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Кириш сѳз

Адам тагдыры аркылуу тарыхый чындыкты, кѳмүскѳдѳ калган 
окуяларды, бир саясаттын, жада калса бир доордун маңызын ачып берүү 
мүмкүн. Бул жыйнактын башкы максаты коомдун аң сезиминде жана 
мамлекеттик практикада адам өмүрүнүн, эркиндигинин баалуулугун 
жайылтуу, тарыхый адилеттүүлүктү чыңдоо. 

«Туташ коллективдештирүү» саясаты башталган соӊ, совет 
өлкөсүндөгү жүз миӊдеген үй бүлөлөр сүргүнгө айдалып, куугунтуктун 
курманы болушту. Мамлекет тарабынан өз жарандарына болгон 
кылмыштарды эскерүү, ачык айтуу кейиштүү окуялардын кайра 
кайталанбоосуна шарт түзөт.  

««Кулакка тартуу» саясаты жана адам» деп аталган бул жыйнакта - 
сүргүн окуялары жана бөтөн жерде болуп өткөн кайгылуу жылдар жөнүндө 
күбөлөрдүн эскерүүлөрү, сүрөттөрү, сүргүнгө айдалгандардын тизмелери 
жана архивдик булактардан алынган материалдар камтылды.

 Массалык репрессиянын курмандыктары боюнча элдин эсинде 
калган окуялар, ѳз доорунда айтууга мүмкүн болбогон чындыкты ачыкка 
чыгарат. 1930-жылдары «кулак» деп аталып, үй-бүлѳсү менен Украинанын 
аймагына сүрүлгѳн адамдардын тагдыры биз үчүн, мамлекет үчүн сабак 
болуп калуусу абзел. Биздин муундун башкы милдети - бул адамдарды 
эскерүү жана өткөндүн кайталанышына жол бербөө.

 Алагѳз кызы Гүлзат
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БАКИР АТАНЫН ТАГДЫРЫ. СҮРГҮН СҮРТҮМДѲРҮНѲН. 

Өкүмат алды малыӊды,
Көп эле төктү зарыӊды.
Эч кылмышыӊ жок турса,
Кулак кылды баарыӊды…

                          Карасарт

1929-жылдын аягында башталган туташ коллективдештирүү зомбулук, мажбурлоо, 
коркутуу жана «кулак» деп аталган адамдардын басымдуу бөлүгү үчүн куугунтуктоолор 
менен коштолгон.  Бүткүл Союздук Коммунисттик партиясынын Борбордук Комитетинин 
1930-жылдын 30-январындагы «толук коллективдештирүү аймактарында 

кулак чарбаларын жоюу боюнча чаралар жана кулактарды тап катары жоюу жөнүндө» 
токтому чарбаларды ээликтеринен ажыратып гана тим болбостон, сүргүнгѳ айдалуучу үй 
бүлѳлѳрдүн санын кыйла кѳбѳйткѳн.  

Бул токтомго ылайык кулактар үч категорияга бөлүнгөн: биринчи категорияга - 
контрреволюциялык активисттер, террордук актыларды жана көтөрүлүштөрдү уюштуруучулар 
кирген. Экинчи категорияга эң бай кулактардан жана жарым-жартылай дыйкан чарбалардан 
калган контрреволюциялык актив, үчүнчү категорияга - калган кулак чарбалары кирген.

Бул категорияларга кирген адамдардын өмүрү түрмөлөрдѳ, лагерлерде, сүргүндѳ ѳттү. 
Кыргызстандын аймагынан ырайымсыз репрессияланып, «кулак» деп аталып, Украинага 
депортацияланган үй-бүлѳлѳрдүн саны жети жүздѳн ашуун. Ар биринин ѳз тагдыры, ѳз 

Мажиков Бакир
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трагедиясы бар.   Кулакка тартуу саясатына ушул жылдары туура 90 жыл толуп отурат.  Биздин 
муундун башкы милдети - бул адамдарды эскерүү жана өткөндүн кайталанышына жол бербөө. 
«Эсимде» талкуу аянтчасы Украинага сүргүнгѳ айдалган үй-бүлѳ тарыхын чогултуп жүрүп, 
Жети- Ɵгүз районунун Саруу айылынын тургуну     
Мажиков Бакир атанын тагдырына жолуктук. 
Макала кулакка тартылып Украинага сүргүнгѳ айдалган Мажиков Бакирдин уулу Жыргал 
Мажиковдун маегине негизделген.

Үркүн. Алжан уулу Узак атанын баяны. 

Алыскы Саруу (Ысык-Кѳл) айылынан чыккан Узак атанын үй-бүлөсүнүн тагдыры 
ѳткѳн кылымдагы ѳткѳѳл мезгилди чагылдырып турган сыяктуу. Бул макала жөнөкөй, бирок 
ошол эле учурда баатыр үй-бүлө жөнүндө эскерүү.

Узактын балалык мезгили оторчулук мезгилге туура келген.  Социалдык теги 
жетиштүү үй-бүлѳдѳн болсо дагы колониализимдин запкысын жон териси менен сезген. Орус 
админстрациясынын келгин дыйкандарды Жети-Суу облусунда жайгаштыруу саясатынын 
натыйжасында, Ысык-Кѳң ойдуңундагы малчылык менен алектенген кыргыздардын жайыттары 
тарып, экономикалык абалы начарлаган. Кѳчүрүлүп келген дыйкандар менен жергиликтүү 
калктын ортосунда карама-каршылыктар күчѳгѳн. Кылымдар бою Ала-Тоонун койнунда 
малын багып жай турмушун ѳткѳргѳн кыргыздардын колонизатордук администрация менен 
мамилеси курчуган. Орус администрацияга таянган келгин дыйкандар жергиликтүү элге ыдык 
кѳрсѳтүп, жайыттарын коруп, мал жанын камакка алышкан. Мындай окуяларга Узак дагы кез 
келип, башынан ѳткѳн. Анын мал жанынын бир топ бѳлүгүн келгин дыйкан «биздин корукка 
кириптир» деген шылтоо менен күчкѳ салып тартып алган. Бул окуя Узактын үй-бүлѳсү үчүн 
жагымсыз болгону менен кийин Үркүн учурунда жандарынын аман калышына себеп болгон. 
Келгиндердин арасында дагы жергиликтүү калк менен достошкон үй-бүлѳлѳр жок эмес эле. 
Узактын «Гүжүмѳн» аттуу орус досу мал жанын кайтарып алууга кѳмѳк кылган. Дүйнѳдѳ абал 
оорлоп баратканын айтып, келгиндер менен жайыт үчүн кѳйгѳйлѳрдүн жакында чечилбешин 
эскертип, малынын бир бѳлүгүн алтын менен сактоого кеңеш берген. Узак орус досунун сѳзүн 
угуп, малынын жарымын сатып, алтын менен сактаган. 

1916-жылы жай айларында Узак Ысык-Кѳлдүн Сырт ѳрѳѳнүндѳ ата-бабасы жайыт 
катары колдонуп келген Кумтѳр жайлоосунда эле. Бул мезгилде Ысык-Кѳл ойдуңунун ичинде 
1916-жылдын кандуу окуялары башталып жаткан. Орустарга жардамга Верныйдан келүүчү 
жазалоочу отряд тууралуу алдын ала татар досторунан уккан Узактын иниси Абдылда элге 
кабарлайт. Орустун жазалоочу отряддарынан жеңилген калктын алгачкы бѳлүктѳрү Бедел, 
Жууку аркылуу Тескей Ала-Тоосун ашып Кытайды кѳздѳй багыт алышкан. Абалдын үмүтсүз 
экенин түшүнгѳн Узак үй-бүлѳсү, бир тууган иниси Абдылда менен алгачкылардан болуп 
Кытайга качышкан. Үркүн окуялары кыргыздар учун абдан катаал болуп, кѳбү жолдо кырылган. 
Кытайга качкан калктын дээрлик баардыгы колунда бар оокатынан айрылып, оору сыркоолорго 
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кабылып үй-бүлѳ мүчѳлѳрүнѳн айрылышкан. Мындай жазмыш Узактын үй бүлѳсүнѳн дагы 
кайып ѳткѳн эмес. Кѳптѳгѳн кыйынчылыктар менен Кытай чек арасына жетээри менен колдо 
болгон мал байлыгынын теңин Кытай аскерлерине ѳткѳрүп берип чек арадан ѳтүүгѳ аргасыз 
болгон. 

Текес жерине жайгашкан Узак кийинчерээк башка кыргыз качкындардын чек арадан 
ѳтүүсүнѳ, отурукташуусунав кѳмѳк кѳрсѳткѳн. 1918-жылдары жаңы бийлик орноду, жакшы 
жашоо башталат деген үмүт менен ата–журтуна аттанган Узактын «кулакка тартылып» ата 
теги укпаган бѳтѳн жерге сүргүнгѳ айдалары оюна да келбесе керек. 

Кыргыз качкындары ата-журтуна минген аттары менен гана кайтып келе алышкан. 
Туулган жерине келген Узак кийинчерээк баягы катылган алтын тыйындарын сатып, мал алып 
«миң койлуу Узак» атка конот. 1924-жылы 55 жаштарга келип калган Узак байбичеси менен 
бала жытына зар болуп, жашоого нааразы болуп, кемпири экѳѳ кайгырып атканын аталаш 
тууганы Мажик угуп калат. 

Мажик жубайы Мѳѳркан менен кеңешип, «биз жашпыз, Кудай берсе дагы балалуу 
болорбуз» деп, эски кыргыз салтын улай бешикте жаткан баласы Бакирди Узактын боз үйүнүн 
босогосуна тыштап кетет.  Узак ата менен байбичеси Кѳрпѳш апа Бакирди асырап алып, ѳз 
аттарына каттатып алышат.

Кулакка тартуу саясаты. Сүргүн жылдары.

Арадан 5-6 жыл ѳтпѳй совет бийлиги айыл чарбаны коллективдештирүү жеке 
чарбаларды жоюу менен дыйкандарды кооперативдерге бириктирүү саясатын баштайт. Бул 
саясаттын алкагында «кулактарды эзүүчү тап катары жоюу» деген ураан менен репрессиялар, 
күч колдонуу ыкмалары башталат. Аталган саясаттын кесепетинен миллиондогон совет 
жарандары запкы тарткан.

Алардын бири 6 жаштагы Бакир эле. Алты жашар Бакир бакма, асырап алган ата-энеси 
менен «кулак» деп аталып, ээликтеринен ажырап бѳтѳн жерге сүргүнгѳ айдалууга мажбурланган. 
Саруудагы «кулак» деп аталган үй- бүлѳлѳрдү Кызылсуунун кѳл жээгиндеги «Пристань» деп 
аталган жерде чогултушат. Бакирдин ѳз ата-энеси Узактын башына түшкѳн кайгыны угуп, 
коштошкону келишет. Кѳрпѳш апа Бакирди бекем кучактап, асырап алган баласынан айрылып 
калуудан коркот. Аны сезген Мажик менен Мѳѳркан «Биз баланы талашканы келгенибиз 
жок. Биз коштошолу деп келдик. Бала баккандыкы. Силерге кандай тагдыр жазбасын Бакир 
силердики.» 1- деп уулу менен коштошушат.

 «Кулак» деп куугунтукталган үй-бүлѳлѳр Саруудан Балыкчыга чейин кеме менен 
алынып келинип, Балыкчыдан Фрунзеге чейин араба менен ташылган. Фрунзеден жүк ташуучу 
вагондорго салынып, Украинага сүргүнгѳ айдалышат. «Жол азабы, кѳр азабы» дейт кыргызда. 
Фрунзеден Украинанын Херсон облусунун Виноградово (мурунку Чалбасы) айылына чейин 
4300 километр. Бул аралыкта терезеси, дааратканасы жок жүк ташуучу вагондордо кичинекей 

1  Мажиков Жыргалбектин интервьюсунан. 
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эмчектеги ымыркайдан, ѳспүрүм кыздар, улгайган кары-картаңдарга чейин толтурулган 
жүргүнчүлѳр ташылган. Жолдон кѳбүнүн кѳзү ѳтүп кеткен экен. Узак ата жолдон Аскания-
Нова деген корукка жетип, барчу жерине 200 километр калганда каза болот. 

Абышкасынан айрылып калган Кѳрпѳш апа ал жайына келгиче, кѳлдүк туугандарынан, 
тааныштарынан адашып калат.  Бакирди колунан чыгарбай жаңы жерде башка куугунтукталган 
кыргыздар менен күн кѳрѳ баштайт. Кѳрпѳш апанын жакын тууган иниси дагы кулакка 
тартылып, сүргүнгѳ айдалган экен. Сабаты жоюлган, кат тааныган иниси Кѳрпѳш апаны таап 
ѳз туугандарына кошот. Кѳп ѳтпѳй жаңы жерде Кѳрпѳш апа дагы кѳз жумат. 
Жетим калган жети жашар Бакир ата-энесинен айрылып калган кыргыз балдары менен эски, 
тѳбѳсү түшкѳн чиркѳѳдѳ күн кѳрѳ баштайт. Бул күндѳрдѳ Кѳрпѳш апанын кат сабаты жоюлган, 
мугалим болуп эмгектенген иниси Бакирди издеп таап, балдар үйүнѳ ѳткѳрүп берген экен.  
1931-жылдан 1938-жылдын июнь айына чейин Украина ССРнин Одесса облусунун Скадов 
районуна караштуу Чалбасы орто мектебинде биринчи класстан жетинчи класска чейин окуп, 
ошол эле Чалбасы айылындагы атайын жетим калган кулактардын балдары үчүн ачылган 
балдар үйүндѳ тарбияланган. 

Алжанов (Мажиков) Бакирдин Чалбасы орто мектебинде окугандыгы тууралуу күбѳлүгү
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1938-жылы саруулук кыргыздар Бакирге ѳз ата-энеңе кат жаз деп кеңеш беришет. 
Бакир бир нече жолу саруулук ата-энесине, туугандарына кат жазып, алып кетүүсүн суранган. 
Бакирдин бѳтѳн жерде жетим калганын угуп, туугандары кеңешип, Узактын кат-сабаты 
жоюлган иниси Карасартты Украинага жѳнѳтүшѳт. Карасарт он беш жашка чыгып калган 
Бакирди Сарууга алып келет. 

Узактын бир тууган иниси Карасарт
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Сүргүндѳн кийинки жылдар. 

Бакир ата-журтуна кайтып келгенден кийин дагы «кулактын тукуму», «спецпереселенец» 
деген ат ээрчип жүрѳт. Андыктан Бакир фамилиясын «Мажиков» деп ѳзгѳртүүгѳ дуушар 
болгон. Бакир 1938-жылдын сентябрынан тарта 1941-жылга чейин Саруу орто мектебинде 
окуган.  Ата-Мекендик согуш башталгандан соң ѳз каалоосу менен согушка барууга арыз 
жазган.  Бирок туугандары Узактан жалгыз калган уул деп алып калышат. 

Мажиков Бакир атанын акталгандыгы жѳнүндѳгү документ

1962-жылдан тарта 1978-жылга чейин Жети-Ɵгүз райондук билим берүү бѳлүмүндѳ башкы 
эсепчи болуп эмгектенген. 1978-жылдан 1990-жылы ардактуу эс алууга чыкканга чейин башкы 
экономист болуп иштеген. 
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Бакир ата жубайы Шайымкан апа менен

Шаймкан апа



К УЛ А К К А ТА РТ У У

13

Бакир Жекшенбек, Кѳчкүнбек, Жыргалбек аттуу үч уулдуу болот. 
1994-жылы 14-октябрда Мажиков (Алжанов) Бакир саясий куугунтуктоолорго кабылып, 

сүргүнгѳ айдалганы мамлекет тарабынан моюнга алынып, толугу менен акталган. 
Бжумганына он беш жылдын жүзү болуп кады. Азыркы учурда неберелери, чѳбѳлѳрү 

атын ѳчүрбѳй тукумун улап келет. Маек учурунда Бакир атанын кичүү уулу Жыргалбек 
небересинин ысымын чоң атасын эстей жүрѳлү деп «Узак» деп атаганын айта кетти. Маек 
куруп, атасы, чоң атасы жѳнүндѳ айтып берген Мажиков Жыргалбекке жана келини Гүлназга 
терең ыраазычылык билдиребиз. 

Бакир атанын балдары 
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Бакир ата жана Шайымкан апа.

Алагоз кызы Гулзат
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Бакир атанын эскерүүсү

 Мажиков Бакир атанын жазып кеткен эскерүүсү. Бакир ата 2013-жылы каза 
болуп, сѳѳгү Жети-Ɵгүз районунун Саруу айылында коюлган. Эскерүүсүн сактап, «Эсимде» 
талкуу аянтчасы тарабынан даярдалган «Кулакка тартуу саясаты жана сүргүн» темасына 
арналган жыйнакка жарыялоого уруксаат бергендиги үчүн Мажиков Жыргалбекке терең 
ыраазычылык билдиребиз. 

 «Мен, Алжанов – Мажиков Бакир-ажы, 1923-жылы октябрь-ноябрь айларында, Саруу 
айылындагы бай адамдын үй-бүлөсүндө туулганмын. Багып алган атам Алжан уулу Узак, 
Саруу айлындагы кытай уруусунан.  Энем Таӊсыккожо кызы Көрпөш Тилекмат уруусунан. 
Өз атам Эшимбек уулу Мажик, Узактан 5-6 жаш кичүү экен. болжолу 1870-1872-жылдары 
туулган. Өз энем Шыгай кызы Мөөркан 1897-жылдары төрөлгөн.  Менин  тагдырым ушул  эки 
үй-бүлөнүн тагдыры менен ажырагыс байланышта болгон үчүн баянымда катарлаш айтылып 
кете берет. Кийинки  муундар биле жүрсүн үчүн айтып берейин.

Миӊ кара койлуу Узак.

Атам Алжан уулу Узак кытай уруусунан,  болжолу 1865-1867-жылдары туулган. Энем  
Көрпөш айтылуу Тилекмат акенин үчүнчү уулу, Таӊсыккожонун кызы экен. Атамдан  беш-
алты жаш кичүү, болжолу  1873-жылдары  туулган.  

Узактын атасы Алжан атактуу бай болгон. Бул адам коюун көбөйтүп отуруп 1 500 
башка жеткирген. Жууку ичиндеги кыдыктар менен илгертен аралаш жашаган.  Кыдыктар 
Тоӊго көчкөндө кытай уруусунун жарымы кошо көчүп, Көкөнүн тукуму Эшимбектен башкасы 
Алжандын баркы менен көчпөй калып калган. Алжан ошол Көкөнүн тукумунан. Эшимбектин 
көчкөн себеби, кайын журту кыдык, болгондо да кадырлуу Жанай ажынын күйөө баласы 
болгондуктан аларды кыйбай чогуу көчүп, Тоӊдо бир топ жыл жашаган. 

Алжандын мал жайыты Тилекмат уруусу менен коӊшулаш болуп, алар менен алышып 
беришип  жакшы мамиледе жашап турган. Баласы Узак жаш кезинен чыйрак, иштерман жана 
мал жандуу болуп өскөн. Ал Шалбаадагы моӊолдор уруусунан болгон Байкожо менен кичине 
кезинен дос болуп, алардын айылына көп барар эле. Байкожого барып жүрүп,  Таӊсыккожонун 
кызы Көрпөш менен таанышып калат.   Каракол уездинин орун басары болуп кызматта турган 
кырс кыялдуу Чыныбай, бир тууганы Таӊсыккожого   Алжан куда түшүп астына келгенде  
жылуу кабыл алган. Тилекмат уруусу менен кудалашкандан бери жайыты кеӊейип Оргочор, 
Шалбаанын Кара-Күнгөйлөрүнө кенен көчүп конуп жүрө берген. Узакты үйлөнткөндөн кийин 
атасы Алжан, тыӊдыгына ишенип малынын көпчүлүгүн Узакка өткөрүп берет. Ошол себептен 
саруулар жана Жети-Өгүз аймагындагы элдер «Миң кара койлуу  Узак бай» деп атап калышкан. 
Көп узабай Алжан дүйнөдөн кайтып, үй-бүлөнүн жүгү Узактын мойнуна түшкөн. Алжандын 
төрт баласы болгон: Узак, Абдылда, Акмат, Карасарт. Иниси Абдылда, жылкы баласын ызааттап, 
жакшы караган, сооданы жакшы жүргүзгөн адам болгон.  Узак Абдылданы жылкыга коюуп, 
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жанында ала жүрүп өзүнө энчилеш кылып, малын соодалаттырып турган. Акматтын мүнөзү 
кырс экен, малга эмес, дыйканчылыкка жакын болгондуктан жакада калып эгин өстүрүп,  
Узактарды ун, талкан, жем менен камсыздап турган. Эӊ кичүүсү Карасарт, кичинесинен ыр 
чыгарып, билимге  кызыккандыктан, молдо жалдап кат тааныткан. Эл Карасартты «казалчы 
Карасарт» дешкен. Узак инилерин өзү үйлөнтүп жайланткан. Абдылданын аяалы Бүбүбатма, 
Аӊ-Өстөндүк дөөлөс уруусунан, Сыдык деген кишинин кызы болгон. Кийин Узак сүргүнгө 
айдалаарда, Сыдык көп жардам берген, Узактын малдарын сатып берип, Украинага айдалып 
баратканда акча менен камсыз кылган. Акматтын аяалы Баалканды, Жети-Өгүздөгү бирназар 
уруусунан алып берген. Карасарт өзүнүн казалдары, ырлары менен эл кыдырып жүрүп, 
Барскоондук бапа уруусунан Эсенгелдинин кызы Мария менен таанышып үйлөнгөн.  
  Узак малдын сырын жакшы билгендиктен,  сырттын жайлоосуна жакын Жуукучак 
капчыгайынын башынан малга ылайыктуу жер табат, бирок суусу алыс эле.  Инилери 
Абдылда, Мажик менен кеӊешип, сууну буруп келсе болорун байкап чыгышат.  Мажик кетмен, 
күрөк, чукулдуктарын устага даярдатып алып, кийинки жылы тууган теӊтуштары менен  бир 
чакырымдан ашык жерден тоонун боорунан арык чаап сууну буруп келишкен. Арыктын нугун 
Мажик чийип чектеген. Ушул жерден айта кетчү сөз бар, азыркы «калмак арык» дегендерди 
Мажикке окшогон кыргыздар эле чапкан болуш керек.  Ошондон кийин ал жайлоо Бурган-Суу 
аталып калды. 

Узак менен Мажиктин мал жайыттары төмөнкүчө болгон. Кыштоосу  Оргочордун 
күнгөйүндө азыркы аталышы «акпункут» деген жерде кыштаган. Бул жер күнгөй бет 
болгондуктан кышы жылуу келип жазында кар эрте кетип чөбү бөлөк жерлерге караганда 
эрте чыгып оту шыбак аралаш күчтүү болгон. Ушул жерден жазында кой туудурган. Туут 
бүткөндө Шалбаанын үстүндөгү Кара – Күнгөй деген жерде малын отуктуруп, тойундуруп 
алып,  Саруунун үстүндөгү Эгиз – Карага көчүп келип кой кырктырган. Кыркын бүтөөрү 
менен Бурган-Сууга көчүп барып бээ байлап кымыз даяардаган. Ал жерге Саруунун аксакал 
билермандарын чакырып, «Чоӊ үлүш» деген тоюун берип, андан кийин отун даяардап алып 
сыртка эки бөлүнүп көчүп,  Кызыл-Эшме, Кумтөрдү күздүн ортосуна чейин жайлап турган. 
Кызыл-Эшмеде кой менен Узак калып, Кумтөрдө жылкылар менен Абдылда турган. Суук 
түшөөрдүн алдында кайра Эгиз-Карага көчүп келип, Саруунун элин чакырып, «Кемеге аш 
же үлүш» деп аталган үлүш тоюун берген. «Кемеге үлүш» менен «чоӊ үлүштүн» мааниси 
мындай, «чоӊ үлүштө» аксакалдар, куда сөөктөр, айылдын кадырлуу деген билермандары 
чакырылып, жөнөкөй эл чакырылбагандыктан, аларды күзүндө аксакал билермандарын кошуп 
кайра чакырып «кемеге үлүштү» берген. Чоӊ үлүштө мал аз союулса, кемеге үлүштө элдин 
санына карата бир топ мал союулган. Малы ар дайым семиз болгондуктан келген элинен 
алкыш-батасын алып турган. Эл Узакты «миӊ кара койлуу» дешсе, аяалы Көрпөштү «казаны 
майлуу» дешкен.  Үлүш тоюу бүткөндөн кийин  Оргочор тоосуна көчүп барып кыштаган. 
Жыйынтыгында, бир жылда малына карап жети жолу көчүп конуп турган. Ушундай эмгектин 
аркасы менен малы эттүү келип, төлүнүн чыгашасы аз болуп тез  көбөйүп турган. Мындай 
берекелүү жашоонун чеги да болот окшобойбу.  
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Орус  келгиндеринин, Кызылсуу менен Жууку сууларынын тегерегиндеги түзөӊ 
жерлерди ээлеши, жылдан  жылга көбөйө берди. Малчылык  менен тиричилик кылып ээн эркин 
жашаган кыргыздарга жер тарый баштады. Узактын жайыты дагы экиге бөлүнүп ортосундагы 
түздүктү келгин орустар ээлеп алат.  1915-жылы жайында, тоого көчүп жөнөгөндө  жылкылары 
Сүттү-Булактын ылдыйышындагы  (азыркы Светлая-Поляна) орустардын эгин талаасына 
кирип кетип корука түшүп калат.  Узак жылкыларды ала албай Кызылсууда жашаган Антон 
менен Оргочордогу бал челек кармаган «Гүжүман» деген орус тааныштарын ортого салып 
жатып көп айып пул төлөп, эртеси араӊ чыгарып алат. Ошондо орус тамыры Гүжүман, - 
«Узак, сеники мал көп, сатып азайтыш керек, эми дагы түшсө баарын алып коюушат» -дейт. 
Айласыздан жайдан баштап  кышка чейин, жылкыларынын көбүн жана койлорунун жарымын 
сатып, алтын акчага айырбаштап салат.                                 

1916-жылы  кыргыздын башына түшкөн, кайгысына бүткөн Үркүн башталган. Эл 
орустардан үрккөн маалда Узактар мал жаны менен сыртта Кытайдын чегине жакын  жайлап 
турган мезгили экен. Үркүн  башталганда айылда жүргөн Карасарт деген иниси эрте айтып  
үлгүрүп, алдыӊкылардан болуп Кытайга кыйналбай кирип кетишкен.  Кытай аскери чек 
араны жаба электе эрте өтүп кеткендиктен,  мал жаны менен аман эсен болуп, жоготууга 
учурабаптыр. Ал кездеги окуялардан, мисалы, чек арадан өткөндө атам канча бир малын 
кытайдын доотайларына берип достошконун, так санын айтып калчу эле, азыр эсте жок. Узак 
туугандары менен 1918-жылга дейре Кытайда жашап, Үркүндүн кесепетинен арып, ачкан 
кыргыздарга  малынан  тамагына деп таратып турган.     

Кытайдан кайра кайтканда койлору жок,  болгону мине келишкен аттары менен  
кайтыптыр.

 Жаӊы орногон Кеӊеш өкмөтү кыйналган кыргыздарга өз жашооӊорду  өзүӊөр оӊдоп 
оокатыӊарды  кылгыла деп, саяасатка аралашпаган кыргыздарга он  жылдай кийлигишкен 
эмес. Үркүндөн келишсе, ээн калган жайыттардын чөбү желбей калган экен. Ушул он эки жыл 
ичинде, 1918-жылдан 1931-жылга чейин, Узак мал сатып алып,  талыкпай   жүрүп көбөйтүп, 
туут койлорунун санын кайрадан миӊден ашырып «Миӊ кара койлуу Узак» деген атын 
калыбына келтирген. 
 Ушунча малга жеткени менен, Узак менен Көрпөштүн бир арманы болоор эле. Жаш 
кезинде Көрпөшдүн боюунан түшүп калып төрөбөй калган. Узак 55 жашка чыкса дагы балалуу 
болгон эмес. Көрпөш менен ынтымактуу бири бирин сыйлап жашагандыктан  экинчи аяал 
албаган. Иниси Карасарттын аяалынын Калыйча деген үч жашар жетим сиӊдисин асырап 
алышып, өз кызындай багып чоӊоютушкан. Кыз бирөөнүн бүлөсү дегендей, бойго жеткенде, 
Көрпөш өзүнүн уяалаш тууганы Тилекматтын небереси Атамкулдун баласы Райымкулга 
күйөөгө берет. Калыйча кеткенден кийин үйдүн ичи бош калгансып, экөө жалгызсырап 
калышат. 

