
Унутулгус жылдар -Роза Тєрєкуловна, са-
ламатсызбы? Эске-
рїїлєрїўїздї окусам: 

«10-август мен їчїн єзгєчє 
кїн деп жазыптырсыз». Бул 
кїн башка кїндєрдєн эмне-
си менен айырмаланат? Cиз 
їчїн ал кандай сырдуу дата? 

- Ушуга кєўїл бурганыў їчїн 
рахмат. Чынында эле бул мен 
їчїн абдан маанилїї кїн. Бы-
йылкы жылдын 10-августунда 
биздин апабыз Нагима Айтма-
тованын каза болгонуна 50 жыл 
толуп отурат. Ал эми Керез же-
ўемдин кєзї тирїї болсо 91ге 
чыкмак (былтыр пандемиядан 
улам 90 жылдыгын быйылкыга 
жылдырганбыз). Менин эсимде, 
апам Керез жеўенин туулган кї-
нїндє кєз жумган. Албетте, бул 
датаны жакын адамдарыбызды 
чакырып, куран окутуп эске-
ришибиз керек эле. Бирок, пан-
демия кїчєгєндєн кїчєп чогу-
лууга мїмкїнчїлїк болбой жа-
тат. Ошондон улам, эскерїїлє-
рїмдї жазуу менен гана чектєє-
нї туура кєрдїм.

- Керез жеўем деп айтып 
калдыўыз. Агаўыз менен же-
ўеўиз кантип таанышып, баш 
кошуп калышкан? 

- Алар таанышып, сїйлєшїп 
жїрїп баш кошкон мезгил со-
гуштан кийинки оор жылдарга 
туш келди. Биздин їй-бїлє Пок-
ровка айылында (азыр Талас об-
лусунун Манас районунун бор-
бору) жашап жаткан мезгил. Биз 
ал жерге 1949-жылы Жийде де-
ген айылдан кєчїп келгенбиз, 
бул апабыздын балдарды жак-
шыраак мектепке окутсам деп 
жасаган аракети эле (ал мезгил-
де Покровканын мектеби ошо 
тегеректеги мектептердин эў 
мыктысы деп эсептелчї). 

 Биз Катей апа деген казак 
аялдын їйїндє батирде жаша-
дык. Анын эки уулу согуштан 
кайтпай калып, ал кайниси-
нин уулун багып алып, келече-
гин ошол балага арнап жашап 
жаткан экен (ал бала менден 2-3 
жаш кичїї болчу). Катей апа-
нын їйї эки бєлмєдєн жана да-
листен турган курулуш, анын 
бир бєлмєсїндє єзї баласы ме-
нен, экинчисинде – биздин їй-
бїлє: апам, эжем Люция, анан 
мен жашайбыз. Жайкы каникул-
да Фрунзеден (азыркы Бишкек 
ш.) Айыл чарба институтунда 
окуп жїргєн студент Чыўгыз 
акем, Москвадан Геологиялык-
чалгындоо институтунда окуп 
жїргєн Ильгиз акем келишет. 

Биздин эў жакынкы кошуна-
быз кїйєєсї согуштан кайтпай 
калган, Адиш деген жалгыз уулу 
менен жашаган Уулбїбї аттуу 
жаш аял эле. Адиш да менден 
кичїї эле, ошондуктан бул эки 
бала їчїн мен “Роза эже” бол-
чумун. 

Биз абдан ынтымактуу, боо-
рукер коўшулардан болдук, бир 
чыны чайды бєлєк иччї эмес-
пиз. 

- Кєпчїлїгїбїзгє эле кызык 
болушу керек, Чыўгыз Айт-
матовдой залкар инсандын 
жубайы кандай адам болгон?

