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ЧЫНДЫ КТЫ Н УГУТУ

Адабият турмушта болбогон окуяны деле ойлоп таап, токуп жазууга жол берет. Деген менен, чындык деген чындык,
ага негизделген баяндын барааны мол, таасири кучтуу болот.
Нуржигит Кадырбековдун "Бир гана Сенсин,” жыйнагына кирген ар бир чыгармада чындыктын угуту бары байкалат. 0зунун башынан еткен, же езгелердун тагдырларына кубе болуп
керген окуяларды жатыкжана керкем тилге салып, кызыктуу
суреттейт. Аларды окуп бирде кулсец, бирде ыйлайсыц, бирде
кайгырсац, бирде кубанасын,.
Жыйнактын дагы бир езгечелугу - керкем кара сезден
тартып поэзияга, публицистикалык макаладан тартып ой толгоолорго чейинки ар турдуу жанрды камтыганында. Алар аркылуу автор иргелип алынган ибараттуу окуяларды суреттейт,
чет елкелерге болгон сапарларынан алган таасирлерин белушет, бала кезинин бал элестерин баяндайт, устаттарына таазим таберигин сунат, акылман, даанышман инсандардын айткандарына кулак тешее менен кееденунде топтогон рух жана
акыл казынасынын дарбазасын окурмандарына кенен ачат.
Эми бул аманатты кабылдап, акыл элегине салып, мацызын
иргеп пайдалануу озуйпасы бизде, окурмандарда. Жан дуйне
учун кандайдыр асыл табылгаларды тапсак, аз-кеп дебей башкалар менен белушелу. Рух жан акыл казынасы таркаткан сайын топтолуп, сарптаган сайын кебейчу касиетке ээ эмеспи.
Авторго алкыш айтып, "Каламын, менен да, кадамьщ ме
нен да ыйманга, элге, мекенге кызмат кыл!" деген ак батабызды багыштайлы. "Бир гана Сенсицдин” аалам адабиятынын
айдыцындагы сапары байсалдуу, жолу шыдыр болсун.
Сулайман Рысбаев,
Педагогика илимдеринин доктору, профессор,
Кыргыз Республикасынын маданиятына
эмгек сицирген ишмер
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РУХКА АЗЫ К ИЗДЕП...

Бул жалгандагы утурумдук конушубуз болгон жер шарынын, андагы жандуу-жансыз табияттын жоопкерчилигин аркалоо - бизге, адамдарга жуктелгенун ар бирибиз эле тушуне
бербейбиз. Ошон учун заманабыз, жашообуз кептеген кейгейлерге, маселелерге толуп, анын чечимдерин табууга дараметибиз да, убактыбыз да жетишпей убара тартуудабыз.
Таркатам деп тутунду уйлеп-желпип, табын тушурем деп
ысытманын дарысын ичууден, кебунесе, эч кандай пайда жок.
Анткени, тутундун башаты - куйуп жаткан от, ал эми ысытманыкы - дененин тигил же бул мучесунун дарты болушу ыктымал.
Анын сыцарындай, учурдагы кейгейлердун тамырын
башка жактан эмес, езубуздун рухубуздун абалынан издеебуз
абзел. Анткени, адам, биринчи кезекте, руху менен баалуу.
Руху жок дене эч кимге керексиз болуп жерге берилери мунун далили.
Маселелерди майнаптуу чечуунун жолу да бирее эле - ыйманды жана адеп-ахлакты бекемдее аркылуу адамдын рух керецгесун кетеруу. Айтканга оцой болгону менен, бул эн, бир
татаал милдет. Себеби, жаратылган ар бир макулук Жараткандан алган екумун, табияттагы ез милдетин кыйшаюусуз
аткарып жаткан шартта, алардын баарына башчы болуу буюрулган адамзаттын езу Жараткандын мыйзамына толук баш
ийбей, мойнуна алган етулдун етеесуне чыгууда кашацдык,
тоотпостук, текебердик жана жалакайлык кылып жатканы
жалганбы?
Демек, рухий илдеттердин дарыгери, рухий гулзардын
багбаны болуу, рухту асырап, байытып, керктентуп, чырайына чыгаруу - ар бир инсандын моюнундагы ыйык парз,
асыл аманат.
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Бул жыйнактагы макалалар жана ацгемелер рухка азык,
жан дуйнеге жарык нур издеген кез ирмемдердин жупуну жемиши. Ошондой кез ирмемдердин кебейушун, эки жагы тикенектерге толгон туура жолду таап, андан эч качан адашпоону
тилеп, Жаратканга жалбарам.
Автор
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7-8-класста беле же 9-дабы, сабак бутуп эки классташым
менен мектептен уйлерубузду кездей баратканбыз. Алдыбыздан Мотой абамдын бизден бир жаш улуу Бакыт деген з^улу
жолугуп, учеебузду токтотту. Кечке ан, з^улоодон жолу болбой,
кайтар жолунда капилет олжосуна тушуккан мергенден бетер маанайы сонун боло тушту тим эле. Анткени, азыр кандай
билбейм, ал кезде айылдагы еспурумдердун, тестиерлерлердин арасында езунен кичуулерду эбеп-себеби жок эле тируу
оюнчуктай ойноп эрмектеген, короцдоп коркуткан, ыдык
керсетуп ызаланткан, ошондон аброю асмандап, жан дуйнесу
жайнап кеткенсип кадимкидей рахат алган айрым тентектер
боло турган. Алар жолукпаса деле атын угуп, келбетин элестегенде кадимкидей заарканып, дагы кайсыл жерде кабылып
калам деген санаа журекту мыжыгып, ушул бойдон жолубуз
такыр эле кесилишпей калса деле мейли эле деп чын дилден
кайыл болчубуз. Эмнеден улам экенин ким билсин, тецтуштарынын арасында "Бармалей” аталып кеткен арыкчырай, шадылз^у, тирикарак, чыйрак, кара тору тусу андан бетер катаал
кврсеткен Бакыт да ошондой "шок болсун, шок болбосо жок
болсун” дегидей тентектерден эле.
***

Ар бир адамдын душманы, атаандашы ез децгээлине жараша болот эмеспи. Ошондуктан, дыйкан дыйканды, мугалим
мугалимди, бай байды, молдо молдону, мурунку конок кийинки конокту кыртышы суйе бербеген учурлар жашоодо коп эле
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кездешет. Ал эми эц ири, табигый байлыкка маарыган, аскери
кучтуу СССРдин тирешкени кичинекей Мозамбик, Малайзия,
Эквадор же Бангладеш эмес, езунен коп жагынан ашса ашкан,
асты кем калбаган кадимки АКШ болчу. Анын сыцарындай,
биздин да "авторитет” эсептеп ийменип турчу эц чон, "каршылаштарыбыз”, журекту сестентер "жообуз” езубуз менен дээрлик жашташ ошол Бакыт сыяктуу "бала баатырлар" эле. Алардын жанында чон, саясатчылар, кылмыш дуйнесунун айтылуу
ана башчылары, атактуу чемпиондор бизге тек гана майда
бирдемелердей туюлчу. Тээ Африканын талааларындагы
арылдаган арстандар менен Тайганын токоюнда курулдеген
жолборстор аларчалык сурдуу, айбаттуу корунбейт эле. Афри
ка кайда да, Тайга кайда? А бизден улуураак Бакыт сыяктуу
тентектер ар коз ирмемде кутулбеген жерден, булун,-буйткадан бетме-бет чыга калышы мумкун.
***

Аскерде амирдин алдында какая тизилген катардагы жоокерлерден бетер Бакыттын бет-мацдайында момоюп туруп,
аярлай учураштык. Ал балапанды ацдыган мышыктай кытмыр жылмайган тейде колун сунар сунмаксан болуп, саламыбызга ун-сезсуз алик алымыш этти. Анан, лом жутуп алгансып
кекирейген абалда ойду-тоону суйлоп, какшыктап, адегенде
катарымдагы экеену журегун сыгып, мээсин эзгилей баштады. Мындайда канчалык кыжырыбыз кайнаган менен сабыр
кылуудан башка айла жок. Кокус оюндан от чыгып мушташа
кетсек учеелеп аны жен эле тепештеп коёрубуз чын. А бирок,
кичинекей айылда кайрадан керушуу, жолугушуу деген бар.
Бирден-бирден жолуксак, дагы бир кеби болор, а бирок, Ба
кыттын классташ балдары - бизден бир жаш улуу "жетимиш
алтылар” курбусунун ечун алганы бут чогулса, анда абал татаалдашат, кол менен кылганга баш менен жооп берууге туура келет.
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Нуржигит Кадырбеков

Бакыттын кер-какшыгынын кезеги мага да жетти. Мен
аны мизирейе тиктеп, мелтейип унчукпадым. Керунушум огеле олуттуу болчу. Ал курагым учун калдайып боюм чоц эле,
кокус кармаша кетсем ала албасам да, алдырбашыма кезум
жетип турду. Ушул оюмду ацдагандай Бакыт мага ете орой
суйлееге батынбады. Бирок, езунен коркор-коркпосумду билгени тамырымды тарткысы келип, акырын жакамдан кармады беле, же ийиниме колун койду беле, эсимде жок, ошондон
пайдаланып дароо белден алып, аны жерден так кетордум.
Бул, болгону, "мага тийишпе, кол квтербв, эгер катылсац катыгьщды берем" деген ормон опузам эле.
Бакыт такыр сыр берген жок, кебелбеди. Жылмайган абалынан жазбай:
- Кана, ушинтип кетеруп мени уйуме жеткирип койчу, деп, сеемвйу менен уйу турган тарапка ишара кылды.
Ой, балакет десе, абалдан аябай акылдуулук менен ушин
тип чыгып кетти. Чоц адамдын башына келбес созду таап,
кырдаалды заматта жайгарганына ичимден аябай кубандым,
ыраазы болдум. Чыр-чатак чыкпасы, таяк жебесим, мушташпашым эми белгилуу эле. Бакытты кайра жерге койдум.
Ал:
- Ушу, бир гана сенден коркуп турам, - деди тамашалай.
Муну угуп, жанымдагы тецтуштарымдын алдында кадимкидей кетерулуп, кокелой туштум. 0зум эле кутулбастан, жа
нымдагы эквену да тигинин казабынан кайтарган калбааттуу
караан болуп бергениме жетине албай, езумду UFChhhh чемпионунан да кубаттуу ойлоп, ичимден дердецдегенимди айт.
Бакыт шашылып баратканын шылтоолоп, сапарын улап кет
ти. Биз да жецилдеп, ез жолубузга туштук.
Ошондо жанымда бараткан шериктерим далымдан, андан
ашса кулагымдан келген арыкчырай, кичинекей балдар эле.
Азыр алардын бирвесу Кыял досум - мацдайы жайык, далысы кец, кармаган жеринен кан чыгарган карылуу балбан, ай-
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тылуу улакчы болгон. Экинчи шеригим эсимде жок. Ал дагы
он бирди аяктаган соц азот менен сугарылган жугерудей бат
осуп, теректей бой кутквн "в” класстагылардын биреесу болсо керек эле. А менин боюм, негедир, андан кийин кеп деле
ескен жок. Азыр ошол Бакыт алдыбыздан чыкса, учеебуздун
кимибизден коркот эле, билбейм...
***
Бой да езгервт, ой да езгерет. Кучу аздын кучу, суту аздын
суту квбейер. Балбандын мууну, кайраттуунун жууну бошобойт деген да кепилдик жок. Малсызга мал, жалсызга жал, алсызга ал бутер... Бирок, еткен учурду кайра кайтара албайсьщ.
Ошондо балдардын алдында Бакеме устемдук кылганым
учун кубанганыма, дердейгениме окунем. Мактануу сезими журок учун уудай, рух учун кеедей болорун, алга шыр кадам
таштап бараткан жолуцда коюлган тоодой тосмо, оюлган оцурайган жар сыяктуу экенин анда кайдан билдим. Адамды коркуткудай эч ким эмес экенимди кеч да болсо да тушунгенуме
канимет. Болгону, адам эле эмес, арам жана адал, таза жана
ыпылас макулук аттуунун баары тепсеген топурактан жаралыппыз, кайра барарыбыз деле топурак алдындагы кабыр аттуу бир конуш экен...

2
Майк Тайсон - бал ким, бокс тарыхындагы эц таанымал
чемпион. Баралына келип турганда бетме-бет чыккан далай
мээлейченди сулайта муштаган, кездун кычуусун кандырган
откур, айбаттуу спортчу эле. Таймаш башталганын ишаралап
коцгуроо кагылары менен антилопага атырылган кара кулак
шердей батыл чабуулга отуп, бачым жыйынтыкка жетчу: кетенчиктеену билбей, этияттык кылып элдир-селдир муштащууну ойлоп да койбой, оор салмактагы атаандаштарынын
оор балкадай муштумдары зацкылдап, дацкылдап башына-
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кезуно тийип жатканына карабай, алга ынтылып, оцдо-солдон, алдыдан ар турдуу соккуларды жасап, же ары же бери
болчу. Ошондуктан, убагында андан сестенбеген, сурдебеген
бир да мушкер болгон эмес. Тайсон деген сез - атаандаштары
учун АКШнын чок ортосундагы айдыц талаалардагы далай
шаар-кыштактарды сапырып, мойсоп, жер менен жексен кылган торнадо куюну менен маанилеш эле туюлса керек.
Ошол Майк кийин кызга кыянаттык кыла коём деп турмеге тушту. Кайра чыккан соц "ердек жокто чулдук бий" болуп, Тайсон камакта экенинен пайдаланып доор суруп жаткан
булгаары мээлей чеберлерин биринин артынан бирин жаткыра чаап, бат эле бокс падышалыгынын алтын таажысын
кайтарып алды. Бирок, кийинки беттеште бокстун дагы бир
легендасы болгон Эвандер Холифилдге утулуп калды. Андан
соц Холифилддин алтын доору башталды. Чакырык таштаган мыкчыгерлердин бири да рингге чыкканда анын алдында
узакка туруштук бере албай кулап калып жатышты. Ошондо,
ыраматылык атам:
- Жакшылап даярданып чыга турган болсо Холифилддин
сазайын бир гана Тайсон бере алат, - деп ишенимдуу айткан
эле.
Деген менен Тайсон менен Холифилддин учунчу беттешин керуу насип болбоптур. Холифилд кутулбоген жерден
Льюиске уттурду. Ошол эле Льюис кийин Тайсонду да талкалады. "Темир Майк" болсо ошондон кийин Холифилд сыяктуу
мыктыларга туш болмок мындай турсун, сайда саны жок катардагы мушкерлердин соккусунан далай жолу жерге сулады.
Атам ыраматылык козу етуп кетип, кайран дацктуу чемпиондун дацазалуу карьерасынын минтип аянычтуу аяктаганын кербей калды. "Бир гана Тайсон бажарат” деген ишеничи
тегун экенин билбей калды. Кудай кучту, ооматты кимге бер
се, жециш ошол тарапта болорун тан албаска айла жок.
Баса, Тайсонду уткандардын дээрлик баары эс тутумдарда эскирип, унутулуп барат, а бирок Майк дале дацктуу, дале
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популярдуу. Кеп рингдеги саны бар, сапаты жок жециштерде
эмес, аз болсо да ез ишин ете саз кылып, ошол аркылуу керермандардын, куйермандардын журегуне кирип, тунек табууда
керунет. Ошол эле учурда, ошондой оомал-текмел, сырдуу
жана кызыктуу таржымалы аркылуу, тигил же бул кыйынды
"Бир гана ал мыкты" деп айтууга такыр болбостугун Тайсон
езу далилдеп кетти...
3
1990-жылы СССР деген зор елкену узакка былк эттирбей
башкарган коммунисттик партия башында турган катаал заман соцуна чыгып, жацыдан орной баштаган демократиянын
шарданы менен Кыргыз парламентинин жыйындары теледен
туз керсетулчу болгон. Ошондо депутаттардын президенттик
кызматты киргизели деген сунушун ал мезгилдеги республиканын жетекчиси Абсамат Масалиев четке каккандыктан, эн,
жогорку кызмат - Жогорку Кецештин терагалыгы деп белгиленип, ал орунга ат салышууга бир нече талапкер корсетулген. Алардын биреесу: "Бул кызматка, жетекчиликке бир гана
Масалиев татыктуу", - деген мааниде сез суйлеп, талапкерлигин алып, так талашка катышуудан баш тарткан. Муну угуп,
ал мезгилде балакат куракка жацы эле кирген мен да "Кыргызстанда олке башкарганга татыктуу бир гана адам бар, ал
- Масалиев" деп коцулумдун тупкурунде ишенип калгам. Ал
киши болбосо мекенибиз ара жолдо багытынан адашып, алые
узабай жатып арып калган кеч сымал арабок абалда калчудан
бетер катуу куйерманы болуп чыга келгем. Арадан жарым
жыл етуп-етпей баары бир президенттик кызмат киргизилди. Бирок, ал кызматты ээлее Абсамат аксакалдын тагдырына
жазылбаптыр. Бала да болсом ошого аябай капалангам. "Бир
гана татыктуу" адам шайланбай, мамлекетти башкаруу чейресунен ат чабым алые, илим айдыцынан келген академик
тактыга отурганынан улам, елкебуз эми кантет деп катуу кабатырлансам керек. Ооба, адегенде кыйналдык, кысталдык,
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оош-кыйыш кундерду, жылдарды баштан кечирдик, канчалаган каталыктарга жол бердик... Деген менен, акырындап, жаш
мамлекетибиз ез жолун таап бараткансыды. Масалиевсиз деле
кун етуп, мамлекет башкарыларын ошондо гана моюндадым.
4 миллион эл жашаган елкеде мамлекеттин эки тизгин бир
чылбырын колго алууга татыктуу "бир гана" адам бар деш,
бери эле дегенде ошол элди кемсиндуу, мазактоо болорун
ацдадым. Ооба, Абсамат атадай дунуйеге кызыкпаган, таза,
салабаттуу, кулакка жагымдуу добушу бар, иш билги, чарбаны мыкты тушунген иштерман жетекчи дайым эле бийликке
келе бербейт. Тек гана, "атан елее тайлак бар" дегендей, буюрса, мыкты жол башчылардан, кесомдерден уюткулуу калкыбыздын уучу куру эместигин айткым келди.
4

1980-жылдар. Кезге сайса керунгус карацгы тунде жаш
жоокер токойдо жалгыз баратты. Бул токой жоондугу кулач
жеткис, тебесу кекту жиреп тургансыган шуштугуй бийик
карагайлардын сансыздыгы жана чытырмандыгы менен эле
эмес, ичиндеги ар кандай жырткычтары, алардын арасында атактуу уссурий жолборстору менен да белгилуу кадимки
Тайганын тээ ыраакы чыгыштагы бир бучкагы.
Жоокерди мындай кооптуу, бир жагынан аянычтуу акыбалга кайыл болуп, жее жалацдап тун ката жыйырма чакырымдай аралыкты басып етууге бел байлап чыгууга аргасыз
кылган себеп кайсы? Генералдар атайын аскерий тапшырма
менен женеттубу? Же туйшугунон, катаал тартибинен тажап
аскер кызматынан качып баратабы? А балким, советтик куралдуу кучтерде адепсиздиктин жана зомбулуктун илдетин
жайган "деддер” жаш жоокерлердин арасынан "атка жецил,
тайга чак” деп ушул чыйрак, шуулдаган кыргыз жигитин тандап, ондогон чакырым токой тилкеси болуп турган калаадагы
дукенге тун ката барып, тацга чейин бирдеме алып келууну
табыштагандыр...
•
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Жаш жоокерди эч ким мындай тобокелчиликке барууга
мажбурлаган жок. Ал езу аскер белугунен жан адамга билдирбей жашырынып чыгып, жападан жалгыз авто жолдун кыйыры менен чон, шаарды кездей сапар алган. Анткени, анын эч
кимге айтпаган, жан буткендун баарынан жашырган сырдуу
максаты, кездеген кексеесу, дегдеген эцсеесу бар эле...
***
Кундузу деле тунеруп турган Тайганын коюу тундегу карацгылыгына чакырык таштап чыккан жигит шырп эткен
дабыш чыкса кулагын жапыра, терисин дирилдете селт эте
секире каччу уркек аттан бетер аярданып баратты. Капысынан мацдай тараптан же аркадан машиненин уцулдаган уну
угулуп, жарыгы керуне калса, ал етуп кеткенче бир коцулга
кемкересунен кулап бекине калууга же жол боюнан токой
тарапка кире качууга ниеттенип алган. Анткени, бул челкемде аскер кийимчен адамдын жургену тууралуу маалымат езу
кызмат етеген аскер белугу мындай турсун башка биреелерге билинип калса деле чоц чуу чыгат. Чет элдиктер ээн-эркин
кирип чыга албаган жабык, сырдуу калаанын кыйырында кыбыр эткен кыймылга кез салып, шектуу бирдеме байкалса дароо атайын кызматтарга кабарлоого бул тегеректеги ар бир
адам окутулган, уйретулген. Кансыз согуштан улам кубаттуу
елкелердун ортосундагы ишеним жоголуп, тирешуу кучеп
бараткан шартта Совет мамлекети канчалаган жарандарын
бейтааныштарды чет элдин тыцчысы ойлогон ашкере шекчил, куменчул, сак кылып тарбиялап койгон.
"Эшекти сез кылсан, кулагы керунет” дегендей, чындап
эле арт тараптан мотоциклдин дырылдаган уну угулду. Жоокер оч тарапка токойду кездей мант берди да, байкалбастан
кезден далдоо тарапка жетип, жашырынып калыш учун кучунун болушунча чуркады. Бат эле жетип келген мотоцикл анын
тушуна жарыгын да, моторун да ечурбестен токтоду. Демек,
байкап калышыптыр...
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"Булар кимдер?” деген кудук ой, азаптуу санаа заматта
жоокердин журегун мыжыгып-мыжыгып жиберди. Эгер, артынан тушкен куугун болсо анда эле шорунун кайнаганы.
Кармап алышса канчалык актанбасын, какшанып чындыкты
айтпасын, ишенбей аскерден качкан дезертир катары жазалашат. Адегенде камашат, анан соту болот. Жок жерден канча
жылга эркинен ажырап, кесилет. Ата-энеси, бир туугандары
аны ойлоп азаптын жалынында тируулей куйет. Жацылык
дегенди жаман кабарды таратуу деп тушунгон канча адамдар
бул окуяны кебуртуп-жабыртып жарымы жалган, жарымы
чын жее жомокко айлантат. "Кыргызстандык жоокер качып
баратып кармалды" деген жацылык далай гезитке басылып,
теле-радиодон айтылат. Ошентип, айылдаштарынын, дегеле
таанып-билгендердердин арасында аскерден качкан жалакай жалкоо, коён журек коркок катары аты чыгат. Жакындары болсо ушунчалык уялгандарынан эл караган беттери жер
карап, калк арасында баш кетеруп баса албай калышат. "Эрди
намыс елтурет" дегендей, жаш жигит учун мындан еткен кордук да, уят окуя да болбос...
Мотоциклдегилердин биреосу "Эй, ты кто!? Стой! Заст
релю как собаку!" деп кыйкырды. Жоокер туш келген коцулга жата калып, демин ичине катууга аракеттенди. Бирееден
бекингенде демейде байкалбаган дем алууц да езуце уйдун
бышылдаганындай же белмедегу аба уйлогучтун дабышындай катуу сезилет эмеспи. Ацгыча мылтыктын уну жацырды.
Таа-а-а-рс! Ок жоокердин оро-парасынан ышкыра етуп кетти.
"Застрелю!” деген сезду тек гана айтып коюшпаптыр. Дагы
бир жолу атты... Жата калбаганда бул эки октун бири емурунун акыркы чекитине айланып калышы мумкун эле.
Мотоциклчендер ачуулана сегунуп, адепсиз сездерду автоматтын огундай чубуртуп бир саамга турду да, унаасынын
газын болушунча басып, андан ары жолун улап, бат эле керунбей да, угулбай калышты. Коркконунан журегу оозуна кептеле тушкен жоокер ошондо гана бир аз езуне келип, терец дем
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алды. Кубанганы - артынан куугун тушпвптур. Эми эле эсин
эки кылган эргулдар тун ката анча-мынча жан каттай бербеген, турак-жайлардан оолак жол менен баратканына Караган
да токойдогу жан-жаныбарга мыйзамсыз ацчылык кылган
браконьерлер болсо керек. Болсо болсун, бирок, езун кекиликтей аткылагыдай аларга эмне зыяны тийди? Браконьерлиги чын чыкса Тайгадагы жазыксыз жаныбарларды кырып,
ызгытты чурексуз, аюуну мамалаксыз калтырып, убалга белчесинен батып журушкену аз келгенсип, Жараткандын эц
кымбат, эн, улуу макулугу болгон адамдын жанын эч себепсиз
кыюуга кылган аракетин кантип тушунууге болот? Кылмышын жашырыш учун жети тундо капилет кабылган кубену
тындым кылалы дегениби? Атса тулку же коён, ашып барса
жолборс аткандыр. Ошонун изин жашыруу учун он гулунун
бири ачыла элек жаш адамды жайлап салууга кандай дити барат? Айбанаттын териси адам жанына айырбаштагыдай баалуу эмес го. Жезди сакташ учун алтынды, колону коргош учун
жакутту таштандыга ыргытуу - акылдуу адам кылчу ишпи?
Аткылап, аз жерден елтуро жаздаган мусапырдын уйундо зарыгып кутуп жаткан жакындары барын ойлоштубу бул адам
жырткычтар? Валким, жацы эле чурпелуу болгондур. Оорукчан тугейу бардыр, же карыган ата-энесинин жалгыз багаркерорудур, болбосо канча жетимге каралашып журген кайрымдуужандыр... Окчыгаргандардын кара журогунун согушу,
кара башынын эркиндиги жана коопсуздугу ушунча адамдын
назик кецулунон, таалай-багынан, кут-ырысынан, ден-соолугунан кымбатпы? Уссурий жолборсу кезигип жара тарса, жок
дегенде этин азык кылуусу мумкун. А бирок, чытырман, тунт
токойдо ок жацылып каза болгон байкуш мусапырдын денеси эч кимге билинбей, чирип кеткенден браконьерлерге кан
дай пайда? Мынакей, адамдын жырткычтан еткен жырткыч
экендигинин даана дал или. Журогу кунееден катып, карарып,
адамдык келбетине айбандык сыпат сицип кеткен керпенде
кудум эле жандыкты чагып елтуруп, анын же канын, же денесин керектебей таштап кеткен чаян менен жыландан ден,-
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гээлиндеги напсинин кулуна айланат тура. Олдо шордуу нап
ей ай, езун тойдуруп, ез каалоосун кандыруу учун жолунда
жолуккан керемет гулзарды ерттеп, буудайы бышып турган
талааны майкандап быт-чытын чыгарууга, ыпыласты зор,
ыйыкты кор кылууга туртет. Деген менен, напси тоюш дегенди билбейт. Анткени, аалам чектелуу, бирок напси каалоосунун чеги жок.
***
Акырын ордунан туруп, дене-башын бир сыйра кагынып
алып жоокер жолун улады. Кез ирмемдер уланып мунеттерге,
мунеттер куралып сааттарга айланып баратты. Жол арбыган
сайын биздин каарман эми эле кыйгап еткен елум коркунучун
унута баштады. Дагы бир аз эле журсем коздеген калаанын
как ортосунан чыгам деген умуттун айдагында топурак жолдо чацы аркасынан жетпей келаткан жоргонун сыцары эреркеп алган. Кучтуу максаты бар адам чарчоо дегенди унутат
экен. Максаттын ажырагыс шериги, коштогон келугу болгон
умут деген ыйык сезимди Жараткан децизде журбей калган
кайыктын чатырына соккон айдарым жел сыяктуу адамдын
эргуусуне булак, кучуно кубат кылып коюптур...
Жоокер, бир жагынан, сапардын мынчалык узун болорун
билген эмес. Баягыда командирин УАЗ менен азыр бараткан
калаасына алып барып келгенде аралык кыскадай эле корунген. "Аттууга жее жете албайт” дегендей, адам буту кыбырай
аттаган кадам менен унаа доцгелегунун зуулдай чимирилгенин салыштырып болбойт тура...
Жоокер коздеген дарегине Тундук муз мухитиндеги муздарды жара сузген кеме сыяктуу коюу карацгылыкты жиреп
отуруп, жети тунде аран; жетти/Чакан калаанын 24 саат бою
иштечу борбордук телеграфын табуу анча деле кыйын бол
гон жок. Операторго чентегундегу бар акчасын берип, кабиналардын бирине кирди да телефон номерин тере баштады:
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+9963222... Ар бир санды терген сайын журегу опкоолжуп,
катуу толкунданганынан каны башына тээп жатты. Мынакей,
коцгуроо кете баштады: бир, эки, уч... Жоокер эликти ацдыган
илбирстей демин ичине ката телмиргени менен, жан дуйнесундегу жашырган сезими бош айдьщга алоо болуп атылып
чыгыш учун буртуктей тешик издеп албууттанган жанардай
жалындап жатты. Шарк-шурк эттире трубканы бирее алды...
О, Кудай, атасы болуп калбагай эле деген ой журекту бир болк
эттирди.
- Алло, - деген жаш селкинин жагымдуу уну угулду.
- Алло, кандайсыц, - жоокер кыздын езуне туш болгонуна
ушунчалык кубанып кетти. - Бул мен.., - деп атын айтты.
- Аа, - деп койду кыз кош кецул гана, - Кандайсын,.
- Жакшы...
Мындай суз жооп жоокердин башына балка менен чапкандай катуу тийди. бмурун тобокелге сала ушунча жолду жве
басып етуп угары ушул беле? Жок дегенде айлык алыстыктан
атайын телефон чалганын баалап, кара кучке болсо да жайдацдай жооп берип койсо бир мучесу кемип калбайт эле го. Ач
кадырын ток билбейт дегендей, жылуу уйдо, жумшак мамыкта жамбаштап телевизор керуп жаткан неме мунун мусапырлык аянычтуу абалын, эми эле баштан кечирген опурталдуу
окуясын кайдан билсин. Баягы октордун бири тийип, же жолдо жолборско тушугуп бул жерге жетпей жайрап калса эмне
болмок? Ушул кыз учун ушундай тагдырга кептелгенин бир
Алладан башка эч ким билмек эмес.
Бирок, телефондо жооп берген ал кыз эмес эжеси болуп
чыкты. Ундерунун окшоштугун айт. Кантсе да карачечекей
бир туугандар эмеспи... Эжеси менен ал-акыбалдарды сурашып, аны-муну суйлешкен болду да, сицдисине салам айтып
коюуну табыштап трубканы койду. Андан сон, эми эле элепжелеп болуп турган журегу токтоп калгансып, маанайы Тай
га токоюндай тунере тушту... "0зу кайда болду экен? Эжесинин айтуусуна Караганда айылга кеткен имиш. А биоок m v h v h
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чын-тегунун ким билсин? Валким, дискотекада шапар тээп
жургендур, же отуруштадыр? Же бирее менен жолугууга чыгып кетти бекен? Алып качып кетип, жашырып жатышсачы...”
деген ойлор койду алкымдаган карышкырдай жармашты да
калды...
***

0зу тээ алыстагы касиеттуу Ала-Тоодо калса да, карааны
каректен, жамалы журектен кетпей азапка салган суйуктуусуне телефон чалып, делебени козгогон сыйкырдуу унун,
сезимди кытыгылаган кумуш кулкусун эшитуу учун элирип
келбеди беле мында. Жалындаган журегу ушул кызга карата
сары зилдуу сагыныч жана оттой сезим ээлеп, эргуу-эпкинге толгон учун Тайганын тунерген сурдуу токою калаадагы
эл эс алчу туну кундузгудей жарык гул бактай, ал эми затын
кермек тургай атын укканда коркконуцдан денен, чымырап,
нымшып тердей тушчу уссурий жолборсу уйде багылган, де
геле жан адамга зыяны жок апакай, жупжумшак эрке мышыктай керунуп, кеедей карацгы тунде ушунча аралыкты жалгыз
басып етуп, эч ким билбеген, эч ким укпаган улуу эрдик жасабады беле. Махабатка магдыраган жан дуйнеде коркунучка,
катуулукка, арам ойго жана жаман куменге орун калбаганда
акылга сыйгыс эрдиктердин, мумкунчулуктердун дарбазалары езунен-езу ачылып, адам деген таажы кийбей, такты
минбей эле падышага айланып, керек болсо канаты жок учуп,
калагы жок сузуп калат тура. Ошон учун ар бир жанга суйуу
жана суйуу сезимин катуу шамал учурундагы гулдун таажысындай, аптаптуу айдын, челдегу эц акыркы кумганда калган
замзам суусундай аярлоо, сактоо, барктоо насип болсун. Би
рок, суйуктуу ак куусу минтип карацгы тунде конушунда жок
болуп чыкса, ага карата сезим канчалык ыйык, ысык, ширин
болбосун, кантип кастарлап, кантип сактай аласыц. Шек-кумен кирип келген журектен аруу ой, таза тилек, ишеним чыга
качат тура...
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Андан сон, ез уйуне телефон чалды. Ата-энесинин, бир
туугандарынын 1945-жылы 8-майда радиодон Кызыл Армиянын Гитлерди жецгенин уккан совет элинен, же футбол
боюнча акыркы дуйнелук чемпионатта Диего Марадона башIаган командасы финалдык оюнда жецуучу голду киргизген
учурдагы аргентиналыктардан бетер кубанганын айт. Атапын уну ушунчалык кымбат, эненин уну ушунчалык кооз, бир
туугандын уну мынчалык дартка дабаа болорун ошондо биринчи жолу сезди жоокер. Аябай сагынып турганына карабай
ата менен эне аз гана баарлашып, бир туугандарын да кыска
суйлешууге мажбурлады. Анткени, шаарлар аралык телефон
чалуунун кымбат болорун, баарлашуунун ар бир мунету жоо
кер уулу учун чыгаша экенин жакшы билишет. Балага карата
кусалыктан да балага карата мээрим кучтуу болот окшобойбу.
Жоокер аскер белугуне тацкы автобус менен кайтып баратты. Маанайы чогуцку эле. Журегунде кадырын билип,
кастарлаган атасы-апасы менен карачечекейлеринен да, ка
дырын билбеген бир туйтек баш кыздын орду алда канча чон,
экенине аргасыз тан, берип баратты. Ооба, бул адилетсиздик,
а балким ете бир уят керунуш, а бирок, журекке буйрук бере
албайт экенсиц... Суйуу деген ушундай табышмактуу, сырдуу,
кубаттуу сезим болот экен...
***
Жоокер кызматын аяктап мекенине кайтты. Суйуктуусун
кайра кергенде ааламда кыз аттуудан бир гана ошол калгансып, ансыз да жанына жай бербеген махабат сезими ого бетер
алоолоп, ого бетер ташкындап чыга келди. Алысты кере билген кыраакы, акылман ата-энеси аскерден келдин,, эми уйлен
деп ар тараптан талдап, акыл калчап канча ай чырайлуу, асылзада кыздарды таап, тандап сунушташты. Бирок, алар жигиттин тигил кыз деп тунарган кезуне аба сыяктуу керунген жок.
"Ийгиликтин бир аты - эмгек” дегендей, "Бакыттын, таалайдын, кубанычтын, таттуулуктун бир аты - менин гана суйге-
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нум" деген ишеним менен магдырап жашоо кечирип калды.
"Бактым, берекем, кубанычым - бир гана сенсиц!” деп чурвгуне кайрылып, тили менен болбосо да дили менен нечен жолу
кайталады.
Акыры ак нике насип болуп анысына баш кошушту...
***
Аттин,, тоонун бери жагы кооз болгону менен ары жагында эмне бар экени керунбегендей эле, эзилишип суйушкен
бойдокчулукта ак никеден соцку жубайлык жашоонун кандай
болору, таш-пиши, сыноолору ойго да келбейт экен. Сапарга
чыгардан мурда тоонун ар жагы кандайлыгын кабарла деп
Жаратканга чын дилден жалбарып койсо, балким, ашуу ашып
ар жакка етуп, болгону жаланган зоо менен какшыган коону
керуп, жолго кеткен убактысы, кучу учун бармагын тиштей
екунуп, кецулу кайт болгон абалга тушпос эле. Баягы Кулмырза менен Аксаткындай, Тариэль менен Нестандай, Лайли ме
нен Мажнундай опсуз суйушуунун акыбети мындай болорун
билгенде, коксоп, эцсеп журуп жеткен жарына уйлонмек тургай, ага жакындамак эмес, тээ алыстан кыйгап етмек.
Муноздер такыр келишпей койду. Болор-болбос жерден
бирин-бири айыптамай, жемелемей, кызганмай кадыресе керунушке айланып, жашоонун берекесин кетирип, кунарын
учуруп жатты. Ортодон акырындап сый-урмат менен кошо
жылуу сезимдер жылан сыйпагандай жоголо баштады. Баягы
таттуу сездер, кыялдар, убадалар, элестер толкун урган кум
дубалдай урап тушту. Кээде жубайы менен мамилеси ушунчалык татаалдашканда ичип, озун таштап, баш оогон жакка
кацгып кеткиси келип журду. 0те катуу ызаалангандыктан
"баягыда Тайга токоюнда эле ок жацылып же жолборско жем
болуп жайрап калсам не" деп арман кылган учурлары болду.
Алганынын бир кезде муюп укчу сыйкырдуу уну кез-кез ажыдаардын ышкырыгындай, ал эми арбалып тиктечу сулуулугу
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.1чкемердин караанындай туюлуп журду- Жомоктордун, демейде, суйушкендер баш кошкон жерден бутушу тегин жер
дей эмес окшойт.
Жубайлык жашоонун ит чыдагыс сыноосуна кайдан туш
болдум деп далай жолу баш катырды. Ата-апасын укпай напсиси менен кецешип, кецул-кезу туз канча ыйман-ыйбалуу,
тарбиялуу сулууларды чанганы, тоготпогону учун бармак
тиштей екунду. Валким, алардын назарынан калганы учун
Жараткандан жазасын алып жаткандыр? Бейкунее кыз наристенин терелушу да абалды одой албады. Акыры уй-буле бузулду, ыдырады... Жубайы экее эки дуйне эч качан кесилишпес эки башка жолго тушушту...
Андан бери канча суу акты. Ортодогу кызы жетилип, турмушка чыгып, балалуу болду. А бирок, ал наристеге ез таенесин керуу насип этпептир. Баягы жоокерди Тайганын тунунде
жалгыз журууге аргасыз кылган сулуунун бул дуйнеге сапары
кыска эле аралыкка буюрган экен. Аны убагында "Бактым, берекем, кубанычым - бир гана сенсин,!” деп билчу жоокер, ал
жок дуйнеде деле бакыттын, берекенин, кубанычтын даамын
татып жашап келет...
5

Атам дагы ооруканага жатты. Акыркы тогуз жылда бул
биз учун кендум болуп калган керунуш эле. Дарт деген адамды бат эле шылып, ец-алеттен кетирип коёт тура. 1991-жылда
боору капилет илдетке чалдыккан атакемдин баягы болуп-толуп турган кезиндеги букадай булчуцдуу, тулпардай тулкубою келишкен, жолборстой чапчац, кабыландай кайраттуу
карааны эсибизде элир-селдир гана калган.
Жацы эле кирген жумушумдун кезектеги куну аяктап,
атамдан кабар алганы бардым. Мени ичкери киргизбей коюшту беле, эсимде жок, айтор атам езу калбааттуу басып сыртка
чыкты. Эцунен аза тушкену эле болбосо сыр бербес сабыр-са-
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лакалуу мунезу кесел менен арбашып, азаптанып турганын
жаап-жашырып жатты.
- Ассаламу алейкум, атаке.
- Ва алейкум салам. Кел, балам, - деди коцур, жагымдуу
уну менен.
- Табьщыз жакшыбы?
- Кудайга шугур...
Аны-муну сураган болдум, атам адатынча кыска-нуска
жооп берди. Анан:
- Балам, барып апаца айтчы, мага тез арада мына бул дарыларды алып келсин, - деди. - Бул жерден ала коёюн десем
жанымда акча калбай калыптыр...
Мен жацы жумушумдан алгачкы маянамды алгандыктан
"капчыгым кальщ" эле. Оо, ал мезгилде жуз доллар деген укмуш акча болчу. Мунумду атама айтсамбы же айтпасамбы де
ген ой келди. Атам ишканалары, дукендеру бар бардар киши.
А мен окууну бутуп, бир жылдан бери университетте сабак
берсем да, тапканым езумден ашпай, еп-чап жашап журем.
Миц сомдун тегерегинде айлыгым бар. Кээде каражатымды
сарамжалдап маршруткага тушпей троллейбус кутсем да,
атамдан акча сураштан уялам.. Ошондуктан, кошумча адал
киреше табыш учун окутуучулукка айкалыштырып аны-му
ну кылууга туура келчу. Жараткан ырыскыны езум кутпеген
жактан буюруп, бир фондго юрист-консультант катары чакырылып иштеп калдым. Ал жерден алгачкы айлыгымды Американын жашыл акчасы менен алып, шанацдап турган учурум
эле. Анымды жашырып эле апама барып айтсам дарыны алып
келип берет да. А чонтегумдегу долларымды езум учун иштетем. Жумушка барып-келууге, кун сайын туштенууге, достор
менен жолугуп эс алууга, анча-мынча базарлоого, айтор, баарына акча керек. Бойдок болгондуктан, балким болочок жарымды таап, жолугушууга туура келип калабы деген тупейул
ой, туйундуу суроо, таттуу тилек да кекуректе... Канткен кун-
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де да, атамдан акча сурабагандай болушум керек. Чентегум
куру эмес экенин жашыргым келгенинин себеби ошол...
Анын устуне, бала учун ата Голливуд тасмасындагы атактуу Терминатордой эле вгеегв жешилбес, сууга чекпес, отко
куйбес, чарчап-чаалыкпас кайраттуу каарман сезиле берет
эмеспи. Башкаларды билбейм, менде атама карата ошондой
ишеним катуу оору аны жумшак жыгачты жеген курттай кемирип, айласын алты кетирип, куттуу емурунун кунарын качырып бараткан учурда да жашай берди.
Тол гон эмгек - жолуц татаал сен баскан,
Татаалынан акыл жетпей адашкан.
Бороон-чапкын, алааматтан коргогон,
Бир езуцсуц, атам, менин тоо-аскам, - деп ошон учун жазгам...
Бир куну атам жармашкан илдетин койду шыйрактан байлап жыга тартып, мууздап салчудан бетер кецулум ток эле.
Дартты берип, артынан анын шыпаасын ыроолоп же ыроолобой коюу бир Жараткандын эркинде экенин билсем да, ушундай пикирге алданып жашадым. Колумда атама баягы кун
сайын эртец менен чуркап, темир-тезек кетеруп, кап муштап
машыгып, жайын-кышын дебей муздак сууга денесин жууп,
бизди да эрте туруп, спорт менен шугулданууга, эмгектенууге
кызыктырып, шарпылдаган дайрадай бакубат, шатман журген кези, абалы кайра кайтат деген кепилдик барсынып, жок
дегенде сексен-токсон жашка чыгат деп куменсуз ишенчумун.
Эми ушундай теци жок акылман, чени жок баатыр менин болор болбос акчама муктаж болмок беле...
- Дарылар канчадан экен? - дедим атам берген кагаздагы
дарыгердин иттин изиндей кыйма-чийме жазгандарын окумак учун уцуле.
- Кымбат дарылар, - деди атам жумшак гана.
- Менде акча бар, ата, - бул сез оозумдан кандай чыкты
билбейм, бирок, ушунчалык кубануу менен чын ыкласымдан
аиттым.
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Атам мага тацдана карады. Мынчалык кымбат дарыларды алууга жетер каражат жанымдан чыгарын кутпесв керек.
Студенттериме кадыресе чоц окутуучу болгонум менен атама дале бала эмесминби. Анын устуне, университеттеги маянамдын влчему тууралуу да кабары бар.
- Апама айтпай эле езум алып берем, - дедим андан бетер
шецирецдей езумду Генри Форд сезип.
Анда азыркыдай чентек телефон жок эле. Ооруканадагы
телефондон уйдегу телефонго атам езу деле чалып керсе ке
рек. Демек, апам уйдо эмес, ошондуктан аны таап, аманатты
табыштоону мага тапшырып жатат. Ошондуктан, апамды издеп туз эле дукенго же ишканага барыш керек болчу. Байкуш
апакем, атам катуу ооругандан бери анын да милдеттерин вз
мойнуна алып, эшикке чыкса эркек, уйге кирсе аял болуп, ишкананын иштерин да кошо алып бараткан. Же тогуз жашар
Айганышты мектептен тосуп алып, неберелери Каныкей ме
нен Гулчорону бала бакчадан алып келуу учун чыгып кетиши
мумкун. Иши кылып тиричилик деп кыбырап, дагы бир жумуш менен жортуп журот да, байкушум ай. Аны издегенден
коре маселени дароо чечип коюуну эп кергенумдун бир себеби ушул эле. Апамдын тамак жасап, которунуп бир-эки саат
ичинде атамдан кабар алганы келээри да турган кеп.
Атам сыр бербей жылмайып:
- Мейли, - деп койду адатынча акырын суйлой.
***
Ордолуу Оштун чыгыш тарабында жайгашкан облустук
ооруканадан калаанын ортосундагы борбордук базарга жое
жетип, кыдырып, дарыканалар жайгашкан белугунен тизмедеги дарыларды сатып алып, кайра артка да жое кайттым.
Ушунча аралыкты басып етконумдун себеби, эмнегедир, оорукананын езундо дарылар кымбат, а базардан алда канча арзан
табам деп ойлодум. Кечээ эле студент болуп жургендуктен
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эмне ал сак деле наркы арзан болот деп базарды кездей качырган адатым кала элек болчу. Атамды куттурбейун деп бирде
чуркап, бирде ылдам басканымдан, тердеп-тепчип борбордук
ооруканага жетип бардым. Атам чыгып, дарыларды алып жатып кадимкидей эреркеп кетти. Канча кучун, каражатын, нер
вны коротуп естурген, окуткан уулу жетилип колунан иш келе
баштаганына, анын нанын жеп, кызматын корчу учурга жеткенине кецулу толкуй Жаратканга шугур айтып, ичи элжиреп,
жууну бошошо тушкену билинип турду.
"Алгандын колу, бергендин журегу толот” деген кандай
улуу кеп. Атамдын керегине жараганыма езумду илгерки дацазалуу Кыргыз каганатын кайра тикелеген косом баатырдай
сезип, коцулум ушунчалык котерулду.
Аз суйлогон атам сезу менен эмес козу менен, тили менен эмес уну менен, демейде катаал экенине карабай кылган
жумшак мамилеси менен ото ыраазы экендигин билдире кош
алаканын жайып мага аталык ак батасын берди. Ошондо атакемди кунт коюп угуп да, карап да турдум. Валким, аны менен
эц акыркы жолу суйлешуп жатканымды журогумдун тээ тупкурундо сезсем керек...
***
Коп отпой атамды жерге бердик...
***
Атама уул катары кыйратып урмат корсете албаганымды
ойлогондо азыр да ексуп ыйлагым келет. Эгер, ошондо дарыга акчамды аяп койгондо омурум откенчо езумду жемелеп,
араанды ачкан байлыкты кайра-кайра каргап, арманга буугуп,
эзилип отмекмун. Кайран атам, балам жетилсин, бутуна турсун деп кутуп отура бербесин, атам кутсе да Азреил периште
Алладан буйрук болгон убактан бир коз ирмем кечиктирбей
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аманат жанды сууруп кетерин ошондо ойлоп да койбоптурмун. Алган маянамды азаптуу арманга эмес, атанын ак батасына буюрган Кудайга чексиз шугурлерду айтам...
Ата-энемди кийин сыйлап, кадырлап-кастарлап алам де
ген, ишенип кой, кецкелес кеп. Жасачу жакшылыгьщды азыр
жаса, айтчу жылуу кебицди азыр айт, берчу белегицди азыр
бер да, кылчу кызматьщды азыр кыл. Аларды кадырлоо учун
сезсуз эле сапырылган акча, жыйылган дур-дуйне керек эмес.
Жакшылыкты андан башка да кен,ул, иш жана тил менен кылууга болот...
***
Анда жыйырма уч жашар бойдок бала элем. Азыр кырктын кырынан оодум. 0зум да ата болгонум качан...
"Бороон-чапкын, алааматтан коргогон,
Бир езуцсуц атам менин тоо, аскам”, - деген ыр саптарымды арнаган атакем кабыр койнунда кыямат сурагын кутуп
жатканына быйыл 18 жыл болду. Анын рухуна багыштап кун
сайын дуба кылам. Жаратканым мээримине бвлеп, кунеелерун кечирип, сураксыз бейишине киргизгей...
Атам етквнден бери да канча бороон-чапкынга туш келдим. Дуйнеде канча алаамат болду. Алардан коргой турган
атам эмес экенин тушунсем бул ыр саптарын эч качан жазмак
эмесмин. 0зум да атам, апам жана балдарым, досторум жана
бир туугандарым, дегеле ар бир жан, ар бир макулук сыяктуу
Жараткандын гана коргоосуна муктажмын. Атам езу да бул
дуйнеде кылган иштери учун сурак бар, бирок, амал эркиндиги жок, барсац кайткыс, ээрчитип энец, алып атац чыгарып
кетпей турган акыретте Жараткандын мээриминен, кечириминен чексиз умут этип кабыр аттуу убактылуу турагында
кыямат сотун кутуп жатат. Ошол жайы, ылайым, руху рахатта эс алган бейиштин кут-берекеси чексиз бир бакчасы болсо
экен...

Бир гана Сенсиц

31

6
Экее мечитке баратышты. Отуздан оогон агасы орто мектепти мына бутем деп жаткан инисине:
- Акыльщ болсо кыз суйуп, суйлешуп журе кербе. Андан
тек гана акчацды, кадырьщды, кучуцду жана убактьщды ко
ротуп, куневге батасьщ. Анан да суйлвшкен немец акыр-аягы
сага тийип, сеники болобу же жокпу, бир Кудай билет, - деп ак
дилден насаатын айтты. - Уйленуп калсац турмушта казан-аяк
кагышкан сайын романтик бойдок кезицди эстеп таарынып
жашооцдун берекесин кетирет. Сага тийбей башкага буюрса,
шайтан бойдок кезде сени менен вткерген айрым таттуу кез
ирмемдерин улам эсине салып, анын да, куйеосу менен булесунун да жашоосунун кутун учурат. Башка биреонун жары
болуп туруп, тигил же бул себептен улам кез-кез сени эстеп
турса, демек, сен анын болочок уй-булвсунв кыянаттык кылганыц...
Иничек муюп угуп, макул экенин билдирип башын ийкеп
коюп баратты.
***
Укканы курусун. "Тий десец тийбейт, тийбе десец тийет”
деген эриндер сыяктуу иш жузунде баарын тескерисинче жасады. Кеп отпей башка класста окуган езуне жашташ кыз ме
нен таанышып, баарлашып, бат-баттан жолуга баштады. Кыз
менен жигит классикалык адабий чыгармаларды талкуулап
же англис тилин чогуу уйронмек учун такай кезигишет беле,
баягы саны коп, сапаты аз кино менен клиптердеги жасалма
каармандардын алдамчы романтикасын туурап, суйушуп-куйушкон Мажнун менен Лайлинин образына астейдил кирип,
баштарын жоготкондуктан жолугушушат да. Ортодо тутанган махабат отунун табы тим эле тээ Ала-Тоонун чокусундагы
кылымдар бою козголбой турган ак моцгулорду эритчудей
алоолоп, экоонун тец эркине ээ-жаа бербей баратты. Кундо
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бир маал керушпесе тугел жашоолору жарым болуп калчудан
бетер сабактан сон, жолугушууга ашыгышат. Жолуккан сод
коштошкулары келбей, айланбаш козудан бетер максатсыз
ары-бери ээрчишип басып журе беришет. Убакыттын укум
болуп жатканын, билим алууга, спорт менен шугулданууга,
дегеле акылын, денесин, рухун остурууге, келечектин пайдубалын бакубат кылып туптееге кетчу эпкини жана каражаты
ойду-тоону суйлешуп кече таптаганга, кез-кез балмуздак жеп,
семичке чагып, лимонад ичкенге кетип жатканын, кайра каалаганда ордуна оюп койгудай убакыт да, жаштык да, эпкин да
текчедеги буюм змее экенин экее тед тук ойлоп да коюшпады.
Мындайда жигит "демеерчу" болуш керек деген жазылбаган
эреже бар эмеспи...
"Махалада дуу-дуу геп" деп езбек туугандар айткандай, чакан калаада эки мадырабаштын махатабына кубе болгондор,
маани берип кеп кылгандар кебейуп баратты. взгече, еду да,
уну да, ою да, бою да келишкен жигитке кез арткан кыздар
тим эле корей сериалдарын керуп аткансып, же жаш балдар
мид бир тун жомогунун аягы кандай болорун билууну дегдеп
сабырсыздана тыддагансып кызыгуу жана кызгануу менен
дыкат байкоо салып турушту. Кызга кез кырын салган жигиттер да бир топ эле. А экее болсо быйтыйган алаканы менен
кезун жаап алып бекиндим, мени эч ким кербей жатат деп
ойлогон бебек баштанып канча адамдын кедул чордонунда
экенинен кабары жок эле. Кабары болсо да ездерунун пикиринде ааламдын чурегун багындырганына жаш жигит, дуйненун дулдулун келекесундей ээрчиткенине жаш кыз сыймыктанып, ортодогу махабат дастанын шаанисин жасап болсо да
жашырып, сыр кармоону такыр эсинен чыгарышты.
Баса, жигиттин ырдай коймой, ыр жазып жибермей чымыны бар эле. Ошол таланты менен суйгенун жана суйуусун
дадазалоону чечти. Акын болуп апасы менен атасына эки сап,
ырчы болуп мекенине бир кайрык арнабаган неме езунун кезуне Ак меер керунгену болбосо, калайман ичиндеги катарда-
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гы эле кызына арнап балдай ширин сездерден ыр, мукамдуу
аваздардан обон курады. Кызды кербей туруп уккан жан бул
ырды кызга эмес эле периштеге, жок эле дегенде Семетейдин
Айчурек сулуусуна арналыптыр деп ойлосо керек... "Бир гана
сен укмушсуц", "Бир гана сен керексид”, "Мен сага аба-суудай
муктажмын" деген сыяктуу бараандуу саптардын аягы кыздын
аты менен аяктайт... Ырды чыгарып эле тим болбой аранжировщикке асемдетип музыкасын жасатып, кымбат студияга барып ун коштоп жаздырып, ыдгайы келген жерден жадыртып
хитке айлантуу аракетин кере баштады. Аракеттин берекети
болуп ыр интернетте, телефондордо жайылып баратты.
***

