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ПРОЛОГ

Караңгылыктан жылмышып түшүп жаткан таң эми эле ага-
ра баштаган, анын артынан чыгып келе жаткан күндүн алтын 
нурлары аны жерден тартып алып жатты. Эртең мененки аба 
суук болгону менен асманда бир да булут көрүнбөдү, ал эми күн 
жылуу болору сезилип турду. Талаа чөптөрү менен гүлдөр баш 
көтөрүп, бир аз желге ыргалса, чымчыктар бири-бири менен 
учурашкансып ары-бери учуп жатышты. Айланадагы жагым-
дуу үндөр азырынча чымчыктардын сайраганынан гана куру-
луп жатты. Жерге канча жыл болсо ушул жайларга да ошончо 
жыл болгон. Эртең мененки ар бир убакыт кечээгисине окшош 
болгондуктан караңгылык жарыкка орун бошотуп, жаңы күн 
башталып жатты. Ушул жердеги ушул жаңы күн аягы жок аскер 
лагеринен турду. Күн башталганы менен лагерде ал толугу ме-
нен баштала элек эле. Алачык түрүндө орнотулган найзаларга, 
ошол найзаларга илинген калкандарга жана алачыктарды ай-
ландырып коюлган оор курал-жарак менен соот-шаймандарга 
шүүдүрүм түшүп турган эле. 

Дал ушул жерде сакчылардын бири найзага таянып, тикеси-
нен туруп уктап жатты. Үстү кийиз менен жабылып жүктөлгөн 
арабалар бир катарда, ал эми кээ бир жерлерде бири-бирине 
арт жагы менен турушту. Айрым алачыктардын үстүнөн түтүн 
чыгып жатты. Алачыктардын үстүнө коюлган кийиздер шүүдү-
рүмдөн суу болуп, эми гана чыгып келе жаткан күн нурларынын 
астында жалтырап жатты. 

Лагерде адамдардын үндөрү угулбаганы менен кадамдар-
дын үндөрү, иттердин үргөнү, аттардын окуранганы жана жер-
ди такылдаткан туяк үндөрү угулуп жатты. Эртең мененки на-
маз окурдун алдында даарат алып жаткан сакчылардан жана 
бир нече кызматчылардан башкасынын баары уктап жаткан. 
Эрте туруп көнгөндөр да жаткан жеринен тургулары келбей 
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жатты. Бир аз убакыттан кийин эртең мененки азандын үнү 
угулат, баары намазга турушат, лагерде добулбастар менен 
кернейлердин үндөрү жаңырып, жашоо-тиричилик кызый баш-
тайт. Ар бир таң алдыга жасалган бир кадам болгон. Ал эми ал-
дыда, таптакыр алдыда эмне бар эле? Аны ошол жакта болгон-
дор гана билген. 

Лагердин четиндеги бир нече кошумча алачыктардан чө-
мүчтөр менен казандардын кыңгыраган үндөрү угулуп жатты. 
Өтө эрте туруп көнгөн ашпозчу Мамат алачыктан чыгып, ыра-
каттануу менен керилип алды. 

– Гүлахмед, кел, мага суу куюп бер, жуунуп алып ишти баш-
тайын, - деп ал бирөөгө кайрылды. 

Алачыктан жыйырма үч же жыйырма беш жашка келип кал-
ган орто бойлуу, арык чырай жаш жигит чыгып, ашпозчуга бир 
аз ийилип таазим кылды. 

– Куттуу шашке. – Анан жүзүн күнгө буруп, көзүн сүзүп ке-
рилип, суук абадан терең дем алып алды. – Ооба, бүгүн күн ачык 
болот экен, сөөктөрдү бир аз жылытып алат экенбиз. 

Ашпозчу Мамат күлүмсүрөп:
– Бул куракта сөөктөрүңдү жылытасың, ал эми кырк жаш-

та жонуңду жылытыш үчүн мештин жанында отурасың. – Анан 
ийилип, эттүү колдорун сунду: - Кел, суу куй. 

Гүлахмед алачыктын жанындагы күмүш түстүү кумураны 
алып, ашпозчунун жанына келип, анын колдоруна суу куйуп 
берди. Ашпозчу бетине суу чачты. Муздак суудан бети кызарган 
ашпозчу белди жазып төмөнкүдөй көрсөтмө берди: 

– Казандардын астына от жак!
Ашпозчу Мамат белбоосун чечип, колдорун жана бетин аар-

чыган соң аны кайрадан байлап коюп, алачыкка кирди. Бир аз-
дан соң алачыктан кечинде союлган койлордун бүтүн эттерин 
алып чыкты. Аларды узун казыктарга бирден илип койду. Ала-
чыктын башка жагындагы казандардын жанында кечинде эле 
жуулуп даярдалган чоң дүмүр турду. Ал дүмүргө эт кесилчү. Аш-
позчу койдун бүтүн этин алып, дүмүргө койду. Эки чоң бычак 
алып, аларды бири-бирине кайрай баштады. Анан бычактын 
жылтыраган мизин этке жакындатып, «бисмилла» деди. 
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Ал этти тез жана шамдагайлык менен кесип кирди. Өз ишин 
мыкты билери билинип турду. Бир нече мүнөттөн кийин кой-
дун бүтүн эти ирети менен кесилген эттердин үймөсүнө айлан-
ды. Ашпозчу Мамат кайнап жаткан казанга кой этинин майлуу 
бөлүктөрүн салып, башка бүтүн этти майдалоого киришти. 
Анын негизги иши жана милдети ушул эле. 

…Таң атканча уктабаган дагы эки адам бар эле. Кечинде 
очоктун жанында башталган эки адамдын сүйлөшүүсү дагы 
деле бүтө элек болчу. Алардын биринин башында кийизден 
жасалган конус сыяктуу шоңшогой көрпө тебетей бар эле. Те-
бетейдин арт жагындагы эндүү, жалпак жери ийинине чейин 
түшүп турду. Ал атайын жаандан жана шамалдан коргоо мак-
сатында ошентип жасалган. Кулагына тегерек сөйкө тагынып 
алмай адаты бар эле. Буттарына териден тигилген бийик өтүк 
кийген. Көздөрү бүтүк, жүзү сүрдүү көрүнгөнү менен көз кара-
шы таасирдүү болуп адамды ойго салчу. Кыр муруну бетин бал-
тага окшош кылып көрсөтчү. Көз карашы каардуу жана чечкин-
дүү эле. Бою узун эмес болгону менен тулку бою күчтүү болгон. 
Тыкан алынган күрөң сакалы бар эле. Сүйлөшүүгө келгенде аб-
дан жөнөкөй адам болгону менен дал ушул киши Улуу Эмирдин 
өзү эле… Аны көргөндөрдүн баары анын салгулашууда көргөз-
гөн  эрдигин, чечкиндүүлүгүн жана сүрдүүлүгүн көп айтышар 
эле. Салгылашуулардын биринде ал оң буту менен оң колунан 
катуу жаракат алгандыктан аксап басчу жана колундагы эки 
бармагы иштечү эмес. Бирок ошого карабастан ал салгылашуу 
учурунда четте турбастан дайыма ага кирип кетчү. 

Кээде ал жука сакалын диртилдетип коюп жанындагы адам-
ды угуп отуруп ойлонуп калчу. Ушул жолкусунда анын жанында 
отурган адам анын жактоочусу, аксакал устат Сейид Берке бол-
чу. Узун сакалы менен ак селдеси бар бул кишиден жакшылык 
сезилип турчу жана ошол ак селде менен узун сакал ага өзгөчө 
бир сонундук берип турган. Ортодо күйүп жаткан көмүрлөрдү 
таяк менен анда-санда которуштуруп турган Сейиддин түрү бу-
шайман болуп турду. 

Бул экөө алачыктан анча алыс эмес жерге жагылган оттун 
жанындагы камыштан жасалган жөкөдө отурушкан. Алардан 
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он беш-жыйырма кадам алыста турган сакчылар аларды көңүл 
коюп, кызыгуу менен карап турушту. Алардын милдети ошон-
дой эле. Улуу Эмир түн киргенден баштап эле аларга эч кимди, 
жадагалса эң жакындарын да жакын жолотпоону буйрук кыл-
ган. 

Айрым маселелерде Эмир устатка макул болбой жатканы 
алардын сүйлөшүүсүнөн сезилип турду, анын сууктан жана от-
тун ысыгынан кызарып турган бети ого бетер кызарып жатты. 
Бирок ал каршылыгын буйрук түрүндө эмес, тынч жана акырын 
билдирип жатты. Устат таягы менен көмүрлөрдү дагы бир жолу 
которуштурду. 

– Курултай (1) сени Улуу Эмир кылып шайлады. Мындан 
аркы ниетиң кандай? 

Түнү башталган кеп эң олуттуу жерине келгенин сезген Те-
мирлан жообун кечиктирген жок. 

– Бүткүл Туранды бириктирем! Турандын мурунку куду-
ретин кайтарам!.. – Эмир устаттын сакал арасында көрүнбөй 
калган эриндеринен жымжырт күлүмсүрөөнү сезип,  унчукпай 
калды.  – Менин буга күчүм жетпейт деп ойлойсуңбу? – деп ал 
ишенбестик менен кошумчалады. 

– Жетет, бирок… - Сейид бир аз унчукпай турду. – Бирок Ту-
ран өтө чоң да, чыгышта ал деңизге чейин жайылат, түштүктө 
Индия менен курчалган, түндүктө Ордонун жерлери Московия-
нын борборуна чейин созулат. Батышта каапырлардын халифи 
Папанын жерлери менен чектешет. Бул чоң эмеспи? 

Устаттын айтканына макул эместигин Эмир дагы бир ирет 
билдиргиси келди. 

– Мейли ошондой болсун, устат. Бирок менин кылычымын 
узундугу да сен айткан жерлерге жете алат да. Анткени менин 
мага берилген күчтүү аскерим бар. 

Мандаш токунуп отурган Сейид бир бутун созду. Уюп кал-
ган тизесин акырын ушалап, Эмирге карады. 

– Мен сенин кылычыңдын узундугунан эч күмөн санабайм. 
Бирок ал үчүн көптөгөн маселелерди ийгиликтүү чечүү зарыл. 

Устат сөздү каякка буруп жатканын Темирлан түшүнүп, ал-
дын ала сол колун көтөрүп: 
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– Эмне дээриңди билем, устат. Ал үчүн көп акча, алтын ке-
рек деп айтасың да. 

Устат анын сөзүн ырастады. 
– Туура. Ал үчүн көп алтын керек. Ошондуктан Жибек жолу 

сенин колуңда болуусу зарыл. Бардык жолдордо тартип орно-
туу керек. Азыр Жибек жолунда башаламандык өкүм сүрүп жа-
тат. Күчү барынын баары кербендерди тоноп же алардан ойго 
келгис өтөлгө алып жатышат. Бирок Жибек жолун көзөмөлгө 
алыш үчүн Туран толугу менен сенин башкарууңа өтүшү керек, 
сенин кылычың менен бийлигиң абдан күчтүү болушу зарыл. 
Болбосо… Туран жөнүндө кеп кылуунун деле кажети жок. 

Темирлан аны абдыраган түрү менен карап калды. 
Чогулуш, жыйналыш, жыйын   
– Бул мүмкүн эмеспи? 
Сакал астындагы эриндер дагы бир жолу сырдуу жылмай-

ды, бирок Сейид өңүн олуттуу кылып көргөзүп, жылмайганын 
дароо жашыра салды. 

– Албетте мүмкүн! Сен курултайда хан болууга татыктуу 
эмесмин деп айтып, өзүңдү эмир наамы менен гана чектеп туу-
ра кылдың. Сенин бул чечимиң Чынгысхандын уруусунан чык-
кан адамдарга жакшы ишара болду. Дагы бир нерсе: негизги ма-
селе наамда эмес, бүгүнкү күнү сенин кайсыл тарапта экениңде. 

Устаттын бул сөздөрүнөн Темирлан бир аз мас боло түштү, 
сол бутун от жакка карай созуп, шаңдуу сүйлөдү: 

– Туура айтасың, устат, күч чындыкта эмес, чындык күчтө! 
Зомбулук менен кылыч бар жерде күч бар! 

Күтүлбөгөн жерден айтылган бул сөздөрдөн Сейид Бер-
ке бир аз абдырай түштү. Темирланга ал мындай нерселерди 
үйрөткөн эмес эле. «Мындай коркунучтуу ойлорду ал каяктан 
алды экен? - деп ойлоду. – Балким убагында мен ага бир нер-
селерди туура эмес түшүндүрүп салгандырмын? Анын ойчул 
экенин билчүмүн, бирок ушундай жаман нерселерди ойлорун 
ойлогон эмесмин». 

Мындай ойлорду сыртка чыгаруу сүйлөшүүнү жагымсыз 
нукка бурмак, бирок кээ бир нерселерди кыйытып айтып коюу 
керек. 
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– Уулум, сен Алла тандаган адамдардын бири экениңди би-
лем, - деп устат эки колун жогору көтөрүп айтты, - анын күчүнө 
жана акылмандуулугуна мен да, сен да, аскер да туруштук бере 
албайт. 

Устат эмнени айткысы келип жатканын Темирлан түшүнүп, 
жаштыгынын айынан айтылган өз сөздөрүнөн уялып калды. 
Анан бутун кайрадан астына бүгүп, айбын сезип, устатты карап 
калды. 

– Мени кечир, устат! Мен кадырланган нерсени маскаралап 
койдум окшойт. 

Эмирдин кечирим сурашы Сейиддин маанайын көтөрдү. 
– Уулум! – деп Берке оор сүйлөдү. Анын үнүндө бир аз кайгы 

бар экени араң сезилип жатты. – Бир чындыкты эсиңден чыгар-
ба. Кылыч эч качан чындык боло албайт! Бирок чындык үчүн 
шилтенген кылыч күч жана ал күч менен сүйлөшүүгө болот. 

Устаттын бул оюн Темирлан толук түшүнбөгөнү менен мак-
сатын баамдады. 

– Бирок Туранга толугу менен ээлик кылыш үчүн эмне кы-
луу керек экенин айтчы, устат. 

Берке бул суроону түнкү сүйлөшүүнүн жыйынтыгы болот 
деп күтүп турган эле. Бул учурду узак убакыт бою сабырдуулук 
менен күтүп жаткан. Бирок ал өтө шашылып жаткандыктан 
аны бир аз күттүрүү үчүн оттогу көмүрлөрдү кайрадан аралаш-
тырууга киришти. Бир аз өчүп калган от кайрадан жалбырттап 
күйө баштады. Темирлан отту көңүл коюп карап жатканын сез-
ген Сейид кепти башка нукка бурду. 

– Мына бул күйүп жаткан отту карачы. Бая эле ал өчөйүн 
деп калган эле, көмүрлөрдү аралаштырып койгон соң ал кай-
радан жалбырттап күйө баштады. Демек сырттан кийгилишүү 
керек, антпесе такыр өчүп калат. Түшүнүп жатасыңбы? 

Эмир бул даанышман сөздөргө суктанып, башын ийкеп кой-
ду. 

– Албетте, түшүнүп жатам, устат! Эгер каалаган маселеге 
кийгилишсе, ал жашайт, бутуна турат, эгер аны өзүнө коюп кой-
со, буга окшоп күлгө айланат. – деп Эмир колу менен отту көр-
гөздү. 
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Темирландын бул сөздөрүнө Сейид абдан ыраазы болуп, ага 
билдирбей колдорун көтөрүп, асманга ыраазычылыгын бил-
дирди. 

– Көңүл коюп ук, анткени бул нерсе келечекте сенин тагды-
рыңды, үй-бүлөңдүн, өлкөнүн, Турандын тагдырын чечет. 

Сейид шыбырап сүйлөгөнгө өттү. Эми анын сөздөрү сакчы-
ларга да угулбай калды, бирок алар сөздөр маанилүү экенин 
жаш Эмирдин жүзүнөн билип жатышты. Эгер ошол кезде сак-
чылардын бири сүйлөшүүнү угуп калганын Эмир билип калса 
деле бул эч нерсени өзгөртмөк эмес, себеби сакчылар ал сөздөр-
дүн маанисин түшүнгүдөй даанышман жана сабаттуу болушкан 
эмес. Алардын өз кызматы болгон жана милдеттерине ылайык 
алар дудук жана дүлөй болушу керек эле. 

Темирлан кунт коюп угуп жатканын көрүп, Сейид кебин 
улады: 

– Чынгызхан, жана андан мурда Гөктүрктөр (2) Туранды Тү-
бөлүк Эл деп аташкан. Ушул өлкөнү калыбына келтирмейинче 
түрк рухун жана исламды бүткүл дүйнөгө жайылтып, багынды-
руучу болуу мүмкүн беле? 

Ыраактан жылкылардын бышкыруусу кайрадан угулуп 
жатты. Катары менен тизилген казандар кайнап, ашпозчу туу-
раган эттин жагымдуу жыты алачыктардын арасына жайылып 
жатты. 

Аңгемелешүү бүтпөс болду. Бул жолугушуу акыркы болгон-
дой сезилип жатты. Алыстан келип жаткан тамак даамын сез-
ген Сейид Берке терең дем алды. 

– Отторуң ушундай жагымдуу жыт чыгарышын кааласаң, 
алардын үстүндө дайыма казан турушу керек. Бир нерсени сен 
кулагыңа күмүш сырга кылып алып жүрүшүң керек! – Башын 
көтөрүп, Эмирдин кулагындагы тегерек сөйкөнү карап, кошум-
чалады: - Жок, мен татарлар менен кытайлардан калган адатты 
айтып жаткан жокмун. Мен ойдун сөйкөсүн айтып жатам. 

Устат азыр олуттуу бир кеңеш берерин Темирлан сезди. 
(2) Теңирчиликти дин катары туткан түрк элдери. 
– Дүйнөнү жеңип алыш үчүн күчтүү аскерден тышкары 

сабаттуу жана ийкемдүү кеңешчилердин болушу зарыл. Сен 
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аалымдарга, шейхтерге, сейиддерге жана уламаларга (3) жак-
шы көңүл бур. Алардан сырткары соодагерлер менен дервиш-
терге да жакшы мамиле кыл. Сен аларды дайыма коргошуң ке-
рек! Соодагерлер сенин көздөрүң болуп, жеңиштериң тууралуу 
кабарды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө жайылтып турат. Кээде эл 
арасында түзүлгөн пикир куралдан да курч жана күчтүү болот. 
Соодагерлер аскерди да жакшы бага алышат. Ошондой эле пай-
далуу соода жолдорун сенин колуңа жыйнашат. 

Ал эми дервиштер – сенин жакшы уккан кулактарың. Эгер 
кайсыл бир жерде коркунуч же толкундануулар пайда болсо, 
алар сага дароо кабар беришет. Шейхтер, сейиддер жана улама-
лар сенин сүйлөй турган тилиң болушат. Алар сенин ислам үчүн 
жасаган жихадыңды (4) колдоп, сен жеңип алган аймактарда 
тынчтык жаратышат, баарын Аллага жана анын жердеги өкүлү, 
сага баш ийүүгө чакырышат. 

Айтылган сөздөрдүн баары Эмирдин ансыз да күчтүү бол-
гон эс тутумуна бекем сакталып жатты. Бирок насаат муну ме-
нен бүтүп калбастыгын билип турду. 

– Андан кийин эмне кылуу керек, устат?
– Кийинкиси белгилүү. Аскерди Чынгызхандын мыйзамда-

ры боюнча башкарасың. Түрк-татарлар салгылашууда абдан 
тартиптүү болгону менен бош убактыларында ыгы жок эр-
киндикти абдан жакшы көрөрүн билесиң да. Мыйзам алар-
га мындай эркин болууга уруксат берет. Ал эми өлкөнү ислам 
мыйзамдары боюнча башкарасың, ушул эле мыйзамдар боюн-
ча салык чогултасың. Татарлардын жана Ордонун аракеттерин 
зыянсыз кылган соң Турандын жүрөгүнө – Түбөлүк Эл Азербай-
жанга барасың. 

(3) Диний аалымдар.
(4) Каапырларга, бутпарастарга каршы ыйык согуш
Батышка бир аз тыныгып алууга убакыт берип, түштүк ме-

нен чыгышка бар. Ооба, мына ошол жерде, бизге Чынгызхандан 
жана Газневиден (5) мурас катары калган Индияны жеңип ал-
саң бай болосуң. Анан кайрадан батышка, Турандын эң согуш-
чан бутагына, осмондорго барасың. Ошондон кийин тынч дем 
алып алсаң болот. Ушунун баары жасалгандан кийин түрк-ис-
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лам мамлекети түзүлөт. Мына ушундай биримдикти түзүп ал-
гандан кийин гана гяурларга (6) барыш керек. Аларга мындай 
биримдиксиз баруу акылсыздык болот. Анткени сен каратып 
ала элек түрк аймактарынан дайыма коркунуч күтүүгө болот. 

Устат унчукпай калды. Күтпөгөн жерден берилип жаткан 
кеп-кеңештер түгөнүп калгансыды. 

Аңгемелешип жаткан адамдын каардуу көз карашы алыска 
тигилди. Ага күн чыккан алыс жерден карышкырдын улуганы 
угулгансыды. Бирок чынында анын кулагына азандын үнү угу-
луп жаткан. Бул үндүн ыйык күчү аны ордунан турууга мажбур 
кылды. 

– Бисмиллахи рахмани рахиим (7), - деп айтып ал туруп кет-
ти. Ошол эле учурда бул сөз чоң жолдун башталышына арналып 
айтылды. 
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1-БАП  

Самарканд, 1398-жыл

Чынгызхандан калган мыйзамдарды, Темирлан унчукпас-
тан аткарып жатты, ошону менен катар түрктөргө шаарларда 
жашаганга тыюу салган. 

(5) Огуз-түрктөрүнүн өлкөсү
(6) Каапырлар, башка диндегилер
(7) Ырайымдуу жана боорукер Алланын ысымы менен. 

Шаарларда түрктөрдүн руху начарлап кетчү. Чыныгы түрк 
түздүктө жашап, эрмен чөптүн жыты менен дем алып, кылычы 
менен иштеши керек. Шаардыктарга Темирлан ишенбөөчүлүк 
менен мамиле кылган. Жашоосунун көп бөлүгүн алачыктарда, 
учу-кыйры жок талааларда жана тоолордо ат минип өткөргөн 
Темирлан жалаң жеңип келген согуштарын да ошондой руху 
жана маанайы менен алып барган. 

Мурда качандыр бир кезде өзүнүн жеке шаары болору анын 
оюна да келген эмес, көп убакыт өтпөй Самарканд дүйнөдөгү 
ири соода жана саясий борбор болуп калат. Бир жолу анын ка-
йын агасы Эмир Гусейн Балх шаарында жайлашууну чечкенде 
Темирлан аны мындай ойдон баш тарттырууга аракет кылган. 
Бирок 1369-жылы алардын ортосундагы салгылашууда Эмир 
Гусейн өлтүрүлгөн соң ал өз кайын агасынын жесирине, Чын-
гызхандын уруусунан чыккан Жагатай хандын кызы Сарай 
мүлк канбийкеге үйлөнүп, дароо эле ошол Балхта курултай өт-
көргөн. 

Сегизинчи апрелде өткөрүлгөн курултайга ак сөөк өкүл-
дөрү, бектер, уруу башчылары, жолдоштору, жадагалса мурда 
анын каршылаштары болуп жүргөндөр да катышкан. Алардан 
тышкары абдан сыйлуу коноктор – Эмир Шейх, Сулдуз динас-
тиясынан Баян, Эмир Ульятти, Хатлан уругунан (8) Эмир Кей-
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хосров, Дуглат уругунан Эмир Давуд, Жалаир уруусунан чыккан 
Эмир Сарбугай, Барлас уруусунан Эмир Жаку, Эмир Зинда жана 
башкалары катышты. Байыркы түрк салты боюнча ак кийизде 
отурган Темирланды үч жолу хан көтөрүштү. 

(8) Облусттар. 
Устат Сейид Берке «салават» деген ырым-жырым сөзүн айт-

кан соң аны Эмир деп жарыялашты. Ошол кезден баштап ал Жа-
гатайдын аймагынын Эмири деп таанылган. 

Жагатай хандын тактысына көз боёмочулук кылуу үчүн 
Сургатмышты отургузушту, ал эми ал 1388-жылы каза болгон-
дон кийин тактыга анын уулу Султан Махмуд отургузулган. Те-
мирлан Сарай Мүлккө үйлөнгөндүктөн аны Улуу хандын күйөө 
баласы деп аташкан. Мындай атак Темирланга Жагатайдын 
бардык аймактарын жалгыз башкарууга мүмкүнчүлүк берген. 

Эмир болуп жарыяланган соң Темирланды көптөгөн ма-
селелер ойлондура баштады. Иш кышты кышкы жайыттарда, 
жайды – альпы шалбааларында өткөргөн түрктөр менен гана 
чектелбөөсүн ал жакшы түшүнгөн. Отурукташкан калктар ме-
нен мамиле кылып, мамлекетти башкарыш үчүн борборго ээ 
болуу кажет. Мамлекетти башкарыш үчүн анын борборунда ди-
ван (9) жана анын башкаруучусу болушу кажет. Башкаруучудан 
тышкары жер, бажы, салык жана тартип маселелерин көзөмөл-
дөй турган орун басар, арчы бей жана биринчи вазир керек, ас-
керлерди азык-түлүк менен камсыздоо жана аларга кызмат акы 
төлөө маселелери боюнча экинчи вазир керек, аскер ичиндеги 
тартип жана мурас маселелери боюнча үчүнчү вазир керек, ал 
эми кан сарайындагы чыгымдарды көзөмөлдөө үчүн төртүнчү 
вазир керек. Бирок баарынан мурда борборду аныктап алуу за-
рыл эле. 

Темирлан мунун баарын жакшы түшүнгөн, анткени бул туу-
ралуу көп ойлонгон. Адегенде ал Кешти өзүнүн борбору кылгы-
сы келген, ал жерде анын жаштыгы өткөн жана анын атасы Тар-
гай ошол жердеги Барлас уруусунун беги болгон. Бирок кийин 
оюн өзгөрттү. 

(9) Ислам мамлекеттериндеги жогорку бийлик органы.
Анткени чоң империя жаратуу идеясы кичинекей бир шаар-

га батпайт – Кеш өтө кичинекей шаар болгон. Ошол эле учурда 
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ал шаар укмуштуу же таң каларлык болгон эмес. Мурдагы атак-
даңкын калыбына келтире ала турган шаар чыныгы борбор 
боло алмак. Уламыштар менен жомокторго толгон Самарканд 
гана ушундай шаар боло алмак. Бул шаар Александрга чейин 
жашаган Алп Эр Тоңдун шаары болгон, «Шахнамеде» (10) бул 
шаар Афгасияб деп айтылат. Дал ушул шаарда мас болуп кал-
ган Александр өзүнүн балалык кезиндеги досу Клитанини өл-
түргөн. Жибек Жолунда жайгашкан Самарканд эзелтен бери 
эле алтын жана күмүштөрү менен атагы чыккан. Самарканд 
шаарында эзелден бери эле жасалып келген ар түрдүү буюм-
дар, жыттуу майлар, жадагалса Кытайда да белгилүү болгон. Ак 
гунндар жана Гөктүрктөр бул шаарды абдан жакшы көрүшкөн. 
Кийин бул жерге ислам дини келгенде арабдар Самарканд шаа-
рын Чыгыштын дарбазасы деп аташкан. 

Чынгызхан Самарканд шаарынын таш-талканын чыгарган. 
Анын аскерлери алдынан чыккандардын баарын ырайымсыз 
өлтүрүшкөн, аялдар менен кыздарды зордуктап, кичине бал-
дарды найзанын учуна отургузушкан, көптөгөн үйлөрдү кыйра-
тышкан жана эң негизгиси – башкы мечит өрттөлгөн…

Самарканд шаары жаңы борбор болууга арзыйт эле. Шаар 
калыбына келет, мурдагыдан да кооз болуп өнүгүп-өсөт. 

Самарканд шаарын борбор катары тандаган соң Темирлан 
дароо аны бекемдөөнү ойлоду. Шаарды бекемдөө иштери сепил 
дубалдарын куруудан башталды. Жакын аранын ичинде Самар-
канд шаары Султание, Тебриз, Багдад жана Каир сыяктуу атак-
туу шаарлардын арасынан татыктуу орун алды. Кийинчерээк 
аларды артта калтырды. 

(10) Шахнаме – «Падышалар китеби», «Падышалар жөнүн-
дө китеп», «Падыша-китеп» - перс адабиятынын көрүнүктүү 
эстелиги, перстердин улуттук эпосу. «Падышалар китебинде» 
Персиянын байыркы убакыттардан тартып жетинчи кылымда-
гы исламдын келишине чейинки тарыхы баяндалат. Шахнаме 
– проза жана ыр түрүндөгү жыйнактардын аталышы, алардын 
эң салмактуусу 976-1011-жылдарда жазылган Фирдауси болуп 
саналат.

Самарканд борбор болуп калгандан кийин Темирлан шаар-
ды калыбына келтирүү жана жаңы курулуштарды баштоо 
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жөнүндө буйрук чыгарган. Ошол жылдарда шаардын бардык 
бурчтарында бактар тигилип, сарайлар курулган. Самаркандга 
дүйнөнүн бардык бурчунан чакырылган адистер кыска убакыт-
тын ичинде шаардын сырткы көрүнүшүн өзгөртүштү. Шаардын 
түндүгүндө дүйнөдө жок Түндүк багы салынган. 1397-жылы 
Хызыр Хожанын Жете хандын кызына үйлөнгөнүнө арналып 
Ханыгүл багы салынган. Элчилер кабыл алына турган жай ката-
ры Дилафша багы салынган. Жаңы бактын башка бир да жерде 
үлгүсү болгон эмес, ал бийик дубал менен курчалып, бурчта-
рында мунаралар курулган. Бактын ичиндеги жасалма көлмөгө 
күзгүлөр төшөлгөн.

Бактын ортосундагы сарай ар түрдүү мөмө-жемиш бакта-
ры менен курчалган, ал эми Чынар жана Бейиш бактарына ар 
түрдүү гүлдөр жайылта төгүлгөн. Ошону менен бирге Темирлан 
Кеште, Бухарада жана башка шаарларда да курулуш иштерин 
жүргүзгөн. Сарайлар, медреселер, мавзолейлер жана мечиттер 
жаандан кийинки козу карындай көбөйүп, шаарга мурункудан 
да көбүрөөк көрк берип жатты.

Самарканд шаарындагы Көгүш мечит, Биби Ханумдун мечи-
ти жана Шахи Зинде мавзолейи баарын суктандырган. Шаарды 
гүлдөгөн бактар курчап турган. Шаарды бийиктен караганда 
дүркүрөгөн көк өсүмдүктөрдүн арасынан көптөгөн көк түстүү 
куполдорду байкоого болот эле. Шаардын бардык борбордук 
көчөлөрүнө таштар төшөлгөн, ал эми ар бир көчөнүн аягына 
майдан курулган. Негизги көчөлөр башкы майданга, Көк сарай-
га чыккан.

Курултайдан кийин Темирлан бардык кызматтарга өзүнүн 
бала кездеги досторун жана жолдошторун дайындаган. Мамле-
кеттин экономикалык саясатында эки негизги багыты болгон: 
көзөмөлгө алынуучу баалар, адилеттүү ченем жана таш тараза-
лар. Мындай нерсени жайылтуу тышкы саясатта ийгиликтерди 
алып келерин ал жакшы түшүнгөн. Анткени өлкөнүн ички аба-
лынын жакшы экенине көзү жетпеген башкаруучу жортуулга 
чыкпашы керек! Сейид Берке ага бул жөнүндө айтпаса керек. 

Самаркандга келген кербендердин былтыртан бери азайып 
кетиши соодагерлер арасында шектенүү менен абдырагандык 
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сезимин пайда кылды. Алар жортуул болот го деп шектенип 
жатышкан. Эгер андай болсо согуш каерде болот? Адегенде бул 
жөнүндө жашырынып айтып жүрүштү, бирок кийин соодагер-
лердин акылынан «жортуул болот экен!» деген ой такыр кетпей 
койду. Чынында соодагерлер менен кербен башчылары жор-
туулдар болгон кезде сүйүнүшчү. Темирландын бир нече жыл 
ичинде жасаган жортуулдары Самарканддын соодагерлерин 
кыйла байытты. Аскерлердин артынан жүрүп, жоокерлерден 
баалуу буюмдарды арзанга сатып алып, аларды Самаркандда, 
андан кийин дүйнөнүн төрт тарабында укмуштуу баага сата 
алышарын чайкоочулар жакшы түшүнгөн. 

– Жортуул болот экен, болот!
Мындай кабар көчөлөрдү, базарларды, үйлөрдү жөө туман-

дай каптап жүрдү, бирок эч ким анын качан болорун айткан жок. 
Демейде соодагерлер жортуул учурунда эмне эң зарыл эке-

нин жакшы билишчү. Темирлан жортуул жөнүндө жарыя кыл-
ганда, жоокерлерге он сегиз кишиге бир алачык, эки ат, жаа ме-
нен жебелер, соот, кылыч, шибеге, бош кап, бир кап туз, темир 
күрөк, он ийне, жип жана бир тулум (11) алууга буйрук берилчү. 

(11) Дарыядан өтөрдүн алдында аба менен толтурула тур-
ган чанач. 

Он башчылар өздөрү менен кошо алачык, согулган соот-
шаймандарын, кылыч, жаа, жебе, беш ат жана темир соот алыш-
кан; жүз башчылар да бир алачык, он ат, кылыч, жаа, жебе, те-
мир соот, чокмор, калкан (12) алышкан; миң башчыларынын 
ар бири бирден алачык алып, андан тышкары чатыр, соот-шай-
мандары, кыска найза, жөнөкөй найза, кылыч, темир соот, жаа 
жана жебеден көбүрөөк алышкан. 

Биринчи эмир жүз он жылкы, экинчи эмир – жүз жыйырма 
жылкы, үчүнчү эмир – жүз отуз жылкы, төртүнчү эмир – жүз 
кырк жылкы алышы керек болгон. Ал эми эмирлердин эмири 
үч жүздөн кем эмес жылкы алышы керек болгон. 

Ар бир жөө аскердин кылычы, жаа менен жебелери болу-
шу керек болгон. Жебелерди көтөрө алышынча ала беришкен. 
Согуш учурунда жебелер белгиленген өлчөмдөн кем болбошу 
зарыл болгон. Темирлан орноткон бул мыйзамдар биринчи ке-
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зекте жүз башчыларынын, миң башчыларынын жана он миң 
башчыларынын моюндарына жүктөлгөн оор жүк болгон жана 
алар ошол мыйзамдарды аткарууга жоопкерчилик менен мами-
ле кылышкан. Эгер жортуул башталып кетсе, дан менен этке, 
аттар менен эшектерге болгон муктаждык көбөймөк.

…Майда жаап жаткан жамгырга жана ылайга карабастан кө-
чөлөрдө эл көп эле. Жума күнү болсо да базарларда эл көп болду. 
Элдин көбү соодага кызыгуусун жоготуп турган кез эле. Антке-
ни аба ырайынын көңүлсүздүгү адамдардын жүзүнө да из кал-
тырып жатты. Соңку учурларда жайылып жаткан ушак кептер 
соодагерлердин көңүлүн такыр суутуп койгондой. Мезгилдүү 
мөмө-жемиштерди, кургак жемиштерди, жаңгактарды сатуучу-
лардын жана ошол эле жерде тегерек идиштерге нан бышырып 
саткандардын иштери жакшы жүрүп жатты. Эт саткан катарда 
да соода жакшы жүрүп жатты.

(12) Зымдан согулган баш кийим. Ал башты кылыч соккусу-
нан коргогон. 

Элүү жашка келип калган базар башчысы өзүнүн бөлмөсү-
нө обочолонуп, ал жердеги жылуу мештин жанына жайлашып, 
эч кимди кабыл албай жатты. Кабыл алганда деле эмне болуп 
кетмек эле? Ал өзү деле сарайдан кабар күтүп жаткан. Ага Са-
марканд шаарынын жана кеңсе буюмдары бөлүмүнүн башчысы, 
Темирландын эжесинин күйөөсү Давуд бектен кабар келмек. 
Эмирдин небереси, Жахангирдин Пир Мухаммади деген уулу 
жортуулга даярданыш үчүн түштүккө жөнөгөнүн былтыр эле 
жашыруун уюштурулган бир тойдон кийин кыйла кызып кал-
ган Давут бек байкоосуздан айтып жиберген. Ушунча жеңиш-
терге жетишкен Эмир эми Самарканд шаарынан эч жакка деле 
чыкпаса керек деп ойлогон базар башчысы ошондо ал сөздөргө 
анча маани берген эмес. Бирок жортуулга чыкканга анын уулда-
ры менен неберелери деле чоңоюп калды да. Анын ойлору туш-
тушка жүгүрүп жаткандыктан такыр жакшылап ойлоно албай 
койду. Давуд бек деле так көрсөтмө бере элек. Эгер базар баш-
чысы жортуул болорун укканда, дароо кыялга батып, сандык-
тарга толгон алтындарды табарын элестетмек. Анын казынасы 
ансыз деле алтынга толуп турганына карабастан ага бардык 



– 20 –

нерсе аз көрүнчү. Азыр ал үчүн кабардын чын, төгүнү тастыкта-
лууга тийиш керек эле. 

Эми ал мешке капталын жакындатып, жаздыкка таянып, 
мемиреген бойдон ойго батты. Ошондуктан эшиктин акырын 
такылдаганын да укпай калды. Катуураак такылдаганда гана 
көңүлү келбестен түзөлдү. 

– Мени ким чарчатып жатат? 
Акырын ачылган эшиктен адегенде кызматчынын башы 

көрүндү, анан чочуган үн угулду:
– Ага, Ширвандан соодагер Агбаба келиптир. Сиз менен жо-

лугушкусу келип атат. Ага эмне деп айтайын? 
Базар башчысы Ширвандан келген Агбабаны жакшы билчү. 

Ширваншах Шейх Ибрагим Темирландын пикирлеши экенин 
да жакшы билген. Мындан тышкары Эмирдин буйругу болгон: 
«Бардык соодагерлерди жакшы кабыл алып, жакшы жайгаш-
тыргыла». Буйрукту аткарбагандар башынан айрылып калышы 
мүмкүн эле. Андан тышкары көптөгөн соодагерлерди Темирлан 
өзү кабыл алган. Ошондуктан базар башчысы ойлонбостон кыз-
матчысына буйрук берди: 

– Эмне турасың, урматтуу конокту чакыр! – Өзү болсо орду-
нан тура калып, келбетин түзөп, кийимин оңдоду. 

Ширвандан келген соодагер Агбаба бөлмөгө киргенде базар 
башчысы анын алдынан тосуп чыгып, эки колу менен анын ала-
канын кармай калды. 

– Кош келипсиң, урматтуу Агбаба! Ширваншах Ибрагим 
кандай турат? Ал жакта баары тынчпы? Бул жолу Самаркандга 
кандай жүк алып келдиң? Кайра кетип жатканда эмне алып ке-
тесиң? 

Ширвандык соодагер Агбаба кырк-кырк бештерге чыгып 
калган адам эле. Ал кербендери менен Москвадан Делиге, Са-
марканддан Каирге чейин жүрчү. Аны соодагер гана эмес көп 
нерседен кабардар жана көптөгөн сырларды билген адам ката-
ры да билишкен. 

Агбаба көзүн жүлжүйтүп базар башчысын карап жылмайды, 
анан жүндүү териден жасалган тонун чечпей туруп ага сунуш-
талган жаздыкка отурду. Ага берилген суроонун маңызын ал 
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жакшы түшүндү. Башкача айтканда, Ширваншах ага эмне буй-
рук берди? Ширваншахка Эмир кандай тапшырма берди? Бирок 
муну угузуп айтпаш керек эле – угузуп айтуу анын кызыкчы-
лыктарына жооп берген эмес. Базар башчысынын айынан өлүм 
жазасына тартылып кетейинби? Бирок бир нерсе билиш үчүн 
бир деме айтыш керек. 

– Ширваншах Шейх Ибрагим жакшу турат, Улуу Эмирдин 
аркасы менен анын иштери күндөн-күнгө жакшырып жатат, 
Эмирдин өмүрүн Алла узартсын. Мамлекет менен калктын аба-
лы жакшырган сайын биз да Самаркандга кербендерди алып 
келип жатабыз. 

Мындай жооп Эмирдин Мираншах деген уулу Ширваншах-
тын иштерине анча деле кийгилише албастыгын билдирген. 
Ошондон улам Ширваншах менен Эмирдин ортосундагы ма-
миле бузулган эмес, Ширваншах анын ишенимдүү жолдошу 
бойдон калууда. Базар башчысы да башкалардан кем эмес эле, 
майда-чүйдөсүнө чейин териштирбестен жөнөкөй суроолорго 
берилген жөнөкөй жооптордон Ширваншахта бир нерсе даяр-
далып жатканын түшүнүшү керек болчу. Эгер чынында эле 
ошондой даярдык болуп жаткан болсо, демек андай даярдык 
жакынкы арада Самарканд шаарында да болот. Базар башчысы 
тыңчылык кылуу максатын көздөгөн жок, аны баарынан мурда 
алтын менен күмүштөр кызыктырып жатты. Кетип жаткандар 
менен келип жаткандардан дайыма маалымат чогултуп жүрүп 
ал ошону менен көп акча таап алчу.

Үстүртөн жооп берген соодагерге базар башчысы тишин ар-
сайтып күлүп койду. 

– Ооба, жакшы, жакшы. Ортобузда дайыма достук боло бер-
син. Сурабаптырмын, бир нерсе ичесизби?

Агбаба анын сөзүн бөлдү. 
– Жок, жок, рахмат! Кербен сарайда ысык шорпо ичтим. 

Менин сизге болгон суранычым – алып келинген товарлардын 
салыгын алып, аларды сатууга уруксат берсеңиз. – Соодагер Аг-
баба жоопту күтпөстөн колун тондун ички чөнтөгүнө салып, ал-
тын тыйындар менен толтурулган калтаны алып чыгып, анын 
оозун чечип, базар башчысынын алдындагы килемге коюп кой-
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ду. – Алыңыз, мен өз ишимди билем, бул жердеги алтындардын 
саны керектүү өлчөмдөн көп. 

Алтынды көргөндө көздөрү жалтылдаган базар башчысы 
акчаны санабай туруп калтаны алып, жанында турган сандык-
ка беките салды. Мындай иштерде эч ким бирөөнү алдай алган 
эмес. 

– Жакшы, сен эмне алып келдиң?
– Бул жолкусунда жакшы, ийленген терилер. 
– Теее-ри! -  базар башчысы «е» тамгасын созуп айтып, эрин-

дерин бир кызыктай кылып кысты. 
– Канча төө?
– Эки жүз элүү.
Базар башчысы таң калып, көздөрү бакырая түштү. 
– Эки жүз элүү?
– Ооба, эки жүз элүү.
Базар башчысынын оозунан сөздөрү зорго чыгып жатты. 
– Анча терини эмне кыласың? Биздин базарларда деле алар 

көп да. 
Божомолдору чын чыкканын ичинен ойлоп койду: жортуул 

болот экен. Соодагерлердин баары Самаркандга согушка керек-
түү нерселерди алып келип жатышты. 

Соодагердин бейгам түрү өзгөрбөдү.
– Билбейм, тапшырык болгон, мен алып келдим. 
– Ал эми Ширванга эмне алып кетесиң?
– Эски буюмдарды, алтын жана күмүш буюмдарды, фарфор 

идиштерин. Кыскасы, Хазардын (13) аркы жагында жакшы са-
тылган бардык нерселерди алып кетем.  

(13) Каспий деңизи. 
Соодагерден алынган маалымат базар башчысынын бо-

жомолдорунун тастыкталышы үчүн жетиштүү болду. Эми са-
райдан кабардын келишин гана күтүү керек эле. Ошондуктан 
соодагерден башка эч нерсени сурабастан сандыктан кытай ба-
рагы менен мөөрүн алып чыкты. Алардын ортосунда жөнөкөй 
эле сүйлөшүү болгонсуп жылмайып, тегерек мөөрдү соодагерге 
берилчү уруксат кагазына басты. Анан баракты эки бармагы ме-
нен көтөрүп, сыяны тезирээк кургатуу максатында аны үйлөп, 
Агбабага сунду. 
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– Ал муну ага, сага Алла жардам берсин. Сенин табагыңда 
дайыма нан болуп турсун!

Соодагер кагазды алып чала-була карады, сыялар курга-
ганына көзү жеткен соң аны бүктөп, тонунун ички чөнтөгүнө 
бекитти, анан ордунан туруп, базар башчысына ыраазычылык 
билдирди. 

– Алла сизге дайыма ыраазы болсун ага! Мен бул жерге кел-
генде сиз дайыма маселелеримди чечип бересиз. Ошондуктан 
бул жолкусунда мен…

Базар башчысы ордунан туруп, аны тикирейе карап калга-
нын көрүп, соодагер сөзүн тык токтотту. Соодагердин териден 
жасалган укмуштай тонун базар башчысы кантип байкабай кал-
ды экен? «Дүйнөнүн бардык соодасы Самарканд аркылуу өтөт, 
ал эми булар бизден, самарканддыктардан да жакшы кийинип 
жатышат», - деп ойлоп калды базар башчысы. 

Агбаба анын оюн окуп жаткансыды. 
– Мен айтайын дегеним, ага… Мен бул жакка келген сайын 

сиз мени кадырлап тосуп аласыз, ошондуктан мен сизге белек 
катары тери тонун ала келдим. Ушул кичинекей белекти кабыл 
алып коюшуңузду суранам. Белек сиздин кабылдамаңызда, кап-
та турат. Кызматчыга аны алып келүүнү буйрук кылыңыз. 

Базар башчысы укканына ишенбей турду. Мындай кымбат 
баалуу белекти эмирдин өзүнөн да алууга мүмкүн эмес болчу. 

– Эми, убара болбой эле койсоңуз болмок?! – Муну айтып ал 
кызматчысына кыйкырды: Эй, коноктун кабылдамадагы кабын 
алып кел!

Эшик ачылып, кайра дароо жабылды. Кызматчы капты 
алып кирип, базар башчысынын алдына койду. Соодагер эңке-
йип каптын оозун ачты. Каптын ичинен кымбат баалуу жүндөн 
тигилген тонду алып чыгып силкти. Анан базар башчысынын 
ийинине жапты. Артка кадам таштап жалтылдаган жүндү кара-
ды.

– Баракелде, саламаттыгыңыз үчүн кийиңиз, өзү сиз үчүн 
тигилгендей экен. Султандарга татыктуу кийим.

«Хан» деген сөздү Агбаба атайы айткан жок. Анткени бул 
жерде шах же султанга караганда хан же эмир жогору турарын 
билген. 
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Базар башчысы соодагерге кайрадан ыраазычылык билди-
ре баштады.

– Алла өмүрүңдү узартсын, ага! Колдоруң эч качан куру бол-
босун!

Соодагер Агбаба базар башчысы менен коштошуп, сыртка 
чыккандан кийин кызматчы келип эшикти такылдатты, бирок 
уруксатты күтпөстөн башын суна калды.

– Ага, сарайдан киши келиптир, чакырайынбы?
Мындай белектен өзүн жоготуп койгон базар башчысы тур-

ган бойдон ордунда катып калды, толкундана баштады. Ийини-
не жабылган тонду чечип койгонду да унутту. Бөлмөнүн ичинде 
ары-бери басып, эшиктен башын сунуп турган кызматчыга бу-
рулду.

– Эмнени күтүп турасың, иттин баласы, албетте чакыр, кел-
син!

Кызматчынын башы жоголду, бир аздан кийин эшик ачы-
лып, сарайдан келген чабарман кирип келди. Ал Давуд бектин 
кызматчысы эле. Базар башчысына кагаз берген соң уруксат су-
рабастан дароо эле кайрадан чыгып кетти.

Баракчаны дароо ачып окуганга батынбады. Бирок ушул ки-
чинекей кагазды ачпай да тура албады. Анын бармактары ысып 
чыкты, анан ошол ысык бүткүл денесине тарады. Бул кат анын 
тагдырын чечерин базар башчысы сезди. Анан ойлонбостон ача 
салды. Кагазда болгону бир эле сөз жазылган экен: «Жортуул 
болот, даярдан!»

Базар башчысы катты кыса кармап, бир бурчту тиктеп кал-
ды. Анан кагазды мешке салып жиберди. Кызыган көмүрдүн үс-
түнө түшкөн кагаз дароо жалбырт дей түштү. Базар башчысы-
нын ойлору тээ алыста жүрдү. Ал оттон көзүн алган жок, анын 
көз карашы отту андан бетер кызытып жаткансыды. Акыры ал 
бир чечимге келип, башкы соодагерлердин баарын өзүнө ча-
кыртты.

Бөлмөгө тери, жүн, темир, жип, жибек жана башка нерселер 
менен соода кылган соодагерлер чогула баштаганда базар баш-
чысы бырыштарын кыймылдатып, ыңгайлуу жайлашып отур-
ду, анан буттарын кайчылаштырып, кальянды тарта баштады. 
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Баары чогулганда кызматчыга белги берип кальянды алдыр-
тып салды. Соодагерлер ыңгайлуу жайлашып, базар башчысын 
угууга даярданып калышты. Базар башчысы кыска жана так 
көрсөтмөлөрдү берди.

– Базардагы ушак-кептерди токтоткула! Өз ишиңер менен 
алек болгула! Жортуул болбойт! Бара бергиле!

Бул сөздөр акыркы күндөрдөгү ушактарга ишенип, товар-
ларын кымбатыраак саткысы келген соодагерлерге суу сепкен-
дей таасир калтырды. Алар шылкыйган бойдон базарга кайтып 
кетишти. Кымбаттаганда сатабыз деген ниет менен өз товар-
ларын сатпай кармап отурган соодагерлер базарга кайрылып 
келер замат базардагы убактылуу жымжырттык бузулду. Алар 
базар башчысынан кандай кабар менен келерин базардагылар 
чыдамсыздык менен күтүп жатышкан. Жортуул болбойт деген 
кабар соодагерлерди бекитип койгон товарларды кайрадан 
алып чыкканга аргасыз кылды, албетте баалар да түштү. 

Базар башчысынын ишенимдүү адамы кечке маал базарда 
пайда болгондо ага эч ким маани берген эмес. Негизи бул жерге 
ал күн сайын келип, базарды айланып, бардык нерсени үстүртөн 
карап жүргөн. Бирок Баллы булгаары сатылган катарга кирип, 
булгаары сатып ала баштаганын соодагерлер байкабай койгон 
жок. Бир аздан соң Баллы көп булгаары сатып ала баштады.

– Сенде канча тери бар? Сенде канча булгаары бар?
Баллыны жакшы билген соодагер анын суроосуна анча кө-

ңүл бурбастан кош көңүл жооп берди:
– Жыйырма беш төө жүгү бар, - деп айтып, ары бурулду.
– Канчадан сатып жатасың?
Соодагер кайра бурулуп шылдыңдагансып сүйлөдү.
– Билбегенсип сурайсың да, жыйырма.
– Он беш курушка (14) берсең баарын алам.
Соодагер көзүн чакчайтып Баллыны карап калды.
– Анча булгаарыны эмне кыласың? Жортуул…жортуул бол-

бойт да! 
– Сенин ишиң эмне? Сатып алып, иттерге жедирем. Сата-

сыңбы же сатпайсыңбы?
Эгер жортуул болбосо эмнеге ушунча булгаары алып жатка-

нын билүүнүн деле кажети жок эле, ал эми товарды дүңүнөн са-
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тып жиберүү киреше алып келмек. Анын үстүнө базарда чатак-
ташуу да ашыкча чыгым алып келет. Санаганда деле түзүк акча 
түшмөк. Бирок соодагер баары бир соодалашууну унуткан жок.

(14) майда тыйындар
– Он жетиге берем. 
Баллы колун шилтеди.
– Жок, он бешке, болду! Мен өзүмө алып жатпаганымды би-

лесиң да. Кожоюн буйрук берди. Ал да бирөөгө алып жатыптыр. 
Сатпасаң башкасынан алам. Сен уктуң да…

– Эмне?
Ширвандан булгаары жүктөлгөн кербен келиптир. Эки жүз 

элүү төөлүк жүк келиптир. Эгер аларды эртең базарга алып 
келишсе, сен товарыңды он бешке да сата албай каласың. Кеч 
боло электе макул бол.

Соодагердин макул болгондон башка айласы калбады.
– Макул, он беш болсо он бешке болсун. Алланын жардамы 

менен болсун! Макулдугун билдирип Баллыга колун сунду. Бал-
лы белбоосунан алтын салынган калтаны алып, санады.

– Карма, кечке маал кызматчылар келип товарды алып ке-
тишет.

Ошентип Баллы булгаары, темир, жип саткан соодагерлер-
ди айланып, алар менен макулдашып чыкты. Кимде кандай то-
вар болсо, баарын арзан баада сатып алды. Кечинде ал бардык 
товарларды өзү башкарып базар башчысынын кампасына жет-
киртти. Баллынын айтканынан кайтпаганына карабастан соо-
дагер Агбаба ага өзүнүн товарын сатуудан баш тартты. Анын 
Ширвандан алып келинген кардалы бар экенин ал билген…

Эртең мененки базар козголгон аарынын уюгундай күүлдөп 
жатты. Кабар чагылгандай тез тарады. Жортуул болот! Соода-
герлер бул кабарды угар замат базар дүңгүрөп, абада чыңалуу 
пайда болду. Соодагерлер жортуулга керектүү товарларды из-
дей башташты, бирок эч кимде эч нерсе калбаптыр.

Эми акча табуу кезеги базар башчысына келди. Он башчы-
лары жана жүз башчылары базарды кыдырып, керектүү нер-
селерге болгон баанын өтө жогору экенине нааразы болушуп, 
күңкүлдөнүп, чыгып кетип жатышты. Ал эми согушка керектүү 
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товарлардын баасы токтолбой өсүп жатты. Түшкө маал бул-
гаарынын баасы жыйырма куруштан элүү курушка чейин өстү…

…Бир күндөн кийин империянын негизги резиденциясы-
нан – Көк Сарайдан – чыккан жолго килемдер төшөлдү. Темир-
лан өзүнүн жакын адамдары менен базарга келе жатты. Алды-
да сурнайчылар менен барабанчылар жүрдү. Сурнай менен до-
булбастардын катуу үндөрү Темирлан келе жатканын салтанат 
менен жарыялап жатты. Музыканттардын алдында эки адам 
көчмө дарды көтөрүп келе жатышты. Ал дарды көргөн адамдар 
кызыктуу бир нерсе болорун түшүнүп, жол жээгине агылып, 
Эмирге жана анын жакындарына салам берип жатышты.

Эмирдин жанында анын төрт жаштагы небереси Улукбек 
бар эле. Жаштыгына карабастан аттын үстүндө ал сыймыкта-
нып отурду. Темирландын артында анын жолдоштору Жаку 
бек, Сейфеддин бек, Ардешир Гавчин, кеңеш мүчөлөрү Сан Буга 
бек, Гусейн Барлас, Ас Буга бек жана Самарканд шаарынын баш-
чысы Давуд бек келе жатышты. Көп адам катышкан бул жүрүш 
базарга жеткенде Темирлан аттын тизгинин тартты. Музы-
канттар менен барабанчылар унчукпай калышты. Баары эмне 
болор экен деп күтүп жатышты. Базар башчысы чуркап келип 
Темирланга салам берип, үзөнгүнүн оң жагын өөп, кайра артка 
чегинип, тизесин бүктү. Аны жана башка адамдарды Эмир бир 
азга чейин көздөрүн жүлжүйтүп карап турду. Кимди так карап 
жатканын эч ким билген жок. Жымжырттык пайда болду. Те-
мирлан базарга эмне үчүн келгени түшүнүксүз болду. Созулган 
жымжырттыкты бирөөнүн шаңдуу үнү бузду.

– Эй, шүмшүк, тиги айлакер каякта жүрөт?
Эмирдин ачуулуу үнүнөн базар башчысынын тамагы кургап 

кетти. Эмне болуп жатканын түшүнбөстөн ал башын көтөрүп, 
балдырай баштады:

– Кимди…сиз…айтып жатасыз, кожоюн?
Темирландын үнү андан бетер катууланып, базардын баа-

рына күркүрөдү:
– Сенин жардамчың, Баллы шүмшүк жөнүндө айтып жатам! 

– Анан өзүнүн сакчыларынын бирине буйрук берди: - Аны тез 
тап. Базарга анын айынан келдик. Сот жүргүзүп, адилеттүү че-
чим чыгаруу максатында келдик, ал болсо жок. Тапкыла аны!
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Бир нече сакчы эл арасына кирип кетти. Чогулган эл аб-
дыраган абалда калды. Эмне болуп жатканын эч ким билбеди, 
бирок бири-биринен сураганга да эч ким батынбады, унчукпай 
гана турушту. Темирландын ачуусуна кабылбаш үчүн жадагалса 
баштарын да көтөрбөй турушту. Элдин көңүлү базар башчысы-
на такалды. Баары бир нерсени так билишти – базар башчысы-
нын иши бүттү. Аз эле убакыттан кийин Баллыны сүйрөп келип, 
Эмирдин буттарынын алдына ташташты. Базар башчысынын 
жардамчысы көмкөрөсүнөн жаткан бойдон турбады.

Ал жадагалса башкаруучуга салам айта турган абалда эмес 
эле. Эмир аны жек көрүп карады, анан көзүн сакчыларга бурду. 
Мындай көз караштын мааниси: аны көтөргүлө дегенди бил-
дирген. Эки сакчы Баллынын колдорун кайрып, өйдө тургузуш-
ту.

Темирландын үнү базарды кыйратып жиберчүдөй сезилди:
– Элди эмнеге адаштырып жатасың, шүмшүк!? Же, пайда 

үчүн жаныңды курман кылгың келип жатабы? Белгиленген 
бааны көтөрүүнү буйрук кылган сенсиңби? Соодагерлерди ал-
добулбас, жортуул болбойт деп айтып, бааларды түшүрүпсүң, 
анан кайрадан жортуул болот деген ушак таратып, арзанга са-
тып алынган товарлардын баасын беш эсеге көтөрүпсүң. Жооп 
бер, бетпак, сага андай кылууну ким үйрөттү? Сен өзүң мындай-
ды ойлоп таба алмак эмессиң?

Баллы башын көтөрүп, башкаруучуну айраң-таң калып ка-
рады. Өңү өлгөн адамдыкындай купкуу болуп, тили таңдайына 
жабышып калды.

Ме-е-ен күнөөлүү эмесмин, ант кылам, менде күнөө жок, оо 
башкаруучум. Мага кандай буйрук беришсе, мен ошондой…

Сөзүн аягына чыгарбады. Корккондуктан жана толкундан-
гандыктан титиреп, боздоп ыйлап жиберди. Өлөрүнөн шек са-
наган жок. Чогулгандарды акыркы жолу карап койгонсуду. 

Чынында мунун артында ким турарын Темирлан жакшы 
билген. Болгону мыйзамды сыйлоо керек экенин баарына көр-
гөзүп, мыйзам алдында коркуу сезимин пайда кылуу максатын 
көздөдү. Ал үчүн базар майданында сот жүргүзүш керек эле. 
Баллы кимдин атын атарын да Темирлан билген, бирок эл аны 
Баллынын оозунан угушу керек болчу.
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– Эмне, тилиң кургап калдыбы? Азыр тамагыңа абдан ысы-
ган коргошунду куйдуртканда тез эле сүйлөп жибересиң. Айт, 
сага ким буйрук берди? – деп айланадагыларды карап Эмир 
кыйкырды.

Баллы тилин жутуп алгансыды, анын тамагына бир деме 
тыгылып калгандай сезилди. Ал Эмир минген аттын алдында 
тизесин бүгүп отурган базар башчысын көзүн акырайтып кара-
ды.

Темирлан камчысы менен базар башчысын көргөздү.
– Ушулбу? Базар башчысыбы?
Баллы аңгыча болбой ансыз да оорлошкон башын кыйын-

чылык менен ийкеди. Ал эми дагы деле тизелеп отурган базар 
башчысы ичине бир нерсе тыгылган жансыз денени элестетип 
жатты. Анын ушинтип турушу короодогу чымчыктарды кор-
кутуу максатында жасалып тургузулган жансыз сөлөкөттөн эч 
кандай айырмасы жок болчу. Катуу көз караштын ага кадалып 
турганын сезип, базар башчысы ысык күндөгү кардай эрип жат-
ты. 

Анан капысынан аттын буттарына жыгылып, ызылдай 
баштады.

– Оо башкаруучум, ырайым кыл, менде күнөө жок, күнөө 
жок!

Темирлан аны ачууланып карады, анан элге бурулду.
– Эл-журт, эгер адам биринчи жолу жаңылыштык кетирсе, 

аны ыйманга кайтарып, кечирсе болот, - деп ал катуу үн чыга-
рып айтты. – Бирок эгер ал мындай жаңылыштыктарды адатка 
айландырса, аны эч качан кечирбеш керек. Ошондойбу?

Жоопту күтпөстөн ал кайрадан базар башчысына бурулду.
– Сен кичинекей каталарды кетирип келгенсиң, биз аларды 

билебиз, бирок алардын баарына көз жумдук. Адамды кичине-
кей каталар үчүн жазалоого болбойт деп эсептегенбиз. Көрсө 
сендей алдамчынын майда каталары чоң күнөөлөргө жол ачып 
жаткан экен. Ооба, бардык чоң иштер кичинекей иштерден баш-
талат. Эгер биз сенин майда каталарыңа көз жумбаганыбызда, 
бүгүн сен чоң күнөөлөрдү кылмак эмессиң.

Темирлан камчысы менен базар башчысын көрсөтүп элге 
кайрылды:
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– Ушинтип отуруп мына бул шүмшүк мамлекеттин иштери-
не каршы чыгып, биздин саясатты күмөн кылды. Менин буйру-
гумду бузганга батынганыңа караганда сенин артыңда да үй-
рөткөн бирөө бар го дейм. Айт!

Базар башчысы жаткан бойдон кыймылдаган жок.
– Самарканддын башчысы каерде? – деп Темирлан базар 

башчысынан каардуу көз карашын үзбөстөн жакын жүргөн 
адамдарынан сурады. – Жоопту күтпөстөн сакчыларына базар 
башчысын көрсөтүп буйруду: - көтөргүлө муну!

Эки сакчы шамдагайлык менен тура калып, базар башчы-
сын өйдө тургузушту. Ушул маалда Давуд бек атынан түшө ка-
лып Эмирдин жанына чуркап келип, бир жак тизеси менен оту-
ра калды.

– Мен бул жердемин, башкаруучу!
Самарканддын башчысы жакын тууганы болгонуна кара-

бастан Улуу Эмирдин үнү каардуулугун жоготкон жок.
– Сен ушул шаарга жооптуу эмес белең? Сенин көз алдыңда 

ушундай тартипсиздиктер болуп жатса, сен эмне үчүн көрбөй-
сүң? Ыя? Мунун эки себеби болушу мүмкүн? Же базар башчысы 
менен сүйлөшүп алгансың же өзүңдүн ордуңда эмессиң, акыл-
сыссың. Мен сенин акылсыз болушуңду каалар элем.

Давуд бек өзүн жоготкон жок.
– Башкаруучум, ылайым жылдарыңыз узарсын! Мен көрсөт-

мө алганымда базар башчысына даярдансын деп кат жөнөткөм.
– Катта эмне жазылган эле?
– Жортуул болот!
Жакын тууганы мойнуна илине турган жиптен кутулганын 

түшүнгөн Эмир терең дем алды. Бирок Давуд бектин сөздөрүн 
базар башчысы да тастыкташы керек эле. Антпесе шаардын 
калкы муну туура эмес түшүнмөк. Ошондуктан ал бутунда зорго 
турган базар башчысына кыйкырды.

– Сүйлө, Давуд бектин айтканы чынбы? Сага ошондой кат 
жөнөттү беле?

Базар башчысы ансыз да мойнунда зорго эле илинип турган 
башын макулдук иретинде ийкеп койду. Эмир чечкиндүү түрү 
менен өз камчысын базар башчысы менен Баллыга каратты.
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– Жарлыкты бузуп, элди тоноп, өлкөгө чыккынчылык кы-
лып, чындыкты жашырып койгондордун тагдыры ушундай бо-
лот! Адилеттүүлүктүн сотунан качып кутулууга мүмкүн эмес. 
Мен өз чечимимди жарыялайм: дарга аскыла! 

Жыйылган эл ушул учурду күтүп тургансып, Эмирди даңк-
тап кол чаап, үн чыгарышты.

Аскерди мобизилизациялоо жана камсыздоо менен алек 
болгон жарчы шыктанып кыйкырды:

– Улуу Эмирге даңк!
– Адилеттүү, улуу башкаруучу ушундай болот!
– Адилеттүүлүк бар жерде жакшылык жана молчулук болот!
Болуп жаткан окуяны таштай болуп катып калган көз ка-

раштары менен карап жаткан тиги экөөнү сакчылар эчак эле 
өзүнүн курмандыктарын күтүп жаткан дарды көздөй сүйрөй 
башташканда базар башчысы ойгонуп кеткендей болду.

– Башкаруучум, менде күнөө жок, мен сага көп нерсени ай-
тышым керек. Эл-журт, мунун баары оюн, мени жок жерден са-
дага чаап жатышат! – деп акыркы күчүн топтоп кыйкырды.

Бирок жыйналган элдин күркүрөгөн кол чабууларынын 
жана шаттанган кыйкырыктарынын арасында анын бул сөздө-
рү элге угулган деле жок. Чынында базар башчысы өзүнүн ач 
көздүгүнүн айынан эчак эле өз башын сыйыртмакка салып ал-
ган, Улуу Эмир болгону өзүнүн чечимин жарыялады. Эгер мур-
дагы күнөөлөрү үчүн базар башчысы жаза албай келсе, демек 
ошондой болушу керек болгон. Ал эми анын азыр өзүнүн жаман 
оюндары үчүн жооп берип жатышы ошол мурунку күнөөлөрү 
үчүн логикалык жазасы болду. Мындай учурда майда-чүйдө-
лөрдүн кандай мааниси болмок эле? Эң негизги нерсе маңыз 
болгон. Жана ошол маңыз үчүн Эмир бир алдамчыны мамлекет-
тик саясат үчүн курмандыкка чалууну туура көрдү. Согушууга 
даярданып жаткан өлкөдө мындай адамдарды жогорку кызмат-
тарда сактоого жол берилбеши зарыл болгон. Мындай чечим 
империянын борборунда узак убакытка туруктуулукту жара-
тышы керек болчу.

Улуу Эмир жана анын жакын адамдары аттарын буруп са-
райды көздөй жөнөштү. Алар аянттан кыйла алыстап кетиш-
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кени менен артында элге акыл үйрөтө турган издери калды: 
дарда базар башчысынын жана анын жардамчысынын жансыз 
денелери салаңдобулбас турду.

Төрт кабаттуу сарайда баары жортуулга даярданып жатыш-
ты. Сарайдагы жашоонун жана аракеттердин ылдамдыгы толук 
өзгөрдү. Баары бир жакка шашылгансып ары-бери жүгүрүп жү-
рүштү. Үйдүн жер астындагы бөлүгүндө иштеген жумушчулар 
кезек менен уктап, кайра эмгектекнип, көрүктөр токтобой иш-
теп жатты, балка менен дөшүнүн үнү такыр токтобой жатты. 
Балканын үнү темир усталардын баштарын оорутканы менен 
алардын иши бир мүнөткө да токтогон жок. Баары курал-жарак 
жасоо менен алек болуп жатты. Үй астындагы бул жер Темир-
ландын курал-жарак даярдоочу негизги устаканасы болгон. Бул 
жерде кылыч, найза, калкан, жебе, чокмор, туулга, соот-шайман 
жана башка нерселер согулчу. Анан мунун баары текшерилип, 
сыналып, сакталуучу жайларга тапшырылган.

Үй астындагы ушундай жерлердин бири башкаруучунун 
зээрканасы болгон. Империянын акча жүгүртүмү ушул жерден 
башталган. Ушул жерде тыйындар чыгарылып, дүйнөнүн бу-
луң-бурчуна тараган.

Ал эми буга коңшу жайда Эмирдин эң коркунучтуу душман-
дары кармалган.

Сарайдын үстүңкү бөлүгүндө, жадагалса аялдар бөлүмүндө 
да жашоо кызуу жүрүп жатты: аялдар да жортуулга даярдык кө-
рүп жатышты.

Темирлан жаш кезинде эле Олжай Ага деген кызга үйлөн-
гөн. Олжай ага уул, Жахангирди төрөп берген. Темирландын 
курултайга чейинки жортуулдарында дайыма жанында жүрүп, 
көчмөн турмуштун бардык кыйынчылыктары менен машакат-
тарын бөлүшүп, Темирланды аз убакытка да жалгыз калтырба-
ган Олжай Ага ханум бул жашоодон өтө жаш бойдон кеткен. Ал 
эми Темирландын жакшы көргөн уулу Жахангир 1375-жылы 
салгылашуулардын биринде каза болгон. Жахангирдин уулда-
ры Мухаммед Султан жана Пир Мухаммед башкаруучунун жак-
шы көргөн неберелери болгон. Жахангирдин аялы, канбийке 
Севим ханум Мираншахка күйөөгө берилип, Азербайжанга жө-
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нөтүлгөн. Олжай Ага каза болгондон кийин Темирлан өзүнүн 
кайын иниси Гусейн Сарай Мүлктүн жесирине үйлөнүп, аны 
өзүнүн гареминин биринчи аялы кылып алган. Туман Ага, Дур-
муш Ага жана Түкөл экинчи, үчүнчү жана төртүнчү аялы болуп 
калышкан. Ушул төрт аялынан тышкары Темирлан башка эч 
кимге үйлөнгөн эмес. Темирлан төрт уулунун ичинен экөөнүн 
өлүмүн башынан кечирген, алар – Жахангир жана Омар Шейх 
болгон (1391). Тирүү уулдарынын ичинен Мираншах Азербай-
жанды башкарган (тыныгуулар менен), ал эми Шахрух Гератта-
гы борбор менен кошуп Хорасанды башкарган. Темирлан уулда-
рын жанында кармап, бапестеген эмес.

Алардын кимиси Темирлан менен кошо жортуулга бара-
рын аялдар жакшы билишкен. Бирок ошого карабастан баары 
даярдык көрүп жатышты. Темирландын акыркы чечимин эч 
ким толук билген эмес, анын дайындоолору, көрсөтмөлөрү же 
буйруктары көп учурда өзгөрүп же кийинкиге калтырылып да 
калчу. Демейде жортуулга чыгып жатканда Темирлан бардык 
аялдарын өзү менен кошо алчу, бирок салгылашууга бир нече 
күн калганда бирин калтырып, калгандарын коопсуз жерге жө-
нөткөн. Жеңиштен кийин аларды жана неберелерин кайрадан 
өзүнө чакырып алчу.

Бул жолку жортуул кыйынчылык жарата турган аскалуу 
жерлерден өтүшү керек болгондуктан ал өзү менен кошо бир 
гана аялын алууну алдын ала чечип койгон. Бирок ошого кара-
бастан аялдардын баары Эмирди узатууга даярданып жатышты. 
Сарайдагы аялдар өздөрүнө каалаган түстөгү жибектен, тирме 
жана атлас деген ичке жибек кездемелерден кийимдерди тигип 
жатышты. Баш кийимдердин ичинен эң белгилүүсү зымырыт, 
алмаз жана башка баалуу таштар менен кооздолгон калпак бол-
гон. Ал калпактын ичинен бетти жапкан чүмбөт чыгып турган. 
Ал эми анын учунда куштун жүндөрү тагылган кичинекей теге-
рек нерсе болгон. Куштун жүндөрүнүн учтары оролуп ылдыйга 
түшүп турган. Кээде алар аялдын бетин андан бетер кооз кы-
лып көрсөтүү максатында көздөрүнө чейин түшүрүлгөн. 

Аялдар төмөн түшкөн узун көйнөктөрдү же фистан деген 
белден төмөн кийилүүчү кийимдерди кийишкен. Көйнөктүн 
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этеги алтын жиптер менен ажырата тигилген. Көйнөктүн үстү-
нө мезгилге жараша тирме же бархаттан жасалган ийинге асы-
луучу жамынма кийишкен.

Өзүнүн артыкчылыгын көрсөтүү максатында Сарай Мүлк 
башка аялдарга көп көрсөтмөлөрдү берип, Эмирдин жортуулу-
на зарыл нерселердин туура жайгаштырылышын көзөмөл-
дөп турган. Чынында жортуулга керектүү нерселерди даярдоо 
аялдардын милдетине кирген эмес. Ал муну жөн эле өзүнүн 
кадыр-баркын көтөрүү максатында, кекирейгендигинин жана 
текебердигинин айынан кылган. Бирок ошентсе да ага эч ким 
каршы сүйлөгөн эмес. Сарай мүлктү шылдыңдагансып карап, 
бирок ошол эле учурда ага каршы сүйлөөгө батынбаган Түкөл 
өзүнүн жек көрүү сезимин ичине катып жатты. Муну карасаң! 
Улуу Эмир менен бирге жортуулга жөнөгөнсүп буйрук берип 
жатат! Өзүн убара кылбай эле койсо болмок, жасала турган бар-
дык нерсе эчак эле жасалып, баары мурда эле чечилген. Мунун 
үкүгө окшогон жүзү бир да жеңишти көрбөйт! Улуу ханум Сарай 
Мүлк да Түкөлдү тымызын карап турган. Кичүү ханумдун өзүнө 
ыраазы болуп, өзүн тынч алып жүргөнүн ал байкоосуз калтыр-
ган жок. Бирок ал эмне кыла алмак эле? Башкаруучу буйрук бер-
ген: жортуулга аялдардын бири гана барат!

Ошого карабастан ал буйрук иретинде сүйлөгөнүн улантып 
жатты:

– Кичүү ханум, - деп ал Түкөлгө ачууланып кайрылды, - Баа-
ры жайындабы? Эсиңде болсун, улам-улам көз алдында пайда 
болуп, тажата бергендерди Улуу Эмир жактырбайт, андай кы-
лууну ойлонбой койсоң деле болот. Ал сага өзү каалаганда ке-
лет.

Түкөл ханум бул сөздөрдүн каардуу маанисин түшүнсө да 
катуу жооп берүүдөн өзүн өзү токтотуп, макул иретинде башын 
ийкеп коюу менен гана чектелди.

– Сиз айткандай кылдым, Улуу ханум.
Эмирдин өзүн алып жүрүшүнөн эле кимди тандаганын би-

лип койгон Түкөл ханум ошентсе да аны Улуу ханумга билбир-
беди, анткени анын билгичтиги Улуу ханумдун ачуусун келти-
риши мүмкүн эле. Ошондуктан өзүмдүн милдетимди аткардым 
деген ой менен жөн гана жылмайып койду.
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Башка аялдар дагы унчукпай калышкан жок. Сулуулугу 
боюнча Түкөлдөн калышпаган Дурмуш ханум да аны сайып 
өттү:

– Олжолордун эң жакшыларын Улуу Эмир сага берет го 
дейм. Сен анын акыркы аялысың да!

– Олжо тандобулбас жатканда бизди да эсиңден чыгарба, - 
деп бул жолу Туман Ага да четте калбады. Азыр аялдар чатак-
ташып, чачташканга чейин барышы мүмкүн экенин Улуу ханум 
түшүндү. Кичүү ханум каршы сүйлөбөдү, анткени ага андай укук 
берилген эмес. Бирок башка аялдар ага катуу жооп берип жа-
тышты, ошондуктан Улуу ханум сөздү дароо токтотууну чечти:

– Аялдар, кепти токтоткула. Улуу Эмир жортуулдан келген-
де силерге бардык олжолорду көргөзчү эмес беле? Силер өзү-
ңөргө жакан каалаган нерсеңерди алат элеңер го. Эми кичүү ха-
нумдан эмнени талап кылып жатасыңар? Эмир уга турган болсо 
баарыңарды жазалайт.

Аялдар унчукпай калышты. Анткени тиричилик маселеле-
ринин баары Улуу ханумдун колунда экенин түшүнүшкөн. Мын-
дай укукту ага Улуу Эмир өзү берген.

Ушул маалда бөлмөгө Улукбек жана анын Азербайжанда 
туткунга алынган жаш багуучусу Шады Мүлк кирип келди. Же-
меленишин күтпөстөн дароо эле кечирим сурап кирди:

– Ханум, кичинекей бекти токтото албадым. Чоң энеме ба-
рам деп кежирленип жатат.

Темирлан өзүнүн небереси Улукбекти жети жашка чейин 
Сарай Мүлктүн тарбиясына тапшырган. Аны бага турган өзүнчө 
аял бар болгону менен бардык нерсеге Улуу ханум жооп берген. 
Кичинекей канзааданын Шахрух менен апасы Гевхар Шаддан 
бөлүп тарбияланышынын себеби болгон…

Улукбек кадимки кичине балдарга таандык болгон шоктук 
мүнөзүн  көргөзүп, багуучусунун колунан жулунуп чыгып, чоң 
энесине жүгүрдү. Анын эки бетинен өбүп, колунда жакшылап 
жайлашып алып, чоң адамча сүйлөшө баштады:

– Чоң эне, чоң эне!
Баланын таттуу үнү ханумдун кубаныч сезимдерин ойгот-

ту. Баланын көздөрүнөн өбүп, башынан сылады.
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– Жаным, менин кичинекейим, эмне каалайсың?
Улукбек сөөмөйү менен багуучусун көрсөттү:
– Чоң эне, мен анын көзүнө карадым.
Чоң энеси багуучуну таң калып карады.
– Эмнеге? Анын көзүндө эмне бар экен?
– Анын көздөрү булутсуз асмандай таза экен. Каректери 

түнү жылдыздар күйгөндөй күйөт экен.
Улуу ханум шаттанып күлдү. Башка аялдар да ага кошулуп 

күлүштү. Баланы ал катуу кучактады.
– Менин акылдуум десе! Мейли, муну сага ким үйрөттү? Ба-

гуучуңбу?
Багуучу кыз уялганынан кызарып кетти. Ханумдун ачуусу 

келет деп коркту. Бирок Улукбек аны ыңгайсыз жагдайдан өзү 
куткарды.

– Жок, чоң эне, ал мага эч нерсе деп айткан жок. Мен муну 
өзүм түшүндүм. – Ошентип Улукбек дароо кепти башкага бурду:

– Чоң эне, мен да жортуулга барамынбы?
– Жок, кичинекейим, сага али эрте.
– Чоң атамачы? Ага кеч деп айтасызбы?
Сарай Мүлк кайрадан күлүп жиберди.
– Чоң атаң келгенде андан өзүң сурайсың.
– Ал качан келет?
Чоң атасы азырынча гаремге келүү жөнүндө ойлобой жат-

кан. Анын акылы гарем эмес башка маселелер менен алек бо-
луп жаткан. Бул жолку жортуул мурдагылардан башкача болот. 
Чынгызхандын бөлүнүп, бири-бири менен согушкан улустарын 
Темирлан бириктирип, чоң империя түзгөн, 1395-жылы Те-
ректин жээктеринде Токтомуш ханды толук жеңип, Таны бор-
борун, Астрахань сарайын кыйратып, тоноп, жер менен тегиз 
кылган. Ошентип, Батый хандын неберелери түзгөн жана бүтүн 
Европага коркунуч жайылткан Алтын Ордо Темирландын кий-
гилишүүсүнөн кийин бир нече бөлүктөргө ыдыраган. Негизи 
Темирлан Токтомушка барам деп деле ниеттенген эмес. Теске-
рисинче аны тактыга кайтарып алып келүү максатында Алтын 
Ордо менен беш жолу согушкан. 1376-жылы Эмирдин түздөн 
түз кийгилишүүсү менен Токтомуш Алтын Ордонун тактысына 
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отурган жана башкаруучудан «уул» деген сыйлуу наам алган. 
Москвадагы 1380-жылкы жеңиштен кийин Токтомуштун жа-
кын адамдары ага Темирланды душманы кылып көрсөтүшкөн. 
Ошол себептен Токтомуш өзүнүн жакындарына таянып Темир-
ланга каршы согушка чыккан. Ал 1386-жылы Тебризди, ал эми 
1387-жылы Кавказды талап-тоноп, ошол эле жылы Бухараны 
курчап алган. Темирландын эки айлык жолду он беш күндө ба-
сып өткөндүгү гана Бухараны Токтомуштун курчоосунан сактап 
калган. Токтомуш өзү түндүк тарапты көздөй качып кетүүгө үл-
гүргөн. 1394-жылы Токтомуш дагы бир ирет Кавказга жортуул 
жасаганда Темирландын ачуусу келип, анын жакшылыгын гана 
көрүп жүргөн Токтомушту жана аны менен кошо Алтын Ордону 
толук кыйратуу жөнүндө чечим кабыл алган.

Алтын Ордону кыйраткандан кийин Темирлан өзүнүн аске-
рин Москваны көздөй багыттаган, бирок ага он үч фарсах (15) 
калганда, аскерин Елец деген шаарынан түштүк-батышты ка-
рай буруп, Азов деңизинин жээгиндеги Казакини басып алган. 
Ал жердеги мусулмандарды бошотуп, башка диндегилерди тут-
кунга алып же чоң салык талап кылган.

Хулагунун (16) жерлери деп эсептелинген Азербайжан, Баг-
дад, Хорасан, Герат жана башка шаарлар эчак эле Темирландын 
карамагына өткөн.

(15) 120-километрдей аралык. Фарсах, фарсанг (араб.), па-
расанга (перс.) – ар түрдүү аймактарда жана ар түрдүү мезгил-
дерде айырмаланып турган аралык өлчөмү. Демейде 6-кило-
метрди билдирген, бирок Бухара халифатында – 9-километрден 
көбүрөөк аралыкты билдирген. Демейде фарсах жылкы 1-саат 
ичинде басып өткөн аралыкка барабар болгон; аймакка жараша 
бул аралык 6-7 километрди түзгөн. 

(16) Хулагу (Хулаки) (1217-8 февраль 1265, Мераге, Түштүк 
Азербайжан) – монгол башкаруучусу жана аскер башчысы. Чын-
гызхандын небереси, Толуй менен Сорхахтанинин уулу, Мункэ 
менен Хубилай хандардын агасы. Алдыңкы Азияда мамлекет 
түзүп, аны башкарган Хулагуиддер династиясынын негиздөө-
чүсү.    
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Орто Азияда Темирландын каршылаштары болгон эмес. 
Эмир Александр Македонскийдин, Махмуд Газневинин жана 
Чынгызхандын жеңиштүү жортуулдарын кайталагысы кел-
ген. Өзүнүн аскер башчысы катары маанилүүлүгүн бекемдей 
турган   мындан артык максат жок эле. Анын үстүнө ошол же-
ңип алуучулардын андан эч кандай артыкчылыгы деле болгон 
эмес, тарыхты ал өзүнүн алардыкынан да мыкты ийгиликтери 
менен кооздой алмак. Индияга боло турган жортуул мурдагы 
жортуулдардан айырмаланышы керек эле. Андан ары… Андан 
ары андан да чоң, алыскы максаттар болгон. Ал максаттар түрк 
рухунун эсинде көпкө чейин сакталып калган. Ал жакта, таттуу 
кыялдардын алыскы бурчтарында анын жоокерлери бут ки-
йимдерин башка бирөөлөрдүн көлдөрүнө жууп жатышты, ал 
жерлер өз жерлерге айланып жатты. Ал эми азырынча башка-
руучу Индияга жортуулга даярданып жатты, ал бардык ойло-
рун, талантын жана чебердигин ушул нерсеге арнап жатты. Са-
райдын кабылдамасын бир аз убакытка да таштаганга убакы-
ты болбоду, ар бир мүнөттө бирөөнү кабыл алып жатты, бири 
кетсе, экинчиси келип жатты. Бардык тапшырмалар берилип 
бүткөндөй болду. Бирок ошол эле учурда жаңы суроолор туу-
луп, алардын арасынан дагы башка маселелер чыгып жатты. Ал 
өз убагында падышалыктын бардык бурчтарына жөнөтүлгөн 
чабармандарды, соодагерлерди жана дервиштерди кайрадан 
Самаркандга чакыртып, алардын ар бирин өзүнчө кабыл алып, 
аларга көптөгөн суроолорду берип, ошонун негизинде тыянак 
чыгарып жатты. Ал кабыл алган адамдардын баары кабылдама-
дан белгисиз ойлор менен чыгып жатышты. Анткени Улуу Эмир 
чыгарган тыянактар анын өзүнө гана белгилүү болгон. 

Жашырын жолугушуулар болуучу жер сарайдын алыскы 
бурчунда жайгашкан. Бул жер Эмирдин жеке көрсөтмөсү менен 
жасалган. Сарайга башкы эшик аркылуу кирүүгө тыйуу салын-
ган коноктор арткы эшик аркылуу киришкен, ал жактан аларды 
жашырын бөлмөгө узатышкан. Соодагерлер менен дервиштер-
ди өзүнчө жайгаштырып, кабыл алганда да ошондой кылып ка-
был алышкан. Эмир алачыктарды сарай бөлмөлөрүнөн жогору 
койгон жана алачыкта жашаганды жактырган, бирок чакырыл-
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ган конокторду сарайда кабыл алыш керек болгон. Адамдарга 
өзүнүн ырайын көргөзүп, ошол эле учурда жортуул али баштала 
элек экенин билдирүүсү зарыл болгон. Бул жолку жортуул та-
кыр башкача болушу керек болгон. Мындай жортуулду жоокер-
лер да, катчылар да али көрө элек. Ошол эле учурда бул жортуул 
Исламдын жеңиштүү жортуулу катары эсептелиниши керек 
эле. Индия мусулман өлкөсү катары да таанылып калмак. Де-
мек, Темирландын жортуулу Кудайга жаккан иш. 

Аба ырайы суук болгондуктан кызматчылар үйдүн ичине 
жалындобулбас күйүп жаткан көмүрлөр салынган темир мешти 
алып киришти. Көмүр күйүп бүтөрү менен мешти сыртка алып 
чыгып, анын ордуна башка мешти алып кирип жатышты. Ошен-
тип бөлмөлөрдө алачыктардагыдай эле ысык сакталып, эшик-
тен киргендерди жылытып жатты. Дубалдардагы жана жердеги 
килемдер да бөлмөнү жылытуу максатында коюлган. Килем-
дердин үстүнө ар түстүү жибек кездемелери илинген. Алар бөл-
мөнүн кооздугун андан бетер ачып жатты.

Далисте келе жаткан соодагер Афшарини да бөлмөгө арткы 
эшик аркылуу киргизишти. Дубалдардагы жана жердеги ки-
лемдерди көрүп соодагер ордунда туруп калды. Бул жер килем-
дер сакталчу казынаны элестетип жатты. Аларды кармап, сы-
лап көрүп, укмуштуудай сүрөттөрүн жакшыраак карагысы кел-
ди. Мындай укмуштуу нерсе адамдын колунан жаралганына ал 
ишене албай жатты. Буга чейин бир да өлкөдө мындай килем-
дерди көрбөдү эле. Бул килемдер абдан сонун жана өтө кымбат 
болчу. Ал эс алып отуруп, килемдердин бирин колу менен сыла-
ды. Ооба, бул жер абдан кооз жасалган сонун жер болгон. Бирок 
ошол эле учурда бул жерде башты ийинде сактап калуу да оңой 
иш эмес болчу. Сактык ашыкча болбойт. Этиятсыз же орунсуз 
айтылган бир эле сөздүн айынан бул жерге келген адамдын 
жансыз башы менен денесин сарай дарбазасынан бөлөк-бөлөк 
алып чыгып койуулары толук ыктымал. Көргөн нерселерге 
көзү тойгон соң ал көмүр күйүп жаткан мешке бурулду жана ка-
пысынан артынан чыккан үндү угуп, артка бурулду. Дубалдар-
дын бириндеги килемдин бурчу бүгүлүп, бөлмөгө бутун сүйрөп 
Темирлан кирип келди. Бүгүлгөн килемдин бурчу кайрадан үн-
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сүз ордуна туруп калды. Соодагер Афшар өзүн жоготуп, ордунда 
катып калды: Эмир такыр күтпөгөн жерден пайда болду.

Эмирдин шаңкылдаган үнү бөлмөдөгү чөйрөнү өзгөртүп 
жибергенсиди.

– Келдиңби?
Эмирдин үнүнөн соодагер калтылдобулбас кетти. Анан да-

роо тура калып, башкаруучунун буттарына жыгылды.
– Келдим, менин башкаруучум. Болгондо да жакшы кабар 

алып келдим.
– Туруп, орунга отур! – деп Темирлан өкүмчүл үнү менен 

буйрук берди, өзү болсо бурчтагы жөлөнгүчтөрдүн бирине оту-
руп, сол бутун астына бүктү, ал эми оң бутун алдыга созуп, ың-
гайлуу жайлашты.

– Делиден кандай кабар бар? Менин катымды Махмуд Сул-
танга бердиңби?

Соодагер Афшар Эмирдин маңдайына келип отуруп, бирок 
башын көтөрбөстөн жооп берди:

– Бердим, менин башкаруучум. Чыгымдар албетте көп бол-
ду. Алардын сарайында акчасыз, алтынсыз эч нерсе кылууга 
болбойт экен, баштан аяк бүт эле соода.

Соодагердин кыйтырлыгына Темирлан ичинен күлүп кой-
ду. «Карт бөрү десе! Ошол жакта кетирген чыгымдарыңды бул 
жерден эки эселеп таап алгың келет. Эгер кабарың жакшы бол-
со, эмнеге болбосун. Эгер сарайда баары биринен алып, бирине 
берип жатса, анда өлкөдө эмне болуп жатат? Мындай өлкө көп 
жашабайт!»

– Катка жооп кайтарыштыбы?
– Жок, менин башкаруучум, султан сиздин даңктуу каты-

ңызга жооп берүүнү каалабады. Мени кечириңиз, башкаруучум, 
бирок ал шүмшүктөр «аксак» менен согушуудан коркпойбуз де-
гендей ишара кылышты.

Ушул сөздү айтып жатып  соодагер Афшар кандайдыр бир 
максатты көздөдү. Башкаруучу мындай атты жаман көрөрүн 
баары билишкен. Анын дене кемчилигин ишара кылып кээ бир-
лер аны «аксак» дешсе, айрымдар «ленг» (17) деп аташкан. Ушу-
нун айынан көптөгөн баштар чабылып кеткен. Эмирге карата 
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ушундай сөздү колдонгондорду сөзсүз табып, кармап, жазасын 
беришкен. Соодагердин айткан сөзү башкаруучунун чечкин-
дүүлүгүн андан бетер чыңдобулбас, Индияга боло турган жор-
туулду тездетмек. Ал эми жортуул учурунда соодагерлердин 
кербендеринин алдында соодагер Афшар турмак. Анткени Ин-
дияны андан башка эч ким жакшы билген эмес.

Азыр «аксак» деген сөздөн Темирландын бетинде бир да 
булчуң кыймылдаган жок. Мындай учурларда ал адегенде са-
бырдуулук кылып, ачуусун ооздуктап, оор басырыктуу болгон. 
Азыр да анын үнү тынч, көз карашы таасирсиз болуп турду.

– Султандын абалы кандай?
Соодагер башкаруучунун оор басырыктуулугуна таң кал-

ды. Ал жооп бергиче болбой бөлмөнүн жашыл түстүү эшигин 
такылдатышты. «Киргиле!» деген катуу үн чыккан соң эшик 
ачылды. Эки кызматчы көмүрү күйүп жаткан мешти алып ке-
лип, өчөйүн деп калган эски мешти акырын алып чыгып кетиш-
ти. Алар чыгып кетишкенден кийин гана соодагер жооп берди.

– Абал абдан оор, менин башкаруучум. Делинин мурдагы 
кооздугунан эч нерсе деле калбады. Махмуд Газневиден айыр-
маланып Махмуд шах Экинчинин маалында бардык нерсе кый-
рап жатат. Төрт жыл мурун Данпур, эки жыл мурун Гужерат Де-
лиден бөлүндү. Андан да мурунураак Декан менен Бенгали көз 
карандысыз болуп калган.