- Керез Шамшибаева – Кыр-
гыз ССРинин эмгек сиўирген да-
рыгери 1930-жылы 10-августта 
Чїй облусундагы Он-Бир-Жылга 
айылында жарык дїйнєгє кел-
ген. Анын атасынын дене бою 
баатырдыкындай чоў, кубат-
туу болгон (аны ал єзї кєргєн 
эмес, ага ошондой деп айтып бе-
ришкен). Керездин атасы менен 
апасы эў алдыўкы колхозчулар-
дан болушкан. Бирок, атасы кї-
тїїсїз жерден катуу ооруп ка-
лып, кызы тєрєлє электе каза 
болот. Ошон їчїн анын атын Ке-
рез деп коюшкан, б.а. атасынан 
калган мурас же белек дегени. 
Керез жеўенин Мутабай деген 
агасы бар эле. Анан атасы ка-
за болгондон кийин кудагый-
ды (Керездин апасы) эки бала 
менен башка урууга кетип кал-
басын деп кайнисине никелеп 
коюшат. Андан бир эркек бала 
(Темир) тєрєлєт. Азыр Керез 
жеўенин бир туугандары єтїп 
кеткен, бирок алардан калган 
бала-чакасы бар. Бул їй-бїлє-
нїн дагы бир абдан мыкты мї-
чєсї – Керез жеўенин атасынын 

Айша деген бир тууган карында-
шы болор эле. Керез ага Айшаке 
деп кайрылчу, биз болсо Айша 
апа дечїбїз.

Айша апа Чїй облусунан чык-
кан биринчи кыргыз коммунист 
аялдардын бири эле. Ал чыныгы 
коммунист болчу (китептерде 
жазгандай). Ал ар кандай пар-
тиялык кызматтарды аткарган 
жана эў акыркы жумушу – бул 
Беловодскидеги (Ак - Суудагы) 
майып балдар їчїн жетим бал-
дар їйїнїн директорунун кыз-
маты эле. Мен кээде Ак-Сууда-
гы жетим балдар їйїндє болуп 
жаткан жагдайды кєрїп таў кал-
чумун. Ата-энеси албай, мам-
лекетке єткєрїп берген майып 
балдарга карата Айша апа жа-
на анын кол астында иштеген 
аялдар ушунчалык кам кєрїп, 
аракет кылышчу. Ал балдардын 
ар бирин кєтєрїп, жууп, кийим 
- кечесин таза кармап, дары, 
уколдорун убагында берип,.. 
иши кылып Айша апа шаарга 
келсе да дайыма алар жєнїн-
дє тынчсызданып, кандайдыр 
камын кєрїп жїрчї. Бул киши 
чынчыл, эмгекчил жана адилет-
тїї директор экенин мен єз кє-
зїм менен кєрїп ынангам. 

Баса, Ч.Айтматов жана К.Му-
хамеджановдун “Фудзиямадагы 
кадыр тїн” аттуу спектаклинде-
ги мугалимдин прототиби Айша 
апа. Ал спектаклде да Айша апа 
деп аталат. 

 Айша апа Керездин баштал-
гыч класстарда эле жакшы оку-
ганын, зээндїї экенин байкап, 
аны шаардагы атактуу №5 мек-
тепке которот. Керез Шамши-
баева №5 мектепти алтын ме-
даль менен аяктап, мединсти-

тутка окууга єтєт. Медицина-
лык институтта дагы ал жакшы 
окуган студент жана комсомол 
уюмунун активдїї мїчєсї бол-
гон. 

 Совет мезгилинде комсомол 
же ВЛКСМ Советтер Союзу-
нун Коммунисттик партиясы-
нын жетекчилиги астында иш-
теген эў кїчтїї жаштар кыймы-
лы болгон. Ал жаштарды мекен-
чилдик духта тарбиялоого, ар 
тараптан єнїккєн адам болуп, 
келечекте мамлекеттик жана 
коомдук иштерди аткарып, баш-
кара турган адамдардын муун-
дарын даярдаган. Комсомолдун 
башталгыч уюмдары ар кандай 
ишканаларда, билим берїї ме-
кемелеринде ачылып, андан 
соў алардын райондук, облус-
тук ж.б.у.с. деўгээлдеги коми-
теттери болор эле. Мунун баа-
ры азыр тарыхка айланып уну-
тулуп калды, бирок ошо кезде 
комсомол уюмунун мїчєсї бол-
гондордун ал кыймыл жєнїндє 
жагымдуу нерселер эсине тїшєт 
деп ойлойм. Совет мезгилинде 
баары эле жаман болгон эмес да.

Комсомол бул изденїїнїн, де-
милгелїїлїктїн, романтиканын 
мектеби, ошондой эле комсомол-
дук жана студенттик жашоо да-
йыма бирге болор эле.

