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Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. 
Атамбаев 2012-жылдын 27-январында “Кыргызстан-
дын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп 
үйрөнүүнү тереңдетүү жана жарандык атуулдукту 
калыптандыруу боюнча чаралар жөнүндө” Указга 
кол койгон. Анда: “Кыргызстандын элинин тарыхый 
жана маданий мурастарын окуп-үйрөнүү боюнча 
мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык 
коомдун системалуу иши элдин биримдигин чыңдоо-
го жана мамлекеттүүлүктү өнүктүрөөгө олуттуу 
салым кошо алат. Ал экономиканы жана социалдык 
чөйрөнү өнүктүрүү, жарандардын коопсуздугун 
камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүү 
боюнча көтөрүлүп жаткан чаралардын комплексинде 
заманбап коомду жана гүлдөп-өнүккөн өлкөнү ку-
рууга, жарандык атуулдукту жана өлкө үчүн сый-
мыктануу сезимин калыптандырууга тийиш”1 – деп 
баса белгилеген. 

Тарыхый жана маданий мурастарды окуп үйрѳ-
нүүдѳ ѳткѳн ата-бабаларыбыз Ата Мекен үчүн кан-
дай эрдиктерди жасаганын келечек муундар мурас 
катары карап, улуттук-боштондук үчүн күрѳшкѳн 
тарыхый инсандарыбызды дагы тереңирээк таанууcу 
абзел. Кыргыздын тарыхындагы эң кыйын кезең 
заман XVII к.1640-жылдарынан тарта, XVIII к. 1759-
жылдар аралыгы. Бул мезгилде ойрот мамлекети 
күчѳп, ички түзүлүшү боюнча кубаттуу: хошоттор, 
дэрбэттер, хойот, чорос2 деген тѳрт урууну бирик-
тирген жана 1643-ж. Иле дарыясынан тарта күн 
батышты кѳздѳй жортуулга чыгып, Алатоолук 
кыргыздардын жерин басып алган3. Түндүк кыргыз-
дары акырындап түштүктү кѳздѳй сүрүлүп, Гисар, 
Кѳлѳпкѳ чейин баш калкалап барышкан. Кыргыз, 

                                                 
1 КР Президентинин Указы 2012-ж., 27.01. 
2 С.Закиров. Кыргызсанжырасы, Бишкек-2013. 98-б.  
3 Н.Э.Фишер. Сибирская история с самого открытия 

Сибири дозавоевание сей земли Российским оружием. 
СПб., 1774. 444-б. 

казак жерлерин басып алган ойрот-жунгар (калмак) 
кандарынын ич ара келишпѳѳчүлүк чыр-чатактары 
ырбаган мезгилде кыргыз, казак, ѳзүбектердин бир-
гелешкен күрѳшү күч алган. Аркалык кыргыздар ой-
рот-жунгарлардын (калмактар) алгачкы баскынчы-
лык кезинде, Анжиан Алай, Фергана тараптагы кыр-
гыздар менен биригип кыйың кезеңде бири-бирине 
жардам берген. 

Кокон, Самаркан, Кожен, Маргалаң, Анжиан, 
Ташкент, Сайрам, Чынабат, Талас, Чүй, Кемин, Коч-
кор жерлери менен Көл аймагын кылымдап эзип 
келген баскынчылардан бошотууда, анын ичинде 
кыргыз элин азаттыкка чыгарууда, кыргыз баатыр-
ларынын уюштуруучулук саясаты зор роль ойногон.  

Алардын бири – кѳрүнүктүү аскер жетекчиси 
Бердике баатыр. Ал 1716-ж. Таластын Койонтокой 
деген жеринде тѳрѳлүп, жашоосу жоокерчилик убак-
тын азаптуу турмушуна туш келет. Эр жетип, элинин 
керегине жараган убагында, ага эрендик намысы 
тынчтык бербей, эл,  жерин азаттыкка чыгаруу үчүн 
күрѳшкѳ аттанган. «Баатырдын аялы тул калат» 
демекчи, Бердике баатыр каатчылык заманда жер 
кесеп жүрүп, ар жерден үйлѳнгѳн беш никеден 10 
уулдуу болгон. Уулдары да эрезеге жетип, кыргыз, 
калмак чабыштарына катышкан. Андан тараган  үч 
никесинин 6 уулу: Кубат, Жарке, Жаныбек, Тойчу-
бек, Сатыбек, Жабагы, Чаңгыл, Андабектин урпакта-
ры Талас жергесинде, Ысык-Кѳлдѳ үч жыл каган 
бийлигин жүргүзүп тургандагы никесинен Сатыбеги-
нин урпактары Жети-Ѳгүздүн Саруу айылында, 
Анжиандагы Улук катын аялынан Кунанбийдин 
урпактары Ош облусунун Ноокат районунун Жар-
коргон айылы менен Араван районунун Кызырабад, 
Кызыл коргон айылдарында жашап келүүдѳ.  