1924-жылы иниси Мажик, Узактын үйүнө барса экөө таарынышып, жеӊеси Көрпөш 
ыйлап отурган болот. Узак атына минип малына кетип калгандан кийин жеӊеси Көрпөштөн 
сураштырса күйөөсү, - «Мынча малды тукумум жок болгондон кийин эмне кылам», деп чыр 
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тукумсуздуктан чыкканын айтат. Мажик Узакты абдан сыйлаган. Ал эч нерсе айтпай үйүнө 
барат. Ошондо Мажик менен Мөөркан эки эркек балалуу болуп, кичүүсү Бакир бир жаштан 
экиге карап там туӊ басып, сүйлөп калган экен. Узактыкына барып уккандарын айтып берип 
аяалы Мөөрканга кайрылат,- «Экөө ушунча жыл чогуу жашашып, урушуп талашкандарын 
уккан жок элем, Көрпөш жеӊемдин ыйлаганын көрүп алып жаман болдум. Бакирди багып 
алгыла деп берсек кандай болот, бизге Кудай эки бала бергенден кийин дагы деле берээр?» 
- дейт. Мөөркан да кайнагасы менен жеӊесин сыйлагандыктан эч сөз айтпастан макул дейт. 
Бирок улуу баласы Шарше бөбөгүн бергиси келбей бир топ чырылдап ыйлап барып сооронот. 
Эртеси Мажик Бакирди  өңөрүп Узактыкына алып барып боз үйүнүн алдына түшүрүп коюуп, 
тигилер үйдөн чыга электе кетип калат. Эки күндөн кийин Узактар балалуу болдук деп, чоӊ 
той берип элдин батасын алат.Ушул күндөн баштап эки жашар Бакир Узактын асырап алган 
баласы болуп калды. Мурунтан көрүп жүргөндүкүбү, айтоор Бакир Узак менен Көрпөшкө бат 
эле көнүп өз баласындай болуп калды.     Узак жылкылардын ичинен тандап бир жорго кула 
тайды  Бакириме деп арнап койду. Ошол кула тай чоӊойуп таза жорго чыкты. Ага кызыгып 
сурап келгендер көп болду. Аттуу баштуусунан баштап жорго таптагандардан бери келишти. 
Буга чейин сурап келсе минип жүргөн атын деле бир эки курдай кармата берген Узак, бул 
сапар жоргону эч кимге берген жок.  Жоргону жоошутуп үйрөтүп айырмач жасатып үч жылдан 
кийин беш жашар  Бакирди мингизди (кийин  эки жыл өткөндө Кеӊеш өкмөтү ушул жоргону 
тартып алат, ага  чейин бөлөк бир да кишиге мингизген жок).

1924-жылы  малым кайра көбөйдү деп, илгери эл үрккөнгө чейин берип жүргөн «үлүш» 
майрамын кайрадан бере баштаган. 

1925-жылы жазында Оргочордо кой тууту жүрүп жаткан маалда Узак менен Мажикке 
эки атчан келип түшөт. Бирөөсүнүн аты Дыйканбай, эл аны кара Дыйканбай дешет экен, 
экинчисинин аты Эсенбай. Узак аларды коноктойт.  Кара Дыйканбай,  Эсенбай экөө кытай 
уруусунан болоорун айтып мындай дейт;

-Узак, Мажик биз силерге бир маселе менен келдик. Азыр Ысык-Көлгө ревкомдун 
жетекчиси болуп таластык Төрөкул Айтматов деген жигит келди (Чыӊгыз Айтматовдун атасы). 
Өзү кытай уруусунан Төнтөгөрдүн тукуму экен. Эсенбай Желе-Дөбөдөн болот, биз дагы, силер 
дагы баарыбыз Төнтөгөрдүн тукуму болобуз. Мен Төрөкулга жолугуп сүйлөшүп келдим. 
Көлдө Күрмөнтүдө, Сары-Камышта, Төрт-Күлдө, Желе-Дөбөдө жана Саруу деген айылдарда 
кытай уруулары жашайт. Ушул айылдардагы туугандар чогулуп бир айыл болуп жашайлы 
деген оюубуз бар, сен жер бөлдүрүп бересиӊби десем макул болду. Чачырабай чогулуп бир 
айыл бололу деп силерге кеӊешке келдик.

-Кайсы жерди сурадыӊ, жайыты барбы? – дейт Узак.
-Айыл түшө турган жер Жети-Өгүз менен Ырдык сууларынын ортосу, эгин эгип 

дыйканчылык кылганга түз, топурагы жакшы Сары-Арык деген жерди алууга уруксаат 
алдык. Жайыты болсо Жети-Өгүз капчыгайынын ичи. Менин малым ошол жерде, - деди кара 
Дыйканбай.

-Малыӊ канча?
-Тээтиги жайылып жүргөн койлоруӊан меники эки эсе көбүрөөк.
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-Силер жакшы кабар менен келипсиздер, биз каршы эмеспиз, туугандар менен кеӊешели, 
алар деле биздин айтканыбыздан чыкпайт. Жайында саруунун аксакалдарын чогултуп үлүш 
беребиз, ошол жерден талкуулашып жообун ошондон кийин  айталы, - деп сыйлап узатышат. 

Жайында Бурган-Сууга көчүп барышып, Саруунун аксакалдарын, билермандарын  
үлүш тойуна чакырып тамак берет. Тамак ичилип бүткөн соӊ Узак, кытай уруусунун бөлөк 
айылга көчүүгө чечим чыгарганын ортого салат. Беш атанын билерманы болуп жүргөн кашка 
уруусунун өкүлү Чекир, үч атанын ырысбай уругунан   Шүкүр болуш баш болушуп мындай 
дешет;

- Айланайын Узаке, Мажик, биз ушул Жуукуга келип саруулар чогулуп айыл курганда, 
«Тирүү болсок бир дөбөдө, өлүү болсок бир чуӊкурда бололук» - деп шерттешпедик белек. 
Ырас, Жуукуга силер бизден мурун отурукташкансыӊар. Бирок биз саруулар силердин ээлеген 
жериӊерди талашкан жокпуз го. Жайыттын жакшысы силердики, айдоонун да жакшысы 
силердики, айылдын байлары да силерсиӊер. Биз кай жерибизден силерге туура эмес иш кылдык 
эле. Кыз алышып куда дагы болдук. Эшимбектин кызы Жамийла Шүкүрдүн уулу Муканбетке 
турмушка чыккса, Баратбайдын кызы Айаткан Айтактын уулу Абдыкеримге күйөөгө чыгып 
Чекирге келин болду. Иниӊер Адылбек райымкул Акымбеке күйөө бала болгон. Кетпегиле, 
эгер кеткиӊер келсе топурагыӊарды түйүп берип кете бергиле, - дешип таарынышат.

Ушул сөздөрдү уккандан кийин кытай уруусу Саруудан көчпөй калат. Төрөкул 
Айтматовдун жардамы аркылуу Сары – Арыкта 1925-жылы  Кытай айылы түптөлүп кара 
Дыйканбайдын туугандары көчүп келишет. Оо кийин алты жыл өткөндө, Узак, Шүкүр экөө 
кулакка тартылып сүргүнгө айдалганда Шүкүр, «ошондо көчүп кетсеӊ, балким сен бул күнгө 
туш келбейт элеӊ» - деп арман кылган экен. Мунун себеби Кытай айылындагы үч миӊ койлуу 
кара Дыйканбай к тартылса дагы Украинага сүргүнгө айдалбай айлында калыптыр. 

Карасарт 
1925-жылдан баштап каргашалуу 1931-жылга чейин Узактын малы жана байлыгы 

көбөйө берди. Эскерте кете турган жагдай, Узактын Карасарт деген эӊ кичүү иниси бар эле. 
Окууга ынтызарлыгын көрүп, молдо жалдап  окутуп,  эс тартканда Барскоондун бапа уруусунан 
Эсенгелдинин кызы Мария аттуу өӊдүү түстүү кызга үйлөнтүп койгон. Мариянын асан 
чакыргандагы аты Сейилман экен. Карасарт өзү жамактатып ыр чыгарып казал жазган, молдодон 
окуп кат тааныган  билимдүү киши эле. Узак  кат тааныбагандан кийин «молдокем» деп Карасартты 
жакшы көрсө эл, «казалчы Карасарт» дешчү. Карасарт кат тааныгандыктан казалын угабыз же 
китеп окутуп жаӊылык угабыз дешип үйүнө көп кишилер келчү экен.

Узак, иниси жер карабасын деп жылда жайлоого көчүп баратканда тамагыӊа деп элүү кой 
калтырып турат.  Карасарттын элүү коюйу союулуп отуруп жетпей калып дагы карыз болуп калчу.  
Күзүндө жайлоодон түшкөндө Узак инисинин карыз койлорун берип, дагы кой козудан кышында 
тамагына калтырып турган. Алардын  эсеби жок союулган чыгашаларына сөз айткан эмес. 

Аялы Мария, эстүү адам болгон. Көрпөштүн төрөбөгөндүгүн билип, өзүнүн кичүү 
сиӊдиси Калыйчаны асырап алгыла деп Узак менен Көрпөшкө берип коеот. Буга таарынышкан 
Мариянын атасы менен бир тууганы Бобой көп жыл булар менен мамилени үзүп салган. 
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Калыйча бойго жетип Тилекмат уулу Атамкулдун баласы Райымкулга турмушка чыккандан 
кийин Бобойлор менен катыша баштаган. Бобойдон Асанакун, андан Бекбосун деген 
баласы азыр Барскоондо турушат. Мария төрөбөгөндүктөн Сабийра, Майрамкан деген эки 
кызды асырап алышкан. Сабийра бойго жеткенде Кызылсууда жашаган чычкандык темир 
уруусунан Шамыркандын Шабданынын Токтош деген баласына күйөөгө чыккан. Майрамкан 
Ак-Тереке күйөөгө чыгат. Карасарт менен Мария кыздарын Сакум, Макум деп эркелетип 
багышкан. Марияны келиндери «машинечи эже» деп тергеген. Себеби орустардан сатып 
алган, кийим тиккен «зингер» деген машинкеси менен тыкылдатып бир нерсе тигип отурчу 
экен. Кийимдерди келиштире саркечтеп тигип элге уз катары таанылган. Кийин күйөө баласы 
Токтошко келиштире териден дубленка тигип бергенде, колхоздун башкармасы А. Т. Юматова 
көрүп алып, министрлер кийе турган кийимди кайдан алдыӊ деп таӊ калган экен. 

Карасарт 1938-жылы Украинага барып, балдар үйүндө багылып жаткан Бакирди 
Кыргызстанга алып келген. Узактар айдалгандан кийин тиричилик кылыш үчүн колхоздун 
коюун багып күн өткөрүшкөн.  Үйлөрү Саруунун Жылуу-Суусуна кеткен жолдогу айылдын 
үстүндө, Көчөрбайдын үйүнүн маӊдайында болгон. Бир күнү агасы Акмат менен Сагынбайлар 
бирдеӊке талашып Карасарттын үйүн өрттөйбүз дегенде, кытай уруусу чогулуп келип экөөнү 
эки тереке байлап коюуп сабашкан. Ошондон кийин  Сагынбай (Биркулак деп койушчу) 
аяалынын төркүнүнө Дарханга көчүп кетет. Карасарт ата болжолу 1950-жылдары каза болгон. 
Мария эне карып калган чагында  кызы Сабийранын колунда жашап, 1959-жылы кайтыш 
болгон. Экөөнүн теӊ туулган жылдары белгисиз. Бул адамдар өз убагынын билимдүү  болгон. 
Өкүнүчтүүсү  Карасарт атанын казалдары китеп болуп чыкпай калды. Казал жазылган кагаздар 
кийиз менен колго тышталып, аны билгендер Карасарттын кийиз китеби деп айтышкан. 
Араб тамгасы менен жазылгандыктан кийинки муундар окуй албай калып, Мария эне кийин 
Кызылсуулук арабча окуганды билген Абдрахман уулу Ашырбай деген молдого берген экен. 
Ал киши 1990-жылы 82 жаш курагында дүйнөдөн өтүп кетиптир. Агасы Ыбрай Абдрахманов 
улуу Манасчы Сагынбай менен кошо жүрүп,  Манас эпосун айттырып кагазга жазып чыккан 
белгилүү адам. 1966-жылдары Ат-Башыда каза болуптур. Дагы бир тууганы Абдрахманов 
Беккулу (Кулубайдан) Токтосун, Токтонбай. Булардын тукумдары Саруу айылында турушат. 

Азыр Карасарттан болгону Узактар кулакка тартылып Украинага айдалып кеткенде 
чыгарылган казалдан төрт куплет  Ишенбай эсинде сактап калыптыр;

Күрпүлдөп аккан суу элеӊ,
Күкүгүм мага туу элеӊ.
Туу жыгылды болду таш,

           Артыӊда калды Бакир жаш!

Эки бирдей асыл зат,
Эгем кимге тапшырдыӊ?



К УЛ А К К А ТА РТ У У

21

Ээрчитип жүргөн Бакирди
Эми кимге тапшырдыӊ?

Өкүмат алды малыӊды,
Көп эле төктү зарыӊды.
Эч кылмышыӊ жок турса,
Кулак кылды баарыӊды…

Узак  
1931-жылы жалпы малынын саны мындайча эсептелген – койлору субайлары менен 

1 500 баш, жылкысы 300 баш, уйларынын саны белгисиз, төөсү 15-20 баштын тегерегинде 
болгон.  Уйларынын саны белгисиз дегени, жайлоону боктоп булгайт деп, уйлары  жатактагы 
туугандарында болуп, акысына сүтүн  ичип тукумунун жарымын алып багып турушкан. Майда 
малды багууга малчыларды иштетип, ар бирине акысына жылына 12 кой жана бир кыл куйрук 
төлөгөн. Малчылардын жеген ичкени байдын эсебинен болгон.  Жылкыларды болсо  иниси 
Алжан уулу Абдылда  жана башка туугандары багышкан. 

Ушул жылы жайында тапанчасын асынган өӊү карасур, узун муруттуу, узун бойлуу 
Сопу деген өкмөттүн ЧКасынын жасоолу (милиция деген ат кийин чыккан), дагы бир топ 
комсомолбуз деген жаштар, Бурган-Сууга Узактыкына келишти. Булардын баары саруулуктар 
эле, арасында беш атанын балдарынан Карабала  бар экен. Сопунун Сопу болуп, дооронү 
жүрүп турган кези эле, саламга да келбей мындай деген жарлыгын айтты,- «Узак, сага адам 
күчүн жумшап, эмгекчилерди эзип жүрөт деген айып тагылды», деди кытмыр жылмая. Узак 
жооп иретинде,- «Кирип тамак ичкиле, эт бышып калды, кымыз ичкиле суусадыӊар го», - 
деп гана койду. Тоого жөө-жалаӊ чыгып курсактары ачка келишкен жаштар ушуну эле күтүп 
тургансып Сопунун уруксаатысыз эле кирип кетишти. Муну күтпөгөн Сопу токтогула деп 
кыйкыра жаздап токтоп калды. Жаштарды таӊ эрте тамактандыртпай алып келген өзү болчу. 
Коркутуп кой сойдуруп эт жейбиз деген оюунда.Узактар болсо буларды күткөнсүп эт да салып 
койгон. Сопу бир чети салам айтпаганына да оӊтойсуз болду. Узак муну байкамаксанга салып 
аттан түш деп үйгө киргизди. Тамактанып бүткөнчө эч ким унчуккан жок. Тышка чыкканда 
гана Сопу; 

-Малыӊды өкмөткө алып, Оргочорго айдап кетебиз, чечим ушундай, - деди. 
Узак башын ылдый салып туруп калды. Маӊдай тери менен тапкан адал малын 

тарттырып ийиш оӊой бекен?
 Дагы бир нерсени айтсамбы, айтпасамбы дегендей Сопу ыргылжыӊ болуп турду. 

Бирок, Узакты карап алып айтууга белсенди;
-Узак, жакында Мажик экөөӊ камаласыӊар, силерди Украинага сүргүнгө айдайт – деди 

да, жооп күтпөй атын көздөй басты. 
 Узак чоочуп кетти. Малды алса меникин алат, камаса мени камайт деген ойдо болчу, 

бирок  Мажикти камайт деп түк ойлогон эмес.
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-Сопу иним, бери келчи, - деп, Узак жанына чакырды.
Сопу бөлөк айылдардагы байларга өзү басып бармак эмес. Канткен менен, бир чети 

айылдашы, бир чети Узактын сыйын,  үлүш тойлоруна катышып ашын жеп жүрсө, дагы бир 
жолу,  командири топ киши менен келип калып союушка  мал сурап барса, сөзүн эки кылбай 
өзү тандап берип, торпоктой болгон иригин карматкан эле.  Аны кайрып берген эмес. Ушул 
себептен Узактын жанына барууга туура келди.

-Сопу айланайын, камалсам мен эле камалайын, сүргүнүнө мен эле айдалайын, Мажикти 
камата көрбө, айдата көрбө - деди жалооруй. 

-Камалсын деген чечим чыгып калган, мен аны өзгөртө албайм Узаке. Сүргүндөн  
калтырууга аракет кылайын, ал үчүн Мажиктин малын алганда сеники кылып каттайм. 
Антпесе болбойт. Эми Узак, малыӊды өзүӊ айдашып  барасыӊ, антпесеӊ тиги жаштар убара 
кылат – деди Сопу.

 -Сен айткандай болсун – деди Узак. 
Сопу, сөз бүттү дегенчелик кылып, Узакты карабай атын көздөй басты.
Минген аттары менен он кой кошуп калтырып, калган жылкыларды, төөлөрдү, койлорду 

комсомолбуз деген жаштар топ топко бөлүнүшүп айдап жөнөштү. Узак, Сопунун буйругу 
менен койлорун кошо айдашып артында баратты. Көк-Жайыка келгенде жыйырмадай киши 
тоонун боорунан чөп чаап жүрүшүптүр. Арасынан кашка уруусундагы Чекир досунун баласы 
Бейше,  Узакты тааный коюуп жүгүрүп келип;

 - Салоом Алейкум аяаш ата! – деп жадырап учурашып жиберди. 
Узак эӊкейип аттын үстүнөн Бейшенин чекесинен өөп акырын үн чыгарып;
- Өйдө бассаӊ тетиги борчуктун жанындагы бөрү карагаттын түбүндө бир койдун 

куйругу семиздигинен  жарылып кетип жатып калды, аны тигилер көрбөй калды. Кечинде 
барып союуп жакага энеӊе жеткизип бер, сорпо ичип калсын»- деп коюуп кете берди. 

Кийин Бейше, ошол окуяаны кези келгенде айтып жүрдү, - «Атаӊдын көрү десе, ошондо 
чөпчүлөргө айта койуп, алар  союп жеп, бир топ күн  жыргашты. Аларга айтпай, Узак атам 
айткандай энеме жеткирсем болмок экен». 

 Малды алаарын Узак мурун эле билип, дагы эмне заман болуп кетет деп, ириктерин, 
жылкылардын бир тобун Аӊ-Өстөндүк  Абдылда инисинин кайыны, Сыдык деген кудасына 
саттыртып  койгон эле. Сопулар болсо, жалаӊ туут койдон миӊден ашык кылып айдап кетишкен.  
Азыркы Оргочор кой багуучу совхозунун койлорунун башы, Узактын жана Мажиктин 
койлорунан түптөлгөн.
  1931-жылы май – июнь  айларында Узакты кулакка тартып,  өзүн түрмөгө камаган.  
Эркекелди Кенжетаева деген  коммунист аяал  Көрпөштү Сарууга чакыртып алып, суракка 
алган, жанында жети жашар Бакир да бар эле.  Ал аяалдын;
 - «Күйөөӊдүн суусар ичиги кайда? Карышкыр ичиги кайда?»-деп энесине кыйкырган сайын 
Бакир энесине болушуп өкүрүп  ыйлайт.
-« Суракка жолтоо кылбай баланы эшике чыгаргыла!»-  деп Эркекелди алкынат. 
Бакирди эшике чыгарып салышат.
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-«Ачкыла энемди урушпагыла» -деп Бакир ого бетер өкүрүп, эшикти тепкилей баштайт.
Баланы кайра киргизет. Ал болсо энесин кучактап алып ого бетер өкүрүп бакырууда.

Ушул окуя Бакирдин эсинен өмүр боюу чыккыс болуп калды. Кийин арадан жыйырма 
беш жыл өтүп, Бакир ошол Эркекелди менен жүз көрүшөт. Анда Эркекелди карып калган кези 
болот. Мурун деле сыртынан көрүп, бирок айталбай жүргөн. Ошол сапар Бакир кичине кызып 
алган эле. Астынан кезиккенде;
   - Эй мастан, сен мени таанып атасыӊбы? - деп каарын чача сүйлөдү. 
Кемпир тааный албай бүшүркөдү.

-Мастан, 1931-чи жылды эстечи. Бизди кулакка тартып, энем Көрпөштү карышкыр 
ичик, суусар ичик кайда деп кыйнаганыӊ эсиӊдеби? Ошондогу жети жашар Бакир деген бала 
менмин. Сен баарыбызды Украинада чирип өлөт дедиӊ беле? Ошондо тартып алган карышкыр 
ичиктер кайда, боз үйлөр кайда? - деп катуу айтты.

Эркекелди  эстеп таанып, ыйлап жалбаарып жиберди;
-Айланайын балам, ал карышкыр ичиктериӊди мен кийген жокмун, кедей кембагалдарга 

таратылган. Боз үйлөрүӊөр болсо колхозчулардын бала бакчасы болуп балдар багылган.  Сен 
мага таарынба берекем. Ал кезде заман ошондой болчу, мен куруюун, партиянын бас деген 
жагына басып, айт деген сөзүн айтып, кыл деген ишин кылчуубуз- деп,  кемшиӊдеп ыйлап, 
кызып алган Бакирден жалтаӊдап коркуп турду. 

Бакир болсо энесинин өчүн алгандай болуп, жана көптөн бери айталбай жүргөн 
көкүрөктөгү санаасынан арыла түшкөнүн сезип, ыйлаган кемпирди карабай басып кеткен.
   Ошол 1931-жылы август айында өкмөттөн чечим чыгып, бай манаптарды, молдолорду, 
мурун Совет бийлиги орной электе болуш болгондорду, старчындарды, эл бийлегендерди, 
ата-теги хан болгондордун тукумдарын эзүүчү тап катарында эсептеп жети жылдык мөөнөткө 
жүздѳгѳн  түтүн үй-бүлө Кыргызстандан чыгарылып,  Украина Республикасына  «Спец 
переселенцы»  деген аталыш менен сүргүнгө айдалмай болду.
 Бул коогалаӊ кыргыздар үчүн үркүндөн кийинки, экинчи кайгылуу окуяалардын бири 
болуп калды. Украинага  карысынан эмчектеги балага чейин эсепке алганда 7 000 чамалуу,  
аттуу баштуу кыргыздардын тукумдары сүргүнгө айдалган. 
  Бакир ал убакта жетиге толгон кези экен, айдалып бараткан жолдогу азап тозоктун 
баарын көрүп эсте сактап калды. Узактар  менен кошо, үркүндөн мурун болуш болгон деп 
Абыла уулу Шүкүр болуштун үй-бүлөсүн, уулу Шоконду аялы , беш жашар баласын  кошуп 
жана дагы жети жаштагы кичүү баласы Карыпбайды айдаган. Старчын болгон деп Сатыбалдиев 
Сатаркулду (Сарт деп коюушчу) аялы, кызы, уулу Намазды аялы жана эки баласы менен 
айдаган. Старчын болгон деп Тагылык уулу Ыманаалынын аялы жана Мукаш, Шекин деген 
балдары үй-бүлөлөрү бала бакыралары менен, жана тестиер болуп калган кичүү баласы 
Султандар айдалышкан. Дархан айлынан Тагай молдо, Бекболот молдо, Чычкан айлынан 
Таабалды үй-бүлөсү Кадыр деген баласы, Тилекмат айлынан  Чыныбай хандын уулу Жакып, 
Челпек айлынан Тойгонбай ажы үй-бүлөсү Рафик жана Шафик деген балдары, Кызылсуудан 
Краснов деген бай орус үй-бүлөлөрү менен айдалган. Булар ошол кездеги жетиден сегизге 
караган Бакирдин  эсинде калып, андан кийин детдомдо жүргөндө эстеп калгандары.
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 Жети-Өгүз районундагы айдалгандарды Кызылсуу пристанына топтоп, пароход келгиче 
деп солдаттар менен кайтарып турушкан.  Мажик менен Мөөркан Узактардын жолуна деп, 
куржунга эт ашын салып алып, узатканга ал жерге келип калышат. Бакирди алып калалы деген 
ойлору да бар эле.  Келишсе Көрпөш,  Бакирди алып кеткени келишкен го деп, баланы бекем 
кучактап унчукпай отуруп алат. Муну түшүнгөн соӊ Мажиктер,- «Ой жеӊе биз үчөөӊөр менен 
коштошолу деп эле келип калдык»,- десе да болбой, баласын кучактаган бойдон сүйлөбөй 
отура берет. Ошентип Көрпөш пароходко түшкөндөн кийин гана Мажиктер менен бакырып 
ыйлап кол булгалап коштошот. Көрсө байкуш Көрпөш, Украинадан кайтпасын сезип, биз өлсөк 
Бакир топурак салып калсын деп тилеген тура. 

Мажиктер   кайра тартканда, кимден укканы белгисиз, атты жайдак мине салып чаап 
келаткан баласы Шаршеге Кызыл-Үӊкүрдөн жолугат. Шарше Бакирлерди алып  кеткенин 
укканда аттан ыргып түшүп, жерге жатып алып бир сааттан ашык ыйлайт. Шарше айтканын 
бербеген көк эле. Эгерде Шарше, Бакирлерди качан алып кетээрин так билгенде, Бакирди 
Көрпөштүн колунан жулуп алып, аларды өлгөндүн үстүнө көмгөн кылмак. Ошондуктан 
Шаршеге эртеӊ кетет деп алдап коюушкан болчу.

1931-жылы 1-август күнү пароходко салып Балыкчыга чейин алып келет. Балыкчыдан 
машинага салып Бишкеке алып келип, темир жол вокзалына түшүрүп, милиция менен 
солдаттардын кайтаруусунда ачык асмандын алдында 15 күн камап турушкан. Кыргызстандын 
бардык жеринен айдалгандар чогултулгандан кийин, 16-августта товарный поездге салып 
Украинаны көздөй алып жөнөштү.

Узак бир жылга жетпей, Украинанын Аскания-Нова деген жеринде 1932-жылы жазында 
каза болду. Көрпөш, Узак өлгөндөн эки жылдан кийин Украинанын Чалбас деген жеринде 
1934-жылы дүйнөдөн кайтты. Баласы Бакир, энеси өлгөндөн кийин жетим балдарга кошулуп 
«беспризорник» болуп жүрүп,  жети айдан кийин детдомго өткөрүлдү.

Мажик менен Мөөркан
Эшимбек уулу Мажик, Эшимбектин тун уулу, кытай уруусунан болот. 1870-1872-жылдары 
Тоӊ районунун Ак-Сай айлында туулуп, 1948-жылы 76 га чыгып, Сарууда каза болду. Энеси 
Уулбала Аксайдагы атактуу Жанай ажынын кызы болгон. Кичине кезинен баштап айал 
алгыча таяатасы Жанай ажынын жылкысын багышып, күлүгүн таптаган. Аяал  алгандан 
кийин аталары менен Жуукудагы туугандарына көчүп келишкен. Жуукудан аталаш агасы Узак 
менен тил табышып жакын болуп кетет. Мажик өзү жумшак  мүнөздүү, назик адам болгон. Эч 
сөгүнбөгөн, урушканда  жаман айтканы, - «Оозуӊду калмак ургур» деген сөз экен.  Узак өзү 
да ачуу сүйлөбөгөндүктөн, мамилеси келишип, Мажикти өз бир тууганындай көрүп, сүргүнгө 
айдалганга чейин жанынан чыгарган эмес. Жайыттары жанаша болгон.  Узак менен бирге 
жүрүп Мажиктин дагы малы көбөйгөн. Малчылыктан сырткары тамыр кармап, табыпчылык 
кылып ооруларды дарылаганды билген өнөрү  болуптур. Ушул өнөрү үчүн элдер «Тамырчы 
Мажик» дешчү экен. Андан сырткары куш, жылкы таптаганды да билген экен. Тоӊдон алып 
келген аяалынан бала көрбөй бир топ жылдан кийин ажырашат. Атасы Эшимбек, Кытайга мал 
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айдап барып соода кылып келчү экен. Бир жолку барышында Турпандагы черик уруусунан 
Шыгай менен таанышып, чогуу иштешип, үйүнө дагы барып калат. Шыгайдын бойго жетип 
калган, тез кыймылдаган, илбериӊки кызын көрүп жактырат. Балдарымдын  бирөөнө буюурсун 
деп малынан калыӊына төлөп кудалашып, кыздын башын бекитип кетет. 