 Чыўгыз менен Керез єз мез-
гилинин жаштарынын катарын-
да болушкан жана алар комсо-
мол кыймылынын жигердїї мї-
чєлєрї эле. 

Бир кїнї Фрунзе шаарынын 
Биринчи-Май районунун ком-
сомол комитетинин кезектеги 
конференциясы єтєт. Ал конфе-
ренцияга мединституттун аты-
нан келген делегациянын кура-

мында Керез Шамшибаева, ал 
эми Айыл чарба институтунун 
атынан барган группада Чыў-
гыз Айтматов бар экен. Тагдыр... 

Конференцияда Керез мединс-
титуттун студенттеринин кан-
дайдыр бир проблемалары жє-
нїндє чыгып сєз сїйлєйт. Айыл 
чарба институтунун студентте-
ринин атынан Чыўгыз Айтма-
тов сїйлєйт. Экєєнїн кєз ка-
раштары окшош болуп чыгат. 
Тыныгуу учурунда Чыўгыз ме-
нен Керез жолугуп, аларды кы-
зыктырган жалпы проблемалар 
жєнїндє сїйлєшїшєт. Ошентип 
экєє таанышып калып, анан би-
рин-бири жактырып, кыз менен 
жигит болуп сїйлєшїп калышат. 
Ал кезде Чыўгыз али “эл душма-
нынын баласы” эле, ошондук-
тан сталиндик стипендиядан 
алынып, аспирантурага кабыл 
алынбай калган мезгили болчу. 
Сталин али тирїї, согуштан ки-
йинки репрессиялар кїчєп баш-
таган мезгил жана биздин їй-бї-
лєнїн, ошондой эле Чыўгыздын 
тагдыры кандай болору белги-
сиз эле. Бул сталиндик тотали-
тардык мезгил болчу. 

 Ошого карабастан Керез Чыў-
гыздын адамдык касиеттерин, 
жашоого болгон кєз караштарын 
жактырып, жакшы кєргєн. Алар 
бирин-бири чын ыкластан жак-
шы кєрїп їйлєнїшкєн. 

Ал учурда Чыўгыз акемдин 
келечек тагдыры белгисиз эле, 
Чыўгыз кадыр-баркка жана 
даўкка кийинчерээк бєлєндї. 

 Ошентип, їй-бїлєбїздїн би-
ринчи кубанычына мен жогору-
да айткан биздин жакын кєргєн 
кошуналарыбыз гана катышты...

- Керез жеўеўиз їйїўїз-
дєрдїн босогосун биринчи 
аттап келген маалы эсиўиз-
деби? Їй-бїлєўїзгє баш ко-
шулган ошол кїн сизге, апа-
ўызга, бир туугандарыўызга 
кандай таасир тийгизип, кан-
дай сезимдерде болдуўуздар?

- 1952-жыл. Жайкы каникул-
га келген Чыўгыз аке бир кїнї 
єзїнїн сырын ачып:

- «Сїйлєшкєн кызым бар, 
мїмкїн биз жакында їйлєнє-
бїз», - деди. 

Бир аздан кийин Чыўгыз апа-
ма жазган катында ал сїйлєш-
кєн кызы Керез экєє їйлєнгє-
нїн, дос студенттерин чакырып 
кичинекей тойчук беришкенин 
айтыптыр. Жакында каникулга 

чыкканда бизге Покровкага ке-
лишерин да кабарлаптыр. 

1953-жыл, июль. Чыўгыз 
менен Керез экєєнїн маршру-
ту мындай эле: Фрунзеден Жам-
булга (азыр Тараз шаары) поезд 
менен келип, анан Покровка 
жакка баруучу грузовой маши-
не (ал кезде биз жакта автобус-
тар же жеўил автомашиналар 
тїк жок эле) таап, ошого тїшїп, 
анан биздин їйгє келїї эле. 

 Бул кадимки иш кїнї болчу. 
Кызматка кеткени єз ишине, 
талаада иштегендер талаага ке-
тишкен. Мен болсо таў азандан 
башымды айран менен жууп, ча-
чымды майда тиштїї тарак ме-
нен сып-сыйда кылып тарап, эки 
чач кылып єрдїм. Анан кызыл 
гїлдїї жаўы кєйнєгїм (болгону 
эки кєйнєгїм бар болсо керек) 
бар эле, аны кийдим да агам ме-
нен жеўемди качан келет деп кї-
тє баштадым. 