Ал, ат жалын тартып  минген күндѳн тарта, 
жашоо тагдыры ойрот-жунгар баскынчылык дооруна 
туура келди. Элин, жерин азаттыкка чыгарам деп, 
улуттун намысын ѳзүнѳн бийик коюп, ѳмүрүн 
бүтүндѳй элинин кызыкчылыгына арнаган. Ойрот 
чапкыны күчѳгѳн 1740-1745-жж. Бердике да эли-
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журту менен сүрүлгѳн. 1756-1758-жж. Анжианга 
экинчи ирет кайтып барып душман менен кармашы, 
жашоосунун азаптуу турмушунун мүнѳз мезгилин-
деги тагдыр баянынан кабар берет. 

Кыргыз элинин балага ат коюдагы улуу филосо-
фиясынын ырым-жырымы, Бердикеге мүнѳздүү. 
Атасы Сырдыбайдын үйүрүндѳ аталаш агасы Боруке 
бийдин сүттүү, минги бир чоң тору бээси кулун 
тууса, тукуму кийин күлүк чыккан. Тубар кезинде 
үйүрүнѳн бѳлүнүп, Сырдыбайдын үйүнүн жанына  
каракер кашка кулун тууйт. Сырдыбайдын аялынын 
ай-күнү жетип,  толгоосу кармап, бээге удаалаш кѳз 
жарып, перзенттүү болот. Ошондо Боруке бий: 
«Сырдыбайдын аялы менен бээси бир учурда аман-
эсен кѳз жарды. Бул кудайдын улуу күнүндѳ 
тѳрѳлгѳндѳр, кудайдын бизге бергени, жакшылык-
тын ишаараты. Айыл ортосу аял эркек дебей: Сыйнат 
келин, Сыйнат жеңе эркек тѳрѳсѳ экен, баатыр 
тѳрѳсѳ экен, деп, кудайдан суранганыбызды, тилеге-
нибизди берди. Бергенде да улуу күнү «мэ» деп 
берди, биз «кэ» деп алдык, уулубуз баатыр болот. 
Ошентип ымыркай ысмы берген менен алгандан 
бүткѳн Бердике болсун, – деди”4. Эр жетип, эрен 
болгондо, каракер кашка кулуну кийин анын жоого 
кѳп жылдар бою минген тулпары болгон. Бердике 
кичинесинен тарта оор турмуш башына түшүп, 
калмактардын эзүүсү кѳңүлүнѳ кѳк таштай тиет. 
Жунгарларга каршы кыймыл алгач 1732-жылы Кубат 
бий башында турган кыргыздардын көтөрүлүшү 
Сакалды деген жерден башталып, бара – бара чоң 
аймактык деңгээлге жетип, Кетментөбө өрөөнүн 
камтыган. Аркалык кыргыздардын өзүнчө уюшулган 
жоон тобу Эр Солтоной  башында турган Итим, 
Бердике, Болоткан, Атаке, Сатыкей, Садыр, Жайыл, 
Ныша, Кошой баатырлар, Анжиандан баштап түндүк 
тарапты көздөй бет алышкан. Эр Солтоной башында 
турган жоокерлердин калмактар менен кармашы 
1848-жылы түштүктѳн башталып, Анжиан, Ташкен, 
Сайрам, Чынабат, Талас, Чүй, Кочкор, Көл жергеле-
ри баскынчылардан бошотулган. 

Бердике  Кубат бий, Эр Солтонойдун колунда 
катардагы жасак болуп жүрүп, баатыр катары эрѳѳл-
дѳн таанылган. Калмактын ат кѳтѳрѳ алгыс Доргул 

                                                 
4Адылбек Корчубеков 1926-ж. Талас обласынын, Талас 

районуну Козучак айылында туулган.  Кѳп жылдар бою 
Ички иштер кызматында кызмат ѳтѳгѳн. 1962-1975-ж. 
Ысык-Кѳл обласында Ички Иштер бѳлүмүнүн началь-
нигинин орун басары,  начальниги болуп иштеп, 1995-ж. 
ардактуу эс алууга чыккан. Милициянын полковниги. 
Пенсияга чыккандан кийин коомдук иштерди аркалайт. 
1995-ж. «БердикеАта» комдук уюмун түптѳгѳн. Анын 
Бердике баатыр жѳнүндѳ кол жазмалар жыйнагында, 
«баатырдын Кѳл жергесинде 3 жыл кан болгон деген 
санжыраны» Кѳлдүн Караколунда иштеп турган кезинде эл 
оозунан жыйнаган. 