Эмне болуп кеткенине тушунуп-тушунбей, тушунген сон,
болору болгонуна тан, берип, аргасыз ийинин куушуруп, башын чайкап инисине байкоо салып турган баягы мечитке баратып акыл айткан агасы ырды угуп калып, дагы бир нарктуу
насаат айтты:
- Эр жетип чодоюп, акылыда кирип калдыд. Кой десем
болбодуд. Эми озуд бил. Тиши чыккан балага чайнап берген
аш болбойт. Бирок, жок дегенде ырыдда кыздын атын айтпай
эле койбопсуд. Баш кошпой калсадар экеедерге тед кейгей
болот...
Ичимдикке кызыган адамга "ичпе” десед сени укмак турсун жети желмогузундай жаман керет. Наристенин колундагы бычакты же кайчыны алып койсод кайра бер деп талашып
ыйлайт. Анткени, сен соо кезуд менен керуп, жетик акылыд
менен туйган зыянды мае да, жаш бала да тушунбейт, сезбейт.
Ошол сыяктуу эле иничек да агасын тек гана угуп койгон ме
нен, айтканын аткаруу оюна да келбеди. "Эмне, ырымда кыз
дын атын атаган мен эле бекемин?!" - деп ойлонду ал ичинен.
"Менден башкалар деле толтура го. Рыспай "Алмашым" деп
озондоптур, Жолболду "Чолпонум" деп сайраптыр. Бектин
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ырларынан болсо кыздардын аттарынын базасын тузсец бо
лот: Айзада, Фарида, Жамиля, Эркинай, Ханзада... Кимдин кай
жери кемип кетти мындан? Тескерисинче, элдин баары суйуп
ырдап журушпейбу бул ырларды. Суйлейт десе суйлей беришет экен д а ...
"Алмашым” деген ыр учун Алмаш эже канча жыл кичирип,
уялып, кепке кемтик, сезге селтук болуп, емурлук жолдошу
менен кер-мур айтышканын, "Чолпонум" теле-радиодон жан,ыра баштаган кунден тартып Чолпон айымдын (оз аты башкача болсо керек) уй-булесунде ынтымак ыдырап, куйеесу
тескери тонун кийип, далай ыдык керсетуп, уруш-жацжал чыгарганы тууралуу керген-билгендердин айтып журушкенун
жаш неме кайдан билсин...
.***
Дегеле, агасы инисине иши жогунан же зериккенинен змее
ийгилик коштогон, ооматка шерик азамат болушун каалап колунан келген тарбиясын берууге аракеттенген. Эрте турган
адамдын ырыскысы мол, ден-соолугу чьщ, емуру берекелуу
болорун тушунген учун тацкы багымдатка мечитке барууга
кендуре баштаган. Жен эле "Тур!” деп устундегу тешегун сыйрып алгандан кере "Мечитке кеттик" деп жумшак ойготуу бул уйку аттуу ете таттуу бирок алдамчы рахаттын кучагынан
адамды алып чыгуунун акылдуу усулу. Канчалык жакын болбосун адамдын туз екуму адамга катуу тийет: напси деген балакет буйрукту укканда куйкасы курушуп жактырбайт. А би
рок, Жараткан жаса дегенди жасоо - адам езу ацдай бербеген
чон, суйунучтун, сыймыктын, бакыттын башаты. Ошон учун
достукта да, уй-буледе да, туугандыкта да, шериктештикте
да, соода да ортодо Жараткандын болгону ынтымактын, сыйурматтын, ишеничтин жана жылуу кецулдун сакталышынын,
керек болсо кучешунун кепилдиги. Ага-ининин эгиз козудай
ээрчишип эртец менен мечитке каттай баштаганынын бир себеби ушул болчу.
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Экинчи жагынан, адам бир максат учун аракеттенсе, ошол
аракетинен кандайдыр бир маани-мацызды керсе оцойлук
менен тажабайт да чарчабайт. Эртец менен туруп жен эле денсоолук учун чуркагандар же баскандардын кебу бирде болбосо бирде "тойдум байдын кызына” деп тажап, мындай адатын
таштап коюшу мумкун. Таштадыц деп айыптагыдай тацкы
дене кенугуулеру адам учун парз эмес. Ал эми багымдатка
мечитке каттагандардын кебу, демейде, бул амалды емуру еткуче кылышат. Анткени, жамааты менен бирге тацкы намазды окууну эки дуйне бактылуулугуна жетип, Жараткандын
ыраазылыгын табууга себеп болчу моюндагы ыйык парз деп
ишенишет. Тацкы уйку менен такай курештурген, жамгырга,
карга, бороонго, ысык-суукка, карацгылыкка, карылыкка, анча-мынча дартка карабай мечитке каттоого шык берген ичтеги мотор - ушул ишеним. Бирок, мечитке барып келуу, ал жерде ойду бир жерге топтоп кепчулук менен бирге кайра-кайра
ийилип-тузелуп, отуруп-туруп, бешенени жерге тийгизип
намаз окуу аркылуу Кудайга сыйынуунун езу эц сонун дене
жана рух кенугуусу, эц керемет медитация болуп жатпайбы.
Валким, ошон учун мечитке каттаган аксакалдар карылыкка
оцойлук менен алдырбай узакка чейин бакубат, саламаттуу
жана эпкиндуу болушат. Ошентип, ага инисин тацкы жамаат
намазга алып баруу менен басканы денине, сыйынганы рухуна, уккан баяны жана окуган таалими акылына азык, киреше
болорун ойлогон. "Тацкы абада шыпаа бар" дегендей, аба да
тацкы учурдагыдай эч качан таза болбойт.
Мечиттин шылтоосу менен уйку ачылып, дене жибип, жан
дуйне жаркылдай тушкен соц кайра келе жатып турникке тартынып, керилип-чоюлуп, дене кенугуулерун жасашчу. Андан
соц уйге келип, кун чыкканча уктабай китеп окууну инисине
адат кылдыргысы бар эле. Валким, позитивдуу ойлонуусуна,
максат коюуну уйренуусуне жана ийгиликке шыктануусуна
себеп болор деп Наполлеон Хиллдин "Ойлон жана байы" деген
китебин тандап берген... Кун чыкканга чейин зээн ушунчалык
ачылып, курч болгондуктан окуганыц мээге жецил сицип,
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бирдемени уйренуу, ездештуруу, жаттоо рахаттуу жумушка
айланат. Бир иш кылсан, береке коштоп, арбыштуу болот. Бир
сез менен айтканда элдин кебу уктап жаткан учур - эч ким
тынчьщды албай ез убактьща езуц кожоюн болгон эркиндиктин эсептуу мунеттеру десек жарашат.
Аганын ошол мээнетинин баары текке кетти. Кыз менен
суйлеше баштагандан бери иниси мечитке барууну унутту,
спорт менен шугулдануусун таштады, окубай да койду. Пикири чачырап, езу махэбат деп ойлогон алдамчы сезимдин
торунда магдырап, канаты жок эле асман жердин ортосунда
каалгып учуп журду.
***
Мынакей, кыздын туулган куну келди. Китеп ачып эртецки сабагына даярданбаган жигит бул кунге Кызыл армия
фашисттердин чабуулунан Сталинградды коргоого даярдангандай катуу даярданды. Апасы берген акчага торт, гулдесте,
открытка, бир канча шам, шар, салют сатып алды. Тац атпай
кыз жашаган короого келип, анын балконунан окула тургандай кылып кар устуне "Туулган кунуц менен, (кыздын аты]!
Сени суйом!" деп гул таажылары менен бадырайта жазды.
Подъезддеги кыздын батиринин эшигине чейинки тепкичтерге гулдерду тизип, гул таажыларын сээп, тепкичтин кармагычына езу уйлеп чыккан кызыл-тазыл шарларды тизе
байлап шекеттеду. Шамды жакты. Тортту, атайын жасаган
белегин жана орус тилинде эргип, элирип отуруп жазган открыткадагы катын эшик алдына коюп батирдин коцгуроосун
басты. Уйдун ичинде жарык жанып, шыбырт угулганда акырын басып эшикке чыгып, алдын ала байкап белгилеп койгон
далдоого бекинип, саресеп салып турду.
Кыз езу чыкты. Бугунку тан, сюрприз менен башталарын
кутуп жатса керек. Керген кезуне ишенбегендей тавдана да,
кубана да жылмайды. Адам учун эц маанилуу нерсе гул да
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эмес, белек да эмес, сез болорун ушундан билсе болот, кыз
чу дегенде эле открытканы ачып окуду. Жайдацдай гулдерду
жыйнап, белектерди алды да ичкери кирип кетти. Ошол маалда жигит асманга бир нече жолу атылчу салютту камдап, езу
кар устуне жазган жазуунун жанына жетип барды. Анткени,
каттын аягында "Балконго чык!” деп жазылган эле. Бир мунетке жетпей балкондун эшиги ачылып, жадырап жайнай кыз
чыга келди. Кетти! Ошол мезгилде удаама удаа асманга салют
атылып "Happy birth day to you” деген жандуу ун менен ыр жацырды. Жигиттин уну чынында мыкты эле.
Кыз езун жомоктогу ханзада сезип кецулу кекелеп турду.
Кецул белчу, кадырын билчу, кастарлап сыйлачу адамьщдын
болгону кандай сонун. Каап, ушул керемет мунетту туз эфир
аркылуу ааламдын бут эли кэрсе кана эле. Озгече, достору,
классташтары жана атаандаштары кэрсе баркы асмандабайт
беле. Айкел, берешен, романтик чыныгы мырзаны тандаганына тан, бере суктанышпайт беле...
Кыз азыр кубанганы менен емур бою кошточу армандын
тузагына тушуп жатканын билген жок. Мейли ушул жигит ме
нен бир емур чогуу болсо да, же ырыс-насиби башка менен кошулса да эми ар бир туулган кунде ушундай сюрприз куттуктоо кутет. Куткен нерсецдин оцунан чыкпай калганы - арман
эмей эмне?
Сюрприз деген мурункусуна окшобошу керек. А жигит
болгон чыгармачылыгын, фантазиясын колдонуп бутту. Мындан еткен сюприз жасоо учун, балким, атайын чыгармачыл
топ тузуп, кецешип сценарий жазуу керек болот. Же байып
кетсе, атактуу эстрада жылдыздарын, жаагын жанган алып
баруучуларды, дизайнерлерди жана флористтерди жалдап,
кыз жашаган батирдин балконунун тушуна сахна жасалгалап,
аппаратура орнотуп, шаан-шекет менен ар бир туулган кун
учун жазылган жацы ырдын бет ачарын жасоо шарт. Балким,
тик учмадан парашютисттер «Г... сени суйет!» деген чоц жазууну кармап учуп тушер...
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Кайдагы сахна, кайдагы бет ачар, кайдагы тик учма менен парашют? Сюрприздин жацы сценарийин ойлонмок тугул мындан ары кызды туулган куну менен тек гана оозеки да
куттуктабасын билген жок... "0те Кызыл бат сщот" болдубу же
кез тийдиби, айтор, кеп етпей экее урушуп кетишти. Кызды
билбейм, бирок жигит жан дуйнесу жанчыла ете катуу кыйналды. Далайга чейин эзилип, бук болуп, бирдеме кылууга эч
кецулу чаппай, езун койорго жай таппай эт менен челдин ортосунда эндиреп журду. Сулуусу уктаса тушунен, турса эсинен
кетпейт. Таттуу кез ирмемдер пленкасын артка туруп жаткан
фильмдин сыцары кайра-кайра эсинде жацырып, элжиретип
да, кецгиретип да таштады. Катуу суйген экен. Качан болсо
эгиз козудай ээрчишип, сырдашып-мувдашып журуп кыз эт
журегунун бир парчасына айланып калыптыр.
Деген менен, кечир деп курун мойнуна салып алдына барбады, жарашалы деп биринчи колун суна албады. Кекти кетирип, ечту ечуруп, махабат дастанын жады барактан жазалы
деп демилгелегенге батынбады. Анткени, чыныгыбы же курубу ким билсин, айтор, жигиттик намыс деген бар. Ошол нерсе дыкаттык, чебердик менен курулуп, бирок зилзалада урап
калган сезим мунарасын кайра тикелегенге тоодой тоскоол
болду.
Жигит окууну бутуп, шаардагы университетке тапшырды. Кыз Москвага кетти. Катарьщда журген каркыра капыстан алыстарга учуп кетсе чыныгы кадыры билинет тура. Бир
кичинекей калаада жашашкан учурдан пайдаланып бузулган
мамилени оцдоп албаганына жигит бармагын тургай чыканагын тиштегиси келди. "Эч болбосо кеч болсун” деп фейсбуктан, однокласстиктен жазды кызга. Жооп берген жок. Ал эле
эмес кеп етпей кара тизмеге киргизип таштады. Баягы ээрчи
шип бак аралаган, суу бойлоп, тоого чыккан, ат минип адырларды ашкан керемет кездеги элестерди ечургуч менен суретту ечургендей эле кылды. Бир куну кайра жацыдан жазылып
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жацырар деп куткен махабат дастаны эми экинчи ырдалбасын жигит ошондо гана тушунуп, ыза болгондон эрдин кесе
тиштеди. Суйгену, балким, башка биреену таап алгандыр...
***
Убакыт дары дегендей сезимдин жарасы карттанып, айыгып баратты. Баягы жан чыдагыс азаптын децизине чемулген кундер акырындап унутулуп жатты. Агасынын тарбиясы
туура экендигин жигит эми гана ацдады. Бир туйтек башты
ээрчип, айланбаш козудай максатсыз кацгып эки жыл убактысын ысырап кылгандын ордуна эрте туруп, намазга барып,
спорт менен машыгып, эмгектенип, тил уйренуп, билимин терецдеткенде, балким, азыркыдан алда канча бийик абал, ири
ийгилик буйрумак.
Кыз ушундай экен: белегицди алып, суйуу ырларыцды
жана сырларыцды муюп угуп, акчанды чачып, назданып журуп эле жазгы аба ырайындай бат езгеруп, бир заматта баарына кол шилтеп, башка бирееге тийип кетиши кеп эмес экен.
Тигил кыз да тапкан башка жигитинин же тийген куйеосунун
кучагында балкып туруп "Байкуш, мен учун канча каражаты,
убактысы кетти. Канча убара тартты. Алла ыраазы болсун"
деп эми муну ойлоп да койбосо керек. Ошол шугурсуз секелек
учун эстен эскиргис романтикалык жагдай тузем деп маскарапоз болууга кеткен кеп акчанын мицден бирине апасына же
эжесине бир белек алып берсе емуру еткуче тумардай тутуп,
сыймыктанып мактанышмак...
***
Бир куну жигит кыздын социалдык туйундегу баракчасынан жады суретун керуп, аябай тац калды. Аны жоолукка
кирет, оронот деп ким ойлоптур. Аябай жарашканын айт. Сырр у у да, сурдуу да, нурдз^у да боло тушкенсуйт. Кайдан журуп
ушунчалык езгерду? Ким таасир этти, эмне себеп болду? Адам
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ыйманга сый же ый менен келет дейт, кантип келди болду
экен? Тек гана Алла нысап берип ачык-чачык кийинууден уялып калдыбы же башка бир жуйеесу барбы? Валким, турмуштун катуу мушуна тушуккандыр. Чод калаанын чод азгырыктарына кабылып, ишенип, алданып, аны тушунген сон, чачын
жула екунуп, кайгы баскан кара кездерунен жаш жамгырдай
тегулуп, андан жууну бошоп, жулуну зыркырап, журегу мудайгандан башка кыпындай пайда таппаган сод Москва кез
жашка ишенбесине ынанып, эптеп вз кедулун кетеруунун мид
айласын издеп, анткен сайын жарык издеп барып отко тушкен кепелектун кейпин кийе жаздап жан дуйнесундегу кымгуут-калайман тынчымак турсун эселеп кучеп айласын алты
кетирген учурда Жараткан эсине тушуп, ошол дартына дабаа
болорун байкап ыйман жолуна тушкендур. Ким билсин аны.
Билген менен жигитке анын пайда-зыяны, ысык-суугу канча.
Эми бул кыз менен Бритни Спирс ага бирдей эле чоочун.
Буларды ойлоо менен жигит бир гана нерсени даана тушунду: кыз муну менен гана эмес еткен жашоосу, баалуулуктары, элестери, таржымалы менен кол узуп биротоло коштошуптур. Эгер еткен жашоосунан бир аз болсо да рахат татып,
бакыт таап, кандайдыр маани-мадыз туйганда мынчалык езгермек эмес. Эми ага кат жазуу же телефон чалуу оюна да кирбеш керек. Эгер келечегин аны менен бирге элестетсе езу да
езгеруп, ыйман жолуна тушуусу шарт. Тагыраагы, баягы агасы менен мечитке каттап, спорт менен машыгып, китеп окуп
талкуулаган мадыздуу, аруу жашоосуна кайтуусу керек. Тообо, ушул кыз деп ошондой жашоосунан баш тартты эле. Агасы айткандай андан тек гана акчасын, кадырын, кучун жана
убактысын коротуп, кунееге батып, эми кайра келген жагына
кайтууну кексеп отурат.
***
Жигит тигил кыз тууралуу ырын кайра жаздырды. Албетте, тексттен ысмын алып таштады. Бул кыздын келечек таа-
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лайын ойлогондукпу же андан еч алуубу, автор взу деле билбейт. Билгени - тексттеги кыздын аты учун болонок жарынын
алдында жооп беруугв туура келээри эле. Эми езгерген ырды
бети чыдап уялбаса биревне гана эмес мицеене арнап аткара
берсе болот. Бирок, уялыш керек. Уят менен ыйман бир тууган, бири кетсе экинчиси ээрчий кетет деген кеп бар эмеспи...
7

Биз студент кездеги атактуу ырчылардын бири "Жаксам
болду жалгыз сага, жалгыз сага” деп эзиле ырдачу. Албетте,
суйуу женундегу бул ырда кеп автордун же аткаруучунун жактырган кызы тууралуу болуп жатат. Бирок, суйген адамына
жетип, уй-було куруу учун демейде жок эле дегенде дагы эки
адамга жагуу керек: анын атасына жана апасына... Ата-эненин
"Кой, кызым, анын, болбойт.Сага ылайыктуу эмес” деген сезуне муюп, ынанбаган кыз болбосо керек...
8
Ак уйде, мамлекет башчысынын ордосунда иштеп журем.
Жетекчилерибиздин бири эл арасында "таасирдуу, кучтуу,
баарын чечет имиш" деген сез ээрчиткен легендага айланып,
кадыры болуп кербегендвй ейделеп баратты. Анткен сайын
арыз-муцун, муктаждыктарын айтканы анын эшигин каккылагандардын кезегинде кезере куткендердун саны улам кебейгенун кезум менен керуп жаттым.
Адамдар вздеру чыгарган жомокко адегенде вздеру ишенип, анан дагы кврквмдвп, асемдеп, квшуп-ташып тегерек-теребелдегилерге чыркыраган чындыктай, акыркы акыйкаттай
айтып, жеткирип, ишендирип втуруп, акыр аягында жомвктун бвлгвну эле жвмвк экенин башкалар тугул ал жвмвктун
каармандары вздеру да унута башташат белем... Балким, туу
ра колдонсо мындай усулдун да мыкты жактары молдур. Анткени, адамдагы трилливндогвн клеткалар жана туйгу сезим
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сырттан буйрук кутеру чын. Эгерде аларга маанайды шаттантып, жигерди ойготуп, шык беруучу позитивдуу сездерду
суйлесец, аны буйруктай кабылдап чындап эле ошол багытта
иштеп рухтун оожалып, дененин кубаттанышына, кез корккон далай улуу иштерди кол менен жемиштуу жасоого себеп
болот экен. Эгерде балкыган жан дуйне жанарына суу сээп,
быкшытып ечурчу муздак, коре жана терс сездерду айтсац
Эйнштейн менен Есенин сыяктуулардын улуу таланттары да
туулбай туна чегуп, жарыкка жансыз келген бебектей думугуп жок болот дешет. Ошондуктан, адамдын жамалын жаркытып, жабыккан жан ааламын, мумкунчулуктерун ачыш учун
жылмая айтылган жылуу сез, далыны таптаган колдоо, дуба-тилек жана ишеним авансы иретинде айтылчу чындыкка
коошкон жомоктой жагымдуу кептер аба-суудай эле керек.
Бул саам да ошондой болду: эл арасындагы "укмуш имиш,
кыйын экен, езу эле чечип коёт имиш” деген кептердин баары
"легендага" кебунесе он, таасирин тийгизгени анын езуне болгон ишениминин кучеп, башкаруучулук жендемунун жетилип
баратканынан байкалып турду. Бир жагынан анчалык таасирдин жана абройдун адамдын текебердик сезимин семиртип,
атак-дацкка, бийликке болгон араанын андан бетер ацырайта
ачып салмайы да бар...
бзуцден даражасы бир эли жогоруга да баш ийуу парз
тура. Ал кишиге баш ийдик, мыйзам чегиндеги далай тапшырмаларын аткардык. Бирок, бир да жолу керт башыбыз учун
бирдеме сураганыбыз жок. Ал тургай адилеттуулукке коошпогондой сезилген чечимдери менен келише албастыгыбызды колдон келишинче сылык, жумшак турде бетине айткан
учурларыбыз болду. Убагында кызууланып туталанганы ме
нен акыр тубу турумубуздун тууралыгын моюндаган эрдигин сыйлап калган жайым бар. Эмне учун ага андай мамиле
жасадым? Анткени, Кудай жалгап далай адамдан айырмаланып, анын болгону бир алсыз пенде экенин билчумун. Пенде
суранууга татыксыз бир макулук. бзубуздун кайдан кантип
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жаралганыбызды жана кайда барарыбызды бир эле жолу тередирээк ойлонуп керсек, чындап алсыз гана кул экенибизди
аддайбыз.
Жараткандан башка таянар, суранар кимибиз бар? Суйкайган сулуулугубуз, чыкчырылган чырайыбыз, куркуреген
кучубуз, ал тургай емурубуз, турган турпатыбыз убактылуу.
Байлык менен бийликтин кун чыккан сод бууланып кетчу жайкы шуудурумдей туруксуз экендиги андан да айкын
чындык. Жуздеген жыл жашап, екум жургузген Фараонго,
дуйнену багындырам деп далай тынч жаткан элдер арасына
согуштун алаамат отун жалбырттата жандырган Александр
Македонский менен Чыдгыз ханга опа болбогон бийлик, алардан берегирээк тепкичтерде турган хандардын, падышалардын бактысына мурок, деелетуне тирек болуп бермек беле...
Чындап эле, кези келгенде ал киши да кызматын тапшырып берди. Баягы барааны журген, доорду сурген убактысы
улуу тарыхтын ченеми менен алганда кудум эле кылак эте кез
ирмемге керуне калып кайра суу астына кире качкан балыктын элесиндей байкалып-байкалбай унутта калды. Башкалар
мындай турсун муктаждыктарын чечууну кездеп эшигинде
кезекке тургандар да анын дадкы таш жарып, сургену шыпырылып, уйлогону упурулуп турган кезин дайым эле эстей бербесе керек...
Ошондуктан, "баарын чечет" деп адамга жагалдануу ете
чод жадылыштык... Жаратылган макулук качан баарын чечуучу эле? Жараткан оомат ыроолоп, колдоп турган учурда
айрымдардын кээ бир жакшылыктарына себеп болушу мумкун. Бирок, Кудайдын колдоосу болбосо, алтынга оронуп аркырап, кумушке чулганып куркуреп "Мен!” дегендер да, башканын кейгейун чечуу мындай турсун, ез керт башын кайда
катарын билбей, кед ааламда бут коёрго жер таппай карайлап
калаарын кайра-кайра кере берип, сабак алгандай эле болду
го адамзаты. Оо, Жараткан, взудден башкага эч качан муктаж кылба. Сенин чексиз мээримид, колдоод болгон учун гана
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"кимдир бирее” болуп жургенубузду эч качан эсибизден чыгарта кербе.
9

Бир гана сенсин,... Ушул сез кеп эле айтылат. Бойдок суйген кызына, жубай жубайына, дос доско, шерик шеригине, апа
баласына, талапкер ишенимдуу адамына, падыша жардамчысына, устат шакиртине, машыктыруучу спортчуга, шайлоочу
саясатчыга, айтор адам адамга, ал тургай саяпкер тулпарына,
мунушкер шумкарына, ан,чы тайганына, уста шайманына айтат ушинтип. Бирок, бул дуйнеде бардыгынын башталышы
жана аягы бар, бири кетсе экинчиси ордун басат. Мумкунчулуктеру да чектелуу. втпеген емур, ечпеген жалын, кетпеген
эпкин, тубелук кулпурган гул, ар дайым суйлегон тил болбойт. Эцилбеген балбан, жецилбеген баатыр жок. Жашы еткен сайын арстандын да суру качат, булбулдун да уну катат.
Сепкенин, менен эккениц енот, тушумун берет, бирок акыры
куурайт. Кар эрийт, казына кемийт, суйбеген жерийт. Падышалардын окуму, жоопкерлердин етулу бутет. Кундуз тунге
алмашып кундун ордун ай, мезгил жылып жаздын ордун жай
ээлейт. Жаш карыйт, кедей байыйт, баскан арыйт, дене талыйт. Жетим жетилет, кембагал жетинет, ыйманы бар адам
катасына екунет, жолун издесе туйун чечилет. Чарчаган камыгат, жол баскан чалынат, жоготкон нерсен, удулу келсе, балким, кайра табылат. Убакыт гана берилбестен алынат. Атак
етет, чатак бутет. Кулак укпаган ундер, кез кербеген заттар
жана кубулуштар бар. Сулуулук менен куч-кубат Кудайдан
алган карызыбыз, акырындап кайтарабыз. Уул-кыз да уядан
учкан балапандардай туш тарапка тарайт. вздеру болуп-толгон кезинде, ал эми сен бебек куракта сууга чекпес, отко куйбес, эшилбес, жешилбес, кынтыксыз жана кубаттуу керунген
ата менен апа да учуру келсе колуцду карап, колдооцо муктаж болот. Досун, душман, касын, дос болбойт деген кепилдик
жок. Суйушкендер суйлешпей калган учурлар да жашоодо аз
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эмес. Жаткан кар алмашат, минген нар алмашат, кийген таар
алмашат, жашаган шаар алмашат, ал тургай кээда алган жар
алмашат. Жаккан шам ечет, жуккан чан, кетет, аткан тан, етет,
журген кан токтойт. Келмей бар, кетмей бар, жанмай бар, ечмей бар, жашамай бар, елмей бар... Жаратылыштын езгечелугу, жашоонун мыйзамы ушул. Ошондуктан, бир да жанга, бир
да нерсеге, бир да сезимге карата "бир гана", "жалгыз гана”,
"сен гана" деп айтуу жарашпайт экен. Бул сездер бар болушунун башталышы жок эзелки жана соцу жок тубелук, баарын
билуучу, баарын керуучу, чексиз кудуреттин, мээримдин,
ырайымдын, илимдин, сулуулуктун жана даанышмандыктын
ээси, бул дуйне жана акыреттин жана андагы бар макулуктардын жаратуучусу жана башкаруучусу, эч бир шериги жок
жалгыз Жаратканга гана ылайык экен. Оо, Жаратканым, колдоочу, коргоочу, сактоочу, зоболону кетеруучу, ыйман, адеп,
ден-соолук, оомат, бакыт, ырыскы, береке беруучу, сыноо иретинде адамга ар кандай абал тушуруучу, умут-тилектерди аткаруучу, жакшылык ыроолочу, кечируучу, суйуу тартуулочу,
акылды, рухту байытуучу, баарын, баарын чечуучу - бир гана
Сенсиц!

КАЛПАК СЫРЫ
(Ацгеме)

Уч кыз, бир уулу менен аялын таштап езунче жашаганы
айылга кетип калды. Эмнеге анткени кеп адам учун табышмак. Жубайы менен кер-мур айтышып катуу таарынышты
бекен? Же айтылуу жазуучу Кубатбек Кердегейдин жолоюна тушуп кадылжарды жарган жытына мае боло магдырап
барып конгон аарыны аягынан тартып андан ары езуне матырып кеткен жацы сузулген балдай таттуу, бирок, тубу жок
дуйненун азгырыктарынан биротоло баш тартып, туйшугуне
тукуруп, кызыгына кол шилтеген кечилдей жалгыз баш жашоо кечирууге бел байлагандыр. Же эртели-кеч сукут чалып,
зикир айтып, мындан ары рухун, акылын жана денесин толугу менен ибадатка арнаганы мемиреген тынчтыкка муктаж
болгондур... Ким билсин, айтор, дос-туугандардын уй-булеце
кайтып кел деген кеп-кен,ештерин тек гана кулак сыртынан
кетирди. Ал тургай аялы езу барып, алды-артына тушуп бейпелектеп, жалбара суранса да кешеруп болбой койду.
- Мындан ары келбей эле кой. Балдар да келбесин, - деди,
алып кетууге кылган аракети кер чычкан казган ийинге шурулдаган бойдон агып кирип кеткен пайнаптай текке кетип,
айласы алты тугенуп кайтып бара жаткан жубайына бурк эте...
Албетте, бул окуя ынтымагы бекем, ырыскысы берекелуу уй-булеге ете кутуусуз жана катуу тийген муштай болду.
Жылан чакпай, жылкы теппей туруп, ортодогу ошончо мотурайган балдарга да карабай куйеесунун ез алдынча жашага
ны белунуп кетиши аялга аброй алып келбеши айдан ачык.
Демейде, ажыдаардай оозунан от, мурдунан тутун бурккен
ажаан ургаачылардын жубайлары ошентип куттуу очогунан
безе качышы мумкун эмеспи. Деген менен Робинзон Крузо-
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нун жашоосун тандаган бул кишинин аялы ак керпе жайыл,
куйееге куйумдуу, булеге буйре, колу ачык, маанайы жарык,
ак жолтой, мээнеткеч жан. Акылга салсац эри андан ат менен
тартып, куч менен туртсец да кетмек эмес. Анда эмне болду
экен? Баарына табышмак.
Табышмак болгону курусун, бул окуя аялдын шагын аябай
сындырды. Куйеосу болуп-толуп, кееп турган жаш убагында
дагы бир жалмацдаган сулуунун торуна тушуп ээрчип кетсе,
же алтымыш ашканда байлыгы ашып-ташкандыктан кутуруп
жашыраак перизатка тор ыргытса эл деле тушунмек. Напсиге
алдырды же деолетун кетере албады деп айыптап, кубур-кубур сез кылып бир куну тынчымак. Бирок, еп-чап турмушта
болсо да минтип жыйырма жылга чукул сен-мен деп серецдешпей, журек оорутпай, кецул муздатпай, сый-урматта, сыпайы жашап келген емурлук жарынын кырктын кырынан
оогон емур ортонунда каре деп сынган морт бутактай, таре
деп узулген аркандай кутуусуз кылыгына, чечекейди чеч кылган чечимине эч ким тушуне албады. Ошондуктан, балээнин
баары сенде дегенсип артынан жаман шек-кумен менен кыйшак тиктечулер кебейуп баратканын аял алдыртпай сезип,
туюп жатты.
Балдарга кыйын болду. Кичинекей уч кызы акыл калчап
аны-муну тушунгудей боло элек. Бирок, бардыгы атасына
ушунчалык жакын болгондуктан, атасы кеткенден тартып
кездерундэ кусаный оту албырып, маанайлары суз. взгече
кичинеси "Атам кана? Качан келет?" деген суроолору менен
уйдвгу ансыз да буулугуп-буюккан маанайды андан бетер
тумандатат. Аял езу тушунбегон жагдайды аларга кантип тушундурет? Атан, таштап кетти дейби? Же бизден чарчап качты дейби? Ошону менен балдары кусадан кутулуп, санаадан
арылса мейли эле, антпейт да. Жообу жок соболдор андан бе
тер квбейет. Кыжаалатчылык ого бетер артат. Балдардын жан
дуйнесу жабыркап, назик журектеру жаракаттанаары езунчв
эбегейсиз кейгой...
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***
Бул талак айтылбаган ажырашуудан экеенун балакат курактан етуп ак менен караны, ачуу менен таттууну аз да болсо
айырмалаганга акыл дарамети жетип калган эн, улуу жалгыз
уулу катуу азаптанды. Дээринен унчукпай ичтен сызма мунезу бар неме эч кимге айтпай купуя кичирди, ексуду, капаланды. Тируу туруп таштаган ата учун уялып азап тарткандан
кере, тарых китебинен окуган Сталиндин убагында эл душма
ны аталып атылган адамдардын биринин баласы болсо езун
мынчалык осол сезмек эмес. 0лген жандан айла жок умут узесуц, туцулесуц. Саясатын, кургур акыйкатты темирдей ийип,
теридей ийлеп, самандай врттеп туруп акты кара, адалды
арам, жакшыны жаман деп кулактарга куюп, журектерге жугуртуп адамзатты тугел бойдон ынандырып койгон кунде да,
акылман кыргыз козу еткен кишини жамандабайт. Керундв
тынч жатсын учун эстесе "жакшы адам болчу” деп тек гана жагымдуу создер менен эстеп, тил учунан болсо да "бейиши болсун” деп рухуна ак тилегин багыштайт. А бул дуйнеде алты
саны аман туруп караанын ката качып кеткен жандын жагдайы такыр башкача экен. Артынан ушак уцулдап, жалаа жацырып, жалган-чыны аралаш жагымсыз сездор жамгырдай жаап,
канча адамдардын кунееге батышына, канча кецулдердун
иренжишине, маанайлардын чегушуне, журек-жулундердун
сыздап оорушуна, жан дуйнвлердун жабыркашына, абийирнамыстын телпектей тепселишине, ичти иритер шек-кумендердун жергемуштукундей торуна оцойлук менен кутулгус
болуп илинуусуне себеп болот экен. Баарынан да башка аял
алып алган окшойт деген божомолдордун чет-шыбыртын уккан кун балага тим эле Нагасакиге тушкен атом бомбасындай
оор тийди, алаамат туюлду...
Деген менен ата деген ата да, анын караанына, жамалына,
амалына, жытына куса болбогон уул же кыз чанда эле чыгар.
Бала да атасын сагынганда барып жолуккусу келип журду, би
рок, антууге апасы тыюу салган. Эмнеге тыюу салганын ким
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билсин, балким, атасынын башка буле куткену чындыктыр...
Тыюу болбогон кун до деле ез ыктыяры менен туугандыктан
кол узген жанга жагалданып баргандан пайда не? Жеме угуп,
кагуу жеп, ансыз да муздап бараткан кецулу эч качан ээрибес
туштук уюлдун муздарындай тон,уп кайтарын туйгу-сезими
айтып турду...
Бала кун сайын кечке маал автовокзалга келип, Ылай-Талаадан каттачу акыркы автобусту кутет. Ушул унулдаган эски
сэры автобус колдонулчу убакты-сааты. буторуне аз калган
унаа эмес эле атасын ала келчу ак жолтой периште керунуп,
еспурумдун узулбеген умутуне айланды. Ала кеткен бир сумке
кийимин кетеруп кадимкисиндей жаркылдап бир куну ичинен
атасы чыга келчудей сезиле берет. Бирок, кудум эле асмандагы
кун сыяктуу улам келип, улам кетчу автобустан бели бекчейген кемпирлер, ак сакалы жайкалган абышкалар, суйкайган
сУлУУлаР>жигердуу жигиттер, мотурайган бобоктор, таяк таянган сыркоолор, ылжыган мастар, галстук тагынып, костюмшым кийе чыкчырылган тьщ чыкмалар, жайдацдап кулгондер,
кабагын туйгондер, ал тургай козу, улак жетелегендер, айтор
кимдер гана чубуруп чыкпайт, бирок, эзиле эцсеп, куйуге куткен аскар зоодой атасынын балпайган карааны керунбеду. Эц
акыркы адам тушуп, айдоочу чыйылдата от алдырып, артынан
тутунун бурулдата бош автобусту буруп баратканда да, капилет токтоп атасы чыга калчудай умутте артынан санаа жана
куса толгон каректери менен бир топко чейин узатып, анан
гана умуту эртец кечке чейин кайра жагылбачу шамдай жалп
ечуп, башын шылкыйта басып кетер эле...
Атасы ошол бойдон кайрылган жок. Ата менен кошо кет
кен бакыт-таалайдын илеби да андан кийин сезилбеди. Атанын жашоодо эч ким аткара албас ролу, эч ким толтура албас
орду, эч ким алмаштыра албас таасири болоруна бала биротоло ынанды...
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***
Ырыскы атанын же куйоонун чентегунде болбогон соц,
турмуш, тируулук деген улана берет экен. Канча кыйынчылыктарды баштан кечирген жылдар артта калып, баягы чиедей терт бала да жетилди. Кебунесе таятасынын таалимин
алып, таасирине сугарылган жалгыз у у л у Кудай жалгап мыкты чыкты. Кен, пейил, салабаттуу, улуу-кичуунун, курбулардын арасында адепти сактаган, жакшы кулк-мунездуу, акылы
жетик жигитке эле айланбастан, илимге идиреги, билимге
берилгендиги менен айырмаланган азамат болду. Так илимдер боюнча райондук олимпиадалардан бир нече жолу утуп,
облуска жолдомо алып апасын, таятасын аябай кубандырды.
Ошондо да атам угуп, атам кубанып, атам куттуктап тосуп алса
болбойт беле деп ексугенун айт. Мектеби мактанып, апасы
сыймыктанып, карындаштары ернек алган ушул ийгиликтердин баарын бир гана атасы учун багындырып жатканын сезчу.
Валким, атасы ээн уйде, эч кимге билинбей жалгыз уулу учун
дуба кылып жаткандыр. Орозо туткандын, кордук кергендун,
мусапырдын жана атанын балага кылган дубалары артка кайтарылбай туз кабыл болот деген кеп бар го.
Мектепти ийгиликтуу аяктап борбор калаадагы Эл аралык университетке тапшырды. Ал жерде да курч зээни, эбедейди эзген элпектиги, алыстарга умтулган астейдил аракети
менен бат эле козго илинип аброй тапты. Староста болуп, анан
студенттер арасынан тандалып деканга жардамчылыкка дайындалды. Сабактарды дитин коюп окуду. взгоче математиканы семичкедей чакканы учун бирге окугандардын арасын
да тим эле Эйнштейндей кадыр-барк кутту. Деген менен созго
чоркоктугу бар эле. Кандай гана математикалык тапшырма
болбосун ары-бери эсептеп чыгарып коюп, бирок, аны чечмелеп тушундурууго келгенде тилден калгандай мелтиреп туруп калганынан орус математик окутуучусу эркелеткени же
урушканы белгисиз: "Сен итке окшошсуц. Тушунвсуц, бирок
айтып бере албайсыц." - деген бир жолу.
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Беш жыл да заматта кузде ысык жактарга кайткан куштардай сызып етуп, жигит жогорку билимин тастыктаган
дипломго ээ болду. Кагылып-согулуп журуп аз убакыттан кииин мыкты жумушка орношту. Ошондо, тээ Кара-Кулжанын
Ылай-Талаа айылындагы баба конушуна кетип калган атасын
райондун борборундагы апасы менен карындаштарына кечуруп келип кошууга бел байлап, сапарга чыкты. Негедир, башкаларды укпаган кежир атасын муютуп, ынандыра аларына
ишеничи куч эле...
Тообо, ит кылбас кылыкты кылса да атасын эч эле жек
керуп, айыптай албай койду. Эмне себептен дегенде апасы
атасы тууралуу бир да жаман сез суйлеген жок. Оор кылмыш
кылгандын да актоочусу болгондой эле, апасы куйеесунунун
булесуне карата мээрим оту ечуп, кайрымы жоголгонуна карабай анын кепичин кыйшык дедирбеген турумунан жанбады. Валким, эгер бир эле жолу таарына наалып, жамандап
койгондо уул-кыздары да ез атасынын сеек ечту душманына
айланмак.
***
Ылай-Талаа. Кадимки Тар дайрасына тушташ, Алай-Куу
менен ааламды байланыштырган кан жолдун боюнда жайгашкан Кара-Кулжанын эц чон, айылы. Шарыят сырын айтып,
жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган Максат ажыкедей аалымдар, эцишкенин оодарып, курешкенун кемелеткен Теребек, Намаздай балбандар, тилинен шекер, тацдайынан бал тамган, атактуу Ысмайыл Борончиев "Кош, Алымкул”
деген ырында кошуп ырдаган Кочкорбайдай эл куудулу, жана
башка канчалаган жендомдуу, нарктуу, ийгиликтуу инсандар
чыккан тупкулуктуу, берекелуу журт. Жигит бул киндик кан
тамган ыйык топурагынын жытын, авазы кулагына куюлуп,
журегуне уюп калган Тар суусунун шоокумун, негедир башка
жактардагыга Караганда кебуреек эгилгендей туюлган теректердин шуудураганын ушунчалык сагынып калган экен,
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автобустан тушуп, бир саамга кезун жумуп, булардын баарын
сезип, туюп магдырап турду... Атасы жашап, буюрган ырыскысын таап келатканы учун Да бул жер андан бетер кымбат,
андан бетер ыйык сезилди. Акырын соккон айдарым желде
атасынын да жыты бардай...
Мынакей, эки белмелууэски там менен каралып-каралбай
калган короо. Чоц энеси тируу кезде бул жер абад гулзардай
берекенин чордону эле. Эки белмесу бут уул-кыздары, куйее балдары, келиндери жана неберелери менен кошо батчу
кенен аалам болчу. Уйдун кецдиги анын чарчы метри менен
эмес, ээсинин пейили менен ченелет окшобойбу...
Канчалык сыр бербей сынын сакташка далалаттанганы
менен атасы, байкуш, аябай жудеп калган экен. Учурашканда баласын жок дегенде бешенесинен да ееп койбоду. Бебек
кезинде ой-боюна койбой бети башынан ееп эркелете берчу.
Кантип эле ошол сезимдер саманды ерт жалмагандай куйуп
жок болсун?
- Ата, - деп уулУкадыресе салмактуу сез баштады саламдашып, ала келген шириндиктери менен белек-бечкектерин
берген сод, - Сизди алып кеткени келдим.
- Кайда? - деди атасы акырын жетелуп.
- Кайда болмок эле. Кара-Кулжага, апамдын жанына. Артка кылчактап, тагдырга наалыган менен кеткен кез келбейт,
еткен чак кайрылбайт. Негизгиси, мындан аркы жашообуз
жакшы болсун. Сизден кецулум ток журсун, ата, эми кайталы.
Жыйынып-теринип журуцуз, азыр эле ала кетейин. Эми силерди озум багам...
Ата баланы кунт коюп укту. Кубанганынанбы, же езунон
улуу жакындары аткара албаган ишти ушул бел суусунан буткон мадыра баш баласы аткарам дегенине тацданганынанбы,
айтор, сырдуу жылмайып алды да мындай деди:
- Балам, ниетице береке... Бирок, Кара-Кулжага барбайм.
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- Эмнеге, атаке? Ушунча жыл белек жашадыцыз. Андан сиз
/(еле, биз деле жыргап кетпедик...
- Жок, балам. Апацдар менен чогуу жашай албайм. Сез бутту! - деди ата чечкиндуу.
Атасынын айтканынан кайтпаган кектугун эбактан билген жигит эндиреп туруп калды. Жок дедиби, эми эр болсоц
пикирин езгертуп кер. Бирок, согушпай туруп багынган жоокердей болбой максатына жетуу амалын издей:
- Эмне учун, ата? Себебин айтыцызчы? - деди жалдыраган
кезу жашылдана...
Атасы унчуккан жок.
- Апамдан мынчалык кецулуцуз калгыдай эмне жамандык
кердуцуз, атаке? - уулу андан бетер жалооруй собол узатты. Ушул азыр да сизге чац чугузбай турат.
Ата жерди караган абалында:
- Кеп апацда эмес, балам, - деди акырын гана.
- Анан эмнеде? - деди уулу учакка тушеруне уч саат калганда паспортун жоготуп таппай чебелектеген жургунчудей
безелене, - Бизден кецулуцуз калдыбы?
Ата бул ирет баласына сурдуу каректери менен катаал карады:
- Бул эмне дегениц, уулум?
Уулу аша чапканын сезип унчукпай туруп калды. Атасы
аны сезгендей кайра заматта жумшара ары бурулду да:
- Эгер керек десец кезумду ойлонбой берем сага, балам,
- деди. - А карындаштарыц мен учун ез журегумден да кымбат... Бирок...
- Эмне, бирок? - деди уулу сабырсыздана.
- Бирок, алардын катарына кошула албайм, анткени.., - ата
бир аз ойлоно калды да чындыкты айтты, - Оорум жугат!
Бала башына барскан менен чапкандай кызык абалда калды.
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- Оору дейсизби?
- Ооба, оору, - деди азыр эле айтканын баласы жадылыш
укпаганын тастыктагандай. - Балам, мен канча жылдан бери
кургак учук деген балакет дарт менен алышып келем. Алым
азайып, кучум тугенуп барат. Мен да биреенун кароосуна, кедул белуусуне аябай муктажмын. Бирок, оорум ете жугуштуу.
Бала уккан кулагына ишенбегендей эндиреп, башын кармап отуруп калды. Согуштан кара кагаз алган аялдай журегу
лакылдап, жан дуйносу капсаладга тушуп, бирок ошол удургуган уулуу сезимин ыйга айлантып чыгарып жиберууге жигиттик намысы жол бербей шалдайып кыймылсыз отурду. Ага
кошул-ташыл канча жылдан бери атасы тууралуу ар кандай
жаман ойлорду кецулуне уялатканы учун озун ичинен айыптап, уялуунун, екуттун зардеби чыдатпай дубалды сузгулеп
кыйкыргысы, ерепкуп ыйлагысы келди.
- Байкуш апад ансыз да мен учун далай азаптарды тартты,
- деп ата акырын сезун улады. - Эми оорумду жугузушум эле
калды, ал байкушка...
- Апам билеби? - деди, уулу атасын нес болгонсуй тиктеп.
- Айткамын, билет, - ата жерди карап ойлуу жооп берди.
- Качан?
- Сен окууга тапшырган жылы, - деди атасы калбаатынан
жазбай, - Сени эш кылып журген неме, сен кеткен сод кош санаада эзилбесин деп ошондо чындыкты угузгам.
- Эмнеге мурда эле айтпадьщыз?
- Эээ, балам, - деди атасы анын эмнесин айтасыд дегенчелик ушкуруне. - Айтканда эмне. Ападды билесид, жанда жок
боорукер, ак кедул. Оорудум десем езум карайм деп койо бермек эмес. Же жыйынып алып артымдан мында баса бермек.
Ошентип журуп капилет оорумду жуктуруп алса езумду кечире албай жемелеп журуп жеп бутмекмун.
Жигит макул болгондой башын ийкеп койду.
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- Анан ал аркылуу силерге жугуп, оору етушуп кетсе тируу туруп бир эмес мин, елбейумбу, балам. Ошон учун апац а
дегенде менсиз жашоого кенсун деп сабыр кыла кеп жыл куттум. Кагажып качып кал сын деп канча жолу катуу тийдим. Би
рок, артымдан улам келе берди, байкушум ай. Катташы бир аз
свйилдеп, тагдыры менен элдешип калган кезде гана айттым
ага чындыкты, - ата канча жылдан бери дилинде буюгуп, каймаган чындыкты бугун минтип тилине чыгарып жатты...
Жигит апасынын кайратына кайрадан тац берди. Ушундай
сырды каткан жан дуйне сепилинин бекемдигине ичинен таазим
этип турду. Анын ордунда болгондо аялдардын ондон тогузу "эч
кимге айтпа" деп болсо да сырдын меерун сыйрып алышмак...
- Валким, жукпайттыр, атаке, - деди кеп учугун кантип
улашты билбей уулу.
- Балам, жашоодо "балким" деп тобокел кылуудан караманча баш тартчу жагдайлар болот. Балким булгабайт деп
жамгырда ылай жолду басып келген етугун, менен килемди
гебелебейсиц да. Бул маселеде божомол эмес кепилдик керек...
Уулу атасы менен эбирешкиси келсе да чындап эмне дээрин билбей эндиреп турду.
- Балам, - деди ата жумшак суйлей, - Мен оорум учун эч
екунбейм. Жалгыздыкка турткену менен журегумду тазалаганын сезем. Оорунун санаасы менен дуйнеге, байлыкка кызыгуум жоголду. Ошондон уламбы, жан дуйнем болуп кербегендей мемиреп тынч. 0лум женунде ойлоно баштагандан
бери тообом кебейду.
- 0лумду неге ойлоносуз? - деди бала ушул суук сезду укканына денеси дур дей тушуп. Атаны елумге кыюу кандай оор.
- Чабалекей менен байчечек жаздын кабарчысы. Оору да
ажалдын жылып келатканын эскерткич деп угуп, ошондон
улам ойлонгон элем. Азыр, Кудайга шугур бир топ тьщып калдым. Кабатырланба, садага болоюнум, - ата ашыкча сез айтып
жибергенин тушунуп кебин оцдоп кетти.
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Ортодо бир аз жымжырттык екум сурду. Анан кайра эле
ата кеп учугун улады:
- Андай эле алып кеткин, келсе мени Чуйге алып кет. Куркултайдын уясындай, кабыландын капасындай болгон жанагы кабат уйлердегу батирлерице барсам кысылып, буулугуп
кетем. Кеч Чуйден эптеп бир жер алсац, кепе болсо да салып
алсам, короосунда дыйканчылык кылып, биртке мал алып,
аларды эрмектеп жашай бермекмин. Аба, жер алмаштырууда
да шыпаа бар дейт бир табып. Валким, ошондо толук айыгып
кетермин...
Уулу суйунуп кетти, демек, атасы менен кайрадан чогуу
болуу бактысы али тугенбептур. Эми Чуйден мумкун болушунча эртерээк жер, уй кутуу керек. Сатып алганга акчасы
жок. Бир гана жол бар: жер сурап жергиликтуу бийликтерге
кайрылуу абзел. Маселе чеччу тааныш табылып калса андан
да жакшы... Иши кылып урушта туруш жок деп аракеттенип
бир чара табуу керек. Ушундай чубурган ойлорду кайра эле
атанын сезу узду:
- Калпагьщ сонун экен. Берчи, керейун.
Уулу кырлары курен,, таза ак кийизден жасалган ак калпагын алып атасына карматты.
- Ала берициз ата, сизге белегим болсун.
Ата кубанганы билине белекти унчукпай гана кабыл алды
да:
- Жаныца кечуп барганымда кайра берем, - деди сырдуу
жылмая, - Ак калпак кийчу туягым, ишенерим, таянарым бир
гана сенсин,..
Кайран киши адамга ишенбе, бир куну елет, даракка ишенбе бир куну чирийт, дубалга ишенбе бир куну урайт деген накыл барын, андыктан, колдон келсе Жаратканга жакындап,
бир гана Ага таянуу керектиги тууралуу ушул саам ойлоп да
койбоду...
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***

Уулу кайрадан Бишкекке кайтты. Жумуштарынан колу
бошобой атанын аманатын аткарууну кечеддете берди. Колу
бошой калганда кантип жер алса болорун айткан кедеши учун
акы алчу юристтерден сурап тактап алды. Дагы бир жолу чыгынып, эптеп жер алууга астейдил аракетин баштаган мезгилде айылдан суук кабар келди. Атасы кайтыш болуптур. Аттид,
кайрадан чогуу жашап, кызматын отеп, батасын алуу насип
болгон змее экен.
Жигит атасын ариетин жасап, жерге бергени айылга жетип барды. Вкуруп, ыйлап кирип, табытты кучактады. Негедир, баягы езу берген калпакты катарына коюп коюшуптур.
Атасынын эртели-кеч короодогу отургучта ал калпакты улам
жыттап коюп отурганын коргендер айтышты... Байкуш, корсе
баласынын жытын ушунчалык сагынган тура. Кучактап ебейун десе оорум етушет деп коркуп, уулунун жытын армансыз
искеп калыш учун айласын таап алып калган экен калпакты,
кайран киши...
Баланын кодулундо атанын аманатын аткара албагандык
учун айтса сез жеткис арман уялап, жанынын тынчын кетире
баштады. Ушул армандын учугу тугенгус болуп узарып кетишинен кооптонуп, ынандырып апасын карындаштары менен
кошо жанына Чуйге кечуруп кетти...

АМ АНАТ

Акыл - бул жакшылыктарды тарткан магнит. Ал кайда
болсо, ыйман, илим, уят, адеп да ошол жакта делет. Булар эки
дуйне бактысынын ак сарайын курууга керектуу материалдар. Демек, жакшылыкка себеп болбогон, кунееге, зулумдукка жана кыянатка эшик ачкан айлакерликти, амалкейлукту
акылдуулук деп ойлоонун езу акылсыздык... Бул "ден соолук
учуй алып жиберели" деп, ден соолукту курт жыгачты кемиргендей жеп жок кылчу арак-шарапты кулкунга куйгандай бир
кеп...
***
Инсанга акылдан еткен байлык берилбептир. Адамдык
араан аябай суйген акча, алтын, кумуш, маржан, бермет, жакут
дегендер ууру уурдап, каракчы тоносо, кечку басып, сел каптаса же чагылган чарпып, ерт жалмаса колдон чыгат. А акыл
деген алтын башьщ аман турганда, буюрса, сеники: эч ким
уурдай да, тоной да, алдап ала да албайт. Кудай бетин керсетпесун, алаамат согуш журуп, ок кулактын тушунан ышкырып
етуп жаткан жерден ким болбосун кемген казынасын, салган
кан сарайын, жайган малый жана жыйган дунуйесун таштай,
кара жанын куткара качат. Ошончо байлык ташталып, башка
биреелердун энчисине етсе да, кутулган жаныца кошо акылыц ар дайым езун, менен. Аны ташып жургенге араба же тее,
кайтарганга сакчы, сактаганга кампа же компьютер керек
эмес...
Ошондуктан, жалтырап-жултурап, ээрчисец да карабас
сулуу кыздай езуне тарткан менен уурдалып, ерттелуп, эскирип, талкаланып, чирип жоголчу, жоголбосо колдон колго ото
берчу, кубанычына Караганда кууралы кеп убактылуу, жалган
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байлыкты эмес, кайда журбе сени коштоп, емуруцдун берекесине, тагдырыцдын таалай-бактысына, иштерицдин ийгилигине, кецулуцдун кекелешуне, даражацдын бийиктешине,
башкалардын жакшылыгына себеп болгон тубелук, чыныгы
байлыкты сактоо парз. Сактоонун эн, мыкты жолу - аны аз-аздан болсо да ар дайым байытып, кебейтуп туруу керек. Анткени, адамдын акыл, билим децгээли эч качан бир чекитте турбайт, же есет же кедерге кетет. Ошентип, акылга да бизнеске
салгандай инвестмент керек. Бизнестин инвестменти - сом,
рубль, доллар, евро, йен, юань, фунт стерлинг, алтын болсо,
акылдыкы - окуу, уйренуу, угуу, байкоо, ой жугуртуу...
***
Жакшыга жанаштыр, жамандан адаштыр, аалымдарга шакирт жана дос кыл, аларды сыйлоочулардан, суйуучулерден
жана угуучулардан болууну насип эт, пайдалуу илимге жеткир деген таризде дуба кылып Жаратканга жалбарып келем.
Ошол тилегим кабыл болуп канчалаган пайдалуу китептер
колго тийди, бир топ аалымдар жана акылмандарды жандадым, алардын артынан ээрчип далай дарстарын, нарктуу насааттарын уктум. Окуп, угуп уйренгендерду эсте бекемдеенун
эн, сонун жолу - башкаларга айтуу, жеткируу экендигин илим
да далилдеген. Эмесе, аалымдардан угуп, жакшылардан жугуп билгендерибиз, о. э. анча-мынча ой жугуртуулердун, байкоолордун, эргуулердун, билим сапарларынын тушуму бол
гон бул ой турмектеру сизге да аманат ...
С еегу ж о к ти л

Таятам ыраматылык "Унчукпасац уйдей балээден кутуласыц” деп кеп айтчу. Чындап эле унчукпоодон, сезгв сарацдыктан зыян тапкандарды уга да, жолуктура да элекмин. Бирок,
узун тилдин айынан азаптын ацына кулап, кайгы-капанын
капасына камалып, арманда, екунучте ексуп жургендер чет-
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тен чыгат. Ошон учун, "унчУкпай утту" дешет кыргыздар
адамдагы сабырдуулукка таазим эте, же тескерисинче "тилинен тапты” дешет тилдешууден, ушак жана жалган айтуудан
ез башына балээ чакырган кулпенденин курч кулк-мунезуне
нааразылана.
Кеп туйшуктун тубу, маселенин мандеми - ушул сеегу
жок тил болот экен. Анын ээ-жаа бербей шайтандын салган
пикирин жарыя айтып канча душман ашырганын, жакшы мамилелерди бузганын, кецулдерду оорутканын, журектерду
жаралаганын, абийирлерге доо кетиргенин, намыстарды тепселегенин, жацылыштыктарга себеп болгонун ким тана алат?
***
Кунуне канча сез суйлегенубузду санап, анын канчасы
пайдалуу да канчасы пайдасыз, канчасы зыяндуу болгонун
талдап кербейлубу. Ушуну байкаш учун:
- Бир кунде бир да жолу керген, керуп жаткан жакшылыктары учун Жаратканга шугур айтпагандар, кетирген кемчиликтери учун тообо келтирбегендер болушу мумкунбу? - де
ген суроо узаттым кесиптешиме.
- Андайлар толтура да, - дейт ал ишенимдуу суйлеп.
- А ушак айтпагандар, жалган суйлебегендерчу?
- Оо, андайларды табуу кыйын го. Менимче, ушак айтпаган
киши дээрлик жок болуш керек.
Бир адамдын пикири менен бутум чыгарууга болбосун
тушунсем да, негедир кесиптешимдин бул жооптору чындыкка жакындай сезилди мага. Кун сайын тилибиз менен езубуз
билбей канчалаган калпыстыктарды, каталыктарды кетиребиз. Канча адамдардын артынан суйлеп, акысына киребиз.
Адам кун сайын тили менен эле уч-терт мин, кунее жасап коюшу эч кеп эмес деген эле бир аалым. "Кунуге, - дейт ал, - тили
биз дене-мучебуздун бардык белуктеруне "абалыцар кандай,
жакшыбы?" деп кайрылат. Баары бир ооздон "сен эле абайлап,
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ката кетирбесец, баарыбыз балээден алые, бакыбат болобуз?”
деп жооп беришет экен".
***
Чындап эле тилдин азабынан зыянга учурабаган журек,
боор, епке, нерв, мээ, кулак, чач, тери, сезим, кез барбы деги?
Жылдап курулган жылуу мамилелердин кыналган кыштары
бир сез менен кыйрап калган мисалдар азбы? Тарыхка карек
чаптырсак, ушак сездун уусунан, жалган сездун жамандыгынан эки адам же эки уй-буленун эле эмес, жамаат менен жамааттын, эл менен элдин, улут менен улуттун ортосунда ырк
бузулуп, кетпес кек, ечпес еч пайда болуп, согуштар тутанып,
Жараткан суйуп, бардык макулуктарга башчы кылган адамдын ыйык каны дайрадай аккан учурлар аз эмес экен. "Ушак
айтуу - киши елтургенден да жаман” дегендин маани-ман,ызын ошондон улам тушунуп жатпаймынбы. Бычак менен бир
адамга гана зыян жеткирсен,, тилди кыянаттык менен пайдаланып кепчулуктун ынтымак-ырысына, емурден да кымбат
болгон абийир-намысына доо кетирип коюу эч кеп эмес тура.
Ачуу менен айтылып кеткен "талак" деген кыска, жеп-жецил бир сезден кичинекей мамлекет болгон канча уй-булелор
урап, тагдырлар талкаланууда. Кызуу кандуулук менен суйленген жалгыз сез, адам журегунун эч качан арылбас азабына, жабылып бутпес жарасына себеп болгон жагдайлар азбы?
Тилдин тикенеги тилип, уулаган сезим, кецул эгерим кайра
кадимки калыбына келбес. "Кулактан кирген суук сез, журекке барып муз болот" дешет беле? "Бир сез адамды тозокко жетелеп кетиши ыктымал” деп ошон учун айтышеа керек.
***
Тилди сактайлычы. Сактасын деп Жараткан тилди эки
катар тиш, андан кийин эриндер менен тоскон тура. Ооздон
чыккан сездерубуз маанисине, сапатына жана максатына жа-
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раша шуруга айланып, денебизге тагыла берсе кандай кейипке келээрибизди элестетсек, балким, ар бир сезге жоопкерчилик менен мамиле кылмакпыз.
Сез - бул ооздун акы суралбаган жели эмес, сез - бул эбегейсиз энергия. Бул жалганда башкасы елее да, сез елбейт
тура. Балким, азыр мейкиндикте азирети Усмандын, Чьщгыз
хандын, Барс Бектин, Искендер Зулкарнайндын, Эйнштейндин сездеру, каректерге байкалбай калкып учуп жургендур.
Баары карып, унутулса да жанды кейиткен же эриткен сездер
эстен эскирбегенинен улам ушинтип ойлоп жатам.
"Жараткандан илимден да кебуреек акылмандык сура"
деген бир элдин макалын окудум эле. Акылмандыктын бир
белгиси - бул тилди башкара билуу, унчукпоо экени талашсыз.
Ошон учун, акылмандар ьщгайсыз абалга, жагымсыз жагдайга
кабылышпайт. 6з баштарына маселе чакыргандардын кебу тилин тыя албагандар, "сезум бар" деп суйлей бергендер.
"Ушуну айтпай эле койсом болмок” деп бармак тиштегенден кере, "Кап, ушуну айтпай калдым” деп екунуу жакшыраак
десем жацылбасам керек. Тилим кычышканда аны акылыма
баш ийдире кер, оо, Жараткан.

Эки к а д а м

Коркуу... Бул сезду кебунесе терс мааниде кабыл алабыз.
"Эрди намыс, коёнду камыш..." дегендей, езгече эркек киши
коркуу сезимин жашырып, керсетпееге тырышат. Бирок, коркуунун турлеру кеп: иттен коркуу, тунден коркуу, атадан кор
куу, убалдан коркуу, кызматын, байлыгын, жакынын жоготуп
коюудан коркуу... Бул сезимдердин ар бири адамга ар башка
таасир этет: иттен корккон качат, тунден корккон калтырайт,
атадан корккон туз журет, жыландан корккондун денеси
жыйрылат, мансабынан айрылуудан корккон кошоматтанат.
Катуу коркуудан улам тилден калгандар, акылы, ден соолу-
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гу жабыркагандар бар. Жараткан ошондой акыбети зыяндуу
коркуудан сактап, журегубузге мемиреген бейпилдик берсин...
Журек тынчтыгынын, дегеле, эки дуйнедегу тубелук бактыбыздын соолбос булагы жана урабас кепилдиги - Жараткандан коркууда. Демейде, эмнеден корксоц ошондон ыраак
болгуц, алые качкьщ келет. Жолубуз кесилишпесе, бири-бирибизди кыйгап етсек дейсиц. А бирок, Жараткандан коркууц
кучеген сайын кайра Анын бзуне жакындайсьщ...
***
Жараткандан коркуунун белгиси - напсинин екуму менен
Анын екуму бир учурда келгенде Анын екумуне баш ийуу.
Эрте менен напси уйкуга тартат, а Жараткан кун чыкканча туруп, тазаланып, 0зуне сыйынзгуга буйруйт. Напси тапканыцды
ез ыракатьщ учун сарпта дейт, а Жараткан андан садага, зекет
чыгарууну екум кылат. Напси тамакты ылгабайт, а Жараткан
арамдан сактанып, адалдан жеп-ичууге милдеттендирет. Нап
си оозуца келгенди оттой бер десе, Жараткан ушак-айын, айтз^удан, жалган суйлееден, жалаа жабуудан, пайдасыз кептерден тыят. Напси ар кандай жол менен байыганга каскак болсо,
Жараткан суткорлукка, з^урдап-тоноого, пара алз^уга, аманат
мулкке кыянаттык кылз^уга жол бербейт. Напси туш келди
жагыца баса бер дейт, бирок, алдыцдан аска-зоо, ад-жар, сормо, саз, чытырман токой, жырткычтар чыгарын эскертпейт. А
Жараткан эки тарабы тикенектерге толгон чыйыр жол менен
тз^ура кетуубузду каалайт. Напсинин екуму жецил, жагымдз^у
сезилгени менен арты екунуч. Кенен керунгену менен жеткирер жери туцгуюк. Жараткандын екуму сабырды, эркти,
убаракерчиликти талап кылат, бирок бакытка алып барз^чу
бирден-бир жол...
Напси да бизди сыноо учун Кудай жараткан нерсе. Тилегеним, сыноодон кулабай, ийгилик менен еткейбуз.
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***

Аалымдардын айтымында бейишке жетуу учун эки гана
кадам жасоо керек: биринчиси - напсинин устуне, экинчиси бейиштин ичине...
Бир гана Жараткандан корк, тууганым.

К ецул

Кецул... Кезге керунбейт да, колго кармалбайт. Эгер ага
туе берсе кандай болот эле? Улпулдеп жацы жааган назик
кардайбы? Жок, анткени, кар кун тийип, жер жылышы менен
ээрип кетет, бирок, бир муздап тоцгон кецулдун ээриши кыйын, кээде мумкун эмес.
Валким, таажысын эми эле ачып улбуреген бир гул кейпиндедир. Ай, ким билет... Ташты тешип чыккан, катуу шамалга сынбаган, кар алдында соолбогон гулдер бар. Бирок, кецул,
бир акын айткандай, болор-болбос желге ушуп, чыйрыга тушет.
Кецул, мумкун, Кара-Суунун жупжумшак ак пахтасындайдыр... Бирок, пахта менен муздакты жылуулантабыз. Андан
кийим кийип, кычыраган чилденин суугунан ушубей чыгабыз. Кебелбей Арктика менен Антарктиданы кезип жургендер, ал тургай Айга конуп, таман издерин калтыргандар бар.
А Айдын тунку суугу цельсий боюнча - 150 градустан ашары
белгилуу... Кецул байкуш, тескерисинче, жылуу денебиздин
чок ортосундагы ысык журекте туруп бат эле муздап калат...
...Кецулду керуп да, кармап да кереги жок. Аны болгону
аёо керек... Эгер, билип-билбей кецулуцду оорутсам, КЕЧИР!
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С а бы р

СССР убагында импорт товар тартыш (дефицит) болчу
эле. Азыр елкебузде сабырдуулук дефициттей туюлат. Жапонияда тоодон кууш кече менен велосипед минип тушуп келе
жатсам, мага карап, аярлап жай журген автоунаалар артымдан бир чакырымча каз катар тизилип, тыгын пайда болуп
калыптыр. Бир дагы айдоочу сигнал берген жок. Ызырынып,
урушмак тургай мени акырая карап, жек кергенун билгизгендер да болбоду.
А Бишкекте, светофорго токтоп туруп калсац, Кызыл туе
жашылга алмашып-алмаша электе артыцдагы машинелер албарсты кубалап келе жаткандан бетер ызылдап, сигнал бере
башташат. Кечеде жол талашып айтышып, сегушуп, ал тургай
алка жакадан алышып бири-бирин ыза кылган айдоочуларды
керуу кадыресе эле керунуш.
КууДУлДаР айткандай, убагында досторубузга почта аркылуу кат жиберип, жообун айлап-жылдап куте берчубуз. А
азыр СМСибизге эки мунет жооп келбей калса чый-пыйыбыз
чыгып кетет...
Сабыр дефицит болуп баратат.