Кечээ эжем Люция экєєбїз бїт 
їйдї (Катей апа жагын да) таза-
лап, жыйнап койгонбуз. Иий ба-
са! Короо да, короого кире тур-
ган калитканын асты да чаўда-
бай таза болушу керек да деп че-
лек менен арыктан суу алып ке-
лип, эшиктин астына, калитка-
нын астына суу сээп шыпырып 
койдум. Єзїмдїн эки кєзїм ка-
литкада, качан келишет?.. Алар 
кєрїнбєйт. Бир аздан кийин 
карасам баары кургап, чаў чы-
гып калыптыр. Кайрадан арык-
тан суу алып келип... Ошентип 
жатып 2-3 жолу шыпырдым ок-
шойт. Тєртїнчї жолу суу алып 
келип себейин деп жатсам ка-
литка ачылып, Чыўгыз акем 
менен Керез жеўемдин єўї кє-
рїнїп калды. Алар жылмайып:

«Ай, Роза, биз келип калдык, 
саламатсыўбы!», - дешти.

Мен болсо баягы толо суусу 
бар челекти кєтєргєн бойдон 
аларды кєздєй чуркаптырмын, 
атайын кийген кооз кєйнєгїм-
дїн этеги сууга малынып кал-
ганын деле байкабай...

«Ай, челегиўди кой!», - дешет 
алар кїлїп. Ошондо гана эсиме 
келип, челекти жерге коюп, анан 
аларды кєздєй чуркадым!..

 Ал кезде мен 16га чыгып кал-
ган кызмын. Биздин їй-бїлє-
дє 1937-жылдан бери бир дагы 
мындай кубанычтуу окуя бол-
гон эмес. 

- Кыргызда: «Койчунун 
таягынан, келиндин аягы-

Роза АЙТМАТОВА: 

«КЕРЕЗ ЖЕЎЕ БАКЫТ АЛЫП КЕЛГЕН 
“АК ЖОЛТОЙ” КЕЛИН БОЛДУ»

Ааламга атагы тараган залкар жазуучу Чыўгыз 
Айтматов: «Сени тааныгандар жашап жатканда, 

сен тирїїсїў», - деп айткандай, Айтматовду 
убагында таанып - билген адамдар кєп болсо да, анын 

жашоосунун урунттуу учурларын бир уядан учкан 
бир туугандарындай жакшы билген, анын бейнесин 
алардай таасирдїї эч ким ачып бере албаса керек. 

Андыктан, бїгїн мен Чыўгыз Айтматовдун бир 
тууган карындашы Роза Айтматова менен жолугуп, 

жазуучунун жашоосундагы жакшы кїндєрїн эскерип, 
алардын їй-бїлєсїндє 10-август деген дата кандай 
сырды катаарын єз оозунан угуп, Роза Тєрєкуловна 

менен ошол кїндєргє чогуу барып келдим. 

Чыўгыз Айтматов жубайы менен

Роза Айтматова жеўеси Керез менен
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нан», - деген макал бар эмес-
пи. Бул жагынан алып кара-
ганда, жеўеўиз кандай келин 
болду? 

- Азыр ойлоп кєрсєм Керез же-
ўе биздин їй-бїлє їчїн “ак жол-
той” келин болуптур. Кыргыз-
да “ак жолтой” деген бул бакыт, 
жакшылык алып келе турган 
адам же окуя эмеспи. Керез же-
ўенин бизге келиши так ошондой 
болду. Чынында эле ал келгенден 
баштап биздин їй-бїлєдє бири-
нин артынан бири жакшылыктар 
болуп жатты.

Ал эми мен їчїн жеўелїї бо-
луш бакыт болду. Кыргызда ил-
гертен жеўе менен кайын сиўди 
негизинен жакын, сырдаш, би-
рин-бири колдогондордон бо-
лот эмеспи. Багыма Керез же-
ўем менен мамилем ошондой 
болду. Жаўы келин болуп кел-
ген Керезден: «кантип тааныш-
тыўар эле, кантип їйлєндїўєр 
эле?», - деп сурай берчїмїн. Ал 
да тажабай мага экєєнїн тарыхы 
комсомол конференциясына бар-
гандан башталганын, ал жерден 
таанышкандарын, «Ала-Тоо» ки-
нотеатрына кинолорго барганда-
рын, китепканадан жолукканда-
рын айтып берер эле. Керез же-
ўенин ємїрїнїн аягына чейин 
биздин жакындыгыбыз, сырдаш-
тыгыбыз уланды. 