Андан бери бир нече жыл өтүп, 1909-жылы Мажик менен атасы Эшимбек,  кудалашкан 
Шыгайга Турпанга барышат экен. Барышса, Шыгайдын баяагы бойго жеткен кызы жок, же 
күйөөгө тийип кеткен, же кайтыш болуп калган имиш. Ачуусу келген Эшимбек өзүӊдү байлап 
кетем деп урушат. Шыгай кайра берейин десе малы жок, уяалып 10 - жашар кичинекей кызын 
көргөзүп, ушуну алып кеткиле дейт.  Муну көргөн Мажик, селпейген кенедей немени албайм, 
теӊтуштарыма уяат болом деп чалкасынан кетет. Мурунку аяалынын бойу узун экен. Эшимбек 
аласыӊ деп камчы менен бир салат. Ошентип Мажик көӊүлдөнбөй коюуп, кызды Эшимбек  
өӊөрүп Жуукуга келишет.
 Ошол 10 жашар кыз – Мөөрканды, 15-жашка толуп бойго жеткенче болочок кайненеси 
Уулбала койнуна алып жатып, багып чоӊойтот. Мөөркан ойноок экен. Мажикке эркелеп чымчык 
кармап бер десе, чымчык кармап берчи экен. Чыбыктан торчо жасап, ага бөдөнөнү салып 
Мөөрканга берип ойнотуптур. 15-жашка келгенде кыш экен. Бир күнү Уулбала кошунасынан 
элек алып кел деп Мөөрканды жиберет. Мөөркан электи алып жөн келбей, жерге тегеретип 
ойноп келет. Аны көргөн Уулбала; - «Иий бетим»- деп, электи колунан жулуп алып  айткан 
экен;

-Бойу теректей болгон
Бети табактай болгон,
Мажиктин мурунку аяалы болгон.
Эми тандап алган аяалы,
Тайлак минет дебейби?
Көрүп алган аяалы,
Көсөөнү камчыланат дебейби?
Эми чериктен алган аяалы
Электи тешет дебейби! 

-Болду эми, мындан ары токтоо бол, бойго деле жеттиӊ. Бүгүн никеӊди кыйып, мындан 
ары күйөөӊ менен жатасыӊ – дейт экен. Ырда айтылгандай, тайлак минип көсөөнү камчы 
кылып ойногон болуш керек. Ошентип Мажик 42-жашында, Мөөркан 15-жашка чыкканда 
1912-жылы кыш маалында  баш кошот. Мажик Мөөркандан 27жаш улуу болгон. Жазында 
атасы Эшимбек  энчисин берип, бөлүп коеот. Куш  бооӊ үчүн  деп, тууганы Узак эки жүз кой, 
эки үйүр жылкы энчилеп, жайытташ бололу деп, жанына кошуна кылып алат. 

1913-жылы тун уулу Шарше төрөлөт.   Бат эле мал жандыктары көбөйүп, бай атала 
баштайт. Мажик табып дагы болгондуктан, ким ооруп калса, жанындагылар келип айыктырып 
бер деп алып кетишчү. Сакайгандары  ыраазычылык иретинде кой өӊөрүп, же кылкуйрук 
жетелеп келип турушкан. Мисалы, желдеӊ уруусунан бирөөнүн жалгыз баласы катуу ооруп, 
төшөктөн туралбай калат экен. Баланы буга чейин бир уйгур молдо дарылап айыктыра албай 
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койгондо Мажике кайрылышат. Мажик баланын тамырын кармап көрүп өтүшүп кеткенин, 
алардын кечигип кайрылышканын айтат. Баланын ата-энеси Мажиктин бутуна жыгылышып 
жалбаарып ыйлашып туруп алганда,  аракет кылып көрөйүн дейт. Баланын жанында кырк күн 
жүрүп, жалаӊ суу ичирип атып кудай буйуруп өлүмдөн сактап калат, дагы кырк күндө бутуна 
тургузган. Баш аяагы токсон күн дарылаптыр. Баланын атасы бай экен, ушул малдын баары 
сеники дегенде, балаӊа буюурсун деп албай коеот. Жок дегенде ушуну тукум кылып ал деп, 
бир үйүр жылкы айдап келип малына кошуп салган дешет билген уккандар. 

1915-жылы үркүнгө бир жыл калганда Мажик, орустардын жер талашынан, жана 
малдары орустардын эгинине кирип кетүү коркунучунан, малынын жарымын сатууга аргасыз 
болгон. Малдан түшкөн акчасы Бурган-Сууда катылуу болгон.

1916-жылкы үркүндө, саткандан калган малы менен сыртта болгондуктан, Узак менен 
Кытайга чек ара жабыла электе чогуу өтүп кетип анча кыйналган эмес. Кайтканда астындагы 
минген аттары менен гана келишкен.

Үркүндөн келип катылган акчасына кайрадан мал сатып алып курайт. 
1928-жылы Мажик менен Мөөркан кыздуу болушуп атын Рапиякан коюушат. 
1930-жылы дагы эркек балалуу болушат. Кудайга  ишенип Бакирди бердик эле, кайра 

эркек бала берди деп, атын Ишенбай коюушат.
1931-жылы Мажик кулакка тартылат. Малын алып, өзүн түрмөгө камайт. Узак менен 

кошо Украинага сүргүнгө айдалмак. Бирок Узак чоӊдор менен сүйлөшүп, Мажиктин малы 
меники эле деп өзүнө жаздырып салат. Натыйжасында Узак жети жылга Украинага сүргүнгө 
айдалса, Мажик жети жылга соттолуп Караколдун түрмөсүнө камалып Кыргызстанда калат. 
Үч айдан кийин түрмөдөн чыгып, Каракол комендатурасына чегилип, комендатуранын жерине 
жашылча өстүрүп,  ар кыл жумуштарды аткарып жети жылдай жүргөн. Кээде уруксаат алып 
үй-бүлөсүн көрүп, келип кетип турган. 

Шарше. Ошол оор кезде үй-бүлөнүн баардык жүгү 16-жашар Шаршенин моюнуна 
түшкөн. Өкмөт малды эле алып тим болбостон, жашаган  боз үйлөрүн дагы алып койгон. 
Жатаарга үй жок,  жээрге тамак жок, алачыкта калышат. Малды алганы өкмөттүн кишилери 
келишкенде, Шарше амалын таап кула жоргосу менен бир кула бээни малдын куту ушулар 
деп, Чекирдин Бейшесине каттырып калганга үлгүргөн эле. Алты жылдан кийин ушул бээнин 
тукумунун жорголорун минген.   

Ошентип Мажик комендатурада жүргөндө, 1933-жылы Мөөркан төрөп, эркек балалуу 
болуп, аты Абыл коюулат. Тамактын жетишсиздигинен, Мөөркандын эмчегинен сүт чыкпай 
калып ымыркай ыйлай берет. Айласы кеткен Шарше бир бөтөлкө алып, балага сүт сурап 
тууганы Дербиштикине келет. Анда ал киши колхоздун ортого алынган койун багып, сүтүн саап 
өкмөткө өткөрүп турган. Үйүнө кирсе казан толтура сүт бар. Койлорду жаӊы саап бүтүшкөн 
маал экен. Салам айтып, казандагы сүттү көрүп, көӊүлү жайлана түшөт, ырас убагында келген 
экем деп ойлоп койот. Астына  бир чыны айран коюуп, иче электе эле эмне келдиӊ  дейт 
Дербиш. Энемдин эмчегинен сүт чыкпай, балага сүт сурап келдим  дейт. 

Дербиштин оюуна эмне келди ким билет, ал табышмак боюунча калды. Же байдын 
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баласынан өзүн көтөргүсү келдиби, же жеткен акылы ошобу, айтор; - «Кулактын тукумуна сүт 
берилбейт… Үйгө чоӊдор келатат, кичине куюуп берели батыраак чыгып кет» - деп бөтөлкөнүн 
жарымынан ылдый кылып сүт куйдуруп берет.  Арданган Шарше айранын ичпей чыгып кетет. 
Үйүнө келип ыйлап жиберет. Бөтөлкөнү, түбүндөгү сүтү менен кемегеге сындыра чаап таштап, 
энесине мындай деген экен; - «Бул балаӊа же сен сүйүп сүтүӊ чыкпаса, же тууганы сүйүп сүт 
бербесе,- мунун аты мындан ары Абыл эмес, Сүйбөс болсун!». Ушул окуяадан кийин баланын 
азан чакырган Абыл деген аты өчүп, Сүйбөс аталып калат. Арадан  алты жыл өтүп, Шарше 
кайрадан малдуу жандуу болуп кетет. Бир күнү арпа бышайын деп калган маалда, Шарше кара 
жоргосу менен учурашып келейин деп Адылбектикине жөнөп калат. Баратып  бет алдынан 
баяагы сүт бербей койгон тууганы Дербиш чалды кезиктирет. Жонунда баштыгы бар экен.  
Салам айтып учурашып кайдан келатканын сурайт.  Адылбектикине барып балдарына талканга 
деп  сурап, арпанын башын машактап алганын айтат. Ичинде кегин сактап жүргөн Шарше 
атынан түшүп Дербиштин жонундагы баштыктагы арпаны жембаштыгына куюуп, атына берет 
дагы; - «Кулактын тукумунан арпа албай жүр!»- дейт.  Дербиш ыйлап кайра Адылбеке барып 
даттанат. Адылбек улуу кишини эмне ыйлаттыӊ деп Шаршени жемелесе; - «Ымыркай баладан 
сүт аяаган туугандын барынан жогу жакшы!» - деп айткан экен.

Узак менен Мажикти өз тууганы Акун арыз жазып кулакка тарттырганын Шарше  
билип алат. Ал аз келгенсип эми Узактын иниси Абдылданы дагы камаганы жатканын угуп, 
Акунду жолуктуруп, ушул кылыктарыӊ үчүн өлтүрүп кетем дейт. Абдылданы, кызы Айнек, 
уулу Айып, аяалы Бүбүбатма төртөөнү Кытайга качырат. Чынында Шарше айтканынан кайра 
тартпаган көк эле. Анын үстүнө өзүнүн тегерегине Акунга өчөшкөн, Узак менен Абдылданын 
иниси Акмат баш болгон кишилерди топтой баштаган. Муну уккан Акун чоочуп, 1933-жылы 
энеси Кашымканды жана үй-бүлөсүн алып Кытайга кире качкан.

Шарше өзү тыӊ чыккан. Өзү таптап, жорго гана минип, бөлөк ат минген эмес. Малдан 
башка үйүндө каз, өрдөк, тоок, койондорду баккан.  Казаны берекелүү болгон, келген адам эт 
жебей кетчү эмес экен. Колхоздун  коюун багып согуш убагында койлорду этке төгүп дайардоо 
конторасында иштеген.  1938-жылы акча  топтоп Карасартты жиберип, Украинада жетим 
калган Бакирди алдырып келген.

 Мажик 1937- жылы комендатуранын камагынан бошонуп келген. Калган өмүрүн 
балдары менен өткөрүп, кээде табыпчылыгы менен киши көрүп жүрүп, 1948-жылы 75-жаш 
курагында кайтыш болду. Мөөркан болсо көп жашап, балдарынын сыйын көрүп жакшы карып, 
1978-жылы кичүү баласы Сүйбөстүн (Абылдын) колунда көз жумган.  Шарше көп жылы 
өпкөсүнөн жабыркап ооруп жүрүп, 1972-жылы дүйнөдөн кайткан.

Адылбек. Мөөркан, кыйынчылыктын азабынан Мажиктин иниси Адылбектикине барып 
алар менен чогуу жашап калышат. Адылбек, Мазар-Талдын астында турган. Мажик түрмөдөн 
чыкканга чейин Мөөркандарды Адылбек багып турган. Ал аз келгенсип,   Мөөркандын энеси 
Кааны, күйөөсү Шыгай өлгөндөн кийин Турпандан Сарууга кызын издеп келип жанына туруп 
калат.
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Адылбек, болжолу 1880-1882-жылдары туулган. Мажиктен он жаш кичүү, аяалы 
Алмакан, саруу райымкул уулу уруусундагы Бактыярдын уулу Акымбектин кызы. Адылбек  
менен Алмакандын жети баласы  болгон:- Бейше, Бейшекан, Сартпай, Жийдекан, Темирбек, 
Бүбү, Жумакан. Кырк-элүүдөй кой, эчки, төрт-беш уй кармап, негизинен эгин эгип, 
дыйканчылык кылган. Бүргөнүн тукумун буудай, талкан менен камсыз кылып турган ушул 
киши болгон. Кийин айыл түптөлүп Сарууга көчүшкөндө үй салат. Ал үйдө Мөөркандын 
энеси Кааны, Кебек аттуу чоӊ устага баш кошуп,  сөөгү ошол үйдөн чыккан. Адылбек малына 
карап адырдын этегине көчүп барып ошол жерде туруп калат. Ата-Мекендик согуш чыгып 
Бейше аскерге чакырылганда, Адылбек кара тумоо менен ооруп  ооруканага жатып калат. Бир 
аз күндөн кийин акыбалын сурап Бакир барса, - «Бакир, мен бул оорудан оӊоло турган түрүм 
жок, үйгө алып кетчи?»- дейт. Бакир кайра барып Шаршенин кара жоргосун мине келип, ага 
Адылбекти мингизип, жоргону жетелеп адырдын этегиндеги үйүнө алып барат. Эртеси көз 
жумат. Адылбек согуш маалында, 1942-жылы алтымыш жашка жетип жетпей каза болгон. 
Улуу баласы Бейше согушта болгондуктан топурак салалбай калган. Ушул эле жылы Алмакан 
дагы төрөттөн көз жумган.

Бакирдин Украинада көргөндөрү
Ата - энем  Узак, Көрпөш менен 1931-жылы августа Украинага сүргүнгө айдалдык. 

1931-жылдын  октябрь айынын аяагында  бизди салган поезд, Херсон шаарынын чет жакасына 
алып келип токтоду. Айта  кете турган кеп, бизди Херсон шаарына алып келишкенде үч районго 
бөлүп кетишкен экен, аны биз билген эмеспиз. Биз тарапта бир эшалондон болгону 15вагон 
калыптыр. Эртеӊ менен гана билишип ыйлап жатышканы эсимде. Себеби Кыргызстандын 
Пишпек станциясынан вагондорго салганда элдер аралашып ар кайсы вагондорго салынып 
калышкан эле.  Ошондой эле атам да, энем да ыйлап жатышкандары эсимде. Себеби Саруудан 
айдалган отуздай кишилер, жана тайекем Чыныбай уулу Жакып да ошол бөлүнгөн вагондо 
болушчу, биз болсок Дархандыктар, Тагай молдо, Бекболот молдо жана бөлөк жердиктер менен 
болуп калдык. Алар Чүй, Талас жана Оштуктар болчу. Херсондон параходго салып жүрүп 
кетти. Суунун аркы өйүзүндөгү бир кичинекей порттон түшүрдү.  Ал  жерде күтүп турган 
ат-өгүз арабалар менен эки күн, эки түн  жүрүп отуруп бир кыштака жетишип жайгаштырды. 
Жолдон кыргыздар ачка болуп аяабай кыйналдык, үч – төрт кыштакты басып өттүк. Арабалар 
менен кыштактардын арасынан өткөндө кыргыздар курсагын көргөзүп;- «Курсагыбыз ачка! 
Тамак бергилечи?»- деп кыйкырып жатышты. Жергиликтүү  элдер – украин аяалдары, 
үйлөрүнөн токоч, сүт, жашылча, жумурткаларын берип бизге боорлору ачып, бизге кошулуп 
ыйлап жатышты. Бул элдин боорукерлигин карылар жогору баалап, бизге окшогон меймандос 
элдер турбайбы дешип ичтери жылып калышты.

 Биздин арабызда орусча сүйлөгөндү чала була билгендер бар экен, алар билгендерин 
эптеп которумуш болуп жатышты. Эмне ыйлайсыӊар деп сурашса, көрсө бизге жана жаш 
балдарга бору ооруп ыйлап жатышыптыр, экинчи себеби, алардан дагы бизге окшоп сүргүнгө, 
Сибирге, Орто-Азияга  айдалган туугандары, жакындары болуптур. Ошол айдалган адамдардын 
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үйлөрүн бир жерге топтоп, 150 үйдү кыргыздар келгенче бошотуп коюушуптур. Жадагалса 
ит да калбаптыр.  Ар  бирине үй-бүлөсүнүн саны боюунча үй берип, ошол кыштакта жашап 
калдык. Кыштактын коменданты бизге;

-Бул кирген үйүӊөр силердики болот, эч ким силерден талашпайт. Өзүӊөрдүн менчик 
үйүӊөрдү кандай сактасаӊар, бул үйлөрдү да ошондой сактагыла. Жети жылдык мөөнөткө 
келдиӊер, ошол мөөнөт бүткөнчө ушул үйлөр силердин менчик үйүӊөр болот, - деп элге 
кулуактандырды. 

 Биз ушул элдин арасында туруп калган мезгилдерде эки эл бири –бири менен урушуп 
талашып жаат кураганын уккан да көргөн да жокмун. Баарыбыз бир элдей болуп ынтымакта 
жашадык. 

Дүйнөдө эӊ чоӊ кордук ушул экен, бирөөнүн элинде, жеринде жети атасы көрүп 
билбеген, кулагы укпаган элде биринин сөзүн бири билбей, ичиндеги ойлогон ойлорун жана 
кайгыларын, сырларын, көргөн азап тозокторун өз тилиндей кылып айтып түшүндүрө албаган, 
дудуктарча бири-бири менен жаӊдашып сүйлөшкөндөн артык тозок болбосо керек. Адегенде 
эки эл бири биринин арыз армандарын көз жашы менен, жаӊдоо менен гана түшүндүрүшкө 
аргасыз болушту. Бул жагдай көпкө созулган жок. Жаштар бат эле украин тилин өздөштүрүп 
кетишти. Тилди үйрөнгөндөн кийин жашоо жана байланыш жеӊилдей түштү.

Тамак-аш болсо, адегенде күндө өгүз араба менен нан алып келип, 500-600 граммдан 
киши башына таратып турду. Этти болсо киши башына өлчөп жумасына бир жолу уйдун этин 
таратып турду. Бекер тараттыбы же акчага таратканбы, кудай акы эсимде жок.

 Кийинки жазда, 1932-жылдын март айынан баштап, тамак аш бергенди токтотуп, 
мындан ары өз жаныӊарды өзүӊөр баккыла деп, жаштарды, жумушка жарактууларды жумушка 
чыгара баштады. Маселен, туз өндүргөнгө, кой туутка, эгин айдоо, ж.б. ар кыл жумуштарга 
салып иштете баштады. Биз сүргүнгө баргандан көп жылдар мурун бул жерде, митис жана 
меринос койлорду өстүрүп, колхоз совхоздордо толугу менен багылып калган экен. Кой 
туутуна катышып иштеп жаткан жаштар мурун мындай койду көрбөгөндүктөн; - «Бул жерде 
жалаӊ узун куйрук чочко койлорду багышат экен. Кой туугандан кийин эркек козулардын 
куйругун тирүүлөй кесип ташташат экен», - дешип таӊ калышып, жийиркенгендей кесилген 
узун куйруктарды чымчып кармап келишип көргөзүшкөндө, карыяалар жакасын кармап таӊ 
калышканы эсимде калыптыр. Туутка барбаган элдер, жакын жердеги көлгө барышып, туз 
чайкап, аны кургатып, мүшөктөргө салып өкмөткө тапшырып жүрүштү. 

1931-жылдын күз айларынан баштап, 1932-жылдын жай айларына чейин ошол жердин 
абасына, суусуна көнө албай, жана тамак аштын жетишсиздигинен, кара сан, шарп, безгек, 
шишик ооруларына чалдыгып, экинчи жагы мекенине болгон кусалыктан көпчүлүк кыргыз 
кырылып баштады. Атам Узак 1932-жылы жазында кара сан менен ооруп, сандары карарып 
кетип туралбай жатып кайтыш болду. 

Атам өлгөндөн кийин энем экөөбүз эптеп жаныбызды багып жүрдүк. Атам ыраматылык, 
сүргүнгө айдалаарын күн мурунтан билип, малынан бөлүп, куда-сөөктөрү аркылуу 
Караколдун базарына саттырып акчаны камдап алган экен. Жана биз айдалаарда ага туугандар, 



К УЛ А К К А ТА РТ У У

30

Украинадан керектейсиӊер деп акча камдап беришкен экен. Ошол акчаларды энем шырымал 
тондордун ичине тигип катып келген экен. Ошол акчалар Украина элин каптаган ачарчылыкка 
байланыштуу, 1933- жылдагы жай айында түгөнүптүр. 

1933-жылдардагы Украинаны каптаган ачарчылык, украина элине гана кыйын болбостон 
кыргыздарга да оор болду. Ачарчылык, улгайган  адамдардын калган каткандарын толугу 
менен жок кылган десем жаӊылышпасмын. 1933-жылкы ачарчылыкта бир жагынан тамак 
аш жетишпесе, экинчи жагы, кышындагы суукта жагаарга отун жок, кээ бирлери талаадан 
отундун ордуна  жөө камгак, камыш көтөрүп келатып, эс алган жеринде тоӊуп өлүп калгандар 
болду. Ачарчылыктан кечинде төшөгүнө жатып, эртеӊ менен турбай өлүп калгандар болду. 
Эгин жыйналып бүтөөрү менен кыргыз, украин элдери бүт талаага чыгып машак терип жан 
сактоого өттүк. Көрпөш энем бир колуна мени бекем кармап талаага барып, анан колумду 
такыр койо бербей машак терчү. Кайра үйгө келгенде гана колумду койо берээр эле. Азыр 
ойлосом талаадагы ошончо  көп элдин ичинен мени жоготуп алам деп коркуп, колумду койо 
бербей кармап алып жүрүптүр. Талаада кечке жүрүп бир чыныдай буудай машактап, үйдөн 
жанчып бир күнү жарма жасап ичсек экинчи күнү нан жасап жечүүбүз.  

Көп балдар – кыздар, ата – энеси өлүп, багаар көрөөлөрү жок тоголок жетим калып 
көчөдө калышты. 

Бейкүнөө элдерди сүрүп салып, эми аларды кайра ачарчылыктан  сактап калыш үчүн, 
өкмөт тарабынан чоӊ кишилерге 350граммдан, балдарга 200граммдан нан бере баштады. 
Балдар үчүн бакча уюуштуруп, өлбөстүн ашын берип, кечинде үйлөрүнө жиберип турушкан. 
Ошол 200 грамм нанды жеп салбай, оозубузга салып чайнап анан ширенкенин же бет майдын 
кутучасына салып чөнтөкө катып алып, өзөк карарып бараткан сайын жалап жүрөөр элек. 
Ушинтип өлбө жаным өлбө деп, 1933-жылдан кутулдук. 

1934-жылы, ачарчылыктан аман калгандарды, анан мурун бөлүп кеткен кыргыздарды 
кайра чогултуп, Херсон областынын, Скадов районунун Чалбасы деген кыштагындагы короо 
жайлары бар үйлөргө отурукташтырып «Новый Путь», украинче «Новый Шлях» деген 
промартель уюуштурган. Артелдегилердин карылары аттын каамытын, шилия, седелка, орус 
ээр токум жасашып аркан эшишкен. Айалдар матрац тигишкен. Жаштар талаачылык кылып 
эгин, жашылча өстүрүп, мал багышкан. Бул кыштака бизди энемдин тууганы, таяакем Чыныбаев 
Жакып, эки дөӊгөлөктүү ат араба жалдап, Тагылыктын Ыманаалысы менен Шүкүрдү жиберип 
алдырып келген. Жакып тайакем бизди өз үйүнөн бир бөлмөнү бошотуп берип жайгаштырды. 
Энем экөөбүздүн жашообуз кадимкидей жеӊилдей түштү.  

1934-жылдан баштап, жашы жеткен жана өтүп кеткен балдарды чогултуп, аларга 
мурун мугалим болгон, молдо болгон билимдүү, кат тааныган адамдардан мугалим кылып 
латын алфавити боюунча сабак окута баштаган. Ушул жылдын күз айларында Чалбасы жети 
жылдык мектеби деген мектеп ачылып, окуу куралдарын Наркомпрос аркалуу Кыргызстандан 
алдырган. Кийин педучилищаны бүткөргөн жаӊы мугалаимдерди дагы алдырып, окуу кыргыз, 
орус жана украин тилдеринде өтө баштаган. Ошондо Кыргызстандан баргандардан эсимде 
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калгандары: - директор Жантилесов Муксум, Молдосопиев дегендер. Баардыгы болуп ондон 
ашык мугалимдер келип окутушкан. 

Энем  Көрпөш 1934-жылы кайтыш болду.
Ата – энелери өлүп, тоголок жетим калган балдарга детдом ачып, анда 150 ашык балдар 

тарбияланып жана окуп билим алышкан. Кийинчерээк бул мектеп орто мектепке айланган. 
Балдар ата-мекендик согуш башталганга чейин окуп, согуш башталганда Кыргызстанга алып 
келишкен. 

Жаӊыдан жети жылдык мектепти бүткөндөргө, Украинанын ичиндеги каалаган 
техникумдарга кирип окууга акылуу болосуӊар, жатакана менен да камсыз болосуӊар. 
Техникумда окуу акысыз болот деп түшүндүргөн. Бирок биздин максатыбыз жана көздөгөнүбүз, 
тулуп өскөн жер жана эл журт болучу. Бизге алтын берсе да ал жерде калбайт болчубуз.

Эми мен өзүм жөнүндө  кеп салайын. Энем 1934-жылдын жаз же эрте жай айларында 
кайтыш болгон. Ага чейин энем экөөбүз, Чалбаста ачарчылыктан кырылгандарды кайрадан 
чогултканда кезигишкен таяакем, Тилекмат уулу Чыныбаев Жакыптын үйүнүн бир бөлмөсүндө 
туруп калдык. Таяакемдин бир уулу эки кызы бар эле. Жакып таяакем билимдүү адам болгон. 
Ал Караколдогу орус-тузем мектебин бүтүргөн орусча таза сүйлөп жаза билген. Аяалы 
Караколдук ногой кызы Рабийга деген айым эле. Ал да араб, латын тамгалары менен жаза да 
окуй да билген. Мен булардын балдары менен чогуу болуп, алардан жакшы тарбийа алып, 
алардын балдарынын бири болуп калгам. Энем өлүп калгандан кийин, жалгызсырап, ал мага 
жат боло баштады. Ал үйдү жана энем экөөбүз жаткан бөлмөгө киргим келбей, окууну да, 
ал үйдү да таштап, кароосуз калган көчөдөгү жетим балдарга кошулуп кетип калыптырмын. 
Таяакемдин балдары издеп келишсе, балдар мени катып жашынтып коюуп, көргөн жокпуз 
деп алдап коюушчу. Жаткан жерибиз ачык асман, жеген тамагыбыз, чоӊ балдар огороддордон 
казып келишкен картошка, коон-дарбыз, помидор жана жүгөрүлөр болоор эле. Нанды чанда 
гана жечүбүз. Картошка менен жүгөрүнү отко көмүп жээр элек. 

Ошентип, балдар эмне жесе ошону жеп, күн өткөрүп жүргөм. Күзгө жууктап калганда 
бир күнү таяакем эртеӊ менен жумушуна баратып мени көрүп калды. Чачым өсүп кеткен, 
тырмактарым сынган, кийимдерим тытылган, өзүм кир элем. Колумдан кармап алып кайра 
үйүнө алып барып Рабига таажеӊеме тапшырып; - «Бул акмак киши болбойт экен, үйдү да 
окууну да таштап салып селсаяак болуп кетиптир. Мен мунун бүгүн документтерин даяардап, 
комендатурадан багыттама алып келип балдар үйүнө өткөрүп берейин. Чачын, тырмактарын 
алдырып, киринтип даяардап кой» - деп жумушуна чыгып кетти. 

