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 Лекция №10.        «ОГУЗ-НАМЕ» (Огуз каган эпосу)

 1.«Огуз-наме» - огуз түрктөрүнүн түпкү атасы жана мифтик бабасы.
 2.“Огуз -наме”чыгармасынын мааниси.
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Лекциянын тексттери:
 1.«Кыргыз совет энциклопедиясы» китебинде мындай маалымат берилген: «Огуз-наме» - огуз 

түрктөрүнүн түпкү атасы жана мифтик бабасы Огуз каган (Огуз кан) жөнүндөгү эпикалык 

чыгарма». Чыгарма түрк тилдүү элдердин ортоктош болушу, демек, мыйзамченемдүү көрүнүш. 

Дастан эл арасында кеңири айтылып келсе да, жазмага эки-үч гана нускалары түшүрүлүп 

калган. 

Биринчиси - уйгур арибинде көчүрүлүп, Париждин улуттук китепканасында сакталган 

21 барак, 42 беттен турган нускасы. Бул нусканын өзгөчөлүгү ар бир бетке болгону  жолдон гана 

проза түрүндөгү учкул, жорго сөздөр жазылган, ошондой эле нускада өгүздүн, мүйүз 

тумшуктун сүрөттөрү тартылган. Париж нускасын башка нускаларга салыштырганда көпчүлүк 

окумуштуулар адабий чыгарма катары эсептешет. 

Экинчиси - араб арибинде белгилүү тарыхчы, окумуштуу, Хиванын ханы Абылгазы ибн 

Араб Мухаммедха н (1603-1663-ж.) жазга н «Түркмөн санжырасы» жана «Түрк санжырасы» аттуу 

эмгектери, үчүнчүсү - Фазлаллах Рашид ад-Диндин «Жылнамалар жыйнагы». Төртүнчүсү -

жогорку нускаларга таянып, проза менен өзбек тилинде жазылып, Ташкенттеги Чыгыш кол 

жазмалар институтунда сакталганы деп билдирет түрколог казак окумуштуусу Э. Коңыратбаев
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 2. Дастандын көлөмү чакан болгондугуна карабастан, анын көркөм өзгөчөлүгү, мифологиялык

белгилери ж.б . окумуштуулардын көңүлүн ар дайым буруп келген. Илимпоздор негизинен

төмөнкү суроолорду чечүүгө аракеттенишкен: Огуздар кимдер болгон, чыгарма кайсы доордун

му расы, кайсы тилде жазылган, тарыхый прототиби барбы, балким эпостор менен

үндөшөбү?.. Бул чыгармага атактуу окумуштуулар - Ф.Дитц, В.Радлов, Риза Нура, Н.Бичурин, А.

Бернштам, В. Бартольд, А. Кононов, А.Щербак, В.Жирмунский, Х.Көроглы ж.б. баалуу

пикирлерин билдиришкен. Огуздар Сыр дарыянын төмөнкү агымында жашаган көөнө түрк

урууларынын бири. Академик В. Бартольд Сыр дарыя аймагынын жээгинде огуздар узак ж ыл

бою мекендегенин, көптөгөн кооз шаарларды тургузганын, Жаңыкент өңдүү борбору болгонун

белгилеген. Огуздар күчтүү мамлекет катары коңшу өлкөлөр менен саясий биримдикте карым-

катнашта болушкан. Мисалы, Киев Русу менен пикирлеш болушуп, Хазар хандыгына , Эдил

жана Кама дарыяларынын жээгинде отурукташкан булгарларга каршы согушушкан.
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 А. Н. Бернштам «Огуз наменин» текстинен тарыхый катмарларды ажыраткан:

1. Матриархат доору патриархат дооруна оошкон чак;

2. Таптык мамилелердин калыптануу мезгили;

3. Гун доору. Огуз менен Модэ ортосундагы жалпылык ;

4. Байыркы түрк доору. IX-XII кылымдар. Чокон Валихановдун пикири да кызыктуу. Ал мындай дейт:

«Казактар - түрк калкы. Огуз-хандын небереси. Кыргыздан чыккан»3 . «Огуз-намени» тарыхый чыгарма

катары эсептеп башкы каармандын прототибин издеген окумуштуулардын бири - Н. Я. Бичурин. Ал тарыхта

өтө белгилүү болгон хундардын каганы Модэ деп белгилесе, немец илимпозу Иозеф Марккварт Чыңгызханды

атайт 4 . Бирок бул пикирлер негизсиз экендигин «Огуз-наме» чыгармасы далилдейт. Ал эми эпостун тилдик

жагдайына келгенде да ачакей пикирлерди кездештиребиз. В. Бартольд: «Аңыздын автору да дал уйгур эмес

сыяктуу, бир кездерде огуздар узак жылдар бою турган кыргыз талаасынын тургуну» - дейт. Чыгыштаануучу П.