1953-жыл. Чыўгыз инсти-
тутту аяктаган соў КирНИИЖ-
дин (Киргизский научно-иссле-
довательский институт живот-
новодства) эксперименталдык 
фермасына зоотехник болуп 
жумушка орношту. Ферма Чоў-
Арык айылында (Чоў-Арык азыр 
шаардын курамына кирип кал-
ган). Ал кезде болсо Чоў-Арык 
шаардын сыртындагы айыл деп 
эсептелчї. Анын территориясын-
да “Киргизия” деген миллионер - 
колхоз, ВДНХ жана КирНИИЖ-
дин эксперименталдык ферма-
сы жайгашкан болчу. Чоў-Арык-
тан Чыўгыз аке, Керез жеўе экєє 
ферманын адистери їчїн атайын 
салынган барак тамдан эки бєл-
мєлїї батир алышат. Апамдын 
архивинде алигиче Чыўгыз аке-
нин атына жазылган квитан-
ция сакталуу. Ал квитанцияда: 
«Ч.Айтматов їй-бїлєсїн Талас-
тан кєчїрїп келиш їчїн ферма-
нын автотранспортун колдонуп, 
ал їчїн 300 рубль тєлєндї», - 
деп турат. Квитанциянын дата-

сы: «1953-ж. 1-август» деп кєр-
сєтїлгєн.

1954-жыл. Санжар – Чыўгыз-
дын улуу уулу тєрєлдї. Бул биз-
дин їй-бїлєбїз їчїн абдан ку-
банычтуу жана бактылуу окуя 
болду. Азыр, албетте бул сезимди 
сєз менен жеткизїї кыйын. (Мен 
17ге чыгып калгам, 17 жыл бою 
биздин їй-бїлє бир дагы «алдей-
лїї» болбоптурбуз. Жийдеде жа-
шаганда курбу кыздар кичинекей 
бєбєгїн кєтєрїп: «менин алде-
йим бар», – деп мактанганда, мен 
ушунча кызыкчу элем).

Ушул кичинекей эки бєлмє-
лїї батирде алты адам жаша-
дык. Баарыбыз їчїн иштєєгє да, 
сабак окууга да орун бар, Чыў-
гыз аке анда жаўы гана биринчи 
чыгармаларын жазып баштаган. 
Ал їчїн кабинет бар, їй-бїлє-
дє ынтымактуу, жагымдуу шарт 
тїзгєнгє мїмкїнчїлїк бар эле. 

Андан кийин Чыўгыз Моск-
вадагы Жогорку адабий курска 
окууга єттї, анын чыгармала-
ры оозго алына баштады. Кыр-
гызстанда мындай ийгиликтер 
менен баары эле макул болуш-
пады. Айрыкча, улуу муундагы 
жазуучулар Чыўгыздын чыгар-
мачылыгынан идеологиялык дал 
келишпестиктерди таап, каршы 
боло башташты. “Муну атасын-
дай кылабыз! Тєрєкулдун тагды-
ры кїтїп турат”, - деген ушактар 
тарап кетти. Апам Чыўгыз экєє 
абдан капаланышып, Чыўгыз 
аке катуу ооруп тєшєккє жатып 
калды. Нервден болуш керек... 
Ошондо Керез жеўенин врачтык 
кесиби чоў жардам берди. Эмне 
менен дарылаш керек экенин би-
лип, Чыўгыз акени ооруканага 
жаткызбай эле їйдєн дарыла-
ды. Тез эле жакшы болуп айы-
гып кетти.

1957-жыл, август. Атабыз 
реабилитация болуп акталды. 
Бул, албетте, биздин їй-бїлє 
їчїн абдан маанилїї окуя бол-
ду, баарыбыз бойго жетип, келе-
чегибиз кандай болот деп кїтїп 
турган мезгилде тагдырыбызды 
жакшы жакка єзгєрттї. Москва 
кєчєсї №141 їйдєн 4 бєлмєлїї 
квартира алдык.

