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Кушчу элинин Сабатар уруусунун келип чыгуу 
тарыхы жана анын бутактарынын өнүгүүсү жөнүндөгү  
жана Шамен уругунун  бутактарынын электрондук 
жазылмалары сунушталат. 

Негизги:сөздөр: уруу, урук, улут, ата, чоң ата, бала, 
небере, чебере, кыбыра, тыбыра  

Создана электронная версия истории возникновения 
рода Сабатар (Кушчу) и их современные ветки рода 
Шамена.  

Ключевые слова: род, племя, нация, отец, дедушка, 
сын, внук, правнук   

  It is created the electronic version of history of 
emergence of a sort Sabatar (Kushchu) and their modern 
branches of Shamen's family 

Key words: The electronic sanzhyra defines youth origin 
sources 

Кыргыз элинин ооз эки чыгармаларынын бир 
башатын элибиздин баштан откоргон жыргал-
чылыгы, оор турмушу тарых катары сакталып 
келген.Ал тарыхты элибиз ооздон оозго муундан 
муунга санжыра деп айтып келген. Ар бир айылда, 
урууда эл кадырлаган сажырачылары болгон. Алар 
откон тарыхты айтууда ар бир уруктун, уруунун 
кадыр баркын, беделин түшүрбостон жанылап 
коркомдоп муундан муунга улап келгенине 
ыраазылык гана билдире алабыз.  Эски муундун 
жашоочулары алдын ала бири бирине кабарлап 
керектуу санжырачыларды атайын чакыртуу менен 
айылдын эл коруно турган донсого же бийик жерине 
топтолуп алышып каада сактоо менен бири-бирине 
жолтоо кылбастан, кезек менен санжыраны айта 
баштаган. Калган эл айтуучунун айткандарын кунт 
коюу менен тыншап угуп отурушкан. Керектүү 
учурда суроо жооп берүү, алууну да унутушкан эмес. 
Анча мынча жаш балдар уктап калышканын да 
кезиктирген учурлар болгонун карылардан уккан 
учурлар болгон. Мына ошентип отуруп карынын 
созун капка сакта деген термин келип чыккан. 
Кыргыз элинин санжырасынын башаты улуу Манас 
эпосунан да мурун пайда болгонуна күбө боло 
алабыз. Мындай маалыматты «Маджму ат-таварик 
«эмгекинен окуй алабыз. Андан кийин атактуу 
Бернштам, Бартольд окумуштууларынын кыргыз 
элинин сажырачылары боло алышкандыгына ише-
ним өтө чоң. Учурунда санжыра угуу менин да 
кызыккан темам болгон десем жанылбайм. Ага 
себеп, менин атам Омурбеков Молдош болгон деп 
так айта аламын. Ал киши убагында жогоруда 
аталган адабияттардын баарын издеп таап окуу 

менен   ошол учурда (таблица турундо) санжыра 
топтой баштаган. Ал кишинин топтогон макалалары 
биз учун кадимки санжыранын булагы десек туура 
болот.  Аталган маалыматтар боюнча менин ата-
бабамдын электрондук санжырасы мындай болору 
аныкталды.  

1.  Адамкалый 
2.   атамМолдош 
3   чон атам  Омурбек 
4.  бабам  Тыныстан 
5.  бубам  Шамен 
6.  кубар  Торпок 
7.  жетем  Тагайбай 
8.  жотом Куттубай.   
 Эми атам Молдоштон  4 эркек жана 1 кыз.1. 

Анархан 1949-ж. Орто кесиптик билими бар. Мед 
айым. Ош шаарында турушат. Жолдошу Атакозу 
Закиров 1946-ж. туулган  Баргы уруусунан. 
Медицина тармагында иштеген.  Андан Мелис 
1970ж.т. комерсант, Эрнис 1972 ж.т.комерсант,  
Майрам,1974-ж.т. мед. айымы.  Нурипа 1776-ж. т. үй 
кызматкери , жана Азамат 1978 ж.т.  Комерсант. 

2. Адамкалый  1953ж.т. жогорку билимдүү 
ОшПИ 1979ж. Келинчеги Машрапова Замира 
Кыргызбаевна 1960-жылы туулган кесиби  мед. 
айым. уругу Муунак (Адигине) . 

Андан    Адамкалый уулу Сардарбек 1984-жылы 
тулган,   жогорку билимдүү,  2005-жылы  ОшТУнун   
электроншик адистигин бүтүргөн. Учурда  Кант 
шаарындагы  билимканада  2013-жылдан бери.  
директор  болуп эмгектенет. Келинчеги  Бийжанова 
Зарина Абдымомуновна  Көк-Ой айылынан  
окутуучу, уругу Ажыбек. Булардан  2008-жылы 
туулган кызы Кызжибек жана  2013-жылы туулган 
уулу Бектемир.    

Б.        Флор    1984-ж. 15.05   жогорку билимдүү. 
Учурда Талас  райондук  Рай ОНОдо  бухгалтер.   
ТалМУ 2011-ж. Экономис  бухгалтер болуп 
эмгектенет. Келинчеги  Бостонова Анара Авдыжа-
паровна 1986 ж.т. педагог, уругу  Нойгут (кыз 
Сайкалдын  уругунан)  булардан  2008ж.т. Жибек, 
жана 2010-ж.т. Барсбек. 

В.Айшоола  1994. 22. 04.ж.т.  Жогорку билим-
дүү 2018-ж. ТалМУ  педагог. Азырынча бойдок.  

Г. Манас  1998-ж.т. 22.10  орто кесиптик билим 
ТалМУ электр тармактары боюнча инженер. 
Азырынча бойдок.  

3. Нуржан 1961 31.01ж.т. фермер, келинчеги 
1975-ж.т. Шадыканова  Кенжекан 1966ж.т. үй кыз-
маткери.Алардан 1. Таалайбек 1985.15 03. Жогорку 
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билимдүү, 2008ж. Окутуучу. Бойдок. 2. Чынгыз 
1987ж.т. фермер. Фатима 1988ж.т. Талму 2014ж. 
Окутуучу. Самат 2003ж.т. окуучу, Айданек 2006ж.т. 
окуучу. 

4. Авсамат 1963. 21.07.  ОшТУ 1990ж.инженер 
окутуучу. Келинчеги Жунуш кызы Айчурек 1965ж.т. 
педагог. Балдары жок.  

5.  Малик  1965ж.т. фермер.Келинчеги  
Кадырова  Сабира 1975ж.т. уй кызматчы. Булардан 
А.. Тойчубек  1992ж.т. фермер. Б.. Калкаман 1996 

ж.т. окуучу В.  Азирет 1998ж.т. окуучу Г.Байжан 
2011ж.т окуучу, Д. Айтунук 2013ж.т.  

Мына ошентип  кушчу элинен чыккан  Сабатар 
уруусунун  Торпок тукумунан тараган  20-кылым-
дагы Омурбеков Адамкалыйдан  түзүлгөн электрон-
дук санжырасын карап чыктык. Бул санжыра 
укумдан тукумга уланат деген жыйынтык менен сөз 
сонуна чыгабыз. 

Бул таблицада жалпы кыргыз элинин сол кана-
тынын жана  сабатар уруусунун санжырасы берилди. 
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