Пелльо «Огуз-наме» чыгармасынд а кыргыз тилине окшош сөздөр кездешерин далилдеген. Мисалы, алтын,

өлүк, тирүүлүк, кийик , булут, түндүк, жарык , нөкөр, айгыр, катын, күн ж. б.
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 1959-жылы орус тилине дастанды транскрипциялап, которгон А. М. Щербактын пикири

төмөндөгүдөй: «... чыгарманын мына колдогу нускасын жасаган жергиликтүү кыргыздар эмес,

башка түрк тилдүү калктар». А. Н. Кононов «Огуз-наме» чыгармасынын тилин изилдеп, араб-

фарси лексикалык элементтери көп жолукпагандыгын белгилеп, чагатай тилинин кийинки

калыпташка н түрү деген ойду айткан . Ошондой эле, казак окумуштуусу Кулмат Өмүралиев

«Огуз каган» эпосунун тили» (Алматы: Гылым, 1988) деген атайы эмгек жазган. «Огуз» деген

сөздүн этимологиясын тапканга аракет кылган умтулуулар да болгон. Алсак, Курбангали

Халидов «гыз», «хуз» деген кытай сөздөрүнөн келип чыккандыгын билдирсе, П.Пелльо менен

П.Н. Березин «уыз»1 0 , Л. Лигети саадактын «огу» деген түшүнүктөн чыккан дейт. Али күнгө

чейин бир пикир жок. Бизге кызыкту у дагы бир маселе - «Күл-Тегин», «Тонукөк»

эстеликтерин «Манас» эпосу менен байланыштырып,кандайдыр бир жалпылыктарды,

параллелдүүлүктөрдү табууга аракет кылышкан А. Н. Бернштам менен С. М. Абрамзондун

пикирлери.
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 Абылгазынын вариантынын негизин түзгөн ислам динине таянуу менен А. Н. Бернштам Алмамбет менен

Огузду салыштырып отуруп, эки каарман тең исламды кабыл алуудан баш тарткандыктары үчүн аталарын

өлтүрүшкөндүгүн көрсөтөт. Ал эми С. М. Абрамзон эмгегинде эпостордун бир топ окшоштук жагдайларын атап

өтөт: «Огуз-каган жөнүндөгү легенданын уйгурлардагы версиясын «Манас» эпосу менен салыштырып көрүп,

биз чынында эле «Манастан» А. Н. Бернштам жасаган божомолго негиз болуучу айрым бир белгилерди таба

алабыз. Огуз-кагандын энеси - Айкагандын ысымынан Алмамбеттин энеси - Алтынайдын ысымындагы

окшоштукту көрөбүз. Бирок, Огуздун образынын айрым бир белгилери «Манаста» Алмамбетке эмес, эпостун

каарманы Манаска таандык болуп калган. Огуз энесинин эмчегин биринчи эле жолу эмгенден кийин эт жана

башка тамак-аш, суусундуктарды сураган болсо, Манас да төрөлгөндөн кийин үч карын майды бир ичип-жеп

алат. Эгер Огуздун буту өгүздүн бутундай, денеси карышкырга , көкүрөгү аюунукуна жана д.у.с. окшош болсо,

эпосто айтылгандай Манастын да моюну жолборстукундай, кабагы ажыдаардыкындай, кулагы бөрүнүкүндөй.