1959-жыл. Чыўгыздын экин-
чи уулу – Аскар жарык дїйнєгє 
келди. Бул їй-бїлєбїздїн бак-
тылуу болушуна алып келген да-
гы бир чоў кубаныч болду. Чоў 
энеси Нагима кандай ырахатка 

бєлєндї. Неберелерине бешик 
ырын ырдап, жомок айтып, не-
берелери їчїн оюндарды ойлоп 
таап бакчу эле.

- Чындыгында Чыўгыз Айт-
матов менен анын биринчи 
жубайы баш кошкондо Айт-
матов кєпчїлїккє таанымал 
эмес жєнєкєй жигит болгон 
да. Кыргызда айтат го: «Ва-
зир жакшы – хан жакшы, аял 
жакшы – эр жакшы», - деп. 
Керез жеўеўиздин Чыўгыз 
Айтматовдун жетишкен ий-
гиликтерине кандайдыр бир 
деўгээлде салымы бар деп ай-
та аласызбы? 

- Ооба. Бул жагынан туура тї-
шїнїп, Чыўгыз акенин чыгар-
мачылыкка баш-оту менен бе-
рилгенине шарт тїзїп, колдоо 
кєрсєттї десем болот. Чынында 
Керез жеўе Чыўгыздын кєлєкє-
сїндє калды (эми бул кєпчїлїк 
аялдардын тагдыры да). Керез 
жеўе мединститутту кызыл дип-
лом менен аяктады. Андан соў 
ординатурага єтїп, ЛОР-врач-
тын кесибине багыт алып оку-
ду. Таў каласыў апам Нагима-
нын бїйрєлїгїнє. Анын архи-
винде мындай документ сакта-
лып калыптыр: «Справка дана 
Шамшибаевой Керез в том, что 
она действительно работает кли-
ническим ординатором кафед-
ры Ухо-Горло-Нос Киргизского 
Государственного медицинского 
института...» Справкада: «1957-
жыл, 27-август» деген дата ту-
рат. Керез жеўе ординатураны 
ийгиликтїї аяктап, аспиранту-
рага єттї. 

Бирок, кєп єтпєй анын илимий 
жетекчиси – медицина илимде-
ринин доктору, профессор Абрам 
Львович Брудный (ошол мезгил-
де эў кєрїнїктїї жана ири илим-
поздордун бири эле) кєз жумду. 
Керездин буга чейин илимий 
темасы да белгилїї болуп кал-
ган болчу. Бирок, жетекчисинин 
кєзї єткєндєн кийин ал илимди 
коюп, жєнєкєй врач болуп иш-
теп, андан кєрє балдарына, їй-
бїлєсїнє кєбїрєєк кєўїл бура-
йын деп чечти. Ал кезде Чыўгыз 
акенин чыгармачылыгы да ий-
гиликтерге жетип, чоў їмїттєр 
пайда болгон мезгил эле. Чыў-
гызды да їй-бїлєлїк, чарбалык 
иштерге алагды кылбай, анын 
чыгармачылыгына шарт тїзїї 
керек эле... 

 Керез жеўе жакшы дарыгер 
болду, ошону менен бирге їй-бї-
лєнїн бардык тїйшїгїн мойнуна 
алды. Айылдан келген тууган-
дар, алардын окууга єтєбїз деп 
келген балдары, айылдагы туу-
гандардын жакшылык, жаман-
дыктары... ушунун баары Керез 
жеўенин мойнунда болчу. 

- Азыр биздин коомдо ка-
йын эне  менен келиндин ор-
тосунда мамиле єтє курч ма-
селеге айланды. А илгери 
сиздердин їй-бїлєдє кандай 
эле? Апаўыз менен жеўеўиз-
дин мамилеси тууралуу ай-
тып берсеўиз...

- Бул жагынан да орусча айт-
канда : «нам повезло». Керез ке-
лин болуп келгенде апабыз ма-
йыптыкка чыгып калган мезги-
ли эле. Сыягы жашоодо кєргєн 

кєп кыйынчылыктардан, стресс-
терден, кыргызча айтканда «са-
ры оорулардан» улам эрте эле, 
49 жашында майып болуп кал-
ган. Керез жеўе аны да туура 
тїшїндї. Апам экєє ынтымакта 
жашашты.