Атам ыраматылык айылыбызда болгон мындай окуяны
айтып берди эле. Жайдын аптабындагы ысыкта чеп чаап, аябай чацкаган жаш жигит кургап, кеберсиген эриндерин тили
менен нымдап:
- Ак-Таш жайлоосунда мупмуздак булак бар. Ичсец, тимеле
кацылжарыцды жарат, - дептир кошо иштеп жаткан тецтуштарына, - Ошол булак азыр жаныбызда агып жатса ээ... Тим эле
шимирип ичмекмин.
- Кацылжар деген эмне? - деп сурайт андан бир еспурум,
муздак булакты элестетип тамшана, - Бул сезду биринчи угуп
атам.
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Мобул жер, - тиги "билерман” камырабай кекиртегин
чертип керсетуптур.
Ал эргулдун мындай жообуна кацылжар мурун кецдейу
жакта жайгашканын билгендер кездерунен жаш чыкканча
кулген дейт...
-

Бул мисал керсеткендей, адам, кээде езу тушунбеген сезду деле "тушунем, билем" деген ишеним менен тартынбай
колдоно берет. "Сабыр кыл”, "сабырдуу бол” деп бири-бирине
кецеш айткандардын баары эле "сабыр” деген сездун маанимацызын тушунерунен шегим бар...
***
Сабыр кылуу” деген эмне? Бул башка сыноо келгенде токтоолук кылуу эле эмес, балээге алып баруучу азгырыктарга
алданбай, туруштук бере билуу. Жараткандын екумдерун аткарып жаткан кездеги кыйынчылыкка чыдап, амалды аягына
чыгаруу.
***

Жараткандан коркуу аркылуу ээ болгон сабырдын берекесине тац берем.
Айылда чеп чабууга желим идишке куюп, жарма ала кетчубуз. Анткени, чалгы чапканда адам бат чаалыгат жана суусайт. Жен суудан айырмаланып, талкан, май, айран кошулган
жарма чацкоону да кандырат, курсакты да тойгузат. Улам
ичип алып кечке дейре иштей берсец болот.
Бирок, орозо учурунда чоп оргондорчу... Мээ кайнаткан
ысыкта, "кацылжарды жарган" муздак булак жанында шылдырап агып турса да, напсисин тыйып, андан ооз тийип койбой кун бою иштешет. Ысык абада чацкоо аркылуу келген бир
аз кыйынчылыкка чыдап туруп, Жараткан буйруган орозону
аягына чыгаруу - сабырдуулуктун орногу. Менин досторум-
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дун арасында орозо туткан абалда, кабагым-кашым дебей чеп
чапкандар болду. Ыйманына жана эркине баракелде, ошол
азаматтардын.
Ажылык сапар да ойноп-кулуп, эс алып келуучу туристтик
саякат эмес. Бир топ машакаттары бар. Ошол машакаттардын
кыйынчылыгына кайыл болуп ажылыкка барган кары-картацдардын, буту баспай коляскада жургендердун сабырына
тац берем.
Кээде уйкудан калганда, куптан намазын аягына чыгаруу
да ете оор туйшук сезилет. Уйкунун азгырыгына туруштук
берип, аны бутурууге болгон далалаттын, умтулуунун езу сабырдз^улук...
***

Кунее иштерде да бир аз ыракат болот. Арак ичип, мае
болуунун же тамеки чегуунун болор-болбос жыргалы бар. Насыбай тартуу, кумар ойноо же никесиз байланыш да, балким,
кыпындай рахат тартз^улайт. Деген менен, алардын акыбети
- ечпес екунучке, арылбас арманга алып барган тоодой балакет. Ошол болор-болбос ыракатка азгырылбай, напсини тыя
билуу - бул сабырдз^улук.
***

Жараткан берген сыноолорду чыдамдз^улук менен кетере
билуу да сабырдын шарапатынан. Атасынан жаш айрылса да,
жесир апасы, жетим ини-карындаштары менен бирге мацдайына жазган кайгылз^у, азаптз^у кундерду кейибей, моюбай
кечире билген Чыцгыз Айтматовдун сабырдуулугуна береке.
Турмедегу 27 жылын жузундегу жылмаюусун жоготпой еткерген Нельсон Манделанын сабырдз^улугуна кантип тац бербейсиц. Камактан бошоп Туштук Африка Республикасынын
президента болгондон кийин да, убагында езун турмеде чи-
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риткиси келгендерден еч алуу тууралуу ойлоп да койбоптур,
кайран киши.
Баарынан да, карыган чагында жан чыдагыс дартка кабылып: "Канчажыл ден соолугум чын, болуп, бактылуу жашадым.
Эми, жок дегенде ошончо жыл оорумай сайын, Жараткандан
дартка дабаа сураштан уялам”, - деп, бешенесине буюрган
ачуу сыноо учун кайгырып, наалымак тугул, шугур келтирген
Аюб пайгамбардын сабырдуулугуна таазим этем.

К а р е к т е а й л а н га н ж а ш

"Кез суретту гана керет, а журек акыйкатты...". Умар деген
кезу азиз кишинин ушул сезуне езгече таасирлендим. Тагдырына тубаса сокур болуу буюрганына кыпындай да кейибей,
тынбай илимин еркундетуп, китеп жазуу менен алек болгонуна баракелде. Атайын жабдыктарды жана программаларды
колдонуп, кол менен да, компьютер менен да мыкты жазат
экен. Калыц баракты чекит-чекит кылып тешип, кезу азиздер
учун жазылган тамгаларды манжаларынын у ч у менен сылап,
керкем ун менен коштоп окуп жатты. Эзу сыяктуу ексуктерду
окутуу борборун уюштуруу аракетинде баласына жетелетип
алып Оштон Бишкекке иш сапары менен келиптир.
"Сокурларга билим беруу керек. Кееден жарык болсо, кездун кербегену кеп эмес...", - деген сыяктуу сездерун муюп угуп
олтуруп, капалыктан эч бир кабары жок нурдуу жузуне телмире караган карегиме жаш тегеренгенин кайран асыл киши
кайдан билсин...

У л у тт а р ж а н а ж ы л д ы з д а р

Терелеерде "бул же тигил улут кылып жарат” деп Жаратканга арыз менен кайрылган жан барбы? Айтматов езу каалап кыргыз болдубу? Же Брюс Ли кытай болуп жарык дуйнеге келууну
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езу чечти беле? Турк болуу тагдырын Юнус Эмре езу тандаптырбы? Албетте, жок. Демек, улутун тандоо - адамдын езунун
ыктыярында эмес, Жараткан гана чечуучу маселе. Ошондуктан,
кайсыл бир улутту, же улуту учун инсанды жек керуу - Жараткандын екумун, каалоосун жек керуу менен барабар.
***

Жер шаарында азыр жашаган 7 миллиарддан ашык адамдардын, бизге чейинки еткен жана, насип болсо, келечекте
герелчу адамдардын баарысынын тупку ата-энеси - Адам ата
жана Обо эне. Бир ата, бир эненин укум-тукуму неге бара-бара
улуттарга, урууларга белунуп кетти экен?
Буга жооп табуу учун езубузге бир суроо берип керелу.
Эгерде дуйнедегу алты континентте жашаган 7 миллиард
адамдын баары кыргыз болсо, болгондо да кыргыздын бир
эле, айталык, саяк уруусу болсо кантмек элек? Кайрат аттуулар эле жуз миллион, Бакыт аттуулар элуу миллион, Аб
дулла аттуулар эки жуз миллион, Жанна аттуулар жетимиш
миллионду тузуп, бири-бирибизди таануубуз кыйын болмок.
Биреесун издеп калсак, бизден сурашмак:
- Кайсыл Кайрат?
- Кыргыз Кайрат. Уруусу саяк...
Ошону менен бутту, эки жуз миллиондун ичинен издеп
журе бер. взгече кылмышкерлерди издеген полиция менен
карыз доолагандар кыйналмак. Орусия каналындагы "Жди
меня” телеберуусун алып баргандар Кайратты табабыз деп
суй жыгылмак.
Улут, уруу бар учун адамды таануу жана табуу кыйла жецил. "Кайсыл Кайрат?" десе, "кыргыз Кайрат" же "казак Кай
рат", "теелес Кайрат" же "мундуз Кайрат” деп ажыратып, тактап алабыз. Абдулла жана Жанна деген аттар кыргызда эле
эмес башка элдерде да кецири кездешет. Сураштыра келгенде
же, келишимге кол койгондо "турк Абдулла", "араб Абдулла",
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"езбек Абдулла", "француз Жанна", "кыргыз Жанна", "орус
Жанна" деп бат эле тактайбыз.
Казак Роза - белгилуу ырчы, кыргыз Роза - белгилуу саясатчы. Орус Владимир - мамлекеттик-саясий ишмер, украин
Владимир - айтылуу мушкер.
Ошондуктан, адамзаттын улут-ypjryra белуштурулгену алардын арасын ажыратзгуга же каршылашуусун курчутз^уга
эмес, тескерисинче, бири-бирин таануусун жецилдетип, достошуусуна, сыйлашуусуна ебелге болчу керунуш.
***
Бир беткейлуулук, бир турдуулук - кызыксыз, суз, тажатма болоорун, кооздук, сулуулук, уникалдз^улук, кызык езгечелуктер кеп турдуулукте жатканын эч ким талашпас. Асмандагы жылдыздар ширелишип биригип алса кооз болбой калмак.
Келему, керку, нуру бири-бирине окшобой, ар бири езунче
жымыцдаганы учун тунку ачык асманды езунче эле керемет
керсетуп турушат. Ошон учун, 7 миллиард адамдын баары
кыргыз тилинде суйлебегенуне, кыргыз болуп калбаганына
шугур.
Кайталангыс, бай маданияты бар айкел, меймандос элибиз, адамзат мекендеген жерди шекеттеп турган керкем жылдыздардын бири. Бирок, башка жылдыздардын да езгелерге
окшобогон, суктандырчу сулзулугу бар. Кеп ошону кере жана
баалай билууде.

К у н д у н м и сси я сы ...

Эртец менен уйуцден чыгып жатып езуце мындай суроо
бер: "Эртен, бугунку кунум тзтралуу кандай пикирде болом?
Бошко кетти деп башымды мыкчыйымбы же пайдалз^у бир
иш болсо да жасадым деп кецулум кетерулебу? Откен кунумден екунуч эмес, жан дуйнеме канааттанз^у табз^у учун эмне
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кылуум керек?". Анан езуд чеч: алтынга алмашкыс убактыдды интернет чукулап, фейсбукта баарлашып, тедтуштарыд
менен ойду-тоону суйлешуп еткересудбу же мадыздуу китеп
окуп, жакыныца жардам берип, аманат кызматыдды ак дилден етеп, акыл-рухка азык боло турган макалаларды жазып
же которуп, адамдардын алкоосуна, батасына арзый турган
амалдарды аткарыппы? Тажрыйба топтосом деген ниет ме
нен биздин мекемеге практика етегену келген бир студентке
берген алгачкы агалык кедешим ушундай болду...

Э се п -к ы са п

Жылдык кирешемдин декларациясын толтурдум. Мамлекеттен алган ете деле кеп эмес, бирок берекелуу маянамдын
эсебин беруу учун кыйла убара тарттым. Бир аз акчанын эсебин тактоо ушунча татаал болсо, тапкан жана короткой ар бир
тыйыныбыз, ичкен ар бир тамчы суубуз, жеген ар бир узум
тамак-ашыбыз учун акыретте эсеп-кысап беруу кандай оор,
азаптуу болорун элестетип, журегум титиреди. Кыргызстандын ете кеп акчалуу адамдарынын катарында эмес экениме
шугур келтирдим.
***
Эд башкысы татканыбыз да, тапканыбыз да адал жана бе
рекелуу болсун. Жараткандан материалдык байлык берсед,
берешендикти кошо бер деп тилейли. Эсеп-кысаптан, балким,
берешендик менен кутуларбыз. Дунуйену колубуз менен чентегубузге насип кылсад да, журегубузге киргизе кербе деп
сурайлы. Адамзаттын эд акылманы: "Байлыкка болгон суйуу - бардык балакеттердин башталышы", - деген маанидеги
насаатын айткан эмеспи. Оо, Жараткан, тапканыбызды Сени
ыраазы кылуу ниетинде сарптоого жардам бер. Эсеп-кысабыбызды жедил кыл...
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Ж а к ш ы к у л к -м у н е з д у н б е р е к е с и

Орозбек агамдын машинеси уч жолу жабыркады. Биринчисинде жээнибиз минип кетип, башка машине менен сузушуп, бир тарабын майрыйтып салган. Экинчисинде езунун
уулу аркага айдап баратып жацылып, бир жерге таре эткизе
согуптур. Жакында эле бир таякебиз чакан жук ташыгычы ме
нен байкабай сузуп алыптыр.
Орозбек агам уч жолу тец зака жеген машинесине карап жылмайып, бир эле созду айтыптыр: "Эчтеке эмес, бул темир да...”.
Агамды туугандарым эмне учун жанындай жакшы кереерун, сыйлаарын эми тушундум. Чанда кезикчу токтоолугу, сабырдуулугу жана жакшы мунезу журектерду жылытат тура...
Ал эми ачууга бат алдыруу, сабырсыздык жылуу мамилелерге
суу сээп, суйууну ечуреерун жакында эле бир насыят китебинен окудум.
***
Жакшы кулк мунез - бакыттын, ийгиликтин, кеенербес
сулуулуктун, бийик абройдун негизи. Кеенербес сулуулук дегеним, жакшы мунездун чачы агарып, бети тырышпайт. Тиши
тушпейт, бели бекчейбейт...
Адамдагы эн, аялуу жана сезимтал нерселер - анын кецулу
жана ар намысы. Башканы тытмалап, тебелесен, да ушул эки
нерсеге кез карегиндей аяр, назик мамиле жасоо лаазым. Анткени, алардын бир кыйраса кайра куралышы, тоцсо эриши,
куласа тикелениши кыйын. "Денеге буткен жара кайыптайт,
кецулге бутсе айыкпайт" деп бир убакта ушуну жазган элем.
Ооруган кецул - бул айтылган каргыш, а жылыган журек
- берилген бата деп билем. Кымбат кецулду жана абийир-намысты ардактап, каргыштан оолак, батага бап болуунун бирден-бир кепилдиги - жакшы кулк мунез. Жараткандын таразасында бир да амал салмагы жагынан жакшы кулк мунезге
тец келбейт деп аалымдар ошон учун айтышеа керек.
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Темир майрыйса тузелер, бол босо Жараткандан жацысы
пасип болор. Алмаштырууга, жацылоого, сатып жиберууге же
оцдо-тузееге мумкун болбогон кецул майышпасын.

Р ух ж а н а д е н е

Дуйнедогу кесиптердин басымдуу кепчулугу денеге гана
кызмат кылат. Тигуучу - денени кийинтуунун, зергер - денени шекеттеенун, ашпозчу - денени тойгузуунун, куруучу
- денени уй-жай менен камсыздоонун аракетинде. Айдоочу,
машыктыруучу, имиджмейкер, модельер, дизайнер, марке
толог, сатуучу, электрик, сантехник, визажист, чачтарач, ма
никюр, инженер сыяктуу кесиптер да дене муктаждыктарын
аткарууга багытталган. А бирок, рухту, ыйманды шекеттеп,
жылытып, чырайына чыгара жасалгалай турган кайсыл кесип
бар? Рух менен ыйманды мокосо чарыкка салып курчутуп берчу ишкана, же азайып калганда телефондун бирдиги сыяктуу
толуктап бере турган аппаратты кердуцер беле?
***
Деген менен, дене - убактылуу, рух - тубелук. Денени канчалык кам керуп, бапестесец да улгайган сайын керкунен, сулуулугунан ажырайт, маркум болгон чоц топуракка айланат. А
рух улгаюу дегенди билбейт, бапестесец, баксац жылдан жылга, кундон кунге керкуне чыгат, нурданат. Дененин жашоосу
буткен кун, балким рухтун эц бийик децгээлге кетерулуп,
гулдеген, жайнаган учуру болот. Демек, дене - бул убактылуу
аманат. А рух - тубелуктуу деелет. Рух баалуу, кымбат. Эгер
дене баалуу болгондо, адамдар кезу еткен жакындарынын
жансыз денелерин кембестен сактап коймок. Бирок табыт,
башкалар мындай турсун маркумдун жакындарына да кереги жок. А денени таштап кеткен ыймандуу рухтарга ар дайым
дуба багыштайбыз, жакшы амалдарыбыздын сообун арнап,
аларды ыраазы кылгыбыз келет.

Н урж игит К ады рбеков

***
Адамдын ысмы да денеге эмес, рухка ыйгарылат. Ошон
учун, эгер ымыркай жансыз терелсе ага ат коюлбайт. Кезу еткен адамдын денеси жаназа учурунда маркум деп аталат. Ал
эми, акыреттеги руху бул дуйнедегу Кадыр, Кожояр, Ади, Акназар, Ашыр, Суйундук сыяктуу ысымы менен атала берет.
Ошон учун, рухубузга денебизге Караганда да кебуреек
кам керелу. Жок эле дегенде, денебизди аздектегендей аздектейли. Денеге жакшы кароо зарыл, анткени ал бизге убактылуу берилген аманат. Бирок, рухту азыктандырууга, байытууга, тазартууга езгече кецул буруу, кам керуу - бул парз.
***
Рухту кантип тазалайбыз жана кооздойбуз? Чац соргуч
менен сордуруп, анан боёппу? Же айна, самый менен жышып
жууппу? Жок, кылган кунеелерге тообо, берилген чексиз
ырыскыга шугур келтируу менен. Бейбечараларга, жардыжалчыларга, кары-картацдарга, жетим-жесирлерге, мусапырларга, муктаждарга, адилетсиз кор болгондорго чын дилден
жардам беруу менен. Адамдардын маанайын чегербестон кетеруу, артынан жамандабастан мактоо, аларга зыян жеткирбестен пайда жеткируу менен. Чын суйлеп, аманатка кыянат
кылбай, арам эмес адал ырыскы жеп, жакшы кулк-мунез кутуу
менен. Аалымдарга жанашып, жамандардан адашуу менен.
Пайдалуу китептерди окуп, пайдалуу билим алуу менен. Бул
дуйненун утурумдугун, жалгандыгын кебуреек эстее менен.
Кылган ар бир амалыбыз учун жооп берчу кун келээрин ацдоо
менен. Кыскасы Жаратканды таанып, Андан коркуп, Ал буюрганды аткарып, Ал тыйгандан алые кармануу менен...
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Ж акут

Жакут деген эмне? Ал кадимки алмаз деген баалуу таштын
калпындысы, каймагы. Алмазды тазалап, эц кымбат белугун
калпып алып, аны кечтелеп, жасалгаласа жакутка айланат.
Бул сабыр-салаканы, узун убакытты, кылдат кецулду жана
темирдей эркти талап кылган оор мээнет. Мээнет болбосо алмаздан жакут чыгара албайсын,. Бирок, жакуттун баасы алмаздыкынан алда канча жогору. Сен да алмаздан жакутка айлан,
досум. бзуцдун акыл жана жан-дуйне керецгецдегу жакутту
таап, алып чык. Сага кошо коом да пайдалансын, узурун керуп, жемишин татсын. Ошондо ийгиликке жетесиц. Бирок,ал
учун талбай мээнеттенуу керектигин эсицден чыгарба. Максатыцды аныкта, жетер жолуцду мерчемде, оку, иште,ойлон,
уйрон, тазалан, билгеницди амал кыл, бер, белуш, кемектеш,
кайрымдуу бол, ар макулуктун акысын бер...
***
Эмнеге пайгамбарлардын емур-баянын кызыгып уйренуп, айткан насааттарын, калтырган таалимий мурастарын
аткарсам деп дегдейм? Анткени, бул жашоо улуу жол болсо,
пайгамбарлардын айткан сабактары жол боюндагы белгилер.
Жол белгилерин коруп, билип, жол эрежесин сактай аярлай
журбесен,, же багытьщдан адашасын,, же кырсыкка кептелесин,. Кудай бизди экеесунен тен, асыра...
***
Асманга эмнени ыргытсан, колуца кайра ошол тушет. Таш
ыргытсац конфетке, пахта ыргытсан, темирге, ылай ыргытсац
алтынга айланып кайтпайт. Же буудай сепсец жугеру, куруч
айдасан, нокот осушу мумкун эмес. Адам кылган амалдар да
ошонун сьщары: асманга кетерулсе бир акыбалга айланып
кайра башка тушет; жерге тушсо эгин сыяктуу эселеп тушу-
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мун берет. Демек, ар бирибизден тилибиз, денебиз, дилибиз
жана ниетибиз ачуу эмес таттуу, катуу эмес жумшак, кир эмес
таза, зулум эмес калыс амалдардын башаты болгой, ылайым...
***
Негедир, тектеш, боордош, бир тууган элдердин ортосунда пикир келишпестиктер кеп болгондой сезилет. Мунун
башкы себеби эле - «мен улуу, сен кичуу», «мен ага, сен ини»,
«мен ата, сен бала» деген маанидеги аягы тыйылбаган талаштартыштар... Улуусу кичуусунен, ата баласынан, ага инисинен
артык деп ким айтты? Торокул Айтматов Кыргыз тарыхында
орду чоц инсан, бирок анын уулу Чьщгыз Айтматов дуйнелук
тарыхтан езунун улкен ордун тапты. Мухаммад Махаткир
менен Авраам Линкольндун, Юнус Эмре менен Ли Бонун аталары же агалары тууралуу дегеле кабарым жок экен. Англия,
Франция, Рим сыяктуу империялар дуйнеге устемдук кылып,
гулдеп енугуп турганда Америка деген материктин атын да,
затын да эч ким билчу эмес. Аларга салыштырмалуу кечээ
эле пайда болгон, калкынын езегун англиялык, европалык
мигранттардын урпактары тузген АКШ - азыркы дуйненун
эц кубаттуу жана таасирдуу мамлекети. Жапондор жазууну,
окууну Кытайдан уйренушкен, а бирок, технология тармагында устатынан ат чабым алыска кеткени качан. Суйуктуу
Ош шаарыбызды езубуз менен кошо жолу тушуп келип кеткен
туристтер билишер, а Нью-Йорк ааламга аттын кашкасындай
таанымал. Болбосо ордолуу Ошубуз уч миц жылды карыткан
калаа, Нью-Йорктун тарыхы уч жуз жылдын ары-бери жагында... Гималайдын чокусу дээрлик тогуз чакырым, а илимпоздордун божомолунда андан миллиондогон жыл илгери пайда
болгон Урал тоолорунун эц бийик жери болгону 1895 метр.
Кеп кимдин же эмненин качан пайда болгонунда эмес, анын
азыркы учурдагы абалында, даражасында, жетишкендигинде.
"Мурун чыккан кулактан кийин чыккан муйуз оозуптур” дегендей... Артыкчылык сезде эмес амал-аракетте, иште...
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С ы й л а га н га ш аш

Бул окуяны лейлектик бир досумдан уккам. Анын атасы
мамлекеттик кызматта иштеп турганда, иш белмесуне улгайган Ата-Мекендик согуштун ардагери, чарчацкы, жудеген
абалда кирип, аран, суйлеп: «Бизди, карыларды, сыйлаганга
шашкыла, эртен, кеч болуп калып журбесун», - деп ыйлап жиберген экен. Керсе бир маселесин чечуу учун керунген чон,дун эшигин каккылап, бирок езуне карата тоц моюн, тоготпос мамиледен улам эч майнап чыкпай, куру убарачылыктан
ушунчалык жаны кашайганда ошентип, муун-жуну бошоп, кез
жашын кармай албаптыр, жарыктык киши. Ушул сезге таасирленген досумдун атасы карыяга боору оруп, бир жагынан
батасын алганы тез аранын ичинде анын айткан маселесин
чечип, муктаждыктарын орундатып суйунчулегену барса тигил чындап эле ааламдан етуп кеткен экен.
бмурдун башы белгилуу бирок соцу кандай болору, качан,
кайда, кантип келээри тупейул, сырдуу жалган дуйнеде ушул
болгон окуяны санат-насыят тутуп жашасак, адамдар бирибирибиздин кадырыбызга жакшыраак жетер белек дейм...

1 -а п р е л ь

2009-жыл. Жапониянын Кансай аймагындагы бир топ
кыргыздар Моринака аттуу кыз менен жакшы тааныш болуп
калдык. Анткени, ал Осака шаарында Кыргызстанга арналган маданий иш-чараны уюштурууга кемек керсетуп журуп,
ар бирибиз менен кеп жолудан баарлашкан. Адегенде жумуш
боюнча гана байланышып, бир сырдуулугунан жанбаган Мо
ринака бара-бара бизге кебуреек аралашып, кенушуп, досторундай мамиле кыла баштады. Ал Кыргызстандын урматына
уюшулган кече аяктап кош айтышчу учур келгенде да, негедир биз менен бир топко чейин боор батырыша маектешип,
ажырашкысы, коштошкусу келбей жатты. Жапондордуку-
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нан кескин айырмаланган азил-тамашаларыбызды тушунуп
жылмайганы, улуттук даамдарыбызды тамшанып жеп, кантип жасоону уйренууге аракеттенгени, ырларыбызды кешуле жыргап тьщдаганы, ак калпакты шацкайта кийип кайракайра суретке тушкену, ар бирибизге жумушундагы эле эмес
жеке телефон номерин, электрондук дарегин жазып бергени
- анын журегунун тупкурунде ала-тоолуктарга болгон жылуу
сезим уялаганынан кабар айтып турду. Ошол мунеттерде, кечеге келген жапон коноктор учун жайылып, кыргыздын улут
тук тамактары жайнаган дасторкон устунде маанайы жадырап турган Моринакага кыргызстандык Урмат суроо салды:
- Турмушка чыктьщ беле, Моринакасан? Же докушинсицби?
- Докушин, - деди Моринака жылмайып. Бул сез кыргызчада бойдок деген маанини туюндурат.
- Андай болсо, - деди Урмат адатынча азил-тамашага сала,
- Сага кыргыз жигит табалы. Бизге келин бол. Кыргыздын
мыкты мырзасын таап беребиз.
Биз кулуп жибердик. Тамашаны тушунгондей Моринака
да жылмайып койду, бирок унчуккан жок. Ошондон кеп отпей
мен Кыргызстана кайттым.
***
Арадан бир-эки жыл еткен сон, Осакада иштеп жаткан Мунара карындашыбыздын Бишкекке келгенин угуп, ошонун
шылтоосу менен Кансайда катташып, бир туугандай болуп
калган бир нечебиз жолугуштук. 0ткен-кеткенди эскерип отуруп, Осакадагы кыргыздарга арналган кеченин кандай сонун
болгонун кеп кылып калдык. Ошондо Мунара эсине бирдеме
кылт эткендей баарыбызды жалт карап алды да:
- Ошол кечени уюштурган Моринака эсицерде барбы? деп сурады.
- Албетте, - дедик ал иш-чарага катышпаган бироебузден
башкабыз башыбызды ийкей.
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- Ошол Моринака кыргыздарды ушунчалык жактырып
калса керек. Мен менен бир топко чейин байланышын узбей
журду. Бир нече жолу жолугуп, бирге чай ичтик. Бир жолу мага
атайын телефон чалыптыр...- Мунара эн, кызыгын эми айтчудай унун бир аз басацдатып, жерди карады.
Биз дагы алда кандай жацылык айтыларын кутуп жымжырт отуруп калдык.
- Телефон чалып: "Урматсан кыргыз жигит табабыз деди
эле... Ошол бойдон эч кандай кабар болбогонунан, эмне болгонун билейин дегем", - дейт уялыцкы суйлеп.
Урматтын тамашасын чын деп ойлоп, бир нече ай бою бизден жакшы кабар кутуп журе бериптир, байкуш кыз. Кутуунун
канчалык оор жана азаптуу экенин, кутуунун бир куну кадыресе кундердун мицине тете болорун жан бирге жакынын,
бактылуу кунун же белгисиздиктин мунарык туманынын
ичиндеги озуне арналган жакшылыгын узакка куткен адам
гана билет.
Ошого жараша куткен арзуу-тилеги оцунан чыгып орундалса го мейли, а бирок эч качан ишке ашпас жалган кыялдын
бир куну чындыкка айланарынан умут кылуунун езу Сахара
челунен муз, Арктикадан пальма дарагын издегендей эле керунуш да. Андай куру кыялдардын уренун адам езу сепсе "ез убалы езуне" деп кен,ул бурбай кете берсен, болот. Бирок, аруу сезими жана таза журегу менен дагы бир башка пендеге ишенип,
ошондой акыбалдын торунда калган жанды кантип аябайсын,?
Моринакага, ошон учун боорум ооруду. Арзыбек Бедияровдун ырындагыдай, анын "тамчы суудай тазалагын аядым”. Таза
журекте гана адамга карата ошончолук ишеним жашаса керек.
***
Жомоктогу ак боз ат минген ханзаданы кутуп журуп, алдынан тосуп чыккан чыныгы бактысына кол шилтеп, чанып
кеткенине бармак тиштеп арманда калган чуректер канча?
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Бул учун айыпты кыял кайыгына минип, булуттардын устунде келбуген чуректердун ездеруне эле эмес, алардын ац
сезимине ак боз атчан ханзааданын бейнесин сицирип, эртедир-кечтир жолугарына ынандырып койгон жомокчуларга да
коюу адилеттуу болор.
Валким, жылдыздуу ецу, тунук акылы жана илберицки мунезу менен ар кандай жигиттин купулуна толо турган Моринака да, кыргыздын мырзасын куткен себептен колун сурап,
артынан ээрчиген айрым жапон жигиттеринин назарын муздатып, шагын сындыргандыр. Болгону, жацы гана тааныган
сон,, купулуна толуп, журегуне жылуулук болуп уюган КЫРГЫЗ аттуу элдин бир екулунун жалган тамашасын чындай
кабылдап, ИШЕНГЕНИ учун ушундай жазага туш болгудай, ал
байкуштун айыбы кайсы?
Урмат "кыргыз жигит таап беребиз" деген сезун оозунан
чыкканда эле унутканын, калгандарыбыз анын жалган айтканын тушунуп туруп унчукпай кулуп койгонубузду билгенден
кийин, Моринака бир аз мурда эле чын дилинен жактырып
калган кыргыздар тууралуу кандай пикирде калды экен деп
кеп ойлоном.
Бир адамдын айткан жалган сезу бир кыздын адамга болгон ишенимин сындырып, улкен умутуне суу сээп гана чектелбестен, бутундей бир элдин, бир олкенун беделине да доо
кетиргени ошол да. Жок, мен Урматты кунеелегонум жок. Кеп,
элибизде ошондой кыянаттыкты кадыресе кабыл алган ац-сезимдин калыптанып калганында.
***
Моринаканун бул окуясы биреенун орундалбас оюна, аткарылбас умут-тилегине себеп болуу - чон, зулумдук экенин
кезге сая керсеткенсуду. бзгечо, эне болуу учун жаралган журегу, жан дуйнесу, дегеле табияты алда канча назик, сезимтал
аялзаты менен мындай аския кылуу - оцойлук менен кечирил-
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бес кунее болсо керек. Ата-энелердин кебу уулдарына "биреенун кызын умуткер кылба, убалына каласыц" деген насаатын
ошон учун айтышат чыгар.
1-апрелди - кулку куну, азил-тамаша куну дешет. Тамашаласацар мейли. Биреелердун жузуне кулку, журегуне кубаныч
тартуулоого не жетсин. Бирок, жалган айта кербегуле. Тамашалоо менен жалган айтуу - эки башка тушунуктер. Биринчиси маанайыцды кетеруп, бакытка балкытса, экинчиси шылдын, кылып, кецулуцду чегерет, ишенимдин ыйык жалынына
суу себет. Башка балээ чакырбоонун бир сыры - эч качан жал
ган суйлебее дешкен тура аалымдар.

Д уш м ан

Эц чоц душманыбыз - бул кош кецулдуулук... Мисалды
алыстан издебей кунумдук жашообузда коруп жургон эки
гана керунушке токтолоюн.
Пара алып жаткан МАИ кызматкерин баарыбыз жек керебуз, айыптайбыз. Бирок, "кой антпе, уят, кунее, кылмыш
болот. Балакеттен алые болом десен, бала-бакырацды адал
тамак менен бак" деп бетине айткан ким бар? АКШда, Жапонияда жа Германияда таламандын так тушунде автобусту
токтотуп, анын ичиндеги жык-жыйма адамдардын кезунче
айдоочудан акча алып жаткан полицейди элестете аласыцбы?
Мумкун эмес. Анткени, эл, чейре андай жапайычылыкка, пастыкка жол бербейт. Алеки саатта мыйзамдуу аракеттер менен
паракордун колу-бутун тушатып, турмеге тыктырып салмак.
А бизде - бул кадыресе эле керунуш. Элибиз негизинен "тушунуу менен” мамиле кылат. Демек, маселе акча алып жаткан
МАИ кызматкеринде эле эмес, ошону коруп туруп унчукпаган
баарыбызда.
МАИ жана башка тармактарда ыйгарым-укуктарын кыянаттык менен пайдаланып жаткан айрым бир туугандары-
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бызды артынан жамандаганча, колунан кармап, жок дегенде
жумшак сез менен арам жолдон кайтаруу аракетин кербейлубу. Артынан ушактоо - алардын кылганынан да чоц кунее
болуп жатпайбы.
***
МАИни го журегубузден болсо да айыптайбыз. Ал эми кечеде кез алдыбызда балчайтып тукургендердучу? Эре-тероге
да алып койбойбуз. Кече - тукурунгендун менчиги эмес, коомдуку. Демек, ал коомдун, кепчулуктун ырысына тукуруп жатат. Ошол жолдон канча адам, канча унаа, канча макулук етсе,
баарынын акысын тебелееде. Ал тургай Ата-Журтубуздун кан
ордосу бол гон "Ала-Too" аянтында тукурунгендерду четтен
кересуц. Эмнеге? Себеби жок. Жен эле... Ошону карап туруп эс
алып, сейилдеп журген мицдеген адамдардын бири да ун катып койбойт.
Эгер Сингапурда ошентип тукурсец, чоц балээнин чордонунда каласыц. Айып пул телеп, жаза иретинде кече тазалап,
андан да сабак албасац турмеге отуруп чыгасыц дешет.
***
Тугел дуйненун башка маселеси тугенуп калгансып, биреенун тукургенун талкуулап майдаландык дебегиле. Жогорку материяны, жерди эмес асманды, айылды эмес ааламды
айтып отуруп, тапканыбыз эмне болду? Улуттук идеология
тузебуз деп дале керкем сездердун шурусун булуттардын
устунен издеп жатабыз. Валким, улуттук идеологияны ушул
жепженекей, тушунуктуу "тукурбе” деген насааттан баштаганыбыз туура болуп журбесун. Актуалдуу да, пайдалуу да. Тарбиялык да, адеп-ахлактык да мааниси бар. Ушул маселе чечилген соц, Манас атабыздын жети осуятын аткаруу сыяктуу
бийик идеологиялык милдеттерди алдыга койсок жарашат.
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Ошондуктан, мен айтып жаткан маселе майда эмес. Биринчиден, Кыргызстана биринчи жолу келип, "Манас” аба
бекетинен калаага карай унаада бара жаткан чет элдик адам
кечеде тукуруп-бышкырган, таштанды ыргыткан канча мекендешибизди керет. Алардын канчасы учун Ала-Тоонун бет
ачары, визиттик баракчасы "Манас” эпосу же керемет комуз
куусу, Чыцгыз Айтматов же Бурана мунарасы эмес, ошол терс
керунуштер болуп калууда. влкенун имиджи - биринчи кезекте анда жашаган адамдар. Алардын кулк-мунезу, журумтуруму, адеп-ахлагы, башкаларга кылган мамилеси аркылуу
мамлекет тууралуу пикир калыптанат. Кыргыздын кымбат,
асыл сапаттары кеп, бирок, тукуруу цвилизациялуу адам тургай, тоеден башка айбандарга да муноздуу эмес керунуш го.
***
Экинчиден, тукуруунун кыйыр да мааниси бар. "Тукурдум!” деген кандай катуу сез. Бир чет елкелук "Мекенице, жерин,е, Ала-Тооцо тукурдум” деп бетибизге айтса, кандай абалда калаарыбызды элестетип керелучу. Башкасын билбейм,
бирок 19-кылымдагы Россияда бул ар намысты тебелеген сез
учун дуэлге чакырмак. А биз, ез жерибизге кантип тукурууну
башкаларга уйретуп жатабыз. Ушуну керген чет элдиктер ан,
сезиминин тупкурунде бизге болгон сый-урматын жоготуп
коёт го. Калпакты башка элдерге белек кылбоо керек дегенден кере, калпакты уят кылбай турган адеп-ахлак кутууну Кудайдан тилебейлиби.
Улууга "ага”, кичууге "иним" деп кайрылып, "тукурбесен,,
сураныч. 0з жерин, го...” деп айтып коюу оорбу? Кантсе да элибиз уят-сыйды билген эл. Кепчулугу бетке айтылган адилеттуу кецешти туура кабыл алып, уялып калаарына кубе болуп
эле журем. Адам тукуруунун, таштанды ыргытуунун кемчилдик экенин, туура эместигин билбеши да ыктымал. Кеп, ошону айтып койбогондорубузда. Демек, дале маселенин тамыры
кош кецулдуулукте.
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Бирок, аларга барып "антпегиле, минткиле" дегенге езубуз
ылайыктуубузбу, моралдык акыбыз барбы? Эн; башкы маселе
мына ушунда. Илгери бир акылман биреенун жаш баласына
таттууну кеп жебе, ден соолугуца жакшы болбойт" деп айтуу
учун бал жегенди токтотуп, кырк кун етушун куткен экен.
Кылганына айтканы теп келген учун ал инсандардын сезу
етумдуу болгон тура. Бизге да, Жараткан, ошолордой чынчыл
жана ыкыластуу болууну насип кылсын.

Ж аш оон ун м ак саты

Кайда жана эмне учун бара жатканын билбей, бир баскан
жерин мин басып, башы оогон жакка багыт алып, кангып журген учурлар кимдин башына келбеген? Ушинтип, жашоо деген
сыноо майданында манызсыз убара тартып, Жараткандын эн
улуу белектеринин бири болгон убакытты укаланган нандай
ысыраптоо - максатсыз жашоонун натыйжасы тура. 0мур максатын аныктап алуу, андыктан, бул жалгандагы, ал тур гай эки
дуйнедегу ийгиликтин башаты деп билем. Кеп, ошол максатты туура аныктоодо турат.
Аманат болуп бир келген емурдун максаты "бай болоюн,
бий болоюн" дегенден алда канча терен, маанилуу, таза жана
кенен экенин ойдон чыгарбасак экен. Дуйнедегу канчалаган
тирешуулер, бузукулуктар, чыккынчылыктар, кан тегуулер,
толуп жаткан жаман иштер ошол байлык менен бийликке бол
гон суйуунун айынан болуп жатканы жалганбы? Ошон учун
"байлык берсен журегуме киргизбей колума бер” деп тилешкен акылман, такыба адамдар. Байлык менен кошо берешендик, муктаждарга куйумдуулук, бийлик менен кошо адилеттуулук, карапайым калкка кайрымдуулук тилее ете маанилуу
экен. Анткени, Жараткандан алганыбыз учун эсеп берчу кун
келеринде шек жок.
Ошон учун, жашоонун максаты, менимче, устубуздегу акылардан кутулууда. Бизде ата-энелерибиздин эбегейсиз акысы
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бар. Ыйык Мекенибиздин, коцшуларыбыздын, окуткан агайзжейлерибиздин, устаттарыбыздын, кедей-кембагалдардын,
оору-сыркоолордун, досторубуздун, кесиптештерибиздин,
тааныштарыбыздын, бир туугандарыбыздын, киндик кан
тамган жерибиздин, ата-бабаларыбыздын, кол алдыбыздагы
жан-жаныбарларыбыздын, жумушубуздун, денебиздин, убактыбыздын, жаратылыштын ж. б. канчалаган акылары бар.
Алардын акыларын беруу учун мумкун болушунча башкаларга зыян келтирууден сактан, пайда жеткир деген эле акылман
устаттарымдын бири.
Ойлоп керсем, ит менен куш деле бир башынын камын
жеп, жашоо кечирет экен. Адамдыктын корсеткучу, демек, жашоонун максаты - башкаларга пайда жеткирууде белем...

Т а м ч ы су у ж а н а б и л и м

Уйубуздегу суу тутугу бузулуп, андан суу тамчылап гана
чыгып калган эле. Ичкенибизди эске албаганда деле, кунумдук турмушубузда сууну канчалык коп керектээрибизди
ошондо тушунгем. Денени, кийимди, уйду, идиш-аякты таза
тутуу, короону салкын кармоо, бак-даракты кууратпоо учун
бир топ алые аралыктагы чоц арыктан чакалап суу ташып,
аны да ушунчалык сарамжалдык менен сарптаганга уйренгенбуз.
Берекелуу апам тамчылап аккан сууну да муктаждыктарыбызга толук жеткирген ошондо. Кун-тун дебей чоргого чаканы тосуп, улам толгонун бошу менен алмаштырып, чай демдеп, тамак бышырып, тишти, башты жууганга, даарат алганга
таза суудан камдап койчу. Ушул максатта элден кеч жатып,
тан, заарда кайра ойгонот.
Апамдын: «Каниет кылсац, сарамжалдуу жашасан, Жараткан тамчы сууга да береке берип коёт экен», - деп бактылуу
жылмайганы эч эсимден кетпейт. Тамчыласа да чыгып турган
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суунун болгонуна чексиз шугур келтиргем. Африкада кумду
казып, андан чыккан ылай сууну тазалап, кичинекей чакага
толтуруу учун эртеден кечке убара болуп, мектепке барбай чоцоюп жаткан балдар тууралуу телепрограмма кергем. Ошондой шартта жашасак кантмекпиз?
Бирок, апам астейдил ниетин, дилин буруп, тун уйкусун
кыскартып зиректик менен мээнет кылбаганда, балким, ар
бири ат башындай алтындан кымбат ошол тамчылардын канчасы бошко кетип, ысырап болмок. Мындан биздин жашообуз
жакшырмак эмес, тескерисинче кедерге кетмек.
Акыл-эсти, жан дейнену илим-билим мурегу менен толтуруу учун да апам тамчы суудан чака толтургандай мээнет
кылсак кана, аттиц. Анткени, билим - бул чакыртпай эле кирип
келуучу конок эмес. Атадан балага мурас болчу да нерсе эмес.
Жараткан бул улуу берекесин, ырыскысын аны издеген, талапкер, муктаж адамына гана тартуулап, насип кылат экен. "Кудай
билимди сураганга, байлыкты 0зу каалаганга берет” дешет го.
Ушул замандагы илим-билимдин агымы бир кезде биздин
уйдегу тамчылап чыккан суудай эмес, улуу дайранын, керек
болсо мухиттеги Гольфстрим агымындай мол, кенен. Деген
менен, шоокуму кулакты тундурган шаркыратманын астына
чаканы оцунан эмес кемкересунен койгондон эмне пайда?
Бир тамчы да суу ала албайсыц. Дал эле ошол сыяктуу илимге
ар жагыцдан талап жана умтулуу болбосо андан бир тамчы да
буюрбастыр.
Биз илим-билимге суудай, балким андан да кебуреек муктажбыз. Суу бул жашоонун гана азыгы болсо, илим-билим эки
дуйне бактылуулугуна жетуунун жолун керсетет. Тапкан сон,
да ошол жол менен журуу же журбое адамдын ыйман децгээлине жараша болор.
Илим болбосо арам менен адалды, жакшы менен жаманды, туура менен туура эмести айра тааный албай, жалган дуйнеде адашып, убара тартканыбыз тарткан. Балким, бул суусуз
чацкап, соолугандан да жаман. Анткени соолуу - бул бир ма-
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кулуктун жана анын жакындарынын жеке кайгысы. А бирок,
адашуунун акыбетинен адам башкалардын да соолушуна себеп болуусу мумкун. бзуне да, езгеге да, коомго да пайдага К а 
раганда кебуреек зыян жеткирип, бирок ошону ацдабай жашашы ыктымал. Эртедир, кечтир ал учун катаал суракта жооп
берчу учур келет.
Мухаммед пайгамбар (Ага Жараткандын саламы жана
мээрими болсун) илимди Кытайга барып болсо да ал, бир саат
илим алуу туну менен нафил ибадат кылуудан артык, илим
алуу ар бир ыймандуу адам учун парз деген маанидеги насааттарын тегин жерден айтпаган да. А парз деген созсуз аткарылууга тийиш болгон амал... Билимге муктаждыкты жана
жендемду Кудай 0зу жараткан сансыз макулуктарынын ичинен бир гана адамга буюрганы эле илим алуу ар бирибиздин
ыйык милдетибиз экенине ишара кылып турбайбы.
Жараткан даражаны кетеруу учун илимден артык себеп жаратпаса керек. Болбосо, биз алигиче ар бир сезун аздектеп уккан
жана окуган Газалинин, Абу Ханифанын, Жусуп Баласагындын,
Иммануил Канттын, Конфуцийдин, Лев Толстойдун, Бернард
Шоунун, Иоганн Гётенин илим аркылуу тапкан бай жан дуйнесунен, тунук акылынан жана таза ыйманынан башка байлык ме
нен бийлиги деле болбоптур... Алар менен кошо баш айланткан
деелетуне, зыяпатына, алтын-кумушуне чиренип жашап еткен
замандаштарын билген, эстеген, сыйлаган ким бар?
Илимал,тууганым.Дене,рухжанаакыл учунпайдалууилим
изде. Аны амал кылуу менен гана мекенге, ыйманга, адамзатка
эбегейсизкызматкылуугаболот. Бирок, "мен билем”депкорстон
болуудан, текеберленууден сактоону Жараткандан тилейли.

К орккон го кош к ер ун ет

Коркконго кош керунет... Кечээ болгон бир окуядан улам
ушул макал кайрадан эсиме тушту. Жок, карацгы тунде ээн
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талаадагы керуствндун жанынан еткенумден же жайлоодо,
ак карлуу тоолордун арасында кечке жуук чытырман токойду
жалгыз аралап баратып, азыткылар тууралуу кацшаар эсиме
тушкенден эмес, эл-журтка тебесу керунген бир инсан боюнча талкууга катышканымдан улам.
Биреену мактагандан деле алысмын. Акыркы пайгамбар
бул ааламдан кеткенин билген соц, жашоонун кээ бир кез ирмеминде напсинин тузагына чалынбай жаман жорукжасоодон
оолак журет деп эч кимге кепилдик бере албайм. Кунуне 24
саат бою адам болуу кандай оор. Бирок, менин баамымда, биз
талкуулаган адам - езу суйген жана мыкты билген иши аркылуу коомго, элге-журтка кызматын кылып журген топуктуу,
нарктуу, билими терец инсандай туюлат. Суйлоген таасирдуу
сездеру, берген сукбаттары, жазган китептери - адамдардын
адеп ахлагынын жакшырышы учун анын езгечо жан урегонун
тастыктайт. Ошентип ак дили менен эл-журтка мээнетин арнабаса, азыркы бийик аброю езунен-езу эле асмандан тушуп
ажарына нур, сулпетуне сур кошпойт эле да.
Бирок, суйлеп жаткандардын биреосу "чу" дегенде эле ал
тууралуу опасыз ойлордун илинчегине илинди да калды. 0зу
менен емурунде жолугуп, баарлашпаптыр. Суретун интернеттен биринчи жолу керуп, емур баянын окуп чыгып эле терс
бутумун чыгарып койду. Билим алган чет елкедегу окуу жайын, сырткы керунушун, кошулган чейресун сындап, шек-куменунун торко элегинен еткеруп жатса баш ийкегилеп колдогондор да болду. А бирок, рухий корецгесун, угуучулардын
купулуна толгон нарктуу насааттарын, алтындай сездерун
эске салган эч ким чыкпады. (Албетте, бизге кеп кезеги келгенде буларды айтып еттук].
***
Биринчиден, адам руху менен баалуу. Ошон учун рух таштап кеткен дене эч кимге керек болбой жерге коюлуп, топуракка кемулет. Рухтан башка адамдагы бизди суктандырган
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жаштык, сулуулук, байлык, бийлик сыяктуу нерселердин баары убактылуу. Ушуну тушунмей сайын адамдын ичин эмес
тышын, кулк-мунезун эмес келбетин, рух дуйнесун эмес кийген кийимин, жан дуйнесунун сулуулугун эмес тышкы кооздугун карап баа бергенибиз калбайт керунет.
Экинчиден, билбеген нерсеге карата текебердик кылуу
Жаратканга жакпас иш го. СССР учурунда кербей, билбей туруп "учунчу дуйне елкелеру” деп тецсинбей журген Туркия
менен Кытайдын бизден эбак эле атчабым алыска озуп кеткенин, ал мамлекеттерди тааный баштаган кунден тарта тушунбедукпу. Кербей туруп “адам адамды эзген адилетсиз
капитализмдин чордону” деп езубуз сындап журген АКШ ме
нен Европада жашоо - азыр канчалаган мекендештерибиздин
кексеген кыялы. "Волгада” зуулдап, "Ту-154” самолётунда
шуулдаган заманда минбей туруп "Мерседести", учпай туруп
"Боингди” чангандарды да жолуктургам.
***
Ошондуктан, кербей, тааныбай туруп биреенун акысына
кирууден сактан. Адам женунде жакшы ойлош керек го. "Жакшы дей берсец жаманды да ондоп аласын," деп кеп айтат бир
акылман жакын адамым. Макаренко сыяктуу залкар педагогдор ууру-кески, безерилерди кантип мыкты адам кылып тарбиялаганын билебиз. Ар бир адамда ачылбаган сандыктагы
бычылбаган кундуздай асыл сапаттардын байкалбай жатканына ишенбесе, алар ошол ийгиликке жетмек беле? Цирктеги
саяпкерлерчи? Жырткычтын да мээрими, боорукерлиги, асыл
сезимдери барына ишенбесе арстан, жолборс, аюуларды оюн
койгонго уйрете алышпайт эле да. А биз, кебунесе, андай жапайы айбандар мындай турсун адамдарга ишене албайбыз.
Турмеден чыккандарга ишенбейбиз. Жацылгандарды кечиргенди билбейбиз. А тургай таанымал таза адамдардан да жумурткадан кыр издегендей кемчилдик издейбиз. Жок дегенде
ата-тегинен, туулуп ескен челкемунен, качандыр бир кезде
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карманган деелеттерунен, аралашкан чейресунен бир мандем табабыз. Ошондо чымын теедей, жылдыз кеедей болуп
"кош” керунбей, анан эмне болмок эле?
"Коркконго кош керунет" деген, ошентип, адамдардын
ортосунда ишеним жок шартта терс ой-пикирлердин уучунда
уулануу дегенди да туюндургансыйт.

М арш рутка

Бугун жумушка маршрутка менен келгенимди айтсам, кесиптешим "эмнеге машинецди минбедиц?" деп сурайт.
- Шаардагы жол тыгынынын азайышына кошкон салымым болду, - деп жооп бердим тамашага салып.
Акыл калчап керсем, ушул женекей эле диалогдо ойлоно
турган канча олуттуу маселе бар экен.
Кытайда автобуста жана метродо журуу абдан арзан.
Адамдар автоунааларын айдап чыгып, шаардагы жол тыгынын ырбатпасын деген ниетте коомдук транспорттун жол
акысын томен бойдон сактап жатыптыр кытай екмету.
Мен окуп келген Жапониянын Кобе шаарында Бишкектегиден эки эсе кеп калк жашаганына карабай, жол тыгыны
дээрлик байкалбайт. Анткени, Кун Чыгыш елкесунде жеке
автоунааны мингенге Караганда мыкты енугуп, сапаттуу кызмат керсеткен коомдук транспортту пайдалануу ыцгайлуу.
Адамдар, кебунесе эки аялдамага болсо да поезд менен барышат. Мага жапон тилин уйреткен Чигуза эжекемдин жеке менчик машинеси бар экенин аны менен таанышкандан дээрлик
эки жылдан соц билгем.
Бул елкелор ар бир жараны байып машине алышын каалабайт дейсицби? Албетте, каалайт, бирок кептин теркуну
адамдарды коомдук транспортту кебуреек пайдаланууга кызыктар кылуу аркылуу бир канча социалдык, экологиялык
кейгейлерду чечууде болуп жатпайбы.
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***
Адам эмнеге машина минет? Башкасын билбейм, бирок
мен учун бул ары-бери каттоонун каражаты гана. Айрыкча,
бир себеп болуп алысыраак сапарга чыкканда, ар кимдин кезун карабай ез кылдырегицди кыбыратканга не жетсин. Анан
да аял, бала-чакам жее-жалацдап жудеп журбесе экен деп тилейт экенсин,. Канткен менен уй-булену багуу, кем-каржысын
толуктап, алаканга салып асыроо эркектин милдети деп билем.
Автомашина, ошондой эле, алыс-жакындан келген конокторду тосуп алып, узатып койгонго, шаарды айлантып, ар жак,
бер жакты керсетуп меймандаганга керек болот. Башка учурда аны минип алып алкынтып жургенге муктаждык аз. Анткени, мамлекеттик кызматта иштейм. Мен сыцары чиновниктерге таандык канчалаган машинелер эрте менен ээси жылуу
кецсесине кирип кетип, кечинде чыкканга чейин ээнсиреп, эч
пайдаланылбай, бош жайларды ээлеп турушат. Ошонун айынан Бишкек баш, Ош каш болуп, кыргыздын ири шаарларынын баары азыр чон, автоунаа токтоткуч жайды элестетип
калды. Кечелердун бойлору, аллеялар, тротуарлар, аянттар,
бактардын туптеру, дукен кафелердин тегеректери машинелерге толо. Кээде бир саамга токтой койгонго орун таппай
кварталды эки айланууга туура келет. Ошондуктан, ишкерлер
же таксичилер сыяктуу эртеден кечке эшикте зуулдап журуу
муктаждыгы жок мендейлер коомдук транспортту пайдаланса, жок дегенде, шаардагы жол тыгындарынын азайышына,
унаа токтотуучу бош жайлардын кебойушуне зор салым кошкон болот эле.
Экинчи жагынан, автомашиналар кэп журген сайын аба
да булгана берери белгилуу. Кыжылдаган машинелердин арасында мурдубуз кенуп калгандыктанбы, айтор айлана-чейренун канчалык ууланып жатканын сезбейбиз. Аны сезуу учун
тан, заарда таза абадан кере жутуп ыракаттанып баратып от
алып, кызытылып жаткан машинени жанынан етуу жетиштуу.
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Татынакай табиятыбызды бир машиненин тутуну ошончо мокочо кылып жаткан сон;, жуз мицдегени бириккенде канчалык
карайлатарын элестетип керолучу. Мына бул Орто-Сайдын
эле адырына чыгып карасац, калааны кадимкидей кара тутун
каптап, басып турганы даана байкалат. Бекер жерден берекелуу Бишкегибиз бир нече жылдан бери дуйненун эц булганыч
шаарларынын ана башында турбаганына ынанып, куйбеген
жериц кул болот.
Европадагыдай, Жапония же АКШдагыдай жацы автоунаалар менен сапаттуу куйуучу майлардын олкесу болсок да
бир жен эле. Ал елкелердун кечелерунде биздегидей куйуучу
майдын кецулду айланта буруксуган жытын такыр туйбайсьщ. Кыргызстанга сапаты темен мунай менен кошо, кебунесе, колдонуу меенету бутуп, таштандыга ыргытылгандан
кере эки тыйынга болсо да сатылып кеткени дурус делген
эски техникалар менен тетиктер алынып келип жатпайбы.
***
Демек, бугун машинемди минбей жок дегенде теребелдин
тазалыгына зыян тийгизбедим.
Келтирген пайдам - жол акысын маршрутканын карапайым айдоочусуна телегенум болду. Ал мекендешим ез кезегинде кирешесинен мамлекеттин казынасына салыктелеп, ез
бала-чакасын - Кыргызстандын атуулдарын багып, чоцойтуп
жатат. 0з машинеме бензин куйганымдан пайданы четелкелук "Газпром" сыяктуу монополист компания кермек...
Баса, орундугумду бошотуп берип бир аксакалдын батасын да алдым. "Бата менен эр кегерет” дешет го.
***
Анан да, кээде жеке менчик автоунааны айдагандар ездеру
билбей канча адамды ексутуп, назарын сындырып жаткандай
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сезилет мага. Эртен, менен жумушка шашып, адам тыгылган
маршруткаларга батпай, айласы алты тугенуп аялдамаларда
тургандардын арасынан, аларга тук назарын салбай шуулдап етуп жаткан бош машинелердин айдоочуларына "купуя
таарынып” жаны кашайгандар кантип болбосун? Зарыгып
турган жолу бир кишилерди ала кетуу маданиятыбыз болгондо гана, аттиц. Сингапурда кабинасына адам салбай жалгыз
бара жаткан айдоочу айыпка жыгылат деп уккам. Жол тыгынын чечууге багытталган мындай чара бизде да киргизилсе,
адамдардын бири-бирине болгон кайрымдуулугунун есушуне
ебелге болот беле дейм. Жакшылык дагы башка жакшылыкка
себеп болот дегендер туура айтышат.
***
Бизге да коомдук транспортту енуктуруу азыр аба менен
суудай керек. Кече тыгыны маселесин кыска меенет ичинде
чечуунун мындан башка жолун азырынча табуу кыйын. Маселен, Кеминден Кара-Балтага чейин каттаган электричкаларыбыз болгондо, кечеде быжыраган машинелердин саны кескин
кыскармак. 1 машинеге 4 адам батса, 1 электричкага 400-500
киши сыят эмеспи.
Маршруткада, автобуста каттоонун дагы бир пайдасы - элжурт менен аралашып журууде. Чондор менен олигархтардан
башкасын ошол коомдук транспорттордон кересуц. Тебелдер
да текебердигин тебелеп, кез-кез алардын арасында болтну
адат кылса, балким эл менен бийликтин ортосундагы ажырым азыркыдай зор болбос беле дейм. Анткени, чыныгы турмушту, реалдуу кейгейлерду устуден самолёттун айнегинен,
алтынчы, жетинчи кабаттан же кагаздагы акимдердин отчётунан эмес, ичинен керуп, билип, жон териси менен сезишмек.
"Эл менен болсон, адамсьщ,
Элден чыккан жамансыц”, - деген накыл сез эсиме тушту...
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Эц жакшысы - велосипедде журуу. Кыймылдын берекеси
менен денеде кан эпкиндуу жугуруп, ден-соолук чьщдалып,
жакадан алган жалкоолук жайрайт. Маанайыц шацында, кайратьщ табында журет. Дене менен кошо акыл да тапталат.
Ошондуктан, кыймыл устунде жемиштуу ойлоносуц, идиректуу идеяларды жецил табасыц. Эц башкысы, артынан тутун
булаткан автоунаалардан айырмаланып, велосипед жаратылыштын душманы жана булгоочусу эмес. Ызылдап кулактын
кужурун алгыдай анда дабыш да жок...

«А д а м б о л о м !»

Беш жашар баладан сурадым:
- Келечекте ким болосуц?
- Адам болом!
Наристеден мындай жоопту угам деп уч уктасам тушуме
кирбеген. Миллионер, президент, министр, депутат, жок эле
дегенде аким же биз бала кездегидей космонавт болом дегенди кутком... Кудайга шугур, далайлар учун материалдык байлык менен бийлик бакыт-таалайдын туу чокусундай туюлуп
калган ушул заманда мындай жооп айткан бебектердун бардыгы, мекенимдин, дегеле адамзаттын жаркын келечегине
болгон ишенимимди кучетту.
Адам деген атка башыбыз кара, бутубуз айры болуп терелгонубуз учун эле татыктуубуз десек жацылышабыз. Адам
кейпинде айбан, ал тургай шайтан болгондор канча. Напси
менен эрк - кимдин ким экенин аныктоочу лакмус кагазы
сыяктуу. «Напсинин кулу болуп жеген-ичкенди, дене рахатын
кандырганды гана билгендер малдын, ал эми байлык-бийлик
сыяктуу жеке кызыкчылыктары учун адам елтургенден кай
ра кайтпагандар жырткычтардын децгээлине тушет. Ал эми

Бир гана Сенсиц

95

эрки менен напсинин азгырыгын жеце алгандар, Жараткандан корккондор, оору-сыркоо, жетим-сагыр, бей-бечарадан
садага аянбагандар, сезу жана иши менен жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар, чейреге зыяны змее пайдасы тийгендер гана адам деген атка татыктуу» деп бир рухий
устатым айтты эле.
***
Бай же бий болуу - адам болуунун керсеткучу десек андан да терен, адашабыз. Шылуундук менен байлык топтоо да,
екумдарлык тизгинин кармоо да, балким, ете кыйын эмес. Би
рок, аларга адал жол менен жетуу оцой болбойт. Эгер жетсец,
адалдыктын арты дайыма берекелуу жана кайырлуу.
Илгери бир амалкей, ез дегенде ентелеп жанын берген,
эртедир кечтир кылгандары учун Кудай алдында жооп берерин билбеген бир жаш адамга акыл айтып оцой албаган акылман атасы: «Адам болбойсуц», - деген экен жаны кашайганда.
Тулкуден еткен айлакерлиги, алдамчылыгы, кошаматчылыгы жана сыйкалыгы менен арадан бир топ жыл етконден кийин тигил бала бир елкеге падыша болуп калыптыр. Ошондо
атасын алдына алдырып келип:
- Мени адам болбойт дедиц эле, минтип падыша болдум.
Буга эмне дейсиц? - дептир табасы кана, кекээрленип.
Уулунун адеп-ахлагынын езгербегенуно, тескерисинче,
журегундегу менменсинуусу, текебердиги андан бетер ашынганына екунген акылман карыя, мыйыгынан жылмайып:
- Балам, мен сени падыша болбойсуц деген эмесмин. Адам
болбойсуц дегем. Айтканымдай эле, дале адам болбоптурсуц,
аттиц, - деп уулунун бул дуйнедегужана акыреттеги али келе
элек азаптуу абалын ойлоп, кезуне жаш алып, терс бурулуп
чыгып кеткен экен. Анткени, атанын назарынан калуу Кудайдын каарына кабылууга тете экенин акылман мыкты тушун-
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ген. Анын устуне, алмайдын бермейи бар, кеп берилген ырыскы учун сурак да оор болот.
«Зордун тубу кор» деген сез, балким, ошондон калгандыр.
***
Адам болуу одой эмес. Бир адам, кайыр сураган байкушту
абдан аяп, жуз сом бергени чентегуне колун салып, ошол замат пейили тарып, "жуз эмес он сом берсем деле жетет" деп
ойлоп, аягында бир эле сом сууруп чыгып садага кылып кеткен экен. Адам ыйманы ушунчалык тез езгерет. Ошон учун
«Адамга эц кыйыны - кун сайын адам болуу» дептир кайран
залкарыбыз Чыцгыз Айтматов.
Кыргызстанда чыныгы адамдар кебейсе экен. Анткени,
елке учун адамдан еткен байлык жок. Адам байлыгынан аксасак алтын кенибиз, мунайыбыз, суубуз жана акчаларыбыз
енугуубузге ебелге боло албайт. Анткени, аларды жаркын
келечегибиз учун туура, майнаптуу пайдалануу же ысырап
кылып, кирешесин сол чентекке солоп, арам иштерге сарптоо
- адамдарыбыздын сапатынан кез каранды. Ошон учун, «Ата
балага жакшы тарбиядан еткен байлык жана мурас калтыра
албайт» деген накыл кеп калган.
Беш жашар наристенин мага берген жообу биздин улуттук, ал тургай универсалдуу идеологиянын езегуне айланса
кана, аттиц.
«Адам болом»!