баатыры менен биринчи беттешүүдѳ эч кими жеңиш-
ке жетпей, калмактардын эрѳѳлдѳ алгач мизи кайта-
рылган учура болгон. Экинчи жолу «Бердике баатыр 
Чүйдүн Он бир жылгасынан Доргулдун конушунан 
анын кишичил буурасынын башын кылыч менен кыя 
чаап, ак чатырында кыркатка катуу тойгон Доргул 
мас болуп жатканында: «Кыргызга кылбаганың жок, 
ажалың жеткен экен», – деп жаткан жеринде 
карынын кылыч менен жара чаап таштайт5». Бѳлѳк 
баатырлардай эле, кыргыз намысы деп 47 жолу 
эрѳѳлгѳ чыгып, бардыгы тең анын жеңиши менен 
аяктаган. Учуранда аны барктай да, баалай да билген 
үзѳңгүлѳштѳрү: Эр Солтоной, Итим, Шабек, Кыйыр, 
Каратал, Темиркан, Атаке, Жайыл, Болоткан 
баатырлар болушкан.  

Калмактар басып турган убакта, “Каратал 
карыяга Түлѳматкандын башын, таажысын, ченин 
беришти. Ошол убакта калмактын Түлѳматканы жок, 
Жедигер канга эли моюнсунбай, айтканына кѳнбѳй 
ар кимиси алды-алдынан кетип жатат6…». 

Заманында душмандын запкысынан бошонуп, 
азаттыкка чыккан эл ѳз баатырларын баалап-барк-
таган жана кыргыз элинин кайгысын, кубанычын 
оозеки чыгармаларында чагылдырылган. «Эр 
Солтоной»7 эпосунун негизги мазмуну, XVIII к. 
кыргыз, калмак чабышындагы тарыхый окуяларды 
баатырлардын эрдиктерин даңзалоого арнаган.   

Калмак (жунгар) чабышында:Анжиан, Ташкен, 
Сайрам, Чынабат, Талас, Кунан, Мерке, Чүй, Кочкор, 
Кѳл жергелери акырындап бошотулган. Бердике 
баатыр Эр Солтонойдун дайындоосу менен 10 000 
аскерге түмѳн башы болуп турган убакта (1752-1755-
жж.), Кѳл кылаасы калмактардан толук бошотулган. 
Кѳл жергесинде жашаганы, тарыхый хронология 
жактан да окумуштуулардын эмгектери жокко 
чыгарбайт. Орустун улуу окумуштуусу Н.А.Аристов: 
«По третьему преданию, слышонному на Иссык-
Куле, кыргызы, под предводительством своего 
батыра Берека (Бердике) ушли из своих мест на 
Иссык-Куле в Фергану во время правления Кун-
таджи; проживали они в окрестностях Андижана до 
тех пор, пока, три-четыре поколения тому назад, не 
привел их обратно на Иссык-Куль Бирназар-батыр»8. 

                                                 
5«Жанкороз» тарыхый романы. К.Бийлибаев. 

«Гүлчынар», 2010-ж. 65-б. 
6 Эр Солтоной «Эл адабияты» сериясы 16-том, Бишкек. 
«Шам» басмасы, 2002.79-81-беттер. 
7 Сүйѳркул Абдрахманов 1898-ж. Талас облусунун, Талас 
районунун Манас айылында туулган. Анын ыр жазууга 
болгон дарамети 1930-ж. башталып, анын жазган ырлары 
райондук жана областык гезит беттерине жарыялана 
баштаган. Сүйѳркулдун ыр жазуусу элдин оозеки 
поэмасына терең тааныштыгы, анын «Эр Солтоной» 
эпосунун кѳркѳмдүк деңгээлин жогору кѳтѳрѳ алган. 
8 Н.А.Аристов. Усуны и кыргызы или кара-кыргызы: 
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2009-жылы  Кѳл жергесинен Бердике баатыр 
жѳнүндѳ маалымат издеп жүргѳнүмдѳ белгилүү 
окумуштуу Ү.Асаналиев: “Атайы Таластан келип, 
тарыхта изи калганы менен унут калып, толук 
жазылбай кеткендерин кайрадан тактап жүргѳнүңдүн 
өзү, бул сенин кийинки эмгектериңдин зор үзүрү. 
Илимий тарых булактарында, Бердике баатырдын 
Кѳл жергесин калмактаран бошоткондугу жѳнүндѳ 
тарыхтын  чындыгы, кийин убагы келгенде 
актуалдуу маселеге айланат9”– десе, санжыра илик-
тѳѳчү Киров-Жээналы Султанов: “Бердике баатыр 
Кѳл кылаасын  калмактардан  бошоткондо 1752-
1755-жж. аралыгында Актеректин Биркулак деген 
жеринде кан бийлигин жүргүзгѳн”10. “Бердике 
баатыр жөнүндө Кѳл жериндеги тарыхый маалымат-
тар,  2009, 2010-жж. “Назар”, “Көк Асаба” гезиттери,  
Кѳлдѳ, Чүйдѳ, Таласта, Ош областарында урпакта-
рынын жашап тургандарынын жазылганын ѳзү 
далил”11 – дешет. 