– Махмуд шахтын айланасындагылар мындай абалдан чы-
гууга ниеттенип жатабы деги? Алсыз башкаруучунун да акыл-
дуу вазирлери болот да, - деп Темирлан сол бутун алдыга сунду.

Соодагер ушул суроону күтүп жаткан.
– Сарайда бир акылдуу вазир бар, бирок ал пара алат. Анын 

аты Малу Игбалхан. Анын султанга болгон таасирдүүлүгү ушун-
чалык чоң болгондуктан султан ал айткандын баарын жасайт. 
Эл андан тажап бүттү. Эл ачка отурганда вазир жана анын айла-
насындагылар жыргап, алтын менен алмаздарга чөмүлүп жатат 
деп айтып жатышат.

Соодагер дагы көпкө чейин сүйлөп отурду. Темирлан мын-
дай кеңири маалыматты укканына ыраазы болгону менен су-
роо-жооптор али бүтө элек болчу. Анткени каршылаш жөнүндө 
маалымат жеңиштин жарымын түзгөн.
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– Эл ачкадан өлүп жатат дейсиңби? Анда алардын ушунча 
байлыктары каяктан алынган? Эгер бир үзүм нан таба албаган 
элдин башкаруучусу бай болсо, анда анын башкаруусу да, мам-
лекеттин өзү да күчтүү боло албайт.

– Туура, башкаруучум. Элдин абалы чынында эле өтө оор. 
Ал эми сарайдагылар Махмуд Газневиден калган байлыктарды 
сарптап жатышат. Ошол байлыктар көбөйбөстөн тескерисинче 
азайып жатканына төрт жүз жыл болуп калды. Дели – дүйнөдө-
гү эң бай шаар. Анын байлыктары түгөнгүс. Дели – бул аалам. 
Анын кооздугу баарын таң калтырат. Ал шаарга тең келе турган 
шаар жок!

Ушул сөздөрдү айтып жатып соодагер башкаруучунун на-
мысына тийерин ойлободу.

– Самарканддан да коозбу? – деп Темирлан таң калып сура-
ды.

Соодагер өзүнүн жаңылышканын дароо түшүндү, тамагы 
кычышып, көзү бакырая түштү: ал туура эмес сүйлөп койду, 
бул жердегилер Самарканддан да кооз шаар бар деп эсептеш-
кен эмес, антип эсептөөнү да каалашкан эмес. Азыр соодагер 
башынан айрылып калышы толук ыктымал эле. Бирок кеп ан-
дан ары уланбагандыктан бир аз өзүнө келе түштү. Демек Те-
мирланга керек экенмин деп ойлоп калды соодагер, себеби көп 
нерсени билген. Бирок эми өтө этият болуш керек. Кубаттуу 
башкаруучулар эч качан эч нерсени унутушпайт, айрыкча бе-
рилгендикти жана баш ийүүнү баалашат. Эгер Эмирдин жалпы 
максаттары чоң болсо, демек жеке максаттары да кичинекей 
эмес, жана аларга ал жетпей калышы да мүмкүн. Мындай нерсе 
жыландын оозунан лаалды сууруп чыгууга барабар.

– Менин айткан жана айта турган сөздөрүм үчүн башка-
руучум кечирсе экен.

Мен сизден чындыкты жашыра албайм.
Соодагер башын андан бетер ийип, унчукпай калды.
– Мейли, ырайым кылдым, сүйлөй бер!
– Ылайым жылдарыңыз узарсын, башкаруучум! Дели ушун-

чалык бай шаар болгондуктан ага эч бир шаар тең келе албайт!
Ушул сөздөрдү айтып жатканда соодагер бир аз башын кө-
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төрүп, Эмирдин бетинин түрү өзгөрүп жатканын байкады. Анын 
сол көзүнүн алдындагы булчуң бир аз титиреп жатты. «Демек 
сөз өз максатына жетти. Ушундай болгону жакшы», - деп ойлоду 
Афшар. 

(17) Аксак. Айрым булактарда Темирланды «Темирлан-
ленг» деп аташат. 

Темирлан ичинен ачууланса да аны билдирбегенге аракет 
кылды – ага чындык керек болгон. Дели шаары Самарканд ме-
нен Бухарадан да бай жана кооз экенин билүү ачууну келтирип, 
кыйнап жатты. Ал 1387-жылы Ширазда болгон окуяны эстеп 
күлүп койду. Афшар эч нерсени түшүнбөстөн башкаруучунун 
заматта өзгөрүп жаткан жүзүнө таң калып карады. Соодагердин 
кызыгып жатканын көрүп Эмир ошол окуяны айта баштады.

– Ширазда болгонумда ал жерде Хафиз деген акын бар эке-
нин айтышты. Мага анын ырынан үзүндү окуп беришти. Ал 
мындай эле: «Эгер түрктүн сулуу кызы менин жүрөгүмдү ко-
лунда алып жүрө турган болсо, анын индиялык калы үчүн эле 
Самарканд менен Бухараны берүүгө даярмын».

Соодагер Эмирдин оозун таң калып карап жатты. Темирлан 
сөздү эмнеге буруп жатканын билгиси келди.

– Ырды окуп беришкен соң менин ачуум келди, - деп Эмир 
сөзүн улады. – Бир индиялык кал үчүн менин шаарларымды би-
рөөгө белек кылып берем дегени кандай? Ал бекерчи-акынды 
мага алып келүүнү буйрудум. Бир аздан кийин мага тамтыгы 
кеткен кийим кийген бир адамды алып келишти. Аны көргөндө 
жин да коркуп кетмек. Мен андан акырын, бирок каардуу түрдө 
сурадым: «Хафиз деген сенсиңби?» «Ооба, менин башкаруучум», 
- деп жооп берди ал.

– Мен өз кылычым менен дүйнөнүн жарымын жеңип алгам! 
Самарканд менен Бухаранын даңкын чыгарып, байытуу үчүн  
башка шаарлар менен мамлекеттерди кыйраткам! Ошол өлкө-
лөр менен шаарлардан салык жыйнап, анын баарын Самарканд 
менен Бухаранын өнүгүшүнө сарптагам. Ал эми сен, алсыз шүм-
шүк, бир индиялык кал үчүн аларды бирөөгө берип салгың ке-
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лет экен! Сага ким мындай укукту берди? Адегенде өзүңдү кара, 
анан кийин анан шаарларды бер.

Ушул жерден Эмир катуу күлүп жиберди, анан кайрадан ке-
бин улантты:

– Ал байкуштун бетин көрсөң укмуш! Өлүмгө даярданып 
калган экен. Бирок… Бирок ал өтө катуу да корккон жок, акы-
рындан өзүнө келди. Ал мага эмне деп жооп бергенин билесиң-
би?

Соодагер Афшар ордунда бир аз ойдолой түштү, анан өтө 
кызыгып суроо берди:

– Эмне деди, башкаруучум?
– Мындай деди: «Башкаруучу, менин кедей болуп калганым-

дын себеби чоң ысырапкорчулук болду. Ошондуктан, - акын 
өзүнүн кийимин көрсөттү, - мен бүгүн ушундай абалдамын». 
Мен анын жообу үчүн ага жаңы кийим берип, бошоттум.

Эмир ушул сөздөрдү айтып жатып кайрадан күлүп жиберди. 
Соодагер да ага кошулуп күлүп кирди. Бирок Эмир күлкүсүн кү-
түлбөгөн жерден токтото калды. Анын бети кайрадан каардуу 
болуп, чалыр көздөрүндө ачуу пайда болду.

– Эми көрө жатарбыз, сенин Делиң Самарканд менен Буха-
радан улуу болор бекен? Даярдан, дагы бир жолу барып, көрүп 
келесиң.

Мунун мааниси «сөз бүттү, Индия талкаланат» деген чечим 
болгон.  Соодагер Афшарга дал ушул нерсе керек болчу. Ал орду-
нан туруп, ийилип таазим кылып, Темирландан кетүүгө уруксат 
берүүсүн суранды. Темирлан башын ийкеп уруксат берди. Би-
рок эшикке чыгайын деп бараткан жеринен аны Эмирдин үнү 
токтотту:

– Соодагерлериңердин кербендери Герат аркылуу өтсүн. 
Бизге Мутланда кошуласыңар. Индияда сарптаган чыгымда-
рыңды казнадан эки эселеп ал.

Соодагер Афшар сүйүнүп кетти. Анткени сарптаган чыгым-
дарын ал ансыз деле жолдо жүргөн кезде эки эселеп таап ал-
ган. Ал эми Эмирдин уруксатынан пайдаланып ал эки эсе байып 
алууга мүмкүндүк алды. Андан тышкары соодагерлердин кер-
бенин да жетектей турган болду.
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– Алланын уруксаты менен дайыма биздин үстүбүздө турса-
ңыз экен, башкаруучум! Эгер сиз болбогонуңузда, каракчылар 
бизди, соодагерлерди, эчак эле тоолордо жана капчыгайларда 
өлтүрүп койушмак.

Жашыл эшикке жакындаганда соодагер өзүнүн ойлоруна 
күлүп жаткан Эмирге карады. Башкаруучунун ойлорун билгиси 
келсе керек. Бирок соодагер мындай турсун Эмирдин сакалы-
нын бир кылы да анын оюнда эмне бар экенин билгенде, Эмир 
аны дароо үзүп таштамак.

Башкаруучу дагы бир нече соодагерди кабыл алып, алар ме-
нен сүйлөшкөндөн кийин бөлмөгө соодагер Агбаба келди. Алар 
Азербайжандын Ширванында бир нече ирет жолугушкан. Би-
ри-бирин жакшы түшүнүшкөн жана мамилелеринде тааталдык 
болгон эмес. Бул соодагердин жакшы сапаты анын ач көз эмес-
тигинде болгон. Мындай адамдар чыккынчылык кылмак эмес.

Агбаба ичкери киргенде Темирландын бетинде жылмайуу 
пайда болду.

– А-а, эски дос, өт, отур, - деп Темирлан жөлөнгүчтөрдү көр-
гөздү.

Соодагер адегенде ийилип таазим кылды, анан башкаруучу-
нун буттарына жакын жерди өбүп, Темирланды даңктаган бир 
нече сөз айтып бүткөндөн кийин гана көргөзүлгөн жерге отур-
ду. Сылыктыкты сактап башын жерге салды жана башкаруучу 
бир нерсе дейби же суроо береби деп күтүп, бир аз бүрүшүп 
отурду.

– Сураганды алып келдиңби?
Соодагер Агбаба бир аз түзөлдү.
– Башкаруучунун жылдары узарсын! – Бүткүл мусулман 

дүйнөсүнүн колдоочусу, дайыма бийиктикте болуңуз! Алып 
келдим, баарын тапшырдым. Мага акчасын ашыгы менен төлөп 
беришти.

– Жакшы, абдан жакшы! – Эмир ойго батып жатып акырын 
айтты: - Жол кандай? Каракчылар тынчыңарды алып, кербен-
дерге тийген жокпу?

Анадолудагы Диярбекирди өзүнүн борбору кылып тандо-
булбас алган Гарагойунлу уруусунун башчысы Кара Юсиф бир 
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да кербенди көңүлсүз калтырбастан, мүмкүндүгүнө жараша ар 
бирин тоноп келгенин башкаруучу жакшы билген. Темирлан 
өзү орноткон мыйзамдар бузулганда абдан ачуусу келчү. Импе-
риянын иерархиясында соодагерлер алдыңкы орундардын би-
рин ээлешкен. Кербендер менен чабармандар так иштеп, ал эми 
аларга баары жардам бериши керек болгон. Муну баары билген. 
Жадагалса Мираншах да бир жолу бир жерден өтүп жатып ча-
барманга жолугуп калат. Чабарман андан ат сураганда ал унчук-
пастан аттан түшүп, аны чабарманга бере салган. Кара Юсифти 
кармап, жазалоого бир нече жолу буйрук берилгени менен Ми-
раншах али аны кармай ала элек болчу, аны менен алек болууга 
Темирландын өзүнүн колу бошогон эмес. Агбаба эмне кылыш-
ты билген. Мындай учурларда эмне дешти ал жакшы билген.

– Оо башкаруучум, сиздин камкордугуңуздун аркасы менен 
каракчылар кербендерге тийбей жатышат. Болгону Анадолуда 
Кара Юсиф кербендерди тоноп жатканын уктум, бирок ал Улуу 
Эмирдин аскери жөнүндө угар замат бекинип калат экен. Анан 
аскерлер кеткен соң кайра чыга калат экен. Сизден коркот… Өтө 
коркот.

Соодагер башкаруучунун начар жерине тийип алгансыды. 
Эмир терең дем алды. Бети тырышып кетти.

– Билем. Бирок азырынча башка нерсе менен алек болуп, ал 
жакка колум жетпей жатат. Убакыты келгенде Кара Юсиф ме-
нен Султан Ахмедди бардык нерсе үчүн жоопко тартам.

– Султан Ахмед жалариддер династиясынан чыккан хулаки-
нин акыркы өкүлү болгон. Улуу Эмир Азербайжанга киргенде, 
Кара Юсиф ага кошулуп, анын тарабында согушкан.

– Ширванда абал кандай? Ибрагим шейх Ширванды башка-
руу милдетин жакшы эле аткарып жатабы?

Башкаруучу кепти башкага бургусу келип жатканын Агбаба 
түшүндү.

– Шах сизге көптөгөн саламдарды айтып жиберди, улуу 
башкаруучу. Сиздин камкордугуңуздун артынан баары жайын-
да болууда. Башкаруучунун буту баскан жерде каза табууга даяр 
экенин шах сизге билдирип койууну өтүндү. Алланын буйругу 
менен сиз дайыма биздин үстүбүздө тура беришиңизди каала-
рын билдирди!
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Жылмайганда анын көздөрү андан бетер жүлжүйдү. Бул 
кабарды укканда анын тынчсыздануусу бир аз басылды. Жер-
де отура бергенден чарчаган Эмир шамдагайлык менен тура 
калды. Соодагер да тургусу келди, бирок башкаруучу аны колун 
шилтеп токтотуп койду. Оң бутун сүйрөп баскан Темирлан бөл-
мөдө бир аз ары-бери басып, анан соодагердин жанына келип 
токтоп, капыстан ал күтпөгөн кепти баштады.

– Ибрагимдин хуруфиттер (18) менен байланышы барбы?
Эмирдин мүнөзүн жакшы билген Агбаба «бисмилла» деп ор-

дунан турду. Анткени алдында Эмир турганда отурган бойдон 
жооп берүүнү адепсиздик деп эсептеди. 

(18)  Хуруфиттер (араб. Хуруф – «тамгалар») – он төртүн-
чү кылымдын акырында суфий Фазл Аллах Астарабази (1340-
1394/1401 жж.) тарабынан Иранда негизделген шиит-мистик-
тердин жамааты. 

– Башкаруучу, хуруфиттердин башчысы Наими дөңгөлөккө 
байланып, кыйналып өлтүрүлгөндөн кийин анын мүриддери 
(19) ар жакка тарап кетишкен. Ибрагим шах аларды Ширванга 
киргизбей койгондуктан мүриддер азыр бүткүл ислам дүйнөсү-
нүн туш-тушуна тарап кетишкен. Алар жадагалса Европадагы 
Осмон жерлерине да өтүп кетишкен.

Темирлан кайрадан аксаган бутун сүйрөп ары- бери баса 
баштады.

– Ооба, билем, алар жөнүндө кабар Самаркандга да жетти, - 
деди ал өзү менен өзү сүйлөшкөнсүп. – Баса, каапырлардын улуу 
деп эсептеген баягы акыны кайда? Мен Насими жөнүндө айтып 
жатам. Дагы деле Шимахта жашап жатабы?

Улуу Эмир эмненин четин чыгаргысы келип жатканын Аг-
баба билген. Эгер ал ооба деп жооп берсе, демек шахтын хуру-
фиттер менен байланышы бар экенин тастыктайт. Демек шах 
Улуу Эмирдин буйругун бузуп, хуруфиттерге баш калкалай тур-
ган жай берген. Ошондуктан ал кыйналып жооп берди.

– Жок, улуу башкаруучу, Имамеддин Насими деген акын 
дервиштерге кошулуп, ар өлкөлөрдү кыдырып жүрөт. Алар биз-
дин бийлигибиз жок жерлерде жүрүшөт. Насими Ширванга кел-
бей калган.
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Темирлан жакшы шахмат оюнчусуна окшоп ар бир кадамды 
алдын ала билген.

– Мага анын үйлөнүп, Бакуда жашап жатканын айтышты. 
Түшүнбөй жатам. Дервиштердин мыйзамы боюнча ал үйлөнбө-
шү керек! Ал эми Насим үйлөнүп, үй-бүлөсүн таштап, ар өлкө-
лөрдө тентип жүрөт…

(19) Шакирттер

Башкаруучунун сөздөрүн Агбаба ырастады.
– Ооба, туура айтасыз, Улуу башкаруучу, дервиштер үйлө-

нүшпөйт. Насиминин үйлөнүшүнүн себеби Наиминин мурасына 
баланыштуу.

Улуу Эмир соодагердин жанына келип туруп калды.
– Ал эмне деген мурас? Мен эмне үчүн ал тууралуу эч нерсе 

билбейм? 
Соодагер тынч жооп берди:
– Улуу башкаруучу, өлүм жазасынын алдында алардын баш-

чысы мурас калтырган экен, ал мураска ылайык Насими анын 
кызына үйлөнүшү керек болгон. Насими мурасты аткарып, өзү-
нүн устатынын кызына үйлөнгөн. Анын үй-бүлөсү бир кезде 
Бакуда жашап жүргөнү менен Ширваншахтан коркуп бир жакка 
көчүп кетишкен экен. Анын азыр каерде экенин эч ким билбейт.

Агбабанын бул жообуна Темирлан канааттанбаганы менен 
Шейх Ибрагим өзүн коркунучтуу абалга койгусу келбей жатка-
нын түшүндү. Ал акылдуу башкаруучу эле. Ошондуктан ал хуру-
фиттер тарапта болгон кезде деле аны эч ким далилдей алмак 
эмес. Ал эч качан өзүнүн артынан из калтыран эмес. Ойго бат-
кан Эмир соодагерге эч нерсе айтпастан, жөн гана белги берип, 
кете берүүсүнө уруксат берди.  Бирок Агбаба башын жерге са-
лып, күтүп турду.

– Сен бир нерсе айткың келип жатабы?
– Ооба, Улуу башкаруучу, - деп соодагер киркиреген үнү ме-

нен айтты. – Бирок айтууга батына албай жатам. Сиздин ачуу-
ңузду келтирип аламбы деп коркуп жатам.

Темирлан ага дем берди.
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– Мейли, кечирем, айта бер!
– Улуу башкаруучу, - деп Агбаба сөзүн коркуп баштады. – 

Бир нече жыл мурда Азербайжанда туткунга алынгандардын 
арасында бир кичинекей кыз болгон. Аны көптөн бери издеп, ар 
кимден сураштырып жүрүп акыры ушул жерден, Самарканддан 
таптым. Ал азыр сиздин сарайыңызда экен.

Темирлан соодагерди кызыгып карады, анын бети каарда-
нып, каштары ордунан жылды. Эгер сарайдагы кабар Азербай-
жанга чейин жетип калса, анда сарайдын ичинде отуруу туура 
эмес, деп ойлоп койду. Сарайлар – жамандыктын борбору деп 
туура айтышат экен, бул жерде бардык нерсени күтсө болот.

– Сага бул кабарды сарайдан ким айтты? Анан дагы… ал сага 
ким, ал кыз сага ким болот? Айт, коркпо!

Күтүлбөгөн суроодон Агбаба кубара түштү. Азыр башка-
руучу аны тыңчы деп айыпташы толук ыктымал эле. Кыйын 
абалдан чыгыш керек болду.

– Улуу башкаруучу, сиз айттыңыз: коркпо, айта бер деп.
Соодагер эмнени айткысы келгенин Эмир түшүндү. Эгер 

адам өз сөзүнөн баш тартса ага андан ары ишенүүгө болбойт. 
Муну түшүнүп ал жылмайып койду.

– Мен ошентип айткандан кийин дал ошондой болот. Айта 
бер! Соодагер эми терең дем алып, өзүнө келди.

– Ал кыз – менин абдан жакын досумдун кызы. Мен аны бар-
дык жерден издөөгө аракет кылам де убада берген элем. Убада-
ма туруп ал жөнүндө барган жеримде баарынан сураштырдым. 
Ошентип жүрүп анын бул жерде, сарайда экенин кокусунан угуп 
калдым.

– Досуңдун кызынын аты ким?
– Бизде аны Лятафет деп аташчу, ал эми бул жерде аны 

Шади Мүлк деп аташат экен.
Темирландын эриндери селт эте түштү.
– Ооба, сен Улукбектин багуучусу, көздөрү көк асмандай 

таза болгон кызды айтып жатасың.
– Дал ошондой, Улуу башкаруучу.
– Ал кызды Улукбек гана эмес, менин дагы бир неберем Ха-

лил да жакшы көрөт. Андай болбойт! – деп Эмир өзү менен өзү 
сүйлөшкөнсүп айтты.
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Эмир эриндери менен гана сүйлөп жатса да Агбаба аны жак-
шы түшүнүп, бирок унчукпай турууну чечти. Ал эми Эмир кеп 
бүткөндүгү тууралуу белги берди:

Досуңа анын кызы ишенимдүү колдо экенин айт. Ал эми 
өзүң Анадолуга барып ал жактан тезирээк кабар алып кел.

Башкаруучуга ыраазычылык билдирген соң Агбаба башын 
ийип кетенчиктеп, бөлмөдөн чыгып кетти. Темирлан анын ар-
тынан карап, эриндерин кысып, ойлонуп калды. Азербайжан-
дык сулуунун айынан сарайда качандыр бир кезде чыр-чатак 
чыгып кетпес бекен? Жортуул аяктаган соң ушул маселени да-
роо чечүү зарыл. Аялдардын айынан канчалаган чатак жана со-
гуштар болгону анык.

Жашырын бөлмөдө бир нече дервиш менен жолугушкандан 
кийин Эмир эшиктин арткы жагына чыгып, аны кечтен бери кү-
түп жаткан сейиддерге (20), аалымдарга жөнөдү.

Чайыр шамдары жарык берип турган өтмө бөлмөдөн өтүп 
жатканда аялдар бөлмөсүнөн чыккан үндү укту. Аялдын үнү 
болчу. Темирлан таң калды: алар эмне үчүн ушундай кеч убак-
та да уктай элек? Бирок алар Темирлан төшөккө жатмайынча 
уктаганга укугу жок эле. Ошентсе да үндөрүн ушунчалык катуу 
чыгарып, чуулдабашы керек болчу. 

(20) Мухаммеддин урпактарынын наамы

Темирлан кадамын акырындатып, алардын бөлмөсүнө акы-
рын жакындады. Ал жактан шоктонуп жаткан Улукбектин үнү 
жана аялдардын күлгөнү угулду. Ал эшикти ачып, ичине кирди. 
Эмирдин күтпөгөн жерден келиши шайырлыкты токтотту, баа-
ры шамдагайлык менен тура калышты. Бир гана Улукбек өзүн 
жоготподу. «Чоң ата!» деп кыйкырып, Темирландын буттарын 
барып кучактады. Небересинин башын сылап жатып Темирлан 
көздөрү менен Сарай Мүлктү издеди.

– Түн болуп калды, эмне үчүн бала дагы деле уктай элек?
Чынында бул суроо Улукбектин багуучусу Шады Мүлккө 

багытталган эле? Темирландын суроосун укканда Шады Мүлк 
дароо Улукбектин жанына келип, анын колунан алды да, калты-
раган үнү менен сүйлөдү:
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– Ага, мени кечириңиз, ырайым кылыңыз! – Анан Улукбекке 
шыбырап сүйлөп аны алып кетүүгө көндүрүүгө аракет кылды: - 
Жүр! Кеч болуп калды, укташ керек.

Багуучуну Эмир кылдаттык менен карап, бирок эч нерсе деп 
айтпады. Мындай сулуулукка баа берүүгө сөзү жетпеди. Мын-
дай сулуу кыз сүйүүгө татыктуу.

Улукбек багуучусунун колунан жулунуп чыгып, чоң энесине 
чуркады. Абалды бир аз тынчытыш үчүн Сарай Мүлк багуучуга 
буйрук берди:

– Сен бара бер, канзаада бүгүн мени менен уктайт.
Шады Мүлк унчукпастан чыгып, өзүнүн бөлмөсүнө жөнөдү.
Өтмө бөлмөнүн аягынан шыбышка окшогон башкача, катуу 

эмес үн угулду: Лятафет дароо бурулуп арт жагындагы караңгы 
жерди карады. Түркүктөрдүн биринин жанынан караан көрүн-
дү. Ал ким экенин бойунан таанып койду. Эмирдин небереси 
Халил Султан болчу. Лятафет токтогон жок, бирок кадамдарын 
бир аз акырындатты. Канзаада кыздын жанына басып, шамдын 
жарык  жерине келгенде аны менен сылык учурашты:

– Кутмандуу кечиң менен, Латафет! Мен бул жерди жети 
сааттан бери сени көрөм деп айланып отурам. Такыр үмүтүм 
үзүлүп, сени бүгүн көрбөй калам го деп ойлогом.

Кыздын беттери шабдоолунун гүлдөрүнө окшоп кызарып, 
жүрөгү тез сого баштады. Анын узун кирпиктери беттерине кө-
лөкө берип жатты. Бетинин ысыгы анын бардык денесин кал-
тыратты.

– Эмне унчукпайсың?
– Корком, Халил бей, - деп кыз башын көтөрбөстөн сүйлөдү.
– Эмнеден?
– Бизди бөлүп коюшат деп корком. Жакында эле Улуу ха-

нумдун бөлмөсүндө ал мени башкача карап калганын байка-
дым. Чоң атаңыз да мени кызык карады.

Халил Султан кызды колдорунан кармап, көңүлүн көтө-
рүүгө аракет кылды.

– Бизди өлүм гана ажырата алат, асман менен жер бириккен 
күндө да бири-бирибизден ажырабайбыз. Мен биз жөнүндө чоң 
энеме айтып, чоң атама да айтып койушун сурандым. Мени ка-
рачы. Мени коркуп жатат деп ойлоп жатасыңбы?
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Шады Мүлк анын көздөрүнө корккон көз карашы менен ка-
рады. Кыздын көгүш көздөрүн көргөндө канзаада ааламдагы 
бардык нерсени унутуп койду. Халилге кыздын көздөрү асман-
дай көрүнүп, ал эми өзүн ошол асманда учуп жүргөндөй сезди. 
Кыздын колдорун кыса кармады.

– Сени бир күн болсо да дүйнөдөгү биринчи ханум кылам 
деп Алланын ысымы менен ант берем!

Кыз андан бетер кызара түштү. Халилдин колдорунан жулу-
нуп өзүнүн бөлмөсүнө карай жөнөдү…

… Ал эми чыныгы ханум ушул маалда Эмирдин башка аял-
дарына буйрук берип жаткан:

– Уруксат берсеңер, мен Улуу Эмирге бир нече сөз айтышым 
керек. Түкөл ханум, сиз Улукбекти менин бөлмөмө жайгашты-
рыңыз. Мен кечирээк келем.

Аялдар биринчи ханумдун Эмирдин жанында буйрук берип 
жатканын жактырбаса да бөлмөдөн чыгып, ар бири өз бөлмөсү-
нө жөнөп кетти. Түкөл ханум көнбөй жаткан Улукбекти колунан 
алып, сүйрөп алып кетти.

Баары өз бөлмөлөрүнө кеткен соң Эмир суроо берди:
– Эмне болду? Мага эмнени айткың келди?
– Эгер сен жортуул баштасаң, мечит салам деп убада берген 

элем, - деп Сарай Мүлк ойлонбой туруп жооп берди, - медресе-
си бар жана бир нече миң адамды батыра турган мечит болушу 
керек.

Эмир аны көзүнүн кыйыгы менен карады. «Өзүнүн күчүн 
баарына көргөзгүсү келип жатат. Гаремди гана эмес, бүткүл Са-
маркандды да башкарарын далилдегиси келип жатат. Мындан 
зыян тартпайт. Кайрымдуулук кылгысы келсе кыла берсин, 
эмне үчүн болбосун», - ушул ойлор Эмирдин акылынан зуулдо-
булбас өттү, бирок аларды сыртка чыгарган жок.

– Аны Бибиханум мечити деп атайсың. Сени баары ушин-
тип аташат. Сенин жакшы ниетиңди Алла колдосун, Бибиханум. 
Дагы айта турган сөзүң барбы?

Сарай Мүлктүн божомолдорун Эмир дароо түшүндү. Эмир-
дин макулдугун алган Улуу ханум эми гаремди гана эмес, ку-
рулуш иштери менен алек болгондорду да башкарам деп бо-
жомолдоп жаткан. Мына ушул себептен пайда болгон сүйүнүү 
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сезимин зорго кармап, Халил Султан жөнүндө кеп козгоду.
– Мен канзаада жөнүндө тынчсызданып жатам… Халил жө-

нүндө. Көгүш көздүү туткун кызды катуу сүйүп калыптыр. Ке-
чээ күнү мага бул жөнүндө өзү айтып берди.

– Туткун кыз? Азыр эле бул жерге келген азербайжандык 
багуучуну айтып жатасыңбы?

– Ооба, ошону айтып жатам.
– Чынында бул азербайжандык сулуу кыз назик жана жум-

шак кыз экен, - деп Эмир аялын карап, эки учтуу кылып жооп 
берди.

Биринчи ханум Эмирдин бул сөзүнө анча көңүл бурбады.
– Алар жашыруун никелешип алыптыр. Алардын ортосун-

да милдет маселеси турат. Эгер экөөнө кимдир бирөө жолтоо 
болсо, жандарын кыйууга ант беришиптир. Эми эмне кылабыз, 
кожоюнум?

Улуу Эмир алардын сүйүүсү жөнүндө кабардар болгон. Би-
рок ушунчага барып калганын билген эмес. Мындай нерсе чыр-
чатакка алып келиши мүмкүн эле. Болгондо да анын сарайынын 
ичинде пайда болмок. Бир маалда анын ачуусу келип, сол көзү 
титирей баштады. Анын Алладан кийинки эле эң жакын адам-
дары өзүнүн үй-бүлөсү, уул-кыздары жана неберелери болгон. 
Аларга бир нерсе болгондо Темирлан бир нече күн өзүнө келе 
албай, абдан кыйналчу. Халил өз жанын кыйып коюшу мүмкүн 
деген сөздү укканда Эмирдин ичинде бир нерсе үзүлүп кеткен-
дей болду. Анын небереси да көк эле. Өзү айтканына жетмейин-
че артка кайтчу эмес. Бирок азыр ага каалаганын берүүгө бол-
бойт, бирок ошол эле учурда маселени татаалдаштыруунун да 
кажети жок. Халилди азербайжан кызын акырындобулбас унут-
турууга аракет кылыш керек болчу. Мындан башка жол жок эле. 
Үнүн акырын чыгарып, аялына буйрук берди:

– Сен мындай кыл. Улукбекти багуучусунан жана сарайдан 
алыстат. Кызды кол өнөрчүлөрдүн бирине жөнөт, аны кыз кы-
лып багып алсын. Ал эми Халилди мен өзүм менен кошо жор-
туулга алып барам. Согуш адамды өзгөртүп, мүнөзүн катуураак 
кылат. Менимче, Халил деле өзгөрөт. Аны Самаркандда бир күн 
да кармоого болбойт. Анын бул жерде калып акын болуп кети-
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шинен коркуу керек. Бирок… Бирок, айтканымдын баарын мен 
жортуулга кеткенден кийин кыл. Түшүнүктүүбү?

– Албетте түшүнүктүү. Сиз жакшы ойлоп таптыңыз, - деп 
айтты Сарай Мүлк, бирок ошол эле учурда бул тапшырманын 
маанисин түшүнбөдү. Эмир бурулуп бөлмөдөн чыгып жаткан-
да ханумдун башына бир ой келди: демек, мени өзү менен кошо 
жортуулга алып кетпейт деген сөз чын экен…

Дубалдагы асмачырактар менен жерден эки зира (21) ара-
лыкта орнотулган шамдалдар кабылдоочу жайга түзүк эле 
жарык берип жатты. Андан өйдөрөөк жерде жерден бир зира 
аралыкта падышанын тактысы орнотулган. Тактынын оң жана 
сол жагындагы жүн килемдерде жаздыктар жайылып коюлган. 
Бөлмөнүн ичи ысык болгондуктан сырттагы суук билинбеген. 
Бүгүн жортуул тууралуу акыркы чечим кабыл алуу зарыл. Ке-
ңешке диний ишмерлер, сейиддер жана аалымдар менен бирге 
Эмирдин Шахрух деген уулу, ошондой эле Гундуз, Кабул, Газне-
ви жана Кандагар аймактарынын башкаруучусу Пир мухамма-
ди, аскер башчысы Темирлан Хожа Аг Бугани, сейиддерден ус-
тат Сейид Берке жана Хажи Бугани, бухаралык аалымдар жана 
башкалар чакырылган. Чынында бул жортуулду Темирлан Кы-
тайга багыттоону ойлогон. Моголдор менен туугандашып кал-
гандан кийин анын аскери Кытайга жакын чек ара жерлерине 
көп барып турган. 

(21) Бир метрдей аралыкты түзөт. Зира – 50 сантиметрдей 
аралыкка барабар узундуктун ченеми.

Бир жыл мурда Самаркандга Кытайдан элчилер келип, би-
рок кырк сепили бар сарайдан өздөрүнө пайдалуу боло турган 
маалыматты ала албастан кайрадан кетишкен. Өткөн жылдын 
башында моголдор менен чектешкен жерлерге канзаада Му-
хаммед Султанды башкаруучу кылып жөнөтүп, ага Сары Бугани 
жана Хажи Сейфеддин баш болгон белгилүү аскер башчылары 
жетектеген кырк миң аскерди кошуп берген.

Мухаммед Султан Ашпарга сепил куруп, согушка даярдык 
көрүү максатында бактарды орнотуп, керектүү үрөндөрдү сээп, 
бардык керектүү нерселерди жыйнаган.

Бирок кийинки убакта Темирлан Кытайга ойлонуштурул-
ган жортуулдан баш тарткан. Делиден келген кабарлар анын 
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оюн өзгөрткөн. Дели султанаты азыр абдан начар абалда эле. 
Ошондуктан ал үчүн баары ачык болду – жортуул түштүккө бо-
лот. Ушул күнгө чейин бир да жортуул жихадга окшогон эмес. 
Бул жолку жортуулдун жихадга окшош болуусу аны буга чейин-
ки башка жортуулдардан өзгөчөлөп турат. Бул жөнүндө фетва 
(22) жарыя кылуу зарыл болгон.

Кеңеш өткөрүлө турган бөлмөгө Улуу Эмир кирип келгенде, 
Кеңеш башчысынын күркүрөгөн үнү чыкты:

– Урматтуулар, дүйнөнүн төрт бурчунун башкаруучусу, Улуу 
Эмир келди!

Чогулгандар унчукпастан таазим кылып тизелерин бүгүш-
тү. Бир гана Сейид Берке тизелеген жок. Темирлан ага тизе бү-
гүүгө тыюу салган. Бутун сүйрөп басып Темирлан өзүнүн такты-
сына барып отурду. Отурган соң майып бутун сунду.

Сейид Берке башында турган уламалар оң жакка, ал эми 
Шахрух, Пир Мухаммед жана аскер башчылары – сол жакка оту-
рушту. Темирлан көңүлүн устатка бурду. 1391-жылы Гундуздун 
алдындагы Токтомуштун аскери менен болгон салгылашууну 
эстеди… Бир учурда ал өзүнүн аскери жеңилип жатканын сезди. 
Эгер ушундай боло берсе анын аскери талкаланмак. Токтомуш 
так ушундай болушун каалап, соккунун артынан сокку уруп 
жатты. Ошондо анын башы маң болуп, жанына келип калган 
Беркеге айткан эле: «Карачы, Сейид, аскерибиз талкаланып жа-
тат!» Берке «Коркпо!» деген сөздү айтып, атынан түшө калды 
да, колуна бир ууч кум алды, анан дуба окуп, ошол кумду каршы-
лаш тарапка чачып жиберди. Анан «душман качып жатат!» де-
ген кыйкырык менен атын татарлар тарапка багыттады. Анын 
бул кыймылын түшүнүп Темирлан да «душман качып жатат!» 
деп үн чыгарып, Беркенин артынан атын чаап жөнөдү. Мын-
дай кыйкырыкты уккан аскерлер жандана түшүп, душманды 
көздөй жабылып, Токтомуштун аскерине акыркы, кыйратуучу 
сокку беришти. Ошол окуядан кийин Эмир бардык жыйындарда 
устатты эң сыйлуу жерге отургузчу.

Андан кийин Темирлан Сейиддин оң тарабында отурган 
Хажи  Байезид менен мовлане (22) Абдулжаббарды карады. 
Хажи  Байезид менен таанышуу да кызыктуу болгон. Шейх Ясе-
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винин тууганы деп эсептелген Хажи Беязит жөнүндө кабарды 
укканда, Темирлан алардын ыйык жерине барып келүүнү чеч-
кен. Анан жолдо бара жатып ойлонгон: алардын ыйык жери 
чынында эле күчтүү болсо, анын кожоюну Темирландын оюнда 
эмне бар экенин айттырбастан биле алышы керек. Ошондуктан 
эч кимге айтпастан ичинен жаңы бышырылган халваны каала-
ды. Саламдашууга байланышкан ырым-жырымдардан кийин 
Хажи  Байезид «адегенде салам, ортосунда тамак, акырында 
сөз» деп айтып, Темирланга ал каалагандай жаңы бышырылган 
халва берди. Ошол күндөн тартып Темирландын хажилердин 
кадыр-баркына болгон ишеними бирден жүз эсеге өстү. Бөлмө-
дө отургандардын ар бирин Темирлан жакшылап карады. Алар-
дын көбү согуштарда аны менен бирге жүргөн эски жолдоштору 
болчу. Темирлан өзүнүн ушул аскер башчылары менен дүйнө-
нүн дээрлик жарымын жеңип алды. Мындай аскер башчылары 
менен дүйнөнүн калган бөлүгүн да жеңип алууга болот эле.

(22) Ыйыктарга теңелген адам.
Жымжырттыкты Эмир өзү бузду.
– Урматтуулар, силерди ыйык ишти баштап берсин деген 

максатта чакырдым, - Темирлан отургандарды дагы бир ирет 
карап коюп, сөзүн шашпастан улады. – Бул жолку жортуулду жи-
хадга арнагым келет. Ислам динине биз чоң белек жасашыбыз 
керек. Биздин заманда адамдардын көбү көп кудайларга сыйы-
нып, бутпарас болуп жатканы биздин кемчилигибиз болушу 
мүмкүн. Тиги дүйнөгө барганда пайгамбардын жүзүнө кантип 
карайбыз? Ошол гяурлардын өлкөлөрүн түрк мусулмандары 
башкарып жатканы чындык, бирок ал жакта гяурлар, отко сы-
йынгандар, буддисттер жана ошолорго окшогондор абдан көп 
болгондуктан башкаруучу-мусулмандар салык чогултуу менен 
гана чектелип жатышат. Исламдын туусун көкөлөтө көтөргөн 
түрк мусулмандары эми алардын алдында алсыз болуп калыш-
ты! Же эмне түрктүн кылычы мокоп калдыбы? Биздин заманда 
ушундай пикирдин тарыхка кирип калышына жол берилбеши 
керек! Анын үстүнө бул өлкө бизден өтө деле алыс жайгашкан 
эмес! Мен Индия жөнүндө айтып жатам, - деп Темирлан өлкөнүн 
аталышын баса белгиледи. Ал жактан алынган маалыматтарга 
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ылайык, Делиде жортуул жөнүндө ойлогулары да келбейт экен. 
Мурдагы кездеги султандар жана падишахтар өздөрүнүн күч-
кубаты болсо да гяурларга бийликке талап коюга мүмкүнчүлүк 
берип коюшкан экен. Бутпарастарга алардын жасалма кудайла-
ры албетте жардам бере алган эмес, бирок аларга сыйынгандар 
өз каршылаштары менен дайыма согушуп келишкен. Дайыма 
Алланын колдоосуна ээ болгон мусулмандар кантип эле гяур-
ларды бийликке келтирип коюшсун? Мен мына ушуну түшүн-
бөй жатам. Ушундай да мусулманчылык болчу беле? Каапырдан 
кичинекей болсо да пайда күтүүгө болобу? Алла бизге ырайы-
мын көргөзүп жаткан азыркы учурда биз ислам дүйнөсүн ушул 
жамандардан тазалашыбыз керек! Биз Исламдын туусун гяур-
лардын дининен өйдө коюшубуз зарыл!

Темирлан сөзүн бүтүргөн соң диний ишмерлерди көзүнүн 
кыйыгы менен карап койду. Баарынын тамагы кургап калган-
сыды. Бир гана устат ыраазы болгонун билдирип, башын ийкеп, 
сакалын сылап жатты. Калгандары таптакыр коркуп отурушту. 
Бул жолку жымжырттыкты да Темирлан өзү бузду.

– Биздин диний ишмерлер бул тууралуу өз пикирлерин бил-
дирип, бир фетва чыгарышын каалар элем. Же мен жаңылышып 
жатамбы?

Темирланды көңүл коюп угуп жаткан Сейид Берке сөз сура-
ды.

Ал ордунан туруп, адегенде башкаруучуну карады, андан 
кийин диний ишмерлерге бурулду:

– Оо, Улуу башкаруучу, дайыма биздин үстүбүздөн башка-
рып жүрө беришиңизге Алла жардам берсе экен! Оомин! Эгер 
сиз гяурларга каршы жихад жарыялап жатсаңыз, демек, мага 
ишенип коюңуз, сиз шейиттин (23) деңгээлине көтөрүлдүңүз. 
Туура айтып жатамбы, оо такыбалар?

Диний ишмерлер чогуу бир добуштан жооп беришти:
– Туптуура айтасыз, улуу-урматтуу.
Сейид Берке макулдук иретинде башын ийкеп, сөзүн улады:
– Куранда бул жөнүндө аят бар. Анда мынтип айтылат: «Оо 

адамдар, гяурлар менен күрөшкүлө. Бул күрөштө Алла дайыма 
силер менен экенин билгиле». Оо улуу башкаруучу, жихад биз-
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дин динибиздин негизи болгон Куранда шейит болуу деген тү-
шүнүккө теңештирилип жатса, анда биз аны түшүнбөөгө, ага 
макул болбоого же аны менен талашууга кандай акыбыз бар? 

(23) Согушта жапа чегип каза болгон момундар. 
Улуу Жаратуучунун ысымы менен ант берем! Эгер мен ушул 

куракта болбогонумда колума кылыч алып, силер менен чогуу 
согушка жөнөйт элем. Алла Улуу Эмирдин оттуу жебелери жана 
курч кылычы менен гяурлардын жазасын берсе экен! Жолуңар 
ачык болсун! Жихад! Жихад! Жихад!

Отургандар «жихад» деп кыйкырып, Беркени колдоп ки-
ришти.

Устаттын сөзүнө Эмир ыраазы болду.
– Устат, колго кылыч алышыңызга зарылдык жок, Айрым-

дардын «ура» дегени менен дубасы эле жетиштүү.
Диний ишмерлерден башка эч ким сөз сүйлөөнү каалабады. 

Сейид Беркенин сөзүнөн соң сүйлөө отко атырылгандай болчу. 
Устаттын сөзүнө ыраазы болгон Темирлан сол тарапта отурган-
дарды карады. «Пайда көрүүнү көздөгөндөр эмне деп айтыша-
рын көрөлү».

– Эми, урматтуу аскер башчыларын уксам жакшы болор эле.
Эмир Тагай Буга Барласты тиктеди. Аскер башчысы орду-

нан туруп, Темирланга ийилип таазим кылды. Бирок адегенде 
бир аз ыргылжың болуп турду.

– Улуу Эмир! Сиз кандай деп чечсеңиз, ошондой болот! Би-
рок… Сиздин колуңуз көрсөткөн жерде мен көп болгом, бирок… 
эгер сиз менин оюмду билгиңиз келсе, мен бул жортуулга кар-
шымын.

Темирлан мындай пикирди күткөн эмес. Ал ордунда туруп 
ойдолоп калды.

– Эмне үчүн? – деп Темирлан кызыгып жана ошол эле учур-
да таң калып сурады.

– Менин башкаруучум, ал жерлерге алып бара турган жол 
өтө алгыс аскалардан, жыландарга толгон калың токойлордон 
жана чөлдөрдөн өтөт, ал жакта катуу суук жана катуу ысык бо-
лот. Жоокерлерибиз Делиге жете албай калышабы деп чочулам 
жатам. Анын үстүнө ал жакта килейген түрү суук пилдер бар деп 
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айтышат, аларды көргөндө адамдардын жүрөктөрү жарылып 
кетет экен. Эгер менин пикиримди уккуңуз келсе, мен чыгышка 
жортуул болушун колдойм. Кытайга барганыбыз жакшы болот.

Улуу Эмир ордунан турду, анан аскер башчысынын жаны-
на келип, анын маңдайына келип токтоду. Баары шамдагайлык 
менен ордуларынан тура калышты. Темирлан үнүн тынч бирок 
каардуу чыгарып Тагай Бугага кээ бир нерселерди шашпай тү-
шүндүрдү.

– Каирде Баркук өзүн халиф деп эсептейт, аны диндин кор-
гоочусу деп аташат. Султан  Байезид өзүн «диндин кылычы» деп 
жарыялады. Ал эми биз дин үчүн эмне кылдык? Наамды жөн эле 
алып алууга болбойт, ага эмгек аркылуу жетүү зарыл! Гяурлар-
дын өлкөсүнө жортуул жасасак, биз алардан ашып түшпөйбүз-
бү? Эгер биз башкалардыкынан жогору турган тарыхты жарата 
албасак, анда кылычыбыз кармоого татыксыз болуп калсын!

Сөзүн бүтүргөн соң кайрадан тактысына барып отурду. Өзү 
отургандан кийин гана башкаларга да отурууга уруксат берди. 
Пир Мухаммад Султан гана туруп турду.

– Менин жакшы көргөн неберем өз пикирин билдиргиси ке-
лип жатат го дейм.

– Ооба, ошондой, Улуу башкаруучу, - деп айтты канзаада. 
– бул жердеги кээ бир адамдардын коркоктугун түшүнө албай 
жатам. Кимдир бирөө пилдерден, таштардан, тоолордон кор-
кот экен. Бүткүл Индия алтындар менен баалуу таштарга бай. 
Алардын кен чыга турган он жети жери бар, алардан алтын, 
күмүш, лаал, темир жана башка нерселерди казып алышат. Ал 
жерде кант камышын өстүрүшөт. Ал жакта жыпар жыттуу өсүм-
дүктөр көп. Ал жер дайыма жапжашыл болуп кулпуруп туруучу 
өлкө. Аба ырайы жакшы. Ал жерде жашаган калктын көпчүлүгү 
көп кудайга сыйынып, бутпарас болгондуктан Алланын жана 
пайгамбарыбыздын буйругу боюнча алардын жерлерин басып 
алууга укугубуз бар.

Өз ойлорун күүлдөп айтып алган соң Пир Мухаммед унчук-
пай калды. Шашылып сүйлөсө да өз оюн билдирди. Эмир аны 
кунт коюп угуп турду, ичинен өз небереси менен сыймыктанып 
жатты, аскер башчысы так ушундай болуусу зарыл экенин ой-
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лоп койду. Чабуулду баштардан мурун чабуул жасала турган 
жер жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат алуу ка-
жет, маалымат - эң негизги шарттардын бири. Пир Мухаммед 
Индияны жакшы изилдептир. Анын атасы Жахангир тирүү бол-
гондо уулу менен сыймыктанмак.

– Дагы ким сүйлөйт?
Бул суроодон кийин Шахрух тура калып, башкаруучуга ийи-

лип таазим кылды.
– Улуу Эмирдин уруксаты болсо бир эки сөз айтайын дедим 

эле.
– Эмир макулдук иретинде башын ийкеди. – Индия бай өлкө. 

Аны кайсыл султан жеңип алса да дүйнөнүн төрт бурчунун ко-
жоюну болуп калат. Эгер Улуу Эмирдин жетекчилиги астында 
Индияны басып алып, аны гяурлардан тазаласак, килейген ай-
мактардын ээси болобуз. Ушундай нерседен баш тартууга акы-
быз барбы? Менимче, акыбыз жок! Жихад!

Уулунун сөзүнө ыраазы болгон Темирлан сүйүнүчүн бил-
дирип жылмайды. Уулу сүйлөп бүткөндөн кийин Темирлан жы-
йын аяктады деген чечим чыгарып, эч кимге сөз берген жок.

– Индиянын көптөгөн аймактарында Ислам мыйзамдары 
сакталганы менен өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө бутпарастар жа-
шаган. Делинин султандары Исламды сактоо чараларын кыйла 
начар кылып коюшкан эле. Мусулман-башкаруучулар гяурлар-
дан салык чогултуу менен гана чектелип калышкан! Адам дин-
дин душмандары менен күрөшүү аркылуу гана намыска жана 
даңкка ээ болору Куранда айтылат. Мухаммед пайгамбар да, 
ага Алланын ыраазылыгы болсун, - деп Эмир бетин колу менен 
сылап, дуба окуду «Алладан башка Кудай жок жана Мухаммед 
анын пайгамбары», - ушинтип ойлойт. Эгер мусулмандар ый-
ман үчүн согушуп жан беришсе бейишке чыгат. Азыр Персия 
менен Туран империялары биздин кол алдыбызда. Биздин ар 
бир кичинекей кадамыбызды бүткүл дүйнө толкундануу менен 
байкап жатат. Тагдыр бизге жакшы мүмкүнчүлүк берди. Эгер 
биз бүгүн жортуулга чыксак, жоготууларыбыз аз болуп, жеңиш 
жакын болот. Азыр алардын аскери алсыз. Улуу Алла баарын 
бизге ылайыктуу боло тургандай кылып койду. Мындай мүм-
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күнчүлүктү келесоолор гана колдон чыгарат. Ошондуктан ас-
керибиз чыгышка эмес, түштүккө багыт алат. Индияны жеңип 
алуу биздин Кытайга болгон жолубузду кыска жана жеңиштүү 
кылат. Индияны жеңүү Кытайдын да жеңилишине алып келет. 
Мен бардык майда-чүйдөлөрдү эске алдым! Бизде жеңишке же-
тишүүдөн башка жол жок! Индия өзүнүн ыпластыгы жана укук-
суздугу менен бизге өз дарбазасын ачып берет! Бул биздин Ку-
дайга жаккан жана соопкер жортуулубуз! Аллаху-Акбар!

Секундка гана созулган жымжырттыктан кийин жыйын-
дын катышуучулары буттарына тура калып, кыйкырышты «Ал-
лаху-Акбар! Аллаху-Акбар!».
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2-БАП

Темирландын аскери Самарканд шаарынан алыс эмес жер-
деги Афрасияб (Алп Эр Тон) дөбөсүндө чогулду. Күүгүм кирген-
диктен аба суук болуп турду. Орнотулган алты миң алачыктын 
айланасында оттор күйүп жатты. Алар алыстан түнкү жаркырак 
коңуздарды элестетип жатты. Афрасияб адырларына жылдыз-
дар түшүп, Алп Эр Тондун руху тирилип кайрадан калыбына 
келгендей сезилип жатты.

Темирландын аскеринин негизги бөлүгүн гаранаустар түз-
гөн. Жыйырма үчүнчү кылымда пайда болгон бул этнос негизи-
нен Индияга каракчылык жортуулдарды жасап жүргөн. Кийин 
ал өзүнө Барлас уруусун да сиңдирип алган. Темирландын аскер 
тобуна жазылып кирүүдө эч кимге артыкчылык берилген эмес. 
Жоокерлердин этносу же династиясы эч кандай мааниге ээ бол-
гон эмес. Аскер он, жүз, миң жана он миңдик топтордон турган 
жана аларды он башчылары, жүз башчылары, миң башчылары 
жана он миң башчылары башкарган.

Жоокерлер жылына бир жолу маяна алып турушкан. Кээде 
алдын ала да төлөшкөн.

Коргоочу аскердик топ соот-шаймандарды жана туулгалар-
ды кийген, курал-жарагы жеңил калкан, найза жана кылычтан 
турган. Чабуул жасоочу топтор аркан, кылыч, жаа, жебе жана 
ичке найзалар менен куралданышкан. Жоокерлердин кийимде-
ри сөзсүз таза жана тыкан болушу зарыл болгон.

Ар бир салгылашуунун алдында дайыма даярдыктар кө-
рүлүп турган. Салгылашуу башталарда ар бир жоокер кайсыл 
орунда турарын жана эмне кыларын так билген. Өз саркер баш-
чыларынын буйруктарын жоокерлер кыңк этпестен аткарыш-
кан.

Жөө аскер жана кавалериялык бөлүктөн сырткары аскерде 
инженердик топ жана тоо шарттарында согуш жүргүзүү үчүн 
аңсакчылардын тобу да болгон.
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Улуу Эмир эртең менен эрте чабуулга жөнөөгө ниеттенген. 
Ал эми кечинде ата-бабалардын салты боюнча шамандын дуба-
сы менен коштолуучу ырым-жырымдар өткөрүлмөк. Темирлан 
мусулманчылыкты катуу кармаса да, согушка барарда дайыма 
өз айланасына бакшыларды чогултуп, аларды көп учурларда 
өзү менен кошо жортуулга алган. Бирок ошол эле учурда мусул-
ман үчүн мыкты курал деп саналган мусулманчылык дубаларын 
да пайдаланган. Башкаруучу өзүнүн түштөрүнө чоң маани бе-
рип, дайыма аларга таянган. Ошону менен бирге байыркы түрк 
салттарынан калган ырым-жырымдарды да дайыма аткарган. 
Ал бардык диндер жана илимдер анын тарабында экенин жана 
анын аракеттерин колдоорун өз аскерлерине көргөзгүсү кел-
ген. Анын мындай аракети өз жемишин берген, андан тышкары 
– жоокерлерди жеңиштерге шыктандырып, аларга дем берген.

Башкаруучу турган алачыктын айланасында оттор жагы-
лып, жерге сайылган желек саптарда туулар желбиреп турган. 
Кара түстүн үстүнө тартылган күмүш ажыдаардын сүрөтү бар 
байрактар Темирландын негизги белгилери болгон. Мурунку 
байрактарда башкача белгилер болгон. Аларда жашыл түстүн 
үстүнө сегиз аягы бар жылдыз, анын ичинде тегерек белги, те-
герек белгинин жогору жагында бир – асты жагында эки кичи-
некей шакекчелер түшүрүлгөн. Кийин ал белгилер эч кандай се-
бептери айтылбастан алмаштырылган. Бирок анын себеби бар 
эле. Белгилердин арасында да ийгилик алып келе тургандары 
бар болгон. Темирлан белгилерге ишенген жана алардын сый-
кырчылыгын пайдаланган.

Оттун айланасына сайылган байрактардан алыс эмес жер-
деги дарактардын бутактарында аттардын куйруктары кадал-
ган желектер илинип турду. Ал эми ошол желектердин үстүндө 
карышкырдын кургатылган баштары көрүнүп турган.

Улуу Эмир өз тактысында отурду. Анын колунда бийликтин 
белгиси болгон асасы бар эле. Асанын учуна буканын башы-
нын сүрөтү түшүрүлгөн. Асасы менен белги берип, башкаруучу 
ырым-жырымды баштоого буйрук берди. Кийимине ар түрдүү 
сөөк жана таякчаларды илип алган башкы шаман өзүнүн дабын 
ургулай баштады, добулбастын үнү бара-бара катуулады. Бир 
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аз убакыттан кийин добулбастын үнүнөн башка эч нерсе угул-
бай калды. Добулбасты ургулаган шаман отту тегеренип басып 
жүрдү. Отту айланып бүткөн соң шаман ак жапкыч жабылып, 
мамыга байланган буканын жанына токтоду.

– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей! – деп шаман кыйкырды.
Айланадагылар да ага кошулуп кыйкырышты.
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей, - жогору кетип жаткан кыйкы-

рык адырларда уктап жаткан түрктөрдүн жандарын ойготуп 
жаткандай сезилди.

Шаман андан да катуу кыйкырды, анан буканын куйругун 
карап, кыйкырып жиберди:

– Эй, менин күчтүү букам! Эй, бозгурддардын күчтүү аты! 
Мен күчтүү букалардын бири эмесминби? Мен да жогору көтө-
рүлүп жатам. Мен жапайы аттардын бири эмесминби? Мен да 
катуу үнүм менен кишенейм.

Кыйкырып бүткөн соң шаман адегенде букадай болуп өкү-
рүп, анан аттай болуп окуранды. Добулбасты соккулап отту 
дагы бир ирет айланды. Анан кайрадан буканын жанына келип, 
таягы менен Темирланды көргөздү:

– Бардык жаратуучулардан бийик турган ушул!
Айланадагылар кыйкырып үн коштошту:
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей!
– Ал эң жөндөмдүү жана кудуреттүү!
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
– Кудуреттүү Кудай аны өз колу менен жараткан!
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
– Бар, менин жапайы атым, бар! Ага эмне кылуу керек эке-

нин үйрөт! Сен, кудуреттүү бука, жер кереметтеринин жара-
туучусусуң! Бар, билген нерсеңди ага айтып бер! Ага жеңиш бер! 
Кудурет бер! Акылмандык бер! Бер! Бер! Бер!

Акыркы «бер» деген үн асманга учту.
Ушул сөздөрдү кайталап жатып, шаман ордунда тегерене 

баштады. Тегеренүү ылдамдыгы тездеп, кийиминин этектери 
тегерек болуп калды. Ал ушунчалык тез тегеренгендиктен өзү 
көрүнбөй жатты. Ошентсе да баптын үндөрү угулуп жатты. Ай-
ланадагылар, айрыкча жаштар бул иш-чараны ооздорун ачып 
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карап жатты. Алардын көбү диний салтанаттардан же ырым-
дардан тышкары ушундай да ырым-жырымдар болорун билиш-
кен эмес.

Алар мындайды биринчи жолу көрүп жаткандыктан кызы-
гуулары да көбөйө баштады. Жадагалса артта тургандар да от-
тун жанында эмне болуп жатканына кызыгып, аттарынын ээр-
лерине чыгып көрүп жатышты.

Баптын күрс-тарс эткен дабышы күтүлбөгөн жерден токто-
ду. Шамандын кийиминин этектери ага илинген сөөктөрү жана 
таягы менен бирге тескери жакка айлана баштаганда башкы 
шаман капысынан жерге кулады. Айлана жымжырт болуп кал-
ды. Бир да үн чыкпай калды, эч ким дем албагандай жана жа-
дагалса дем алуудан коркуп жаткандай сезилип жатты. Ушул 
учурда шаман жаткан жердин астынан карышкырдын улуганы 
угулгандай болду.

– У-у-у-у…
Жадагалса мындай ырым-жырымды мурда деле көргөн 

тажрыйбалуу жоокерлер да улуп киришти.
– У-у-у-у…
Бул үн Афрасияб адырларын айланып жүргөндөй болду. Ал 

токтогондо алыстан чыныгы карышкырдын улуганы угулду.
– У-у-у-у…  У-у-у-у…
Жоокерлер муну жакшы белги катары кабыл алып, көңүл-

дөнүп кыйкырышты:
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
Чыныгы карышкыр дагы бир жолу улуп-уңшуп анан учнук-

пай калды.
Шаман жерден кыйналып туруп, Темирланга бурулду, анан 

дабын соккулап, кыйкырды:
– Бозгурд, бизге жооп бер! Бул жакшы белги! Бозгурд, бизди 

жолго чакыр! Жолго, жолго!
Бул жолу кыйкырыктарга Улуу Эмир да кошулду.
– Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…  У-у-у-у…  У-у-у-у…
Калгандарына кошулуп Эмирдин да кыйкырып кириши ша-

манга дем берип, андан бетер шыктандырды. Ал каптын ичинен 
карышкырдын башын алып чыкты, анан аны отко карай сунуп, 
наалаттарды айта баштады.
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– Оо, менин уруум! Мен өз уруумдун үйүмүн, боз карыш-
кырдын канымын, асанын экинчи учумун, кылычтын экинчи 
жагымын! Баары ооздорунан түшүрбөй айтып жүргөн менмин! 
Баргыла, баргыла! Силердин душмандарыңарга жаман көз тий-
син! Душмандарыңар силерге алсырап келишсин! Мен алар-
дын алачыктарын кыйратам! Мен алардын мурундарын тешип, 
чынжырга байлап, кул кылам! Кудай айткандай кылам! Аларды 
жерге көөмп, сууга таштап, суу агымы менен коё берем! Бөтөн 
аймактарга айдобулбас жиберем! Мен колума жашыл белги-
ни алып, колумду алардын канына боёдум! Мен аларды жаман 
койго окшотуп мааратам! Мен аларды сокур койлорго окшотуп 
оттотом! Душман, сен тебеленген чөпкө окшоп жок бол, карга 
окшоп эрип кет! Баргыла, баргыла! Ылайым силердин душман-
дарыңарга жаман көз тийсин!

Ушул тираданы (узун сөзүн) айткан соң башкы шаман көз-
дөрүн жумду. Кийимине сөөктөр менен таяктар кадалган ша-
мандын ушул абалы кургап калган даракты элестетти. Анын 
жардамчысы оттун жанындагы чоң челектен чөйчөк менен 
кымыз алып, шаманга берди. Шаман көздөрүн ачып, чөйчөктү 
алып, буканын жанына барды. Анан чөйчөктөгү кымызды бу-
канын куйругунун учу менен аралаштырып, Темирланга барып 
сунду. Темирлан ага урматын көргөзүп, берген кымызынан уур-
тады. Ушул учурда бардык тараптан кубаныч үндөр чыкты.

–  Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…  У-у-у-у…
– Башкаруучуга даңк!
– Улуу Эмирге даңк!
Андан кийин шаман Темирландан чөйчөктү алып, аскер 

башчыларын айланып баса баштады. Алардын ар бири чөйчөк-
төгү кымыздан өз кезеги  менен ууртап, аны кайрадан шаманга 
кайтарып жатты. Ырым-жырым аяктаган соң кернейлер (24) 
менен добулбастар кайрадан үн чыгара баштады.

Мындай үндөр ийгиликти көргөзгөн жөрөлгөнүн аякташын 
билдирди. Бирок чыныгы ийгилик али алдыда болчу. Ошол ий-
гилик тарапка баруу зарыл эле. Берметтер жана жылдыздар ме-
нен тегерете капталган тегерек алкактагы шакекти Темирлан 
ай тарапты карай көтөрүп, дуба окуду.
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1398-жылдын март айындагы суук күндөрдүн биринде 
Темирландын 92 миң аскери араб дүйнөсүнүн таштуу алкагы 
деп аталган Гиндукуш тоолору тарапка багыт алды. 92 деген 
сан Мухаммед пайгамбардын ысымдарынын санын билдирген. 
Жол катаал болорун Улуу Эмир алгачкы күндөн баштап эле тү-
шүнгөн. Дайыма кар басып турган бул тоолордогу чыйыр жол-
дор муз менен капталган эле. 

(24) Түрк тилдүү элдердин музыкалык аспабы. 
Самарканд шаарын кичи Индия менен бириктирген жал-

гыз кербен жолу ушул болгон. Жыйырма сегиз жыл мурун Те-
мирлан дал ушул жол аркылуу Балхка барып, ал жерде курул-
тай өткөргөн. Жогорулаган сайын кар калыңдай баштады, суук 
сөөккө өтүп жатты, жоокерлердин беттерин шамал үшүтүп, 
алардын сакал-муруттарында тоңуп калган муздар салаңдайт. 
Жоокерлер буттарында зорго турушту, алдыга кыйынчылык 
менен жылып жатышты. Эгер ушул маалда алардын алдынан 
душман пайда болгондо, жоокерлерди оңой эле талкалап кой-
мок, анткени эч ким каршылык көрсөтө турган абалда эмес бол-
чу. Оор абал жөнүндө Эмирге билдирүү чечими кабыл алынды. 
Аттын үстүндө шаңдуу маанай менен жогору чыгып бараткан 
Темирландын жанына чалгындоо тобунун башчысы келип, бир 
тизесин бүктү.

– Башкаруучу, ашууга чейинки жол өтө алгыс болуп турат. 
Жоокерлер баса албай, карга тыгылып жатышат. Жарым жолду 
эки күндө гана араң басып өттүк. Эгер ушундай боло берсе, баа-
рыбыз тоңуп калабыз…

Башкаруучу аны көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Абал 
оор экенин ал ансыз деле жакшы түшүнүп турган. Мындай суук-
та токсон эки миң жоокерди жана алардан эки эсе көп жылкыны 
ашуу аркылуу өткөрүү өтө оор иш эле. Бирок артка кайтууга да 
болбойт. Эгер ал артка кайтса, анын кадыр-баркына сокку уру-
луп, жоокерлер менен аскер башчылардын көз алдында бедели 
түшмөк. Токсон эки миң адам бир гана Темирланга ишенип ту-
рушкан. Анын артка кайтуу адаты болон эмес. Аны жортуулдар, 
салгылашуулар жана чоң жеңиштер күтүп турган жана аларга 
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ал шексиз ишенген. Мындай абалды жеңилдетүүнүн кандайдыр 
бир айласы сөзсүз бар болушу керек, жакшылап ойлонуп, бир 
чечим табуу зарыл. Эмир ойлонуп, дагы бир ирет баарын тара-
залады. Бир аз убакытка ойго батып кетти. Чалгындоо тобунун 
башчысы унчукпастан, Эмир эмне деп айтарын күтүп турду. 
Мындай оор абалдан чыгуунун жолун Эмир гана таба аларын ал 
билген. Мындай абалдан чыгуунун жолу бар экенин Улуу Эмир 
түшүнүп, ошого ишене баштаган эле. Аңгыча бир ой пайда бо-
луп, ага баары түшүнүктүү болуп калды. Жылмайып, чалгындоо 
башчысына мындай деди:

– Жоокерлер кардан баса албай жатышат дейсиңби?
Саркер өзү айтканын ырастады.
– Кардын калыңдыгы кандай?
Чалгынчы бул суроонун маанисин түшүнбөдү?
– Эки адамдын боюндай бар.
Бир азга созулган жымжырттыктан соң Эмир шаңкылдаган 

үнү менен сүйлөдү. Ал чечим кабыл алып койгон эле.
– Кардын үстүнөн өтө албай жатышса, анда анын алдынан 

өтүшсүн!
Саркер эч нерсени түшүнбөй калды. Эмирге таң калып ка-

рап бир нерсени түшүнүүгө аракеттенди. «Кардын алдынан 
өтүү дегени кандай? Ушундай болушу мүмкүнбү?», - деп катуу 
ойлонду.

Саркердин бубактан агарган каштарын жана ойноп турган 
көздөрүн карап, ага эч нерсе түшүнүксүз болуп жатканын Те-
мирлан түшүндү.

– Сен түшүнбөй калдың окшойт?
Чалгындоо тобунун башчысы ойгонуп кеткенсиди. Өзүнө 

келген соң дароо жооп берди:
– Түшүндүм, башкаруучум! – деп айтты, бирок өзүнүн жооп 

бере койгону өзүнө жакпады. Анткени Эмирди алдагысы келген 
жок. – Бирок, атамдын бейити менен ант берейин, эч нерсени 
түшүнбөдүм, Улуу Эмир. Кардын алдынан кантип басууга бол-
сун?

Темирлан күлүп жиберди. Анын оозунан чыккан буу күлкү-
гө окшоп саркерди айланып, бетин желпиди да, анан жок болуп 
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кетти. Ошол эле учурда Темирлан эмне үчүн мындай кемпай 
адам ушундай жогорку кызматка келип калганына таң калып 
жатты. Анан кайра өзүн өзү тынчтандырды. Эгер баары эле 
анын өзүндөй ой жүгүртсө анда ал мыкты инсан болмок эмес. 
Анын жүзү олуттуу боло түштү.

– Адамдар менен жылкыларга кар астынан жол салыш ке-
рек!

Чалгындоо башчысына ойдун маңызы эми гана жетти. Чы-
нында баары жөнөкөй болгон. Ал өзүн түзөп, түз тур деген буй-
рукту аткаргандай түз турду.

– Баары түшүнүктүү, менин башкаруучум!
– Эгер баары түшүнүктүү болсо, шашыл, мага инженердик 

топтун башчысын чакыр.
Чалгындоо башчысы тез эле кайрылып келди. Бир нече мү-

нөттөн кийин инженердик топтун башчысы Темирланга чуркап 
келип, тизесин бүктү.

Темирлан шаңкылдаган жана каардуу үнү менен буйрук 
берди:

– Тезинен кар алдынан жол салгыла! Инженердик топко ар 
бир миң башчы эң күчтүү отуздан жоокер бөлүп берсин! Ша-
шылгыла!

Үч миңдей жоокер ишке киришкенде, бир нече сааттан ки-
йин кар астында кеңдиги беш адамдык, бийиктиги төрт зира 
жана узундугу эки миң зира болгон жол даяр болору алардын 
биринин да акылына келген жок. Даяр болгон жолго адегенде 
Темирлан шашып кирди, жолдун үстү кар, ал эми дубалдары ме-
нен асты муз болчу. Эмирге дагы бир ой келди. «Мунун баарын 
неберелериме да үйрөтүү керек. Турмушта айласыз жагдайлар 
болбостугун алар түшүнүүсү зарыл. Айласыз жагдайлар акыл-
да гана болот. Эгер жакшылап ойлонсо ар бир жагдайдан чыгуу 
жолдорун тапса болот».

Кар астында жасалган жол ашууга чейин созулду. Ашуунун 
жанындагы жолдо деле кар тизеге жеткени менен бул жерди 
жок дегенде басып өтүүгө болот болот эле. Анын үстүнө дээр-
лик жарым фарсах (25) бийиктиктен кийин ылдыйыш баштал-
ды. Ашууга чыкканда Улуу Эмир атына минип, дүйнөнүн Чаты-
ры деп аталган чокуну башын көтөрүп карады.
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Азыр Дели ошондой чатыр эле.
Башкаруучу Индияга анын борборун багындыруу макса-

тында жөнөп жатты…
Аскерлер Катур аймагына жеткен маалда күн тоолордун ар-

тына жашынып, анын узун көлөкөлөрү өздөрү менен кошо суук 
абаны алып келди. Аскер акыры оор ашуудан өттү. Жоготуулар 
болгон жок. Токсон эки миң аскер бир адамдын – Улуу Эмирдин 
буйругун күтүп турушту. Башкаруучу Эндарабада түнөөгө буй-
рук берди.

Кыска убакыттын ичинде чатырлар тигилип, алардын ар 
биринин алдына от жагылды. Эми жоокерлер мурдагыдан да 
катуу тырышып иштеп, буйруктарды кыңк этпестен аткарып 
жатышты. Тартипти сактабоо же четке чыгуу өлүм менен аяк-
тамак. Кыска убакыттын ичинде орнотулган аскер лагери оту-
рукташкан кыштакты элестетип жатты. Чатырлар айылдагы 
үйлөрдү, ал эми оттор – миңдеген түнкү көпөлөктөрдү элестет-
ти. Бир аздан кийин оттун түтүнү жылкы жана кой этинен даяр-
далган тамактын жыты менен аралашты.

Жоокерлер жана аскер башчылары кемерлерин бошотуп, 
оттордун айланасына чогулушту. Күндүз суук жана муз менен 
күрөшүп, жол салышкандарын эстеп күлүп жатышты. 

(25) 3848 метрлик ашуу жөнүндө айтылып жатат. 
Алардын беттериндеги бырыштар оттордон чыккан ысык-

тан жайылып, тилдери жумшара баштады. Тажрыйбалуу жоо-
керлер, жүзбашчылары жана миңбашчылары менен бирге 
аскер арасында жаш, тажрыйбасыз жоокерлер да бар болгон. 
Чөлдөрдөгү жана шаарлардагы зериктирме тиричиликтен ка-
чып, укмуштуу окуяларды издегендер да аз эмес болгон. Ал эми 
кээ бирлерин аскерге мажбурлап алышкан. Жортуулга даярдык 
көрүлгөн маалда мунун баары эске алынган. Мындагы негизги 
максат аскерди жаңылап туруу, каза болгондордун жана жара-
дар болгондордун ордун жаш, жаңы жоокерлер менен толуктоо 
болгон. Ал эми жаш жоокерлердин жортуулга катышуусу алар-
дын кийинки жортуулдарга даяр болушуна жардам берген.

Көптү көргөн жоокерлер ушул жолку жортуулда аябаган 
көп байлыктарга ээ болушарын билишкен. Темирландын тай-
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баган бир принциби болгон: олжонун жарымын аскерге берүү. 
Муну баары билишкен, ошондой эле Темирланга Алла колдоо 
көргөзөрүн да билишкен, ошондуктан алар Темирландын арты-
нан дүйнөнүн учуна болсо да ыракаттанып барышкан.

Тегерек түрүндө орнотулган чатырлардын жанына жагыл-
ган оттордун айланасында жоокерлер отурушту. Алар ысынып 
алышкан соң бири-бири менен сүйлөшүп, тамашалашып жа-
тышты. Анан кызыктуу сүйлөшүүлөр башталды. Алар да, айт-
макчы, үйрөтүү мүнөзүндөгү кептер эле. Жаш жоокерлер кичи-
некей нерсени да кулактарынан өткөрүп жиберүүнү каалабас-
тан тажрыйбалуу жоокерлерди көңүл коюп угуп отурушту. Үй-
рөнгөн нерселердин келечекте пайдасы тийип, алардын өмүрүн 
көп жолу сактап калууга жардам берет. Айрым жаш жоокерлер 
аба ырайына нааразы болуп жатышты. Бирок саркерлер алар-
ды жемелеген жок. Анткени туулгандан баштап чөлдө ат минип 
жүргөн адамга тез аранын ичинде эле тоонун шарттарына кө-
нүп кетүү оор болгон. Бир жаш жоокер жонун тон менен жак-
шылап жапты, бирок оттун ысыгынан жакасын ачып, колдорун 
отко жакын сунду. Анан ысыган колдорун ушалап, бетине кой-
ду. Андан кийин жанында отурган улгайган жоокерге бурулду.

– Он башчысы, сен мурда ушундай суукта жортуулга бардың 
беле? Мен мындай суукту жана карды буга чейин көргөн эмес-
мин. Чучукка өтүп жатат го бул суук. Тоонун абасы ушунчалык 
суук болорун билген эмес элем.

Анын суроосуна маңдайында отурган жүз башчысы жылма-
йып жооп берди.

– Сенин он башчың да мындай жагдайга туш болуп көргөн 
эмес. Ал катышкан жортуулдарда мынчалык суук болгон эмес. 
Ал эми биз, Эмирибиз Темирлан менен бирге Токтомушка бар-
ганыбызда мындан да каардуу суукту көргөнбүз. Ал кезде бир 
жагынан иттей суук кыйнаса, экинчи жагынан тамак-аштын, 
эттин жана атка жем-чөптүн түгөнүп калышы кыйнаган. Баш-
каруучубуздун курч акылы болбогондо биз сууктун курманды-
гына айланып, каза болмокпуз.

Он башчысы да жаш жоокерлерге окшоп жүз башчысын кы-
зыгып карады. Жүз башчыдан ал ушуга чейин көптү угуп кел-
ген бирок мындайды биринчи жолу угуп жатканы.
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– Сүйлө, жүз башы, Алланын ысымы үчүн сүйлө. Бизге да 
кызыктуу болот, убакытты да тез өткөрөбүз.

Отургандардын көңүлүн бура алгандыгына сүйүнгөн жүз 
башчысы таякты алып, оттогу көмүрлөрдү чукулады.

– Бул окуя көп жыл мурда болгон. Азербайжанга баруудан 
мурда биз Исфаханда, анан Ширазда болгонбуз. Ошол убакта 
биз абдан көп байлыкка ээ болгонбуз, ар бир жоокердин жок 
эле дегенде бир кулу жана күңү болгон. Биз жакын арада үйгө 
кайтабыз го деп ойлогонбуз. Үй-бүлөбүзгө кайрылып, тапкан 
байлыктарыбызды жеп, жыргап жашайбыз деп ойлогонбуз.

– Ушуну айтып ал терең дем алып алды. – Э-э-х, эч качан ал-
дыга болжогон болбойт деген туура окшойт…

Жаш жоокерлердин биринин чыдамы кетти.
– Анан эмне болду, жүз башы, айтпайсыңбы…
– Эмне болмок эле? Укмуштуу жортуул. Мен андай жортуул-

ду өмүрүмдө көргөн эмес элем, - деп жүз башчысы оор айтты. 
– Биз Ширазда болгон кезде башкаруучуга анын жакшы көргөн 
шаары Бухараны Токтомуш курчап алгандыгы тууралуу кабар 
келди. Башкаруучунун ачуусу абдан катуу келгендиктен ага 
анын жакындары да жанына келүүдөн коркуп жатышты. Улуу 
Эмир түнү буйрук берген: басып алынган байлыктарды Ши-
разда калтырып, эки жумага гана жете турган азык-түлүк жана 
атка жем-чөп алгыла.

– Кулдар, күңдөр жана байлыктарчы?
Жүз башчысы колун шилтеп койду.
– Ал маселени чечүү татаал деле болгон жок. Биз байлыкта-

рыбыздын баарын атайы аскер бөлүгүнө тапшырдык, алар биз-
дин байлыктарыбызды Самарканддагы үйлөрүбүзгө жеткирип 
бере турган болушту. Эки айлык убакытты ала турган жүрүштү 
эки жуманын ичинде өтүү зарылдыгы эң негизги маселе болду. 
Аттарыбыз зорго жылып жатты, жегенге тамак да калбай ба-
раткан…

Кулак төшөп угуп жаткан он башчы таң калып ышкырык 
чыгара сүйлөдү.

– Эки айлык жүрүштү эки жумада? Бул такыр мүмкүн эмес 
да!
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Жүз башы аны тынчтандырды.
– Эгер эки жумада десем демек эки жумада. Улуу Эмир эч 

кимге көз жумууга да уруксат бербеди. Ылайда, карда, күнү 
жана түнү да ат менен чаап бараттык.

– Андан кийинкисин айт, - деп баягы чыдамы кеткен жоо-
кер оттун жанына туруп алып айтты.

Жүз башчысы айланасындагы жоокерлерди карап таң кал-
ды. Алар башка чатырлардан да келгендер эле. Ал окуяны ушун-
чалык берилип айткандыктан башка чатырдагы жоокерлер да 
келип, аны угуп жатканын байкабаптыр. Бул аны андан бетер 
шыктандырды.

– Анан андан бетер жаман болду. Улуу Эмир өзүнүн аскери 
менен Бухарага келип калганын уккан Токтомуш өзүнүн аске-
рин алып кыпчактардын (26) чөлдөрүнө качып жөнөптүр. Биз 
Бухарага келер замат башкаруучу бизге Токтомуштун артынан 
эч кандай даярдыксыз эле кууп жөнөөгө буйрук берди. Андан 
кийин чыныгы дүрбөлөң башталды. Токтомуш биз менен жа-
шынмак ойноп жаткандай сезилип жатты. Биз Бухарадан жүз 
жыйырма фарсахтан кем эмес аралыкка алыстап кеттик. Бутта-
рында зорго турган аттар такалары менен жерди чукуп, тамыр-
ларды жеп жатышты. Азык-түлүгүбүз,  жадагалса кол тийбес 
камылгаларыбыз да түгөнүп калды. Башка жагынан караганда 
Токтомуш биз менен ачык салгылашууга чыкпай жатты. Ал ка-
дырсызды өз учурунда Улуу Эмир уулум деп атаган. Ушундай 
чыккынчылыкты Эмир кечирмек беле? Биздин кууп, ал эми 
алардын качып жүрүшү көпкө созулмак эмес. Убакыт созулган 
сайын өлүм да бизге жакындап жатты. Ар күнү тоңуп калуу же 
ачкалыктан өлүп калуу коркунучу болуп турду. Мына ошондой 
оор абал болуп турган учурда Эмир бизди сактап кала турган 
даанышман чечим кабыл алды.

Ушул сөздөн кийин жүз башчысы ошол кезди кайрадан 
башынан өткөрүп жаткансып унчукпай калды. Баары демин 
чыгарбай окуянын аягын күтүп жатышты. Айлана ушунчалык 
тынч болуп калгандыктан оттогу саргайган бир кертим жыгач-
тан, отко ыргытылган нымдуу бутактардан көтөрүлгөн түтүн-
дөн жана чартылдап күйүп жаткан көмүрлөрдөн башка айла-
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нада эч ким жоктой сезилди. Баарынын деми токтоп калгандай 
сезилип, көздөрү жүз башчысына тигилди. Ал эми жүз башчы 
шашпастан отко бир-эки жыгачты ыргытып койду. Баягы жоо-
кер дагы сүйлөй баштады.

– Жүз башчы, Алладан корксоң боло, бизди өлтүрбөй айт-
пайсыңбы калганын!

– Ооба, үрөйдү учурган ошол күндөр эч эсимден кетпейт. 
Ошол күндөрдөгү суукту эстесем азыр да сөөктөрүм тоңот. Кыс-
касы, башкаруучу буйрук берди: болжол менен беш фарсахтай 
радиуста тегерек түзгүлө. Биз ошондой тегеректи түздүк. Те-
геректин учу бириккен соң эртең менен сурнайлар ойнотулуп, 
добулбастар согулду. Түшкө жакын биз тегеректи үч фарсахка 
чейин тарыта алдык. 

Тегерек тарыган сайын биз жапайы айбандардын – арстан-
дардын, карышкырлардын, түлкүлөрдүн, камандардын, жей-
рендердин жана газельдердин үндөрүн уга баштадык. Алар кача 
турган тараптын баары тегеректелип курчалгандыктан алар 
эч жакка кача албай жатышты жана айрымдары түз эле бизге 
чуркап жатышты. Тегерек үч фарсахка чейин кичирейтилгенде 
Улуу Эмир бардык жапайы айбандарды өлтүргүлө деген буйрук 
берди. Биз ошондой кылдык. Беш фарсахтан турган тегеректин 
ичинде калган бир да айбан эч жакка чыга албады. Биз алардын 
баарын кырдык. Этин жесе боло турган бардык айбандарды 
ошол эле жерде союп жедик. Андан тышкары бир жумага жете 
турган эт камдап, терилерге да ээ болдук. – Жүз башчысы жаш 
жоокерлерди карап, кошумчалады: - Азыр силерде эч кандай 
көйгөй жок: силердин артыңарда жүрүүчү арабаларда силерге 
эт, лаваш, суусундук, шербет бар. Ал эми ошол кезде биз бири-
бирибизди жеп коюуга даяр элек. Түшүнүктүүбү? Бизде мына 
ошондой күндөр болгон!

Темирлан чатырда отуруп терең ойго батты. Жортуул абдан 
оор болду. Мындай жортуулдар аны кыйначу. Азыр ал өзү жак-
тырган шахмат оюнун да ойногусу келбей жатты. Чатырдын 
ичин жылуу сактоо максатында бул жерге эки мешти алып ке-
лип коюшкан. Мештин ысыгы аны алсыратып, көздөрү жумула 
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баштады. Анан чарчагандыгы да билинип жатты, анын кура-
гы алтымыш экиге келип калган эле. Калың кийиз чатырдын 
эшиги катары колдонулган, анын ички жагы оор килем менен 
жабылган. Кийизге бирөө тийгенде ички жактагы килем кый-
мылдачу. Тарыхта башкаруучуларга килемдин артынан чыга 
калып кол салгандар көп болгон. Бул килем Гянжи (27) шаа-
рында токулган. Анын саймалары гүл жыттангансып, ал эми 
кол тийгенде жаңы жааган карды тебелеген буттардай кырт 
деген үн чыгарып турган. Башкалар сезбесе да мындай үндөр-
дү ал өтө жакшы сезген. Килемдин кыймылын ал дароо сезген. 
Уктап жатканда да сезген. Чатырга сакчы же сакчылардын баш-
чысы кирген сайын алар дайыма Темирландын ойго отурганын 
көрүшчү. Улуу Эмир эч качан уктабайт экен деген кептер анын 
өзүнө да жеткен. Мындай ушактар жөндүү болгон: чыныгы жол-
дон чыгууга эч ким батына алмак эмес.

Азыр да эшиктеги килемдин шуудурун угуп Эмир көзүн 
ачты. Эшиктен адегенде сакчылардын башчысы Тахмаз бектин 
башы, анан денеси көрүндү.

– Башкаруучум, чарчап туран сиздин тынчыңызды алууга 
батынмак эмесмин. Бирок аймактагы мусулман жамаатынын 
аксакалдары сиз менен тез арада жолугушууну каалап жаты-
шат.

Темирлан ордунан туруп, кийимин түздөдү. Сакчылар баш-
чысын карабастан сүйлөдү:

– Бул нерсе маанилүү болушу мүмкүн экенин сен да биле-
сиң, болбосо менин тынчымды алмак эмессиң. Эгер алар ушун-
дай ызгаар суукта лагерге келишсе, демек чынында эле жар-
дамга муктаж. Аларды чакыр.

Бир аздан кийин гянжилик килем дагы үн чыгарып, чатыр-
га жети аксакал бирден кирди. 

(27) Азыркы учурда Азербайжандагы шаар.
Адегенде баары бир катарга туруп калышты. Анан тизеле-

рин бүгүп, башкаруучуга салам беришти. Аксакалдардын бири 
алакандарын асманга жайды.

– Оо, биздин динибиздин коргоочусу, Алланын жердеги кө-
лөкөсү, оо, Улуу Башкаруучу, Катур аймагынын мусулман жа-
мааты сага салам берип жатат, кош келипсиз!
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Мындай ак ниеттүү саламдашуу Темирланды кубандырды. 
«Демек, Дарыя аралыктан тышкы жерлерде да мени диндин 
колдоочусу деп билишет экен. Жакшы!», - деп ойлоду да, кел-
гендерге отурууну сунуштады.

– Отуруңуздар, мусулман агаларыбыз, отуруңуздар. Сиздер-
ди эмне кыжаалат кылып жатат.

Аксакалдар көргөзүлгөн жерге - оң жана сол жакта жайы-
лып коюлган саймалуу жөлөнгүчтөргө отурушту. Эмир өзү ор-
тодогу жөлөнгүчкө мандаш токунуп отурду. Аксакалдар сүйлө-
шүп алгансып баары теспелерин алып чыгып, Алланы даңктай 
башташты. Алар Алланы Мухаммед пайгамбардын кызы Фатме-
Захрынын сөздөрү менен даңктап жатышканын Эмир алардын 
алгачкы сөздөрүнөн эле түшүндү. Бул аймакта шиит-жефери-
лер (28) жашагандыгын ал билген эмес эле. Аларга кошулуп ал 
да Алланы даңктады. Мындай кылуу аркылуу ал келгендердин 
ак ниеттүүлүгүн андан бетер бекемдеди. Башында бир аз таң 
калышса да, Эмирдин аларга кошулуп Алланы даңкташы алар-
га абдан жагымдуу болду. Анан аксакалдардын эң улуусу бир аз 
жөтөлүп алып анан сөзүн баштады:

– Улуу башкаруучу, жамаатыбыздын саны жыл сайын өсүп 
жатканына карабастан кара гяурлар биздин айлабызды тапта-
кыр кетиришти. Эми бизди Исламдын колдоочусу гана сактай 
алат.

(28) Исламдын экинчи ири канаты
Улуу Эмир алар эмнени каалап жатканын анча түшүнбөдү.
– Аксакал, ачык сүйлөңүз, эмне кыйынчылыктарыңар бар?
Аксакал бир аз ойлоно түшүп, теспесин тере баштады. 

Адамдар Эмир менен ачык жана түз сүйлөшө алышпайт эле. Ус-
тат Сейид Берке муну бир жолу анын өзүнө түшүндүргөн. Улуу 
Эмирге көчөдө же базарда колдонулган тилде сүйлөө туура 
эмес болмок. Себеби орунсуз айтылып калган бир эле сөз баш-
каруучуну ачуулантып, сөздү айткан адам башынан айрылмак 
же эң жакшы дегенде Эмирдин алдында кадыры түшмөк. Бирок 
ансыз деле Эмир менен ачык сүйлөшүү сыпайылык деп эсеп-
телген эмес. Мындай кылуу башкаруучуну укуксуз кылып көр-
сөтүп койушу мүмкүн эле. Муну баары түшүнгөн жана эч ким 
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буга каршы болгон эмес. Ал эми ыгы жок кооздоп сүйлөгөндөр-
гө Эмирдин чыдамы жетчү эмес. Адам өз оюн кыска жана так 
билдирүүнү үйрөнүүсү керек болгон. Исламдын пайгамбары да 
ушундай айткан «татаалдаштырбагыла, жөнөкөйлөткүлө!».

– Улуу башкаруучу, сиздин ырайымыңыз биздин кутка-
руучубуз болоруңузга үмүт кылууга мүмкүндүк берет. Сиздин 
кылычыңыз өз кубатын ыймандан алат жана гяурларды тези-
нен тозокко жөнөтө алат.

– Аксакал, кыска жана так айтыңыз!
Эмирдин бир аз ачуусу келип, каштары кыймылдап кетти. 

Аксакал аны сезип, терең дем алып алды. Анан так жана кыска 
болууга аракеттенди.

– Катур аймагындагы гяурлардын саны бизден жыйырма 
эсе көп. Кара кийим кийген бул гяурлар бизге салык салып, 
кыймылдаганга да мүмкүндүк бербей, бизди өздөрүнө гана 
иштетип жатышат. Алар биздин дээрлик бардык нерсебизди 
тартып алып жатышат. Дели – түрктөр менен Исламдын жери. 
Исламдын ушул жеринде түрк-мусулмандар ушунча кыйынчы-
лыктарды көрүп жаткандарына абдан таң калып жатабыз. Биз 
исламдын бардык мыйзамдарын аткарып, жокчулук көрүп жа-
табыз, ал эми бардык жакшы нерселер гяурларда.

Темирлан өзүнүн суроосун көбүрөөк тактоону чечти.
– Силер салык төлөбөгөн учурда алар эмне кылып жаты-

шат?
Аксакалдардын башчысы оор дем алды.
– Улуу башкаруучу, алар бизден чоң салык талап кылып, 

бизге жаман нерселерди сунуштап жатышат.
– Кандай сунуштар?
Эмирдин үнү каардуу чыгып жатканын сезген аксакалдын 

бетинде бир да булчуң кыймылдаган жок. Ал бошоң жылмайып 
койду.

– Бизге: же ушунча салык төлөгүлө же…
– Же эмне?!
– Же болбосо биздин динибизди кабыл алгыла деп жаты-

шат.
Эмир катуу ачуулангандыктан бети-башы сүймүйө түштү.
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– Кантип, гяурлардын дининби…көп кудайга сыйынууну-
бу?!

Аксакал бир аз коркуп кетип, башын ийкеди.
– Ооба, Улуу башкаруучу! Же аларга чоң салык төлөшүбүз 

керек экен же алардын динин кабыл алышыбыз керек экен. Көп 
уруулар мындай сунуштан баш тартышты, бирок гяурлар алар-
га аскерлерин жөнөтүп, эркектерди өлтүрүп, жаштарды, кыз-
дарды жана аялдары туткун кылып алып кетишти.

Темирландын көздөрү оттой болуп жанып, таноолору 
жырткычтардыкындай болуп титиреди, анан ал катуу бышыл-
дап, эриндери титиреди. Султанат Делиге жортуулга чыккан-
дыгы үчүн өзүн дагы бир ирет актады. Тизесин сол алаканы ме-
нен бир койду.

– Жүзү каралар десе! Мен силердин энелериңерди боздо-
туп ыйлатам! Демек ушул гяурларды жок кылышыбыз керек. 
Аларды жок кылуу керек! Анан андан ары барабыз. Макул, азыр 
алар…кара кийимчендер каякта?