Б алдарды н батасы

Эртец менен Жолдошбай кошунам менен Оштон Араванга
жумуштап бара жатсак уч кичинекей бала кол кетерду. Маши
не меники болбогондуктан аларды алып алалы дегенден тартынып жатсам Жолдошбай ага езу айтып калды:
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- Ушул балдарды ала кетпейлиби?
- Сонун болот эле, - дедим оюбуз бир жердей чыкканына
кубанып.
Унааны токтотор замат чуркап келген алды он, аркасы сегиз жаштардагы тигил учеенон Жолдошбай ага:
- Кайда барасьщар? - деп сурады.
- Бабур мектепке чейин, - деди балдардын улуусу езбек
тилинде.
- Батыраак чыккыла, балдарым. Бирок, Бабур мектеби
кайда экенин билбейм. Жеткенде айтып койгула, ээ, - деди
алтымыштардагы кошунам чод аталык мээрим менен.
взунун да ошол балдардан кичинерээк уул неберелери
бар. Байбичеси Алима эжей экое алардын ыракаттуу туйшугун тартып жургену журген.
Бактылуу жылмайган балдарды мектепке таштап коюп,
андан ары жолубузду уладык. Бул окуя менин кецулумду кок
ке кекелетту. Биринчиден, бебектердун батасын алдык. Баланын батасы туз тиет дейт. Анткени, алар балакатка жете
элегинде периштедей бейкунее, таза болушат. Ошондуктан,
илгери бир дуйнону дуцгуреткен сурдуу, кучтуу бирок адилеттуу екумдар ар качан кечеде ойноп жаткан балдарга шириндиктерди, белек-бечкектерди берип бата сурачу экен.
Анын ооматтуу болгонунун дагы бир себеби, мумкун, ошол
аруу заттардын берген батасы тийгендир.
Экинчиден, бул окуя, балким, кийин баарыбыздын эсибизден чыгып калар. Бирок, балдардын ошол мунеттердегу улуулардын мээримине жана ызаатына ыраазы болуп, кецулдерунун осушу, ездерун бактылуу сезиши - алардын келечекте
жакшы адам болууга карата кылган бир кадамы десем жацылбайм. Анткени, адам да ден,из сыяктуу. Дециз жай бою кундун
илебин, эпкинин езуне ченемсиз сицирип, кышында ошол
жылуулукту кайра болуп чыгаргандай эле, адамдын емур бою
коруп, билип, кылып езуне сициргени эртедир-кечтир анын
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жузуне жана мунезуне чыгат. Жакшы мамилеге, мээримге беленуп чоцойгондор арасында ийгиликтуулер, бактылуулар,
жендемдуулер алда канча кеп. Тескерисинче, кылмышкерлер,
аракечтер, аягы суюктар же бацгичилер кебунесе мээрим кербей чсщойгондордун арасынан чыгарын илим далилдептир.
Учунчуден, «чырпык езун талмын дейт» дегендей, бала да
езун чсщ киши сезет. Жаш балага чоц кишидей суйле, мамиле
кыл, бирок, андан чоц кишидей жооп кутпе дешет го. Ошондуктан, бала кезимде мени баласынткандарга кыжырым келчу. Тигил уч бебек да сабакка шашылганда ездерун кадыресе
чон, адам сезип, еткен машинелерге кол кетеруп турганда шагын сындырбай ала кеткенибиз ото жакшы болду. «Балапан
уядан эмнени керсо, учканда ошону алат» дегендей, буюрса,
алар да кийин жаш балдарга Жолдошбай кошунамдай мамиле
кылат деп умуттенем.
***

Баарлашуу абдан жакшы нерсе. Андай баарлашуу бир гана
улут менен улуттун, дин менен диндин, мамлекет менен мамлекеттин ж.б.арасында эле болбостон, муундар арасында да
болуусу абзел. Каракыз чоц апасынын жомокторун жана насааттарын укпаса Айтматов Айтматов болот беле? «Улууга урмат, кичууге ызат» дегендей, ошол баарлашуулар улуулардын
мээрими менен коштолуп, баланын езуне карата ишеними,
мекенге, адамга, жашоого суйуусу, жакшылыкка карата умуту
жана адеп-ыйманы бекемделгендей мунездо болюсу шарт.
Балдар биздин келечегибиз дегенди жакшы керобуз. Бул
жарык дуйне аман-соо турганда келечегибиз бар. Бирок, ал
жакшы келечекпи, же жаманбы? Бул балдарыбыздын кандайлыгына жараша болот. Балдардын кандайлыгы - биздин
аларга кылган мамилебизден, керсеткен ернектерубузден
коз каранды.
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А памды н ж аны нда

Жацы жылдагы жети кундук эс алуумду уй-булем менен
Оштогу уйумде, апамдын жанында еткердум. Эч жакка чыккым келбеди, досторума да жолукпадым. Мени ушул дуйнеге
келген кез ирмемден тарта билген бирден-бир инсан болгон
апамдын жанында береке да, нур да тегулуп тургансыйт. Бакыт, бейпилдик шооласы кут болуп куюлган ошол чейреден
эч узулгум келбеди...
Турмуш жоопкерчилигин небактан бери ез алдыбызча аркалап келе жаткан туйшугу мол дуйнеде эч нерседен бейкапар журген балалык курагыма кайра кайткым келген учурлар
болот. Канчалар Жараткандын бакытка алып баруучу ыйык
мыйзамдарын билбей, билсе да сыйлабай, аткарбай журуп
арам-адалды айрый албай калгандан улам орун алган ыпыластыктарды коруп, жан дуйнем бала кездеги аруулуктун айдыцын эцсейт. Бирок, мезгил артка кайрылбайт да.
Апамдын жанында гана бир саамга болсо да езумду ойноок
бала кезимдегидей элестетип, жыргалга батам. Кудай эненин
мээримин ошончолук жылуу, кучтуу, чырайлуу кылып койгон
тура. Казак боордоштордун ырындагы "Энеси бар адамдар эч
качан картаймайды” деген саптар ушунчалык таамай айтылган.
Апамды асылзат, берекелуу, ак жолтой, акылман ж.б. деп
мактап-дацктагым келбейт. АПА деген ыйык сездун езу ошонун баарын камтыйт эмеспи. Ошон учун, апамдын мээримине мемиретип, нарктуу насааттарын угуу бактысын ыроолоп
келе жаткан Жаратканга чексиз шугур келтирем. Бир жагынан, бул бизге да эки дуйнедегу бактыбызды куруу жана камсыздоо учун берилген мумкунчулук. Анткени, бейишке жолдомо эне менен атанын ыраазычылыгында экени талашсыз.
Эненин эзилип берген ак батасына арзуу ар бирибизге насип
болсун.
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***

Аялым бир аз сыркоолоп калгандыктан, кун сайын ал кылчу уй иштеринин айрымдарын езум жасоого туура келди. Аялдын "милдетин” жарым кун аркалап керген соц, ушунча туйшукту тарткан аны, же анын ордуна кыбырайым деп кыйла
болгон езумду аяшымды билбей турам. Аялзатын "алсыз" деп,
эркектер езубузду алдап эле журет окшойбуз. Ким шек санаса
бир кунге, жок жарым эле кунге, мейли эки эле саатка аялы
менен милдеттерин алмаштырып, аткарып керсун... Кадыр да
кылган мээнетке жараша ченелет эмеспи...Эмне учун балага
атадан мурда эненин чакырыгына жооп беруу буйрулганын
дагы терецирээк тушундум...
***

Кезу керген ар бир адам тирмейе тиктеген эки эле нерсе
бар: телевизор жана чентек телефон. Аттиц, ата-эненин жуздерун ошондой берилип, ыракаттана тиктесек кана. Сооптун
тубунде калмакпыз. Атага же энеге бир жолу мээрим менен
караган адам кабыл болгон ажылык жана умра жасагандай
сооп табарын жакында эле билдим. Атам тируу кезде билгенимде, мумкун азыр арманым азыраак болот беле...
***

Апаке, балким, мен жоомарт адамдырмын. Бирок, сага ка
рата журекте аздектеп, баккан асыл сездорумду айтууга келгенде эмнеге мынча зыкым экенимди езум да тушунбейм. Нур
чачыраган жаркын жузуце карап: "Мен сени жакшы кером,
апаке”, - деш неге мынча оор, неге мынча кыйын? Доско, бебокке, емурлук жарга карата жылуу сезимицди билдируу опоцой эле го. Анткен менен, сен жок жерде сага арналган соз кереметтери дилимден оргуган жанардай жарып чыгат. Ошонун
ондон бирин езуце айта алсам гана, ыйыгым менин.
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Мындай "зыкымдык” мага эле эмес адамзаттын кепчулугуне мунездуу керунушпу деп да ойлойм. Билбейм... Бул, балким, энеге карата эц таза жана ыйык сезимди, сый-урматты
сез менен суреттее мумкун эместигинин далилидир. Айрым
адамдар керемет сезимдерин "сезге кор кылбайын" деп айтышпайт го. Эц кымбат нерсени кезден сактагандай эле, эц
кымбат жана ыйык сезимди купуя кармап, чоочундардан жан
дуйнонун тупкурунде сактоо - адамдын езу ацдап билбеген
езгече сапаты болуп журбесун. Эмнеси болсо да, бугун ушул
салтты бузуп, сизге арнаган саптарымды ырга айлантып, гулдесте кылып сунайын. Сиздин ецуцузду керген, унуцузду уккан ар бир кез ирмем мен учун майрам.

Бассан, к а л г а н и зд ер и н , ы й ы к м ага

9тет экен емурде бачым баары,
Эрге таяп баратат жашым дагы.
Апа сага арнаган журегумден,
Айтыла элек сездердун асылдары.
Ал сездерду журекке жыйып гана,
Чыгарбастан келемин кыйыктана.
Башкаларын айтпайын башкаларын,
Бассац калган издериц ыйык мага.
Караан-жузуц кунден да жылуу мага,
Кандай бакыт унуцду угуу гана.
Алтымыш миц ааламды жарык кылат,
Апа деген атыцдын нуру гана.
Мээриц жылуу кыштагы меш сыяктуу
Мемиретет ай толгон кеч сыяктуу.
Тегиц терец, тарыхыц санжыралуу,
Кылымдарды карыткан кеч сыяктуу.
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Чындык болуп ниеттердин куралганын,
Кореец экен Кудайдан сурганганым.
Жуз жылдарга жетерлик бакыт сезем,
Жузуц жайнап жаркылдап кубанганыц.
Эрме челде жайылып аккан суудай,
Жерге тегиз кун кектен чачкан нурдай.
Кудурети, батацдын касиети,
Кургак жылы тегулген ак жамгырдай.
Раазы болсо чын дилден атац-энец,
Кудай 0зу бактьщды ачам деген.
Эки дуйне муратка жетким келет,
Эне сенин эц ыйык батан, менен.

А к сутуц дун даам ы

Денемдесиц каны болуп тамырдын,
Дилимдесин шацы болуп жацы ырдын.
Алые жерде кадырыцды тушунуп,
Апа сени ушунчалык сагындым.
Акырындап келген кезде бараалым,
Ацдап билдим чындыктын зор сабагын.
Кайткан ецдуу сутуцду эмген куракка,
Бир саат кербей калсам издейм карааньщ.
Балалыктын кайып болуп карааны,
Алды жакта турат турмуш давааны.
Бут емурге кубат экен ойлосом,
Ак сутуцдун касиеттуу даамы.
Сансыз жолу алкайм апа тецирди,
Сен аркылуу гулдей ачкан кецулду.
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Кошуп туруп бизге тегуп келесиц,
0з энецден кербей калган мээримди.
Мумкун болсо кечендебей эртелеп,
Тилек кылам сонун учур келсе деп.
Бебек кезде биз болгондой езуце,
Сен да бизге журсец экен эркелеп.

Р у х ту н ы й ы
Т ел о б е з ду ш и п е р е д а ё т с я з е м л е

Туура ж ооп кайда?

Рухий кризис болуп жатабы же жокпу? Эгер болсо тупку
себеби эмнеде? Рухий туцгуюкка кептелгенибиз чын болсо,
анын аягы кайда алып барат? Бул суроолорго акыл менен туура жооп табуу кыйын. Анткени, адам акылынын езу ото эле
чектелуу.
Туура, космосту багындырып Марека аппарат жибергенге,
роботторду ишке салып, айдоочусуз поезддерди жасаганга,
кек тиреген уйлерду куруп, жасалма аралдарды туптегенге,
интернет менен уюлдук телефонду ойлоп тапканга жеткен дал ушул адам акылы. Бирок, акылдын себеби менен илимде
революциялык ачылыш жасап, Нобель сыйлыгын алып, а би
рок Жаратканды тааныбай еткен окумуштуулар канча.
"Арак-шарапты ден-соолук учун аз-аздан алып коюунун
зыяны жок”, "Бирин-бири суйгендер кандай ымала (зина)
кылса ез ыктыяры", "Эмнеге чочконун этин жегенге болбойт?”,
"Аял ез денесине езу ээ: боюнан алдырса-койсо ез иши" ж.б.
деп, Улуу Жараткан керсеткен талашсыз чындыкка карты
чабыттап, талдоо жургузуп, жацылыш бутумдерге жетелеген
да адам акылы эмеспи... "Кьщыр иш кырк жылда билинет",
"Биреегеге ийин казсан; ага езуц кулайсыц”, "Калптын каза
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ны кайнабайт”, "Кан куткарбайт", "Озуц кылган иш, ез башыца муш" деген сыяктуу адамзаттын канчалаган замандарды
баштан кечирген бай тажрыйбасында эчен ирет тастыкталган
чындыкты кыйгап етуп, кылынчу кылгылыктарга жол ачкан
да ошол акыл... "Кезду кергенге, кулакты укканга жана тилди
суйлегенге берген" деп ушак айтканга жана тыцдаганга, арам,
абийирсиз нерселерге тигиле караганга "жашыл туе” болгон
да адам акылы... Ошол чолок акылыбызга таянып бейиштин
жолу менен тозоктун торун: эмне туура да эмне жацылыш,
эмне адал да, эмне арам экенин езубуз учун езубуз аныктап,
Жараткандын ишине кийлигишип жатканыбыз кандай екунучтуу, аттиц.
***

Бул суроого кез менен керуп да толук жооп табуу кыйын.
Себеби, ал журектун дартын, кецулдун кайгысын, дилдин санаасын коре албайт. Ошентсе да, Кудай алсыз кылып жараткан адамдын каректери он сегиз миц ааламдын чацдын бир
буртугунче белугун гана карап жатканына маашырланып,
"мен кергенге гана ишен" деп акылга каскак болуп журу. Анысын да жацылыш керет, бузуп керет. Кезге ишенсек асман ме
нен жер горизонтто биригип, темир жолдун эки сызыгы бир
чакырымдан соц кошулуп кетмек. Кезге ишенсек булут таш
бакадай жылып, ай менен кун кайда барсак коштоп журмек.
Кыргыздын эц бийик Эцилчек (Жециш) чокусу Хан-Тецгри
чокусунан пасыраак болмок. «Биреенун аялын бирееге кыз
керсеткен» да ошол кез болуп жатпайбы...
***
Андыктан, рух тууралуу суроого адамдын руху гана туура
жооп бериши мумкун. Бирок, аттиц, рухубузда тил да, ун да, кебете-кешпир да жок. Болсо да бизге керунбейт, угулбайт. Эгер
кудурети чексиз Кудай рухубузга ушунун баарын берип, дене-
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бизден бир саамга белуп чыгарып койсо аны кандай абалда
кермекпуз жана андан кандай сездерду укмакпыз? Алты саны
аман, бакыбат, бактылуу абалда нурданып чыкмакпы, же елбе
жаным елбе деп колу-бутсуз мунжу, кубатсыз бечел, соолуган сокур кейпиндеби? Чынар теректей шуулдап, кайнар булактай оргуп, гулдей жайнап жана ацкып керунмекпу же тее
тикендей сотоюп, куурайдай куураган, челдей куруган абалдабы? Бизге ыраазы болгон тейде чын ыкыластан жылмайып
карамакпы же жетиштуу кам кербедуд деп жекире тиктеп,
желкесин салмакпы?
"Баары жакшыдан” башканы айтпаган эн, кучтуу оптимисттер да бул суроолорго келгенде ийинин куушуруп, башын кашып, кайсалактап туруп калары бышык. Анткени,
рухий абалыбыз мактана тургандай шартта эмес. Азыркылардын эд нурдуу жана бай рухтары деле, пайгамбарларды мындай коёлу, Азам, Шафи, Бухари, Муслим, Баласагындык Жусуп,
Низами, Руми, Эмре, Новаи, Ибн Сина сыяктуу еткен аалымдардын, олуялардын рухтарынын жанында кандай аянычтуу
керунерун элестетеличи. Бери келгенде Кетбука менен Молдо Кылычтын, Арстанбек менен Калыгулдун, Сагынбай менен
Саякбайдын, Тоголок Молдо менен Токтогулдун, Нурмолдо
менен Жедижоктун, Барпы менен Эшманбеттин рухтарынын
алдында азыркы базган тийген сымаптай майдаланып кеткен
мулде кыргыздын руху кандай жудемуш керунерун элестетип керелучу.

Эмне учун ?

Чындыгында, руханий кередге учун кам керуу эд акыркы орундарга коюлган заманда жашап жатабыз, аттид. Адам
билимине эмес кийимине, жан дуйнесу эмес мал дуйнесуне
карап баркталган, «кырк уйден тыюу салып» мулде кыргыз
жапа тырмак абийир-арын коргоп келген кыздарыбыздын
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канчаларынын кылгылыктары тебе чачты тик тургузган,
бала баладай, «башы кезу чарадай» болбой рэкет, каракчылыкты кадыресе кабылдаган, «эсиц барда жап» деген этектер кеп кийилбей, Кудай суйген коноктор адамдар тарабынан
суйулубей калган учурда емур кечирип жатабыз... Акыл айтчу аксакалдар чыкпай, чыккандарын кичуулер сыйлап укпай
калган, оозунан ыр менен санат тегулгендер азайып ыпылас
сездер менен оройлоно сегунгендер кебейген доордо жашап
жатабыз. Базарларда кишилер батпай атса китепканалар ацгырап бош турат. Кездердун нуру классикаларды окуганга
эмес кайдагы беймаани детективдерге, бузуку макалаларга
короп жатат. Гезиттердин нарк менен салтты, ыйман менен
адепти жазгандары етпей, аялдык аруу ариетти, ыйык намысты телпектей тебелеген дырдай жылацач суреттерду баскандары дуцунен сатылууда... Бул рух кризиси эмей эмне?
***
А биз болсо машинебиздин бир капталы болор-болбос чийилсе кайгыга кабыргабыз кайышат, ал эми жогоруда айтылгандай шартта рухубуз кун сайын жуздеген, мицдеген апааттарга учурап, быт-чыты чыгып жатканы менен кымындай да
ишибиз жок. Терт сом акчабыз чентектен тушуп калса журегубуз сыздайт, а бирок рухий байлыгыбыздан замат сайын тонналап, вагондоп дуцунен айрылып жатканыбызды капарга да
албайбыз. Болор-болбос шамал тийип чучкуруп калсак акчанын кезун карабай эн, кымбат дарыларды сатып алып ичебиз,
бирок рухубуз рак менен эйбола шоона эшпеген эпидемиянын
эпкинининен чала жан абалга келсе да анын шыпаасын издее
оюбузга келбейт. Ошон учун, адамдардын басымдуу кепчулугу ез рухтарын, балким эсен эмес кесел, нурдуу эмес муцдуу,
дармандуу эмес армандуу, толуп эмес соолуп, енуп эмес чегуп
турган аянычтуу абалда керушмек.
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Аалам айдыцын айтпай коё туруп, кылымдарды карыткан
кыргызым тууралуу айтайынчы. Кыргыз руху бугун, балким,
минтип боздоп-сыздап жаткандыр:
"Таламандын так тушунде ары-бери еткен кепчулукту кезуне илбей мышыктай жытташып, кашылашып жаткан жаштарды керуп, ошончолук айбандын децгээлине тушуп кетууге
эмне себеп болгону тууралуу ой жугуртмей мындай турсун
бир ооз "кой, антпегиле, уят болот” дегенге жарабадьщ... Кез
алдьщда Алтын Уяц болгон ыйык мекеницдин кечелеруне
тукуруп-бышкыргандарды, таштанды ыргыткандарды тыюунун ордуна езуц алардын катарын толуктадыц. Манас бабан,
тирилип келип кубе болсо мындайын, учун сага сага ыраазы
болот беле? "Жаман ишти колун, менен, болбосо тилин, менен
токтот. Жок эле дегенде журегун, менен жек кер", - деген маанидеги осуят айткан адамзаттын кесемучу? Пайгамбарлар,
сахабалар, адилеттуу падышалар, баатырлар тууралуу мекенчилдикке, намыстуулукка, ыймандуулукка ундеген керкем
тасмаларга кецул белбей, батыштын абийир менен уяттан
куру жалак калган жылацач кинолорун жантыгьщан жата
калып карадыц... Ушунунду Курманжан энебиз байкап турса
кантип актанмаксын,? Ыйык Куран, касиеттуу хадистер, Жусуп Баласагын, Жалалидин Руми, Юнус Эмре, Алишер Новаи
сыяктуу аалымдардын ой-берметтери турса, "мыйзамдагы
ууруларды”, аягы суюктарды, ууру-кескилерди жана баш кесерлерди дацазалаган детективдерди издеп окудун,. Калыгул
олуя капыс кайтып бул дуйнеге келсе кандай пикирде калмак?
"Баарын, болсоц бир ооздуу душманын, кантип былк этер” де
ген накылды унутуп бир кыргыз колот-колотко, уруу-урууга,
жик-жикке белунуп, бирин-бири егейлеп турганына журегун,
оорумак турсун кылыц кыйшайбады. Ливия, Сирия, Корея элдеринин белунуп-жарылуусу эмне кесепеттерге алып келгени
дале сабак болбодубу? Кез алдыцда казынацды уурдап байыган кызылдай уурулардын канчасын ез колуц менен аяктап
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туруп ак тулпарга мингизип, Ак Уй менен Кек Уйуце аттанттыц... Ыйман темасын туу туткан гезит-журналдарды чанып,
сырты жылтырак, ичи кылтырак ырчы кыздын ич койногунун кездемеси менен тусун жазган жецил баа басма сез беттерине уцулесуц... Отурган жерицде "пайдалуу кеп суйле же
такыр унчукпа” деген адамзаттын даанышманынын насыятын эстен чыгарып, тилицден ушактын уусу тамат. Укканга да
рухка эмес напсиге, Кудайга эмес шайтанга жаккан кептерди,
аваздарды тандадын,. Мунун баары журегуцду карайтты жана
катырды. Шордуу журегуцдун терттен бирин кулагыц, терттен бирин тилиц, терттен бирин кезун, жана калган белугун
коруп, угуп жана суйлеп бузулган ой-пикирин, менен ууладын,.
Ажуректун ууланышы менин, бактыцдын башаты болгон СЕ
НИН РУХУЦДУН, ууланышы. Менин унумду угуш учун кулак
эмес, таза журек керек экенин да унутпа... Курсагын, ачса бир
мунет кечикпей барып даам сугунасыц. Кара курсакты аяп Кудай буйруган орозодон да баш тартасыц, а бирок, мен рухун,
ачкалыктан кезерип, соолуп, куурап баратсам да азыктандыруу оюцда жок. Ошол эле учурда, менин душманым болгон
напсиц башьщды жугендеп, ооздуктап езу каалаган жакка
буруп омуроолойт... Денен, да, тамагыц да, напсиц да бир кун
сенден айрылат, а мен сен менен тубелук бирге болом. Менин
абалым кандай болсо - тубелуктуу бактыц да ошого жараша
болот!..».

K 0 K ТИРЕГЕН ТООЛОР

Мугалим агай-эжелерге арнаган таберигим.
Автор
б з г е р г в н а й ы л ы м ж а н а М азар ч о к у

Узак убакыт бою чет елкеде журуп келсем Биринчи Май
айылым бир топ езгеруптур. Эки кабаттуу заманбап уйлер,
жарымы асфальт, жарымы шагыл борбордук кечебузден чац
ызгытып ары-бери етквн чет элдик маркадагы автомашиналар кебейген. Элдин турмушунун жакшырганын туюнткан
ушул эки керунуш кецул кушун кетергену менен, адамдардын
азайып кеткени дароо байкалат. Жумуш издеп Кыргызстандын шаарларына, Казакстанга, Орусияга кеткендер, кетип жатышкандар огеле кеп. Алардын канчалары ошол жактардын
орун-очок алып, там салып, тамыр жайып калышууда. Айылда автоунаалар менен кооз уйлердун кебейушуне, кебунесе,
ошолордун мусаапырчылыкта кербегену кер болуп иштеп
таап жиберген каражаттары себеп. Турмуш-тиричиликтин
сыноолору, а балким, доорлор алмашкандагы тарыхый кыйын кырдаал, канча замандар бою бапырап бир жерде жашашкан айылдаштарымды, ошентип, талаага чачылган таруудай
тарап кетууге аргасыз кылды. Ошон учун, ээнсирей тушкен
айылым киндик канын сицирип алган адамдардын агылып
кетип жатканына муцайып тургансыйт. 1-Майдын биз бала
кездеги турмуш казаны кайнап турган жана азыркы суз тарта
сумсайган абалдарын салыштырып, кеченун да, уйдун да, жашоонун да шацы, корку адамдар менен экенине даты бир жолу
ынанып, тан бердим.
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Жер которуп кеткен айылдаштарыма амандык, сак-саламаттык тилейм. Алардын кепчулугу мекенибиз оожалып, енугуп кетсе кайрылып келишет деп умуттенем. Келгенде да барган жерлеринен жады илим-билимди, енерлерду уйренуп, ал
жактагылардын жакшы жактарын жан дуйнелеруне сидирип
келет деп ишенем. "Ат айланып казыгын табат" дешет кыргыздар.
***
Биринчи Майга бир-эки чакырым жетпей, жолдун боюнда
кашаага оролгон керустен турат. Ыраматылык атам Кадырбек, чод атам Ади, чод энем Бермет, таятам Шермамат, чод
абам Арзымат ж.б. бир топ туугандарым ошол жайга коюлган.
Керустендун кашаасынан ичкери кирип, атамдын мурзесуне
барып Куран окуп, дуба кылдым. Ошол жерде жаткандардын
баарынын акыретинин абат болушун тилеп, Жаратканга жалбардым. Саресеп салсам керустендун аймагы да бир топ кедейиптир. Атамдын кыяматка чейинки орду бир кезде мурзенун
эд четинде эле, азыр дээрлик ортосу болуп калыптыр. Бир
топ айылдаштарым жылт деп ечкен учкундай жалган жашоо
аттуу сыноону артта калтырып, аягы жок акыретке аттанып
кеткенин ушул эле айтып турбайбы.
0лум ак. Бул дуйне менен акыреттин чек арасы. Эртедиркечтир ар бир жандын башына келет. Акылдуу адам ушуну эстен чыгарбай, ар бир кунуне емурунун эд акыркы кунундей
аздектеп мамиле кылып, кедулдерду сыйлап, жаман иштерди
кыйгап, жакындарына, айлана-чейресундегулерге, адамдарга
болгон жакшылыгын эртедкиге калтырбай жасап, убактысын
бошко кетирбей мадыздуу жашайт тура.
***
Олумдун улуулугунун белгилеринин бири - адамдын артка кайтчу жолун тубелукке жылчыксыз кылып жаап, кулпу-
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лап койгонунда. Кишиге ез каталарын сезип, билип, аларды
оцдоп-тузее ниетинде "артка кайтып”, башка багытка бурулуу же баарын кайра баштоо учуй берилген мумкунчулукке
коюлган акыркы чекит жана меер. 0лум келгенге чейин туура эмес жолдон, адашуудан, айыптуу амалдардан жуз буруп,
тообо келтирууге жол да, мумкунчулук да бар. Тируулуктун
ажарын ачкан акылмандыктын белгиси - ошол мумкунчулукту болушунча пайдаланууда дээр элем. Пайдаланбай калуудан
Жараткан 0зу асырасын. Керустенду керген сайын башыма
ушул сыяктуу ойлор келет...
***
Аманчылык эле болсо умут жалыны алоолоп куйе берет
экен. Башка жактарда жашап жаткан айылдаштарым, кундердун биринде "кайдасыц кагылайын туулган жерим" деп, касиеттуу кичи мекенибизге карай багыт алышы ажеп эмес деп
умуттенгенум ошондон. А бирок, бозоргон топурак алдындагы маркумдар бул жалганда эми эч качан арабызга кайтып келишпейт.
***
Керустенден чыгып бара жатып таштан тургузулган эстеликтеги сурет менен жазууга капыстан кецул буруп, журегум
тыз эте тушту. Закиров Сооронбай... Географиядан окуткан суйуктуу мугалимим... Мунозу жайдары, адамга эч качан атырылып катуу тийбеген, эпкиндуу, акылман киши эле, жарыктык.
Чын дуйнеге сапар алган экен. Мурдагы жолку чет елкеге болгон узак сапарымдан келгенимде, билимге болгон суйууме себепкер болгон башталгыч класстардагы мугалимдерим Аширбекова Токтайым эжеке, Орозбаев Эркинбай агай, Текебеков
Рай агай, кыргыз тили жана адабиятынын бай казынасындай
сезилчу Калыков Момунтай агай, биология, зоология, анатомияны майын чыгара тушундурген Караев Сатар агай, бир
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де орус адабиятын, бирде кыргыз тарыхын кызыктуу баяндап беруучу Байкожоев Жолдубай агай ушул жалгандан етуп
кеткен эле. Бул жолу Сооронбай агайдан тышкары химиядагы татаал маселелерди оцойлотуп, акылыбызга азык берген
Мамашев Турдубай агайдын, Токтогул мектебине жацыдан
которулгандагы класс жетекчим Папанова Урулкан (Лалац)
эжекенин кайтыш болгонун угуп капаландым. Кандай гана
асыл инсандар эле, кайран гана эжейлерим, агайларым... Айылыбыздын, ал тургай районубуздун агартуу тармагындагы та
рыхын аларсыз элестете албайм.
Ошентип, элибиз илим-билимге суусап турган еткен кылымдын 50-жылдарынан тарта агартуу тармагында ак кызматын етеп, емурунун соцуна чейин билим нурун таратып,
жаркын келечекке чыйыр салгандардын ана башында болгон
айтылуу аксакал мугалимдерибиз жана он гулунун жарымы
да ачылбаган алтындай айрым эжекелерибиз, сааты келгенде
ак же кара, кедей же бай, жакшы же жаман, аял же эркек, зеекур же такыба, туркой же билимдуу деп ылгабаган улук ажалдын айдагына тушуп кетишиптир...
***
Жаш айылдаштарымдын кебун тааныбай да калдым. Мезгил октой учуп мектепти бутуруп кеткениме да жыйырма беш
жылга чукулдаптыр. Демек, ошондо ааламга жацыдан терелген бебектердун алды ездеру ымыркайларга ата жана апа болуп калышты. Айылдаш бейтааныш ини-карындаштарымды
керуп, кайтпас сапарга кеткен агайларыма аза куткен кецулум кайра кекеледу. Толкундар да жээкке кезектешип жеткен
ецдуу, адамзат да бул дуйнеге кезектешип келип кете берет
экен. "Элуу жылда эл жацы” деген макал ошондон калса керек.
Айылыма табигый керкем кешегедей жараша кек тиреген
Мазар чоку жана ага улашып кеткен тоо кыркалары гана эч езгербеген сыяктуу кудум илгеркисиндей шацкаят. Албууттана
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аккан Кара-Кулжа дарыясы да баягысындай эле шарпылдаганы менен, бирде берки, бирде аркы ейузге оонап, айылдын
кашатындагы кыйла жерди жеп, сайды кецейтип жибериптир. Биздин уйубуздун тушундагы жардын боюнда кичинекей децсее боло турган. Аида балдар менен оюндун кызыгына
батып, балалыгыбыздын далай кез ирмемдерин еткергенбуз.
Шар аккан тоо дайрасы кыянга айланып, аны да алып кетиптир. Кылымдар бою айлана-чейресуне зыяны тийбей ез нугу
менен агып жаткан Кара-Кулжа, бир нече он жылдын ичинде,
учурунда жайкалып турчуу кец жашыл шалбааны эки бийик
жардын ортосундагы таштуу сайга айлантып таштады. Бул,
балким, табиятка карата кылган зулумдугубуздун кебейгенуне Жараткандын берген жазасы же эсин, барда этегицди жап
деген эскертуусу болуп журбесун.
К егерген к еч еттер

Айылдын езгергенунун, мезгилдин еткенунун дагы бир
керсеткучу - кадимки эле дарактар. Биринчи Майдын ылдыйкы четинде обочо турган, менден улуу агам Албанбек жашаган
кен, короодогу алма-еруктердун дупуйген бак болуп жетилгенине канимет. Бир кезде айылдыктардын таштанды ыргытчу жайы болгон бул жерди атам ыраматылык тазалаттырып,
ташын тердирген сон,, беде септирип, кечеттерду отургуздурган эле. Айтканга оцой болгону менен ал иштерди аткарганга
канча убактыбыз жана мээнетибиз кеткен. Тууган-туушкандардын, достордун, эл-журттун кемегу менен, адегенде тушум
берип кыйратпачудай керунген бул жер, акыры, минтип гулбакка айланып олтурат.
Эн, кыйыны - суу чыкпаган жайда эгилген кечеттерду
кегертуп, естуруу болду. Суу алып келуунун амалын издеп,
атам ошол бакты жандап еткен чоц арыкка чар кепелек курдурган. Чоц чыгырык суунун шары менен айланып, анын кырына тегерете кадалган чейчектерге толуп чыккан суулар
темирден жасалган кичинекей арыкка куюлуп, бакты кездей
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багыт алчу. Ата-бабалардын мындай ыкмасын СССР убагында
унутуп койгон айылдагы аксакалдарыбыздан тарта, андайды
кинодон башка жерде кербеген курбуларыбыз ошол чар кепелекту бир топко чейин кеп кылып журушкену эсимде.
Суу чыгаргандан кийин, сокур чычкандар туш келди ийин
казып, тешип койгон жерде аны жугуртуу да оор болгон. Шырылдап бир тешиктен жердин алдына кирет да, кайда кеткени дайынсыз ага берет. Ошондуктан, кээде эки кадам ар жакта
турган кочетке суу жеткире албай, айлабыз алты тугенчу. Чоц
арыкка суу азыраак келип, чар кепелекту айланта албай калганда, кечеттерду чака менен суу ташып сугарчубуз. Ошентип
каралган бир кездеги чыканактай кечеттер минтип келекелуу керкем бак болуп жетилип жатса кантип кубанбайм.
***
Дуйнеде баары салыштыруу аркылуу бааланат дешет го.
Айылдын тескейиндеги бийик белестин ажарын ачып турган
керкем бакты Шарабидин аксакалдын балдары кандай гана
мээнет менен естургенун угуп, биздин тигинтип чакалап кечет сугарганыбыз оюн ойногондой эле жепжецил болгон экен
деп ойлогом. Бийик белеске колу, бою бош чыккан киши деле
бышылдап чарчап калат. Шарабидин абанын уулдары болсо
ошол кырга кун чазылдап тийген ысыкта суу толтурулган
идиштерди жондоруна кетеруп чыгып, кечеттерду сугарып
асырашкан экен. Эмне деген асыл ниет да, эмне деген бекем
эрк керек ошондой кайырлуу ишти баштап, етеесуне чыгуу
учун. "Эр эмгегин жер жебейт” дегендей, эл оозунда "Шарабидиндин багы” аталган ошол бак абдан кооз жана берекелуу
болуп жетилген.
Токтогул мектебине директор болуп келгенде, ошондой
эле ишти Маман Айылчиев агай жасаган. Мектептин сол жак
капталындагы тоонун бооруна бак эктирип, аны кектетуу
учун катуу аракет кылган эле. Ошол учурдагы ар бир мугалим-
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дин, ар бир окуучунун кошкон улушу бар ушул жакшы жерелгеге.
Канчалаган адамдар бар токойлорду кыйып, алардын ордун таз талаага айлантып жаткан заманда, суу чыкпаган бийик
тоонун бооруна гулзар эгип кектеткендерге зор зоболо тилегенден башка эмне дейбиз? Жапондор жылацач тоолоруна миллиондогон дарактарды отургузуп, естуруп, чытырман токойго
айлантканын укканымда, андай асыл тилектуу, мээнеткеч инсандардын бизде да бар экенин эстеп сыймыктангам.
***
Бак тигуу - бул сооптуу иш. Кеп анын мемелеру менен
адамдарды коноктоодо эле эмес. Жараткан даракты абаны
тазалоого, жер кыртышын бекемдеп, кечкуден сактоого, нымдуулукту кармоого себеп кылганы белгилуу. Кыргыз жеринин
улуу байлыгы - бул суу. Дайралар башат алган ак мецгулер да
токойлор, дарактар кыйыла берсе азайып, жоголуп кетуу коркунучуна кептелерин окумуштуулар далилдешкен. "Келечекти ойлосод - дарак эк", "Эртец кыямат-кайым болорун билсец
да бак тик" деген накыл кептер бекер жерден айтылбаган да.
"Тамчы, тамчы - кел болот" дегендей, бир эле бак эгуу менен
элге да, жерге да, а тугул чымчык, курт-кумурска сыяктуу макулуктарга да канча пайдалуу иш кылып, сооп табаарыбызды
ар бирибиз ойлоно журсек жаман болбойт эле.
***
Атам, Шарабидин аксакал, Маман агай эктирген бактар,
бир жагынан мезгилдин кузгусу, емур агымынын эске салгычы сыяктуу сезилет. Ошолордун ескенунен, езгергенунен
канча убакыт закымдап артта калганын туям. Чьщгыз Айтмат п в л у н "Бипинчи мугалим” повестинлеги Алтынайдын. агайы
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шунген жок элем. Эми ошондой сезим толкундарын ез журегумден еткеруп, жан дуйнем менен туюп турамын.
Бакты естуруу ушунчалык кыйын болгон соц, адамды
естуруп, тарбиялоо канчалык оор экенин элестетип керелучу. Ушул эц ыйык милдетти ез мойнуна алуудан, аркалоодон
тайманбоонун езу чоц эрдик, баатырдык. Мугалимдик кесипти чын дилден тандагандарды ошон учун терец сыйлайм.
Бактын мемесу - бал даамдуу алмалар, еруктер, кайналылар,
гиластар, алчалар, жузумдер, карагаттар ж.б. болгон сыяктуу
эле, адамдын мемесу - анын ыйманы, адеби, билими, кулк-мунезу, алган кесиби, жасаган иштери, жетишкен ийгиликтери,
бала-чакасы, укум-тукуму, тарбиялаган шакирттери, окуучулары... Адамдагы ушул мемелердун ар биринде мугалимдин
эбегейсиз эмгеги жана уйдей улушу бар. "Мугалим - мемелуу
дарак" дешет го. Айрым мугалимдеримдин акыретке кеткени
тууралуу кабарды журекке жакын кабыл алганым ошондон
болсо керек.
«Арбактар ыраазы болмоюн, тируулер оожалбайт» деген
сез бар. Окуткан ар бир агай-эжекемдин бизди тарбиялоодогу
тоодой эмгегине миц мертем таазим этип, алардын арасында
кезу етуп кеткен мугалимдеримди да эскерейин. бткен окуяларды, айтылган сездерду дал езундей эстеп, кайталап айтып
беруу ете кыйын экен. Ошол себептуу, баяндай турган таржымалдарымды - автордун сезу менен керкемделуп айтылган
чындык деп кабылдоо туура болот.

Т а м га т а а н ы т к а н э ж е к е м

Билимдин мел булагынын кезун ачып, керемет дуйнесуне
алгачкы кадам жасаган кунум деп мектеп астанасын жацы аттап, «А» арибин уйренген кунду айтар элем. Биреенун жакшы
амалына себеп болуп калган адам, ошол жакшылыктан келген
сыйлык-сооптон ез улушун качан да болсо ала берет деп ук-

Бир гана Сенсиц

117

кам. Демек, емурумде билимдин шарапаты менен кандайдыр
бир ийгиликтерге жетишип, жакшы иштерди жасаган болсом,
анын касиети мага тамга таанытып, окуганды уйреткен эжекемдин рухуна нур сыяктуу тийип жаткан чыгар.
1983-жылы XXIII партсъезд орто мектебине нелунчу
класска келгенимде, ыймандуу жузунен нуру тегулген, эркелеткенсип жумшак суйлеген жашы отуздардагы бир эжейдин
классына туш болдум. Кеп отпей эле анын жылуу мээримине
арбалып, бир тууганыбыздай сезип, классыбыз менен жакшы
керуп калдык. Кой-ай дегенге баш ийгенди билбеген алтыжети жашар эрке-талтац, тентек бебектердун кецулун таап,
акылмандык, жумшактык менен ийге келтирип, эркине баш
ийдире алган ошол тарбиячыбыздын аты Токтайым Аширбекова эле.
***
Уйретуу, болгондо да жацыдан мектепке барган жаш балдарга бирдеме уйретуу, тушундуруу канчалык азаптуу иш
экенин ар бир чурпелуу адам жакшы тушунет болуш керек.
Ар турдуу бебектер, ар турдуу мунездер бар жерде ырдаганы, чыр салганы, урушчаагы, момуну, чон, муштуму, бошону,
зээндуусу, ацкоосу, жалкоосу, шогу, кеп укпасы, тушунбесу,
арызчылы, ыйлаагы, элпеги, кежири ж.б. болот эмеспи. Жацы
классташтар бири-бири менен кенушуп кеткичекти аларга
сабак тушундуруу - бир маселе болсо, алсызын кучтуусунен,
жоошун тилдуусунен коргоп, жендемдуусунун жанында дендароосу кемсинип, шагы сынып калбагандай атмосфераны
тузе билуу - андан да туйшуктуу маселе. Кеп адамдын чыдамы жетпес мындай милдетти Токтайым эжекем сабырдуулук
жана чебердик менен етеген. Ал мезгилде мугалимдердин
окуучуларды какыс-кокус кылып нукуп, уруп коюусу кадыресе керунуш эле. Канчалык шоктугума, эркелигиме карабай
эжейдин келтегин жемек тургай, бир ооз орой сезун укпадым,
бир курдай жаман мамилесин кербедум.
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Нелунчу классты ортолоп калганда, отуз алты тамганы
таанып, бешке бешти кошуп калганыма илимдин туу чокусуна жеттим деп ойлодумбу, же чон, ата, чоц эненин колунда ээнэркин чоцойгонго эркелигим туттубу, же жалкоолондумбу,
айтор мектепке такыр барбай койдум. Андай окуучулардын
артынан, демейде, класс жетекчилери уйлеруне барып, алдапсоолап же окуудан чыгарып жиберем деп коркутуп, кайрадан
сабакка алып кетуучу. Бирок, Токтайым эжекем мага келген
жок. Апам мектептин директору болгондуктан, езу тушундурет деп кенен ойлосо керек. Же жуйелуу себептер болду го деп
сабыр кылгандыр.
Бир куну туш чендерде уйдун короосунан кечеге чыга
кал сам, жогортон Токтайым эжейим келе жатыптыр. Керунбей кайра качып кирип кеткенге кеч болуп калды. Шишиги
бардай керунсун деп бир жаагыма жел толтуруп алдым. Бир
классташыбыз сабакка кепке келбей журуп, бир куну тишим
ооруду эле деп жаагы шишип кирип келсе эжейибиз унчукпай
кабыл алганын керуп калып ошентсем керек. Тушума келгенде эжеке мага жылмая карады.
- Саламатсызбы, - дедим урушун угуудан кооптонуп жароокерлене. Салам айтканда жаагымда "шишик” болуп турган
жел оозумдан чыгып кеткенине аябай уялдым.
- Саламатчылык, - деди Токтайым эжей басып бараткан
абалында жылмайганынан жазбай. Ыцгайсыз абалда калганымды капарына да албады, сыягы. Башка бир дагы сез айтпай етуп кетти да, жуз кадамдай ылдыйдагы бурулуштан керунбей калды.
Эжейдин сабакты калтырганым учун урушмак тугул кай
ра эркелете карашы, мен учун ар кандай акылман сезден да
кебуреек таасирдуу болду. Анын кезунен мага карата ишенимди да, суратпай берилген кечиримди да кердум. Кээде,
мыкты тарбия бериш учун сез айтыш деле зарыл эмес, кез
менен журектегу энелик, бир туугандык жылуу сезимди, ише-
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iiYYHYтуйдуруп коюу жетиштуу. Зал кар педагогдордун кимисинен болбосун ушул сапатты байкай аласыц. Акыл-насаат
айтканыц менен, кээ бир, а балким кепчулук адамдар, езгече
ошондогу мен сыяктуу жети жашар тентек "тий десец тийбеген, тийбе десец тийген" эрин сыяктуу екумуцдун тескерисин
аткарууга ыктап турат эмеспи. Эжекем "сабакка эмнеге барбай атасыц?" деп бир ооз эле сураганда мага катуу тиймек, ез
катамды езум оцдоого болгон мумкунчулугуме чекит коймок.
Анда эле бурган жагыцдан башка жакка алкынган кашац азоодой кежирлигим, кектугум кармап, танк менен тартса да кай
ра окууга барбай коюшум мумкун эле. Кандай болбосун, ошол
окуядан кийин кайрадан мектепке каттай баштадым. Билим
алууга болгон дилгирлигим да кучеду...
Кийинчерээк нолунчу класс деген жоюлду. СССР урап,
Коммунисттик партиянын доору аяктаган соц XXIII партсъезд
орто мектебине айылыбыздан чыккан чыгаан мамлекеттик
ишмер Ажибек Юсуповдун аты ыйгарылды. Ал мезгилде мен
башка мектепке которулуп кеткем. Ошол бойдон Токтайым
эжекемди дээрлик керген жокмун. Университетте окутуучу
болуп жургенумде айылга барсам, анын оорудан каза болгонун угузушту. Аябай ичим ачышкан...

Т улку ж ана ор ус м ек теп

Нелунчуну бутуп, каникулда чоц атам, чоц энем менен
жайлоодо журсем бизден кабар алганы атам менен апам барып калышты. Жулгур аттуу жер соорусунда, биздин кунгей
жагыбыздан аккан Ашуу-Айрык дайрасынын аркы ейузунде
Николай деген балчелек караган орус боло турган. Ошонун
балдары тулку кармап, короосуна байлап, багып жатканын
угуп, тулкуну кезум менен корууге куштарланып ак эткенден
так этип жаттым. Ошону байкаган ата-энем кецулумду кыя
албай, Николайдын короосуна мени ээрчитип алып барышты. Уй ээлери келген максатыбызды билген соц бизге капаста
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байланып турган ак саргыл тулкуну керсетушту. Атам менен
апам жанымда турганга бир жагы шерденсем, бир жагы орусча билеримди далилдегим келип, орус коцшуларыма суроо
узаттым:
- Это лиса да?
Уй ээсинин кабагын ачпаган еспурум курактагы баласы
“эмне кербвй турасыцбы?” дегенсип коре жооп берди:
-Да!
- Это лиса хороший, да? - мен бир жагынан ата-энемдин
квзунче эреркесем, бир жагынан алгачкы жолу орустар менен
орусча маектешкениме жетине албай дагы суроо узаттым.
-Да!
- Спасибо мальшое!
Атам менен апам кулуп жиберишти. Тигилер менен коштошуп кайра кайтып келе жатканыбызда да "мальшое” дегенди эстеп алып кыйлага чейин кулушту. Атам мага кайрылып:
- Балам, "мальшое" эмес, "большое" болот, - деди жылмая.
Ошол жерден атама бир ой келди.
- Орусчага шыгы бар керунет, орус мектепке бербейлиби
балабызды?
- Мейли, - деди апам, - Маман аке менен суйлешуп кореец.
Кийин билгенимдей Маман аке деген райондогу жападан
жалгыз орус тилинде билим берген Кара-Кулжа мектебинин
директору экен. Ал кишинин мен 3-класстан тарта окуган
Токтогул мектебине да жетекчи болуп, тоонун бооруна бак
тиктиргенин жогоруда баяндап еттук.
***
Ошентип, 1-класста орус мектепте окуп калдым. Класс жетекчим Гулнара Каримжановна деген бир аз толмоч келбети
езуне аябай жарашкан, кара тору, тармал чачтуу, коз айнекчен
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эжеке болчу. Ошондо мага чон, эле аял керунгену менен, азыр
ойлосом жыйырма эки, жыйырма учтердегу жапжаш кыз экен.
Орус тилин жарытылуу тушунбей, сабактарды ездештурууде аябай кыйналдым. Башкалар нелунчу класста да орусча
окугандыктан, менден бир топ эле алдыга кетип калышыптыр. Аным аз келгенсип айылдан райборборго каттап окуганым себептуу сабакка кунуге кечигип келем. Шоктугум да
жанда жок эле. Бир сез менен айтканда, тартибим, окууга болгон мамилем менен Гулнара эжекенин кецулуне кек таштай
тийдим. Бир жолу тентектигим учун жазалаганы доскага чакырса, тилин албай койдум. Аркамдан кубаласа парталарды
аралай жеткирбей качып, шайын оодардым. Классташтарым
концерт кергенсуп кыраан каткырык салып олтурушту. Мындай кылыктарым тууралуу ата-энелер чогулушунда апама айтыптыр.
Кеп етпестен эле Гулнара эжеке менин кулк-мунезумду болгонундай кабылдап, мурдагыдай урушпай калды. Бир
жолу дагы кечигип келсем, мектептин коридорундагы кузгунун алдында туруп боюн-башын тузеп, жасанып жатыптыр.
Уруш угам деп кутуп учурашсам, мени керуп уяла тушкендей:
"Подошел да? Заходи в класс”, - деп койду жумшак гана. Демейдегисиндей, "почему опаздываешь?" деп урушуу оюна да
келген жок. Тескерисинче, эркелеткендей таасир калтырды.
Ошондон баштап эмнегедир эжекеме мамилем езгерду. “Жылуу сез айтсац жылан да ийининен чыгат" деген ошол го...
Эжейди балдардын кезунче эчен ирет уят кылганыма ансыз
да бушайман жеп жургем. Зээнимди коюп окуй баштадым.
0зумду ак каргадай чоочун сезген классташтарымдын чейресуне да акырындап аралашып, ар бири менен тил табышып
кеттим. Кийинки ата-энелер чогулушунда Гулнара Каримжановна мен женунде жылуу пикир айтканын апамдан угуп ая
бай кубангам.
Белгилуу себептерден улам ата-энем мени кайрадан XXIII
партсъезд мектебине которушту. Бул чечимге карты болуп
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ексуп ыйлаганым эсимде. Гулнара эжеге аябай кенуп калган
болчумун. "Бала - тамырчы” дешет го. Адамдын келбетин,
чумбетун эмес журегун коре билуу жондему бала кездегидей
эч качан болбосо керек. Бул - акактай тазалыгы учун Жараткандын наристеге арнаган бир касиети го дейм. Айтайын дегеним, башында канчалык урушуп, катаал мамиле жасаса да,
эжекемдин журегундегу жумшактыкты ачык асмандагы айды
кергендей керуп турчумун. Ошон учун, анын урушканына капа
болмок тугул, мага башкалардан езгече мамиле кылганындай
кабылдап, маанайым шаттанат эле. Кузгунун жанындагы кыска маегибиз - болгону бири-бирибизге болгон мээримибизди
ачыкка чыгаруу сыяктуу туюлганы ошондон...
Классынан кетип жатканымды угуп, эжекемдин аябай капаланганы куну бугункудей эсимде. Ошондон кийин Гулнара Каримжановнаны бир да жолу кергенум жок. Арадан отуз жылга
жакын убакыт еткен соц, орус мектептеги классташтарымдын
айрымдары менен байланышып, сураштырсам алар да эжеке
тууралуу эчтеме билишпейт экен. Фейсбуктан да издеп, таппадым. Кайда журсе да аманчылыкта бактылуу болсун.

Ж и ги тти кти н м ек теби

Окуган мектеп менен турмуш мектеби бир жагынан окшошуп кетсе, бир жагынан таптакыр эки башка айдыцдар. Мек
тептеги жашооц ар турдуу агай-эжейлер, окуу предметтери,
окуучулар, китептер менен байланыштуу болгон сыяктуу эле,
турмушта да туркун-турдуу адамдар, окуялар, шарттар аркылуу эчен сыноолорго туш болосуц. Бирок, мектептен айырмаланып, турмуш кутуусуздукке бай...
XXIII партсъездге кайра которулуу менен, окуган мектебимин эле эмес, турмуш мектебинин да бир зор сабагын баштан
кечирдим. 1-"А" классты Орозбаев Эркинбай деген агай окутат
экен. Чарчы, тыц боюн дайыма туз кармаган, кызыл жугурген
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катаал жузу оцойлук менен жибибеген, коюу каштары суруне сур кошо керилип, мацдайынын ортосу тигинен тырышып
турган бул инсан мага жомоктогу баатырлардай айбаттуу керунду. Эки жыл бою мээримдуу, жумшак эжекелердин кол алдында эркелеп, билгенимди жасап кенуп калганым менен, Эркинбай агайдын темирдей кайраты чагылып турган олуттуу
коз карашын бир керуп, жоошуган азоо тайдай момоюп олтуруп калдым. Агайдын эскертуусунен жыйынтык чыгарбаган
тентектерди жазалаганын керген сод, сукут чалган молдокеден бетер демимди ичиме катып, шоктонуу дегенди дегеле
оюман чыгарып койдум.
Эркинбай агайга чейин атамдан башка эчкимден айбыгып кербегем. Чоц атам менен чон, энем кезумду карап, бир
айтканымды эки кылбай эрке чоцойткон. Апам да езгече мээ
римдуу аял. Туугандарым, кошуна-колоцдор жолуккан сайын
бетимден ееп, айланып-тегеренип, жалынып-жалбарып турушчу. Мектептеги алгачкы эки эжекемдин да жайын айтып
бердим. Ошолордон кийин катаал, а тургай бир аз каардуу ак
сакал агайдын колунда окуп калып, чайыттай ачык жай кунунон кыштын кычыраган чилдесине бир заматта жылуу кийими жок бойдон 0 туп кеткендей эле болдум. Жашоодо туйшук
менен эс алуу, тумандуу кун менен ачык асман, жарык менен
карацгы, уйку менен иш-аракет кезектешип болуп, окуялар
бир кылка ецутте тубелукке улана бербейт эмеспи. Эркинбай
агай менен таанышуум, мага турмуштун ушул женекей жана
улуу чындыгын уйретту.

Агай кунд© окуучулардын тапшырмаларды аткаруусун
текшерет экен. Келгенимден эртеси менин дептеримди бир
карады да:
- Бул эмне? - деди
Мен сурденуп аткарган тапшырмам экенин айттым.
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Эркинбай агай кулуп жиберди:
- Мындай болбойт... Бардык сабактарды бир эле дептерге
жазып жаткан турбайсыцбы. Математикадан езунче, кыргыз
тилден езунче, орус тилден езунче дептер ач.
Классташтарым да дуу кулуп жиберишти.
Ошого чейин гуманитардык сабактарды кыйшак жолдуу,
эсеп сабагын тор сызыктуу дептерге жазуу эрежеси тууралуу
кабарым жок эле. Орус тилин, кыргыз тилин, математиканы
бир эле дептерге аралаштырып жаза бергем. Агайымдын кулгенун биринчи жолу кердум. Классташтарыма шылдыц болгонума капаланганымды, ошого тац кала кубанганым басып
кетти.
***
Бир жагынан агайдын назарынан калгым келбей, экинчи
жагынан устумен кулген классташтарымды артта калтыруу
менен жазалоо ниетинде чындап дилимди коюп окуй баштадым. Ошентип, акырындап окуунун даамын, кумарын сезип,
билим дуйнесунун керемет ааламына суцгуп кирип кеттим.
Биринчи жолу чейректи жалац эн, жакшы баалар менен аяктап, класском болум дайындалдым.
Эркинбай агай канчалык катаал болгону менен баарыбыз
аны жакшы керчубуз, аны менен сыймыктанчубуз. Биринчиден, ал адилеттуу болчу. Аракеттенип, тырышып жатсац колдоп, дем берип турар эле. Экинчиден, ез ишинин устаты болчу,
сабакты мыкты тушундурчу. Учунчуден, ашыкча кеби-сезу,
кыймыл-аракети жок, салабаттуу, олуттуу инсан боло турган.
Ошол сапаттары анын абийир-кадырын Ала-Тоодой бийик
керсетчу. Эц башкысы, жогоруда айтканымдай наристелердеги езгече касиет менен ал кишинин журегун керуп койсок
керек. Анда бизди жакшы, адептуу, билимдуу адамдар болсо
экен деген тоодой бийик, дециздей терец каалоо абдан кучтуу
эле.
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Бир жолу агай ооруп калдыбы, же кесиптик децгээлин кетергену шаарга Курска кеттиби, айтор, кепке чейин сабакка
келбей ордуна аялы Изан эжеке окутуп журду. Ошондой катаал кишинин жубайынын ушунчалык назик, жумшак, мээримдуу экенине, бир уй-буле мучелерунун мунездеру кун менен тундей, кыш менен жайдай айырмаланарына тац калгам.
Эжеке эч качан катуу суйлебеген, жузунен жылмаюусу кетпеген берекелуу аял экен. Балалыктагы таасирлер эсте, журекте
ташка тамга баскандай бекем калат тура. Ушул кунге чейин
Изан эжени кергенде же эстегенде ичим элжиреп, кецулум
жылый тушет.
***
3-класста окуп жургенде эртец менен окууга женегену
уйумдун короосунан чыгып, демейдегидей ылдыйга эмес жогору жакка бурулуп Токтогул мектебин кездей багыт алдым.
Бул менин эч ким менен кецешпей ез алдымча кабыл алган
алгачкы олуттуу чечимим болду. Бир кабаттуу, эскирээк XXIII
партсъезд мектебинен айырмаланып, Токтогул мектеби уч
кабаттуу жана жацы болчу. Ошого кызыксам керек. Экинчиден, менден башка бир туугандарымдын бардыгы ал мектепте окушар эле. Анан да Ильич таякем менен бир класста билим
алгым келди. Аны менен ойноо, баарлашуу мага аябай кызык
боло турган. Такай барууну каалаган, жакшы керген жайым таятамдын уйу эле. Таятам менен таенем, таяке, таежелерим
чекеден мээримин тегуп, уйрулуп, эркелетип турган жагдайда
езумду ханзаада сезчумун. Ильич таякем менен чогуу окусам,
каалаган учурда ага кошулуп таятамдыкына барып турам де
ген каалоо да мектеп которуштуруума себеп болду.
Арадан бир нече кун еткенден кийин жацы мектебимдеги классымдын эшигин бирее тыкылдатты. Журегум шуу дей
тушту. Анткени, эшикти ачкан адам Эркинбай агай эле:
- Саламатсызбы, - деди сабак берип жаткан эжекебизге, Кадырбеков ушул класстабы?
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- Ооба, - деди эжекебиз тац калгандай бирде агайды, бирде
мени карап.
- Суйлешуп алсам болобу?
- Албетте.
Башымды шылкыйта Эркинбай агайдын жанына чыктым.
Ал эмне учун анын классынан кетип калганымды сурады.
Жер карап унчукканым жок. Токтогул мектебине которулганымдын чыныгы себептерин айтканым менен, ал баары бир
ишенбечудей сезилди. Экинчиден, жылан чакпай, жылкы теп
лей туруп эле эц мыкты билим жана таалим берген агайымдын классын таштап кеткениме катуу уялып жаттым. Ушунчалык сыйлаган, сурдеген агайым улук башын кичик кылып
артыман келгени кутуусуз болуп, мени ыцгайсыз абалды калтырды.
- Кайра кел езубузге. Макулбу? Эртец кайра бизге келгин,
- деди Эркинбай агай бир аз жылмайып.
Мен унчукпай гана башымды ийкедим.
Деген менен кайра XXIII партсъезд мектебине кайрылып
барбадым. Эркинбай агай да артымдан экинчи келген жок.
Агайымдын назарын сындырып алдымбы деп кепке бушайман жеп журдум.
***

Аз жылдардан соц агай пенсияга кетти. Айылыбыздын
абийирдуу, кадырлуу, сезу етумдуу аксакалдарынын бирине
айланды. Бир жолку кергенумде сакал коюп алган экен аябай
жарашыптыр. Кадимки эле Бакай ата кезуме элестеди. "Музоо кезде сузуп койгондонбу”, айтор кийин эр жетилип калганымда деле биринчи керген кезимдегидей кайраттуу жана
сурдуу сезиле берчу. Бир жолу айылыма барсам, кайран кишинин ыраматылык болуп кеткенин угузушту. Изан эжекеме кез
керсетуп, кецул айтып кайттым. Агайым менен байланышкан
алтын учур кезден чубуруп етту.
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Эркинбай агайдын таалимин алуу насип болгонуна мищ
мертебе шугур кылам. Бул инсан билим эле бербестен, адептуу болууга тарбиялаган экен бизди. Адамдын сулуулугу
билиминде эмес адебинде болорун кийин билбедимби. Уч
мектептеги классташтарымдын ичинен эц кичи пейилдуу,
сылык-сыпаа, жупуну мунездуулеру Эркинбай агайдын классында чогуу окуган курбуларым болсо керек...
Агайымдын дагы бир езгечелугу - наристе эркек балдарга чыныгы жигит катары мамиле жасаганында болуптур. Бул
принциптин маанисин жакында эле "Жаш балага чоц кишидей мамиле кыл, бирок андан чоц кишидей жооп кутпе" деген
мыкты тарбиянын формуласын бир аалымдан угуп тушундум.
Ошонун шарапаты менен, кийин эрежелери, тартиптери катаал жагдайларга кенуп кетуу мен учун жецилирээк болду.