Мен алардан канчалык ыйлап чыктасам да, сурансам да, кечирим сурасам да, алар 
айтканынан кайткан жок. Кечинде таяакем келип;

-Балдар үйү абдан жакшы, кийим кече, тамак аш, жатаканасы бар, жууркан төшөк 
берет. Окутуп билим берет. Сен андан тарбия алсаӊ жакшы адам болуп чыгасыӊ. Салыштырып 
көрчү, окуган менин кызматым менен башкалардын эмгегин. Мен контордо иштеп, кеч курун 
контордон үйгө келемин, башкалар болсо, кечке талаада иштеп, чарчап кечинде келишет, - деп, 
өзүн мисалга алып, мени балдар үйүнө барууга макулдатышты. 
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Ошентип эртеси эртеӊ менен, мени ээрчитип барып балдар үйүнө өткөрүп койду.
Балдар үйүндөгү балдар кыздар мени уяалаш өз бир тууганындай көрүп кучакташып 

кабыл алды. Улуу балдар ээрчитип, жатакана, тамак иче турган жайы менен тааныштырды. 
Мен алар менен бат эле бир туугандай болуп аралашып кеттим. Жаӊы кийим кече берип, балдар 
менен чогуу мектепке барып окуй баштадым. Сабактарды жакшы өздөштүрүп чейректе 4 жана 
5 деген бааларды алууга жетиштим.

 Дайыма алтынчы күнү мени  тарбиячыдан сурап алып, үйүнө алып кетет. Балдары менен 
чогуу ойнотуп, ал үйгө бир түн түнөп эртеси кайра балдар үйүнө келип турдум.  Таяакемдикине 
барган сайын кечинде чогулганда таажеӊем Кыргызстанда калган туугандарга кат жаздырып 
турчу. Ошентип биринчи жазган катыма бат эле жооп келип калса болобу. Ал жооп менен 
кошо 50 сом салып жибериптир. Мен жооп алгандан кийин бат баттан кат жаза баштадым. 
Кыргызстандагы ага – туугандарым менен кат аркылуу таанышып жакындаша баштадым.

Биз Украинанын жерин биринчи жолу баскандан тарта, комендатура бизди башкарып 
турду. Коменданттан уруксаатсыз, бизге бекиткен аймактан алыс кетүүгө укуксуз элек. 
Ошентип комендатура катуу тартип коюуп, дайыма көзөмөлгө алып туруучу. Уруксаатсыз 
белгиленген аймактан чыгып кетиш, уруулук кылуу, тартип бузуу деген болгон эмес. Бир 
гана Дархандык Бекболот молдонун кызы Айша Кыргызстанга качууга бир нече жолу аракет 
кылган жана качып кеткен.

Жакып таяаке болсо барган күндөн тартып, комендатурада тилмеч болуп иштеп жүрдү. 
Кийин промартел, андан кийин колхоз уюушулганда башкы эсепчи болуп иштеп жүрүп узака 
созулган оорудан кайтыш болду. Таяакем өлгөндөн кийин мен үчүн мурункудан да оор жоготуу 
болуп, нак жетимчилик башка түшүп, мага ыбаа караган эч кимим калбай жалгызчылык башка 
түштү. 

1936-жылы күзүндө (таяакем кайтыш болгондон кийин), Кыргызстандан иниси Бараканов 
Молдокасым келип, аяалы Рабийга, баласы Мужабир, жана кызы Окени Кыргызстанга алып 
кетти. Дагы жалгызчылык башка түштү. Кез-кезде бара коюуп жүргөн таажеӊем да балдары 
менен эл жерине барып кошулду.

Ошентип бат эле 1936-1937 жылдар өтүп, мен үчүн бактылуу болгон 1938-жыл кирип 
келди. Таажеӊе бала-бакырасы менен кеткенден кийин, мен туугандарыма таарынып кат 
жазган болчумун; 

-Издээри барларды туугандары келип алып кетип жатышат, мени издеген туугандарым 
жок экен. Мени издеп келбесеӊер, бир жылдан кийин жетинчи классты бүтөм, андан кийин 
каалаган окуу жайына кирип, аны бүтүргөндөн кийин өзүм деле барып калам. Ошондо силерге 
таарыныч чоӊ болот.

Ал каттын жообун 1937-жылдын күз айларында алдым. Анда, - «Таарынбай тур, кудай 
буюурса 1938-жылдын жаз айларында Карасарт абаӊ барып калат. Быйыл  сени алып келиш 
жөнүндө кагаздарды даяардап жатабыз. Жол акысын даяардап койдук» - дептир.

Бул кабарды уккандан кийин абдан сүйүнүп калдым. 
Күткөн убакыт бат эле келип калды. 1938-жылдын февраль айынын  аяагында, окуудан 
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келип, түшкү тамака даяарданып жаткан элек. Мен ал күнү ашканага дежур элем, фартукту 
кийип тарелкаларды столго коюуп жатсам, балдар, Бакир сүйүнчү! Кыргызстандан бир 
тууганыӊ келди, бол батыраак дешип мени колдон буттан алышып дарбазага (арка) чейин 
көтөрүп  келишти. Баратышып сен кандай бактылуусуӊ, сенден бактылуу ким бар, карачы 
сени алыс жерден издеп келди» - дешип өз бир тууганы келгендей алар да сүйүнүп жатышты. 
Мен сүйүнгөндөн бир көккө чыгып, бир жэрге түшүп, кимиси келди экен деп сүйүнгөндөн 
ыйлап да күлүп да барсам, атамдын бир тууган иниси Алжан уулу Карасарт деген абам экен. 
Эми ошол кездеги сүйүнгөнүмдү эстесем азыр да 90 жашымда көзүмдөн жаш мончоктоп агып 
кетет. Ушул эскерүүнү жазып жатканда, өткөндү элестетип, ата – энемди эстеп, кадимкидей 
көзүмө жаш алып отуруп жаздым.

Абам алып барган кагаздарды комендантка өткөрүп берип, областтан эки жумадан 
кийин жооп келди; «Бошотуп баардык документтерин колуна берип, бир сыйра кийим кечеси 
менен өз мекенине кетүүгө уруксаат берилсин». 

1938-жылдын 8-март күнү, балдар үйүндөгү балдар, тарбиячылар, мугалимдер жана 
жетекчиси менен коштошуп 15 жаш курагымда туткундан бошоп, өзүмдүн тулуп өскөн, киндик 
каным тамган мекенимди көздөй жол тарттым.

31-март күнү, Баягы биз узаган Кызылсуу пристанына пароход келип токтоп, өз элиме 
келип кошулдум.

 
Мен ушул эскерүүнү жазып жатып, биз менен чогуу айдалган, Кыргызстандан барып 

ошол жерде көз жумган баардык ата – энелерге, жердештерге таазим кылып, арбактарына 
башымды ийемин, алардын жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торко, ыймандары жолдошу 
болсун демекмин. Ушунча жыл өтсө да аты эсимде калгандардын арбактарына багыштап куран 
окуп, бата кылмакмын.

Сүргүнгө айдалып, ошол жерде апаат болгонго, быйыл 2013-жылы 82 жыл толот. 
Мамлекеттин башчылары, ошол трагедияны эскерип койсо жакшы иш болоор эле. Кийинки 
муундар мындай коого калгандарды көрбөсүн. 

Мен 1941-1945-жылдардагы Ата – Мекендик согушта Военкомат аркылуу бронь менен 
бүткүл Жети-Өгүз районунан этке төгүлө турган малды Фрунзедеги эт комбинатына айдап 
барып фронтко эт даяардоо жумуштарын аткарып жүрүп согушка барган жокмун. Броньду агам 
Шарше алып берип; - «Узактан тукум жок калбасын» - деген. Дайыма военкоматта каттоодо 
туруп жогорку жумуштарды аткарып жүрдүм. 

Ата – Мекендик согуш бүткөндөн кийин Саруу айлындагы «Жаӊы - Айыл» колхозунда 
эсепчи болуп иштеп туруп, окуумду улантууга максат коюуп районго жолдомо сурап бардым. 
Ал жерде өзүбүздүн айылдан Сыдыков Садык чоӊ экен. Окуйт элем деп жолдомо сурасам, 
кулактын тукумуна жолдомо берилбейт деп бербей койду. Балким фамилиямды өзгөртсөм 
окуп кетем деген ойдо, экинчиси, балдарымдын келечегин ойлоп Алжанов деген фамилияны 
Мажиков кылып өзгөртүп жаӊы паспорт алдым. Анда деле, фамилияӊды өзгөртсөӊ деле 
кулактын тукуму бойдон кала бересиӊ деп окууга жолдомо бербей коюушту. Кийин болгону 
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үч айлык бухгалтерлик курсту окуп калдым. Ошону менен окубай калдым.
 1948-жылы үйлөндүм. Ушул жылкы Ашхабат шаарынын жер титирөөсүндө жумушчу 

армияга чакырылып, 1952-жылга чейин аскерлик милдетти аткарып келип, 1952-жылы Саруу 
орто мектебинде бухгалтер болуп 1962-жылга чейин иштедим. 1962-жылдан 1990-жылга 
чейин Жети-Өгүз РайОНОсунда бухгалтерден баштап башкы бухгалтерлик кызматта иштеп, 
ардактуу эс алууга чыктым. Өмүрлүк жарым Шайымкан экөөбүз, үч уул төрт кызды тарбиялап 
өстүрдүк. Жетөөсү жогорку билимдүү болушту. Азыр жашым токсондо. Элүүдөн ашык небере 
чөбөрө көрдүм.

1993-жылы Мекеге барып ажы болуп келдим. Саруу айылынын ардактуу аксакалымын. 
1996-жылы Кыргызстандын Генпрокуратурасына Актоо жөнүндө кайрылып, 

1997-жылдын 21-январында «Акталды» деген кагазынын негизинде; - Саяасий жана диний 
ынанымы үчүн Социалдык, улуттук жана башка белгилери боюунча куугунтуктан жапа чегип 
акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын 
мыйзамында каралган жеӊилдиктердин пайдасын алуудамын. 

Элге билим берүү бөлүмүндө кырк жылдан ашык үзүрлүү иштеген эмгегимди эске 
алып бир неча жолу Грамота жана акчалай сыйлык алгамын. Эмгектин ветераны деген медалы 
менен сыйлангам.» 

Мажиков Бакир 
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Жодотбек Байбосуновдун өмүр жолу 

Жодотбек Ахмедович Байбосунов 1924-жылы 3-ноябрда Кемин районунун Жаңы-Алыш 
айылында (Кемин районунун Чоң-Кемин сельсоветинин Жантай айылы) жарык дүйнөгө 
келген. Коллективдештирүү жылдарында, тактап айтканда 1931-жылы Жодотбектин ата-энеси 
(атасы Тойболотов Акмат, апасы Майчы кызы Гүлиша) кулакка тартылып, уулдары менен 
(Жодотбек жана улуу аталаш агалары – Байбосунов Кожогул жана Арун) Украин ССРине 
айдалган. Уулдары өздөрүнүн ата-тегин жашыруу үчүн, фамилияларын өзгөртүүгө мажбур 
болушкан.  

Түшүндүрмө: Тойболотов фамилиясы Шабдан баатырдын атасы Жантайдан келип чыгат. 
Тойболот Жантай хандын неберелеринин бири болгон. Байбосунов – бул алыскы туугандарынын 
фамилиясы. 

Ата-энеси кичүү иниси Самыйбекти, Кемин районунда жашаган, алыскы туугандары Дооронов 
Абдурахманга калтырышкан. Анткени, Украинага баратканда, эмчектеги балдарды паровоздун 
мешине ыргытат экен деген имишти угушкан. Кийинчерээк, кичүү иниси Самыйбек, Акматов 
фамилиясын алган.  

Айдалып барган үй-бүлө, Украин ССРинин Николаев облусунун Скадов районуна 
отурукташкан. Ал жакка баргандан кийин, ата-энеси «Новый-Путь» колхозунда иштей 
баштаган. 1932-1933-жылдары үй-бүлө Украинадагы ачарчылыкты башынан өткөргөн.   

Үй-бүлөлүк архивдеги фото: 
 ата-энеси  Тойболотов Акмат жана Майчы кызы Гүлиша 
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Улуу кызы Насип баяндагандай: «Атам, ал жана анын үй-бүлөсү кабылган Украинадагы 
ачарчылыкты айтып берчү. Ошол учурда ал 8-9 жаштарда экен. Анын айтымында, өзөктү үзө 
тарткан ачкачылыкка чыдабай, кан-какшап ыйлаган күнү өзгөчө эсинде калган. Ошондо улуу 
агаларынын бири Арун, атамдын курсагын тойгузуунун амалын издей баштайт. Ал короодогу 
быша элек өрүктөн үзүп келип, сууга кайната баштайт. Атам эскергендей, даамы уудай болуп, 
ичкенге же жегенге тап-такыр мүмкүн эмес эле. Кийин Арун кайдан-жайдан сүт таап келип, 
колхоздун талаасынан бираз картөшкө казып келип, кичинекей атамдын курсагын тойгузуптур. 
Атам Украинадагы ачарчылык жылдарын көп эскерер эле. Жашыл өрүктүн кермек даамын 
атам өмүр бою эсинен чыгарган жок».  

Үй-бүлөлүк архив: Ж.Байбосуновдун кол жазмаларынын көчүрмөсү 

«Атамдын айтымына караганда, Украинада Асанкан Жумахматовдун (атактуу кыргыз 
дирижеру) үй-бүлөсү менен бир жерде жашашкан. Алар Украинада бир мектепке барышкан. 
Мектептин иш-чараларында Асанкан Жумахматов мандолинада ойноп, “Каховка, Каховка, 
родная винтовка” ырын аткарганын айтар эле. Ошол эле учурда, Магрифа Рахимовна 
Рахимованын (И.Арабаев атындагы КМПУнун профессору, педагогика илимдеринин доктору) 
үй-бүлөсү дагы Украинага айдалган. Алар бир мектепте окуганын Магриба Рахимовна айтып 
берген. Магрифа Рахимовна белгилегендей, атам мектепте жакшы окуп, бала кезинен эле тың 
болчу» - дейт улуу кызы Насип. 
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Үй-бүлөлүк архив: Украин ССРинин Николаевск облусунун Скадовский районунун НКВД 
органдары берген маалымкаттын көчүрмөсү 

1938-жылы Жодотбек Байбосунов Кыргыз ССРине кайтып келет. Улуу Ата Мекендик согуш 
башталардын алдында, өкмөттүн уруксаты менен Тойболотов Акмат жана Майчы кызы 
Гүлиша мекенине келген. Алар өздөрүнүн эмгек ишмердүүлүгүн Фрунзе облусунун Быстров 
районундагы Жаңы-Алыш сельсоветинин «Кызыл-Туу» колхозунда башташкан.  

1936-жылы же 1937-жылы Кожогул жана Арун Байбосуновдор, Украин ССРинин НКВДсы 
тарабынан камакка алынган. Алар кармалган күндөн тартып, туугандары алар жөнүндө эч 
кандай маалымат алышкан эмес. Сатаркул Жангарачев башчылык кылган контрреволюциялык 
уюмду түзүүгө катышкандыгы үчүн 1938-жылы Кожогул атууга өкүм кылынып, ал эми Арун 
10 жылга эркинен ажыратылып, түзөтүү-түрмө лагерине жиберилген. Кожогул Украинада 
атылса (жылы?), Арун 10 жылга соттолгон.2 

1939-жылы Жодотбек Байбосунов мекенине, Кыргызстанга кайтып келген. 1941-жылы 
Жодотбек, Чүй облусунун Кемин районундагы Жаңы-Алыш орто мектебин аяктаган. Мектепти 
аяктагандан кийин, 17 жашынан Кызыл-Суу Сельпосунун эсепчиси, кийинчерээк Кемин 
районунун эсепчиси болуп иштеген. 1942-жылдын августунда аскерге чакырылып, Жумушчу-
дыйкан Кызыл армиянын (РККА) катарына кабыл алынган. 1942-жылдын ноябрында Жодотбек 
Фрунзе жөө аскерлер училищесин бүтүрүп, фронтко жөнөтүлгөн. Ал Закавказье фронтунун 
башкы Кавказ тоо кыркасын коргоо боюнча согуштарга катышкан. 1943-жылдын мартына 
2 
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чейин кармаштарга катышып, андан кийин Сухуми шаарында кайра түзүлүп жаткан бригаданы 
толуктоо үчүн жиберилген. Ушул эле жылы, 19 жашында Большевиктердин бүткүл союздук 
коммунисттик партиясынын (ВКП(б)) мүчөлүгүнө кабыл алынып, өзүнүн ата-тегин жашырып 
койгон. Советтик армияда, ал офицердик курамдын ар кыл кызматтарында кызмат өтөгөн. Ал 
чалгынчылар взводунун командири, чалгындоо боюнча штабдын начальнигинин жардамчысы, 
471- Чалгынчылардын  өз алдынча моторлоштурулган ротасынын командиринин орун басары, 
дивизиянын чалгындоо бөлүмүнүн начальнигинин жардамчысы сыяктуу кызматтарды 
аркалаган. 1947-жылы Байбосунов лейтенант аскер чини менен демобилизацияланган. 

Үй-бүлөлүк архивдеги сүрөт: 
Ж.Байбосунов советтик армиянын катарында (1942-1947 – жылдар)

Ушул эле жылы (1947), ал Фрунзе юридикалык мектебинин эки жылдык мектебине тапшырат. 
Окуп жаткан мезгилдеги окуудагы мыкты жетишкендиктери үчүн, Юридикалык мектептин 
алгачкы партиялык уюмунун катчысынын орун басары болуп шайланат. Аны менен бирге, 
эки партиялык конференциянын (райондук жана шаардык) делегаты болгон. 1948-жылы 
юридикалык мектепти артыкчылык менен аяктап, анын талапкерлигин, Фрунзе шаарынын 
Биринчи Май районунун 2- шайлоо округу боюнча элдик сот кызматына көрсөтүшөт. Бирок, 
аны дайындоо жөнүндө радиодон жарыялангандан кийин, кимдир-бирөө арыз жазып, анын ата-
теги манаптар болгондугун, үй-бүлөсү жумушчу дыйкандардан эместигин билдирген. 1949-
жылы 12-майда Фрунзе коммунисттик партиясынын кадрлар бөлүмүнүн бюросунун чечими 
менен катуу сөгүш берилип, каттоо баракчасына түшүрүлгөн. Ал кызматынан, юридикалык 
мектептин дипломунан кол жууп, партиянын катарынан чыгарылган. 
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Үй-бүлөлүк архив: Фрунзе юридикалык мектеби тарабынан берилген мактоо баракчасынын 
көчүрмөсү. Диплому жок, анткени диплому артка кайтарылган. 
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Үй-бүлөлүк архив: Фрунзе юридикалык мектеби тарабынан берилген мүнөздөмөнүн көчүрмөсү 

1948-жылы Жодотбек Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун тарых факультетине 
тапшырат. 1949-жылы окууну экстерн менен аяктайт. Окуусун аяктагандан кийин, Фрунзе 
облустук элдик билим берүү бөлүмүнүн (облОНО) мектеп инспектору кызматына киришет.  

Кичүү иниси Самыйбектин айтымында, окуп баштагандан тартып, аны Кыргыз ССРинин 
НКВДсына (имарат Дзержинский көчөсүндө жайгашкан) суракка чакырып башташкан. 
Чыкыйына тапанча такап, башкаларга чагым кылууну талап кылышкан. Ошол мезгилде, ал эл 
душманынын баласы катары белгилүү болчу. Ар жолу суракка кирип бара жатканда, инисине 
2 сааттын аралыгында чыкпаса, аны күтпөй үйгө кете берүүсүн кайталап айтчу. Самыйбек 
Дзержинский проспектисиндеги имараттын жанында байкесин күтүп отурчу.  
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Үй-бүлөлүк архив: Ж.Байбосуновдун кол жазмаларынын көчүрмөсү  

Жодотбектин табылган каттарында, ал 1950-жылдан аны Фрунзе облусунун Мамлекеттик 
коопсуздук министрлигинин (МГБ) облустук башкармалыгына күндүз (түнкүсүн дагы жана 
жумуш убагында дагы) байма-бай чакырып, бир нече айдан кийин андан кызматташуу 
милдеттемесине кол коюп берүүнү талап кылышкандыгын белгилейт. Ал башкармалыктын 
кызматкерлери тарабынан, өзүнүн ата-тегине жана улуу агалары Кожогул жана Арун 
Байбосуновдорго байланыштуу, кысымга, опузалоого жана коркутууларга дуушар болгон. 
Узакка созулган сурактардан кийин, 1952-жылы ал КПССтин катарынан чыгарылып, 
юридикалык мектептин дипломунан жана  Фрунзе шаарынын Биринчи Май районунун 2- 
шайлоо округу боюнча элдик сот кызматынан ажыратылат.  

Үй-бүлөлүк архив: Ж.Байбосуновдун кол жазмаларынын көчүрмөсү 

Ал партиялуулугун калыбына келтирүүгө далалат кылып, Сталинге кат жазат. 1954-жылы 
анын партиялуулугу калыбына келтирилген.  

Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтун аяктагандан кийин, ал Кемин районундагы 
Таар-Суу айылына тарых мугалими катары жиберилген. 1954-жылдан өмүрүнүн акырына 
чейин, Кемин районундагы Быстровка шаар тибиндеги поселогунда эмгектенген. Ал 
тарых мугалими, Кемин районунун элге билим берүү бөлүмүнүн инспектору кызматтарын 
аркалаган. Ата-тегине байланыштуу, аны жетектөөчү кызматтарга дайындашкан эмес. Бирок, 
ал Кемин райондук КПСС партиясынын райкомунун биринчи катчысынын жана жергиликтүү 
жетекчилердин докладдарын даярдаган. Мындан тышкары, ага кайрылгандарга юридикалык 
консультацияларды (кассациялык даттанууларды даярдоо) берген. Ал жада калса, соттун 
актоочу чечимдерин кабыл алдырууга жетишкен. 
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Үй-бүлөлүк архивдеги сүрөт: Ж.Байбосунов Кемин райондук элге билим 
берүү бөлүмүндө иштеген жылдарда 

Үй-бүлөлүк архивдеги сүрөт: 
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Ж.Байбосунов кесиптештери менен (өмүрүнүн акыркы жылдары) 
Жодотбек 1969-жылы 21-июнда дүйнөдөн кайткан. Сөөгү ата-энесинин жанына, Кемин 
районунун Жаңы-Алыш айылына коюлган. 

Жеке жашоосу 

Жодотбек Байбосунов 1947-жылы, Шабдан баатырдын баласы Кемел Шабдановдун кызы 
Саадат Камаловага үйлөнгөн. Анын ата-энеси 1925-жылы Уралга (Оренбург облусу) айдалган. 
1926-жылы Саадат ошол жерде төрөлгөн. 1933-жылы ал ата-энеси менен мекенине, Балыкчы 
шаарына кайтып келген. 

Үй-бүлөлүк архивдеги сүрөт: 
Саадат Камалова атасы Кемел Шабданов (солдо) жана энеси Батыйна (паспорт боюнча 

Фатима) Мамбеталиева менен. Болжолдуу Оренбург облусунда (1927-28 – жылдар) 

Жодотбек Байбосунов менен Саадат Камалова 5 балалуу болушкан. Ал Кемин райондук элге 
билим берүү бөлүмүндө, бухгалтер болуп эмгектенген. 1996-жылы дүйнөдөн кайткан. 
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Үй-бүлөлүк архивдеги сүрөт: 
Саадат Камалова балдары менен 

Кичүү иниси Самыйбек Акматовдун тагдыры да трагедиялуу. Узак убакыт куугунтуктоо, ата-
энесинен жана бир туугандарынан алыста чоңоюу, жакындарын жоготуу, анын ден соолугуна 
терс таасирин тийгизген. Университеттин үчүнчү курсунда окуп жатканда, кокустан болгон 
кырсыктын натыйжасында, Самыйбектин психологиялык саламаттыгында көйгөйлөр 
башталган. Анын үй-бүлөсү жана балдары болгон эмес. Узакка созулган оорудан кийин, 
Акматов 1999-жылы дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү  Быстровка шаар тибиндеги поселогуна, 
Саадат Камалованын жанына коюлган.    

Насип Байбосунова
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ТАГДЫР ЖАНА ТАРЫХ: 75 ЖЫЛ АТАСЫН КҮТКӨНДӨР...

Тарыхты адамзат башынан кечирген олуттуу окуялар, коомчулук, анын ичинде ар бир 
адамдын жеке тагдыры да түзөөрү белгилүү. Репрессия темасына кайрылган учурда көпчүлүк 
элдин анын капшабына кабылганы жөнүндө өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ачык 
айтыла баштады. Учурда репрессиялангандардын өздөрү жок, ал турсун балдары да саналуу 
эле калды. Алар узак мезгил бою  оор окуяларды жүрөк түпкүрүнө сактап, бирөөгө сыр кылып 
айткандан да чочулап, “эл душманынын баласы” деген аталыш менен корунуп, кемсинип, 
укуктары чектелип жашап келишти. Постсоветтик айрым өлкөлөрдө репрессиялангандарды 
акташып, алар тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарып, компенсация ыйгарышса, бизде болсо 
(акталганы менен) компенсация тургай, бүгүнкү күнгө чейин ого бетер табышмакка айлантып, 
атайын кызматтар “жарандык согушка алып келиши ыктымал” деген курулай шылтоо менен 
маалыматтарды жаап-жашырып келүүдө. Чындыгында, учурда элдин аны туура кабылдоого аң 
сезими деле жетилип калды го же дагы эле орто кылымдык түшүнүк менен жашай беребизби 
деген суроо жаралат. Ал эми репрессияга учурагандардын жеке тагдыры небере-чөбөрөлөрү 
үчүн мааниси канчалык экендигин чындыгында айта албайсың. Бирок атаны, айрым учурларда 
энени да балдарынан ажыраткан, тууган менен тууганды катыштырбай койгон жүрөк үшүн 
алган жеке трагедиялар менен коштолгон азаптуу окуялардын келечекте кайталанбашы үчүн  
аларды унутта калтырбастан, элге дайын кылууну туура  таптык. 

Репрессиянын жүрүшүндө кыргызстандыктардын Россия, Украина, Казакстан, 
Өзбекстанга айдалганы белгилүү. Алардын ичинен 4000 кмден ашуун аралыкта жайгашкан 
Украинага кандайча айдалып кетишкендиги жөнүндө кыскача маалымат бере кетсек. Совет 
бийлиги орногондон кийин коомдо абдан татаал социалдык маселелер жаралган. Биринчи 
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күндөн эле бийликтин “Жер жөнүндө декрети” жарыяланып, жер-суу реформалары жүргүзүлө 
баштаган. Анын негизинде орус жана кыргыз дыйкандарынын ортосундагы колониялык 
мезгилден калган теңсиздикти жоюу, бай-манаптардын жерлерин ортоктошторуу иштери 
жүргүзүлөт. Коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кыргыз эли үчүн бир катар жакшы 
саамалыктар, тактап айтканда көчмөн элдин отурукташуусу, айыл-кыштактардын көбөйүшү, 
аларда оорукана, мектеп, клубдардын ачылышы ж.б. менен коштолгондугун тана албайбыз. 
Ошону менен катар эле анын кесепеттери да арбын экендиги учурда ачык айтыла баштады. 
Алардын бири – кулактарды же болбосо, бай-манаптар жана алар менен катар эле орто чарбачыл 
адамдардын да тап катары жоюу иш чараларынын ишке ашырылышы. Кулактарды жаңы 
бийликке коркунуч келтире турган күч катары эсептешип, аларды Кыргызстандан сырткары 
аймактарга мажбурлап көчүрүшкөн. Буларды белгилеп жатканыбыздын себеби, Украинага 
айдалгандардын катарында биздин чоң атабыз (тагыраак айтканда, жолдошумдун чоң атасы) 
Ниязалы Ашыр уулунун да айдалгандыгы. Окумуштуу З.Алтымышованын маалыматтары 
боюнча, 1931-жылы август айында Украинага айдалган кыргызстандыктар Одесса облусундагы 
Харлов районуна жана Николаев облусундагы Скадовск районунун Чалбасы кыштагында 
(азыркы Херсон облусу, Цюрипинск району, Виноградово кыштагы) жайгаштырылган.  
Украинага айдалып кеткен Ашыр уулу Ниязалынын уулдары Ниязалиев Бейше (1931–2015) 
жана Кубатбек учурда Москва районунун Петровка айылында жашашат. 