– Сиздин келгениңизди угуп, алар үңкүрлөргө качып, ошол 
жакта бекинип жатышат, Улуу башкаруучу.

Ачууланган сайын Темирландын үнү да катуу чыга башта-
ды, анын үнү кылычка окшоп бардык нерсени кыйратчу.

– Үңкүрлөрдө?.. Мейли! Алла кимди колдоорун көрө жатар-
быз! Эртең биздин баатырлар ошол үңкүрлөргө чабуул жасап, 
таш-талканын чыгарышат.

Аксакалдар колдорун көтөрүштү.
– Биздин үстүбүздө дайыма Алланын буйругу менен Ислам 

болсун!
Темирлан эртең менен бардык курал-жарагын Хуман жана 

Яктур шалбааларына таштады. Өзү жараткан империяны да-
йыма көздүн карегиндей сактоону кыялданган Темирлан ушул 
жерге Шахрухту калтырды. Мындан жаңылыштык кылган жок. 
Эгер Шахрух болбогондо Темирлан каза болгондон кийин тиму-
риддер династиясы бийликте жүз жылдан ашык убакыт боло 
алмак эмес. Жана Мираншахтын небереси Бабур гана шейба-
ниддерден (29) качып, Индияда моголдордун төрт жүз жылдык 
бийлигин негиздемек. Ал эми азыр Шахрухту ушул жерге кал-
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тырып жатып, Эмирдин көңүлү бир аз тынчыды. Ал эми Эмир 
өзү гяурларга каршы жихад жүргүзүү максатында тоолорго жө-
нөдү. Неберелерин, кызынын балдарын, Рустам Мирза менен 
Бурхан Огланды башка тарапка жөнөттү. 

(29) Ибек хандын небереси, сибирь ханы Шейбанинин ысы-
мынан келип чыккан. 

Анын максаты канзаадаларга ар түрдүү жагдайларда өз ал-
дынча чечим кабыл алууга жана өз алдынча аракет кылууга эр-
киндик берүү болгон. Ар бир он жоокердин ичинен үчөөнү алып 
Темирлан бир күндүн ичинде эле Хавак ашуусуна жетип барды. 
Ал жерде бузулган бир сепил бар эле. Темирлан ашуу зарыл эке-
нин түшүнүп ошол сепилди калыбына келтирүүнү буйруду. Жо-
гору жакта Эмирдин аскерин Кябутархан деп аталган өтө корку-
нучтуу тоо кыркасы күтүп турган. Бирок Эмир эч качан өлүмдүн 
көзүнө түз карагандан корккон эмес…

Хавак ашуусунан кийин аскердин абалы андан бетер оор-
лошту. Жай да жакындап жаткандыктан кардын калың катмар-
ларын күн эритип жатты. Кечке жакын күн тоо артына жашы-
нып, тар жолдорго суук түшүп, эриген кар муузга айланып жат-
ты. Күндүз аттарды канчалык камчылап, жүгөндөрүн канчалык 
тарткылашса дагы алар муздун үстүнөн баса албай, жарга тү-
шүп жатышты. Жоокерлердин абалы да андан жакшы эмес бо-
луп жатты. Алар күндүз тизеге чейин суу кечип, сууга чыланып 
жатышты, ал эми кечинде кийимдери катып, жоокерлер бирден 
катардан чыга баштады. Эмирдин көз алдында аскер кыйрап 
жатты.

Темирлан баарын түшүнүп турса да Гиндукуш тоосунун та-
бияты менен күрөшүүнү улантып жатты. Анын принциби ушун-
дай болгон: эгер чечим кабыл алынса, аны сөзсүз аткаруу зарыл. 
Өлүм болсо болсун бирок артка жол жок болгон. Эми аны бул 
жактагылар да «Исламдын колдоочусу» деп аташыптыр. Эми 
кантип артка кайтмак эле? Жетишкен бардык нерсеси үчүн 
Аллага милдеттүү экени жалганбы? Ал эми Алланын жолунда 
өлүмгө да барууга болот эле. Мындайды бардык улуу, чечкин-
дүү пайгамбарлар жасай алышкан, анын да милдети ошондой 
болчу. Бирок бир да пайгамбар адамдар менен жаныбарлардын 
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пайдасыз өлүүсүнүн себеби болгон эмес да. Аскерди пайдасыз 
курмандыкка чалууга анын кандай укугу бар эле?

Акыры ал бир чечим кабыл алды: аттарды артка кайтаруу 
керек! Өзүнүн гана атын калтырды. Түнү жолдор муз болуп 
калган кезде, ай жарыгында гана жүрүүгө буйрук берди. Такта 
менен териден жүздөгөн чаналарды жасоону буйруду. Аскерди 
арттан жана капталдан байкап тургандар аны куюлуп жаткан 
от, жанар тоонун лавасы менен салыштырып жатышты. Өтүү-
гө такыр мүмкүн эмес болгон жерге келгенде Улуу Эмир аттан 
түшө калып, колуна таяк алган, анан майып болгон бутун сүй-
рөп, жөө жүрүп жатты. Ал эми анын атын күчтүү жоокерлер кол-
доруна көтөрүп жүрүштү.

Эртең менен эрте күтүүсүздөн «Токто!» деген катуу үн чык-
ты. Үндүн жаңырыгы тоого тарап, алардан кар түшө баштады. 
Бирок ага да эч ким көңүл бурбады. Эмирдин жакын адамдары 
аскер тизиминин ортосунда келе жатышты. Үндү угар замат 
алар да токтошту. Эмир кол кабын чечип, сакал-мурутун тоңуп 
калган муздардан тазалады. Башын көтөрүп, жогору жакты ка-
рады. Көз алды караңгылады. Алдыда келе жаткан сол фланг-
дын он миң башчысы Шейх Арслан бир нече миң башчысы ме-
нен чогуу Эмирдин жанына келип, тизелерин бүгүштү. Эмир 
алардын келишинин максатын түшүндү.

– Алдыда тоолордон башка эмне бар экен? Бир нерсе көрү-
нөбү? – деп Темирлан бейгам сурады жана тамашалагансып ко-
шумчалады. – Үшүй элексиңерби?

Анын бейгамдыгы Арсланга да өттү.
– Жок, үшүгөн жокпуз, башкаруучу. Ислам үчүн жортуул 

биздин жаныбызды жылытып жатат. Бирок, чалгындоо тобу 
кабар алып келиптир.

Темирлан үшүгөн колдорун укалады.
– Мына бул башка кеп. Чалгындоо тобу бир нече күндүн 

ичинде кабар алып келгенине караганда гяурлар өтө алыс деле 
эмес жерде окшойт.

Эмирдин логикасына Шейх Арслан таң калды.
– Так ошондой, башкаруучум. Мындан жогору жакта жашоо 

жок. Гяурлар ылдыйда. – Шейх Арслан алыстан көрүнүп турган 
өрөөндү көргөздү.
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Улуу Эмир жарга келип, Шейх Арслан көргөзгөн жерди жак-
шылап карады. Адегенде эч нерсе көрүнбөдү. Көтөрүлүп жаткан 
күн көздү уялтып жаткандыктан ал бетин алаканы менен тозуп 
көрдү. Эң мурда ийрилип, күн нурунда күмүш болуп кулпурган 
дарыя көрүндү. Анан андан арыраак жерде түтүктөртөн чыгып 
жаткан түтүндөр көрүндү.

– Гяурлар жашаган жерлерге акыры жеттик. Ал жерге чейин 
дагы канча жүрөбүз?

Шейх Арслан дароо жооп берди:
– Эгер ушул жол менен жүрүүнү уланта берсек, ашуудан өт-

көн соң үч күндө жетип барабыз.
Темирлан эриндерин кыйшайтты.
– Узак экен. Менимче, буттарыбыздын астында эле болуп 

калган жерге биз беш күндө жетип барабыз. Тоонун ийри-буйру 
жолдору абдан тажатты! – деп бир аз ойлонуп, кайрадан ылдый 
жакты карады. – Башка кыскараак жол жок дейсиңби?

Эмир эмнени айткысы келип жатканын Шейх Арслан тү-
шүндү. Улуу башкаруучунун күтүлбөгөн жана өзгөчө чечимдер-
ди кабыл алуу адаты болгон. Азыр да ал адаттан тыш нерсени 
сунуштагысы келип жаткан. Анын чечими акылына кыска уба-
кытта эле келе калды. Башкаруучу жанындагылардын ойлорун 
окугандай сезилген. Андан бир нерсени жашыруу мүмкүн бол-
гон эмес. Арслан ылдый жакты коркуп карады.

– Бул кооптуу, менин башкаруучум. Адамдарыбызды жого-
туп алышыбыз мүмкүн. Биринчи кезекте сиздин өмүрүңүз кор-
кунучка кабылат.

Бирок Улуу Эмир чечим чыгарып койгон болчу.
– Инженердик топтун башчысын мага чакыргыла!
Буйрук бир адамдан экинчи адамга өтүп жатты: «башка-

руучу инженердик топтун башчысын чакырып жатат!»
Бир аздан кийин Темирланга топтун башчысы энтигип чур-

кап келди. Шашылгандыктан бир нече жолу муздан тайгаланып 
жыгылыптыр. Кийимине кар жабышып, беттери кыпкызыл бо-
луп калыптыр.

Эмир анын ийилип таазим кылышын күтпөстөн ылдый 
жакты көргөзүп сурады:
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– Мына бул жарды көрүп жатасыңбы?
Топ башчысы өзүнө келиш үчүн терең дем алды.
– Ооба, башкаруучум.
– Тиги дарыянычы? – Эмир топ башчысынын көздөрүнө 

ыкылас коюп карады. Анын мындай көз карашынан топ башчы-
сы өзүн жоготуп, бир аз калчылдап да кетти.

– Көрүп жатам, башкаруучум.
– Беш сааттын ичинде биз ылдыйга түшүп калышыбыз ке-

рек. Бул жерден баарыбыз түшүшүбүз керек. Кантип? Ал эми 
сенин ишиң.

Эмирди саркер таң калып карады.
– Сиз дагыбы? Бул абдан кооптуу иш, башкаруучум.
– Мен дагы! Эгер мен жана менин жоокерлерим корко тур-

ган болсок, анда тоодо эмне кылып жүрөбүз? Биз Алладан гана 
коркобуз!

Узакка созулбаган убакыттын ичинде алар турган жер ку-
рулуш аянтына айланды. Тегерек түрүндөгү темирлер атайы 
даярдалган мыктардын жардамы менен ташка кагып киргизи-
лип, анан ошол темирлерден аркандар өткөрүлүп, ылдый карай 
ыргытылды. Жоокерлер жондоруна курал-жарактарын жүктөп 
алып, ошол аркан аркылуу ылдыйдагы кийинки урчукка че-
йин түшүп, ал жакта кайрадан ошондой эле аркандарды даяр-
дап, кийинки чуңкурга түшүп жатышты. Эмир үчүн даярдалган 
отургучтун төрт тарабына чыгырыктарды кадашты. Отургучту 
түшүрөрдөн мурда инженердик топтун жоокерлери кичинекей 
аянтча даярдашты. Ушундай ыкманын жардамы аркылуу ара-
кетти беш жолу кайталап көргөн соң Эмирди ылдыйга түшү-
рүштү. Оорук үчүн зарыл болгон жабдыктардын баары ушун-
дай эле жол менен түшүрүлдү. Темирландын атын абайлап ороп 
байлашты. Мурда мындайды көрбөгөн байкуш жаныбар булку-
нуп жатты…

Кара кийим кийген гяурлардын чоң сепили болгон. Сепил-
дин башчысын жергиликтүү тилде «гудашув» деп аташкан. Күн 
сайын эртең менен ал сепилди айланып, айлананын бардык 
жагын карап көрүп, тийиштүү буйруктарын берип, кайрадан 
ылдыйга түшкөн. Сепилдин арт жагында бийик тоо болгон. Ал 
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тоонун ичине гяурлар көптөгөн үңкүрлөрдү жасап алышкан. 
Коркунуч пайда болор замат алардын баары ошол үңкүрлөргө 
бекинип калышкан. Сепилдин ылдый жагында күркүрөгөн да-
рыя акчу.

Сепил башчысы адаттагыдай айлананы карап көргөн соң 
сакчылардан сурады:

– Түнү абдан суук болду окшойт, ээ?
Сакчылардын бири башын ийкеди.
– Ооба, абдан суук болгондуктан көздү ачууга да кыйын 

болду. Биз эртең мененкиге чейин мунара бөлүмүндөгү мештин 
жанында ысынууга аракет кылдык. Отко бетибизди тоссок, жо-
нубуз үшүп, ал эми жонубузду кактасак, бетибиз үшүп жатты.

Алардын жообу жакпаса да Гудашув унчукпастан көзү ме-
нен дарыянын агымын бойлой ылдый карады. Карап, өзүнүн 
көздөрүнө ишенбеди. Алыс болсо да дарыянын чукул бурулган 
имерилишинде адамдардын чоң тобун көрдү. Бул анын адамда-
ры болмок эмес.

– Эртең менен эшикке бирөөлөр чыкты беле? – деп ал тол-
кунданып сурады.

Сакчы башын ийкеди.
– Жок, биз дарбазаны ачкан эмеспиз. Эмне болду?
Сепил башчысы башын көтөрүп, көрүнбөгүдөй эле болуп 

калган боз аскаларга карады. Аларда кыймылдар болуп жаткан-
дай сезилди. Ылдыйга карай түшүп жаткан тактар бүдөмүк кө-
рүнүп жатты. Капысынан сепил башчысынын жонунан муздак 
тер чыга баштады.

Кечээ Улуу Эмир бул жакка келе жатыптыр деген кабар 
угузушкан эле. Чабармандын сөзү боюнча Улуу Эмир бул жер-
ге беш-алты күндө гана жетмек. Кара кийимчендер ошону эске 
алып, кар бомбаларын даярдап жатышкан. Бирок кеч болуп кал-
ды окшойт. Анын тамагы кургап, эриндери титиреди.

– Чуу көтөргүлө! Шашылгыла, бизге шайтандын өзү келе 
жатат! Тезирээк кыймылдагыла!

Сакчылар сепил башчысы эмне деп айткысы келип жатка-
нын түшүнбөсө да, коркунучтуу нерсе болорун сезишти. Алар-
дын бири мунара бөлүмүнө барып, добулбасты алып келди. До-
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булбастан күңүрт үндөр чыкты. Анан дагы, дагы, дагы… Добул-
бастын күрс-тарс эткен дабышын уккан калк сепилдин аянтына 
шашылыш түрдө чогула калды. Алардын баары кара кийимчен 
болгондуктан бир аздан кийин аянт карага боёлуп калгандай 
болду. Сепил башчысы аянтта калктын жетиштүү экенин көрүп, 
колун көтөрдү. Добулбастын үнү токтоду.

– Эл-журт! – деп кыйкырды ал. – Шайтандын аскери аскадан 
аркан менен түшүп бизге келе жатат! Сепил коргонууга даяр 
эмес. Керектүү нерселердин баарын алып, үңкүрлөргө жөнөгү-
лө. Алар бекем. Эгер алар үңкүрлөргө барышса ал жактан өлүм 
табышат. Бул тоолорду жана үңкүрлөрдү эч ким бизден жакшы 
билбейт. Шашылгыла, бизге өлүм келе жатат! Шашылгыла!

Сепил башчысынын буйругун кара кийимчендер мыйзам 
катары эсептегендиктен алар суроо бербестен, унчукпай, ша-
шылыш түрдө үйлөрүнө тарап кетишти. Бир аздан кийин адам-
дардын кара сызмадай болгон агымы тоо тарапка кете баштады. 
Алдыда аялдар менен балдар кетип бара жатышты, ал эми алар-
дын артында эркектер малдарын айдап бара жатышты. Аялдар 
баштарына жыгач челектерди, колдоруна түйүнчөктөрдү кө-
төрүп алышкан, ал эми алардын кичинекей балдары жыгылып 
кетүүдөн коркуп, энелеринин узун көйнөктөрүн бекем кармап 
алышкан. Алар жашоого зарыл бардык нерсени өздөрү менен 
кошо алышкан. Малдарын тоонун эч ким кайтарбаган бир жа-
шыруун бооруна айдашкан. Эгер чыккынчылык болбогондо 
ушул боор андагы малдар менен кошо табылбай кала бермек. 
Эркектер дүрбөлөңгө түшүп, кичине балдар коркуп жатышты, 
аялдар гана бир аз тынч болуп тургандай көрүнүштү. Анткени 
аларды азырынча коргой тургандар бар эле.

…Темирлан тоодон түшүп, аскерин бир катарга тизгенде се-
пил тараптан добулбастардын дүңгүрөгөн үндөрү угулду. Буга 
ал маани деле берген жок. Добулбастын үнү сепилди коргоого 
үндөп жатса керек. Бирок аскер сепилге жакындап келгенде, 
анын дарбазасы кеңири ачылып турган экен. Ушул чоң эмес се-
пилде он миңдеген адамдар жашайт деп эч кимдин оюна келген 
эмес. Үйлөр аарынын уюгуна окшоп биринин үстүнө бири жай-
гашыптыр, кээ бирлери асканын ичине курулуп жогору карай 
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чыгып турган. Тар бөлмөлөрдө жети-сегиз үй-бүлөдөн жашашса 
керек. Үйлөрдүн көбү саман кошулган кыштардан тургузулуп, 
сепилдин дубалдары гана асканын бүтүн сыныктарынан ку-
рулган экен. Алгач эч ким көрүнбөдү. Анан бул сепил шаар тап-
такыр бош экени анык болду. Кара кийимчен адамдар башкы 
аянттагы бир мамыга аксак эчкини байлап коюшуптур. Алар-
дын мындай кылганы албетте Темирландын аксактыгын кор-
догон ишара, муну менен алар «үйүрдү аксак эчки башкарат» 
деген шылдыңды билдиришкен.

Эмир сепилге кирген жок. Дарбазалар ачык болсо демек 
адамдар душмандын келе жатканын билип тоолорго чыгып 
кетишкен. Жоокерлер сепилдин баарын айланып чыгып, кы-
зыктуу эч нерсе таппаган соң ачуулары келип кайтышты. Алар 
сепилдин ичинде ары-бери чабалактап жаткан эчкини гана кө-
рүштү. Бирок бул жөнүндө Эмирге эч ким айта алган жок, ант-
кени коркушту. Мындай кабарды алып келген жоокер Эмирди 
сыйлабагандыгы үчүн деп башынан айрылып калышы ыкты-
мал эле. Жарчы Али Султан жоокерлердин кичинекей тобу ме-
нен кошо сепилдин ичинен чыгып, ачуусун басуу максатында 
шахмат ойноп отурган Темирландын жанына келди. Жанына 
келе жаткан Али Султанды көрүп Эмир башын көтөрдү. Жарчы 
тизе бүгүп, ийилип таазим кылды.

– Сепилде бир да тирүү жан жок экен, башкаруучум!
Дал ушул маалда сепилдик аянттан эчкинин маараган үнү 

угулду.
Эмир үн чыккан жакка тез бурулду.
– Бир да тирүү жан жок экен деп айттың эле. Адамдын үнүн 

укпапсыңар, ал эми жаныбардын үнү – мына.
Али Султан башын жерге салып, акырын сүйлөдү:
– Так ошондой, башкаруучум, сепилдик аянтта бир эчки 

гана калыптыр. – «Аксак» деген сөздү айтуудан жарчы коркту. 
– Үйүрдөн артта калып калган окшойт. Азыр буйрук берип үнүн 
бастырам.

Эмир колун шилтеп, жылмайып сүйлөдү:
– Жок, жок, бир эчкини деле үйүр деп айтууга болот. Бүгүн 

бирөө, эртең экөө болот, анан төртөө болот. Дагы бир топ  уба-
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кыттан кийин алардын саны онго жетет. Анан бир күнү ойгон-
соң – бай болуп калган болосуң. – Ушул сөздү айткан соң олуттуу 
боло түштү. – Ал эчкини алып келгиле! Ушул эчкиде кандайдыр 
бир акылмандуулук бардай сезилип жатат. Ар коктуда бирден 
жаныбарды таштагыдай гяурлар анчалык бай эмес. Муну алар-
дын үйлөрүнөн эле байкаса болот.

Сакчылардын бири аянтка чуркап жөнөдү. Анан сепилдин 
дарбазасынан эчкини айдап чыкканда жаныбар аксак экенин 
Темирлан да көрдү. Ишараны ал дароо түшүндү. Адегенде анын 
бети карыша түштү. Бирок аскер алдында өзүн өзү кемсинтүүнү 
каалабады. Эгер ачууга алдырса, жоокерлер бул жөнүндө өздө-
рүнүн аймактарында сөз кылып, ал аз келгенсип ар бири өзүнөн 
да кошумчалап, ушул окуяны күлкүлүү нерсе кылып алышмак. 
Ушул окуя тарыхта калып, миң жылдар бою адамдардын эсинен 
кетпейт. Адамдар анын баатырдык иштерине караганда ушул 
окуя жөнүндө көбүрөөк айта турган болушат. Себеби дал ушун-
дай жагдайлар баатырдык иштерге караганда адамдардын 
эсинде көбүрөөк из калтырат.

Бул көрүнүшкө баары дем чыгарбастан коркуп карап ту-
рушту.

Аңгыча болбой Темирлан эч ким күтпөгөн жерден катуу 
каткырып жиберди. Бирок ага кошулуп эч ким күлгөн жок. Эмир 
эмнеге күлүп жатканы белгисиз болчу. Балким ушундай кылуу 
аркылуу ал ким аны шылдыңдап күлөрүн аныктагысы келген-
дир? Анан өзүн колго алып, күлкүсүн тез токтотту.

– Душмандар мени ар түрдүү аташат: Аксак Темирлан, Те-
мирланленг… Бирок бул мени таптакыр түйшүккө салбайт. Мен 
ушундай бийиктикке Алланын аркасы менен гана жеттим. Эгер 
Алланын эрки болбогондо түрк-исламдык биримдик жоопкер-
чилиги мага тапшырылмак эмес. – Анан эчкини сөөмөйү менен 
көргөздү. – Жадагалса ушул аксак эчки үчүн да мен таарынбайм. 
Бул жаныбарды Алла жараткан. Аны да, мени да, силерди да, 
жана бүтүн ааламды да Алла жараткан. «Менин бир экенимди 
тааныгысы келбегендер менен күрөшкүлө», - деп айтат Алла. 
Ошондуктан биз гяурлар менен акырына чейин салгылашып же 
аларды Исламды кабыл алууга мажбурлашыбыз керек. Менин 
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бектерим, баатырларым, тоолорго ар тараптан чыгууга буйрук 
берем. Тоолорго чечкиндүүлүк менен чыккыла, көшөрүп чык-
кыла! Гяурлар чыныгы динге өтмөйүнчө алар менен салгылаш-
кыла!

Эмирдин алдында турган аскер башчылары анын чакыры-
гын үн чыгарып коштошту:

– Алла улуу! Алланын күчүнөн жана кудуретинен башка эч 
нерсе жок!

Душмандын башкаруучуну кемсинтүүгө аракет кылышы 
жоокерлерди каардантты. Баары өз топторуна жана жүздүк 
топторуна чогулуп, алдыга карай жүрүүгө даярданышты.

Коппек хандын он миң жоокери менен кошулуп Шейх Арс-
лан тоого сол флангдан көтөрүлө баштады. Андан кийин жарчы 
Али Султан оң флангдан чабуул жасап, кара чапанчандарды ан-
дан да бийик көтөрүлүүгө мажбур кылды. Чабуулга алар менен 
бирге Шах Мелик, Мүбашир Бахадур, Шейх Салбар жана башка 
баатырлар өз жоокерлери менен чогуу кошулушту.

Шах Меликтин жоокерлери тоодон өйдө көтөрүлгөн сайын 
буктурмадан сактанып, ар бир чыйыр жолду, бардык түптөр-
дү жана жыгачтын көңдөйлөрүн кылдаттык менен текшерип 
жатышты. Гяурлар ушул жерлерди жакшы билишкендиктен 
күтүүсүз соккуларды жасап, аскерди жоготууга учуратып жа-
тышты. Ар бир мүнөт сайын белгисиз жерден жебе ышкырып 
учуп келип жатты, кээде жоокерлердин буттары карышкырга 
коюлуучу капкандарга түшүп жатты. Кара чапан кийген адам-
дар салгылашуусуз чегингилери келбеди. Темирланиддердин 
ар бир кадамы салгылашуусуз өлүм менен аяктап жатты. Бул 
тоолордо салгылашууга болгон каалоо эмес эле коркунуч жана 
өлүм өкүм сүрүп турду. Бирок тажрыйбалуу жоокерлер үчүн 
мунун баары маанилүү болгон жок. Өлүмдүн боз түсүн жакшы 
билген, анын жытын так сезген жана ошол сезимди башкарып, 
ичтерине мыктай кылып бекем кагып сала алган тажрыйбалуу 
жоокерлер же жеңүүчү болууну же шейит деген наамга татык-
туу болууну каалашкан. Анткени бул салгылашуу жихад деп жа-
рыяланган эле.

Ушунча жоготуулар болорун Шах Мелик элестете да алган 
эмес. Ар бир таштын жана ар бир дарактын артынан чыга кал-
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ган душман аскерге зыян тийгизип жатканына Шах Мелик көнө 
албай турду. Эгер мындан ары да ушундай боло берсе, булар 
көпкө чейин ушул тоолордо калып калышат. Гяурлар жашын-
ган үңкүрлөрдү тез арада таппаса болбойт.

Шах Меликтин жоокерлери токойдон жана бадалдардан 
ачык жерге чыгышты. Аскер башчы ушул жерди коргоону буй-
руду. Аянт бир заматта эле шакектин кымбат баалуу ташына 
окшоп жоокерлер менен тегеректелди. Аянттын чет жагы бийк-
тиги эки жүз зирага жеткен аскага тирелген. Мындай кооз кө-
рүнүштү баалап, сезиш үчүн эки көз аздык кылган. Аскалардан 
ылдыйды карай укмуш шаркыратма агып түшүп турган, анын 
суусу аянттын жанынан өтүп, кайрадан экинчи шаркыратма-
га айланган. Күндүн нуру астында бул суу эритилген күмүштү 
элестеткен. Аянттын ойдуң жерине агып түшкөн «күмүш суу» 
ал жерде көбүктөнүп,   айланасындагы абаны серүүн кылган. 
Андан соң кийинки шаркыратмага айланган.

Шах Мелик таштарга агып түшүп жаткан сууну карап терең 
дем алды. Ал жердеги күндүн нурунда ар түстүү жаа көрүнүп 
турду. Ушул кооз көрүнүштөн ал көзүн үзө албады. Бир маал-
да ал агып түшүп жаткан суунун арт жагындагы асканын бор-
борунда кара тешикти жана кандайдыр бир кыймылды көрдү. 
Жаа тоскоол болбосун деген максатта ал дароо четке чыгып, 
каптал тараптан жакшылап карай баштады…

…Асканын жогорку жагынан он беш жоокер аркандар ме-
нен үңкүрдүн оозуна түштү. Үңкүрдүн оозуна чейин тар жол бар 
экен, алар ошол жол аркылуу акырын өтүп, үңкүргө кирип ке-
тишти. Кирер замат алар жүздөн ашуун кара чапанчандардын 
чабуулуна кабылышты, жадагалса алардын көздөрү караңгы-
лыкка да көнө элек эле. Ошентсе да аздыгына карабастан алар 
коргонуу максатында душманды карай алдыга умтулушту, би-
рок үңкүргө кире бериш он беш адам үчүн тар болгондуктан 
алардын коргонуу аракетинен майнап чыкпады.

– Шайтандын жоокерлерин өлтүргүлө! – деп кыйкырган 
гяурлар Темирландын он беш жоокерин артка сүрүп, алар ме-
нен кошо сууга секиришти. Он беш жоокер бир заматта эле 
гяурлар менен бирге суунун күркүрөгөн агымына кирип кетти. 
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Үңкүргө аркандар менен түшүп жаткан калган жоокерлер гяур-
ларды үңкүрдүн ичин көздөй сүрүштү. Жоготуулар көп болуп 
жатканына карабастан аркан аркылуу биринин артынан бири 
түшүп жаткан жоокерлердин саны түгөнбөй жатты. Бир аз уба-
кыттан кийин үңкүрдүн ичинде дубалдарга коргологон аялдар 
менен балдардан башка эч ким калбады. Чарчаган жана каршы-
лык көрсөтө албай калган эркектерди Темирланиддер оңой эле 
чаап салышты.

Калган кара чапанчандарды Темирландын жоокерлери тоо-
лордо үч күн жана үч түн кууп жүрүштү. Акыры ачкачылыктан 
жана үмүтсүздүктөн чарчаган кара чапанчандар Темирланга 
элчи жөнөтүштү…

…Темирлан адаттагыдай эле чатырдын алдында тургузул-
ган тактыда шахмат ойноп отурду. Кара чапанчандардын иши 
бүтөйүн деп калганын ал сезип турду. Шахмат тактасынын үс-
түндө ал өзүнүн кийинки пландарын шашпай ойлонуп жатты. 
Аны ойго баткан жеринен кароолчу топтун башчысы алаксыт-
ты.

– Башкаруучум, гяурлардын элчиси келиптир, «гудашив-
ден» кабар алып келиптир.

Темирлан башын көтөрүп, саркерге карады.
– Багыныш үчүн келиптирби же сүйлөшүүлөрдүн шылтоосу 

менен убакытты созуу максатында келиптирби?
– Багынгылары келип жатат окшойт, - деп саркер бошоң 

жооп берди.
– Анда чакыр!
Саркер жөнөп кетти, бирок заматта эле кайрылып келди. 

Колуна ак желекти кармап алган жана жоокерге такыр окшобо-
гон элчи кирип келип, башкаруучунун алдында тизелеп башын 
жерге чейин ийди. «Башкаруучунун алдында өзүн кантип алып 
жүрүү керек экенин буга жакшы үйрөтүшкөн окшойт», - деп ой-
лоду Эмир. Анан ал эмне үчүн келгенин түрк тилинде сурады. 
Элчи өйдө турбастан башын гана бир аз көтөрүп, Темирланды 
таң калтыра таза түрк тилинде сүйлөп кирди.

– Оо, башкаруучу, биздин башчыбыз сизге эмне керек эке-
нин сурап жатат. Бул жакка келишиңиздин сөзсүз бир себеби 
бар болсо керек.
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– Жигатайдын тилин сен каяктан мынча жакшы үйрөнүп 
алгансың? Менин билишимче силер түрк тилинде да, фарси ти-
линде да, индия тилинде да сүйлөбөйсүңөр го, - деп Темирлан 
суроого суроо менен жооп берди.

Суроо элчини бир аз таң калтырганы менен ал жооптон кач-
пады.

– Туткунда болгондо үйрөнгөм, оо, башкаруучу. Балхта тут-
кунга түшүп калгам. Анан мени Самаркандга жөнөтүшкөн. Анан 
ал жактан качып чыгып ушул жерден баш калкалаар жер тап-
кам.

– Демек, сен гяур эмес, түрк-мусулмансың!
Темирландын үнү өзгөрө түшкөнүн элчи сезди.
– Сиз орноткон мыйзам боюнча туткундан качкан адам ка-

туу жазаланат. Мен ошондуктан ушул жакка келдим. Булардын 
динин кабыл алып, үйлөнүп, кыскасы, булардын бири болуп 
калдым. Бирок жүрөгүмдө дайыма Алла болгон, буга Алланын 
ысымы менен ант берем. Мен ушинтип жашоого мажбур болгом.

Элчи унчукпай калды. Темирлан өзүнүн сакалын сылап, 
чалыр көзү менен элчини карады. «Бул адамды кара. Өлүмдөн 
кутулуш үчүн ыйманынан, дининен, улутунан баш тартыптыр». 
Бирок ушинтип Темирлан ичинен гана ойлоду. «Балким Алла-
нын эркидир», деп дагы бир жолу ойлонду.

Коргоо тобунун башчысын карабай туруп буйрук берди.
– Аг Султанды чакыр!
Бир аздан соң Аг Султан анын жанында турду.
Темирлан элчиге белги берип, турууга уруксат берди.
– Элчи менен бирге гяурлардын аксакалдарына барасың. 

Аларга айт: «Эгер мага багынып, Ислам динине өтүшсө, ушул 
аймакты аларга калтырып, өзүмдүн мекениме кайтам. Бирок 
мен кеткенден кийин түрк урууларына мындан ары кол салыш-
пасын. Эгер андай кылышпаса, бири да тирүү калбайт». Түшү-
нүктүүбү?

– Түшүнүктүү, менин башкаруучум, - деп Аг Султан башын 
ийди жана элчи менен бирге гяурларга жөнөп кетти.

Анын кайтып келиши көп деле күттүргөн жок. Ал келги-
че жоокерлер тиричилик иштери менен алек болуп жатышты. 



– 91 –

Себеби тоолордогу чөп баскан бадалдардан өткөн узак жол 
жоокерлерди чарчатып, кийимдерин жырткан. Аг Султан гяур-
лардын аксакалдары менен кошо башкаруучунун алдына кел-
ди. Алардын келиши эмнени билдирерин түшүнгөн Темирлан 
аларды жылуу тозуп, ар бирине чапан жана башка белектерди 
берди. Эгер башкаруучуга келүүгө кайраттары жетсе, демек та-
тыктуу адамдар. Темирлан сепил башчысын аймактын башка-
руучусу кылып дайындады. Ал эми сепил башчысы Темирланга 
эртең сепил шаарда Исламга өтүү жөрөлгөсү болорун билдирди.

Бирок сепил башчысы өзүнүн адамдарына кайрылып кел-
генден кийин алар аны сепилге кайрылып келген калкты Те-
мирлан кырып салат деген ойго ишендиришти. «Гудашив» эмне 
кылышты билбей арсар болуп жатып, акыры Эмирдин каршы-
лаштарынын сөзүнө кирип, алардын катарына кошулду. Ошол 
эле түнү карачапанчандар Шах Мелик башкарган топко кол са-
лып, көп адамды кырып жиберишти.

Буга ачууланган Темирлан кийинки күнү тоого аскер жө-
нөттү. Кечке чейин тоодо бир да гяур калган жок. Өлтүрүлгөн 
гяурлардын баштарынан сепилде мунара тургузушту. Алек-
сандр Македонский да кыла албаган эрдикти Темирлан жасады 
жана андан соң артка кайтты.

Негизги лагерге кайтып жатканда Рустам Мырза жана Бур-
хан Оглан жөнүндө сурады. Алар тууралуу эч кандай кабар келе 
элек экенин угуп, аларга Мухаммед Азадды төрт жүз атчан ме-
нен кошо жөнөттү…

Карачапанчандар Бурхан оглан сепилге жакындап келе 
жатканын угуп, тоодогу үңкүрлөргө качып кетишкен. Канзаада 
алардын артынан кууганы менен эч кимди таба албады.

Бирок ал токтобостон издөөнү улантты. Ошентип анын 
аскери тоо капчыгайына кирип барды. Бул жерлер кооптуу 
экенин Рустам Мырза түшүнгөн, ошондуктан ар кадам сайын 
бийик аскаларды тез-тез карап, сак болууга аракеттенди. Аска-
лардын элсиздиги ага тынчтык бербей, анда коркунуч сезимде-
рин жаратып жатты. Ушул тар жолдо өйдө жактан бир эле таш 
ыргытылса, кулап жаткан таштардын агымынан аскер сактана 
алмак эмес. 
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Канзаадалардын аттары бири бирине жакын келе жатыш-
ты. Душманды ушинтип куугандан Бурхан Оглан тажады. Жада-
галса салгылашууну да каалабай турду. Чоң атасынан коркпо-
гондо, Индияга багытталган ушул жортуулга деле чыкмак эмес.

Рустам Мырза тизгинди жыя кармады. Бурхан Оглан да 
атын токтотту.

– Эмне болду?
Канзаада башын көтөрүп, өйдө жакты карады.
– Бул жер өтө кооптуу. Капчыгайдан чыгып, аттарды эс ал-

дыралы. Жоокерлер үчүн деле эс алыш ашыкча болбойт. Булар 
күнү-түнү атта жүрүшөт.

Бурхан Оглан колун көтөрдү.
– Жок, ушул жерде эле эс алабыз!
Бул жортуулда аскерди жетектөө жоопкерчилигин чоң ата-

сы Бурхан Огланга тапшыргандыктан Рустам Мырза каршы 
болгон жок, бирок өзүнүн талаптарын да билдирди.

– Бул жер өтө кооптуу. Эгер гяурлар кол сала турган болсо, 
биздин абалыбыз суктанарлык эмес болот.

– Сен эмне, гяурлардын баары чоң атамдан коркуп бекинип 
калышканын көрбөй жатасыңбы? Коркпо, эч нерсе болбойт, - 
деп ал мактанып айтты.

Миң башчы Сарай Мелик Тавачы аттан түшүп, канзааданын 
жанына келди.

– Эмнеге токтодук, улуу урматтуум?
– Бул жерде тыныгуу жасайбыз, аттардын ооздуктарын чы-

гаргыла, эс алышсын, - деп Бурхан кекирейип жооп берди.
– Улуу урматтуум, бул жер абдан кооптуу. Өтө сак болушу-

буз керек. Капчыгайдан чыккандан кийин тыныгуу жасоого 
буйрук бериңиз, - деп жарчы көнбөдү.

Канзаада айтканынан кайтпай атынан түштү.
– Мен чечим кабыл алдым: ушул жерде эс алабыз!
Кызматчылар дароо эле аттан ээрди алып, жерге коюшту. 

Канзаадага эч ким каршы сүйлөгөн жок. От жагышты. Ашпозчу 
канзаадаларга тамак даярдай баштады.

Бурхан Оглан жана анын аскери ушунчалык бейгам болуп 
калышкандыктан күзөтчүлөрдү да коюшпады…
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…Аларга душман жакындап келгенин да сезишкен жок. Аң-
гыча болбой карачапанчандар кумурскаларга окшоп ар тарап-
тан чабуул жасап, аларды курчоого алышты.

– Шайтандын жоокерлерин өлтүргүлө, өлтүргүлө!
Бурхан Оглан шамдагайлык менен тура калды. Ар тараптан 

чабуул жасап жаткан гяурлардын саны өтө көп эле. Ал ээрсиз 
атка шамдагайлык менен отура калды, бирок ал салгылашууга 
жулкунуп кирүү максатын көздөбөстөн тезирээк качып кетүүнү 
каалады. Башынан эле согушууну каалабаган канзаада үчүн бул 
жакшы мүмкүнчүлүк эле. Жоокерлер каардуу каршылык көрсө-
түп жатышты. Кээ бирлери аскер башчылары согуш аянтынан 
качып жөнөгөнүн көрүп алардын артынан жөнөштү. Сарай Ме-
лик да салгылашып жатты. Кылычтардын зыңылдаганы жана 
найзалардын түкүлдөгөнү айланадагы бардык нерсенин үнүн 
басып койду. Бир учурда жарчы душманды артка сүрө да алды. 
Бирок гяурлардын катары жаңы жоокерлер менен толукталып, 
саны көбөйүп жаткандыктан жагдай алардын пайдасына өзгөр-
дү. Тар капчыгайда салгылашуу турмак жайылууга да мүмкүн 
эмес эле. Бир аз убакыттан кийин капчыгай шейиттердин жан-
сыз денелерине толгон кандуу жерге айланды…

Темирланиддердин изи менен барган Мухаммед Аза дал 
ошол капчыгайга жетти. Өздөрүн жеңүүчү деп эсептеген гяур-
лар анын аскерине да чабуул жасашты. Бирок Бурхан Огландан 
айырмаланып Мухаммед Азад качууга ниеттенген жок. Жоо-
керлер кылычтарын кындарынан сууруп чыгып, алдыларында 
турган төрт миң жоокерге, төрт жүз жоокерге умтулгандай ка-
туу ынтаа менен умтулушту. Кыска аралыктын ичинде эки миң 
гяур кырылып, калганы качууга мажбур болушту. Бурхан Ог-
ландын шейит болгон жоокерлеринен тартып алынган бардык 
нерселерди жана алар менен кошо аттарды да Темирланиддер 
кайра чогултушту. Ал эми Бурхан Оглан аны менен кошо качкан 
жоокерлери менен бирге Мухаммед Азадка кайрылып келди. 
Артка кайрылып келген аскер башчы өзү билген бардык нер-
сени Темирланга жашырбастан айтып берди. Мухаммед Азадды 
Темирлан сыйлады, ал эми канзаада Бурхан Огланды тактыдан 
четтетти.
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Соодагер Агбабанын кербени Шемахага келгенде кеч кирип  
калган. Караңгы түшкөндүктөн кербендин кыймылы да акы-
рындады. Темирландын тапшырмасын аткарыш үчүн ал Шир-
ваншахтын борборунда үч күндөн ашык калбашы керек эле. 
Алдын ала берилген тапшырык боюнча Тебризге жибек жет-
кирип, ал жактан Хойго бара жатып Аржишге кирип, андан соң 
Анадолунын борборуна, анан Бурсага бармак. Андан кийин чо-
гулткан кабарларын Темирланга жеткириш үчүн түз эле Самар-
кандга кайрылып келиши керек болгон. Бирок баарынан мурда 
аны Ширваншахтын сарайында Шейх Ибрагим күтүп жаткан.

Адегенде ал төөлөрдү кербен-сарайга жеткирди. Ал жерде 
жүктөрдү алып салып, төөлөрдү талаага айдашты. Анан үйүнө 
барып үй-бүлөсү менен көрүшкөн соң мончого жөнөдү…

…Ширвандын шахы Шейх Ибрагим Гүлистан сепилинин 
чыгыш мунарасында туруп кербен жолун ойлонуп карап жат-
ты. Сепил бийик адырга курулгандыктан анын үстүнөн кербен 
жолу ачык көрүнүп турду. Кечинде да Гейлар айылы тараптан 
келе жаткан кербенди көргөн. Арандан келген жолдордун ара-
сынан ушул жол эң кыска жана коопсуз жол болгон. Ал чабар-
манды жөнөтүп, кербен соодагер Агбабага таандык экенин бил-
ди.

Ширвандын шахын Темирлан абдан сыйлаган. Азербайжан, 
Ширван жана Грузияга байланышкан маселелерде Темирлан 
кээде Мираншах менен эмес, дал ушул Шейх Ибрагим менен 
кеңешип турган. Шейх Ибрагим мындай беделди кашыктап чо-
гулткан жана ошондуктан аны такыр жоготкусу келбейт. Бүт-
күл Азербайжанды бириктирүү ниети анын жүрөгүндө дагы 
деле жылып турган. Токтомуш менен болгон салгылашууда 
тартып алынган курал-жарактарды ал керек болор деген ойдо 
сарайдын астындагы үңкүрлөргө сактап койгон. Ал Темирлан-
дан кийин келе турган убакыт тууралуу ойлогон. Бул дүйнөдө 
эч ким түбөлүк жашабайт. Ал эми азыр Эмир менен мамилени 
бузгусу келген жок.

Азыр ал өзү жана өзүнүн уруусу үчүн гана эмес, бүткүл чоң 
улут үчүн да жооптуу болчу. Шах болуу оңой иш эмес экенине 
карабастан ага баарынын ичи күйгөн. «Эх, эгер кайрадан жөнө-
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көй эле жер айдоочу болуп калсам жакшы болмок! Бирок жок, 
бул жүктү бирөө көтөрүшү керек да, эмне үчүн мен көтөрбөшүм 
керек?»

Шейх Ибрагимдин тактыга келишинин тарыхы кызык бол-
гон. Ширваншах Хушангдан качып кеткен анын атасы Султан 
Мухаммед чынында ошол шахтын бир тууган абасы болгон. 
Шах Хушанг 1382-жылы каза болгондо, Шейх Ибрагим алыскы 
шекин айылында кедейликтин айынан эптеп жан багып жүр-
гөн дыйкан болгон. Каза болгон шахтын мураскери болбогон-
дуктан, бектер менен аскер башчылары бийликке дербенттик 
династиянын адамын алып келүүнү чечишкен. Вазирлер менен 
элчилер шахты айырмалоочу өз белгилердин баарын алып, ше-
кин айылына келишкенде, Шейх Ибрагим жумуштан чарчап, 
дарактын алдында уктап жаткан. Шахтын жакын кеңешчилери 
анын үстүнө чатыр сыяктуу бир нерсени орнотуп коюшуп, ал 
ойгонгуча күтүп отурушкан… Ошентип жер айдоочу болуп укта-
ган Шейх Ибрагим ойгонгондо шах болуп калган. Анын жанын-
да турган адамдар аны шах катары кабыл алышып, шах менен 
саламдашкандай саламдашышкан. Анан ага тийиштүү кийим-
дерди кийгизишип, Шемахага алып келишкен.

Шейх Ибрагим жүргүзгөн адилеттүү жана акылман саясат 
кыска аралыктын ичинде эле анын кадыр-баркын көтөргөн. 
Шах болуу анын канында бар эле! Бирок ошентсе да анын бий-
лиги Жакынкы Чыгыштын эң татаал мезгилине туш келген. 
Түштүк Азербайжан, Багдад жана башка аймактарды жаларид-
дер династиясынын акыркы башкаруучусу Султан Ахмед баш-
карып турган. Ал эми Москваны өрттөгөнүнө мактанган Ток-
томуш Ширвандын түндүк чек араларына коркунуч туудуруп 
турган. Мындай татаал саясий жагдайда туура тандоо кылуу за-
рыл болгон. Токтомуштун тактыга кайтып келишинде Темир-
ландын эмгеги зор экенин жана андан сырткары Токтомушка 
«уулум» деген наам бергенин Шейх Ибрагим уккан. Темирлан-
дын Азербайжанга багытталган алгачкы жортуулу учурунда 
Темирланиддердин селдей болгон агымына туруштук берүү 
өтө кыйын болорун Шейх Ибрагим жакшы түшүнгөн. Мындай 
агымдын астында анын аскери кырылып, Ширван талап-то-
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нолуп, таш-талканы чыгат. Ушуну түшүнүп Шейх Ибрагим Те-
мирланга багынууну чечет. Ошону менен ал Ширванды сактап 
калган жана Эмирдин көз алдында сыйга татыган. Темирлан 
өзүнүн уулу Мираншахты Ширвандын жана бүткүл Азербай-
жандын башкаручуусу кылып дайындаганы менен Шейх Ибра-
гимдин Ширваншах деген наамын жойбостон, аны Ширвандын 
башкаруучусу кызматында калтырган.

1386-жылы Токтомушка багытталган жортуул учурунда 
Ширвандан өтүп жатып, Темирлан Карабахта аскер лагерин жа-
йып, Шейх Ибрагимди чакырткан. Ошондо Шейх Ибрагимдин 
вазири ага Темирлан өтүп кеткиче тоолорго бекинип, Темирлан 
Дербенттен өткөндөн кийин гана Шемахага кайрылып келүүгө 
кеңеш берген. Бирок андай кылуу шах үчүн да, Темирлан үчүн да 
пайдасыз болмок. Ал эми шахтын Темирландан качып, бекинип 
алышы Эмирге баш ийбөө дегенди билдирмек. Эмир мындайды 
эч качан кечирмек эмес жана Дербентке жеткиче бүткүл калк-
ты талап-тономок. Мындай абал Темирланга да жакмак эмес. 
Токтомушка бара жатканда анын артында багынбаган душман-
дын калышын ал деле кааламак эмес. Андай учурда эки жерде 
согушууга туура келмек. Ошентип Шейх Ибрагим тобокелге са-
лып, Темирландын алдына барууну чечкен. Адегенде жума күнү 
окулуучу «хутба» маселесин Темирланга арноого буйрук берген 
жана атайын тыйындарды чыгарткан. Ошондон кийин абдан 
баалуу белектерди алып, Улуу Эмирдин лагери турган жерге, 
Карабахка жөнөгөн.

Татар хандарынын салтына ылайык, ар бир белек тогуздан 
алынышы керек болгон. Ар бир белектен тогузду даярдап, Шейх 
Ибрагим өзү менен кошо сегиз кул алып барган. Эч нерсени кө-
ңүл сыртында калтырбаган Темирлан белектерди карап жатып, 
бир фактыга көңүл бурду. «Эмне үчүн кулдардын саны сегиз 
гана?», - деп сурады ал. Шейх Ибрагим буга алдын ала даярдап 
койгон жообун айтты: «Тогузунчу кул менмин». Бул сөз Темир-
ланга абдан жаккандыктан ал Шейх Ибрагимди Ширван менен 
Шемахинин башкаруучусу кылып дагы бир жолу дайындап, ага 
көптөгөн белектерди берип, үйүнө кайтууга уруксат берген. 
Шахтын акылдуу саясаты талап-тоноолорго кабылбоого мүм-
күндүк берген.
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1386-жылы Токтомуштун токсон миң аскери Дербенттен 
өтүп, Ширвандын шаарларын талап-тоногон жана андан ары 
Тебризге жөнөгөн. Тебризди да талап-тоногон соң ал ошол эле 
жол менен кайрадан артка кайткан.

Каршылаштардын же коңшулардын кол салуулары негиз-
сиз же жөнсүз болгон эмес. Табигый ресурстарга бай болгон 
бул аймакта бир күндө эле 3125 бут (30) (пуд - оордук өлчөөсү) 
мунайзаты алынган. Ак мунайзаттын айыктыруучу касиеттери 
тууралуу кабар бардык жактарга тараган. Мунайзат ташыган 
кербендер эшектер менен качырлардан турган. Алардын саны 
ар бир кербенде төрт жүз же беш жүздөн кем болгон эмес. 

Сураханадагы Атешгяхда дайыма от күйүп турган. Ал жерде 
чыланбаган акиташ даярдалган. Аймактагы аралдардын бирин-
де тюлендерге аңчылык кылуу пайдалуу ишке айланган. Алар-
дын терисинен мунайзат куюп ташый турган чаначтар даяр-
далган. Ал эми алардын майы үйлөрдү жана көчөлөрдү жарык 
кылуу үчүн пайдаланылган. Каспий балыгы бардык аймактарда 
белгилүү болгон. Сальяндын өзүндө эле балык кармоонун на-
тыйжасында казынага күн сайын беш миң алтын куруш түшүп 
турган. Апшерондо жейрендердин чоң үйүрлөрүн сакташкан. 

(30) 50 000 килограмм

Муган ойдуңунда, Аранда жайыттар абдан көп болгондук-
тан койлордун жана ири мүйүздүү малдын саны абдан көп бол-
гон. Шемахта жана Арашта даярдалган жибектерди Генуи жана 
Венециядан соодагерлер келип алып турушкан. Шемах жана Губ 
аймактарында согулган килемдерге талап абдан күчтүү болгон. 
Алар «ширвандык килемдер» деген жалпы ат менен белгилүү 
болгон. Бир сөз менен айтканда, бул жердин байлыгы жана бул 
жерде жашаган адамдардын оокаттуулугу достордун гана эмес, 
душмандардын да кызыгуусун арттырган. 

1387-жылы Токтомуш дагы бир ирет Ширванга жортуул 
жасаганда Темирлан өзүнүн уулу Мираншахты аскери менен 
жана Эмирдин кол астындагы бир нече белгилүү кишилерди 
Шейх Ибрагимге жардамга жөнөткөн. Биргелешкен аскерлер 
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тобу Куранын жээктериндеги салгылашууда Алтын Ордонун 
жоокерлерин талкалап, алардын калганын Дербентке жана ан-
дан ары кууган.

Темирлан 1395-жылы Дербенттен өтүп жатып Токтомушка 
акыркы сокку берүүнү чечкен; Шейх Ибрагим жетектеген жоо-
керлер Темирланды коштоп жүрүшкөн. Токтомушка чечүүчү 
сокку берилип, Алтын Ордо маселеси толугу менен чечилгенден 
кийин Дербент аркылуу кайтып келе жаткан Эмир үчүн Шейх 
Ибрагим Куранын жээктеринде чоң той өткөргөн. Шахтын 
кызмат кылганына ыраазы болгон Темирлан, ага, Ширвандын 
түндүк чек араларын көздүн карегиндей сактоого буйрук бер-
ген. Анткени ушул аймак Алтын Ордонун кол салууларына көп 
кабылчу. Бирок Алтын Ордо ал мезгилде ушунчалык начарлап 
калгандыктан Москваны да толук көзөмөлдөй албай калган 
эле…

Гүлистан сепилинин мунарасында турган Шейх Ибрагим 
ушунун баарын эсине түшүрүп, терең дем алып алды. Көптө-
гөн белгилүү адамдардын өлтүрүлүшү, Наиминин жазаланышы 
жана Насиминин терисинин сыйрылышы Шейх Ибрагимдин 
Ширвандагы кадырын кемиткен. Бирок ошентсе да элдин ага 
болгон ишеними жоголгон эмес эле. Ушундай кыйын жагдайда 
ал өз өлкөсүнүн бүтүндүгүн сактап калууга аракеттенген. Улуу 
ой-тилек үчүн бир нерсени курмандыкка чалууга болот болчу.

Мираншахтын ээ бербеген мүнөзү Азербайжан калкынын 
айласын кетирген. Тебризден адамдын тынчын алган кабарлар 
тез келип турган. Эл Темирланга эмес, анын уулу Мираншахка 
каршы көтөрүлүш чыгарган. Бирок толкундоолор тартипсиз 
болгондуктан Мираншах аларды оңой эле басып турган…

Күзөт башчысынын жеңил жөтөлгөндүгү Шейх Ибрагимди 
ойлорунан алаксытты.

– Менин башкаруучум, соодагер Агбаба келиптир.
Шейх бурулуп, күзөт башчысына карады. Күзөт башчысы-

нын артында күндүн батып жатканы көрүнүп турду. Мындай 
абалда ал кызык жана кызыктуу көрүндү. Бирок Шейх Ибрагим 
буга өзгөчө көңүл бөлгөн жок, анткени соодагер Агбаба менен 
жолугушууга шашып жаткан. Башында Шейх Ибрагим аны ме-
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нен кабыл алуучу бөлмөдө жолугайын деп, бирок кайра оюн 
өзгөрткөн. Бул жерде ар бир таштын жана ар бир дубалдын 
кулагы бар болчу. Мираншахтын адамдары Шейх Ибрагимди 
жаман кылып көргөзгөн маалыматтарды чогултуу максатын-
да ар жерде жүрүшкөн. Мындай маалыматтарды чогултуп анан 
Темирланга жеткирүүнү көздөшкөн. Хуруфиттерге байланыш-
кан маселеде ал күйүп кете жаздаган. Мираншах ар бир адамды 
Шейх Ибрагимге каршы коюга аракет кылган. Ошондуктан ал 
күзөт башчысына буйрук берди:

– Аны бир аздан кийин жашыруун бөлмөгө алып кел. Мен да 
бир аздан кийин барып калам.

Агбаба жашыруун бөлмөгө киргенде өзүн кайрадан Самар-
кандга барып калгандай сезди. Бирок шахтын сакал-муруту 
жана бети Темирландын сакал-мурутуна жана бетине такыр 
окшошпогондуктан анын ою дароо тарады. Шамдардын жана 
чырактардын жарыгында килемдин үстүндө отурган шахтын 
жанына келгенде соодагер ийилип таазим кылып, шах отурган 
килемдин бурчун өөп койду.

– Шахыбыздын күндөрү узун болсун! Ширвандын коргоочу-
суна салам берем!

Шейх күлүмүш болуп койду.
– Кош келипсиз, соодагер Агбаба. Кел, өт. Сенин да өз меке-

ниңе келген учуруң болот экен го!
Соодагер көргөзүлгөн жерге отурду.
–  Туура айтасыз, улуу урматтуу! Иштер менен ушунча алек 

болуп жүрүп балдардын өңүн да унутуп калам жана алардын 
кантип чоңоюп жатканын да сезбейм.

Шах аны колдоду.
– Мамлекеттик иштер бизди абдан алаксыткандыктан үй-

бүлө арткы планда калып калат. Уйкудан уйкуга чейин гана үй-
бүлөбүз бар экенин эстеп калабыз. Мейли, бул башка маселе. 
Айтчы, сен Эмир менен жолуктуңбу?

Соодагер кабыл алып баш ийкеди.
– Жолуктум, улуу урматтуу. Ал сиздин ден-соолугуңузду су-

рады. Мен Аллага шүгүр, баары жайында экенин айттым.
Шах чыдамсыздык кылды.
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– Дагы эмнени сурады?
– Насими жана анын үй-бүлөсү жөнүндө сурады. Алар Шир-

вандан кеткен жана азыр каерде экенин эч ким билбейт деп 
айттым.

– Туура жооп берипсиң! – деп айтты шах, бирок ошол эле 
учурда анын акылында башка ойлор жүгүрүп жүрдү. «Жаңы-
лыштык кылбасам керек деп ойлойм. Мираншах менен биздин 
башкы молдобуз ага дайыма маалымат жөнөтүп турушат. Алар 
Ширванды кыйраткылары келет. Насиминин үй-бүлөсүн өз уба-
гында көчүрүп жибергеним жакшы болуптур. Мираншахтын 
адамдары баарына кийгилишет».

– Андан кийин эмне болду? Кандай тапшырмаларды берди?
Шах эмненин четин чыгарып жатканын соодагер түшүндү. 

Чындыгында ал эч нерсени жашырган жок. Азербайжан, Шир-
ван үчүн ал башын деле бермек.

– Улуу Эмир Анадолуга, Бурсага барууга буйрук берди.
Шах алаканы менен тизесин чаап, терең дем алды.
– Демек, жакын арада биз анын  Байезид менен салгыла-

шуусуна күбө болобуз.
– Мен антип айтпайт элем, улуу урматтуу, - деп Агбаба ма-

кул болбоду.
– Эмнеге?
– Улуу Эмир эми Индияга барууну ойлоп жатат. Менин би-

лишимче 92 миң аскерден турган кол жолго чыккан.
Бул кабар шахты андан бетер таң калтырды.
– Кантип Индияга? Маалымат такпы?
– Албетте так. Самаркандда бул жөнүндө баары айтып жү-

рүштү. Мындан тышкары мага жана сизге жакшы белгилүү бол-
гон соодагер Афшар менин алдымда эле Эмир менен жолугуп, 
кербендер менен аскерлер Мутланда жолугушсун деген тап-
шырма алды.

Шейх Ибрагим ойлонуп калды: «Демек мен туура ойлогон 
экем.  Байезид менен согушуу үчүн Эмир алтын, күмүш жана ку-
рал чогултуп жатат. Ал эми Дели мындай иш үчүн пайдалуу жер.  
Байезид Токтомуш же болбосо Грузин падышасы эмес. Аны ме-
нен согушуу үчүн жок дегенде эки жүз миң жоокер керек». Би-
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рок ушул ойлорун сыртка чыгарбастан соодагерге башка суроо 
берди:

– Сен Лятафетти таптыңбы?
– Таптым, Улуу урматтуум. Ал азыр Улуу Эмирдин сарайын-

да жашап жатыптыр.
– Кантип? – деп шах каш-кабагын түйүп, таңыркап сурады. – 

Сен буга ишенесиңби?
– Албетте ишенем, менин шахым сак-саламат болсун! Сизди 

көрүп турганыма кандай ишенсем ага да ошондой ишенем. Ал 
сарайда экен жана аны Шады Мүлк деп аташат экен. Мен Темир-
ландан Шады Мүлктү бизге кайтарып берүүнү сурандым. Ал 
кыз менин жакын бир досумдун кызы деп айттым. Бирок Эмир 
баш тартты.

– Эмнеге?
– Шады Мүлк анын небереси Улукбектин жакшы көргөн ба-

гуучусу деп айтты. Бирок бул али баары эмес. Андан тышкары 
Эмирдин башка небереси Халил Султан ал кызды сүйөт экен 
жана ага үйлөнүүнү каалап жатыптыр. Бирок анын чоң атасы 
жана өгөй энелери буга таптакыр каршы экен. Халил менен 
Шады Мүлктүн жашыруун никелешип алганын чоң атасы би-
лип калып, абдан ачууланыптыр. Натыйжада кызды сарайдан 
кетирип, бир кол өнөрчүнүн үйүнө жашоого жөнөтүптүр. Бирок 
жигит айтканынан кайтпай, ага бир гана Шады Мүлк керек эке-
нин айтып жүрөт.

Шах кабагын бүркөдү. Лятафет анын күңдөн төрөлгөн кызы 
эле. Лятафеттин апасы менен шахтын ортосунда нике болбого-
ну менен шах ал аялды жакшы көргөн жана аны жүрөгүндө да-
йыма сактап жүргөн. 

Анан Лятафет никесиз төрөлгөн деген атка конуп калбашы 
үчүн анын апасы менен бирге башкы молдого барып биркеге 
(31) турган. Такыба мусулмандын, болгондо да шейх наамын 
алып жүргөн адамдын убактылуу никеге турушу чындыкка ок-
шобогону менен башкы молдо муну баары бир жайып жиберет 
деп Шейх Ибрагим шек санаган. Сарайда бул жөнүндө бир-эки 
адам гана билген, бирок алар да кызды расмий түрдө канбий-
ке деп атаган эмес. Лятафет өзү чындыкты билген эмес, ал эми 
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анын апасы чындык тууралуу сөз да чыгарган эмес. Шейхтин 
ошол кызы эми Темирландын сарайында болчу. Ал эми шейх-
тин душманы болгон Темирлан ошол эле учурда шейхтин досу 
болуп эсептелген жана досу болуп туруп ошол эле учурда душ-
маны болуп эсептелген. Ушундайды ал элестете да алмак эмес.

Шемахта бул жөнүндө сарайдагыдай эле эки-үч гана адам 
билген. Ширваншахтын ак сөөк эмес аялдан кыздуу болушу ке-
лечекте мураска байланышкан кыйынчылыктарга жана жада-
галса өлтүрүүлөргө да алып келиши мүмкүн эле. Ошондуктан ал 
аларды ошол кезде дароо Дербентке жөнөтүп жиберген. Бирок 
ал жерде да аларга жашоо жылмайган эмес, эми анын кызы да 
кулчулук жашоого туш болгон. Дербент аркылуу өткөн Токто-
муш аялдар менен кыздарды күң катары алып, алардын ара-
сындагы Лятафет менен анын апасын Астраханга жөнөткөн. 
Кыздын апасы ошол жакта каза болгон. Кийинчерээк Астрахан-
га Темирлан кол салганда кыз кайрадан туткунга түшүп, Самар-
кандга жөнөтүлгөн. Шейх Ибрагим бул жөнүндө укканда кызын 
жашыруун түрдө издей баштаган. 

(31) нике.
Эмирдин букаралыгына кирип калган соң Шейх Ибрагим өз 

кызын кайтарып берүүнү Эмирден ачык сурай алган эмес. Шейх 
Ибрагим өзүнүн ак сөөк эмес аялы менен никеге турганына 
Эмир боорукердик менен карабашынаже Лятафет никесиз тө-
рөлгөнүнө ишенерине ал ынанган эмес. Лятафет жөнүндө акыр-
кы кабар Самарканддан келди, бирок ал кабар Эмирдин сарайы-
нан келет деп элестете да алган эмес. Мындай болгону бир эсе 
жакшы, бир эсе жаман болду.

– Самаркандга барган сайын кыз жөнүндө сураштырып жүр, 
эгер өзүң айта албасаң, башка бирөөлөр аркылуу айттырып жи-
бер, бул жерде аны эч ким унуткан жок.

Аржиштин кербен-сарайына түнү чайыр шаманалары жана 
чырактар жарык берип турду. Лампа аркылуу жарык берилген 
ички бөлмөлөрдүн биринде төө айдоочу жана анын жардамчы-
сы бетме-бет отурушту. Кырк же кырк беш жашка келип калган 
төө айдоочу өз кесибинин майда-чүйдөлөрүн жардамчысына 
үйрөтүп жатты. Жардамчысы жаш жигит болчу. Ал өз мугали-
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минин маңдайында мандаш токунуп отуруп, төөлөр жөнүндө 
бир да кепти өткөрүп жибербөөгө аракеттенип, анын оозун 
карап турду. Ал эми мугалими өз шакирти ушунчалык ыкылас 
коюп угуп жатканына абдан сыймыктанып, ага андан да көп 
нерсени үйрөтүүгө аракеттенип жатты. Анын үстүнө кербендин 
жөнөшүнө да али көп убакыт бар болчу.

– Төөлөр адамдарга жароокер мамиле жасашат, жакшы же 
жаман мамилени дароо түшүнүшөт. Орой мамиле кылсаң, ачуу-
лары келет. Андан тышкары кекчил да болушат, аларга орой 
мамиле кылганды өмүр бою унутушпайт. Муну унутпа, балам! 
Алардын көзүнө урсаң, андан бетер ачууланышат. Өч алыш үчүн 
адамды өлтүрүп салышы да мүмкүн. «Төөдөй ачуулуу» деген 
ылакапты уксаң керек. Баса, эгер төөнүн эркеги кирген кезде 
кокустан адамды өлтүрүп алса, ал аны көпкө чейин унутпай, жа-
ңылыштык кылганына өкүнүп жүрөт. Мындай учурда төө кай-
гыдан өлүп да калышы ыктымал.

Шакирт өзүнүн таң калуусун жашыра албады.
– Оо, Кудай, булардын ачуусу менен кайгысы, акылы ушун-

чалык экен да! Эгер адамда ушундай сапаттар болгондо, ал көп 
нерсеге жете алмак.

– Балам, адамда биринчи кезекте акыл, билим, адамдарга 
жана үй-бүлөгө болгон сүйүү жана бакыт-таалай бар болуусу 
зарыл. Андан кийин анан өзү тандаган кесипти сүйүшү керек, - 
деп шакирттин сөзүн мугалими толуктап койду. 

Шакирт өзүнүн катасын түшүнүп, сөздү башкага бурууну 
чечти.

– Кожоюн, төөлөрдү кантип колго көндүрүүгө болот?
Кечке чейин ээрде отуруп же жөө жүрүп фарсахтарды санап, 

күнгө бети күйгөн төө айдоочуга мындай жөнөкөй суроо май-
дай жаккандыктан ал жаздыкка жөлөндү. Капкараңгы болуп 
турган ушул учурда үйдүн эшигине карай басып келе жаткан 
буттардын дабышы угулду. Басып келе жаткан адам үндөрдү 
уккан соң эшиктин жанында туруп калды.

– Төөнү кароо өзгөчө эптүүлүктү талап кылат, балам. Мени 
угуп тур! Төөнүн ургаачысы үч-төрт жашка чыкканда төлдөй 
турган куракка келип калат. Он үч айда тууйт. Бир жашка че-
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йинки төө «бото», эки жашка чейинкиси «тайлак» деп аталат. 
Үч жашка чыккандан кийин кадимкидей төө деп аталып калат. 
Төөнү эки жаштан баштап колго үйрөтүшөт. Бул абдан көп эм-
гекти талап кылат. Төө айдоочу төөнүн мүнөзүн изилдейт, аны 
сылайт жана жипке көндүрөт. Эгер антпесе колго үйрөтүү кы-
йын болуп калат. Үйрөтүлбөгөн төө адамды өзүнө жакындат-
пайт, көк болот жана жипти өзүнө байлатпайт. Мындай учурда 
абдан сабырдуу болуу кажет. Үйрөтүлө баштаган төөнү үйрө-
түлгөн төөлөр менен чогуу кармашат жана алардын баарына 
бир жерде жем берилип, андан сырткары туз да беришет. Анан 
жүндөн жасалган нокто даярдалып төөнүн башына кийгизилет. 
Үйрөтүлбөгөн төө деле «хых» деген үндү укканда жерге отурат, 
анткени «хых» деген үндү ал кичине кезинен эле угуп жүрүп кө-
нүп калган. Адегенде аны үртүк менен жабышат. Анан аны жип-
ке көндүрүшөт. Эгер төө баш ийбесе, анын алдыңкы оң бутун 
тизеден ылдый ийип, байлап коюшат жана көпкө чейин ошон-
дой абалда басууга мажбурлашат. Мындай абалда ал отура да 
албайт, буту ийилбегендиктен отурууга мүмкүн эмес болуп ка-
лат. Аны жонунан сылап, туз берип туруш керек. Ушундай ара-
кет бир нече ирет жасалгандан кийин төөлөр мажбурлоодон, 
зарылдыктан жана башка төөлөрдү көрүп баш ийе баштайт…

Ушул кепти ушуга чейин эшиктин артында угуп турган 
адам, өзүнүн сакалын сылап, күлүмсүрөп койду. Ал адам соода-
гер Агбаба болчу. Ал эшикти ачып, бөлмөгө кирип, саламдаш-
ты. Жерде отургандар өйдө тура калып, ийилип таазим кылып, 
саламдашууга жооп беришти. Төө айдоочу өзүнүн шакирти да 
ага окшоп тура калып, ийилип таазим кылганын көрүп, ыраазы 
болду.

– Үйрөтүп жатасыңбы?
– Ооба, сиздин курмандыгыңыз болоюн. Бул дүйнө түйшүк-

түү, ал эми өлүм көз менен каштын ортосунда, дагы убакыт бар, 
мени угуп, үйрөнө берсин деп ойлодум.

– Туура кыласың. Адам өзүнүн бардык билимин башка би-
рөөгө өткөрүп берүүсү зарыл, билим тукумдан тукумга өтүшү 
керек. Эгер өз ишин мыкты билген адамдын шакирттери бол-
босо, анын иши Кудайга жакпайт жана аны эч ким мугалим деп 
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атабайт. Кыскасы… эртең мененки намаздан кийин жолго чыга-
быз. Даяр болушсун деп баарына айтып кой. Узак жол жүрөбүз.

Төө айдоочу дароо олуттуу боло түштү.
– Биринчи жолку ишибиз эмес, азыр баарын кылам. Сен, ба-

лам, барып, аба жутуп кел, - деп өз шакиртине айтты. Анан Аг-
бабага суроо берди: - Ойго батып тургандай көрүнөсүң го, боор-
дош, бир нерсе болдубу?

Агбаба өз сакалын дагы бир ирет сылады.
– Азырынча эч нерсе боло элек, бирок… Бирок Тебризден 

кеткенден кийин жаным тынч эмес. Жаным тынчыбай, өзүмдү 
коёрго жер таппай жатам. Же мага бир нерсе болуп жатканын 
же бир жерде бир нерсе болуп жатканын билбей жатам…

Төө айдоочу анын көңүлүн көтөрүүгө шашылды:
– Эч нерсе болбойт, тууган. Алла дайыма биз менен жана 

бизге жардам берет. Биринчи мертебе жолго чыгып жаткан 
жокпуз го! Анын үстүнө… сен абдан жакшы адамсың, ошондук-
тан жүрөгүңдү тынчтандыр. Тынчтандыр, баары жакшы бол-
сун. Иншалла (32), баары жакшы болот!

Соодагер да колдорун көтөрүп, «Иншалла» деп айтты.
Малкананын алдында отурган төөлөр шашпастан бир нерсе 

чайнап жатышты.
Булгаарыдан жасалган алжапкыч кийген адам учтарына 

кездеме оролгон темир чыбыктарды алдына жайып алып, суюк 
май куюлган тепшиге кезеги менен малып жатты. Төөлөрдүн 
биринин артында алардын кожоюну турду. Ал ошол төөнү сы-
лап, алдыдагы иш-чарага даярдап жатты. Анын арт жагына май 
шыбалмак. Төөлөр ысык чөлдө көп күн бою суу ичпей жүрүшөт, 
ошол себептен алардын денесинен суюк жана коюу заттар бө-
лүнүп чыгат, бирок кургакчылыктын айынан алардын көтөн 
чучугунда жараат пайда болушу ыктымал. Ошол жарааттын 
айынан төө баса албай, атүгүл кээде өлүп да калышы ыктымал. 
Тажрыйбалуу төө айдоочу жолго чыгарда төөнүн арт жагын 
сөзсүз май менен шыбоого аракет кылат. Ушул себептен «төө-
нүн артын майлоочу» деген адистик да пайда болгон жана ан-
дай кесип кербенчилердин арасында абдан белгилүү болгон.

(32) Кудай кааласа, буюрса.
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Төөлөр чөлдөгү тикенектерди деле жей беришет. Бирок төө 
айдоочу жана анын жардамчылары төөнү суу жана жем менен 
камсыздоо маселесине олуттуу маани бериши зарыл. Соодагер-
лерге үмүт кылбаш керек. Соодагер канчалык бай жана март 
болсо да сөзсүз камылгаларды даярдап алуу зарыл болгон.

Эртең мененки азандын үнү чыга электе эле кербен-сарай-
дагылар ойгонуп калышкан. Алардын ар бири өз иши менен 
алек болуп жатты. Жолго керектүү нерселерди даярдоо иште-
ри намаз убагында гана убактылуу токтотулуп турду. Намаздан 
кийин төө айдоочу төөлөрдүн жанына барып, өзүнүн төөсүнө 
ооздук салуу максатында ага үртүк жапты, өркөчтөрүн атайын 
даярдалган тешиктерден өткөрүп, жүктү бекем байлады. Анан 
төөнүн башына жүгөн такты.

Кызматчылар менен жоокерлер жаныбарларга жүктөрдү 
жүктөп, бекем байлай башташты. Төө айдоочу атка ээр токуду. 
Кербен «Оо, Алла» деген сөздү айтып жолго чыкканда артын-
да куралданган жүздөй сакчылар да жүрүштү. Алар кербенди 
коштоп жүрүшкөн. Аржиштен чыгар замат  төөлөрдүн бирин-
де отурган Агбаба бурулуп артын карап, ыкылас коюп тыңшап 
калды. Демейде эң артта келе жаткан төөгө илинген кичинекей 
жылаажындын шыңгыраган үнү башка төөлөрдүкүнөн айырма-
ланып турган. Агбаба ушул үндү укканда баары жайында эке-
нин билип, Аллага ыраазылык билдирген.

Кербен эрмен каптаган адырлардын арасынан өткөн; айла-
нада төөлөргө илинген коңгуроолор менен жай кадамдардан 
башка эч нерсе угулбай жатты. Эрмендин жыты мас кылып жат-
ты. Төө айдоочу акырын үнү менен «кандай жакшы!» деп ыра-
хаттанып коюп, аны менен кошо бараткан башкаларга окшоп 
эрмендин жытын жутуп, терең дем алып бара жатты. Ал өзүнүн 
атынын тизгинин дээрлик бошотуп коюп бара жатты. Бир маал-
да аты бир нерсени сезгенсип бышкырып жиберди. Төө айдоочу 
тизгинди тартып, анан колун көтөрүп, баарынын көңүлүн бур-
ду, анан билинбеген кыймылы менен кербенге токтоого буйрук 
берди. Эки жагын жакшылап карады. Адырларда баары тынч 
экен. Балким алардын артынан карышкырлардын үйүрү же 
болбосо жолборс байкап келе жаткандыр. Жылкылар мындай-
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ды дароо сезишип, тынчсызданып калышат. Бирок, жок! Бир 
аздан кийин адырлардын биринде кара баш кийимдер көрүнө 
баштады. Кара баш кийим кийген төрт жүзгө жакын атчандар 
кербенди курчоого ала башташты, алардын жаачылары кербен-
ди бутага алышты. Сакчылардын колдору кылычтарынын тут-
каларында даяр турду. Төө айдоочу сол тизгинди тартып, ор-
дунда тегеренди. Анан өзүн жана өзүнүн атын тынчтандырып, 
адырга карап кыйкырды:

– Силер кимсиңер жана силерге эмне керек?
– Биз Кара Юсифтин адамдарыбыз, кербенди талап-тоной-

буз, - деп адырлагылардын бири жооп катары кыйкырды.
…Кербенди чочулоо, коркуу жана толкундануу сезими кап-

тады. Эгер жагдай дагы бир аз эле курчуса, кээ бири качып жө-
нөмөк, кээ бири каракчыларды урушуп кирмек, кээ бири салгы-
лаша баштамак. Соодагер Агбаба алдыга чыкты.

– Балким, сүйлөшөттүрбүз? Биз силерге жер салыгын төлөп 
берип, өтүп кетели, - деп кыйкырды ал.

Ага жооп катары үн чыкты:
– Биз жер салыгын албайбыз, биз баарын алабыз.
Бул жолкусунда төө айдоочу сүйлөдү:
– Тууган, бизде Улуу Эмирдин уруксаты бар, бизге тийгенге 

болбойт.
Адыр жактагылар кыткылыктап күлө башташты. Анан 

алардын арасынан өзүн башчы катары алып жүргөн бири кый-
кырды:

– Кимдин уруксаты бар дейсиңер?
Төө айдоочу өзүн жоготуп койду.
– Темирландын.
– Темирландын мыйзамдары бул жерде иштебейт. Жок де-

генде Мираншахтын уруксаты десеңер сүйлөшмөкпүз.
Адырдагылар кайрадан күлө башташты. Соодагер адырда 

турган адамдарды дагы бир ирет жакшылап карады. Алар Кара 
Юсифтин адамдарына окшошпой жатты. Чынында соодагер өзү 
да гарагойунлу уруусунун Бахарлы бутагынан болгон. «Жок, бу-
лар биздин элге окшобойт. Диалекти да башка. Балким булар 
Миран…» деп ойлоп соодагер унчукпай калды.
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– Кербендин кожоюну ким?
Күтүлбөгөн суроо соодагерди ойлонуудан алаксытты.
– Кербендин башчысы менмин, ал эми кожоюну Улуу Эмир. 

Ал силерди бул үчүн кечирбейт.
– Кечиреби же кечирбейби - бул анын иши. – Анан өзүнүн 

кишилерине соодагерди көргөзүп, айтты: - Муну калтыргыла, 
калгандарынын баарын өлтүргүлө. Ал эми сен ошол аксакка се-
нин кербениңди Кара Юсифтин адамдары талап-тоноду деп ай-
тып бар. Эгер эрдиги жетсе, мен жөнүндө жаман бир нерсе деп 
айтып көрсүн, барып тытып салам.

Каракчылардын башчысы эмне деп айткысы келгенин соо-
дагер Агбаба түшүнө электе эле кербендин үстүнө жаандай 
болуп жебелер жаап кирди. Ызы-чуу жана кыйкырыктар чыга 
баштады. Сакчылар кылычтарын сууруп чыгып каракчыларды 
карай умтулушту, бирок аларды жаачылардын жебелери токто-
туп жатты. Көп убакыт өтпөй айлананын баары жансыз дене-
лерге жайнап калды. Каракчылар эч кимге ырайым кылышкан 
жок.

Аттан түшө калып, төөлөрдүн биринин артына жашына 
калган төө айдоочу эки-жакты карап өзүнүн жардамчысын из-
деп жатты. Акыры аны тапты. Өзүнүн жардамчысына «качып 
кет» деп айтайын деген максатта алдыга  умтулганда жебелер-
дин бири анын кекиртегине келип сайылды. Жардамчы бала 
«устат!» деп кыйкырган бойдон төө айдоочуга жүгүрдү. Ал эми 
төө айдоочу акыркы күчүнө таянып, «өлүмүш болуп кал, алар 
кеткиче кыймылдаба», деп айтты, анан шехадет-келмени (33) 
айтууга аракеттенди.

(33) Шейит болуп өлгөн мусулмандын акыркы сөзү

Шакирт бала дагы бир жолу «устат!» деген бойдон эси ооп 
жыгылды.

…Өлтүрүлө турган эч ким деле калбады. Бир гана Агбаба 
эстеликке окшоп каткан бойдон турду. Сол жана оң тараптан 
учуп жаткан жебелер андан башкасынын баарына тийди. Жаа-
чылардын иши бүткөн соң каракчылар кылычтарын сууруп чы-
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гып, кербен турган коктуга жетип келишти жана бул жердеги 
жарадар болуп өлбөй калгандарды өлтүрүштү. Бир аздан кийин 
баары бүттү.

Каракчылардын башчысы Агбабанын жанына келди.
– Бар, өзүңдүн кожоюнуңа барып, сенин кербениңди Кара 

Юсифтин адамдары талап-тоноду деп айт. Биз сага ырайым 
кылдык, жөнө.

Агбаба жаңылбаптыр, булар Кара Юсифтин адамдары эмес 
эле. Эми бул кайгылуу кабарды тезинен Темирланга жеткирүү 
зарыл. Атты камчы менен чаап, Агбаба кайрадан артка жөнөдү…

…Кербен кайрадан өз жолун улантты. Бирок эми ал башка 
тарапка кетип жатты. Анын жаңы кожоюндары сол тарапка 
бурулуп, түштүк жактан Урмия көлүн айланып өтүп, кайрадан 
артка кайтууга ниеттенишкен. Ушунча байлыкка эч кандай жо-
готуусуз эле ээ болуп калган каракчылардын башчысы абдан 
кубанып жатты. Ал өз жолдоштору менен тамашалашып сүй-
лөп бара жатты. Бул кайгылуу окуяны үчүнчү тарап да байкап 
турган. Гарагойунлу уруусунун чалгынчылары кербен кантип 
тонолгонун жана бейкүнөө адамдар кантип өлтүрүлгөнүн кө-
рүштү. Кербен өз багытын бурганда чалгынчылар да көрүнбөй 
калышты.

Жай мезгилинин ортосу болгондуктан түн да кеч кирген. 
Кечки намазга чейинки убакытта кербен дагы бир жолу кур-
чалды. Бирок бул жолкусунда каракчылардын өздөрүн миңдей 
адам курчоого алды.

Каракчылар өздөрүнүн ачык жерде курчоого алынгандык-
тарын түшүнүп, сүйлөшүүлөргө барууну чечишти. Адегенде би-
рөөгө ак байракты карматып жөнөтүштү.

Гарагойунлу уруусунун башчысы элчинин башындагы баш 
кийимди көрүп, ага айтты:

– Баш кийимиңди көрүп, биздикилерден экениңди көрүп 
жатам. Кимсиңер, эмне менен алектенесиңер жана кайда бара 
жатасыңар?

Мындай сөздөр элчинин көңүлүн көтөрдү. Кара баш кийим-
чен адамдар буларды өздөрүнүн бири деп ойлоп калышты ок-
шойт. Бирок ал жаңылышып жатты.
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– Биз Кара Юсифтин адамдарыбыз. Кербенди тоноп, азыр 
ошол кербенди алып кетип жатабыз.

Башчы эч нерсени билбегендей түр көрсөттү.
– Силерге муну Кара Юсиф буйрудубу?
– Ооба, ал өзү буйруду, - деп элчи эч камырабастан жооп бер-

ди.
Башчы абдан катуу каткырып жибергендиктен баш кийими 

түшүп кете жаздады. Элчи өзүн жоготуп, эч нерсени түшүнбөс-
төн  шашкалактап калды.

Аттын үстүндө отурган узун бойлуу, сымбаттуу, муруту 
чыйратылган киши капысынан олуттуу боло калды.

– Эмне деп болбогон нерсени айтып жатасың? Кара Юсуф – 
менмин. Ал эми мен эч кимге андай буйрукту берген эмесмин! 
Ким болсоңор да, ушундай жүзү кара ишиңер үчүн жазаланы-
шыңар керек. Муну байлагыла, - деп ал өзүнүн адамдарына буй-
рук берди. – Мен муну менен анан кийин сүйлөшөм.

Элчини заматта эле колу-бутун байлап, жерге жаткырыш-
ты.

Каракчылар өздөрү жөнөткөн элчини күтүп жатышты. Би-
рок элчиси келбестен анын ордуна аларга Кара Юсифтин адам-
дары кол салышты. Каршылык көрсөтүүгө аракет кылгандар 
ордунда эле дароо өлтүрүлдү, калгандары баштарын ийип, кол-
дорун көтөрүшүп, багынып беришти. Негизи муну салгылашуу 
деп деле айтууга болбойт эле. Кара Юсиф кербен менен кошо 
Диярбакырга жөнөп кетти…
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3-БАП

…Ал чоң асканын астында турду. Курчоого алынды окшойт. 
Аскада көп адам бар болчу жана алар анын үстүнө таштарды 
ыргытууга даярданып жатышты. Ал болсо  өзүнүн колундагы 
кылычты кыса кармап, салгылашууга даяр турду. Көзүнүн кы-
йыгы менен эки-жакты карап жатты, бирок эч кимди көрбөдү. 
Аны баары таштап кеткен окшойт. «Жок, бул мүмкүн эмес. Жа-
дагалса эң оор учурларда да жолдоштору аны таштаган эмес. Ал 
эми азыр эмне болду?»

Абада өлүмдүн руху айланып жүрдү. Демек, бүгүн анын 
акыркы мезгили, өлүмү келип жетмек экен. Үрөйдү учуруучу 
ушул абадан жана аскадан ал такыр кете албай жатты. Анын 
буттары жерге мык менен кадалып калгандай сезилди. Жанын-
да жакшы көргөн аты да жок экен. Анын көздөрү гана айлана-
нын баарын жакшылап карап жатты. Акылы болсо эч нерсени 
түшүнбөй жатты. Бир маалда кыйкырып жибергиси келди. Би-
рок үнү чыкпады. Катуу суук жанын тешип жатты. Суук туман 
жерге түшкөндөй болду. Оозун да ача албады. Мунун баарын 
акылы менен гана түшүнө алды. «Мен каерде курчоого алынып 
калдым? Жогору жактагы адамдар кимдер? Аларга эмне керек? 
Эмне үчүн мен бул жерде жалгызмын?». Жогору жакта турган 
адамдар анын ойлорун уккандай сезилди.

– Багын, баары бир сактана албайсың!
Бул сөз үнсүз айтылгандай сезилди. Ал оозун ачпай туруп, 

өйдө жактагылардан сурады.
– Силер кимсиңер?
Алар тез жооп беришти:
– Биз сен өлтүргөн адамдардын жандарыбыз! Эгер бизге 

кошулсаң, биздин колдорубуздагы таштардын астында кал-
байсың. – Аңгыча болбой аны сыйкырдуу бир үн чакыргандай 
болду:  - К-е-ел, кеч боло электе к-е-ел. Үн жоголуп баратып жа-
ңырыкка айланып, анан аскага урулуп, кайрадан келип жатты. 
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– К-е-л! К-е-е-л!
Анын ички үнү жооп берди:
– Мен Алладан башка эч кимге ишенбейм! Силердин жолу-

ңар башка, менин жолум башка. 
Сыйкырдуу үн кайрадан угулду.
– Өзүң би-и-ил, өзүң би-и-ил!
Чоң аскадан анын үстүнө таштар кулады.
Коркуу сезими жоголуп, оң буту менен оң колу эми иштеп 

калганы ал үчүн таң калычтуу болду. Дайыма сол колунда кар-
маган кылычын эми оң колуна кармап, аны карай түшүп келе 
жаткан биринчи ташты чапты, ал таш чоң бир жүн кесекке ай-
ланып анын жанына түшүп калды. Башка таштар болсо ага жете 
электе эле жүн кесектерге айланып жатты. Анын бир аз көңүлү 
көтөрүлдү. Бир аз өзүнө келип, акылы сергек боло баштаган-
да өзүн жогору карай учуп кетип жаткандай сезди. Ал канча-
лык жогору көтөрүлгөн сайын астында калган баягы чоң аска 
ошончолук кичинекей болуп, эми бир ууч таштардай көрүнүп 
калды. Баягы арбактар да көрүнбөй калды. Алар жок болуп кет-
кенсиди. Асман бопбош эле. Алыстан ага кара булуттар жакын-
дап келе жатты. Ал эмне деген булуттар экени белгисиз болчу, 
бирок алар аны жутуп жибергиси келип жатты окшойт. Жа-
кындаган сайын булуттар чоңоюп, анын жанын  тытып, ичин 
сыртына аңтарууга аракет кылып жатышты. Бирок капысынан 
баары өзгөрдү. Белгисиз жактан кенедей жарык пайда болуп, 
булуттарга жайылды. Айлананын баарын жарык каптады. Кара 
булуттар жоголду. Анан жарыктын көшөгөсү дүйнөдөн бийик 
көтөрүлүп, асман менен аралашты. Бир маалда анын ичинен, 
түз эле чокусунан кенедей жарык учуп чыгып, жогору тарапта-
гы жарыктын селдей болуп калган агымына карай өсө башта-
ды. Заматта эле ал тынч абалга келип калды. Ал мурда эч качан 
мындай жеңилдикти жана тынчтыкты сезип көргөн эмес. Кене-
дей болгон ушул коюу жарык менен бирге ал да жогору карай 
көтөрүлүп жаткансыды. Ушул учурда ал жумшак кадамдарды 
укту. Кимдир бирөө жумшак кардын үстүндө басып жаткандай 
угулду. Белгисиз жактан бир добуш чыкты: «Артка ка-й-ры-ы-л! 
Сен өзүңдүн иштериңди бүтүрө элексиң! Кайтып кел!»…
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Күтүлбөгөн кыйкырыктан ал ойгонуп кеткендей болду, 
анан дароо түзөлдү. Ал энтигүүдөн кыйналып, жүрөгү көкүрөгү-
нөн чыгып кетчүдөй болуп сого баштады. Анан бөлмөнүн ичин 
көзү менен тегерете карады. Каерде экенин түшүнбөй турду. 
Анын кийими жана астындагы төшөгү нымдуу экен. Төшөккө 
бирөө бир-эки челек суу куюп жибергендей эле сезилди. Ал өзү-
нүн колун жаздыктын астына салып, сүлгүнү алып чыкты жана 
аны менен чекесин сүрттү. Абдан суусагандыктан ичи күйүп 
жаткандай сезилди. Сол жагында кечээги түндөн калган кумура 
бар эле. Ал ошол кумураны алып ичиндеги суудан жутту. Сууну 
ал сугалактык менен иче баштагандыктан эриндеринен суу чуу-
руп жатты, канчалык көп ичкен сайын ичиндеги оттой болгон 
ысыгы да ошончолук тез сууй баштады. Анан алаканынын сырт 
жагы менен эриндерин жана ээгин аарчыды. Ушул учурда анын 
көз карашы андан он беш-жыйырма кадам алыстыкта илинген 
кызыл түстүү килемге такалды. Килемди ал дароо таанып, баа-
рын түшүндү. Ал жаткан жер анын алачыгы болчу. Анан колун 
артка сунуп, добулбасты ура турган таякчаны алып, добулбас-
ты  такылдатты. Добулбастан күңүрт бирок ошол эле учурда 
катуу үн чыкты. Алачыктын эшигинин жанында атайын күтүп 
тургансып күзөт башчысы кирип келди. Ал аны карап, адегенде 
эмне деп сурагысы келгенин да унутуп койду. Күзөт башчысы 
ушул учурда ага киргиси келдиби? Эмне үчүн? Кандайдыр бир 
кабар алып келдиби?

Бирок андан эч нерсени сурабады. Анан эмнени сурагысы 
келгенин эстеп, башкы астрологду чакырууга буйрук берди, 
анан кайра ойлонуп, уулу Шахрухту да чакырууну буйруду.

…Эми Улуу Эмир аскердик лагерди Кабулдун жанындагы 
Лурин деп аталган шалбаага жайгаштырды. Жакын арада өтө 
чоң кол салуу аракети башталат. Короодо жайкы август мезги-
ли болгондуктан чатырдын үстүңкү бөлүгү жеңил жибек кез-
деме менен жабылган эле. Анын кээ бир жерлери чатырдын 
ичине таза аба киргизүү максатында артка кайырылган. Күндүз 
күндүн алдында өтө ысык болгон учурда чатырдын үстүнө чоң 
кара жапкыч жайылган. Чатырдын эшигиндеги гянжилик ки-
лем гана өзгөрүлбөстөн ордунда турган. Чатырдын үстүнө жа-
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былган жабууну эртең мененки жеңил аба желбиретип турган. 
Таза аба бир тешиктен кирип экинчи тешиктен чыгып жатты. 
Таң атып, жыгачтан жасалган жапкычтар ачылып, чайыр шам-
дар өчүрүлгөн. Башкы астролог келгенде толук ойгоно элек Те-
мирлан ага колун шилтеп отурууга уруксат берди. Башкы астро-
лог жерге отуруп, өзүнүн жанына куржунду жана калың кызыл 
кездемеге оролгон бир нерсени койду.

Темирлан өзүнүн түшүн майда-чүйдөсүнө чейин астрологго 
айтып берген соң мындай деди:

– Эми ушул түштү чечмелөө керек. Кана, бизди эмне күтө-
рүн чечмелеп көрчү!