Манас да Огуз сыяктуу бала чагында мал кайтарат, атка минип, мергенчилик кылат. Огуз жылкыларды

апылдатып жеп, адамдарды оп тартып жутуп кырып сала турган жалкы мүйүздүү желмогуз менен бетме-бет

кармашат. Манас да Огуз сыяктуу, бала кезинде жырткыч желмогузду, Огуздай найза менен сайып өлтүрбөй

өзүнүн укмуштуу Аккелте деген мылтыгы менен атып өлтүрөт. Баса, жалгыз мүйүздүү желмогуздун образы

«Манаста» да кезигет, бирок башка байланышта кезигет: кыргыздардын душманы Мадыхан баатыр согушка
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 жалгыз мүйүздүү өгүз минип аттанат. «Манас» эпосунда Огуз жөнүндөгү легендада орун алган

диний көз караштардын изи байкалат. Огуз жөнүндөгү легендада түш жоругуч Улук Турук да,

кыргыз эпосунун каарманы да кудай катарында асманга кайрылат . Акырында келип

«Манастагы» Манастын өзүнө колдонулуучу баатырларга мүнөздүү эпитеттерди көрсөтүүгө

болот - көк жал, көк бөрү баатырлыктын синоними. Огуз жөнүндөгү легендада болсо, Огуз

уйгурлардын онгону көк бөрү болот деп айтат, андан ары легендадагы персонаждардын бири

көк жа л бөрү болуп калат , ал кишиче сүйлөйт жан а Огузга берилип кызма т кылып, жортуул

учурунда ага жол көрсөтөт. Бирок «Манастын» Огуз жөнүндөгү легенда менен түздөн түз

байланышы бул легенданын XIV кылымдын башы чендеги эстеликте, Рашид-ад-Диндин

«ТарихиГазани» деген эмгегинде баяндалган мусулман версиясы менен таанышканда ого бетер

айкын ачык формада көрүнөт. Огузкаган жөнүндөгү баяндын сюжетинин келечектеги үлгүсү

болушу чындыкка көбүрөөк жакын. Алмамбеттин окуясынын бир катар тетиктери Чыгыш

Түркстанда тараган байыркы мусулман легендаларынын мотивдери менен сюжет жагынан таң

каларлыктай окшоштугун көрсөтүп кетүү керек». «Огуз-наме » чыгармасы немец илимпоздору

 .
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 (Ф.Дитц), орус (В. Радлов, А. Шербак), казак ж. б. тилдерде которулган. Ал эми кыргыз тилинде

Ч. Өмүралиев менен А. Карасарт уулу үзүндүлөрүн жарыялашкан. Демек, кыргыз окурмандары

дастан жөнүндө аздыр-көптүр тааныштыгы бар десек болот. Даста н сюжеттик-композициялык

жактан алганда бүткөн бир поэтикалык көркөм касиетке ээ чыгарма. Биз Париж жана

Абылгазынын нускаларынын мазмуну менен окурмандарды бир аз тааныштыра кетели. Алгач

Абылгазынын вариантына токтолсок чыгарманын мазмуну мындай: Могул хандын Кара кан,

Өз кан, Көз кан, Көр кан аттуу балдары болот. Атасы дүйнөдөн кайткандан кийин Кара кан

бийликти башкарып калат. Күндөрдүн бир күнүндө ай десе айдай, күн десе күндөй уулдуу

болот. Жаңы төрөлгөн наристе энесинин эмчегин эмбей, түшүнө кирип, мусулман болууга

чакырат. Ал тез чоңоюп, ага бир жашк а толгондо той берилет. Наристе башкалардан биринчи

озунуп: Атымдур Огуз билиңер айан, Намымдур Хысыр билиңер айкын, - деп, жыйылган эл-

журтту таң калтырып өзүнө ат койгон экен да, ар дайым сүйлөгөндө башкала р маанисин

түшүнбөгөн «Алла, Алла» деген сөздү кайталай берет. Огуз бойго жетип, шыңг а бойлуу сулуу

жигит болуп чыга келет. Атасынын уялаш инилерин Өз кан менен Көр кандын кыздарынын

биринен кийин бирин алып берсе, кыздар Огуздун мусулманчылыкты кабыл алуу идеясына

макул болбой коюшат.
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 Бир гана Көз кандын кызы «Сен не болсоң, ошо жолдо боломун» деп, жигит экөө тил табышат.

