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Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш менен аякта-

шына тылда жана ооруктагылар олуттуу салым кошкон-

дугу белгилүү. Ал кезде ооруктун эмгекчилери жалпы совет 

эли менен бирдикте майданда кан кечип, согуш азабын чо-

гуу көтөрүшүп, иш тандабай, кош айдап, буудай оруп, 

фронтко азык-түлүктөн баштап, жылуу кийим-кече жө-

нөтүп турган кыз-келиндердин орду, ролу эбегейсиз. Аялдар 

майдандын алдыңкы сабында дагы болушкан: дарыгерлер, 

учкучтар, көзгө атарлар, абадан коргонуу бөлүктөрүндө, 

байланыш, чалгындоо бөлүктөрүндө, айдоочулар, топо-

графтар, кабарчылар, ал тургай танк айдаган, замбирек 

аткан жана жөө аскерлердин катарында кызмат өтөгөн 

аялдар көп болгон. Аялдар душмандын тылындагы жашы-

руун уюмдарда иштеп, партизандык кыймылдарга катыш-

кан. Алар оорукта дагы «эркектердин» адистиктерин 

үйрөнүп, согушка аттанган эркектердин ордуна заводдун 

станокторун, тракторлорду иштетип, темир жолдо, те-

мир эритүүчү ишканаларда иштешкен. Макалада ошол 

каардуу согуш учурундагы аялдардын каармандыгы чыгар-

маларда кандай сүрөттөлгөндүгү тууралуу сөз болуп, тал-

доо жүргүзүлмөкчү. 

Негизги сөздөр: согуш, фашизм, жеңиш, фронт, 

оорук, майдан, баатырдык. 

Известно, что тыл и труженики тыла внесли значи-

тельный вклад в победу Великой Отечественной войне. В 

кровавой войне труженики тыла вместе с людьми из Со-

ветского Союза на поле боя, разделяли боль войны, не выби-

рали работу, пахали, собирали пшеницу, отправляли еду и 

теплую одежду на фронт. В статье анализируется, как 

женский героизм описан этих работах во время холодной 

войны. Женщины были на переднем крае битвы: врачи, пи-

лоты, подразделение ПВО, средства связи, разведыватель-

ные подразделения, водители, топографы, репортеры и 

даже женщины, которые вели танки, стреляли из артилле-

рии и служили в армии. Женщины работали в секретных 

организациях за спиной противника и участвовали парти-

занских движениях, а также обучали мужчин в тыле, уп-

равляли заводскими машинами и тракторами вместо муж-

чин, которыу шли на войну и работали на железных доро-

гах и металлургических заводах. 

Ключевые слова: война, фашизм, победа, фронт, 

тыл, битва, героизм. 

It is known that the rear workers made a significant contri-

bution to the victory of the Great Patriotic War. In the bloody 

war, home front workers along with people from the Soviet 

Union jn the battlefiekl shared the pain of war, did not choose a 

yob, plowed, harvested wheat, sent food and warm clothes to the 

front. The article analyzes how female heroism is portrayed in 

these works during the Cold War. There were also women on the 

front lines: doctors, pilots, artillery, air defense, communica-

tions, drivers, topographers, reporters and even women who 

drove tanks, fired artilleru, and served in the army. Women 

worked in secret organizations behind the enemy s bak fnd took 

part in guerilla movements. They flso trained men in the opera-

ted factory machines and tractors instead of men who went to 

war, and worked in railways and ironworks. 

Key words: war, fascism, victory, front, rear, battle, he-

roism. 

Бул каргашалуу окуя өзүнүн маани-манызы бо-

юнча, жагдайларынын өзгөчө курчтугу боюнча куча-
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гына алган аймагы, катышкан өлкөлөрдүн, адамдар-

дын саны, адамзатка тийгизген кесепеттери, курман-

дыктары, бир нече жылды өз ичине камтыган убак-

тысы менен өзгөчөлөнгөн мүшкүлдүү, өтө олуттуу 

тарыхый окуя. 

Улуу Ата мекендик согуш адилеттик менен жүзү 

каралыктын, ажал менен ар намыстын, ак менен 

каранын, адалдык менен арамдыктын, жаркын келе-

чек менен акыр замандын согушу катары тарых жыл-

наамасында жазылып калды. Бул согуш 1418 күнгө 

созулуп, анын жүрүшүндө Калыгул олуя айткандай: 

дүйнө устаранын мизинде оодарылган таразадай” 

болуп турган Учурунда 57 млн кунөөсүз өмүрлөр 

кыйылган. Совет эли бул согушта 27 млндон ашуун 

адамын жоготкон. 

Ата мекен үчүн жан аябай салгылашы курман 

болгон жоокерлерден сырткары, согуш кесепеттери 

болгон ачкачылыктын, ооруу-сыркоонун, оккупация-

нын, блокаданын, концентрациялык өлүм лагерле-

ринин азаптарынан миллиондогон жаш балдар, аял-

дар набыт болушкан. 