Кѳл айланасындагы калмактар ѳзүлѳрүнчѳ бий-
лик талашып, ыркы кетип турган убакта кыргыздар 
чабуул коюп, калмактар бет алдынча качкан.  
“Галдан-Цэрэндин уулу Цэван-Доржи (1745-1750) 
башкарган; ал ѳзүнүн бир тууганы Лама-Дорчжи 
тарабынан ѳлтүрүлгѳн. Мындан кийин калмактар 
мамлекетинде коогалаңдар башталган да, ал мезгил-
де Галдан-Цэрэндин жээни Амурсана жогорулаган. 
Ал казактардын жардамы менен Эмилдин жээктерин 
жана жогорку Иртышты ээлеген жана 1754-ж. 
Кытайларга ѳтүп, алардан ѳз душмандарына каршы 
жардам сураган12”. Бердике 1752-1756-жылдар 
аралыгында Чүй, Талас, Кочкор, Көл ѳрѳѳндѳрүн 
калмактардан бошотууда түмѳн башы болгон. 
Киров-Жээналы Султановдун эл оозунан жыйнаган 
маалыматтары боюнча, Бердике, Атаке, Темир, 

                                                                              
Очерки истории и быта населения запаодного Тянь-Шаня 
и иследования по его исторической географии. – Б.: Илим. 
2001-ж. 430-б. 

9 Үсөнбек Асаналиев 1932-жылдын 14-августунда 
Жети-Ѳгүз районун Дархан айылында тѳрѳлгѳн. Филоло-
гия илиминин доктору, кыргыз тил илиминдеги алтаистика 
боюнча Кыргызстанда жазылган алгачкы саамалык. 2005-
жылдан бери К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун кыргыз 
тили кафедрасынын профессору. 

10 Киров – Жээналы Султанов 1935-ж.,13-февралда 
Кѳлдүн Саруу айылында туулган. Кесиби врач-хирург, 
«Саруу айылынын санжырасы», «Мунжат» деген китептер-
дин автору. Кѳптѳгѳн оозеки санжыларды жыйнап, кол 
жазмаларын калтырган. 

11Бактыгүл Абдубалиева 1972-ж. Ысык-Кѳл обласынын 
Түп районунун Кѳчѳ айылында тѳрѳлгѳн. Филология 
илимдеринин кандидаты, эл агартуунун отличниги. К. 
Тыныстанов атындагы ЫМУ Кыргыз адабияты жана 
журналистика кафедрасынын ага окутуучусу. 
12 В.В.Бартольд. Калмактар. Кыргыз жана Кыргызстан та-
рыхы боюнча тандалма эмгектер. Б. 1997-ж. 128-б.  