А й р ы л ы ш п ай сактал ган эл е ст е р

Токтогул мектебинде Лалац эжекенин классында окуп
калдым. Биринчи эле квргенде жакын сезип, достошуп кеткен
курбуларым да болду. Бирок, негизинен жацы чейрем мени
шыр эле кабыл ала койгон жок. Алгачкы кундеру "Мага алыц
жетеби? Буга чыгасыцбы?” деп классымдагы айрым балдар
маземди кетиришти. Кыйын окуган кыздар болсо мени дегеле
тецине алгысы келбейт. Лалац эжеке да, башынан езу окуткан
окуучуларына мага Караганда квбуреек мээрими тушквндей
туюлчу. Мурдагы мектебимде класском болуп, жакшы бааларды алып, Эркинбай агайдын ишенимине кирип, езумду мык
ты сезип журген жаным, мындай жомоктогу врдектун жудемуш жожосундей абалга оцойлук менен кенуп кете албадым.
Ошол жагдай да мен учун турмуштун улуу сабагы болуп
тур. Адам всем десе езу кенуп калган жыргалчылык айдыцынан (зона комфорта) чыгып, жацы чакырыктарга, сыноолорго
бетме-бет келуусу зарыл экенин жакында эле АКШда адамды
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жетиштируу, тарбиялоо багытында илим алып келген бир досум айтып берди. Жацы классым мен учун, чындап жацы сыноо, жацы чакырык сыяктуу эле. Ал жерден езумдун татыктуу ордумду табууга болгон аракетим, каалоом сабакка дагы
да кебуреек зээнимди коюп окуума, башкалар менен пикир
келишпестиктерди женге салуу учун кулк-мунезумду оцдоо
аракетиме, текебердигимди тебелееме себеп болду. Акырындап классым менен жуурулушуп кеттим.
Аздыр-кептур жетишкен ийгилигиме аябай кубанган Лалац эжеке чейректе мага эц жакшы бааларды койду. Мага Ка
раганда езу тамга тааныткан балдарын жакшы керет деп те
рец жацылыптырмын. Маселе ал женунде ошондой ойлогон
менде, же тагыраагы менин ошондой ойлогонумда болуптур.
Чынында, суудай таза, суттей ак инсандар тууралуу шайтан
оюбузга жаман, жагымсыз пикир салып койсо, ошого ынанып,
достун душман, жакшынын жаман болушуна шылтоо-шынаа
жараткан езубуз. "Кимди жек кореец, ошондон зыян келет, дейт рухий устаттарымдын бири, - бир да адамды жек кербе.
Душманыбыз бир гана наалат тийгир шайтан, а адам туура
луу эч качан жаман ойлобо”. Жакшы ой жакшылыкка жетелеп,
жаман ой жагымсыздыкты, балээни чакырарын илимпоздор
деле далилдешкен го.
Лалац эжеке кем жылмайган, олуттуу аял экен. Ошон учун
мени жактырбай аткандай сезилсе керек. Бирок, аракетимди
баалап, мактап, дем берген сайын анын ыкыластуу, мыкты мугалим экенине тац берип бараттым. Классташтар бири учун
бири жоопкерчиликтуу экенин сезимибизге сицирген адам ошол эжекебиз.
Бир жолу бизди башка класс менен сабак боюнча жарыштырганы алып барды. Башында бир аз тынчсызданганыбыз
эле болбосо, акыл таймашынын кумары денебизди кызытып,
сезимибизди оргутуп, аябай активдуу катыштык жарышка.
Атаандаштарыбызды бир топ эле артыкчылык менен жецип
чыктык. Албетте, бул ийгилигибиз - биздин езгече жендем-
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дуулугубуздун эмес, биринчи кезекте Лалан, эжекебиздин
мыкты педагог, тарбиячы экендигинин керсеткучу эле.
***

Класс жетекчибизден айбыгып, коркуп турганыбыз менен, биз учун андан да таасирдуу, сурдуу бир киши боло турган. Бою узун, чачын ак аралай баштаган, бир карасац ак кецул,
бир карасац катаалдай туюлган, басканы баркаштуу, жоон уну
баркылдап чыккан ал мугалимибиз - Момунтай Калыков эле.
Башталгыч класстардын завучу болгондуктан ага Лалац эжекебиз да баш ийип, бир сезун эки кылбай аткарарын керуп,
агайдан езубузче эле тайсалдап, иймене беребиз. Караанын
кергенде салам айтууга арац батынат элем. Анын кенже кызы
Гулзат биздин классыбызда окуйт. Агайдын каарына калбайлы деп Гулзаттан ачуусуна тийууден сактанабыз.
Бир жолу Момунтай агай тартибибизди текшеруу максатында классыбызга кирди. Бизде бар кемчилдик кызында да
бар экенин билген соц, башкабызга унчукпастан Гулзатты катуу жазалады. Урушуп, ал тургай бир-эки жолу шапалагы да
тийди. Эрепкуй ыйлап жаткан кызын жанында кармаган бойдон кабак-кашын ачып, жылмая бизге акыл-насаатын айтты
да кайра чыгып кетти. Гулзаттын ыйлаганы бир топтон кийин гана басылды. Эрке кызын башкалардын кезунче мындай турсун, жен-жайда деле ошентип ыйлатуу, жазалоо канчалык оор болорун езум ата болгондон кийин гана тушунуп
жатпайымбы. Адилеттуулукту "ез жана езге" деген сезимден
жогору коюп, езунун жакшы керген кызын жазалоо менен,
"Туура бийде тууган жок" деген керемет накыл кепти иш жузунде керсеткен Момунтай Калыковдон ар бир аткаминер, тебел сабак алса кана. Падышалар сабак алышса не... Чындап эле,
Гулзат ыйлап жатканда агайдын элжиреп эзилгенин, журегу
канап турганын, башкасы болбосо да мен даана байкаганмын.
Агайдын адилетсиздикти кергенде албууттанып, ачуу
суна чыдай албай калаарына кийин дагы канча кубе болдум.
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Ачуусу тез болгону менен кек сактабайт эле, кайран киши.
Чоц класстарда окуп жургенумде билим-илимге болгон кызыгуумду алоолонто турган далай асыл кецештерин берди. Ушулардын баары, езгече Гулзат аркылуу бизге таалим берген
окуясы Момунтай агайга болгон тоодой сый-урматыма себеп
болду...
***

Лалац эжеке декреттик ергууге чыгып кетип, ордуна Текебеков Рай агай бизге класс жетекчи болуп калды. Жаш бала
менен жаш баладай жумшак боло алган, бир окуяны ушунчалык кызыктуу кылып айта билген учун ага да бат эле уйурулуп кеттик.
Бир жолу Рай агай эрте менен класска кирип келип эле,
ачуу менен бурк этти:
- Рысбек, Улан, чыккыла доскага!
Акматов деп фамилиялары эле окшош болбосо, эч кандай
тууганчылыгы жок эки классташыбыз алда эмнеден кабатырлангандай, бирок, биз сыяктуу эле эчтеме тушунбой агайдын
алдына барышты.
Рай агай экеенун тец жондоруна шапалагы менен акырын
койду да, урушуп кирди:
- Эмнеге ноонун устунен чуркап ойнойсуцар, ыя? Кечээ
жолдо бара жатып керуп калып коркконумдан журогум оозума тыгылды. Бутуцар тайып кулап кетсецер эмне болот эле?!...
Анан ачууланганы учун актандыбы же башкаларыбызга да
сабак болсун дедиби, айтор бизге бурулуп тушундуре баштады:
- Айылдын башында, Жолборстунун тушунда жардан
арыктын суусун алып етуу учун жасалган темир ноо бар го.
9рук суусунун устундегучу... Ошонун устунен ары-бери чур
кап ойноп жатышыптыр. Алды жыйырма метрдей бийик. Ку
лап кетсе эмне болот эле. Журегумду тушурушту булар. Кыйкырсам качып кетип калышты.
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Азыр ойлосом, Рай агай ошондо Улан менен Рысбекти
урбай, урушпай эле емурун тилеп дуба кылган экен. Аталык
мээрими тушуп жакшы керген окуучуларынын жамандыгын
угуудан Жараткан сактоосун тилеген экен. "Менин милдетим
- силерди окутуу гана, класстан башка жакта эмне болсоц ошо
бол!” дебестен, ар качан биздин камыбызды жеп, мойнундагы ыйык аманат катары караганы эле, Рай агайдын канчалык
жоопкерчиликтуу жана ак ниет адам экенин айтып турат.
АКШдан окуудан келгенимдеги уккан суук кабарларымдын арасында Рай агай менен Момунтай агайдын каза болгону да бар эле. Жараткан аларга ыраазы болуп, кунеелорун
кечирсе экен деп тилейм.

2007-жылы Тышкы иштер министрлигинде иштеп журсем уюлдук телефонума бейтааныш номерден коцгуроо чалынып калды. Алсам аялдын уну:
- Саламатсызбы. Бул...? - деп атымды сурады.
- Ооба, мен.
- Садагам, кандайсын,. Мен Лалан, эжекецмин.
- Иий, саламатсызбы эжеке, - деп ушунчалык кубанып кеттим, - Кандайсыз? Маанайыцыз, ден-соолугуцуз жакшыбы?
- Баары жакшы, айланайыным...
Ал-абалдарды сурашкандан кийин, бир маселени кецешуу
учун мени издеп жатканын айтты. Эжекенин езуне ыцгайлуу
учурду белгилесек иш белмеме келди. Толтура иштеримди
жыйыштырып коюп, черибиз жазыла бир топко суйлешуп
отурдук. Мектептеги кундерду да эстедик. Маселесин да талкууладык. Кийин дагы бир жолу ишиме келди. Ошондо эшикке узатып чыгып баратып тубелукке коштошуп жатканымды
билгенимде, жок дегенде алдында таазим этип, колун ееп, бешенеме тийгизип алмакмын.
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Кеп етпей Жапонияга окууга кеттим. Эки жылдан сод кайтып келсем Лалан, эжекем бул дуйнеден етуп кетиптир.
Токтогул мектебине жацыдан которулганымда таалимтарбиясын алган бул мугалимдердин элестери журегумде
жана кез алдымда бири-бирине туташа ескен гулзарлар сыяктуу айрылышпай сакталат...

Салам

Мектепке бара жатканымда дээрлик кун сайын алдымдан
узун бойлуу, жылдыздуу жузунен жылмаюу кетпеген, дайыма
жарашыктуу салынып жоолукчан журген Люба эжеке чыкчу.
Ал XXIII партсъезд мектебинде бизге орус тилинен сабак берген. Улуту татар же башкыр болсо керек. Теги Уфа шаарынан
болгон бул аял Токтосун Мамашев деген айылдашыбыздын
жубайы эле. Ушундай берекелуу эжей элинин бейтааныш,
жеринин алые экенине кайыл болуп турмушка чыкканына
Караганда, Токтосун агай чыныгы мырза, асылзат инсан бол
со керек деп ойлоп коём. Экее кеп балалуу болушту. Кенжеси
Таалай менин классташым, досум.
Эс тартып калганымда Токтосун агай кайтыш болуп кетти. Люба эжеке жесир калса да, бала-бакырасын мыкты тарбиялап, салабаттуу жашады. Теркунуме кетет элем дебей,
элибизге боор батырып, жуурулушуп, тилибизди, маданиятыбызды, деелеттерубузду мыкты тушунуп, сыйлап, туу тутуп
жургенуне кантип ыраазы болбойсуц?
Ошол эже алдымдан чыккан сайын салам айтсам, жылмая
алик алып етуп кетчу. Менин мектебим айылдын жогору жагында, ал иштеген мектеп ылдый тарабында болгондуктан
дээрлик кун сайын кездешебиз.
Бир куну алда эмнеге алаксып же ой келуне чумкуп теребелге парасат салбай баратсам керек. Артымдан Люба эжекенин мээримдуу уну угулду:
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- Балам...
- Эмне? - дедим артка кайрыла, эженин сезун угууга дитимди коюп.
- Салам кана? - Люба эжекенин ецунде жумшактык менен катаалдык, сылыктык менен чечкиндуулук, жылмаюу менен олуттуулук, эркелетуу менен таарынуу айкалышып тургансыды.
- Саламатсызбы... - дедим катуу уялып.
Чынын айтсам, эжекенин алдымдан чыгып, кайчылаш
етуп кеткенин байкабай да калыптырмын.
***

Куну бугункудей эсимде турган ушул окуя мага абдан те
рец таасир этти. Салам беришуунун касиетин, шарапатын, Жаратканга жагарын анда, албетте, тушуне элек болчумун. Окуткан мугалимдерибизге сезсуз учурашуу шарт деп ойлоп гана
салам айтчубуз. Азыр тааныбаган адамга да салам жолдойм.
Бул кимдин болбосун маанайын кетеруп, дилин жумшартат.
Кишинин кубануусуна себеп болгондон артык эмне бар деги?
Эгер адамдардын арасында саламдашуу жайылса душмандыктар, чыр-чатактар азайып, бир туугандык сезим кучеп, ынтымак бекемделеринен тук шек санабайм. Кечинде жумуштан
кайтканда да уйге салам айтып кируу уй-буледегу берекенин
кебейушуне, ырыстын артышына огожо болот деп уккам. Айтылышына акы теленбеген кыска "салам" деген сезде кандай
гана жаркын эпкин бар. Ушундай ишенимдин журегуме бекем
сицишине Люба эжекенин "Салам гана?” деген бир сезунун
салымы да абдан чоц. Кош кецул адам болсо, атайын токтоп,
мага - ошондогу жаш балага антип акыл айтып, таалим бербей эле жолун улап кете бермек. Бирок, Люба эжеке чыныгы
эне жана педагог катары жаш муун учун езунун жоопкерчилигинин эбегейсиз экенин тушунген акылман аял эле. Кемчилдигимди дароо айтып, езум байкабай желкеме жетип калган
чаянды керсетуп, эскерткендей эле кылды, бейиши болгур.
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Ж ол б а ш ч ы л а р д ы н к а си ети

Аз жылдарга декреттик ергууге чыгып келгенин эске албаганда, 4-класстан мектепти аяктаганча бизге класс жетекчи Шарапат Исмаилова эжеке болду. Ушул аралыкта ар бирибизди ата-энебизден кем эмес билип, таанып, тушунуп калса
керек деп ойлойм. Классташтар жолуккан сайын билимди да,
тарбияны да мыкты бергенине ыраазы болуп эжекени кэп
эстейбиз. Ага жана убагында бизди окутуп, азыркыга чейин
адамды ар тараптан жетилтуу ыйык миссиясын аркалап келе
жаткан агай-эжейлерибиздин баарына ар убак амандык, узун
емур, берекелуу жашоо, тубелук бакыт жана оомат тилейм.
4-класстан баштап окуу предметтеринин саны кебейуп, ар
башка мугалимдер сабак бере баштады. Башталгыч терт жылда орус тилинен белегун бир эле мугалим - класс жетекчи окутат эмеспи.
***

Биологиядан, зоологиядан жана анатомиядан Караев Сатар агай окутту. "Баланы жашынан" дегендей сабакка кирген биринчи куну эле убакытка тактыгы, шалаакылыкты,
жалкоолукту оцойлук менен кечирбестиги, тартиптуулукке
езгече кецул бургандыгы жана сеекке жетчу сездеру менен
журегубуздун суусун алып койгон. Такыр кеп жебес кежирлерди доскага тизип туруп "бир колум пахта, бир колум такта”
деп, "такта" колу менен тамтацдата нукуп, ийге салып койчу.
Ошондуктан, анын сабагынан "окубай калыптырмын", "кийинкиде даярданып келем" деп эч ким айта алчу эмес. Китеп
бетин ачып карабаган эргулдар да Сатар Караевдин сабагына келгенде окуп калышчу. Агай езу да анча-мынча адамдын
акылына келбей турган усулдарды, ыкмаларды колдонуп, сабакты аябай кызыктуу етчу.
Маселен, адам организминин тамак сицируу функциясын: "Ашты керген кез, жыттаган мурун "Даярдан!” деп аш
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казанга телеграмма жиберишет. Анан ооз кецдейундегу, ичке
ичегидеги, аш казандагы ферменттер уктап жаткан жеринен
ойгонуп, курал-шаймандарын даярдап...”, - деген сыяктуу салыштыруулар менен жатык тилде кулдуруп тушундурет. Ал
мезгилде уюлдук телефон, интернет деген жок болчу. Маалыматты дарегине эц тез жеткируунун ыкмасы, же азыркы кундун децгээли менен ченегенде СМСи - телеграмма жиберуу
эле.
"Чектен аша тамактансан, ферменттер аны сицирууге кучу
жетпей "кошумча куч жибергиле" деп командирлерине кайрылышат. Бири-бирине болсо "Бул акмакта нысап деген жок
экен, тоюп калганына карабай жеп эле атат, жеп эле атат", деп арызданышат. "Минте берсе биз бат эле иштен чыгып,
жайрап калабыз да езуне эле кыйын болот. Алкымын тыя албай жеп-иче берип бир куну оцкосунан кулап тушпосе болду...”
деп жек керушет ферменттер соргокту. Ошон учун напсицди
тый! Ачкадан елуп баратсац да бир чыныдан ашык тамак
жебе! "ДыПынын” балакетин аласыцбы!", - дейт эле Сатар агай
баарыбызга кайрылып.
Ушул сезуне ынанып, мен да тамакты ченеп жегенге уйренгем. Айрым жакындарым "билермандык” кылышып: "Кебуреек жешиц керек, бир аз толсон, жакшы болмок!”, - деп
ынандырганга аракеттенишет. Бирок, аз тамак жеш, аз суйлее жана аз уктоо сыяктуу эле Жараткан жага турган керемет сапат экенин баары биле беришпейт. Аш алкымга жетип
калганча жей бергендердин денеси, акылы, руху, ден соолугу
канчалык ууланып, зыян тартып, мокоп жатканын билсек, тамактануу маданиятына белекче карамакпыз, аттин,...
***
Агай улутубуздун бакубат жана абройлуу болушун коксеп
тилейт эле. Бир жолу Кубан деген классташыбыздан суроо
узатты:
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- Эшпаев, сен эмне... дене кенугуусун такай кылып жатасыцбы?
Кубан суроону тушунбегендей телмирип унчуккан жок.
- Намаз окуп атасыцбы дейм? - деди Сатар агай соболунун
маанисин ачыктап. Экее кошуна болгондуктан классташымдын даарат алып жатканын керуп калса керек.
Атеизм доору эми гана аяктап жаткан учурда агайдын
эмне учун муну сураганын тукшемелдеп тушуне албаган Ку
бан кысылып, бошоц жооп берди:
- Ооба.
Куйкум сездуу агайыбыз коммунисттердин заманындагы маанай менен классташыбызды урушат го деп ойлоп, баарыбыз бул диалогдун кандай уланарын жарданып кутуп турабыз. Сатар агай ар бирибиздеги ошол тупейул сезимдерди
атайын эле чьщалткысы келгендей дымып, унчукпай туруп
калды. Класста чымындын уну угулган жымжырттык екум
сурет. Бир аздан кийин гана агайыбыз туура бутумден улам
журегу тынчтык тапкан адамдыкындай коцур ун менен мындай деди:
- Азамат. Ошонуцду калтырба. Ден-соолукка абдан пайдалуу—
Атеисттик идеологиянын арааны журген заманда таалимтарбия алган адамдын журегунун тупкурундо Кудайдан коркуу сезиминин бардыгына кантип тац бербейсиц. Анын ошол
учурдагы мамлекеттик бийликтин каарына калуудан коркуп
гана атеисттердин чумбетун кийип жургенуне, кийин озу на
маз окуганын кергенумде биротоло ынандым.

***
Агай: "Айылдан чыккан кимицер бар? Же чыгаан илимпозуц жок, же жазуучун,, же журналистиц, же спортсмениц.., - деп
кеп кейичу, - Айылга ким темир жол куруп, поезд алып келет?
Сен!”.
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Ошол учурда, айылыбыз биз сыймыктанган ага-эжелерден куру кол эмес экенине карабай, ушинтип намысыбызга
гнет эле. Биздин кыштак сыяктуу тоолуу, четтеги аймакка
чейин темир жол куруу идеясы канчалык маанилуу экенин
елкенун булуц-бурчтарына чейин поезд каттамын уюштуруп,
адамдардын жер кезуусуне укмуштуудай шарт тузген Жапонияда журуп тушундум. Азыр ойлосом агайда майда-чуйдеге
алаксыбай, алыскы, улуу максаттарга шыктанта турган косом
жол башчыларга жана кол башчыларга мунездуу озгоче касиет бар экен. Айылыбыздан чыккан Бизаев Четимбай аксакалдын небереси, Акимбаев Темин, Борколдоев Апин, Оморов
Туркбай, Божоев Шабдан агалардын уулдары спорт боюнча
мамлекетибиздин желегин бийик желбиретип журушконуно,
Манап Алиев агабыз поэзия ааламында башкалардан айырмаланган почерки жана стили бар чоц акындардын катарында
таанылганына, Чилдебаева Айшакан эжебиз илимдин изги
жолунда ийгилик тапканына, кара чечекей карындашым Нуркыз теле журналистика багытында бийиктиктерди багынтууга бел байлаганына, балким, агайдын жаштарга дем, шык
берип, намысын ойготуп, мекен жана абийир алдындагы моралдык милдеттерин узгултуксуз эсине салган идеологиясынын да таасири бардыр... Азырынча, бирок, айылыбызга те
мир жол жете элек. Азырынча...

Б аром етр

Адамдын дуйно таанымы жацы создорду уйронгон сайын
кецейе берет. Бирок, илимий терминдерди тушунуп, жаттоо
оцой-олтоц иш эмес. Кайра-кайра окуп, суйлешкендо колдонуп турбасац копчулугу бат эле унутулуп калат. Ошентсе да,
барометр деген тушунук мектепте бир укканымда эле эсиме
кыттай уюп калды.
Мектепте ар турдуу акыл-эс таймаштары болуп турчу. Бизден улуураак окуучулардын ортосундагы ошондой жарыш-
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тардын биринде, калыстар курамында отурган узун бойлуу,
кен, далылуу, толмоч, дайыма жылмайып тургандай керунген,
уну тамагы ооругансып аябай акырын чыккан агай конкурсанттарга мындай суроо берди.
- Кеч куздебу же кышындабы каргалардын каркылдап,
топ-тобу менен кайдадыр учуп бара жаткандарын керуп эле
журесуцер. Бул эмнени кабарлайт?
Бир аз ойлонуп, талашып-тартышкан сод ар тараптан бирден билерман чыгып даярдаган жоопторун айтышты. Агай канааттанбагандай башын чайкап, туура эмес дегендей ишара
берди да:
- Эмесе езум айтып коёюн. Каргалардын капсалацга тушкену жакында суук болорун кабарлайт. Демек, бул жандыктар
аба ырайынын езгерерун керсеткон барометр сыяктуу милдетти аткарат, - деди адатынча шашпай, салмактуу суйлеп.
Башкасын тушунсем да барометрдин эмне экенин ацдай
албадым. Болжолдоп "керсоткуч” дегенди туюнтат го деп ойлодум. Анын абанын басымын ченеген прибор экенин кийин
билдим. Бирок, ошол саам агай бул сезду мен ойлогондой мааниде пайдаланганынан шек санабайм.
Ошентип, ал курагым учун олуттуу жетишкендиктин "барометри” болгон бир термин эсимден эч кетпей кала берди.
Баса, каргалар женунде суроо берген ошол мугалим Турдубай
Мамашев эле. Ал бизге химия сабагын окутту. Сабак учурунда
да андай терминдердин далайын мээбизге куйду...
"Жакшынын шарапаты” дегендей билимдуу адамдын бир
суйлемунен да кандайдыр бир пайдалуу нерсени калкып алсан, болот. Аалымдарды жандоо, алардын сездеруне кулак тешео - акылман адамдын касиети деп ошон учун айтышса керек. Турдубай агайдай акылман, билимдуу, нарктуу инсандын
берген билимине сугарылып, далай акыл-насаатын тыцдаганымды канимет деп билем.
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***
Ушуга чейин каргалардын кайкып учуп, каркылдай баштаганын керсем эле суукка даярдана баштайм. 0зу жараткан
макулугуна табигаттын кубулушун кабарлоо милдетин жуктеп, адамзатына кызмат кылдырып койгон Кудайдын кудуретине тан, берип, ушул аманатты байкаган адам парасатына,
акылына ыраазы болом. Анан, албетте, ошол маалыматты
берген Турдубай агайга рахмат. Анын жакшы коргон учкул
сезу: "Окуу, окуу жана окуу!" деген ураан эле. Ушул ураанга ал
"... Кайра окуу!" дегенди кошуп айтчу.
Чындап эле кээ бир китептерди, макалаларды кайра оку
тан сайын жацы кырын, оцутун жана маанисин таба бересиц.
Жусуп Баласагындын "Кут алчу билимин" канча окусам да андагы акылмандыктын кенчинин четин да оё албай, децизинен
бир чака да суза албай убара тарткансый берем.
Кайра окуу...

СССР, С о в е т ж а н а Ж о л д у б а й а га й

1987-жылы бутун СССР боюнча Октябрь социалисттик революциясынын 70 жылдыгы дуцгурето майрамдалган. Анын
урматына Совет районунда еткон мектептер арасындагы оздук керком чыгармачылык боюнча кароо сынакта, биздин
мектептин мугалимдер жамааты жецип чыкканына тобебуз
кокке жете сыймыктанганыбыз эсимде. Агай-эжейлерибиздин бул жециши, бир нече кун бою, айылыбызда эки адамдын
башы бириккен жерде эле кызуу талкууланган башкы темага
айланган. Кайсыл мугалимдин кайсыл ролду кемелине келтире аткарганын, керуучулердун козунон жаш тамызган да,
ууртуна жылмаюу чакырган да сахналык эпизоддордун про
фессионал театрлар койгондой децгээлде абдан чеберчилик
менен даярдалганын, калыстар тобу ал кароодо Токтогул
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мектеби башкалардан ат чабым алдыга озгонун тад беруу ме
чен белгилешкенин тамшанып айтып жаткандарды угуп, концерттик программаны кербей калганына арман кылган мен
сыяктуулар кеп болду.
Ошондой кепчулуктун суранычы менен, мугалимдерибиз
райборбордогу маданият уйунде концертин элге кайталап
тартуулашкан. Сахна керунушу Октябрь ыцкылабынын сим
волу болгон "Аврора” крейсери сузуп баратып ок чыгарып, ага
удаа эле куралчан ьщкылапчылар чабуулга еткен окуя менен
башталат экен. Куралчандардын ролундагы бир топ мугалимдердин арасынан, каш-кабагы туйулуп, елумден кайра тартпачудай алдыга жуткуне мылтык кармаган моряктын образындагы Жолдубай агай гана эсимде калыптыр. Бир жагынан
аткаруу чеберчилиги менен езгечеленсе, экинчи жагынан еду
сэры, кезу кек болгондуктан, согуш тууралуу орусиялык керкем фильмдердеги каармандарды элестетип эсиме кыттай
уюптур агайдын ошондогу элеси.
Андан эки-уч жыл еткен сод, Жолдубай агай бизге орус
тили жана адабияты сабагынан бере баштады. Сабакты да кезкез адабий каармандардын образына кирип, алардын кыймыл
аракеттерин, ой жугуртуулерун, сездерун актёрлордон бетер
келиштире аткарып, кээде азил-тамаша айтып, ичти эзе кулдуруп, абдан кызыктуу етет экен.
***
Адгыча елкебуз эгемендуу болуп, кыргыз тарыхы сабагы
езунче предмет катары окутула баштады. Азыркыдай атайын окуу китептери анда чыга элек болчу. Жолдубай агай "Эл
агартуу” журналында сандан-санга жарыяланып жаткан Бактыгуловдун, Плоскихтин жана Мокрыниндин кыргыз тарыхы
тууралуу очерктерин топтоп, кунт коюп окуп, талдап чыгып
ата-мекенибиздин дадазалуу еткен жолу женунде мыкты
даре даярдап, ал эмгегинин тушумун бизге берди. Ата-баба-
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ларыбыздын катаал замандардын эбегейсиз сыноолорун биримдик, баатырдык жана акылмандык менен жецип, бир канча элдин башын бириктирген кубаттуу Кыргыз Каганатын
куруп, жылдыздарга кол сермеген дацазалуу доорун сыймыкгануу менен баяндаганы журектерубузду толкутуп, демибизге шык берген.

Бир жолу Кыргыз тарыхынан сынак болуп калды. Бул
предметти езгече кызыгып окуп жургенуме ыраазы болдубу,
айтор Жолдубай агай класска кирип эле мага карап: "Сен чыга
берсец болот. Сынактан вттуц”, -деди.
Кубанган бойдон коридорго чыгып, бирок, туз эле уйге кетуу адепсиздик болорун тушунуп, учунчу кабаттагы айнектен
мектептин ылдый тарабындагы алма бакка карек кадап, телмирип туруп калдым. Ацгыча классташтарымдын бирее сы
нак тапшырып чыкты да мага буктелген кичинекей кагазды
сунду: "Муну сага Узун берип жиберди”.
Ачсам бою узун классташымдын бир суроонун жообун
жазып жиберишимди суранган каты экен. Бактыга жараша
окуган темам болгондуктан ары-бери бир бет маалыматты
даярдап, кагазды буктеп тышына "Узунга” деп жазып класс
ка кирип бараткан дагы бир классташыма кармата бердим.
Кыйратып иш бутурген немедей бейгам турсам эшик ачылып
ичкериден Жолдубай агай езу чыкты да, мага сырдуу жылмайып: "Катыцды алдым, - десе болобу. -"Узунга" деп сен жаздыц
беле?".
Взумден да Узундун ыцгайсыз абалда калганына ичим
ачышып унчукпай жер карап туруп бердим.
"Аманат ээсине жетпей калды, - деди агай каалгасы ачык
турган класстагы окуучулардын баары уксун дегендей бийик
ун менен суйлей. - Ошондон коре мага эле айтсан, езум алып
барып бермекмин”.
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Классташтарым дуу деп кулуп жиберишти. Агай башка
эчтеме айткан жок. Мага ачууланып урушса, койгон жакшы
баасын жокко чыгарып же темендетуп жазаласа, тиешелуу
чара керем деп опузаласа деле жарашмак, адилеттик кылмак.
Бирок, ушундай ыкма менен уяткарып гана чектелди. Эр жигитке уялуудан еткен муш да, таяк да, ачуу сез да жок экенин
копту керген агайым жакшы тушунсе керек.
Ошондогу курбума жардам кылдым деп ойлогон жоругум,
керсе, тескерисинче агажасаганым кыянаттыгым белем... Сууда сузууну уйренуу учун санынан келген келмего тушкенде
пайдалан деп досуца жел толтурулган чекпес желим берсец,
анын сузгонду уйронууге болгон шыктануусун шыла чаап,
астейдил ниетин арамзалыкка буруп коюуц мумкун. МашыкТЫРУУЧУСУНУН буйругу менен узак аралыкка чуркап бараткан
спортчуга боорун, оруп, ат арабага же машинеге салып алсац
ага пайда эмес эле зыян келтирген болосуц. Классташтарга
шпаргалка женотуу, уй тапшырмасын, текшеруу ишин кечуртуу ошондой эле корунуш тура.
***
Биз 11-класста окуп жатканда, залкар акын Токтогул Сатылганов атындагы мектебибизге айылыбыздан чыккан чыгаан инсандардын бири, убагында мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеген, Ата мекендик согушка катышкан Алмас
Субановдун атын ыйгаруу демилгеси кеторулуп калды. Ошол
кундердун биринде Жолдубай агай сабакка ойлуу кирди да:
"Мектептин атын озгортуу боюнча жыйналыш болду, - деди
ойлуу суйлей. - Алмас Субанов - менин тууганым. Кыйын киши
эле, бейиши болгур. Атын кайда берсек да жарашат. Бирок,
Токтогул Сатылгановду кантебиз? Башкасы болсо да мейли
эле... Ушундай улуу акындын атын алмаштырсак уккандар
эмне дейт? Сез чынынан бузулбайт деп туугандарым жаман
керсе да жыйында оюмду ачык айтып койдум...”.
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Ушул кыска сезу менен ал адилеттуулук бул тууган кенулуне да айырбашталбас ыйык нерсе экенин кезге сая керсеткендей эле болду. Бут кыргыз сыймыктанып, туу туткан
дацазалуу Токтогул акындын рухуна таазим этип, ал аркылуу
элибиздин кеенергус жана кайталангыс маданий мурастарына болгон чексиз сый-урматын шардана кылгансыды. Калыстыкты кастарлап, езге жан тарткан тууганчылыктан бийик
турганы менен агай даты да терецирээк сый-урматыма арзыды. Ошондой керемет сапат азыр биздин коомдо жетишсиз
болуп тургансыйт, аттиц.
Жараткан бизге Субанов мектебинин биринчи бутуруучулеру болууну насип кылды. А Токтогул атабыздын ысмы
чарба сабактары уйретулген окуу комбинатынан кайрадан
орто мектепке айланган айылыбыздын жогорку башындагы
мектепке берилди. Ал мектеп 1940-жылдары курулуп, 1983жылы биздин мектеп ишке киргенге чейинки аралыкта канча
муундардын ак жолтой билим уясы болгон экен.
***
Тарыхтын татаал жолу кутуусуз окуяларга бай болгону
менен кызыктуу жана сырдуу тура. Жолдубай агай мылтыкчан матростун ролун аткарып жатканда, 70 жылдык мааракеси дуцгурей майрамдалган Октябрь ьщкылабынын 75 же 80
жылдыгын еткеруу таптакыр зарыл болбой каларын ойлоп да
койбосо керек. Анткени, ошондон терт жыл етпей СССР, аны
менен кошо социалисттик тузулуш урады. Совет мамлекети
тарых барактарына суцгуп кеткен сон,, районубуздун Совет
деген атын сактоонун кажети калган жок. Кара-Кулжа деген
тарыхый ысмы жергебизге кайтарылып берилди. Жолдубай
агайдын жаркын элеси да СССР деелету жана "Совет” деген
аталыш сыяктуу замандаштарынын эс тутуму менен журектерунде гана жашап калды...
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Б ереш ен завуч

1992-жылдын кузу. Мектепте еткен конкурстардын биринде биздин класс алдьщкы орунду ээледи. Бирок, демейде
жецуучуго сыйлык же мактоо баракчасын тапшырчу мектеп
жетекчилиги, негедир, ошол саам эмгегибизди баалабай, ийгилигибизге кез жумуп койду. Балалык куракка мунездуу ашкере сезимтал кецулубуз муну оор кабылдап, катуу ардандык.
Сезу келгенде бул тууралуу айтсак, уюштуруу иштери боюнча
завуч Рысбай Орозмамтов агай эмне дээрин билбей ыдгайсыз
абалда калган. Айтарыбызды айтып, ичтеги букту чыгарар замат нааразылыгыбызды унутуп койдук.
Эртеси сабактардын ортосундагы тыныгууга чыкканы
жатсак, классыбызга шайдоот басып Рысбай агай кирип, биз
менен жылмайып саламдашты да: “Балдарым, бир аз убактыдарды алсам болобу?" - деди жакшы бир кабар айтчудай жарык маанай менен.
"Макул" дегендей ишара кылып баарыбыз ага жардана ка
рал туруп калдык.
"Силер еткендегу конкурстун ажарын ачтыдар, ошого рахмат айтайын дегем", - деди ал чод эле кишилерге суйлогендей
олуттуу тур менен. "Программадарга баарыбыз ыраазы болдук. Аракетидерди, эмгегидерди кандай деп мактасак да жарашат. Бул арзыбаган белекти силерге атадым эле. Аз болсо да
кептей керуп кабыл алып койгула", - деп колундагы китебин
баарыбызды керсун дегендей бийик кетерду.
Биз белекке эмес, бир созубузду жерге таштабай, кедулубузду котерууге аракеттенген Рысбай агайга ыраазы болдук.
Антпей эле завуч катары: "Конкурска сыйлык алганы катыштыдарбы? А мен силерди мектебибизди суйгену, мугалимдерди, окуучуларды урматтаганы учун мыкты даярдык керген
деп ойлогом..." деген сыяктуу сездер менен бизди уяткарып
же урушуп тыйып койсо да болмок. Бирок, ал табиятына му
нездуу кичи пейилдиги, жумшактыгы жана берешендиги ме-
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нен бетибизди кызартып, жер каратты. Анткени, улуу кишини
кылган айыбы учун камчысын мойнуна салып, кечирим сурап,
кун телегену келген кунеекер немедей абалда калтырганыбыз учун катуу уялып, "ушинтип сыйлык албай эле койсок
эмне?" дегендей сезимде бармак тиштеп екунуп турганбыз.
“Сурап ичкен - суу ичкен” деген макал тегин жерден чыкпаптыр... Ушуну билген айрым такыба, акылман инсандар ат
устунен камчысын тушуруп жибергенде да, жанында жее тургандардан “алып берип койчу" деп суранган эмес экен.
Кийин ойлосом, ошондо бизге сыйлык бербегенинин себеби - мектебибиз да елкебуз сыяктуу эле экономикалык каатчылыкты баштан кечирип жаткан экен. СССР таркап, Кыргыз
стан жацы эле эгемендуулукке жеткен еткеел учурда башкасы
мындай турсун, нан тартыш болуп, аны сатып алууга адамдар
кезек талашып калышкан. Бут элибиз жону катуу жокчулуктун катаал сыноосун баштан кечирип жаткан учурда мугалимдерибиз, мектебибиз кандай катуу кыйналганын, биз, тестиер
балдар кайдан билмек элек? Келечекке болгон умут-ишеничибиздин жаркылдаган шам-чырагы улбуребесун дегенби,
айтор, турмуштун андагы биз ацдабаган ачуу чындыгын ачык
айтууга бир дагы агайыбыз же эжекебиз батынбаптыр. "Каражат жок болсо кантели?” деп биреесу агынан жарылса, балким
сыйлык доолашпай калмакпыз, бирок, касиеттуу мекенибиздин учурдагы тагдыры жана келечеги женунде тупейул ой
акылыбызды бийлеп, ай чапчып турган дымагыбыз мегдеп,
таш кесчудей болгон курч сезимдерибиз мокой тушмек. Антип, адамдардын, езгече еткеел курактагы еспурумдердун
жалбырттаган умутуне, анча-мынчага ийилбеген ишенимине
суу себуунун кесепети - келечекке балта чапканга тете эмеспи.
Ошон учун, чыныгы кол башчылар жана жол башчылар умутсуздук жарынын кырына келип кептелген учурда да, бул сырын купуя сактап, аскерлерине, тумен колуна, элине, айрыкча
жаштарга дем берип, духун кетергендей сездерду, амалдарды таба билишкен. 0з акчасына китеп сатып алып бизге бе
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лек кылуу менен Рысбай агай ошолор сыяктуу алысты ойлоп,
акылман иш жасаган экен.
***
Жакын таякем Рысбай агайдын берешендиги мага мурдатан эле белгилуу болчу. Бир нече жыл Жулгур жайлоосунда
кошуна турдук. Онго жетпеген ары челегинен чоц уй-булесунен ашпагандай бал сузуп алса да, ксщшулардын баарына ири
чыныларга куюп таркатып чыкчу.
Жамааты менен эс алып, кецул ачканы жайлоого баргандардын кебу анын уйунде конок болушканын байкаган чоц
энемдин:
- Рысбай аябай колу ачык адам экен. Ким келсе деле уйуне чакыра берет. Откенде жогорку мектептин мугалимдери
эс алганы келишсе чакырып, бир улагын кетеруп чаап союп
коноктоду. Баягыда дагы баланчалар етуп баратса, ой-боюна
койбой уйуне киргизип бир улагын кетеруп чаап сойгон, - деп
айтып жатканын тыцдап отурган чоц атам:
- Эмнеге кетеруп чабат? Кетеруп чаппай эле сойсо болбойбу? - деп тамашалап кулгену эсимде.
Кызыгы, Рысбай таякем ошол учурда анчалык ачылып-чачылгыдай бай эмес эле. Орто гана турмушу бар болчу. Бирок,
"бергенге Кудай берет" дегендей бара-бара оожалып, байып
атына заты жарашкан ырыскысы мол, берекелуу аксакал ка
тары кадыр-зоболосу кетерулду. Жети кыздын арасындагы
жалгыз уулу Дарманбек айрымдардын терт-беш уулуна тете
эмгекчил, ийкемдуу, тил билги, кичи пейил жана куйумдуу эр
азамат чыгып, ата-энесин алаканына салып бакты. Байбичеси
Саткын таажецем экее ажыга барып келген соц такыбаачылыгы, берешендиги, ыйманы мурдагыдан да артты.
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***
Бир картошканы эксец он картошка тушум аласыц. 9руктун бир данегинен чыккан бак жыл сайын мицдеген меме
байлайт. Жалгыз уруктан чартактап чыгып, шагалактап алган
шицгил-шицгил жузумдерду керуп эле журебуз. Бул да болсо
Жараткандын ыраазылыгы учун берген бир нерсец эртедиркечтир он, жуз, миц эсе болуп кайтарын шарданалап тургансыйт. Рысбай агайдын таржымалы бул ецуттен ар бир адамга
ернек болчу керкем мисал.
***
Адамдын берешендиги - кайсыл бир децгээлде анын аялынын акылмандыгын, айкелдугун жана мээримдуулугун
керсетет десем жацылбасам керек. "Бербе, озубузге, бала-чакабызга керек" деген зыкым аялдын кез алдында садага, зекет
беруу, мусаапырды мал союп коноктоо, ездеруне жетер-жетпес тамак-ашын коцшуларга таркатуу огеле кыйын болмок.
Ошон учун, Рысбай таякемдин жоомарттыгы менен жакшы
аттуу болгону учун анын жубайы Саткын таажецеме ыраазы
болом. Качан барсац каш-кабагын ачып тосуп алган, тамашакей, ак корпе жайыл асыл адам эле, ыраматылык. Башталгыч
класстарга сабак берген мугалим болчу.
Таажецем катуу ооруга кабылып, канча жыл тешекте жатты. Апам, бир туугандарым акыркы жолу абалын сураганы барышса, Рысбай таякем бир жагынан аялын аяп, экинчи жагынан экее айрылышчу кун жакын калганын сезгендей кезуне
жаш алганын керуп: "Кой антпе, катыгун. Жакында куландан
соо болуп кетсем бекер уят болуп каласын,", - деп тамашалап,
баарын кулдуруптур.
Кудай жиберген дартты дагы жек кербестен, бир кезде
куйеесу экее "улагын кетеруп чаап” союп сыйлаган конок сыцары кутуп алып, акыркы мунеттерге чейин кейип-кепчимей
мындай турсун, жузунен жылмаюусу кетпей, башкаларга да
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кулку-кубаныч тартуулап жашоонун езу кандай улуулук. Вал
ким, Саткын таажецем кунеелердун кечирилишине себеп бо
лорун, рухту тазалаарын билип ажалга арбап берген оорусун
да суйуп жашаган чыгар...

К ерец ге к еч вту

4-класста окусак керек эле. Айылыбызда музыкалык ийримдери али ачыла элек болгондуктан Кайыргул классташым
сабактан кийин райборборго каттап комуз уйрене турган.
Анын тигил же бул кууну ездештургенун маашырлана айтканы менин да комузда кол ойнотууга болгон кызыгуумду тутандырган.
Туйшугу тумен айылдын шартында кун сайын он чакырым аралыкка жиберип баласына музыкалык билим беруу
кеп адамдын оюна да келмек эмес. бзгече жумушчу кучун абасуудай талап кылган "жаз жарыш, куз курешке” жаш балдар
да кадимкидей катышкандыктан, кээ бир окуучулар искусст
во дуйнесуне суцгумек мындай турсун, мектептеги кадыресе
окуусун да бир нече кун таштай турууга аргасыз болушчу. Кайыргулдун ата-энеси Рысбай агай менен Саткын эжеке, балким, кесиби мугалим болгону учун баланы тарбиялоого башкача ецуттен, кененирээк карагандыр; ошол учурду эле эмес
узагын ойлогондур.
Улуттун келечегинин кец болушун кааласак, балдарды
эне суту оозунан кете элек кезден эле тиричиликтин туйшугу
менен тушабай, енерге тарбиялап, билим дайрасына сугарганыбыз эп. Албетте, наристени эмгектенууге тарбиялоо ете
маанилуу, бирок, анын уй чарбасына кол кабыш кылганына
кызыгып, ичинде келкулдеген бай керецгесун тумчуктуруп,
талантынын тамырын кырчып, таш кесчудей курч демин мокотуп алуу - оцойлук менен кечирилбес айып. Бул - жарышса
алдына кулук салбай турган жену бар аргымакты таптап, ба-
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пестеп, табына келтируунун ордуна, маладан чыгарып сокого,
сокодон чыгарып арабага сала берип, анын от жанган кездерун, жалындаган эпкинин, дымагын акырындап быкшытып
вчургендей эле керунуш.
Адамдагы Жараткан ыроологон кептеген мыкты сапаттардын уренун естуруп, кечетун сугарып, гулдетуу - ата-эненин ыйык милдети. Биз курактуу айылдаштарымдын арасында, эгерде, убагында туура багыт берип, таптап, тарбияласа
спорт чемпиону, сахна жылдызы, кыл калем жана искусство
чебери болчу дарамети барлар бир топ эле...

Ж ер ел ген у н б а ш та л ы ш ы ж ана
су р а л б а г а н к е ч и р и м

"Аз суйлее - адамды сурдуу керсетет” деген кеп бар го.
Бир сырдуу, кем сездуу жактары окшошуп кеткен Жусу агай
менен Апи агайдан, эмнегедир, бир аз сурдеп турчумун. Экое
тен, мугалим болгонго чейин мамлекеттик, партиялык кызматтарда иштешиптир. Жусу агай тарыхчы, Апи агай географ
болчу. Айылдаштарыбыз аларды ез заманынын эн, сабаттуу,
билимдуу интеллигенттери катары билишчу. Жусу агай уба
гында Ташкенттеги жогорку партиялык мектепти бутурген
экен.
***
Апи агай бизди окуткан жок. Бирок, чон, кызматтарда иштеп журуп кубе болгон окуяларын кызыктуу кылып баяндап
бергени бир топ айылдаштарыбыздын эсинде сакталып журет. бзгече агайдын Жапонияга баргандагы кергендерун,
аны менен кошо барып келгенден бетер узун сабак жомок кы
лып айтып бергендер канча. Аны угуп, бала кезимде мен да
Кун Чыгыш елкесун керууну тымызын каалагам. "Жаштын
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тилегин Кудай берет” дегендей, Жапонияга барып, узак убакыт жашап, иштеп, окуу мага да насип болду. Айылыбыздан
бул елкеге биринчи барган адам Апи агай. Тилегеним - мен
акыркысы болбосом экен.
Ар кандай замандарда эл-жеринин, мекенинин есуп енугушуне езгече салым кошкон инсандардын кепчулугу чет мамлекеттерди кыдырып, алардын жакшы жактарын уйренуп,
акыл-билимин "уурдап”, жан-дуйне жана акыл керецгесун
байытышкан эмеспи. Мисалы, Петр 1, Снеллман, Дэн Сяопин,
Ли Куан Ю, Махатма Ганди, Беназир Бхутто, Тургут бзал, Мо
хамед Махаткир... Ошон учун, ааламды кыдырып, ой-чабытын,
билим децгээлин кецейтип, тажрыйбасын ашырып, аларды
ыйык мекенибиздин жаркын келечеги учун жумшачу азаматтарыбыз кеп болгой эле деп тилейм. Бейиши болгур Апи агайды, айылыбызда ошондой мыкты жерелгену баштап берген
инсан катары билем.

Жусу агай бизге сабак берген. Сезимин ичинде сактаган,
оор-басырыктуу адам болгондуктан, канчалык аракет кылып
окуган чакта да эч кимибизди бир да жолу мактаган жок. Сабакта жооп бергенибизге ыраазы болгонун журналга койгон
"бештеринен" гана билчубуз.
1991-жылкы "Акыркы коцгуроо” аземинде бутуруучулерге: "Эгерде капыстан катуу айтып, урушуп койсок, ал учун азырынча кечирим сурабайбыз" деген таризде суйлегену эсимде.
Кийин ойлоп керсем, бул сезу менен агай мугалим окуучуну
жакшылык каалап, аруу ниет менен гана тилдейт деген ойду
айтыптыр. Чындап эле, агай-эжейлерибиздин кээде айтылчу ачуу сездору кетирген кемчилдиктерибизди оцогон дары
сыяктуу эле экен. Дары ачуу болгону менен, дартка дабаа
эмеспи.
Ошол аземден коп отпей жайкы уч айлык эс алууну еткоргену Жулгур жайлоосуна кеттим. Бир куну ал жакка "Жусу
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каза болуптур" деген суук кабар жетип, ичимди эцшерип кетти. Агай кутулбеген кырсыкка кабылып, кайтыш болуптур.
Эмнегедир, анын мектептин ошол жылкы бутуруучулеруне
"азырынча кечирим сурабайбыз” деп кайрылганы эсиме тушту.
"Агай, сиз эмнеге ез шакирттерицизден кечирим сурамак элециз? Карацгыдагы чырак сыяктуу билим бергенициз
учунбу? Же мыкты адам болсун деген ниетте айткан асыл
кеп-кен,ештерициз учунбу? Болбосо, чектен ашкан тентектерди тарбиялаш максатында колдонгон "дарылуу” усулдарыцыз
учунбу? Булар учун сиз бизден кечирим сурабай эле, тескерисинче, биз сизге ыраазы болушубуз керек. Билип-билбей алдьщызда ката иш жасасак сиз бизди кечирициз, ардактуу агайыбыз" деп Жусу агайдын арбагына таазим этким келет.

М е к е н д и к о р г о г о н кез...

бзгелврге окшобогон, кепчулуктен айырмаланып турган
кезге бат урунуп, эсте калат эмеспи. Мектебибиздеги
ошондой агай - Аттокур Матмусаев эле. Кеп анын езгече мунезу, жендему же дене тузулушу женундо эмес, кийген кийими
тууралуу болуп жатат. Аскердик окуудан бергендиктен дайыма аскерий формачан журчу. Анысы узун бойлуу, кен, далылуу
келбетине аябай жарашчу.
Каран калгыр согушту баарыбыз жек кергонубуз менен,
ал женунде окуяларды укканга, кинолорду кергенге, китептерди окуганга, суреттерду тиктегенге кызыкпаган адам аз
эле болсо керек. Ошондуктан, Аттокур агайдын сабагы батыраак эле кирсе деп шашкан кундер да болгон.
Мектептин 3-кабатынын кун батыш тарабында жайгашкан, "Аскерий кабинет” деп аталчу класс белмесунун дубалдарындагы кыргын салуучу самолёттордун, танктардын, пушкалардын, ракеталардын, куралданган жоокерлердин, согуш
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ыкмаларын уйреткен кыймыл-аракеттердин суреттерун саресеп салып кароо да кепчулугубуз учун кызыктуу эле.
Тарых боюнча окуу китептерибиздин ошондой табитибизге теп келип, кебунесе кырчылдашкан кандуу кармаштардын
хронологиясы катары жазылып калганы екундурет. Анткени,
адамзаттын тарыхый эс тутумундагы негизги орунду маданий мурастар же рухий деелеттер эмес, адам емурун елчемсуз
кыйган ырайымсыз согуштар женунде маалымат ээлегени элдердин, улуттардын камыр-жумур болуп достошушуна тоскоол эле болбостон, терс таасирин тийгизчу керунуш. 0ткен
замандарда ирегелеш жашап туруп, бири-бири менен бир да
жолу кагылышпаган калктар жокко эсе эмеспи.
Бир жагынан, Аттокур агайдын аскер кийимчен бакубат,
баатыр туспел элеси "Эр жигит эл четинде, жоо бетинде” де
ген улуу накылды эсибизге салып тургансычу. Ошонусу менен
жана ал жылдары аскерий кызмат езгече аздектелгендиктен,
али сабак бере элек болсо да, агайдын биз учун аброю абдан
бийик эле.
***
Аттокур Матмусаев тууралуу чон, класстын окуучулары
"закончул” деп кеп кылып жатканын угуп калгам. Ал учурда
"закон” деген эмне экенин жакшы тушунчу эмесмин. Азыр ойлосом, ез укугун мыкты билген, аскер адамдарына мунездуу
бекем тартипти карманып, мыйзам ченемдеринин чектеринен ары аттабаган адам болгон учун ушундай баага арзыса
керек, жарыктык киши. Ар бир атуулубуз Аттокур агайдай
мыйзамдарды мыкты билип, аткарган жана башкалардын
аткаруусуна маани берген закончул болсо, адамдар бири-бирине анчейин зулумдук кыла алышмак эмес. Укуктук сабаттуулуктун темендугунен елкебузде канчалаган кыянаттыктар, зомбулуктар жана мыйзам бузуулар орун алып жатканы
жалганбы?
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Бизге Аттокур агайдын сабагы кире турган кун насип болбоптур. Жогорку класска жете элегибизде эле шум ажал ал
кишини арабыздан алып кетти. "Эл-жерин, мекенин коргогон
кез тозок отун кербейт” дейт. Аттокур агай канчалаган окуучуларды ыйык мекенди коргоого тарбиялап, даярдаган эле...

А лты н д о о р

- Спорт - бул езуцду сыйлооцо обелге болот, - деди езбекстандык досум Сакхи, Кобе университетинин жатаканасынын
спорт залында дене кенугуулерун жасап жатып.
- Туура айтасын,, - дедим.
- Адам езун сыйлаш учун, биринчи кезекте Жаратканга
ибадат кылыш керек. Анан кийинки эле маанилуусу, менимче,
спорт менен машыгуу, - деп Сакхи эми эле айтканын дагы терецирээк чечмеледи.
***
Менин тушунугумде, ибадат деген - бул Жараткандын
екумуне баш ийуу, тыйгандарынан сактанып, буйругандарын
аткаруу. А спорт болсо бизге берилген куч кубатты арттырчу,
кецул маанайын кетерчу амал. Биринчиси - рухий дуйненун
ажарын ачса, экинчиси - денени, келбетти чырайына чыгарып, эркти кучетет. Дене да, рух да, акыл да кадимки эле ко
чет же ымыркай сыяктуу кам керуубуз учун бизге берилген
аманат.
Демек, езун сыйлоо - АДАМ деген аттын мацызын, жоопкерчилигин андап, ошого татыктуу болууга умтулуу. Башкача
айтканда, Жараткан ыроологон жакшы сапаттардын уренун
бапестеп естуруп, терс сапаттардын тамырын кыркууга астейдил ниет жана ыкылас менен аракеттенуу. Жакшы сапат
тардын урендеру есуп, гулдеп, жашылданганда гана адамдын
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ез чойросуно, жамаатына, коомго, мекенге, адамзатка, табиятка пайда жеткирууге каалоосу гана эмес жендему, мумкунчулугу да есет. "0зун сыйлабаган - езгену да сыйлабайт" деген
сез, балким ушуну туюнтар. Бирок, езун сыйлоо менен езун
жакшы керууну, езумчулдукту дегеле чаташтырбоо керек...
***
Ошентип, Сакхи досум, спорттун шарапаты тууралуу акылман пикирин айткан. Чынында, спорт - адамдын эле эмес,
бутундой жамааттын, коомдун езуно болгон сый-урматын
кучотуп, биримдик духун бекемдейт. Ошол дух, керек болсо,
мезгил мейкиндигинин мерчемине баш ийбей жашай берет
окшобойбу. СССРдин башка озгечелуктеру эстен акырындап
сурулуп баратканы менен, бир да атаандаш тец келбеген хок
кей боюнча курама командасынын жециштерине жетине албай сыймыктанган сезимдерим журегумде дале эч кеонербей
сакталып тургансыйт. Кино куйорманы болбосом да, айтылуу
советтик хоккейчи Валерий Харламовдун омур-таржымалын
чагылдырган "Легенда №17” аттуу фильмин атайын кинотеатрга барып, толкундана кергенумдун себебин, советтик
хоккей машинасынын ар бир киргизген голуна бир коз ирмемде бирдей кубанган жуздегон миллион адамдардын катарында болуп корбоген азыркы еспурумдер, тестиерлер кайдан тушунмок эле. Ал кино, мен учун, жен гана окуя эмес, бала
кезимдеги мекендин ири жециштерине жадырап кубангандагы кайталангыс эмоцияларымды эс тутумумда жацырткан сезим куусу, обону экенин, башка тугул СССР доорун корбоген ез
жубайым да тушуне алган жок.
АКШда мен окуган Канзас университетинин баскетбол
командасы беттешууге чыкканда, аны колдогону университеттин студенттери менен кызматкерлери эле эмес, окуу жай
жайгашкан Лоренс шаарынын жашоочулары агылып келишчу. Канзас университетинде окуган ондогон чет олкелуктор
атайын топтолуп, "биздин” баскетболчулардын 2004-жылкы
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университеттер аралык таймаштагы жарым финалда Джорд
жия университетинин командасы менен беттешкенин туз
эфирден чогуу коргенбуз. "Биздикилердин” ар бир упайына
тура калып кол чаап, тааныган-тааныбаганыбызга карабай
бири-бирибизди кээде кучактай калып куттуктаганыбыз
эсимде. Корее, Кошмо Штаттарында ото популярдуу университеттик баскетбол лигасында ийгиликке жетишкен Канзас
университетинин спортчу студенттери, лоренстиктердин
жана канзастыктардын эле эмес, ал жерде жашаган жана оку
тан чет елкелуктердун кекурегунде да "Биз бирбиз!” деген сезимдин пайда болушуна, бекемделишине себеп болуптур.
***
Окуучулардын спорттогу жетишкендиктери бутундей
айылыбызды сыймыктандырып, мактандырган ошондой ал
тын доор биздин Токтогул мектебибизде да болгон. вткен
кылымдын 80-жылдарынын ортосунда, кебунесе 1971-жылы
туулган агаларыбыздан турган баскетбол боюнча мектептин
курама командасы райондо жецишти дегеле эч кимге бербей
койгон. Алардын ар бир оюну агай-эжекелерибиздин, окуучу
лардын, айыл тургундарынын маанайын кетеруп, биримдик
сезимин чыцап, эмоционалдык тилектештигине негиз болчу.
1986-жыл болсо керек. Кезектеги райондук мелдеш биз
дин мектебибизде етуп калды. Легендардуу агаларыбыздын
оюнун алгачкы жолу ошондо кердум. Алар менен беттешкен
башка командалар аргымак менен жарышкан кунандай керунген мага.
"Токтогул мектебинин эмки атаандашы - Жацы-Талап
мектеби” деген жарыя айтылган сон,, чоц класста окуган куйерман кыздардын бири,:
- Абайлагыла, жецилип калбагыла, - деди ары-бери басып
денесин жибитип жаткан Момунтаев Жоомарт агага кайрылып.
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Жоомарт ага "бул маселе эмес" дегендей колун шилтеп
койду.
- Баягында утулуп калдыцар эле го, - деди тигил кыз, оюнчунун тоотпостугуна капалангандай.
- Анда биз анчейин быша элек болчубуз. Азыркы оюн башкача болот, - деди Жоомарт ага дегеле кабатырланбай.
Бир аздан кийин райондогу эц кучтуу эки команданын
куйермандардын буйурун аябай кызыткан беттешуусу башталды. Биздин айылдыктар суйуктуу командасынын ар бир
упайына шатырата кол чаап, кутурете жер тээп, тамактары айрылганча кыйкырып жатышты. Куйермандардын куйуп турган кездеруне, албырган жуздеруне, албууттанган абалына
жана элеп-желеп болгон сезимдерине байкоо салсац, эки кичинекей айылдын эселектеринин эрегиши эмес эле испаниялык
атактуу Реал-Мадрид менен Барселона футбол клубдарынын
кырчылдашкан беттеши орун алып жаткандай таасир калат.
Жоомарт ага жацылбаптыр: Токтогул мектеби жецди.
Ошол учурдагы райондун чемпиону Жацы-Талап мектеби
экен. Мелдештердеги эц толкундатуучу кез ирмемдер, эц
мыкты атаандашты эцип тушкен учурда болот эмеспи. Эки
жылдан соц Сеулда еткен жайкы олимпиадалык оюндарда
советтик футболчулар бразилиялыктарды финалда жецип
чемпион болгонунда да, кичинекей айылыбыздын алкагында
болгон мектебибиздин ошол жецишине кубангандай кубанбасак керек.
***

Башкасын билбейм, бирок мен учун андагы Токтогул мектебинин баскетболчуларынын райондогу аброю, дуйнелук
хоккейдеги канадалыктардыкындай, футболдогу бразилиялыктардай эле сезилчу. Алардын облустук мелдеште (анда
Ош, Жалал-Абад жана Баткен бир облус болчу] баш байгени
жецип алганы, бир топ убакыт бою эц сенсациялуу, кызуу талкууланган жацылык болгон. Жергиликтуу баскетбол жылдыз-
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дары Субанов Санжарды, Кенжебаев Анарбайды, Момунтаев
Жоомартты, Торукбаев Сатайды, Турдукулов Мелисти азыркы жаштар Месси менен Роналдону, Салах менен Неймарды
туу туткандай сыйлачубуз.
Мацдай терин тегуп, ошол легендарлуу команданы машыктырып, тарбиялап чыгарган мээнеткеч инсан - Жапаров
Токтоназар агай болчу.
***
Кийин мектептин баскетбол боюнча курама командасында биз да ойнодук. Токтоназар агай топтоп берген аброю ме
нен "Токтогул мектеби" деген атыбыз эле бир тобун сурдетуп,
коп куйермандарды керууге тартып турса дагы, агаларыбыздын ийгилигин кайталай албадык. Анткени, Токтоназар агай
биз бешинчи класста окуп жургенде эле кайтыш болгон. Аны
менен кошо мектебибиздин баскетболдогу ийгиликтеринин
алтын доору да аяктады. Айылдыктардын сыймыктануу сезимин кучетуп, биримдик духун бекемдегенге себеп болгон андай машыктыруучу, негедир, ошондон бери чыга элек.
Биреенун кубануусуна себеп болуу - кандай чоц сооп. Ток
тогул мектебинин баскетболчуларынын ар бир ийгилигине,
езгече коз алдымда алгачкы жолу чемпион болгонуна балалык баёолук менен суйунгенумдун сообу, ылайым сизге тийсин, бейиши болгур Токтоназар агай.
Мендей кубангандар аябай кеп эле...