90-жылдары эл ичинде ата-тегине, деги эле кыргыз элинин тарыхына кызыккандардын 
саны артты. Ошол учурда Бейше атанын жанына чогулган балдары, неберелери: “ата, 
биздин дагы жети атабызды сурап калышууда, ошолорду айтып бербейсизби?” деп сурап 
калышты. Мен дагы кызыгып кулак салдым. Ата оор күрсүнүп, “балдарым, айтышчу эле, 
жети атасын билбеген кул деп, мен да ошондой кулмун” деп жашып, жер чукулады. Баарыбыз 
ыңгайсыз абалда калдык. Көзүн жуумп бир далай олтуруп, анан сөзүн баштады: “апамдын, 
айылдаштарыбыздын айтканы боюнча, атам Ниязалы бардар жашаган соодагер экен. Тез-тез 
эле Анжиян, Наманган, Талас аймактарын түрө кыдырып, соода кылып, үйүбүздөн эл үзүлбөй, 
акчаны арбын таап, тууган-урукка тең караган адам болгон, дешет. Үйүндө кайтканда күн 
сайын согум союлуп, апаларыбыз, жок дегенде күн алыс сойдурсаң боло, деп нааразы болушчу 
экен. Апаларыбыз дегеним, атамдын эки аялы болгон. Биринчи аялы Жумагүлдүн балдары 
токтобой, балалуу болууну эңсеген үй бүлө кеңешип, кийин атам бир топко барып калганда 
экинчи аялын (Үмүрбаева Дилде) алыптыр. Алар эл таң калгандай ынтымактуу, эже-сиңдидей 
ээрчишип оокат кылышчу экен.  Ал ортодо Сатар, андан кийин Нурийла деген кыз багып 
алышат. Сатарды атам Ташкентке окууга алпарып киргизет. Кайсы окуу жайы экенин билбейм, 
медицина жаатында деп да айтышат. Көп узабай эле алардын үйү да бакытка бөлөнүп, көптөн 
күткөн баланын ыңаалаган үнүн угушат. Уулдуу болушуп, атын Бейше деп коюшат. Бирок бул 
бактылуу учурлар узакка созулбастан, 30-жылдары атабызды  кулакка тартышып, Украинага 
айдашат. Ошол учурда алардын колунда наристе (апам Дилде көз жарган соң, мени дароо эле 
Жумагүл апам багып баштаптыр) болгондуктан, аялдарды калып калсаңар болот, деп уруксат 
беришет. Бирок апаларыбыз өмүрлүк жолдошунан калгысы келбей, атам менен кошо белгисиз 
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тарапка жол тартышат. Анткени, калганда деле эч ким каралашпасын жакшы түшүнүшкөн 
го. Ниязалы суракка алына баштагандан тартып эле туугандары  сыртын салып калышканын 
кийин апам айтып калчы эле”, деп эскерди. 

Жол азабы, көр азабы демекчи, поездде бара жатканда Казакстандын чөлүнөн өткөн 
учурда тар купеде тыгылып кетип бара жаткандар күндүн аптабынан аба жетпей, дем кыстыгып, 
абдан кыйналышат. Айрыкча балдарга кыйын болот. Ошондо Бейшени апасы колуна көтөрүп, 
терезеге жакындоого аракет кылган, бирок элдин көптүгүнөн жете албайт. Ага боору ооруган 
купедегилер баланы колдон колго өткөрүп, терезеге жакындатып, дем алдырышканын айтчу 
эле. Багынанбы же тагдырынанбы, айтор наристе аман калат. Ал эми тагдырдын оор сыноосуна 
моюн сунгусу келбеген бакма уулу Сатар Украинадан Кыргызстанга эки ирет качкан экен. 
Бирок, аны айылдаштары эле кармап беришип, экинчи ирет качканда жазалоо иретинде, 
атайылап сыртынан ич тарабына мыктын учун чыгарып каккан жыгач вагондо (товардык) алып 
барышкан дешет. Анда жөлөнгөнгө да мүмкүнчүлүк болбой, кээде тизелеп, кээде тикесинен тик 
туруп кыйналып жеткендигин айткан экен. Украинага жеткен Сатардын мурдунан аккан кан 
токтобой, дүйнөдөн кайтыптыр. Оор окуяларды башынан кечиришкен Ниязалы Ашировдун 
үй бүлөсү мекендештери менен Украинанын Чалбасы кыштагынан орун-очок алып, туруп 
калышкан. Уулу Бейше да эс тартып, мектепте окуп калат. Анын айтканы боюнча, мектепке 
атайын элдин суроо-талабы менен Кыргызстандан мугалимдерди чакыртышып, ошолор 
балдарды окутушкан. 

Белгилей кетчү нерсе, алардын ичинде келечектеги академик, тарых илимдеринин 
доктору Бегимаалы Жамгерчинов жубайы менен барып, эки жылдай (1938–1939-жж.) 
мектептин директору, эже болсо мугалим болуп иштеген. Чындыгында эле ошол учурда 
“Украинадагы атайын көчүрүлгөн (спецпереселенцы) кыргыздардын мектебине мугалимдерди 
мобилизациялоо жөнүндө” кабыл алынган токтомду ишке ашыруу максатында Б.Жамгерчинов 
Кыргыз ССР Агартуу эл комиссариаты жана Коммунисттик жаштар союзу (ЛКСМ) тарабынан 
Украинага жөнөтүлгөн. Чалбасы кыштагындагы мектептин 5–7-класстарында ал кыргыз 
тилинде тарых, математика, география ж.б. сабактарды окуткан1. Б.Жамгерчиновдун уулу, 
тарых илимдеринин доктору Медил Жамгерчинов атасынын ошол өтө кооптуу мезгилде, 
саясий репрессиянын учурунда Украинада болгону да аны чоң апааттан сактап калган деп 
эскерет. 

Чалбасыда окуп-билим алышкан жаштар өз эне тилинде, ошондой эле орус жана 
украин тилдеринде билим алып, мектепте дене тарбия, музыкадан да сабатын жоюшкан. 
Элдин турмушу бир аз оңолуп, барган жердин шартына көнүшүп, дыйканчылык менен 
алектене башташкан. Алардын жашоо-шарты жөнүндө Чалбасыда жашап, иштеп кеткен Беш-
Көрүк айылынын тургуну Назаров Чөкө (1924–2016) деген 91 жаштагы карыядан 2015-жылы 
изилдөөчү Зухра Алтымышова менен чогуу барып, интервью алгандагы маалыматтар менен 
толуктоону туура көрдүк. Аны угуп олтуруп, ушундай куракка келгендигине карабастан, 
акыл-эси тунук, эс-тутуму бекем экендигине күбө болдук.  Чөкө Назаровдон мурда белгисиз 

1  Грандин И. Н. Академик Джамгерчинов – видный ученый историк, общественный деятель и педагог Кыргызстана. 
Канд.дисс. Бишкек, 2007.
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маалыматтарды алгандыбызга карабастан, бир аз гана бөлүгүн берүүнү ылайык таптык: “алгач 
көчүп келип жайгашканда, уруу-уруу болуп көчөлөргө бөлүндүк. 1–2-көчө саяктар, 3–4- 
солтолор болсо, 5–6-таластыктар ж.б. Жаныбызда дагы бир кыштакка өзбектер жайгашты. 
Алар өздөрү менен ала келген уруктарды сээп, коон-дарбыз ж.б. өстүрүшүп, дыйканчылык 
кылышып, бизден бир кыйла тың жашашты. Кыргыздар болсо мурда көбүнчө мал чарбачылыгы 
менен алектенгендиктен, дыйканчылыктын сырларын адеп өздөштүрө алышпай кыйналышты. 
Украинада негизинен алма, алмурут, картошка, помидор ж.б. айдалат экен. Алардан көп 
нерсени үйрөнүшүп, дарбыз, жүгөрү, күнкарама да айдай башташты. Ал эми аялдар болсо, 
көбүнчө байлардын аялдары экен, үй-турмуш иштерине бышпаган, мурда үй кызматкерлерин 
жумшаган, ошондуктан аларга абдан кыйын болду. Бара-бара алар да турмуштун ысык-суугуна 
бышып көнүштү.  Украин аялдардан сайма саюуну өздөштүрүшүп, өздөрү да кийим тигип, 
көйнөктөрдүн этек-жеңин саймалап берип, каражат да таба башташкан”, деп эскерди. Биз ал 
кишиден Ниязалы туурасында да сурасак, ал: “ооба, аны билем. Ал кушчу уруусунан чыккан 
такыба адам эле. Ниязалынын эки аялы болуп, алар өтө ынтымактуу болгондуктан, Аксай, 
Көксай деп аташаар эле (Таластагы эки дарыянын атынан)”, деп жооп берди.

Чындыгында эле жер шартына көнө баштаган элдин турмушу бир аз оңолуп, “Новый 
путь” деген колхоз уюштурушат. Бирок, 1938-жылы жалпы союздук масштабда күчөгөн 
саясий репрессиянын капшабы Украинага айдалгандарга чейин жеткен. Ошол эле жылдын 
кыш айларында Ниязалыны да кеңеш бийлигине каршы уюштурулган жашыруун уюмдун 
мүчөсү деген жалган жалаа менен суракка алганы айдап кетишет. Кармалгандар менен кошо 
Скадовский районунун борборундагы түрмөгө камалат. Үй бүлөсү ага колунан келишинче, 
тамак-аш ташып турушкан. Ошентип, Украинага айдалгандар алгач кулакка тартылышып, 
эл-жеринен алыска айдалып жазаланышса, экинчи ирет саясий репрессиянын капшабына 
кабылышат. 

Чындыгында эле алардын репрессияга кабылышкандыгы тууралуу изилдөөчү 
З.Алтымышова берген Украинанын Херсон облустук Державний архивинин материалдарында 
тастыкталып турат.  Андагы маалыматтарда, 1938-жылдын февраль айынан октябрь айына 
чейин Кыргызстандан Украинага көчүрүлгөндөрдүн арасынан жалпысынан 63 киши кармалып, 
Украин ССРинин Жаза Кодексинин 54-2, 54-7, 54-10, 54-11 статьялары боюнча жоопко 
тартылган. Аларга «1931–38-жылдар аралыгында Скадовск районунда жашап жаткан учурда 
жашыруун контрреволюциялык улутчул уюм түзүшүп, анын мүчөлөрү болушкан, Совет 
бийлигине каршы контрагитация жана ишмердүүлүк жүргүзүшүп, «Новый Путь» колхозун 
бүлдүрүүнү максат кылышкан, эски бай-манап укуктарын, уруулук таасирин жандандырууга 
аракеттенишкен жана мурда Кыргызстанда басмачылардын Кеңеш бийлигине каршы куралдуу 
күрөшүнө катышышкан» сыяктуу айыптар коюлган. Ал эми Чалбасы кыштагынан Сатаркул 
Жангарачев (1888-жылы туулган), Кыдырбаев Абдылас (1903), Кундубаев Сагын (1895), 
Байбосунов Арун (1907), Байбосунов Кожогул (1895), Бактыгулов Бейше (1889), Сатаев Бопой 
(1893), Аширов Ниязалы (1885), Жанузаков Исраил (1911), Жанузаков Исак (1906), Султанов 
Жапания (1897) жылы туулган Камакка алынгандардын тогузуна атуу өкүмү, эки гана кишиге 
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Байбосунов Арун жана Жанузаков Исраилге 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине жөнөтүү өкүмү 
чыгарылган. Өкүм 1938-жылы май айында атылган2. 

28 жылдан кийин гана, тактап айтканда 1960-жылы январь-март айларында Одесса 
Аскердик Округунун Аскердик Прокуратурасы жана Херсон облустук Мамлекеттик коопсуздук 
комитети тарабынан камалган кыргыздардын соттуулугунун тууралыгы текшерилген. 1959-
жылы күбө катары суралгандар Чалбасыда жашаган кыргыздардын арасында эч кандай 
уюмдун болбогондугу, алардын ак ниет иштешкендиги, эч кимисинин Кеңеш бийлигине 
каршы чыкпагандыгы жөнүндө көрсөтмө беришкен. Ошол эле учурда Кыргыз, Түркмөн, Өзбек 
ССР Борбордук Архивдериндеги маалыматтардан алардын басмачылардын катарында Кеңеш 
бийлигине каршы күрөшпөгөндүгү такталган. Репрессияланган кыргыздардын Скадовск 
районунда жашыруун контрреволюциялык уюмду түзүшпөгөндүгү аныкталып, коомчулукка 
белгилүү болгон.3 

Ниязалы Ашыр уулу да атууга өкүм чыгарылгандардын катарында 1938-жылы 3-апрелде 
атылган. Бирок бул тууралуу анын үй бүлөсү билген эмес. Дагы бир топко чейин түрмөгө 
тамак-аш ташып бара беришкен. Ошол жылы күзүндө Ниязалынын кош бойлуу жубайы көз 
жарып, дагы бир уулдуу болушат. Муну жакшылыкка жорушуп, алсыраган эки эне арка-бел 
болсун деп ниет кылышып, наристенин атын Кубатбек деп аташат. Бул арада Ата Мекендик 
согуш да башталып, ал жердеги кыргыздардын айрымдарын, Чөкө Назаровдун эскерүүсү 
боюнча Карагандыга шахтыга 100дөн ашык кишини алып кетишкен. Чалбасы кыштагы 
баскынчылардын колунда калган. Бирок Чөкөнүн айтканы боюнча, немистер кыргыздарга 
анчалык кысым жасашкан эмес, балким алардын айдалып келгенин билишкенден кийин Совет 
бийлигине каршы пайдаланууну көздөшкөндүр. Кыргыздардан алар азык-түлүктөрдү сатып 
алып турушкан. Ошол учурда майдын баасы – 3 марка, эт – 2 марка болгон экен. Жумуртканы да 
арбын сатып алып турушкан (10 жумуртканы  2 маркага алышкан). Чөкө Назаровдун эскерүүсү 
боюнча, Германиялык аскерлердин катарында румындар да көп болгон, алар кыргыздардан 
эт, сүт жана жумуртканы алып, акчасын төлөшчү эмес дейт. Өзү 17лердеги жаш улан немис 
тилин жакшы билгендиктен,  жергиликтүү эл менен немистердин ортосунда котормочу болуп 
жүрөт. Аны Чалбасы кыштагындагы эки кабаттуу кампага кароолчу да кылып дайындашат. 
Кыштактагы кыргыздар: “Сен немистерден бизге жер айдаганга жардам беришин сурап бер, 
алардын арасында жүрөсүң” дешти. Мен баш тартып, “алардан кантип сурайм, зыян тартып 
калабыз го”, десем болбой коюшту. Ошондо немистердин турмушун, тартибин түшүнө 
баштаган мен аларга: “андай болсо, эртең комендантурага чогулуп барабыз. Сакал-мурутуңарды 
алып, таза кийинип, насвайыңарды таштап, мурдуңарды тартпай, алар олтур демейинче, 
туруп турасыңар, эгер макул болсо, “данке шён” деп айтасыңар дедим. Эртеси коменданттын 
алдына келип, элдин көйгөйүн айтып, жер айдабасак, кеч болуп каларын түшүндүрдүм. Арыз-
муңубузду уккан соң ал: “мынча келиптирсиңер, адамга өлмөйүнчө оокат керек, эки өгүз менен 
жер чийдирип берем”, деди. Айткандарын которуп элди карасам, мен үйрөткөндөй “даңке, 
даңке” деп колдорун бооруна алып, улуам-улам баштарын ийип турушуптур, аны көргөн 

2  Алтымышова З. Державний Архив Херсонской Области Украина, ф.4033, оп. 5., д.233, л.245–245 об.
3  Державний Архiв Херсонської Областi Україна, ф.4033, оп.5, д.233, л.391.
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аскерлер кыраан-каткы күлүп жатышты. 
Эртеси алар бир-эки саатта эле техникасы 
менен жер айдап беришти. Айдалган жерге 
кара буудай (рожь) ж.б. сээп алдык...”4.

1943-жылы Украина бошотулгандан 
кийин Чалбасыдагы кыргыздарга эл-
жерине кайтууга уруксат берилген. 
Ниязалынын бар-жогун билбей, сарсанаа 
тарткан үй бүлөсү, балким артыбыздан 
келип калабы деп, ата журту көздөн учкан 
мекендештери менен Кыргызстанга жол 
тартышат. Улуу уулу Бейше ошол мезгилде 
кол арага жарап, 14 жашта болсо, кичүүсү 
Кубатбек 5 жашта эле. Алар 1945-жылы 
1-январда Украинадан товар ташыган 
поездге түшүп, улам которулуп отуруп, 20 
күн дегенде Беловодскиге келип түшүшөт.  

Кайтып келгендер кайрадан оор 
турмушка кабылган, анткени алардын 

жашай турган үй-жайы, жээрге азыгы болбогон. Албетте, бул учурда согуш жаңыдан аяктап, 
эл өзү да каржалып турган мезгил болсо, бир жагынан репрессияга кабылгандар менен 
катышкандан дагы деле болсо чочулап турушкан. Ошондуктан, эки эне балдары менен Дилде 
апанын жездеси Малабаев Иманалы деген адамдын үйүнө келип баш калкалап, бир-эки жыл 
турушат. Албетте, аларга деле беш адамды батыруу кыйын болгон. Эки жылдан кийин аларды 
да жүдөтпөйлү дешип, жездеси менен эжесине ыраазылыгын билдиришип чыгып кетишет да 
күзгө чейин эки аял алгач алачык жасап, сыртын шыбап баш калкалап, эптеп кышты өткөрүшөт. 
Кийинки жылы жаз алды менен Украинадан көрүп келгендей ылай менен үй салганга аракет 
кылып дубал көтөрүп, үй салышат. Кийин колхозго кирип, балдарын багышат. Ушундай оор 
кыйынчылыктарды башынан өткөргөн энелеринин абдан ынтымактуу болгондугун жана экөө 
тең балдарды жанынан артык көрүп, бирдей кам көрүшкөндүгүн уулдары эчен ирет эскеришет. 
Булардын ынтымагын көргөн айылдаштары эки аялдын эгиздердей оокат кылганына, 
кайраттуулугуна таң беришчү экен. 

Балдардын улуусу Бейше атабыз окуусун андан ары улантып, сегизинчи класстан тартып, 
Москва районундагы Буденный орто мектебин окуп аяктаган. Анын айтканына караганда, 
Украинада окуп келгендердин баары эле жакшы окуган. Бейше атабыз окууну аяктар менен 
эле үй бүлөгө кам көрүү түйшүгүн мойнуна алып, алгач китепканада, кийин айылдык кеңешке 
катчы, анан төрагасы болуп иштеген. Экинчи уулу Кубатбек Фрунзе көркөм өнөр окуу жайын 
бүтүрөт. Ал атасынын дайнын билүү үмүтү менен Кыргыз мамлекеттик университетинин 
Тарых факультетине да кирген. Бирок албетте, ал учурда маалымат алуу кыйын болгондуктан, 
4  Интервьюдан 2015-ж. март, Беш-Көрөк айылы.

Дилде апа небереси Кынатай менен
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атасы тууралуу эч кандай 
кабар ала алган эмес. Эки 
эне болсо, өмүрүнүн аягына 
чейин үмүт үзбөй Ниязалыны 
күтүшүп, бирок балдарынын 
аман калганына, алардын очор-
бачар болуп, неберелерин 
көргөндөрүнө каниет кылып 
жашашып, дүйнөдөн өтүштү. 

Атасын аз да болсо көрүп-
билип калган балдарынын 
улуусу атасынын элесин бир 
көрүүнү эңсеп өтсө, кичүүсү 
Кубатбек атасынын кандай адам 
экендиги жөнүндө энелеринин 
айтканынан гана бир аз билип, 
бар-жогу анчалык маанилүүдөй 
деле сезилбегендигин мойнуна 
алат. Балким, мындай сезим 
ошол мезгилде согуштан 
кийин атасыз жетим өскөн 
балдардын көптүгүнөн болсо 
керек. Ошондой болсо да 
анда-санда атасынын жанында 
жүргөн балдарды көргөндө 
менин да атам болсо кана, деп 
өкүнгөндүгүн айтат.  

Бирок, кийин жакында 
эле 2013-жылы Бейше, Кубатбек 
аталарыбыз кокусунан изилдөөчү З.Алтымышованын макаласын окуп, андагы Херсон 
облустук архивинин маалыматтары менен таанышып, атасы Ниязалынын 1938-жылы эле 
атылып кеткендигин билип, бир эсе атасы жаңыдан өлгөндөй, бир эсе эмне болсо да кабарын 
уккандыгына, ошону менен бирге эле анын жазыксыз жерден оор жазага кабылганына, 75 
жылга созулган күтүүнүн аягы ушинтип бүткөнүнө же сүйүнөрүн же күйүнөрүн билишпей,  
оор күндөрдү эске түшүрүштү. Небере-чөбүрөлөрү чогулуп, чоң атасы Ниязалынын арбагына 
арнап куран окутушуп, эскеришти.  Ошондон эки жыл өткөндөн кийин Бейше атабыз дүйнөдөн 
кайтты. Кеч болсо да өмүр бою күткөн атасы жөнүндө кабардар болгондугуна ыраазы экендигин 
билдире кетти... 

Солдон оңго биринчиси – Бейше Ниязалиев, үстүңкү 
катардагы экинчиси – Кубатбек Ниязалиев уулдары – 

Рашид, Руслан менен 1980-ж. 
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Ушуларды жазып жатып, бүгүнкү күндө айрым адамдардан жети атасын санагысы 
келбей ыргылжың тартканын көрүп, дайыма Бейше атабыздын көзүнүн жашын куюлтуп, 
“мага аларды айтып берген адам болгон жок. Атасыз өстүк, жакын туугандар бизден алыс 
болууга аракеттенгендиктен, сурап-билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок”, деп айтканы көз 
алдыма тартылат. Буга ким күнөөлүү, бийликпи, системабы же татаал тагдырбы? Азыр деле 
канчалаган ата-энесинен эрте ажыраган, айрым учурларда атасын эле эмес, энесин да дегеле 
көрбөгөн балдар да коомчулукта арбын кездешет. Алар менен сүйлөшкөн учурда, кыргыздарда 
кеңири тараган, биз сыймыктанган жети атасы тууралуу кептерди укканда, алардын кандай 
абалда калганы айтпаса да түшүнүктүү. Ошондуктан, ансыз деле тагдырдын оор сыноосуна 
кабылган өкүттө калган адамдар же болбосо, өсүп келе жаткан “аялуу катмар” болгон жаштарга 
калыптанып калган “жети атасы” тууралуу түшүнүктөн тышкары, “мекенчилдик”, “гуманизм”, 
“ыймандуулук”, “үй бүлөнүн ыйыктыгы” ж.б. сыяктуу түшүнүктөрдү аң сезимине сиңирүүгө 
аракет жасоо керек экендигин эске алсак болор эле.

Мындан эки жыл мурун ишсапар менен Киев шаарына барып калдык. Ал жерде 
архивдердин, айрыкча Украинанын Улуттук коопсуздук кызматынын архиви кандай тартипте 
иштегени бизди кызыктырды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивине барган учурда, алар 
сылык-сыпаа тосуп алышып, архивдин чакан окуу залы, заказдарды кабыл алуучу бөлмөсү 
жана документтер сакталган (сактоого ыңгайлуу, бардык шарттары бар) залын көрсөтүштү. 
Бизди кызыктырган 1937–38-жылдардагы документтерди кантип колго бересиңер, деп сураган 
учурда, алар: “каалоочулар үчүн эшик ачык, арыз жазып беришсе, бардык документтерин таап 
беребиз”, дешти. Бул жашыруун эмеспи десек, “жок мамлекеттин (СССРдин) документтерин 
эмнеге жашыруун сыр кылып жашырышыбыз керек?”, деп жооп беришти. Буга далил катары, 
алар Киевде сакталып турган Украинага айдалып, көчүрүлүп келген кыргыздар тууралуу 
азын-оолак архивдик маалыматтарды, сүрөттөрдүн копиясын жөн эле көчүрүп берип, таң 
калтырышты. 
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Украина Улуттук коопсуздук кызматынын архивиндеги документтер, 2019-ж.

Алардан толугураак маалыматты кайдан алсак болот, деп сураганыбызда, 
Херсон жана Одесса облустук архивдеринен сураштыргыла, дешти. Учурда бир 
азыраак изилдөөчүлөр ал жерлерден документтерди алып келип, тарыхыбыздын актай 
барактарын толтурууга аракеттерди жасап жатышат.  Биз болсо, өзүбүздөгү Улуттук 
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коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турган 20000ден ашуун адамдын 
тагдырлары камтылган материалдар менен саналуу гана адамдар таанышкандыгын 
өкүнүч менен салыштырдык. Макаланы даярдап жатып Ниязалы чоң атабыздын бир 
да сүрөтү, документтери сакталбагандыгын өкүнүч менен билдирип жатып, балким 
алдыдагы изилдөөлөрдө Украинанын архивдеринен алына турган документтердин 
арасында башка дагы көптөгөн дайынсыз адамдар менен кошо анын да сүрөттөрү же 
башка дагы маалыматтар табылат, деген үмүттөмүн. Анткени, ар бир адамдын  өмүрү, 
тагдыры өлкөнүн негизги байлыгы экендигин эстен чыгарбасак... 

Аида Кубатова
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Күйөөлөрүн Херсондо жоготкон аялдардын арманы

Элибизде «Ачта жеген куйканы токто унутпа, токто жеген куйканы түкта унутпа» дейт. 
Бул накылдын мааниси бейгам турмушта каат жылдарды эстен чыгарба деген эмеспи. 

Эзели каат жылдар табияттын мүнөзүнө багыңкы болсо, сталиндик тоталитаризм 
жылдары совет мейкиндигиндеги элдер, анын ичинде ал кездеги Кыргызстандын калкы  
каатчылыктан да коогалуу  шойкумду баштан кечирген.  Каатчылыкта эл азык-түлүктүн 
тартыштыгынан улам чалгы менен чапкандай куласа, «коллективдештирүү» жана «Улуу 
террор» чагында  миң уктаса түшкө кирбес балээни бийликтен көргөн. Элдин бир жааты ошол 
апаатта эки, атүгүл үч мертебеден өгөйлөнүп, жапа чеккен. Андай жазмышка 1931-жылы 
Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар да кабылган.

Арийне Таврия жерине сүргүн болгон кыргыз үй-бүлөлөрдө сталиндик апааттын керкиси 
жалаң эр кишилердин моюнун чапкан, а жоготуу жана белгисиздиктин азабын аялдар тарткан.  

Жангарачева Бүбина, Өзүбекова Салича, Жанузакова Сайра - ошондой азапкөй 
аялдардан. Эмесе, кеп ирети менен болсун.

*****

1937-жылы 30-июлда Ички иштер боюнча СССР Эл комиссариатынын (НКВД)  буйругу 
чыгат. «Мурдагы кулактарды, кылмышкерлерди жана антисоветтик элементтерди репрессиялоо 
боюнча операция» деп аталган береги буйрук (#00447) тарыхта «Чоң террор» деген аталыш 
менен белгилүү өнөктүккө негиз болот. Бул документте канча адам канча мөөнөт арасында 
камакка алынышы керек экени даана көрсөтүлөт. Бул документ, тагыраак айтканда, операция 
кылдат даярдалып, ВКП(б) БКнын Саясый бюросунда бекитилет. 
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Бул саясый-криминалдык өнөктүгүнүн жүрүшүндө 1937-38-жылдары антисоветтик 
ишмердиги үчүн деген жалган жүйө менен 1 548 366 адам камалат. Анын ичинде өлүм жазасына 
681 692 адам тартылат, лагерге 800 миңден көп адам айдалат. 

******

«Мурдагы кулактарды, кылмышкерлерди жана антисоветтик элементтерди репрессиялоо 
боюнча операция» ошо кездеги СССРдин сегиз убакыт аралыгын камтыган аймагында канат 
жайып, бир жарым жылга созулат. 

1938-жылдын 3-апрелде НКВДнын Николаев облустук үчилтигинин өкүмү менен 
«совет бийлигине каршы ишмердиги» үчүн тогуз кыргыз атууга кетет.  

1. Аширов Ниязалы, 52 жашта; 
2. Байбосунов Кожогул, 37 жашта; 
3. Бактыгулов Бейше, 49 жашта; 
4. Жангарачев Сатаркул, 50 жашта; 
5. Жанузаков Исак, 32 жашта; 
6. Кондубаев (Кондулаев) Сагын, 42 жашта; 
7. Кадырбаев Абдулазиз, 35 жашта;
8. Сатаев Бапай, 41 жашта; 
9. Султанов Жапар (Жапания), 41 жашта.