Бирок Огуздун атасы уулунун бул жоругуна каршы болуп, аны өлтүрмөк болот. Ата менен

баланын ортосундагы кандуу кагылыштан Огуз бийликке келет, элдин баары мусулман

болушат. Кийинчирээк кошуна элдерди каратып, мусулманчылыкка моюн сундурат. Ал Иран

менен Туранды, Шам менен Мысырды, Индустан менен Эдилди ж.б. жерлерди каратат. Анын

алты уулу - Күн, Ай, Жылдыз, Көк, Тоо, Деңиз, жыйырма төрт небереси болот. Чыгармада

ислам дининин идеялары аябай сиңирилгени даана эле байкалып турат. Абылгазынын

варианты санжыралуу келгендиктен жана кийинки замандын «мөөрү» басылгандыктан,

окумуштуулар арасында кеңири сөз кылынбай келе жатат . Ал эми бардык изилдөөлөрдө

Париж нускасы көңүлдүн борборунда болуп, адабий поэтикалык чыгарма катары баа берүүгө

мүмкүндүк берип отурат. Бул нускада ислам дини жөнүндө дегеле сөз жок , бирок зороастризм-

шаманизм элементтери кеңири учурайт. Көк Теңирге, Умай энеге, Жер-сууга, отко сыйынуу,

Күн, Ай, Жылдыз, Деңиз, Көк, Тоо деп ысым берүү эпизоддору күбөлөп турат.
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 Бул нускада баатырдык эпостордун салттык башталыштары сыяктуу эле жарык дүйнөгө келген

наристенин укмуштуудай кереметтүү касиеттери сүрөттөлөт. Ай-кагандын толгоосу да катуу

болуп уул төрөйт. Түп нускада:

Көнө күнлөрдөн бир күн

Ай-каганның көзу кариб бодалди

Еркак огул тогурды

Ошул огулнуң өңлуги чирагы

көк ерди Агызы аташ кызыл ерди

Көзлөри ал, сачлары, кашлары

Кара ердилар ерди...

Кыргызчасы: Аа ошо менен ошо болду

Дагы андан соң кубанычка толду

Ай каган көз жарды да болду уулдуу.

Баланын өң чырайы көк чаар эди.

Эрини алоо, көзү өрттөн,

Чачы, кашы кара эди.

Тектүүдөн теңдеши жок көрктүү,

Ошол уул бир оозанып энесинин ак уузун,

Мундан артык эмбеди.
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 Баатырдын өсүп жетилиши да мифологиялык-фантастикалык мүнөзгө ээ. Анткени, кырк күнгө

толоору менен ойнойт, жылкы багат, күлүк кармап минет, мергенчилик кылып кийик , аюу, 

марал, куш атат. «Аягы өгүздүн аягындай, бели - карышкырдын белиндей» деп сыпатталат. Бой 

жеткенде жырткыч жалгыз көздүү Кият дөөнүжеңет. Дастандагы бир катар циклдер Огуз 

баатырдын үйлөнүшүнө арналат, бул окуя да накта баатырдык, мифтик эпосторго ылайык

кереметтүү сыйкырдын күчү аркылуу жүзөгө ашырылат : 

Көк Теңирге, сыйынууда эле. 

Күүгүм уюду. 

Көк Теңирден көгүлжүм нур куюлду

Күндөн жарык,

Айдан нурлуу.

Өгүз каган жүрүп берди. 

Көрдү анан

Ал жарыктын арасынан бир кызды, 

Жандан жалгыз, 

Көркү арбаган Нурдай сулуу жан эле, 

Маңдайында шоолаланган жарык меңи бар эле
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 Ч. Өмүралиевдин котормосу боюнча алынат.

Алтын казык дегидей! 

Көз талыткан көркү ушунча -

Күлсө Көк Теңири кошо күлөөр, 

Ыйласа Көк Теңирде түн түнөрөөр! 

Бир көрүп ашык болду.                                              

Мифологиялык мотив дастандын башынан аягына чейин сызылып өтүп, чыгарманын 

эпикалык негизин тереңдетүүгөмүмкүнчүлүк түзүп турат.

Кыз-жигит бактылуу жашашып , 

Күн, Ай, Жылдыз деген балалуу болушат.            

Күндөрдүн биринде аң уулоого аттанат: 

Көөлгүп көл жатат дейт. 

Көлдүн уюлунан 

Көрүнөт бир дарак дейт, 

Ал дарак көңдөйүнөн 

Бөлүнөт бир сулуу дейт. 
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Көздөрү көктөй тунук мелтиреген,

Чачтары дариядай шаркыраган,

Тиштери тизген бермет!

Чырайын бир көргөн жаш чыдай албай,

Кымыздай шар ачыган.