Жецууиунуи аЧ сезими жана боордош эл
"Жецуучунун психологиясы” деген тушунук бар. Мындай
психология, кебунесе, кездегон максатын так аныктап, тынымсыз аракеттенуу аркылуу ага жете билген ийгиликтуу
инсандарга мунездуу. Максатка карай сапар эч качан жецил,
шыдыр болбосу бештен белгилуу. Ал сапардын ацына кулап,
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децуне чалынып, ак карын жиреп, кек музуна тайгаланып отуруп аягына чыгууга ар ким эле бел байлай бербейт. Бел байласа да, алгачкы сыноолордун тосмосуна урунуп эле кайра артка
кайткандар канча. Чыныгы жецуучу ~ максат чокусун багындырууда канча жолу жыгылса, ошончо жолу кайра тикеленип
кете алган кажырлуу кайрат, мокобос эрк, салабаттуу сабыр
ээси. Ошондой касиет адамда тубаса болобу же таалим-тарбиянын, ежер талаптын акыбети менен келеби? Бул суроого
ар бир адам ез жообун берсин.
Айтайын дегеним, Токтоназар агайдын баскетбол командасы менен жетишкен ийгиликтери, мектептин биз курактуу
кептеген окуучуларында жецуучулук психологиянын калыптанышына, жетилишине ебелге болду. 0згече, баскетболчуларыбыздын облус биринчилигин багындырганы, ийгиликтин
дарбазасына кулпу, жолуна тосмо болгон "мумкун эмес" деген
дарттуу пикирден канча акылдарды, сезимдерди дарылады.
Натыйжада, андан кийин далай ирет облустук, республикалык децгээлдерде мектебибиздин ийгилик байрагы бийик
желбиреп, кецул кушубуз кекеледу. Алардын бири - 1991жылы челкем таануу жана туризм багытындагы спорттук-интеллектуалдык мелдештен райондон биринчи орунду ээлеп,
облустан да байгелуу орун менен олжолуу кайтканыбыз. Об
лустук мелдеш Ала-Бука районунун Алабука-Сай деген абдан
кооз ереенунде еткен. Ал жайга Кара-Суудан Озбекстандын
Советабадына отуп, андан ары Наманган, Хасан-Сай аркылуу
жеткен саякатыбыз эч эсимден кетпейт.
СССР заманы болгондуктан, анда Кыргызстан менен 0збекстандын ортосунда азыркыдай чек ара бекеттери, тосмолору жок болчу. Кошуна республиканын аймагында деле ез
айылыбыздагыдай ээн-эркин жургенбуз. Тамактанганы же
башка кажеттер менен автобустан чыккан сайын езбек боордоштордун меймандостугуна, жылуу-жумшак мамилесине
ыраазы болгон элек. Азыр, эми ошол жагымдуу чындык жомокко айланды да калды. Дуйненун башка региондорунда
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эзелтен кайнаса каны кошулбаган елкелер биримдикке, интеграцияга умтулуп жаткан заманда, биз боордош элдер боло
туруп тескерисинче, бир кездеги биримдигибизди тикен зымдуу тосмолор, орлор менен бырчалап белуп, кедерибизге кеткенибиз ете екунучтуу.
"Катташпаса агайын, тууган жат болот” дегендей, ошол
тосмолордун, бекитилген чек аралардын кесепетинин эки
мамлекеттин тили, дили, дини бир элдеринин жацы мууну бири-бирине чоочун сыяктуу есуп келе жатканына кантип туйшелбейсуц? 0з ара байланышпаган, бирин-бири жакшы тааныбаган адамдардын, калктардын ортосунда ишенбестиктин
екум сурушу - кадыресе керунуш. Ушундай жагдайда Борбордук Азиянын кец келечеги тууралуу кеп кылууга болобу?
бзгелвр "Келечекке, алга!" деп жолун улай берсин, бирок,
биз Кыргызстан менен бзбекстандын ортосундагы бир туугандык ымаланын ошол еткен учурдагы децгээлине кайра
кайтышыбыз зарыл. Кандай екчебвйлу, биздин елкелердун
бакубат келечеги - биримдикте гана! Борбордук Азия мамлекеттеринин жацы саясий элитасынын алдындагы эн, ири мис
сия - регионалдык биримдикти мумкун болушунча бекемдвв
экенинен шек санабайм. "Кошуна ыраазы болмоюн Кудай да
ыраазы болбойт” деген сез бар го...

М ек теп те ок утп аган м угал им

Бул киши мени окуткан эмес. Ал тургай мугалим болуп
мектепте бир кун да сабак бербеген. Бирок, мен учун ал окутуучу. Класска кирип, кунде бирден теманы тушундуруп,
билимди сынап баа коюп, уй тапшырманы текшерип, сынак
алып отурбай эле, кез-кез кезиге калганда сезу, амалы, мамилеси, кыймыл-аракети менен далай нерсени уйретуп, кез
алдымда устат катары аброй кутквн асыл адам. Эгер мугалим
болсо психологиядан же анатомиядан берсе жарашмак...
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Мага Аталиев Берубай агай айылдагы эц атактуу адам сезилчу. Анткени, бала кезде тентектик кылганыбызда же жену
жок жерден ыйлап, ызы-чуу чалганыбызда улуулар "Берубайды чакырам!” деп коркутушчу. Тык токтоп, "Чакырба! Айтпа!"
деп бушуркеп отуруп калчубуз. Жаш баланын журегун титиреткидей ал арак ичип, ар ким менен чатакташып, айылды
будуц-чац кылган чоц жиндиби деп ойлогондор чыгар. Жок.
Берубай аба кун-тун дебей балдардын ден соолугуна кам керген айылдын кезге басар мыкты педиатры эле.
Табыбыз айныганда эле чоц энем: "Берубайга керсетейунчу”, - деп айылдын медпунктуна алып женечу. Ал тыцшагычы менен дем алуубузду текшерип, колтугубузга дене табын
аныктагычты коюп, оозубузду ачтырып тамагыбызды керуп,
кезубуздун чанагына байкоо салып бир топко убараланган
соц дары берчу же ийне сайчу. Дары ачуу, а ийне андан да
ачуу. Кайран кишинин биздин саламаттыгыбыз учун алпурушканын кайдан билдик. "Неге дары берет? Неге укол саят?”
деп купуя жаман коргенубузду билдирбей алдында мойтоюп
туруп берчубуз. Кем суйлеген, бир сырдуу кишинин сурдуу
кабагын керуп "дары ичпейм, ийне сайдырбайм" деп тополоц
кылууга кантип батынасыц.
Кечеден Берубай абанын карааны керунгенде, байкап
калса эле кууп жетип ийне сайчудай алдастап короого кире
каччубуз. Капыстан мацдай-тескей чыга кылса "зыянынан"
коркуп, саламдашып жиберчубуз. Салабаттуу неме алик алып,
бир аз жылмайып койсо езубузду ушундай бактылуу сезчубуз.
2010-жылы айылымдагы клубдун жанында еткен бир жыйында суйлеп жатып, коп кишинин арасынан Берубай абаны
керуп калдым. Кыйла картайып калган экен. "Клуб менен мед
пункт катарлаш жайгашкан жер бала кездеги эц жакшы керген да, эц корккон да жайым эле. Жакшы кергенум - клубда
кез-кез индия кинолору керсетулчу, концерттер болчу. Коркконум - ошол тегеректен Берубай аба керуп калса, ийнеси ме
нен ачуу дарысын камдап жетип келчудей сезилчу", - десем
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кепчулук менен кошо Берубай аба да аябай кулген. Эл алдында мага батасын берген.
Мындан бир жылдай мурда Бишкектеги борбордук мечитте жума намазында керуштук. Абдан кубанып, ал-акыбалды, тууган-туушкандарды сурашып турдук. Анда да бата
сын берип, жылмайган бойдон калган. Жараткан ушул асыл
инсандын жаркын элеси эсимде жана журегумде тубелукке
жылмайган бойдон сакталсын деп ошол коз ирмемди насип
кылганбы дейм. Бир жыл отпей Берубай абага мен батамды
бердим. Тагыраагы анын акыретке кеткен руху учун дуба
кылдым.
Балалыгым, айылым зеке тушкен сайын кайран кишинин
жумушуна баратып же андан кайтып келе жатып эшик тушубуздан еткен олуттуу, сурдуу элеси кез алдыма тартылат.
Аруу бебектердун батасы бат тиет дейт. Жарым кылымга чукул канча бебектердун, балдардын батасын алып, намаз ме
нен журуп акыретке кеткен бактылуу адамдын аркы дуйнесу
абат болсун деп тилейм.
Кош бол, балалыгымды зеке салган акжолтой абаке! Мен
учун сизден еткен дацктуу доктур, балким, эч качан болбостур...

А к ы р к ы са б а к

Жараткан жалгап дагы бир кыздуу болдум. Ат тандап
берициз деп апакеме кайрылсам, "бул саам езуце жаккан
ысымды коюп ала бер, балам" деп аталык ат коюу укугумду
пайдаланууга ак дилден уруксатын берди. Бул милдетке ете
олуттуу карайм, анткени адамдын аты затына таасир этерине
ишенем. Ойлонуп, дуба кылып, тизмеленген ар кандай ысымдардын маани-мацызы ачыкталган интернеттеги баракчаларды астейдил карап, WhatsApp-тагы бир туугандарымдын
тайпасында талкуу жургузуп, айрым устаттарым менен кеце-
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шип отуруп жакшы ысымга токтолдук. Кецешкен адам екунбейт дегендей чечимибиз купулума толуп, кецулум жайланып
калган учурда апам мага суроо салды:
- Балам, ат тандадыцбы?
- Ооба, апаке, - деп тандаган ысымды айттым.
Апам:
- Жакшы тандаптырсыц. Кут болсун, - деди да, бир саамга ойлонуп калды. Демейде ете олуттуу сез айтарда ушинтип
буйдаланып алмайы бар. Анан сезун минтип улады: - Мага да
бир-эки ой келди эле. Айтып коре берейин. Ашыкча сунуштун
зыяны жок. Баары бир тандай турган езун, болгондон кийин...
- Айтыцыз, апаке.
- Салкынбубу деген ат кандай?
- Мммм, - кулагым коне электенби же орусча айтканда "ста
ромодно" угулдубу, чынын айтсам акылым бул ысымды анчейин кабылдабады. Бирок, апанын сунушуна кантип "жок” деп
кесе жооп бересиц. Ошондуктан, сыр билгизбей жылмая суйледум, - Жакшы экен, апаке... Эмнеге ушул ысымга токтолдунуз?
- Ыраматылык Сакы жеценин чыныгы аты ушундай эле,
- деди апакем жылмая. Жакында эле козу етуп кеткен Сакы
эжеке - кошунабыз Мойдун агайдын жубайы болчу. Эл, эл
ичинде биз сыйлаган тектуу, эстуу, берекелуу аялдардан эле.
Бирок, анын метиркеде жазылган аты тууралуу биринчи жолу
угуп жаткам. - Ал мен учун орнектуу аялдардан, - деп апам се
зун улады. - Мойдун акем менен бир емур кол кармашып бактылуу жашады. Жашында келген жерин агартып-кегерткен
ак жолтой келин атка конду. Сегиз уул-кызды тереп, мыкты
тарбия жана билим берди. Уулдары азамат, кыздары кызматка тын,, тил билги чыгып, алгандары менен бакыт таап, мамыр-жумур жашап кетишти. Жецем бара-бара асыл пейили,
акылман адеби, салабаттуу мунезу менен барктуу байбичеге
айланды. бмуру еткуче куйеесун падышадай сыйлап, кезуне
тик карабады. Мойдун акемдин жакасы такыр кирдеген жок...
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Сакы эжеке тууралуу апам айтпаса деле жакшы билчумун.
Лнткени, кышында кыштоодогу эле эмес, жайында жайлоодогу да кошунабыз эле. Кааласак-каалабасак да жолубуз кесилишип канча жолу керуштук, баарлаштык, сукпатташтык. Азыр
ойлосом, кичине кезимде да мени бир да жолу баласынтпаптыр. Наристеге чоц кишидей кайрыл, бирок чоц кишидей
жооп кутпе деген насыйкатты такай амал кылган жайы бар
болчу. Дайыма сездерумду чоц кишини угуп жаткандай кунт
коюп, белбей тыцдачу. "Сез - кумуш болсо, угуу - алтын" дегендей, аз бирок саз суйлеп, кеп тьщдаган сабыр-салакалуу,
токтоо, бир сырдуу жан эле.
***

Биринчиде окуп жаткандабы, же экинчидеби эсимде жок,
бир жолу мугалимдердин биринин ордуна бизге сабакка да
кирген. Кол кетеруп доскага чыгышын чыгып алып жацы
эле етулген математикалык тецдемени чыгаруу формуласын
жакшы тушуне албай калганымдан эсептин тубуне жетпей
бир топ эле убара тарттым. Ошондо мага жан тартып жатканы
кадимкидей билине:
- Койчу, Нуржигит, эмне болуп жатасыц? - деп куйуп-бышып, бирок, жумшак айткан эле.
Мага далай жолу шириндиктерди берип, учурашканда
бетимден евп жылуу сездерун аябай, айланып, тегеренип,
кецулумду кетеруп турчу езумдун кошунам Сакы эжекенин
алдында ушундай абалда калганыма кысылып-кызарып уялганым менен, анын ошончо баланын арасынан менин атымды
айтып чакырганына сыймыктануум да чексиз эле. Ал тургай
эми эле "эмне болуп жатасыц?" деп эркелете айткан сезунен
жана жалооруган мамилесинен "Бул - сен чыгара албай турган
эсеп эмес. Билем, сен сабакты мыкты ездештуресуц. Жаркын
келечегице жана идирегице ишенем" деген маанини, шыктандырууну туйдум. Бала тамырчы болот дешет эмеспи.
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Бул саам жецилсе да кайра болчу беттеште жецишке жетерине беркундей ишенген спортчудай кайрадан Сакы эжеке
кирип калса уят болбош учун сабактарымды, алардын ичинде
езум анчейин кызыкпаган математиканы да тырышып жакшы окуп журдум. Бирок, эжеке ошол бойдон бизге сабак бербестен пенсияга чыгып кетти. Бул менин, балким, бала кездеги кичинекей, бирок, жылуу элестерге эргешкен арманым...
***

Мойдун агай жана Сакы эжеке менен езгече бизге катарлаш конгой айтылуу Жулгур жайлоосунда саламдашуубуз
кебуреек, алакабыз бекемирээк болчу. Анткени, жайлоодо эл
аз, электр жарыгы жок, телевизор убактыны албайт. Ошого
адамдын кадыры жогору: кецул белерун, да, кецул ачарыц да,
убакыт арнаарыц, сагынып куторун, да, негизинен, короолош
кошуналарыц. Маматбай аксакал, Айымбу эне, Кимия апа,
Айылчы аба, Мойдун агай жана менин чоц ата, чоц энем батбат бирин бири чайга чакырып, кенен-чонон сырдашып, маектешип отурушар эле. Биздин уйден чайга чакыруу учун атка
жецил, тайга чак деп чабарман кылып мени жиберишчу. Келген коноктордун, алардын арасында Сакы эжекенин колдоруна суу куюп, далай ирет батасын алдым.
Канча жылдан бери калаада, кабат уйлерде жашап келем.
Жайлоодогу аралыгы жок эле дегенде жуз кадам болгон боз
уйлерден айырмаланып, кабат уйлерде эшиктер тушташ, катарлаш. Мацдайыцда да, оц-солуцда да, асты-устуцде да адамдар жашаган батирлер. Бирок, кошуналар бирин бири чайга
чакырмак мындай турсун ез ара саламга да келишпейт. Кез
тааныштыгы эле болбосо арасынан кол сунушуп, ысымдарын, ал-жайын сурашып, алака тузуп, катташкандары, керек
мезгилде оорун колдон, жецилин жерден ала жардамдашып
кошуналыктын акысын етегендеру жузден бир, болбосо мицден бир эле чыкпаса... Адам кеп жерде, ошентип адамдын ка
дыры кетип, наркы тукке турбай калат тура. Болбосо, кечмен
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кыргыз дээринде жакыны, кошунасы, тууганы мындай турсун, бейтааныш жолоочу айттырбай кирип келсе да кудайы
конок деп аны акыркы карасын союп сыйлап узаткан меймандос калк эмес белек. Жайлоодогу балалык кундерумде ошол
улуу адептин, улуттук нарк-насилдин четин керуп калганыма
канымет...
***
Бир жолу Ашуу-Айрык дарыясынын аркы ейузундегу кашааланып тосулган жерибизде Орозбек агам чалгы менен
чаап берген бедени Албанбек агам экеебуз эртеден кечке дестелеп, боолоп байладык. Жаш бала дебей ошентип иштетип
турмуштун катаал сыноолоруна башынан даярдаган чон, атама ыраазымын. Дегеле мацдайынан тер теге ак эмгек кылып
жамандык керген адамды билбейм...
Суй жыгылчудай чарчап тамактанганы уйге келсем чон,
энем:
- Сакы сени мактады. Аябай жакшы иштейт экен, аз эле эс
алып, тынбай кыбырап ишти арбытты дейт, - деди бир жагынан сыймыктанса, бир жагынан мага жакшы кабар айтып маанайымды кетергенуне рахаттана.
- Кайдан билет экен аны? - дедим суйунучумду жашыра
албай.
- Анын серусунен биздин кашаа алаканга салгандай керунуп турат экен. Албанбек экеецердун беде боологонуцарды
бир топко байкап отуруптур...
Чындап эле Мойдун агайдын боз уйу жана мыкты каралган бак-шактуу короосу бийик секиде жайгашкандыктан, Талды-Суу тарап тээ бир топ жерге чейин панарома болуп керунуп турчу. Кыбыр эткенди байкаган кыраакы, парасаттуу жан
биздин иш-аракетибизди да кецул сыртында калтырбаптыр.
"Бала сынчы болот" дегендей Сакы эжеке сезду бошко кетирип шамалга сапырбас, бир пикирди айтардан мурун жети
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елчеп, жетимиш жолу толгонгон ички дуйнесу терец жан
экенин жакшы билчумун. Ошондуктан, анын мактаганы мага
майдай жакты, кадимкидей дем болду. Бешеней тердей иштешим андан бетер кебейду: суу ташыйм, отун терип келип кесип жыям, тамак, сут бышырганга от жагам, уй айдайм, жылкыларды тосуп келем, торпок кайтарам, чаначтагы кымызды
бышам, айтор, езуме тиешелуу милдеттерди тим эле дитимди
коюп, ыкыласым менен орундатам.
Сакы эжекенин ошол жылуу сезу - мага карата чоц ишенимдин авансы сыяктуу алигиче эсимде. 0зуц сыйлаган, баалаган адамдын мындай пикири туйгу сезимицди ийгиликке
даярдаган саяпкердин сыцары тура.
Билем, акылы толук, балакатка жеткен жандын адамдар
мени мактап жатат деген ишенимде жашоосу - анын бактысыздыгынын белгиси. Бирок, анда мен жаш бала элем. Адамдык асыл сапаттарымдын дагы да ачылышы, жендемдерумдун ойгонуп-оожалышы учун жылуу сез аба-суудай керек
учурум эле.
Ушул окуя сабак болуп, алигиче жаш балдарды мактоо аркылуу тарбиялоого аракеттенем. Жакшы сез Жараткан наристеге берген не бир мыкты сапаттарды ачып, алга сурей турган
керемет касиетке ээ. “Акмаксыц!”, "Кулагы жок!”, “Сен азыр
кичинесиц!", "Кыла албайсыц!", "Элдин балдарын кара!” деген
адамдын ындынын ечурчу копол, коре кептер менен канча
бебектердун чексиз таланттарын талпактай тепсеп, эч качан
чечилгис туйунчектей туйуп, жан дуйненун кайра ачылгыс
кутусуна катып кулпулап жатканыбызды езубуз да эрен-терен ала бербейбиз. Адамдан келген буйрукту кыйшаюусуз
аткарган туйгу сезимди мокотуп, уулап, талкалап туруп, баланын езуне, жаркын келечегине жана мумкунчулуктеруне ка
рата ишенимин жер менен жексен кылганыбызды туйбай да
калабыз. Хиросима менен Нагасаки мындан дээрлик жетимиш
жыл мурда тушкен атом бомбасынын азабынан азыр да то
лук кутула элек. Жаман сез да баланын сезими жана бактысы
учун ошол бомбадай эле кесепеттуу...
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Дуйнену дуцгуреткен Гарвард, Йел, Принстон университеттери АКШнын кучтуулугунен же бай болгонунан эмес,
бала кезинде мактоону мол угуп, шагы кектеп, шыгы ачылып,
/^уху кетеруцку, керецгесу бай жетилген америкалыктардын
илим-билимге болгон жендемунун жана суроо-талабынын
жемиши деп билем. Жекире берип жер кез, уруша берип унчукпас, кыйкыра берип кыжалат кылып чоцойткон балдар
кайсыл бир децгээлде мыкты багылса да, канаттары тегизделе кыркылган балапандай ексук, армандуу сезилет.
Жаш балага сын айтып калсам Сакы эжекенин "Койчу,...
эмне болуп жатасыц?" дегени сыяктуу жумшак суйлеп, таарынымыш этем. Катуу каккандан коре жумшак уялтуу адамга, езгече жаш балага алда канча кучтуутаасир берери кайра-кайра
тастыкталган чындык. Такай катуу уруш угуп, катаал мамиле
керген бала эки жуздуу болуп калышы ыктымал дейт, анткени, уруш укпастын айла-амалын кылып ата-эненин козунче
бирди, а ез алдынча кылганда башканы кылганга кенет тура.
***
2014-жылы он жети жыл бою кербеген Жулгуруме кайрадан бардым. Ал жайлоонун ар бир ташы, ар бир дарагы, ар
бир чебу алтын балалыгымдын балдай таттуу элестерин катып, чон, ата, чон, энемдин кацылжарымда калган жагымдуу
жытын сицирип алгандай жакын, тагдырлаш туюлду мага.
Кызык, эц бактылуу, эц кыялкеч кез ирмемдерим еткен жерде бала кезим бир суретке, элеске айланып алдымдан чыкса,
ортобузда кандай маек журмек? Анын мага тигиле тиктеген
кез карашында тацыркоо, сыр, сур, сыноо... баары болсо керек
эле. Мен аны ыргыта тааныган менен, ал мени дароо тааныйт
беле? Мен сенмин, сенин келечектегицмин десем ишенет беле
же жокпу? Кеп мына ушунда. Мен ага мындай бир гана сураныч менен кайрылмакмын: "Сен тилек кылып, сен кыялдангандан да мыкты адам болуш насип болсун деп батацды бер
чи... .
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Жулгур мемирейт. Баягы ынтымак коцшулардын бака-шака тушкен айылы жок. Маматбай аксакал, Айымбу эне, Кимия
апа, Айылчы аба бул жайлоодон эле эмес, эми бул дуйнеден да
кечуп кетишкен. Ал тургай биз менен чогуу ойноп чсщойгон
Кимия апанын небереси Манас досубуз да дуйне салганына
бир топ жыл болду. Келерде кезек берген Жараткан, кетерге
кезекке койбойт экен...
Акырын басып секиге чыктым. Мойдун агай менен Сакы
эжекенин короосу таанылгыстай езгеруптур: тыкан гана салынган ак там, аны орой тигилип тунт токойдой жетилген
меме-жемиштуу бак-дарактар, шуулдаган теректер. Мойдун
таякем колуна курок кармап тамарка жакта, Сакы эжем болсо серу тарапта бирдеме кылып кыбырап иштеп журушет.
Кан-жаны менен кошо буткенбу, же алган таалим-тарбиянын
берекесиби, айтор, бул адамдар мен билгенден бери эмгекти суйген езгече мээнеткечтиги менен таасирлентип келет.
Ушул сексенден етуп, секин журуп калган учурунда да жамбаштап жатып алып небере жумшабай, ездеру бешене терин
тегуп иштеп жургену, албетте, ернек алчу керунуш.
- Ассалому алейкум, - дедим короого баш бага.
Агай мен тарапты бир карады да жайдацдай кулду:
- Оо, кел, келе гой... Алейким салам.
Ар жактан акырын басып Сакы эжем да жетип келди. Бир
топ улгая тушуптур. Экое ой-боюма койбой серуге тешек салдырып отургузуп, дасторкон жайдырышты, даамдарды жайнатышты. Бир топко баарлаштык. Экее тец уйруле тушуп
мени кетиргиси жок. Валким, алар мага акактай аруу кезимди, емурдун керемет кез ирмемдерин, жанымдай керген чоц
ата, чоц энемди эстеткендей, мен да аларга жалган жашоонун
кайра келгис, келсе да эс тутумдарда гана конок болчу сонун
учурларын эске салгандырмын.
- Короону укмуш кылып коюпсуздар, - дедим талбаган таза
эмгектин узуру болгон кооз чарбакты тегерете карап.
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- Оолуцар жакшы экен деп келгендер айтып калышат, деди Сакы эжеке акырын суйлей жылмая.
- Оолу? - деп суроо узаттым эжекеге, - Ал эмне?
Бир канча китеп жазаганга улгургенум менен ушул сезду
емурумде укпапмын. Эл аралап, акылман адамдар менен суйлешсец, чети оюлбаган кенчти четинен кертип каза баштагандай жан дуйнец, акыльщ заматта байый тушет.
- Оолу - бул, короо жай, уй чарбагы дегендин башкача аталышы, - деп эжекенин ордуна агай жооп берди.
Мойдун агай Рыспай Абдыкадыров, Акун Токтосартов
сыяктуу атактуу адамдардан бери окуткан мыкты тилчи, адабиятчы.
- Жакшынын шарапаты деген ушул да. Сиздер менен маекти баштап-баштабай жатып бир нерсе уйрендум, - дедим эми
эле тапкан сез-табылгам учун кубанып...
Сукпат андан бетер кызыды. Бир топ макалдарды, нарктуу
насааттарды калем кагазымды сууруп чыгып жазып алдым. Кээде эс тутум эшиги кулпуланбаган капас сыяктуу. Камаган кушуц
каалганы ачып кайра бат эле учуп кетет. Ал капастын кулпусу калем менен кагаз. Керектуу кепти, изги илимди, санжыргалуу
санатты, нарктуу насаатты жазып калуу - келген ооматты кетирбей кармап калгандай эле кеп. Аны улам кайталап, акылга сицирип, амалда аткаруу андан еткен берекелуу иш...
Чыныгы мугалимден мектеп классындагы 45 мунот ичинде эле эмес, жолдо жолугушуп, талаада табышып, тоодо тогошуп калып , же ушинтип жайкалган жайлоодогу мемиреген
сулуу жаратылыш койнунда, ачык асман астында тек гана
пикир алмашып отурсац деле сабак ала берет экенсиц. Ошол
куттуу мунеттердегу ак дасторкондун четинде мен агай-эжекеден тил сабагын, ыйман сабагын, адеп сабагын, турмуш сабагын алып жаттым. Далай жацы нерселерди билдим. Бирок,
Сакы эжекенин мага берген акыркы сабагы ошол болорун
билген жокмун...
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Ж ол борсту ж ом огу

Ала-Букага бизди географ Закиров Сооронбай агай жетектеп барган. Бир топ жыл сабак берип журсе да, мен агайды
ошол сапар учурунда гана чындап тааный алдым. Адамды терецирээк билгиц келсе узак сапарга чогуу чык дешет го. Кетирген кемчилдиктерибиз учун урушмак тургай, бир жолу да
унун катуу чыгарган жок. Бизди аманат катары кабылдадыбы,
айтор курсагыбыз ток, маанайыбыз шат, ден соолугубуз саламатта болушу учун чын дилден кам керуп, куйпелектегенуне
ичим жылыган.
Бир жума бою табакташ, танапташ болуп, бирге журген
соц, агайдын созуне иши канчалык шайкеш келерин сынаганга да мумкунчулук болду. Ал еткен сабактарынын биринде, Ысык-Келде эс алып журуп керген-байкагандарын кейип
минтип айтып берген эле: "Ата-бабаларыбыз Ысык-Келду
ыйык сезип, ушунчалык таза тутушкан. Кочушуна суу толтуруп, жээктен жети кадам ары барып бетин жуушчу экен. А
азырчы? Жээгинде уят-сыйытты унутуп, денелерин керсеткон аял-эркектер аралашып эле журушет. Бабалар аздектеп
сактап бизге мурас кылган берметибиздин ичинде таштандылардын жатканын, таза денеси мененби же жокпу, айтор ар
кандай адамдардын жиреп, чабак уруп жургенун керуп ичим
эщнерилди. Саресеп салсац келдун усту майланышып булганганын байкайсыц. Ушуга кантип капаланбайсыц?”.
Ошол сезу эсимде калгандыктан, агай эрте менен АлабукаСайды бойлоп аккан Чанач-Сай дарыясына барып бетин жууганын байкап турдум. 0зу баяндаган ата-бабаларыбыз ецдуу,
алаканына суу алып, дарыядан бир аз оолактап барып бетин
жууп жатты. Сезу менен кылган иши дал келгенин керген
соц, агайды андан бетер сыйлап калдым. Чынында эле, дайрага кол-бетти жууганда башкалардын акысына зулумдук кылуудан абайлаш шарт. Анткени, ал дайрадан суу ичип жаткан
адамдар, жан-жаныбарлар канча?
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***
Мелдештин биринчи куну уюштуруу тобундагы жашы
элуулердегу толмоч орус аял Сооронбай агай менен абдан
жакшы учурашты. "0ткен жылы катуу урушуп койдум эле бул
аялды, - деди агай тигил ары кеткен сон,. - Денесин керсетуп
кийинип алган экен, "Бизден болбосо да балдардан уялсан,
боло. Аларга кандай ернек керсетуп жатасын,?” деп кейисем,
адегенде таарынып, бирок айтканыма муюган. Ошондон баштап, негедир, жылуу саламдашат. Баягыдай кийинбей калды”.
Уят деген улуу нерсеге жан дуйнесу, руху сугарылган
неме, ошондой керунуштерге кез жумуп коё албайт тура. Соо
ронбай агайдын туура эмес амалдарды, керунуштерду бетке
айтып, чечкиндуу тыюучу ошол сапатына азыр бутундей коомубуз муктаж болуп турат. Коомдук жайларда тукургендерду,
таштанды ыргыткандарды, сегунгендерду, таламандын так
тушунде тогуз жолдун тоомунда, кайнаган элдин арасында
башкаларды кезге илбей уятсыздык кыла кучуктей жытташкан жаштарды керуп туруп "Кой, антпе!” деп коюуга жараган
жанды дегеле жолуктура элекмин. "Биреенун туура эмес кылганын керсен, колуц менен токтот. Ага мумкунчулугун, бол
босо тилин, менен айтып токтот. Ага да болбосо, жок дегенде
журегун, менен жек керуп кой" деген улуу накылды аткарбас
кош кецул болсок, мындай коомдук илдеттер эч качан азайбай, тескерисинче ырбай береби деп корком.
Мелдештен учунчу орунду алдык. Областтын масштабында бул биз учун чон, ийгилик эле. Сооронбай агайдын жарыш
учурунда кетирген одоно каталарыбыз учун капаланганын
таптакыр айтпаган, билдирбеген сабырдуулугуна бир тан,
берсем, улгайганына карабай, жаш агай-эжекелерден ете бизди суреп, шыпылдап чур каган чыйрактыгына бир тан, бергем.
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Сооронбай агайды абдан сыйлаганымдын дагы уч себеби бар. Биринчиден, абдан жумшак киши эле. Шоктук кылсак
да урушпастан, азил-тамаша менен эркелетип тартибибизди
женге салып койчу. Ошончо жыл мектепте иштеп, канчалаган
окуучулардын тентектиги чарчаткыдай болсо да, нерви жукарбастан, жумшактыгын сактап калганы - педагогдук улуу
касиет анын табиятына таандык экенин айтып турбайбы.
Ошондой мунезунун шарапатыбы, айтор агай ез курагындагылардан алда канча жаш керунчу. Алтымыштан ашса да, отуз
эки тиши толук жана бутун эле. Ал “Мен Арзыматты окуткам”,деп биринчи жолу айтканда тац калгам. Анткени, атамдын эц
у л у у агасы Арзымат чоц абам, мага Сооронбай агайдан кыйла
улуу керунчу.
Экинчиден, агай женекейлугу жана ачык-айрымдыгы ме
нен айырмаланчу. Жаш балдар болсок да кичинесинтпестен,
алыстан кергенде эле "Кандай баланча акемдин баласы" деп
унун бийик чыгарып жайдары учурашчу. Саламдашуу адамдар ортосунда жакындык, туугандык сезимин чыцдайт деген
айныгыс чындыкты агай жакшы тушунсе керек. Кантсе да,
чоц молдонун уулу эмеспи.
Учунчуден, Сооронбай агай баарыбыздын суйменчулугубузге ээ болгон кыргыз тилчи Бегайым эжекебиздей мыкты,
ыймандуу кызды тарбиялаптыр.
***
Агай жалкоолукту жана ысырапкорчулукту аябай жаман
керчу. Бир жолу сабакка кирди да, “Баланча акемдин баласы,
турчу ордуцдан, - деди бир классташыбызга олуттуу жуз менен
жумшак кайрылып, - Эмнеге огородуцарды иштеткен жоксуцар? Эгин эгилбей, отоо чептер басып турганын керуп аябай
зээним кейиди. Атац жолукса урушайын деп журем. "Соорон
бай агай тезирээк бирдеме эксин деди" деп айт атаца...".
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Агайдын табиятка карата кандай мээримдуу экенин ЫсыкКелге болгон мамилеси жана Чанач-Сай дарыясында бет жууганы эле айтып турбайбы. Арал децизи соолуп баратканына
бушайман болуп, "Эне-Сай жана Обь дарыяларынын агымын
жылдын бир мезгилинде Аралга куя тургандай кылып буруш
керек" деп кеп кайталачу.
"Жолборстуну билесицер, - дечу ал Биринчи Май айылынын жогору жагына туташып турган жайлоонун атын айтып,
- Ал жолборстз^у, башкача айтканда жолборстору бар дегенди
билдирет. Убагында ушул жайларда жол борстор болгон. Адамдар ацга чыгып, атып, кырып, тукум курут кылган. Табиятка
мындай мамиле кылбаш керек", - деп кейичу кайран киши.
Бул, балким, агайдын жен гана жоромол-жомогудур. Би
рок, бизге абдан терец таасир калтырган. Жырткычтардын
тересу жолборсту жылас кылган адамдын жырткычтыгына
баш чайкоодон башка айла калбайт...
***
Табиятты таза тутуу зарылдыгына бизди минтип ынандырган эле.
- Силер кун сайын тамакка кошкон туздун таза экенинен
шегим бар, - деди агай бир жолу сабагын баштап жатып.
- Эмнеге? - деп жарданып агайды карап калдык.
- Себеби силер булгап жатасыцар да?
-Бизби?
- Ооба, силер.
- Кантип?
- Силер Кара-Кулжа дайрасына же тештун тубу менен еткон каналга барып киринесицер да, тз^урабы? - дед и агай, баарыбызды кыдырата карай олуттз^у жуз менен.
Анысы чын эле.
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- Сууга тушкенде тазалыкты сактап тушуп атасыцарбы,
же эч ким кербеген учурда кыянаттык кылып булгап коюп
атасыцарбы, мен билбейм. Бирок, канал Кара-Кулжа дарыясына кайра кошулат. Кара-Кулжа болсо Тар дарыясы менен
взгенден биригип, андан ары Сыр дарыясына куят. Сыр да
рыясы болсо Арал децизине куят. А Арал децизинин тузунан
биз кундо тамакка кошуп жеп жаткан "Арал аш тузу” жасалат.
Ошон учун сууну сыйлагыла, таза туткула. Суу сыйлаган зор
болот....
Биз агай эмнени айткысы келгенин ошондо гана ацдап,
каткырып кулгонбуз. Адамга "андай бол, мындай бол" деп
акыл уйроткондон керо, ушинтип азил-тамашага салып, кыйыр турдо жумшак айтылган насааттар етумдуу болот тура.
Сооронбай агайдын "аш тузу” тууралуу аскиясы - "Жакшы болсоц езуце, жаман болсоц езуце. 0йдо карап тукурсоц, кайра тушот кезуце” деген даанышман кептин башка сездер аркылуу
баяндалышы экен керсе.

Элибиз кебейсе дегенде эки коз терт болчу Сооронбай
агайдын.
- Баланча акемдин кызы, - деп кайрылчу кээде классташ
кыздарыбызга, - буюрса канча балалуу болоюн дейсиц?
- Билбейм, - дешчу кыздарыбыз уялып,
- Кызым, буюрса, он бала терешуц керек. Бала менен кошо
береке, ырыскы да келет. Элибиздин кебейушуне салымьщды
кош, садагасы, - деп чын пейилден суранчу. - Кеп элден мыкты, таланттуу инсандар да кеп чыгат. Химиядан Менделеевди
окуп жатпайсьщарбы. Ал киши Менделей чалдын он жетинчи баласы болгон. Эгер, "мага беш эле бала жетет” десе же "Он
жети баланы кантип багам?” деп ойлосо, анда химия илиминин генийи терелмек эмес да. Он алты балалуу болуу менен
токтоп калса деле Менделеевди билбей калмакпыз”.
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Кайран киши кайра-кайра кайталачу ушул насаатты ар
бирибиз аманат деп билсек, айылыбыз азыркыдай ээнсирей
тушмек эмес. Айылдын шацы, керку, берекеси адамдар менен
гана болорун байкаганымды жогоруда белгилеп етпедумбу.
Ала-Бука сапарынан кийин Сооронбай агай мени "Турист”
деп эркелетчу болгон. Мектепти аяктап, юридикалык жогорку окуу жайда окуп журуп, бир куну жолугуп калсам, кадимкисиндей жайдацдап "Турист-юрист" деп учурашкан. Валким,
агайдын оозунан мен уккан эц акыркы сез ушул болгондур...

Т а а зи м т а б е р и г и

Кичинекей кезимде, атамдын бир тууганынын уулу Касымбек агамдын: "Мазар чокудан 0зген шаары керунет" дегенин угуп, анын ошол бийиктиктен ааламга саресеп салганына
суктангам. Биздин айылдан кырк чакырым аралыкта жайгашкан 0 3 Г О Н шаары, анда мага аябай эле ыраак сезилчу. Анын
устуне, еркеч баштанып тизилип, айылыбызды туш тараптан
тосуп турган тоолор - бул ааламдын кыйыры, андан ары айдьщ жок деп ойлогон курактан жан,ы гана еткен кезим болсо
керек.
Ошондон коп узабай эле, башка, жан,ы бийиктиктен 03ген шаары мындай турсун, Амазонка дарыясы менен Кызыл
децизге, Эверест чокусу менен Антарктидага, Канберра менен
Каирге, ал тургай Марс менен Юпитерге кез чаптыра баштадым. Ал - агай-эжейлерибиз бизге билим аркылуу тартуулаган
бийиктик эле. Ошон учун, мен мугалимдерди, кек тиреген, ак
мецгулуу тоолорго салыштырам.
Мецгулерден башат алган дайралардын шарапаты менен
какыраган челдер гулзарга айлангандай эле, агай-эжейлердин берген таалиминин жана илим-билиминин себебинен
адам, коом, эл, Мекен, дуйне енугуп, еркундейт тура. Тоо койну
кен-байлыктарга бай болгон сыяктуу эле, мугалим да билим
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жана таалим аттуу эн, зор, чыныгы байлыктын казынасы экен.
Билимди жана тарбияны акча, алтын, кумуш, мансап сыяктуу
тартып алууга, чектуруп же ерттеп жиберууге болбойт. Ошон
учун, адамдын эки дуйнедегу даражасын илим-билимге жана
керкем адеп-ахлакка тете башка эч нерсе кетере албаса керек.
"Ким илимди издесе, бейиш аны издейт”, "Ата балага мыкты
тарбиядан еткен мурас калтыра албай” деген улуу накылдар
мунун тастыктап турбайбы.
Ушул эки деелетту кийинки муундарга эстафета сыяктуу
тапшырууну милдет жана максат кылганы учун мугалимдик
кесип ыйык. Мен рухуна таазим этип, эскерген агай-эжейлердин акыретке кеткенин тууралуу ар бир кабардын журегумду
тызылдатып, кабыргамды кайыштырганы ошондон.
Жараткандын каалоосу менен жашоо улана берет экен.
Кезу еткен мугалимдерибиздин арбагына арнап дуба кылуу
- ар бирибиздин шакирттик милдетибиз. Ошол эле мезгилде,
"Биз алардын акысын аз да болсо кайтара алдыкпы?" "Ишеничин актап, ыраазылыгына арзыдыкпы?" деген суроону езубузге бере журсек, емурге дагы да чодураак жоопкерчилик
менен мамиле кылган болот элек. Бул соболдор, бир жагынан
жан-дуйнену дурбетуп, бушайманга салса, бир жагынан жацы
бийиктиктерди багынтууга ебелге болуп, дем берет. Анткени,
биздин жетишкен ийгилигибиз, калыптанган изги сапаттарыбыз - агай эжейлерибиздин бизге арнаган эмгегинин акыбети, жемиши, мемесу...
***
Билим жана тарбия башаты - мугалимдерибиз болсо,
ошол башаттан ооз тийуу насип болгон алтын уябыз - мектебибиз эле. Мектеп менен коштошконума жыйырма жыл болуптур. Деген менен, андагы окуучулук он жылым, эч качан
дат баспаган алтындын сьщары кецулде кеенербейт, эсте
эскирбейт. Ал мезгилге кылчайган сайын, журегум жагым-
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дуу эскеруулердун эпкинине жылынып, жузумду суйунучтун
муру каптайт. Себеби, еткен ошол кундерумден адам, адис
жана инсан (личность) катары калыптануубуздун акжолтой
чыйырын, пайдубалын керем. Ал чыйырды салуу, пайдубалды туптее ыйык милдетин аркалоонун тумен туйшугун ез
мойнуна алган ардактуу агай-эжейлеримдин, биз учун кылган Ала-Тоодой эмгегине кайра-кайра алкыш айтам. Жана да,
алардын мемелеру болгон бирге окутан курбуларымды эстеп,
балалыктын биз чоцойгон чер токойлуу тоолордун койнундагы атыр аба жана бото кез булактар сыяктуу тазалыгынын
ацкыган жыпар жытына магдырайм.
Айылымда кеп нерсе езгерген. Шацкайган Мазар чоку менен шарпылдаган Кара-Кулжа дарыясы гана бир калыбынан
жазбаган сыяктуу. Келечегибиз тоодой бийик, дайрадай узун
болсун...

Y 4 МИН, ЖУБАЙЛУУ ПАДЫ Ш А

(Кытай сабактары)

Кытайдын кыздары эрке келишет дейт. Анткени, аялдар
эркектерге Караганда ондогон миллионго аз. Аз, тартыш заттын кадыры бийик болот эмеспи. Тартыш кыздар талашка
тушет. Анан, демейде, кимдин терт тарабы теп болсо, акылы,
байлыгы кеп болсо, кезунде от, деминде эпкин, журегунде
ерт болсо, кайраты кажырлз^у, эрки бек болсо, сезунде таасир,
амалында эп болсо, ошонун олжосуна айланат. Талаада таткан
тамактын даамы таттз^у да, талашта тапкан энчицдин, байлыгьщдын баасы башкача. Аны жоготуп же алдырып жибербее
учун ар дайым баркына жетип, кезун карап, кецулун табз^у
кажет. Бул пикир - акыркы чындык эмес. Болгону, Кудайдын
болгон бир алсыз кулунун божомолу, ою. Чынында, уйленуп
жар кутуу - бул Жараткан буйруган тагдыр, ыроологон ырыскы, тартз^улаган таалай...
Мени кызыктырганы - башка суроо. Эмне учун Кытайда
аялзаты аз? Ооба, кылымдар бою журуп келген согуштарда
далай эр азаматтардын башы кеткен. Деген менен андай алаамат сыноону баштан кечирбеген дуйнеде кайсыл эл, кайсыл
улут бар? Кыргызым деле кыргын артынан кыргын, согуш артынан согуш керуп кылымдардын кырка-кырка ашз^уларын
аман-эсен ашып келбедиби. «Кайьщ барбы кыргыз балта чаппаган, езен барбы кыргыз сеегу жатпаган?» деген саптар те
тин жерден жазылбаган да. Бирок, бизде сан жагынан аялзаты
басымдз^улук кылат.
Сураштырып жообун таптым. Кытайда бир канча жылдан
бери «бир уй-булеге - бир бала» деген саясат журуп келген.
Саны арткан калкынын кейгейлеру кебейуп, аны багуунун
камы кыйнаганда, ырыскыны езу берчуден бетер мамлекет-
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тик бийлик ушундай чечим кабыл алыптыр. Ким бирден кеп
чурпе керсе очойгон салык телеп, даты башка административдик айыптарга тушугуп, айласы алты кетчу экен. Кубаттуу
олкенун темир кол бийлиги менен тирешип абийир таппасын
билген жарандардын басымдуу кепчулугу ушул эрежени карманып, бирден гана бала кутуптур. Артымдагы мураскорум
эркек болсун деген пенделик сезим кытай коомунда деле кецири жайылган белем, айтор, бойго буткен баланын жынысын УЗИ менен аныктап, кыз болсо улам алдырып отуруп, уул
болгондо гана кез жаргандар кебейуптур. (Бойдон алынган
бейкунее бебектердун убалы, кусуру сезсуз тийерин, кол ме
нен кылган улуу кылмышка баш менен жооп берчу учур келери талашсыздыгын ойлоп да койбой ойрон иштин отуна оронгондор, аттиц, бизде деле бир топ). Ошентип отурса аялзаты
кебеймек беле? Бул бир.
Экинчи дагы бир себебин «Тыйылган шаар» аталган Бээжиндин борборундагы мурдагы падышалар жашаган тарыхый
жайга зыярат кылганда тапкандай болдум. Гиддин айтымында мурдагы падышалардын биринин уч мин, аялы болуптур.
Бул болмуш менен Кытайдагы аялзатынын аздыгынын ортосунда кандай байланыш барын кийинирээк чечмелеп керелу.
Азыр кеп нугун Кытайга болгон сапарыбыздын максатмацызына бурайын.

1. УЙРЭНУУ УМУТУНДвГУ САПАР
Ж е т и ж ы л д а н сон,

Арадан жети жыл еткен соц Бээжинди кайра керуу насип болгонуна шугур. Акыркы жолу бул елкенун ошондогу
башчысы Ху Цзинь Таодон сукпат алуу максатында журналисттердин делегациясы менен келгенимден бери да Кытай
кыйла езгеруптур. Чу дегенде эле быжырап, тынымсыз журуп
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жаткан толгон-токой курулуштар кезге керунет. Урумчу ме
чен Бээжинде пайда болгон заманбап кварталдарды, райондорду керуп, бийик кабаттуу уйлерду, имараттарды куруу
мындагылар учун чатыр тиккендей эле жецилби деген ойго
келет экенсин,.
Бээжиндин езунде эле 6-7 миллиондой автоунаа бар дейт
бизге даре берген кытайлык агайлардын бири. Кун сайын
тыштан кирип-чыккандарды кошкондо 12 миллионго чейин
жетет имиш. "Кытайлашкан" чет элдик маркадагы автунаалар
кебейуптур. "Кытайлашкан” дегеним, мерседес баш, ауди,
чевролет, фольефаген-жетта, дэу-матиз каш болуп тышкы макеттери бир аз езгертулуп чыгарылат экен.
***
Адегенде Бээжин боз туманга чулганып турган. Бир нече
кун асманынын чайыттай ачылганын, кундун кез уялта тийгенин кербедум. Ошондон улам бул жакта узак убакыт жашап
кеткен таанышымдын "Бээжинди дайыма тутун каптап турат”, - дегенине ишене баштадым. Мегаполистин 25 миллион
дой жашоочуларынын бардык таламдарын аткарыш жана
"Дуйненун фабрикасы" катары башка елкелерду кытай товарлары менен камсыздаш учун иштеп жаткан сансыз заводфабрикалардан, жылуулук станцияларынан буркурап канча
тутун чыгып жатат? "Бир нерсеге жетуу, демек, бир нерседен
кечуу” дегендей, Кытай экономикасынын азыркыдай ылдам
енугушунун кесепети, ошентип, айлана-чейреге, экологияга
эбегейсиз тийип жаткан тура деген бутумге келдим. Бээжин
ди "каптаган тутун" тууралуу ушул оюмду айтсам, кытайлык
чиновник, экономика жана соода министрлигинин кызматкери Чен Гюи Лин: "Кытай улуттук дун, жыйымын кебейтуу
менен алек болуп, айлана-чейрену коргоого анчейин саресеп
салбай келген. Эми экологичны булгабай туруп енугуунун
жолдорун издеп жатабыз", - деп кулуп койду. Оозуна май. Анткени, экологиянын кыйроосу - бул бир эле мамлекетке тие-
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шелуу маселе эмес. Анын кесепети бардык жер шарына тиет.
Чойренун булгануусунан улам жайылып жаткан оорулардан,
Озон обосунун тешилишинен, абанын жылууланышынан,
мецгулер ээрип, таза суунун тартыш боло башташынан ж.б.
зыян тартпаган кайсыл эл, кайсыл улут, кайсыл макулук бар?
Жылып турчуу абаны, булутту, тутунду, океандын агымын тосуп калар бажы же чекара кызматы да жок.
Жашоо децгээли канчалык жогоруласа да, адамдын таза
аба жутуу жана апачык асманды, андагы толукшуган айды,
бажырайган жылдыздарды, чыгып келе жаткан кунду даана
керуу мумкунчулугуне ээ болбогону - анын ексугу эмей эмне?
Кыргызда туз да, кыйыр да мааниси абдан терец "асманыц
ачык болсун” деген каалоо-тилек тегин жерден коп айтылбайт да. Ушуларды ойлоп, бээжиндиктерге боорум ооруп турганда кун ушундай сонун ачылды дейсиц... Ошол туну атайын
чыгып карасам ай да, жылдыздар да туптунук керунуп, асман
ды шекеттеп туруптур. Чен Гюи Линге берген суроом учун
бир аз уялып калдым.

Баса, Кытайга келген максатымды айта элекмин да. Кыргыздын бул улуу кошунасынын экономикасынын канчалык
ылдам енугуп жатканын айтпаган адам, жазбаган гезит кал
ган жок. Ушундай ургаалдуу енугуунун себеби эмнеде экенин
талдап аз да болсо тушунуу учун бул жолу Кытайга билим издеп келдим.

“ К ы л ы м ж аш асан, к ы л ы м о к у "

Мектеп курагымда бир китептеги "Кылым жашасац кы
лым оку” деген насаатты дароо чентек дептериме кечуруп жазып алгам. Ошентсе да, 11-классты ийгиликтуу аяктап, андан
соц бир жакшы жогорку окуу жайын бутуруп алсам ошол билимим бир емурге жетет деген купуя ишенимим бар эле.
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Билим деген аттестат жана сертификат, алтын медаль же
Кызыл диплом менен ченелбесин, аны ездештуруу 11 же 5
жыл менен чектелбесин, мектепте, университетте уйренгендерубуз билим дуйнесуне баш баккандагы гулзарлуу кыйырсыз бакчанын кымындай гана чети экендигин, билим майданында алиппени ездоштургендей алгачкы гана кадамдар
болгонун анда билбептирмин.
Уй бир жасалгасы, унаа бир оцдолушу (ремонту), бассейн
сууга бир толтурулушу, дарак бир сугарылышы, дубал бир
шыбалышы менен ардайым тура бербегениндей эле, билим
да бир жолу алынган бойдон ар дайым сакталып, кеенербей
журо бербесин анда тушунбоптурмун.
Ошондой ойлонгонумдун да себеби бар эле. Тааныгандарымдын бир окуу жайдын диплому менен жумушка кирип, бала-чакасын багып, тиричилигин еткезуп журсе да ез кесиби
боюнча китеп ачып карагандар чанда гана боло турган. Кызмат ордум кетерулсе, уй курсам, унаа алсам, жер керсем, байысам дегендерди четтен жолуктуруп, бирок бир айлык Курска
же семинарга барып, жацы билим, маалымат алып келейин
деп ынтылгандарды дегеле кезиктирбептирмин.
Кез-кез мугалимдерибиз билим децгээлин жогорулатканы шаарга кеткенин угуп калчубуз, бирок ездерунун эрки ме
нен эмес, жумуш талабына, программасына ылайык, атайын
жадыбал менен кезектешип барышчуу. Ошондой шартта, чолок акыл емурдун билим алууга арналган улушу мектеп ме
нен жогорку окуу жайда гана белем деген бутумге келбей койбойт тура.
Ал учурда билимге болгон мындай мамилеге тац калуунун
да кереги жок эле. Анткени, замандын ыргагы, маалыматтын
агымы алда канча жай нукта жылчу. Анын устуне, дээрлик
бардык коомдук жоопкерчиликти мамлекет ез мойнуна алган
социалисттик системада жеке демилгелердин, долбоорлордун атаандашуусуна негиз да, ебелге да болбоптур. Ошондо
калыптанып канга сицген, "екмет кылат" деп езгеге ез жугун
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артмай жаман адаттан дале толук арыла албай жатканыбыз
жалганбы?

Азыр эртец менен уйренген теорияц туш ообой эскирген
маалымат доорунда жашап жатабыз. Кебунесе, алган илимий
маалыматьщды бугун пайдаланып калбасац, эртец эле анын
актуалдуулугу азаят. Техникалык жетишкендиктердин емуру
ерук гулунукундей кыска болууда.
Эткен кылымдын 90-жылдары бир досумдун "интернет
деген чыгыптыр, анда Кыргызстандан жазганыцды ошол эле
замат Америкада окуй алышат экен” дегенин угуп, тушун ецу
менен алмаштырып акылынан айнып калганбы деп ойлогом.
Анымды интернет менен кошо терелген жаш балдарга айтып
берип кулку да болдум.
15-20 жыл илгери техниканын кереметиндей туюлган
пейджерлердин унутулганы качан. Аны азыркы жаш муун
билбейт, билгиси да келбейт. Кийинчерээк дээлик ар бир уйде
турган DVD иштеткич мындай калсын, кассета гана тушчу ви
деомагнитофон анча-мынча гана адамдарда боло турган. Эми
DVD да акырындап тарыхка аманат тапшырылууда...
2007-жылы Жапонияда "Айпод", "Айфон” сыяктуулардын
сыламай экрандарын керуп, ошолорду ойлоп тапкан адам
акылына тац бере тамшандым эле. Азыр ар бир мекендешимдин чонтегундо журот андай "кереметтер”. Дагы уч жылдан
соц, алар да жацы ойлонуп табылган техникалык шаймандын
келекосунде унутулуп, пейджерлер сыяктуу ыц-жыцсыз та
рыхка сицип кетпейт деп ким кепилдик бере алат?
У бак ы т ж ана би л и м

Убакыттын да берекеси кетти. Айлар жумага, жумалар
кунге тецелип калгандай туюлат. Убагында олуялар айтып
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кеткендей "жатсан, уйкун, канбай тун кыскарды, кылсац ишиц
бутпей кун кыскарды”.
Ошентип, мезгил менен тец журуу ете кыйын болгон учур
келди. Ушундайда, дуйнелук эмгек базарындагы атаандашууга туруштук беруу учун, жен гана коомдо, жашоодо татыктуу орун табуу жана ез ишинди сапаттуу аткаруу учун билимди улам жацыртып, улам енуктуруп туруу аба-суудай зарыл
болот экен.
Эмурдун талап-максаттарына керектееге мурда бир окуу
жайды бутуруу жетиштуу болсо, азыр жок эле дегенде уч жолу
окуу жайын аяктоо талап кылынарын айтып чыгышпадыбы
айрым билермандар. (Албетте, кеп коррупцияга белинен малынып, кадыр-баркынын ашмалтайы чыккан сапаты темен
ЖОЖдор тууралуу болуп жаткан жок).
Мындай божомолдорго да кошулса болот. Жараткан насип кылып ез мекенимде, АКШда жана Жапонияда уч жогорку
окуу жайында алган илим-билимим, азыркы замандын шарданында жумуруга жук болбой калгансыганы мунун далили
эмей эмне.

Керген сайын кере элегимдин, билген сайын биле элегимдин кептугуне кез жетип, жоопко Караганда суроого, чечимге
Караганда туйунге кебуреек кептелчуу болдум. Ушуга чейинки окугандарымдын кошундусу, жыйынтыгы Омар Хаям айткандай "али эч нерсе биле элегимди” гана кезуме сая керсетуп
тургансыйт.
Кээде жумушту таштап Гарвардга, Кембриджге же Йелге
барып окуунунун аракетин кылсамбы деп да ойлойм, бирок,
андан билимге болгон муктаждыгым азаярына кезум жетпейт. Анын устуне сапаттуу билимди бир гана атак-дацктуу
окуу жайлар, андагы мударристер берет деп ойлоо да туура
болбосо керек. Айылдарда бар-жогу билинбей эле журген,
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кыргыздын 36 тамгасын деле толук тааныбаган кээ бир адамдар менен суйлешуп отурсац Киосаки менен Баффеттин, Форд
менен Хиллдин, Най менен Нештин, Нобель сыйлыгын алган
аалымдардын китептеринен таппаган акылмандыктын азыгына жан дуйнен, сугарылат.
Жакшы эне болуу тууралуу семинарларга катышпай туруп, ондогон уул-кызды сак-саламат чоцойтуп, нарктуу тарбия берген апаларды айтсан,.

Ушундан улам, чыныгы билимдуу бул моллекуланын кыймылынын траекториясын, Юпитер планетасынын диаметрин,
укуктун, мамлекеттин теориясын, Коста-Риканын борбор
шаарынын аталышын же Арктикада ескен есумдуктердун
аттарын билген эмес, арамдан адалды, жамандан жакшыны
айра билген болуп журбесун деген да ой келет.
Чындап эле дуйнедегу эц узун дайра Нил, эц кичине елке
Ватикан экенин билген-билбегенимдин кимге канча ысыксуугу бар? А бирок, ейдеден келе жаткан темендегуге, атчан
жееге салам бериш керек экенин, он, тарапта турган адамдын
уйге биринчи кирууге акысы кебуреектугун, тамактануу учун
эл менен тец отуруп, бирок башкалардан эртерээк туруп кетсен, болоорун, башка балээ келбесин десец жалган айтпоо, аманатка кыянат кылбоо, арам жебее жана жакшы кулк-мунездуу
болуу зарылдыгын, арамдан ыракат издесец адалдан ыракат
таппай калаарьщды билгенимдин пайдасын, берекесин ар
кун, ар кез ирмем сайын сезип жашап келем. Буларды Гарвард
менен Оксфорддон эмес, арабыздагы эле акылман ага-аталарыбыздан уйренгем.
Ааламды ацдап тушунууну ниет кылып, тегерек-чейреге
бир саамга гана байкоо салып, ой жугуртсе, анда канчалаган
укмуштуудай сырлар катылганын байкоого болорун тушунуш
учун да Гарвардга барыш кажет эмес. Ошол себептуу билим-
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дин кени, булагы кайда деген суроо пайда болот. Жообун азырынча таба элекмин.