Булардан башка да бир киши он жылга, бир киши беш жылга соттолот.
Дагы алты айдан кийин жогоруда аталган үчилтик контрреволюциячыл улуттук 

көтөрүлүшчүл кыймылдын активдүү мүчөлөрү деген жалаа менен 61 кишини атууга өкүм 
болот. Алардын арасында «контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл кыймылын 
түзгөн» деп айыпталган 12 кыргызстандык да бар эле. 

Алар:
1. Садыров Ибрагимбек, сабаттуу, кесиби - ат багар, 47 жашта;
2. Худайбергенов Ахмат, багбан, 62 жашта; 
3. Балтобаев ырзахмат, чаласабат, чайханачы, (аялы бар), 37 жашта;
4. Атамбаев Мамбет, чаласабат, (аялы бар), 63 жашта; 
4. Асанов Иса, чаласабат, (аялы бар), 59 жашта; 
5. Байзаков Шаб-даналы, сабаттуу, (аялы бар), 63 жашта; 
6. Суранов Кыштообай, артелдин жумушчусу, (аялы бар), 42 жашта; 
7. Умурзаков Баялы, артелдин жумушчусу, (аялы бар), 35 жашта. 
8. Болотов Султаналы, сабаттуу, (аялы бар), 45 жашта; 
9. Беденбаев Абдула, артелдин кампасында иштейт, (аялы бар), 38 жашта. 
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10. Бадягин Семён, чаласабат, артелде жумушчу, (аялы бар), 38 жашта. 
11. Исаков Абдусамат, чаласабат, артелде жумушчу, (аялы бар), 55 жашта.

Алардан тышкары беш кыргызстандык эмгек түзөтүү лагерине кесилет.  Белгилей кетчү 
нерсе, өйдөңкү эки тизмесиндеги эркектердин дээрлик баары үй-бүлөсү менен сүргүндө чогуу 
жүргөндөр. Бадягин Семён болсо Жети-Өгүздүк орус. 

*****
Күнкөрсуз Украинанын Херсон облустук мамлекеттик архивиндеги маалыматтардан 

Чалбасы кыштагындагы  “Новый путь” артелинин чарба башчысы  Жангарачев Сатаркулдун 
кичүү аялы, 28 жаштагы Бүбинага  байланыштуу материалдар бар.  Бүбина Жангарачеванын каты 
1939-жылы 11-февралда же күйөөсү топурак жазданып калгандан 10 айдан кийин жазылган.   
“1938-жылы март айында менин күйөөм Сатаркул Жангарачев Скадов районунун 
Чалбасы кыштагында камакка алынып, Херсондогу түзөтүү үйүнө жөнөтүлгөн. Күйөөм 
1938-жылдын май айында Херсондогу түзөтүү үйүнөн мага маянасын алганга тилкат 
жиберди. Ошондон бери күйөөм кайда экенин билбейм. Зайып катары мени күйөөмдүн 
тагдыры тынчсыздантат жана аны тапканды каалайм. Башкача айтканда, менин күйөөм 
Сатаркул Жангарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. 
Менин күйөөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин 
билгенге жардамдашууңузду суранам. Мен тул калдымбы же күйөөм барбы, билгим 
келет. Менин суроомду жоопсуз калтырбооңузду өтүнөм. Күйөөм тирүү болсо, анысын 
билгенге жардам берип коюңуз. Менин дарегим: Чалбасы кыштагы, Скадов району. 
Жангарачева Бүбина.»

Кат жоопсуз калган. Анткени  Сатаркул Жангарачевдин улуу байбичеси Салича Өзүбекова 
1959-жылы 11-майда Украина ССРинин прокурорунан келген катка Кыргыз ССР коопсуздук 
комитетинин кызматкерине берген жообу тастыктайт:  «Мен Чалбасыда 1933-жылдан 
1944-жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жангарачевди 1937-жылбы же 
1938-жылбы, так эсимде жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча анын тагдырын билбейм. 
Күйөөм бай-манаптардан болчу. Кайын атамдын чарбасында революцияга чейин 300-
400 кой, 10-12 уй, 12-13 жылкы бар эле. Ал мардикерлерди иштеткенин билбейм. Менин 
күйөөм революцияга чейин бир нече жыл болуш болуп жүрдү. Ошон үчүн өз чарбасы 
жок болчу. Революциядан кийин совет өкмөтүнүн түрдүү мекемелеринде иштеди.

Өзбекова Саличанын береги сөзү совет өкмөтү «эл душманы» деп айыпталып атылып 
кеткен адамдардын өлгөнү тууралуу алардын үй-бүлөлөрүнө  маалымдабаганын жана 
маалымдоонун кажети да жок деп эсептегенин тастыктайт.

 Панфилов районундагы Тельман атындагы колхоздо жашаган Сайра Жанузакованын 1959-
жылы 3-январда Украина ССРинин прокуроруна келген катка берген жообу да «антисоветтик  
ишмердик» деген жалган жалаа менен айыпталган бейкүнөө шордууларга  СССРдин 
коммунисттик жетекчилиги «Итке ит өлүмү» дегендей мамиле кылышканын айгине кылат.  
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  «Күйөөм Исак Жанузаков 1938-жылдын март айында РСФСРдин Кылмыш кодексинин 
58-беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931-жылдан тарта Чалбасы 
кыштагында жашады. Быйыл, 1959-жылы, сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн 
эримдин өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөөм колонияда жүрүп, 1944-
жылы өлгөнү айтылат. Күйөөм Исак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал 
туура соттолгонун териштирип көрүүңүздү Сизден өтүнөм. Эгер күйөөм натуура соттолсо, 
акталсын. Жообунузду күтөм. Күйөөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагындагы 
райпромкомбинатта кампачы болуп иштеген.»

Украина ССРинин  прокуратурасы Сайра Жанузаковага күйөөсү тууралуу маалымат 
бергенден мурда, Исак Жанузаков менен 1930-жылдары Чалбасыда чогуу иштеген 
адамдарды таап, аларды күбөлөрдүн катышуусунда суракка алат. Ал эми Украинанын 
мамлекеттик коопсуздук кызматы Кыргызстандын коопсуздук кызматына кат жолдоп, Исраил 
Жанузаков боюнча бар материалдарды сурайт. Кыргыз ССРинин Борбордук Мамлекеттик 
архиви 1959-жылы 7-апрелде республиканын коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнө  
“Караколдогу чек ара комендатурасынын фондунда гражданин Исраил Жанузаковдун 
1933-жылдын 1-июлунда чек арадан 100 чакырым ичкериде маң заттарын аткез кылып 
жүрүп кармалганы жөнүндө документ бар,” деп билдирет.

Кыргызстандын Борбордук архивинен келген жана НКВДнын тройкасынын айыптоо 
документтеринин негизинде Херсон облустук прокурорунун орун басары, юстициянын 
советниги Голубенко 1959-жылы 2-июлда “Николаев облустук НКВДсынын алдындагы 
тройканын токтому күчүндө калтырылсын. Сайра Жанузаковнанын арызы 
канааттандырылбасын. Бул жөнүндө ага маалымдалсын,” – деп токтом чыгарат. 

Прокуратуранын мындай чечимине Херсон облустук сотунун 
президиуму ошол замат протест билдирген. Ага карабай, Жанузаков жана 
башка кыргызстандыктар акталбайт. Прокурорлордун эл душмандары 
тууралуу көз карашын өзгөртүп, алар акталыш үчүн дагы 11 жыл керек болду. 

*****

Совет өкмөтүнөн азап тарткандар, алардын укум-тукумдары коммунисттик бийликти 
өмүр бою каргап өтөрү калетсиз. Буга байланыштуу Нина Дмитриевна Рогачева деген орус 
аялдын 1931-жылы ВКП(б)нын Пермь шаардык комитетине жазган каты менен учкай 
таанышкан пайдалуу.

   «Силерге, менин кымбаттуу, бир тууган өлкөмдөгү бийик башындагыларга 
кайрылуумдун себеби мында: силер бардык элдин жашоосун чыдагыс оор кылдыңар! Бүт 
Россия Совет бийлигинин эзүүсүнөн онтоодо. Кулакка тартылгандар түрмөлөрдө жана 
сүргүндө  онтошууда; бүлүнгөндөр, кедейлер жана ачкалар, үй-бүлөсүнөн ажырагандар, 
карыялар, аялдар, балдар онтошууда!... 

Силер бул онтоону эшитип жатасыңар, бирок көзүңөрдү жумуп, кулагыңарды 
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жаап алдыңар. Силер бийликти жакшылык жана чындык үчүн, эзүүдөн куткаруу үчүн, 
керемет жана эркин өлкөдө кордолгондор менен эзилгендер болбосу үчүн алгансыңар! 
Анын ордуна силер өзүңөр сөз жетпес жаман эзүүчүгө жана каракчыдан бетер уялбай 
талап-тоногон бийликке айландыңар! Силер адамдарды таң эртеден түнгө чейин, атүгүл 
түнкүсүн, ачка, суукка тоңуп, чарчап, кыжыры кайнап кезекте туруп,  нанды, курсак 
тойгондой тамакты  кантип таап жегенди гана ойлогон айбандарга айланттыңар!  

Силер эч кандай руханий азык берген жоксуңар, өлбөс, тирүү адам үчүн бар 
бергениңер- силердин «буржуй», «кулак»,  «укугунан ажыраган», «ак», «кызыл» деген 
жек көрүндү сөзүңөргө толгон жалганчы гезиттер. Бул сөздөрдүн баары адамдарды 
кара санатайлык менен каралоого багытталган жана «агайын», «агайын», «агайын» 
деген сөздүн ордун ээлеген. «Кулактар», «укугунан ажыратылгандар»-өз адамдарыбыз, 
агайын-туугандарыбыз, балким, силерден жана менден да жакшы болушу мүмкүн.

  Өлкө бүлүнгөн, жарды, жылаңайлак, ачка, муздак! Силер эски бийликти жасайт 
деп шылдыңдаган элеңер, бирок аны өзүңөр да жасоодосуңар: шарап сатып, мурдагылар 
тыйындап пайда көрүшсө,  силер сомдон мүрү теңге аласыңар! Адамдарды атты жана 
соттоду деп нааразы болчусуңар, эми өзүңөр да соттоп, атып жатасыңар!

Мен сени, «Совет бийлиги» -  эзүүчүлөрдүн, кыйноочулардын бийлиги катары,  
менин бир тууган өлкөмдүн башына түшкөн бактысыздык катары жек көрөм! Балким, 
силер, «жолдош большевиктер» Теңирдин жазасы экениңерди билбесем, силерди жек 
көрбөсөм керектир. Силерди бийликке отургузуп, Теңир өзү бизди жазалады...

Балким, Нина Рогачева 1931-жылы 9-февралда жазган  катта адилетсиз сөздөр 
көп айтылгандыр. Бирок бул 110 жыл мурдагы окуяларды жон териси менен сезип көргөн 
адамдын сөзү. Тарыхый сөз. А тарых, француз ойчулу Вольтер айткандай, «кылмыштардын, 
алаңгазарлыктын жана балээлердин жыйындысы» болот эмеспи!

Усманов Амирбек



К УЛ А К К А ТА РТ У У

60

С.А.Арстанов, т.и.к., ОшМУнун доценти 

 

Тема: 1937-38-жылдары Украинада репрессияланган 

кыргызстандыктар 
Макалада 1930-жылдардын башында Украинага сүргүнгө айдалып барып, 1937-38-

жылдары репрессия саясатына кабылган кыргызстандыктардын турмушу архив 

материалдарына таянуу менен чагылдырылды. 

 

1931-жылы 29-июнда ВКП (б) БКнын Орто Азиялык бюросу тарабынан 

“Кулак чарбаларын көчүрүү жөнүндө” токтому кабыл алынган. Ага ылайык 

августан - сентябрга чейинки аралыкта Орто Азиядан Украинага, Түндүк 

Кавказга 6 миң кулак чарбалары көчүрүлсө, анын 700 дөн ашыгын 

Кыргызстандык кулак чарбалары түзгөн. 1932-жылдын 3-декабрындагы ВКП 

(б) нын Кыргыз Обкомунун “Колхоздорду кулак жана бай-манаптардан 

тазалоо жөнүндө” токтому да коллективдүү чарбалардын социалдык курамын 

бай-манап жана кулак чарбаларынан тазалоодо абдан чоң мааниге ээ болгон. 

Ишке ашырылган чаралардын натыйжасында, 1930-жылдардын ортосунда 

кулактар Кыргызстандын аймагында тап катары негизинен жоюлгандыгы 

советтик тарыхнаамада1 белгиленип келген. 

1931-33-жылдары Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан кулакка 

тартылгандар негизинен Украинага (Херсон, Одесса облустары), Түндүк 

Кавказга (Ставрополь крайы) пахта өстүрүү совхоздоруна жана Түндүк 

Казакстанга буудай өстүрүү совхоздоруна жана өндүрүш обьектилерине 

көчүрүлгөн. 1933-жылга Орто Азиядан 500 чарба, үй-бүлө мүчөлөрүн 

кошкондо 2000 адам кулакка тартыла тургандыгы көрсөтмөлүү планда 

бекитилген.2 Атайын көчүрүлгөндөрдүн көпчүлүгү оор, жетишпеген 

турмуштан, ачкачылыктан, жаңы климаттык өзгөчөлүктөргө көнө 

                                                             
1 История коллективизации сельского хозяйства в Киргизии (1929-34 гг.): документы и материалы. -Фрунзе: 
Кыргызстан, 1989. С. 8. 
2 ЦА ФСБ РФ,  ф. 3,  оп. 2,  д.  449,  л. 9. 

албагандыктан жана туулган жерине, жакындарына болгон кусалыктан азап 

тартуу менен каза болушкан. Өзгөчө жаш балдардын өлүмү жогору болгон.  

СССР Жер иштери Эл комиссары М.А.Черновдун 1933-жылдын 7-

майында ВКП (б) БК жана СССР Эл комиссарлар кеңешине жазган 

билдирүүсүндө, Украинанын пахтачылык совхоздорунда 3759 атайын 

көчүрүлгөндөр, үй-бүлө мүчөлөрүн кошкондо 11000 адам бар экендиги жана 

аларды нан менен камсыздоо үчүн 120 тонна эгин зарыл экендиги белгиленет. 

ВКП (б) БКнын 1933-жылдын 10-майындагы № 137, П. 85/72 токтомунда3 

Одесса облусунун пахтачылык совхозунда иштешкен атайын көчүрүлгөндөр 

үчүн, жаңы түшүм алынганда мамлекетке кайтарып берүү шарты менен 120 

тонна буудай бөлүп берүү чечими көрсөтүлгөн.  

Украинанын Харьков облусунун жашыруун-саясий бөлүмүнүн башчысы 

Осиндин 1933-жылдын 10-июнундагы билдирүүсүндө азык-түлүк 

тартыштыгынан облустун 61 району, анын ичинде 607 калктуу пункттар жапа 

чеккени белгиленет. Ошондой эле ачкачылыктын айынан өлүктөрдү жана 

адамдарды тамак катары пайдаланган фактылар келтирилген. Мисалы, 

облустун 21-районунда 1-10-июнь аралыгында ушундай 33 факты, 41-

районунда 245 факты катталганы билдирилет.  

Мындай оор абал өлкөнүн башка аймактарына көчүрүлгөндөргө да 

тиешелүү болгондугун архив материалдары тастыктап турат. ОГПУ өкүлү 

Сидоровдун 1933-жылдын 3-сентябрындагы “Казакстандагы Караганды 

лагериндеги атайын көчүрүлгөндөрдү камсыздоодогу жетишпестиктер 

жөнүндө” аттуу билдирүүсү4 өзгөчө көңүл бурат. Анда “Караганды 

лагериндеги атайын көчүрүлгөндөрдү тамак-аш менен камсыздоо курч абалда. 

Июль айында ачкачылыктан шишип, 722 адам өлгөн. Жыл башынан бери 

өлгөндөрдүн саны 7000ге жеткен жана 2210 адам ачкачылыктан шишип, өлүм 

алдында турат” деген маалымат берилген.  

                                                             
3 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка, 1929-1955гг. докум. и 
материалы. в 3 т. / Сост.: Р.Т. Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А. Алимовой. Ташкент: Шарк, 2006, т.1. 
стр 167-168. 
4 ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 11, д. 1310, л. 123-124. 



К УЛ А К К А ТА РТ У У

61

албагандыктан жана туулган жерине, жакындарына болгон кусалыктан азап 

тартуу менен каза болушкан. Өзгөчө жаш балдардын өлүмү жогору болгон.  

СССР Жер иштери Эл комиссары М.А.Черновдун 1933-жылдын 7-

майында ВКП (б) БК жана СССР Эл комиссарлар кеңешине жазган 

билдирүүсүндө, Украинанын пахтачылык совхоздорунда 3759 атайын 

көчүрүлгөндөр, үй-бүлө мүчөлөрүн кошкондо 11000 адам бар экендиги жана 

аларды нан менен камсыздоо үчүн 120 тонна эгин зарыл экендиги белгиленет. 

ВКП (б) БКнын 1933-жылдын 10-майындагы № 137, П. 85/72 токтомунда3 

Одесса облусунун пахтачылык совхозунда иштешкен атайын көчүрүлгөндөр 

үчүн, жаңы түшүм алынганда мамлекетке кайтарып берүү шарты менен 120 

тонна буудай бөлүп берүү чечими көрсөтүлгөн.  

Украинанын Харьков облусунун жашыруун-саясий бөлүмүнүн башчысы 

Осиндин 1933-жылдын 10-июнундагы билдирүүсүндө азык-түлүк 

тартыштыгынан облустун 61 району, анын ичинде 607 калктуу пункттар жапа 

чеккени белгиленет. Ошондой эле ачкачылыктын айынан өлүктөрдү жана 

адамдарды тамак катары пайдаланган фактылар келтирилген. Мисалы, 

облустун 21-районунда 1-10-июнь аралыгында ушундай 33 факты, 41-

районунда 245 факты катталганы билдирилет.  

Мындай оор абал өлкөнүн башка аймактарына көчүрүлгөндөргө да 

тиешелүү болгондугун архив материалдары тастыктап турат. ОГПУ өкүлү 

Сидоровдун 1933-жылдын 3-сентябрындагы “Казакстандагы Караганды 

лагериндеги атайын көчүрүлгөндөрдү камсыздоодогу жетишпестиктер 

жөнүндө” аттуу билдирүүсү4 өзгөчө көңүл бурат. Анда “Караганды 

лагериндеги атайын көчүрүлгөндөрдү тамак-аш менен камсыздоо курч абалда. 

Июль айында ачкачылыктан шишип, 722 адам өлгөн. Жыл башынан бери 

өлгөндөрдүн саны 7000ге жеткен жана 2210 адам ачкачылыктан шишип, өлүм 

алдында турат” деген маалымат берилген.  

                                                             
3 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка, 1929-1955гг. докум. и 
материалы. в 3 т. / Сост.: Р.Т. Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А. Алимовой. Ташкент: Шарк, 2006, т.1. 
стр 167-168. 
4 ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 11, д. 1310, л. 123-124. 
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Маалымат иретинде белгилесек, СССР Ички иштер эл комиссары 

Г.Ягоданын И.В. Сталинге 1935-жылдын 1-июлунда жазган билдирүүсүндө 

төмөндөгүдөй фактылар келтирилет: Атайын көчүрүлгөндөрдүн саны ай 

сайын өсүүдө 1934-жылдын 1-октябрында 709000 киши болсо, 1935-жылдын 

1-январында 752000ге жетти. НКВД лагерлерине камалгандар төмөндөгүчө 

бөлүштүрүлгөн: Дмитровский лагеринде – 196000, Байкал-Амур лагеринде – 

151000, Беломор-Балтия комбинатында – 71000, Ухтинско-Печора лагеринде 

– 21000, Ыраакы Чыгыш лагеринде – 60000, Сибирь лагеринде 63000, 

Темниковский лагеринде 35000, Караганды лагеринде 26000, Орто Азия 

лагеринде 26000 адам кармалып турган5.  Ушул билдирүүдө ар бир лагерде 

1934-жылда аткарылган иштер жана 1935-жылдын иш-планы кошо берилген. 

Мисалы, Орто Азия лагеринин 1935-жылдагы планында Текстилькурулуш, 

Чирчиккурулуш, Шахрудкурулуш, Чүй Лубтрестинде жана “Пахта Арал” 

совхозунда бөлнгөн жумуштарды аткаруу кирген.  

Украинага айдалган кыргызстандыктардын баары эле кыргыздар 

болушкан эмес жана алардын ичинде падышалык мезгилде көчүп келип, 

жашап калган орустар да бар эле. Мисалы, жаңы экономикалык саясат (НЭП) 

мезгилинде бутуна туруп байып кеткен көлдүк (Челпек айылынан) Шаргаев 

Садык, 1919-жылкы Караколдогу көтөрүлүштүн катышуучусу Семён Бодягин, 

сокулуктук тегирменчи Коробов Артём сыяктуулар да болушкан.  

Кыргызстандык кулактардын чоң тобу Украин ССРинин ошол кездеги Одесса 

облусунун Скадовский районундагы Чалбасы кыштагына жайгаштырылат 

(азыр Херсон облусуна карайт). 

Туулган жеринен алыс бөлөк эл бөтөн жерде күн кечирип жатышкан 

мекендештерибиз 1937-38-жылдары кайрадан кыйын кырдаалга 

учурагандыгын архив маалыматтары далилдеп турат. 1938-жылдын 9-

октябрында 61 кишини атуу жөнүндө СССРдин Ички иштер боюнча элдик 

комиссариатынын (НКВД) Николаев облустук үчилтигинин ("тройкасынын") 

өкүмү чыккан. Алардын ичинде "контрреволюциячыл кыргыз улуттук 

                                                             
5 ЦА ФСБ РФ, ф. 3. оn. 2. д. 414, л. 95-99.  

көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн" деп айыпталган 12 кыргызстандык да 

болгон. Бул инсандар ал кездеги Кыргыз ССРинен Украинага 1931-33-

жырдары айдалып келгендер болушкан. 

Кыргызстандыктардан тышкары өзбек, казак, түркмөндөр болуп, 1938-

жылдын 9-октябрында 61 кишини атуу жөнүндөгү Николаев облустук 

үчилтигинин (тройкасынын) өкүмү кынтыксыз аткарылган. Дагы беш киши 10 

жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген. Бардык 66 кишини ошол жылдын 

июль айында НКВДнын Скадовск райондук бөлүмү “антисоветтик ишмердик 

кылган” деп камаган болчу. Аларга күч органдары тарабынан таң калыштуу 

күнөөлөр тагылган. Мисалы,6 “жапон чалгындоо кызматынын 

тыңчылары”, “контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл 

кыймылы”, “контрреволюциячыл өзбек улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы” 

деген сыяктуу уюмдарды түзүшкөн, активдүү катышкан ж.б. кылмыш түрлөрү 

ойлоп табылган. НКВДнын тергөөчүлөрү шантаж, уруп-сабоолорду, 

коркутуп-үркүтүүлөрдү, жалган жалааны колдонуп жатып, тузагына илинген 

кишини каалагандай сүйлөтө алгандыгы учурда баарыбызга белгилүү факт. 

1930-жылдары кулакка тартылып Украинага айдалган айрым 

мекендештерибиздин  1937-38-жж. тагдырларына токтоло кетсек. Токторов 

Баргыбай 1911-жылы Өзгөн районунун  Боор айылында туулган. Улуту – кыргыз. 

Социалдык абалы – дыйкан, мурда өзүнүн чарбасында иштеген. 1933-жылы 10 

жылга сүргүнгө кесилген. Мөөнөтүн СССР НКВДнын Дмитриевск лагеринде өтөп, 

Волжский районундагы № 2 лагердик пунктта жалпы ишке тартылган. 1938-жылдын 

апрелинде Дмитриевск лагеринен камакка алынып, контрреволюционер жана совет 

бийлигине каршы үгүттөө боюнча айыпталган. Суракта “улутчулдук жана 

террорчулук көз-карашын билдирип, колхоздук түзүлүштү сындаган” көрсөтмөсүн 

берген. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн 1938-жылдын 5-июнундагы чечими 

менен жогорку жазага – атууга өкүм кылынган. Анын сөөгү Бутово көрүстөнүнө 
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көтөрүлүшчүл кыймылын түзгөн" деп айыпталган 12 кыргызстандык да 

болгон. Бул инсандар ал кездеги Кыргыз ССРинен Украинага 1931-33-

жырдары айдалып келгендер болушкан. 

Кыргызстандыктардан тышкары өзбек, казак, түркмөндөр болуп, 1938-

жылдын 9-октябрында 61 кишини атуу жөнүндөгү Николаев облустук 

үчилтигинин (тройкасынын) өкүмү кынтыксыз аткарылган. Дагы беш киши 10 

жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген. Бардык 66 кишини ошол жылдын 

июль айында НКВДнын Скадовск райондук бөлүмү “антисоветтик ишмердик 

кылган” деп камаган болчу. Аларга күч органдары тарабынан таң калыштуу 

күнөөлөр тагылган. Мисалы,6 “жапон чалгындоо кызматынын 

тыңчылары”, “контрреволюциячыл кыргыз улуттук көтөрүлүшчүл 

кыймылы”, “контрреволюциячыл өзбек улуттук көтөрүлүшчүл кыймылы” 

деген сыяктуу уюмдарды түзүшкөн, активдүү катышкан ж.б. кылмыш түрлөрү 

ойлоп табылган. НКВДнын тергөөчүлөрү шантаж, уруп-сабоолорду, 

коркутуп-үркүтүүлөрдү, жалган жалааны колдонуп жатып, тузагына илинген 

кишини каалагандай сүйлөтө алгандыгы учурда баарыбызга белгилүү факт. 

1930-жылдары кулакка тартылып Украинага айдалган айрым 

мекендештерибиздин  1937-38-жж. тагдырларына токтоло кетсек. Токторов 

Баргыбай 1911-жылы Өзгөн районунун  Боор айылында туулган. Улуту – кыргыз. 

Социалдык абалы – дыйкан, мурда өзүнүн чарбасында иштеген. 1933-жылы 10 

жылга сүргүнгө кесилген. Мөөнөтүн СССР НКВДнын Дмитриевск лагеринде өтөп, 

Волжский районундагы № 2 лагердик пунктта жалпы ишке тартылган. 1938-жылдын 

апрелинде Дмитриевск лагеринен камакка алынып, контрреволюционер жана совет 

бийлигине каршы үгүттөө боюнча айыпталган. Суракта “улутчулдук жана 

террорчулук көз-карашын билдирип, колхоздук түзүлүштү сындаган” көрсөтмөсүн 

берген. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн 1938-жылдын 5-июнундагы чечими 

менен жогорку жазага – атууга өкүм кылынган. Анын сөөгү Бутово көрүстөнүнө 
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коюлган. 1990-жылдын 5-февралында өлгөндөн кийин акталган. 7  

Онкобаев Бекболот 1872-жылы Кара-Кол районунун Кайнар айылында 

туулган. Улуту – кыргыз. Билимдүү. Социалдык абалы – манап. 1916-21-

жылдары Кытайда Турпан шаарында жашаган. 1921-жылы СССРдин 

чегарасын кесип өтүп, Кайнар айылында жашап калган. 1921-26-жылдары 

Жантаевдин басмачы тобунун жардамы менен советтик чегараны дайыма 

бузуп, контрабандалык иштерди жүргүзгөн. Басмачылар менен кызматташып, 

аларды курал-жарак, азык-түлүк менен камсыздап турган. Кытайдагы 

туугандары менен байланышып, СССРдеги жүргүзүлүп жаткан иштерди, 

калктын нааразычылыгы жөнүндө маалымат берип турган. Айыл чарбасын 

коллективдештирүүгө активдүү каршылык көрсөтүп, өзүнүн мал-мүлкүн жок 

кылган жана башкаларды да ушундай кылууга чакырган.  