Астролог эч нерсе деп жооп бербестен кызыл кездемени 
ачып, анын ичинен тамак ташылуучу жалпак табакты алып 
чыгып, өзүнүн алдына койду. Табактын үстүнө асман заттары 
– жылдыз, күн, саймалуу планеталар  ирети менен коюлуптур. 
Андан соң куржундан суу куюлган идишти, чыныны жана  ойно-
луучу сөөктөрдү алып чыкты. Суу куюлган идиш менен чыны-
га ошондой эле асман заттары кооздолуп түшүрүлгөн. Чыныга 
идиштен суу куюп,  табактын тушуна койду. Анан ойнолуучу 
сөөктөрдү эки бармагы менен алып, бир нерсе деп сүйлөнгөн 
соң аларды үйлөп, анан сууга ыргытты. Андан кийин аларды 
суудан кайра эки бармагы менен алып чыгып, кайрадан алар-
га үйлөп, табакка таштады. Табак экиге бөлүнгөн эле. Сөөктөр 
түшкөн жеринде тегеренип, күн менен жылдыздар тарапты ка-
рап токтоду.

Астрологдун ар бир кыймылын байкап отурган Темир-
лан сабырдуулук менен күтүп жатты. Астролог болсо өз иши-
не ушунчалык катуу берилип киришкендиктен өзүнүн каерде 
отурганын да унутуп калды. Ал бир аз ойлонуп, анан куржуну-
нан китеп алып чыкты, анан «бисмилла» деген сөздү айткан соң 
китепти барактай баштады. Ушул учурда, көчүп жүрүүчү мечит-
тен азан угулуп калды. Эмир муну жакшы белги деп эсептеп, аст-
рологго көңүл бурбастан, намаз алдында алынуучу даарат үчүн 
даярдалып, чатырдын бурчуна коюлган кумура менен тепшини 
көздөй жөнөдү. Анан жеңдерин түрүп, даарат алды. Астролог өз 
ойлорун даярдагыча Темирлан эртең мененки намазды да окуп 
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бүтүп калды. Намаз аяктаган соң башкы астролог өзүнүн ките-
бин жаап, «Алхамдулилла»! (34) – деп айтты.

– Башкаруучум, сиздин түшүңүз жакшы нерселерден кабар 
берет. Бүгүн сиз жакшы кабар аласыз, сиздин жүрөгүңүз сый-
мыкка толот.

Темирлан ордунда ойдолоду.
– Тагыраак жана ачыгыраак айт, астролог. Кабарлар жөнүн-

дө эмес, алар эмне деген кабар болорун так айт. Түшүмдү жак-
шылап чечмеле.

Башкаруучунун шаңкылдаган үнүнөн өзүн жоготуп жибер-
беген башкы астролог өзүнүн ойлорун дагы көбүрөөк жыйна-
ды.  Мындай түштөрдү чечмелөө ага пайда алып келмек. Ал өзү-
нүн узун сакалын берилип сылап, бетин акылмандын бетиндей 
кылып көргөздү.

– Башкаруучум, бул түштүн чечмелиниши мындай, Улуу 
Алла сизден ырайымын аябайт, дүйнөнүн жарымын башкары-
шыңызды сизге түш түрүндө белги кылып көрсөтүптүр. Жакын 
арада бардык жаман күчтөр сизге баш ийип, ырайымыңызды 
сурашат. Алланын көңүлү дайыма сизде болот, башкаруучум!

(34) Кудайга шүгүр!

Түштүн ушундай чечмелениши Темирланга жакты, анын 
маанайы көтөрүлүп, толук ойгонду. Анан өзүнүн сакалын сылап, 
ак ниеттүүлүк менен сүйүндү. Анын көңүлү кыйла көтөрүлдү.

– Түшүмдө мага каган, халиф болууга белги берилген деп 
айтып жатасыңбы?

Астролог тынчтанып калды.
– Ооба, башкаруучум!
– Тактап айтканда, асманда бир Алла, ал эми жерде бир ка-

ган болуусу зарыл да, туурабы?
– Так ошондой, менин башкаруучум!
Улуу Эмир астрологго белги берип, кетүүгө уруксат берди. 

Казынадан астрологго алтын кошулуп тигилген кийим берүүнү 
Эмир эшиктин жанында турган күзөт башчысына буйруду.

Астролог чатырдан чыккандан кийин эшиктин астында 
турган килем кайрадан шуулдады. Күзөт башчысы Шахрух кел-
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генин кабарлады. Кызматчыларына кийимин алмаштырткан 
соң Темирлан эшикке чыгып, бир катарга тизилип калган жоо-
керлерди карады. Кара түстүү кийим кийген сакчылар түн бою 
уктабагандыктарына карабастан сергек көрүнүштү. Темирлан-
га бул жакты. Четте туруп, атасын карап турган уулун чакырды. 
Уулу чуркап келип, башын ийип, тизеледи. Темирландын «тур!» 
деген буйругунан кийин гана түзөлдү. Уулуна Темирлан белги 
берип, анын артынан басууга буйрук берди.  Аларды арттан он 
кадам аралыкта сакчылар коштоп жүрүштү.

Алар чатырларды аралап шүүдүрүм түшкөн шалбаага чы-
гышты. Темирлан кызматчыларга төшөк жаюуну жана  эртең 
мененки тамак берүүнү буйруду.

Бир аздан соң эки дасторкон төшөлүп, алардын үстүнө бал, 
каймак, чаначта жасалган быштак, козунун кайнатып бышы-
рылган эти, куурулган бөдөнө жана башка тамак-аштар коюлду.

Дагы бир дасторконго кургак нан, чаначта жасалган чири-
ген быштак жана ысык суу коюлду. Шахрухта кызыгуу пайда 
болду: эмне үчүн эки дасторкон коюлду? Анын атасы кандай 
максатты көздөп жатты? Күзөт башчысы чакырганда эле жү-
рөгүндө тынчсыздануу сезими пайда болгон болчу. Ал өзүнүн 
атасынын эч нерсени билдирбеген бетин жана ары-бери басып 
жүргөн кызматчыларды алаңдап карап жатты.

Атасынын буйругу боюнча алар адегенде экинчи дастор-
конго отурушту. Эмир кургак нанды ысык сууга анан  чириген 
быштакка малып, уулуна сунду.

– Же, уулум.
Дасторкондогу ушул тамактын өңүнөн Шахрухтун ашказа-

ны оозуна келип, катуу жийиркенүү сезими пайда болсо да, ата-
сына каяша айтууга батына албады. Аны алып, оозуна салды. Ал 
бетин бүрүштүрүп, зорго чайнай баштады. Анан ага атасы ысык 
суу куюлган чыныны сунду. Шахрух сууну ичип жиберген соң 
көңүлү айлана баштады.

Өзүнүн ойлорун көп учурда сүйлөбөй жеткирүүгө аракет 
кылган Улуу Эмир биринчи дасторконго келди. Уулуна бел-
ги берип, жанына отурууга буйрук берди. Анан ысык жупкага 
балды, каймакты сүйкөп, аны ороп, уулуна берди. Атасы өзүнүн 
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сол колу менен ушунчалык оңой жана шамдагайлык менен оро-
гондуктан ал колдун толук жарактуу эместиги такыр билинбей 
жатты. Шахрух тамакты унчукпастан алып, тиштеди, анан таби-
ти менен жей баштады. Анан атасы сунган көк чайды ырахатта-
нуу менен ичти. Эгер ал уялбаганда, дагы бир жупканы ырахат-
тануу менен жеп, дагы бир чыны чай ичмек. Чириген быштак 
менен ысык суунун жагымсыз даамынан ал тезирээк кутулгу-
су келди. Атасы анын ойлорун окуп жаткансыды. Уулуна сары 
майга куурулган бөдөнөнү сунду. Бөдөнөнүн төш этинен бир 
үзүм тиштегенде ал өзүнүн ырахаттануу сезимин жашыра ал-
бастан «даамдуу!» деп айтты.

Уулуна бир да сөз айтпаган жана дасторкондон бир да даам 
татпаган Улуу Эмирдин ойлору ушул учурда башка бир жерде 
жүрдү. Эмир өзүнүн жыйырма экиге чыккан узун бойлуу, кели-
шимдүү уулу акыркы үзүмдү жуткандан кийин мындай деди:

– Сага кайсыл дасторкон көбүрөөк жакты?
Уулу өзүнүн жанындагы дасторконду көрсөттү.
– Албетте мына бул дасторкон!
– Сен өз дасторконуңда Алланын ушул тамактарга окшогон 

ырыскыларынын дайыма болушун калаайсыңбы?
Атасы эмне дегиси келип жатканын уулу такыр түшүнбөдү.
– Сиздин аркаңыз менен ушундай болушун ким каалабасын?
Темирлан өзүнүн башын бир аз ийкеди.
– Жок, менин аркам менен эле эмес, сенин аркаң менен да 

болушу керек. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүк калбайт, баары баш-
ка дүйнөгө кетишет…

Мен дагы убакытым келгенде кетем. Сулайманга (35) кал-
баган дүйнө мага калмак беле?

– Кудуреттүү Алла сизди дайыма биздин үстүбүздө тура 
турган кылсын!

Мындай сөздөр ата үчүн сый сөздөр эле. Атасы туура айтып 
жатканын Шахрух жакшы түшүнгөн. Бул дүйнө эч кимге кал-
байт… Бирок ал башка ишенимдүү жана тайбаган уулдар сыяк-
туу эле ушул жазмышка көнгүсү келген эмес.

Уулунун ойлорун кайрадан билип алгансып Улуу Эмир жыл-
майып койду:
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– Мени укчу, уулум! Башкаруучу күчтүү болгондо гана анын 
дасторкону ушундай бай болот жана анын мураскерлерине ка-
лат. Кеп дене күчүндө эмес. Дене күчү мыйзам эмес, ал эми мый-
зам болууга чыныгы күч татыктуу. Бир нече маанилүү сапат 
башкаруучуну күчтүү кыла алат…

Канзааданын чыдамы кетти.
– Кандай сапаттар, менин Эмирим?
Башка учурда Эмирдин сөзүн эч ким мынтип бөлүүгө баты-

на алмак эмес. Бирок Эмир өзүнүн үй-бүлөсүн жана небереле-
рин абдан жакшы көргөндүктөн, буга анча деле маани берген 
жок. Эми ал устат болуп калды. Устат Сейид Берке эч качан ага 
ачууланган эмес, урушкан эмес жана жаңылыштыктарын ашы-
рып жиберген эмес.

– Биринчи сапат – башкаруучунун акылмандуулугу. Башка-
руучу акылдуу чечимдерди кабыл алып, илимди, динди жана өз 
тилин урматтоого тийиш. Айланасына сейиддерди, динди жак-
шы билген адамдарды жана коомдогу беделдүү акындарды чо-
гултуп, аларды өз тактысына жакындатып, алар менен кеңешип 
туруусу зарыл. Акылман башкаруучу дүйнөдөгү бардык жакшы 
китептерди өз тилине которуп, медреселерге бериши керек. 
Сен… Сен акылман адамдын келесоодон же акылдуудан эмнеси 
менен айырмаланарын билесиңби?

Шахрух эмне деп айтарын билбей, өзүнүн атасын таң калып 
карап турду.

– Жок, билбейм!
Темирлан жылмайып, башын ийкеди.
– Жаман адам ката кетирип, аларды оңдоого аракеттен-

бейт. Ал өзүнүн өлүмүнө чейин жаңылыштык жасап жүрө берет, 
ошентип дайыма жыгылып жүрө берет. Акылдуу адам ката ке-
тирген соң аны түшүнүп, аны оңдоого жана андан ары андайга 
жол бербөөгө тырышат. Ал эми акылман адам эч качан жаңы-
лыштыкка жол бербейт… Башкаруучунун эң биринчи сапаты 
акылмандуулук болушу керек экенин эми түшүндүңбү? Эгер 
башкаруучу жаңылыштык жасаса, анда ал өзү, анын кол астын-
дагы адамдары жана сен өсүп-чоңойгон жана басып жүргөн жер 
азап чегет.
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Канзаада өз атасынын сөздөрүнө абдан суктанды.
– Түшүндүм, оо кудуреттүү!
Эмир өзү да буга ыраазы болуп калды. Анткени анын сөздө-

рү уулунун жан дүйнөсүнө кирип жатканын сезип турду.
– Адилеттүүлүк – башкаруучунун акылмандуулуктан ки-

йинки экинчи сапаты болушу керек, - деп Темирлан көк чайдан 
ичип коюп айтты. – Туура нерсени туура эмес нерседен айыр-
малай билүү адилеттүүлүктү билдирет. Сенин таразаң так бо-
луусу кажет. Чындыкты чындык эмес нерсе үчүн курмандыкка 
чалбоо керек. Адилеттүү башкаруучу болуу зарыл. Элди эч ка-
чан кыйнабаш керек. Тактап айтканда, элге кошумча салык-
тарды жүктөбөө керек жана базарлардагы бааларды атайылап 
көтөрбөө керек. Андан тышкары башкаруучу өз жакындарына 
мээримдүү болуп, аларды адилетсиз иштерден куткарып, бирок 
ошол эле учурда зарыл болуп калганда башкаларга сабак бол-
чудай кылып жазалай да билиши керек. Ооба, сени менен бирге 
салгылашууга бара жаткан жоокерлерди кыйнабаш керек, алар-
дын акыларын өз убагында төлөп туруу зарыл. Өз кызматын 
мыкты аткарып айырмалангандарды жогорку кызматка көтө-
рүү зарыл. Аскер – сенин сокку уруучу колуң. Мен айтып жаткан 
нерсенин баарын эсиңе сактап жатасыңбы?

Канзаада баарын унутуп койду: аны дасторкондо күтүп жат-
кан чириген быштакты, ысык сууну, бал менен каймак салын-
ган жупканы, куурулган бөдөнөнү жана башка тамак-аштарды 
унутуп койду. Ал өзүн дасторкондун үстүндө эмес, медреседе 
отургандай сезди. Атасы айткан нерсенин баарын эсине сактап 
жатты.

– Албетте, мен мунун баарын өмүр бою эсиме сактап жүрөм, 
менин башкаруучум!

Темирлан оор дем алып, өз уулун сыймыктанып карады.
«Мираншах да ушул уулумдай акылдуу болсо экен! Эгер 

анын акылы жетиштүү болгондо, азыр дүйнөнүн жарымына ээ 
болмок». Бирок, Эмир азыр бул жөнүндө ойлонууну каалабады.

– Өлкөнүн ичинде жана сыртында эмне болуп жатканын 
билүү – башкаруучунун үчүнчү сапаты болуп саналат. Ал үчүн 
алтынды, күмүштү жана акчаны аябаш керек. Анын тыңчыла-
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ры бардык жерде бар болуусу зарыл. Сарайдан баштап акыркы 
айылга чейин маалыматың бар болуусу зарыл. Аскер – алакан-
дагы күзгүдөй. Өлкөнүн ичиндеги жагдайга туура баа бере ал-
басаң, туура чечим да кабыл ала албайсың. – Темирлан сөзүн 
токтотуп, кызматчыга белги берип, дасторкондогу чай менен 
тамак-ашты жаңылоону буйруду. – Ооба, сабырдуу болуу – баш-
каруучунун төртүнчү сапаты. Сенин сабырдуулугуң таштарды 
тешүүсү керек. Бир нерсе уккан соң дароо чечим чыгарууга ша-
шылба. Сабырдуу бол, бардык иштерди кылдаттык менен тек-
шерип анан чечим кабыл ал. «Чыдамдуу болсоң халва өз убагын-
да келет. Эгер өстүрүп, карасаң, тыттын жалбырагы да атлас бо-
луп калат» деген макалды билесиңби? Бирок чыдамдуулуктун 
чөйчөгүн ашырып жибербе.

Темирлан унчукпай калды. Бүгүнкү насаат ушуну менен 
аяктады окшойт. Ал өзүнүн уулуна карап, кызматчы алып кел-
ген жаңы жупкага колун сунду.

– Эми тынч тамактана берсең болот, - деп Темирлан уруксат 
берди, бирок ошол эле учурда анын көз карашы алыс эмес жер-
де турган күзөт башчысына такалды, анткени күзөт башчысы 
бир нерсе деп айткысы келип жаткансыды. Эмир аны чакырды. 
Күзөт башчысы чуркап келип, Эмир отурган килемдин алдын-
дагы жерге жыгылып, башкаруучуга таазим кылды.

– Шашылыш кабар окшойт.
Күзөт башчысы жаткан бойдон жана башын көтөрбөстөн 

жооп берди:
– Ооба, башкаруучум!
– Ордуңан туруп айт!
Күзөт башчысы ордунан туруп, тизелерин бүктү.
– Дашти Кыпчактан Темирлан Гуглуг Огландын жана Иди-

киндин адамдары, жана Жетеден Хызыр Хожи Огландын элчиси 
келишти.

Эмир дароо өзүнүн түшүн жана анын астролог тарабынан 
чечмеленишин эстеп, жылмайып койду.

– Анан…
– Башкаруучум, Сары Буганын уулу Шираздык Шейх Нуред-

дин сизге кызмат өтөө үчүн кайрылып келиптир. Ал өзү менен 
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кошо фарс аймагынан чогултулган салык  жана башка нерсе-
лерди алып келиптир.

Улуу Эмир ордунан турду. Сүйүнгөнүнөн ачка экенин да 
унутуп койду. Уулу Шахрух да атасынын артынан дароо орду-
нан тура калды.

– Көчүрмө тактыны даярдагыла, бир аздан кийин элчилер-
ди кабыл алам. Адегенде Дашти Кыпчактын адамдары кириш-
син!

Ал эми Шахрухка акыркы тапшырманы берди.
– Ал эми сени Хорасанга башкаруучу кылып дайындайм. 

Гератта жашап, ошол жакты башкарасың. Өзүңдүн жакшы көр-
гөн сулуу жарың Гевхар Шадыны жаныңа алып ал, ал эми уулуң 
Улукбекти, менин жакшы көргөн неберемди бул жерде калтыр. 
Аны абдан сагынат экем… Эсиңде болсун: мен жараткан бардык 
нерсени көздүн карегиндей сакта!

Атасынын буйругун угуп жаткан Шахрух тизелерин бүгүп, 
анын колун өптү.

– Сиз айткандай болот, менин башкаруучум!
Эмир өзүнүн бардык үмүтүн Шахрухка гана байлап жатка-

нын Шахрух өзү эми гана түшүндү. Анын жан дүйнөсүн жооп-
керчилик жана сыймыктануу сезими тынчсыздантып толкун-
дантып жатты…

Темирлан өз сөзүн аяктады, ал өзүнүн жан дүйнөсүндө жыл-
дар бою сактап келгендеринин баарын бүгүн өз уулуна айтты. 
Тандоодон ал адашкан жок: уулу аны тез эле түшүндү. Айтылып 
жаткандардын баарын Шахрух эсине сактап жатканын Темир-
лан сүйлөшүү учурунда уулунун өңүнөн байкады.

Эртең мененки жеңил жана таза шамал аскердик лагердин 
көгүлтүр толкундуу деңизди элестеткен болотнай «жээкте-
рине» тийип, аларды толкундардай кылып термелтип жатты. 
Эмир ушул пейзажды жылмайып карап жатты. Ал акындык 
маанайга бөлөнгөнсүдү. Бирок, жок, поэзиянын ал үчүн зарыл-
дыгы жок эле. Акындар кыялкеч жана ойлоп табуучу адамдар 
болушат. Алар көп ойлонуп, аз иш кылышат. Алардын арасында 
адашкандары да бар, мисалы, Имамеддин Насими. Бирок… Жок, 
Насими жаңылышкан адамга окшобойт болчу. Чындыгында ал 
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эң улуу такыба эмес беле? Сабатсыз диний ишмерлер Насимини 
түшүнө алышпайт, түшүнбөгөндүктөн анын ырларын Кудайга 
каршы келет деп ойлошот. Улуу урматтуу пайгамбар эмне деп 
айткан эле? «Түшүнө албаган нерсени таштабагыла!». Сейид 
сабаттуу адам жана ал албетте кичинекей кезинен баштап эле 
Исламды жакшы билет. Насиминин ырларын изилдөө керек 
болчу. Бирок аны ким окуп-изилдейт? Анын ырларын окуйм де-
гендерге «гяур» деген мөөр басылат. Ал адам гяур болуп калат! 
Бирок Насиминин гяур экенин Темирлан такыр кабыл ала ал-
бай койду.

Ушундай ойлор анын жан дүйнөсүн бир аз ырбатканы ме-
нен өзүнүн маанайын бузууну Эмир каалабады. Ал өзүнүн бутун 
сүйрөп, чатырлардын арасынан башкы чатыр тарапка басып 
жөнөдү. Башын көтөрбөстөн бара жатты. Эгер башын көтөр-
гөндө ушул күнгө тиешелүү көптөгөн кемчиликтерди көрмөк. 
Бирок кандай болгондо деле Эмирден эч кандай кемчиликтер-
ди жашырууга мүмкүн эмес болгон. Жадагалса өзү мыкты деп 
эсептеген топтон да ондогон кемчиликтерди тапкан. Адатта ал 
өз жоокерлерин мактачу жана ошондой мактоо менен өзүн өзү 
тынчтандырчу. Бирок азыр андай кемчиликтерди көрүп анан 
айтпай койгондон көрө, аларды байкамаксан болуп койгон оң. 
Бирок сакчылар аны көргөндө «башкаруучу келе жатат!» деп 
кыйкырып, ага таазим кылып ийилишчү.

Акыры ал кызыл түстүү башкы чатырга жетти. Чатырдын 
оозундагы килемди акырын жылдырып, ичине кирди да, өзүнүн 
тактысына отурду. Тактынын оң жана сол жактарына жайылып 
коюлган ачык-кызыл түстүү жөлөнгүчтөр адамдын маанайын 
көтөрүп турган. Анан таякчаны алып, добулбасты такылдатты. 
Кирип келген күзөт башчысына Дашти Кыпчактан келген элчи-
лерди чакырууга буйрук берди.

Гутлуг Оглан менен кошо бир нече адам келип, тактынын 
жанындагы килемдин бир бурчун өөп, урматтоонун белгиси 
катары ордуларынан жылбастан Эмирдин чакыруусун күтүп 
туруп калышты. Башкаруучу аларга өзүнүн оң жагына отурууга 
буйрук берди.

– Дашти Кыпчакта кайрадан шамал согуп жатабы?
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Эмир сөздү эмнеге буруп жатканын Гутлуг Оглан түшүндү.
– Башкаруучунун жылдары узарсын. Чоң Мекенде чынын-

да эле суук шамалдар согуп жатат. Алтын Ордо эми жок. Ал бир 
нече бөлүккө ыдырады. Батыйдын уруусунан бир нече адам өз-
дөрүн хан деп жарыялашты, бирок алардын ар бири өзүн гана 
хан деп эсептейт. Алардын бири жадагалса орус ханына барып 
баш ийиптир, ошол хандын карамагында болууну каалаптыр. 
Анан ошол орус ханынын колдоосуна ээ болуп, башка хандар 
менен салгылашып жатыптыр. Эл ушундай башаламандыктан 
тажады. Калмактардан качып, сизге келген Тейзи Оглан ханга 
каршы жакында көтөрүлүш болот экен деп уктук. Сиз аны белек 
менен сыйлап, кызматка алыптырсыз…

Гутлуг Огланды угуп жаткан Темирланда өкүнүү сезими 
пайда болду. «Ошондо Москвага барбай коюп мен бекер кылып-
тырмын, орустардын омурткаларын сындырып койсом болмок 
экен. Дүйнөнүн өзгөргөнүн кара. Орус падышасына түрктүн 
жагынып жатканы кандай!  Мүмкүнчүлүк пайда болор замат 
ал жакка жортуул жасоо зарыл».  Темирлан ушинтип ойлонуп 
жатты, бирок ошол эле учурда келгендерди да колдоого аракет 
кылды.

– Элди бир нече бөлүккө бөлгөндөрү өтө жаман. Эгер силер 
Улуу Чынгызхан калтырып кеткен мыйзамдарды сактаганы-
ңарда мындай нерсе болмок эмес.Силер такты үчүн бири-бири-
ңер менен күрөшүп жатып кыйын абалда калыпсыңар. Исламды 
да, ата-бабалар калтырган осуяттарды да унутупсуңар. Балким 
намазды деле окубай жаткандырсыңар? Эми менден эмнени 
каалап жатасыңар?

Темирлан Гутлуг жана башкалар баштарын жерге салып 
отурушту. Анан Темирлан «силерди кечирдим» деген сөздү айт-
кандан кийин Гутлуг Оглан башын көтөрдү.

– Оо, Улуу Башаруучу, биз сенин кулдарың менен кызмат-
чыларыңбыз. Эгер мурда башкаруучунун алдында ката кетир-
ген болсок, алар жөнүндө өкүнөбүз жана бизди өзүңүздүн ыра-
йымыңыздан ажыратпоону өтүнөбүз. Биз сизден бир нерсени 
гана суранабыз: сизге кызмат кылууну гана, бизге ырайым кы-
лышыңызды гана өтүнөбүз.



– 124 –

Улуу Эмир өзү каалаган нерсеге жетти. «Мына ушундай! Ка-
чандыр бир кезде мага каршы чыгып жүргөндөр эми өздөрүн 
менин кулдарым жана кызматчыларым деп эсептеп жатышат. 
Буларды күч жана коркутуу менен гана багындырууга болот. 
Демек, буларды дайыма коркутуп туруу зарыл. Ал үчүн кээ бир 
майда жаңылыштыктарга көз жумуп койсо деле болот. Кандай 
гана көк адам болбосун анын жаман иштери, жаңылыштыкта-
ры жана кылмыштары анын тилин кыска, ал эми көзүн жабык 
кылып коёт».

Бир нече суроо-жооптон кийин Темирлан алардын баарын 
кечирди. Канзаадаларга зарыл болгон нерселерди берди. Андан 
кийин Жетеден келген элчини кабыл алды. Моголдор Темир-
ландын бийлигин кабыл алууга жана анын вассалдары болууга 
даяр экенин Хызыр Хожа жазган эле. Мунун баарына Улуу Эмир 
канааттанды. Дарыя аралыктын, Самарканддын жана Бухара-
нын түндүк менен түштүк жагынан келиши мүкүн болгон кор-
кунуч жоголду. Бирок ошентсе да Индияга карата жортуул жө-
нүндө ал бир мүнөт да унуткан жок… Сол флангдын аскер баш-
чыларын, алардын ичинде Султан Махмуд ханды, канзаадалар 
Султан Гусейин менен Рустамды, Жаханшах бекти, Гияседдин 
Тарханини, Хамза Тагай Буга Барласты, Эмир Шейх Асланды, 
Севинжек Бахадурду чакыртып, Индияга карата жортуулду ток-
тоосуз улантууга буйрук берди. Ошентип аскердин сол флангы 
жортуулду баштады.

Темирлан ошондон кийин Шейх Нуреддинди кабыл алды. 
Анын баяндамасын уккан соң алып келген нерселерин көрүүнү 
каалады…

Аскердик лагердин бир учунда Темирландын олжо сактал-
ган жайы турган. Шейх алып келген нерселер узундугу эки жүз 
зира жана кеңдиги он зира болгон чатырларга жайылып коюл-
ду. Алардын арасында ар түрдүү түстөгү жайкы жана кышкы ча-
тырлар, алтын, күмүш жана колодон жасалган идиштер, капкак-
туу жыгач челектер, кумуралар, алтын кемерлер, кылычтар, ат-
лас жана ар түрдүү түстөгү калың кездемелер бар эле. Мындай 
буюмдар көздү алаңдатып, суктантып жатты. Бул жерде абдан 
көп нерсе бар болчу. Олжонун баарын эсептеп чыгууга кеңсе 
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кызматынын эки күндүк убакыты жумшалды. Андан алыс эмес 
жерде жапайы жаныбарлар жана асыл тукумдуу жылкылар бай-
ланып турду. Эмир өзүнүн букаралыгындагы адамдар, Жетеден 
келген элчи жана Темирлан Гутлуг менен бирге Шейх Нуреддин 
алып келген олжолорду көрүп жатып, ыраазылыгын билдирип 
башын ийкеп жатты. Мындай олжолордун аскер башчыларына 
көргөзүлүүсү салгылашуунун алдындагы жакшы белги болуп 
саналган. Мындай олжолор аскер башчыларын «жеңилбес Те-
мирлан менен бирге мындан да көп олжолорго ээ болобуз» деп 
ойлонтушу керек эле.

Дашти Кыпчактын Жетеден келген элчилери мындай чоң 
олжону мурда көрбөгөндүктөн өздөрүнүн таң калгандыктарын 
жашырышкан жок.

Алтындан жасалган буюмдардын жанынан өтүп жатып Те-
мирлан алтын кемерди көрүп калды. Ал кемер өзүнүн өзгөчөлү-
гү менен айырмаланган. Мындай иштерди көбүнчө азербайжан 
зергерлери жасашат. Темирлан ал кемерди колуна алып, жак-
шылап карады. Анан Шейх Нуреддинге бурулду.

– Эгер мунун баары фарси аймактарында чогултулган бол-
со, анда Тебризде, Нахичеванда жана Шекиде жасалган буюмдар 
бул жакка кантип келип калды?

Шейх Нуреддин өзүнүн таң калгандыгын жашыра албай, су-
роого суроо менен жооп берди.

– Батынып сурап жатканымды кечириңиз, башкаруучум. 
Бирок бул буюмдар дал ошол Азербайжандан экенин кантип 
билдиңиз?

Темирлан өзүнүн колундагы алтын кемерди Шейх Нуред-
диндин бетине жакын алып барды.

– Көңүл коюп кара, Нуреддин бек. Бул кемер шебеке (35) 
ыкмасы боюнча жасалган. Мындай буюмдар Азербайжанда гана 
жасалат. Бул өтө чебер иш! Буларды ал жакка Азербайжандан 
алып кетишкен окшойт.

Эмир колундагы кемерди кайрадан ордуна койду. Анын бу-
каралыгы астындагы адамдар болсо Эмирди таң калып карап 
калышты. Алардын чет жагында жүздөй адам турду. Темирлан 
аларды карады. 
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– Булар кимдер?
– Булар - усталар, менин башкаруучум! – деп Шейх Нуред-

дин дароо жооп берди.
– Биз буларды фарси аймактарынан чогултуп, бул жакка 

алып келдик. Самаркандда курулуш көп, ал жакта усталар же-
тишпейт. Ошондуктан буларды алып келдик.

(35) Филигранга окшогон ювелирдик техника
Эмир «туура кылыпсыңар» деп айтып, усталарга жакында-

ды. Башкаруучунун келе жатканын көрүп усталар баштарын 
ийип, тизелерин бүгүштү. Темирлан алардын биринин жанына 
барып колун сунду.

– Тур.
–  Уста ордунан туруп, бирок башын көтөрбөдү.
–  Сен каяктан болосуң?
– Тусадан, - деп ал акырын айтты.
«Тус» деген сөздү укканда Темирландын көздөрү жайнай 

түштү. Анын эсине Фирдоусинин бейити келди. Бир нече жыл 
мурун Тустан өтүп жаткан кезде Темирлан акын Фирдоусинин 
бейити каерде экенин сураштырып, ал бейитке барган. Анан 
анын бейитине сол бутун коюп минтип айткан: «Өзүнүн ките-
бинде түрктөрдү кемсинтип, аларды мазактап, дивалар (36) деп 
атаган сенсиңби? Эми ордуңдан тур! Сен жаман көргөн түрктөр 
дүйнөнүн жарымын жеңип алганын кара. Санжар султан сага 
көп жакшылык кылган экен, ал эми сен өзүңдүн китептериңде 
түрктөрдү кордопсуң!» Түрктөр кандай маданиятты жаратка-
нын эми туруп карап көр!». Темирлан көз ирмегенче келе кал-
ган ушул ойлордон ойгонуп кеткенсиди. Анан устаны жактыр-
багандай түрү менен карады.

(36) Мифтик жандык, жомоктогу алп, адамдары жеген күч-
түү дөө.

– Сенин атың Абдулгасым болсо керек? Себеби сен жаша-
ган жерде ар бир бешинчи төрөлгөн адамды же Абдулгасым же 
Фирдоуси деп аташат.

Уста өзүнүн макулдугун билдирип башын ийкеди жана акы-
рын чыккан үнү менен «ооба, кожоюн» деп айтты. Эмир анын 
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кир болгон мойнундагы шишиген кан тамырларын карады.
– Абдулгасым, сен үйүңө кайтып барууну каалайсыңбы же 

сени Самаркандга жөнөтөлүбү?
Абдулгасым унчукпай турду. Ал өзүнүн үйүнө кайтып ба-

рууну албетте каалап жатты, бирок анын жообу башкаруучунун 
ачуусун келтирет деп чочулады.

Уста ойлонуп жатканын түшүнгөн Темирлан суроону кайта-
лаган жок.

– Сен эмненин устасысың?
– Таштарга оймолорду түшүрөм, - деп уста дагы бир жолу 

акырын үнү менен жооп берди.
Бул диалогду ал жерде тургандардын баары дем чыгарбай 

угуп турушту. Бүгүн Темирландын маанайы жакшы болгондук-
тан ал устаны өз үйүнө бошотуп жиберүүнү каалады. Бирок кай-
радан оюн өзгөрттү.

– Мен сага бир суроо берем. Эгер туура жооп берсең, бошо-
том. Чыныгы уста кандай болот же анын кандай сапаттары бар?

Абдулгасым башын көтөрдү, эми анын үйүнө кетүүгө бол-
гон каалоосу коркуу сезимин жеңип кетти.

– Эгер устанын эмгеги тапшырык ээсине жана башкаларга 
жакса, демек ал чыныгы уста.

– Жок, мен көзгө көрүнүүчү сапатты эмес, философиялык 
сапатты айтып жатам, - деп Темирлан көнбөдү.

Уста ойлонуп калды, бирок эч нерсе таба албады. Темирлан 
артка бурулду. Жооп болбостугу түшүнүктүү болду.

– Эсиңе сактап ал, эгер адам колу менен гана иштесе, демек 
ал жөн эле жумушчу. Эгер ал колу менен да, акылы менен да иш-
тесе, демек ал – уста. Эгер ал колу менен да, акылы менен да, 
жана жан дили менен берилип да иштесе, демек ал адис! Түшү-
нүктүүбү?

– Түшүндүм, Улуу башкаруучу.
Эмир Шейх Нуреддинге бурулду.
– Баарын Самаркандга жөнөткүлө!
Андан кийин Эмир бутун сүйрөп басып, өз чатырынан чык-

ты, анан атканага жөнөдү. Ушул учурда анын жанына күзөт 
башчысы келди.
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– Башкаруучум, Газниден өзүнүн адамдары менен бирге Ма-
лик Мухаммед Афгани келиптир, адилеттүү башкаруучу тара-
бынан кабыл алынышын каалап жатат.

Эмир атка отурайын деген оюн өзгөртүп, күзөт башчысына 
өзүнүн макулдугун билдирип, башын ийкеп койду. Малик Му-
хаммед Афганини ал түз эле ушул жерде, күндүн алдында кабыл 
алууну чечти. Анын чечими дароо түшүнүктүү болду. Ошол за-
мат ал жерге килемдер жайылып, көчмө такты орнотулду. Так-
тынын үстүнө күндөн калкалоочу чатыр орнотушту. Андан соң 
Темирлан өз тактысына отуруп, «келе беришсин!» деген белги 
берди. Малик Мухаммед Афгани баштаган бир топ адамдар жоо-
керлердин арасынан өтүп, Темирландын жанына келип, тизе-
лерин бүгүп, баштарын ийишти. Урмат-сый эрежелерин сактоо 
жакшы белги болчу.

– Силерде кандай көйгөй бар?
Мухаммед Афгани башын көтөрүп, баары үчүн жооп берди.
– Биз адилеттүүлүк издеп жатабыз, улуу башкаруучу! Биз 

сизди таразада эч кимдин салмагын адилетсиз оорлотуп жибер-
беген адилеттүү Улуу башкаруучу катары билебиз. Ошондуктан 
үмүтүбүз сизде. Биз сиздин берилген кулдарыңызбыз.

– Силерди ким капа кылды?
Малик Мухаммед бир нече күн жаттаган сөздөрүн тоту куш-

тай болуп кайталай баштады.
– Оо, Улуу башкаруучу! Каркан (37) уруусунун башчысы Ма-

лик Муса Афгани менин агамды, Улуу Эмирдин кызматчысын 
жана кулун өлтүрдү. Эрьяб сепилин талкалады. Биздин байлык-
тарыбызды жана мүлктөрүбүздү тартып алды. Эми жолдордо 
талап-тоноочулук менен алектенип жатат. Жолдордон эч ким 
өтө албай калды. Мен андан коркуп, Газниге качтым. 

(37) Афган уруусу.
Эми болсо Улуу башкаруучу ушул жерлерге келгенин угуп, 

сиздин каалаган буйругуңузду чын дилимден аткаруу үчүн кел-
дим.

Бул кабар Темирландын ачуусун келтирди. Адегенде ал өзү-
нүн аскер бөлүгүн жөнөтүп, Малик Мусаны жазалоону чечти. 
Бирок ал чечимин кайра өзгөрттү. Анан колун шилтеп, Малик 
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Мухамедге калууга, ал эми калгандарына чыгууга буйрук берди.
– Сен бул жерде сороюп турба. Мен ага кат жазып, бул жер-

ге чакыртам. Эгер келсе, сенин ордуңа аны мен өзүм жазалайм. 
Эгер келбей койсо, сага аскер берем, агаң үчүн өч аласың.

Афгани ийилип таазим кылып, Эмирдин чапанынын четин 
өөп, анын ысымына арнап дуба кылды.

– Адилеттүүлүктү башкаруучудан гана тапса болорун мен 
билгем. Алла биздин өмүрүбүздүн жарымын алып, Улуу Эмирге 
берип койсо экен!

Малик Мухаммед кетер замат Темирлан өзүнүн катчысын 
чакырды. Катчы келип, Эмирге ийилип таазим кылган соң анын 
буттарынын жанына мандаш токунуп отурду. Анан дайыма жа-
нында алып жүргөн кичинекей кутучасынан калем, сыя жана 
кагаз алып чыгып, аларды кутучанын капкагына жайып койду.

– Жаз! – деп Темирлан бир ойлонгон соң буйрук берди.
Катчы өзүнүн калемин сыяга малып, башкаруучуну карады.
– «Малик Муса, сени Эрьяб сепилин талкалады деп уктум. 

Ал сепил Индияга кеткен жолдун башында турат. Аны талкала-
баш керек эле. Ушул катты алар замат мага жолугууга кел. Мен 
сага ошол аймакты тапшырып, сепилди калыбына келтирүүгө 
мүмкүнчүлүк берем».

Эмир айткандын баарын катчы кагазына жазып, кагазды 
Эмирге жакын алып барды. Темирлан каттын алдына өзүнүн 
мөөрүн басты.

Чатырларга жабылган жабуулар шамалга желбиреп жатты. 
Ушул аскердик лагерь тарыхтын кезектеги барагын жазып жат-
ты. Бирок бул тарых калем жана сыя менен эмес, кылыч менен 
жазылып жатты.

Малик Муса катты алар замат кымбат баалуу белектерди 
чогултуп, башкаруучуга жөнөдү. Малик Мусага Темирлан жак-
шы мамиле жасап, ага кымбат баалуу белектерди берди. Бирок 
Мусанын көздөрүнөн анын эки жүздүүлүгү билинип жатты. 
Башкаруучудан кеткенден кийин ал кайрадан чек ара аймакта-
рында талап-тоноочулук менен алектенмек. Анын мындай жо-
руктары Темирландын беделине терс таасир тийгизмек. Бирок 
азырынча ал өзү талкалаган сепилди калыбына келтире бер-
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син. Муса Камал деген миң башчыга Темирлан үч миң жоокер 
берип, аларды Муса Афганиге кошуп, сепилди калыбына келти-
рүүгө жөнөттү. 

Заалимдик жана көрө албастык адамды ичинен жейт. Ал 
эми заардан жана көрө албастыктан жырткычтык келип чыгат. 
Башканын жашоосуна жана тиричилигине ичи тардык же көрө 
албастык менен мамиле кылган адамда карамүртөздүк сезими 
өсөт, ал ошол адамдан жакшыраак жашоого жетишүү үчүн бар-
дык амалдарды жасайт. Талап-тоноо – жырткычтыктын белги-
си. Мындай сапаттарга ээ болгон адам өзүнүн айланасына өзүнө 
окшогон адамдарды чогултуп, талап-тоноочулукту өзүнүн жа-
шоосуна айландырат.

Заалимдик, көрө албастык жана жырткычтык адамдын көз-
дөрүн жана көрөөгөчтүгүн жаап салат, мындай адам башка эч 
нерсени ойлой да албайт. Ал өзүнүн айланасында болуп жаткан 
бардык нерсеге талап-тоноочулук көз карашы менен гана карап 
калат.

Эрьяб сепилин кыйратып жатканда жана аны кайрадан ка-
лыбына келтирүүгө макулдук берип жатканда Малик Муса баа-
ры бир талап-тоноо максатын көздөдү. Темирландан чыгып, 
өз мекенине кетип жатканда да ал жөн кетпестен жолдогу бир 
айылды талап-тоноп кеткен. Муса Камал бул жөнүндө дароо Те-
мирланга кат аркылуу кабар берген.

Эрьяб сепилин калыбына келтирүү иштери кечиктирилбес-
тен башталды. Эки жүз-үч жүздөй адам күнү-түнү тынымсыз 
иштеп жатты…

Ушул окуядан бир аз мурун Малик Муса Афгани өзүнүн айла-
насына он башчыларын чогултуп алып, жарым-жартылай кый-
раган бир үйдүн ичинде жогоруда айтылган айылдан тонолгон 
байлыктарын бөлүштүрүп жаткан. Байлык бөлүштүрүлгөн соң 
алардын ар бири өзүнүн бурчуна кеткен. Анан куржундардан 
тамак-аштарды алып чыгып, оттун айланасына отурушту.

Малик Мусага күмүш идишине коюлган куурулган этти 
алып келишти. Эттин майлуу бөлүктөрүн башчы өзүнүн дор-
догой жана кир бармактары менен алып, оозуна сала баштады. 
Оозундагы этти жакшылап чайнап, жута элек жатып ал колун 
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кайрадан идишке сунуп жатты, анан кумураны алып, тамактын 
артынан шарапты ичип жатты. Дем алуусу оорлошо баштаган-
га чейин ал ошентип жеп-ичип атты. Анын көздөрү жана эттүү 
жаактары кызара түшкөн соң алдындагы идишти четке жыл-
дырып койду. Анан өзүнүн майлуу колдорун чапанынын четине 
аарчып, кызматчыга алтын менен саймаланып тигилген чапан-
ды алып келүүгө буйрук берди. Ал чапанды Темирлан белек ка-
тары берген эле. Чапанды кийип, эрдемсине баштады.

– Көрдүңөрбү, муну мага Улуу Эмир өзү белек кылды. Мын-
дан сырткары Эрьяб сепилин да белек кылды! Ал бизден кооп-
тонуп жатат окшойт. Ал жокто биздин колу-жолубуз бош болот. 
Анан биз алыскы жерлерди да оңой эле тоной беребиз.

– Ага, ал аксак бизге сепилди чынында эле береби? Мен буга 
анча ишенбей турам, - деп отургандардын бири сурады.

– Аксак бизди алдап жатат, - деп айтты дагы бири. – Биз 
айылды тоноп жатканда Темирланга Камал Муса чабарман 
жөнөткөнүн мен өз көзүм менен көрдүм. Малик Мухаммед сен 
жөнүндө Темирланга арызданыптыр деп уктум. Агасы үчүн өч 
алууга жардам берүүнү сураныптыр.

Малик Муса ойлонуп калды. «Темирлан мени өлтүрүүгө 
ниеттенип жатат деген кеп чынында эле ыраспы? Эгер ошондой 
болгондо ал мени аскердик лагерде эле өлтүрүп коймок. Демек, 
арыздануу биздин жолугушуубуздан кийин болгон». Башчы бул 
жөнүндө бир аз ойлонуп, анан кандай чечим кабыл алууну бил-
бей, капысынан минтип айтты:

– Демек, мындай кылабыз…
Курулуш иштери башталгандан баштап белгилүү бир уба-

кыт өткөн соң Эрьяб сепили дээрлик толук бойдон калыбына 
келтирилди, болгону бир аз майда-чүйдөлөрү калган. Темирлан 
курулуш иштери аяктаганын уккан соң сепилди өзү барып кө-
рүүнү чечти. Аттын үстүндөгү Темирлан жана анын жанындагы 
жөө адамдары сепилге эки жүз зирадай аралыкка жакындап ка-
лышканда, жакын аралыктан атылган бир жебе ышкырган үнү 
менен Темирлан тарапка учту. Канчалаган салгылашууларда 
үйрөтүлүп, көндүрүлгөн ат жебенин ышкырган үнүн угар за-
мат четке качты. Учуп келген жебе Темирландын артында келе 
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жаткан жоокердин ийинин кичине жарадар кылды. Сакчылар 
Темирланды дароо аттан түшүрүп, калкандар менен корголоп, 
кылычтарын даярдашты. Башкаруучу сол колун көтөрүп, баа-
рынан тынчтанууну талап кылды. Анан эч нерсе болбогонсуп 
акырын сурады:

– Кайсыл жактан атышты?
– Тиги балкондон, башкаруучум! Ал үйдө жети-сегиз курал-

чан адам бар, - деп күзөт башчысы колу менен курулушту көр-
сөтүп айтты.

Демейде мындай учурларда Эмир буйруктарды акырын үнү 
менен берчү. Ал азыр деле оор басырыктуу жана сабырдуу бо-
луп турду.

– Аларды кармап, тозокко жөнөткүлө.
Ушул учурда сепилдин дарбазасы дароо жабылды. Жоо-

керлер сепил дарбазасынын үстүндөгү балконго сокку урушту. 
Жебе жаадан чыгарылды, аны кайтаруу мүмкүн эмес эле. Малик 
Муса өзүнүн алдамчылык амалы ишке ашпай калганын түшү-
нүп, салгылашууга аргасыз болду. Жоокерлер сепилге тепкич 
тургузуп, ошол тепкич аркылуу кирүүгө аракет кылышты. Се-
пилдин ичиндегилер абдан катуу каршылык көрсөтүштү, бирок 
ошентсе да бектердин бири өзүнүн жоокерлери менен кошо се-
пилге тепкич аркылуу кирип, ашкере эрдик көргөзүп, каракчы-
лардын баарын жок кылды. Улуу Эмир болсо өзүнүн атына оту-
руп, башка дарбазадагы коргонуу күчтөрүн талкалап, сепилдин 
ичине кирди. Малик Мусанын жоокерлери Темирландын жа-
нындагы жоокерлерден кыйла көп болгон. Бирок Темирландын 
жоокерлери ушунчалык тырышып салгылашкандыктан Малик 
Мусанын адамдары өздөрүнүн көптүгүнө карабастан өздөрү-
нүн кантип туткунга түшүп калышканын да билбей калышты. 
Жарым сааттан көп өтпөй Малик Муса жана анын эки жүз ада-
мы колу-буттары байланган бойдон Темирландын бут алдында 
жатышты. Өзүнүн тактысында отурган башкаруучунун каардуу 
үнү эми сепилдин бардык бурчтарына жетип жатты. Мусаны 
сүйрөп келишип, Темирландын алдына ыргытышты. Улуу Эмир 
сол бутун көтөрүп, Малик Мусанын таз башына койду. Аны сүй-
рөп келе жатышканда чалмасы түшүп калган эле.
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– Шүмшүк! Менин жакшы мамилеме сен ушинтип жооп бер-
диңби?! Мен сени жакшы кабыл алып, белектерди берип, бүтүн 
аймакты берүүгө убада бердим эле. Сен болсо жооп катары мага 
жебе аттыңбы?! Чыккынчы! Арамза! Жакшылыкты билбеген 
акмак! – деп ал кыйкырды.

Муса башкаруучунун өтүгүнүн оордугунан ийилип, ызыл-
дай баштады:

– Менде күнөө жок, башкаруучу! Муну адамдарым мага бил-
дирбей жасап жиберишиптир. Мен эч кимге мындай буйрук 
берген эмесмин. Бул - жалаа.

Темирлан анын башын жерге андан бетер кысып, кыйкыр-
ды:

– Жалаа дейсиңби? Мен сага ушул аймакты берем деп айт-
падым беле? Адам өзүнүн аймагындагы айылды да талап-то-
нойбу? Мен али силердин жарымы бузулган үйдө отуруп алып, 
менден белекке алган алтын менен саймаланган чапанды ки-
йип алып, мени шылдыңдаганыңарды айткан жокмун… - деп 
адамдардын арасынан бирөөнү көзү менен издеди. – Баягы он 
башчы каякта?

Сакчылардын бири туткундардын биринин бутундагы ту-
тамышты кести. Эмир өзүнүн тактысына кайрылып келип отур-
ганда он башчы жакыныраак келип, ийилип таазим кылды.

– Сүйлө!
Улуу Эмирдин ачууга толгон үнүнөн он башчы титиреп кет-

ти. Темирландын каардуу үнү от бүркүп жаткан жанар тоону 
элестетип жатты. Жадагалса анын жоокерлери да анын ушун-
дай үнүнөн коркушчу. Анткени кичинекей жаңылыштык үчүн 
дагы аны жасаган адам ушундай ачуунун бутасы болуп калышы 
ыктымал эле.

Он башчы коркконунан титиреп, Малик Мусаны көрсөттү:
– Кечээ күнү кечинде мына бул иттин баласы сиз сепилге 

жакындаган кезде сизди жебе менен өлтүрүүнү буйруду.
– Анан эмне болушу керек болчу?
– Анан…Эгер жаанын жебеси… тилим кургап калсын… баш-

каруучуга тийсе, тополоңдон пайдаланып, башка дарбаза аркы-
луу качып кетүү ойлонуштурулган.
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Эмирдин айланасындагылар таң калгандыктан ордулары-
нан жылбай туруп калышты. Эмир аны өлтүрүү аракети боло-
рун билип туруп түз эле өлүмгө карай барганын алар эми түшү-
нүштү. Бирок алар башкаруучу он башчы менен качан жолугуп, 
аны качан үйрөткөнүн түшүнүшкөн жок. Алар муну эч качан би-
лишпейт… Он башчы башкаруучунун чечимин күтүп турду.

Улуу Эмир анын буту астында жаткан Малик Мусаны жек 
көрүү сезими менен карады. Эмирдин үнү кайрадан катуу чык-
ты.

– Кана…эми буга эмне дейсиң? Эч нерсе билбейм деп айтпа-
дың беле?

Каракчылардын башчысы көз ачып жумганча өзүнүн өлү-
мүн элестетти. Аны Темирландын колунан эч нерсе куткара ал-
бастыгын түшүнүп, акыркы күчүн топтоп ызылдап жиберди:

– Мен сени жек көрөм. Жек көрөм!.. – Анан алы кетип, унчук-
пай калды.

Эмир анын эрдигин ичинен кубаттады, бирок анын өмүрү-
нө кол салган адамды кечирүүдөн алыс болчу. Эгер аны азыр 
жазалабаса, келечекте башкалар да түз жолдон тайып кетиши 
ыктымал. Жазаланбагандык кылмыштардын көбөйүшүнө алып 
келет жана алардын жайылышына шарт түзөт… Эмир өзүнө жа-
кын жүргөн адамдар тарапты карады.

– Малик Мухаммед каякта?
Арткы катардан бирөө алдыга чыкты.
– Мен бул жердемин, башкаруучум.
Эмир жерде жаткан Малик Мусаны көрсөттү.
– Сенин мына бул айыгышкан душманың агаңды өлтүрдү 

дедиң беле?
– Так ошондой, башкаруучум.
– Эгер ошондой болсо, - Темирлан ордунан туруп, он башчы-

ны көрсөттү, - мына бул он башчыдан башкасын, Мусаны жана 
анын адамдарын сага берем, сага ошондой эле ушул аймакты да 
тапшырам. Малик Мусанын айланасындагылардан эч ким ти-
рүү калбашы керек.

Малик Мухаммед адегенде Малик Мусанын башын өзү ке-
сип алды, ошону менен ал өзүнүн агасы үчүн өч алды. Андан 
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кийин Малик Мусанын адамдары бирден жазаланды. Качып ке-
түүгө үлгүргөндөрү кармалды. Эч ким жазасыз калган жок. Эгер 
алар жазаланбай калганда Эмирдин адилеттүүлүгүнө болгон 
ишеним бошомок.

Эрьяб сепили калыбына келтирилгенден кийин Темирлан 
Шанузан тарапка жыла баштады. 1398-жылдын сентябрь айын-
да ал өзүнүн аскери менен бирге тоолор менен токойлордун 
арасынан жүрүп отуруп, Шанузан шаарына кирип келди. Эртең 
менен Темирлан тарабынан канзаада Халилге арт жактагы жүк-
түү арабалардын тобу менен бирге Нагар сепилине Капычыгай 
жолу аркылуу барууга буйрук берилди. Нагарда Темирланга 
Кабулдук шах сулеймандын жоокерлери кошулду, анан сепил-
ди калыбына келтирүү иштери башталды. Темирлан сепилде 
болгон кезде ага Пурниянын калкы багынуудан баш тартып 
жатканы жөнүндө кабар келди. Эмир жөө аскерлерге чытырман 
токойго кирип, ошол жактан тоого чыгууга буйрук берди. Анын 
буйругун аткарган жоокерлер көптөгөн афгандыктарды өлтү-
рүп, калгандарын туткунга алышты.

Темирлан өзүнө бакуттарды (38) багындырып, сепилди 
калыбына келтирүү иштерин бүтүргөн соң шах Сулейманды 
Мултанга, Пир Мухаммеддин карамагына жөнөттү. Шах Али Фа-
рахини беш жүз жоокер менен Нагар сепилинде калтырып, өзү 
Синд дарыясынын жайык жерин көздөй жөнөдү. 

(38) Афган урууларынын бири.
Убагында Чынгызхандан качып бара жатып, Хорезмшах 

Желаледдин дал ошол дарыяга түшүп, өзүн сактап калган экен. 
Чынгызхан абдан бийик жарга келгенде гана куугунду токто-
туптур. 1221-жылы Желаледдин татарларды бир нече жолу 
ийгиликтүү жеңген экен. Акыркы салгылашуу учурунда аскер 
башчылары олжо бөлүшүп жатып, бири-бири менен чатакта-
ша кетишкен жана ошол себептен куугунду токтотуп коюшкан. 
Ошонун натыйжасында Желаледдин артка чегинүүгө аргасыз 
болгон. Газне-Гардиз жолунда келе жатып ал Синд дарыясына 
чегинген. Чынгызхандын аскери 23-ноябрь, 1221-жылы Жела-
леддинди ошол дарыянын оң жээгинде кууп жеткен. Тең эмес 
салгылашууда Желаледдин баатырларча согушканы менен аны 
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тегеректеп алуу коркунучу пайда болду. Ошол себептен ал ки-
йими жана соот-шаймандары менен кошо түз эле дарыяга тү-
шүп, анын аркы жээгине сүзүп чыккан. Анан Тхал деген чөлдө 
гана куугундан ажырай алган.

Дал ошол дарыянын жээгинде чатыр орноткон Темирлан 
элчилерге артка кайтып барууга уруксат берди. Алардын ара-
сында Мекке жана мединалык сейиддердин атынан Сейид Му-
хаммед Медани да бар эле.

…Чатырдан көрүнүп турган пейзаж Темирланды ойго сал-
ды. Дарыянын бир жакка шашылып жаткансып, өтө шар агып 
жаткан агымын карап жатты. Жашоо да тез өтүп жаткан. Ага ка-
рабастан дагы көп нерселерди жасаш керек эле. Ошонун баарын 
аткарууга үлгүрөбү? Эгер ушул агымды токтотуп же болбосо 
артка буруп коюуга мүмкүн болгондо, жашоонун бардык натый-
жасыз учурларын да ал артка буруп салмак. Бирок жашоонун 
узунураак, кызык жана сырдуу учуру бар эле. Темирлан отурган 
жээк жашыл токойлор менен талаалардын арасынан орун ал-
ган, ал эми анын каршы тарабындагы жээк кумдуу адырлардан 
турган. Бул деген Алланын керемети эмей эмне?

Сейид Мухаммед Медани менен Сейид Беркенин келе жа-
тышканын көрүп, Темирлан ичинен «азамат!» деп айтты. 

Устатты бул жерге алып келип ал туура кылды. Сейид Бер-
ке Сейид Мухаммедке аскерди көрсөтүп жатып, анын канчалык 
күчтүү жана кубаттуу экенин билдирип жатты. Мындай нерсе 
ага Батыш тарапта Темирландын жеңип алуулары тууралуу ай-
тууга мүмкүнчүлүк берип жатты. Темирлан да ошону каалаган. 
Анын ойлору көп учурда устаттын ойлору менен шайкеш келчү.

Темирлан тактыдан туруп, кечки жана күзгү күндүн нур-
лары астында алардын алдынан тосуп чыкты. Темирлан басып 
келе жатканда анын жоокерлери түздөнүп турушкан. Өз башка-
руучусуна урмат көрсөтүүнүн мындай белгилери убагында үй-
рөтүлгөн нерселердин жемиштеринин бири болчу. Башкаруучу 
келе жатканда жоокерлер ордуларынан тура калып, өздөрүн 
түз кармап, кыймылдабай туруулары зарыл болгон. Эгер ким-
дир бирөө кокусунан кыймылдап, колу же бутун шилтеп жибер-
се, тил уккан, жаза алган жана саркер тарабынан камчы менен 
урулушу да ыктымал болгон. Аскердин күчү тартиптен башта-
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лат жана Темирлан буга өзгөчө көңүл бурган. Көгүш түстөгү ар-
халук кийимин кийген жоокердин булгаарыдан жасалган кеме-
ри, кызыл жана эндүү шымы, төбөсүндөгү жашыл баш кийими 
дайыма таза, ал эми өтүктөрү – тазаланган, кылычтары – курч 
жана жылтырап туруусу зарыл болгон. Эгер Темирлан жоокер-
лердин биринин жанына келип, анын кылычын сууруп көрүп, 
ага кан катып калганын көрсө, ал кан ошол жоокердин каны ме-
нен аралашып калышы мүмкүн болгон.

Ошол эле учурда жортуулга чыккан жоокердин чатыры 
тыкан жана ыңгайлуу болушу зарыл болгон. Анын башка жеке 
буюмдары, ошону менен бирге олжолору олжолор сакталуучу 
жайга тапшырылышы керек болгон. Ал жерде алар катуу эсепке 
алынган. Жоокердин олжолору көбөйүп кеткен учурда ал олжо-
лор жолдо жүк болбошу үчүн жоокердин айткан дарегине жөнө-
түлгөн. Эгер жоокердин олжолору каттоого алынган эсеп кага-
зы жоголуп кетсе же жоокер каза болсо, анын олжолорун эч ким 
ээлеп ала алган эмес, ал олжонун баары жоокердин үй-бүлөсүнө 
жөнөтүлгөн. Олжо сакталуучу жайда иштеген кызматчыларга 
жана сакчыларга жакшы айлык төлөнгөн, алардын жакшы мая-
насы аларды пара алуу же алдоо зарылчылыгынан алыстаткан. 
Ошол эле учурда аларда аскерге кошулуп олжо алуу каалоосу 
болгон эмес. Убагында алдамчылык үчүн көптөгөн колдор гана 
эмес, баштар да чабылган. Аскер ичиндеги тартипти камсыз 
кылуу боюнча катуу эрежелер колдонулгандан тышкары тү-
шүндүрүү иштери да көңүл борборунда болгон. Ушул маселе 
боюнча чыгып сүйлөгөн адамдар да болгон. Алар көп учурда 
жоокерлер жыйынына, оттун тегерегиндеги аңгемелешүүлөргө 
чакырылган. Алар жоокерлерге Эмирдин салгылашуулары, ади-
леттүүлүгү жана бекемдиги жөнүндө үлгү болорлук окуяларды, 
ошондой эле жоокерлердин эрдиктери жана эрежени бузган-
дарды жазалоо жөнүндө айтып беришкен. Мындай окуялар көп 
жолу кайталанып айтылып, аларга жаңы майда-чүйдөлөр ко-
шулуп отуруп, натыйжада такыр башкача окуяларга айланган. 
Алардын кээ бирлерин Эмир өзү да кызыгып уккан.

Эрежелердин көбү Сейид Беркенин кеңештери боюнча ор-
нотулган. Адамдын мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн Сейид абдан 
жакшы билген.
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Ошол эле учурда Эмирдин алдында тизелеп отуруп, жүгү-
нүүгө уруксат берилбеген жалгыз киши Сейид Берке болгон. 
Алар жолугушканда бири-бирине баштарын ийкеп, жылмайып 
коюшчу. Сейид Мухаммед да Эмирге башын ийкеп салам берип, 
арабча бир нерсе деп сүйлөй баштады. Анын мындай кылышы 
Темирланга жакпады. Өзүн Сейид Беркенин деңгээлине барабар 
койгон бул ким өзү? «Сейид» деген сөз араб тилинде «мырза» 
дегенди билдиргени менен чындыгында мындай наам Исламда 
пайгамбардын уруусунан болгон адамдардын ысымдарына ко-
шулуп айтылуучу сыйлуу наам болуп саналган. Сейиддер сый-
луу адамдар болушкан. Бирок Темирлан ушул мезгилге чейин 
ар кайсыл аймактарда, айрыкча Персия менен Азербайжанда 
жүрүп, сейид деп аталган көп адамдарды көргөн, бирок ал адам-
дарды ал кадимки мусаапыр катары да кабыл алмак эмес. Ти-
лекке каршы, мындай адамдарды жазалоо маселесине келгенде 
шашпоо зарыл болгон. Устат Берке жана Имамеддин Насими да 
сейид болушкан. Исламдын пайгамбарлары «жакшыларды өзү-
ңөр кечиргиле, ал эми жамандарды пайгамбарлардын урматы 
үчүн кечиргиле» деп кеңеш беришкен. Буга байланыштуу ал 
көптөгөн окуяларды угуп жүргөн. Кандай болгондо да Сейид 
Мухамеддин ийилип таазим кылбаганына устатты жана сейид-
дикти урматтап көз жумуп койууга деле болмок. Курандагы 
аяттардан башка Темирлан арабча эч нерсе билген эмес. Бирок 
аяттардагы сүйлөмдөрүн маанисин жакшылап үйрөнүп, өзүн-
чө сүйлөмдөрдү түзүп, өз оюн билдире алган. Бирок устаттан 
башка эч кимдин жанында арабча сөздөр менен сүйлөмдөрдү 
пайдаланган эмес. Ушул учурду кимдир бирөө алсыздык деп да 
ойлошу мүмкүн эле. Темирлан башкаруучу болгондуктан аны 
баары адилеттүү деп ойлоп көнүп калышкан. Анын алдында ар 
бир адам жооптуу болгон, ошондуктан анын алдында турган 
ар бир адам анын тилин билүүгө милдеттүү болгон. Темирлан 
араб тилинде эркин сүйлөй албагандыктан дароо устат Берке-
ни карады. Сейид Берке аны дароо түшүнүп, которо баштады.

– Мекке менен Мединанын сейиддери, ошондой эле бар-
дык тургундары сизге, Исламдын колдоочусуна салам жөнөтүп, 
башкаруучуга узун өмүр каалап жатышат.
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Мындай мактоо сөздөрү Темирланга абдан жаккандыктан 
ал Сейид Мухаммедке карата өзүнүн ачуусун бир аз басаңдатты. 
«Демек, Исламдын бешиги болгон Мекке менен Мединада мени 
Исламдын колдоочусу катары кабыл алышат экен!».

Өз оюн сыртка чыгарбаса да дароо жооп бергиси келип кет-
ти.

– Бирок египеттик түрктөр жана осмондор силерге өтө жак-
шы мамиле жасабагандай сезилет го.

Ушул сөз аркылуу Темирлан чынында Мекке менен Меди-
нанын сейиддери түрктөргө кандай мамиле кыларын билгиси 
келди. Анткени түрктөрдү жаман көргөндөр Темирландын өзүн 
жакшы көрүүсү мүмкүн эмес болгон. Ал бирөөгө канчалык жа-
кын же алыс болгонуна жана азиат же европалык делип түрдүү 
ысымдар менен аталганына карабастан анын түпкү теги түрк 
болгон. Бирок Сейид Мухаммед көптөгөн саясий чатактарды кө-
рүп, бышып жетилип, акылман болуп калганы билинип турду. 
Сейид Берке которуп бүткөн соң кара түстүү узун кийим жана 
ак чалма кийген Медани жылмайып, өзүнүн узун сакалын сы-
лап койду.

– Биз аларды жаман деп айтпайбыз. Бирок сизде, оо, улуу 
башкаруучу, көбүрөөк артыкчылык бар.

Темирлан оор бурулуп, бутун сүйрөп, дарыяга жөнөдү. Мын-
дай кыймыл анын жанындагылар да анын артынан басышы ке-
рек дегенди билдирген. 

– Менин артыкчылыктарым кандай?
Алар дарыянын жанына барып, токтоп калышты.
Сейид Мухаммед ушул суроону күтүп жаткансып абдан 

тынч жана ачык жооп берди. Сейид Берке бул суроого өзү даяр 
болгон же аны узак убакыттан бери жакшы билген Сейид Берке 
жакшылап даярдап коюга жетишкен.

– Башкаруучунун сейиддерге, диний ишмерлерге жана 
аалымдарга болгон мамилеси жакшы. Улуу Эмир кайсыл жакка 
барса да аларды өзүнүн айланасына чогултуп, алар менен кеңе-
шет. Кадырлуу сейиддердин урматына күмбөздөрдү тургузуп, 
сейиддердин катышуусу менен диний-илимий талкууларды 
өткөрөт. Ал эми эң негизгиси, аларга карата жамандык жаса-
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лышына жана алардын кемсинтилишине жол бербейт. Бирок 
египеттик жана осмондук түрктөрдө Улуу Башкаруучунун эр-
диги жок. Ал эми Ислам акылмандарга жана ыйманы чоң адам-
га, башкаруучуга муктаж. Соопкер башкаруучу гана Исламдын 
жердеги чыныгы өкүлү боло алат. Ошондуктан биз жолду карап 
күтүп турабыз. Улуу Башкаруучунун буту акыры ыйык жерлер-
ге да басып келип, аларды андан да улук кылат деген үмүт ме-
нен күтүп жатабыз. Түрк-ислам аскеринин жеңиштүү жүрүшү 
жашап гүлдөсүн! Пайгамбардын руху, иншалла, силерге ыраазы 
болот!

Медани айткан сөздөрдү Сейид Берке которуп жатты. Те-
мирлан болсо унчукпай угуп турду. Анын мындай унчукпай ту-
рушу Сейид Мухаммеддин сөздөрүнө ыраазы экенин билдирген. 
Темирландын аскерин Сейид Мухаммед «жеңиштүү түрк-ислам 
аскери» деп атаганы жакшы белги эле. Бирок алар бул жөнүн-
дө эмне үчүн азыр гана ойлонуп жатышат? Бул кокустукпу же 
Темирландын күчүнө ишенүүбү? Темирлан дарыянын жээгин-
де сейилдеп басып жүрүп ойго батты. Ошондуктан эч нерсе деп 
жооп бербеди. Темирлан өзүнүн жооп бербөө укугунан пайда-
ланып, Сейид Мухаммед дагы эмне дерин күтүп турду. Эгер сүй-
лөсө, демек, анын чындыгынан шек санатып, ал кандайдыр бир 
максатты көздөрүн билдирет. Бирок Сейид Мухаммед унчукпай 
турду. Темирлан көбүктөнгөн сууну карап, өзүнүн ал жөнүндө 
пикирин аныктоого аракеттенгенсип жатты. Ушул дарыядан 
бир да адамды жоготпой, ийгиликтүү өтүп алуу зарыл эле.

Алар чатырга жеткенге чейин Темирлан унчукпай басты, 
анткени ойлонуп жатты. Сейид Мухаммед тарабынан айтылган 
сөздүн баарын ал таразалап жатты. Мындай олуттуу маселеде 
ал эч кимге толук ишене алган эмес. «Сейид Мухаммедке толук 
ишенүүгө менде укук жок. Анын чебердиги жана зээндүүлүгү 
анын ак ниеттүүлүгүнөн шек саноого негиз түзүп жатты. Бал-
ким, Султан Баркук же  Байезид менин келечектеги пландарым 
жөнүндө билгиси келип жаткандыр. Убагы келгенде мен баа-
ры бир ал жакка барам. Бирок эгер бул жөнүндө кимдир бирөө 
билип алса, алар мага каршы биригүүсү мүмкүн. Ал жакка эч 
качан барбайм де айтууга да болбойт. Ыйык жерлер деп эсеп-
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телген Мекке менен Мединага барып, Каабанын айланасында 
ырым-жырым кылуу - ар бир мусулмандын милдети. Ал жакка 
баруудан баш тартуу туура болбой калат, анткени бул менин 
ысымыма жана ишенимиме суук учурайт. Ал эми ал жакка ба-
руунун так убакытын жарыялоо каршылаштарга мага каршы 
биригүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кандай болгондо да ал жакка 
зилхижа (39) жана хаж (40) айларында барбайм. Мен бул ыйык 
айларда кан төгө албайм».

Күн өзүнүн күзгү нурларын дарактардын артына бекитип 
жатты, алардын узун көлөкөлөрү аскердик лагердин үстүн 
жаап, аны түркүн түстүү жана өзгөчө кылып көрсөтүп жатты. 
Бир аздан кийин бул көрүнүшкө кечки караңгылык келип ко-
шулат, бирок асмандагы миңдеген жана миллиондогон жыл-
дыздар күндүн ордун баса албайт. 

(39) Айдын тутулушун белгилеген календарь боюнча жыл-
дын акыркы айы.

(40) Меккеге диний зыяратчылык кылуу. Мындай зыярат-
ты ар бир мусулман өмүрүндө жок дегенде бир жолу жасашы 
керек. 

Эмир караңгылыкты жактырчу эмес. Караңгылык жоокер-
лердин эс алышынан башка эч нерсеге жараган эмес. Аскер 
кечки тамакка даярданып жатты. Очоктордогу чоң казандарда 
тамак-аш даярдалып, бышкан эттин жагымдуу жыты бүткүл ла-
герге жайылып жатты.

Күзөт башчысы эшик үстүндөгү кийизди кайрып, Эмирге 
жол ачып берди. Чатыр бош болгону менен анын ичи жылуу 
болчу. Жортуулга жөнөп жатып ал өзү менен кошо вазирлерин 
алган эмес. Алар өлкөнү башкарып турушу зарыл болгон. Ал 
эми алар Темирлан жокто өлкөнү кантип башкаргандыгын Те-
мирлан кайтып келгенде анын атайын адамдары айтып берчү. 
Андай адамдар сарайда маанилүү иштерди аткарышкан жана 
ошол эле учурда бардык нерсени көзөмөлдөп турушкан. Ар бир 
майда нерсе жөнүндө алар Темирланга кабар берип турушкан. 
Бир эле окуяны Темирланга бир нече адам кабарлаган, ал эми 
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тыянакты ал өзү чыгарган. Эмир башка жактарда жүргөн кез-
де да Самаркандда эмне болуп жаткандыгы тууралуу кабардар 
болуп турарын билген кызматчылар өз милдеттерин так атка-
рышып, баарынан этият болушкан. Аскер ичинде да Темирлан 
дал ушундай тартипти орноткон. Кээде кандайдыр бир окуя 
жөнүндө Темирланга аскер башчыларынан же миң башчыла-
рынан мурун кабар жеткен. Кабар жеткирип турган адамдар сөз 
ташуучулар эмес, ишенимдүү тыңчылар болушкан. Аларга көп 
акча төлөнгөн, ал эми жалган маалымат бергендиги үчүн алар 
абдан катуу жазаланышкан. Жортуул учурунда Темирландын 
эң ишенимдүү жана жалгыз кеңешчиси Сейид Берке болгон.

Азыр Эмир чатырдын ичиндеги көчмө тактыда отуруп, Са-
марканддагы абал тууралуу кабарды бир азга ойлоно түшүп, ал 
жакта баары жайында экенин эстеп бир аз эркиндеп калды.

Сейиддер анын оң жагында турушту. Темирлан Сейид Му-
хаммедди карады. Эгер ушундай адамдын берилгендиги өзүн 
актаганда, жана ага Эмир өзү да ишенгенде, ал кишини хали-
фаттардын бирине башкаруучу кылып дайындап коюга болмок.

– Эгер Алла мүмкүнчүлүк берсе, мен силердин аймагыңар-
га зыяратка барам. Менде Исламдын мыйзамдарына баш ийбөө 
жөнүндө ойлор да жок! Андай ойлор биздин динибизге зала-
касын тийгизет. Ыймансыз башкаруучу кутурган итке окшош. 
Биз өзүбүздүн жеңиштерибиз жана жеңиштүү жортуулдарыбыз 
үчүн Аллага ыраазычылык билдирүү максатында ибадат кыла 
турган негизги үйгө барбай коё албайбыз! Бирок ал убакытты 
Алла өзү белгилейт. Алла уруксат берген убакытта барабыз. 
Эгер уруксат бербесе…менимче ал өзүнүн жакшы көргөн кулда-
рына эң ылайыктуу нерсени сунуштаса керек.

Эмир өзүнүн айткан сөздөрүн өзү да жактырып, жүрөгү 
жылый түштү. Бирок ал ушул маселени улантып, анын майда-
чүйдөлөрүнө токтолууга уруксат бербеди. Анткени Эмир бөтөн 
жерден келген бул Сейиддин сөздөрү ал өзү айткан сөздөрдөн 
да жакшыраак болуп калышын каалабады. Эмир ушундай жо-
лугушуулар учурунда дайыма эшиктин жанында турган күзөт 
башчысын чакырып, Сейид Мухаммедке даярдалган белектер-
ди алып келүүгө буйрук берди. Бул буйрук баарын алаксытып, 
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элчини ыраазы кылды. Бул дүйнөдө салыктан жана белектер-
ден да күчтүү бир нерсе бар беле? Ушул Сейид Меккеде жана 
Мединада Эмир үчүн жасай ала турган ишти бүткүл аскер да 
жасай алмак эмес.

Түнү Темирлан кайрадан дарыяга барды, колдорун артына 
алып, сейилдеди. Минтип жалгыз сейилдөө учурунда анын жа-
нында бирөө басып жүргөнүн жактырган эмес. Эгер ал өзүнүн 
коопсуздугун аскердик лагердин ичинде да камсыздай албаса, 
демек анда ал анын бешенесине жазылган жазмыш. Эгер аскер 
алсыз болсо, анда андай аскер менен Самарканддан чыгуунун 
да мааниси жок. Демейде ушундай түнкү сейилдөөлөрдөн ки-
йинки күнү Темирлан кемтиксиз чечимдерди жарыялаган. Өтө 
узак убакыт сейилдеп жүрүүдөн акын болуп кетүү ыктымал, ал 
эми Темирлан жеңип алуучу болууну каалаган.

Чоң жеңишти создуктурбоо зарыл…
Эртеси Темирлан дарыянын үстүнөн эки күндүн ичинде 

бекем көпүрө салынышын буйруду. Буга чейин мындайды Мах-
муд Газневи да, Чынгызхан да кылган эмес. Алар дарыянын 
аркы жээгине чоң жалпак салдын же ичине аба толтурулган ча-
начтардын үстүнө отуруп өтүшкөн. Бирок андай учурда аскерге 
тамак-аш боло турган мал, жылкылар, төөлөр жана жадагалса 
жоокерлер да коркунучка кабылышы толук ыктымал болгон. 
Шар аккан суу малды, жүк жүктөлгөн жүктөрдү агызып кетчү. 
Ошондуктан андай ыкма көп нерседен кур калтырып, аскер-
ди алсыраткан. Түн жарымында Темирлан Кашмирдин башка-
руучусу Искендер шахты сый-урмат менен кабыл алып, аны өзү-
нүн вассалы кылып алууга макулдук берди.

1398-жылдын 24-сентябрында Темирландын аскери өздө-
рү курган көпүрөдөн жоготуусуз өтүп, Индия жергесине басып 
келди.

Түрк-ислам аскери Таламбага чейинки жолдо алдынан 
чыккан айылдар менен шаарларды өзүнө багындырып жатты. 
Багынбагандарды кууп жетип, чытырман токойлордун ичин-
де, чөлдөрдө жана тоолордо өлтүрүп жатышты. Таламб шаары 
султанаттын экинчи борбору болгон Делиге алып баруучу жол-
дун башындагы Мултандан он эки фарсах аралыкта жайгашкан. 
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Таламб шаарынын башкаруучусу, жергиликтүү сейиддер жана 
дин кызматкерлери Темирлан шаардын четинде аскер лагерин 
жайгаштырганын угуп, баары биригип Эмирге келишти. Улуу 
Эмир аларды жакшы кабыл алып, белектерди берди. Бул окуя 
башкалар үчүн да белги болгон.

Узак жолдо жүрүп кыйналганына жана чарчаганына кара-
бастан Темирлан өзүнүн аскери менен токтобостон жүрүп жат-
ты. Жолдо алардын алдынан чыккан бардык нерсени же багын-
дырып же кыйратып бара жатышты. Ошентип ал чоң жеңишке 
жакындап жатты.

Темирландын аскери Жал дарыясына жеткенде, дарыянын 
аркы жээгинде он миң аскери менен турган Шейх Кояриндин 
иниси Нусрет кат жөнөтүп, Темирланга дарыянын аркы жээ-
гине өтүүгө жол бербестигин билдирген. Темирлан бул жерде 
көпүрө курууга убакыт коротпоону чечип, биринчи жолу «сууда 
салгылашуу» ыкмасын тандады. Флангдарга Аллахдад менен 
Шах Меликти, ал эми борборго Али Султан Тавачыны дайын-
дап, дарыядан согушуп өтүүгө буйрук берди. Он миңдеген жоо-
керлер аба толтурулган чаначтардын үстүнө чыгып дарыяга 
киришти.

Башкарылбаган дарыядан көпүрөсүз өтүү өтө кооптуу эке-
нин Шейх Нусрет түшүнүп турду. Он миңдеген жоокерлерден 
турган чоң армияны токтотуу да мүмкүн эмес эле.

Дарыянын аркы жээгинде он миң жоокер белчесинен сууга 
кирип, жаалары менен жебелерин, кылычтары менен найзала-
рын даярдап, каршылаштарын күтүп турушту. Бирок дарыяны 
табигый чеп катары эсептеген Шейх Нусрет ага Темирлан эмне 
даярдап койгонун али билген жок.

Темирлан аба толтурулган чаначтардын үстүндө салгыла-
шуу өтө ыңгайсыз жана оор экенин жана ошонун айынан анын 
жоокерлери оңой эле өлүмдүн курмандыктары болуп калы-
шы ыктымал экенин жакшы түшүнгөн. Мындай жагдайда же 
ой-максат үчүн өлүү керек эле же болбосо артка кайтуу керек 
эле. Темирлан көпкө ойлонбостон биринчи вариантты танда-
ды. Анын жоокерлери чаначтарга чыгып дарыяга киришкенде, 
аркы жээктен түрк тилинде катуу добуш угулду:
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– Келе бергиле, келе бергиле! Азыр биз силерге ушундайды 
көрсөтөбүз, силерди туугандарыңар да таба албай калышат!

– Ушул суу силердин мүрзөңөр болуп калат!
– Аксак Темирге Индия эмне экенин көргөзөбүз!
Бул кыйкырыктар жоокерлерге угулуп жатса дагы алар 

буга көңүл бурбастан чаначка чыгып, бир колуна кылычты кар-
мап, ал эми экинчи колу менен өздөрүнө сүзүүгө жардам берип, 
алдыга жылып жатышты. Бирок бул дарыя көлдүн тегиз бетин-
дей эмес эле, анын агымы жоокерлерди ылдыйга тартып жатты.

Темирландын жаңы салгылашуу ыкмасы Шейх Нусреттин 
акылына да келген эмес, ал өзүнө ушунчалык ишенип алган-
дыктан башка коопсуздук чаралары жөнүндө ойлонуп да кой-
гон эмес.

Бирок өзүнө ушинтип ишенүүгө анда толук негиз бар бол-
чу. Темирландын салгылашуу ыкмаларынын баарын ал жакшы 
изилдеген, аны менен ар түрдүү жагдайларда кантип салгыла-
шуу керек экенин да жакшы билген. Ал ушул салгылашуу ага 
даңк алып келет деп ойлоп жатты. Эгер мурда эч качан жеңил-
беген Темирлан бүгүн жеңилип калса, анын ысымы тарыхта 
калмак.

Анын жоокерлери белчесинен сууга кирип, чаначтардын үс-
түндө сүзүп келе жаткан душмандарды күтүп жатышты. Темир-
ландын жоокерлери болсо камырабастан сүзүп келе жатышты. 
Жээкке чейин жыйырмадай зира аралык калганда, Шейх Нус-
реттин жээкте даяр турган жоокерлеринин үстүнө жогорудан 
чоң таштар түшө баштады. Баары өздөрүн жоготуп коюшту. Бул 
Темирландын катапульталары эле. Бул машиналарды Темир-
лан түн ичинде жерге казылган чуңкурларга бекитип коюну 
буйруган. Бул машиналар сепилдерди алууда же жоокерлер би-
ри-бирине жакындай элек маалда өтө жакшы милдет аткарган. 
Алар үч-төрт бут салмактагы (64-70 кг) таштарды үч жүз зирага 
чейинки аралыкка чоң күч менен ыргыткан.

Таштар жоокерлердин баштарына түшүп, бир эле убакытта 
бирден төрт жоокерге чейин катардан чыгарган. Темирландын 
мындай ыкма колдонуларын билбеген жоокерлери да эмне кы-
ларын билбей токтоп калышты. Катапульталар болсо таштар-
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ды токтобостон ыргытып жатты. Каршылаш жоокерлер эмне 
кыларын билбей жатышты: же таштардан качууну же Темир-
ландын аларга жакындап калган жоокерлерин күтүүнү билбей 
абдырап калышты.

Мындай жагдай аларды толкундантып жана ошол эле учур-
да коркутуп да жатты.

Жоокерлер жээкке жакындаганда өз аскерлерине таштар 
тийип калбашы үчүн катапульталар өздөрүнүн өлүм алып ке-
лүүчү жүктөрүн ыргытууну токтотушту. Али Султан Тавачы-
нын борбор катардагы жоокерлери чаначтардан сыйгаланып 
түшүп, дарыянын катуу түбүн буттары менен сезер замат би-
ринчи болуп душманга атырылышты. Душмандар катапульта-
нын ыргыткан таштарынан абдырап калышкан эле. Душман-
га биринчилерден болуп Али Султан өзү атырылып жетти. Ал 
суудан чуркап чыгып, алдынан чыккан биринчи душмандын 
башын кылычы менен сокту. Чабылган баштан аккан кан суу 
менен аралашты. Суу болсо биринчи канды жана биринчи кур-
мандыкты өзүнө кабыл алып, аны өзүнүн терең түбүнө тартты. 
Анан экинчини, үчүнчүнү, ал эми бир аз убакыттан кийин көп-
төгөн курмандыктарды кабыл ала баштады.

Курман болгондордун саны көбөйүп, жансыз денелер бир-
биринин үстүндө додолонуп, үйүлүп жатты. Алар эки тараптын 
тең жоокерлери эле. Салгылашуу болсо кызып жатты. Жебелер 
учуп, кылычтар шыңгырап, калкандар жарылып, кыйкырык-
тар жана өлүм алдындагы бакырыктар ар тарапта угулуп тур-
ду. Соккулар негизинен колдорго жана баштарга урулуп жатты. 
Темирлан жээктеги жардын үстүндө туруп, алаканы менен көз-
дөрүн күндөн тозгондой кылып салгылашууну карап жатты. Ал 
эми Шейх Нусрет аттын үстүндө салгылашып жатты. Али Сул-
тан Тавачынын жоокерлери акыры кыйынчылык менен душ-
мандын коргоонуу чегин жарып өтүп, аркы жээкке чыгышты. 
Бул көп убакытты талап кылды. Индиялыктар жан аябай сал-
гылашып жатышты, бирок артынан жардам келбегендиктен 
артка чегине башташты. Ал эми чаначтын үстүнө отуруп алып, 
жээкке сүзүп келе жаткан жоокерлердин саны өсүп жатты. Ин-
диялыктар бирөөнүн төмөнкү катуу кыйкырыгын укканда би-
ротоло абдырап калышты:
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– Нусрет качыптыр! Артка чегингиле!
Муну Нусреттин жоокери кыйкырдыбы же Темирландын 

жоокери кыйкырдыбы, айтор аныктоо мүмкүн эмес эле. Бирок 
кандай болгондо да бул кыйкырык эки тарапка тең жакты. Аде-
генде Нусреттин жоокерлери артка бурулуп качып жөнөштү, 
ал эми Темирландын жоокерлери аларды кууп жөнөштү. Ушул 
салгылашууда Темирланиддер көп олжого ээ болуп, душман-
дын миң жоокерин туткунга алышты.

Мултан Индиянын экинчи борбору болгон. Жылдын ба-
шында, канзаада Пир Мухаммед Жахангир Мултанды курчап 
алган кезде өзү да жети-сегиз айдан кийин курчоого алынарын 
элестете алган эмес. Фируз шахтын өлүмүнөн кийин анын ый-
гарым укуктуу өкүлү Маллу бийликке Султан Махмуддун небе-
ресин алып келгени менен Индияны иш жүзүндө эки бир тууган 
башкарган. Маллу өзү Делиде султан менен бирге калган, Мул-
тандагы борбор менен батыш тарап анын агасы Сарангдын кө-
зөмөлүндө болгон. Гундуз, Баглан, Кабул, Газни жана Кандагар 
аймактары Темирлан тарабынан Пир Мухаммедке берилгенден 
кийин ал ошол аймактарды тартипке салып, анан чоң атасынын 
буйругу боюнча Мултанды курчоого алган. Ал шаарда көп адам 
жашаган. Андан тышкары өтө алыс эмес жерде жашагандар да 
ошол сепил шаарга келишип, натыйжада баш аламандык пайда 
болгон. Бирок Мултандын башкаруучусу Саранг курчоого алты 
айдай убакыт туруштук берген. Анан ачкачылык башталып, 
абал начарлай баштаган. Шаарда ит-мышык калбай калган, 
баары кармалып желген. Шаарда кимдир бирөөлөр адам этин 
жегенге да өткөнү тууралуу Саранг угуп турган. Бул аны капа-
лантып, түйшүк тарттырган.

Делиден эч кандай жардам келбестигине көзү жеткен соң 
Саранг өз шаарын тапшырууга аргасыз болгон. Канзаадага 
шаардын ачкычын тапшырган Сарангга каалаган жагына ке-
түүгө уруксат беришкен. Пир Мухаммед өз аскерлеринин түз 
катары менен шаарга салтанаттуу түрдө кирген. Мултан шаа-
рын талап-тоноого ал тыюу салган. Салыктарды аныктаган соң 
ал мурда борборго баш ийген ошол аймакты башкара баштаган. 
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Бирок эркиндикке коё берилген Саранг тынчыбастан Мултан-
дан кеткенден кийин жергиликтүү соодагерлер менен жолу-
гушкан. Алар менен сүйлөшүп, Пир Мухаммедден өч алуу мак-
сатында аскер чогултуп, ыңгайлуу убакытты күтүп жаткан. Ал 
өзүнүн агасы Малунун көзүнө көрүнүүгө батынбастан Мултанга 
катуу сокку уруп, аны кайрадан тартып алууну көздөгөн. Бирок 
ал Мултанга сокку уруудан мурда дагы бир ишти ойлонуштур-
ган.

Ак жиптер менен саймаланып, ак жибектен жасалган пар-
далар менен курчалган төшөгүндө уктап жаткан Пир Мухаммед 
бир аз мемиреп, көздөрүн ачты. Айлананын баарын туман кап-
тап турган. Ошол «тумандын» айынан өзүнүн айланасынын баа-
рын жакшылап карап чыкты. Анын жанында жаткан жылаңач 
күңдүн кара калы ага өзгөчө сонундук берип жатты. Чоң ата-
сынан айырмаланып Пир Мухаммед күңдөр менен жатууга бо-
лот деп эсептеген. Сулуу аялдарга ал көңүл кош караган эмес. 
Айрыкча тегерек жаактуу, чоң көздүү, катуу жана тар эмчектүү 
индус кыздарынын жанынан көңүл кош өтө алган эмес. Кечээги 
шайыр, мас кылган түндү эстеди…

…Синд дарыясынан чоң атасы ийгиликтүү салгылашып өт-
көнү тууралуу кабар уккан Пир Мухаммед өзүнө бектер менен 
эмирлерди чакырып, сарайда ошол окуяга арналган чоң той 
өткөргөн. Темирландын неберелеринин арасынан Шахрухдан 
башка эч кимиси ислам мыйзамдарын сактаган эмес. Пир Му-
хаммед намаз окуган эмес, шарап ичкен, жок дегенде көз боё 
үчүн болсо да жума намазга барган эмес. Кечээ түнү ал күң-бий-
кечтер менен көңүл ачып, шарапка мас болгон. Анан күң-бий-
кечтердин бирин алып, өзүнүн бөлмөсүнө кирип кеткен. Индус 
күң кыз Пир Мухаммедге ал буга чейин даамын татып көрө элек 
ыракат тартуулаган.

Алар ыракатка ушунчалык катуу баткандыктан короздор 
үчүнчү жолу кыйкырганда гана уйкуга киришкен. Ойгонгон 
канзаада анын жанында уктап жаткан сулууну кучактап, дагы 
бир аз уктагысы келди. Бирок бир нерсени ойлонуп, анан кызды 
түрткүлөп ойготуп, ага кийимдерин кийип бөлмөдөн чыгууга 
буйрук берди. Али толук ойгоно элек индус кыз нааразыланган 



– 149 –

түрү менен кийинип, чачтарын иретке келтирип, анан буттары-
нын учу менен акырын басып бөлмөдөн чыгып кетти. Канзаада 
жуунуп, өзүн тартипке келтирген соң кабыл алуу бөлмөсүнө 
барды. Ал жерде аны Темирлан Хожа Аг Буга күтүп турган. Кан-
зааданы көрөр замат ал ордунан тура калып, салам берди.

– Сени бир нерсе тынчсыздандырып жаткандай көрүнөсүң 
го, Темирлан Хожа, - деп айтты канзаада. – Эч нерсе болгон жок-
пу?

Аг Буга эмнеден баштоону билбей колун ушалап жатты.
– Сарангды ушул жерде калтырышыбыз керек эле. Себеби 

ал өзүнүн агасы Маллудан жардам алып, бизге кол салат.
Канзаада эркинирээк дем алды.
– О-о-ох, мен бир нерсе болуп кеттиби деп ойлопмун… Эгер 

келсе, биздин эр жоокерлерибиз аны талкалап, өз жолуна жөнө-
түп коюшат.

– Жок, иш таптакыр башкача болуп жатат, эр канзаада. Жа-
ман ойлуу Саранг бизден өч алууну көздөп, этияттуулук менен 
иш кылып жатат, - деп эмир акырын айтты.

Пир Мухаммед анын атасы менен бирге көптөгөн салгыла-
шууларда болгон тажрыйбалуу аскер башчыны жакшылап ка-
рады.

– Бир нерсе болдубу?
–  Болду, эр канзаада, болду.
Канзааданын чыдамы кетти.
– Алланын ысымы менен айтып жатам, мени чарчатпай 

эмне болгонун айт, эмир Аг Буга. Айт эми.
Ушуга чейин четин гана чыгарып, акырын сүйлөп жаткан 

Темирлан Хожа жарыла сүйлөдү.
– Сарангдын адамдары канзаада дайындаган башкаруучу-

лардын көбүн өлтүрүшүптүр. Чабармандар эртең мененки уба-
кыттан бери биринин артынан бири жаман кабарларды алып 
келип жатышат.