Сатыбалды Кашка баатырлардын калмактарга каршы 
катуу чабышынан эки тараптын бир канчалаган 
жоокерлери курман болгондугу Кошкулак, 
Биркулакка13 жакын Кыргоонун оозуна сѳѳктѳрү 
коюлган. Союздун тушунда Чычкандын четинен жер 
алгандар, “дача” салганга аракет кылышып, жерлер 
бериле баштаганда, уруксат кагаздар менен 
чечимдер колдорго тийип “дачаларды” салуу калган. 
Топуракты алыстан тартпай, Бир кулактын дөңсөсү-
нөн ташыла баштаганда, Чычкандык – карыя 
Шамбетов Асанкадыр14: “Там салабыз, деп камданып 
калыпсыңар баатырлар, тиги турган дөңдөн топурак 
алчу болбогула! Бердике баатырдын жоону чапкан 
жасактарынын коюлган бейиттери. Бул жерде далай 
эрлер “эл, жер” дешип жанын беришкен. Ошондогу 
шейит кетип, курман болгон жасактарынын сөөктөрү 
тынч жатсын. Учурунда, кан Бердике курман 
болгондорду дал ушул жерге койдурткан. Бул жер 
ыйык жер, там үчүн топурак алууга болбойт. 
Актерек айылынын үстүндөгү Кескен дөбөдө15 
(XVII-XVIII к.) калмактардын коргонгон тарыхый 
кан ордосунун жайын барып көргүлѳ”– дейт. Кескен 
дөбө, калмактардын кан – казына, оро кампасы 
катары кызмат кылып келсе, азыркы учурда  тарыхта 
болуп ѳткѳн окуялардын далили бойдон сакталып 
калган. Кампа орго түшүүчү  тегерете оюлган 11оро 
тешиктеринин тереңдиги 30 метр. Кыргыздар жунгар 
кандыгын чапкан кезде, аябагандай катуу кан төгүү 
болуп, кармашта курман болгондорду кыргыз, 
калмак жасактарынын сөөгүн атайы чогу бир жерге 
койдуртканын, Кыргоонун дѳмпѳйгѳн мүрзөлөрүн-
дөгү  адам сөөктөрү ошол кандуу окуядан кабар 
берет. Бердике, Атаке, Болот, Сатыбалды – Кашка 
баш болгон баатырлар жунгар баскынчылардан көл 
жергесин бошоткон кезде, түмөндөгөн жасактар 
катышкан. “Кѳл айланасын кыргыз колу калмак-
тардан бошоткон кезде, Биркулакта кыргыз баатыр-
лары ак боз бээни курман чалышып:  Бердикени  

                                                 
13 Кыргоонун оозундагы  Кош кулак, Бир кулакта  

Бердике баатырдын “кан ордо” конушу бар. Бердике 
баатыр, Кѳл аймагын бошоткондо, Атаке, Болот, Сатыбал-
ды Кашка баатырлар бир ак бээни союшуп, Бердикени 
“кан” кѳтѳрүшѳт. “Бердике Кѳл калаасында үч жыл кан 
болуп турган” – деген Киров-Жээналы Султановдун кѳл 
жеринен жыйнаган кол жазма эмгектеринен.  

14 Шамбетов Асанкадыр 1932-ж. Жети-Ѳгүздүн райо-
нунун Актерек айылында туулган. Ѳмүр бою аты аталган 
чарбада малчы, жылкычы болуп эмгектенген. Элдик 
оозеки санжыра, тарыхты жатка айткан сѳзмѳрлүк 
жагынан элге кеңири таанымал болгон. 

15 Кескен дөбө, Актерек айылынын түштүгүрөөк  
жагында жайланышкан бийик дөң. Кескен дөбѳнү убагын-
да калмактар “кароол дөбө” катары жана жер, кан кампа 
катары - алтын, күмүш, жез, эгин, курал-жарак жана башка 
байлыктарды жашыруун сактап, казына катары соода, 
сатык  үчүн бийлик ээлери пайдаланган. 
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“кан” кѳтѳрүшүп, ал конушту “кан ордо конушу 
болсун “ деп, атайы он эки канат боз үй көтөрүшөт. 
“Баатыр жоонун артында жүрсө аялдары тул калды” 
дешип, көлдүк Чачыкей деген кызга нике кыйдырат. 
Андан тараган Сатыбек деген уулунун урпактары 
Саруу айылында жашап келүүдѳ. 

“1752-1755-жылдары Кѳл аймагын калмактар-
дан бошотууда, Бердике менен Атаке, Болот 
баатырлардын  бириккен колдору кандуу кармашта, 
Актеректе кылымдап түптөлүп калган жунгарлардын 
кандыгынын кан ордосун талкалашат. Ушул жылдар 
аралыгында көл тарап баскынчылардын эзүүсүнөн 
бошогон”16.  

Ош обласынын Карасуу, Араван, Ноокат, Алай 
райондорунун  алыскы жайлоолордо – Чөгөм, Турук, 
Каракол, Кожо келең, Жол чырак, Калдырама, 
Загыра, Кырк жигит, Кашка суу, Калде мазар, Байпак 
мазар, Кыз мазар, Чал куйрук жерлеринде болгон 
окуялардын сырлары эл оозунда жашап, айтылып 
кала бергендери, тарыхтын окуяларынан кабар берет. 
Кашгар менен Алай чектеш болгондуктан, окуялар-
дын кѳптѳрү ушул аралыкта ѳтүп, ошо кездеги жер 
аттары үйүлгөн таш-корумдар курман болгон 
баатырларды жоктобой, жергиликтүү элдердин ушу 
кезге чейин айтымдарында уланып, улуу тарыхый 
окуяларынан кабар берет. “Кыргыздар менен ойрот-
жунгарлардын чабышында Анжиан тараптан кыр-
гыздардын кѳптѳгѳн колдору келип, Чѳгѳм жеринде 
айыгышкан катуу чабыш болуп, кыргыздар чоң 
жеңишке жетишет. Калың мүрзѳлѳр ошол кезде 
пайда болгон экен, кийинки кошулгандары да бар”17. 
Алай тоолорунун арасындагы Чѳгѳм, Турук, Кумбел, 
Акталаа, Каракур, Кожокелең, Чалкуйрук, Жолчы-
рак, Каракол, Кашка суу жерлерин калмактар 