Чыўгыз акем менен Керез же-
ўемдин жаўы їйлєнгєн жылдары 
жашаган кичинекей эки бєлмє-
лїї їйїндє баарыбыз ынтымак-
туу жашап, айылдан келген туу-
гандарыбыз да биздикине келип 
бир нече кїндєп жїрїп кетишер 
эле. Бул, албетте, апабыз Нагима 
менен Керез жеўенин тїзгєн їй-
бїлєлїк атмосферасына, алардын 
єз ара мамилелерине, їй-бїлє-
гє карата болгон кєз карашта-
рына жараша тїзїлгєн жагдай 
эле. Азыр ойлоcом, кандай со-
нун мезгилдер єткєн. 

1971-жыл, август. Жайдын 
кїнї баарыбыз отпуске алып кєл 
жакта эс алып жїргєн мезгил. 
Августтун башында биз кєлдєн 
келип, апама учурашканы кел-
дик. Апам жакшы эле экен:

«Жакында эле больницадан 
чыктым. Чыўгыз мени дачага 
(ал кезде Чыўгызга Єкмєттїк 
дачадан – азырка Президенттик 
резиденциядан жайдын кїнї їй-
бїлєсї менен эс алып, жазганга 
да мїмкїнчїлїгї болсун деп ата-
йын кичинекей особняк берил-
чї) алып кетти эле, ал жерде єс-
кєн гїлдєрдїн жытынан астмам 
кїчєп, кайра шаардагы їйгє ке-
лип отурам. Тїўкїсїн Чыўгыз 
келип жатат», - деди.

 Апамдын жанында бир кїн 
болуп, анан Эсенбектин (жол-
дошум) ата-энесине учурашып 
келели деп Таласка (Казакстан 
менен чектеш Богословка деген 
айыл) кеттик. Келгенден бир 
кїн єткєн соў эле Эсенбек: «Ме-
нин шашылыш иштерим чыгып 
калды, шаарга кайра кетебиз», - 
деп калды. Ал кезде азыркыдай 
чєнтєк телефон эмес, стацио-
нардык телефон да жок эле эл-
де. Бир айылда сельсоветте га-
на телефон болор эле. Чыўгыз 
аке сельсоветке телефон чалып: 
«Эсенбекке апабыз катуу ооруп 
калды, тезинен шаарга кайткы-
ла», - деп айттырыптыр. Мен 
кош бойлуу элем, Эсенбек ме-
ни коркутуп албайын деп, ма-
га жанагы шылтоону айтыптыр. 
Поезд менен кечинде шаарга 
келдик. Кеч болсо да апам менен 
учурашып коёюн деп їйгє теле-
фон чалдым. Телефонду Чыўгыз 
аке алды:

 «Апам аябай катуу ооруп кор-
кутту эле, бїгїн жакшы болуп 
калды. Эртеў эртеў менен тїз эле 
больницага бар» , - деди.

1971-жыл, 10-август. Таўга 
маал туруп, айылдан ала келген 
тоокту апама больницага алып 
барайын деп казанга жаўы эле 
салып бышыра баштагам, саат 
6да телефон шыўгырап калды. 
Алсам, Керез жеўе экен. 

- «Тезинен больницага кел. 
Апам cени сурап жатат», - деди. 

- «Ой, мен тоок бышырып жа-
тат элем», - дедим.

- «Эч нерсенин кереги жок. 
Мен тїнї менен жанында дежур 
болуп отурдум. Сени кайра-кай-
ра сурап жатат. Абдан кыйын 

акыбалда, тезинен кел...»,- деп 
жеўем трубканы койду. 

Мен тезинен такси чакырып, 
ооруканага бардым. Тїн ичинде 
мээсине кан куюлуп, араў сїйлєп 
калыптыр. Ильгиздер менен Лю-
циялар кєлдєн кечээ кїндїз ке-
лип учурашып кетишиптир.

«Сени кєрбєй каламбы дедим 
эле. Кудайга ыраазымын, баа-
рыўар жанымдасыўар,.. Керез, 
айланайын, сага ыраазымын...», 
- деген бойдон эс-учун жогото 
баштады. 