Жагдайды Пир Мухаммед дароо түшүнүп, эки жолу алакан 
чапты. Кирип келген күзөт башчысына буйрук берди.

– Менин курал-жарагымды жана соот-шаймандарымды 
даярдагыла!
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Канзааданын сөзүн Темирлан Хожа үздү.
– Шашылбаңыз, эр канзаада, бул дагы баары эмес. Мен баа-

рын айтып бүткөн соң чечим кабыл алыңыз.
Пир Мухаммед түнкү таттуу уйкудан эми толук ойгонду. Ал 

күзөт башчысына кете берүүгө буйрук берди. Өзү болсо Темир-
лан Хожаны жакшылап карады.

– Сүйлө, дагы эмне жаман кабар бар?
– Эртең менен жайыттан чабарман келиптир. Саранг биз-

дин аттарыбыздын баарын уулап салыптыр. Бир сааттын ичин-
де отуз миңден ашуун жылкы өлүптүр.

Канзааданын буттары титирей баштады. Жыгылып кетпөө 
үчүн ал килемге отурду. Отуз миң жылкынын өлүшүн кандай 
гана салгылашууда болбосун алдын ала жеңилүү катары баа-
ласа болот эле. Анын дээрлик бардык жоокерлери ат үстүндө 
салгылашкан. Атчан жоокердин аттан айрылуусу жөө жоокер-
дин колу-бутунан айрылуусуна барабар. Ал эми атчан согушуп 
көнгөн жоокерлер жөө жоокерлер сыяктуу жөө жүрүп согуша 
алышпайт.

Канзаада оор сүйлөп жатты.
– Кантип ушундай болуп калды? Сакчылар жок беле?
– Чабармандын айтканына караганда, бул иш аттар сууга-

рылып жаткан учурда болуптур. Эч ким эч нерсе билбейт экен. 
Баары бир сааттын ичинде болуптур, жылкылар баары жапырт 
кыйраптыр.

Пир Мухаммед өзүн өзү колго алып, ордунан турду.
– Эмирлер менен аскер башчыларын чогултуп, кеңешүү за-

рыл. Чогуу бир нерсе чечүү оңой. Эмне кылуу керек экенин ка-
рап көрөлү.

Темирлан Хожа бир аз жеңилдей түштү. «Так эле чоң атасы-
нын өзүндөй аракет кылып жатат. Адегенде баарын угуп, анан 
чечим кабыл алат. Өзүн жоготпойт жана чечкиндүү».

– Биз баарын чакырдык, алар сизди күтүп жатышат. Бизге 
дагы бир кабар келди, Мултанг шаарына Саранг келе жатыптыр.

Мунун баарынан кийин канзааданы эч нерсе менен деле таң 
калтыруу мүмкүн эмес эле. Көпкө созулган кеңешүүдөн кийин 
Мултанды коргоо аракетин уюштуруу жөнүндө чечим кабыл 
алынды.
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Саранг бир ай бою сепилди курчап, бирок шаарды ала ал-
бады. Күн өткөн сайын ал Темирландын демин өзүнүн желкеси 
менен көбүрөөк сезе баштады.

Качкындар жана өз үйлөрүн таштап көчүүгө аргасыз бол-
гондор Темирлан кайсыл жерге келип калганын ага кабарлап 
жатышты. Акыркы кабарлар боюнча Темирлан жакын жерге 
келип калган жана Сарангды каалаган убакытта курчоого алы-
шы мүмкүн эле. Ошентип күндөрдүн биринде ал өз аскери ме-
нен кошо сепилди таштап, белгисиз жакка кетти. Ошол бойдон 
андан кабар келбеди.

Саранг артка чегинер замат Пир Мухаммед Жахангир сепил 
шаардан чыгып, чоң атасын көздөй жөнөдү. Ал Эмир Темирлан-
ды Биях дарыясынын жээгинде жолуктурду. Темирлан андан 
бардык нерсени майда-чүйдөсүнө чейин айтып берүүнү талап 
кылды. Анан аны мактады. Аттардын массалык түрдө кырылга-
нын угуп, канзаадага он миң жылкы берди. Ал эми калган жы-
йырма миң жылкыны эки күндүн ичинде ошол аймактан чогул-
туп алууга буйрук берди. Эгер чогулта албай калса, Темирлан 
өзүнүн берген он миң жылкысын кайрадан өзүнө алып, ал эми 
канзааданын атсыз калган жоокерлерин өзүнүн чарбалык ара-
баларга тиешелүү кызматчыларынын катарына кошмок.

Алдыда аларды олуттуу салгылашуулар күтүп жатты. Жан-
жан менен Асфар аймактарынан Темирлан тез эле өттү. Бирок 
Сахфалда бир аз туруп калды. Бул жерде ал аскердин арткы жа-
гында жүрүүчү арабаларда сакталуучу жүктөрдү башка жерде 
убактылуу сактоо үчүн Делиге жакын жердеги Саман аймагына 
жөнөттү. Ал эми өзү аскери менен кошо Аржудандагы Батнир 
сепилине жөнөп кетти…

Согуштар элге жакырчылык, кырсык, өлүм жана ачкачылык 
алып келет. Бирок согуштан байып, пайда көргөндөр да аз эмес. 
Ушул жортуулда өтө катуу байыгандардын бири соодагер Аф-
шар болгон. Темирлан ага аскердин артынан ээрчип жүрүүчү 
соода кербенди жетектөө милдетин тапшырган. Афшардын 
курч акылы жана тажрыйбасы аскердин арткы бөлүгү жакта 
таалаа базарын ачууга үйрөттү. Мындай базар Самарканддагы 
базардай эле болгон. Бул жерде баары сатылып, сатып алынып 
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жатты. Бирок Самарканддагы базардан айырмаланып баары 
арзан баада сатып алынып, анан жоокерлерге кымбат баада са-
тылган. Мындай базаларда бардык нерсени сатып алууга болот 
эле. Жумасына бир жолу ачылып турган мындай базар өтө узун 
жана кенен болгон. Бардык шаар базарларындай эле бул жер-
де базар башкаруучусу, кайырчылар жана дервиштер болгон. 
Чоң армиянын артында ошондой эле көлөмдөгү эл да ээрчип 
жүргөн. Үйлөнүп-ажырашуу, кулдарды сатып алуу бул жерде 
кадимки эле көрүнүш болгон. Соодагер Афшар оор жүктүү кер-
бендерди эки жолу Самаркандга жөнөтүп, алар Самарканддан 
кайрадан ошондой эле жүктөлүп келген.

Али Султан Тавачынын миң башчысы Шамседдин базарды 
кыдырып жүрүп абдан таң калды. Анткени мындай базарды ал 
биринчи жолу көрүп жатты. Эмирдин атайы тапшырмасы бол-
богондо ал бул жерди көрбөй деле калмак. Бул жерде ал өзүнүн 
тынч жагдайда экенин сезди. Базар кадимки тынч жашоону 
элестеткендиктен ал өзүнүн жортуулда жүргөнүн деле убакты-
луу унутуп койгондой болду. Адегенде базарды кыдырып, ар-
кы-беркини карап, анан соодагерлер менен сүйлөшүүнү чечти.

Миң башчы баарынан мурда кулдар менен кызматчылар 
сатылган жерге токтоону чечти. Демейде талап-тонолгон нер-
селердин баарын, анын ичинде кулдарды да бул жерге жүз баш-
чылары алып келишчү. Алар өздөрүнүн олжолорун же сатып 
же башка нерселерге алмаштырышкан. Миңбашчы ошол жер-
де туруп тирүү товар сатып жаткан жүзбашчынын бирин таа-
ныды. Ханахмед согушта абдан мыкты салгылашканы менен 
соодалашуу жагынан жөндөмдүүлүгү көрүнбөй жатты. Базар-
дын өзүнүн мыйзамдары менен кошо өзүнүн аскер башчылары 
сыяктуулары да болгон. Ханахмед өзү эле базарга беш жүздөн 
ашык туткун алып келди. Алардын ичинен дээрлик жүзгө жа-
кыны жаш кыздар болгон… Бирок алардын баары анын өзүнүкү 
эмес болгон, демейде жоокерлер өз олжолорун чогултуп, бир 
жоокерге тапшырып, аны базарга жөнөтүшкөн, ал эми ал жоо-
кер олжолорду базарга алып барып, сатып келген.

Соодагер менен жүзбашы соодалашып жатып өздөрүнүн та-
мактарын да кургатышты.
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– Оо, кадырлуу маркумдун уулу, сен бааны өтө жогору көтө-
рүп жатасың, - деп соодагер күңкүлдөнүп жана ачууланып ай-
тып жатты. – Мен андай акча бере албайм!

Анан ал туткундардын бирине келип, ага тиштерин көргө-
зүүгө буйрук берди. Жаш туткун оозун ачканда, соодагер жыл-
кыны сатып алып жаткандай эле анын оозуна бармактарын са-
лып, жаагын көбүрөөк ачты.

– Мына, көрдүңбү, мунун азуу тиштери чириген экен. Мунун 
тиштерин дарылоого, багууга жана кантип кызмат кылууну үй-
рөтүүгө көп акча сарпташым керек болот… Жок, тууган, мунун 
баарына көп акча сарпталат! – деп туткундун жаагын коё берип, 
башка туткундун жанына келди. Анан ал туткундун булчуңда-
ры менен кабыргаларын бармактары менен ушалап, текшерди. 
– Алланын ысымы менен айтайын, мына муну карачы, мунун 
араң эле жаны турат. Кабыргалары көрүнүп турат. Мен муну 
койго окшотуп эки жыл бою багып семиртишим керек болот. 
Ох…ох! Канчалаган чыгымдар кетет буларга!

Миңбашы Шамседдин мунун баарын четтен карап турганы 
менен көрмөксөн болуп турду. Жүз башы да соодагердин сөзүнө 
көнбөстөн, соодалашууну билерин далилдегиси келип жатты.

– Сен кыздарды кара, кандай кыздарды алып келгенимди 
карачы. Баары жаш. Буга эмне дейсиң?..

Соодагер менен Ханахмед күң кыздар турган жакка өтүш-
тү. Соодагер бир нече кыздын эмчектерин кармап көрдү, көй-
нөктөрүн көтөрүп, денелерин карады, анан чачтарын кармап 
көрдү. Базарга алып келинген күң кыздар соодагердин мындай 
кылып жатканына кош көңүл мамиле кылып жатышты. Согуш-
тун өзүнүн мыйзамдары болгон. Туткунга түшүп калгандан ки-
йин алар бирөөнүн күңүнө айланышкан. Эгер алардын кожоюну 
кааласа, аларды эркиндикке чыгарган, каалабаса дайыма кыз-
матчы жана күң кылып алып жүргөн же дагы башка бирөөлөргө 
сатып жиберген.

Соодагер бир аз артка басып, кайрадан күң кыздарды карап, 
күңкүлдөдү:

– Жаман эмес, бирок бир тоскоолдук бар.
– Кандай тоскоолдук, соодагер мырза? Кыздар гүлдөрдөй 

болуп турат. Биз базарга эң жаш кыздарды алып келдик. Эгер 
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он алты жаштан өткөн кыздарды да алып келгенибизде базарда 
орун калбай калмак.

Соодагер айтканынан кайтпай турду. Күңдөрдү ал эң төмөн 
баада сатып алгысы келип жатты окшойт. Ал ынсабы жок адам 
эле. Жоокерлер ар бир туткун үчүн кан төгүшкөн. Ал эми бул 
соодагерлер эмне эрдик кылышты? Эң көп пайданы ушулар 
алып жатышты.

– Булар эркек көрө элек кыздар экенин мен кайдан билем? 
Сенин ээликкен жоокерлериң бул кыздарга тийбегенин кайдан 
билем? Бир нече убакыттан кийин буларыңдын кош бойлуулу-
гу билиниши мүмкүн. Анда мен эмне кылам? Төрөгөн аял көңүл 
ачууга да, кызмат кылууга да жарабайт. Бул жерге бир күндө 
канча күң алып келишерин билесиңби? Эгер ар бириңер менен 
ушунча сүйлөшсөм, түнү бою уктабай чыгам го.

Соодагердин кыңкылдай бергени Ханахмедке жакпаса да ал 
соодалашууга акыркы ирет аракет жасады.

– Соодагер мырза, сенде күң кыздардын эркек көргөнүн же 
көрбөгөнүн текшере турган аялдар бар го. Алар кыздарды ка-
рап, кармап көрүп эле билип коюшат го.

Миң башы Шамседдин мындан ары күтүп тура албады. Соо-
дагер өзү каалаган бааны бир курушка да көтөрбөстүгү ачык 
болду.

Алтын менен күмүш сатылуучу катарда сатуучуларга ка-
раганда сатып алуучу жүз башылар көп эле. Алар өздөрү үчүн 
жана аларга тапшырык берген башка жоокерлер үчүн бийик 
өтүктөрдү жана баш кийимдерди сатып алып жатышты. Бул 
жерде бардык нерсе ашып-ташып турганы менен баалары кым-
бат болгон. Жөнөкөй эле өтүк үчүн алтын мончок сурашкан. Са-
маркандда мындай алтын мончокко жыйырма жуп бийик өтүк 
сатып алууга болгон. Жоокерлер арасында каракөл козусунун 
көрпөсүнөн жасалган баш кийимдер жогору бааланган. Ыңгай-
луу өтүктөр жана жылуу баш кийимдер алар үчүн өтө маанилүү 
болгон.

Мындай бааларды көргөндөн кийин Шамседдин бул жерде 
тургусу да келбей калды. Базар башчысынын чатыры каерде 
экенин сурап билип, ошол жакка жөнөдү. Ал чатырга киргенде 
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эле анын баш кийиминдеги кызыл түстүү куш жүнүн көрүп, ба-
зар башчысы анын алдында Али Султан Тавачынын миң баш-
чысы турганын билди.

– Кандайча келип калдыңыз, урматтуу миң башы, тынччы-
лыкпы? – деп базар башчысы конок отурар замат сурады.

– Тынччылык, - деп миң башчы жооп берди. – Мени Тавачы 
жөнөттү. Текшерүү үчүн келдим. Тавачы деле өзүнө өзү кожоюн 
эмес экенин билесиң.

Базар башчынын бети карарып, тамагы кургап кетти. Ал 
коркуп кеткендиктен томпойгон курсагы да куркурап кетти. 
Башкаруучуга бирөө бир нерсе деп айткан окшойт. Ал болсо 
текшерүүнү Тавачыга тапшырып, ал эми Тавачы миң башыны 
жөнөткөн турбайбы. Соодагер өзүнүн мындай оюн сыртка чы-
гарбады. Ал өзүн жоготуп, эмне кыларын билбей турду.

– Сизди көңүл коюп угуп жатам. Кандай буйрук болсо да ат-
карабыз, иншалла!

Миңбашы канчалык көп сөз айткан сайын базар башчы да 
өзүнө ошончолук тез келип жатты. Миң башы айтып жаткан 
бардык жаман иштер базар башчысына түздөн түз тиешеси жок 
болгондуктан ал бир аз жеңилдей түштү. Демек анын иштери 
жөнүндө башкаруучунун чатырындагылар али билишпейт. Би-
рок миң башы кептин баарын айтып бүттүбү? Балким ал негиз-
гисин айта электир?

Бир аздан кийин чатырга соодагер Афшар кирип келип, са-
ламдашкан соң, көргөзүлгөн орунга отурду. Базар башчысы да-
роо кепти баштады.

– Афшар ага, сенин соодагерлериң Улуу башкаруучунун эр 
жоокерлеринин товарларын жана кулдарын ээлеп алып жатып-
тыр го. Башкаруучуга сен ушинтип кызмат кылып жатасыңбы?

Афшардын жан дүйнөсүндө коркуу сезими пайда болду. 
Эгер чынында эле ушундай болгон болсо, аны Эмир берген ин-
дульгенция да сактай албайт. Ал эми базар башчысынан жардам 
күтүүнүн кажети жок эле. Анткени ал да өз жанын куткарууга 
тырышып жаткан.

– Менин соодагерлеримдин Улуу башкаруучунун эр жоокер-
леринин товарларын жана кулдарын ээлеп алууга кандай акы-
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лары бар? Мен алардын терилерин сыйрыйм! Бул жерде кан-
дайдыр бир жаңылыштык болуп калса керек. Биз муну чечебиз.

– Бул жерде жаңылыштык жөнүндө кеп болушу мүмкүн 
эмес, - деп миң башы көнбөдү. – Айтчы, Самаркандга жөнөтүл-
гөн кербен кайрылып келдиби?

– Эчак эле кайрылып келген, ага.
– Мына ушунда жатат кептин баары. Башкаруучунун жоо-

керлеринин бири өзүнүн үйүнө эки күң кызды жөнөткөн экен, 
бирок алар жеткирилбегендиги тууралуу кабар келиптир. Алар-
ды көргөн да эч ким жок экен.

– Урматтуу миң башы, ал жоокер ушул жердеби? – деп сөзгө 
базар башчысы аралашты.

– Ооба, мен аны өзүм менен кошо алып келдим.
– Базарда күң кыздарды саткандар көп. Соодагердин ысы-

мын жоокер билет бекен?
– Эгер жаңылышпасам, анын ысымы Нурахмед.
Соодагер Афшар бышылдап кирди.
– Ит десе, иттин баласы десе, алдамчы, катынпоз, канчык-

тарга да, күчүктөргө да көзү түшөт бул акмактын…
Бир аздан соң чатырга бир нече адам келди, алардын бири 

жоокер эле. Ал эми колдору байланган соодагер Нурахмед ча-
тырдын ортосунда турду. Базар башчысы анын жанына келди.

– Сени эмне үчүн байлашканын билсең керек. Жүзү кара, 
кадырсыз акмак десе, Улуу башкаруучу орноткон мыйзамдар-
га каршы иш кылууну чечипсиң да. Жоокерлердин олжолоруна, 
кулдарына кожоюндук кылып, алардын товарларына көз арт-
кан турбайсыңбы.

Базарда Ханахмед менен талашып тартышып жаткан соода-
гер дал ушул Нурахмед болчу.

Соодагер өзү деле чатырга кирер замат тааныш жоокер ме-
нен миң башыны көрүп, чынында эле чоң ката кетиргенин тү-
шүнүп, тизелеп жыгылып, жалынып-жалбара баштады.

– Ооба, мен бир жаңылыштык кылдым, урматтуулар, силер-
дин балдарыңардын атынан суранам, мени кечиргиле. Канча 
керек болсо, ошончо төлөп берем.

– Сени кандай жаза күтөрүн билесиңби?- деп бул жолкусун-
да миң башы сүйлөдү.
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– Билем, сиздин курмандыгыңыз болоюн, билем – өлүм жа-
засы!

Базар башчысы анын жаагына бир чапты.
– Ушундай ишти кылып жатып, жазасын алам деп ойлобо-

дуңбу? Кыздарды каякка каттың?
Жаагына катуу чабылгандыктан Нурахмед жыгылып түшө 

жаздады. Бирок эгер азыр жыгылса аны эч ким тургузбастыгын 
түшүнүп, термелип кетсе да, өзүн кармап калды да, ыйлактап 
жиберди:

– Аларга көзүм түшүп, өзүмө алып алгам.
Эгер Нурахмед өлүм жазасы менен жазаланса, соодагер Аф-

шардын беделине катуу доо кетмек. Муну Афшар жакшы түшү-
нүп турду. Ошондуктан миң башыга кайрылды.

– Урматтуу миң башы, менимче, эгер бул акмак жазаланса, 
биздин эр жоокерибиз эч нерсесиз калып, акча ала албай калат.

Соодагер эмне деп айтып жатканын миң башы түшүнүүгө 
аракет кылып, аны жакшылап карады.

– Муну менен эмне деп айткың келип жатат, эмне сунуш кы-
лып жатасың?

Афшар онтой түштү.
– А-йт-ай-ыы-н дегеним, балким жоокерге анын кетирген 

чыгымдарын жүз эсе өлчөмдө кайтарып берип, ошону менен 
бул маселени чечип койсок кандай болот дегеним.

Миң башы Шамседдин эшиктин жанында турган жоокерди 
карады.

– Мындай чечимди товардын кожоюну гана кабыл ала алат. 
Сен кандай дейсиң?

Болуп жаткан окуяны ушуга чейин эшиктин жанында ту-
руп, кызыгуу менен карап жаткан жоокер, соодагерди карады. 
Соодагердин жүзү жардам сурап жаткандай көрүндү. Жоокер-
дин боору ооруп кетти. Душманды жылаңач колу менен өлтү-
рүп, өлүмгө карай умтулуп көнгөн жоокер эми ушинтип боору 
ооруп, эмне кыларын билбей туруп калды. Бул жер согуш май-
даны эмес, соода майданы эле. Ал ийинин куушуруп койду.

– Эмне деп айтайын, ага, кандай туура көрсөңүз, ошондой 
кыла бериңиз.
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Жоокердин жообуна миң башы Шамседдин ыраазы болду.
– Ал эми сен эмне дейсиң, арамза? – деп ал соодагерден су-

рады.
Ал бир нерсе деп жооп берүүгө алсыз болуп турду. Ал баа-

рына макул болчу. Дарга асылуудан аман калыш үчүн ал башын 
ийкеди.

– Кандай айтсаңыз, ошондой болот, урматтуум.
Миң башы чечимди чыдамсыздык менен күтүп жаткан ба-

зар башчысы менен соодагер Афшарды карады.
– Силер эмне дейсиңер?
Афшар дароо жооп берди:
– Алланын ысымы менен ант берем, жоокердин акчасы 

анын үйүнө жеткирилишин жеке өзүм көзөмөлдөйм, өзүмдүн 
адамым менен кошо жөнөтөм.

– Биздин урматтуу миң башчыбыз кандай десе ошондой 
болот, - деп базар башчысы суудан кургак чыкканына сүйүнүп 
айтты.

– Пай-пай-пай! Силер оңой кутулуп кетебиз деп ойлобогула.
Миң башы бул сөзү менен эмнени айткысы келип жатканын 

түшүнбөгөн базар башчысы менен соодагер Афшар толкунда-
нып, тынчсыздана түшүштү.

Миң башы ага такалган көз караштары көрүп, өзүнүн эмне 
деп айткысы келгенин түшүндүрдү. – Урматтуулар, түшүнүп 
койгула, бул олуттуу маселе болгондуктан чечимди башкаруучу 
кабыл алат.

Толкунданганынан тердеп кеткен соодагер Афшар жакасы-
нын топчусун чечти.

– Эмне сунуш кылып жатасыз, урматтуум?
Миң башы мурдатан ойлогон ойун айтты.
– Эгер эки туткун үчүн силер жүз эсе өлчөмдөгү акча төлөп 

берүүгө макул болсоңор, жана туткундардын кожоюну да ошого 
макул болсо, демек, менин айтканымды ырастаган болосуңар.

– Албетте, улуу урматтуу, - деп соодагер Афшар менен базар 
башчысы жапырт жооп беришти.

– Бирок Самарканддын баасы боюнча төлөйсүңөр, анткени 
туткундар үчүн акча эчак эле төлөнүп, Самаркандга жөнөтүл-
гөн, - деп миң башы кошумчалады.
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Соодагер Афшардын түрү анын алсыз абалда турганын бил-
дирип турду.

– Биз каршы эмеспиз.
Миң башы дагы бир нерсени кошумчалады.
– Ар бир кыз үчүн жүз эсе өлчөмдө төлөйсүңөр. Бирок муну 

менен бүтпөйт.
Чатырдын ичиндегилер тынчсыздана башташты.
– Дагы эмне, урматтуу миң башы?
Миң башы Шамседдин соодагер Нурахмеддин жанына бар-

ды.
– Нурахмед камчы менен жүз жолу сабалышы керек. Бол-

гондо да базардын ичинде, элдин көзүнчө.
Базар башчысы кооптонуп сурады:
– Сөзсүз ушундай болушу керекпи, урматтуу миң башчы?
– Ооба, милдеттүү түрдө! Болгондо да соодагер Афшардын 

ортого түшкөнүнө байланыштуу өлүм жазасы жүз камчы сок-
кусуна алмаштырылат деп базар аянтында жарыя кылынсын, 
болбосо…

Баары миң башы Шамседдин айткандай болду. Соодагер 
Нурахмед кылмышкер деп жарыяланып, базар аянтында камчы 
менен жазаланды, ал эми жабыр тарткан тарапка жүз эсе өлчөм-
дө төлөнүп берилди.

Көчмө базарда чогулган адамдар мындай чечимди колдоп, 
адилеттүү Улуу Эмирдин атына дуба окушту.

Базардагы окуя Али Султан Тавачынын ачуусун келтирди. 
Ал бул жөнүндө Улуу Эмирге билдирип жатканда башкаруучу-
нун ачуусун келтирем деп ойлогон. Эмир анын кабарын уккан 
соң өзүнө гана белгилүү болгон бир бурчту көзү менен көпкө 
чейин тиктеп, бармактары менен теспени терип жатты. Анан 
Али Султан Тавачыга белги берип, кете берүүгө буйрук берди.

…Аскер жана мамлекеттик соода тез арада өзгөртүлүүгө 
муктаж болгон.

…Ошол түнү аскер башчылары катышкан кеңешмеде ушул 
маселе боюнча кызуу талкуу жүрдү…
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4- БАП

…Ватикан, 1398-жылдын аягы.
Рим Папасынын заңкайган резиденциясы бир кабаттуу 

имараттардын үстүнөн кара болуп көтөрүлүп турду. Ыраакта 
заңкайган Колизей көрүнүп турду. Кеч кире элек болсо да, Ва-
тикандын терезелеринин ичинде шамдар жагылып калган эле.

1389-жылы Рим Папасы болуп Бонифаций IX дайындалган-
да Европанын абалы өтө жакшы эмес болчу. Христиандар бири-
бирине ырайымсыз кол салып, бири-бирин талап-тоноп, өлтү-
рүп жатышкан. Ошол учурда чыгыш башкаруучуларынын кай-
сынысы болбосун Европаны кыйратып коё алмак. Осмон армия-
сы Европа үчүн эң коркунучтуу болгон. Папанын тактысына Бо-
нифаций келгенде гана ал Литвалык княжествону Орден менен 
элдештире алган. Бирок ошол эле жылы Бириккен европалык 
аскерлер Косово талаасындагы салгылашууда осмон аскерине 
жеңилип, натыйжада Сербия Осмон империясынын курамына 
кирген. Бирок осмон султаны  Байезид муну менен гана чектел-
бестен 1390-жылы гректердин Австриядагы Филадельфия деп 
аталган акыркы форпостун жеңип алган. 1397-жылы Баязид 
Венгрияга жортуул жасаган. Европадагы абал европалыктарга 
үмүт калтырбай жатты. Осмон аскерине туруштук берүү үчүн 
Рим Папасы бүткүл Европаны бириктирүүсү зарыл болчу. 1396-
жылы анын аракетинин натыйжасында Англия менен Франция 
тынчтык келишимине кол коюшкан. Витовду (41) да өз тара-
бына тартыш үчүн Папа өзүнүн кээ бир кызыкчылыктарынан 
баш тартып, Витовго Литва жана Орус падышалыгына ээлик 
кылууга батасын берген. Бирок булардын баары Осмон импе-
риясына туруштук берүү үчүн жетишсиз болгон. 1398-жылы 
Токтомуш менен Темир Кутлугдун аскерлеринин ортосунда 
салгылашуу болуп, анда Токтомуш жеңген. 

(41) 1392-жылдан баштап башкаруучу болгон Литванын 
улуу князы.
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Бирок кийин дагы бир салгылашуу болуп, анда Темир Кут-
луг жеңүүчү болгон. Токтомуш Литвага качкан. Ал кезде орус 
княздары да бири-бири менен согушуп турган. Чыгыш Римдин, 
тактап айтканда Византиянын абалы да жакшы эмес болгон. 
Император Мануил II Константинопольду зорго кармап турган. 
Ал эми Египеттин султаны Баркук Египет менен Сирияны кор-
гоп, христиандарга ырайым көргөзгөн эмес.

Бонифаций IX терезеден көчөнү карап турду. Анын арткы 
жагында күйүп жаткан шамдар анын келбетин кызык кылып 
көрсөтүп жатышты. Сыртта кар лапылдап жаап жатты, айлана-
нын баары аппак жана тыптынч болуп турду. Асты жакта узун 
кара чапан кийген кечилдер бир катар болуп карга издерин 
калтыра басып кетип жатышты. Бонифаций IX карда калган из-
дерди ынта коюп караганы менен такыр башка нерсени ойлоп 
жатты. Табиятты суктанып карап турууну ал дайыма жактырчу, 
бирок короодогу тыкан отургузулган дарактар менен гүлдөр 
бүгүн эмнегедир анын көңүлүн бурган жок. Ал тынчсызданып 
жатты. Анткени ал өзү көбүрөөк корккон нерсе – түрктөрдүн 
Борбордук Европага басып кириши - башталып жаткан эле. Ал 
өзү менен өзү сүйлөшө баштады.

– Осмондорду ким токтото алат? Европада аларды токтото 
турган күч калбады.  Байезид жадагалса Европанын бириккен 
күчтөрүн да талкалады. Византия бүгүн болбосо да, эртеңки 
күнү түрктөрдүн кылычынан кулайт. Ойлон, Бонифаций, ой-
лон! Болбосо Европа кайрадан түрк аттарынын туягы астында 
калганы турат. Андай боло турган болсо, христиандыкта да за-
рылчылык болбой калат! Баары исламды кабыл алууга мажбур 
болушат.

Ал өзүн оор жагдайдан чыгуу жолун таппай жаткандыгы 
үчүн күнөөлөп жатты. Ал кызыл ноотудан жасалган терезе пар-
дасынын жибин тартып койду. Ал азыр Ватикандын короосун 
да көргүсү келбей турду. Эгер мындай боло берсе Ватикан да 
жок болот. Ал өзүнүн бөлмөсүнө кирип, жазуу столунун жанын-
дагы чуңкур олпок отургучка отурду. Анан көзүн жапты. «Ой-
лон, Бонифаций, ойлон!». Анын акылында ар түрдүү ойлор пай-
да болуп жатты. Бирок алардын бири да көңүл бурууга татык-
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туу болгон жок. «Эгер ушул түрктөр болбогондо, дүйнөнү хрис-
тиандар башкармак. Европага бирде скифтер, бирде сактар (42), 
бирде Атилла, бирде аварлар, бирде Батый, анан гектүрктөр, 
эми осмондор басып келип жатышат. Багдад менен халифатты 
Чынгызхандын небереси Хулаки жок кылганы жакшы болгону 
менен татарлар деле христиан динине өтпөстөн исламга кирип 
кетишти. Муну токтотуу керек! Бирок кантип?»

Папа өзүнүн жанындагы столдо жаткан коңгуроону алып 
шыңгыратты. Бир аздан кийин анын жардамчысы кардинал 
Иннокентий кирип келип, столдун жанында унчукпай туруп 
калды. Папа өзү сөз баштамайынча суроо бербестен күтүп туруу 
зарыл болгон. Бирок Бонифацийдин чыдамы кетти. 

– Улуу урматтуу, Витовдон кабар барбы?

(42) көчмөн жана жарым көчмөн уруулар.

– Биз алган маалыматтар боюнча Литва менен Орус жери-
нин падышасы Чыгыш тарапка багытталган жортуулду ток-
тотуптур, - деп ал колдору менен өзүнүн ак белбоосун кармап 
айтты. – Ал Пруссияга барат окшойт. Алардын ортосундагы 
мамилелер абдан начарлап жатат. Эки өлкөнүн чек арасында-
гы айылдардын тургундары көчүп жатышат, согушка даярдык 
көрүлүп жатат. 

Бул маселени папа өзү үчүн тактап алууну чечти.
– Демек, эки тарап тең даярданып жатыптыр да.
– Так ошондой! Кандай чечим болот, улуу урматтуу?
Бонифаций IX бир аз ойлонуп туруп анан айтты:
– Эч кандай чечим болбойт. Алар бири-бири менен согушуп, 

алсыздана беришсин. Алар алсызданган сайын биздин кадыры-
быз көтөрүлөт. Мына ошондон кийин анан биз алардын ортосу-
на түшүп, аларды элдештиребиз. Ватикандын бедели падыша-
лардын беделинен бийик туруусу зарыл!

Бонифаций IX чечимине анын жардамчысы кардинал Инно-
кентий ыраазы болду.

– Абдан сонун чечим болду, улуу урматтуу.
Кардиналдын минтип жасакерденишине папа көңүл деле 

бурган жок.
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– Константинополдон кандай кабар бар?
– Ал жактан келген кабарлар анча жакшы эмес. Алынган 

маалыматтарга ылайык, Йылдырым  Байезид өз аскерлеринин 
жарымын Эдирне аймагына тартыптыр.

– Бул жолкусунда ийри  Байезид (43) Африкага барат ок-
шойт. Бул түрк дүйнөнүн баарын басып алгысы келип жатат ок-
шойт? – деп Папа шылдыңдагансып сурады.

– Жок, улуу урматтуу, биздин маалыматыбыз боюнча Ос-
мон султаны бул жолкусунда Константинополго кол салат экен, 
- деп айтты кардинал.

– Ал экинчи Римди тизелеткиси келип жатат. Бул анын 
үчүнчү аракети болот. Чыгышта үчүнчү аракетке өтө катуу кө-
ңүл коюшат.

Рим Папасы кабагын бүркөп, көздөрүн акырайтты. Анан 
анын бетинин түрү чукул өзгөрүп, бети тарта баштады. 

– Аны токтотуш керек, Иннокентий! Византиянын импе-
раторуна силер бул жөнүндө кабар бердиңерби? Ал алдын ала 
чара көрүүсү зарыл. – Папа капысынан бир нерсени эстеп ток-
топ калды. – Чыгышта бирөө чыгыптыр деп айттың эле, анын 
аты ким? Ал, менимче, Индияга жортуулга чыкса керек! Алек-
сандр Македонский го! – деп шылдыңдагансып айтты ал.

– Ооба, улуу урматтуу. Аны Александр деп аташат… Кечире-
сиз…Анын аты Темирланленг.

Рим Папасы анын ысымын зорго айтты.
– Кандай? Темирлан ла…енг? Бул ысымды эстеп калыш да 

кыйын экен. Тамер…лан деп айтса оңой айтылат экен. Темир-
лан. Баса, «ленг» деген эмнени билдирет? 

(43)  Байезиддин сол көзү салгылашуулардын биринде ма-
йып болгон. 

Кардинал аны оңдоп койду.
– «Ленг» эмес, «ланг». Элдин айтымына караганда жаш ке-

зинде анын бутуна жебе тийип, оор жаракат алган экен. Ошон-
дон кийин аксап, акырын басып калыптыр, ошондуктан аны 
«ланг» деп аташат экен.

– Ал да түркпү?
– Ооба, улуу урматтуу, болгондо да ашынган түрк жана му-

сулман.
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Рим Папасы эриндерин кысып, ачуусу келип ордунан турду, 
анан бышылдаган бойдон терезеге жакындады. Анан кардинал 
угуп калбасын дегенсип ичинен акырын айтты «Ай ушул түрк-
төр!». Анан кайрадан парданын жибин тартты, бирок бул жол-
кусунда парданы ачты. Калың кездеме чайпалып, терезенин 
эки тарабына ажырады.

Эшикте кызматчылар эртең мененки убакыттан баштап 
жаап жаткан карды жыгач күрөктөрү менен күрөп, дарактар ме-
нен түптөрдүн алдына сүрүп жатышты. Алардын артынан жол 
кара болуп көрүнүп жатты…

Кокусунан анын акылына кызык бир ой келди. Ал ой түрк-
төрдөн кутулууга жардам бермек. Анын көздөрү жаркырай түш-
тү. Эмне үчүн ушул жөнөкөй ыкма анын акылына ушуга чейин 
келген эмес? Ал өзүнүн жардамчысы кардинал Иннокентийге 
бурулду.

– Мага ошол Темирлан жөнүндө кеңири маалымат керек. 
Анын Индияга карата жортуулу жөнүндө кеңири маалымат ке-
рек. Ал бир нече убакыттан кийин баары бир Делини басып ала-
рын билем. Андан кийин эмне болорун сен билесиңби?

Кардинал эч нерсени түшүнбөдү.
– Мунун баарынын сизге эмне кереги бар, улуу урматтуу?
Бонифаций өзүнүн колдорун сүйүнүү менен ушалап алып 

анан сүйлөдү:
– Индияны басып алган адам өзүн Александр Македонский-

ге окшоп дүйнөнүн императору деп эсептей баштайт.
Жардамчы дагы деле эч нерсени түшүнбөдү.
– Бирок андан бизге кандай пайда? Биз алган маалыматтар-

га ылайык, ал Делиге жакындап калыптыр. Бирок Дели каякта 
турат, ал эми Рим каякта турат? Алардын ортосунда көп айлык 
жол турат.

Рим Папасы таң калды.
– Эх, Иннокентий, мынчалык маңыроо болбосоң. Делини 

Темирлан баары бир басып алат, кептин баары ушунда болуп 
жатат! Урматтуу кардинал, Индиядан кийин Темирлан сөзсүз 
Батышка барары эсиңде болсун. Мына дал ошол учурда аны Ба-
тышта  Байезид менен кагыштыруу зарыл. Кандай жол менен 
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болсо да ушуну кылыш керек. Эки түрктүн бүтүн дүйнөгө ээлик 
кылуу үчүн бири-бири менен салгылашуусу бизди сактап калат!

Айтылган сөздүн маанисин кардинал эми гана түшүнө баш-
тады. Ал бай бирок жашыруун китепканада окуган кол жазма-
ларды эстөөгө аракет кылды. Ал китепканага бир нече адамдан 
башка эч ким киргизилген эмес. Ал эстей албай жаткан кол жаз-
малар түрктөр жөнүндө болгон.

– Сиз туура айтып жатасыз, улуу урматтуум. Мен өзүбүз-
дүн китепканабызда окуган кол жазмаларды эми эстедим. Алар 
түрктөр тууралуу эле. Аларда бир каган болгон. Мамлекетти 
жакшы башкарып, калктын талаптарын канааттандырыш үчүн 
ал өлкөнү улустарга бөлүштүргөн. Ошол улустарды башкарган 
адамдарга ал хан, султан же шах деген наам берген. Ал эми ка-
ган ошолордун баарынын үстүнөн көзөмөлдөп турган. Каганат 
– бул мамлекетти башкаруунун эң бийик деңгээли. – Кардинал 
ойго батты. – Демек, келечекте, Темирлан менен  Байезид каган-
дык үчүн кармашат.

Жардамчысынын ой жүгүртүүсүнө Бонифаций ыраазы бо-
луп калды.

– Менин эмне деп айтууну каалаганымды мына эми түшүн-
дүң. Эгер ушундай ой жүгүртүүнү улантсаң… - Бир азга унчук-
пай туруп, анан кошумчалады:

– Ким билет, балким, келечекте менин ордумду ээлеп калар-
сың.

Кардинал Иннокентий ыраазылык белгиси катарында таа-
зим кылып ийилди.

– Жакшы тилектериңизге ыракмат, улуу урматтуум. Муну 
эми убакыт көрсөтөт. Андай нерсе мүмкүн болушунча кечирээк 
болсо жакшы болор эле. Азырынча биз сиздин көлөкөңүздө эле 
жүрө берели. Сиз абдан даанышмансыз! Сиз…сиз…Бирок, ме-
нимче, Темирлан менен  Байезид бири-бири менен согушууга 
ниеттери жоктой көрүнөт.

Рим Папасы анын сөзүн үздү.
– Иннокентий, муну мен сенден жакшыраак билем! Биз эки 

тарапты көкүтүп, кагыштырабыз, аларды бири-бири менен со-
гушууга түртөбүз. Биздин күчүбүз мына ушунда болот. Биз өзү-
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бүздү куткарып калышыбыз үчүн аларды бири-бирине душман 
кылышыбыз керек. Ошондой кылганда гана биз биринчи Рим-
ди да, экинчи Римди да сактап калабыз. Иннокентий, сен өзүң-
дүн эпчилдигиңди көрсөт эми!

Рим Папасы кайрадан артка бурулуп, терезени карады. Да-
рактарга, үйлөрдүн чатырларына жана тазаланган жолго кай-
радан кар жаап, эшиктегилердин баарын, анын ичинде кызмат-
чыларды да үйлөрдүн ичине кирүүгө мажбур кылыптыр.

Согуштар адамдарга бактысыздык алып келип, мамлекет-
терди кыйратат. Согуштун айынан жүздөгөн, миңдеген, он миң-
деген адамдар качкынга айланып, өз үйлөрүн таштап, башка 
жактарга көчүүгө аргасыз болушат. Алар бир ууртам сууга жана 
бир үзүм нанга муктаж болушат. Алар өздөрүнүн тагдырын өз 
алдынча чечүүгө жөндөмсүз болуп калышат.

Улуу Эмирдин жортуулу элдердин арасында коркунуч, чо-
чулоо жана дүрбөлөң жаратып, бардык жолдордо узакка чубал-
ган качкындар тизмегинин пайда болушуна алып келген. Элдер 
тынч жерлерди издеп, кээ бири арабачан, ал эми кээ бирлери 
жөө бойдон согуштан качып жатышты. Ушул чала тойгон жана 
дайыма куугунтукталган адамдардын коркуу сезимин пайдала-
нуу керек эле. Алардын тынчсызданган өңдөрү Темирландын 
жеңиштүү аскерине оң таасир тийгизген. Бир айылга же шаарга 
кирүүдөн мурда Темирлан ал жакка атайын адамдарды жөнөт-
көн. Кээде өзүнүн адамдарына кошуп туткундарды да жөнөт-
көн. Ал туткундар шаарлар менен айылдарды кыдырып, өздөрү 
көргөн нерселерди жергиликтүү калкка айтып беришкен, ал 
эми Темирландын адамдары майда-чүйдөлөрүнөн бери айтыш-
кан. Мындай кылуу аркылуу алар «дүрбөлөң» деген куралды 
курчутушкан. Дүрбөлөң адамдардын акылына жана жан дүй-
нөсүнө катуу таасир тийгизген. Кабарлар аркылуу адамдарды 
башкарууга, ал эми дүрбөлөң аркылуу аларга согуштун даамын 
сездирүүгө болгон. Согуштун даамын алдын ала сезип, дүрбө-
лөңгө түшкөн адамдар каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн 
жоготуп коюшкан.

Кыйрагыс жана бекем деп эсептелинген Батнир сепили 
кербен жүрүүчү жолдордун четирээк жагында жайгашкан. Бул 
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сепилдин дубалдары ушунчалык бекем болгондуктан ушуга 
чейин бир да индиялык ража бул жерге жаман ой менен жа-
кындоого батынган эмес. Бул сепил шаардын жүз миң аскери 
болгон. Сепил башчысы Райи Долчин бардык аймактан салык 
чогулткан.

Ажудан, Дайбалпур жана башка жактардан качкан качкын-
дардын дал ушул Батнир сепилине келишинин себеби бул се-
пилдин Темирлан басып өтө турган жолдон алыс жерде жай-
гашкандыгында жаткан. Бирок Улуу Эмир чоң жолдун чет жа-
гында жайгашкан Батнир сепилинде жүз миң аскер бар экенин 
уккандан кийин кыска кеңешме өткөрүп, ал жакка баруу жө-
нүндө чечим кабыл алат. Каршылаштын жүз миң аскерин арт-
та калтырып коюп, Делиге барууну туура көрбөдү. Ал эми Райи 
Долчин өзүнүн сепилинин кыйрагыс экенине ушунчалык катуу 
ишенгендиктен Темирландын аскерлери анын жүз миң аскери-
нен эки эсе аз болсо да алар менен ачык салгылашпоону чечти.

Сепил башчысы дарбазанын алдында эрте менен уу-дуу бо-
луп жатканын угуп мунаралардын бирине чыгып, асты жакты 
карады. Алды жакты карап, өзүнүн көздөрүнө ишенбей турду. 
Оо, Алла! Ал жерде ушунчалык көп аялдар, кичине балдар, эр-
кектер жүрүшүптүр. Жыйналган элдин саны ушунчалык көп 
болгондуктан алардын аягы көлгө барып такалыптыр. Элдин 
тынымсыз келип жаткан агымы ага чейин эле топтолуп турган 
элдин санын андан бетер көбөйтүп жатты. Акыры калың элдин 
арасындагы кептер жана алардын дүрбөлөң сезимдери сепил-
дин ичине өтүп, шаарга да тарады. Сепилдин сырт жагында 
адамдардын кыйкырыктары жана ыйы угулуп, жардам сурап 
созулган колдору көрүнүп турду. Райи Долчини да акырындык 
менен дүрбөлөң баса баштады.

– Өкүрүктөрдү, кыйкырыктарды, кептерди токтоткула! 
– деп ал дүрбөлөңдөн өзүн оолактатуу максатында сепилдин 
сыртындагы элге кыйкырды. – Силер кимсиңер, силерге эмне 
керек?

Дайбалпурдан келген качкындардын бири алдыга чыкты. 
Узун бойлуу болгонуна карабастан анын үнү аялдыкындай ичке 
экен.
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– Биз сизге аксактан сактаныш үчүн келдик! Бизге жардам 
бериңиз. Ага баш ийбегендердин баарын ал өлтүрүп жатат, ки-
чине балдар менен аялдарды туткунга алып, ал эми өлтүрүлгөн 
эркектердин баштарынан мунараларды же дөбөлөрдү тургузуп 
жатат. Сиз бул жерде көрүп турган адамдардын баары Ажудана-
дан, Дайбалпурдан жана башка жерлерден качып келишти. Бул 
байкуш адамдарга жардам бериңиз!

Сепилдин жанындагы адамдардын ушунчалык көп саны се-
пил башчысы Райини тынчсыздандырган жок. Тескерисинче, 
ушунча көп адам андан жардам сурап келгенине сүйүнүп, сый-
мыктанды.

– Темирланиддер алыспы?
– Бүгүн болбосо да эртең бул жакка келип калышат, даярда-

нуу керек! – деп качкын адам жооп берди.
– Ушу күнгө чейин бул сепилди эч ким багындыра алган 

эмес, анан бир аксак келип, багындыра алмак беле, бул сепилди 
эч ким, эч качан ала албайт, - деп Райи мактанып жооп берди.

Сепил башчысы дарбазаны ачып, элдерди сепилдин ичине 
киргизүүгө буйрук берди. Дарбазанын чоң эшиктери оор ачыла 
баштады. Бул маалда сепил башчысы астыга түшүп турган эле.

– Шашылбагыла, элдер, баарыңарга орун жетет, - деп ал 
шаарга кирүүгө тырышып, бири-бирин түртүп жаткан элге кам-
кордук менен кайрылды.

Ушул көрүнүштөн ырахат алып жаткан сепил башчысы өзү-
нүн жардамчысына буйрук берди:

– Булардын баарын шаар ичине жайлаштыргыла! Сыртта эч 
кимди калтырбагыла!

Эл тез аранын ичинде тынчтанып калды. Жардамчы алар-
ды жоокерлерге тапшырып, келгендердин баарын үйлөргө 
жайгаштырууга буйрук берди. Качкындардын жарымын түшкө 
чейин эле жайгаштырып бүтүштү. Ал эми кечинде Райи Долчин 
өзүнө эң жакшы жаачыны чакырды.

– Мен сага өтө маанилүү тапшырма берем. Эгер аткарсаң, 
тиешелүү түрдө сыйлайм.

Жаачыга сепил башчысы көгүш суюктук куюлган кичине-
кей бөтөлкөнү берди.
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– Атардан мурун жебени ушул нерсе менен сыйпа…
Эртеси күнү эртең менен Темирландын аскерлери сепилдин 

биринчи дубалын толук курчоого алышты. Алар анын сыртын-
дагы бардык жерлерди ээлешти. Батнир сепилинин бекемдиги 
тууралуу Улуу Эмир да уккан. Сепилдин биринчи дубалын жак-
шыраак кароо максатында Улуу Эмир дубалга бир бута атым 
жердей аралыкка жакындады. Дал ошол маалда жогорудан 
атылган жебе анын колуна келип сайылды. Кимдир бирөө кый-
кырды:

– Башкаруучуну жарадар кылышты!
Темирлан дароо экинчи колун көтөрдү.
– Тынчсызданбагыла! Өз ишиңерди уланта бергиле!
Бир сааттан кийин Эмир өзүн начар сезе баштады. Темир-

ланга буга чейин деле жебелер тийип жүргөн. Бирок бул жебени 
колунан сууруп жатышканда эле ал бир нерседен шек санаган. 
Бул жебе ууланган экенин ал бир маалда түшүнө баштады. Анан 
бул жөнүндө аскер башчыларынын бирине айтты, аскер башчы-
сы бул тууралуу күзөт башчысына айтты, анан бул кабар миң 
башчысына, жүз башчысына өтүп отуруп, акыры дарыгерлерге 
да жетти. Дарыгерлердин атайын бригадасы дароо эле жетип 
келди. Башкаруучуну тезинен чатырга көтөрүп алып барышып, 
уунун күчүн жоготуучу дарыны ичиришти. Темирлан баары-
нан мурда уудан корккон, уу – анын биринчи душманы болгон. 
Ошондуктан ошол душманына каршы күчтүү дарыларды даяр-
датып, аларды дайыма өзү менен кошо алып жүргөн. Анткени 
жолдо жүргөндө жылан чаккан учурлар көп болгон…

…Бир аз убакыттан кийин Темирлан кайрадан ат үстүндө 
жүрдү…

Сепилди курчап, анын ичиндегилер багынгыча күтүп ту-
руунун кажети жок эле. Жийиркенүүгө ылайык болгон душман-
ды тегеректеп күтүү ага карата урмат-сый болуп калмак.

Кернейлер менен добулбастардын үндөрү чыгып, жашыл 
байрактар көтөрүлдү. Найзалар даярдалып, кылычтар абаны 
жиреп жатты. Чабуул жасоого буйрук берилди. Аскердик тизим-
дин сол капталынан Сулейман шах, Шейх Нуреддин жана Ал-
лахдад бектин жетекчилиги астындагы жоокерлер тобу чабуул 
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баштады. Оң капталды канзаада Халил Султан, Шейх Мухаммед 
жана Ягу Темирлан жетектеди.

Индустар баатырларча салгылашып, олуттуу каршылык 
көрсөтүштү. Алар андан да катуу каршылык көрсөтүп, чабуул 
жасап жаткандардын катарын бошото алышмак. Бирок алар-
дын каршылык көрсөтүү аракеттери жакшы уюшулбагандык-
тан алар бытыранды салгылашып жатышты. Коргонуп жаткан-
дардын катарында тажрыйбалуу аскер башчылары болбогон-
дуктан Темирланиддер алгачкы эле чабуулдун натыйжасында 
коргонуу дубалдарын ээлеп алышты. Буга карабастан индустар 
баатырларча салгылашууну улантып жатышты. Темирландын 
дубалдардын үстүнө чыгып бара жаткан жоокерлерин жерге ку-
латуу үчүн алар мүмкүн болгон бардык нерселерди пайдаланып 
жатышты. Сепилдин үстүнөн жоокерлерге кайнак суу, күйүп 
жаткан чайыр жана башка күйүүчү заттар төгүлүп жатты. Алар-
дын катапультаралы өтө таамай атпаганы менен алар ар бир 
жебени текке кетирбөөгө аракеттенип жатышты. Жарадар бол-
гондордун кыйкырыктары, онтогондору, урушуп тилдегенде-
ри бардык тараптан угулуп жатты. Ушул тополоңдо жадагалса 
Азраил (44) да өз милдетин аткарууга жетише албай жаткансы-
ды. Каза болгондор менен жарадар болгондор тизилип жатты. 
Чабылган колдорго, баштарга жана жирелген денелерге эч ким 
деле көңүл бурбай жатты. Чабуул жасагандар жыгылгандардын 
үстүнөн өтүп, жогору карай умтулуп жатышты, ал эми коргонуп 
жаткандар аларды киргизбөөгө аракет кылып жатышты. Ушул 
салгылашууну Темирландын бардык салгылашууларынын ичи-
нен эң оор салгылашуусу деп атаса болот эле. 

(44) Өлүм периштеси, жан алгыч периште. 

Ушул күнү Темирланиддер сепилдин дарбазасынын ал-
дында өз жанын аябай салгылашып жатышты. Сепилди толук 
басып алууга бир аз эле убакыт калган. Мунун баарын көрүп 
туруп, жагдайга туура баа берген сепил башчысы саясий кадам 
жасоону чечти. Мындан мурда, Темирландын жортуулу жөнүн-
дө уккан кезде эле ал бир сейидди байкап, аны өзүнө чакырган. 
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Дал ошол сейидке Райи Долчин атайын тапшырма берип, Те-
мирланга жөнөттү…

Капысынан сепилдин дарбазасы ачылып, анын ичинен жа-
шыл белбоо байланган ак кийим жана ак чалма кийип, колуна 
ак байрак көтөргөн киши чыкты. Ал жерде жаткан жансыз де-
нелердин жана жарадарлардын үстүнөн аттап басып келе жат-
ты, ал жакындаган сайын айлана жарыгыраак болуп кеткенсип 
жатты. Ак байрак менен жашыл белбоону көргөндө Темирла-
ниддер ал киши сейид экенин түшүнүштү. Ал эми анын колун-
дагы байрак сепилди коргоочулар багынып жатышканын бил-
дирген. Чабуул дароо токтотулганы менен сепил ошол бойдон 
курчоого алынып турду. Сепилден курчоону алуу тууралуу Улуу 
Эмир али буйрук берген жок. Элчини Темирландын чатырына 
ээрчитип келишти. Демейде мындай оор салгылашуулар бо-
луп жаткан учурда Темирлан өзүн тынчтандыруу максатында 
шахмат ойночу жана өзүнүн ошол адатын ушул күнү да унуткан 
жок. Башкаруучунун уруксатын алышкан соң сакчылар элчини 
чатырга киргизишти. Башкаруучунун чатырына киргенде Те-
мирландын каардуу көз карашынан сейид өзүн жоготуп койду, 
анан үстөмөнүнөн жыгылып, анын буттарына жөргөлөп барды. 
Темирландын жанына жөргөлөп барган соң анын бут кийими-
нин тумшугун да өөп жиберди. Алгачкы таасир ишенимсиз бо-
лушу мүмкүн. Аскер башчыларынын бири ушул жөнүндө ойло-
ду.

Элчини өзүнүн каардуу көз карашы менен карап жаткан Те-
мирлан капысынан ачууланды.

– Тур, сейид, уят! Сен сейидсиң го, өзүңдү мындай киши аяр-
лык абалга жеткирүү сага жарашпайт!

Ушул сөздөрдөн кийин сейид ордунан туруп, башын жерге 
салды. Сейиддин ушинтип чөгөлөгөнүнө Темирлан абдан ачуу-
ланды, бирок аны сейид болгондугу үчүн кечирди. 

– Мейли, сүйлө, кандай кабар менен келдиң, сейид?
– Мен жакшы кабар менен келдим, Улуу башкаруучу! Сепил-

дин башчысы Райи Долчин сизге толук багынып, Улуу башка-
руучуга кызмат кылууга даяр.

Бул кабар Темирландын маанайын бир аз көтөрдү.
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– Мына ушул кабар сага татыктуу кабар. Кечке чейин сепил-
дин ачкычы тапшырыларына үмүт кылам.

Сейид толкунданып кетти. Анткени башкаруучуну дагы бир 
жолу ачуулантып албайын деп коркту.

– Оо, Улуу башкаруучу, Райи Долчин сиз менен жолугушууга 
даяр жана эртең эртең менен сиздин алдыңызга келет.

Темирлан бир аз ойлонуп, сейиддин айтканына макул бол-
ду.

– Мейли! Этең эртең менен сепил бизге тапшырылышы ке-
рек. Болбосо… Эгер айтканың калп болуп чыкса, сепилдин быт-
чыты чыгарылып талкаланат!..

…Кечинде сепил башчысынын чоң бөлмөсүндө Райи Дол-
чин менен анын агасы Камаледдиндин ортосунда талаш чыкты. 
Камаледдин өзүнүн пикирине агасын көндүрүүгө аракет кылып 
жатты.

– Түшүнсөң боло! Ага ишенбеш керек! Ал биздин баарыбыз-
ды союп салат. Эмне үчүн ушуну түшүнүүнү каалабай жатасың?

– Жок, бул киши айткан сөзүнөн кайта турган киши эмес! 
Мен ал жөнүндө көп уккам! – деп Райи көнбөдү. Ал чырактын 
жарыгында өзүнүн агасына көзүнүн кыйыгы менен карады. – 
Уккан сөзүмө ишенбе деп жатасыңбы? Ал эми сенин кандай су-
нушуң бар? Салгылашып, коргонуубу? Салгылашууну улантууга 
биздин күчүбүз жетеби?

Камаледдин толкунданып бөлмөдө ары-бери басып жатты. 
Ал абдан толкунданган абалда эле. Ал өзүн өзү кечире албай 
жатты. Ага ушул салгылашууда эмне жетишпеди: аскер башчы-
лык жөндөмдүүлүкпү же тажрыйбабы? Ал өзүнүн кылычынын 
сабын бекем кармады.

– Албетте, коргонушубуз керек! Биздин сепилибиз өтө бе-
кем сепил. Чыдайбыз. Биздин адамдарыбыз да көп.

– Ойлонуш керек ага, ойлонуш керек!
Адамдын маанайын анын көзүнөн жана үнүнөн аныктаса 

болот. Агасынын үнү акырындаганын байкаган Камаледдин да-
роо тынчтана түштү. Дагы бир аз кысым кылып, аны көндүрөм 
деп ойлоп калды. – Темирлан анын өмүрүнө кол салган адамды 
кечирет деп ойлоп жатасыңбы? Сен кечирет белең?
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Райи анын агасы эмне деп жатканын түшүнбөгөндөй түр 
көрсөттү.

– Кайсыл кол салууну айтып жатасың?
– Мен ууланган жебени аткан жаачыны айтып жатам, - деп 

Камаледдин өзүнүн агасына андан бетер кысым жасады.
Райи Долчи кубара түштү: демек анын агасы баарын билген 

экен. «Бул сарайдын бардык жеринде тыңчылардын кулактары 
бар. Баары бардык нерсе жөнүндө билишет», - деп ойлоп калды 
ал. Анан бир азга ойлонуп, агасын тынчтандырды.

– Мейли, бар, коргонууга даярдан. Мен эртең сепилдин дар-
базасын ачпайм. Түрктөр айткандай өлсөк музыка менен өлөлү.

Камаледдин сүйүнгөнүнөн бармактарын кырсылдатты.
– Ага эмес эле, чыныгы арстан.
Камаледдин бөлмөдөн чыгар замат Райи өзүнө жардамчы-

сын чакырып, ага жаачыны табууга жана аны тар көчөдөн кетип 
бара жатканда кылыч менен өлтүрүүгө буйрук берди.

Бир аз убакыттан кийин жардамчы кайрылып келип, ийи-
лип таазим кылып, буйрук аткарылганын кабарлады.

…Шектүүлүк адамдын ички дүйнөсүн кыйратып, анын ой 
жүгүртүшүн начарлатат, аны баарынан четтетип, жалгыздыкта 
кармайт. Шектүүлүк бар жерде ишеним жана кыйбастык бол-
бойт. Шектүүлүк адамда коркуу сезимин жаратат, ал эми коркуу 
сезими багынууга алып келет. Шектүүлүк кыйратуучу касиет-
ке ээ, ал эми коркуу сезими – ички дүйнөнүн толкундануусун 
билдирет. Коркуу сезими жок адам же оорулуу же өлүк. Эгер 
адамдын жүрөгүндө Алланын алдында коркуу сезими болбосо, 
ал адам жүгөнсүз болуп калат. Алладан коркпогон адам өзүнүн 
ак ниеттүү жана ак ниетсиз жолдор менен тапкан байлыктарын 
андан тартып алышса, ал эч нерсесиз калам деп чочулайт. Ал 
бирөөнүн колунан өлгөндөн да бардык нерсесин жоготуп алуу-
дан коркот.

Райи Долчин бир түндүн ичинде жашоонун миң жана бир 
кара жүзүн көрүп, жеңилүү коркунучун көрдү. Шектүүлүк менен 
коркуу сезимдери аны уктатпай жатты. Акыры, мүмкүн боло 
турган өлүм жазасынан коркуп бир чечимге келди: багынбайт!

…Абаны калың туман каптап, сепил дубалдары дээрлик кө-
рүнбөй калды. Сепилден он кадам аралыкта тумандын айынан 
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дээрлик эч нерсе көрүнбөй жатты. Темирландын алдында тур-
ган сепил закымга окшоп бир көрүнүп бир көрүнбөй жатты…
Эгер сепил башчысынын аскер башчылык жөндөмдүүлүгү бол-
гондо, ал ушундай калың тумандан пайдаланып, Темирланид-
дерге кол салып, салгылашууда басымдуулук кылмак, анткени 
Темирланиддер дал ушул учурда сепилдегилердин багынышын 
күтүп, салгылашууга даяр эмес турушкан. Балким ошону менен 
Эмирдин Индияга болгон жортуулу токтоп калмак. Бирок андай 
болгон жок

Туман али толук тарай элек эле, сепилдин дарбазасынын 
ачылышын күтүп жаткан Темирланиддер бир маалда сепилдин 
дубалынан бир келесоо чалыш адамдын кыйкырыгына окшо-
гон үндү угушту.

– Эй, төмөн жакта тургандар, эгер силер биздин кожоюну-
буздун жеңилишин күтүп жатсаңар, анда курулай күтүп жата-
сыңар. Биз багынбайбыз. Колуңардан келген нерсенин баарын 
жасагыла.

Бул жөнүндө Темирланга кабар беришкенде баары анын 
ачуусу келерин күтүп жатышты. Бирок андай болгон жок. Бол-
гону анын сол бети бир аз диртилдей баштады. Ал кыйкырып 
же колун шилтеген жок, жадагалса ордунан да турган жок. Се-
пил башчысын ал жакшы түшүнүп жатты. Жаш чагында, ал али 
Эмир болуп дайындала элек кезинде анын ыраматылык жубайы 
Олжай экөө душмандар алардын артынан түшүп, аларга корку-
нуч жаралган учурларда да дал ушундай абалда болушкан. Те-
мирлан сепилди курчоону улантып, анын ичиндегилердин та-
мак-ашы жана суусу түгөнгөнгө чейин күтүп турса деле болмок, 
бирок сепилдегилер азыр ушундай шарттарды коюп жатышкан 
соң чабуулду создуктурууга же артка чегинүүгө болбойт эле. 
Ушул сепилди басып алгандан кийин гана ал Делиге бармак. 
Бул сепилге карата башка ыкмаларды колдонуу зарыл болгон.

– Жоокерлер өздөрү турган жерден сепилдин асты аркылуу 
кете турган жол каза башташсын! Жеңилбес аскерлер Эмирдин 
бир буйругу менен чебер жер казуучуларга айланышты. Эмир-
дин буйругун аткарып, сыйлык алыш үчүн алардын ар бири 
башкалардан артта калбай мыкты иштөөгө аракеттенип жат-
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ты. Аларды жогору жактан түшүп жаткан жебелер да, таштар да 
токтото алган жок. Иш ушунчалык кызуу жүрүп жаткандыктан 
сепилдегилер Темирландын артка чегинүүгө ниети жок экенин 
жакшы түшүнүштү. Сепил башчысынын жана анын айланасын-
дагылардын багынуудан башка аргасы калбады.

Сепилдин дарбазасы кайрадан чыйкылдап ачылып, Райи 
Долчин жана анын жакын адамдары сепилден жөө тизим менен 
чыгышты. Алар баштарын жерге салган бойдон Темирландын 
чатырын карай жөнөштү. Бирок жоокерлер аларды дароо кур-
чоого алып, алардын жанына кичинекей канжарларын да кал-
тырбастан толук куралсыздандырышты. Анан алардын өздөрү 
менен кошо алып чыккан сандыктарынан бери кылдаттык ме-
нен тешкеришкенден кийин гана андан ары басууга уруксат бе-
ришти. Чатырдын жанында турган Эмирдин жанына келгенде 
алардын баары тизелеп отура калышты. Эмир колу менен белги 
берип аларга турууга уруксат берди.

Эмир менен жалгыз калган сепил башчысы бир маалда ка-
туу коркуу сезимине кабылды. Анын буттарынын күчү кетип, 
өзүн кармай албастан кайрадан тизелеп отуруп, башын ийди.

Тур! – деп Темирлан буйрук берди. – Бүгүн менин жан дүй-
нөм жакшы нерселерге толуп турганы үчүн сенин ишиң оңунан 
чыгып жатат.

Ушул сөздөрдөн кийин Райи Долчи бир аз кайраттана түш-
тү. Сепилден чыгып жатканда анын жүрөгүндө өлүм коркунучу 
турган, ал эми азыр кечирилип жатканына сүйүнүп турду.

– Башкаруучунун жылдары узарсын! Эгер башкаруучу кар-
шы болбосо, бизден мына бул жөнөкөй белектерди кабыл алып 
койсун. Ушул белектер биз жасаган жаңылыштыктарды жап-
сын. – Сепил башчысы артына бурулуп, өзүнүн жакын адамда-
рына карады. Анан кызматчылар он беш оор сандыкты зорго 
көтөрүп келип, Эмирдин алдына коюп, капкагын ачышты.

Темирлан өзүнүн алдындагы белектерди карап, ыраазы 
болгону менен бир аз тынчсызданды. Анан сепил башчысынын 
жакын адамдарын карады. Темирлан аларды тааныган эмес, би-
рок алардын арасында кимдир бирөө жок экенин сезип жатты.

– Сенин агаң Камаледдин каякта?
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Сепил башчысынын жүрөгү жерге түшүп кеткендей эле 
болду. Ал жооп бергиче болбой сепилдин дарбазасы тараптан 
кайрадан чыйк-чыйк деген үн угулду. Бул жолкусунда дарбаза-
лар жабылып жатты. Бирок буйрук берилбегендиктен сепил-
ге жоокерлерден эч ким кирген жок. Ошондуктан дарбазанын 
жабылышына Темирландын жоокерлери эч кандай каршылык 
көрсөтүшкөн жок. Дарбаза жабылган соң сепилдин дубалынан 
кайрадан үн чыкты: 

– Биз багынгыбыз келбейт!
Эми Райи Долчин өтө ыңгайсыз абалда калды. Жеңип алуу-

чуга кызмат кылууга даяр экенин эми эле билдирип жаткан 
учурда өзүнүн жакын адамдары өздөрүнө жана ага коркунуч 
жаратып, өздөрүн ажыдаардын оозуна ыргытышты. Райи Дол-
чиндин жүрөгүн катуу коркунуч каптады.

Сепил башчысынын абалын Темирлан түшүндү, бирок муну 
билдирбестен ага бир жакка барып турууга акырын буйрук бер-
ди. Андан кийин аскерлерге буйрук берди.

– Жол казууну кайсыл жерден токтотсоңор, ошол жерден 
кайрадан уланткыла!

Жер астынан жол казуу иштери жаңы күч менен уланды. 
Жоокерлер бири-бири менен мелдешкенсип ишке катуу ки-
ришишти. Эгер сепилдегилер багынганда, сепилди тоноого 
уруксат берилмек эмес, эми алар багынбаган соң жоокерлерди 
сепилдин ичинде чоң олжолор күтүп жатты. Сепил башчысы ба-
гынды, демек сепилдин ичиндегилердин тагдыры да чечилди. 
Сепилдин ичиндегилерден башка тоскоолдук калган жок. Алар 
Темирландын жоокерлери сыртта эмне кылып жатышканын 
көрүшкөн жок, демек каршылык да көрсөтпөй жатышты. Эгер 
Темирландын аскери сепилге байкоосуздан жер астынан кирип 
келгенде сепилдин ичиндегилердин олуттуу каршылык көр-
сөтүүгө күчү жетмек эмес. Алардын баарын жоокерлер кырып 
салышмак. Бирок андайга жете электе эле сепил ичиндеги калк 
Райи Долчинин агасын багынууга көндүрүштү.

Кечке жакын сепилдин дарбазасы кайрадан кычыр-кычыр 
этип ачылды. Дарбазадан чыккандар Темирландын чатырына 
жөрмөлөп басып барышты. Ал эми Темирлан аларга ырайым 
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кылды. Башкаруучунун бардык жоокерлери сепилден бир аз 
артка чегинип, өз катарларына кайрылышты. Эки тарап тең 
бардык кыйынчылыктар артта калгандыгы жөнүндө ойлошту…

Кийинки күнү кечирим салыгын чогултуу максатында Шейх 
Нуреддин менен Аллахдад сепилге барышты. Сепил шаардын 
бардык бай адамдары менен соодагерлерин алар Райи Долчи-
нин чоң бөлмөсүнө чогултушту. Чогулгандардын арасында бай-
индустар көп болчу. Баары топтолушкандан кийин Нуреддин 
өзүнүн эмне үчүн келгенин айтты:

– Батнирдин жашоочулары! Силер өзүңөр билгендей Улуу 
башкаруучу баарыңарды Алланын уруксаты менен кечирди. 

– Улуу башкаруучунун жылдарын Алла өзү узартсын, - деген 
кыйкырык мусулмандар отурган жерден угулду. – Ал дайыма 
биздин үстүбүздө болсун!

– Бул аксак өзүнүн салыктары менен биздин омурткабызды 
сындырып, терибизди сыйрыйт, - деп индустардын бири экин-
чисине шыбырады.

– Туура айтасың. Райинин агасы Камаледдинди колдошубуз 
керек эле. Ал өзү жалгыз калып, айласы кеткендиктен багынды. 

Бул сөздөрдү Шейх Нуреддин укпаса да, отургандарга өз сө-
зүн жакшыраак түшүндүрүүгө аракет кылды.

– Эй, шыбырашканды токтотуп, менин сөзүмдү уккула. Улуу 
башкаруучу силерге ырайым көрсөттү, мына ошондуктан силер 
кечирим салыгын төлөп беришиңер керек. Болбосо сепилди ба-
сып алып, силерге ырайым көргөзгөнүбүздөн эмне пайда? Си-
лер башкаруучунун мүнөзүн билесиңер. Ал өзүнүн аскерлерине 
сыйлык бериши керек. Кечирим салыгын төлөөдөн баш тарт-
кандар жазаланат жана алардын бардык байлыгы тартып алы-
нат.

– Кечээ Райи Долчин сандыктарга байлык салып алып бар-
ды го силерге, дагы эмнени каалайсыңар? – деп индустардын 
арасынан бирөө кыйкырды. 

– Сиз жаңылышып жатасыз, урматтуу соодагер. Ал белек-
терди Райи Долчи өзү үчүн жана туугандары үчүн берди. Ал эми 
силер өзүңөр үчүн төлөп беришиңер керек, - деп Аллахдан аны 
оңдоду. 
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– Таксыр, биз канча төлөшүбүз керек? – деп мусулмандар-
дын бири сурады.

– Кечирим салыгы силердин бардык байлыгыңардын үч-
төн бирин түзөт, - деп Шейх Нуреддин жылмайып койду. – Улуу 
башкаруучунун кеңсе кызматкерлери силердин үйлөрүңөр-
гө барып, силердин кошуналарыңардан же силерди тааныган 
адамдардан сураштырып, силердин байлыгыңарды эсептеп, са-
лыштырып, анын үчтөн бир бөлүгүн аныкташат. Жалган айтып, 
өз байлыгын бекиткендер катуу жазаланат!

– Көрдүңбү, бизди кантип кысып жатышканын, - деп баягы 
эки индус кайрадан шыбырашты. 

– Жок, муну мындай калтырбаш керек, каршы чыгуу керек.
– Жок, эгер азыр каршы чыксак, бул жерден тирүү чыкпай-

быз. Адегенде бул жерден аман чыгып кетели, анан эмне кы-
лышты чечебиз… - деп аны экинчиси тынчтандырды.

Салыкка нааразы болгон эл бир аз убакыттан кийин коз-
голоң чыгарды. Козголоңчулар Темирландын салык жыйнап 
жаткан жоокерлерине кол салып, аларды өлтүрүп, сепил дар-
базасын кайрадан бекитип алышты. Муну уккан Эмир ачуулан-
ды. Бирок дагы да өзүн кармап, акырын айтты: «Бактысыздар, 
алардын баарын кырып салгыла!».

Эртеси күнү жоокерлер сепилге чабуул жасап, жиптердин 
жардамы менен мунараларга чыгышты. Бир аздан кийин Те-
мирланиддер сепилдин дарбазасын ачууга жетишишти. Сепил-
дин ичине кирип барган жоокерлер эч кимди аяшкан жок, алды-
нан чыккандардын баарын кылыч, балта жана жебелер менен 
өлтүрүп жатышты. Эч кимди, балдарды да, карыларды да, аял-
дарды да, эркектерди да туткунга алышкан жок. Жоокерлер бул 
салгылашуудан абдан чарчашкандыктан бир сокку менен бир 
адамды өлтүрүүгө алдары келбей калды.

Сепилдин калкы да кыймылсыз турбастан өз жандарын ая-
бай салгылашып жатты. Бирок калк менен аскердин ортосунда-
гы айырма ачык байкалып жатты. Калктын үмүтү калбай кал-
ганда өздөрүн өздөрү өлтүрүп жатышты, бирок багынышкан 
жок. Отко сыйынгандардын эркектери өздөрүнүн балдарын 
жана аялдарын азык-түлүктөр сакталуучу кампаларга таштап, 
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үстүнө күйүп жаткан чайырды төгүп жатышты, ал эми мусул-
ман эркектер өз үй-бүлөлөрүн бычак менен сайып өлтүрүп, 
анан өздөрү акыркы жолу салгылашып, өлүп жатышты. Эртең 
менен көчөлөрдүн баары канга боёлду. Жогору көтөрүлүп жат-
кан түтүндөн өтө сасык жыт чыгып жатты. Ушул салгылашууда 
Шейх Нуреддин коргонуп жаткандардын курмандыгына айла-
нып кала жаздады. Душмандар тегеректеп алганда ал өзүнүн 
кылычы менен коргонуп жатып акыры такыр алы калбай кал-
ган кезде Узун Мезид жетип келип, аны сактап калды.

Салгылашуу аяктагандан кийин сепил шаар үрөйдү учурган 
жерге айланды. Он миңдеген адамдар өлүп, көчөлөр өлүктөргө 
толуп калды. Эч ким тирүү калган жок. Өлтүрүлгөндөрдүн бар-
дык алтын жана башка баалуу буюмдары талап-тонолду. Андан 
кийин шаардагы бардык үйлөр жана сепилдин өзү да жер менен 
жексен кылынды. Бардык олжолорду Темирлан жоокерлерге 
адилеттүү бөлүштүрүп берди. Жарадар болгондорго өзгөчө кө-
ңүл бурулду. Ал эми Шейх Нуреддинди сактап калган Узун Ме-
зид башкаруучунун столуна отуруу укугуна ээ болду…

Ошол жылы Тебризде жана ага жакын жайгашкан айылдар-
да катуу кургакчылык болду. Жай эми гана башталып жатканы-
на карабастан ысык аба эгиндин баарын күйгүзүп жатты. Аба 
күндөн күнгө ысып жаткандыктан асмандан ысык түшүп жат-
кандай сезилди. Адамдар менен айбандар көлөкө издөө менен 
алек болуп жатышты. Аксакалдар мындай катуу ысык буга че-
йин качан болгонун эстей албай жатышты. Эгер ушундай ысык 
улана берсе, күзгү эгиндер да күйүп кетиши ыктымал. Сугарыл-
бай калган дарактардын мөмөлөрү саргарып, быша электе эле 
бүрүшүп, жерге түшүп калып жатты. Ысыктын айынан жер да 
жарыла баштады. Асманда болсо кара булут эмес ак булут да 
көрүнбөй турду. Ушундай ысык бир нече жумага созулду. Ошол 
жылы Тебриз жана ага жакын жайгашкан аймактар чыныгы 
тозокту элестетип жаткансыды. Эгер ошол кезде Тебризде кя-
риздер (45) болбогондо ал жердегилердин баары ысыктан өлүп 
калышмак. 

Бирок бардык нерсенин аягы болот. Эзелден бери Азер-
байжандын бардык шаарларында, Ардебилде, Тебризде, Ходо, 
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Маргда, Султаниде, Урмиде, Ахарада, Нахчеванда, Чухуръюрдда, 
Шемахта, Гянжиде жана Сальянда же жаан жаадырууга же ток-
тобогон нөшөрдү токтотууга арналган диний ырым-жырымдар 
өткөрүлүп келген. Ошондой ырым-жырымдардын бири «году-
году» деп аталган. Тебриздин аксакалдары да ошол жылы кур-
гакчылыкты токтотуу максатында «году-году» ырымын өткө-
рүүнү чечишти. Ырым-жырым иш-чарасын шаардын Шам Газан 
деген жеринде өткөрүүнү чечишти. Ал жер Газан хан тарабынан 
негизделгендиктен «Шам Газан» же «Шенби Газан» деп аталып 
калган. Бул иш-чара жөнүндө кабар шаардын баарына жайылар 
замат ар бир адам өзүнүн тамак-ашын даярдап алып, эртең ме-
ненки убакыттан баштап ошол ырым-жырым өткөрүлө турган 
жерге жөнөй баштады… 

Жыйырма же жыйырма экиге толгон бир жаш жигит «году-
году» ырымына катышуу максатында өзүнүн боз түстөгү эски 
кийимин жана баш кийимин кийип, бетин боёду. Басып жүр-
гөндө чырт эткен добуш чыгарыш үчүн өзүнө шылдырактарды 
илип алды. 

(45) Жер астындагы гидротехникалык тутум.

Анын колундагы жыгач сузгу аялдын сөлөкөтүнө окшотуп 
жасалгандыктан аны «сузгу-ханум» деп аташкан. «Году-году» 
ырымына катышкандар бир аймактан экинчи аймакка өтүп 
жатышты. Ар бир аймакка келгенде алардын бири колундагы 
добулбасты согуп, калганы үндөрүн катуу чыгарып ырдап жа-
тышты:

– Сен году-годуну көрдүңбү?
Сен году-году менен саламдаштыңбы? 
Ал бул жерден өтүп жатканда
Күмүш жаанды көрдүңбү?
Топтун ичинен эки адам чакмак ташты бири-бирине ура 

баштаганда, баары жапырт ырдай башташты. 
– Кремен, оттук таш,
Кудай, жаан жаадыр.
Адамдар өздөрү менен кошо алып келген тамак-аштарын 

алдын ала даярдалган каптарга салып, иреттеп коюп жатышты. 
«Году» тобу бир аймактан экинчи аймакка өтүп жатканда, кээде 
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анын үстүнө жогорудагылар сууну төгүп жатышты. Шам Газан-
дын көчөлөрү кыздарга, балдарга, өспүрүмдөргө, аксакалдарга 
жана орто жаштагы адамдарга толуп турду. Баары бири-бири 
менен сүйлөшүп, күлүшүп, Газан деп аталган адырды көздөй 
бара жатышты. Ар бир аймакта алардын каптары ун, эт, май, 
бал жана башка азык-түлүктөр менен толтурулуп жатты. Ал 
эми «году» тобу ырдаган бойдон башкаларды өзүнүн артынан 
ээрчитип бара жатты. Анан ал бир аймакка келгенде, кимдир 
бирөө айтты:

– Эй, кошуналар, сузгу-ханум келди.
«Году» эч кимге көңүл бурбастан, бир үйдүн жанына келип, 

өзүнүн сузгусу менен эшикти такылдата баштады.
– Кимсиң, сага эмне керек? –деп эшиктин артындагылар су-

рады.
– Сузгу-ханум, менин колдорум камыр. Колдорумду жууш 

үчүн, эгиндерди суугарыш үчүн жана малдын жеми бар болсун 
үчүн Кудайдан бир сузгу суу сурайм. Сузгу-ханум да өзүнүн үлү-
шүн алгысы келип жатат.

Эшик аңырайып ачылып, «годунун» башына чоң тепши 
менен суу төгүлдү. Айланадагы адамдар күлө башташты. Анан 
караңгы бөлмөдөн кимдир бирөө ага кап сунду. «Году» эч капа 
болбостон ошол капты алып алды.

– Кудуреттүү Кудайдын батасын алган ушул үй «годуга» 
эмне бергендигин көрөлүчү! – деп кыйкырды ал. – Бах-бах-бах! 
Мына бул - башка маселе! Бергендин колу кемибесин. Берген 
жардамыңыз үчүн Кудуреттүү Кудай сизге алкыш айтсын!

«Году» өзүнүн тобу менен кошо короодон чыгып, кийинки 
эшикти өзүнүн сузгусу менен такылдатып, ырдай баштады.

– Кош келиптир, Году
Анын артынан жаан келиптир.
Сен да мени менен жүр, турба,
Годуну үйүнө узат.
Чогулган адамдар да кошулуп ырдап киришти:
– Бүгүн бизде май болсун!
Сиздерге болсо жаан болсун!
Чогулгандардын ичинен эки адам кайрадан чакмак таштар-

ды бири-бирине ура башташты. Анан баары ырдап киришти.
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– Чакмак таш, оттук таш,
Алла, бизге жаан жаадыр?!
Үйлөрдөн чогултулган нерселердин баары ырым-жырым 

аяктагандан кийин баарына бирдей бөлүштүрүлүп берилди. Са-
ламаты, лапша жана хинкал бышыруу максатында алып келин-
ген казандар дарыянын жээгинде кайнап жатты. Газан дөбө-
сүнө барган элдин саны ушунчалык көп болгондуктан ийнени 
койгонго орун жок болуп жатты. Баары бири-бири менен сүйлө-
шүп, күлүп, көңүлдөрүн көтөрүп, дуба кылып жатышты. Аңгы-
ча болбой Яныг тоо кыркасындагы Саханда чокусунун түндүк 
тарабынан күрс-тарс эткен күркүрөгөн катуу үн чыкты. Баары 
үн чыккан жакка бурулуп, Тебриздин үстүнөн көтөрүлүп турган 
Яныг тоосун карашты. Асман таптаза болуп турду, бирок тоо-
нун аркы жагынан күркүрөгөн үн угулуп жатты. 

– Дал ошол учурда көрүнбөгөн дирижёр өзүнүн таягын 
шилтегенсиди. 

– Чакмак таш, оттук таш,
Алла, бизге жаан жаадыр?!
Адамдар ар кандай ырым-жырымдарга бекер ишенишпе-

ген экен. Эгер ушундай ырым-жырымдар натыйжа бербегенде, 
адамдардын аларга болгон ишеними солгундап калмак. Бирок 
алардан башка да жол бар эле. Эгер динди бек кармаган адам-
дар колдоруна Куранды кармап алып, ушул жерге чыгышканда, 
сөзсүз натыйжа чыкмак. Эгер ырым-жырым да, Куран да болбо-
гондо, анда бул жерлер наалатка калып, бул жактан башка жак-
тарга көчүүгө туура келмек. Бирок Кудуреттүү Алла элдин үнүн 
угуптур. 

Күндүн күркүрөгөнү адегенде тээ алыстан чыгып жаткан, 
бирок ал акырындан жакындап жатты. Бир аздан кийин адам-
дардын үстүндө кадимкидей чагылган жаркылдап жатты. Теб-
риздин көчөлөрүнө майда жаан себелеп, чаңдарды сүрүп жат-
ты…

Чак түш болуп калганына карабастан Хиябани аймагын-
дагы Гурд аянтына жакын жердеги шах сарайында Мираншах 
дагы деле уктап жатты. Шарап ичүү жана көңүл ачуулар менен 
коштолгон кечээги зоок кечесинен кийин ал өзүнө жаккан күң 
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кызды кучактап, өзүнүн уктоочу бөлмөсүнө алып кирип кеткен. 
Ал өзүнүн акылдуу жана сулуу аялы Ханзада аны сарай ичинде 
күтүп жатканын да ойлогон жок. Негизи ал Багдадга жасалган 
жортуул учурунда аттан жыгылгандан кийин такыр өзгөрүп 
кеткен. Ал үчүн ыйык деп эсептелинүүчү нерсе деле калбай 
калган, ал эч нерседен жийиркенген эмес жана эч кимден кооп-
тонгон да эмес. Ага анын атасынын насаат сөздөрүн жеткирип 
турушканы менен аларга ал көңүл деле бурган эмес. Өзүнүн уба-
кытынын баарын тойлорго жана зоок кечелерине жумшаган. 
Ошол себептен ал казынаны ыксыз чача берген, өзүнө жагып 
калган сулуу кыздарды уурдатып алып келдирип, зордуктаган, 
сейиддер менен дин кызматкерлерине терс мамиле жасаган. Ка-
зына бошоп калганда элди тоноп, салыктарды көбөйткөн жана 
анысы аз келгенсип чоң жолдордон өткөн кербендерди тоно-
гон. Эл ага өтө нааразы болгон. Ал эми төрт жыл мурда Алин-
жа сепилинин этегинде Тебриздин жергиликтүү тургунун, хур-
руфиттердин негиздөөчүсү Фезлуллах Наимини колун, бутун 
жана башын кесип өлтүрүүгө буйрук бергенде эл аны таптакыр 
жек көрүп калган. Элдин арасында ал Мираншах эмес, Маран-
шах (46) деген атка конгон. Ар түнү көп шарап ичип жаткандык-
тан Мираншах чак түштө гана ойгончу.

Бүгүн да ошондой болмок. Бирок жаңы келген кабар жаг-
дайды өзгөртүп жиберди. Кабар алып келгендер Мираншахты 
ойготууга батынбай турушту. Акыры, ага кызматкерди жөнө-
түүнү чечишти. Сакчылардын жанынан ал акырын өтүп, Миран-
шахтын бөлмөсүнүн эшигин ачты. Бөлмөнүн ортосунда жумшак 
кызыл тюль менен тегеректелген чоң керебет турду. Уктоочу 
бөлмө күн баткан тарапта жайгашкандыктан ачык терезеден 
жеңил шамал согуп, пардаларды акырын желбиретип жатты. 
Мираншахты акырын ойготуу максатында кызматчы бир аз 
жөтөлүп койду. Бирок керебетте эч кандай кыймыл байкалба-
ды. Анан ал керебетке буттарынын учтары менен басып барып, 
тюльду өзүнүн бармагы менен бир аз көтөрдү. Керебетте алар 
экөө тең дырдай жылаңач бойдон жатышыптыр. Мираншахтын 
жанында жаткан күң кыздын сулуу денеси, эттүү сандары жана 
чоң эмчектери, кичинекей кезинде эле бычылган кызматкерге 
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эч кандай таасир тийгизбеди. Ал терең дем алып, анан кайра-
дан бир аз жөтөлүп койду. Анын үнүнө адегенде күң кыз башын 
көтөрдү. Ал жанында кызматчынын турганын көрүп, өзүнүнүн 
жылаңач денесине дароо жапкычты жапты. Кызматчы өзүнүн 
эриндерине сөөмөйүн басып, кызга шуулдабай кийинип, чыгып 
кетүүгө белги берди. Күң кыз тезинен кийинип, уктоочу бөл-
мөдөн дароо чыгып кетти. Андан соң кызматчы уктап жаткан 
Мираншахтын денесин жапкыч менен жаап, бир аз түрткүлөдү.

– Башкаруучу, ойгонуңуз, ойгонууга убакыт келди!
Мираншах өзүнүн көздөрүн зорго ачып, жанында кызмат-

чынын турганын көрүп, таң кала түштү. Анан керебетке отурду.
– Келесоо, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Ийиниңдеги 

башың сага тоскоолдук кылып жатабы? Менин уктоочу бөлмө-
мө кирүүгө кантип батындың, акмак!

Мираншах өзүнүн сакчыларын чакырып, кызматчынын жа-
залоого буйрук бергиси келди, бирок кызматчы, андан мурун 
сүйлөп жиберди.

– Бул жерге кирүүгө батынганым үчүн сизден кечирим су-
райм, бирок жаман кабарлар келгендиктен сизди баары бир 
кимдир бирөө ойготушу зарыл эле.

Мираншах ойлоно түштү. Анан бир аз жумшарып, буйрук бе-
рүү үчүн көтөргөн колдорун кыймылдатпай туруп калды жана 
дароо эле тынчсыздана баштады. 

– Эмне болуптур?
– Сиздин жардамчыңыз билет, менин башкаруучум, - деп 

кызматчы тез жооп берди. Анткени Мираншахтын ага ачуула-
нышын каалабады.

Мираншах өзүнүн бетин колдору менен сүртүп, уйкудан то-
лук ойгондон кийин кызматчыга буйрук берди:

– Мага кийим алып келишсин деп айт, мен азыр келем. 
Бир нече мүнөттөн кийин Мираншах кабылдама бөлмөсүн-

дө отурду. Ал өзүнүн тактысына отурган соң вазирге кайрылды. 
– Эмне болду? Силерди мени ойготууга батынткан ал кан-

дай кабар? 
– Башкаруучум, эгер бул кабар мамлекеттик деңгээлдеги 

шашылыш кабар болбогондо, Азербайжан менен Ширвандын 
башкаруучусун ойготууга эч ким батына алмак эмес.
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– Эмне болгонун созбостон тезирээк айт. Мамлекеттик дең-
гээлдеги бул кандай кабар? – деп Мираншах чыдамы кетип су-
рады.

– Шанби Газанга эл чогулуптур, башкаруучум.
– Ал жакта алар эмнесин жоготушуптур?
Вазир бардык нерсени айтып берди.
– Менимче, алар көтөрүлүшкө даярданып жатышат окшойт. 

Аялдар, эркектер, кичине балдар, кыскасы, бүт Тебриз ошол 
жакта экен.

Мираншах өзүнүн тактысынан тура калып, кыйкырды:
– Эмне, мага каршы көтөрүлүшпү? Тебриздеби? – Анан ал 

өзүнүн кылычын кармады. – Баарын жок кылам! Тезинен ал 
жакка аскер жөнөтүп, алардын баарын өлтүргүлө!

Вазир өзү көздөгөн нерсеге жетишти, ал өзү каалаган нерсе-
ни жасады. Ал Мираншахка жасакерленип, башын ийди.

– Буйрук бериңиз, башкаруучум!
Мираншах бир аз ойлонуп, анан буйрук берди.
– Шанби Газан аянтында сулуу кыздар абдан көп. Алардын 

баарын чогултуп, сарайга алып келгиле. Көтөрүлүш жасаган-
дарды ушинтип да жазалап коюу керек. Жөнө!

Вазир чыгар замат канбийке эч кимден уруксат сурабастан 
кабылдамага кирди. Анын үстүндө жибектен тигилген этегин-
де бүйүрмөсү бар көйнөк бар эле. Жакасы ачык, ал эми жеңде-
ри чыканактан ылдый түшүп турган. Жакасы канитель менен 
тигилген эле. Ханумдун башында үйдө кийилүүчү тик бурчтуу 
жолук бар болчу.

Ал өзүнүн күйөөсүнүн кечээги зоок кечеси жөнүндө биле-
рин анын кызарган беттери жана өткүр көз карашы билдирип 
турду. Ал абдан ачууланып жаткандыктан колдору жана эрин-
дери титиреп жатты. Күйөөсүнүн жүрүм-турумунун айынан ал 
акыркы күндөрү шылдыңга да кабылган. Башкаруучунун ва-
зирге айткан акыркы сөзүн парданын артынан угуп алып, ал 
андан бетер ачууга толду. Канбийке өзүнүн күйөөсүнүн жанына 
келип, анын көздөрүнө карады:

– Сенин жаман кылыктарың аз келгенсип, эми элдин намы-
сын да тебелегиң барбы? 
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Канбийке Эмирдин да жакшы көргөн келини болчу. Ми-
раншах өзүнүн атасынын каардуу көз карашын эстеп, көздөрүн 
башка жакка бурду. Бирок дароо жооп таба койду.

– Эркектин ишине кийгилишпесең абдан жакшы болмок.
– Мен эркектердин иштерине кийгилишкен жокмун! – деп 

Севим ханум үнүн көтөрдү. – Мен өзүмдүн күйөөмдүн акылсыз 
буйругуна кийгилишип жатам. Шанби Газанга эл эмне максатта 
чогулганын сен өзү билесиңби? Адегенде билип алып анан буй-
рук бер. Токтот бул кыргынды!

