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■ ыл Тарых жана ма- 
тданият жылында 

Ысык-Көл жергесинде архео- 
логиялык изилдөөсүн улант- 
ты. Казуу иштерине келип ка- 
тышкан студенттерибиз ауди- 
торияда алган билимдерин та- 
лаа шартында бекемдей алыш- 
ты. Алтынай кадимки казуулар- 
га катышып, өз эмгеги менен 
илимий изилдөөгө салым ко- 
шо алды. Төмөндөгү макалада 
ал өз пикирин чагылдырганга 
аракеттенди.

Археологиялык 
экспедициянын жетекчиси, 
т.и.к. КТМУнун профессору, 

археолог Кубатбек 
ТАБАЛДИЕВ

ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЯТ ЛСЫЛЫНА КАРАГА

АРХЕОЛОГИЯЛЫК ТАЖРЫЙБАНЫН 
ЖЫЙЫНТЫГЫ

Ата-бабаларыбыздын жашоо- 
турмушун, үрп-адаттарын жа- 
на турак жайларын үйрөнүп, 
изилдөө -  бул өзүнчө бир ыра- 
хат алуучу жана ары кызыктуу, 
ары илимий иш.

Ал эми аларды өз колубузга 
кармап көрүү мүмкүнчүлүгүн 
түзгөн илим-археология эке- 
ни талашсыз. Салтка айланган 
археологиялык экспедициябыз 
Кыргызстандын бермети бол- 
гон чалкып жаткан Ысык-Көлдүн 
түштүк тарабынан орун алган 
Туура-Суу айылындагы Көңдөй 
жергесинде өтмөк болду.

Көңдөй жергеси берекелүү жер 
экен. Тунук мөлтүр суусу, таза 
абасы жана жан сергите беттен 
сылаган жылуу шамалы жан эр- 
гитет. Көңдөй жергесинин бир 
тескейи жащыл төрлүү, күңгөйү 
ачык сары, кызгылтым тоолор 
менен курчалып, көркөмү көздүн 
жоосун алат.

Туура-Сууга келип, эртеси 
көптөн күткөн археологиялык 
казуу учуру келип, баарыбыз 
башкача сезимдерге дуушар бо- 
луп жаттык.

Ар бирибизди «бул эстеликтен 
эмне табылат болду экен» - де- 
ген ой ээлеп турду. Биз бул экс- 
педиңиянын жүрүшүндө 4 кор- 
гон казабыз деген план койдук. 
Коргондор жантайыңкы тоонун 
этегинде орун алган. Ар бир кор- 
гонду сүрөткө жана видеого тар- 
туу иштерин баштадык.

Бул казуу ишинин негизги та- 
лаптарының бири болуп эсепте- 
лет. Топ-топко бөлүнүп, таштар- 
дын контурун чыгарууну баш- 
тадык. Иш кызуу жүрүп жатты, 
баарыбыз көңүлдүү музыканын 
коштоосунда иштеп жаттык. Бул 
казуу иштери бир гана практи- 
ка болбостон, группа аралык 
достукту да чыңдай алды десек 
жаңылышпайбыз.

Адегенде балбал таш табылып, 
казууга болгон кызыгуубузду ан- 
дан ары өөрчүттү. Балбал таш- 
тын жогорку, баш тарабын гана 
таптык. Бирок анын монголоид- 
дик расалык тиби жана учу жо- 
гору кайрылган муруту орто кы- 
лымдагы түрк тилдүү калктын 
өкүлү болгонун далилдеп турат. 
Эмне себептен баш тарабы тал- 
каланганын азыр аныктоо кый- 
ын. Балким сырттан келген душ- 
мандар тарабынан талкаланган 
чыгаар.

Бир гана казуу иштери менен 
алектенбестен, билим алуу жаа- 
тын да унутта калтырган жок- 
пуз. Ачык асман алдында сабак

окуу ар дайым эле келе берчү 
мүмкүнчүлүктөрдөн эмес. Ка- 
зуунун ыкмасына ылайык ар 
бир археологиялык катмарды 
сүрөттөп жазып, эстеликтин 
таштарын кагаз бетине түшүрүп, 
улам табылган сөөк калдыкта- 
рын, чопо идиштин сыныктарын 
күндөлүккө түшүрүп турдук.

Көңдөй жергесиндеги төртүнчү 
объектти казууга көп убакыт 
сарпталды. Ал кең аянтты ээ- 
легендиктен аны төрт сектор- 
го бөлүп казуу иштерин башта- 
дык. Эстеликтин чыгыш тара- 
бында жарым ай көлөмүндөгү 
үч катар тизилген таштар жай- 
гашкан экен. Балким ал байыркы 
эстеликти куруп, маркумду уза- 
туучулардын ай, күн сымал аа- 
лам объектилерине болгон ише- 
ними менен байланыштуу болу- 
шу да мүмкүн.

Археология -  бул чоподон жа- 
салган идиштердин тарыхы, ке- 
рамиканын тарыхы деп тамаша 
иретинде айтылган кеп да бар. 
Анын сыңарындай, Көңдөйдөгү 
изилденип жаткан эстеликтен 
коло дооруна таандык андрон 
маданиятына мүнөздүү идиш- 
тин бир бөлүгү табылды.

Кубанычыбызда чек жок эле. 
Мынакей, археологдун кубанычы 
да, жашоосунун маңызы да ушул 
деп ичибизден миң кайталап, 
жүзүбүздөн күлкүнүн изи көпкө 
чейин кетпей турду. Ал өтө чоң 
эмес келип, өңү кара экен. Улам 
кийин керамиканын бөлүктөрү 
чыгып жатты.