- Адамдын жашоосу жипке 
тизилген шурудай тегиз бол-
бойт экен. Залкар жазуучу да 
кезинде тагдырдын сыноосу-
на кабылып, жубайы менен 
эки ажырым жолго тїшїп-
тїр. Союз маалында ажыраш-
кан жарандар бийлик тарабы-
нан куугунтукталып, партия 
мїчєлїгїнєн да чыгарылган 
учурлар болгон деп чоў апала-
рыбыз айтып калышчу. Айт-
матовдордун їй-бїлєсї бул 
этапты башынан кантип єт-
кєрдї?

- Жашоо ар дайым бирдей бол-
бойт экен. Жагдай ушундай бо-
луп калды - Чыўгыз менен Ке-
рез ажырашып кетишти. Албет-
те, Керез жеўе кейиди, мурдагы-
дай эле Чыўгыздын ал-акыбалы 
кандай болду экен деп тынчсыз-
данып жїрдї. 

 Мен студенттерге деген саба-
гымды єтїп бїткєн соў, сєзсїз 
жеўемдин ишине барам. Дээр-
лик кїнїгє жолугушчубуз. Їй-
бїлє, бала-чака, туугандык масе-
лелерге байланышкан кїнїмдїк 
иштерди талкуулачу элек. 

Бир кїнї иш кїнїнїн аяк че-
нинде келип калдым. Ал кадим-
кисиндей кабинетинде отурган 
экен, бирок эмне їчїндїр тын-
чы кетип, мени бир нерсеге тол-
кундангандай болуп тосуп алды. 
Анан ал мага бир белгилїї жа-
зуучу (мен азыр анын атын ата-
бай эле коёюн, єзї чїйлїк, Ке-
рездин жердеши) келип жолук-
каны жєнїндє айтты: 

«Ал Чыўгыздын їстїнєн ме-
нин атыман жазылган арыз-
ды кєтєрїп келиптир. Сенин 
кол тамгаў эле керек. Бул арыз 
ЦКнын биринчи секретары 
Т.У.Усубалиевдин атына жазыл-
ды. Коммунисттер їй-бїлєсї 
менен ажырашпайт. Ажырашса 
партбилетинен ажырайт. Анан 
кєрєсїў партбилети жок бул жа-
зуучу болуп эсептелбейт. Бир ак-
сакал жазуучубуз Чыўгыз жє-
нїндє: «Ал жазуучу деле эмес, 
болгондо жакшы журналист» , 
- деп айтпадыбы. А партиядан 
чыккан соў аны журналист ка-
тары да эч ким тааныбайт. Ата-
сынын кейпин киет. Сен экєєбїз 
чїйлїкпїз, сен менин карында-
шым болосуў, сени жактап, сага 
калканч болоюн деп жатпаймын-
бы. Кол эле коюп кой. Арызды 
сенин атыўан єзїм ЦКга алып 
барып берем, - деди. 

Анан мен ага: «Жок! Мен кол 
койбойм! Ал менин балдарым-
дын атасы. Анан мен аны чыны-
гы ыкласым менен жакшы кєрїп 
турмушка чыкканмын. Эми тур-
мушта ар кандай болот да. Азыр 
деле мамилебиз жакшы, мен ага 
жакшылык гана каалайм. Ме-
нин турмушума киришпегиле», 
- деп катуу айтып салдым. Жа-
рым эле саат болду бул жерден 
чыгып кеткенине...», - деди. 

Керез жеўе экєєбїз ар дайым 
бири-бирибизди тїшїнїп, жа-
кын болдук. Кийин ооруп оору-
канага жатканда да жумушум-
дан кийин сєзсїз кїнїгє барчу-
мун. Катуу ооруп калганда анын 
жанында Кїлїйпа деген сиўдим 
(Карагыз апамдын небереси), 
кїнї-тїнї карап жатты. Бир кї-
нї мен карайын жаныўда калып 
десем:

- Жок. Мен Кїлїйпага, Кїлїй-
па мага кєнїп калдык. Кїнїгє 
келип жатканыўа ыраазымын. 
Рахмат сага, - деди.

Ємїрїнїн акыркы мїнєттє-
рїндє мен анын башында оту-
руп, єз колум менен о дїйнєгє 
узаттым. 

Маектешкен 
Альбина МЕТЕРОВА

Сїрєттєр Роза Айтматованын 
їй-бїлєлїк архивинен алынды

Чыўгыз Айтматов жубайы Керез Шамшибаева, уулу Санжар менен

Айтматов туугандары менен
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