Канбийкеге ачуусу келсе да Мираншах аны билгизбеди.
– Эмнеге токтотом, сенин мактаган элиң көтөрүлүшкө чы-

гыптыр.
– Сен канча күндөн бери жаан жаабай жатканын көрбөй 

жатасыңбы? Эл «году-году» ырымын өткөрүп, Кудайдан жаан 
сурап жатат. Бул – Азербайжандын элдик майрамы! – деп кан-
бийке айтты.

Мираншах күлүп жиберди. Анан сурады:
  - Кандай ырым-жырым? Ал эмне деген «годуг-годуг» 

(47)? 
Канбийке андан бетер ачууланды.
(47) Сөз оюну: «годуг» «кодик» дегенди билдирет.
– «Годуг-годуг» эмес, «году-году». Биз «яды» таштарынын 

жардамы менен жаанды чакыргандай эле алар да ушундай 
ырым-жырымдын жардамы менен жаан чакырышат. – Канбий-
кенин үнү бир аз жумшара түштү. – Алланын ысымы менен су-
ранам, бул кыргынды токтот. Сен алардын башкаруучусусуң го. 
Аялдар менен кыздардын намысын коргоо – сенин кадырлуу 
милдетиң. 

Мындай насааттан Мираншах ачууланып кетти.
– Кандай намысты айтып жатасың? Сен адегенде өзүңдүн 

намысыңды коргоп алып, анан башкалар жөнүндө сүйлө!
Узун бойлуу, сулуу аялдын бети кызара түштү.
– Сен муну менен эмне деп айткың келип жатат? Мени өз 

намысын коргой албаган жеңил ойлуу, сойку деп ойлоп жата-
сыңбы? 

– Ооба, сен сойкусуң! Эгер сойку болбогонуңда бир аганын 
астынан экинчи агасына өтмөк эмессиң!
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Ачуусу келген Мираншах өзүнүн тактысына келип отурду. 
Канбийке бөлмөнүн чок ортосунда селдейип туруп калды. Ми-
раншахтын сөздөрү анын көңүлүн катуу оорутту, ошол учурда 
анын акылына ар кандай ойлор келип жатты, жадагалса өз кү-
йөөсүн өлтүрүү тууралуу да ой келди. 

Ал эми Азербайжандын борбору Тебризди кара булуттар 
каптап жатты. Терезенин артында чагылган жалтылдаганда 
гана Севим өзүнө келди.

– Баары бүттү! Мен Самаркандга кайтам.
Тактыда отурган Мираншах ойдолой түштү.
– Кааласаң тозокко кет! – деп кыйкырды, бирок анын жуба-

йы ал маалда кабылдаман чыгып кеткен эле…
Жаан себелеп кирди. Бир аздан кийин жаан-чачын көбөйүп, 

асмандан суу куюла баштады. Ысыктыктан кургап калган жерге 
жаан түшкөндө абага жагымдуу бир жыт көтөрүлүп жатты. 

Ал эми Шанби Газандагы элдин көңүлү көтөрүлүп, бийге тү-
шүп, бири-бирин куттуктап жатышты. Алардын арасында жүр-
гөн «Году» кубанып, сүйлөп жатты:

– Менин күчүмдү көрдүңөрбү? Жаанды мына ушинтип ча-
кырыш керек. Эми муну токтотуп көргүлөчү, эгер токтото ал-
саңар. 

Бирок алдыда турган балээ жөнүндө али билбеген элдин ку-
банычы көпкө созулбады.

Мираншахтын миңге жакын атчан аскери элге кол салган-
да, элдин көпчүлүгү эч нерсени түшүнгөн жок. Аскерлер эр-
кектерди кылыч менен чаап, аялдар менен кыздарды аттарга 
өңөрүп алып кетип жатышканда гана баары түшүнүктүү болду. 
Эркектерди кууп бара жатып, кылычтарын шилтеген атчандар 
кыйкырып жатышты: 

– Козголоңчуларды өлтүргүлө!
– Аларды качырбагыла!
– Кыздарды бир жерге чогулткула!
«Году» да адегенде качып, бекинүүнү чечти. Анан кыздар-

дын баарын бир жерге чогултуп жатышканын көрдү. Алардын 
арасында ал жактырган кыз да бар болчу. Муну көргөндө анын 
жүрөгүн коркунуч каптап, бүткүл дүйнө анын башына түшүп 
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кеткендей болду. Намыс аны жөн отургузмак эмес. Ал абдан 
толкунданып, жанындагылардын бирине буйрук берди:

– Тезинен базардагыларга кабар жеткир! Биздин намысы-
бызды тебелегени жатышат деп айт! Аларга баарын айтып бар, 
Ахмед!

– Мен базарга шамалдай болуп жетип барам, толкунданба! – 
деп Ахмед деген жаш жигит шашып жөнөдү.

Бир маалда «Году» аны көздөй зымырап келе жаткан атчан-
ды көрүп калды. Ал өзүнүн колундагы сузгуну алды да, мээлеп 
туруп атчанга ыргытты. Сузгу ышкырган бойдон учуп барып 
атчандын чыкыйына тийди. Атчан дароо жерге жыгылды. Өзүн 
жоготпогон «Году» жерге жыгылган атчандын кылычын алып, 
анын атына минип, кыйкырды:

– Эй, каякка качып жатасыңар? Силердин намысыңарды те-
белеп жатышат! Бул иттин балдарын ургула!

Жаштар «Годунун» ат үстүндө кылыч менен турганын кө-
рүп, кайрадан артка бурулушту. Алар колдоруна урунган нер-
селердин баарын – таяктарды, балталарды, айрыларды, күрөк-
төрдү алып, Темирланиддерге атырылышты. Кичинекей балдар 
жоокерлерге салмоорлор менен таштарды ыргыта башташты. 
Жаш жигиттер беш-алтыдан чогулуп, жоокерлерди аттан кула-
тып, анан өлтүрүп жатышты. Анан алардын куралдарын жана 
аттарын тартып алып жатышты. Бирок салгылашууларда таж-
рыйба алган жоокерлер Тебриздин жашоочуларын чегиндире 
башташты. «Годунун» айланасындагы топ элүүдөн ашык атка 
ээ болуп калган эле. Бирок алар баары бир аз болчу. Элге базар-
дагылар жардамга келип калышканда гана жагдай өзгөрө баш-
тады. Миң башчы бул салгылашууда өзүнүн бардык жоокерле-
рин жоготуп алышы мүмкүн экенин түшүнүп, артка чегинүүгө 
буйрук берди.

Чогулган эл аялдар менен кыздарды куткарган соң көбү сү-
йүнгөндүктөн ыйлап жатышты. Ал эми жаан токтобостон Шан-
би Газанда төгүлгөн кандарды агызып жатты. 

Кечке жакын жаан менен бирге Тебриз да тынчтанды. 
Шаарга Мираншах кошумча аскер күчтөрүн киргизген соң «Го-
дунун» тобу Тебризде калуу кооптуу болорун түшүнүп, тоого 
чыгып кетти. 
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Батнир сепилин Темирлан жер менен жексен кылгандан ки-
йин анын аскери Фируз сепилине багыт алды. Фируз сепилин 
алган соң, Сарасти деген жерге келди. Бул шаардын тургундары 
гяурлар болгон. Алар чочко этин жеп, шарап ичип, бузук иштер 
менен алек болушкан. Шаар калкы Темирлан аларга жакындап 
калганын жана ал такыба мусулман болгондуктан алардын 
жашоо түрүн жактырбастыгын угуп, тез арада шаардан чыгып 
кетишти. Бирок алардын көбүн аскерлердин жарымы кууп же-
тип, өлтүрүштү. Бул шаардан жылкы, төө жана башка буюмдар 
түрүндө көп олжо алынды. Андан кийин Темирлан Фетхабадда-
гы индустарды кырды. Анан Амаруни сепилинен чыгып, Тухна 
деген чөлдө аскердик лагерин орнотту. Ал жерде Жата деген 
уруулар жашаган. Алар талап-тоноо менен гана алек болушкан. 
Кербендерди талап-тоноп, жолдон эч кимди зордук-зомбулук-
суз өткөрүшкөн эмес. Темирландын келгенин угуп, алар бул 
балээ биринчи кезекте аларга тийерин түшүнүп, чытырман то-
койлорго качышкан. Бирок Темирлан аларды жазалоого буйрук 
берип, натыйжада алардын артынан аскер кууп жөнөдү. Аскер 
аларды кууп жетип, эки жүздөй кишини өлтүрүп, калганын тут-
кунга алган.

Улуу Эмир Тухнада отуруп, Сулейман шахка аскердин арт 
жагында жүрүүчү арабаларды алып, Саманга жөнөөгө буйрук 
берди. Ал эми өзү Мунк деген сепил тарапка багыт алды. Анан 
ал жерден эки миңдей туткунду алып, Саманга жөнөдү. 

Темирлан өзүнүн армиясы менен Копла көпүрөсүнөн өтүп 
токтоду. Бул учурда Султан Махмуд хан, канзаада Султан Гу-
сейн, Эмир Рустам, Эмир Жаханшах, Гияседдин Тархан, Хамза 
Буга Барлас, Шейх Арслан, Севинжек Бахадур жана башкалар 
жетектеген аскердик тизимдин Кабулдан келе жаткан оң кап-
талы Темирландын аскерлерине кошулду. Дайбалпурга баруучу 
жолдо келе жаткан Шахмелик да жетип келди. 

1398-жылдын 30-октябрь айында Темирландын аскерлери 
Саманга кирип келишти. Бул жакка ар башка жолдорду басып 
келген канзаадаларга, эмирлерге жана аскер башчыларына ата-
йын буйрук берилди: «Канзаада, бек жана аскердик тизимдин 
оң менен сол капталынын бардык аскер башчылары аскердик 
тартипте алдыга басышсын!»
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Канзаадалар Пир Мухаммед, Рустам, Сулейманшах бек, Яди-
гар Барлас, Шейх Нуреддин бек, Эмир Мизраб Кимари, Темир-
лан Хожа Аг Буга жана башка бектер аскердик тизимдин оң кап-
талына тизилишти, Султан Махмудхан, канзаада Халил Султан, 
канзаада Султан Гусейн, Жаханшах бек, Шахмелик бек, Шейх 
Арслан, Шейх Мухаммед Уйгу Темирлан, Севинже бек – сол кап-
талга тизилишти. Ал эми Эмир Аллахдад, Али Султан Тавачы 
жана башка аскер башчылары өз күчтөрүн борборго тизишти. 

Атчан аскерлердин баары өз ордуна тизилип, байрактар кө-
төрүлдү. Добулбастар менен кернейлер үн чыгарды. Аскерлер 
мына ушундай тизим менен жолго чыгышты. Бардык аскерлер-
дин узундугу дээрлик беш фарсахты түзгөн. Бул абдан сүрдүү 
аскер эле.

Делиге жакын жерлерде жашаган гяурлар, буддисттер жана 
отко табынуучулар борборго качып жөнөштү. Борбор шаарга 
абдан көп качкындар келишти. Жавн деген дарыядан өткөн соң 
Темирландын аскери бир азга токтоду. Дарыядан өтүүгө боло 
турган жерлерди кайтаруу жөнүндө Эмир атайын буйрук берди. 
Темирлан адегенде Делини курчоого алуу аракеттерин баштай 
берүүнү каалады. Бирок Улуу Эмир бардык нерсени өтө тездик 
менен эсептөөгө абдан жөндөмдүү болгон. Делиге чейин жакын 
эле аралык калган. Тезинен бир чечимге келиш керек болду. Би-
рок бир чечимге келе албастан арсар болгондуктун өзү жакшы-
раак чечим табууга болот деп ойлоого мүмкүндүк берген. 

Эмир сепилдин каршы жагын карап көрүүнү чечти. Өзүнүн 
жети жүз аскери менен кошо сепилди айланып жүргөндө Те-
мирлан ойлонду: «Бул жер - салгылашуу үчүн эң ыңгайлуу жер 
экен». Ушул учурда анын жанына күзөт башчысы жетип келди.

– Башкаруучум, Султан Махмуддун вазири Малу хан өзүнүн 
төрт миң атчан аскери, жыйырма миң жөө жоокери жана жы-
йырма аскердик пилдери менен бизди көздөй келе жаткандыгы 
маалым болду. Биз курчоого алынып калышыбыз ыктымал. 

Темирлан демейде бир жакка барганда төрт тарапка тың-
чыларды жөнөткөн. Ал тыңчылардын максаты – кол салууга 
байланышкан же башка коркунучтарды байкап, аларды бол-
турбоого аракет кылуу жана чоң коркунуч пайда болгон кезде 
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башкаруучуга тезинен кабар жеткирүү болгон. Күзөт башчысы 
көргөзгөн жакты Темирлан жакшылап карады. Малунун аскери 
чынында эле алар жакты көздөй келе жаткан. Бирок алар келе 
жатканда артка чегинүү туура болбой калмак.

– Сейид Хожа менен Мубашир үч жүз жоокер алып, алардын 
алдынан тозуп чыгышсын. Аларды көбүрөөк кармап турууга 
аракет кылышсын. Үч жүз жоокер дароо эле душманды карай 
жөнөштү. Темирлан болсо шашпастан дарыя тарапка жөнөдү. 
Ал жерде ал Севинже Бахадурга жана Аллахдадга буйрук берди:

– Шейх Хожага жардам бергиле!
Буйрук берилген соң жоокерлердин бир бөлүгү дарыядан 

өтүп, аркы тарапта баатырларча салгылашып жаткан Шейх Хо-
жанын жоокерлерине жардам берүүгө умтулушту. Өтө чоң эмес 
бул кагылышуунун натыйжасында Малунун аскери селт эте тү-
шүп, артка чегине баштады. 

Акыры Темирландын аскери Лони сепилинин жанында өз 
ордун ээледи. Улуу Эмир бир чечимге келген эле. Делини кур-
чоого алып, бул жерде көпкө калуунун кажети болгон эмес. 
Душмандын рухий абалы сынгандыктан ачык салгылашууга 
чыга берүү зарыл болгон. Бирок адегенде душманды адашты-
рып, андан бетер коркутуу керек…

1388-жылы Делинин султаны Фируз шах каза болгондон 
кийин бул өлкө үчүн кара күндөр башталды. Темирландын Ин-
дияга жасаган жортуулуна чейинки он жыл ичинде бул өлкө-
дө алты султан алмашкан. Султан үчүн вазирлер күрөшүшкөн. 
Алардын ар бири өзүнүн беделин көтөрүү максатында тактыга 
өзүнө жаккан канзааданын отурушун каалаган. Акыры Малунун 
жактоочулары көпчүлүктү түзүп, тактыга он төрт жашар Мах-
мудду отургузушкан. Дели абдан оор күндөрдү өткөрүп жат-
ты. Шаарга качкындар толуп кеткен. Ар тарапта согуштун руху 
өкүм сүрүп жатты. Шаар узакка созула турган курчоого даярда-
нып жатты. Кампаларга дан толтурулуп, шекер, туз жана күрүч 
камдалды. Бирок качкындар жок дегенде убактылуу баш кал-
калай турган жай таппастан эшикте түнөп жатышты. Жоокер-
лер шаарды катуу көзөмөлдөп жатышса да, уурдагандар болуп 
жатты. Мобилизация жарыяланбаса да колуна курал кармай ал-
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гандардын баарын чогултуп жатышты. Шаарга Темирландын 
аскеринен качып же көчүп келгендердин саны өтө көп болгону-
на карабастан калк арасындагы маанай алар багына тургандай 
сезилген жок. 

Султан Махмуд тээ газневи заманынан калган Ак сарайда 
жайгашкан. Эки кабаттуу имараттын биринчи кабаты буйрук 
жана жарлыктарды чыгаруучу, ошондой эле ал жерге келген-
дерди жана конокторду кабыл алуучу бөлмө катары пайдала-
нылган. 

Ишенимдүү адам катары милдет аткаруу сарайдагы эң маа-
нилүү кызмат болуп саналган. Чындыгында мындай киши бар-
дык иштердин уюштуруучусу жана башчысы болгон. Сарайдын 
ачкычтарын да ал өзүндө сактаган. Сарайдын бардык кызмат-
чыларына жана шахтын жеке кызматчыларына айлыкты ал тө-
лөгөн. Шахтын балдарына билим берүү иштерин да ал аткарган. 
Ашкана жана шарап сакталуучу жайлар да анын карамагына 
кирген. Жадагалса шахтын никеден тышкары байланыштарын 
да ал уюштурган. Ал киши сарайдын ичинде чоң кадыр-баркка 
ээ болгондуктан султандын да эң жакын адамы болгон. Мамле-
кеттик кызматчылардын баары, канзаадалар жана жадагалса 
башкаруучунун аялдары да ал киши менен жакшы мамиледе 
болууга аракет кылышкан.

Малунун ишенген адамы сарайдын жана өлкөнүн ичиндеги 
оппозицияны толук зыянсыздандырып, жашы кичинекей бала-
ны өзүнө баш ийдирип алган. Султан Махмуд өзүнүн ишенген 
адамына айтпастан бир да кадам жасаган эмес. Такты үчүн кү-
рөшүүдө Малу жаш султанга колдоо көргөзүп, анын бийликке 
келишине зор жардам берген.

…Султандын кабылдамасына Малу хан кирип келгенде үч 
индус кыз бийлеп жана ырдап жатышкан. Тактыда отурган сул-
тан ал кыздардын ар бир кыймылына көңүл коюп, кызыгып ка-
рап жатты.

Султандын ыйгарым укуктуу адамы султанды карады. 
«Улуу Эмир Делинин дарбазасына келип калса да, бул киши кө-
ңүл ачып жатат», деп ал ачууланып ойлоду. Колу менен белги 
берип, музыканттарга музыканы токтотууга буйрук берди. Му-
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зыка токтогондон кийин гана Мали бөлмөдө султан турганын 
көрдү. Ал аны өзү да көргүсү келип жаткан болчу. Ошондуктан 
бөлмөдөн Малудан башкасынын баары чыгып кетүүсүн талап 
кылды. Музыканттар менен бийчилер бир жакка шашып жат-
кансып кабылдамадан тезинен чыгып кетишти. 

– Малу хан, Темирлан азыр каякта?
Султандын ишенген адамы султанга таазим кылып баш 

ийди.
– Делиден өтө алыс эмес жерде, Лониде, султаным.
– Делиден алыс эмес жерде?! Шаардагы абал кандай?
– Баары көзөмөл алдында турат, султаным. Качкындар 

тынчсызданбай, бир аз дуу чыгарып жатышат, бирок биз дүрбө-
лөңдү болтурбоого аракет кылдык. Алар султандын көп аскер-
лери жана аскердик пилдери бар экенин көрүп, алардын мыкты 
султаны өз карамагындагыларын коргой аларын түшүнүшүп, 
тынчтанып калышты. Акыркы сөз султанга майдай жакты, аны 
укканда ал сыймыктана түштү.

– Ооба, сен туура айтасың, Малу хан. Аксак шайтанга сул-
танаттын күчүн көргөзүп коюш керек экен. Анптесе бул копол 
түрк көчмөн, - деп султан тиши ооруп жаткансып өзүнүн бетин 
кызык кылып чүйрүп койду, - бизге да көчмөн жашоону үйрөт-
күсү келет. Делинин дубалдарынын артында күтүүгө чыдамы 
канчага жетерин, канчалык күтө аларын көрө жатарбыз. Дели-
нин дубалдарынан өтүү ал үчүн өтө кыйын болот, Дели бул Бат-
нир эмес!

– Мен бул оюңузга кошулбайм, улуу урматтуум, - деп Малу 
көнбөдү.

Султан Махмуд таң калды.
– Эмне үчүн?
– Эгер биз Делинин ичинде бекинип, бул жерде көпкө оту-

руп калсак, калк арасында нааразычылык башталат. Шаарда 
качкындар толтура. Кимдир бирөө мындай абалды бизге кар-
шы колдонушу ыктымал. Ал эми андай абал сиздин тактыңызга 
коркунуч туудурат, султаным.

Султан Махмуд ордунан туруп, Малунун жанына келди.
– Сен эмне сунуш кылгың келип жатат?
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– Султандын сөзү албетте мыйзам, бирок менимче, кур-
чоонун ичинде бекинип отургандан көрө ачык салгылашууга 
чыккан жакшы го, - деп султандан көзүн албастан айтты. 

Султан Махмуд өзү коркок болбогону менен эч качан өзү-
нүн жеке пикирине ээ болгон эмес. Аскер башчылык сапаттары 
жок болгондуктан ал көбүнчө башка бирөөлөрдүн пикирлерине 
таянган. Өз убагында ал өзүнүн чоң атасы Фируз шахтан кантип 
аскер башчы болууну үйрөнө алган эмес. Анын үстүнө чоң атасы 
каза болгондо султан Махмуд өтө жаш куракта болгон. Кээде ал 
өзүн акылдуу эсептеп, өтө маанисиз чечимдерди кабыл алган. 
Эми ал өзүнүн ишенген адамынын ой-пикирин аныктоо макса-
тында анын көзүнө карап сурады:

– Сен кандай сунуш кылып жатасың? 
– Менимче, биз Темирлан менен ачык салгылашууга чыгы-

шыбыз керек. Курчоонун ичинде отургандан көрө ачык салгы-
лашкан жакшы. Курчоодо отуруу бизди алсыз кылып коюшу 
ыктымал. 

Султан кайрадан өз тактысына барып отурду, анан колдо-
рун көкүрөгүнө алып, акылдуу болумуш болду.

– Өз пикириңди негиздеп берчи, кулагым сенде.
Ыйгарым укуктуу адам өзүнүн башын акырын ийкеп койду.
– Менин султаным! Биринчиден, Темирландын аскери көп 

убакыттан бери жолдо келе жатат. Ал жүздөгөн фарсахтарды 
басып өттү. Ошондойбу?

– Ошондой, - деп көздөрү белгисиз бир жакты карап жаткан 
султан макул болду.

Султандын жообу Малуга жакты.
– Ушунча жолду басып өткөн аскер сөзсүз бир жерде эс алат. 

Демек азыркы учурда Темирландын аскери узак жолдон жана 
салгылашуулардан чарчап, эс алып жатат. Мына ушул учурду 
биз пайдаланып калышыбыз керек. Темирландын аскерлери 
күнү-түнү ат үстүнөн түшпөй жүрө бергидей темирден жасал-
ган эмес да. Анан дагы бир нерсени эске алуу керек. Жакындагы 
кагылыштан кийин мен Темирландын аскерин жеңүү мүмкүн 
экенин түшүндүм.  

Султан Махмуд бул логикалык тыянакка макул болду.
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– Макул, сен мени ишендирдиң. Ал эми экинчиси кандай? 
Султандын кызыгып жатканына кубанып Кудайга Малу 

дагы бир ирет ыраазычылык билдирди.
– Экинчиден, менин султаным, эгер курчоодо отура берсек, 

душманга өзүбүздүн негизги күчүбүздү көрсөтө албай калабыз. 
– Сен эмнени айтып жатасың?
– Аскер пилдерибизди айтып жатам, улуу урматтуум. Эгер 

курчоодо отура берсек, пилдерибиздин бизге пайдасы тийбейт. 
Анын үстүнө, курчоодо отурганда пилдерди да багыш керек 
болот, алар жерлерди таптап, айлананы бузушат… Бирок ачык 
салгылашууда алар эң мыкты кызмат кылышат. Буга чейинки 
салгылашууларда эч качан пилдерди көрбөгөн Темирландын 
жоокерлери пилди көргөндө эмне кыларын билбей калышат. 

Ушул сөздөрүн айткан соң ыйгарым укуктуу адам унчукпай 
калды. Ал эми Султан Махмуд дагы деле белгисиз бир жерди ка-
рап отурду. Акыры ал өзүнүн алакандары менен тизесин чаап, 
ордунан турду.

– Сен мени ынандырдың, Малу хан, туура айтасың, ачык 
салгылашууда биздин артыкчылыгыбыз көбүрөөк. Баарына 
буйрук бер, даярданышсын. Биз ал аксакка көргөзөбүз! Кимдин 
ким экенин бүткүл дүйнө билсин!

Өзүнүн акыркы сөзүн султан алыс жакты карап, кыялданып 
айтты. Көкүрөгүн алдыга чыгарып, ийиндерин ачты.
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5-БАП

Туткунга түшүп, кул болуп жашаган адамдар гана эркин-
дик канчалык таттуу экенин толук түшүнүшөт. Алардын кыял-
данганы бир гана нерсе: кургак нан менен жөнөкөй суу ичсек 
да, эркиндикте жашасак. Бир адамдын ички эркиндиги башка 
адамдын ички эркиндигинин чегине чейин созулат. Ошол чек-
ке жеткен адам же токтоп калышы керек же башка бирөөнүн 
эркиндигин басып, анын үстүнөн аттап өтүүсү керек. Тынч жа-
шоо учурунда адамдын ошондой эркиндигин мыйзам сактайт. 
Мыйзамдар адамдын эркиндигин тебелөөгө мүмкүндүк бер-
бейт. Бир адамдын эркиндиги башка бир адамдын эркиндиги-
нин үстүнө курулбайт. Бирок согуш учурунда адам эркиндиги 
массалык түрдө тебеленет. Согушта жеңген тарап жеңилген та-
раптын жашоо тартиби менен такыр эсептешпейт, анын эркин-
дигин тартып алып, адамды туткунга, кулга айландырат. Согуш 
учурунда негизинен карапайым калктын эркиндиги тебеленип, 
карапайым калк көп азап чегет. Алар өз эркиндиктерин тартты-
рып жибербөө үчүн качкын болууга аргасыз болушат, ал эми ка-
чууга үлгүрбөй калышса, туткунга айланышат. Эгер кул өзүнүн 
абалын түшүнүп туруп ошол абалдан чыгууга аракет кылып 
күрөшпөсө, демек ал адам наадан. Эгер ал тескерисинче өзүнүн 
абалына көнбөстөн ошол абалдан чыгууга аракеттенсе, демек 
ал адам эркиндикти сүйгөн адам.

…Улуу Эмирдин аскеринин артында дагы бир аскер келе 
жаткан. Ал аскер жокчулукка, кордуктарга жана азаптарга чы-
дап, Темирландын аскердик кошуундарына кошулуп келе жат-
кан жүз миң туткундан турган. Алар негизинен эркектерден 
турган жана аскердин арт жагында жүрүп, бардык кара жумуш-
тарды аткарышкан. Ал эми аял туткундар дароо эле базарга 
алып чыгылып сатылып же болбосо Самаркандга жөнөтүлгөн. 

Туткундардын арасында боштондукка умтулгандар көп 
болгон. Бир нече индус туткундары Темирланиддерди жек кө-



– 197 –

рүп, боштондукка чыгуу жөнүндө дайыма ойлонуп турушкан. 
Туткундардын арасында Хамбула деген адам кадырлуу болгон. 
Ал өзүнүн кекирейген жана өжөр мүнөзү менен айырмаланган 
жана ошонун натыйжасында көп жолу токмок жеген. Ошого 
карабастан анын өжөрдүгү азайган эмес. Андай туткундарды 
Эмирдин күзөт тобу катуу кайтарган. Алардын качуусуна эч 
кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. 

Делинин жанында салгылашкан аскердин арт жагында тут-
кундардын лагери жайгаштырылган. Кулчулуктан качуу жө-
нүндө дайыма ойлоп келген Хамбула азыр эми антип ойлонбой 
калды. Ал кандай жол менен болсо да Делиге жардам берип, чоң 
иштерди жасагысы келип жатты. Ошондуктан ал өзү ишенген 
бир нече туткун менен алдын ала акырын сүйлөшүп алып, алар 
менен үстү жабылган арабада жолугушуу жөнүндө макулдашып 
койгон. Делинин султаны менен боло турган салгылашууга 
даярдык көрүп жаткан жоокерлердин көңүлдөрү башка нер-
седе болуп, натыйжада туткундарга өтө катуу көзөмөл болбой 
калган. Эми туткундарда көбүрөөк убакыт бар эле. Ошондуктан 
алар бири-бирине белги берип, өч алуу максатында жолугушуу 
тууралуу алдын ала макулдашып алышкан. 

…Түн ортосунан кийин туткундар эки жакты карап жана бе-
кинип, лагердин арт жагындагы жабык арабага бирден тарты-
ла башташты. Анан Хамбула да келип, арабага үн чыгарбастан 
акырын чыгып отурду. Ал жана үч туткун арабага жатып алып 
бири-бири менен шыбырап сүйлөшүп жатышты. 

– Менин түшүнүшүмчө, эгер салгылашуу башталса, биз Де-
лиге жардам бере алат экенбиз да, - деп Хамбула акырын айтты.  

– Сага мындай ой кантип капысынан келип калды? - деп 
туткундардын бири сурады.

Бул туткундарды мурдатан байкап, караңгыда аңдып отур-
ган бирөө ордунан туруп, арабанын астына мышыкка окшоп 
акырын кирип, эки дөңгөлөктүн арасына жатты. 

– Малу хан кол салганда биздикилер кубанганын көрбөдүң-
бү? – деп Хамбула суроого суроо менен жооп берди. 

Темирланиддерге Малу хан кол салганда туткундар бош-
тондукка чыгып калар бекенбиз деп үмүттөнүштү. Алар салгы-
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лашууну алыстан карап, көздөрүнө жаш алып, бири-бирин кут-
туктап жатышты. Анткени жакын арада боштондукка чыгабыз 
деп үмүттөнүштү. Бирок алардын кубанып жаткандарын чет-
тен да байкап турушту. 

– Ооба, көрдүм, биздикилер өздөрү тарапка өтө калыш үчүн 
ал жакка баргылары келип турду. Аларды азыр али эрте экени-
не зорго ишендирдим. Биздин убакыт кийинчерээк келет, - деп 
экинчи туткун сүйлөдү. 

– Биздин сүйлөшкөнүбүздү эч ким билбеши керек.
– Ооба, туура айтасың, - деп Хамбула шыбырап сүйлөдү. – Эң 

негизгиси, салгылашуу учурунда өзүбүз ойлонуштурган нер-
сени ишке ашыруу керек. Сен мындай кыласың, - деп ал тут-
кундардын бирине кайрылды. – Темирланиддер салгылашуу 
учурунда бардык нерсени унутуп коюп, салгылашууга баш-оту 
менен кирип кетишет. Салгылашуу учурунда бизди эч ким эс-
тебейт. Өзүңөрдүн адамдарыңарды алып, миң башчынын чаты-
рына кол салып, ал жердегилердин баарын тындым кыласыңар.

– Эгер муну ишке ашыра албай калсак эмне болот? – деп тут-
кундардын бири суроо берди.

– Ишке ашырабыз. Болбосо – өлөбүз, баары жакшы болот – 
эркиндик болот! – деп айтып Хамбула башка туткунга буйрук 
берди. – Ал эми сен өзүңдүн адамдарыңды алып, башка чатыр-
ларга кол салышың керек. 

Тапшырма алган туткун башын ийкеп, «ооба» дегенин бил-
дирди.

– Ал эми сенин адамдарың эмне кылышат? – деп үчүнчү тут-
кун сурады.

– Мен өзүмдүн адамдарым менен бирге аскердин арт жа-
гындагы курал-жарак сакталуучу жайга кол салып, куралдарды 
тартып алып, туткундарга таратабыз. Анан баарыбыз чогулуп 
Темирланиддерге алардын артынан кол салабыз, - деп айтып 
Хамбула муштумдарын түйдү. – Өч алууга аз калды, достор. Бол-
гону бир аз чыдап туруу керек. Эсиңерде болсун: көтөрүлүш 
баштоо үчүн бир шартты сакташ керек. Баарыбыз бир убакытта 
жапырт кол салышыбыз керек. Антпесек баарыбыз өлөбүз. Ал-
дын ала бир белги белгилеп коюшубуз зарыл. Эсиңерден чыгар-
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багыла. Мен лагердин борборундагы арабалардын бирин акы-
рын өрттөп жиберем. От жалындап күйө баштар замат силер 
ишти баштайсыңар. 

Жабык арабада сүйлөшкөн туткундар акырын бир-бирден 
өз ордуларына кайрылып келишти. Арабанын астында угуп 
жаткан адам да ал жерден акырын кетти…

Малу хандын аскерине каршы өтө чоң эмес салгылашуудан 
кийин Темирландын жана анын аскеринин көңүлү көтөрүлдү. 
Делинин кире беришиндеги жеңиш өтө чоң болбосо да баары 
бир жакшы жышана болду. Ырымдарга ишенген Эмир маанайы 
ачык болгондуктан өзүнүн жоокерлери менен сүйлөшүп жатты.

Түшкө жакындап калганда күнгө жылынып, чатырдын ал-
дында ойлонуп отурган Темирландын жанына кабарчылардын 
бири келди. Эмир сөз ташуучуларды, тыңчыларды, соодагерлер-
ди жана дервиштерди жеке өзү кабыл алчу. Мындай тартипти 
ал өзү орноткон. Мындай адамдарды Эмирдин айланасындагы-
лар жакшы билишкен жана аларды дайыма коргоп, жакташкан. 
Ал адамдар өз ишин ушунчалык мыкты билген профессионал-
дар болгондуктан кээде жоокерлерден да көбүрөөк пайда алып 
келишкен. Ошондуктан кабарчынын түз эле Эмирге кирип ба-
рышы сакчыларды таң калтырган жана кызыктырган деле жок. 
Эмир өзүнүн чатырынын ичинде отурганда же анын алдында 
сейилдеп басып жүргөндө аны дайыма сакчылардан турган үч 
же төрт топ коргоп жүрчү, бирок муну эч кимге жарыя кылыш-
кан эмес жана аны алыстан эч ким сезчү эмес. Эгер Темирлан 
сейилдеп жүргөн аймакка кимдир бирөө жаңылышып кирип 
алса, аны сакчылар дароо күмжам кылышчу. Темирланды кор-
гоо миссиясы миң башчы Техмез ханга тапшырылган. Ал өзүнүн 
ушул миссиясын мыкты аткарып, Эмирге берилгендигин жана 
жөндөмдүүлүгүн иш жүзүндө көргөзгөн. Ал эми Техмез хандын 
өзүнүн карамагында соодагерлер, дервиштер жана усталар бар 
болчу. Алардын ар биринин эң чоң кызыкчылыгы – жеке ише-
ним болгон. Алар Темирланды керектүү нерселер менен кам-
сыздандыруучу катары гана карабастан Исламдын жазалоочу 
колу жана коргоочусу катары да эсептешкен, ошондуктан ага 
кызмат кылуудан ырахат алышып, өздөрүнүн кызматын ый-
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мандын бир бөлүгү катары эсептешкен. Бирок Техмез хан акыр-
кы күндөрү Эмирдин ал билбеген дагы бир атайын кызматчы-
лары бар экенин сезип, ал маалыматтын так экенин аныктоого 
аракет кылып жүргөн. Эмирге туура эмес жеткирилип калган 
маалымат Эмирдин алдында Техмез хандын беделин түшүрмөк. 
Темирландын атайын кызматына дал ошол кабарчылар кирсе 
керек жана аларга берилген укуктар сакчыларга берилген укук-
тардан алда канча жогору болсо керек. Сакчылардын жанына 
келе жаткан кабарчыны Техмез хан мурда да көргөн, бирок ар 
башка жерлерде жана ар убакытта ар түрдүү кийимдерди ки-
йип жүргөнүн көргөн. Кабарчы өзүнүн көкүрөгүндө илинген 
белгини сакчыларга көргөзгөндө аны дароо Эмирдин чатыры-
на өткөрүштү. Башкаруучу бул кабарчыны жакшы билген. Аны 
көрөр замат Темирлан маанилүү бир нерсе болгонун жана маа-
нилүү кабар бар экенин түшүндү. Кабарчы башкаруучунун бут-
тарынын астындагы килемдин бир бурчун өөп, Эмир суроо бер-
гиче башын көтөрбөстөн ошол бойдон күтүп турду. Бирок Эмир 
шашпады. 

– Жоокерлердин абалы кандай?
– Оо, менин башкаруучум, жоокерлердин руху бийик, алар 

салгылашууга даяр турушат. 
Кабарчынын сөздөрү Темирланды ыраазы кылган жок, ант-

кени аскердин жалпы абалын билдирүү кабарчынын милдети 
эмес эле. Ал ашыра чаап жиберди. Кабарчы жаман бирок маани-
лүү кабар алып келиши зарыл болчу.

– Ал эми туткундар өздөрүн кантип алып жүрүшөт?
– Башкаруучум, алар өздөрүн жакшы алып жүрбөй жаты-

шат. Сизге айта турган сөзүм бар…Бул акмактар салгылашуу 
башталган күнү сиздин аскериңизге арт жактан кол салууга 
ниеттенип жатышат. 

Көчмө тактыда отурган Темирлан дароо ордунан турду. 
«Ушул нерсе жетишпей турду эле!», - деп ойлоду ал. Анын ачуу-
су келип, чатырдын ичинде ары-бери басты, акылына миңдеген 
ойлор келип жатты. Анан кабарчыга кайрылды. 

– Тур!
Кабарчы ордунан туруп, бирок башын көтөрбөдү.
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– Маалымат такпы? Өзүң текшердиңби? – деп Темирлан 
ачууланып сурады. 

Кабарман өзүнүн айтканын башын ийкеп ырастады.
– Ооба, башкаруучум! Алар түнү бул тууралуу сүйлөшүп 

жатышканда мен арабанын астында жатып алардын сөздөрүн 
уктум. Салгылашуу башталган күнү алар сакчылардын тобуна 
кол салып, курал-жарактарды тартып алууга ниеттенип жаты-
шат. Эгер ойлору ишке ашса, алар арскерге артынан кол салууну 
пландаштырып жатышат.

– Демек ошондой экен да! Арамзалар! Алардын башчысы 
ким экен?

– Хамбула деген ража туткун. Аны туткундардын баары 
башчы катары карап, анын бардык буйруктарын аткарышат.

Эмир кайрадан килемдин үстүндө ары-бери баса баштады. 
«Оорукту коркунучта калтырып коюп, каршылаш менен салгы-
лашуу бул келесоолук. Айлакер туткундарды лагерден жок кы-
луу зарыл болчу. Кандайдыр бир айла табыш керек. Бирок кан-
тип?». Эмир өзүнүн жанындагы чатырларды, жогорудагы ас-
манды жана астындагы килемдин саймаларын карады. Ал жак-
тан жооп издегендей болду. Туткундардын саны жоокерлердин 
санынан кем эмес болчу. Алар куралсыз кол салганда деле абал 
татаалдашып, аскердин көңүлү эки тарапка жайылып, алардын 
катарында жарака пайда болот. 

– Мейли, сен барып өз ишиңди уланта бер. Бул гяурлардан 
көзүңдү алба. 

Эмир ушул учурда алсыз абалда экенин моюнга алгысы кел-
беди, бирок сөзсүз жооп табыларына ишенди. Туткундардын 
катарына аскерлерди киргизип ошону менен аларды коркутуу 
да бир вариант болушу мүмкүн.

Делинин тегерегиндеги аймактарга жортуулга кеткен кан-
заадалар жана бектер түшкө жакын чоң олжолор менен кайтып 
келишти. Олжолорду Эмирге көргөзүш үчүн алар алып келген 
нерселеринин баарын Эмирдин чатырынын алдына жайып 
коюшту. Башкаруучу олжолорду көргөн соң буйрук берди: 

– Эң сонун! Мен бул олжодон эч нерсени албайм! Булардын 
баарын бектер менен жоокерлерге бөлүштүрүп бергиле!
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Канзаадалар менен бектер Темирланга ыраазычылык бил-
дирип, анын урматына дуба кылышты. Анан Эмир аларды өз ча-
тырына чакырды.

– Киргиле, кеңеше турган маселе бар. 
Баары чатырга киргенде Эмир өзүнүн демейдеги оор ка-

дамы менен тактыга барып отуруп, калгандарына каерге оту-
рууну көргөздү. Алардын ар бири кайсыл жерге, кантип  жана 
кандай кезекте отурушу керек экенин жакшы билген. Мындай 
эрежелер дайыма так сакталган. Баары өз жерлерине мандаш 
токунуп отурушкандан кийин Эмир сөзүн баштады.

– Биз душманга өтө жакын келип калдык, эми аларга кол 
салуунун күнүн жана саатын аныкташыбыз керек. Баары баа-
тырларча салгылашуусу керек, ар бир жоокер өз милдетин та-
тыктуу аткаруусу зарыл.

Канзаадалар, бектер жана аскер башчылары макулдугун 
билдирип баштарын ийишти. Эмир инженердик топтун башчы-
сын көздөрү менен издеди. 

Инженердик топтун башчысы ордунан тура калды.
– Башкаруучум!
– Делиге баруучу жолдогу сепилдин астынан терең аңдарды 

казгыла. Муну бир күндүн ичинде бүтүрүшүң керек. Күнү-түнү 
иштеп болсо да бүтүргүлө, эгер зарыл болсо өзүң да колуңа кү-
рөк ал. Ошол аңгектердин душман келе турган жактарындагы 
жерлерге алты зирадан кем эмес шиш устундарды бир катар 
кылып орноткула. Ал жерден пилдер өтүшү мүмкүн. Сен ошол 
устундарды пилдер өтө албай тургандай кылып орнотушуң ке-
рек. Түшүнүктүүбү? Эгер бир эле пил өтүп кете турган болсо би-
ринчи кезекте сени тебелейт. Түшүндүңбү? 

Инженердик топтун башчысы сөз бүткөнүн түшүнүп, ийи-
лип таазим кылды.

– Түшүндүм, башкаруучум! Уруксат берсеңиз, мен өзүмдүн 
тапшырмамды аткарууга шашылайын. 

Эмир белги берип күтүп турууга буйрук берди.
– Тура тур, тура тур. Пилдер келе турган жолдун үстүнө мык-

тардан жасалган төрт бурчтуу «сарымсактарды» жайып коёсуң. 
Эми барып ишиңди кыла бер. 
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Анан ал Севиндик Бахадурга кайрылды.
– Севиндик бек!
Севиндик бек ордунан шамдагайлык менен тура калып, 

колдорун көкүрөгүнө алып, ийилип таазим кылды.
– Севиндик бек, сен лагердеги бардык букалардын бутта-

рына чынжыр байлап, аңгектердин каршы жагына  тизип кой. 
Алардын бири да кыймылдай албай тургандай кыл. Ал эми төө-
лөрдүн үстүнө саман менен майда отун жүктөп, менин буйру-
гумду күткүлө. Мени түшүндүңбү?

Темирлан отургандарга бурулду. Жаачылар пилдердин үс-
түндө отурган махауттарды (48) гана атышсын.  

(48) Пил айдоочулар. 
Себеби алар өлтүрүлгөндөн кийин пилдер башкаруусуз ка-

лат. Бизге дал ушул нерсе керек. – Ушул сөздөрдү айткан соң ал 
терең дем алды. – Баарын айттым окшойт, эч нерсени унутпа-
дымбы?

Ушул учурда Жаханшах ордунан акырын турду. Ал туткун-
дарды көзөмөлдөө иштерине жардам берип жүргөн, анын же-
тектеген тобу эң сергек болчу. 

– Жаханшах бек бир нерсе айткысы келип жатат окшойт, ку-
лак сенде.

– Кайраттанып ордумдан турганым үчүн сизден кечирим 
сурайм, башкаруучум, бирок дагы бир маанилүү маселе калды. 
Сиз кандай чечим кабыл алсаңыз биз ошондой кылабыз.

Жаханшахдын айта турган сөзү туткундарга байланыштуу 
экенин Темирлан түшүндү. Отургандарды ал көзүнүн кыйыгы 
менен карап койду, алар да Жаханшахты карап жатышкан эле. 
Туткундар жөнүндө маселени ал акыркы кезекке койгон эле. 

– Сүйлө, Жаханшах бек, баарыбыздын кулагыбыз сенде.
Жаханшах өзүнүн Эмирге болгон сый-урматын билдирүү 

максатында көкүрөгүнө колдорун койгон бойдон кебин улант-
ты:

– Башкаруучум, биздин лагерде ар түрдүү аймактардан тут-
кундалган индус туткундары көп, алардын саны жүз миңден 
ашып кетти жана алар бизге душман. Аларга ишенич жок. Ал-
дыда турган салгылашуунун алдында бизди ушул маселе тынч-
сыздандырышы керек го деп ойлойм.
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Отургандардын көбү Жаханшах көтөргөн маселени тоотпо-
гонсуп баштарын чайкашты, бирок Сулейманшах аны колдоду. 

– Туура айтат, аларга ишенич жок.
Жаханшах бек өз сөзүн улады:
– Салгылашуу күнү алар биздин душмандарыбыздын ката-

рына өтүп кетиши мүмкүн. Мындан тышкары, Малу хан өзүнүн 
шаарынан чыгып, бизге карай жөнөгөндө индус-туткундар ку-
банып жаткандай көрүнүшкөн…

Жаханшахтын сөзү жана сактыгы Темирланга абдан жакты. 
«Кабармандын билдирүүсү менен Жаханшахтын айтканы би-
ри-бирине дал келип жатат. Азамат! Аскер башчы деген мына 
ушундай болушу керек! Ал майда нерсени да байкашы керек».

– Кандай сунушуң бар, Жаханшах бек? Туткундарды эмне 
кылалы?

Жаханшах ийинин куушурду. Анткени коркунучтуу чечим-
ди айткысы келбей жатты. 

Канзаада Пир Мухаммед да ордунан турду.
– Башкаруучунун уруксаты менен, - деп айтып, өзүнүн чоң 

атасын карады. Чоң атасы башын ийкеп, сүйлөөгө уруксатын 
берди. – Менимче, кылычты кынынан сууруп, душманга бара 
жатканда, шек туудурган туткундарды оорукта калтырбаш ке-
рек. Эгер ооруктагы абал тынч болбосо жоокерлер да тынчсыз-
данат. Алар салгылашуу учурунда артыбыздан күтүүсүз сокку 
келеби деп чоочулап, алагды болушу ыктымал. Ал эми жоокер-
лердин тынчсыздануусу алдын ала жеңилүү дегенди билдирет. 
Алдыга кайраттуулук менен жылуу үчүн оорук бекем болуусу 
зарыл. 

Канзаада сүйлөп жатты, ал эми Улуу Эмир аны угуп жатып, 
ичинен сыймыктанып жатты. «Бул да чыныгы аскер башчы 
экен. Мендей ойлонот экен. Өзүмдүн тактымды ушуга калтыр-
сам болгудай экен».

Пир Мухаммед сөзүн улантып жатты:
– Мурда мен буларды аркараак жакка жайгаштырып койсо 

болот деп ойлогом, бирок маанилүү салгылашуунун алдында 
жоокерлердин көңүлүн мындай нерселер менен алаксытпоо 
керек экенин түшүндүм. Анткени буга убакыт да кетет жана ас-
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кердик күчтөрдүн бир бөлүгү да аларды кайтарып турушу ке-
рек болот. Ар бир жоокер салгылашуунун жеңиштүү аягы анын 
аракетине байланыштуу экенин түшүнүүсү зарыл. Демек, бир 
гана жол бар. – Канзаада моюнун колу менен сылады. – Баарын 
өлтүрүү зарыл!

Бул сөздөн кийин баары унчукпай калышты. Эмир ойлонуп 
калды, ичинде ал мындай чечимге каршы болсо да, акыры, өз 
чечимин айтты:

– Индустардын баарын өлтүргүлө! Эгер кимдир бирөө индус 
туткунду өлтүрбөсө анын өзүн өлтүргүлө! Ал эми балдар менен 
аялдарды бир жерге чогултуп, ар бир он туткунга бир жоокер-
ден бөлүп, кайтарткыла. 

Отургандар чогуу бойдон тизелеп туруп, кылычтарынын 
саптарын кармашты. 

– Душманга өлүм!
Темирлан да ордунан туруп, муштумун көтөрдү.
– Душмандын үстүнөн көтөрүлгөн муштум анын башына 

түшүүсү керек. Көздү кан каптаганда адам эч нерседен коркпой, 
жырткычтай болуп, дайыма кан төгүүнү каалап турат. Кан жок 
болгондо ал кыйналып, ачууланып, эч жерге батпай калат. Кан 
төгүү ал үчүн өлүмдөн да жогору туруп калат. Төгүлгөн ар бир 
кан өлүм менен аяктайт. Кан төгүлгөн учурда өлүмдүн түсү да 
кызыл болот. Жоокер өлүмдүн көзүнө кызыл түс менен карайт. 
Ал эми өлүм ага тишин арсайтып «кел, кел мага, менде кан аб-
дан көп» деп айткансыйт. Биздин жоокерлер чечүүчү салгыла-
шууга кызыл көздөрү менен умтулушу керек! Баргыла, ал гяур-
ларды өлтүргүлө! 

Эмирдин буйругунан кийин жазалоочу топ туткундардын 
лагерин курчоого алды. Анын курчоосунан адам качмак турсун 
кичинекей чымчык да учуп өтө алмак эмес. Туткундарды жоо-
керлер кылыч жана найза менен сайып, чокморлор менен уруп 
өлтүрүп жатышты. Жердеги чала жандарды кайрадан сайып же 
уруп, биротоло өлтүрүп жатышты. Ошентип туткундардын ай-
ланасындагы тегерек акырындап ичкере баштады. 

Хамбула өзүнүн айланасындагы жагдайга өтө кеч баа бер-
ген. Ал ары-бери жүгүрүп, өзүнүн адамдарын чогултууга аракет 
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кылып, аларды кыйкырып чакырып жатты. Ал эми бекине тур-
ган жер издеп, куткарылууга аракет кылып жаткан адамдардын 
ары-бери чуркаганынан улам абага ушунчалык көп чаң көтө-
рүлгөндүктөн айланада дээрлик эч нерсе көрүнбөй калды. Акы-
ры Хамбала өзүнүн адамдарын тегеректин борборуна чогул-
тууга үлгүрдү. Ал өзүнүн жанындагы адамдарды карады. Алар 
эмне кыларын билбей, өлүмдөн коркуп жаткандары алардын 
беттеринен көрүнүп турду. Жан алгыч периште алардын жака-
сынан кармап алгандай сезилди. Хамбала жакын жерде турган 
арабанын үстүнө дароо чыга калды.

– Тынчтангыла! Коркпогула! Эгер ушундай кылууну уланта 
берсеңер, баарыбызды өлтүрүп салышат.

– Эмне кылалы, бизди ансыз деле өлтүрүп жатышат! – деп 
кимдир бирөө кыйкырды.

Хамбула колун көтөрдү. 
– Баарыңар дарыя тарапты карай чуркагыла, курчоодон 

чыгып кетүүгө аракет кылыш керек! Бир жерде тура бергенден 
пайда жок. Эгер курчоону жарып өтө алсак, дарыяга ыргыйбыз. 
Ал жакка эч ким артыбыздан кууп барбайт. Ал эми курчоону жа-
рып өтүш үчүн баарыбыз биригишибиз керек. 

– Туура айтып жатат, - деген үндөр угулду, - Кеттик, Хамбу-
ла, бардык үмүтүбүз сенде!

Хамбула арабадан секирип түштү. 
– Менин артымдан жүргүлө, жоокерлерге кол салгыла.
Жакын аралыкта турган бир нече араба заматта эле талка-

ланып, Хамбуланын жанындагылар колуна арабанын кайсыл 
бөлүгү урунса ошону алып, Хамбуланын артынан жөнөштү. 
Жоокерлерге жакын келгенде Хамбула өзүнүн колундагы оор 
таягы менен бир жоокерди башына уруп жыкты. Хамбула жер-
ге жыгылган жоокердин кылычын алып, дагы бир жоокерди 
өлтүрдү. Башка туткундар да жоокерлерге кол сала башташты. 
Алардын ар бири куралга ээ болуп, өз жанын сактап калууну 
каалап жатты. Бир маалда Темирланиддер артка чегине баш-
ташты. Натыйжада тегеректин бир жери артка чоюла башта-
ды. Туткундар муну Темирланиддер коркуп, артка чегинип 
жатышат деп түшүнүшүп, «уй-уй» деген кыйкырыктар менен 
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ошол ачылган жерге умтула башташты. Алар эркиндикке алып 
баруучу жолго аз эле аралык калганын сезишип, өз жандарын 
аябастан күрөшүп жатышты. Эгер алар дарыяга жетип алышса, 
алардын кыялдары ишке ашмак. Бирок туткундарды алдыда 
трагедия күтүп жатты. Алар жоокерлердин курчоосун жарып 
өткөн учурда алардын алдынан жүз, жүз жыйырма метр ара-
лыкта жаачылар пайда болду. Жүздөгөн жебелер ышкырган 
бойдон абага умтулушту. Туткундар биринин артынан бири 
жерге кулап жатышты. Биринчи атылган жебелердин бири Хам-
баланын кекиртегин тешти. Курчоонун бузулган жеринде бир 
да тирүү жан калбай калганда жоокерлер ал жерди дароо теге-
ректеп жабышты. Бир сааттан кийин туткундардын лагеринде 
бир да тирүү жан калбады. Так сөз менен айтканда лагерь кан 
менен ыйлап жатты. Кан ушунчалык көп болгондуктан ал жа-
дагалса уюганга үлгүрбөй жатты. Жоокерлер канга чыланган 
жансыз денелердин үстүнөн сыйгаланып, жыгылып жатышты. 
Алардын артындагы жоокерлер да сыйгалак денелердин үстү-
нөн биринин артынан бири сыйгаланып жыгылып, күлүп, кат-
кырып жатышты…

Мовлане Насреддин Осман улама болгон. Айрым маселе-
лер боюнча Темирлан ал киши менен кеңешип, ага сый мамиле 
жасаган. Илимий жана диний маселелерде жардам бергендиги 
үчүн Темирлан ага он беш индус-кулду белекке берген. Өзүнүн 
бала чагынан эле илим жана дин маселелери менен алектенген 
Мовлане өзүнүн өмүрүндө бирөөнү өлтүрмөк турсун тоокту да 
сойгон эмес. Темирлан бардык туткундарды өлтүрүүгө буйрук 
бергенден кийин Мовлане көпкө чейин өзүнө келе албай жүр-
дү. Темирландын буйругу Мовланенин карамагындагы он беш 
индус-кулга да тиешелүү эле. Ал өзүн коёрго жер таппай жүрдү, 
бирок буйрук аткарылышы керек болчу. Бирок ал өзүнүн тут-
кундарын кантип жана эмне менен өлтүрүүнү билген эмес. Ал 
бир нече адамдан ушул тапшырманы аткарып беришин суран-
ды, бирок алар Темирландын каарынан коркуп, өздөрүнүн да 
өлтүрүлө турган туткундары жетиштүү экенин шылтоолоп баш 
тартышты. Мовланенин жан дүйнөсүндө да өлүм коркунучу бар 
болчу. Анткени Улуу Эмирдин буйругун аткарбоо үчүн эмне бо-
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лорун жакшы билчү. Ал же өзүн курмандыкка чалышы керек же 
өзүнүн индус-кулдарын өлтүрүшү керек эле. Аларды баары бир 
бирөө өлтүрөт, бирок аны бул көрбөй калат. Темирлан анын 
терисин саман менен толтурмак. Өлүм коркунучу Мовланенин 
артынан кууп жүрдү.

Акыры, ал бир чечимге келди. Өзүнүн чатырына бардык ин-
дус-кулдарын чогултту. Буга чейин намаз окуп, Алладан күнөө-
лөрүн кечирүүнү суранган. Ал намаз окуган сайын жан дүйнөсү 
да жеңилдеп жатты. Ал эми азыр анын жан дүйнөсүндө оор таш 
илинип турду. Намаз окугандан кийин ал өзүнүн көз жашын 
аарчып, индус-кулдарына кайрылды:

– Алла күбө, силерди өлтүргүм келбейт. Бирок башкаруучу-
нун буйругу бар. «Лагерде бир да индус калбашы керек!». Эгер 
мен болбосом башкалар кылат, бирок анда мени да кошо жаза-
лашат. Алладан менин күнөөлөрүмдү кечиришин күн сайын су-
ранам. – Анан ал колдорун жогору көтөрдү. – Оо Алла, о дүйнөдө 
мен эмне деп жооп берем? 

Улгайган жашка жетейин деп калган индус аны өзүнүн кай-
гылуу үнү менен сооротууга аракет кылды.

– Биз сизди жакшы түшүнүп турабыз, кожоюн. Сиз айткан-
дай, тагдырдан качып кутула албайбыз. Бешенеге ушундай деп 
жазылса керек. Биз сизге ушунча убакыттан бери көнүп деле 
калдык. Эмне кылууга болот? Сиз айтыңыз. Биз сиз айткан нер-
сени аткарууга даярбыз. 

Мовлане кайрадан көз жашын төктү. Ал чатырдын бурчун-
дагы он беш чыны коюлган жалпак табакты чатырдын ортосу-
на алып келип койду. Ал чынылар мурдатан даярдылып коюл-
ган. Анан ал өзүнүн индус-кулдарына айтты:

– Шербетти ичкиле, менин кымбаттууларым! – деп айтып, 
тизе бүгүп отурду. Ал өзүнүн ушул индус-кулдарына абдан кө-
нүп калган болчу. Алар баары бир үй-бүлөдөй жашашкан. Ал 
эми азыр ушул адамдардын баары анын көз алдында каза бо-
лушат. Маңдайын жердеги килемге коюп алып ыйлап жаткан 
Мовланенин көз жашы килемдин гүлдүү саймаларын лагерде 
төгүлгөн канга окшотуп суулады…

Индустар алардын алдына коюлган табакка бирден келип, 
чыныларды бирден алышып, баары ичишти. Он бешинчиси 
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гана токтоп калып, чыныны ыргытып, кыйкырды: 
– Мен өлгүм келбейт! – анан чатырдан ыргып чыгып, дароо 

эле сыртта турган жоокердин кылычына барып сайылды. 
Мовлане башын көтөргөндө анын он төрт кулу жерде дем 

чыгарбай жаткан. Мовлане алар ичкен шербетке уу кошуп кой-
гон эле…

…Алдыдагы салгылашууга бардык даярдыктар көрүлгөн-
дөн кийин Темирлан өзүнө башкы астрологду чакырды. Астро-
лог адаттагыдай ырым-жырымдарын аткарып, жалпак табак-
тын үстүнө коюлган жылдыздарды карады. Темирланга булар-
дын маанисин кантип түшүндүрүүнү ойлоп жатты. Көпкө чейин 
ойлонгондон кийин коркуп айтты:

– Башкаруучум, жылдыздар жакшы нерсе айтпай жатышат. 
Эртең салгылашууну баштабай турсаңыз жакшы болмок. Ант-
кени жылдыздардын жайгашуусу эч кандай жакшы нерселерди 
убада кылбай жатат. 

Бирок жылдыздардын жаман жайгашуусу Темирландын 
чечимине тоскоолдук кыла алган эмес. Салгылашууга керектүү 
бардык нерселер даярдалып бүткөн эле. Жоокерлердин рухий 
абалы да мыкты болуп турган. Мунун баарын кийинкиге калты-
рууга болбойт. Темирлан колун эшик жакка созду.

– Мага Куранды алып келгиле!
Күзөт башчысы эшиктин үстүндөгү кичинекей текчеден 

ыйык китепти алды. Ал адегенде «бисмилла» деген сөздү ай-
тып, анан китепти маңдайына жакындатып, сый көрсөтүп өөп 
койду. Ал эми Темирлан өзүнүн жеңдерин түрүп, тигилген бай-
пактарын чечип, кызматчысынын жардамы менен даарат алды. 
Колдорун чыканакка чейин жана бетин жууп жатып, сүйлөдү:

– Куранды өзүм үчүн ачып жатам, иллаллах! Алладан башка 
кудай жок, Мухаммед анын элчиси, - деген сөздү айтып, бетин 
колдору менен сылады. – Алла, бизге жардам бер! Алла, менин 
ниетимди кабыл кыл!

Ушул сөздөрдөн кийин «бисмиллахи рахмани рахим» деп 
айтып, Куранды ачты. Чатырда отургандардын баары аны кы-
зыгуу менен карап жатышты. Китептин ачылган беттеринде 
24,25,26 жана 27-аяттар жана «Юнус» (49) сүрөөсү бар эле. Ку-
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ранды ал жанында отурган шейхке карматып, аяттарды угузуп 
окууга буйрук берди. Шейх өзүнүн колуна ыйык китепти алып, 
«бисмилла рахман рахим» деп айтты, анан үнүн орточо чыга-
рып акырын окуй баштады. 

(49) Меккеде жазылган же ошол жактан чыккан сүрөө, 
109-аяттан турат. 

Аяттар ушунчалык сонун жазылгандыктан аларды угуп 
жаткан адамдардын жүздөрү жаркырап жатты. 

24-аят. Жакынкы жашоо өзүнүн кубанычтары жана сонун-
дугу менен, анан кийин өлүмү менен, асмандан түшүрүлгөн суу 
сыяктуу. Жер үстүндөгү адамдар менен айбандар тамактанган 
бардык өсүмдүктөр ошол суу менен сугарылат. Алар өсөт, гүл-
дөйт, анан өздөрүнүн жемиштерин берип, жерди кооздойт. Жер 
жүзү кооздолуп, адамдар жердин толук кандуу ээлери экенин 
түшүнүп, анын мөмөлөрү жана жыргалчылыктары менен ыра-
каттанышканда, Биздин буйругубуз боюнча алар үчүн күтүлбө-
гөн жерден андагы бардык нерсе кыйратылып, жок кылынат. 
Ал жер эч качан кооздолбогондой жана ал жерде эч ким эч ка-
чан жашабагандай көрүнүп калды. Эки учурда тең адамдарды 
ырахаттандырган өнүгүп-өсүү жана жыргалчылыктар болгон, 
анан кийин кыйроо жана жок кылуу башталды. Алла муну ачык 
мисалдар аркылуу түшүндүрүп, далилдегендей эле Ал аяттар-
ды да жана алардын ичиндеги жышаандар менен насааттарды 
да ойлонгон жана акылын пайдаланган адамдарга түшүндүрүп 
берди. 

25-аят. Алла Өзүнүн кулдарын аларды бейишке алып ба-
руучу ыйманга жана жакшы иштерди жасоого чакырат. Бейиш-
те тынчтык болот. Кудуреттүү Кудай Өзү каалаган адамын түз 
жолго, чындык менен тынчтык жолуна салып коёт, анткени 
алар ушуга даяр жана жакшы иштерди жасоого шыктары бар.

26-аят. Алланын чакырыгына жооп берип, Ага ишенип, өз-
дөрүнүн дини жана жашоосу үчүн жакшы иштерди жасагандар-
га келечектеги жашоодо эң улуу сыйлык – Бейиш болот. Андан 
тышкары аларга Алланын жакшылыгы жана ырайымы болот. 
Алардын жүздөрү эч качан кайгылуу болбойт, алар эч качан кай-
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гы-капа жана кордоо көрүшпөйт. Алар – бейиштин жашоочула-
ры, ал жерде алар түбөлүккө болушат. 

27-аят. Алланын чакырыгына жооп бербей, Ага ишенбей, 
күнөөлөрдү кылгандарга алардын жаман иштерине жараша жа-
залары да берилет. Алар кордоо көрүшөт. Аларды эч ким Алла-
нын жазасынан куткара албайт. Алардын жүздөрү ачуудан жана 
кайгыдан караңгы түн сыяктуу түнөргөн жана кайгылуу болуп 
калат. Алар – тозоктун жашоочулары. 

Шейх «оомийин» деп айтып, китепти жаап койду. Темирлан 
үчүн бул жакшы белги болчу. Эми Ислам үчүн салгылашуу керек 
эле. Курандын жакшы белги бергени тууралуу кабар лагердин 
баарына жайылды. Астрологдун жылдыздары айтпаган нерсе-
ни ыйык китеп айтты: «Дели Темирландыкы».

1398-жылдын он жетинчи декабрь айында Султан Махмуд 
менен Маллу хандын аскерлери Делинин дарбазасынан чыгып, 
Темирландын аскери тарапты көздөй жөнөдү. Аскердик тизим-
дин ортосунда жүз жыйырма аскердик пил келе жатты. Алар-
дын ар биринин үстүндө толук куралданган беш-алты жоокер 
отурган. Султандын аскери мыкты куралданган он миң атчан 
жоокерден жана кырк миң жөө жоокерден турган. Ар бир аскер 
түрк тилдүү элдерге таандык болгон салгылашуу ыкмаларын 
колдонгон: аскердик тизим оң жана сол каптал, борбор жана 
алдыңкы катар болуп бөлүнгөн. Эки тараптын аскерлери бири-
бирине жакындап калган учурда Темирланиддердин кээ бирле-
ри пилдердин үйүрүн көрүп, чочулап кетишти. Бирок Эмир өзү 
абдан тынч абалда тургандай көрүндү. Адегенде ал адырдын 
үстүнө чыгып, аларды көздөй келе жаткан аскерлерди карады. 
Андан кийин астыга түшүп, намазга жыгылып, Алладан бүгүнкү 
күнү ага жөндөмдүүлүк беришин сурады. Намазды окуган соң 
аны жанында коштоп жүргөн сейиддерден сурады:

– Салгылашуу учурунда силер кайсыл жерде турууну каа-
лайсыңар?

Коркконунан титиреп кеткен сейиддердин бири жооп бер-
ди:

– Биздин ордубуз аялдардын арасында, оо, башкаруучу!
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Алар абдан коркуп жатканын түшүнгөн Темирлан күлүп 
жиберди. Эки тараптан тең кернейлер менен добулбастардын 
үндөрү чыгып, байрактар жогору көтөрүлдү. Аскерлер бири-
бирине жакындап калганда Темирландын адырдын жанында 
турган байрагы эки жолу солк этти. Бул кандайдыр бир белги 
болгон. Асман көз ачып жумганча караңгылап кетти, ушул сал-
гылашууну күн өзү да көргүсү келбей жаткандай сезилди. Би-
рок асманды булуттар эмес, Темирландын жаачылары аткан 
жебелер караңгы кылып жатты. Душманга бир эле маалда миң 
жебе учуп келип тийди. Темирландын жаачылары душмандын 
жөө аскерлерин чөп чапкандай кылып кыйрата баштаты. Жа-
пырт атылган жебелер жоокерлердин колдоруна, буттарына, 
көздөрүнө, көкүрөктөрүнө жана жондоруна сайылып, аларды 
жерге кулатып жатты. Жарадар болгондор менен өлүм алдын-
да жаткандардын кыйкырыктары менен онтоолорунан кээде 
добулбастар менен кернейлердин үндөрү да угулбай калып 
жатты. Салгылашуу эми гана кызый баштаган. Малу хан өзүнүн 
кылычын жогору көтөрүп, сол капталдагы аскерге алдыга жы-
лууга буйрук берди. Султан Махмуддун сол капталдагы аскерин 
Темирланиддер тараптан канзаада Пир Мухаммед жетектеген 
оң капталдагы аскер тозуп чыкты. Кылычтардын чакылдаган 
үндөрү угулуп, найзалар менен чокморлор жоокерлердин баш-
тарын жарып, колдору менен буттарын кесип, калкандарды 
сындырып жатты. Ал эми бири-бири менен кармашып калган 
жоокерлер канжарларын колдонуп жатышты. Бут астында кал-
ган жарадарларга эч ким көңүл бурган жок. Ар бир жоокердин 
көздөрүнө ачуу толуп, оозу болсо тилдеп-сөгүнүү үчүн гана ачы-
лып жатты. Бири-бирине тийген кылычтардан от чагылып, чок-
морлор оор үндөрдү чыгарып жатты. Денелери бош көрүнгөн 
индус жоокерлеринин көбүн Темирланиддер бир сокку менен 
эле кулатып жатышты. Индус жоокерлеринин көбү денелери 
бош болгону менен абдан шамдагай жана чыйрак болушкан. Би-
рок канчалык шамдагай болушканына карабастан Темирлан-
дын жоокерлеринин ырайымсыз соккуларынан качып кутула 
алышкан жок. Канзааданын оң капталдагы аскери Султан Мах-
муддун сол капталдагы аскерин кыска убакытка артка сүрүүгө 
жетишти…
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Севинжек Бахадур менен Аллахдаддын чалгындоо жүргү-
зүүчү топтору буктурмага даярданып турушту. Алардын жоо-
керлери да салгылашууга кошулууну чыдамсыздык менен кү-
түп жатышты. Темирлан бул топторго душмандын чалгындоо 
топторуна байкоо салууга буйрук берген эле. Душман аскерге 
арт жактан же каптал жактан билгизбей кол салышы ыктымал 
болчу. Ошондуктан ушундай коркунучтарды болтурбоо макса-
тында Темирлан эки миң жоокерге атайын тапшырма берген. 
Чалгындоо топтору азырынча салгылашууга кирбей байкап 
турушту. Бирок жоокерлердин арасында нааразылык күчөй 
баштады, анткени алардын ар бири тезирээк салгылашууга ки-
рүүнү каалап жатты. Анткени салгылашуу аяктагандан кийин 
баары өздөрүнүн эрдиктери менен мактана баштаганда булар 
эч нерсе деп айта албай калышат. Мына ошондуктан алар на-
мыстанып салгылашуунун чок ортосуна тезирээк кирүүнү каа-
лап жатышты. Жоокерлер өз ойлорун жүз башчыга билдириш-
ти. Жүз башчы болсо аны Севинжек Бахадурга билдирди. 

– Жоокерлер нааразы болуп жатышат, Бахадур бек, эмне 
кылабыз?

Оор жагдайларда дайыма сак болууга көнгөн Бахадур бек 
кызыгып сурады:

– Эмнеге нааразы болуп жатышат?
– Салгылашууга биз да катышалы деп жатышат. Баатырдык 

көрсөтүп, олжого ээ болууну каалап жатышат!
Бахадур бек ачууланды.
– Силер баарыңар башкаруучунун каарына калгыңар келип 

жатат окшойт! Буйрук аткарылбаганда эмне болорун сен өзүң 
билесиңби? Силер турган жер деле салгылашуу талаасы. 

Аңгыча болбой белгисиз бир жерден кандайдыр бир үндөр 
угула баштады. Бахадур бек өзүнүн сөөмөйүн оозуна алып ке-
лип, унчукпагыла деген белги берди. Алардын жанына чоң бир 
топ өткүсү келип жаткан экен. Бахадур бек жетектеген чалгын-
доо тобу дарактардын артында жашынып тургандыктан душ-
ман буларды көрбөптүр. Душмандын аскерлери өтө жакын ара-
лыкка келгенде Бахадур-бек кыйкырды.

– Гяурларды соккула! Өлтүргүлө буларды!
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Күтүүсүз кол салуудан душмандын аскеринин катары ыды-
рап, алардын жоокерлери алагды болуп калышты. Мындай алаг-
ды болгондук алар үчүн өтө кайгылуу аяктады. Болгону бир он 
же он беш мүнөткө созулган убакыттан кийин душмандын беш 
жүз –алты жүз жоокеринин жансыз денелери жерде жатты. Ти-
рүү калган жоокерлерди Темирланиддер Делинин дубалдарына 
чейин кууп барышты…

Делинин башкаруучусу Шах-Мансур кайраттуу жана жигер-
дүү адам болгон. Султандын жакын тууганы болгон Шах-Ман-
сур качандыр бир кезде өзү каалаган убакытта бийликти өз ко-
луна алып алышы мүмкүн экенин жадагалса Малу өзү да ойлоп, 
чочулап калчу. Себеби Шах-Мансурдун бедели Султан Махмудка 
жана анын ишенимдүү адамдарына караганда алда канча бийик 
болгон. Ал мындай кадыр-баркка өзүнүн кайраттуулугу, жакшы 
иштери, берилгендиги жана адилеттүүлүгү менен ээ болгон. Би-
рок ал султанга баш ийип кызмат кылгандыктан бийлик үчүн 
күрөшүүгө катышкан эмес жана Султанды дайыма колдоп кел-
ген. Ушул салгылашууда Шах-Мансур аскердин чоң бир тобуну-
нун башында турду. 

Эки тараптын аскерлери бири-бирине жакындаган учурда 
Султан Махмуддун атынан Шах-Мансурга Малу буйрук берди:

– Кандай жол менен болсо да, Темирландын борбордук ка-
тардагы аскеринин кол салуусун токтотуп, Темирландын өзүнө 
жакын барууга аракет кыл. Темирлан өзү адырдын астында ту-
руп алып, буйрук берип жатат. Аткар, бул - Султан Махмуддун 
буйругу! 

Делинин башкаруучусу бул буйрукту Султан Махмуд эмес 
Малу өзү берип жатканын жакшы билген. Малу бир ок менен 
эки коёнду аткысы келип жатты. Ошондой болсо да Шах-Ман-
сур колдорун көкүрөгүнө алып, ийилди. 

– Мен даярмын. Султандын буйругу мен үчүн мыйзам! Мен 
ал үчүн өмүрүмдү курмандыкка чалууга даярмын!

Темирланиддердин борбордогу катарына кол салуу ар-
кылуу Шах-Мансур Темирланга жакындай баштады. Делинин 
башкаруучунан мындай аракетти күтпөгөн Эмир жооп иретин-
де чара көрдү. Салгылашуунун ортосунан жылып келе жаткан 
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Шах-Мансурдун максаты душманды башчысыз калтыруу бол-
гон. Шах-Мансур өзүнүн кылычын оңго-солго шилтеп, арстанга 
окшоп ыркырап, Темирланга жакындап келе жатты. Темирлан 
турган жерге жакын калганда Шах-Мансур мурда эмир Жага-
тайдын башын өз колу менен кыя чапканын эстеди. Ал өзүнүн 
ошол эрдиги менен абдан сыймыктанчу, ошондуктан азыр дагы 
Темирландын башын көтөрүп алып Делиге кирип жатканын 
элестетип, андан бетер күчтөнүп салгылаша баштады. Бирок 
катуу салгылашып жатып өзүнүн аскеринен узакка жылып кет-
кенин байкабай калды. Шах-Мансурдун Темирланга жетишине 
беш-алтыдай эле кадам калган. Бирок күтпөгөн жерден адыр-
дын үстүндө жыйырма жаачы пайда боло калып, курчоонун 
ичинде калган душмандарды карай ок жаадырышты. Алардын 
бири Шах-Мансурдун оң колуна келип сайылды. Салгылашуу 
учурунда ооруну деле сезбей калган Делинин башчысы онто-
лоп жатып, колунан жебени сууруп алды. Анан колуна кылычын 
алып, Темирланды карай атырылгысы келди. Эми ал Темирлан 
сыяктуу эле сологой болуп калды. Шах-Мансурдун жараатына 
Эмир көңүл бурбастан башын ийкеп, күлүп койду:

– Кой, Шах-Мансур! Сен абдан кайраттуу адамсың. Багын-
гын, мен Делини сага берем. Тагдыр менен ойнобо.

Шах-Мансур бир заматка унчукпастан катып калды. Ал да-
йыма «менден өткөн эр жүрөк адам жок болсо керек» деп ойло-
гон. Бирок эми Темирланды жакындан көрүп, өзүнүн жаңылы-
шып жүргөнүн түшүндү. Эмир андан күчтүүрөөк болуп көрүнүп 
турду. Темирлан ушундай коркунучтуу жагдайда турса да эч 
нерсеге көңүл бурбастан өзүн өтө тынч абалда кармап турду. 
Шах-Мансур кылычын жерге таштап, багынгысы келип да кет-
ти. Бирок Султан Махмудка берген анты эсине келгенде ал өз 
оюн өзгөрттү. Ал өзүнүн кылычын көтөрүп, кыйкырган бойдон 
Темирланды көздөй жулунганда жыйырма жебе учуп келип 
анын денесине сайылды. Анын денеси заматта кирпи чечендей 
болуп калды. Кирпи чеченди элестеткен анын денеси Темир-
ландын буттарынын алдына кулап түшкөндө Темирлан кайгы-
луу үнү менен мындай деди: 

– Кап, ушундай баатырдын өлгөнү өкүнүчтүү!
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…Эки тараптан тең аскерлер көп болгонун эске алганда сал-
гылашуу эми эле башталып жаткан. Өзүнүн жоокерлери артка 
чегинип жатканын көргөн Малу хан өзүнүн негизги куралын ал-
дыга чыгарууну чечти. Анын белгиси боюнча жүз жыйырма пил 
алдыларын көздөй жөнөдү. Пилдер оор басып келе жатышты, 
алардын ар бир кадамы күңүрт бирок жоон үн чыгарып жатты. 
Алардын кадамдарынан жер титиреп жаткандай сезилди. Алар 
басканда жүз жылдык эмен дарактар басып келе жаткандай 
сезилди. Пилдер жакындаган сайын Темирландын жоокерле-
ринин төбө чачтары тик турду. Темирландын даяр турган жаа-
чылары пилдерди башкарып келе жаткан махауттарды бутага 
алышты. Бирок бул жардам бербеди. Пилдин үстүндөгү жоокер-
лер да жебелерди атып, кичинекей катапульталарды колдонуп 
жатышты. Кээ бир эр жүрөк жоокерлер пилдердин жанына ба-
рып, аларды найзалары менен сайгылап жатышты, бирок алар-
дын аракеттеринен натыйжа чыкпай алар пилдердин буттары 
астында тебеленип калып жатышты. Жоокерлердин көбүн пил-
дер өздөрүнүн тумшуктары менен жерге жыга чаап жатышты. 
Эгер жагдай ушул бойдон улана бергенде Темирландын аскер-
лери жеңилүүгө дуушар болушмак. Султан Махмуддун жоокер-
лери пилдер душманды артка сүрүп жатканын көрүп, өздөрүнө 
келишти, анан кайрадан артка бурулуп, чабуулга өтө башташ-
ты. Эми алар пилдердин артында баса башташты. Ушул учурда 
Темирландын буйругу боюнча жоокерлер эки жүз төөнүн үстү-
лөрүнө таңылган саман менен майда отундарды күйгүзүп, төө-
лөрдү пилдерге карай айдашты. 

Пилдердин көрүүсү өзгөчө болгондуктан алардын көздөрү-
нө үстүндөгү жүктөрү күйүп жаткан төөлөр гана көрүнүп жат-
ты. Пилдердин алдынан төөлөр чуркап чыкканда пилдер күйүп 
жаткан төөлөрдөн башка эч кимди көрбөй калышты. Эки жүз 
төөнүн үстүндө күйүп жаткан оттор пилдерге бүткүл жер шары 
күйүп жаткандай сезилди. Алар оттон ушунчалык үрккөндүк-
төн артка бурулуп, качып жөнөштү. Пилдердин керней сыяктуу 
үндөрү үстү күйүп жаткан төөлөрдүн үндөрү менен аралашып 
жатты. Оттон үрккөн пилдер артка кайрылып качканда алар-
дын артында келе жаткан султандын жоокерлери пилдерге 
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тебеленип жатышты. Натыйжада султандын жоокерлеринин 
арасында дүрбөлөң жана баш аламандык башталды. Биринчи 
катардагы жоокерлер үрккөн пилдерден качууга аракет кылып 
өздөрүнүн артындагы жоокерлерге урунуп жатышты. Бир жа-
гынан алар өздөрү бири бирин тебелеп жатышты, экинчи жагы-
нан аларды пилдер тебелеп жатышты, ал эми алардын артынан 
үстүндөгү жүгү күйүп жаткандыктан эмне кыларын билбеген 
төөлөр чуркап келе жатышты.

Темирланиддер жеңишке аз калганын түшүнүп, кайрадан 
күчтөнүштү. Анан «Аллаху Акбар» деп кыйкырган бойдон ал-
дыга умтулушту. 

Салгылашууга катышпастан обочодо турган атчан жоокер-
лер да Темирландын буйругу боюнча чабуулга киришти. Пил-
дер өлтүрбөй калган жоокерлерди дал ошол обочодо турган 
атчан жоокерлер өлтүрүп жатышты. Бирок адамдардын саны 
ушунчалык көп жана жыш болгондуктан бул салгылашууну 
толук аягына чыгаруу мүмкүн болбой калды. Ошондуктан ас-
кердин калган бөлүгү, Малу хан жана Султан Махмуд өздөрүнүн 
аскердик пилдери менен кошо тезинен Делиге качып киришип, 
сепилдин дарбазаларын жаап, бекинип алышты. Мунун баарын 
адырдын үстүнөн карап турган Темирлан жеңишке жеткенине 
көзү жетип, жылмайып койду. Анан бир нерсени ойлонуп, жа-
нындагыларга бурулду. 

– Жеңиш - аял сыяктуу, ал дайыма эле сеники боло бербейт. 
Аны жеңип алып, анан кармап калуу керек! 

Темирлан адырдан түшүп, атка минди. Жердеги кандарга 
сыйгаланып жыгылып кетпеши үчүн атты акырын бастырып, 
жайнап кеткен жансыз денелердин үстүнөн өтүп, Делинин се-
пили жайгашкан тарапка жөнөдү. Алыс эмес жерде көл көрүнүп 
турду. Аны өз убагында Фируз шах Туглуг жасаткан. Атын көл 
тарапка багыттаган соң Эмир бир аз убакытка токтоп калды. Ас-
кердик лагерди мына ушул жерге жайгаштырыш керек. Салгы-
лашууга катышкан аскер башчылары Эмирдин айланасына чо-
гулушту. Темирлан алардын баарын карап чыгып, өзүнүн бар-
дык аскер башчылары тирүү экенине көзү жеткен соң колдорун 
жогору көтөрүп, Аллага ыраазычылыгын билдирди. Ал эми Ха-
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лил Султан өзүнүн он беш жашка гана чыкканына карабастан 
качып бара жаткан пилдердин бирин карматууга жетишкен. Ал 
өзүнүн жоокерлерине пилдердин бирин курчоого алууга буй-
рук берип, аны карматып, өзүнүн чоң атасына белекке берди. 
Ал эми Темирлан Халил Султанга биринчи жолу «султан» деген 
наамды ыйгарды.

Темирлан чоң салгылашууну жеңди, бирок Делиге али ээ 
боло элек. Делини курчоого алуу көп күнгө созулат. Караңгы 
кирип калган эле. Эмир бүгүн эс алып, бул маселеге эртең кай-
рылууну туура көрдү…

Салгылашууда жеңилген тарапты түнү коркуу сезими кап-
тайт. Алар өздөрүнүн тагдыры жөнүндө ойлонуп, акылдарына 
миңдеген ойлор келет. Жеңген тарап кубанганынан эмне кы-
лууну билбей калышат, анан миң жыл чарчагандай болуп укта-
шат. Азыр Темирландын жоокерлери да эс алгысы келип жатты. 
Көптөгөн олжолор жана жеңилген душмандар жөнүндө ойлоп 
жатып баары уйкуга киришти. Темирлан көп нерселерди ойло-
нуп кеч уктагандыктан жана салгылашуудан да чарчагандык-
тан эртеси эртең менен болуп калганда деле тура элек болчу. 
Бирок чатырдын эшигинин үстүндөгү килем кыймылдап, өзүнө 
таандык үн чыгарганда эле Темирлан дароо көзүн ачты. Анан 
чатырга кирип келген күзөт башчысын көрөр замат акылына 
ой келди «Бул менин уруксатымсыз кирчү эмес. Мындайга кан-
тип батынды? Же…». Анан оюна миңдеген жаман ойлор келди. 
Ишеним жоголуп, күмөндөр көбөйө баштады. Күзөт башчысы 
Темирландын жуурканынын учун өпкөндө анын бардык күмөн-
дөрү жана жаман ойлору жок болду.

– Башкаруучум, жакшы кабар алып келдим! Султан Махмуд 
менен Малу хан качып кетишиптир!

Темирлан дароо ордунан турду.
– Качан?
– Түн жарымында, башкаруучум! – деп күзөт башчысы тез 

жооп берди. – Хавдаран дарбазасы аркылуу Султан Махмуд ка-
чыптыр, ал эми Барак аркылуу Малу хан качыптыр…

Темирлан алар качып кеткен дарбазалардын айланасына 
күчөтүлгөн күзөт коюп койбогонуна өзүн өзү күнөөлөдү. Ал ор-
дунан туруп, кийинди.
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– Темирлан Хожа Аг Буганы, Алтун Бахшини жана Аллахдад-
ды мага тезинен чакыргыла!

Күзөт башчысы «аткарылат» деп айтып, бирок кетпеди.
– Дагы эмне? – деп Эмир сурады.
– Дагы бир кабар бар, башкаруучум. Бүгүн алар багынышат 

экен. 
– Маалыматың такпы?
– Ооба, башкаруучум. Шаардагылардын баары буга даярда-

нып жатышыптыр. Алар сиздин ырайым кылышыңызды каа-
лап жатышат. 

Темирландын жан дүйнөсү кубанычка бөлөндү. Буттарын-
да алсыздык сезип, отура кала жаздады. Бирок өзүн дароо колго 
алып, түр көрсөтпөөгө аракеттенди. 

– Мейли, мен айткандарды чакыр. 
Күзөт башчысы ийилип анан сыртка чыгып кетти. Делини 

курчоого алуу маселеси өзүнөн өзү чечилип калгандыгы үчүн 
Темирлан Аллага ыраазычылык билдирди. 

Бир аздан кийин чатырга чакырылгандардын баары келип, 
Темирланга таазим кылып ийилишти. Темирлан өзүнүн соо бу-
туна таянып, колун алдыга созду.

– Темирлан Хожа жана Алтун Бахши, силер өзүңөрдүн баа-
тырларыңарды алып, Султан Махмуд менен Малу хандын арты-
нан куугула. Алардын бири Барак дарбазасынан ал эми экинчи-
си Хавдаран дарбазасынан чыгып кетиптир.

Эки аскер башчысы тең Эмирге ийилип, чыгып кетишти. Ал 
эми Аллахдадка Эмир катуу жана так буйрук берди.

– Ал эми сен ар бир дарбазага күчөтүлгөн күзөт кой. Шаар-
дан эч кимдин чыгуусуна жол бербе. 

Султан менен Малу ханды кууп жөнөгөндөр түшкө жакын 
кайрылып келишти. Алар Султан Махмуд менен Малу ханды 
кууп жете алышпаса да алардын адамдарын өлтүрүп, Малу хан-
дын уулдары Сейфи менен Худаядды туткунга түшүрүп алып 
келишиптир…

…Темирлан өзүнүн атын Мейдан дарбазасынын алдына 
келгенде токтотту. Сепилдин дарбазалары ачылып, шаардын 
ичинен бардык белгилүү дин кызматкерлери, сейиддер, шаар-
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дын бай тургундары жана жадагалса Малу хандын Кеңешинин 
бардык мүчөлөрү жана Малунун орун басары Фейзуллах Балхи 
да чыкты. Алардын баары ат үстүндө отурган Темирландын жа-
нына келип, тизелерин бүгүштү. «Мына, дүйнөнүн эң бай шаа-
ры менин бут алдымда турат! Эми мен бүткүл дүйнөнү башкара 
баштадым! Дүйнөнү башкаруунун ачкычтары Делиде турат. Ал 
ачкычтарды мен алдым! Бул шаар эми меники!», - деп Темирлан 
ичинен ойлоп койду. 

Анан өз ойлорун токтотуп тизелеп отурган шаардыктарга 
кайрылды:

– Силердин атыңардан ким сүйлөйт?
Фейзуллах Балхи ордунан туруп, бирок башын көтөрбөдү. 
– Мен сүйлөйм, башкаруучу! 
– Сүйлө!
Балхи өзүнүн көкүрөгүнө алган колдорун түшүрбөстөн акы-

рын сүйлөй баштады:
– Оо, башкаруучу! Делинин бардык сейиддери, дин кыз-

маткерлери, бай тургундары жана бардык калкы сиздин бутта-
рыңызга жүгүнүп, ырайым кылышыңызды суранып жатышат. 
Сиздин кулдарыңыз болууга даярбыз. Сизге каршы чыгуу чоң 
жаңылыштык болгонун моюнга алып жатабыз. Бизди кечири-
ңиз. Каалаган нерселеңизди алыңыз. 

Тизелеп тургандардын баары бир ооздон айтышты:
– Бизди кечириңиз, оо башкаруучу.
Темирлан бурулуп канзаадаларды карады. Алар макул экен-

диктерин билдирип, баштарын ийишти.
– Мейли, мен силерди кечирдим, - деп айтты ал. – Силерди 

кечиргендигим үчүн Султан Махмуддун казынасын толук бой-
дон мага өткөрүп бересиңер, ошондой эле ар бир үйдүн байлы-
гынын үчтөн экисин бересиңер. Эгер макул болбосоңор, мен 
жоокерлерге Делини талап-тоноого буйрук берем! Буга кандай 
дейсиңер? 

Фейзуллах Балхи абдан таң калгандыктан көздөрү көз чара-
сынан чыгып кете жаздады. Бирок ал өзүн колго алууга аракет 
кылды. Темирлан өтө чоң талапты коюп жатты, бирок Балхи-
нин жана Делинин жашоочуларынын алдында бир суроо турду: 
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«Бар болуу же жок болуу. Эгер Темирландын сураганын бербе-
сек, баары бир күч колдонуп тартып алат. Анда байлык турсун 
өмүрүбүздөн да ажырайбыз. Шаар канга чыланат, аялдар менен 
кыз-келиндер зордукталат, жаш жана улгайган адамдардын 
баары туткунга алынат, андан көрө Темирландын шартына кө-
нүп, сураганын бергенибиз оң». Мунун баарын ойлонуп бүткөн 
соң ал жооп берди:

– Улуу Башкаруучу кандай десе, ошондой болот!
Темирлан жылмайып койду. Демек баары тынчтык менен 

бүтөт экен, күч колдонуунун зарылдыгы жок. 
– Мына ушундай! Дагы… Пилдериңердин баарын бул жакка 

алып келгиле. Алар биздин олжолорубуз. Делинин дарбазасына 
Ислам аскеринин байрагын илип койгула! Биз шаарга салтанат-
туу түрдө киребиз!

Буга эч ким каршы сөз айта албады. 
Темирландын жоокерлери үндөрүн катуу чыгарып «Аллаху 

Акбар!» деп кыйкырышты.
Музыканттар бир катарга тизилишти.
Бир аз убакыттан кийин шаардагы бардык аскердик пил-

дер алып келинди. Адамдар аларга жол берип, четке чыгып жа-
тышты. Пил айдоочулар пилдерге белги түрүндө буйрук берип, 
Эмирдин алдына бастырып алып келишти, анан күтүлбөгөн 
жерден пилдер тизелерин бүгүштү. Баары таң калышты. Дүй-
нөнүн жоокерлерин тизелеткен айбандар эми адамдарга окшоп 
Эмирдин алдына тизелеп отурушту. Эмир буга абдан ыраазы 
болду. Пилдердин бир бөлүгүн ал канзаадага белекке берип, бир 
бөлүгүн Самаркандга жөнөттү, ал эми дагы бир бөлүгүн өзүнүн 
карамагындагы аймактарга таратып берди. Тебризге эки пилди 
жөнөттү, Ширванга бир пилди жөнөттү, дагы бир пилди Азер-
байжандын Карабах аймагына жөнөттү. Бул жаныбарларды 
өмүрүндө көрбөгөн адамдар үчүн алар абдан кызык жана ошол 
эле учурда Темирландын улуулугунун белгиси катары көрүнүп 
жатты. Пилдер алып барылган жерлерде маанилүү өзгөрүүлөр 
пайда болду. Азербайжанга жеткирилген пил тууралуу жадагал-
са тамашалуу окуя да пайда болуптур. Элдин айтымы боюнча, 
Азербайжанга жөнөтүлгөн пил тамашалуу окуяларды айтуучу, 



– 222 –

белгилүү молдо Насреддин жашаган айылга жеткирилиптир. 
Ал жердеги эгиндерди пил тебелеп салыптыр. Айыл тургунда-
ры Насреддинге кеңеш сурап барышыптыр. Элдин берген су-
роосуна миң жообу даяр турган Насреддин ошентсе да өзү жооп 
бербестен элге Темирланга барып кеңеш суроону сунуш кы-
лыптыр. Эмир Азербайжанда болгон күндөрдүн биринде айыл 
эли ага пил жөнүндө арызданып барышыптыр. Эмирге арызда-
набыз дегендердин ар бири Эмирдин жанына баруудан коркуп 
эптеп шылтоолорду таап, үйүнө кетип калыптыр. Молдо Нас-
реддин өзүнүн артын караса эч ким жок өзү жалгыз эле калып-
тыр. Ошондо ал аны таштап кеткен айылдаштарынан өч алуну 
чечет. Эмирдин кабылдамасына кирүүгө уруксат берилген соң 
артка кайтууга да мүмкүн эмес болчу. Айласы кеткен Насреддин 
коркконунан титиреп, Эмирдин жанына келген. Эмир андан эм-
неге келгенин сураганда, Насреддин өзүн жоготпостон жооп бе-
риптир.