Онкобаев Бекболот 1931-жылы кулакка тартылып, үй-бүлөсү менен 

Украинанын Николаев облусунун Скадовский районунун Чалбасы кыштагына 

көчүрүлүп келген. Башка көчүрүлүп келгендер менен бирге Чалбасыдагы 

“Новый путь” айыл чарба артелинде иштеген. Акыркы убакка чейин намаз 

окуп, башкаларды да кудайга ишенүүгө үгүттөп келген. 1938-жылдын 12-

февралында Онкобаев Бекболот жергиликтүү НКВД органдары тарабынан 

камакка алынып, СССР Кылмыш-жаза кодексинин 10-, 54-беренелери менен 

күнөөлөнгөн. Николаев облусунун НКВДсынын алдындагы  “тройканын” 

катчысы Шейнберг тарабынан кол коюлган 1938-жылдын 13-апрелиндеги № 

36 протоколдун негизинде Б. Онкобаев да жогорку жазага – атууга өкүм 

кылынган. Бирок, өкүм ишке ашкан эмес 18-майда Николаевдеги түрмөдө 

Бекболот Онкобаев каза болгон.  СССР Жогорку Советинин “Репрессиянын 

курмандыктарын актоо боюнча” 1989-жылдагы указынын негизинде 

акталган.8 

                                                             
7 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка, 1929-1955гг. докум. и 
материалы. в 3 т. / Сост.: Р.Т. Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А. Алимовой. Ташкент: Шарк, 2006, т. 
3.  С. 94. 
8 ГАХО Украины, ф. 4033, оп. 6, д. 609, л. 24. 

Рахимбердиев Нурмухамеддин анкетасындагы маалыматтар: 1892-жылы 

Кара-Кол районунун Челпек айылында туулган. Азыркы дареги Николаев 

облусу Скадовский району Чалбасы кыштагы. Кызматы “Новый путь” 

артелинде атбагар. Паспорту жок. Билими төмөн. Социалдык теги – ири бай-

манап. Улуту-калмак, үй-бүлөсүндө 5 адам бар, аялы – Халима, балдары – 

Шамшы, Төлөндү, кызы – Маврита. 1938-жылы февралда Скадовск райондук 

НКВД бөлүмү тарабынан камакка алынып, Херсонск түрмөсүнө камалган. 

Николаевск УНКВДнын алдындагы “тройканын” № 36 протоколу менен 

Рахимбердиев Нурмухамедге атууга өкүм чыгарылган. Ушул протоколдо 

Рахимбердиевдин революцияга чейин бай-манап болгондугу, Кытайга апийим 

ташыгандыгы белгиленген. Сурак учурунда “кеңеш бийлигине каршы үгүттөө 

жүргүзгөндүгүн, чыккынчылар Тухачевский, Якир ж.б. колдоп сүйлөгөндүгүн 

жана Сталиндик конституцияны жактабастыгын” мойнуна алган.  

Рахимбердиев Нурмухамеддин аялы Халима Рахимбердиеванын СССР 

Прокурору Вышинскийге 1939-жылдын 1-августундагы арызында 

төмөнкүдөй маалымат9 берилет: 

“Биз 1931-жылы Кыргызстандан Украинага жөнөтүлгөнбүз. Себеби, 

1924-жылдагы Жер иштетүү комиссариатынын “Чыгыш элдеринде мал 

чарбачылыгын жогорулатуу жөнүндө” токтомуна негизденип, биз 

малдарыбызды көбөйткөнбүз жана орто дыйкан болуп эсептелгенбиз. 1929-

жылы биз “Кызыл-Челпек” колхозуна киргенбиз. Бирок 1931-жылдын 

мартында бир катар айыл активдеринин жекече мамилесинен улам колхоздон 

чыгарылдык. Андан кийин 22-августта бизди башкалар менен кошо Украинага 

айдашты. 1931-жылдын сентябрынан менин күйөөм Украинадагы “Чаплинск” 

этсовхозунда чабан болуп иштей баштады. Созхоздо ал 1933-жылга чейин 

иштеп, эмгектин ударниги болуп, бир нече сыйлык алган. 1934-жылдан 

баштап, ал Скадовск районунун Чалбасы кыштагындагы “Новый путь” 

артелине кирип, атбагар болуп 1938-жылга чейин иштеди. Артелде 4 жыл 

жакшы иштегендиги үчүн бир нече жолу сыйланган, артель тарабынан үй 
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Рахимбердиев Нурмухамеддин анкетасындагы маалыматтар: 1892-жылы 

Кара-Кол районунун Челпек айылында туулган. Азыркы дареги Николаев 

облусу Скадовский району Чалбасы кыштагы. Кызматы “Новый путь” 

артелинде атбагар. Паспорту жок. Билими төмөн. Социалдык теги – ири бай-

манап. Улуту-калмак, үй-бүлөсүндө 5 адам бар, аялы – Халима, балдары – 

Шамшы, Төлөндү, кызы – Маврита. 1938-жылы февралда Скадовск райондук 

НКВД бөлүмү тарабынан камакка алынып, Херсонск түрмөсүнө камалган. 

Николаевск УНКВДнын алдындагы “тройканын” № 36 протоколу менен 

Рахимбердиев Нурмухамедге атууга өкүм чыгарылган. Ушул протоколдо 

Рахимбердиевдин революцияга чейин бай-манап болгондугу, Кытайга апийим 

ташыгандыгы белгиленген. Сурак учурунда “кеңеш бийлигине каршы үгүттөө 

жүргүзгөндүгүн, чыккынчылар Тухачевский, Якир ж.б. колдоп сүйлөгөндүгүн 

жана Сталиндик конституцияны жактабастыгын” мойнуна алган.  

Рахимбердиев Нурмухамеддин аялы Халима Рахимбердиеванын СССР 

Прокурору Вышинскийге 1939-жылдын 1-августундагы арызында 

төмөнкүдөй маалымат9 берилет: 

“Биз 1931-жылы Кыргызстандан Украинага жөнөтүлгөнбүз. Себеби, 

1924-жылдагы Жер иштетүү комиссариатынын “Чыгыш элдеринде мал 

чарбачылыгын жогорулатуу жөнүндө” токтомуна негизденип, биз 

малдарыбызды көбөйткөнбүз жана орто дыйкан болуп эсептелгенбиз. 1929-

жылы биз “Кызыл-Челпек” колхозуна киргенбиз. Бирок 1931-жылдын 

мартында бир катар айыл активдеринин жекече мамилесинен улам колхоздон 

чыгарылдык. Андан кийин 22-августта бизди башкалар менен кошо Украинага 

айдашты. 1931-жылдын сентябрынан менин күйөөм Украинадагы “Чаплинск” 

этсовхозунда чабан болуп иштей баштады. Созхоздо ал 1933-жылга чейин 

иштеп, эмгектин ударниги болуп, бир нече сыйлык алган. 1934-жылдан 

баштап, ал Скадовск районунун Чалбасы кыштагындагы “Новый путь” 

артелине кирип, атбагар болуп 1938-жылга чейин иштеди. Артелде 4 жыл 

жакшы иштегендиги үчүн бир нече жолу сыйланган, артель тарабынан үй 
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берилди. Анын тез-тез сыйлык алгандыгын жана жакшы жашагандыгын көрө 

албагандар 1938-жылдын апрелинде жалган маалымат беришип, каматышты. 

Анын Херсон түрмөсүнө камалганынан башка бизде эч кандай маалымат жок, 

байланышыбыз да жок. Сизден суранарым Рахимбердиевдин ишин так карап, 

аны бошотууңузду, жалаа жапкандарды жоопко тартууңузду жана анын азыр 

кайсыл жерде экендигин мага билдирип коюуңузду суранам”. 

Архив материалдарынан алынган бул маалыматтарды окуп жатып, ошол 

кездеги күч органдарынын кызматкерлеринин өтө “кесипкөй” болушканына 

таң каласың. Мисалы, Рахимбердиевдин сабатсыз экендигин сурак 

протоколдору күбөлөп турат, анда сабатсыз болгон карапайым адамдын 

“Тухачевскийди колдоп сүйлөгөнүнө” кандайча ишенсек болот? Мындай 

суроолорго жооп жок. 1930-жылдары кулакка тартылгандар, кийинчерээк 

репрессиялангандар ошол доордун, кырдаалдын курмандыктары болушканы 

анык. Келечекте кыргыз тарыхнаамасында бул багытта толук кандуу илимий 

изилдөө жүргүзүү, баа берүү зарыл маселерден деген ойдобуз.  
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Ыманбек уулу Кадыр атанын тагдыры. 
Кулакка тартуу саясаты жана  сүргүн.

Трагедияны алдын алуунун бирден бир жолу кѳмүскѳдѳгү тарыхты, сынган тагдырларды 
эскерүү. Жеке адамдардын, үй-бүлөлөрдүн тагдырларынан гана өлкөнүн көмүскөдөгү чыныгы 
тарыхын  көрүүгө болот.  Бир адамдын таржымалы бир   доордун саясатын, ал мезгилдеги 
кылмыштарды,   керек болсо  ошол  доордун бүтүндөй мазмунун  чагылдырып бере алат. 

Өткөн кылымдагы Совет өлкөсү тарабынан өз жарандарына болгон эң чоң 
кылмыштардын бири - бул кулакка тартуу саясаты. Аталган саясат миллиондогон адамдардын 
өмүрлөрүн алып, тагдырларын талкалады.  Тоталитардык режимдин адам тагдырын сыноого 
салган аёосуз саясаттарынын бири коллективдештируу мезгилиндеги кулакка тартуу саясаты  
жана социалдык негизде жүргүзүлгөн депортациялар жүз миӊдеген үй-бүлөлөрдүн жашоосун 
башка нукка салды.

Бул саясаттын башы тээ 1918-жылы совет бийлиги жаңы орноп баштаган кезде 
эле, 8-ноябрда Лениндин «... эгер кулак бүтүн бойдон кала берсе, эгер биз дүйнө жегичтерди 
жеңбесек, жок кылбасак, анда сөзсүз түрдө падыша жана капиталист кайра келет» 5 деген 
сөзүнѳн ѳз жолун түптѳгѳн экен. 

Ошол миллиондордун тагдырына балта чапкан саясат Ыманбектин үй- бүлөсүн дагы 
айланып өткөн жок. Токтобай уулу Ыманбек азыркы Ысык-Көл облусундагы Тоң районунун 
жогорку өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген.  Ыманбектин төрөлгөнү  бешенесине оор тагдыр 
жазылып,  бардар үй-бүлөдө төрөлсө дагы, балалыгынан эл башына түшкөн оор кезеңдерге 
күбө болду. Оторчулук саясаттын запкысы, 1916-жылдагы Үркүн окуялары, 1917-жылдагы 
революциялардан кийинки оор абал, коллективдештирүү мезгилиндеги кыйынчылыктар  
өмүрүнүн дээрлик көп бөлүгүнө  туура келди.

Ыманбек 1930-жылы үй-бүлѳсү, анын ичинде 15 баласы, жакын туугандары менен 
кулакка тартылып, Украинага сүргүнгө айдалган.  Ыманбектин ошол 15 баласынан эӊ кенже 
уулу төрт жашаар Асанкадырды гана жылкычысы Такырбаш тонуна орой качып, тай казандын 
астына катып, балага зар кемпири экөө уул кылып багып алып, кийин өз ысымына каттатып 
алышыптыр.

5      А.Арутюнов «Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. Свидетельства.», Москва: Вече, 1999
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Такырбаш ата
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Асанкадыр ата жубайы Шарипа, небереси Сейит  менен

“Сен өмүрүңдө жолуктурган эң муңдуу адам ким эле?”

Асанкадырдын небереси Лазат Такырбашованын эскерүүсү:
- Асанкадыр атам 1996-жылы 25-сентябрда 70 жаш курагында бул дүйнөдөн өтүп 

кеткен. Сөөгү Көл-Төр айылына кире бериштеги мүрзөдө жерге берилген. Ыраматылык энем 
чоң атам бир күн мурун таң заарда туруп, атын токуп алып, эл-жерди кыдырып келип, эртеси 
төшөгүнөн турбай калганын айтчу. “Жарыктык, көрсө, ошол күнү баары менен коштошкон 
экен. Асан кайгы, баласаак киши болчу” деп эскерчү энем.

“Сен өмүрүңдө жолуктурган эң муңдуу адам ким эле?” деп сурап калды менден 
жакында эле бирөө. Мындай суроону чынында күтпөгөм. Адамда бир кем болот эмеспи. 
Көйгөйүн айткан да көп. Бирок, ошол замат көз алдыма чоң үйдүн чөнтөк бөлмөсүндө жалгыз 
отуруп алып, үн чыгарып обон созбой эле комузду муңканта черте берген кара-тору кичине 
абышка тартыла түштү. Көрсө, мен чоң атамды комузу жана муңдуу күүсү менен эстеп 
калган экенмин.

Чоң атам ошол күүсүн черткенде тээ 1930-жылдары «кулак» деп айыпталып, 
Украинага сүргүнгө айдалып кеткен туугандарын жокточу экен деп коём эми. Ара жолдо 
сөөгү көмүлбөй калган ата-энесин, бир туугандарын, ар жакка чиедей тарап кетип, дайыны 
чыкпай калган бир боорлорун эстечү экен деп коём. Ошондон улам “бооруң бүтүн болсун” деп 
бата берчү экен деп коём илгеркилер.
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Асанкадыр ата жана Шарипа апа

Асанкадыр ата неберелери менен
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Ыманбек уулу Кадыр. Бөтөн жерден ата-журтка узак жол
Сүргүндүн азап-тозогун көрүп, бөтөн жерде он эки жыл күн кѳрүп, 1941-жылы гана 

Украинадан  бир туугандардын бири Кадыр, сүргүнгѳ айдалган чоң үй-бүлѳдѳн жалгыз ата-
журтуна аман кайтып келген. 

«Галифе шым, хром өтүкчөн бул карыя менин эсимде. Кат-сабаты жоюлган, китеп-
гезит окуган, орусча кыйын сүйлөчү эле»-  деп эскерет небереси  Лазат Такырбашова. 

Балдардын ыйы, ата-тегинен, очогунан куулуп жаткан энелердин көз жаштары 
Кадыр атанын  балалык эсинде түбөлүккө сакталып калган. Андагы тогуз жашар баланын 
эскерүүлөрүндө орус аскерлери элди, анын ичинде ата-энесин, бир туугандарын   жөө-
жалаңдатып, кээ бирин араба сүйрөтүп, азыркы Балыкчыны көздөй айдап баратканда Ыманбек 
эки улуу кызы Сонунбүбүнү жана Салиманы күйөөгө качырган. Салиманы Тоңдун азыркы 
Каракоо айылына, Сонунбүбүнү Казакстанга турмушка узатуу алардын өмүрүн сактап 
калуунун бирден бир жолу экенине Ыманбек атанын көзү жеткен тура. 

Ыманбектин балдары: Асанкадыр ,Салима жана  Кадыр

Фрунзеде «кулак» деп, куугунтукталган элди вагондорго салып жатканда, ызы-чуу, ачуу 
ыйдан дагы эки бир тууганы табылбай калганын, ата-энеси Ыманбек байбичеси менен, улуу 
агалары жолдо каза таап, сөөктөрү талаада калганын Кадыр ата эӊ чоӊ муӊу катары эскерчү.  
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Депортациялоону жүзөгө ашыруу максатында совет бийлиги жүк ташуучу вагондорду 
колдонушкан. «Кулак» деп сүргүнгѳ айдалгандар толтурулган вагондордо дем аларга аба 
жетпей, жүргүнчүлѳр жайкысын катуу ысыктан, кышкысын катуу сууктан кыйналышкан. 
Вагондордогу санитардык-гигиеналык шарттар чака менен чектелгенин, салттуу үй-бүлѳдѳ 
жашаган кыргыз аялдары үчүн бул шарт ѳтѳ оор болуп,  заңдан чыккан жыт депортацияланган 
адамдардын кордугун жана азап-тозогун кыйла  күчөткѳнү жѳнүндѳ Кадыр ата арман менен 
айтып берчү. Суунун жана тамак-аштын жоктугунан көпчүлүк адамдар көздөгөн жерине 
жетпей жолдо каза болушкан. Поезддерди куралдуу аскерлер коштоп, качып кетүүгө аракет 
кылган адамды атып салууга буйрук берилген.

«Украинанын Херсон облусуна жеткенде бир 
үй- бүлөдөн өзү менен төрт бөбөгү - Табыш,Стал, 
Кенжакун, Өжөр тирүү калып, алар бала бакчага, 
өзү интернатка өткөрүлгөн экен. Көздөшүп жүрүп 
эле кийин таппай калган бөбөктөрүн эстегенде 
Кадыр атанын үнү каргылданып, каңырыгы түтөп 
кетчү» - деп эскеришет неберелери. 

Бир боорлорунан ажырап калган Кадыр 
атаны балдар үйүндѳ иштеген украин аял «сирота» 
деп жалооруп, башынан сылап, мээримин тѳкчү 
экен. Андыктан «Сирота деген бѳтѳн жердеги  
менин ысымым го деп ойлочумун» - деп айтып 
калчу Кадыр ата. 

Аргасыз көчүрүлгѳн кыргызстандыктардын 
көпчүлүгү Одесса облусунун Скадов районундагы 
Чалбасы айылында отурукташкан. Азыр бул аймак 
Херсон облусуна карайт. Кадыр ата дагы Чалбасы 
айылындагы балдар үйүндѳ Асанкан Жумакматов, 
Касымакун  Малиевдер менен чогуу окуп, бир 
интернатта чоңойгон. 

Кадыр ата Украинада Валентина деген орус кызга баш кошот. Бир уулдуу болуп, 
уулунун атып Талип коюшат. Орус жубайы уулун «Толик» деп коерун эскерүүлөрүндө айтчу 
экен.  Кадыр ата Экинчи дүйнөлүк согуш башталган соӊ, туулган жерине кетүүгө мүмкүнчүлүк 
түзүлөрү менен жолго аттанат. Жубайы улгайган энесин таштап кете албай, уулу Талип  менен 
калып калат. 

Кадыр атанын жубайы



К УЛ А К К А ТА РТ У У

73

Кадыр ата

 Кадыр ата өмүрүнүн аягына чейин уулум, бир боорлорум издеп калабы деп орустардын 
«Жди меня» телекѳрсѳтүүсүн (Изде мени) калтырбай көрчү дешет «70 жыл жашоомдун 
жарымын жашоо деп эсептебейм»- деп айтчу эле деп эскерет келини Бурулсун эже. Бир 
боорлору кандай тагдырга туш болгонун, өлүү-тирүүсүн билбей калганы өмүрүнүн аягына 
чейин көкүрөгүн өйүткѳн экен.
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«-Асанкадыр атам да, Кадыр атам да 
Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан эмес. 
Ал кезде совет бийлиги “кулактын баласы”, 
“спецпереселенец” деп согушка чакырбай 
койсо керек. Кадыр атам согуш мезгилинде 
айылда жалгыз сабаттуу адам болгондуктан, 
кампага эсепчи болуп дайындалып, жазгы 
үрөндү эл ачкачылыктан өлө баштаганда 
таркатып жиберип, он жыл абакта отуруп 
чыкканы да бар. Анысына деле эч качан 
өкүнбөсө керек. Бул адамдардын согушу 
башка эле» - деп эскерет Лазат Такырбашова 
(Асанкадыр атанын небереси)

Кадыр Ыманбек уулу абактан чыккан 
соң мектепте мугалим болуп иштеп, 1954-
жылы үйлѳнүп, он эки балалуу болгон. 
Азыркы күндѳ неберелери, чѳбѳрѳлѳрү 
атанын  тукумун улап келет. Кадыр ата 2006-
жылы каза болгон. Бул макала жөнөкөй, 
бирок ошол эле учурда баатыр үй-бүлө 
жөнүндө эскерүү. Маек куруп, атасы, чоң 
аталары жѳнүндѳ айтып берген Такырбашов 
Жаныбекке  жана жубайы Бурулсун эжеге 
терең ыраазычылык билдиребиз. 

Алагөз кызы Гүлзат

Асанкадыр ата жубайы, балдары, неберелери менен

Кадыр ата мектепте скрипка чертип 
жаткан учур
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“КУЛАКТЫН” УУЛУ...
АСАНКУЛ ОСМОНААЛЫ УУЛУНУН ТАГДЫРЫ.

2004-жылдын май айы болсо керек. Белгилүү табып жана адабиятчы Мамат Болот аке 
менен Бишкектеги “Бийиктик” басмасында чогуу иштечүбүз. Бир күнү адаттагыдай жумушта 
отурсам Мамат аке кубанып келип, мындай деп калды: “Иним, мен бүгүн сексендерге чыккан 
Асанкул деген аксакал менен тааныштым. Башынан өткөргөн укмуштай кызыктуу таржымалы 
бар экен. Ошону жазсаң кантет? Мен жаза ала турган балдарды ээрчитип келип, тааныштырам 
деп дарегин алып койдум.”

Өзүм да анча-мынча чыгармачылык менен алектенип жүргөнгө, дароо макул болдум. 
Эртеси радиодо иштеген тааныштардан диктофон сурап алып, Мамат аке экөөбүз Төмөнкү 
Ала-Арчаны көздөй келдик. Келсек, кудай жалгап Асанкул аба үйүндө экен. Биринчи көргөндө, 
“кантип эле ушул аксакал сексенге чыгып калды” деп ишенген жокмун. Анткени, а кишинин 
баскан-турганы, жүзүндөгү чырымы, сүйлөгөнү алтымыш жаштагыдай тың эле.

Мамат аке бизди тааныштырып келген себебимди түшүндүргөн соң, “баары эле ушинтип 
кыйратып жазабыз деп, документтерди, сүрөттөрдү көтөрүп кетишет да, анан эле таппай 
калам” деп күлүп, башынан өткөн баянын баштады. Чынын айтсам, ошого чейин Украинага 
700 түтүндөй кыргыз “кулакка” айдалганын мен ага чейин уккан эмес элем. Ошондуктан ар 
кандай суроолорду тынымсыз бердим. Асанкул аба ар бир башынан өткөргөндөрүн, жер-суу, 
адам аттарын, жылы, айы, күнүнө чейин так эскерип жатты. Бир таң калганым, а кишинин эске 
сактоосу болсо, экинчиси экөөбүздүн чоң аталарыбыздын атынын, тагдырынын окшоштугу 
болду. Менин чоң атам Алымбай да “кулак” деген айыптын запкысын тартып, эки уулу жана 
бир иниси менен түрмөгө камалган. Ал тууралуу кийинки бир макалаларымда сөз кылам...

*
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Ошентип, Алымбаев Асанкул аксакалдын башынан өткөргөн тагдырын жаздырып алдым 
да, чыгарма кылып жазууга кириштим. Алгач мен оюмда Украинга чейин барып изилдегим, 
бир кезде кулакка тартылган кыргыздар жашаган Скадов районун, Чалбасы кыштагын жана 
Асанкул абанын басып өткөн жолдорун өз көзүм менен көргүм келген. Антүүгө чама-чаркым, 
шартым келбеди. Акчанын тартыштыгынан улам чыгарманы карыянын баянына таянып 
жазууга мажбур болдум. 

Повесть жазылып даяр болгондон кийин да китеп чыгарууга каражат таппай кыйналдык. 
Асанкул аба экөөбүз электрондук вариантын кагазга чыгарып алып, демөөрчү издеп көп 

Асанкул Осмонаалы уулу
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эшиктерди каккыладык. Тилекке каршы, эч кимден колдоо таппадык. Ошол бойдон эки-үч 
жыл чыгарма кол жазма бойдон жаткан эле. Бир күнү жазуучулар союзунун учурдагы төрагасы 
Нурланбек Калыбеков Кыргызпатент чыгармачыл жаштарды колдоп жети автордун китебин 
чыгарып бергени жатканын айтып, ушул повестимди сунуштады. Ошентип, 2010-жылы 
Кыргызпатенттен 200 нуска менен китеп болуп чыгып, мен сүйүнүп Асанкул абага көтөрүп 
барсам, ал кишинин көзү өтүп кеткен экен... Албетте, китепти көрбөй кеткени өтө өкүнүчтүү 
болду...

Бул макаланын талабына ылайык, мен чыгармадагы Асанкул абанын тагдырынын 
урунттуу учурларын гана берүүнү туура көрдүм.

*
1931-жылдын август айында 

Совет өкмөтү Ысык-Көл, Чүй, Нарын 
обулусунун бай-манаптарынын 
бала-чакасын Украинага “кулакка” 
тарткан. Ошолордун катарында беш 
жашар Асанкул атасы Осмонаалы, 
апасы жана атасынын экинчи аялы 
Мария кошо айдалган. Булар жөө-
жалаңдап Фрунзеге келип, ал жерден 
көпчүлүккө кошо жүк ташуучу 
вагондорго тыгылып, батышты көздөй 
сапар алышкан. Бул тууралуу эсинде 
калганын мындайча эскерет Асанкул 
аба:

-Бир күнү мындай окуя болду. 
Апам экөөбүздүн жаныбызда орто 
жаштагы аял эмчектеги баласы 
менен отурган. Негедир Фрунзеден  
чыккандан баштап эле баласы 
чучуктай чыңырып ыйлай берди. Улам 
башка аялдар келип жардамдашат, 
кээде колдон-колго көтөрүп көрүшөт. 
Бала ага деле болбой ыйласа, апам 
“көрдүңбү, аллейдин эси жок экен, 
сен антип ыйлаба” деп мени сооротуп 
коет. Бир кезде эртеден берки 
наристенин ыйы тып басылды да, 
саамдан кийин анын апасы шолоктой 

Асанкул Осмонаалы уулу
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баштады. Вагондогулар ордуларынан чукуранышып, тиги аялды колтуктан сүйөп, кайрат 
айтып жатышат. Бирок аял ага да көнбөй кимдир бирөөлөрдү каргап, катуу кыйкыра баштады. 
Аңгыча сырттан эки формачан солдат кирди да, аялды колундагы баласы менен күчкө салып 
сүйрөп чыгып кетишти. Аркасынан биздин купедеги эркектер жулкунушуп, арага түшө кошо 
чыгышты. Аңгыча эле “тарс” деген мылтыктын үнү угулуп, айлана жымжырт боло түштү...

Көрсө, жол азабынан кыйналып чарчап калган баласына күйгөн эне, ызасына чыдабай 
кызылдарды каргап кирет. Солдаттар кирип тынчтандыралы дешсе аял бир солдаттын бетин 
тытып алат. Солдат аялды жаткыра тебет. Ага намыстанган күйөөсү солдатты бир муштайт. 
Ошондо солдаттар экөөнү тең сыртка сүйрөп чыгып атып салышкан экен.

*

Августта Кеминдин Алмалуу-Борду айылынан чыгып, ноябрда Одессага келип түшүшөт. 
Жолдо келатып, оору-сыркоодон, ачкалыктан, карылыктан жүзгө жакын адам каза болгон. 
“Кийин уксам, алардын көбүн кызыл солдаттар ашка жүк, башка жүк кылбайлы дешип, сыртка 
чыгарып атып салышкан экен. Сөөктөрүн болсо вагон кайсы жерде токтосо, ошол жерлерге 
ыргытып ташташыптыр” –деп эскерет Асанкул аба.

Кулакка тартылып келген кыргыздардын баарын Одессадан түшүргөндөн кийин, 
Украинанын Скадов районуна караштуу Андреевка, Карл Маркс, Морозовка, Хлебодаровка 
кыштактарына бөлүштүрүп жайгаштырат. Сырттарынан солдаттарга катуу кайтартып, 
коменданттык саат киргизилет. Ашыкча кыймыл-аракет кылгандарын итчесинен эле атып 
салчу.

-Кантсе да өлбөстүн күнү өтө берет экен, - деп сөзүн улаган Асанкул карыя. – Алгач 
баш калкалар жайыбыз жок, жергиликтүү украиндерден, солдаттардан азап көрсөк да, кийин-
кийин кичине өзүбүздүн баш аягыбызды жыйнап, орун-очок ала баштадык. Аталарыбыз бизге 
окшогон жаш балдардын эртеңкисин ойлоп, 1932-жылы 2 класстык мектеп уюштурушту. Анан 
арабыздагы Мукаш Иманалиев, Келдике Акмат, Кылычбек Молдоисаев деген сабаттуулар алгач 
сабак беришкен. Келдике Акмат кыргыз элине белгилүү артист, кадимки Анвар Куттубаевдин 
атасы. Ал өзү жашынан зирек болгондуктан Казань шаарынан агрономдук окуу жайын бүтүп 
келген экен. Ошол Келдике бизге орус тилинен сабак берип калды.