Бирде күн ысык тийсе, бирде 
нөшөрлөй жааган жамгырдын 
катаалдыгына карабастан, ар бир 
саатты текке кетирбей кызыгуу 
менен казуу иштерин улантып 
жаттык. Коло дооруна таандык 
эстеликти казуунун натыйжасы 
быйылкы 2016-жылдагы архео- 
логиялык изилдөөлөрүбүздүн 
туу чокусу болду. Мындан тыш- 
кары, коло доорундагы турак 
жайды казууга да жетиштик. 
Кан-Дөбөнүн жанынан орун ал- 
ган Эркин-Тоо жергесинен шуру 
жана от жагып ырым аткарыл- 
гандан кийин калган күл катмар- 
ларын таптык. Ал жердин жара 
кесилишинен археологиялык ма- 
даний катмарлар даана байкалып 
турду.

Экспедициянын жүрүшүндө 
палеолиттик Ак-Өлөң эстели- 
ги менен таанышгык. Мындагы 
жайылып жаткан чылкый кара 
түстөгү таштар бизди таң кал- 
тырбай койгон жок. Алар тээ 
байыркы таш дооруна таандык 
болгон издерди, нечендеген сыр- 
ларды өзүнө сактап калган. Бул 
жер байыркы адамдардын таш 
курал жасаган жери болгон.

Таштардын ичинен пласти- 
наларды жана таш чордондору 
- нуклеустарды кездештире ал- 
дык. Таш доорундагы курал жа- 
соочу “байыркы ишкана’’ менен 
таанышкан соң сапарыбызды ан- 
дан ары уладык. Бир аз баскан- 
дан кийин эле таш бетине чегил- 
ген тоо текелердин сүрөттөрүн 
көрө алдык.

Биз туруктуу жашаган Туура- 
Суу айылынын тургундары жа- 
на кичинекей балдары биз менен 
абдан жакшы мамиледе болуш- 
ту. Катуу жааган жамгырдан жер 
бетине чыгып калган чопо идиш 
калдыктарын, керамикаларды 
чогултуп келип берип турушту.

Археологиялык экспедиция- 
нын акырында коло дооруна та- 
андык кургандан үмүтүбүз ак- 
талды. Эмгегибиздин акыбети 
кайтып, бул кургандын түндүк- 
батыш тарабынан сөөктүн учта- 
ры көрүнө баштады. Биз улам 
кызыгып казып жаттык. Ою-

бодо малдын көп сөөктөрүн жай- 
гаштырышкан экен. Муну мар- 
кумдун «тиги дүйнөдөгү» азы- 
гы катары коюлган деп оолжо- 
ого болот.

Таштан курулган таш табыт 
сыяктуу жай, скелеттин жай- 
гашкан абалы коло доорун- 
да белгилүү болгон андрон ар- 
хеологиялык маданиятына та- 
андык деген пикирди жаратты. 
Бул биздин экспедициябыздын 
жүрүшүндөгү эң көрүнүктүү та- 
былга гана эмес, Кыргызстан ар- 
хеологиясына жаңы маалымат- 
тарды кошкон эстелик катары 
таанымал болору айтылууда.

Албетте, бул бир гана биз үчүн 
эмес, баарыбыздын сүйүнүчүбүз 
болуп калды.

Кетээрге жакын кубанычыбыз- 
га кубаныч кошулду. Биздин ар- 
хеологиялык курамдын тажрый- 
балуу мүчөсү Толкунбек был- 
тыркы практика учурунда ачыл- 
ган Кереге-Жар петроглифтерин 
улантып изилдеди. Күүгүмдө кеч

бузда тез эле ачып, ал жөнүндөгү 
маалыматтарга ээ болсок экен 
деп үмүттөнүп иштедик. Кыл- 
даттык менен казуунун натый- 
жасында адамдын скелети ачык- 
айкын көрүнө баштады. Ал аял- 
дын сөөгү экенин жана ал жал- 
гыз эмес, жанында 2-3 жашар 
баласы кошо көмүлгөнүнө күбө 
болдук. Анын өзү менен ко- 
шо көмүлгөн күмүш сөйкөсү 
өз учурунда абдан кооз жана 
көркөмдүү болсо керек. Мар- 
кум аял сөөгү бүрүшкөн абал- 
да, оң капталына жаткырылып 
көмүлүптүр.

Кызык жери моюн тарабында

кайтып, бизди сарсанаа кыл- 
ган менен ченебеген олжо ме- 
нен кайтып келди. Көрсө, Тол- 
кунбек Теңир-Тоолордо өтө сей- 
рек кездешүүчү байыркы петро- 
глифтерди таап, сүрөткө тартып 
келиптир.

Ошентип, биздин археологи- 
ялык экспедициябыз да аягына 
чыгып, коштошчу күн да жетип 
келди. Коштошуу оорго турса да, 
сапарыбызды жыйынтыктоого 
мажбур элек. Биз кыска, бир ай 
ичинде археологиялык практи- 
кадан келечектеги тарыхчы ка- 
тары билим алуудан тышкары, 
жашоо-тиричилик сабактарын 
да алдык.

Мына ошентип, Тарых жа- 
на маданият жылында биздин 
байыркы тарых кантип, кандай 
булактардын негизинде, кандай 
кыйынчылык, маңдай тер менен 
жазыларын билип кайттык. Та- 
лаа изилдөөлөрү иштин башта- 
лышы гана. Археологиялык ка- 
зуудагы жаңы табылгалардын 
үстүндө иштөө дагы көп мээнет- 
ти талап кылат. Биз келерки жы- 
лы да археологиялык казуулар- 
га катышып, элибиздин тарыхын 
байытууга салым кошсок деген 
үмүтүбүз бар.

Алтынай ӨМҮРБЕКОВА, 
Кыргыз-Түрк “Манас”

университетинин студенти