Ж упун улуктун ул уул угу

Бир жагынан, кайра билимге суусаган абалда жашоонун
кайыры, берекеси молбу деген ой келет. Анткени, Жараткандын ааламдагы бардык дециздерди, мухиттерди бириктиргендей билиминен женекей адам мындай турсун, айрым
белгилуу пайгамбарларына бир тамчыданы гана буюрганы
тууралуу баяндар бар эмеспи.
Демек, биздей кадыресе пенделер учун билимге муктаждыктын дайыма болушу табигый эле керунуш да. Ушуну ацдай билуу насип болгонуна шугур. Себеби, "билем" деген корстондук пайда болгон мунеттен тартып кекурекке текебердик
сезими уялашына жол ачылышы ыктымал. Бул каргашалуу
сезим енугуунун жолун тосуп, кедерге кетирчуу кесепетке ээ.
Билими жана ибадаты менен убагында Жаратканга жакын
болгон шайтан бейиштен текебердигинин айынан куулуп,
катуу каарга калган эмеспи. Бир кезде бут дуйнеге кандай
жашоону уйроткен Советтер Союзу азыр кайда? Ал эми бут
дуйнеден билим издеп, башкалардын "акылын уурдаган" Жапония менен Кытайчы?
***

Ошон учун, "билем” жана "уйретем” деген сезимдерден
алые болуп, емур бою уйренууге, билууге умтулууну, пайдалуу билим алууну буюрсун деп тилек кылалы. Эн, башкы маселе ошол билимди амал кылууда, жашоодо колдонууда турат.
Адеп тууралуу шедевр китептерди жазып, бирок езу адептен
куру калган бир аалымдын кейпин кийууден сактасын Жараткан.
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Ушуларды ойлоп акыл жана рухий керецгемду заманбап
билим менен да толуктап турууга ниет кылдым. Кытай жергесине жыйырма кундук окууга келген максатым да ошол.
Акыркы чейрек кылымда экономикасы, илими, технологиясы жана эл аралык таасири укмуштуудай ылдам енуккен бул
елкеден уйренчу нерселер огеле кеп болуш керек. Эмнегедир,
адамзаттын акылманынын "Илимди Кытайга барып болсо да
алгыла” деген насааты эсиме тушту...

2. МЭЭНЕТТИН Ы РААТЫ
А кы л м ан са я са тты н туш ум у

Дипломатиялык кызматта иштеген, жашы элуу бештердеги таанышым: "70-жылдардын аягында биз менен Москвадагы Бауман институтунда кытайлык студенттер окуй турган.
Ар туну бир оокумга чейин ошол куну сабакта уйронгендерун,
алган жан,ы маалыматтарын тизмектеп жазып Кытайга жиберип турчу”, - деп керген окуясын айтып берди эле.
Аны угуп: "Экономикалык ийгилик, есуп-енугуу, эл ара
лык бийик аброй капыстан, езунен езу эле келе койбойт да.
Албетте, алардын артында бутундей бир коомдун эбегейсиз
эмгеги, арыбаган аракети турат” - деп ойлогом.
Чынында эле ез мекенинин экономикалык державага айланышы учун кытайлыктар кандай гана мээнет кылышпады:
тун-кун дегенди билбей иштешти, окушту, алган билимин,
тапкан байлыгын ата-журтуна ташышты, башкалардын акылын уурдап, енерун оздоштурушту. Азыр деле ошонусунан
жазбай келишет. Жалпы жонунан алганда бул элдин журумтурумун, адеп-ахлагын, кулк-мунезун, баалуулуктарын мактагандан алысмын, бирок эмгекчилдигине, кужурмендугуне тан,
бербешке айла жок.
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Кудайга шугур, биздин деле канчалаган мекендештерибиз чет елкелердегу алдьщкы окуу жайларда билим алып жатышат. Арасында, балким, уйренген баалуу маалыматтарын
Кыргызстанга жиберип жургендер да бардыр, бирок мен андайларды билбейт экемин.
Бир жагынан, алардан эч ким талап кылбаса кимге женетмек эле? "Кецешти сураганга айт” деген кеп бар го.
Демек, мамлекетибиз тышта окуп жаткан кыргызстандыктардын тизмесин тактап, алар аркылуу мекенибизге пайдалуу
билим, тажрыйба, технология (ноу-хау) алып келуу ишин системалуу уюштурчу учур келди.
***

Ийгиликке жетишкен елкелер кумга сицген суудай жоголчу, берекесиз акчалай гранттарды тартканына маашырланбай, езгелердун ернектуу жактарын ездештуруу аркылуу
акыл керецгесун жана казынасын байытууга умтулушкан.
Анткени, акча деген бугун бар да, бурсугуну жок. А билимди,
акылды жана тажрыйбаны эч ким тартып ала албайт, устегу
менен кайтар деп да сурабайт.
***

Баумандагы кытай студенттеринин кылган иштери расмий Бээжиндин ушул ецуттегуалысты кездеген акылман саясаты ошол жылдары эле башталып, жолго коюлганын айтып
турбайбы. Бир кезде бизден уйренген Кытай эми минтип кай
ра бизге акыл айтчу децгээлге жеткени - ал саясаттын тушуму
деп тушунем.
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Кытай студенттеринин жогоруда айтылган жоругу 1976жылы Ден Сяопин улуттук экономиканы астейдил реформалоону баштап, "Ачык эшиктер” саясатын жарыялагандан кийин орун алса керек. Анткени, туптелуп, элдин ац сезимине
сицип, отуруп калган системаны сындыруу менен таптакыр
жацы багытка сапар алуу - кыйындан да кыйын милдет. Андай олуттуу жана терец езгоруулорду жузего ашыруу учун
саясий эрки бар кучтуу жетекчиликтен тышкары сапаттуу
адам ресурсу жана технологичны енуктуруу багытындагы
жацы идеялар, ойлор, маалыматтар аба-суудай зарыл эмеспи.
Мындай муктаждыктарды чукул чечиш учун улуттук экономикасынын жабык эшигин ааламга акырындап ача баштаган
Кытай дуйненун мыкты техникалык окуу жайларына жендомдуу улан-кыздарын атайын тапшырма менен женеткен
болсо керек.
Убагында кыска аралыкта экономикалык секирик жасап
далайларды тац калтырган Малайзия, Туштук Корея, Синга
пур, Жапония да ушинтишпеди беле.
Ошондой кыйынчылыктар коштоп заманбап, бакубат
жана кучтуу Кытайды курууга багытталган реформа башталгандан берки 36 жыл ичинде Азиянын торттен бирин ээлеген,
1 миллиард 371 миллион эли дуйне калкынын 19%ын тузген
бул елкенун экономикасы таанылгыстай езгерду.

Т а а с и р л е н т к е н са н д а р

1978-2010-жылдар аралыгында Кытайдын ички дуц жыйымы (УДЖ) 16 эсе кебейуп 5.9 триллион АКШ долларына
жетиптир. 2012-жылкы керсеткучу болсо 8.65 триллион долларды тузуптур. Дуйнелук экономикадагы улушу 1.8%дан
9.3%га, экспорту менен импортунун жалпы келему 140 эсеге ескен. 2009-жылдын аягына карай 161 мамлекетке, 30 эл
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аралык жана регионалдык уюмдарга берген жардамы 41 мил
лиард доллардан ашыптыр.
Кытай компаниялары елкенун ичинде эле эмес эл аралык
рынокто да канатын жайып, кууленуп-кучтенуп баратканын
алардын 2009-жылы чет мамлекеттерде 450 мицдей жумуш
ордун тузуп, 11 миллиард доллар салык телегену айтып турат. Ал эми Кытайдын езунде жылына 9 миллиондой жумуш
орундары тузулет экен.
Реформа башталганчакты дээрлик бардык мал-мулк, мекеме, уюм, ишкана мамлекеттин менчиги болсо, азыркы кунде
ишкердик, соода, ендуруш, кызмат керсетуу менен алектенген
мамлекеттик эмес тузумдер, жамааттар УДЖнын жарымынан
кебун ендуруп, УДЖнын енугуусунун учтен экисин жана жу
муш орундарынын 70%дан ашыгын камсыздайт экен. Кытайлыктардын орточо жашы 68ден 73.5ке узарып, 187 елке арасында 83-орунга чыгыптыр...
***

Кытайдын экономикалык енугуусунун ыргагын жана ден,гээлин керсеткен ушул сандар жана мисалдар менен азырынча чектеле турайын. Анткени, сандардын емуру ете эле кыска
болот: бугункусу кечээгисинен, эртецкиси бугункусунен башкача. Экинчиден, максатым бул елкенун канчалык енуккенун
эмес, эмне учун экономикалык ийгиликтерге жетишкенин тушунуу болуп жатпайбы.
Бул ецуттен 30 жылга жакын Кытайда мамлекеттик кадрларды окутуу менен алек болуп келаткан Ли Веимин мырзанын "Мамлекет менчигиндеги чарбаны реформалоо” темасындагы дарсы мен учун пайдалуу болду.
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"Велосипедди кайра ойлоп табуунун зарылчылыгы жок"
дегендей, бейтааныш ишти жасоонун алдында ошол багыттагы башкалардын кылганын уйренуу ете маанилуу. Мамлекеттин менчигиндеги ишканаларды реформалоонун алдында
Кытай бир катар елкелердун тажрыйбаларын кылдат талдап,
иликтеп чыгыптыр. Ал мезгилде СССР сыяктуу эле бардык
ишкана, мекеме, уюмдар мамлекетке караган, жеке менчик
институту дээрлик жок, борборлоштурулган, пландуу экономикасы бар Кытай учун "мамлекеттик менчикке" мамилени
езгертуу - мамлекеттин езун туп-тамырынан озгертууге тете
опурталдуу жана эр журек кадам эле.
***
Табиятыбыздан тобокелчиликке, опурталдуу аракеттерге
орчундуу себеп болмоюнча барбайт эмеспизби. Кытай да ал
мезгилде чоц амбицияларын ишке ашыруу мындай турсун,
миллиардга чукул элинин курсагын кантип эптеп тойгозууну
ойлогон абалга жетип, жагдайды жакшыртуунун алапайын
издей баштаган. Кырдаал ушунчалык кыйын болгонун ал
учурдагы адамдар бири-бирине саламдашуунун ордуна "тамак жедицби" деп кайрылганы эле чебер суреттеп турбайбы.
Ошол заманда Европадан Бээжинге иштегени келген бир
айымга жацы эле таанышкан кытай жигити эрте менен "тамак
жедицби?" деп жылмая караса, мени тамактануу шылтоосу
менен жолугууга чакырып атат деп ойлоп, курсагы токтугун
айтып, анын жанынан алыстаганча шашыптыр. Андан соц жумушуна келсе аял-эркек, кары-жаш дебей чекеден "тамак же
дицби?” деп сурай баштаганда гана бул суроонун саламдашуу
ордуна айтыларын ацдаптыр.
Айтмакчы, тамак менен ошол мезгилдин негизги транс
порту болгон велосипедден тарта автомашинага чейин сатып
алуу учун атайын купон талап кылынчу экен. Мындай чара-

192

Нуржигит Кадырбеков

лар, демейде, калктын экономикалык таламдарын канааттандырууга ресурстар ете эле аздык кылган шартта колдонулат
эмеспи.
***

Сузгенду билбеген неме сууга чумкуганда буту жерге тийген соц кайра ейде кетерулууге аракеттенбесе чегуп кетиши
мумкун болгондой эле, Кытай да мурда-кийин башынан кечирбеген кандайдыр бир чечкиндуу чараларды кербесе акыбети абдан аянычтуу "социалдык жарылууга" эртедир-кечтир
туш болоору кутулген. Бул мамлекеттин ушунча элин тамакаш менен камсыз кылганы эле дуйненун стабилдуулугуне
кошкой ири салымы эмей эмне? Эгерде, андай болбогондо
бери эле дегенде жакшы турмуш издеп дуйне кезип кеткен
кытайлыктардын агымын тосо албай бут мамлекеттердин
айласы курумак.
Ошентип, еткен кылымдын 70-жылдарынын аягында расмий Бээжин экономикалык реформа аркылуу ааламга жабык
дарбазасын ачуу чечимине келген. Мындай миссияда шашкалактоого жана адашууга жол жок болчу. Бир туура эмес кадам,
бир копол жасалган кыймыл мамлекет учун ете кымбатка тураары бышык эле. Анткени, кытайлык дипломат Жанг Лимин
суреттегендей анын чон, кеме сыяктуу мамлекети кичинекей
моторлуу кайыктарчасынан чукул бурулам десе кырсыкка
учурамак. Андан да коркунучтуусу - эптеп-септеп бурулуп алган менен тецирден тескери тарапка кетип калуу мумкундугу
турган.
Ошондуктан, адегенде туура багытты таап алуу учун жети
эмес жетимиш елчеп, алты эмес алтымыш жолу акыл калчап
чечим кабыл алуу зарыл эле. Кемени буруу учун кантип жапа
тырмак аракеттенуу керектиги андан кийин ойлонулчу маселе болгон экен.
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Адамдын, а балким буткул жандуу макулуктун табияты
ушундай: езум дегенде ентелеп жанын бергенге даяр да, езгеге карата кош кенул, куйумсуз келет. Дуйне 20-кылымдын
башынан баштап тааныш болгон коммунисттик системанын
жеке менчикти дээрлик жокко чыгарып, баарын мамлекеттин карамагына еткеруп бергени, ушул табигый мыйзамга
шайкеш келбеген кврунуш болгонбу дейм. Ошон учун, коммунистик идеологиянын тарбиясын алган элдерде келечекке
болгон зор ишеним менен мамлекеттик мулкке езунукундей
мамиле жасаган сезим, дух узак жашаган жок да.
Жалгыз менчик ээси миллиондогон мандикерлеринин
кылган-эткендерин толук кеземвлдей албагандай эле, мамлекет да канча каалаган менен вз байлыгынын кайсыл жерде кандай пайдаланылып, кантип коротулуп жатканын тегиз
контролдой албайт тура. Ошондон пайдаланып, байлыкка
тойбогон, атак-дацкты, мактоону суйген напси жалган айтуудан жалтанбай "жуз койдон эки жуз козу алгандар” тууралуу "менчик ээсине” отчёт берууну адат кылган, мамлекеттик
мулкту уурдоо, ысыраптоо кадыресе керунушке айланган замандын четин биз да керуп калдык.
Кыргызстан эгемендуулук алгандан кийин да "баягыда
байып албапмын” деп СССР доорунда совхоздун мулкун аз
уурдаганына екунген айдоочуну жолуктуруп, зээним кейиген.
Натыйжада коммунисттик жолду тандаган елкелерден убактылуу ийгиликке жетишкендери болсо да, топ жарып, алга
озуп кеткен бирее да чыкпады. Тескерисинче, биринин артынан бири жакырдыктын сазына бата беришти. Куба менен
Тундук Корея ошол "Могикахандардын” акыркылары...
***
Коммунисттик системада "мамлекет” деген бир гана "биз
несмен" болгону да чындык. Азыркы учурда кеп елкелорде
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улуттук дуц жыйымдын жарымынан кебун берип, 70-80% жумуш ордун тузген жеке менчик ишканалар, бизнестер экенин
эске алганда, ишкердик демилгени монополиялап алуу менен
мамлекет канчалаган идеяларды, мумкунчулуктерду, кайнаган керецгелерду тумчуктуруп койгонун тушунсе болот.
Экинчи жагынан, бизнес учун ар бир кез ирмем акчадан да
кымбат болгон шартта, Кыргыз ССРинде тузулгон чарбалык
пландарды миндеген километр алыстагы Москванын карап,
текшерип, бекитиши учун канча убарагерчилик жана убакыт
талап кылынарын элестетип керсецуз. Учунчуден, жеке сек
тор жок жерде енугууге еболго тузуучу конкуренция да болбойт тура. Санап отурса мындай маселелер толтура болгон.
Ушундай себептер коммунистик Кытайдын да кадамдарын кашацдатып, 1974-жылы он жылга эсептеп иштеп чыккан
амбициялуу Терт модернизация долбоорун жузеге ашыруусуна тоскоол болуптур. Ошондон улам мамлекеттик мулкту,
ишканаларды башкаруу системасын, дегеле улуттук экономиканы кайра карап чыгуу зарылдыгы пайда болуп, Кытай бир
канча елкелердун ушул багытта жургузгон реформаларына
саресеп салган экен.

3. 0 P H 0 K T Y Y ТАЖ РЫ ЙБАЛАРДЫ ТАЛДАП

Т ан доо барда тан дай бил

Шашкалактап, биринчи эле туш келген сатуучудан аларыцды соодалашып алган соц, андан кийинкилеринде алда
канча сапаттуу буюмдар арзаныраак наркта сатылып жатканын керуп екунбей койбойсуц. Ошондуктан, "Базарда бирдеме сатып алгыц келсе, жок дегенде уч жерден баасын сурап
кер" деген даанышмандын насаатын жашообуздун бардык
жагдайларында аткарганыбыз дурус.
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***
Кытайда 1949-жылы бийликке келген комунисттик пар
тия учУн елкену енуктуруунун бир гана ернегу - Советтер
Союзунун жолу, тажрыйбасы эле. Ошол жолдогу отуз жылга
жакын аралыкта Кытай кандай гана каатчылыкты башынан
кечирбеди. Тарыхый баскан жолу, элинин баалуулуктары,
кулк-мунезу, маданияты асман жердей айырмаланган эки елкед0 бир система эки башкача иштеп, эки башкача натыйжа
берет тура. А тургай, азыркы дуйнеге жайылган "демократия”
да саясий тузулуш, идеология жана маданият катары АКШ менен Жапонияда, Норвегия менен Туштук Африкада, Кыргыз
стан менен Бразилияда ар башкача иштеп, ар башкача кабыл
алынары талашсыз.
Экинчи жагынан, Кытай улгу болчу системалардын чоц
тандоосу турган идеялардын рыногунда СССР аттуу бир гана
"сатуучу” менен "соодасын бутуруп” алган кардал сыяктуу
болгон. Башынан эле енугуунун бир канча моделин иликтеп
керуп, ошолордун жакшы жактарынын негизинде азыркыдай
езунун езгече жолун курса, балким, ез элин канча курманчылыктардан куткарып калмак. Бирок, тарых "эгерде” деген сезду жактырбашын билебиз.
1970-жылдары реформалар башталганда Кытайдын
жетекчилиги ушул алган сабагын жадынан чыгарбай, мамлекеттик чарбаны кайра кароонун бир катар тажрыйбаларын
иликтеп, езгече Улуу Британия, СССР жана Сингапур моделдерине кецул белуптур. Ли Веимин мырзанын берген дарсынын
негизинде ал моделдердин максаттарын, ишке ашуу ыкмаларын, чараларын, себептерин жана натыйжалаларын талдап,
бири-биринен кандайча айырмаланаарын устуртен болсо да
тушунууге аракет кылдым.
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1970-жылдардын аягына карай маркет экономикалуу Улуу
Британияда да калкты электр, суу, газ, Лондон метросу сыяктуу коомдук транспорт менен камсыз кылган бир катар ишкана-мекемелер мамлекеттин карамагында болгон. Мамлекет
менчигиндеги мындай институттардын кызмат керсетуусунун
сапатына кепчулуктун ичи чыкпай, сын-пикирлер кучеген.
Чындап эле аларды башкарууда чоц маселелер, кемчилдиктер
орун алып, коомдук мулк ысырапталып жаткан. "взгеге кара
та кош кецул, куйумсуз” болгон адам фактору мамлекет учун
абдан кымбатка турган. Анткени, мамлекеттик ишканалардын
жоготууларынын ордун толтуруу учун борбордук екмет жыл
сайын ири суммадагы субсидия телееге аргасыз эле.
Ошол мезгилде бийликке келген Маргарет Тэтчер айым екметтук субсидияны кыскартуу, продуктылардын, кызмат керсетуунун сапатын жакшыртып, екметке телвнуучу салыктын
келемун кетеруучу жеке секторго мамлекеттик мулкту сатуу
аркылуу социалдык-экономикалык жагдайды оцдоо, ашыкча
чыгашага жол бердин, деп сындаган оппозициянын жаагын
жап кылуу максатында эки жол менен реформаны жузеге ашырууга киришкен. Биринчиси, 3 жыл аралыгында мамлекеттик
ишканаларды фонд биржасында сатуу аркылуу менчиктештируу; экинчиси, екметтун British Steel, Улуттук электр, British
Petrolum, Rools Rosel сыяктуу езгече мааниси бар индустрияларды ишенимдуу жеке колдорго тапшыруу саясаты эле.
***
Экмвттун бул саясатты ишке ашыруу багытындагы биринчи кадамы - киреше табуунун ордуна чыгаша алып келип
жаткан мамлекеттик ишканаларга субсидия берууну кыс
картуу же токтотуу болгон. Жогоруда айтылган British Steel
сыяктуу езгече маанилуу объектилерди сатуу учун татыктуу
кардалдарды табууга кемек керсеткену - экинчи кадамы эле.
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Учунчу маанилуу чара катары - жацы эле менчиктештирилпч 1 мулктердун, ишканалардын укуктук абалын женге салган
иормативдик база иштелип чыккан.
1980-85-жылдардагы бул реформа ийгиликтуу ишке
ашып, ез максатына жеткенин Британ экономикасынын керсоткучтерунун кыска аралыкта сезилерлик жакшырганы айгинелеген. Мамлекет мойнуна жук болгон чыгашалуу ишканаларды каржылоо милдетинен кутулган. Жеке менчикке еткен
ишканалар алда канча сапаттуу кызмат керсетуп, мамлекеттик казынага мол салык телей баштаган. 1987-жылга карай
мамлекеттик бюджеттин киреше белугу, же экономикалык
терминология менен айтканда профицит 3 миллиард фунт
стерлингди тузген. Натыйжада, Тетчер айым, балким, У.Черчиллден берки эц популярдуу екмет башчысы катары кадыр
кутуп, анын партиясы узак убакыт бою бийликте калган.
Дуйне жузунде бул реформа "эц мыкты модель” катары
кеп мактоолорго арзыган. Буткул дуйнелук банк мамлекет
тик ишканаларды реформалоонун ийгиликтуу ернегу катары
Британ моделин башка влкелврге тааныштырып кептвген семинарларды уюштурган.
Бирок, менчиктештируу жараянын мындай жол менен
еткеруу учун Англиядагыдай тарыхый, экономикалык шарт:
кылымдар бою калыптанган маркет маданияты, енуккен
биржа базары, соода-сатыктагы ачык-айкундуулук болушу
маанилуу болчу. Канча жыл коммунизмди куруу менен алек
болгон СССРдей елкеде андай жагдай жаралышына дагы кеп
убакыт талап кылынмак.

СССРди т а р к а т к а н т а ж р ы й б а

1985-жылы Советтер Союзунда М.Горбачев бийликке келип атына-заты жарашкан "кайра куруу” (перестройка) жа
раянын жарыялаган учурда Кытай экономикасын реформа-
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лоо багытында 10 жылга жакын "кыбырап" дале кыр ашуунун
айласын издеп журген. Расмий Бээжин езуне бир кезде улгу
болгон дуйненун эц кубаттуу бул коммунисттик деелетунде
башат алган реформаларга кызыгуу менен кылдат саресеп
салат. Анткени, эгер саясий тарыхы, тузулушу, масштабы жагынан окшош елкенун тажрыйбасы ийгиликтуу болсо, кытай
лидерлерине баа жеткис табылга, езгече ернек болуп калмак.
Кытайдагыдан айырмаланып абдан тездик менен журе баштаган горбачевдик езгеруулердун аягы дуйнену титиретип
турган СССРдин езун тарых барактарынын сыясына айлантарын, анда Жараткандан башка эч ким билбесе керек.
***
Советтик реформанын айырмачылыгы - мамлекеттик
чарбаны, экономиканы кайра куруудан мурда саясий езге
руулердун орун алганында болгон. Кыргызстан да СССРдин
курамында эмес беле. Ал мезгилде еен-егей учураган "демок
ратия, гласность” деген сездердун маани-мацызын езубуз тузугуреек тушунбей туруп жыйындарда "ачык суйлеш” учун
канча жолу колдондук. Архивден караган адам ошол мезгилде
жазылган отчёттордун басымдуу кепчулугу "Азыркы кайра
куруу жана демократия шартында..." деген суйлем менен башталганына кубе болот.
Горбачев элге сез эркиндигин берсем коррупционерлерди, ууруларды, "жуз койдон эки жуз козу алдык” маанисиндеги
жалган маалыматтарга толгон отчётторду ашкерелеп, жузун
ачат деп ойлосо керек. Бирок, ан, сезим езгербеген бойдон калса андай капыл-тапыл келген эркиндиктин пайдасынан зыяны
кеп болоорун кердук го. Деген менен, "гласность, демократия"
СССРдин курамында мойнунан байлагандай болуп журген айрым республикаларда, езгече Прибалтикада "эгемендуу болобуз” деген ойлордун ачык айтыла башташына жол ачты. Бул
Совет деелетунун доорунун эсептелуу емуру калганын кыйытып турганын ацдагандар да анда аз эле болсо керек.
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***
Ошентип, СССРде биринчи саясий реформа жасалып, анан
жономикалык жацы демилгелердин кезеги келген. Саясий
озгеруулер да акырындап, ойлонулган кадамдар менен эмес,
кечинде тоталитардык елкеде уйкуга кеткен адам эртен, меиен демократия, айкындуулук берилген системада ойгонуп
калгандай бир тун ичинде эле ары-бери боло калбадыбы. Узак
убакыт оозуна наар албай, ачкалыктын азабын тарткан адамга дароо эле туркун-турдуу тамактарды жедируу - аны ажалга
айдоо менен барабар. Тоцуп калган кишини токтоосуз ысык
мештин жанына алып кируу да опурталдуу. Ачканы тамактандырууга, ушугенду жылытууга белгилуу убакыт бою белгиленген эрежелер менен даярдоо зарыл.
Совет элинин ан,-сезимин да адегенде демократиялык
кайра курууга акырындап даярдоо, балким, мыкты натыйжага алып келмек. Бирок, система жацыланганы менен ан,-сезимдердин бир топко чейин езгербей кала бергени СССРдин
ез башына муш болду. Советтер Союзу кулагандан бери дээрлик чейрек кылым етсе да айкындуулук менен сез эркиндигин оозуна келгенди оттоо деп тушунгендердун аз эмес экени
- тоталитардык доордо калыптанган ац сезимдердин бир бе
лугу дале "ат кербеген минип елтурет" децгээлинен ете албай
жургенунен кабар бергенсийт.
Жыйынтыгында саясий жана идеологиялык баш-аламандыктар, толкундоолор орун алып, СССР басыгы басандаган аргымак кейиптене тушкену кадимкидей сезилген ошол
мезгилде мен балакатка жетип калган элем. Совет элиндеги
"коммунизмди курабыз” деген сокур ишеним ташка чабылган
балтадай мокой баштаганын 1989-жылы буткул союздук "Ар
тек" пионер лагерине барып, СССРдин ар тарабынан келген
улан-кыздар менен баарлашканда байкагам. "Арманым аттын
башындай" деген маанай елкенун бардык аймактарында жайыла баштаган экен. Горбачевдин рейтинги абдан темендеп
кеткен.
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Ошол учурда бакубат деелеттердун ичинен бир гана Советтер Союзунда адамдардын жашынын орточо узактыгы
кыскарганы - ойлонулбай, бышып-жетилбей башталган реформанын натыйжасы кандай кейиштуу болорун айтып турбайбы. Ушул тенденциялар кучоп олтуруп Советтер Союзу
таркап, аны башкарган коммунисттик партия тарых тамгаларына айланып кетти. Реформа максатына жеткен жок, бирок
Советтик империянын тубуне жетти. Бул Кыргызстан учун
кыйын сыноолордун башталышы гана болгонун кийин билип
жатпайбызбы.
***
Кытай езунун еткенунен сабак алып, кетирген каталарын
кайталабаска аракеттенгенин айттык. Жаш мамлекет катары
тажрыйбасыздыктанбы, айтор, СССР саясий реформаларды
ишке ашырууда жол берген кемчилдиктерди анын мураскорлорунун бири Кыргызстан экономикалык кайра тузуулерду
жургузгенде кайталады. Реформалар экономиканы эркиндештируу (либералдаштыруу) жол-жобосун уйреткон «Ва
шингтон консенсусундагы» принциптер менен батыштан келген билермандардын жетегинде журду. Мамлекеттик мулкту
менчиктештируу жараяны аш-малтайы чыккан абалда ишке
ашты. Идея боюнча аукциондо, адилеттуу эрежелер менен сатылчу кымбат баалуу мулктор жен, ичинен ез наркынын ондон, жузден, мицден бирине сатылды. Татыктуу ээсин тапса
профилин озгертуп, иштеп, оожалып кетчу ишканалар, ошентип, таланып-тонолду. Заводдор базарларга айланды. Дат баскан шаймандары Кытайга ташылып, текейден арзанга кетти.
Пионер лагерлеринин кыштарынан жеке уйлор-короолор
тургузулду. Совхоз, колхоздон калган койлордун айлык ордуна берилген аракка айырбашталганы али да кепчулуктун
эсинде чыгар.
Мамлекеттин жери улушко берилип, айыл эли дыйканчылык менен оокат кылууга етту. 19-кылымдагы ыкма менен
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жер иштетип бутка туруп кетуу мумкун эмес экени тез эле айкын болуп, адамдардын бир даары соодага ыктады. Орусияга,
Казакстанга агылып кеткен миграция же «улуу кеч» ошентип
башталды.
Кыргызстан туш болгон шартта керек болгон тышкы туз
инвестиция тартканга мыйзамдык да, моралдык да шарттар
жок эле. Олуттуу инвесторлор кызыга турган аз гана тармактардын, маселен алтын ендуруу тармагынын тагдыры да
кууш чейренун кызыкчылыгында жец ичинен чечилди. Керсе, чукул еткен реформаларга саясий эле эмес, экономикалык
да ац-сезим бышып жетилбеген окшобойбу.
С и н гап ур : "Т е м а с е к " т а ж р ы й б а с ы

СССРден айырмаланып Сингапур дуйнеге мамлекеттик
мулкту башкаруунун ийгиликтуу моделин сунуштаганы - "Те
масек'' компаниясынын тарых-таржымалынан керунуп турат.
Мамлекеттик фирмалардын ишмердуулугун ез жоопкерчилигинен ажыратуу жана мамлекеттик активдерди азаюудан, жоголуудан сактоо учун екмет финансы министрлигине
бнугуу банкы, Сингапур почтасы, телекоммуникациясы сыяктуу бир катар мамлекеттик корпорацияларга инвестицияланган каражаттарды, мулктерду башкаруучу жеке менчик ком
пания тузууну жана кеземелдеенутапшырат.
Жеке менчик катары катталып Сингапурдун финансы
министрлиги тарабынан кеземелденген "Темасек Холдинге"
инвестициялык компаниясы 1974-жылы ошентип тузулген.
Анын алдына мамлекеттик ишканаларга берилген мулктун
жалпы коломун азайтпай сактоо, керек болсо кобойтуу; чоц
долбоорлорго салынган стратегиялык инвестицияны кеземелдое; мыкты менеджмент аркылуу эл аралык стандарттагы
фирмаларды, ишкерлерди даярдап чыгаруу, онуктуруу милдеттери коюлган. Учтен бири финансы жана эмгек министрлигинин кызматкерлеринен, учтен экиси дуйнедегу ийгиликтуу
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бизнесмендердин арасынан тандалып алынган директорлор
кецеши тузулген. Талапкерлердин баардыгы екметтун тыкыр сыноосунан етуп, финансы министрлиги тарабынан бекитилген. Компаниянын ишин уюштуруу жана башкаруу учун
жогорку децгээлдеги менеджерлер, мыкты профессионалдар
Сингапурдун езунен гана эмес чет мамлекеттерден да иргелип чакырылган.
0кмет "Темасектин" иш-аракеттеринин узак меенеттук
жана жылдык планын гана карап, бекитип, бирок кунумдук
операцияларына кийлигишпестен, жеке менчик фирмалардай
эле мамиле жасаган.
Бул жорелго башталгандан дээрлик 40 жыл етту. Мамлекеттик мулкту башкаруу - екмет мойнуна артылган жук болбой калды. 1970-жылдардан бери елке байлыгын жоготуу,
коррупциялык жол менен талоо, уурдоо дегендер дээрлик
болбоптур Сингапурда. Мамлекеттик мулк биздегидей "кашыктап топтогонду чемучтеп чачкан” мамилеге туш болбой,
600 эсе кебейуптур. 2003-жылы "Темасектин" жалпы активдери Сингапурдун улуттук байлыгынын 8%ын тузген. Анын
дунуйе-мулку 2008-жылы $134 миллиардга жетип, бир жылда
дээрлик $12 миллиард таза киреше тапкан. 2013-жылы активдеринин наркы $173 миллиардга чамалады.
0кмет езунун бул реформасынын жыйынтыктарына канааттанган, анткени елкенун ичиндеги жана чет мамлекеттердеги мамлекеттик мулкту башкаруу боюнча сын-пикирлер токтоп, Сингапурдагы менчик бизнес компаниялар бул
моделди ездоруне ернек тутуп, туурай башташкан.
0згелердун онеру менен акылын уйренууге келгенде езгече ежердукжайы бар кытайлыктар "Темасектин” тажрыйбасын да астейдил изилдеп чыгышыптыр. 2001-жылы ошондогу
кытай премьери Джу Ронгжи мырзанын чакыруусу менен бул
сингапурдук компаниянын менеджерлеринин тобу Бээжинге
келип, Кытайдын ЮОден ашык ири мамлекеттик ишканаларынын башкы менеджерлерине семинар етуп беришкен экен.
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4. ДАЛИАН САПАРЫ
С кверлердин ш аары

Далиан. Бээжинден чыгышка карай учакта бир сааттан
ашыгыраак аралыкта жайгашкан 6.7 миллион калктуу дециз
жээгиндеги шаар. 2001-жылы БУУ дуйненун экологиясы эц
мыкты 500 калаасынын бири деп тааныган экен. Азыр Кытайдын эц тез енугуп жаткан, жашоо-шарты, инфратузуму ыцгайлуу, туристтер кеп келген жайларынын бири.
Учакта Далиандын устунен кез жугурттум. Тее еркечу
баштанган токойлуу жапыз тоолорду тегерете курулган кеп
кабаттуу быжыраган имараттарды жыш тигилген жашыл бактар керкуне чыгарып турат. Жеке мага Бээжин канча жацы курулуштар тушсе да езгерулбей кала берчу езгече сур-селпету
бардай туюлат. А Далиан учакта узак убакыт уктап баратып
капыстан ойгонуп устунен саресеп салган киши Европада баратабыз го деп ойлогондой заманбап калаа экен.
Аэропорттон бизди тиешелуу адамдар кутуп алышты. Автобуста баратканыбызда чет элдиктердин эстеп калуусуна
жецил болсун учун езун Жейсон деп каймана этап алган гид
кытай жигити Далиан тууралуу буларды айтып берди:
- Биздин шаарыбыз терт езгечелугу менен романтикалуу.
Биринчиден, карасацыздар айлана-чейре жапжашыл, кооз
жана таза. Жапыз тоолор теребелдин керкуне керк кошуп ту
рат. Абасы да мээлуун: кышта жылуу, жайда салкын. Скверлери кеп. Калаада канча скверь бар деп ойлойсуцар?
- Элуу беш, - деп жооп бердим, оюма келген санды айтып.
- Дээрлик туура айттыцыз, - деди Жейсон башка да жооп
беруучулер барбы дегендей ар бирибизди бирден карап.
"Дээрлик туура" деген сыр сез суроонун жообун табууну
жецилдеткенинен пайдаланып ямайкалык тамашакей, оюн
тартынбай айта алган аял Черил Андрин (Cheryl Andrine] озунуп ун катты:
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- Алтымыш!
- Эн, туура, супер! - Жейсон "табышмагынын” жандырмагы
бат эле табылганына кубанып кеткенсиди, - Ошол скверлер
шаарга романтикалуу туе берип турат. Алардын ар биринде
музыка менен кошо ойноочу абдан кооз оргумалар (фонтандар)бар.
Экинчиден, Далиан - фестивалдардын шаары. Апрелде
алча гулдегендугуне байланыштуу фестиваль етет. Аны керууге ашыгып канчалаган туристтер келишет. Жыл сайын
май айында дециз жээгине тушкен 30 чакырымдай Йингбинг
аллеясында он мицдеген адамдар, анын ичинде кептеген чет
элдиктер катышкан "Сейилдее фестивалы” орун алат. Кан
чалаган кыз-жигиттер ошол майрамда таанышып, табышып,
баш кошушат. Бул романтика эмей эмне? Ошентип, фестивалдар биринин артынан бири улана берет.
Учунчуден, Далиан эки дециздуу калаа. Аймагы ушунча
чоц Кытайда болгону терт гана дециз бар, ошонун экее - Сары
дециз менен Бохаи децизи жарым аралдагы биздин шаарыбызды курчап турат. Децизге жакын болгондуктан кеме ендуруу индустриясы абдан енуккен. Баса, жакында Кытай биринчи жолу учак конуучу алп кеме жасады деген маалымат
дуйнеге таркабады беле, ошол кеме Далианда курулду. Эгер
эртец кун ачык болсо шаардагы эц бийик мунарадан жээкти
карасацыздар ошол кемени керуп калышыцар ажеп эмес.
Тертунчуден, Далиан катардагы эле кытай шаары эмес.
Кебуреек Европадагы шаарларга окшоп кеткен заманбап, динамикалуу, жандуу жашоосу бар калаа. Бул жерде европалык,
жапон жана орус стилиндеги ар турдуу курулуштар бар.
Жейсондун бул айткандары менин учактан карап ойлонгондо жацылбаганымды тастыктады. Оюмда "Орус стилин
деги'' имараттар кайдан тушуп журет?” деген суроо пайда
болгонун билгендей Жейсон шаардын тарыхына да кыскача
кайрылып кетти.
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Калаанын аталышы орустун "Дальный" ("Алыскы") деген
сезунен келип чыгыптыр. Убагында балыкчылардын айылы
болгон бул аймакты 19-кылымдын аягында жапондор басып
алып, кеп етпей алардан Орусия тартып алыптыр. 1899-жылы
Орус падышасы Николай II порт курдуруп, шаар негиздеген
экен. Далиан бийликтери ошол учурда орустар салган эки ка
тар кооз уйлерду реконструкциялап "Орус кечесу" деп атап,
туристтер агылып келген жайга айлантып коюптур.
1904-жылкы орус-жапон согушунан сон, калаа кайрадан
жапондордун башкаруусуна етуп, 1945-жылы гана СССРдин
жардамы менен окуппантардан бошотулуптур. Советтер Сою
зу он жылча аскерий кучтерун кармап туруп, андан кийин
гана таштап чыгып кеткен экен.
Шаардагы Горький атындагы кече ошол мезгилден мурас
болуп калса керек. Ал кечеден автобус менен етуп бара жатып
Бишкектеги Горький кечесун элестеп, эмнегедир маанайым
кетерулду. Алыста жургенде касиеттуу мекенди эске салган ар
бир элес, ар бир кез ирмем, ар бир сез кецулду кекелетет тура...

Т ары хы й эс тутум

Жейсон жапондордун бийлиги алдында далиандыктардын керген азап-кордуктары тууралуу да баяндап, маанайы
кадимкидей бузула тушту. 1945-жылдан бери канча убакыт
етсе да, андагы кайгы-касыреттерди сактап муундан-муунга мурас кылып келе жаткан тарыхый эс тутумга тан, бербей
койбойсуц. Эки елкенун ортосундагы соода айлантуу болуп
кербегендей децгээлге жетип, бири-бирине экономикалык
жактан ушунчалык муктаж болуп, бардык децгээлдерде алакалары алыска кеткен азыркы жагдай да эс тутумдагы ошол
кара такты жууп кетире албаптыр.
Кээде адамды унутчаактыкта айыптайбыз, бирок, биреенун кетирген кемчилдигин, каталыгын унутуу, негедир, оор.
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Валким, унутуу сезимин Жараткан кекти кечирип, ечту ечуруш учун бергендир.
Эстегенде тусу тунергудей жыйырма бештердеги шайыр,
жумшак мунез керунген Жейсон бери жагы жетимиш жыл
мурдагы ошол окуяларга езу кубе болду дейсицби? Кеп ал
окуп, угуп, акыл-сезимине сицген тарыхый маалыматтарда
болуп жатпайбы. Демек, тарых сабактарынын маани-мазмунун терен, иликтеп, кайра карап чыгуу ар бир эл, ар бир улут
учун ете маанилуу маселеге айланып олтурат.
Согуштан, кучтуулердун зомбулугунан жабыр тартпаган
бир да эл болбосо керек. Ошону эс тутумда жацыртып, башкаларга карата жек керууну кучете турган "билимдин” кереги
барбы, деги? "Чындык” деп эле чылк ууга чыланган маалыматтарды ац-сезимдерге сицире беруу - адамзат ез мойнуна жоопкерчилигин толук алган бул дуйнеде ар дайым кан тегулуу
коркунучун сактап турганын неге ойлонбойбуз? Ошондойдун
кесепетинен катарлаш турган эшиктерин бири-бирине ачпай,
жуз карашпай жашаган коцшу мамлекеттер канча? Адамдар,
жамааттар бири-бири менен урушуп, душмандашып кетпеши
учун демейде абдан жаман керулген оор кунее - жалган айтууга да уруксат берилерин бир молдоке айтты эле. Адамзаттын ынтымагын бекемдеш учун, жалган айтууга жетпей эле
айрым ачуу чындыкты айтпай коюуну уйренсек жетиштуу
болмок.

Мектепте окутулуп жаткан кыргыз тарыхын да кайра ка
рап чыгуу зарыл деген ойго келдим. Башка улуттарды жек
керсетуучу маалыматтарды окуса андан баланын ац-сезими
жабыркап, журек сезимдери караргандан башка кандай пайда
табабыз? "Жек керууден адам оцолбойт” деген орус жазуучусу
Исай Калашниковдун сезуушуну туюнтуп турбайбы.
Бир жагынан биздин ата-бабаларыбыздын башка элдердин алдында езубузду ыцгайсыз сезгендей эч бир иш кыл-
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баганына шугур келтирдим. "Бирееге зыяны жоктугу” дале
кыргыздардын езгече сапаттарынан. А тарыхта кыргыз элине
карата жасалган катаал мамилелерди еткен-кеткен сыноо деп
билип, эц башкысы эл жана мамлекет катары сакталып калуу
бактыбыздын бардыгына канимет деп, артка кылчактабай
алга кадам шилтегенибиз туура экендигинен шек санабайм.
"Ата учун бала жооп бербейт" дегендей мурунку муундагылардын бир белугунун каталары учун кийинки муунга "дуцунен” айып тагуу, ыза жеткируу да кыянаттык, адилетсиздик болорун ацдайлычы. Андан бейпилдик бекемделбейт да,
келечек кецейбейт. Кичинекей алакан менен козунду жапсан,
кыйырсыз аалам тосулуп, керунбей калгандай эле эле, кимдин болбосун бизге кылган жакшылыктарын эстеп, ошону
менен терс жактарын тосуп койгонго уйренсек аргымагыбыз
алыска чуркайт.
"Саламга жараша жооп" дешет го орустар. Жакшы ой, жакшы мамиле жеце албаган эмне бар? Ата-бабаларыбыздын
"кекти каапырга берген”, "атацды елтургенге энецди бер”
деген санат-насыяттары кылымдардын торко электеринен
отуп бизге жеткени - алардын кыйыр да, туз да маанисинин
ете терецдигин айтып турат. Душманды доско айланта билуу
- акылмандыктын белгисидир.
***
Жейсон, кайгылуу нотадан кайра азил-тамашага етуп уйленбой жургенунун себебин: "Далианда уйуц болбосо уйлене
албайсын,. А мында уйдун бир чарчы метри 12 мин, юань (2000
АКШ доллары турат). Мен айына 3 мин, юань табам. Демек ичпей, жебей бир жыл топтосом болгону уч чарчы метр уй алам”,
- деп тушукдуруп берди.
Ал деле жалгыздыктан жадаганын, апасы анын бир башынын эки болушун каалаганын, жактырган кызы менен ак нике
аркылуу кол кармашып, ар дайым чогуу болууну эцсээрин,
бирок жогорудагыдай шарттын жоктугунан улам азырынча
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ал кыялдары аткарылбай жатканын тамаша иретинде айтып:
"No money, no honey” ("Акча болбосо, аял жок”), - деп жылмайып койду.
Эмнегедир елкелер енуккен сайын адамдарга уй-буле кутуу кыйын болуп бараткансыйт. Жейсон айткан маселе Жапонияда да, Корея да, Францияда да, Германияда да курч турат.
Ошон учун ал мамлекеттердин калкы азайгандан азаюуда.
Адам байлыгынын суюлушу - мамлекет учун эн, чоц жоготуу
экени белгилуу. Ошол эле мезгилде жардылыктын чегинде
жашап жаткан айрым Африка жана Азия мамлекеттеринде
балдардын терелуу децгээли жогору. Кыргызстанда да бала-чаканын саны жагынан салыштырмалуу мыкты енуккен
Бишкектин жашоочулары эц артта турат го деген божомолум
бар. А айылдарда жагдай жакшыраак. Экономикалык енугуу
менен демографиялык енугуунун ушундай тескери катышына тан, кала берем.
Кыргызстандын да экономикасы шыдыр ейделесе экен
деп тилейм. Бирок да, енугуунун ыргагын жана децгээлин
сактап, такай колдоп турууга баш отубуз менен кирип кетип
уй-буле сыяктуу эн, чоц баалуулуктарды экинчи планга жылдырып койбосок экен. бзубуз жеткен ийгиликтер езубуз учун
"минтпесец уйлене албайсыц” дегендей белгилуу стандарттарды тузуп салбагай эле. Кыргызстан азыр адам ресурсуна
ушунчалык муктаж...

"Ж а ш ы л д е б в д в г у " п а н о р а м а

Экинчи кунку жадыбалыбыз "Жашыл дебе” деп аталган
170 метр бийиктикке 1987-жылы курулган 190 метрлик телемунарага чыгуу менен башталды. Бардыгы болуп 360 метр
ейдеден шаардын бардык тараптары алаканга салгандай
керунуп, демейде кезге урунбаган керку, сулуулугу алдыца
тегулген маржандай ачылат экен. Кай тарапты карабагын
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пиринчи ар турдуу формадагы, тусполдегу как тиреген кооз
уЙлор карекке кабылат. Бир тарабы децизге, экинчи тарабы
толорго курчалган шаар жатат керген кезду суктандыра
ксрилип. Билинер-билинбес болуп тушуй турган туман калаанын ыраак жактарын мунарыкка чулгап, андан бетер сырдуу да, сулуу да керсетет. Бул мунарага жылына 5 миллион
лдам ушул керемет панораманы кергенучыгышат окшобойбу.
Дециз тарапта башка кварталдардагыга Караганда имараттары дагы бийик, жыш жана жашоосу жандуудай туюлган
калаанын эн, бай Жуншан деген району экен. Айрымдар Бишкекте дипломаттар шаарчасында же “Царьское селодо", Ошто
"Резиденция”, Москвада "Рублевка" деп аталчуу аймактарда
жашоону кыялдангандай эле, Жуншанда жашоо кептегон далиандыктардын коксегон тилеги.
- Ушул жерден уй алуу - менин азыркы кыялым. Ал ишке
ашкан соц гана кийинки кыялымды аныктайм, - деди Жейсон
Жуншанга суктана карап.
- Тилегице жет, - деп чын дилден кааладым.
Бирок, ошол уйде жарык маанайдын шооласына толгон
бактылуу, берекелуу жашоону кошо тилеп койсо болмок деп
ойлодум. Бай райондогу бардар турмуш - бакыттын кепилдиги же тиреги бол о алабы? Тар кепеде таттуу, кубанычтуу емур
кечиргендер, же тескерисинче кынтыксыз салынган вилладан
бейпилдик менен береке таппагандар канча. Ошон учун, тилекти чала-була эмес, толук айтуу абдан маанилуу экен. "Оозундан чыккан тилегинди Кудай бере берсе, ойлонуп тилеп
калат экенсиц” деп Тургунбай Алдакулов досум туура айткан.
Жуншанда, бирок, биздин элиталык райондордогудай ез
короосу бар жеке менчик тамдар жокко эсе. Андай курулуштар учун бере берсе миллиарддан ашкан калкка жер участогу
тутебу?
Далианда салынып жаткан бийик уйлорду санайм десец
саат да аздык кылчуудай.
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- Имараттар бат кебейуп жатабы? - деп сурадым Жейсондон.
- Укмуштуудай тездик менен, - деди ал сыймыктангандай,
- Он жылча илгери тигил тарап ээн керунчу. Азыр кандай има
раттар курулганын карасацыз. Бизде жумушчу кучу кеп эмеспи. Мындай уйлерду тез эле тургузуп коюшат.
Жейсон "ээн керунчу" деп кол жацсаган жакта кекке тийип тургансыган уйлер быжырайт. Жацы курулуп жаткандары да толтура. Шаар тыныгууну билбей саат эмес мунет санап
есуп жатканы байкалат. Иш кайнаган курулуштарга саресеп
салган шеригим Шайырбек:
- Азыр Кыргызстанда баары болуп канча чоц курулуш журуп жатат деп ойлойсуз? Башкасын билбейм, биздин КадамЖайда болгону бир оорукана курулууда. Тээтигини карабайсызбы, булар Кадам-Жайдай шаарды бир эле мезгилде куруп
атышыптыр, - деди чындап эле тегиз кетерулуп, жарым-жартылай курулуп бутуп калган кичи районду керсетуп маанайы
чегуцку.

***
Жердешимдин ушинтип намысына келгенине кубандым.
Кепке кез жарбай журген келиндин намысына тийсек терейт
деп ишенип, чоц аялдар "куу баш, теребес” деп атайын угуза
айтышары тууралуу бир окуя уктум эле. Кыргызстандын енугууге болгон аябай чоц мумкунчулуктерун толук пайдалануу
учун ааламда атаандашуу кучеген азыркы шартта уул-кыздарыбыздын ушинтип мекенчилдик сезиминин, ар-намысынын ойгонгону ете маанилуу деп ойлойм. Спортто, саясатта,
бизнесте, чыгармачылыкта ийгиликке жетуу учун деле дем
берген бир мотивация керек эмеспи. Жаш курагында батыш
Европага барып, ал жактын ез мекенинине Караганда алда
канча алдыга кеткенин керуп, арына келбесе Петр I Орусияны
ошончолук оцдобосо керек эле.
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Ушуларды ойлоп, жанымда суз тартып турган жердешиме:
"Кайгырба Шайыр иним, буюрса, биздин келечегибиз кенен
жапа жарык... Чаткалдан Алайкууга "Боинг” учуп, Таластан
Баткенге тез журуучу поезд каттаган учур да келет. Биз да чет
>лдиктерди Бишкекке окууга чакырып, андан ары Нарындын,
();и'ондун, Кызыл-Кыянын кек тиреген беш жылдыздуу меймаиканаларында коноктоп, Ош менен Караколдун метросунда, Жалал-Абад менен Токмоктун монорельсиндеги ток менен
имггечу поезддерде алып журчуу шарттарды курабыз. Ой-пикирицди "мумкун эмес” деген шек-куменден тазала. Жециштин жарымы - ошол. Сингапур менен Малайзияны, Жапония
менен Туштук Кореяны, Далиан менен Шень-Женди енуктургондор эки баштуу, жети колдуу немелер эмес, биз сыяктуу
эле кадыресе адамдар", - деп айткым келди.

А т а -э н е л е р п а р н ы

Телемунара жайгашкан "Жашыл дебенун" тубунде "Labor
Park” деген татынакай гулбак жайгашкан. Аны "Ата-энелер
паркы" деп да атап коюшуптур. Мындай аталышынын себеби
абдан кызык экен. Паркка кечке маал барсан, макулдашып алгансып колдоруна кимдир биреелердун суретторун кармап,
бири-бирине керсетуп, кызуу баарлашып жаткан орто жаштагы же улгайган аял-эркектерди коп жолуктурасын, дейт Жейсон.
Корее, ал бакта уул-кыздарынын уйленуп, турмуш курчуу
курагы етуп бара жаткан ата-энелер жолугушат тура. Колундагы суроттер ошол "карт бойдоктордуку” имиш. "Уйлен” десе
укпагандар, "эртец”, "эмдиги” жылы деп маалкаткандар, уян,дыктан, тартынчаактыктан, чечкинсиздиктен же еткен бир
суйуу сезимдеринин тузагында калып, башкаларды жактыра
албагандыктан, же белек себептерден улам ез тен,ин таппай,
уйленуу убактысынын мерчемин кетирип жаткан улан-кыз-
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дар бизде деле толтура го. Ошондойдо, демейде жаштардын
ездеруне Караганда ата-энелери алда канча катуу санаага тушуп, баласынын бактысын, келечегин ойлоп, капаста кайпалактаган куштай жаны жай албай калат эмеспи. Бир заматка
да токтобос, кайра артына кайтпас убакыттын ушунчалык тез
учарын, адамзат ошону злее албай, ец-келбети, курагы, жаштыгы, эпкини, жалындуу деми, куч-кубаты мезгилге баш ийбей тургансып алданып, канча мумкунчулуктерду биротоло
колдон чыгарарын бойдок улан-кыздар ата-энелерчелик кайдан тушунсун? Аталган паркта ошондой отузга жакындап, же
отуздан ооп, бирок али да тугейун таба элек уул-кыздарынын
суреттерун, жазылган емур-баяндарын кетерген ата-энелер,
бири-бири менен таанышып, тек-жайын сурашып, чурпелерунун суреттерун керсетушуп, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, эгер эки тараптын ойлору, пикирлери келишип
калса "бизде уул, сизде кыз бар экен, бир айласын кылалы,
жактырышып, баш кошуп калса ажеп эмес" деп, балдарын жолуктуруп, тааныштырып коюшат экен. Жаштар жактырышып
калса той болуп, эгер мунез-ойлору келишпей калса ата-энелеринин башында кайрадан санаа менен ой болуп, келин-куйее издемей туйшугу уланат дейт.
***
"Ата-энелер паркы” тууралуу бул ацгемени укканда автобустагылардын баарыбыз бирден жылмайып, кулуп алдык.
Бирок, баланын бактысы учун уккандын ууртуца жылмаюу
чакырган ошондой абалга кабылуудан тартынбай, башын сайып, ак эткенден так эткен ата-эненин абалын, алардын, "ба
лам тецин тапкай эле" деген тилекте саргайган санаа менен
узулбеген умут тирешкен аянычтуу коз караштарын элестетип жаман боло туштум. Ата-эненин бала учун кылган "кызыктуу” кылыктарын шылдыцдоого эч кимди акысы жок.
0зум ата болгончокту ушул женекей, бирок улуу чындыкты
таптакыр тушунбеген элем.
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Оо, Жараткан, окуйм, иштейм, жер керем деп, езуц жактырган уйленуу амалын артка жылдырып журуп апабыздын
канча чачынын агарышына, куттуу жузундегу бырышынын
кебейушуне, убайымда уйкусуз еткерген тундеруне, журегупе жук болуп, маанайын тумандаткан санаасына себеп болсок
кечир.
Азыр да алыста жургенуме санааркап, тынч-аман кайтышымды тилеп уйкусуз дуба кылып жаткан ааламда бир адам
болсо - ошол сенсиц, алтын апаке. "Апа баланы тогуз ай ичинде, емур бою журегунде кетерет” деген сез кандай таамай айтылган.
"Ата-энелер паркын” карап туруп ушулар ойго келди.