Кыжылдап дил кусасы боюна тээп,

«Жанымды ал!» деп жалбаргыдай.

Өгүз каган өрт түшүп өзөгүнө,

Өзөлөнүп сүйүп калды. Поэтикалык эстеликте Көктүн, Жердин кыздарынын

сулуулугун даңктоо үчүн не деген салыштыруулар, эпитеттер, метафоралар

колдонулбайт. Көктүн кызына да, Жерди н кызын а да өздөрүнө таандык көркөм

каражаттар шайкеш келет. Өтө эмоциялуу, көтөрүңкү пафос менен Огуз

баатырдын сүйгөн жарлары сүрөттөлүп, дастанды лирикалык маанайга бөлөйт.

Ошону менен бирге баш каармандын сулуулукк а таазим эткен жа н дүйнөсү

бажырайып ачыла түшөт. Огуз баатырлыгына карабай сезимдин алдына тизе

бүгөт, жүрөгүн сууруп берүүгө даярдыгын билдирет.
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 Болочок жар болуучу сулууга байланыштуу мисалга тарткан эки мисал тең өз

алдынча сүйүү дастаны сыяктуу. Кыздардын образдары көз ирмемдик эпизоддор

болсо да поэтикалуу элестүү боектор менен тартылган. Баяндоо стили да өзүнчө

бир куюлушуп, саптар бири-бирине ширелишип турат. Үйлөнүп, Көк, Тоо, Деңиз

деген уулдардын мээримине бөлөнөт. Уулдарына өзүнө жөлөк-таяк болуп калганда

Огуз баатыр «төгөрөктүн төрт бурчуна «Каган болсом» деп тилегин жар салат.

Коңшу жашаган хандардан элчи келип, ага сыйлык тартуулап, анын карамагына

өткөндүктөрүн билдиришет, ал эми айрымдары күчүнө ишенип, шартты четке

кагышат . Дастанда Огуздун Урум каган менен согуштук кагылышы сүрөттөлөт.

Аскерлер муз тоолорду ашат, Эдилди кечип жеңишке жетишишет. Мына ушул

согуштук эпизоддордо эпостордо оң каармандарга ар дайым жардамга келген

колдоп жүрүүчү сырткы күчтөр пайда болот эмеспи.
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 Бул фольклордук традициядан «Огуз-наме» чыгармасы да кур эмес. Анткени, Огуз

баатыр жаткан чатырга бир жарык шоола түшөт:

Ал жарыктан бир силкинип көк жал бөрү чыкты,

Адам тилин өрүп чыкты:

- Ай каганым, каганым!

Беттеп Урум бараарың,

Бек урушту салаарың,

Бак-дөөлөттү табаарың.

Жол берсе Теңир жортоюн,

Жолуңду ачып оңдоюн.

Көк жал түрк элдери үчүн тотем болуп калган, ошондуктан анын

дастанда катышуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш.

Көк жалдын колду башташы -

Душмандар үчүн каардуу сүр.
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 Ал эми каганды жеңишке үндөйт:

- Эреним, элиң жыйна,

Эгерим карап турба.

Эге бол төгөрөккө,

Эгең - жар, төбө көктө!

«Көк бөрү болсун ураан» дейт каган.

Чыгармада согуштук картиналар элестүү чагылдырылат:

«Ок жаңылып тарсылдап,

Найза үзүлүп карсылдап,

Кылыч сынып жаркылдап,

Төшкө найза куркурап,

Төбөдө ок чыркырап,

Кыл чайнап кырчылдашып,

Чыканактап тыным албай, чырм этип канбай
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 Туусун жыгып, калкын жыйып,

Канча жан опаат таап, күрпүлдөп кара кочкул кан акты...» деп

сыпатталат. Баш каарман «арстан», «кут» ж.б. эпитеттер менен шөкөттөлөт.