– Башкаруучуга Алла ден-соолук берсин. Сиз биздин айыл-
ды урматтап, пил жөнөтүп жиберипсиз. Бирок ал өзү жалгыз 
болгондуктан зеригип, эгиндерди тебелеп жатат. Ошондуктан 
айыл эли сизден эркек пилге ургаачы пил жөнөтүшүңүздү сура-
нып, мени жөнөттү.

Насреддиндин бул сөздөрү Эмирге абдан жаккандыктан ал 
дароо эле ошол айылга дагы бир пил жөнөтүүгө буйрук берип, 
Насреддинге болсо чапан кийгизет…

Дели алынып, Индия багынгандан кийин бардык мечит-
терде Улуу Эмирдин урматына дубалар окулган. Ал эми кеңсе 
кызматы ар бир үйдүн байлыгын, малын эсептеп жатты. Ошол 
эле учурда чоң мамлекеттерге атайын билдирүүлөр жөнөтүлүп 
жатты. 

Кеңсе кызматкерлери ырайым салыгын чогултуу менен 
алек болуп жаткан учурда Темирлан өзүнүн майрамдык кызыл 
чатырын Султан Махмуддун сарайынын алдына орнотууга буй-
рук берди. Темирлан башка бирөөнүн сарайында эмес өзүнүн 
чатырында отурууну оң көргөн, анткени өзүн чатырда ыңгай-
луу сезген. Ошол эле учурда ал өзүнүн улуулугун Дели султаны-
нын сарайына багыттагысы келген эмес. Бул сарайга Делинин 
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тургундары жана чет элдик элчилер келип турган. Эми ушул 
жерлер Эмирдин улуулугунун астында тизелеп, анын чатыры 
укмуш экенин унутпашы керек болчу. Темирландын кызыл ча-
тырынын жеңиши тарыхка жазылышы керек болчу. Темирлан 
өзүнүн чатырында Делинин жана ага жакын жайгашкан ай-
мактардын эң бай адамдарын кабыл алып, аларды өзүнүн бут 
кийиминин учун өптүрүп, алар алып келген белектерди карап 
отурду. Түштөн кийинки намаздан кийин өзүнө жакын адамдар 
менен кеңешме өткөрүп, алардын пикирин угуп, кабарларды 
алып, тийиштүү көрсөтмөлөрдү берип жатты. Кечинде башта-
лып эртең мененкиге чейин уланган тойлор жана зоок кечелери 
тез-тез өткөрүлүп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде чоң ата-
сынын жанында отурган Пир Мухаммед жоокерлердин арасын-
да нааразылык болуп жатканын билдирди. 

Темирлан өзүнүн небересине таң калып карады.
– Менин жоокерлерим эмнеге нааразы экен? Дүйнөнүн эң 

бай шаары алардын бут алдында турат. Ушул шаардан алган 
олжолорубуздун көлөмүн Шираздан, Багдаддан, Тебризден, Ге-
раттан жана башка жерлерден алынган олжолордун көлөмү ме-
нен салыштырууга болбойт.

Чоң атасынын жакшы маанайы жана Султан Махмуддун 
өзүнүн шарап сакталуучу жайынан алып келинген шарап Пир 
Мухаммедди сүйлөттүрдү. 

– Кеп мына ушунда болуп жатат, менин башкаруучум!
Улуу Эмир колундагы чынысын дасторконго койду. Темир-

лан канчалык такыба мусулман болсо да жеңиштин урматына 
кымыз же бир чыны шарап ичип койчу. Мындай тойлорго дин 
кызматкерлери чакырылчу эмес. Анткени мындай кечелерде 
кыздар бийге түшүп, жарым жылаңач кыздар шараптарды куюп 
турушкан. 

– Түз айт! – Эмирдин үнү катуураак чыкты.
– Жоокерлер айтып жатышат, баарыбыз Улуу Эмирдин 

урматы үчүн салгылаштык, салгылашууда курман болгондор 
жана жарадар болгондор болду. Бирок жоокерлердин жарымы 
гана Делиге кирип, калгандары Делинин сырт жагында калыш-
ты. Ал эми Делинин эмчектүү аялдары батман (49) алтындарды 
тагынып жүрүшөт…
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Темирлан өзүнүн небересинин сөзүн үздү.
– Шаардын ичинде алар көбүрөөк олжолорго ээ боло алы-

шат деп айткың келип жатабы?
Пир Мухаммед ооба дегенин билдирип, башын ийкеди, анан 

чоң атасын жоошутуу максатында кошумчалап сөз айтты:

(49) 4-пудка барабар чен өлчөмү.
– Ошондой, башкаруучум. Мындай адилетсиздикти башка-

руучу гана оңдой алат деп айтып жатышат жоокерлер. 
Башкаруучу адегенде бир аз ачууланды. Анан өзүн колго 

алып, ойлонду: «Чынында эле ушундай болуп жатат. Шаардын 
ичиндеги жоокерлер шаардын кооздугун көрүп, көңүлдөрүн 
көтөрүп жатышат, алар шаардыктардын алдында мактана алы-
шат, бирок…бирок, аскердин сыртта калган бөлүгүн шаардын 
ичине киргизбеш керек болгон!..»

…Темирландын кеңсе кызматынын катчылары шаар сепи-
линин алдында калкты каттоодон өткөрүп жатышкан. Ал жер-
де элден ырайым салыгы чогултулуп жатты. Эски Делинин кал-
кынын азайып кетиши кеңсе катчыларын таң калтырды. Алар 
сакчыларга эски шаардын аймактарын текшерип келүүгө буй-
рук беришти. Эски Делинин аймактарында жашаган калктын 
баарын күч колдонуп болсо да каттоо өтүп жаткан жерге ээрчи-
тип келиш керек болгон. 

Он беш сакчы эски Делинин тар көчөлөрүнөн өтүп, аянтка 
чыгышты. Алардын бири үнүн катуу чыгарып жарыя кыла баш-
тады:

– Уккула, уккула, укпай калдык дебегиле! Ар бир үйдөн бир 
адам шаар сепилинин дарбазасына барып, каттоодон өтүп, ыра-
йым салыгын төлөсүн. Барбагандар жазаланат!

Султан Махмуддун аскери жеңилгенден кийин качып кет-
кен жоокерлердин бир бөлүгү негизинен ушул эски Делинин 
аймактарында бекинишкен. Аларды эч ким деле издеген эмес. 
Башкаруучу ырайым салыгын дайындап, баарын кечирген. Би-
рок Темирланиддердин шаар ичинде бир нече күн бийлик жүр-
гүзгөнү алардын ачуусун келтирген. Адегенде алар султан үчүн 
салгылашкан. Эми болсо өз үй-бүлөлөрү үчүн салгылашууну че-
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чишиптир. Жеңүүчүлөр каалаган убакта каалаган үйгө кирип, 
аялдарды же кыз-келиндерди зордуктап коё алышмак. Мына 
ушундай нерседен коркуу жана шектенүү аларга тынчтык бер-
бей жаткан. Сакчылардын бири аянтка чыгып жарыя кылып 
жатканда, эки жүзгө жакын куралданган адамдар аларды кур-
чоого алышты. Алардын бири кыйкырды:

– Эмне кыйкырып жатасың? Силерге бере турган эмне бар 
эле бизде? Силерди бул жакка ким чакырса, ала турганыңарды 
ошолордон алгыла! Делиге кандай келсеңер ошол бойдон чы-
гып кеткиле! 

Башкалары аны колдоп үн коштошту.
– Туура айтып жатат! Кеткиле бул жеден!
Чогулган адамдар сөгүнүп жана жаман сөздөрдү айтып сак-

чыларды кысымга ала башташты. Алар сакчыларга өтө жакын 
келгенде, он башчы өз адамдарына кайрылды:

– Коргонгула, булар бизди өлтүрүүгө ниеттенип жатышат 
окшойт.

Сакчылар кылычтарын сууруп чыгып, салгылашууга даяр-
данышты. Аларды курчагандар ушуну эле күтүп тургансып сак-
чыларга жапырт кол салышты. Сакчылардын бири качып ке-
түүгө үлгүрүп, бүт денеси кан бойдон шаар дарбазасына чуркап 
келди. 

– Биздикилерди эски шаарда өлтүрүп жатышат! Менден 
башкасынын баарын өлтүрүп салышты, - деп ал кыйкырып 
анан жерге жыгылды.

Ошол учурда шаардын ичинде Темирландын он беш миңге 
жакын жоокери бар болчу. Алардын бир нече миңи дароо эле 
эски шаарга жөнөдү. Ал эми Султан Махмуддун жеңилген аске-
ринин бекинип жүргөн жоокерлерине башка аймактардын кал-
кы да кошулду. Көрсө Султан Махмуддун бекинип жүргөн жоо-
керлери мурдатан эле көтөрүлүш даярдап жатышкан экен.

Көтөрүлүш тез аранын ичинде эле өнүгүп, көтөрүлгөн калк 
адегенде сакчыларды өлтүрүп, андан соң шаар дарбазасын жа-
бууга жетишишти. Андан кийин шаар ичинде калган Темирла-
ниддерге кол сала башташты. Салгылашуу өтө катуу жүрүп жат-
ты. Ар бир аймак, ар бир көчө жана ар бир үй үчүн салгылашуу 
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жүрүп жатты. Жергиликтүү жоокерлер жана калк шаар сепили-
нин сырт жагындагы салгылашуу учурунда да мынчалык катуу 
салгылашкан эмес болчу. Ал эми согушта жеңишке жетип, көп 
олжолуу болуп калган Темирланиддер өз олжолорун жоготуп 
коюдан коркуп, өтө этияттанып салгылашып жатышты. Көтө-
рүлүш чыгаргандардын жогото турган эч нерселери жок эле, 
алардын болгону үй-бүлөлөрү жана үйлөрү калган. Алар үчүн 
мындан аркы жашоонун мааниси деле жок эле.

Алардын мындай абалы аларга дем берип, жан аябай сал-
гылашууга түртүп жатты. Шаарды багынткан Темирланиддер-
дин колунан бара-бара көзөмөл чыга баштап, салгылашуудагы 
артыкчылык көтөрүлүш чыгаргандар тарапка өтө баштады. 
Аларды артка сүрүп, дарбазаны ачуу аракеттери натыйжа бер-
бей жатты. Көтөрүлүшчүлөр дарбазаны катуу коргоп жатышты, 
анткени алардын тагдыры ошол дарбазага байланыштуу болуп 
турган. Көтөрүлүш жөнүндө кабар шаардын сыртындагы аскер-
лерге жектенде, ал жерде уу-чуу башталды.

Биздикилерди шаардын ичинде өлтүрүп жатышыптыр!
– Башкаруучунун өмүрү коркунучта экен!
Башкаруучу үчүн жанын берүүгө даяр болгон жоокерлер 

шаардын бардык дарбазаларын талкалап, шаардын ичине жу-
лунуп кирип барышты. Ошол эле учурда эски шаардагы көтө-
рүлүшчүлөр шаарга сырттагы жоокерлер кирип келгенин угуп, 
алдын ала даярдап койгон чараларды көрүштү. Алар өздөрүнүн 
короолорунда балдар жана аялдар бекине турган аңдарды жа-
сап коюшкан. Салгылашуу учурунда эркектердин кимиси үл-
гүрсө ошол короого чуркап барып, аңдын ичине чайырды төгүп, 
аны күйгүзүп жиберип, анан кайрадан салгылашууга кошулуп 
жатты. Темирландын сырттагы аскери шаар ичине кирип кел-
генден кийин жагдай толук бойдон өзгөрдү. Жоокерлер эми эч 
кимди аяган жок. Алар алдынан чыккан ар бир адамды өлтүрүп, 
аялдар менен кыз-келиндерди зордуктап жатышты. Анан та-
лап-тоноо башталды. Көчөлөрдө кан суудай агып жатты. Ар бир 
үй тинтилип, үйдүн ичиндеги эркектер өлтүрүлүп, ал эми аял-
дар менен кыз-келиндер кылдаттык менен кордолуп жатышты. 
Мунун баары эртең мененкиге чейин уланды. 
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Анан шаардын белгилүү сейиддери, кадырлуу жана бай 
адамдары Темирландын алдына кайрадан келишкенде, кечээги 
тойдон али өзүнө келе элек Эмир аларды дароо кабыл алды. Ко-
ноктор дароо эле Темирландын буттарынын астына жыгылып 
ийилишти. Темирлан аларды тургузуп, эч нерсе болбогонсуп, 
кызыгып сурады:

– Эмне болду, эртең менен келипсиңер, тынччылыкпы?
Сейиддердин бири анын жанына жөрмөлөп жакындады. 
– Улуу башкаруучу, сиз эмне болгонун билбейсизби?
Эмир башын чайкады.
– Эмне болду?
– Улуу башкаруучу! Кечээги күндөн баштап шаарда кандуу 

салгылашуулар болуп жатат. Аялдар менен кыз-келиндер зор-
дукталып, үйлөр тонолуп, эркектер ырайымсыз өлтүрүлүп жа-
тат. Улуу Алланын ысымы менен жалдырайбыз, муну токтоту-
ңуз! Муну сизден башка эч ким токтото албайт. Эгер бул нерсе 
бүгүн да токтобосо шаарда бир да тирүү жан калбай калат. 

Темирлан таң калды.
– Алланын ысымы менен ант берем, мен мындай болушун 

каалаган эмесмин. – Анан өзүнүн жанында турган бапты тези-
нен такылдатты. Күзөт башчысы Тахмаз бек кирип, колдорун 
көкүрөгүнө коюп, ийилди.

– Бардык эмирлерге салгылашууну тезинен токтотууга буй-
рук бер. Буйрукту аткарбагандар катуу жазаланат. 

Бир аздан кийин шаардын ичинде жымжырттык пайда бол-
ду. Өлгөндөр жерде жатышты, ал эми тирүү калгандар туткунга 
алынышты. Жеңилген аскердин көтөрүлүш чыгарган жоокер-
леринин өлүктөрү кандуу көлчүктөрдө сулап жатты…

Темирланды соодагер Агбаба Делиде кууп жетти. Анын 
кербени тонолгондон кийин ал Тебризге барган, ал жерде Ми-
раншахтын бейбаштыгына жана шаардыктардын көтөрүлүш 
чыгарганына күбө болгон. Агбаба түшүндө да соода кылган соо-
дагерлерден болгон. Делиге жөнөп жатып ал киреше жөнүндө 
ойлобой койгон жок. «Зыяратчылык менен соода бири-бирине 
тоскоолдук кылбайт» деген ой анын эң жакшы көргөн сөзү бол-
гон. Ал өзүнүн Тебриздеги досторунан карыз алып, жакшы са-
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тыла турган товарларды он беш төөгө жүктөп, Индияга жөнөдү. 
Делиге жеткенде кербенди кербен-сарайга жөнөтүп, өзү болсо 
башкаруучу менен жолугууга жөнөдү. Делинин дарбазасына 
жакындаганда Агбаба өзүнүн Эмир тарабынан берилген ата-
йын уруксатын сакчыларга көргөзүп, алардан аны башкаруучу-
га алып баруусун суранды. Анын суранычын сакчылар тезинен 
аткарышты. 

Агбаба келгендиги тууралуу кабарды Темирланга жетки-
ришкенде, ал абдан таң калды. Анткени алар Азербайжанда 
жолугушмак болушкан. Агбаба азыр Анадолуда соода кылып 
жатышы керек эле, ал бул жерде эмне кылып жүрөт? Демек маа-
нилүү бир нерсе болгон! Соодагер Агбаба миң башчы Тахмаз 
ханга эмес, Темирландын өзүнө баш ийген соодагерлерден бол-
гон. Соодагер Агбаба ушунча узак аралыкты соода үчүн гана ба-
сып өтмөк эмес, демек бир нерсе болгон. Ошондуктан Темирлан 
башкаларды кабыл алууну коё туруп, соодагерди тезинен кир-
гизүүгө буйрук берди. Бир аздан кийин чатырга Агбаба кирип, 
Темирландын буттарынын алдына жыгылып, бут кийиминин 
бир бурчун өптү, анан башкаруучуга саламаттык каалады. 

Темирлан ага турууга буйрук берди.
– Эмне болду, Агбаба? Олуттуу бир нерсе барбы? Менимче, 

эч нерсе болбогондо сен ушунча алыс аралыкка келмек эмес-
сиң? Тур, баарын айт.

Соодагер ордунан туруп, баарын тартиби менен айтып бер-
ди. Бирок ал өзүнүн тонолгон кербенин Мираншахтын адамда-
рынан Кара Юсиф тартып алганын билген эмес. Соодагер Теб-
ризде эмне болгонун жана зулумдуктан тажаган эл Азербай-
жанда көтөрүлүшкө чыкканын айтып берди. Ушунун баарын 
угуп отурган Темирлан бир да суроо бербестен үн чыгарбай 
угуп отурду. Анан ордунан туруп, баарын жакшылап таразала-
ды. Анын сол бети диртилдеп жатты. «Жакшылыкты билбеген 
уул, - деп ойлоду ал. – Шайтанга наалат болсун. Жакшы атадан 
жаман уул деп туура айтышат экен». Гератта өзүнүн уулу Шах-
рухка айткан насаатын эстеди «Башкаруучунун сабырдуулугу 
ташты да жарышы керек».

Анан соодагердин жанына келди.
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– Башыңды көтөр, соодагер Агбаба!
Эмирдин үнүндө бир эле учурда буйрук жана өкүнүү байка-

лып турду.
Башкаруучу кандай чечим чыгарары жөнүндө акылына 

миңдеген ойлор келип, тынчсызданып жаткан соодагер башын 
оор көтөрдү. Башкаруучуларга ишеним жок болгон, анткени 
алар каалаган убакта күтүлбөгөн чечимдерди чыгарып коюш-
кан. Өзүнүн уулун коргош үчүн башкаруучу өлкөдө болгон нер-
сенин баарын мен өзүм буйрук берип жасаткам деп да айтышы 
ыктымал эле. Азербайжан элинин эркин сындыруу үчүн Эмир 
өзүнүн уулунун аракеттерин туура деп баалашы да мүмкүн эле. 
Соодагер өзүнүн башын көтөргөндө анын көздөрү Темирлан-
дын көгүш көздөрүнө урунду. Бул аны ыңгайсыз абалда кал-
тырды. Темирландын көздөрүн ал эч качан мынчалык жакын 
аралыктан караган эмес. Эмирдин көздөрүнөн заар чыгып жат-
ты жана ошол нерсе Агбабанын ичине жайылып жатты. Темир-
ландын суук көз карашынан Агбабанын жүрөгү тез сого башта-
ды. Буттары алсыздана баштагандыктан жыгылып кетпөө үчүн 
тизелерин бири бирине жабыштырды. Башкаруучу болсо аны 
дагы деле карап турду. 

– Сен жаңылышып жаткан жоксуңбу, Агбаба? Эгер сенин 
айтканың жалган болсо, от менен ойногонуңду түшүнүп жата-
сыңбы? 

Ушул учурда соодагердин тагдыры чечилип жатты. Эгер 
соодагер өзүнүн көздөрүн бир аз болсо да башка жакка бура сал-
ганда, башкаруучу андан шектенип калмак. Бирок Агбаба андай 
кылган жок, ал Эмирдин көздөрүнө түз карады.

– Жок, мен жаңылышкан жокмун, башкаруучу!
– Кандайча ушундай чечимге келдиң? Балким алар чынын-

да эле гарагоюнлу династиясынын адамдарыдыр? Же болбосо 
Султан Ахмеддин…

Агбаба менен Эмир көздөрүн бири-биринен албастан, атү-
гүл көз ирмебестен бири-бирин карап жатышты. 

– Мен жаңылышкан жокмун, Улуу башкаруучу! Анткени мен 
өзүм да гарагоюнлу династиясынын Бахарлы уруусунанмын. 
Алар биздин эмес башка диалектте сүйлөп жатышты. Негизи-
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нен сиздин түрк диалектиңизде сүйлөшүп жатышты, башка-
руучум. 

Акыры Темирлан көздөрүн башка жакка буруп, бир бутун 
сүйрөгөн бойдон чатырды айлана баса баштады. «Бул соодагер 
алдабайт, мунун сөздөрүндө, иштеринде жалганды көргөн эмес-
мин. Анын үстүнө шибегени капка катуу мүмкүн эмес экенин 
бул соодагер жакшы билет. Эгер чындык ачылып калса, баары 
бир жазадан качып кутула албашын бул жакшы билет».

Агбабаны Темирлан өзүнүн көгүш көздөрү менен дагы бир 
жолу карап, анан өзүнүн тактысына барып отурду. 

– Макул, мен сага ишенем, соодагер Агбаба! Сен мени эч ка-
чан алдаган эмессиң, мага эч качан чыккынчылык кылган эмес-
сиң. Ошондуктан казынадан керектүү нерсеңди алып, кербениң 
менен Анадолугага бара бер. 

Агбаба терең жана эркин дем алды, бирок ошол эле учурда 
бүткүл денеси нымдашып калганын сезди. Анын тери төбөсү-
нөн баштап, өтүгүнө чейин куюлуп жаткан. Ал тизелеп отуруп, 
башкаруучунун урматына дуба кылды, анан артка кетенчиктеп 
чатырдан чыкты. Өзүнө келүү үчүн сыртта бир аз турду. Андан 
кийин дароо кеңсега жөнөдү.

Темирлан тезинен Тахмаз ханды чакыртты…
Бүгүн Эмирге жалаң жаман кабарлар келип жатты. Агбаба-

дан кийин Ширвандан чабарман келип, грузиндердин Азербай-
жанга чабуул жасаганын айтты. Андан кийин дагы бир чабар-
ман келип, Темирландын вассалдары болгон бир нече шаарды 
Йылдырым Байезид басып алганын кабарлады. Темирландын 
кабылдамасына акыркылардан болуп бир дервиш кирди. Азер-
байжандан келген бул дервиш жергиликтүү эл көп жерлерде 
элдик кошуундарды түзүп, тоолорго чыгып, Мираншахка кар-
шы күрөшүүгө даярданып жатканын билдирди. Анан башка-
руучу соодагер Агбабанын кербенинин талап-тонолушу жөнүн-
дө дервиштин оозунан уккусу келди. Дервиш Азербайжанда 
Агбабанын кербенин ким тоногонун баары эле билет деп айт-
ты. Анткени Агбабаны бардык дервиштер менен соодагерлер 
жакшы таанышат. Ал кербен азыркы учурда Кара Юсифтин ко-
лунда экенин да айтты. Кербендин тонолушу чын болуп чыкты. 
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Бул Темирланга шахмат тактасында жаңы кадамдарды жасоого 
мүмкүндүк берди. Ансыз деле, ал Азербайжандан кеткенден 
кийин ушул «шахмат тактасында» көптөгөн өзгөрүүлөр болду. 
1397-жылы Гараманлы эмиратын Йылдырым Байезид басып 
алып, Гази Бурханаддиндин башкаруусуна чекит койгон. Ошол 
мезгилден баштап  Байезид Кичи Азияда өзүнүн бийлигин кый-
ла бекемдеп алган. Андан тышкары ал Эрзинжанды басып алып, 
Темирландын бир нече вассалдарын бийликтен кулаткан. Му-
нун баары Темирланга Байезид чакырык таштап жатканын 
билдирген. Ошондуктан Темирлан мындан ары Делиде калгы-
сы келбеди. Анын бул жерде болушу деле маанилүү эмес эле. 
Бул жерден чогултулган байлык келечектеги салгылашууларга 
толук жетмек. Азербайжанга тезинен барып, көтөрүлүшчүлөр-
дү, анан грузиндерди жазалап, андан кийин гана бүткүл дүйнө-
гө тааныла турган жаңы шахматтык кадамдарды жасоо зарыл 
болгон. 

Эки жумадан кийин Темирлан арабдардын учурунда Дилли 
деп аталып, кийин Дели болуп өзгөргөн шаардан кетти. Самар-
канд шаарында эбегейсиз чоң мечит салуу максатында Делинин 
бардык усталарын Эмир өзүнүн борборуна жөнөткөн. Бирок Де-
лиден кетип жатканда ал Делиге эч кимди башкаруучу кылып 
дайындаган жок. Мунун да өз мааниси бар болчу. Индияны Те-
мирлан өзүнүн бир аймагына айландырууну каалаган.

…Качып кеткен Малу менен Султан Махмуд 1401-жылы 
гана Делиге кайтып келип, бийликти басып ала алышкан. Кый-
раган, талап-тонолгон жана жарды болуп калган Делини башка-
руу алар үчүн өтө кыйын болду. Натыйжада 1414-жылы Туглук 
династиясы соңуна чыккан …

Темирландын Делиден чыгып, Ганг дарыясы тарапка ке-
тип жаткан аскери алтында чөмүлүп жаткандай эле болду. Эң 
кедей жоокерде беш-алты килограмм алтын жана ошондой эле 
көлөмдөгү кымбат баалуу таштар бар болчу. Андан тышкары эң 
кедей жоокердин жыйырма кулу, ал эми орточо бай жоокердин 
жүз элүү кулу бар эле. Муну алтынга оодарганда деле беш-алты 
килограмм алтынга айланган. 

Жолдо Темирланга башка эч кандай аскер жолукпаган-
дыктан ал кайтып жатканда башка жол аркылуу келүүнү туу-
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ра көрдү. Анын аскерлеринин жүктөрү өтө көп болгондуктан 
эми башка жакка көчүп бара жаткан конушту элестетип жат-
ты. Аскерлердин артынан толгон короо койлор, уйлар, эчкилер 
келатты. Алардан сырткары аялдар, кыздар жана жаш жигит-
тер. Аскердин артынан келаткан бул кулдардын жана туткун-
дардын саны жалпы аскердин санынан беш эсе көп эле. Орто 
Азияда эң тез жүргөн аскерлер деп эсептелген Темирландын 
аскерлери эми бир күндө бир фарсах аралыкты гана басып өтүп 
жатышты. Алардын жүктөрү оор, олжолору абдан көп болгон-
дуктан тез кыймылдоого мүмкүн эмес эле. Бирок буга кара-
бастан Темирландын аскери жолдо да Темирландын буйругу 
боюнча анча-мынча салгылашууларга катышып, душмандарды 
жазалап жатышты. Темирлан шаарлардан өтүп бара жатканда 
жергиликтүү мусулмандардын арыздарын угуп, аларга жардам 
берип, жазалай турган гяурларды өз аскерлерине жазалатып, 
кыра тургандарын кырдырып жатты. Гималай менен Кашмир 
тоо кыркаларында Темирландын аскерлери душмандар менен 
жыйырма жолу салгылашышты. Акыры Кашмирдин мусулман 
шахы Темирландын алдына келип, Темирланга жыл сайын көп 
салык төлөп турууга убадасын берди. Салгылашуулардын би-
ринде Жамма деген ража туткунга түшүп, Исламды кабыл ал-
ган. Аны чын дилинен мусулман болгонун текшерүү максатын-
да ага уйдун этин бышырып берип, жедиришти. Индустар уйду 
ыйык жаныбар деп эсептеп, анын этин жешкен эмес. Ал эми 
Темирланга баш ийген Лахордун башкаруучусу Эмирдин буй-
ругуна карабастан эмнегедир келбеди. Ошондуктан Темирлан-
дын буйругу боюнча атайын аскердик топ Лахорго барып, анын 
башкаруучусун кармап, канзааданы өлтүрүшкөн. 

Эмир Чинабдан өткөндө Мираншахтын кызматчылары Тах-
маз хандын тыңчылары Темирланга канзааданын ден-соолугу 
жана Египет, Багдад, Рум, Дашти-Кыпчак, Сирия жана Алинжа 
сепилиндеги абал жөнүндө кабар алып келишти. 

Март айында Темирлан бардык канзаадалар менен кошто-
шуп, аларды провинцияларга башкаруучу кылып дайындап жө-
нөткөн. 

Кашмирге келгенде анын колу ооруп, шиший баштаган. Ал 
эми Кабулдун түндүгүнө жеткенде буту менен колу ириңдеп, 
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ээрге отура албай калды. Гиндукуштан өтүп жатканда Эмир бир 
нече качырдын үстүнө орнотулган замбилде жаткан. Тоолор-
догу жолдор ушунчалык татаал болгондуктан аскерлер бир эле 
дарыядан кырк сегиз ыкманы колдонуп анан өтүштү. Жаздын 
биринчи күнүндө аскер Оск дарыясынан өттү. Термезде Эмирди 
бардык үй-бүлөсү жана эки небереси – Улукбек жана Ибрагим 
Султан тозуп алышты. Самаркандга кетчү жолдо жайгашкан 
Кеште Темирлан эки жума болду. Бул жерде ал атасы Тарагай-
дын жана башка мусулмандардын бейиттерине барды. Андан 
кийин жакын адамдары менен бирге өзүнүн жакшы көргөн 
шаары Самаркандга жөнөдү. Ал эми Самарканд шаары жеңип 
алуучуну салтанаттуу түрдө тозуп алууга даярданып жатты…
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6-БАП

…Байезиддин убагында Бурса шаары өнөр жай жана жибек 
сатылуучу борборго айланды. Эң чоң жана эң белгилүү жибек 
базарлары Анадолу менен Бурсада болгондуктан бардык кер-
бен жолдор ушул шаарлардан өткөн.

Адмазаттын тарыхында жолдор эң маанилүү баалуулук ка-
тары эсептелинип келген. Жол маданиятты жана катташууну 
билдирген. Бирок жолдор өзүнө прогрессти да, регрессти да 
алып жүрөт. Жол аркылуу кабарларды, товарларды, туткундар-
ды алып барышат. Жолдордун жардамы аркылуу тарых жара-
лып, кайра эле ошол жолдордун жардамы аркылуу жабылат. 
Кайсыл бир эл чаңдуу жана ылай жолдон өтүп жатып, кээде 
мыкты көрүнгөн тарыхта калып калат. Жол согуштарга, дос-
тукка жана байланыштарга алып барат. Ар бир жолдун аягын-
да токтой турган жай бар, ал эми ар бир токтой турган жайдан 
жаңы бир жол башталат. Мына ошол себептен жол түбөлүк жана 
ыйык болуп саналат. 

Тебриз-Бурса жолу Улуу Жибек жолундагы эң маанилүү 
жолдордун бири болгон. 

Соодагер Агбаба өзүнүн жибек жүктөлгөн кербенин Бурсага 
алып баруу үчүн башка жолду тандады. Бул саам тобокелге бар-
боону чечти. 

Анын кербени Нахичевандагы Араз (50) дарыясынан өтүп, 
Эрзурум-Токат, Амасия Анкара-Чорум жолдору аркылуу Бурса-
га кетип бара жатты. Бул жолкусунда ал өзүн убара кылбастан 
баарын алдын ала ойлонуштуруп койду. Тебризде болгон кезде 
Мираншахтын адамдары менен сүйлөшүп, жолдо коштоп жүрө 
турган жоокерлерди жалдап алган. Индиядан Бурсага кетип 
жаткан кербен жөнүндө билген Мираншахты ал узун жолдо 
эмне болгону такыр кызыктырбаганы абдан таң калычтуу бол-
ду. Ал болгону «жер» салыгы менен гана чектелди. 
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Кербендин артында бир нече дервиш да бара жатты. Алар 
кечинде оттун айланасында кызыктуу маектерди куруп жатыш-
ты. Кээде алар ырларды окуп жана ошол эле ырларга жазылган 
обондорду созуп, кээде газелдерди (51) окуп бара жатышты. 

Бул дервиштер сепилдин жанында өлтүрүлгөн Алинжа Фей-
зуллах Наиминин мүриддери, хуруфиттердин жолун жолдоочу-
лары болушкан. Мираншахтын буйругу боюнча куулган бул 
дервиштерди эч ким шаарларга жана сепилдерге киргизбесе да 
айылдарда аларды сыйлап тозуп алышкан. Устаты каза болгон 
соң хуруфиттер дервиштерге айланып өздөрүнүн илимин Ана-
долуда жайылтып жүрүшкөн. Хуруфиттердин илими Балканга 
чейин жеткен.  

Чорум сепилине аз калганда дервиштер кербенден кетиш-
ти. Мындай түрү менен аларды шаарга эч ким киргизбестигин 
алар жакшы билишкен. 

(50) Аракс
(51) Чыгыш ырларынын көлөмү
Кербен чыгыш дарбазасы аркылуу шаарга киргенде, Чо-

румдун үстүнө кара булуттар топтолуп калган. Өзүнүн жүктө-
рүн кербен-сарайга жайгаштырган соң Агбаба мончого жөнөдү. 
Андан соң мечитке барып, намаз окуду. Эми анын көңүлү бир 
аз тынчып калды. Ал жалдаган жоокерлер Эрзинжандан кайра 
артка кайтышкан. Бул шаар Байезиддин карамагында болгон. 
Андан аркы жол коопсуз болгондуктан соодагер сакчыларды 
коё берип, андан ары өзүнүн адамдары менен кетти.  

Анан кербен-сарайга кайрылып келип, өзүнүн бөлмөсүндө, 
шамдын жарыгында кой этинен даярдалган пити-бозбашты 
(52) ырахаттануу менен жеп, өзүнүн абдан чарчаганын сезди. 
Чарчагандыгын жазуу максатында бир аз уктап алууну чечти. 
Ал өзүнүн белбоосун эми эле чечип, тыкан бүктөгөндө, эшик-
ти бирөө такылдатты. Агбаба селт этип кетти. «Түн жарымын-
да ким келди экен?», деп ойлоду ал. Анан жаздыктын астынан 
Эмир тарабынан берилген уруксатты жана акча алып, кийими-
нин эч ким билбеген чөнтөгүнө салып койду. Эшикке акырын 
жакындап, үн чыгарды:

– Ким бул? 
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Бул менмин, эфенди (53) кербен-сарайдын кожоюнумун.
Соодагер бир аз тынчтанды. 

(52) Кой этинен жасалган тамак, аны Азербайжанда азыркы 
күндө да даярдашат. 

(53) Түрктөрдүн сыйлуу кайрылуусу. 

Терең дем алып, эшикти ачты. Эшик ачылар замат короодо 
чагылган жалт этип, күн күркүрөдү. 

Бир учурда эшик күндүзгүдөй жарык боло түштү. Чагылган-
дын жаркылдаганы бөлмөнүн ичин жарык кылды. Кербен-са-
райдын кожоюну чагылгандан селт эте түштү. Ал бир деме деп 
айткыча эле чагылган дагы бир ирет жалт этти. Анын артынан 
дароо эле жамгыр көнөктөп жаап кирди. Соодагер аны бөлмөгө 
чакырды, бирок ал баш тартты.

– Сизге Алла ыраазы болсун, бөлмөгө кирүүгө зарылдык 
жок, эфенди.

– Кулагым сизде, мырза, бир нерсе болдубу?
Кербен-сарайдын кожоюну колдорун ушалап, жаанды кара-

ды.
– Эмнеден баштарымды да билбей турам, эфенди. Жаан да 

керексиз убакта жаап кирди. 
– Өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо ошондой айта бериңиз, 

мырза. Уялуунун кажети жок, - деп Агбаба аны шыктандырды. 
– Шаар башчысы Дурмуш эфенди кербендин кожоюнун, 

тактап айтканда, сизди өзүнүн үйүнө чакырып жатат. Атайы 
адам жөнөтүптүр. Чынында, мен сиздин ушундай аба ырайында 
кетүүңүздү каалаган жокмун. Бирок биз болгону кызматчылар-
быз. Бизге айткан нерсени аткарабыз. 

Соодагер кооптонуп кетти.
– Дурмуш эфенди чакырып жатат дейсизби?. Эмне болуп-

тур?
– Жок, эфенди, Аллага шүгүр, эч нерсе болгон жок. Тек гана 

Дурмуш эфенди сиздин Делиден келгениңизди угуп, абдан кы-
зыгып, сизди көргүсү келип жатат. – Анан ал эки жакты карап, 
эч ким жок экенине көзү жеткен соң, угулар-угулбас шыбырап 
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айтты: - Эртең, Чорумга биздин падышабыз Йылдырым Байе-
зид өзү келет экен деп айтып жатышат. 

Мындай кабар соодагер Агбаба үчүн күтүлбөгөн кабар бол-
ду. «Кызык, бул жерде ал эмне кылмак эле? Муну сөзсүз билиш 
керек». Ушинтип ойлогон соң ал кербен-сарайдын кожоюнуна 
жылмайып койду. 

– Биз эмне кыла алмак элек, эфенди? Эгер шаардын башчы-
сы өзү чакырып жатса, элде айтылгандай «башты бул жерден 
суулап, ал жактан кыркабыз да». 

Бул тамашага кербен-сарайдын кожоюну да күлүп жиберди. 
Бир аздан кийин алар экөө тең жаан алдында тар жана кый-

шык көчөлөр аркылуу сарай турган аянтка жетип барышты. 
Бардык жерлеринде чайыр шаманалар орнотулган сарай аянт-
тын чок ортосунда жайгашып, аны жоокерлер кайтарып туруш-
кан. Шаар башчысы жөнөткөн адамдын коштоосунда соодагер 
Агбаба күзөттө турган жоокерлердин жанынан өтүп, сарайга 
кирди. Жарык кылынган бөлмөдө аны шаар башчысы өзү ка-
был алды. Шаар башчысы шамдагай жана шайыр адам болгон. 
Мындай адамдар менен сүйлөшүү да оңой болгон. Анткени бар-
дык нерсени жылмайуунун артына жашырган. Ал дароо эле те-
резени көрсөттү:

– Аба ырайы ушундай болуп жаткан учурда чакырып жатка-
нымды Алланын ысымы үчүн кечир, эфенди.

Анан өзүн күнөөлүү сезгендей түр көрсөтүп, башын ийип, 
кызматчыга сүлгү алып келүүгө буйрук берди:

– Бул каргыш тийген жаан бүгүнкү күндү атайын күтүп жат-
кан го.

Кызматчылардын бири бөлмөгө кирип, соодагерге сүлгү 
берип, өзү бурчта токтоп турду. Агбаба өзүнүн бети-колун аар-
чыган соң «рахмат» деп айтып, сүлгүнү кайрадан кызматчыга 
берди. Анан өзүнүн суу болуп, бир аз булганган өтүгүн чечип, 
бурчка тыкан кылып коюп койду. Чалмасын оңдоп, чухинин 
(54) этегин силкти. 

– Мына эми болду, мен даярмын, урматтуу башкаруучу.
Орто бойлуу, бир аз толук, элүү жаштагы Дурмуш эфенди 

кайрадан жылмайды.
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– Анда жүрүңүз менин артымдан соодагер эфенди.
Алар чоң жана жарык бөлмөгө киришти. Дубалдарда шам-

далдар орнотулуп, шамдардын бардыгы күйгүзүлгөн экен. Аг-
бабага шаар башчысы каерге отурууну көргөзүп, өзү болсо ки-
лемге жайылып коюлган жаздыктарга жайгашты. 

(54) Эркектердин черчкескага окшогон узун этектүү кийи-
ми.  

Бөлмөдөгү килемге Агбаба өзүнүн адистик көз карашы ме-
нен дароо баа берип койду. Бул килем Тебризден алып келинген 
болушу керек деп ойлоду. Сюжеттүү сүрөттөрү бар килемдер-
ди биринчи жолу Тебризде сого башташкан. Бир аздан кийин 
кальян, айран жана таттууларды алып келишти. Шаар башчы-
сы кальяндын мүштөгүн колуна алды. Кальяндагы суу кайна-
гансып чулкулдай баштады. Анан ал аны соргондо кальяндагы 
көмүрлөр кызара түштү. Кальяндын суусу түтүнгө толду. Шаар 
башчысы шашпастан түтүн чыгарып жатты. Бөлмөнүн ичине 
чиенин жыты жайылды. Тамекиге чиенин гүлдөрү кошулган 
болсо керек. Шаар башчысы жыпар жыттуу түтүндүн далдасы-
нан соодагерди карады.

– Эфенди, мен сизди Делиде болду деп уктум. Ал жерде эмне 
болгонун көрдү деп уктум. Бул чынбы?

– Мунун баары чын, эфенди. Мен Улуу Эмир шаарды басып 
алганын көрдүм, анын өзүн да көрүп, аны менен сүйлөшүүгө 
мүмкүнчүлүгүм болду. 

Шаар башчысы абдан таң калды.
– Сен чынында эле ал менен сүйлөштүңбү? Сенби?! Алланын 

ысымы менен суранам, ал жакта эмне болгонун айтып берчи.
Соодагер өзүнүн белбоосунан кичинекей бир түйүн алып 

чыкты. 
– Айтып берейин, Дурмуш эфенди. Бирок адегенде сизге 

Делиден алып келген кичинекей бир белегимди берип коюга 
уруксат этиңиз. – Анан түйүндү ачып, бриллианты бар алтын 
шакекти алып чыгып, шаар башчысына сунду. – урматтуу баш-
каруучу, сизге моюн сунган кызматчыңыздан кичинекей бир 
белекти алып коюңуз. 
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Шаар башчысы шакекти алып, өзүнүн кубанычын жана 
ыраазычылыгын билдирип, аны өзүнүн белбоосуна салып кой-
ду. 

…Ошол түнү соодагер Агбаба менен Дурмуш эфенди ко-
рооздор үчүнчү жолу кыйкырганга чейин сүйлөшүп отурушту. 
Соодагер Агбаба айтып берген окуялар шаар башчысы үчүн аб-
дан кызык көрүндү. Шаар башчысынын ар кандай суроолоруна 
жооп берди, Улуу Эмирдин мүнөзү, сапаттары тууралуу жана Де-
лиден ал канча олжо алгандыгы тууралуу айтып берди. Агбаба 
баарын айтып берип, суроолордун баарына толук жооп берген 
соң Дурмуш эфенди абдан ыраазы болду. Анан уйкуну качыруу 
максатында ээгин укалады. 

– Эфенди, эртең Чорумга султан өзү келерин билесизби?
– Ооба, мага бул жөнүндө кербен-сарайдын кожоюну айтты. 
– Менин сизге бир суранычым же тапшырмам бар. Эртең 

биякка султан келгенде, мага айтып берген бардык нерсени 
ага да айтып бериңиз. Менин билишимче, улуу султандын Жа-
гатайдын башкаруучусуна болгон кызыгуусу акыркы убакытта 
көбөйө баштады…

Таң агарып калганда Агбаба кербен-сарайга кайтып келди. 
Ал учурда жаан токтоп калган болчу. Ал өзүнүн чалмасы менен 
белбоосун чечип, бир аз болсо да уктап алайын деген ойдо ки-
йимчен жатты. Бирок эки-үч сааттан кийин аны кайрадан эле 
эшиктин такылдаган үнү ойготту. Кербен-сарайдын кожоюну 
кайтадан келген эле. Дурмуш эфендинин адамдары аны күтүп 
турушкан экен. Сарайга жакындаганда Агбабанын кечээги күн-
күдөй тынч маанайынын изи да калбады. Сарайдын бардык пе-
риметри боюнча Байезиддин жоокерлери турушуптур, ал эми 
сарайдын алдында султанга салам берүү максатында келген 
жергиликтүү байлар, дин кызматкерлери жана имамдар туруш-
кан. Дурмуштун өтө чоң эмес сарайы бир аз тардык кылып жат-
ты. Агбаба менен Дурмуш эфенди түнү бою сүйлөшүп чыккан 
бөлмөдө эми көчмө такты көтөрүлүп турду. Байезиддин оң та-
рабында серб падышасынын уулу Лазар Стефан турду. 

Балканга жортуул жасаганда Йылдырым Байезид бирин-
чи кезекте Себияны багынткан, анан алар князь Стефан менен 
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өнөк болуп калышкан. Кийин бул өнөктөштүк туугандыкка ай-
ланган. Султан анын бир тууганы Деспингге үйлөнгөн. 

Байезид Европанын бириккен аскерлерин жеңгенден ки-
йин Багдаддын халифи аны «Султани-иглими-Рум» деп атаган, 
ал «Рум Анадолусунун Султаны» дегенди билдирген. 

Султан чарчагандай жана бушайман болгондой көрүндү. 
Европанын бириккен аскерлерин жеңгенден кийин анын ою 
Константинополду багындырууга багытталган. Отуз тогуз 
жаштагы император Константинополду эки жолу курчаганы 
менен шаарды ала албай койгон. Буга анын деңиз флотунун аз-
дыгы себеп болгон. Натыйжада ал шаарды курчоону токтотууга 
аргасыз болгон, бирок ошентсе да Византия императорунун 
жылдык салыгын көбөйтүп, Константинополдо мечит куруп, 
исламдык сот түзүп, түрк аймактарынын пайдубалын курган. 
Бирок ал ошону менен токтоп калгысы келген эмес, анын мак-
саты – ушул байыркы шаарды басып алуу болгон. Византиянын 
борборун үчүнчү жолу курчоого алууну каалаган. Византиянын 
Балкан өлкөлөрү менен кургак жерде байланышы калган эмес, 
түштүк-чыгышта аны менен байланышкан аймактар биринчи 
ирет Осмон империясына кошулган. Константинополдун таби-
гый курчалышы акырындык менен ичкерип бараткан. 

Султан Йылдырым Байезиддин акылы ийкемдүү болгон, ал 
ыкчам аскердик кадамдарды жасап, жагдайды өзгөртүп жибере 
алган, татаал жана кээде айласыз болгон жагдайларда да өзүн 
өзү кармай билген аскер башчы болгон. Ал ошондой эле өзү-
нүн адилеттүүлүгү менен белгилүү болгон. Чыгышта адилет-
түү башкаруучу кайраттуу жана башка жерлерди басып алууга 
татыктуу деп эсептелген. Ал аалымдар менен маектешүүнү да 
жакшы көргөн жана белгилүү адамдардын бейиттерине барып 
турган. 

Темирландын жеңиштерине Йылдырым Байезид мурда 
анча көңүл бурган эмес. Темирландын Азербайжанды жана Ана-
долунун айрым бөлүктөрүн жеңип алышы да Байезидди анча 
кызыктырган эмес. Ал өзүнүн жана Темирландын аймактары-
нын ортосунда желариддердин акыркы өкүлү болгон Султан 
Ахмеддин жана гарагойунлу династиясынын эмири Кара Юсиф-
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тин аскерлеринин жайгашуусуна макул болуп, ошону менен 
чектелген. Эң негизгиси, Темирлан менен кагылышууну Байе-
зид каалаган эмес. Мына ошондуктан ал Кара Юсифти жана Сул-
тан Ахмедди колдоп, аларды коргогон. Бирок акыркы күндөрү 
Байезид тынчсыздана баштаган. Чынгызхандын империясын 
Темирлан мурдагы калыбына келтирүүгө ниеттенип жатыптыр 
деген кабарды Байезид да уккан. Ал эми Темирландын Индия-
ны багындырганын укканда Байезиддин Эмирге болгон кызы-
гуусу көбөйдү. Байезид анын ар бир кадамына көңүл буруп, ал 
жөнүндө маалымат чогултуп турган. Делини басып алуу Конс-
тантинополду басып алууга барабар болгон. Ушул эки шаарды 
басып алган аскерге эч ким туруштук бере алмак эмес. Ошон-
дуктан Байезид экинчи Румдун борборун тезирээк курчап алуу-
га шашылган. Байезид аскердик жортуул жагынан Темирлан-
дан артта калууну каалаган эмес. Ушул борборду багындыруу 
жөнүндө жадагалса Ислам пайгамбарынын хадистеринде да 
айтылган. «Византия албетте алынат. Аны басып алган аскер 
башчысы жана жоокерлер кандай жакшы». Султан Йылдырым 
Байезид мусулман башкаруучусу катары дал ошол басып алуучу 
болууну калаган. 

Бирок бүгүнкү күндө Чорум шаарынан чыккан бир да жол 
ошол шаарга, ошол жеңишке алып барган эмес. 

Соодагер Агбаба тизелерин бүгүп, султанга салам берип, 
анын урматына дубаларды окуп, кымбат баалуу таштар менен 
кооздолгон кылычты белек кылды. Мындай белек чынында 
султанга татыктуу белек болгон. Бул кылычты Агбаба Делиде 
бир миң башчыдан арзыбаган баага сатып алган эле. Анын мын-
дай арзанга сатып алган сейрек кездешүүчү буюмдары көп бол-
гон. Бирок аларды ал баа кошуп сатуу үчүн эмес, белек кылуу 
максатында сактап койгон. 

Соодагерге кайсыл жерге отурууну Байезид көргөзгөн соң 
Агбаба ийилип, ордуна отурду. 

– Сенин кербениң Индиядан келиптир деп уктум. Индия 
басып алынган учурда сени ошол жакта болгон деп айтып жа-
тышат. Сени жадагалса Темирланды көрүптүр деп айтышууда, 
ошол чынбы?
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Султанды соодагер Агбаба өмүрүндө биринчи жолу көрүп 
жаткан. Ал чечкиндүү, кубаттуу жана сулуу киши болчу. Анын 
каардуу жана сырдуу көздөрү анын алдында турган адамды 
тынчсыздандырган. Чынында соодагер үчүн Эмир Темирлан 
менен сүйлөшүү оңоюраак болгон. Соодагерди Темирлан жак-
шы билген, ага ишенип, тапшырма берген, ал эми анын тапшыр-
масын соодагер Агбаба кынтыксыз аткарган. Соодагер дайыма 
бирөөлөрдөн маалымат чогултуп жүрүп көнгөн, ал эми азыр ан-
дан башка бирөө маалымат чогултуп жатат. Эми бардык нерсе 
орду менен алмашып калды. Экөө тең түрк болгон бул жеңүүчү-
лөргө Агбаба бирдей жакшы мамиле кылган. Байезид менен Те-
мирландын тамырлары бир болгон. 

– Чын, султаным, мен Делиден келдим, Темирланды көрдүм.
Байезид анын жанында жөн эле соодагер эмес, анын келе-

чектеги теңтайлашуучусу Темирлан отургансып, соодагер Агба-
баны абдан кызыгып карады. 

– Сүйлө! Делинин басып алынгандыгы тууралуу кеңири ай-
тып бер.

Агбаба эч нерсени жашырбастан, түнү шаар башчысына ай-
тып берген бардык нерсени султанга да айтып берди. Бирок бул 
жолкусунда кененирээк токтолду. Баяндап жатып кээде жанын-
дагыларды көзүнүн кыйыгы менен карап коёт. Окуяларды угуп 
жаткан князь Стефандын бетинин түрү өзгөрүп жатты, ал эми 
Байезид кыймылдабастан жана жадагалса көз да ирмебестен, 
кунт коюп угуп жатты. Окуянын арасынан маанилүү бир нер-
селерди өткөрүп жибербөө максатында көз ирмебей укса керек. 

Агбаба өзүнүн окуясын айтып бүттү. Баары тынч болуп ка-
лышты. Байезид өзүнүн уккан нерселеринин баарын таразалап 
жатты. Узакка созулган жымжырттыктан кийин ал сөз башта-
ды.

– Мен эфендиге бир нече суроо берем. Сага эч ким тийбейт 
деп убада берем, бирок сен да мага ар бир суроомо ачык жана 
чын жүрөктөн жооп берем деп убада бер. 

Соодагер өз колдорун көкүрөгүнө алып, ийилди.
– Мүмкүн болушунча ачык боломун, улуу урматтуум.
– Темирлан өзү кандай киши? 
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Агбаба мындай суроону күтпөсө да дароо жооп берди. 
– Каардуу жана ырайымдуу, сараң жана март, алсыз жана 

ошол эле учурда күчтүү, жек көрөт бирок жакшы да көрөт. 
Агбабаны султан ыкылас коюп угуп жатты. Ал эми Стефан 

бул кыска жооптон эч нерсени түшүнбөдү. 
– Анын кандай адам экенин түшүнбөдүм, - деп Стефан ба-

шын чайкады.
Соодагер терең дем алды.
– Тактап айтканда, ага баш ийбегендерге Темирлан ыра-

йымсыз мамиле кылат. Баш ийбеген адамды баш ийдирмейин-
че же жок кылмайынча Темирлан тынчтанбайт. Мындай учур-
ларда аны көрбөй эле койгон жакшы. Багынбаган нерсенин 
баарын кыйратып, өрттөп салат. Ошол эле учурда ал кечире 
да алат, ошондуктан ал ырайымдуу. Жадагалса анын ашынган 
душманы да ага баш ийип, анын алдында тизе бүгүп, өз күнөө-
сүн моюнга алып, өкүнсө, Темирлан аны кечирип, анын бардык 
байлыгын тартып албайт. Сараң дегеним, ал ар бир курушту 
эсепсиз калтырбайт, ар бир курушту баалайт. Бир да тыйынды 
маанисиз же пайдасыз сарптабайт. Өзү кааламайынча эч кимге 
эч нерсе бербейт. Басып алынган нерселердин баарын жазып, 
жазылган дептерди өзү текшерет. Март дегеним, өзүндө бар 
болгон нерсенин баарын ар түрдүү иш-чараларга жумшайт, ме-
читтерди салдырат, белектерге сарптайт. Күчтүү дегеним, анын 
жеңилбеген аскери бар. Темирландын аскери анын муштуму 
сыяктуу. Каалаганда муштумун түйүп, каалаганда муштумун 
жазат. Темирлан өзүнүн аскерине тиешелүү катуу жана ыла-
йыктуу тартиптерди киргизгендиктен аскерге жаңы алынган 
жоокерлер да Темирландын буйруктарын кынтыксыз аткарып, 
Темирлан үчүн жан берүүгө даяр. Темирландын акылы да анын 
күчү. Айласыз жагдайларда анын акылы ушунчалык жакшы 
иштегендиги адамды таң калтырат. Алсыз дегеним, ал жалгыз. 
Темирландын ордун эч ким баса албайт, андай адам жок. Ал өзү-
нүн жакындарын жана туугандарын абдан жакшы көрөт. Эгер 
өзүнүн жакындары же туугандарына бир нерсе болсо, ал бир 
нече күн өзүнө келе албай кыйналат. Анын жек көрүү сезими да 
чоң, эгер ал орноткон тартиптер бузулса, ал өзүнүкүн да аябайт. 
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Темирландын жек көрүү жана жакшы көрүү сезимдеринин ор-
тосунда ичке жибектей эле аралык бар. 

Буларды айтып соодагер Агбаба унчукпай калды. Анын 
акылынан чагылгандай болуп бир ой өттү. «Өтө көп айтып кой-
дум окшойт. Ашыкча айтып салбадым бекен?».

Соодагердин окуясынан кийин Байезид анын Темирланды 
жакшы көрөрүн сезди. Чынында соодагердин Темирланды жак-
шы көрүүсү жана аны урматтоосу анын сөздөрүнөн билинип 
турган. Темирлан жөнүндө айтып жатканда соодагердин көз-
дөрү жана үнү өзгөрүп турган. Бирок Байезид буга ачууланган 
жок, тескерисинче ал өзүнүн ичинен соодагерге «азамат!» деп 
айтып, демек Темирлан соодагерлер менен да иштешүүнү би-
лет экен деп ойлоду. 

– Темирландын Исламга болгон мамилеси кандай? Аны Ис-
ламдын коргоочусу деп айтып жүрүшкөнүн уккам. 

– Улуу урматтуум, Исламга Темирлан бардык түрктөрдөй 
эле мамиле кылат. Асманда бир Кудай, жерде бир башкаруучу. 

Султан селт эте түштү. «Жерде бир башкаруучу! Демек, бар-
дык түрктөрдүн жерде бир гана башкаруучусу болушу керекпи? 
Демек эртеби-кечпи биз баары бир кагылышат экенбиз да».

– Ал эми аскерин ал кантип башкарат? Тактап айтканда, 
анын аскери кандай эрежелерге баш ийет?

– Мен муну так билбейм. Анткени аскер ичинде менин ишим 
жок. Бирок Чынгызхандан калган тартиптерди колдонорун так 
билем, - деп Агбаба ийинин куушуруп койду.

– Кандай?
– Темирландын аскерлери Ислам мыйзамдарын сакташат, 

бирок ар бир салгылашуудан кийин жоокерлерге эркиндик бе-
рилет. Мындай учурларда жоокерлерге өздөрү каалаган нерсе-
лерди кылууга уруксат берилет, алар күнөө кылышса да жаза-
ланышпайт. Мындай учурларда алар жеп-ичип, аялдар менен 
көңүл ачышат…

Байезид үчүн азырынча ушул маалымат жетиштүү болгон. 
Ошондуктан ал белги берип, сүйлөшүү токтогонун билдирди. 
Анан соодагерге Байезид белектерди берип, эң беделдүү жер-
лерде соода кылууга уруксат берүүчү атайын жарлык жазылган 
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кагазды берди. Султанга Агбаба ыраазычылык билдирип, эшик-
ке чыгып кеткен соң унчукпай турган Стефан сөз сүйлөдү. 

– Соода кылуу уруксатын буга бекер бердиңиз, улуу урмат-
туум. 

Анын кербенин казынанын пайдасына конфискация кы-
лыш керек эле. Темирланды бул соодагер абдан сыйларын жана 
ага өтө жакшы мамиле кыларын байкадым. Ал өмүр бою Темир-
ландын жанында жүргөндөй таасир калтырды. Анын филосо-
фиялык ойлорун карасаңыз, тим эле философ болуп кетиптир!

Стефандын оюна Байезид кошулбады.
– Мен сиздин сөзүңүзгө кошулбайм, урматтуу Стефан. Би-

ринчиден, мен аны тийбейм деп убада бердим. Анан… Темир-
ландын күчү дал ушул соодагерлерге да байланыштуу. Бул аб-
дан жакшы. Биз да соодагерлерди пайдаланышыбыз керек. – 
Анан  Байезид колу менен Чыгыш тарапты көргөздү. – Биз күн 
чыккан тараптан келүүчү кербендерди конфискация кылып, 
соодагерлерди жазалай албайбыз! Эгер соодагерлерди жаза-
лап, алардын кербендерин конфискация кыла берсек, алты ай-
дан кийин ал жактан бир да төө келбей калат, натыйжада бул 
жердеги соода азайып, адамдар кедей болуп кетишет. Ал эми 
Батыйдан эмне келүүдө? Эң биринчиси, алынган маалыматтар 
нөлгө барабар болот. Сен андан көрө башканы айт, Темирлан 
бул аймактарга келеби?

Байезидке Стефан тууган болсо да Рим Папасынын көрсөт-
мөлөрүнө таянып, бардык нерсеге христиандык көз караш ме-
нен караган. 

– Албетте келет, улуу урматтуу, сөзсүз келет! Мен андан ал-
дыга өтүүнү сунуш кылар элем. Биринчи сокку бул жеңиштин 
жарымы. 

Султан олуттуу боло түштү.
– Сен эмнени сунуш кылып жатасың? 
Князь көзүн жүлжүйттү.
– Константинополду курчоого алуунун ордуна Тебризге ба-

рууну сунуш кылам. Ал жердеги тактыга Чынгызхандын жана 
Хулакинин тукуму Султан Ахмедди тургузабыз. 

Стефандын мындай сунушуна ачуусу келген Йылдырым Ба-
йезид ордунан тура калды.
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– Сен эмне деп жатканыңды билесиңби? Сен эмне жөнүндө 
сүйлөгөнүңдү түшүнүп жатасыңбы? Азербайжанга мен кандай 
шылтоо менен барам? Менин христандарга каршы салгыла-
шуумду бүтүн мусулман дүйнөсү жана Темирлан өзү да колдо-
гон. Ал эми ал жерге барганда мен эмне деп айтам? Бул жер Чы-
гыш, түшүнөсүңбү, Чыгыш! Бул жердеги тартиптер силердин 
Европаңардагы тартиптердей эмес. Мен өзүмдүн адилеттүүлү-
гүмдү буза албайм!

Стефан ийнин куушурду. 
– Согушту баштоо үчүн дайыма шылтоо тапса болот, улуу 

урматтуум. Эң негизгиси, каалоо, күч жана аскердик жөндөм-
дүүлүк болушу керек. Мунун баары сизде бар, улуу урматтуум. 
Дагы бир нерсе: жеңүүчүлөр сотко тартылбайт, улуу урматтуум.

– Жок, менин Темирланга каршы жаман оюм жок, бирок 
ошол эле учурда анын да мага каршы жаман ою жок болушун 
каалайм. Эртеби-кечпи Темирлан экөөбүз дүйнөнү бөлүшүшү-
бүз керек болот. Ал да түрк, мен да түркмүн! – деп султан көн-
бөдү. 

Стефан келекелеп жылмайып койду.
– Мусулман дүйнөсүндө сизди «Алланын кылычы» деп ата-

шарын унутпаңыз, улуу урматтуум. Чыгыштан чыккан аксак-
тын алдында сиз алсыз болуп көрүнүүнү каалайсызбы? Европа-
да сиздин ысымыңызды угушканда баары коркуп титирешет. 
Ал эми ошол Темирландан коркуп калабызбы? Азыр дүйнөнүн 
эң күчтүү аскери сиздин колуңузда, улуу урматтуум. Татарлар-
дын баарын алар каяктан келишсе ошол жакка кууп жиберүү 
үчүн сиздин буйругуңуз гана жетиштүү. Анан Азербайжанда, 
тагыраак айтканда, Нахчиванда, Алинжа деп аталган сепил бар 
экенин уккам. Темирлан он эки жылдан бери ошол сепилди ала 
элек экен. Ошол сепилге Султан Ахмед аркылуу жардам берели. 
Темирлан жеңилбес эмес да.

Йылдырым Байезид унчукпай калды…
Алинжа сепили он бир жылдан ашуун убакыт Темирланид-

дердин курчоосунда болгон. Азербайжандын жерлерин Темир-
лан өзүнүн империясына кошуп алгандан кийин 1387-жылы ал 
өзүнүн аскери менен Алинжа сепилине келген. Нахчивандык-
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тардын коргонуу чегин Ильяс Хожа кыйынчылык менен жарып 
өткөн. Геми жана Сурмели бастиондорун кыйраткандан кийин 
гана ал Алинжаны курчоого алган. 

Ал сепил Алинжа деп аталган дарыянын жээгиндеги бийик 
асканын үстүнө салынган. Сепилге чыгыштан жана батыштан 
болгону эки жол барчу. Бирок алар абдан тар жана чукул бол-
чу. Сепилдин дубалдары менен мунаралары абдан жакшы ку-
рулган. Ал сепилден Нахчивандын түздүктөрү алыстан көрүнүп 
турган, мындай көрүнүш ал сепилди андан бетер бекем кылган. 
Күн ачык болгон кезде Иландаг тоосунун каршы жагындагы се-
пилден Агрыдаг тоосун көрүүгө болгон. Сепилдин ичинде жү-
зүм өстүрүүчү жерлер жана бактар болгон, эгин айдоого жана 
мал кайтарууга арналган жерлер болгон, көптөгөн булактары 
бар болгон. Узак убакытка созулган курчоого туруштук берүү 
максатында сепилдин ичинде кудуктар, көлмөлөр жана дан 
толтурулуучу атайын аңгектер жасалган. Желариддер сепил-
дин маанилүүлүгүн эске алып, аны дайыма жакшыртып, бекем-
деп турушкан. 

Темирлан Азербайжанга жортуул жасаганда Султан Ахмед 
желариддердин казынасын, өзүнүн үй-бүлөсүн, жакындарын 
жана уулу Эмир Тахирди Алинжага жөнөтүп, аларды сепилдин 
башчысы Эмир Алтунга тапшырган. Сепилди көп жылдан бери 
башкарып келген Эмир Алтун ал жердеги бардык чыгып-кирүү 
жолдорун, жашыруун жолдорду жана лабиринттерди жакшы 
билген. Ал жадагалса ошол лабиринттерден көзүн жуумп өтө 
алган. 

Сепилдин ичинде болгону үч жүз жоокер болгонуна карабас-
тан аларга жашыруун жолдор аркылуу грузин падышасы жана 
Шекинин башкаруучусу Сейид Али Арлат жардамга келип, жоо-
керлерди жөнөтүп турушкан. Минтип жардам беришинин бир 
себеби болгон: алар Темирланды Грузияга жана Шеки тарапка 
баруудан токтотууну каалашкан. Салгылашуулардын биринде 
Сейид Али Арлат өлтүрүлгөн. Эмир Алтундун натыйжалуу сая-
сатынын жана аскер башчылык жөндөмдүүлүгүнүн  натыйжа-
сында Темирландын көптөгөн жоокерлери ошол сепилдин ал-
дында жан беришкен. Кээде сепилди курчаган жоокерлердин 
саны кырк миңге чейин жеткен, бирок бул да жардам берген 
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эмес, сепил бекем турган. Буга чейин Улуу Эмир бир да сепилди 
ушунча узак убакыт бою курчоого алган эмес. Темирланиддер 
жаңы жерлерди тез эле басып алып жатышкан, ал эми ушул жер-
ге келгенде көпкө туруп калышкан. Сепил коргонуусун уланта 
берди. Эмир Алтундун аскер башчылык жөндөмдүүлүгүнө Те-
мирлан өзү да суктанган. Ал ушундай баатырды өз аскеринин 
катарында көрүүнү каалаган. Бирок Эмир Алтун кол тийгис бо-
луп жатты. Салгылашуулардын биринде Темирландын жоокер-
лери сепилдин астыңкы форпостун талкалап, ээлеп алышкан. 
Сепилдин коргоочулары үстүңкү катарларга чыгып кетишкен. 
Улуу Эмир сепилдин үстүңкү катарларын да курчоого алган. Де-
мейде Нахичеванда жай мезгили өтө ысык болот. Кургакчылык 
башталып, кяриздер кургап, көлмөлөр соолуп калган. Эмир Ал-
тундун адамдары жашыруун жолдор аркылуу суу алып келип 
турушкан, бирок алар аз гана көлөмдөгү суу алып келе алган-
дыктан сепилдин коргоочуларына суу толук жетпей калган. 
Койлор менен эчкилер ысыктан жана суунун жоктугунан өлүп 
жатышты. Акыры, Алинжанын тагдыры чечилгенсиди.

Дал ушул убакытта Эмир Алтун менен Эмир Тахирдин орто-
сунда чыр башталган. Сепил дубалынын көлөкөсүндө ысыктан 
азап чегип отурган Эмир Тахир менен сепил башчысынын орто-
сунда талаш-тартыш башталган. 

– Сепилди Темирланга тапшырууну сунуш кылам, - деп Та-
хир айтып жатты. – Эгер биз кечирим сурасак, ал бизге ырайым 
кылат. Ага казынабызды берип, өзүбүзгө боштондук сатып 
алабыз. Түшүн, Алтун бек, султандын үй-бүлөсү көп убакыт-
тан бери ушул жерде турат, алар мындан ары чыдай алышпайт. 
Дагы бир аз убакыт өткөн соң алар өлүп калышат. 

Эмир Алтун өзүнүн желкесинен куюлуп жаткан терин аар-
чыды. 

– Эгер Темирландын жоокерлери султандын үй-бүлөсүнүн 
намысын тебелешсе эмне кыласың? Жок, сепилди коргоо мил-
дети мага тапшырылгандан кийин бул жердегилердин баары-
нын намысын коргоо да менин вазийпам.

Эмир Алтундун сөзү Эмир Тахирге жакпады. Анткени Сул-
тан анын атасы, ал эми бул жерде отургандар анын үй-бүлөсү 
болгон. Ошондуктан үй-бүлөнүн намысын коргоо биринчи ке-
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зекте анын милдети болгон. Ал ордунан тура калып, кылычын 
сууруп чыкты.

– Султандын намысын коргоо милдети кайдагы бир айла-
керге тапшырылыптырбы? Мындай болушу мүмкүн эмес! Эми 
сени өзүңдүн каның менен аралаштырып, намыс менен абийир 
эмне экенин көргөзөм! 

Анын кыйкырыгынан кулак тунуп, анын үнү сепилдин ду-
балдарынан жаңырып жатты. Эмир Алтун да ордунан тура ка-
лып, кылычын сууруп чыкты. Эмир Тахирдин соккуларын кай-
тарып жатып, Эмир Алтун анын колун кылычтын эндүү жагы 
менен өтө катуу ургандыктан Тахирдин кылычы жерге түшүп 
кетти. Бирок Эмир Тахир өзүн жоготпостон, канжарын алып 
чыгып, сепил башчысына атырылайын дегенде тамагынын ал-
дында кылычтын учу такалып турганын сезди. Султандын уулу 
кыймылдагандан коркуп турду, ал эми Эмир Алтун аны өлтүр-
гүсү келген жок. Акыры Эмир Алтун сөз баштады:

– Намыс менен абийир эмне экенин эми көргөзөйүнбү?
Ошол учурда сепилдин башка аягынан аялдын кыйкырга-

ны угулду: 
– Токтогула! Алланын ысымы менен суранам, токтогула!
Султан Ахмеддин улуу аялы алардын жанына келип, алар-

дын ортосуна өзүнүн жоолугун ыргытты. Огуз түрктөрүндө 
ушундай адат бар: эркектер салгылашып жатканда алардын ор-
тосуна аялдын жоолугу түшсө, салгылашуу токтотулуп, тынч-
тык келишими түзүлөт. Азыр да ошондой болду. Эмир Алтун 
өзүнүн кылычын алып, жерден жоолукту көтөрүп, аялга берди.

– Улуу ханумга ыракмат айт! Жоолук болбогондо кан төгүл-
мөк. Аял өзүнүн жоолугун башына салынып, жалынган үнү ме-
нен сүйлөдү: 

– Тахирде күнөө жок, сепилди Темирланга тапшырып берүү 
зарыл деп ага мен айттым, эгер антпесек, суу жок өлүп калгы-
дайбыз. 

Сепил башчысы аялга урмат кылып, үнүн акырын чыгарып 
айтты.

– Ал эми мен сепилди тапшырбаш керек деп эсептейм. Эгер 
сепилдеги бардык жаныбарларды сойсок, дагы бир нече күн 
тура алабыз. Ал эми андан кийинкисин Алла өзү чечет!
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Өзүн мойнунда дагы деле кылычтын мизи тургандай сезген 
Эмир Тахир өзүнө келди.

– Жок, бул сонун жылкылардын союлушуна мен жол бер-
бейм! Аттарды өлтүргөндөн көрө сепилди берип койгон оң. 

Ханум өзүнүн өгөй уулун колдоп, сепил башчысына кеңеш 
берди: 

– Тахир туура айтып жатат. Анан, Тахир сенин кожоюнуң да, 
ал - келечектеги султан. Анын айтканын аткар.

Эмир Алтун багынып жаткансып, колдорун көтөрдү. Анын 
үнүндө айласыздык билинип жатты.

– Сиздер жакшыраак билесиздер, бул нерсе сиздердин 
жоопкерчилигиңиздерде болсун. Бирок…Алла мени Султан Ах-
меддин алдында уялтпаса эле болду!

Темирлан ак байракты көргөндө сүйүндү. «Кылыч жеңе ал-
баганда, суусагандык жана ачкачылык жеңет».

Сепилдин ак байракты көтөргөн элчиси анын багынган-
дыгы жөнүндө жарыя кылды. Сепил багынып жатканына көзү 
жеткен соң Темирлан өз аскерлерин сепил алдында чогултууга 
буйрук берди. 

…Бир аз убакыттан кийин керемет болуп кеткенсиди. Элчи 
сепилге кайтып келер замат асманда кара булуттар пайда бол-
ду. Ал дарбазага жеткенде баары аянтка чогулуп калышкан эле. 
Элчи бир нерсе деп айткыча эле күн күркүрөп, чагылган чар-
тылдай баштады. Жаан жаап, бир мүнөттөн кийин жаан нөшөр-
гө айланды. 

Эмир Алтун колдорун асманга көтөрдү.
– Ырахмат сага, оо, Алла! Сенин курмандыгың болоюн, сен 

бизди угуп, жаан жөнөттүң.
Бир аздан кийин сепил ичиндеги бардык көлмөлөр суга то-

луп, бир нече жылга жете турган суу даяр болуп калды. Сепил 
башчысы кичинекей баладай болуп сүйүнүп, канзаадага кай-
рылды. 

– Буга эмне дейсиң? Эми багынууга эч кандай себеп жокпу? 
Тахир эч нерсе деп жооп бербесе да, Эмир Алтунга болгон таа-
рынычын жана ал тарабынан кемсинтилишин унута албады. Ал 
эми жаан бардыгын суу кылса да токтобой улана берди. Алар-
дын ысыктан күйүп жаткан денелери жеңилдей түштү. 
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Күтүлбөгөн жерден башталган нөшөр ошондой эле күтүлбө-
гөн жерден токтоп калды. Катуу үн чыгарып, чагылган түшүр-
гөн кара булуттар асмандан жоголду. Сепилдин багынышын кү-
түп турган Темирлан сепилдин үстүнөн таштар кулатыла баш-
таганын көргөндө, алданганын түшүнүп, кайрадан Нахичеванга 
кайтты. 

Улуу Эмир Самаркандга кайтуудан мурда Алинжага Сул-
таниеден Мухаммед Дервиш Барластын жетекчилиги астында 
кырк миң жоокер жөнөткөн. Ошентип Алинжа кайрадан кур-
чоого алынган. 

Эмир Алтун өзүнүн жоокерлери менен кошо анда-санда жа-
шыруун жолдор аркылуу астыга түшүп, Темирланиддерге кол 
салып, ошол эле жолдор аркылуу сепилге кайта кирип кетип 
жатты. Сепил башчысынын күтүүсүз соккулары Темирланид-
дерди чочулатып жатты. Баары чочулап, түнү уктай албай жа-
тышты. Ошонун айынан өңдөрү чарчагандай көрүнүп, өздөрү да 
чарчап жатышты. Сепилдин жашыруун жолдорун Дервиш Бар-
лас табууга канчалык аракет кылса да, эч натыйжа чыкпады. 
Сепилдин жоокерлери күтпөгөн жерден таштардын артынан 
чыга калып, кол салып, анан жиндерге окшоп кайрадан жоголуп 
кетип жатышты. Алинжа сепили баатырларча коргонуп жатты. 

Баары мурдагыдай болуп уланып жатты, бирок Эмир Алтун 
менен Эмир Тахирдин ортосундагы талаш-тартыш тереңдеп 
жатты. Эмир Тахир өзүнүн жеңилгендигине такыр моюн суна 
албады, аскер башчысынан өч алуу мүмкүнчүлүгүн издеп жат-
ты. Анын мындай ниетин Эмир Алтун да сезген. Күндөрдүн би-
ринде Эмир Тахир ошондой мүмкүнчүлүктү тапты.

Аскер башчысы сепилдин айланасын текшерүүгө кеткенде 
демейде өзүнүн ордуна агасын калтырып кетчү. Бул жолкусун-
да да ушундай болду. Муну күтүп жаткан Эмир Тахирдин адам-
дары аны өлтүрүп, сепилди өз колдоруна алышкан. Сепил баш-
чысы кайтып сепилге кирейин дегенде анын дарбазасы жабык 
болгон. Султандын уулу мунаранын үстүндө аны күтүп жаткан. 

– Эмир Алтун сага бул жерде орун жок. Мен султандын укук-
туу кишиси катары сепилди коргоо милдетин өз колума алдым. 
Баса, агаң жөнүндө кабатыр болбо, бул жакка келбе. Агаңды 
өзүң менен кошо алып алсаң болот. 
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Ушул сөздөрдөн кийин ал мунаранын үстүнөн жерге бир 
капты ыргытты. Эмир Алтун капты ачканда, ичинен өз агасы-
нын канга боёлгон башын көрдү. Эмир Алтундун көздөрү чана-
гынан чыгып кете жаздады, анан ачуусу келип кыйкырды:

– Алла жиберген азаптар сенин башыңа түшсүн! Мен ушул 
сепилди сенин атаң үчүн он бир жыл бою коргоп келдим. Менин 
ишенимдүү кызмат кылгандыгым үчүн сен мага ушинтип жооп 
бердиңби? 

Сепилдин үстүнөн каткырыктар угулду.
Эмир Алтун жашыруун жолдор аркылуу Алинжанын айма-

гынан чыгып, Мерандка жөнөдү. Бирок Темирланга Эмир Ал-
тун ашынган душман экенин билген Меранддын башкаруучусу 
Эмир Алтунду кармап, өлтүрүүгө буйрук берген, ал эми анын 
башын эми эле Индиядан кайтып келген Темирланга жөнөткөн. 
Эмир Алтун сыяктуу улуу аскер башчысынын өлүмү Темирлан-
ды кубандырбастан тескерисинче капалантты. Ошондуктан 
ал Меранддын башкаруучусун өлтүрүүгө, ал эми анын мүлкүн 
олжо катары тартып алууга буйрук берген. 

Алинжа сепилинде калгандар Эмир Тахирдин кылган жо-
ругуна каршы чыгып, жашыруун жолдор аркылуу Алинжандан 
чыгып кетишкен. Султандын уулу өзүнүн алсыз абалда калга-
нын сезип, казынаны жана султандын үй-бүлөсүн алып, Грузия-
га кетип калган. Алинжа ошентип бош калган. Корголбогон, бош 
калган сепилге Темирланиддер 1399-жылы киришкен. Ошентсе 
да бош калган сепил шаңдуу көрүнүп турду…

Самарканд шаары Темирландын кайтып келишин күтүп 
жатты. Көчөлөр түркүн түстүү байрактар менен кооздолуп, 
борбордук көчөлөрдүн баарына күлгүн түстүү килемдер жана 
паластар төшөлгөн. Темирландын келерин уккан эл көчөлөргө 
чыгып алган. Жети жаштан жетимиш жашка чейинкилердин 
баары көчөлөргө чыгышкан. Андан сырткары дээрлик бардык 
үй-бүлөлөрдөн жортуулга жоокерлер кеткендиктен алар ошол 
жоокерлерди чыдамсыздык менен күтүп жатышкан. Адегенде 
шаарга кернейлерди ойноп, добулбастардын үндөрүн чыгарган 
эки жүз музыкант, куудулдар киришти. Алар бийге түшүп, баа-
рын куттуктап, баары менен саламдашып жатышты. Эл буга че-
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йин мындай майрамды көргөн эмес. Анан, олжо катары алынган 
аскердик пилдерди көчөлөрдөн ээрчитип бастырышты. Элдер 
мындай чоң жаныбарларды буга чейин такыр көрбөгөндүктөн 
аларды ооздорун ачып карап жатышты. 

– Бул айбандардын териси ушунчалык катуу болгондуктан 
кылыч да өтпөйт экен деп уктум го, - деп айтты алардын бири.

– Ооба, бул чын, мен да ошондой деп уккам. Миң жылдык да-
рактарды тумшуктары менен эле жулуп алып, анан адамдарга 
ыргытышат экен деп уктум, - деп дагы бири кошулду.

– Бул эч нерсе эмес, алар салгылашуу учурунда жоокерлер-
ди буттары жана тумшуктары менен жанчып салышат экен деп 
уккам, - деп дагы бири айтты.

Биринчи келе жаткан пилдин үстүндө отурган бүт денеси 
кара, арык чырай индуска белги берилер замат ал пилди таягы 
менен бир урду, пил дароо тумшугун көтөрүп, сурнайга окшоп 
үн чыгарды. Мындай үндү өмүрүндө угуп көрбөгөн шаардыктар 
дароо кулактарын жаба калышты. Анан, пил өзүнүн буттары 
менен түрсүлдөтүп басып, башын өйдө-ылдый чалпайтып, баа-
ры менен учураша баштады. Мындай көрүнүш элдерге такыр 
башкача таасир калтырды, алар кызыгып кол чабышты. Ал эми 
пилдер кээде ордуларында токтоп, арткы буттарына туруп, ал-
дыңкы буттарын көтөрүп жатышканда, элдер абдан кубанып, 
таң калышты. Аңгыча болбой аянттын алдында ак боз ат мин-
ген Темирлан көрүндү. Элге бул жөнүндө кабар тараганда баары 
пилдерди унутуп, көңүлдөрүн аянтка бурушту. Бир маалда аянт 
уу-дуу болуп, кубанычтуу кыйкырыктарга жана кол чабууларга 
толду. Жеңүүчүнүн кийимин кийген Темирлан кооздолгон ат-
тын үстүндө башын өйдө көтөрүп, сыймыктанып турду. Анын 
аты да жеңиштүү улуулукту сезгенсип, кызматчылар жерге ыр-
гытып жаткан баалуу таштардын үстүнөн басып жатты. Күндүн 
нуру абага чачылган алтын кум менен ар түрдүү түстөгү бай-
рактардын арасынан кызык болуп көрүнүп жатты. Катуу кый-
кырып жаткан эркектер менен аялдардын үндөрү да бара-бара 
акырындады. Ал эми Эмирдин артынан бара жаткан жоокер-
лерге кичинекей балдар гүлдөрдү ыргытып жатышты. Эмир эч 
жакты карабастан, унчукпай бара жатканда, жоокерлер күлүп, 
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бакырып, эл менен саламдашып, колдорун шилтеп жатышты. 
Темирландын жыйырма тогуз жылдык башкаруусунда буга че-
йин канчалаган жотуулдардан кайтып келгенде да мынчалык 
чоң майрам жана салтанат уюштурулган эмес. Чындыгында 
Самарканддын эли Темирлан жортуулга чыгып, жеңүүчү болуп 
кайтышына көнүп деле калышкан. Анын жеңилип келиши эч 
кимдин оюна да келген эмес. Бул салтанат мурдагы салтанат-
тардын баарынан алдыга өттү. Бул жолку жеңиш абдан улуу, ал 
эми олжолор өтө көп болгондуктан көпчүлүк буга ишенген да 
эмес. Темирлан Индиянын бардык казыналарын бошоткон. Ал 
эми Самарканд сооданын, маданияттын, байлыктын жана сая-
саттын дүйнөлүк борборуна айланган. Майрам дарчылардын 
жана балбандардын оюндары менен уланып, элге таттуулар 
таратылды. Андан кийин аянтта чоң той уюштурулуп, баарына 
куурулган эт кошулган палоо таратышты. Андан кийин ушун-
дай эле тойлор аймактарга, шаарларга жана айылдарга тарады. 

Мындай майрамдар бир нече күнгө созулду.
Индиядан кайтып келгенден үч күн өткөн соң Темирлан 

Самарканддагы абалды текшерди. Ал шаардын бардык жакта-
рын кыдырып, ар бир майда нерсеге чейин текшерди. Адегенде 
ал шаардын түндүк тарабында жайгашкан Тахта-Гараш деген 
бакка барды. Анан Сарай-Мүлк салдырган Шахи-Зинде медре-
сесине барды. Темирлан жадагалса ошол медресеге жумшалган 
чыгымдарды да өзү текшерди. Жолдо бара жатканда бардык 
мончолорду да текшерди. Андан соң Чынар жана Бейиш бак-
тарына барды. Анын жарлыктары жана бирөөлөрдү камоо же 
жазалоого байланышкан буйруктары ал жокто кандай атка-
рылгандыгын текшерди. Эгер мамлекеттик кызматчы өзүнүн 
Темирлан жокто кабыл алган чечими адилеттүү болгонун да-
лилдей албаса, сөзсүз жазаланган. Негизинен улуттар аралык 
маселелер, жердешчилик жана паракорлук маселелери көңүл 
борборунда болуп жатты. Темирландын мамлекеттик кызмат-
чылары жакшы айлык алышкан жана андан тышкары аларга 
олжолордун да белгилүү бир бөлүгү берилген. Сейид Беркенин 
айткан ойлорун Темирлан эч качан унуткан эмес: паракорлук 
финансылык системага зыян тийгизип, аны кыйратат, ал эми 
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жердешчилик малекетти майдалап бөлөт. Темирландын башка-
руусу учурунда мындай жаман иштер менен алектенгендер өтө 
аз болгон. Андайлар Темирлан дайындаган адамдар башкарган 
алыскы аймактарда болуп калчу. Бирок Темирлан андайларды 
билип калса, жеке өзү барып жазасын берчү. Кезектеги жазала-
на турган адам Темирландын өз уулу Мираншах болду.

Темирлан мечиттерди да көз жаздымда калтырган жок. Ме-
читтердин биринде Темирлан жума намазына катышып, эл ал-
дында кыска сөзүн сүйлөп, түрк-ислам аскеринин кубатуулугу 
жана чебердиги үчүн Аллага ыраазычылык айтты. Анан Самар-
кандда дүйнөдөгү эң чоң Жума мечитин куруу тууралуу чечим 
кабыл алгандыгын жарыялады. Темирландын ою боюнча бул 
мечит өзүнүн кооздугу жана улуулугу менен да айырмаланышы 
керек болгон. Мечит куруу жөнүндө ою элге жакканын көргөн 
Темирлан өз чечимин ырастап, мечиттин долбоорун тезинен 
даярдоого буйрук берди. Индия менен Азербайжандан алып 
келинген эки жүзгө жакын усталар дароо ишке киришишти. Ал 
эми беш жүз адам таштарды кесүү үчүн тоого жөнөтүлдү. Чын-
жырлар менен байланган токсон беш пил кесилген таштарды 
Самаркандга ташып жатышты. Аткарылып жаткан бардык иш-
терди көзөмөлдөө милдети канзаадаларга жүктөлгөн. Кийин 
бул мечит Биби-ханум деген ат менен белгилүү болуп калган. 

…Самаркандга келери менен Султан Халил көздөн кайым 
болуп, Лятафет деген ысымы бар Шады-Мүлктү издеп жөнөдү. 
Шады-Мүлктүн сарайда жок экенин уккандан кийин ал майда-
чүйдөлөрдү териштире баштады. Лятафетти шаардагы уста-
лардын бири кыз кылып багып алганын билген соң ар кимден 
сураштырып жүрүп, Гасан деген устанын үйүн тапты…

…Жаз эми эле башталып, дарактагы бутактардын бүчүрлө-
рү ачылып, гүлдөрү чыга баштаган. Күн болсо булуттардын ар-
тынан бирде баш багып, бирде жашынып, муздак шамал согуп 
жатты. Гасан уста алтымыш беш жашка чыгып калган эле. Анын 
күмүш түстүү сакалы ага ажардуулук берип жатты. Ал өтө ый-
мандуу жана сабырдуу адам болгон. Самаркандда үйлүү болуп 
жашап калган Гасан уста Темирландын Азербайжанга жасаган 
биринчи жортуулу учурунда Тебризде туткундалып, ушул жер-
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ге алып келингендердин бири эле. Анын үй-бүлөсү Тебризде 
калгандыктан ал бул жерде өзүнө үй жана бак курган, бирок 
үйлөнбөстөн жалгыз жашоону чечкен. Ал абдан жакшы уста 
болгон. Анын усталык жөндөмдүүлүктөрү ушунчалык мыкты 
болгондуктан Темирлан өзү да ал уста менен таанышкан. Лята-
фетти ал устага кыз кылып багып алууга анын дал ошол кадыр-
барктуулугу үчүн беришкен. Уста буга абдан кубанган, ал эми ал 
кыз Азербайжандан, Ширвандан экенин билгенде андан бетер 
сүйүнгөн. Ал кыздын сарайдан чыгарылышынын чыныгы себе-
бин сураштырып, чындыкты да билген. Шады Мүлк бул жөнүн-
дө кеп кылбаган соң майда-чүйдөсүн сурабоону чечкен. Эгер ага 
канзаада ашык болуп калса, анда кызда эмне күнөө?..

Султан Халил үйдүн кашаасына жакындап, «Эй, үйдө бирөө 
барбы?» - деп кыйкырганда, Гасан уста короодо болчу. Ал өзү-
нүн жумуш ордуна жайгашып, буту менен карапа кийгизилген 
темирдин учун тегеретип, азербайжан обондорун созуп коюп, 
тегерек нерсеге кадалган чопонун бир бөлүгүн колу менен кар-
мап турган. Ал өзүнүн колдорун чебердик менен кыймылдатып, 
ошол чопону акырындык менен сонун бир кумурага айланды-
рып жатты. Мындай аракетти карапачылар «ичачма» (55) деп 
аташат. Эшиктен чыккан үндү укканда ал өз ишин токтото ка-
лып, эшик жакты карады. Бирөө келген окшойт. Карапа беки-
тилген тегерек өз инерциясы менен бир аз тегеренип, анан ток-
топ калды. Карапачы өз колдорун аарчып, одунан турду, анан 
«келе жатам» деген сөздү айтып, эшикти көздөй жөнөдү. Эшик-
те атка минип турган узун, келишимдүү жигитти көрдү. Ал ким-
дир-бирөөнү элестетти. Анан аны кийиминен жана келбетинен 
тааныды. Ал - канзаада Халил Султан эле! Карапачы дароо эле 
Шады-Мүлктү эстеди.

Халил Султан болсо келбеттүү кишини көрүп, бир аз уяла 
түштү, бирок дароо саламдашты. 

– Салам алейкум, аксакал! Бул уста Гасандын үйү бекен? 

(55) Сөзмө-сөз котормосу – «ич жагын ачуу»
Уста өзүнүн чапанын оңдоп, «алейкум салам» деп жооп бер-

ди. Бирок башка сөз айтпастан дарбазаны ачып, колун созуп, 
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кирүүгө чакырды. Канзаада аны дароо түшүнүп, аттан секирип 
түшүп, жүгөнүнөн кармап, үйдүн короосуна кирди. Атты жа-
кынкы жердеги чие дарагына байлап, короону көзүнүн кыйыгы 
менен карап койду. Короо чоң эмес болсо да, абдан тыкан болчу. 
Ал жердеги дарактардын ар бири акиташ менен акталыптыр. 
Короодо чакан көлмө да бар болчу. Бышырылбаган кыштардан 
курулган бул бир кабаттуу үйдүн дубалдары да акиташ менен 
акталыптыр. Үйдүн астында көптөгөн даяр кумуралар, пити 
(56) даярдалуучу идиштер жана башка сатыкка коюлган карапа 
буюмдар турду. Канзаада бышырылган, боёлгон жана ар түрдүү 
саймалар менен кооздолуп, жылтылдаган кумуралардын жаны-
на барды. Кумураларга түшүрүлгөн кооз сүрөттөрдүн арасына 
Курандын сөздөрү да жазылган экен. Канзаада ошондой жа-
зуулардын бирин окуду: «Такыбалык чүмбөтүнө жашырынып 
алып, абийирсиз иштерди жасап, жырткычка окшоп элдин ка-
нын ичкендер, Алланын биринчи душмандары». 

– Сонун сөз! Кооз саймалар! Булар чыныгы көркөм чыгар-
малар!

– Ал эми сенин кандай өнөрүң бар? – деп унчукпай турган 
карапачы капысынан суроо берди. 

(56) Кой этинен даярдалуучу тамак, аны «допу» деп аталган 
кичинекей кумуралардын ичинде даярдашат. 

Күтүлбөгөн суроодон канзаада адегенде бир аз өзүн жого-
туп койсо да, чечкиндүү түрдө жана сыймыктануу менен жооп 
берди.

– Мен падышачылык кылганды билем жана падыша болом!
Уста жылмайып койду, бирок канзааданын жообуна өз ма-

милесин билдирбестен түрүн олуттуу кылып көрсөттү. 
– Канзаада, сиздин бул жерде экениңизди башкаруучу би-

леби?
– Жок, эч ким билбейт!
– Самаркандда бул жөнүндө эч кимдин билбей калышы мүм-

күн эмес, Улуу Эмир бул жөнүндө эртели-кечпи билип алат. Сен 
өзүңдү, кызды жана мени коркунучка кептегениңди түшүнүп 
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жатасыңбы? Башкаруучу бул жөнүндө угар замат биз жөнүндө 
чечим кабыл алып, дароо буйрук берет!

Бул момун, келбеттүү киши баарын билерин канзаада түшү-
нүп, бул кишиге боору ооруп кетти. Бирок оюнан кайтууну да 
каалабады. 

– Аксакал, буйрук эмес асман аңырайып ачылып кетсе да 
мен өз сүйгөнүмдөн баш тартпайм! Шады Мүлк үйдөбү? 