Элибизде согуш апаатынын оор кундорун башы-

нан өткөрбөгөн үй-бүлө жок болсо керек. Канчалаган 

балдар жетим калып, балалык бактысынан ажырап, 

асыл максаттары ишке ашпай калды. 

Биздин эр азаматтар жана тылдагылар жалпы 

журт менен бирдикте кан майданда оор азаптуу күн-

дөрдү башынан өткөрүп, фронтту ок-дары, жарак-

жабдык жана азык-түлүк менен камсыз кылып туруш-

ту. Согушта Ата-мекенин коргоо үчүн миллиондогон 

эр азаматтар баатырларча салгылашып, курман бо-

лушту. Алардын көрсөткөн каармандыктары эске 

алынып, 73 жоокерге Советтер Союзунун Баатыры 

деген эн жогорку наам ыйгарылган.  

Аталарыбыздын, агаларыбыздын ошол ыйык 

жерди сактоо үчүн көрсөткөн эрдиги биздин жашта-

рыбызга тарбиялоонун чоң мектеби болуп эсептелет. 

Өлүм менен тирешкен оор күндөр, мүнөттөр, жан 

аябай кармашкан эрдиктер совет элинин жүрөгүндө 

кетпес тактардан болуп калды. Эгерде ошондо же-

ңишке ээ болбосок, азыр кандай жашоодо жашаары-

бызды элестетүү кыйын. Кыргыз элинин боорукер-

лиги, мээрмандыгың ошол учурда блокадада калган 

Ленинграддан 16 000ден ашуун адамды асырап алган-

дыгынан да баамдоого болот. 

Согуш мезгилиндеги жалпы аялзатынын жашоо-

су, турмушта болуп жаткан азап-тозокту,оор басы-

рыктуулугу көтөрүмдүүлүгү менен жүрөгүно баты-

руусун жазуучулар чыгармаларында укмуштуудай 

образдарды сүрөттөп бере алгандыгы менен айырма-

ланат.  

Бул ой кандайдыр бир денгээлде “Саманчынын 

жолу” повестине тиешелүү дешке толук негиз бар. Эң 

эле бери калганда ал мезгилде жазуучунун алдында 

согуш учурунда бардык түйшүктү, кайгы-зарды, бүт 

бойдон которгон кыргыз аялынын образын сүрөттөө 

максаты турду. Бул образ өзүнүн реалдуулугу жана 

көркөмдүк мазмуну боюнча чыныгы эпикалык мас-

штабдагы даражага көтөрүлүү эле. 

Повестте УАМ согуш мезгилиндеги оор тагды-

рын, адам баласына апкелген бул кандуу ааламаттын 

бүлүнчүгүн ачык, даана сүрөттөө максатында гана 

эмес, ошондой эле Жер Эненин образын биринчи 

жолу улуттук адабияттын орбитасына алып чыкты. 

Натыйжада, карапайым, жөнөкөй кыргыз аялынын 

реалдуу образы нукура эпикалык масштабга көтө-

рүлүп, адамдын жекече тагдыры, жекече трагедиясы 

жалпы элдик, жалпы адамзаттык мааниге өтөт. Согуш 

мезгилиндеги кыргыз аялынын тагдыры жөнүндөгү 

“Бетме-бетте”, “Жамийла” повесттерин улап, терен-

детип, өзүнчө бир трилогияны жаратты. 

Кыргыз эл акыны Аалы Токомбаевдин өлкөнүн 

Борбордук мамлекеттик архивине өткөрүп берген 

каттарынын чоң жыйнагына Улуу Ата Мекендик со-

гуш жылдарында жаралган көптөгөн кызыктуу фак-

тылар менен чыгармалар топтолгон. Архив фондунда 

Кыргызстандын тарыхы жана жалпы постсоветтик 

мейкиндик үчүн, тарыхты жараткандар, жеңишти 

алып келгендер үчүн зор мааниге ээ документтер бар. 

Советтер Союзунун жеңиши - бул совет элинин 

жеңиши жана анда аялзаты дагы белгилүү ролду ат-

карган. Аялзаты көптөгөн даңктуу барактарды кал-

тырышкан. 

Бүткүл өлкө боюнча өткөрүлгөн жыйындарда 

жана митингдерде аялдар Мекенди коргоого өздө-

рүнүн даяр экендигин билдиришкен. Аялдар менен 

кыздар партиялык жана комсомолдук уюмдарга, ас-

кер комиссариаттарына кирип, майданга жөнөтүүнү 

талап кылышкан. Аракеттеги армияга жөнөтүү тала-

бы менен кайрылган ыктыярдуулардын 50%ын аял-

дар түзгөн. 

Улуу Ата Мекендик согуш жылдары Советтер 

Союзунун аялзаты массалык түрдө согуш аракеттери-

не катышкан, тарыхта Мекенди коргоо үчүн мынча-

лык көп аялзаты катышкан согуш болгон эмес. Кызыл 

Армиянын катарына кирүүгө жетишүү менен, аялдар 

жана кыздар аскер адистиктеринин дээрлик бардыгын 

үйрөнүшкөн жана Советтик куралдуу Күчтөрдүн ка-

тарында өздөрүнүн күйөөлөрү, аталары, ага-инилери 

менен ийиндеше кызмат өтөшкөн. 