                                                 
16 1755-жылы баатыр кырыгыздарга каршы уюшулган 

жаңжалын басууга Анжианга кеткени жөнүндө: “Бердике 
берен Сырдыбай уулу үч жыл көл боюнда кан болуп 
туруп, “Кан Бердике” аталган. Бердике кийин Таласка 
келип, кокон бийилигине каршы аттанган. Ушул жортуу-
лунда Бердике баатырды Анжианда кокон кандыгынын 
тыңчылары ууланган жебе менен капысынанатып өлтү-
рүшкөн. Ѳ.Ж.Осмонов. Кыргызстан тарыхы (Байыркы 
доордон азыркы мезгилге чейин) Бишкек – 2014-ж. 324-б. 

17 Улукбеков Токтомамат-Ойсул 1954-жылы Ош обла-
сынын, Араван районунун Чөгөмдѳгү Турук айылында 
туулган. Чөгөмдүн “Правда” орто мектебин 1970-жылы 
аяктап, 1970-1974-жылы Ош педагогикалык институна 
физика-математика факультетине кирип, ийгиликтүү 
бүтүрөт. Институтту бүтүп кийин Чөгөмдөгү С. Ибраимов 
атындагы орто мектепке физика, математика мугалими, 
мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштѳѳдѳ. 

18 Эсенбай Мамбет уулу 1923-ж. Талас районундагы 
Балбал (8-март) айылында туулган. Алакчындын берен 
уругунан. Санжырачы катары тарых илимпоздоруна кеңи-
ри таанымал. Кѳзү азиз болгондугуна карабай эс тутум-
жадасы күчтүү инсан болгон. Кыргыз санжырачыларынын 
сынагында байгелүү орундардын бир канча жолку ээси. 
2010-ж. 87 жашында дүйнѳ салган. 

доорунда ээлик кылынып алынса, Бердике баатыр-
дын мезгилинде калмактардын эзүүсүнөн биротоло 
куткарылып, бул жерлерге кыргыздарды кайрадан 
отурукташтырат. Ошо күндѳн тарта бул жерлерде 
элдер жашап келет (К.Б.). 

Таластык санжырачы Эсенбай Мамбет уулу: 
“Бердике баатырдын Анжиандан алган катынынан 
урпактары бар. Анжиандан алган аялы Улук катын 
Чѳгѳм деген жерде уул тѳрѳп, андан калган урпак-
тары алжакта туруп калат18”. Бердике баатырдын 
Улук катынан аялынан тѳрѳлгѳн уулу Кунан бийдин 
урпактары, Ноокат районунун Жаркоргон айылы 
менен Аравандын Кызырабад, Кызылкоргон айыл-
дарында ушу кезде да жашап, иштеп келет.“XVIII 
кылымдагы кыргыз, калмак чабышы тоо арасында 
жүрүп, кыргыз жерлерине “ээлик кылам” деген 
калмактар, кыргыздардан кандайча чабылганы, ошол 
кылымдагы калың  мүрзөлөр Чөгөмдө, Тастар атада, 
Жолчыракта пайда болушу жана Бердике баатыр 
жѳнүндѳ маалымат болгон окуядан кабар берет. 
Жергиликтүү жашоочулардын айтымында: “Чѳгѳм-
дѳ, Жолчыракта Загыра деп аталып калган конуштар 
“жетимге  балага” тиешелүү. Баатыр, сөз баккан адам 
катары улуу сөздөрдү эс тутумуна сактап, керээзин 
аялына: “Баатырдын тууганынан, душманы кѳп 
болот. Кокус менин көзүмдү душмандар тазалап 
койсо, үй-жайды тымызын көчүрүп Чөгөмгө төркүн-
төшүңө жакын кет! Чөгөм жакшы жер, элде оозунда 
айтылып, уланып келген лакап бар: “Жердин аты 
Турук, кырк жыл кыямат болсо да үзүлбөйт урук”19 – 
деп. “Түндүктѳн келген кол башчы баатыр кырк 
жигитти чалгынга жиберип, чалгындоо мезгилиде 
тиги жак, бул жак болуп, ал жерде калың чабыш 
болот. Бердикенин баштаган колу, Жол чыракта 
орун-очок алып калган тоо арасында калмактардын 
колун толук талкалап, кѳптѳгѳн эрдиктери аркасын-
да кыргыздардын уруу башчыларынын башын 
бириктирип, тоо арасында: тиги жерде калды, бул 
жерде калды деген элдердин айтуусу боюнча калган 
калмактарга каршы жортуулун байма-бай уюштуруп, 
түштүк тараптын тоо аймагындагы кыргыздардын 
жеңишине алып келип натыйжада, мурдагы жерле-
рин кайтарып, орун-очок алганга шарт түзүүгѳ ѳтѳ 
чоң ѳбѳлгѳ түзгѳн жалаң эле баатыр эмес, саясий 
ишмерда болгон”20. Чындыкты канча кылымдан бери 