1934-жылы ар кайсыл жерде чачырап жайгаштырылган кыргыздарды Скадов районунун 
Чалбасы кыштагына чогултуп жайгаштырышат. Көрсө өздөрүнүң бир боорлорунун чачырап 
кырылып баратканына күйгөн Жангарач уулу Сатаркул, Келдике уулу Акмат, Акмат уулу Кожогул 
сыяктуу сабаттуу активисттер Сталинге кат жолдошот. Каттын мазмуну: “Биз, Украинага 
кулакка тартылган кыргыздар, ар кайсы жерде чачырап, баш калкалар жайыбыз жок кырылып 
баратабыз. Андыктан биздин башыбызды бириктирип, бир кыштакка жайгаштырууңуздарды 
суранабыз!”-деген таризде жазылыптыр. Ошол себептүү алты миң түтүндөй кыргыздарды 
алты көчөгө бөлүп жайгаштырат. Араларында Кыргызстандан айдалып барган Пашко, Бердо, 
Жданов сыяктуу көпөс украиндер, Ысык-Көлдүк бай калмык, уйгурлар да болгон. Ошол эле 
1934-жылы жергиликтүү украиндер менен кыргызстандык кулактарды бириктирип, “Новый 
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Путь” (Жаңы Жол) колхозун уюштурушкан. Негизинен колхоз жетекчилери украиндерден 
бекитилип, кыргыздардан Жангарачев Сатаркул, Сагымбаев Куту, Зайнидинов Илияс дегендер 
бригадирлик жана Айылчиев Жумак, Түгөтов Асанкелер бухгалтердик кызматты аркалашкан.  
Жаңы колхоз жетекчилиги түптөлгөн соң, буларга 17 миң гектар жер, 20 миң кой-эчки, 3000 
ири мүйүздүү мал, эки жүзгө жакын арабага кошула турган жылкы, жүздөгөн чочко бөлүп 
беришет. Кийин бирин экин трактор, машина сыяктуу айыл чарба техникалары келип, Рафик, 
Султан аттуу кыргызстандыктар алгачкы айдоочулардан болушкан. 

Колхоз менен удаа кыргыз мектеп уюштурулуп, Кеминден Алакүчүков, Чым Коргондон 
Молдоиса жана кадимки академик Бегимаалы Жамгырчиновдор атайын кыргызстандан барып 
балдарды окутушат. 1934-жылы Жантөлөсов Муксим аттуу казак мектепке директор болду. 
Ошонун демилгеси менен Чалбасыга алгачы 8 жылдык кыргыз мектеп салынып, 7-классты 
мыкты бүткөн Чормонов Бакас, Шералиев Шүкүрали, Курмаев  Абдыкалык, Саманчиев 
Султангазы сыяктуу жергиликтүү кыргыз жигиттер мугалим болуп иштеп калышкан. “Мен 
билгенден бир гана Жангарачов Сатаркулдун уулу Кемел украин мектебинде окуду окшойт” 
деп эскерет Асанкул аба. 

1937-38-жылдардагы каргашалуу репрессия Украинада кулакта жүрүшкөн кыргыздарды 
да четте калтырган эмес. Алгач 1937-жылдын февраль, март айларында Жангарачов Сатаркул, 
Кудайбергенов Акмат, Байбосунов Кожогул жана Арун деген бир туугандар эл душманы деп 
камалат. Кийинчерээк ага-ини Жанузаков Исраил менен Исак, Бакдөөлөтов Кыштообай, Кошоев 
Мамбетаалы, Карачороев Түлөкабыл, Жаманкулов Садык, Бекбашов  Акмат, Сагынбаев Куту 
сыяктуу ж.б. кырктан ашык сабаттууларды кармап кетишип, ошол кездеги областтын борбору 
Херсон шаарына камашат. Алардын ичинен Жанузаков Исраил менен Байбосунов Арунду 
10 жыл эркинен ажыратып Сибирге айдашкан. Ал эми калгандары ошол жерден атууга өкүм 
алышкан. “Кийин уксам, Байбосунов Арун Архангельскиде абакта жатып көз жумуптур, ал 
эми Жанузаков Исраил аман-эсен акталып келип, 1962-жылы Суусамырда кѳз жумган экен” – 
дейт Асанкул аксакал.

*
Украиналык кыргыздар 1941-45-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согушту да 

алгачкылардан болуп тосуп алып, азап-тозогун жон терилеринен өткөрөт. 18 жаштан 60 жашка 
чейинкилер аскерге чакырылып, Асанкул сыяктуу жашы жетпеген өспүрүмдөр тылда иштеп 
калышкан. Бирде немистердин баскынында калып, бирде кызыл аскерлер бошотуп, айтор 
согуштун азабын жакшы эле тарткан Асанкул ошол жылдары ата-энесинен айрылып, үй-
бүлөсүнөн жалгыз калган. Бул тууралуу ал мындайча эскерген эле:

-Анда биз курактуу 17-18 жаштарды чогултуп бир айлык аскердик машыгуудан өткөрѳ 
баштаган. Мен да ошолордун катарында күнүнө 3-4 саат марш тебем. Машыгуудан келген 
соң өгүзгө араба чиркеп, колхозго кудуктан суу ташыйм. Апам болсо атамдан ажырагандан 
баштап кыштактын ооруканасында иштечү. Ошол учурда жарадарлар батпай кеткендиктен кээ 
күндөрү түн бир оокумда келет. Азыр элестетип көрсөм согуш азабы, күнүмдүк көр тирилик 
деп апам экөөбүз аз эле көрүшчү экенбиз. Бир күнү апам адаттагысынан эрте келди да, “балам 
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мага бурчка төшөк салып берчи” деди, оор үшкүрүнүп. Ошондо биринчи жолу апамдын 
шилбидей болуп арыктап, өң-алеттен кетип, катуу жүдөй түшкөнүн байкадым. “Уулум мен 
болбой калдым окшойт, тамагым эле кургайт, суу алып берчи” деди. Кычап үйдө кашык 
суу калбаптыр. Чаканы көтөрүп кудукту көздөй жүгүрдүм. Мен суу алып келсем эле апам 
тирүү калчудай туюлду. Жолдон Эсенгул деген бала жолугуп, экөөбүз үнсүз-сөзүз суу алып 
келатканбыз. Арадан канча убакыт өткөнүн билбейм, жолдон Гриша деген жаңы башкарма 
жолугуп, “Асан твоя мама умер” десе болобу...

Асанкул аба көпкө жашыды, өткөнүн эске салып...
1944-жылы июнь айында Келдике Акматтын уулу Абдурахимге, Асанкулга жана бир 

ногой балага Донбасска шахтага иштөөгө жолдомо алып берет. Ошол жерде иштеп жүрүп, 
киндик каны тамган мекенине куса болгон жигиттер Кыргызстанга качып келишкен экен. Бул 
тууралуу мен “Кулак” аттуу повестимде кеңири сүрөттөп берген элем.

 Мекенде калган чоң атасы тууралуу да сурадым. Чоң атасы Алымбай Кеминдин 
Алмалуу-Борду айылынан чыккан бай экен. Жаш кезинен кара жанды карч уруп иштеп, 
бирди эки кылып жүрүп, он миң ашык койлуу, миң жылкылуу болот. Бирок анысы деле 
1916-жылкы үркүндө таланып-тонолуп, кырылып-чачылып жүрүп жоголуптур. Өзү болсо үч 
аялынан тараган жыйырмага жакын бала-чакасын ээрчитип, эл менен Кашкарга качат. Кийин 
кайра Совет өкмөтү орноп, теңчилдик берип жатыптыр дегенди укканда, Кеминге кайтып 
келишкен. Үркүндүн азап-тозогунан улам арып-ачып, баягы манчыркаган байлыгынан бир 
из калбай, карапайым элдин катарына кошулушкан. Анан эле кайра “мурда бай болгонсуң” 
дешип, куугунтуктаганга өтүшүптүр.  Кийин Украинадан кайтып келсе, чоң атасы эчак каза 
болгон экен. Көрсө, буларды сүргүнгө айдагандан кийин а кишини кадимки кошуун башчы 
“Кудайкуловдун” түрмөсүнө камашат. Совнаркомдо иштеген Баялы Исакеев Алымбайдын бир 
тууган кайниси болгон. Кантсе да бир тууган таякебиз эмеспи, балким бир жардамы тиер деген 
үмүт менен бул жакта калган балдары ал кишиге кайрылып көрүшөт. “Атабызды түрмөгө 
камап койду, эптеп бошотууга жардам бериңиз” – дешет жээндери. 

-Кечирип койгула айланайындар, колумдан келсе жардам берет элем. Бирок мени да 
аңдыгандар көбөйүп, бир аз кыйын акыбалда жүрөм, - дептир Исакеев.

Ошондон кийин чоң атасы алты ай түрмөдө жатат да, катуу ооруганына байланыштуу 
бошонуп келет. Анан “кулак” деген аты бар үчүн эч кимдикине батпай, өз киндик каны тамган 
жерин таштап, аргасыз Кеминдин Көк-Жарына келин болгон кызыныкына келип баш паанектеп 
жүрүптүр. Ошол жерде 1936-жылы көз жумган экен...

Курган чоң атасынын жашында кылган мээнети, карч уруп курган дөөлөтү кайтпады. 
Тескерисинче, карыганда анысы кайгы, азап алып келди. Эми төрдө сакал сылай отуруп, 
балдарынын убайын көрөр маалда балдарынын баарынан айрылып, түрмөгө түштү. Анан 
жалгыз медер туткан Осмонаалысын, небереси Асанкулду да көрө албай, арманы ичте буккан 
бойдон кете берди, кайран киши...  

*
Албетте, бул макалада мен Алымбаев Асанкул карыянын тестиер кезде украинага 

айдалган тагдырынан кыскача гана үзүндүлөрдү келтирип өттүм. Ал тууралуу кененирээк менин 
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2005-2006-жылдары жазылган “Кулак” аттуу тарыхый даректүү баяныман окусаңыздар болот. 
Чыгарманын электрондук версиясы “Эсимде” долбоорунун өздүк сайтында жарыяланган.

Алымбаев Асанкулдун Украинадан келгенден кийинки кыскача өмүр баянына токтолсок 
мындай.

Ошентип аман-эсен Ала-Тоого келип, тууган-уругу менен табышкан соң, өзүнүн киндик 
каны тамган Борду колхозунда иштеп калат. 1946-жылы колхоз жетекчилери аны бир жылдык 
агрономдук курска жөнөтүшөт. Москва районунун Беловодск кыштагынан курсту окуп бүтүп, 
Борду колхозуна агроном болуп келет.

1948-52-жылдары айыл өкмөттө катчы болуп иштеп, жубайы Каписа экөө баш 
кошушкан.

1952-57-жылдары Кыргыз Мамлекеттик университетинин “тил жана адабият” 
факультетин бүтүргөн. 

1957-жылдан баштап Ички иштер министрлигинде офицер болуп кызмат өтөй баштайт. 
1968-жылы анын “кулакка” тартылганын билинип калып, “өмүр баяныңды бурмалагансың” 
деген айып менен ИИМден кубаланган. Ошондон соң 1986-жылга чейин профсоюз уюмунда 
иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Байбичеси Каписа экөө 2 уул, 3 кызды тарбиялашып, небере-
чөбөрөлөрдү көрүштү.

2007-жылы 81 жаш курагында кайтыш болгон.   
Тарых сизге, бизге окшогон жеке адамдардын тагдырынан куралат эмеспи. Анын 

сыңарындай Алымбев Асанкул абанын тагдыры да 1931-жылы Украинага кулакка тартылган 
кыргыздардын тарыхынын бир барагы. Канчалаган мекендештерибиз советтик катаал 
режимдин курмандыгы болгондугун, алардын катарында Асанкул сыяктуу жаш балдардын 
тагдыры да талкаланганын унутпашыбыз керек...

Манас Алымбаев
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Кырчындан Херсонго айдалган «кулактын тукуму»

1930-жылдардагы коллективдештирүүдө бийлик “эл душманы” деп тапкан кээ бир 
кыргызстандыктар Украинага айдалган.

1930-жылдардагы коллективдештирүү кезинде бийлик “эл душманы” деп аныктаган кээ бир 
кыргызстандыктар Орусиянын Оренбург облусуна, Түндүк Кавказга жана Украинага айдалган. 
69 жаштагы Мелис Бакас уулунун чоң атасы Шаршемби алардын бири. Мелис аксакал 
чоң атасынын үй-бүлөсү баштан өткөргөн окуялар тууралуу атасы Бакастан уккандарын 
көкүрөгүндө бекем түйүп жүрөт.

 
Мелис Бакас уулу



К УЛ А К К А ТА РТ У У

83

- Чоң аталарым Семеновка айылынын өйдө жагындагы Кырчын деген жайлоодо (азыр 
Семеновское ущелье деп коет) жайланышкан. Коллективдештирүү учурунда ал кишинин малы 
көбүрөөк го... ошонун кесепетинен алардын баарын кулакка тартып, Украинага жиберишкен. 
Ошондо менин атам 7-8 жашта го... Чоң атам ал кишини, эжемди чогуу алып кетет. 
Кичүүлөрүнө башка Мусаев деген фамилия берип, билгизбей таштап кетет.

Ала-Тоодон Херсон жерине сүрүлүп баргандар Скадовский районундагы Чалбасы 
кыштагына чегерилип, ошо жерде туруп калышат. Шаршемби бөтөн жерде 1-2 жылдан кийин 
каза болот.

«Кулакка айдоонун негизги идеясы-колунда бар адамдардын мал-мүлкүн тартып алып, 
алардын мизин мокотуу болгон», - дейт тарых илимдеринин кандидаты Жолдош Бөтөнөев:

- Бай чарба деп эсептелген адамдардын мүл-мүлкүн мамлекет тартып алып, жарды 
жана орто жаңыдан түзүлүп жаткан артелдер менен колхоздорго өткөрүп берген. Анткени 
социализмдин негизги принциби - коомдо бай жана кедей деген болбош керек, баары тегиз болуш 
керек. Буларды совет бийлигин колдобойт, адамдарды эзип пайдаланат дешип, коомчулукка 
жаман атты кылып көрсөтүп, ошол кездеги элитаны аянычтуу абалга жеткирген.

Чарбасынын мал, үрөн, унаасын орток чарбага кошпогон адамдар “кулак”, “совет 
бийлигине каршы элемент” катары кыштактан башка жакка көчүрүлгөн. З. Полищук 
деген жергиликтүү тарыхчынын жазышынча, 1932-жылы кыштакта коллективдештирүү 
аяктап, үрөн себүү ийгиликтүү жүргүзүлөт экен. Бирок чарбагер дыйкандарды көчүрүүнүн, 
“ашыкча” деп эсептелген дан азыктарын жыйнап алуунун кесепетинен 1932-33-жылы 
кышында Украинада, Түндүк Кавказда, Волга дарыясынын куймасында 25-30 миллиондой 
адам ач калат. СССРдин калкы 7,7 миллионго, анын ичинде Украинанын эли 4 миллионго 
кыскарат. 2 миллиондой казак кырылат. Ушундан кийин Казакстанга башка региондордон 
адамдар мажбурлап көчүрүлө баштайт.

Украинага айдалган бай-манаптардын балдарын окутуу үчүн Кыргызстандан 105 
мугалим жөнөтүлгөнү жөнүндө маалымат бар. Жакында көзү өткөн профессор Магрифа 
Рахимова да Херсон облусунда чоңойгон. Ага мектепте Кеминден барган Алмакүчүков, 
Чым-Коргондон барган Молдоиса (фамилиясы белгисиз - автор) деген мугалим, болочоктогу 
академик Бегималы Жамгырчинов аялы менен сабак беришкен. Жайылдык Кулалы Суйманалиев 
Украинада 1938-жылга чейин иштеген. Магрифа Рахимова менен чогуу үй-бүлөсү кулакка 
тартылып келген казак, өзбек балдар да окушкан. Мугалимдер менен мектеп директорлору ар 
эки-үч жылда алмашып, ордуна жаңылары келип турган.

Чалбасы кыштагына айдалган кыргыздардын балдары мектепте украинче окушат. Бакас 
Шаршемби уулу мектепти бүтүп, Украинанын Одесса шаарындагы педагогикалык институна 
кирет.
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 -Менин атам 1939-жылы Кыргызстанды көрөйүн деп келет, - деп улантты сөздү 
Мелис Чормонов.- Колунда институтту бүттү деген диплому бар. Өз айылына келсе, аны 
эч ким тааныбайт. “Баланчанын баласымын” десе, коркушуп эч ким кабыл албайт. Биздин 
чоң атабыздын асырап алган баласы бар экен, аты Муса. Эжелеримди, агаларымды Мусаев 
деп калтырып койгон да, ошол киши үйүнө кабыл алат. Атам мектепте мугалим болуп 
иштей баштайт. Кадр жок деп мектеп директору кылат. Бир аздан кийин министрликтеги 
жыйналышка жөнөтүлүп, ал сүйлөгөндө министрлик: “Кайдан болосуң?” деп сурайт. Ал 
Украинада жүргөнүн жашырат, айтпайт. Анкетасына жалаң “кедей” деп жазылчу да, 
андан жогору болсо жоопко тартылчу. Ошон үчүн “компромистүү орто дыйкан» (средняк) 
деп жазылып алган. «Средняк” дегенде эле шекшийт, бул кайдан деп. Ошого карабастан, 
кадрлар жетишпегендиктен, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы - райондук билим 
берүү бөлүмүнүн башчысы кылып коет.

Бакас Шаршемби уулу из жашырып, тегин “компромистүү орто дыйкан” деп жазганы 
менен, коопсуздук кызматынын изкубарлары аны табышат. Ал кезде орусчаны “чемичкедей 
чаккан”, иш билги, кубаты шекердей кайнаган Бакас Шаршемби уулу Жалал-абад облустук эл 
агаратуу бөлүмүн жектектегенине алтынчы жыл болуп калган.

-1952- жылы атамды түнүчүндө алып кетет. Мен кичинекеймин. Атама: “Сен 
«средняк» эмес турбайсыңбы. Мына сенин чоң атаңды билген кишинин каты. Атаң бай 
турбайбы?! Сени жоопко тартыш керек”,-дейт . Ары-бери чакыргандан кийин, менин атам 
далили жок болсо, кантип бирөөнү күнөөлөйсүңөр десе, ошого баш ийген окшойт. “Болуптур. 
Эл билип калды. Сени көтөрө берсек партиянын саясаты туура эмес болуп калабы”,- деп 
жумуштан түшүрүп коет.

Ал эми Бакас Шаршемби уулу Украинда калган туугандарынын тагдыры эмне болду? 
Ал да өзүнчө бир жомок.

-1941-жылы согуш башталганда, менин чоң энем балдары менен Украинада калды да, 
менин атам санаасы тынбай картаны, флажокторду коюп, Кызыл армия Чалбасовага келгенде 
барып энемди көрөйүн дейт. Ал кезде сүргүндөгү кыргыздарга кайра келсе болот деген уруксат 
берилиптир. Ал үчүн тизме керек экен. Атам Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин президиумунун 
төрагасы Төрөбай Кулатовго барып, Украинада жүргөн туугандарым бар деп айтат. Ал 
кезде телефон аябай татаал, сүйлөшүш үчүн бир жума күтүш керек. Тигилер угуп калып, 
«мени да жаз» деп, 100дөн ашык киши болот. Кулатов Украинанын чоңуна челефон чалып, 
ушундай болуп атат, баарын жибербейсиңерби дейт. Алар мөөр басылган тизме болуш керек 
деп айтат. Кулатов: ” Мен башын жазайын да 5-6 баракты актай калтырып, артына кол 
коеюн. Калгандарын тиги жактан тизмеге киргизип бекитип алгыла, ошол кагазды алып, поезд 
менен келесиңер,”- дейт. Немистерди 1943-жылы сүрүп чыкканда кайра барат. Согушка чейин 
1941-жылы май айында баратса, поездди немистер бомбалайт. Орто жолдон кайра тартат. 
Карындашы менен инисин ала барат. Энеси аларды он чакты жыл көрө эмес. 1943-жыл. Согуш 
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кези. Поезд алыш кыйын, орун жок. Өлкөнүн темир жолдорунун министри Лазарь Каганович 
менен сүйлөшүп атып, орун алат. Кыргыздар көчөт. Эки жума жол жүрүп, Москвага келгенде 
да поездге түшүү кыйын болот. Коганович өзү киришип, эшалонду Кыргызстанга алып келет. 

22 жаштагы Бакас Шаршемби уулу Украинага барып, ал жакта сүргүндө 
жүргөн 100дөн ашуун кыргызды Ата журтуна алып келет. Ал Кыргыз мамлекеттик 
университетинин аяктагандан кийин, ал окуу жайда калтырылып, студенттерге 
экономикалык географиядан сабак берет. Көптөгөн илимий эмгектерди жазат. Узак 
жыл университеттин партиялык комитетин жетектейт. Көпчүлүк Бакас Чормоновду 
“Киносаякатчылар клубу” телеберүүсүнүн алып баруучусу катары билишет. 
Крым татарлары түптөгөн Чалбасы кыштагы 1946-жылдан тарта Виноградово деп аталат.

“Куугунтук курмандыктары” - бул түрмөк совет заманында “эл душманы”, “теги 
бай-манап”, “өкмөттүн саясатына каршы” деген сыяктуу жүйөлөр менен абакка кесилген 
адамдардын тагдыры жөнүндө алардын бала-чакаларынын эскерүүсү, айткан баяндарына, 
илимпоздордун изилдөөлөрүнө таянып жасалат.
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Украин кыргыздары: Эл четинде, жоо бетинде

Cовет өкмөтү кулакка тартылып, бөтөн жакка “спецпереселенец” деп айдалгандарды 
Кызыл Армиянын катарында кызмат кылганга татыксыз деп эсептеген.

1932-жылы 4-апрелде СССР Эл комиссарлар совети – Совнаркомдун төрагасы Молотов 
кол койгон токтомдо жергиликтүү бийликтерге: “Аскер курагындагы «спецпереселенцтер» 
армияга, анын ичинде корукта аскерий кызматка чакырылбасын” деген көрсөтмө берилген.

Бул категорияга кулакка тартылган адамдар, алардын бала-чакалары да кирген. Андай 
адамдар добуш берүү укугун жоготкон жана аларга паспорт берилген эмес. Айдалып барып, 
жашап калган жеринен башка жакка чыкканга укуксуз болгон. Ошондой эле кулактар өздөрү 
жана балдары Жумушчу дыйкан кызыл армиясы, РККАнын катарына чакырылбаган, аскердик 
кызматка алынбаган. 

Бирок кээ бир аскер округдары кулактардын балдарын 1939-жылдан баштап эле армияга 
чакыра баштаган. Буга Сокулуктун Күн-Туу айылынан башка кыргызстандыктар менен кошо 
Украинага сүргүнгө айдалган тегирменчи Коробовдун үй-бүлөсүнүн тагдыры далил.

Азыр Херсон шаарында жашаган илимпоз-социолог, “кулактын” небереси Владимир 
Кузьмич Коробов мындай дейт:

- Атам 1939-жылы Скадовский райондук аскер комиссариатына чакырылат. Ал 
жерден бардык түштүктүктөр Фин фронтуна согушка жөнөтүлөт. Атам Фин фронтунда, 
андан кийин Германия фронтунда согушуп жүрүп туткунга түшөт. Туткунда жүргөндө 
адегенде Польшанын Белый Подляск деген жеринде лагерде отурат. Канча жыл туткунда 
отурганын билбейм. Аны туткундан америкалыктар бошотот. Атамдын Батышта калуу 
мүмкүнчүлүгү болуптур. Бирок ал Советтер Союзун тандап алат.

Бул жерде апасы жана эки бир тууганы менен ушул эле Скадовский районуна сүргүнгө 
айдалган Асанкан Жумакматовдун тагдырына кайрыла кеткен жөндүү. Асанкандын атасы 
Жумакмат Чаловду кеңеш бийлиги 1928-жылы Сибирге сүргүнгө айдап, кийинки тагдыры 
белгисиз. Жумакматтын ортончу уулу Намасхан 1939-жылы армияга чакырылып, эки жылдан 
кийин майданда курман болот. Улуу уулу Муратхан да 1943-жылы Украинаны бошотуп жүрүп, 
окко учат. Ал эми кичүү уулу Асанкан 1941-жылы согушта өз ыктыяры менен кетет.

 Ал эми Чалбасыда калган кыргыздар да өлкө башына мүшкүл түшкөндө аны жоодон 
коргоп, кан төккөн деп эскерет Виноградово кыштагынын тургуну, 89 жаштагы Федор 
Николаевич Никишенко: “Алар армияга да барышты, курман да болушту”.

Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, 1937-жылкы эл каттоодо Сталиндик 
коллективизация саясаты алып келген ачкачылыктар жана эл душмандары деп адамдарды 
боо-боо кылып кыруулардын кесепетинен, элдин саны болжолдонгондон бери дегенде сегиз 
миллионго аз чыгып, натыйжада армияны толуктаганга аскер курагындагы эр-азаматтар 
жетпей калат. Андан тышкары фашисттик Германиянын Польшаны басып алып, СССРдин 
батыш чек арасына чукул келиши Совет өкмөтүн маңдайына «эл душмандары» деген мөөр 
басылган үй-бүлөлөрдүн мүчөлөрүн Кызыл армияга чакырганга аргасыз кылат.
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Совет өкмөтү фашисттик туткунда болгон башка советтик жарандар сыяктуу эле 
Кузьма Коробовду кайрадан абакка кесет. Ал советтик лагерде өткөргөн жылдары жөнүндө 
үй-бүлөсүндө эстегенди жаман көрчү экен.

«Ал туткундан кийин түз эле үйгө келбеди,- деп улантты В. Коробов. - Ал лагерде отуруп 
чыкты. Лагерде жазмачы болуп жүрөт. Ошон үчүн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкса керек 
деп ойлом. Атам анан да согушта алган сыйлыктарын калыбына келтире алганы чоң жардам 
берген деп ойлойм. Абактан келгенден кийин кыштакта мугалим, мектептин директору болуп 
иштеп жүрүп, Ленин ордени менен сыйланды. Ал партиянын мүчөсү эмес болчу. Анан Кызыл 
Жылдыз орденин алганы ага көп жардам берди».

Кузьма Коробов фашисттик Германияда туткунда болуп, мекенине кайтарылбай жатып, 
советтик лагерге айдалса, анын бир тууганы Николай Коробов кан майданды кечип, Германияга 
чейин жетет:

- Николай Артемович - менин аталаш агам, дядя Коля дагы Сергеевкадагы 
“спецпоселениеде” чоңойгон. Ал Новая Маячкадагы балдар үйүндө, кыргыз балдар менен кошо 
тарбияланган. Николай Артемович армияга чакырылып, Германияга чейин от кечип барган 
жана Германиядагы советтик аскерлердин курамында калган. Ал полктун командиринин 
техникалык жактан орун басарына чейин көтөрүлгөн. Аскерден пенсияга чыккандан кийин 
Житомир облусунун Бердычев шаарында заводдо транспорт кызматын жетектеди. Азыр 85 
жашта.

Теги Кыргызстандан экенин дайыма сыймыктана айтып жүргөн илим кандидаты 
Владимир Кузьмич Коробов, Херсон улуттук техникалык университетинин доценти. 
Философия жана социология кафедрасынын башчысы.

Педагог-социолог чоң атасынын кулакка тартылганы анын балдарынын тагдырына 
түрдүүчө таасир эткенин айтат:

- Эгер менин тагдырым кесиптик жөндөмүмө, жеке сапатыма карап чечилсе, менин 
жашоо жолум бөлөкчө болмок деп ойлойм. Бул сөз мага гана тиешелүү эмес, чынбы? 1981-
жылы мага Бүткүл Союздук Лениндик коммунисттик жаштар союзу - ВЛКСМдин Борбордук 
Комитетинен кызмат сунуш кылышты. Мен эми Москвада иштейм деген ишенимде элем. 
Саясий жүйөдөн улам мени албай коюшту. Себебин түшүндүрбөй, жөн гана ийин куушуруп 
коюшту. Мен каны-жаным боюнча толук советтик адам болсом да, мени «саясий жактан 
ишенимсиз» деп, Борбордук комитетке албай коюшту деп ойлойм. Мен эч кимди жек көрчү 
эмесмин. Кимдир бирөөдөн өч алуу ниетим да жок эле. Эч кимди күнөөлөгөн эмесмин. Совет 
өкмөтүнөн миллиондогон адамдар жапа чеккенин билчүмүн. Тагдыр ар түрдүү болот экен.

Кыргызстандык Кузьма Коробовдун эки уулунун эки башка тагдыры. Сталин “баласы 
атасы үчүн жооп бербейт” дегени менен, мындай түшүнүк коомго терең тамырлап кеткенине 
Владимир Кузьмичтин өмүрү бир ибарат.

Амирбек Усманов
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