Аялдар майдандын алдыңкы сабында дагы бо-

лушкан: дарыгерлер, учкучтар, көзгө атарлар, абадан 
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коргонуу бөлүктөрүндө, байланыш, чалгындоо бө-

лүктөрүндө, айдоочулар, топографтар, кабарчылар, ал 

тургай танк айдаган, замбирек аткан жана жөө аскер-

лердин катарында кызмат өтөгөн аялдар көп болгон. 

Аялдар душмандын тылындагы жашыруун уюмдарда 

иштеп, партизандык кыймылдарга катышкан. Алар 

оорукта дагы «эркектердин» адистиктерин үйрөнүп, 

согушка аттанган эркектердин ордуна заводдун ста-

нокторун, тракторлорду иштетип, темир жолдо, те-

мир эритүүчү ишканаларда иштешкен. 

Төмөндө Кызыл Армиянын командирлеринин 

Аалы Токомбаевге жазган катынан үзүндү келтире-

биз: 

«Урматтуу жолдош Токомбаев! 

Биз, Кызыл Армиянын командирлери, майор 

Фролов И.В., майор Семенов В.П., капитан Стенеко 

П.А., Фрунзе шаарында иш сапарында жүргөндө сиз-

ге аңгеме жазуу же биздин катыбызды басып чыгаруу 

өтүнүчү менен кайрылабыз. Кат биз үчүн, жоокерлер 

менен командирлер үчүн көп нерсе жасаган аял туура-

луу. Эгер бул аялдын адамзатына болгон терең сүйүү-

сү жөнүндө эч ким билбей калса, абдан өкүнүчтүү 

болоор эле» [2]. 

Согуш мезгилинде канчалаган аялзаты жесир 

калып, турмущтун оор азабын мойнуна алып, кыйын-

чылыктарды көтөргөн кайратман, сабырдуу чыныгы 

каармандар. Бирок, изилдөөчүлөр тарабынан согуш 

мезгилиндеги баатыр аялдардын эмгеги көп эскерил-

бей, изилденбей калууда деп эсептешет. Тилекке кар-

шы, андай аракеттер болбой келет, - дейт тарых 

илимдеринин доктору Айнура Арзыматова [3]. 

Быйыл мурдагы Советтер Союзуна кирген, Улуу 

Ата Мекендик согушка катышкан өлкөлөр Жеңиштин 

75 жылдыгын белгиледик (пандемия лык кырдаалга 

байланыштуу). Москвада жеңиш парады болду. Бул 

согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. 

90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 

Мына ошол тарыхта болгон каармаандардын эмгеги 

адабиятта сүрөттөлүп чагылдырылып жатты. 

Согуш жылдарында У.Абдукаимов «Карында-

шыма» деген ат менен повестин жарыялады. Чыгар-

мада Кадырбектин согуш мезгилиндеги Наталия ат-

туу орус кызынын фронттогу тагдыры жөнүндө баян-

далып, согуштун оор шарттарындагы орус кызынын 

баатырдыгын сүрөттөп, карындашына кат жазып бил-

дирип, карындашын да ошондой эле кайраттуулукка, 

чыдамкайлыкка чакырат. Автордун негизги максаты 

кыргыз кызынын образын ачып берүү болгон. Ырын-

да негизги аскердик милдетими аткарып, туулган же-

риме аман-эсен кайтып барсам колуңдан суусундук 

ичип, саамайындап сылап, турармын көз жашыңды 

аарчып, ошондуктан белиңди бошотбой өсө бер ка-

рындашым, - деп билдирет. 

Ал эми «Мен келемин» деген ырда (1944) сүйгөн 

жардын элесин мындайча сүрөттөйт: Мен сүйгөн жар 

түн уйкусунан козголуп, далай ойго батып, көздөн 

жаштар агып, өмүрүмдүн гү азыгы болгон сүйгөн жа-

рына «Сабырдын түбү сары алтын» – деп, сабырдуу-

лукта күтүшүн, аманчылык болсо кадыр түн атарда 

депо юн билдирет. 

Албетте бул ырлар согуш талаасында жарык 

көргөн ырлар. Негизги көңүл бөлө турган маселе, жа-

зуучунун оюн онго бөлгөн, түйшөлткөн кыргыз кыз-

дарынын бүгүнкү тагдыры, эртеңки келечеги туура-

луу. Жоокер өзүнүн аскердик милдетин жоопкерчи-

ликтүүлүк менен аягына чейин аткарып, акыры же-

ңиштин келерине ал ишенет. 

Жыйынтыктап келгенде, согуш учурундагы аял-

затынын каармандык иштери айтып бүткүс десек жа-

ңылышпайбыз. Акын-жазуучулар чыгармаларында 

кайсы жанр болбосун аялзатынын каармандыгыгын 

көркөмдөп сүрөттөөгө аракеттерин жасашып, алар-

дын образдарын ачып берүүгө далалаттанышты. 
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