                                                 
 
19 Аскар Сейитов 1942-ж. туулган. ОМПШ азыркы 

ОШМУ 1969-ж. сырттан окуп бүтүрѳт. КПССтин мүчѳсү, 
1983-ж. ОШМУ бүтүрүп, райондук, областык бир канча 
жетекчилик кызматтарда иштеп 1973-ж. бери ардактуу эс 
алууда. Санжырачы катары Ноокат жерине таанымал 
инсан. 

20 Табалдиев Пазыл 1931-ж. Ош обласынын Кара-Суу 
районундагы Папан совхозунун Каракур айылында 
туулган. Тоолуу ѳрѳѳндүн сабаттуу санжырачысы катары 
таанылган карыя. Жашап турган жери Каракур айылы. 
Билген окуялуу жерлери,  чыгышынан атактуу Жолчырак 
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чым басып турса дагы, баатырлардын Жолчырактагы 
мүрзѳлѳрү, тарых-таржымалды тастыктап дагы деле 
болсо эл оозунда айтылып келет. Анын ичинде 
чалгынга барган кырк жигитинин курман болгон 
жери менен бир канча жоокерлердин калың мѳрзѳ-
лѳр бар экенине күбѳ болдук (К.Б.). 

“Чалгынга келген кырк жигитти мурдатан 
билген калмактардын аскаларда жашырынып жаткан 
жоокерлери, жамгырдай жааткан жебелерине түз 
жерде каршы атышкан, бирок күч теңдешсиз болгон 
кырк жигит курман болушат. Кыргыздын кѳп колу 
келип калмактарды чаап, кол башчы Бердике деген 
баатыры кыркын тең бир кѳрстѳнгѳ койдуртуп, 
үстүлѳрүнѳ баатырдык белги катары таштардан 
үйдүртүп койгондуктан “кырк жигит мазары” делип, 
ата-бабалардан бери айтылып келет. Кырк  жигиттин 
урматына корумдалган таштан белги катары 
үйдүрткѳндүктѳн, азыр минтип таштарды кынаа 
басып, чаарала болуп калган.Тегерегиндеги кѳп 
мүрзѳлѳрдүн дѳмпѳйүп турушу, ошолордон калган 
мүрзѳлѳр жана кийинки кошулгандары да бар21”. 
Жол чырактагы жайлаган бир эмес, бир канча 
кишилерден такталган кошумча айтымдарында: 
“Ата-бабалардын элим, жерим деп, бѳлѳк элдерге  
жайлоо жеринин бир кадам жер, кѳк жашыл чѳбү 
менен бир да ташын бастырбоого шерт беришип, 
бекер жерден курман болушпаган. Бул тоолу аймакта 
курман болгондор, баатырдык, эрдиктерин баала-
шып, ооздорунан түшүрүшпѳй, изин суутпай 
тастыктап айтып келишет (К.Б.). Байыш уруусунан 
82 жаштагы Пазыл карыя айтканы боюнча, Ойрот-
жунгар баскынчылык доору менен Цин империясы 
жана Фергана аймагындагы кандыктардын тушунда, 
кыргыздар сырткы баскынчыларга канча кылымдар 
бою күрѳшүп, туруштук берип келиши аталган кан-
дыктардын кулоо коркунучуна шектенттентирген. 
Бердике баатыр баштаган колдор, жортуулдун стра-
тегиялык амалдарын алдын-ала иштеп чыгышкан-
дыктан, калмактарга кол салган убакта, жоонун 
тигилүү үйлѳрү тигилүү бойдон, асылган казаны 
асылуу бойдон, жайыттагы малдары чачылып, 
жоокелери курал-жарактарын таба албай, кѳйнѳк-
дамбалчан качкан убактары кѳп болгону айтылат. 