Чыгарманын жалпы идеясы душмандан элди коргоо, биримдикке, ынтымактыкка

үндөө болуп саналат. Баатырлар канаттуу тулпарсыз уча албаган куштай,

баатырлыгы эч бир сөзгө татыбай калат. Ошол сымал туягынан чок чыккан

тулпары аны ар дайым жеңиштерден жеңишке жеткирет. Дастанда баатыр менен

тулпардын образдары ажырагыс сүрөттөлөт, «чаар кызыл айгырдын» жоголуп

кетиши Огуздун жан дүйнөсүнө тынчтык бербей бушайман кылат. Урум кагандын

иниси Урусбек Огуз менен согушпай эле баш ийип, эл-журтун кан төгүүдөн,

калаалардын кыйрашынан сактап калат. Чыгармада мындай акылдуу, көрөгөч

бектерге баатыр да башкалар сыяктуу эле боорукерлик, мээрмандык, жакшылык

менен мамиле кылары чагылдырылат.
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 Ал эми каршылык кылгандарга жортуул жасап, Журжут каган менен урушат. Олжого

түшкөн көп дүнүйөнү Жоосун Биллиг ойлоп тапкан атайы арабага жүктөйт. Бирок Огуз

баатырдын жортуулу уланып, «Көк Теңири колдоп, көк жал бөрүсү жолдоп», атынын

туягы жеткен Чинди, Таш кутту, Шамды ж.б. багынтат. Кайсы гана баатырдык эпосторду

албайлы, баш каармандын акыл кеңешчиси болот. Огуздун да Түрк кеңешчиси - түш

көрөт:

«Күн тууштан Күн жүрүшкө керилет алтын жаа, түп жагын түпсүз мелжеп,

тебилет күмүш ок». Түштү Огуз каган жакшылыкка жоруп, уулдары алтын жаа, күмүш ок

таап келип, энчи бөлүштүрөт, той берет, жылдык өмүр жолун, эрдигин жыйынтыктайт:

Анан каган үлүштөн журтун бөлүп уулдарына айтыптыр:

- Канчама ашуу аштым,

Канча жоо менен салгылаштым,

Аргымак минип алкынттым,

Найза сайдым - жоо жыктым.

Касым кан жутту,
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 Досум шаң күттү.

Баары бүттү!

Эми өтөөр чагым

Көк теңириме.

Ыкыбал, Кайыр кош!.. 

Калың журтум күтүп ал!..                                                           

Бул Ч. Өмүралиев которгон тексттен. Котормочунун эмоциялуу эргүүсү сезилип

турат, анткени бул ойду биз ушул эле Огуз кагандын эл-журтуна кайрылуусун казак 

тилиндегисине салыштырып чыгуудан кийин айтып жатабыз. Казак тилинде

акыркы эки сап мындай бүтөт: 

Көк Теңири алдындагы парызымды өтөдим, 

Ел журтымды сендерге табыс етем. 

Ал эми А. Карасарт уулунун котормосу казакчага жакын . 

Чыгармада Огуз кагандын оң жагына он эки ак өргөө, сол жагына он эки ак

өргөө тиктирип той бергендиги көркөмдүү сүрөттөлөт.
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 Ушул жерде кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноевдин эл ичинен жыйган

материалдары эске түшөт: «Бир гана кабар - тарыхка караганда мындан нечен миң

жылдан мурун жер жүзүнүн далайын алган күн чыгыш элинин гунн калкынан

Угузкан деген падышанын той бергени көрүнөт. Угузкандын той бергени.

«Уулдарым жана элим менен аман-эсен жүрүп жоо сапарынан кайттым» - деп, той

аспаптарын даярдап, бир сарай салдыртты. Бүткүл жыгачтарынын башына алтын

орнотту. Лагыл, жакут , зумрат, фируза жана дуре асыл таштар менен чаптырды. Бул

сарайдын артыкча жакшы салынганы үчүн аны сүрөттөп мындай деп ырдады:

Бир үй тикти ошол шаар яр,

Тогуз жүз жылкы, тогуз миң кой өлтүрттү.

Тогузга арак, токсонуга кымыз толтуртту,

Ким ол үй фалак оюнун кылдыңар

Булгаарыдан токсон тогуз абиз кылдырды,

Барча нөөкөрлөрдү чакыртып келтирди»
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 Демек, «Огуз-наме» менен кыргыздын төл мурастарынын айрым жалпылыктары,

лексикалык курамдан, поэтикалык салыштыруулардын окшоштуктары кокустук

көрүнүш эмес, ал тууралуу санжыра, уламалар сюжет да түрк тилдүү элдердин

биринен бирине өтүп кыргыздар арасында оозеки кеңири тарагандыгынын ачык-

айкын күбөсү.

КӨҢҮЛ   БУРГАНЫҢЫЗДАР ҮЧҮН 
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