А т ы н а та са ц , к у т у к у б а н а т

Далианда дагы бир байкаганым - Кытайдын башка шаарларынын, аймактарынын аттары менен аталган кечелер
кеп экен. Пекин, Шанхай, Уши, Гуанжоу, Шенжень дегендей...
Ушундай килейген елкену бир муштумдай биримдикте сактоо
учун акылман идеологиялык саясат аба менен суудай керек
эмеспи. Кечелердун аталыштары эле Кытайдын андай саясаты бардыгынан кабар берет. Мындай жерелгену АКШдан да
баамдагам. Мен окуган Лоренс шаарында башка штаттардын
аттары коюлган кечелер огеле кеп болчу. Бишкекте Москва,
Алма-Ата, Киев кечелерунун болушу мурдагы СССРде да ушул
ецутте атайын алысты ойлогон саясат болгонун далилдейт.
Валким, Кыргызстан да мындан ернек алса жакшы бо
лот беле дейм. Эл-журт учун эки чымчым эмгеги болбосо да,
бала-чакасы капчыктуу чыккандардын аттарынан коюлган
кечелерубуз канча? Андан кере "Атын атасац куту кубанат”
дегендей Ошто Талас, Баткен, Каракол, Нарында Жалал-Абад,
Ысык-Кел, Таш-Кемур, Таласта Ош, Исфана, Ат-Башы, Токмокто Бакай-Ата, Кызыл-Кыя, Кара-Кулжа деген кечелер, а бал-
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ким мектептер, бала-бакчалар болсо, мекенибиздин демейде
ар бирибиз эле угуп-биле бербеген керемет жерлеринин аттары элибиздин кулагына сице бермек. Бул да болсо оз мекенибизди таануунун жакшы жолу. Атуулдук биримдик чыцдалышы учУн езубузду, Ата-Журтубузду мумкун болушунча терец
уйренуп, билуубуз маанилуу. Анткени, баарыбыздын башыбызды бир туунун алдында бириктирген касиеттуу ыйык мекенибиз эмеспи.
Ушундай эле саясатты оз ара алакаларында теги тец, тубу
бир Борбордук Азия елкелеру да ернек тутса кана. Маселен,
Андижандабы, Кустанайдабы же Худжанттабы бир кечеге же
мекемеге "Бишкек" деген ат берилсе, ал учун кубанбаган, 0збекстанга, Казакстанга жана Тажикстанга ыраазы болуп, ичи
жылыбаган бир да кыргыз калбаса керек эле.
Баары бир биздин келечегибиз ич ара интеграциянын
илгерилешинен, диалогдун кучешунен жана адамдар ортосундагы алакалардын чыцдалышынан коз каранды. Ант
кени, биримдиктин, ынтымактын, демек ийгиликтин жана
есуп-енугуунун башаты адамдардын, элдердин бири-бирин
таанып, билуусунде. Кербеген, билбегендер менен кантип
жакындашып, кантип ысык ымала кутесуц? Болбосо, адам
башкалар тууралуу "бузук телефондордон" уккан негизсиз
маалыматтарга таянып, оз ац сезиминин децгээлинде жана
чегинде жеке пикиринин карацгы дубалын куруп, ошондон
ар жагын кербой, коргусу да келбей, чыркыраган чындыкты
чылага коемп, устун жацылыш бутумдеру менен буртуксуз
кылып кымтылап, кандайдыр бир терс маанайдагы ой-пикирлердин, стереотиптердин чецгелинде чебелектеп жашай бериши мумкун экенин коруп эле журобуз го. "Мен жакшымын
ал жаман, тигил ит да бул каман” деген маселелуу, чырдуу коз
караштардын уцгусу - ошол: "ал, тигил, бул" менен таанышып,
карым-катнаш калыптандырбагандыктан...
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Кийинки куну Синхай аянтына бардык. "Синхай" дегендин
сезме-сез мааниси "Жылдыздар децизи" деп которулат экен.
Бир тарабы дециз, калган жактары заманбап имараттар
жана аттракцион менен курчалган Азиядагы эц чоц бул аянт 1
миллион чарчы метрден ашыгыраак жайды ээлейт. Ортосунда оргуган фонтандары, ар турдуу туске оронуп бажырайган
гулзарлары, жашыл есумдуктеру устуден байкаган адамга
кыргыздын оймо-чиймелерин элестеткендей естурулуп, жасалгаланган газондору, бизге убакытты кундун журушуне
карата аныктоочу кытайлык илгерки алп саат деп тушундурушкен ак мрамордон курулган устундардын комплекси, кооз
жана тегиз айлампа кечелер, аллеялар жана тротуарлар аянтты оригиналдуу кылып турат.
Бирок мени таасирленткени Синхайдын чоцдугу менен
сулуулугу эмес башка бир езгечелугу болду. Чок ортосундагы
гигант беш жылдыз аянтчанын чордонуна тургузулган мра
мор устундун узундугу туптуура 19 метр 97 сантиметр экен.
Корее аянт 1997-жылы Гонкгонгдун кайрадан Кытайга биригишинин урматына курулуптур. Ошентип, кецирсип жаткан
Синхай женекей гана конструкция же эс алуучу жай катары
эле эмес "узулгенду улоо, чачылганды жыйноо” саясатынын
жарчысы катары идеологиялык милдет да етеп жатыптыр.
Аянттын Азиядагы, а балким дуйнедегу "эц чоц” болушу
да бир терец маанини туюндуруп тургандай сезилет. Балким,
аны кургандар ааламга Кытай мамлекетинин келечеги да эц
чоц деген символдук сигнал беришкендир.
Кыргыз мамлекеттуулугун бекемдео жана елкенун эл аралык аброюн кетеруу багытында да ушундай архитектуралык
идеология жургузуу зарыл деген ойго келдим. 2010-жылы
Болот деген журналист досум Нарын облусунун бир челкемуне "Евразиянын Борбору" же "Евразиянын Чордону” аттуу
символдук белги орнотуп, же бир комплекс куруп чет элдик
туристтерди тартуу тууралуу пикирин айткан. Эмнеге Нарын
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аймагында? Биринчиден, региондорду енуктурууге артыкча
кецул белуу керек деген ишеним менен ошондой ойго токтогонбуз. Экинчиден, Ысык-Келге барып кайтып жаткан чет
элдик туристтер "Евразиянын Борборун (Чордонун)" керуу
азгырыгына туруштук бере албай Нарынга да бурула кетууну
адат кылып, бул челкемдун кез жоосун алган кооз жана акактай таза табиятына арбалып, байма-бай каттай башташат
беле дейм. Ал жердин таза абасы, дуйнелешуу дубуртунен
али оолак аруу чейресу жана тоодой журегу бар топуктуу эли
"Конкорд" самолётундай ылдам жашоо ыргагындагы стресстен башын кайда катарын билбей айласы куруган кептеген
чет элдиктер учун таалайына буюрган табылга болмок.
Эмне тартыш болсо ошонун баасы жогору болот эмеспи.
Ошондуктан, мемиреген бейпилдик табуу учун ааламды туре
кыдырууга жана бар байлыгын сарптоого даярлар дуйнеде аз
эмес. Токио мен Осаканын шакардай кайнаган турмушунан
чарчаган мицдеген жапондор Монголиянын жымжырт талааларына келип, жаркын жаратылыштын кучагында жыргап
эс алып кетишерин бир дипломат айтып берди эле. Ошондойлордун агымын Кыргызстанга, анын ичинде биринчи кезекте
Нарынга бурганга жетишсек кана, чиркин.
Бул "архитектуралык идеологияга" байланышкан бир
гана мисал. Синхай аянты бул ецуттен гениалдуу долбоор...
Зордун тубу...
Синхай аянтын курдурган адам Кытайдын учурдагы эн,
таанымал саясатчыларынын бири Бо Силай. "Таанымал" дегеним, ал кеп жылдар бою жылдызы жанып, ташы ейде кулап,
калк арасында бийик аброй куткен чыгаан мамлекеттик ишмер. Бирок 2012-жылдан бери башынан багы тайып, турмеде олтурат. Ошон учун анын тагдырына азыр кытайлыктар
гана эмес, эл аралык коомчулук да саресеп еалып турган учур.
Тагдырдын тамашасын кер, биз Синхайда сейилдеп, эс алып
жургенде, аны салдырган Бо Силайдын соту болуп, бардык
маалымат каражаттарындагы эн, башкы жацылык катары чагылдырылып жатты.
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Далиандын бозоргон порт шаардан азыркы супер мегаполиске айланышынаушул кишинин кошкой салымы эбегейсиз.
Лдегенде Лиаонинг провинциясынын эн, ири эки калаасын
байланыштырган Шеньянь-Далиан автомагистралын куруу
менен калбаат кадыр тааптыр. Бул Кытайдын материк белугундогу биринчи салынган автомагистраль катары да белгилуу. Шаардын инфратузумун ургаалдуу енуктуруу менен
кошо экологиялык абалын жакшыртууга езгече кецул бурганы учун 1999-жылы БУУнун айлана-чейрену коргоо жаатындагы расмий сыйлыгына (UN-Habitat Scroll of Honour Award)
арзыйт. Эркин ишкердиктин, езгече чакан бизнестин енугушуне ебелге болуучу шарттарды тузуп, Чыгыш менен Батыштын бакубат мамлекеттеринен туз инвестиция тарта баштайт.
Калаанын борбордук белугунде жашагандарды чет жактарга
кечуруп, ири бульварларды, аянттарды, эстеликтерди, бизнес
борборлорун ж.б. куруптур.
Шаардыктардын жашоо децгээли кескин жакшырып, Да
лиандын экономикасы гулдеп енугуп, тышкы керунушу таанылгыстай езгерет. Элге жагып, колдоо тапкан Бо башка шаар
башчыларынан айырмаланып жети жыл бою мэрлик кызматтын тизгинин колдон чыгарбаптыр. Андан ары Лиаонинг гу
бернатору, Соода министри кызматтарында иштеп, Кытай
Коммунисттик партиясынын политбюросунун мучелугуне
жетип, баш айланта турган мансап кутет. 2012-жылдан баштап башына сыноо тушуп, адегенде киши елтурууге катышы
бар деген айып тагылып аялы елум жазасына тартылып, ан
дан соц езу кызматынан гана эмес, мамлекеттен алган наамдарынан, сыйлыктарынан ажырап, турмеге тушет. Аны соттоо жараяны бир кече айга созулуп, емур бою абакка тушсун
деген екум менен 2013-жылдын кузунде аяктайт.
Адам тагдырын тушунуп болбойт. Сыдыргыга салгандай
сыйда жана кенен жолдо шыдыр бара жаткан бирее бир карасац эле Кожожаш баштанып туцгуюк аскада асылып, айласы
алты тугенуп турган болот. "Зордун тубу кор” деп ошондойлор тууралуу айтылса керек.
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Же тескерисинче бороондуу тайгак ашууларда, ысыгы мээ
кайнаткан челдерде жан куйер жакыны жок жалгыздыктан
улам азаптын азуусунан кутулбай куну бутуучу мусапырдай
керунген дагы биреенун кундердун бир кунунде алтын таажы
кийип ак сарайдын терун ээлеп отурганын кересуц. Ошондон
улам, емур еткенчекту мансабыца да, байлыгыца да, бактыца
да мактанба деген акылмандардын насаатына муюйм. Бугун
бар да эртец жок жалган дуйнеде эмнебизге кекурек кагабыз?
Колдон келгени - бугункумден эртецкимди, азыркымдан
келечегимди артык кыл деп Жаратканга жалбарганыбыз жана
ошол тилекке арзыгандай жашоо кечирууге умтулганыбыз.
Жашообузду жакшылык менен бутур, емурубуздун ернектуу
эн, жакшы белугун аягында насип кыл деген дубалардын мааниси канчалык терец экенин ушундай карама-каршы тагдырларды талдап, таразалап отуруп тушунет экенсиц.
Бо Силай тууралуу ойлор мына ушундай тыянактарга
алып келди.
***
Баса, мицдеген жылдар мурда жашаган Кытайдын уч миц
жубайлуу падышасы, балким, ез заманынын Бо Силайыдыр.
Мыкты иштерди кылган, атагы далайга угулган, таасири учукыйырсыз аралыктарга жайылган, бирок, напсисин толуктыя
алган эмес. Падыша деген жандан башкача кубаттуу, бакубат
экенине элди ишендируу менен абийир таап, ацызга айлангысы келгенденби, же тек гана чеги жок напсинин эби жок
кецешин эшитиппи, айтор, аялдарын, куцдерун кошкондо уч
миц ургачынын багын байлаптыр. Бир кун бирденине кецул
белуп, убакыт арнаган кунде да, ар бир аялы кайрадан кийинки кезеги келишин бери жагы сегиз жыл кутушке туура келсе,
багы байланбаганы эмей эмне?
Бирок, падыша деген тацдан-кечке аялдар менен арбашып, сырдашып, ырдашып, ымдашып отура бергидей бекерпоз эмес: бирде колун баштап жортуулга кетсе, бирде жан-же-
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корлерун ээрчитип эл-журтунан кабар алганы жер кыдырган.
Лзыркыдай учак, ракета жок, улоо катары ат, ашып барса тое,
болбосо аттарга чегилген араба колдонулган заманда бул канчалык узак убакытты алар иш болгонун элестетсециз. Алда
ом неге катуу санааркагандыктан же суй жыгыла чарчап келгендиктен аялдары тургай жан адамды жанына жолотпой,
жалгыздыкта сукут чалган кундеру да кеп эле болсо керек.
Буларды эске алганда, падышага жолугуп, назарын буруу капастагы куштай камалган ошол уч мин, сулуунун кебуне насип
деле болбогон чыгар.
Аялзаты учун алтын-кумушке, бермет-жакутка, ак шайы
жоолук менен саркеч кейнекке, екумун кьщк этпей аткарган
кызматкерлерге жана жомоктогудай ак сарайларга Караганда,
жарды да болсо кол кармашкан тецинин болгону, анын белгон кецулу, берген убактысы, жайган кучагы жана айткан жылуу созу алда канча маанилуу. Муну башкасы тушунбесе да,
байлыкка тоюп, бирок бакытка чацкаган ошол перилер укмуш
терен, тушунсе керек.
Эгер азыркыдай заман болгондо бир падышанын улушуне
келген уч миц кыз жок эле дегенде ез теци болгон уч миц жигитке буюруп, балким, ар бири бактысын тапмак. Бул бир кел
ген емурде жаштыктын, сулуулуктун акысын берип, турмуш
куруп, оздерунен кебоймек.
Бирок, падыша деген падыша. Анын айтканын кылбагандар ийининен башы ыргыган. Жалгыз езу канча миц аялды
жар кылуу менен, ошончо эркектин акысына кирип, ырыскысын уурдагандай эле иш кылган. Анын кесепетинен уч миц
аял биригип болгону жалгыз жубайга айланган.
Перстердин адилеттуу екумдары Анушерван мен биреенун багынан бир мемо жесем, желдеттерим ошол даракты тамыры менен жулуп алат деп, бир чымчым тузду да акчасына
сатып алчу экен. Анын сыцарындай, Кытайдын коп жубайлуу
падышасынын жан жекорлору да башчысынан кантип орнек
албасын. Алар да канчалаган аялдарды менчигине айлантып,
капаска салган тоту куштай кылышкандыр.

220

Нуржигит Кадырбеков

Ошентип отуруп, балким, аялзатынын тацкыстыгы ошол
замандарда эле башталгандыр. А тацкыс нерсенин бир артыкчылыгы - аны издегендер, алам деп умтулгандар кеп болот.
Мындай абал кытай кыздарынын ашкере эркелигине себеп
болгондур.
Бул да капыстан башка келген пикир, божомол...
Бул тарых эбегейсиз бийлик себеп болуп еерчуген эгонун
мицдеген тагдырларды чацдын буртугунчо корбогон чон,дугу менен кыянатчылдыгын эске салып турат. Тебелдерду
бийиктен темонге тушуруп, зордон кор абалга алып келген
ушул эго. Жараткандан мактоо жана атак талашкан жан кантип жарытсын.
Балким, Бо Силай деле оз эгосунун курмандыгы болгон
дур. Эгер булактан таза, суттен ак болсо, анда анын ушул акыбалга женден-жен эле кабылышына себеп - саясий атаандаштарынын эгосу.
Оо,
Жараткан, бийлик, таасир, оомат берсец, анын алааматынан сакта. Напсини кыймылдагыс кылып байлаганга узулбес чынжырды, ачылбас кулпуну кошо ырооло.
***
Чуулгандуу коррупциянын башында тургандыкта айыпталып, маалымат каражаттары аркылуу тебесунон ылдый
ылай куюп жибергендей мокочо керсетулуп жатканына карабай далиандыктардын кепчулугу Бо Силайды дале сыйлашарын, жакшы керушерун байкадым.
- Саясий курош ушундай катаал тура, - деди мен баарлашкан шаардыктардын бири аны актагандай тур менен, - Далиан
учун аябай эмгеги сицген киши эле.
Бо мырза, эгерде, чындап эле ыпылас саясий куроштун
курмандыгы болсо, анын ушундай акыбалга туш болушуна
себеп болгондор да акыры азап торуна чалынат деп ишенем.
Анткени, зулумдук узап кетпейт, бирде болбосо бирде аны
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жасагандын башына кайрылып келет. А эгерде ал акыйкаттан езу айыпталып жаткан арам иштердин баткагына белинен баткан болсо, анда езунен керсун. Аныгы бир Жаратканга
белгилуу.
Бо Силайдын емур-баянына кез чаптырып олтуруп, жаш
кезинде ез атасына муштум кетергену тууралуу ушак-айын,
айтылып жургенун билдим. Ушул чын болсо, анда азыркы кечирип жаткан сыноолорунун башкы себеби дал ошол окуя деп
божомолдойм. "Атанын каргышы ок” дешет го кыргыздар. Ата
менен эненин назарынан калуудан, каргышына кабылуудан
сактай кер, оо, Жаратканым.

5. КАРЫГАН САПАР
Сапар ж а н а е м у р

Сапар карыды. Кытайдагы жыйырма кун жыйырма кез
ирмемдей зымырап етуп артта калды. Бээжинден Бишкекке
туз аба каттамы болбогондуктан кечинде Урумчуге жетип, "Да
Де" мейманканасына токтогонбуз. Тунку экиден ооп ойгонуп,
байсалдуу сапар тилеп Жаратканга жалбарган соц компьютеримди жандырдым.
Дайыма сапардан кайткан сайын емур тууралуу ойлоном.
Себеби, бул емур деле эртедир-кечтир аяктачу бир сапар сыяктуу. Жолго жан,ы гана чыкканда бардык ийгиликтер, жакшылыктар, кызык учурулар алдыда утурлап тосуп тургансып,
кыялдардын кыйырды билбес кездеру аркылуу ар бир кез ирмемин кешеге жашырып турган кемуске келечек керкем жомок сыяктуу керунет. Экинчи жагынан, кутуп турган тупейул
белгисиздик коркунучтуудай да туюлат. Челде келдей керунген селекет жакындаган сайын жалганчы закым экени байкала баштагандай эле, жомоктой сезилген келечектин чыныгы
ецу кебунесе биз куткенден башкача болоруна жыл айга, ай
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жумага, жума кунге, кун саатка, саат мунетке алмашкан сайын
кебуреек ынана беребиз.
Ошондой эмки жылкысы да, эртеци да, эки мунет кийинкиси да умут менен чындык жалгашкан, тогошкон сыр болбосо, балким, жашоонун кызыгы таптакыр калбай калмак. Ошон
учун, адам алдыдагы белгисиздиктен бир жагынан кооптонсо, бир жагынан езу куткен, каалаган жакшылыктардын туу
чокусу ошондо катылуу деген умут менен жашайт тура. Кадимки Рыспай Абдыкадыровдун "Мен эц жакшы ырымды али
чыгара элекмин" деп журуп жалган дуйнеден еткену, адам ар
дайым ошентип узулбес умуттун жетегинде емур кечирээрин
айтып турбайбы. "Келечек" аттуу белгисиздиктин езгечелугу,
а балким, артыкчылыгы мына ушундадыр. вткенден соц жыл
менен жылт эткен секунддун айырмасы канча? Анткени, алар
мындан ары белгисиз да, сырдуу да эмес, болгону - жашоонун
жалгандыгын тастыктай бозоргон боштук...
Андыктан, бул емурде келечек да бир кез ирмемде толугу менен етмушке айланарын ар дайым эстеп турбаган акыраягында екунучке кабылаар. Мухитке жацы гана кирген кеме
кейпинде бара жаткан багытын эч качан аяктабас чексиздиктей туюп, кабылдап, ошол себептуу бул жашоонун маани-мацызын, максатын, андагы бир заматка да артка жылдырбай
жасачу негизги иштерди, аткарылчу милдеттерди унутта
калтырып, же улам кийинкиге жылдырып олтуруп сапары
карыган соц карайлап калгандар канча. Келечектин етмушке
айланарын "ойноп-жыргап калуу” учун эске бекем туткандар
андан бетер адашат.
Напсинин айтканын аткарып журуп бактылуу болгон
жанды эч качан жолуктурбаган мен эле болбосом керек.
Ошондуктан, адамдын кызыкчылыгы, амандыгы жана бактылуулугу учун тузулген эрежелерде ар дайым чектеелер, тыюу
салуулар болот.
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Кытайга сапарымдын жыйынтыгы ушундай ойлорго ороду. Анткени, анын башталышында алдыдагы уч жума бутпес
бир доор корунген. Ошол сезимге алданып калбоо учун билим
алып, уйренгонумду башкалар менен белушуу максатымды
аткарууга Бээжинге келген кунден баштап киришууге аракет
кылдым. Курбуларым бак аралай сейилдеп, базар кыдырып,
мейманкананын фойесинде бакылдашып же скайп аркылуу
баарлашып олтурганда, ез белмемде кулпуланып алып иштегенге далалаттандым. Напсим болсо "жаньщды кыйнабай эс
алсан, боло” деп кулагыма шыбыраганын койбойт.
Мен Кытайга келген куну эле ал жердеги убактымдын
соцунан башына карай кез жугуртууге тырыштым. Башкача
айтканда 12-августта эле 3-сентябрда езуме кантип отчёт берип жатканымды элестеттим. Пайдаланчу мумкунчулуктерду, артыкчылык берип жасачу кадамдарды аныктап алуу учун
бул ете маанилуу эле.
Азыр, ал сапар да карыды. Баягы бутпечудей керунген
"бир доор” кез ирмемде кайып болгон учкунга айланып, кайдадыр суцгуп кетти. Кергендеруме канимет, алгандарыма, уйренгендеруме шугур. Бирок, канча татыктуулар турса да Жараткандан мага аманат болгон бул мумкунчулуктерду туура
пайдалана албасам, Кытайдагы убактымдын акысын татыктуу бербесем - бул да бир арман.

У бак ы тты н а к ы сы ж ана ч ы н д ы к

Семинарган катышкан чет элдиктердин арасынан "Тунде
бир оокумга чейин интернеттен тааныштарым менен суйлештум” деп уйкусурагандарды кунде жолуктуруп аттым. Эмне
кылууну ар бир адам езу чечет, бирок "интернет аркылуу
баарлашууга убакытты укум кылуу учун Кытайга келуунун
зарылдыгы бар беле?” деген суроо оюма келбей койгон жок.
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Жыйырма кун мындай турсун, чет елкеде бир нече жыл билим алып, интернеттен башка нерсени жарытылуу кербей
кайткандар канча. Бул, убакыттын, мумкунчулуктун акысына
адилетсиздик, зулумдук кылгандык эмей эмне?
Мен мунет-сааттарымды интернетти тирмейип тиктегенден кызгансам да, чыныгы Кытайды кергенден аябадым.
Чыныгы Кытай деген - бул биз кыдырган шаарлар, Шинхай
аянты, Таи келу, Улуу Кытай дубалы, Гранд каналы, куугум
талаш борбордук парктарда жамааты менен кенугуу жасаган
кары-жаштар, автобекет боюндагы баш-аламан базарчада тиPYY жыландарды, ташбакаларды саткандар, тыюу салынган
Facebook, Youtube жана Google дуйнелук желелеринен кабары
жок жаштар, бирдей форма кийип аскердик тарбиядан, машыгУУДа етуп жаткан улан-кыздар, мамлекеттик кызматта мансап кылуу учун волонтёрдук кылган миллиондор, курдеелдуу
курулуштар, соодалашкан сатуучулар, арзан товарлар, ажырымы алыстап бараткан байлар менен жардылар, эреже бузууларга заматта чара керген тартип кызматкерлери...
Чындыкты мен айсбергге окшоштурам: керунген устунен,
керунбеген асты алда канча эсе чоц. Чыныгы Кытайды тааныш учун бул жагы Тибетке, ар жагы Ички Монголияга чейин
автоунаа менен жол басып етуу зарыл. Ошондо, тургундары
шаарга кочуп кетип, айылдарда каралбай ураган уйлерду, ас
фальт тургай шагыл корбей бозоргон жолдорду, электр жарыгы али жете элек кыштактарды да керсем керек...
Азыр отуруп, емур тууралуу ойлонгонум ошондон. Оо, Жараткан, туура багыттан адаштырба. Убактыбызды берекелуу
кылып, жемиштуу жана натыйжалуу жашоо кечирууну насип
кыл...
Бишкек-Урумчу-Бээжин-Далиан-Уши-Бишкек
2013-2018-жыл

ДЕМИЛГЕ

Адамдын жашоосунда достордун таасири, орду езгече.
Алардын жаман жагы да, жакшы жагы да етушет, жугушат.
Ошого жараша же кесепети, же шарапаты тийет. Ошондуктан,
досторду тандоодо ете зирек жана жоопкерчиликтуу болууну
осуят кылган даанышмандар.
Шайтан - коркунучтуу, а бирок, жаман дос шайтандан да
опурталдуу. Себеби, шайтандын колунан эгерим жакшылык
келбес душман экенин баары билет, а бирок, дос деген дос, ага
ишенип ыктыяры менен этегине эргешип, айдагына тушуп
берип, аягында бакыйган балээге тушугуп чыпалагын эмес
чыканагын тиштей екунгондер толтура. Ошого, жакшы инсан
болсоц, демек, сени жандагандар да жакшы инсандар. Же тескерисинче... "Тен, тен,и менен" же "Досуцдун кимдигин айтсан,,
сенин кимдигин,ди айтам" деп бекер айтылбаган да.
Дос болуу - бул адамзатка эле насип эткен буйрук жана
немат эмес. "Киши карыса тешек, ат карыса эшек менен дос
болот” деген кеп бар. Анын сьщарындай, ат менен эшектин, ит
менен куштун да досу болот. Калемдин досу кагаз, ыр саптын
досу эргуу, кубанычтын досу кулку. Ал тургай, акыл тааныган
менен кез кербеген кубулуштардын, тушунуктердун, сапат
жана сыпаттардын тамырлаш достору бар. Маселен, ыймандын досу уят, кадыр-барктын досу берешендик, сурдун жана
нурдун досу такыбаалык, саламаттыктын досу кыймыл жана
тазалык, билимдин досу окуу, кайгы менен кедейликтин досу
жалкоолук. Ал эми ийгиликтики - таза ниет, такталган максат,
таризделген жашоо, тынбаган аракет жана талбаган эмгек.
Адамдык милдетти ацдаганга, аманатты танбаганга, керилип жатпай, калтырап качпай, инсан катары моюнга алган
ааламдын етулунун етеесуне чыгуу учун чамдаганга себеп
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болгон ыйык сезим бар. Ал - жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин досу - демилге. Анткени, жоопкерчилик - бул бар макулуктун, табияттын, абийирдин, дегеле ай-ааламдын алдында
сез, ниет, пикир менен эмес, амал-аракет менен орундай турган озуйпа, кутула карыз. Ал эми амал-аракеттин алгачкы чоц
кадамы - бул демилге...
Атуул катары мекен алдындагы, адам катары адамзат
жана табигат алдындагы жоопкерчиликти татыктуу аркалоо
учун терт демилгени кетерейун. Эгер идиреги, мацызы, кайыры болсо, анда окуп, угуп эле коюу менен чектелбе, бир тууганым. Бир акылман айткандай, билген жакшы, бирок, билгенди кылган андан да жакшы...

1
Ж у зу м е т у к у р б е !

"Жузуме тукурбе, мекендешим!” деген чакырык менен
кыргыз жерин туре кыдырып журебуз. Бишкек, Жалал-Абад,
Баткен, Нарын, Ысык-Кел бутуп, кезек Талас менен Ошко жетти. Башкалар Чыгыш-Батыштын енуккен елкелеру кибертехнологиянын акыркы улгулерун чыгарып, космос айдыцында
акылга сыйгыс гипердолбоорлорду ишке ашырып жаткан
учурда биз "кечеге тукурбе”, "аянтка тукурбе", “базарда ту
курбе”, “бакка тукурбе", "чылымды ыргытпа”, "машиненицдин терезесинен кагазьщды ыргытпа”, "таштанды таштаба”
деп ар кимге жаман керунуу менен алекпиз. "Айткандын оозу
жаман” болгону менен, биздин адебибизди америкалык же по
ляк, корей же француз келип оцдоп бербейт экен. Ошондуктан,
"Мекенибизди булгабайлы” деп зар какшаган топко кошулуп,
сен да бул демилгени колдоп берчи, мекендешим.
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***
Ойлоп керсек, тееден башка эч бир айбан деле тукурбейт
жен. А биздин, адамдардын арасында, кечеде баратып туш
келген жерге "Каак тфу” деп жаба тукурбегэндер аз эле го...
***
Адамдан айланалы, ал - елкебуздун эн, чон, деелету, байлыгы, ырыскысы... Бирок, кечеде баскандар, сейилдегендер
канчалык кеп болсо жолдордо ТАШТАНДЫЛАР, ЧЫЛЫМДАР,
TYKYPYKT0P да ошончолук кебейеерун ким тана алат? Эзгече, бизде Кыргызстанда, эл топтолгон майрамдык оюн-зооктордон же митингдерден кийин ал жерде калган таштандыларды тазалоо иши канча кундерге чейин уланат. А жапондор
жетелеп бараткан ити чон, заара кылып салса (итке баары бир
эмеспи), ошону да калтырбай, тазалап, пакетке сала кетишет.
Биздин болсо итибиз тургай езубуз да чейрену булгаганга
ант бергендей, касам ичкендей тукуребуз, таштандыларды
гуш келди ыргытабыз, коомдук жайларды семичке чагабыз ...
***
Эч ким жеке менчик уйунун ичине, шыбына, дубалына тукурбейт жана туккурттурбейт. Анткени, ал - 03YHYKY. Анда,
биз тукурген, таштанды ыргыткан кечелер кимдики? Б0Т0Н
BHP00HYKYBY? Индияныкыбы? Туркия, Жапония, Кытай же
Польшаныкыбы? Ал да езубуздуку! Ким, эгерде, Лейлектин
Кулундусунда же Ысык-Келдун Ак-Суусунда кечеге тукурсе
же чылымын ыргытса, ал Нарындын Ат-Башысындагы, Таластын Кара-Буурасындагы, Оштун Ноокатындагы ж. б. ар
бир атуулдун акысына кирип, ар намысын тебелейт. Анткени,
Кыргызстандын ар бир чымчым топурагы, ар бир миллиметр
жери - биздин ар бирибиздики: сеники жана меники!
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***
Тукуруу деген илдетти дарылайлы. Анын дарысы - "TYКУРБ0Н,УЗ, ага, иним, эже, карындашым, ата, апа" деп жакшы
сез менен бетке айтуу, сылык-сыпаа эскертуу. Кез ачкандан
керуп чоцойгонубуздан улам биз коомдук жайларда тукургендерду, семичке чаккандарды, чылымдын калдыгын, желим
бетелкену, момпосуйдун кабыгын же пакетти ыргыткандарды еен кербейбуз. Бирок, чет элден келгендер буга тан, калып
да, жийиркенип да, кыргыздан ирээнжип да жатканы - ачуу
чындык. Башкаларды кыргыздан ирээнжитуу - бул кыргыздын аброюна, кадырына, намысына тукуруу! Ата-бабалардын
арбагын таарынтуу! Демек ез жузубузге езубуздун тукургенубуз. Мекенибиз - жузубуз. ЖУЗУМ0 ТУКУРБ0, МЕКЕНДЕШИМ!
Башкалардын алдында кыргызды кемсинтпе, уят кылба.
***

"ЖУЗУМ0 ТУКУРБ0, МЕКЕНДЕШИМ!” - бул бир жолку
флешмоб, конференция же формалдуу долбоор эмес, а реалдуу кыял! Бул акция - бир да адам коомдук жайларда тукурбей
калганча улана турган ырааттуу иш. Негизгиси, "Менин ишим
- байкоо, адамды артынан сындоо. Ал эми, оцолуу, оцоо - баш
калардын милдети!” деген туркой сезимден арылалы.
Ката иш кылгандын артынан ачуу тил менен секкуче, таттуу сез менен бетине айткан артык. Арттан жамандоо - кунее,
демек, бузулуу жана бузуу; ал эми жакшы ниет менен бетке
айтуу, эскертуу - бул адамдык озуйпа, демек оцоо жана оцо
луу. Керуп туруп бетине айтпасам, айып кылган менен кошо
МЕН да кунеелуумун деген жоопкерчилик ар бир журекке орносун, ылайым.

Машине чыгаруу учун завод, космоско учуу учун космод
ром куруу керек. Бул иштер миллиарддаган долларларды чап-
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чыйт. Ал эми тукурбей, ыргытпай калуу учун бир тыйын да
талап кылынбайт. Болгону - ыйман, адеп жана атуулдук жоопкерчиликти кучтендуруу зарыл. Айып кылгандарды жакшы
ниет менен эскертейин деп журектен чечим чыгаруу жана
сезден ишке етуу жетиштуу.

TYKYPB0, МЕКЕНДЕШИМ! "Тукурбе", “ыргытпа”,
"сегунбе" деп, эми бетице айтам! Мекендешим, бул акцияга,
аракетке СЕН да кошул, СИЗ да кошулуцуз! Биз айтпасак ким
айтат да, биз кылбасак ким кылат?! Кыргыз жеринин тазалыгы америкалык менен французга, кытай менен испанга, же
жапон менен немиске керек эмес, бизге керек. Бул - биздин кадыр, биздин ден соолук, биздин имидж жана биздин келечек!
Ж У ЗУ М е

***
")KY3YMe TYKYPB0, МЕКЕНДЕШИМ!” демилгеси, аракети
уланууда! Бул демилгени колдоо шарты жепженекей:
1. 0зуц ушул секунддан баштап коомдук жайларда TYKYPB0, ЫРГЫТПА, C0TYHB0;
2. Ким TYKYPC0, ЫРГЫТСА, C0TYHC0, "МЕКЕНИМЕ TYKYPB0, ТУУГАНЫМ” деп жылмайып, жылуу сез менен эскерт.
3. Эгер сен эскерткен адам ачууланып, ызырынса кечирим сура да жолуцду ула. Эч качан урушпа, ачууга алдырба.
Ачууну - суйуу, туркейлукту - мээрим менен жецели. Бардыгы
ниетке жараша. Ниетибиз - урушуу, жек керуу эмес, мекенге
жана мекендештерге пайда келтируу. Жаман адат аттуу чаян
адамга байкатпай аркадан жармашып, мойнуна жетип чага
элегинде эскертип коюу.
4. Эгер оозеки айткандан тартынсац: "Мекендешим, ыйык
мекенибизге ТУКУРБ0н,уз, ТАШТАНДЫ ЫРГЫТПАцыз! Бул кагазды да ыргытпастан, тукурген же таштанды ыргыткан баш
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ка бирееге берициз! Мекенге пайда келтирели, кур дегенде
зыян жеткирбейли. Катуу кетсем, кечирициз", - деген жазуусу
бар алакандын жарымындай кагаздарды кебуреек чыгарып
алыцыз.
5.
Бир кун да тынбастан бетке айтып жакшылыкка чакырууну уланта берициз, тууганым, мекендешим. Адам эскертпесец, айтпасац айып кылып жатканын билбейт.
***
Биз баарыбыз жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган куч бололу! Кийинки муунга азыркыдан алда канча
мыкты, таза, кооз, абройлуу, таанымал, жагымдуу жана енуккен елкену калтыра албасак, анда атуулдук аманаттан кутулбайбыз!
Ж У ЗУ М е TYKYPB0, МЕКЕНДЕШИМ!
2
Б а т а сы н ал!

Бул дуйне - себептердин дуйнесу. Ийгилик - бул жыйынтык. Ийгиликтин себеби - тынымсыз иш-аракет, алга умтулуу
жана жакшылыкта жарышуу. Билимдин себеби - окуу. Байлыктыкы - адал соода. Ал эми бактылуулуктун себеби - бул
БАТА.
А бата алууга эмне себеп? Батага арзыш учун сезсуз эле
жылкы союп, дастаркон жайып, тумен элди чакырып той-топур еткеруу шарт эмес. Бата алуу деп тойго келгендердин ичерин ичип, жээрин жеп, дастаркондо арткан даамдын калганын
калтырбай желим пакеттерге салып, анан "тапканыц тойго
буюрсун, омиин” деп алакан жайып компоюп отурганын гана
тушунбее керек. Бата алуунун жолу сансыз, эсепсиз. Эгер той
менен шаан-шекетке эле байланса, анда бата алуу жалац колунда барларга гана насип болмок.
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Тойлор да болуп турсун, ылайым. Бирок, ар бир иште аша
чабуу жарабайт. Кыргыздар, негедир, той-топурга жакын келобиз. Башкалар кантип Марека учабыз, кантип смартфондун
жацы улгусун чыгарабыз, уча турган автомашина жасайбыз
же космосто согушуучу аскер тузебуз деп пикир кылып жат
кам доордо, энтецдеп аран, баскан эки жашардын урматына
дуцгуретуп тушоо той еткезуп, элдин баарын дурботууну чон,
ийгилик керген биз эле калдык окшойт.
Азыркы замандын кеп тойлору ресторандар менен ка(|)елерге гана киреше алып келишпесе, той ээсин ысырапчылыкка, ал эми конокторду чыгашага гана туш кылат. "Тукунче
зыяпат кылат имиш” деп ал жагы Америкадан, бул жагы Орусиядан атайын ат арытып келгендерди, бери эле дегенде елкебуздун бир бурчунан экинчи бурчуна зыярат кылгандарды
далай кердук. Берер белегин, салар сарпайын жана кошор кошумчасын айтпаганда да жолго эле канча акча кетет.
Андан да чон, чыгаша - бул убакыттын укум болгону. Аманчылык болсо акча табылат, а убакытчы?
Анан да, демейде, тойлордун ырынан чыры кеп. "Мага
жакшы кецул белбеду”, "Сезду акырында берди”, "Метке отуруп калдым”, "Конкурста бир белек албадым", "Атайын алыстан келсем кондурарга жайы жок”, "Устукандын улугу тийбеди" деген сыяктуу болор-болбос шылтоо менен таарынып, ал
тургай жуз карашпай калгандар канча.
Ошон учун, бата алуунун башка миллиондогон жолдорун
уйренелу, бил ели жана билгенибизге жараша амал-аракет кылалы.
***
БАТА АЛУУ - бул биреенун сага алакан жайып, ак тилек
айтышы эле эмес. БАТА АЛУУ - бул адамдын журегун жылытуу. Бир да жан кубе болбогон сооптуу ишин, деле журектерге
сезсуз кубаныч алып келет. Он, колуц кылган жакшылыкты
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сол колун, билбей калган менен Жараткан баарын коруп турат, Ошон учун "Жакшылыкты жаса да децизге ыргыт, балык
билбесе Калык билет” дейт акылман кыргыз. Калык деген
Жараткандын бир аты, бир сыпаты. Ошондуктан, мейли, адам
сени билсин же билбесин, уксун же укпасын, таанысын же тааныбасын, сен кылган адал, берекелуу иш-аракеттин акыбетине кубанып, ичи элжиресе - сага берген батасы ошол.
***
Садага, зекет, ушур беруу, кайрымдуулук кылуу, жол жана
кепуре салуу, мектеп, медресе, мечит куруу, арык казып суу чыгаруу, чацкаганга суусундук, ач калганга тамак сунуу, ооруганга
зыярат кылуу, жакындарга белек беруу ж. б. сыяктуу иштер батанын соолбос мурегу менен такыр жерди сугарып, жашылдандыруунун сьщары экендиги айтпаса да тушунуктуу.
Булардан тышкары биз байкабаган, маани бербеген, майда
деп эсептеген канча амалдар ак бата алуу бактысына себеп. Мисалы, жаман адатьщды таштасац - бата алганыц. Тааныганга
да, тааныбаганга да жылмайып салам айтсан, - бата алганын,.
Жолдо жаткан буюмду алып койсоц - бата алганыц. Жетимдин
башынан сылап, муцдууну кулдурсец - бата алганыц. Таш ме
нен урганды аш менен сыйласац, оройго кичи пейилдик, акмакка адептуулук, жалганчыга чынчылдык менен жооп кайтарсац,
душмандарды достоштурсац, биреенун айып-кемчилдигин
жашырсац - бата алганыц. Кунееден езуцду тыйып, напсицди
жецгениц - бата алганыц. Бугунтен баштап эл кезунче тукургенду, чылым же таштанды ыргытканды таштаганыц - бата
алганыц. Аркадан ушактагыча таттуу тил менен кемчилдикти
бетке айтканыц - бата алганыц. Бурадарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганыц - бата алганыц.
***

Бак тиксец же урон сепсец адам тургай айбанаттардын
да батасын аласыц: анткени чачылган урондун бир белугун
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курт-кумурскалар менен канаттуулар жешет, эгилген даракка
куштар конуп, макулуктар келекелейт...
***
Айтор батага бап, бактыга чак болчу амал-аракеттердин
чеги жок. Ошондуктан адамдын батасын ал, тууганым. Эзгече ата-эненин, кары-картандардын, оору-сыркоолордун, муктаждардын, мусапырдын, кор болгондордун, жетим-жесирлердин БАТАСЫН АЛ. Адам тургай есумдук менен айбанаттын
БАТАСЫН АЛ.
***
Куреш, оор атлетика, математика же тарых сыяктуу эле
БАТА АЛУУ боюнча да олимпиада болсо, анын байгеси мил
лион долларды тузсе жецуучу болуш учун кара жанды кандай
карч урат элек. Чынында, миллион доллар эмне болуп калыптыр, батанын байгеси чексиз жана эсепсиз: бул дуйнеде да,
акыретте да. Ошондуктан БАТА АЛУУ жарышын баштайлы.
Шарты аз эле:
- колуцдаан келген жакшы иштерди мумкун болушунча
кебуреек кыл;
- иретсиз иште ийгилик болбойт. Ошондуктан, сооп иштердин планын тузуп, ырааттуу иш алып бар;
- Кунуге, жумасына жана ай сайын жок эле дегенде ушунча
убактымды, байлыгымды жана кубатымды соопко жумшайм
деп бекем ниет кыл;
- Кун сайын бир кемчилдигицди калтырууга аракет жаса;
- Кайырлуу, сооптуу иштерди кечегиден бугун, бугункуден эртец кебуреек жаса;
- Башкалардын сооп иш кылышына, кунееден тыйылышына себеп бол деген сунуштарды айткым келет.
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Булардын баарын купуя кыла бер, бирок, бир ишти АЧЫК
АЙТЫП, аны далилдеген фотолорду, видеолорду социалдык
тармактарда жарыяла. Жашырба, уялба. Анткени, жакшы иштерден башкаларыбыз да ернек, улгу алалы.
Адам кергенун кылат. Интернетте популярдуу болуп жаткан зомбулук, сойкулук, адепсиздик тууралуу маалыматтарга
карты ПОЗИТИВДУУ АЛЬТЕРНАТИВА тузелу. Жакшылыкты
жайылтуу керек.
Биринчи, КАРЫ-КАРТАЦДАРГА, ООРУ-СЫРКООЛОРГО жардам беруунун пазилетин, шарапатын керсетууден баштасак.
Мисалы, жаз келсе короодогу жерди иштетиш керек. Каралашар карааны жок кары-картацдар, кеселдер бар. Ошолордун
жерин тээп, эгинин сээп, короосун жыйнап БАТАСЫН АЛ! Кийинчерээк чаап, отоп, сугарып, тушумун топтоп, паясын оруп,
жыйып берип БАТАСЫН АЛ! Шаарда болсо уйун тазалап, киркоогун жууп, килемдерин кагып берип БАТАСЫН АЛ! Жалгыздыктан зериккен байкуштар менен дил маек куруп, китеп
окуп берип БАТАСЫН АЛ!
***
Бул тек гана мисал, ким кандай жакшылык, мээримдуулук кылам десе колу, жолу бош, тандоосу кецири. Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы!

3
К итепкей улут

Оку! Бул - ыйык Курандагы Жараткандын эц биринчи
екуму. Аны аткарган адамдын эки дуйне зоболосу артып, жашоосу берекелуу болор.
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Бирок, аткармак тургай буга тузуктеп назар бурбагандар
огеле кеп. Андайлардын кесепети керт башына эле эмес теребел-чейресуне, мекенине, ал тургай буткул ааламга тийерин
турмуш улам керсетуп, далилдеп келет. Себеби, окубастыкгын акыбети - бул карацгылык, сабатсыздык. Ушул эки сез
адамзаттын килейген кейгейлерунун, эбегейсиз балакеттеринин башаты. Дуйнодегу не бир тебе чачты тик тургузар
тирукмуш кылмыштар, кан тегуулер, согуштар карацгылыктын айынан орун алууда. Сириядагы алаамат, Нигериядагы
кыргын, жер-жерлерде бейкунее адамдардын емурун кыйган
жардыруулар, теракттар, этностордун, расалардын кагылышы - бардыгы карацгы массаны пайдаланган ыймансыз билермандардын кусурдуу аракетинин акыбети...
Ошондуктан, окуу - бул адамдын езуне салган эн, чоц инвестициясы. Окуу деп жогорку материяны, тригонометрияны
же материалисттик диалектиканы ездештурууну айтканым
жок. Кеп рахаттанып адабий чыгарма, такыр эле болбосо бебектер учун жазылган жомокторду окуу тууралуу болуп жатат...
***
Китеп окуу - кыйын деле иш эмес. Тамга таанысац болду, тандап ал да окуй бер. Кунуне жуз бетти бутур деген деле
эч ким жок. Эки-уч беттен, болбосо бир беттен, ага да чолоц
тийбесе жарым беттен окуп тур. Бирок, таштабай такай оку.
Демалыш кундеру бир китепти толук окуп, калган кундеру
кагаз тиктебей жургенден кере аз-аздан, бирок, кун сайын
окуган алда канча пайдалуу да, сицимдуу да. Барда бардай деп
бардык продуктту казанга салып бышырып, карын жарылгыча тоюп, калган бир жума бою каткан нан жеп, карандай суу
ичкендей болбой, билимди бирткеден кабылдап, мыктыраак
сицируу маанилуу. Жараткан аздан болсо да уланып турган
амалды жактырат.
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***
Такай жасалган амал акырындап адатка айланат. А адаттан кутулуу кыйын. Чеккенди, секкенду, тукургенду, араздашканды эмес, колдон келсе жакшы иштерди жасоону адат
кыл. Китеп окуу - эц мыкты адаттардын бири. Акыльщдын
есушуне, рухуцдун жетилишине, кез карашьщдын кецейишине, сездеруцдун туздуу, пикирицдин жуйелуу, маегицдин кызыктуу болушуна себеп.
***
Жакшы китеп окуу - кайгы-кападан арылтуучу эц мыкты
дары. Китепке суцгуунун ыракаты журекту кубантат, дилге кубат тартуулайт. Жуздегу нурга, кездегу сырга айланат.
Машыккан булчуц сынында болгондой эле, окутан, уйренген
мээ ар дайым табында болот. Мээнин мыкты иштегени - бул
дененин, рухт^н, акылдын мыкты иштегени, маанайдын жаркып, кецулдун келбуп, жашоонун чырайына чыкканы, саламаттыктын сак жана чыц болгону...

Китеп окуу - бул кайсыл бир децгээлде жубайлардын ортосундагы кызыктуу, мацыздуу мамилеге, кеенербес махабатка ебелге. Анткени, ацгеменин учугунун уланышына бай
материал, жацы булак.
Кечээги сезуцдун бугун да кайталанышы - бул ацгеменин
тугенушу. Жараткан аялы менен куйеесунун ортосундагы ац
геменин аякташынан асырасын. Бир акын айткандай:
Жубайлар бар ацгемеси тугенген,
А махабат - тугенбеген ацгеме...
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***
Китеп окусац убактын, беедв ысырапталбайт. Тилд и пайдасыз сезден, кулакты зыяндуу маалыматтан, бутту кунеелуу
кадамдан, колду беймаани иштен сактоонун мыкты усулу китеп менен дос болуу. Китеп сырын ачып, бирок сырыцды
издебес, акыл айтып, бирок акыл сурабас ыкыластуу, ишенимдуу ДОС.
***
Китеп - бул илим-билим булаты, качан болсо катарьщда
журуп, унчукпай кызматьщды кылчу устатыц. Китеби жок
мектеп, медресе, университет, керек болсо бала бакча болбойт.
Демек, китеп окууга убакыт арнаганыц - далай жацы ойлорду,
маалыматтарды акыл торуна кармаганыц, кеп кейгейлерду,
суроолорду талдаганыц, мезгил жана аралык мейкиндиктеринен сыртка чыгып акылмандарды, даанышмандарды жандаганьщ, илимдин чексиз айдыцынын кыйырсыз дьщ жерлерин
оздештурууге чамдаганын,...
***
Бир саат илим алуу - туну менен нафил ибадат кылуудан
артык делет. Илим аркылуу амалдын мацызын табасыц. Мацызын тушунбой баштаган ишицдин ийгилиги, аткарган аракетицдин рахаты болбойт...
***
Илимдуунун кыска ибадаты, балким, карацгы адамдын
емур бою кылган ибадатынан абзелдир. Бул узак жолдо атчан
менен жее жарышкандай эле кеп. Же колунда барар багытын
керсеткен электрондук картасы бар, жол эрежелерин билген
айдоочу менен емурундо светофорду кербеген, бир да эреже-
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ни тушунбеген чабандестин жол арбытуу боюнча атаандаштыгындай...

Китеп естурет, сыналгы менен интернет чектурет.
***
Ошондуктан, Кыргызстанды эц китепкей, эц окумал улут
кылуу ишине имерилбеген, аракетине аралашпаган жаран
калбаса дейм. Кэптуку кел дегендей, биригип кыялданып,
биригип умтулсак бул максаттын етеесуне сезсуз чыгабыз,
буюрса.
Мекенибизди эн, аскери кучтуу же эн, заводдору кеп мамлекет кылуу, албетте, ете кыйын. Валким, мунун зарылдыгы
деле жок. А бирок, эц кеп окуган улутка айлантуу - колдон
келчу иш. Мун учун ажону айыптап, депутаттарды каргап,
екметту екурте урушуу таптакыр зарыл эмес. Болтону, ар
бир кыргызстандык, тагыраак айтканда сиз жана мен жылына бир канча китеп окууну ар дайымкы адатка айлантуубуз
шарт. Алты саны аман, акылы бутун, тамга тааныган мекендештерибиздин арасында китеп ачпаганы, аз да болсо кун сайын окубаганы жокко эсе болгон децгээлге жетишибиз керек.
***
Куурайга же отоо чепке мээнет коротуп кереги жок, алар
ансыз деле кебейуп, ансыз деле жайнай берет. Бирок, гулзарды кектетуу учун дыкат карап, тынбай кам керуп эринбей
эмгектенуу абзел. Ант ичкендей китептен оолак болуу адаты
азыр отоо чептей тамырлап, таркаган заман. Тек койсоц ушул
керунуш улана берет. Китептен алыстагандын билими тайыздайт. Билимден кол жууган эл бара-бара баарынан кол жууйт.
Кемец болбосо децизде кантип сузесуц? Ошондуктан, китеп
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окуу менен рухтардын жана акылдардын отоо чеп баскан мейкиндиктерин гулзарларга, гулбактарга айланталы...
Кантип?
***
Китеп окууну башта, бир тууганым.
***
Уктоочу жаздыгыцдын астында, иштеечу столуцдун устунде, эс алып жатчу диваныцда, чалкалап кыялданчу жумшак отургучуцда, зуулдаган унаацдын алдыцкы терезесинин
алдында, кетерген сумкен, менен пакетицде, кемселицин чентектерунун биринде, айтор, бардык жерде бирден китебиц
болсун.
Товарга кезекке турасьщбы, почтада, банкта же дарыгерге кирчу убактынды кутуп отурасыцбы, досуцду кутуп терт
кечедесуцбу же тегиз жолдо такси менен баратасыцбы, дайыма колуцда китеп болсун. Чентек телефонуцду унутуп калсац,
кээде аны алуу учун ондогон чакырымдан машинени кайра
артка бурасьщ. Жок эле дегенде каттаган бирееден сезсуз ала
кел деп суранасын,. Китеп чентек телефонуцдан да абзелирээк, ишенип кой...
Китеп ала журуу кыйын болсо сатып алам деген кийимдерицден бир-экеесун коё туруп, анын акчасына Bookreader са
тып ал. Ошондо, мицдеген китептер бир кичинекей чентегуце
гана батып кетет...
***
Мыкты китеп тандап атац менен апаца, чон; ата, чоц энеце,
тайата, таенеце окуп бер. Айылдардагы терт кечелерде еткен-кеткендерди кездеру менен тосуп-узатып, артынан суй-
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леп, геосаясаттан баштап айылдагы акыркы жацылыктарга
чейин жаагын жара талкуулап убактыларынын убалына калып жаткан аксакалдарды да китепке "азгыр"... Кызыктуу жомокторду иргеп бебектерге окуп бер. Жалац эле тамак жаса,
уйду тазала, кийимди утукте дей бербей, аяльща кээде убактым тартыш, сен окуп айтып бер деп китеп табышта.
***
Оозунан чыкканын жен эле алып бере бербей, балдарын,,
неберелерин, менен "соодалаш”. Бул жомокту же тигил ацгемени окуп, кайра айтып берсе сураганын сатып беруу тууралуу келиш. Бара-бара жашына жараша тапшырма бер. Маселен, кунуно 10 жашары жок эле дегенде сегиз бет, 8 жашары
беш бет, 6 жашары бир бет окусун...
***
Бир таанышым мектепте балдарды кантип китеп окууга
аргасыз кылары тууралуу айтып берген. Чоц романдын же
повесттин ичинен бир сезду, окуяны же диалогду тандап, "баланча деген сезду автор каеринде кандай сюжетке байланыштуу колдонгонун эле айтып берсецер беш коём” деп козутуп
коёт экен. Ошол бир сезду же суйлемду таап, окуяны тушунуш
учун балдар китепти ары-бери ацтарып-тецтерип, толук окуп
салышат тура. Ошентип, ар бир окуучу акырындап рахатын
туюп китеп окууну адатка айлантыптыр...
***
Анча-мынча айып кылган аскерлерди офицерлер менен
"деддер" китепканага камап, колуна тандаган китебин кармап
жазалоо усулун киргизсе... Какыс-кукус кылсац адам ачышып,
кек алуунан амалын издейт. Ал эми "китеп жазасын” етесе
акылы байып, адеби керктенуп, адамдык сапаттары кемели-
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не келет. Муш менен катаалдык адамда жырткычтыкындай
ырайымсыздыкты, таш боордукту пайда кылат. Ал эми китеп
окуу - адам болууга огожо. Жоокерлерди, дегеле адамды жазалоонун максаты эмне? Алардын шаабайын суутуп, демин ечуруп, жигерин мокотуубу же адам кылуубу?
***
UFC дечу адам менен адамды короздой тебиштирип, аюудай чабыштырган бизнес кандай атактуу. Атам ыраматылык
айткандай, кыларга иши жок жыйырмасы бир топту бир жарым саат кубалаган футбол оюнун тирмейип тиктеш учун
кыларга иши бар миллиондор деле жумуштарын таштап,
убактыларын жугерудей укалап олтурушат. Акыл таймаштарына да адамдар ошончолук кызыгуу менен саресеп салчу
систем уюштуруу керек. Жаштар Конор менен Хабибди, Месси менен Роналдону кумир туткандай, китепкей лидерлерди,
акыл адамдарын ардактай тургандай таалим зарыл коомго.
Мушкерлер менен футболчуларга саресеп салуудан кездун
курчу, убакыт жана нерв кеткенден башка эмне пайда бар? Ал
эми адеп-ыймандын ченеминде жазган акын-жазуучуларды,
илимпоздорду же аалымдарды окуу жана угуу менен акылын,
азыктанып, рухуц оожалат.

Даватчылар эшиктерди каккылап адамдарды ыйманга,
мечитке чакыргандай, ар бир батирди, ар бир короону кыдырып элди окурманын кутуп уцкуйуп турган китепканаларга
чакыр...

Тойлордо эмне деген гана оюндар, конкурстар уюштурулбайт. Тамадалар же обону, же сезу чеке жылытпас жен,ил-
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желпи ырларды жацырта койдуруп, “Муну кайсыл жылдыз
ырдайт эле?" же "Ушул саптан кийин кандай сап айтылат?"
деп табышмактата сурап, жооп бергени кол кетергендердун
санынан баштары айланып, кимисине микрофон сунарын
билбей убараланат. Ошол бугун ырдалып, эртец унутулчу, же
мааниси жок, же эстетикалык рахат бербес "дацка-дуцктун”
таржымалын сурагыча Айтматовдун, Жантешевдин, Токомбаевдин, Баялиновдун, Майн Риддин, Тургеневдин, Габриель
Маркестин ж.б. чыгармаларынан суроолорду тузсе, анан жецуучулерге Кытайдын жалтыр-жултур арзан буюмдарын же
жецелердин сандыктарына тушуп, чац басып кийинки конок
менен тойду куткенден башкага жарабаган эч ким кийбес калпак, жоолук, чапан эмес, КИТЕП берсе, той шаан-шекеттун эле
эмес таалим-тарбиянын да эсте каларлык окуясына айланмак.
***
Кээ бир жерлерде кыздын себине бир машине тешек кошуп беруу салты дале сакталып келет. Илгери уктай турган
мебель, мейманды дуцунен тосчу ресторан, кафе жок заманда, адамдар мейманканаларга эмес туш келген уйге кудайы
конок болуп конуп калчу учурларда тешектун кеп болуусу
абдан абзел эле. Азыр, тешектер шыпты тирей жыйылган
бойдон чац басып турат. Тешек тигип, жуктеп беруу тек гана
салт иретинде сакталып калды. Андан кере китеп текче менен
кошо Куранды, Хадисти, о.э. “Манастын", Баласагындын, Айтматовдун, Сыдыкбековдун, Касымбековдун, Жусуевдин, Алыкулдун, Эрматовдун, Алымбековдун ж.б. томдуктарын сепке
кошуп беруу адатын туптеп, жайылтсак, тарыхыбызды дацазалап, маданиятыбызды дацктаган болот элек. Залкар таланттарга таазим этип, алар калтырган руханий мурастын акысын
берип, етулун етемекпуз...
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***
Эртец менен намаздан келе жатып 3-мектептин спорт
аянтчасында чуркап, басып, турникке тартылып, айтор машыгып жаткан жаш балдарды, аял-эркектерди, ал тургай карыкартацдар менен майыптарды керуп уйкум качып, шыктанып
мен да астейдил машыгууну баштайм. Дегеним, адам чейредон кадимкидей таасир алат. Напсиц уйкуга туртуп турганда
бирввнун тер теге мээнет кылып жатканын керсец, ага атаандашып, кееденде демиц толкуп, аракетин, аша баштаганын
езуц да байкабай каласын,. Ошондуктан, уйдегуге Караганда
ибадатканадагы жамаат менен кылынган дуба.тилек, жакшы
амалдар алда канча жогору ыкылас менен аткарылары чын.
Корооцдо жалгыз машыккандан кере спорт залга барсац ецгелерду карап намысын, ойгонот, езуце талабыц кучейт. Анын
сьщарындай, кээде китепканага барып китепке уцул. Ошондо китептен акыл издеген бир эле сен эмес экеницди биле
син,. Жакшылыкта жарышчу чейре, кызыкчылыгы окшош
тааныштарды, досторду табасыц. Валким, болочок жарьщды
ошол жерден жолуктурасын,. "Ыймандууга ыймандуу, жецил
ойго жецил ой жолугат" деген талашкыс чындык. Анткени,
адам шеригин журген чейресунен табат. Жараткан тунку
клубда суйуп калуудан сактасын. Ал эми китеп суйген, илимге
идиреги бар жубай жаман болбойт...
***
Тамак сыяктуу эле китептин да арамы жана адалы болот.
Арам акылды мокотот, журекту карартат, пикирди бузат,
адепти алкымдап, уятты уулайт... Адалдан таппаган рахатты
арамдан эч качан таппайсыц
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***
Ресторан, кафелердин, дукен-маркеттердин саны, жасалгасы боюнча дуйненун кеп елкесун эбак эле артта калтырганбыз. А бирок, китегг дукондорубузду санасак беш манжага
жетпей калчудай аз. Алардын кебу оожалып кете албай, елбе
жаным елбе деп арабасын кылдыратып аран, иштеп жатышат. СССР убагында аябагандай соодасы журуп турчу ар бир
райборбордогу китеп дукендер банкрот болгон бойдон кай
ра тикелене элек. Бул ете уят керунуш. Ар кандай енуккен
елкелердун калааларынын как ортосунда каттагандардын,
кардалдардын кептугуненен куну куркуреп, туну дуркуреп
иштеген, кеп кабаттуу китеп дукендеру болот. Бишкекте да
жалан, китеп сатылган "Айчурек” соода борбору сыяктуу кеп
кабаттуу соода комплекси курулуусун кыялданам жана тилейм. Элестетсециз, жалан, китеп сатылган супермаркет™...
Ал учун улутубуз китепкей болушу керек...
***
Кармаш турлерунун бири боюнча дуйне чемпиону болгон
досум ийгилик коштогон спорттогу бараандуу сапарын кантип баштаганынын себебин минтип айтат: "Аскерден инилеримди спорт менен машыктыруу ниетинде келдим. Кунуге эртен, менен кучке салып тургузуп, тоо тарапка чуркатам. Бирок,
мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дегендей, антип артынан туртуп, астынан тартканьщ менен ездеру чын дилден кызыкпаса жарытылуу майнап чыкчудай эмес. Мен мажбурлаган
учурда гана айла жоктон машыгып, мен жокто мурдагыдай
эле ныксырап журе берчудей. Спортко кызыктырайын деп
Тайсон менен Брюс Ли тууралуу айтып берем. Бирок, ал аракетим деле ойдогудай натыйжа берген жок. Ошондо, "ез инилериме кайдагы атам тааныбаган Тайсонду ернек кылып эмне
кылам. Ошол Тайсон жеткен ийгиликке езум жетсем кантет?
Ал деле мендей эле бир пенде да. Болгону кызыккан, шыгы
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бар спортун тандап, максатты так аныктап, андан соц тынымсыз машыккан. Бул менин да колумдан келет!" деген ой келди
мага. Анан астейдил шугулданууну баштадым. Сезумду арац
укчу инилерим, менин кылганымды керуп, атаандаштыбы же
шыктандыбы, айтор туурап, жарышып, тер теге мээнет кыла
башташты. Такай машыгып, чеберчиликтери арта берди. Мен
елкенун, аймактын, андан соц дуйненун чемпиону болдум.
Кези келгенде иним да чемпиондук курду тагынды".
Айтайын дегеним, "Сез чакырат, улгу ээрчитет" дейт акылман кыргыз. Бирееге "оку" деп какшап насаат айтып, кеп жана
бат окуган Газалини, Пушкинди, Чернышевскийди, Рузвельтти, Сталинди, Кеннедини, Бальзакты, Наполеонду же Стив
Жобсту мисал келтире бербей, адегенде езуц оку. Болгондо
да, тийип качпай берилип оку. Ини-карындаштарыц, уул-кыздарыц, шакирттериц сени угуп эмес, керуп шыктанат. Атаандаштарыц болсо жакшылыкта жарышуу учун бел байлайт.
***
Азыркы заманда бир ишти тек гана баштап бутуруу эмес,
бат жана сапаттуу жасоо маанилуу. Анткени, замандын агымы мурда Нарын дайрасындай каалгып, жай эле. Азыр КараДарыядай буркан-шаркан тушуп, куркурейт, шарпылдайт тим
эле. Олуя акындар тээ илгери эле ырдап кеткен: "Кылсац ишиц
бутпей кун кыскарган, жатсац уйкуц канбай тун кыскарган"
замандын келгени качан. Ошондуктан, китепти да бат окуганга уйрен, тууганым. Азыр мунетуне, балким, 150-200 сез
окуйттурсуц. 1000 сез окуган Джон Кеннедиден эмнец кем?
***
Канча адамдын жакшылыгына себеп болосуц. Балким, китептин шарапаты менен далай адамдардын кемуске таланттары ачылып, ажарына чыгат. Мумкун, болочок космонавттын, издемчил ишкердин, кыраакы саясатчынын жана чыгаан

246

Нуржигит Кадырбеков

илимпоздун ийгилик жолунун башталышы сен себеп болуп
ачылган китептин биринчи барагыдыр...

Элибизге китеп эле окутуп алсак кеп нерсе езунен-езу езгерет. Анткени, адам денеси, кадамы, акылы менен жете албаган жерге китеп аркылуу жетет, жацы идеялардын кенчин
китеп аркылуу табат. Бир орундан жылбай отуруп ааламды
керуп, дуйнену таануунун жолу да - ушул китеп.
***
Убакыт - емур. Кетирбе бош,
Бир секунд иши емурден оош.
Байлык деп жалац санабай акча,
Китепке тагдыр, ырысьщ кош,
Китеп - бул накыл,
Китеп - бул акыл.
Китеп - бул асыл.
Китеп - бул дос....

4
А деп д ер ж а в а сы

Интернетти максатсыз ачпаган елке бололу,
Улуулары кичуусун таптаган елке бололу.
Кичуулеру умутту актаган елке бололу,
Ата-Журтун атуулдар сатпаган елке бололу.
Мекенди карек сыяктуу сактаган елке бололу,
Акыл учун алтынды сарптаган елке бололу.
Адеп менен ааламды каптаган елке бололу,
Буткул дуйне суктанып, мактаган елке бололу.
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Берген сезге туралы,
Кичуулерду ызаттап.
Улууларды угалы.
Алтындан бакыт таппадык,
Ааламга ыйман суналы.
Билимди алып чектелбей,
Колдонуп, амал кылалы.
АКШдай бай,
Орусиядай аскерий,
Алманиядай экономика,
Кытайдай космос,
Жапониядай технология,
Англиядай илим,
Бразилиядай футбол,
Канададай хоккей державасы болбосок да,
биз, кыргыздар, сегунбей, белунбей, тукурбей, ыргытпай,
мактанбай, актанбай, алдабай, каргабай,
оройлонбой, текеберленбей,
убакытка так, иши-сезу чак болуп.
АДЕП ДЕРЖАВАСЫН куралы...
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К уну бутсе, саргаят го арча да,
Кудай билет, кундер жетет канчага.
Ким издесе табат деьиет акыры —
Туура жолду издегенден чарчаба...