Божомол маалыматтарда, Бердике баатыр 
Маркашканы Үчкоргондун кѳпүрѳсүнѳн ѳлтүргѳн 
делсе, дагы бир айтымдарда, 1750-ж. Чүйдүн Соку-

                                                                              
жайлоосу, түндүгүнѳн Кожокелең, Мазар, батышынан Чѳгѳм, 
Турук айылдары. Алай тоолорунун маанилүү тарыхый 
жерлерине байланышкан эски тарыхын жакшы билген инсан. 
Жубайы Лала апа 1936-жылкы. Ушул кезде 2 уул, 6 кыздын 
ата-энеси, ѳмүр бою тоолуу ѳрѳѳндѳ жашап келет. 

21 Ниязов Айбаш Насырбай уулу 1984-ж. Кара-Суу 
районун Каракур айылында туулган. Билими, атайын орто 
медицина кызматкери, ФАПта (2005-2007-ж.) фельдшер-
дарыгер болуп иштеп, 2007-ж. фермердик ишке ѳтүп, жубайы 
Айнура экѳѳ мал чарбачылык багытында эмгектенет. 2 кыз, 1 
уулдуу. 

лугунун, Аксуу деген жерде калмак, кыргыз чабы-
шында жарадар болуп, алган жаракатынан ѳлгѳн, 
делет. Аксы районунун Тегене айылындагы санжы-
рачы Итибаев Сатандын айтуусу боюнча: “Бердике 
баатыр Маркашканы Аксы жергесиндеги Босбу-
Атага бараткан жолдо  Ак-Суу айылы бар, ортодо 
Кара-Суу дарыясы агып ѳтѳт. Күн чыгыш жагындагы 
Кѳк-Кыяда, Тегене деген жердин этегине аңдып 
келип жаа менен бѳйрѳккѳ атып: “Маркашка сени 
атып койдумго жамбашка” деген экен. Баатыр 
Маркашканын ѳлүгүн суранган элге калтырып 
жатып: “Маркашканын  сѳѳгүн нары-бери ѳткѳндѳр 
таш баранга алып ѳтүшсүн”22 – деп кете бериптир. 
“Ошо кезде ѳткѳндѳр: “Сенин бизге кылбаганың 
калбады” дешип, таш бараңга алган болсо, ошол таш 
бараңга алуу ушу кезге чейин уланууда. Ошодон 
бери «Маркашканын таш бараң кѳрстѳнү»23 деп 
аталат. Итибаев Сатан карыя менен Тѳлѳгѳн 
Абасовдун тарыхый чындык маалыматына үндөш, 
Аксынын Кызыл-Жар айылынын жазуучусу Салибай 
Шатмановдун24 ыр түрүндө жазган поэмасы да 
окуяларды так баяндап турат:  

“Аксыда... Тегенин этегинде, 
Маркашка деген жер бар эрте күндө. 
Калк атап калган экен турган чакта, 
Калмактын кандуу, катуу чеңгелинде. 
Маркашка – жергиликтүү элге койгон, 
Калмактын өз кишиси, өкүл болгон. 
Кыргызды кың эттирбей үйрүп – айдап, 
Чыкканын чыканакка чаап жолдон. 
Бердике берен баштап сан уул колун, 
Борунан койдой айдап улуу тоонун, 
Эки суу арасына чейин сүрүп, 
Кыргыздын азаттыкка ачкан жолун”. 

                                                 
22 Итибаев Сатан 1926-ж. Аксынын Тегене айылыныда 

туулган. Эмгек жолун чарбанын ар кандай иштеринде улап, 
1971-ж. бери КПССтин мүчѳсү, 1971-ж. “За трудовое отли-
чие”, 1973-ж. “За трудовую доблесть” медалдары, 1978-ж. 
“Эмгек кызыл туу ордени” менен сыйланган, В.И.Лениндин 
100-жылдык юбилейинин тѳш белгиси, “Ударник 10-й 
пятилетки” тѳш белги медал, сыйлыктарынын ээси. 

23Төлөгөн Абасов 1950-жылы Кичи – Акжолдун Райкомол 
айылында туулган. Азыркы “М.Сыдыков атындагы мектепте” 
40 жылдан ашык убакыттан бери балдарга сабак берип  келет. 
Талантуу инсан катарыбир канча китептин автору, спорттун 
мастери, обончу, комузчу, акын катары кыргыз элине кеңири 
таанымал. Үй-бүлөлүү, өмүрлүк жары Дилдекан жогорку 
билимдүү физика боюнча мугалими. 

24Салибай Шатманов. “Аксыдан алам ырымды”. Тандал-
малар – ырлар жыйнагы, I -том, 110-111-беттер. 
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