Канзаада менен сүйлөшүү пайдасыз экенин түшүнгөн уста 
үйгө кирди. Эртең мененки убакыттан баштап эле жүрөгү тез 
согуп, эшикти алаңдап карап жаткан Шады Мүлк Лятафет кан-
заада Халил Султан келгенин угуп, селт эте түштү. Ал өзүнүн 
сүйгөнүнүн бүгүн келерин сезип жаткансыды. Эртең менен 
турганда эле анын жүрөгүндө ушундай сезим пайда болгон. 
Лятафет ушунчалык катуу кубанып жаткандыктан өз сезимин 
жашыра албады, анын жылтылдаган көздөрү баарын айтып 
турду. Ал дароо башына шалы жоолукту жаап, эшикке чыкты, 
анан бир нече кадам таштап, ордунда токтоп калды. Аны көздөй 
басып келе жаткан кадамдар анын жүрөгүнүн согушу менен дал 
келип жатты. Лятафет башын жерге салды. Халил Султан аны 
көрөр замат токтоп калды. Жаш жигиттин катууланган жүрөк 
соккусу анын кулагына чейин сезилип жатты. Шады Мүлктүн 
узун кирпиктери анын ачык кызыл беттерине көлөкөсүн түшү-
рүп жатты. Өткөн убакыттын ичинде ал мурдагыдан да өңүнө 
чыгып калыптыр. 

Кыз менен кантип саламдашканын канзаада өзү да билбей 
калды. Лятафет болсо капа болгонсуп турду. Канзаада аны ко-
лунан кармагысы келди, бирок аларды аксакал карап жатканын 
көрүп, өзүн кармады. Алар бир азга чейин ушинтип бири-бири-
нин маңдайында унчукпай турушту. Өзүн зорго кармап турган 
канзаада чыдабай суроо берди.

– Сен эмнеге унчукпайсың?
Лятафет кылыктанып басып, көлмөнүн жанына барып, 

анын четине отурду. Канзаада анын жанына келип отурду. Ля-
тафет өзүнүн колдорун сууга салды. 

– Мен сага таарындым, - деп айтты ал.
– Эмне үчүн?
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– Сен кетип калып, бир да жолу кат жазып, аман-эсен эке-
ниңди билдирген жоксуң. Мен сени карап жатып эки көзүм төрт 
болду, сени күтө берип чарчадым.

Канзаада өзүн актоого аракет кылды. 
– Мен каякка жана кимге кат жөнөтөт элем? Сенин каякта 

экениңди аныктоого бир нече жолу аракет кылдым, бирок сени 
эч ким көрдүм деп айтпады. Менин көгүш көздүү сулуумду чоң 
атам алыскы аймактарга жөнөтүп жиберген окшойт деп ойлоп 
калгам. Самаркандга кайтып келгенде гана сени издей башта-
дым. Акыры сенин бул жерде экениңди сураштырып билдим. 

Кыз жылмайды.
– Демек, сен мени унутпапсың да! Анда силердин жортуулу-

ңар кандай өткөнүн айтып берчи.
Халил Султан өзүнүн жортуул учурундагы жашоосун, ан-

дагы кыйынчылыктарды, кантип пилди кармап, чоң атасына 
белекке бергенин айтып берди. Канзааданын айтып берген 
окуясын угуп жаткан Лятафет бир туруп аны менен сыймыкта-
нып, бир туруп анын ушундай кооптуу салгылашууларга каты-
шып жүргөндүгүнөн коркуп жатты. Анткени мындай салгыла-
шуулардын биринде анын сүйгөнү курман болуп калышы толук 
ыктымал эле. Ал тирүү келди, демек, Алла анын намаз учурунда 
айткан дубаларын угуптур. Эми Алла алардын баш кошуусуна 
мүмкүндүк берсе экен!..

Бир маалда канзаада бир нерсени эстегенсип, ордунан ту-
руп, аттын жанына барып, ээрге бөктөрүлгөн куржунду алды. 
Анын ичинен ар түрдүү алтын жасалгаларды алып, көлмөнүн 
четине жайып койду. 

– Мунун баарын мен сага алып келдим, менин көгүш көз-
дүү сулуум. – Анан моюнга салуу үчүн жипке тизилген оор асыл 
мончокторду жана бриллианттарды алып, кызга сунду. – Карма, 
тагынып көрчү, сага бул абдан жарашат. 

Кыз кымбат баалуу мончокторду алып, өзүнө такты. Бирок 
Лятафет анын жанында бул асыл мончоктордон да кымбаттуу 
нерсе турганына кубанып атты. 

– Ыракмат! Бирок сенин тирүү жана аман-эсен келгениң 
мен үчүн эң жакшы белек!
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Аңгыча болбой эшиктен аттардын дүбүртү угулду. Халил 
Султан такалардын үндөрүнөн эле бул аттар аскердик аттар 
экенин билип койду. Гасан уста келгендерди тозуу үчүн эшикке 
чыкты. Келгендердин кийимдеринен жана сырткы кебетелери-
нен алар сарайдан келишкендиги билинип турду. Алардын бири 
устага да көңүл бурбастан түз эле короого шашып кирип, кан-
зааданын жанына жөнөдү. Анын жанына келип, башын ийди.

– Канзааданы башкаруучу сарайга чакырып жатат.
Ушул учурда Халил Султандын эсине устанын айткан сөздө-

рү келди. Ал өзү го мейли, бирок уста менен кызды да коркунуч-
туу абалга туш кылды. Бирок келгендерге да, устага да бир сөз 
айтпастан, атка минип, короодон чыгып кетти.

1397-жылы Самарканддын түндүк жагында Темирлан аб-
дан чоң жана кооз бак салдырып, аны «Түндүк багы» деп ата-
ган. Бактын аймагы абдан чоң болгон. Улуу Эмирдин буйругу 
боюнча бул бакка дүйнөнүн бардык бурчунан ар түрдүү экзо-
тикалык өсүмдүктөр жана дарактар алып келинген. Бактын 
бардык тараптарында жолдор салынып, алардын баары бак-
тын борборундагы сарайга алып барган. Сарайдын ичине фаянс 
плиталары төшөлгөн. Бирок Темирлан чоң жана кымбат баалуу 
сарайлардан көрө кадимки көчмө чатырын жактырган. Мындай 
чатырда ал өзүн коопсуз жана тынч сезген. Ошондуктан ал сал-
дырган бардык сарайлар жана бөлмөлөр чатырды элестеткен. 

Улуу Эмир түндүк багын жана анын ичиндеги сарайды аб-
дан жакшы көргөн. Өзүнүн жакшы көргөн келини Самаркандга 
кайтып келгенин укканда ал үчүн шаардын четинде шаан-шө-
көттүү тозуп алуу иш-чарасын уюштуруп, аны ушул сарайга 
жайгаштырган. 

Мираншах тууралуу кабарды анын келини да ырастады. 
Мираншахты көзөмөлдөө буйругун алган адамдар да канбийке 
менен кошо келишти. 

Кийинки күнү Темирлан ошол сарайдын алдына келип, өз 
атынан түшүп жатканда Севим ханум аны сарайдын чыныгы 
кожоюну катары тозуп алды. Канбийке анын жанына келип, ба-
шын ийди. Чынгызхандын уруусунан чыккан ушул сулуу жана 
акылдуу Севим ханум Темирландын уулу Жахангир менен баш 
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кошкондо, бир жолу Хорезмди сактап калган. Ал эми Жахангир 
каза болгондон кийин салтка ылайык, ал күйөөсүнүн бир тууга-
нына турмушка чыккан. Аял кишини өзгөчө бир себепсиз узак 
убакытка жесир бойдон калтыруу шариатка туура келген эмес. 
Ал эми Эмирдин келини чоочун эркектин жаздыгына башын 
коюшу уят кылык-жорук деп эсептелинген. Ошол себептен аны 
Мираншахка күйөөгө беришкен. Темирлан өз келининин чеке-
синен өөп, дагы бир ирет «кош келипсиз» деп айтты, анан, бутун 
сүйрөгөн бойдон кооз розалардын арасында орнотулган такты-
га жөнөдү. Эмирдин сунушу боюнча Севим ханум анын маңда-
йындагы отургучка отуруп, башын жерге салып, кайын атасы 
эмне дерин күтүп турду.

Темирлан акыркы убакта тынчыздандырып жаткан өзүнүн 
оң колун сол колу менен укалады. 

– Капысынан келип калышыңдын, болгондо да Мираншах-
сыз келип калышыңдын олуттуу бир себеби бардай сезилип жа-
тат. 

– Ооба, ушундай, башкаруучу. Азербайжан коркунуч алдын-
да турат жана каалаган убакытта сиздин таасириңизден чыгып 
калышы ыктымал. Эгер сиз Мираншахты токтотпосоңуз, тез 
эле ошондой болот, - деп ал башын жерге салып айтты. 

Темирлан өз келини толкунданып жатканын көрүп аны 
тынчтандырды.

– Мейли, тынчтан эми, сен анын алдында эмессиң, коркпо. 
Баарын болгондой айтып бер, бирок жай, ырааты менен айт. 

Кайын атасынын сөзү жана үнү аны бир аз тынчтандырды. 
– Бардык нерсе Султан Ахмед аны Багдаддан алып, анын ор-

дуна өзү отуруп алган кезден башталды. Ошол күндөн тартып 
Мираншахтын мүнөзү жана маанайы бузула баштады. Ал бир 
нече жолу Багдадды алууга аракет кылды, бирок оңунан чык-
пады. Ал эми аттан жыгылгандан кийин денесинин ооруганын 
шарап, апийим менен басып, бузуку иштерге тартылып кетти. 
Ал өзүнүн бардык ийгиликсиз иштерин сизге байланыштырды. 

Темирлан таң калды.
– Эмне үчүн мени менен байланыштырды?
Канбийке ушул суроону күтүп жаткан.
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– Мираншах дайыма айтчу: Менин атам дүйнөдөгү эң бел-
гилүү адам. Баарынын эсинде калыш үчүн мен аскер башчы-
дан айырмаланып эмне кылышым керек?» Бирок ал акылдуу 
чечимди тапкан жок, сиз менен тең болууга ага жөндөмдүүлүк 
жетпеди. Ал тескерисинче барып турган жаман кадамдарды жа-
сап, катаал болуп калды. Жадагалса мечитте да бузуку иштер-
ди жасап, сарайдын терезесинен алтын тыйындарды ыргытып 
жатты. Ал эми казына такыр бошоп калганда, бир жактарга ча-
буулдады жасап, кербендерди талап-тоноп, адамдарды өлтүрө 
баштады. Шекинин башкаруучусу Сейид Али Арлатка душман 
болуп алды. Аны бир нерсе кылды деп шектенген имиш, ошол 
себептен Сейид Алиге өзүнөн өзү душман болуп алыптыр. Анан 
алынган маалыматтарды текшербей туруп эле Шекиге жортуул 
жасап, шаарды талкалады. Анын жарлыктары туруксуз. Мен ал-
ган маалыматтарга ылайык, эл анын артынан күлүп, шылдың-
дайт экен. Эл андан тажап бүтүптүр. Салыкты эч кандай мук-
таждыксыз эле көбөйтө берсе болобу? Ошол себептен улам бир 
туруп бир жерде, бир туруп дагы башка жерде көтөрүлүштөр 
чыгып жатат…

Келини канчалык көп сүйлөгөн сайын Темирлан өзүнүн 
уулунун кылыктарын ошончолук тунук элестетип, капа болуп 
жатты. Мунун баары чындык экенинен ал эми эч кандай күмөн 
санаган жок. «Ал кимге окшоп калды?», - деп Темирлан катуу 
ойлонду. «Жакшылыкты билбеген адам десе?», - деп башка-
руучу башын чайкады.

– Султанатта канзаада Хулакинин мүрзөсүн бузду. Ал эми 
Фейзулла Решиэддиндин мүрзөсүн жер менен жексен кылып, 
анын сөөктөрүн алып чыгып, жөөттөрдүн мүрзөсүнө кайрадан 
көмдүрдү. Ал азыр башкаруучу колдогон сейиддер менен сот-
торду өзү каалагандай жазалоого чейин барып калды!

– Аларды дагыбы? 
– Ооба, башкаруучум, жадагалса аларды да ошентип жатат. 

Тебриздеги көтөрүлүштүн чыныгы күнөөкөрү да ал өзү. Эл өзү-
нүн байыртадан бери сактап келе жаткан салтына таянып, жаан 
жаадыруу ырым-жырымын өткөрүү үчүн жыйылган. «Гогу-го-
ду» деген салты бар. Ал эми Мираншах муну көтөрүлүш катары 
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кабыл алып, чогулган элдин баарын өлтүрүүгө буйрук берген. 
Бирок эл каршылык көрсөтүп, аларга кол салган жоокерлерди 
өлтүрө баштады. Ал эми сарай бузукчулук иштердин уюгуна 
айланган. Мираншах бир нече жолу эч кимден уялбастан мени 
бузук деп айтты. 

Севим ханум өз кайын атасына Мираншах чынында аны 
эмне деп айтканын түз айтуудан уялып, башын жерге салып, 
көз жашын бет аарчысы менен аарчыды. 

– Айта бер, кызым, - деп Темирлан ачууланып сүйлөдү.
– Анын айтуусу боюнча, ал өлгөндөн кийин анын улуулугу 

унутулат имиш, ошондуктан ал бардык улуу имараттарды кый-
ратууга буйрук берип жатат. «Мираншах эч нерсе кура албады, 
бирок анын ордуна бардык жакшы нерселерди бузуп салды». 
Ушинтип кыйратсам мени кийин эстешет деп ойлойт ал. Бирок 
бул бардык нерсе эмес. – Севим ханум бир азга унчукпай калды.

Эң жийиркеничтүү нерсе али алдыда экенин Темирлан тү-
шүндү. 

– Дагы эмне?
Канзаада терең дем алды.
– Эң негизгиси, башкаруучум, ал кайсыл жерге барса да, 

менин атам карып калды, катуу ооруп жатат деп айтып жүрөт. 
Анын мураскерлеринин арасында татыктуулары көп, ошолор-
дун бирине өз бийлигин тапшырып, өзү болсо мечитте отуруп 
Куран окусун деп айтып жүрөт. 

Ооба, бул нерсе Темирлан үчүн сабырдуулуктун акыркы 
тамчысы болду. Бирок ал дароо эле чечим кабыл алууга шаш-
пады. Анткени анын алдында турган бута анын өз уулу болчу. 
Чечим аткарылгандан кийин ал дүйнөнүн баарын кыйратса да 
өкүнүү кеч болуп калмак. Баарын кайрадан текшерип чыгуу ке-
рек. Кайгылуу жылмайып коюп ал ордунан турду. Канбийке да 
ордунан турду. 

– Барып, эс ал, кызым! Самарканддын кооздугун көрүп, ыра-
хаттан. Тынч бол, мен туура чечим кабыл алам.

Бутун сүйрөп басып, Эмир өз атына келди. Кызматчы ага бу-
тун үзөнгүгө салып, атты минүүгө жардам берди. Темирлан түн-
дүк багынан чыгып келе жатканда анын небереси Халил Султан 
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кире бериште турган. Мурунку жолу ал канзааданы чакырып, 
аны жемелеген эмес. Анда ал өз небересине бир эле сөз айткан: 
«Бул кыз сенин башыңды айландырат, акылдуу бол». Ошону ме-
нен сөз бүткөн болчу. Азыр Халил Султан башка канзаадалар-
дын жанында тургандыктан Темирлан аны жемелебөөнү чеч-
ти. Бирок алардын жанынан өтүп жатып, атын токтотуп, Халил 
Султанды карады. 

– Даярдан, жортуулга жөнөйбүз.
Темирлан Көк сарайга кайтып келер замат Азербайжандан 

келген адамдарды укту. Алар канбийке айткан сөздөрдүн баа-
рын ырасташты. Эми Азербайжанга барбай коюга себеп деле 
калган жок. Кечиктирбестен жөнөш керек болду. Ансыз деле 
сарайдын ичинде ал кысылып, талааны каалап жаткан. Келге-
нине аз эле болсо да, эрмен чөптүн жытын сагынып калган эле. 
Эрмен чөптүн жыты дайыма анын чатырына баш багып турган. 

Темирлан бардык чабармандар аркылуу жарлык жөнөттү: 
«Аскерлер жети жылдык жортуулга даярданышсын!» Бул кабар 
ар бир аймакка жана ар бир үйгө чагылгандай тез тарады. Бүтүн 
өлкө жортуулду сагынып калгандай сезилди. 

Мавереннахрды башкарууну Эмир өзүнүн небереси Му-
хаммед Султанга тапшырды. Ал эми Омар Шейхтин уулу кан-
заада Искендерди Андижандын чек араларын коргоого жөнөт-
тү. 

1399-жылы Темирлан Азербайжанга жөнөдү. Азербайжанда 
Темирланды баары күтүп жаткан, бир гана Мираншах күткөн 
эмес.



Темирлан:
Дүйнөнүн Кожоюну

Роман 

2-том
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….Аскер өз жолун улантып бара жатты. Өңү өчкөн чөптөр-
дү тебелеп, адырлардан ашып өтүп, дарыялардан жана кокту-
лардан өтүп жана чокуларында кар жата элек тоолорду аралап 
өтүп, аскерлер селдей болуп алдыга бара жатышты. Темирлан-
дын бир да жеңилбеген аскери ушинтип өз жолун улантып бара 
жатты. Чыгыштан Батышты көздөй бара жаткан бул жеңилгис 
жоокерлер тарууга окшоп бардык жерге чачылган болчу. Алар-
дын бири да аскер кайсыл жакка жана эмне максат менен ке-
тип бара жатканын толук билген эмес. Аларга аскер башчынын 
ниети да, алар чабыша турган душмандын ким экени да белги-
сиз болчу. Бирок ошол эле учурда жоокерлер үчүн алар кайсыл 
жакка барары жана ким менен салгылашары анчалык маанилүү 
деле болгон эмес. Башкаруучу буйрук берди – ушул нерсе алар 
үчүн жетиштүү болгон. «Аскер жети жылдык жортуулга даяр-
дансын!» Бул буйрук талкууланбайт. Демейде жортуулдар учу-
рунда абдан көп байлык табышкан жоокерлер, он башчылар, 
жүз башчылар, миң башчылар, он миң башчылар, эмирлер жана 
аскер башчылары, молдолор, шейхтер, муфтийлер, сейиддер 
жана уламалар кайрадан Темирландын артынан жортуулга жө-
нөшкөн. Эң негизгиси, Темирлан аларды жеңишке алып барган. 
Аскер менен аскер башчылары ага унчукпастан ишенишкен. 
Эмир кайсыл багытка барууну өз сөөмөйү менен көрсөтүп койсо 
эле жетиштүү болгон, баары кыңк этпестен ошол жакка жөнөш-
көн. Анткени ал жакта жеңиштер, эбегейсиз байлыктар болгон 
жана ал жактарда аларга өз эрдигин жана кайраттуулугун көр-
сөтүүгө мүмкүнчүлүктөр болгон. Баары башкаруучунун жагым-
дуу таасирине берилип, аны жакшы көрүшкөн, анын ажарынын 
туткундары болушкан. Бул жол кайсыл жерден үзүлөрүн аскер-
дин ичиндегилердин эч кимиси билген эмес… Жана эч ким бул 
жөнүндө ойлогон эмес.

Бул тууралуу бир гана адам, Темирлан өзү билчү! Ээрдин үс-
түндө сыймыктанып отуруп, анда-санда алдыга умтулууга ара-
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кеттенген атты бирде ооздуктап, бирде алдыга чаптырып, та-
канын үнүн музыка уккандай угуп бара жаткан Темирлан жаш-
тар менен мелдешкенсип керели кечке аттан түшпөстөн бара 
жатты. Ал өзүнүн кайсыл жакка жана эмне үчүн бара жатканын 
жакшы билген. Бул жортуул акыркы жортуул болуп калышы да 
мүмкүн эле. Бирок ошого карабастан ал бул жортуулга барышы 
керек болчу, анткени эки түрк башкаруучу үчүн бул дүйнө тар 
болуп жаткан. Йылдырым Байезид менен Темирландын жер-
лери, эки империянын аймактары бири-бири менен чектешип 
калган эле. Ал эми мындай абал баары бир согушка алып келет. 
Ал эми ал согуш качан башталарын эч ким билген эмес… Бир 
адамдан башка эч ким билген эмес.

Шахмат тактасынын жанында отуруп, ал сексен кадамды 
алдын ала эсептеп, аныктап жатты. Бүгүнкү жагдай жөнүндө 
да Темирлан көптү билген, ошондуктан ал  Байезид менен сал-
гылашууга шашпай турду. Ага чейин дагы көп иштерди жасаш 
керек эле. 

Аттын такасынын такылдаган үндөрүн ал ыракаттанып 
угуп жатты. Ал үндөр анын чарчаган абалын бир аз жеңилде-
тип, ойлорун жаңылап жатты. «Тык-тык» деген бул дабыштар 
анын эң жакшы көргөн үндөрү болчу. Бул үндөрдү ал саздын 
устаттары түшүнгөн музыкадан да жакшы түшүнгөн. Эми ушул 
«тык-тык» деген үндөрдү бүткүл дүйнө коркуу жана чочулоо 
сезимдери менен уккан. Качандыр бир кезде ал бүткүл дүйнө-
нү ушул үндөргө көндүрүп, өзүн жалгыз башкаруучу деп кабыл 
алууга мажбур кылат. Азыр ал ошол оюн ишке ашыруу макса-
тында жол жүрүп бара жатат. Ал өзүнүн түпкү максатын ачык 
түшүндү: бүткүл дүйнө анын атынын такаларынан чыккан үнгө 
назар салып, ошол ритм боюнча жашашы керек: «тык-тык-тык-
тык».

…Хулакиддердин (57) борбору Султаниеге келер замат Те-
мирлан канзаадалар Рустам жана Пир Мухаммедди Багдадга 
жөнөттү. Алар менен кошо Севинжек Бахадур жетектеген эки 
миң жоокерден турган аскерди жөнөттү. Мазандаранга бара 
жаткан жолдо башкаруучунун аскерине Шахрух да өз аскери 
менен кошулду. Аскердин алдында бара жаткан Сулейманшах 
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бейди өз аскери менен кошуп Тебризге жөнөтүп, ал жакта эмне 
болуп жатканын майда-чүйдөсүнө чейин билүүгө буйрук берди. 
Андан тышкары Мираншахты жана анын айланасындагыларды 
башкаруучуга алып келүүнү буйруду. Хамаданга жеткенде ал 
жердегилер Сулейманшах бейдин Тебризге барбай эле койго-
ну жакшы болорун айтышты. Бирок Сулейманшах бей аларды 
уккан жок. Анткени Мираншахтын акылга шайкеш келбеген 
кылык-жоруктары жагдайды кескин түрдө өзгөртүп жибериши 
мүмкүн эле. 

(57) Хулакиддердин империясы Чынгызхандын небереси 
Хулагу (Хулаки) тарабынан негизделген. 

Бирок ошол эле учурда Башкаруучунун буйругун аткарбай 
коюга да болбойт эле, анткени буйрукка баш ийбегени үчүн ба-
шынан ажырап калышы ыктымал болчу. 

Сулейманшах бей Тебризге келгенден эки күн өткөн соң 
Мираншахты жана анын айланасындагы адамдарды Темирлан-
га, Султаниеге жөнөттү. Мираншах өз атасынын алдына мой-
нуна жип байлап баргысы келди, бирок Темирлан аны кабыл 
албастан үй камагына камоого буйрук берди. Эми ал чатырдан 
чыкпашы керек. Ошол эле учурда Хожа Аг Буганы жана Жалал 
Аль-Исламини Темирлан Тебризге жөнөтүп, ал жердеги иштер-
дин баарын текшерип, дагы башка тапшырмаларды аткарууга 
буйрук берди.

…Султаниеде ушак кептер чагылгандай тез тарады. Миран-
шах өз атасынын алдына мойнуна жип байлап баргысы келге-
нин, бирок атасы аны кабыл албай, бардык жагдайлар аныктал-
ганга чейин убактылуу үй камагына камаганы ар бир бурчта угу-
луп жатты. Ушул себептен шаар ичинде Темирландын бедели 
абдан жогорулады. Эми аны адилеттүүлүктү калыбына келтир-
ген куткаруучу катары кабыл алып жатышты. Темирлан аттын 
үстүндө отуруп, шаардын көчөлөрүнөн акырын өтүп жатканда 
адамдар ага баш ийип, баталарын берип, жадагалса коркпостон 
кыйкырып жатышты: «Мираншахтын тизгинин тарткан адам 
келгени үчүн Аллага шүгүр!» Алардын мынтип кыйкырышы 
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алар болуп жаткан окуялардын баарын майда-чүйдөсүнө чейин 
билишерин билдирген. 

Башкаруучу абдан тынчсызданды. Эгер жагдай ушул бой-
дон улана берсе, эл анын башкаруусун жек көрүп калат. Жек 
көрүү сезими алардын жан дүйнөсүнө кирип кетет. Тарыхта 
жек көрүндү болуп калууга болбойт. Кылыч менен гүлдү бирге 
алып жүрүү зарыл. Колунда гүл кармагандар ырайымдуу жана 
боорукер мамилеге татыктуу болушкан, ал эми колуна кылыч 
алгандарды өлтүрүү буйрук кылынган. Гүл кармаган колду ке-
сип салууга болбойт! 

Султаниеде хулакиддер тарабынан курулган кан сарайдын 
чала талкаланган абалын жана жолдун аркы жагында толук 
кыйратылган мечитти көргөндө, башкаруучунун жүрөгү ооруп 
кетти. Эмир өзүнөн өзү терең дем алып жиберди. «Оо, Кудай, 
эмне үчүн менин уулум ушунчалык зээнсиз адам болуп кал-
ды? Хорасанда Шахрух мечиттерди куруп, медреселерди ачып, 
жолдорду салып жатат, ал эми Мираншах бул жерде бардык 
нерсени талкалап, өрттөп жатат… Адамдардын кийингендерин 
карачы! Бул эмне деген жийиркеничтүү нерсе! Бул абдан оор 
абал! Булардын түрүнөн жиндер да коркушат. Элдердин мын-
дай кедей жана начар кийингендиктери алар жашаган бүткүл 
аймактын абалы кандай экенин көргөзүп турат. Эгер аймактын 
башкаруучусу келесоо болсо, анын эли дал ушинтип жакырчы-
лыкта жашап калат. Бирок бул адамдардын көздөрүнөн коркуу 
сезимдери билинбейт. Алар кедей болушса да, намыстуу экен. 
Демек, Азербайжандагы көтөрүлүштөр ушул себептерден улам 
болуп жаткан турбайбы. Коомдо жана өлкөдө адилеттүүлүк жо-
голгондо элдин намыскөйлүк сезими аларды көтөрүлүшкө түр-
төт», - деп ойлоду Темирлан.

Ал ушул шаардан дагы көп күтүлбөгөн нерселерди көрөт 
окшойт…

Мындай жагдайда башкаруучуну бир гана кабар тынчтан-
дырып жатты: Мираншах жок дегенде дервиш-суфийлерге ти-
йүүгө батынбаптыр. 

Ойлорго батып кеткен Темирлан шаардын башка четине 
кантип барып калганын да билбей калды. Ал өзүнүн атын эл ара-
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сында «дервиш-суфийлердин кербен-сарайы» деген атка кон-
гон кербен-сарайдын жанына токтотту. Кызматчылар чуркап 
келип, аттын тизгининен кармап, башкаруучуга аттан түшүүгө 
жардам беришти. Темирлан өзүнүн бутун үзөңгүдөн чыгарып, 
тизелеп отура калган кызматчылардын биринин ийинине кой-
ду. Ушундай кылууну жакшы үйрөнгөн кызматчы ийилип, баш-
каруучунун акырын жерге түшүшүнө жардам берди. Небереси 
Улукбек аттан өзү эле шамдагайлык менен ыргып түштү. Не-
бересин көзүнүн кыйыгы менен карап турган Темирлан анын 
шамдагайлыгын жактырды, анткени өзү да жаш кезинде шам-
дагай болгон. Эмир ушул жерде токторун күзөт башчысы анын 
көздөрүнөн эле билип койду. Кербен-сарайды курчоого алуу 
үчүн Эмирдин бир буйругу эле жетиштүү болгон. Ал абдан кооз 
жана заңгыраган имарат эле. Ушул кербен-сарайдын архитекто-
рун кантип таап, Мавереннахрга жөнөткөнүн Темирлан эстеди. 
Анын негизги шаары эң кооз имараттары менен айырмаланып, 
дайыма бай болуп турушу керек болгон. 

…Кербен-сарайга Эмир өзүнүн небереси Улукбек менен 
кошо кирди. Жанындагы адамдарга колу менен белги берип, 
сыртта күтүүгө буйрук берди. Бул шаардын табышмактуу жа-
шоочулары болгон суфийлерге Темирлан жаш кезинен эле кы-
зыккан. Суфийлердин дубалары, окуяларды алдын ала көрө 
билүү жөндөмдүүлүктөрү жана алдын ала айткан сөздөрүнүн 
тактыгы Темирландын саясий жашоосунда чоң роль ойногон. 
Суфийлер абдан жөндөмдүү, зээндүү экенине Темирлан дайыма 
ишенген жана ошондуктан аларга дайыма сый мамиле жасаган. 
Темирландын атасынын жакын досу шейх Шамсаддин Кюлал 
суфийлердин устаты болгон. Тээ мурда, ал чоң саясатка эми 
эле аралаша баштаганда, Шамсаддин Кюлалдын батасын алыш 
үчүн өзүнүн чапанын сатып, анан эчки сатып алып, ошол беле-
гин алып, шейхке барган. Шейх менен мүриддер зикр (58) жасап 
жатышканда, ал аларды күтүп турган. Анын мындай жакшы мү-
нөзү Шамсаддинге жагып, ал Аллага дуба кылып, жаш жигит-
тин тилектери ишке ашса экен деп суранган. Бийлик үчүн күрө-
шүүдө өзүнүн алгачкы батасын Шамсаддин Кюлалдан алганын 
Темирлан кийин өзү да айтып жүргөн…
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Шейх каза болгондо Темирлан аны Кештеги көрүстөнгө, 
өзүнүн атасы Тарагайдын мүрзөсүнүн баш жагына чоң урмат-
сый менен коюп, эки улуу инсандардын урматына күмбөз тур-
гузган. Нагшибенддин (59) негиздөөчүсү Бахаддин Нагшибенд-
дин устаты шейх Эмир Кюлалдын Улуу Эмирдин жашоосундагы 
орду чоң болгон. Ал жөнүндө эл арасында көптөгөн окуялар ай-
тылып жүрөт. Бир жолу Бухарада жума намаздан кийин шейх 
өзүнүн айылдагы үйүнө келе жаткан экен. 

(59) Ислам дининдеги бир агым.
Дарыянын жээгинде ал адамдардын тобуна жолугат, алар-

дын арасында Темирлан да бар болгон. Шейх Эмир Кюлалды да-
роо таанып, Темирлан анын жанына келип, колун өөп, андан ке-
ңеш сураган. «Эч кандай белги боло элек, ошондуктан азырын-
ча эч нерсе деп айта албайм, - деп шейх айткан. – Бирок күткүлө 
жана сак болгула. Мен силердин ишиңер оңунан чыгарын көрүп 
турам». Газамат айылындагы экинчи намаздан кийин ал өзүнүн 
жакын досу Шейх Мансурду чакырып, айткан: 

– Тезинен Темирланга барып айт, чатырын дарыянын жа-
нына таштап, өзү Хорезмге жөнөсүн. Ал жактан Самаркандга 
барсын…

Темирлан өзүнүн чатырын таштап кеткен соң куралданган 
адамдардан турган топ анын лагерин курчап алган. Ошентип 
өлтүрүү аракетинен шейх Эмир Кюлалдын жардамы аркылуу 
аман калган Темирлан өзү бийликке келгенден кийин Эмир 
Кюлалды Самаркандга чакырган, бирок шейх бул чакыруудан 
Темирланды таарынтып албагыдай кылып кечирим сурап, баш 
тартып, өзүнүн ордуна уулу Эмир Оморду жөнөткөн. 

…Мунарасы чатырга окшотуп курулган кербен-сарайдын 
короосуна таштар төшөлгөн эле. Бир кичинекей жол сүзүү көл-
мөсүнө алып барган, ал эми дагы бир жол жолоочулар бөлмөсү-
нө алып барган. Көлмөнүн жанында бир адамдык атайын орун 
даярдалган, ал эми таш дубалдын узатасынан ошондой эле таш-
тан жасалган отургучтар коюлган. 

Башкаруучу кербен-сарайга келерин кечээги күндөн баш-
тап эле билген шейх буга жакшылап даярданды. Эмир суфий-
лер менен жылуу жана достук мамиледе болгон. Алар душман 
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өлкөлөрдө Эмирдин кудурети, улуулугу жана күчү жөнүндө ка-
барды чагылгандай тездик менен жайылтышып, Эмирдин же-
ңиштери тууралуу кабарларды анын империясынын эң алыскы 
бурчтарына жеткирип, ал жактан кайрадан Эмирге маанилүү 
кабарларды алып келишкен. Аларга Темирландын жерлеринде 
эч кандай тоскоолдуксуз жүрүүгө мүмкүнчүлүк берилген. 

Улуу Эмир кербен-сарайдын короосуна киргенде болотнай 
кийим кийген мүриддердин бири шейхтин жанында туруп, сүй-
лөп жатыптыр:

– Жакшылык кылуу максатында билим алуу - абдан сыйлуу 
нерсе, анын баалуулугу бийик, беделдүүлүгү боюнча эң жарык 
нерсе, ал эми өздөштүрүү же түшүнүү жагынан – ал эң пайдалуу 
нерсе. Пайгамбар айтат: «Акыретте Алла өз кулдарынын баа-
рын тирилтип, анан, алардын арасынан аалымдарды тандап, 
аларга айтат: «Эй, аалымдар! Мен силерге билимди элдер силер 
аркылуу мени билишсин деп бергем. Бейишке баргыла!.. Бар-
дык ааламдардын Кудайына даңк!»

Темирланды көргөндө мүрид унчукпай калды. Дубалга уза-
тасынан отуруп, өздөрүнүн таштан жасалган теспелерин колдо-
ру менен терип жаткан дервиштер ордуларынан туруп, Эмирге 
ийилишти. Шейх да ордунан туруп, Эмирге ийилип таазим кыл-
ды. Темирлан алардын саламдарына үнүн катуу чыгарып жооп 
берип, өзүнүн аларга болгон урматын башын ийкеп билдирди. 
Шейхтин жанында бош орун бар эле, ал орун Эмирге даярдал-
са керек. Темирлан чакырууну күтпөстөн дароо эле ошол бош 
орунга отурду. Анан өз небересине белги берген соң ал да Те-
мирландын жанына келип, мандаш токунуп отурду. Ыңгайлуу 
жайгашып алган соң Темирлан ал бөлмөгө кирген учурда сүй-
лөп жаткан мүридди карап, «уланта бер!» деп айтты, анан Улук-
бекке кайрылды:

– Кунт коюп ук, бүгүн ушул жерде укканыңдын баары сага 
келечекте керек болот. 

Шейх да ордуна отуруп, мүридке башын ийкеп, өз сөзүн 
улантууга уруксат берди. Мүрид өз сөзүн андан бетер шыкта-
нып айта баштады:

– Адам өкүнүп, тобо кылганда жана «Алладан башка Кудай 
жок» деген чындыкты дайыма кайталап айтып турганда Ал-
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ланын бар экени билинет. Муну эч качан унутпаш керек! Адам 
өзүнүн жан дүйнөсүн тазалагандан кийин гана өзүнүн каалаган 
нерсесине жете алат. Ал эми жан дүйнөнү тазалоонун эң жакшы 
жолу – чын дилден дуба кылуу. Намаз – дубанын жакшы жагы 
болуп саналат! 

Бөлмөнүн ичи ушунчалык тынч болуп тургандыктан чы-
мындын дыңылдаганы угулуп турду. Мүрид өз сөзүн бүтө 
электе эле дервиштердин баары таштан жасалган теспелерин 
жапырт тырсылдатышып, үндөрүн катуу чыгарып, баары бир 
мезгилде айтышты: 

– Алладан башка Кудай жок! – теспелердин үндөрү дароо 
токтоду.

– Алланы түшүнүү - табияттын баласы, - деп Мүрид өз сөзүн 
улады. – Анткени Ал таза жан дүйнөдөн жаралуучу ыйык адеп-
ахлактын натыйжасы жана жыйынтыгы. – Мүрид сүйлөп жатты, 
ал эми шейх ыраазы болуп башын ийкеп жатты. – Адам баласы 
үч баскычтын – шариаттын, тарикаттын (60) жана марифаттын 
(61) жардамы аркылуу Кудайдын кучагына кайтып барат. Ушул 
илимдерди үйрөнүү аркылуу гана адам баласы өзүнүн жан дүй-
нөсүн, өзүнүн Кудайын таанып, Анын артынан барат. Негизи 
мындай жол аалым адамдарга таандык!

Мүрид айтып жаткан нерселердин баарын Темирлан жаш 
кезинде эле өздөштүргөн. Алты жашар Улукбек болсо көп нер-
сени түшүнбөгөнү менен мүридди көңүл коюп угуп жатты, 
кээде бирдей болотнай кийим кийген дервиштерди кызыгып 
карап, алардын эмне үчүн ушундай кийингендерин түшүнүүгө 
аракет кылып жаткансыды. 

Мүрид өз сөзүн чечендик менен улантып жатты:
– Тандалган адам өзүнүн түпкү булагына илимий чындык 

аркылуу кайтып бара алат. Ал эми руханий дүйнөдөгү илимий 
чындык Алла менен бирдиктүү, ал адамдын уктап же уктабай 
жаткандыгына байланыштуу эмес. Курандын «Гудс» деген сү-
рөөсүндө Алла мындай буйрук берген: «Ички илим – менин сыр-
ларымдын бири. Мен аны өз кулумдун жан дүйнөсүнө салып 
коём жана Менден башка эч ким аны башкара албайт. Сырткы 
илим – жаан сыяктуу, ал эми ички илим – булак суусу сыяктуу. 
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(60) Чындыкты жана турмуштун аныктыгын негизги орун-
га койгон суфийлердин диний илими. 

(61) Таанып билүү жөнүндө суфийлердин диний илими 
(гносеология).

Булактын суусу жаандын суусунан пайдалуураак, Адам ба-
ласы – менин сырым, ал эми Мен анын сырымын. Адамдын жак-
шылыгы – илимдин чындыгы».

Мүрид өз сөзүн бүтүп, унчукпай калды. Дервиштер кайра-
дан «Алла, Алла, Алла» деп айта баштап, баары бир өздөрүнүн 
теспелерин тырсылдата башташты. 

Мүрид өзүнүн ордуна барып, отурду. Аянтка эки дервиш 
чыкты. Кербен-сарайдын ортосунда добулбастын катуу үнү 
чыкты. Дервиштер бир катарга туруп, ортодогу экөөнү теге-
ректешти. Ортодо тургандардын бири өзүнүн колун кулагына 
коюп, Юнус Эмренин ырларын үнүн катуу чыгарып окуй баш-
тады: 

Карачы: билинбеген тамчыдан деңиз пайда болду,
       Деңиз да, тамчы да, натыйжасыз суроо эмес.
       Бир тамчынын ичинде деңиз жашынган, ал эми сен           
       өзүңдөн ошол сыр жөнүндө сурап, бекитилген сырды      
       түшүн. Сен өзүңдү өзүң аңдап, өз табиятыңды тааны.
       Шооласыз булуттан бул дүйнөгө эмне келгенин кара.
       Жарык менен караңгылыктын көшөгөсү - баары сенин 
       өзүңдө жашырынган.  
       - Сен да, мен да, - сансызбыз, биз – кубулма берметпиз.
       Айтчы, биригүүнүн жыргалына алып баруучу жол 
       каякта? Менин сөзүмө жооп бер – менин эңсеген 
       суроомо. Көрүнүштөр сансыз болуп көрүнсө да,    
        бирдиктүү нерсе дайыма сансыз күзгүлөрдү
        карайт. Миң түстүү ааламдын баары көрүнүп турса да, 
        сүйгөнү да, сүйүүктүүсү да, бир маңыздуу сүйүү.

Дервиштер добулбастын үнүнө жараша теспелерин тыр-
сылдатып, ырдын акыркы саптарын кайталашты:

Миң түстүү ааламдын баары көрүнүп турса да, 
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сүйгөнү да, сүйүүктүүсү да, бир маңыздуу сүйүү. 
Анан, дервиштер баштарын көтөрүп, кыйкырышты: «Алла, 

Алла, Алла!» Катуу чыгып жаткан үндөр токтор замат ортодо 
турган дервиш ырды улантты:

Жамактары бар чапан мага айтат: 
       «Сен дервиш боло албайсың.
        Мен сага эмне дей алмак элем?
        Дервиш боло албайсың.
        Дервиш – бул жүрөктөгү жараат
        Анын көздөрү жашка толгон.
        Дервиш койдой болуп моюн сунат.
        Дервиш боло албайсың сен.
        Эгер аны урушса, ал колсуз болот;
        Эгер аны тилдешсе, ал дүлөй болот».

Юнустун ыры Темирландын жан дүйнөсүнө майдай болуп 
куюлуп, аны жаңылантып жатты. Ал көптөн бери суфийлердин 
межлистерине катыша элек болчу. Эгер анын коомдогу абалы 
жана наамы уруксат бергенде, ал дароо ордунан туруп, ийин-
дерин кыймылдатып, дервиштерге кошула калмак. Селейип 
калган Улукбек мунун баарына көзүн чоң ачып карап отурду. 
Дервиштер болсо ырдын акыркы эки сабын кайталап, өз теспе-
лерин тырсылдатып жатышты. 

         Эгер аны урушса, ал колсуз болот;
               Эгер аны тилдешсе, ал дүлөй болот.

Анан дервиштер бири-биринен бир-эки кадам алыстап, 
«Алла, Алла, Алла» деп кайталоону улантышты. Тегеренип жат-
кан дервиштердин ортосунда турган дервиш жымжырттык 
пайда болгондо өз сөзүн баштады:

Сен дервиш боло албайсың 
       Анткени тилиң өтө бакылдайт
       Өтө таасирдүүсүң сен.
       Буга да, тигиге да ачууң келет…
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       Дервиш боло албайсың.
       Туура жолдо ачуулануу орундуу болгондо,
       Мухаммед да ачууланып, жалынданмак.

Ортодогу дервиш сөзүн токтотор замат калган дервиштер 
абдан берилип тегеренип, чогуу ырдап жатышты:  

   Туура жолдо ачуулануу орундуу болгондо,
           Мухаммед да ачууланып, жалынданмак.

«Алла, Алла, Алла» деген кубанычтуу үндөр катуулай баш-
тады. Ортодо турган дервиш ушул учурда аянычтуу обон менен 
ырдап кирди: 

Оо, Юнус, сен биригүүнүн деңизинде чөгүп кеттиң,
       - Акыл-эсти кайтарып ала албайсың – ал иримге  
         жашырылган.  

Добулбастын үнү катуулап, тездей баштады. Дервиштер 
колдорун жайып, оң алакандарын жогору, ал эми сол алаканда-
рын ылдыйга каратып, ошол абалда тегерене башташты. Алар-
дын тегеренүү ылдамдыгы бара-бара катуулап, колдору менен 
буттары добулбастын үнү менен барабар тегеренип жатты. До-
булбастын бекем тартылган терисине акыркы сокку урулуп, 
дервиш добулбасты башынан жогору көтөрдү. Аспаптын үнү 
токтору менен дервиштер акыркы турган абалдарында токтоп 
калышты. Болгону оң колдорундагы теспелери чайкалып жат-
ты. Дервиштердин кыймылдарын толкунданып карап жаткан 
Улукбек, чыдабастан ордунан тура калып, токтоп калган дер-
виштердин жанына келип, аларды кызыгып карай баштады. 
Темирлан болсо ырым-жырым аяктаганын түшүнүп, ордунан 
турду. Ошондон кийин гана дервиштер кыймылсыз абалдары-
нан чыгышты. Дервиштерге Темирлан өзүнүн ыраазычылыгын 
билдирип, шейх менен бирге башка бөлмөгө кирип кетти. Алар 
бир сааттан ашык убакыт сүйлөшүштү. 

…Темирлан бөлмөдөн чыкканда, анын бети кочкул кызыл 
болуп калган. Алардын ортосундагы сүйлөшүү олуттуу болгон. 
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Муну дубалда узатасынан адептүү болуп отурган дервиштер да 
түшүнүштү. Алар ордуларынан туруп, Темирланга баштарын 
ийип таазим кылышты. Бирок Темирлан ал учурда аларга көңүл 
бура турган абалда эмес эле…

Тебризден алыс эмес жерде жайгашкан Тикмедаш айылын-
да (кийин ушул айылда бүткүл түрк дүйнөсүнө таанымал Ашуг 
Гурбани төрөлөт) белгилүү дарыгер Дашгын Баба жашаган. 
Аны баары Логман Баба, тактап айтканда, дарыгер деп аташкан, 
анткени анын чын аты көпчүлүктүн эсинде деле калган эмес. Ал 
ушунчалык белгилүү дарыгер болгондуктан аны Азербайжан-
да гана эмес, сырт жактарында, коңшу өлкөлөрдө да билишкен. 
Элдин айтымында, желаириддердин белгилүү вазирлеринин 
бири белгисиз жана айыккыс дартка чалдыгып, кан сарайда-
гы дарыгерлер көптөгөн ыкмаларды пайданаланышса да алар 
эч кандай натыйжа берген эмес. Вазир күндөн күнгө арыктап, 
бий алмадай болуп саргарып жаткан экен. Акыры алсыз абалда 
калган дарыгерлер аны Логман Бабага алып барууну чечишкен. 
Алар эгер бул дарттан айыктыра турган даба бар болсо, аны 
Логман Баба гана таба алат деп ойлошкон. Тикмедаш айылына 
оорулуу вазир эч кандай үмүтсүз келген. Вазирдин абалын тек-
шерген соң Логман Баба минтип айткан: «Менде сенин ооруңду 
айыктыра турган дары жок!» Үмүтүн үзгөн вазир сарайга кай-
тып барбоону чечкен. Өлөрүнө жакын калганын түшүнүп жана 
анын жакындары анын өлүмүн көрүүсүн каалабаган вазир тоо-
го чыгып кеткен. Жайлоодон ал бир чабанга жолугат. Дарак-
тын алдында отурган чабан тоого вазир кандай себеп менен 
келип калганын сурайт. Вазирге боору ооруган чабан аны бир 
аз тынчтандыруу максатында кериктин баш сөөгүнөн жасалган 
идишке кара койдун сүтүнөн саап берип, өзү болсо койлорун 
караганы жөнөгөн. Вазир сүттү ичкиси келбей идишти арыраак 
жерге коюп койгон. Капысынан идиштин жанында чоң жылан 
пайда болуп, сүттү ичип, анан ага өзүнүн уусун чачып, кайрадан 
сойлоп кетип калган. Ошол учурда асманды кара булут каптап, 
чагылган чартылдап, күн күркүрөй баштаган. Кезектеги чагыл-
ган бутакта отурган бир карганы өлтүрүп, ал карга сүт куюлган 
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идиштин ичине түшүп калат. Ушунун баарын байкап отурган 
вазир Алла мага өлүмдү жөнөтүп жаткан экен деп ойлойт. «Ушу-
нун баарынан кийин менин жогото турган деле эч нерсем жок», 
- деп ойлогон вазир сүттүн калганын ичип коёт. Сүттү ичкен соң 
көздөрүн жуумп, өлөрүн күтө баштайт. Бирок…өлүүнүн ордуна 
анын абалы жакшырып, ал өзүнүн бүткүл денеси кубаттанга-
нын сезет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин вазир көзүн ачат. Бир 
мүнөт мурда эле Азраилдин (62) келишин күтүп жаткан вазир 
анын жашоого болгон каалоосу ойгонуп, жашоого кубана баш-
таганын сезет. Ал ордунан туруп, чабанды чакырат. Чабан бир 
аз мурда эле жүдөгөн абалда отурган вазирдин азыр башкача 
болуп калганын көрүп абдан таң калат. Вазир болсо чабан ме-
нен коштошуп, Тикмебашиге кайтып келет. Ошол учурда Лог-
ман Баба өзүнүн короосунда оорулууларды кабыл алып жаткан 
болот. Вазир чатырчанын алдында отурган Логман Бабанын 
жанына келип, аны шылдыңдагансып сүйлөйт: 

– Менин дартыма дары жок деп айттың эле. Мына мени 
кара! Ушул короодон чала жан болуп кетип, денисак болуп кай-
тып келдим. 

Логман Баба кезектеги оорулуудан көңүлүн алаксытпастан 
минтип айтат: 

– Бардык нерсе улуу Алланын кудурети менен улуулугун-
да. Ооба, мен сага сенин дартыңа дарым жок деп айткам. Бирок 
мен дары Алланын колунда деп айткан жокмун да. Сени көр-
гөндө эле мен дароо ойлогом: эки жүз жыл мурун өлгөн керик-
тин баш сөөгүн каерден табам? Саала элек кара койду каерден 
табам? Жыйырма жылдык кара жыланды каерден табам? Аны 
табыш кыйын, аны кериктин баш сөөгүнөн жасалган идиштен 
сүт ичтирип, анан ал идишке уусун чачтыруу анда бетер кыйын. 
Андан сырткары, уу төгүлгөн идишке аралаштырыш үчүн ча-
гылгандан өлгөн эки жүз жылдык карганы мен каяктан табам? 
Анан ошонун баарын сага ичиришим керек, аны кантип кылам? 

(62) Мусулманчылык салтында жан алгыч периште.
Мына ошондуктан сенин дарың менде жок деп айткам.
Вазир таң калгандан оозун аңырайтып ачып калды. Ал Лог-

ман Бабаны бир азга чейин карап турду. Логман Баба ошол окуя 
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болуп жаткан кезде вазирдин жанында отуруп, баарын көргөн-
дөй таасир калтырды. Вазир таң кала сүйлөдү:

– Ант берем, Логман Баба, баары куду сен айткандай болду. 
Сага ишенбеген адамга наалат тийсин!

Анан Логман Бабанын жанына келип, анын алаканын колу-
на алып, сүйлөдү:

– Ушул кол өбүлүүгө татыктуу кол. 
Ошол окуядан кийин Логман Бабанын кадыры кыйла жого-

рулаган. Ага өлкөнүн бардык бурчтарынан оорулуулар агылып 
келе баштаган. 

Тикмедаш айылында таштан салынган эки гана үй бар эле. 
Алардын бири айыл башчысыныкы, ал эми экинчиси – Логман 
Бабаныкы. Калган үйлөр бышырылбаган кыштардан курулган. 
Демейде мындай үйлөрдү чымчыктар менен курт-кумурска-
ларды келтирбөө максатында акиташ менен акташкан. Кедей 
үйлөрдүн кашаалары камыштан жана бадалдардан жасалып, 
короого кире турган жерлерине кичинекей эшик орнотулган. 
Колунда бар үй-бүлөлөр болсо кашааларын чоподон куруп, ко-
роого кире беришке экиден эшик коюшкан. Ал жерде уурулук 
болбогондуктан эшиктер да, үйлөр да кулпулап бекитилген 
эмес. Ал эми Логман Бабанын үйүндө такыр кашаа болгон эмес. 
Анын короосунда шагыл себилген бир нече кичинекей жолдор 
болгон, алардын бири үйгө, башкалары короодогу чатырчалар-
га алып барчу. 

…Жылуу күз мезгили эле. Логман Баба эки кабаттуу үйдүн 
маңдайындагы чатырчанын алдында, килемдин үстүндө отур-
ган. Башка чатырчанын алдында аны оорулуулар күтүп оту-
рушкан. 

Логман Баба хиджаб кийген жаш аял менен сүйлөшүп жат-
ты. Ал аял өзүнүн арыз-муңун айтып жатты: 

– Логман Баба, сиздин курмандыгыңыз болоюн, мага жар-
дам бериңиз. Үйдө чычкандар көбөйүп кетти. Капкандарды, ту-
зактарды койсом да, натыйжа бербей жатат. Алар күндөн-күнгө 
көбөйүп баратат. Үйдө кемирилбеген кийим, төшөк, килемдер 
калбады – баарын кемирип жатышат. Минте берсе жакында 
бизди да кемирип салышат го. 
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Аялдын арызын уккан соң Логман Баба жылмайып, өзүнүн 
ак сакалын сылап койду:

– Күйөөңө айт, тирүү чычканды кармап, анын кулагын ке-
сип салып, кайрадан бошотуп жиберсин. Эгер үйүңөрдө келе-
миштер бар болсо, үйдүн бир бурчуна бир тутам седефот (63) 
чөбүн да коюп койгула. Ошондо чычкандар да, келемиштер да 
үйдөн кетип, кайтып келишпейт. 

Аял абдан таң калды:
– Ой, Логман Баба, кесилген кулак кантип жардам бермек 

эле? 

(63) Дары чөп, седеп чөп.
(ЭКИНЧИ БӨЛҮМ) 
Дарыгер жылмайды:
– Кулагы кесилип, канга бойолгон чычкан өз уйугуна кай-

тып барат. Демейде чычкандар башка чычкандардын кандарын 
көтөрө алышпайт. Ошондуктан алар канга бойолгон чычканды 
талап өлтүрүшүп, ал жерден кетип калышат. 

Жөнөкөй жана түшүнүктүү кеңеш алганына ыраазы болгон 
аял ордунан турду:

– Сага Алла жардам берсин, Логман Баба! Алла сага дайыма 
көз салып жүрсүн! – деп айтты, анан, аны тажаткан чычкандар-
ды тилдеген бойдон төмөн түшүп, килемдин бурчуна калтыр-
ган тайпагай жыгач челегин алды. – Логман Баба, мен сиз сура-
ган кара эчкинин сүтүн алып келдим, муну бөлмөгө алып барып 
койоюн. 

Дарыгер ыраазы болуп башын ийкеди: ушул сүт көптөгөн 
оорулууларга жардам бериши керек эле. 

Жаш аял бөлмөгө кирип кеткенден кийин Логман Бабага 
башка чатырдан өз кезегин күтүп отурган оорулуу келди. Өңү 
болотнайдай купкуу болгон отуз, отуз беш жаштагы адам эле. 
Ал келип, дарыгерге салам берди. Дарыгер аны карап, дартын 
аныктады. Анын саламын алик алган соң, отуруусун өтүндү. 
Анан ал эмнеге келгенин сурады. Оорулуу адам оор дем алып 
кыркырап жооп берди:

– Логман Баба, мен сизге Урмиден атайын келдим. Сөөгүм 
өзүмдүкү, жаным сиздики, мага көмөк көрсөтүңүз, мага эч ким 
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жардам бере албай жатат. Тикмедашка, сизге бар деп айтышты. 
Эл айтып жатат, сиз жардам бербесеңиз, башка эч ким жардам 
бере албайт деп. 

Дарыгер адегенде оорулуунун жүрөк кагуусун жана тилин 
текшерди, анан анын каректерин жакшылап карады. Анан «бис-
милла» деп айтып, кичинекей сандыктын ичинен тыгындалган 
моюндуу айнек идишти алып чыкты. Оорулуунун алдына теп-
шини коюп, анан моюндуу идишти сунуп айтты:  

– Мунун үчтөн бир бөлүгүн ич.
Оорулуу адам дарыгер айткандай кылды. Бир нече мүнөт-

төн кийин анын көңүлү айланып, кусуп жиберди. Анын алдын-
дагы тепши ачык-сары суюктукка толуп калды. Кусуп бүткөн-
дөн кийин оорулуу адам башын көтөрүп, терең дем алды.

– Өзүмдү жакшыраак сезип калдым окшойт, Логман Баба.
Дарыгер демейдегидей жылмайып койду. Анан тепшини 

алып, алакандай баракка бир нерсени жазып, оорулууга сунду:
– Муну алып, сакта. Бул кагазга колуңда кармап турган тун-

дурманы даярдоонун жолун жаздым. Сенин ашказаның тамак-
ты аш кыла албай калган экен. 

Оорулуу адам уялгансып, капалуу болуп айтты:
– Логман Баба, мен окуй албайм да!
– Эч нерсе эмес, уулум. Мен берген нерсени эки маал иче-

сиң, ортосундагы аралык үч саат болсун. Бирок ошол үч сааттын 
ичинде эч нерсе жебе. Урмиге барганда кагазды молдого берсең, 
ал сага баарын окуп, түшүндүрүп берет. Эгер эс тутумуң жакшы 
болсо, ушул жерден эле түшүндүрүп койоюн. 

– Аллага шүгүр, Логман Баба, эс тутумум начар эмес. Бир 
жолу аракет кылсам, бүткүл дастанды жаттап коём. 

– Абдан жакшы. Анда жакшылап ук. Кургатылган алма ме-
нен алмурут аласың, анан кара моюлдун, бөрү карагаттын жана 
анардын дандарын ал, алардын баарын жакшылап жанчып май-
далайсың, анан аларды сууга салып, ошол суунун үчтөн бири 
калгыча кайнатасың. Андан кийин сүзүп алып, шербет болуп 
калгыча кайрадан кайнатасың. Бир ичкенде он дирхемден (64) 
ич. Иншалла, бир жуманын ичинде кеселиң өтүп кетет. Эстеп 
калдыңбы?
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– Эстеп калдым, сиздин курмандыгыңыз болоюн, эсиме тут-
тум баарын!

Оорулуу адам өзү алып келген капты ачып, ичинен кумура-
ны алып чыкты:

– Бул кара бал. Бул бал Урмидеги токой аарыларынын балы. 
Оорулуунун белегинен Логман Баба адегенде баш тарткы-

сы келип, бирок ал балдан көптөгөн дары даярдоого болорун 
түшүнүп, аны алды. Дарыгер оорулууга анын берген балы үчүн 
ыракмат айтайын дегенде эле эшиктен аттардын дүбүртү угу-
луп, дарбазанын жанына бир нече атчан токтоп калды. 

(64) 1-дирхем – 3,12 грамм.
Алардын бири экинчисине Логман Бабаны колу менен көр-

гөздү. Анан алардын бири короого шашылып кирип, дарыгер 
менен сылык саламдашты:

– Логман Баба сизби?
Дарыгер ордунан туруп, коноктун саламына жооп кайтар-

ды. Анан чатырчадан чыгып, атчанга жакыныраак келди:
– Ооба, бул менмин, урматтуу конок, кош келипсиз. Жолдон 

чарчагандырсыңар, үйгө кирип, бети-башыңарды жууп алсаңар 
болот. 

– Жок, жок, - деп конок көнбөдү, - биздин шашылыш ишибиз 
бар, сиз биз менен барышыңыз керек. Эртеңкиге чейин Султа-
ниеге жетип алышыбыз керек. 

– Султаниеге?! – деп дарыгер таң калды. – Султаниеде эмне 
кылам? Силер деги кимсиңер?

– Кубаныңыз, Логман Баба, кубаныңыз! Сизди дүйнөнүн Ко-
жоюну, Темирлан өзү чакырып жатат. Сизди эртеңкиге чейин 
алып келгиле деп бизге буйрук берди. Бирок эмне үчүн деп су-
рабаңыз… Анткени биз аны билбейбиз.

Логман Баба аны күтүп отурган оорулууларды бурулуп ка-
рады. Ондогон көздөр аны жалдырап, үмүт кылып карап туруш-
ту. Бул оорулууларды ушундай абалда калтырып, жадагалса 
дүйнөнүн башкаруучусуна да кете алмак эмес. Дарыгер келген 
коноктун көздөрүнө жакшылап карады:

– Силер үйгө кирип, эс алгыла. Бир нече сааттан кийин, ин-
шалла, жолго чыгабыз.
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Дарыгердин үңүлө караган көз карашына чыдай албай ко-
нок башын ылдый каратты. Дарыгерге каршы сөз айтып, аны 
өтө шаштырууга ал батына албады. Ушул акылман дарыгерди 
көргөндө, анын жан дүйнөсүндө ага карата урмат-сый сезими 
пайда болду. Чачы агарган бул аксакалды капа кылуу туура бол-
бой калмак. Анын үстүнө Темирлан бул дарыгерге өтө сый ма-
миле жасоого буйрук берген. 

Конок дарбазанын жанында турган атчандарга бир нерсе 
деп айтып, өзү үй тарапка жөнөдү. Калган атчандар да анын ар-
тынан жөнөштү. 

Логман Баба демейдегидей жылмайып койду…
Тебризге Темирлан Хожа Аг Буга жана Жалал аль-Ислам ке-

лери менен жергиликтүү мамлекеттик кызматчылардын жана 
салыкчылардын баарын бир сөз айтпастан камакка алышты. 
Алардын актанып, күнөөнү бири-бирине жүктөп отурганда-
рын угууга убакыт жок болгон. Андан соң кылдат текшерүү 
жүргүзүлдү. Кеңселык китептерде Самаркандга жөнөтүлүшү 
керек болуп, бирок жөнөтүлбөгөн бир нече жылдык салыктан 
алынган ири акча табылды. Ошол акчанын баары мыйзамсыз 
ээленип алынган экен. Уурдоо фактысы ачык көрүнүп турду. 
Мындай кылууга Мираншахтан башка эч ким батына албасты-
гы түшүнүктүү болуп турду. Казына таптакыр бошоп калган 
экен! Мираншахтын айланасындагы адамдардан Мухаммед Ка-
хистани, Устад Кутубеддин Наи, Хабиб Уди жана Абдул Момин 
Гуенди (ушул адамдар илим, адабият жана музыка чөйрөсүндө 
алдыңкы катардагы адамдар болушкан) бул ишке тиешеси бар 
негизги адамдар деп шектелип, камакка алынып, Султаниеге 
жөнөтүлгөн. Алар өздөрү кылган иштери үчүн кандай жаза ала-
ры Эмирдин чечимине гана байланыштуу болгон…

Мираншах болсо аянычтуу жана алсыз абалда эле. Анын 
дүйнөсү толук кыйрагандай болду. Ал камакта отурганда өзү-
нүн моюнундагы жипти чечип коюуну да унутуптур. Аны ата-
сына алып келишкенде моюнундагы жиби менен келген. Анын 
алы да, табити да жок болчу. Элди канга чылагандан кайра 
тартпаган мурдагы оюнкараак, бузукчулукка берилген Миран-
шахтан из да калган эмес. Анын көздөрү чуңкурайып, жаагы бор 
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менен боёлгондой кубарып кеткен эле. Анын бош калган ички 
дүйнөсү анын сырткы кебетесине шайкеш келбей жатты. Аны 
өзүнүн атасы жазалап, үй камагына камап коёрун ал элестете 
да алган эмес. Эгер ушундай болорун билгенде, өзүнүн аскерин 
алып, Багдадка, Шамга качып кетмек. Ал эми азыр анын өзүн 
алаксытууга жардам бере турган бир ором апийими да жок бол-
чу. Анын белбоосунда терьяк (65) бекитилген болгондо деле, 
аны чеге алмак эмес. Анткени Эмир аны каалаган убакта чакы-
рып калышы мүмкүн эле. Эгер ал өзүнүн уулу башы айланган, 
мас абалында экенин көрсө, аны кылычы менен эсине келтир-
мек. Миң башчылардын бири Эмирге ушундай абалда келгени 
үчүн Эмирдин кылычынан өмүрү кыйылган. Оо, Алла, эң жаман 
нерседен сактай көр! Балким анын атасы аны өлтүрүүгө буй-
рук береттир… Жоопсуз «балким» деген ойлордун арасында 
адашып, канзаада бир туруп бир бурчтан экинчи бурчка басып, 
бир туруп моло ташка окшоп белгисиз бир чекитти карап жат-
ты. Ал өлгүсү келген жок, өлүмдүн көзүнө карагысы келген жок. 
«Кыйнабай дароо өлтүрүп коюшсун же бошотушсун». Ушул ой 
аны тынымсыз кыйнап жатты. Чатырдын көшөгөсү ачылып, 
кызматчы тамак алып киргенде кээде ал селт этип кетип жат-
ты: ага баш кесер келгенсип сезилип, анын ансыз деле тынч-
сызданган жүрөгү капастагы чымчыктай болуп андан бетер ка-
туу согуп жатты. Кээде ага анын тамагына же суусуна уу кошуп 
коюшкандай сезилип жатты. Мираншах өзү канчалаган адам-
дарды ушинтип өлтүрдү эле! Ал өзү ушундай иштерди кылып, 
адамдарды уулантып өлтүргөн. Мурда Мираншах өзү каалаган 
адамдын тамагына ушинтип уу кошуп, анан ал бактысыз адам 
тамакты жеп бүткөн соң кыйналып өлүп жатканда Мираншах 
аны ырахаттанып карап отурган. Ал эми азыр дал ошондой нер-
се Мираншахтын өзүнүн башына түшүп калышы ыктымал эле. 

(65) Баңгизат.
Акыркы күндөрү анын кыжыры кайнап, ички абалы оор бо-

луп турган. Бирде «өлгүм келбейт!» деп кыйкырып, бир бурч-
тан экинчи бурчка жүгүрө баштаган, бирде курушуп, ордунан 
жылбай отуруп калган. Бир жолу ачуусу келип, тамак салынган 
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табакты төгүп жиберген. Анан, өзүн тамак-ашсыз калтырганын 
түшүнүп, каткыра баштаган. Анан мунун баарынан чарчап, ук-
тай баштаган, бирок уктаганда ар нерселерди жөөлүп, кээде 
«мени муунтпа!» деп кыйкырган. Ал эч нерсени каалабай кал-
ган. Бирок бир жолу ага анын аялы Севим ханумду чакырууну 
талап кылган. Ал өзүнүн аялы менен бир түн түнөп анан аны 
муунтуп салууну каалаган. Бирок анын бул каалоосу да албетте 
аткарылган эмес. Анын дүйнөсү тарый баштаган. Ага анын туу-
гандарынын эч кимисин, жадагалса, уулдары Омар, Халил жана 
Абу Бекирди да киргизишкен эмес. 

Мираншахтын дүйнөсү кыйраган болчу, ал эми башка дүй-
нөдө жашагандар аны калтырып кетишкен. Ушуга чейин баш-
каруучу болуп келген Мираншах чынында бир да малекеттик 
кызматты аткарбастан андан башка бардык нерсе менен алек 
болуп келген. Азыр эми ал бардык нерседен ажырап отурду. 
Ага азырынча бир гана нерсени – жашоону калтырышты. Ми-
раншах жашоонун ордуна өлүмдү алууну каалабай жатты. Өмүр 
жана өлүм! Ал үчүн эмне тандаларын ал билген жок. Эгер ал 
анын жаны өлүмдөн кийин да жашоону улантарына ишенгенде 
өлүмдү тандамак. Шахрухтан айырмаланып Мираншах наадан 
болгон жана мунун баарын билген эмес. Анын жашоосу ат ча-
буу, кылыч шилтөө, жазалоо, арак-шарап ичип, көңүл ачуу, би-
рөөлөрдү ыйлатып, бирөөлөрдүн кандарын төгүү, бирөөлөрдү 
кемсинтип, уруп-сабоо сыяктуу нерселерден гана турган. 

…Бардык нерсени кыйратып-бүлдүрүп, адамдарды өлтүрүп 
жүргөн адам эми өзү өлүмдү күтүп, өлүмдөн өтө катуу коркуп 
жатты…

Чатырдын килем көшөгөсү кайрадан кыймылдап ачылган-
да, Мираншах кайрадан селт эте түштү. Өлүм келди окшойт деп 
ойлоп коркту. Анан артка кадам таштап катуу кыйкырып жи-
берди:

– Жок! Мен өлгүм келбейт! Өлгүм келбейт…жок!
Чатырдын терезесинен кирген жарык дал ошол килем кө-

шөгө тарапка тийип жаткандыктан Мираншах эшиктен кирип 
келген ак сакалдуу, ак кийимчен, келбеттүү кишини көрүп, Аз-
раил өзү келди окшойт деп ойлоду. 
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– Суранам, кереги жок… Мени алып кетпе, мен өлгүм кел-
бейт!

Үстүнө күндүн нуру тийип турган киши үнүн акырын чыга-
рып сүйлөдү: 

– Тынч бол, уулум! Сени эч ким алып кеткени келген жок. 
Мен дарыгермин.

– Дарыгер? Мен сени билбейм! – Мираншахтын бакырыгы 
чатырдын баарына жайылды. 

Чалмасы күндүн нурунан жалтылдаган киши Мираншах-
тын кыйкырыгына көңүл бурган жок.

– Мени Логман Баба деп аташат. Балким сен Тебризде бол-
гонуңда мен жөнүндө уккандырсың. 

Мурда Мираншах ооруп калган кезде анын аялы Севим ха-
нум Логман Бабаны чакырууну каалаган. Бирок Мираншахтын 
айланасындагы мамлекеттик кызматчылар жана анын шарап-
таштары аны денсоолугу жакшы экенине ынандырып коюш-
кан. Бир нече жолу ушундай болгон. Анын айланасындагыларга 
дал ошондой Мираншах керек эле, анткени ошондой абалдагы 
Мираншах алар үчүн пайдалуу болчу. 

…Канзаада көздөрүн жуумп эстегенге аракет кылып, бирок 
мындай дарыгерди такыр эстей албай койду. Дарыгердин жум-
шак үнү канзааданы тынчтандыргандыктан ал ага өзүнө жакын 
келүүгө уруксат берди. Дарыгердин артынан келген кызматчы 
анын дары-дармектери салынган кичинекей сандыгын жерге 
коюп, өзү эшикке чыгып кетти. Эмирдин сарайында кызмат кы-
луучу дарыгер да келген, ал эшиктин жанында туруп, өзүнүн ке-
сиптешинин ишин байкап жатты. Бирок ал өзүнүн кесиптешин 
кызыгып карабастан, аңдып жатканы анын көз карашынан би-
линип турду. Мираншахтын жанына келип, Логман Баба анын 
колунан кармады:

– Бери келчи, сени күндүн жарыгында көрөйүнчү, коркпо, 
кел! 

Логман Баба ички дүйнөсү бошоп, абалы начарлаган Миран-
шахты терезенин жанына алып келди. 

Мираншах кичине балага окшоп унчукпастан дарыгерге 
баш ийип, анын артынан барып, терезенин жанына отурду. Лог-
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ман Баба аны кызыктырып жатты. Логман Баба адегенде кан-
зааданын башындагы жараны жана кызарган көздөрүн карады. 
Анын көздөрү канга толуп, кыпкызыл болуп турган. Мираншах-
ты Логман ордунан тургузуп, өзүнүн сандыкчасы турган жер-
ге ээрчитип келди. Анан сандыкчанын ичинен моюндуу айнек 
идишти алып чыгып, Мираншахка сунду:

– Ич, уулум, бул сага жардам берет, - анан, канзааданын ой-
лорун окугансып, кошумчалады, - кабатыр болбо, мен адамдар-
га зыян тийгизбейм, мен аларды дарылайм. 

Логман Бабаны кызыгып угуп турган Мираншах бир сөз да 
айтпастан идиштин ичиндегинин баарын ичти. Анын ичи дароо 
муздак боло түшүп, өзүн жеңил сезип, ойлору бир тартипке келе 
баштады. Биринчи кезекте ал өзүнүн моюнундагы жипти эсте-
ди. Мираншахты уялуу сезими каптап, бир жерге бекинип алгы-
сы келди. Бирде жипти, бирде дарыгерди карап, эмне кыларын 
билбей калды. Логман Баба унчукпастан анын моюнундагы 
жипти алып, бурчка таштады. Бир жума мурун оолукма абал-
да болгон Мираншах азыр эми үнсүз кичинекей балага окшоп 
турду. Логман Баба өзүнүн сандыкчасынан кичинекей кумура 
менен бычакты алып чыкты. Канзаада буга көңүл бурбай кой-
гон жок. Мираншахты чочулатпоо үчүн дарыгер демейдегидей 
жылмайып койду. Бирок дүйнөнүн Башкаруучусунун уулу үчүн 
бул жылмаюу эмнени гана элестетпеди!.. Куткарылуунун жолу 
ушул жылмаюу аркылуу өткөн.

Дарыгердин жоош үнү угулду.
– Уулум, оң жеңиңди түр!
Мираншах унчукпастан өзүнүн жеңин түрдү. Логман Баба 

«Оо, Алла» деп айтып, кичинекей бычагы менен Мираншахтын 
колундагы кан тамырды тилип, ага баштаган кандын алдына 
кумураны коюп койду. Кан агып чыккан сайын Мираншахтын 
абалы да ошончолук жеңилдеп, жадагалса ыраңы да өзгөрө 
баштады. Кумура жарымына чейин канга толгондо, дарыгер 
сандыкчадан бир нерсени алып чыгып, тилинген жерди сүртүп 
койду. Кан акырындап токтой баштады. Өз ишин бүтүргөн соң 
Логман анын ар бир кыймыл аракетине көз салып жаткан сарай 
дарыгерине бурулду:
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– Канзааданын мээси сезгенип калыптыр. Чындыгында бул 
нерсе өтө деле коркунучтуу эмес. Эгер узак убакыт дарыланса, 
оору жок болот. Эгер аба ырайы ысык болсо, канды колунда-
гы кан тамырынан же болбосо жонунан чыгарыш керек болот. 
Мындайды анын башы катуу ооруган кезде гана кылуу зарыл. 
Анан мезгилге жараша чырмоок, фиалка (бинапша), жаңы үзүл-
гөн ашкабак, мажүрүм талдын жалбырактары, анар, бадыраң 
жана алчанын ширелерин ичип, бор жеп, өтүн жана ичеги-кары-
нын тазалашы керек. Салат, кызгалдак, ашкабак жана анардын 
ширесине арпанын ширесин да кошуу зарыл. Шарапты такыр 
ичпеши керек, сууну да өтө көп ичпесин. Суук мезгилде ак козу 
карын жеп, жарык жерде жашасын, сары кычы, ромашка, жапа-
лак көкөмерен жана арпанын ширелерин ичсин. 

Буларды айтып бүтүп, Мираншахка бурулуп, бир нерсе айт-
кысы келди. Бирок бир нече түндү уйкусуз өткөргөндүгүнөн 
улам канзаада кичинекей баладай болуп, алаканын бетинин 
астына коюп, буттарын ичине кымтып, отурган жеринде уктап 
калыптыр…

…Темирлан өз уулунун кылган иштери үчүн аны өлүм жа-
засы менен жазалоону ойлогон, бирок ал кадамга бара албады. 
Бул ал үчүн өтө оор маселе болгон. Өзүнүн жакшы көргөн төрт 
уулунан буга чейин ажырап калган. Шахрух менен Мираншах 
эле калган. Эгер бардык төрт уулу тең тирүү болгондо Эмир эч 
нерсени ойлонбостон Мираншахка өлүм жазасын бермек. Эмир 
катуу ойго батып, өзүнүн жашыруун ойлорун эч ким менен бө-
лүшкөн жок. Ал өзү орноткон мыйзамдар баарына бирдей тие-
шелүү болгон, аларды эч ким, жадагалса өзү да бузбашы керек 
болгон. Чечим да чыгарылып калган эле: Тебриздеги иштер 
үчүн кимдир-бирөө жазаланышы керек. Эгер Мираншах болбо-
со, анда анын айланасындагы төрт адам жазаланышы керек. Ал 
төрт адам Мираншахтын бузуктугу, тартипсиздиги жана шала-
кылыгынан өздөрүнүн пайдасы үчүн пайдалангандыгы анык 
болгон. Ал төртөө жана алардын куулук менен тапкан байлык-
тары аныкталып, алар үчүн төрт дар даярдалып коюлган. Ал 
эми бешинчи дар тууралуу ал али чечим чыгара элек болчу. Бир 
четинен аны каалаган да эмес. Мираншах өзүн келесоо сыяктуу 
алып жүргөнүн укканда Темирланда үмүт пайда болду. Антке-
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ни келесоону дарга асууга болбойт да! Башкаруучу бул жөнүн-
дө уламалар менен кеңешти. Алар келесоо адамды жазалабаш 
керек деп айтышты. Негизи бул нерсе абдан кызык болгон: 
уламалар, аалымдар, сейиддер жана….алардын баарына такыр 
карама каршы келген жиндилер же акылынан ажырагандар да 
кол тийбестикке ээ болушкан. Диний ишмерлер да өз пикир-
лерин дал ушул нерсеге негиздеп Эмирден өз уулун кечирүүнү 
суранышкан. Өз уулунун кээ бир сөздөрүнөн Эмир эстен ажыра-
гандыктын белгилерин эмес, бийликке умтулуунун белгилерин 
көргөн. Ошондуктан ал сарай дарыгерин эмес, башка жактан 
дарыгерди чакырган. Мындай иштерде ал өз сарайындагы да-
рыгерлерге ишенген эмес. Мына ошол себептен Логман Бабаны 
Султаниеге чакырган.

…Башкаруучунун чатырына дарыгер кирип келгенде Улуу 
Эмир өз уулунун тагдырын али чече элек болчу. Дарыгердин 
пикири көп нерселерди жарыкка чыгармак…. Логман Баба бир 
аз башын ийип, Башкаруучуга салам айтты. Эмирге дарыгердин 
салам бериши жакпаса да, ал түр көрсөтпөдү. Дарыгерге отура 
турган жерди көргөзүп, өзү болсо көчмө тактысына отурду:

– Кана, дарыгер, айтчы, Мираншахтын көйгөйү эмне, анын 
денсоолугу кандай?

Логман Баба өз турмушунда көптөгөн башкаруучуларды кө-
рүп жүргөн, бирок азыр ал Эмирдин жалындап күйүп жаткан ча-
лыр көздөрүнө карап бир аз корко түштү. Логман Баба өзү буга 
чейин көрүп жүргөн башкаруучулардын арасынан ушул башка-
руучу – эң кудуреттүү жана эң акылдуу экенин түшүндү. Бирок 
бул башкаруучу да кээ бир оорулар менен ооруганын ал дароо 
эле билип койду. Темирландын көздөрүнө дагы бир жолу жак-
шылап карап, Логман Баба так тыянак чыгарды. Эмирдин оң 
буту аксап басарын ал мурда уккан болчу, азыр эми аны өз көзү 
менен көрдү. Башкаруучунун оң колу да жакшы иштебестигин 
байкады. Эгер отуз жыл мурда ага кайрылышканда Логман Баба 
жардам бере алмак, ал эми азыр кеч болуп калган. «Бирок анын 
мээси абдан жакшы иштейт экен», - деп Логман Баба ойлоду. 

– Эч кандай коркунучтуу нерсе деле жок, Башкаруучум. Ми-
раншахты өз убагында туура эмес дарылашкан. Ошол себептен 
мунун оорусу күчөп кеткен. 
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– Ал эмне деген оору экен?
– Мээнин сезгениши.
Эмир толкунданып кетти, бирок ошол эле учурда сабыр-

дуулук кылды.
– Бул оорунун айынан Мираншах акылынан ажырашы мүм-

күн деп айткың келип жатабы? 
Логман Баба өз жашоосунда көп башкаруучуларды көргөн-

дүктөн Эмир сөздү каякка буруп жатканын дароо түшүндү.
– Бул оору өзү адамды акылдан ажыратпайт, бирок дары-

лоонун туура эмес ыкмаларын колдонуу же туура эмес нерсе-
лерди ичүү ушундай оору менен ооруган адамдын акылдан 
ажырашына алып келиши ыктымал.

Эмир эч нерсени түшүнбөдү:
– Тактап айтчы!
Логман Баба өзүнүн ак сакалын сылады. Мындай сүйлөшүү 

учурунда ал ушинтип өз сакалын сылаганды жакшы көргөн. 
– Биздин башкаруучубуз сак-саламатта болсун! Бул ылаң 

адамдын башын катуу оорутат, оорулуунун башы ооруп, өзүнө 
жер таппай калат. Мындай катуу ооруну басаңдатуу же токто-
туу максатында дарыгерлер оорулууга көп учурларда нашаа, 
терьяк (кам апийим) жана шарапты колдонууну сунушташат. 
Эгер ноокас ушул нерселерди көп көлөмдө колдонсо, анын баш 
оорусу басаңдайт. Бирок алардын таасири түгөнөр замат баш 
оору кайрадан башталып, ноокасты эстен ажыраган абалга че-
йин жеткирет. Бир сөз менен айтканда, ооруну басаңдатуучу 
нерсе катары колдонулуучу ушул нерселердин баары ноокасты 
аларга көз каранды кылып коёт. Ал эми мындай нерсе акылдан 
ажырагандан да жаман. 

Дарыгердин логикалык жана эстүү сөзү Темирланга абдан 
жакты. Дарыгер сүйлөп жатканда, Эмир өз ичинен ойлоду: «Ми-
раншах дардан кутулду».

Логман Баба өзүнүн акыркы сөзүн айтып, Эмирге карады. 
Эмир ушунчалык катуу ойлонуп калгандыктан шахмат такта-
сынын жанында эч кимге көңүл бурбай отурду. Созулуп барат-
кансыган жымжырттыкты Логман Баба бузду:

– Улуу Башкаруучу мени кан сарайда дарыгер катары калып 
иштөөнү сунуштарын билип жатам.
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Улуу Эмир таң калып карады. Анткени дал ушул ой бир мү-
нөт мурда эле акылына келген. «Бул кайраттуу аксакал адам-
дын ойлорун да окуйт окшойт? Жок, мындай адамды сарайда 
калтыруу абдан кооптуу. Бул баарын өзүнө көз каранды кылып 
алат. Ар бир адам буга чуркап келип, башка бирөө ал тууралуу 
эмне деп ойлорун айтып беришин суранат». Бирок сарайда ка-
лып иштөө жөнүндө Логман өзү эмне деп айтары Эмирди кы-
зыктырды.

– Сен менин ойлорумду туура окудуң. Буга эмне деп жооп 
бересиң?

Дарыгер суроого түз жооп берүүнүн ордуна сөздү алыстан 
баштады. 

– Башкаруучум, эгер уруксат берсеңиз жана эгер сиздин уба-
кытыңызды албасам, Сулайман пайгамбар жөнүндө, ага асман 
падышачылыгы буюрсун, бир уламыш айтып берүүнү каалап 
жатам! – Анан, алар экөө тең дуба окуп, колдору менен бата кы-
лышып, Сулайман пайгамбарга салават (66) айтышты. 

Темирлан өз тактысына ыңгайлуу жайлашып, аксакалды 
карап, «жарайт» деп айтты. Сарайда калып иштөө тууралуу су-
нушка бул кайраттуу аксакал кантип «жок» деп айтары Темир-
ланды абдан кызыктырып жатты. 

Логман Баба шашпастан, баарын орду-орду менен айта баш-
тады:

– Бир жолу Сулайман пайгамбар астында дарыя аккан тоо-
нун үстүндө туруп, бул дүйнө жана жашоо жөнүндө ой жүгүр-
түптүр. Ошол учурда тоо астындагы дарыянын жээгине бир 
адам келип, колу-бетин жууп, анан жерге дасторкон жайып, өзү-
нүн тамак-ашын алып чыгып тамактана баштайт. Тамактанып 
бүткөн соң калган тамак-ашын куржунга салып, ордунан туруп 
жатканда анын акча салынган кичинекей кабы жерге түшүп ка-
лат. Ал аны байкабастан кетип калат. Анан ал жерге дагы бир 
адам келет. Ал дагы бети-колун жууп, тамак-ашын жейт. 

(66) «Салла-л-Лааху алаайхи ва салам» - мусулмандар Му-
хаммед пайгамбардын ысымы айтылганда ушул сөздү кошуп 
айтышат. 

Тамактанып бүткөн соң ал жерде жаткан акчаны көрүп 
калат. Аны өзүнө алып, кетип калат. Андан кийин ошол жерге 
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үчүнчү адам келет. Ал да сууга бети-колун жууп, эми эле дастор-
кон үстүнө отурганда, биринчи адам келип өзүнүн ушул жерге 
түшүрүп алган акчасын талап кыла баштайт. Үчүнчү адам эч 
кандай акча көрбөгөнүн айтып, каргана баштайт. Алардын та-
лаш-тартышы кызый баштайт. Бир маалда биринчи адам өз 
кылычын сууруп чыгып, үчүнчү адамды өлтүрүп салат. Бирок 
анын бардык чөнтөктөрүн аңтарып, акчаны таппаган соң кетип 
калат. Мунун баарын тоо үстүнөн байкап турган Сулайман кол-
дорун асманга көтөрүп, кыйкырып жиберет:

– Оо, Кудуреттүүлөрдүн Кудуреттүүсү, ушул да адилет-
түүлүкпү? Акчаны бирөө таап алды, ал эми аны албаган бейкү-
нөө адам жөн жерден өлүп калды! 

Улуу Эмир кабагын түйүп, дарыгерди көңүл салып угуп жат-
ты. Дарыгер болсо Эмирди карап, өз сөзүн улады:

– Бир маалда асмандан Сулайманга жооп келди: «Оо, пай-
гамбар, Алланын иштерине кийгилишпе, анткени Анын иште-
рине кийгилишкен адам да жазаланат. Дарыяга биринчи келген 
адамдын атасы экинчи келген адамдын атасынан карыз акча 
алып көп жыл өтсө да өз карызын бербей койгон. Мен ошол ка-
рызды кайтарып бердим. Ал эми үчүнчү келген адам биринчи 
келген адамга кан карыз болгон. Алардын ортосунда көптөн 
бери абдан катуу кастык болуп келген. Биринчи келген адам 
үчүнчү келген адамдан ошентип өчүн алып алды. Сен өзүң көр-
гөндөй, Мен адилеттүү иштерди ушинтип аткарып коём».

Логман Баба унчукпай калды. Темирлан болсо өзүнүн су-
роосуна жооп күтүп, кабагын түйүп, дарыгерди көзүнүн төбөсү 
менен карап отурду. Эмир ушул окуяны дарыгер өзүнүн жоо-
бу менен кантип байланыштырарын ойлоп отурду. Улуу Эмир 
жооп күтүп жатканын аксакал дарыгер да түшүнүп, шашпастан 
сөзүн улады:

– Бир мык бир таканы сактайт, бир така – бир атты сактайт, 
бир ат – бир азаматты сактайт, ал эми бир азамат – бүткүл элди 
сактап калат. Улуу Эмир Ислам динин жайылтып, аны коргоп, 
түрктөрдүн ысымын асманга чейин улуктап жатат. Хадистер-
дин биринде мен Алланын мындай сөздөрүн окудум: «Мен 
Түрктү Мен орноткон тартиптерди бузгандарды анын кылычы 
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аркылуу жазалоо үчүн жараттым». Күнөөлүү адамдар да түрк-
төр да жүгөнсүз боло алышпайт. Алланын ишине кийгилише 
турган мен киммин? Башкаруучу эмне деп чечсе, дал ошондой 
болот. Биз дарылоо жана айыктыруу үчүн жаратылганбыз, са-
райда болобу же чатырда болобу, ал маанилүү эмес. 

Аксакалдын акылдуу жообу Темирланга абдан жакты. Анын 
алдында турган адам дарыгер гана эмес, акылман да экен. Те-
мирлан ордунан туруп, чатырдын ичинде ары-бери баса башта-
ды. Логман Баба да турду. Эмир анын жанына келип туруп кал-
ды.

– Сенин атагың шаарларды жана айылдарды аралап жүрөт. 
Менин сага бир гана өтүнүчүм бар…

– Улуу Башкаруучунун кандай каалоосу болбосун биз аны 
аткарууга милдеттүүбүз, - деп Эмирдин көздөрүнө карап Лог-
ман Баба айтты. 

Бул акылдуу адам абдан адептүү да болгон. Элге жардам 
көргөзүп, элдин урматына ээ болгон адамдын ар бир жагдайда 
айткан сөзү салмактуу болгон. Эгер ушундай адам бир вилаят-
тын (67) башчысы болуп дайындалса, ал жердин эли оокаттуу 
жашап, ал жерде тынчтык жана адилеттүүлүк өкүм сүрүп, укук 
жана укуксуздук бири-бири менен кагылышмак эмес. Бирок 
бул дарыгер вилаят башчысы болгусу келбейт. Анын иши – да-
рылоо, ал өзүнүн ушундай ишинен ырахат алат. Башка жактан 
алып караганда, мындай адамды өзүнүн жакшы көргөн ишин 
башка ишке алмаштырууга мажбурлоо туура эмес болуп калмак. 
Бул адам башкаруучулук ишине ылайык келбейт. Башкаруучу-
нун беш бармагынын экөө дайыма кан болушу керек, анткени 
ал күнөөлүүлөрдү жазалоосу зарыл. Бул киши болсо бирөөнү 
жазаламак турсун капа да кыла албайт. Бул дарыгер үнүн шаң-
дуу чыгарып, бирөөлөргө буйрук бергенин элестетүү да кыйын. 
Мындай киши аксакал жана элчи болуп, тынчтык орнотуп, кан-
дуу өч алууларды токтотуп, эстүү кеңештерди бергенге ыла-
йыктуу. Бирок бул өзү аздык кылат. Эгер ар бир вилаятта дал 
ушундай аксакалдардан бир нечеси бар болгондо, алар бардык 
куралдардан жана бардык байлыктардан күчтүү болмок. 

– Мираншахтын акылсыздыгынан жана келесоолугунан 
улам элдер тоолорго жана өрөөндөргө качып, жадагалса бизге 



– 294 –

каршы согушуп жатышат. Мен өзүмдүн карамагымдагы элге 
каршы курал көтөрүүгө буйрук бере албайм. Эгер мындай кыл-
сам эл менин адилеттүүлүгүмдөн шек санап калат. Сени баары 
угарын мен жакшы билем. Тиги Годуга…баягы Годучу, сен биле-
сиң го аны…Анын ысымы ким эле?

Улгайган дарыгер кабагын бүркөп, Улуу Эмирдин сөздөрү-
нүн артында кандай маани турарын түшүнүүгө аракет кылды. 
Шибегени каптын ичинде бекитүү мүмкүн эмес болсо, Эмирден 
да эч нерсени жашыруу мүмкүн эместигин ал жакшы түшүнүп 
турду. Дарыгер аргасыздан Эмирдин күчтүү эркинин таасири 
астында калып жатты. 

– Анын ысымы Гасан, оо, Эмир.
– Ооба, мен Гасан жөнүндө айтып жатам. Мираншах акмак-

тык кылып, өзүн эшек кылып көргөзгөнүн Гасанга айтып бар… 
Гасанды Мен, Темирлан, кечирем. Кайтып келсин, бизге кошу-
луп, вилаятты башкарууга жардам берсин. 

Логман Баба жеңилдей түшүп, терең дем алды. Эми баары 
түшүнүктүү болду. Бул тапшырманы аткаруу кыйын болот, 
бирок ошол эле учурда ал курулай кан төгүлүшүнөн сактайт. 
Эмирдин сөзүн уккандан кийин дарыгер өзүн өз жонунан чооң 
бир жүктү алып салгандай сезди. Анын жан дүйнөсүн тынчсыз-
дандырып жаткан чочулоо сезими да жоголду.

– Улуу Башкаруучунун өмүрү узун болсун! Сиз өзүңүз менен 
кошо алып келген тынчтык узакка созулуусу үчүн мен колум-
дан келген нерсенин баарын жасайм. 

Дарыгерди жакшылап сыйлаган соң Темирлан ал менен 
коштошту. 

Кечке жакын ал Мираншахты кабыл алды. Уулуна мээрим 
көрсөтпөсө да кечирди. Аны Азербайжанды башкаруу кызматы-
нан бошотуп, анын ордуна өзүнүн небереси, Мираншахтын уулу 
Мырза Оморду дайындады. 

Султаниедеги эртең мененки убакыт азандан башталды. 
«Аллаху Акбар» деген катуу чыккан үндөр шаардын баарына 
угулуп, бирөөлөрдү мечитке барып намаз окууга үндөсө, кээ 
бирлерин өз дүкөндөрүн ачууга, кээ бирлерин болсо мал жан-
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дыктарын жайытка айдап чыгууга үндөп жатты. Бүгүн шаар-
дын аянты өтө кылдаттык менен тазаланып, жыйыштырылып 
жатты. Аянттын ар тарабына найзачан жоокерлер тизилишти. 

Жарчы, добулбасты катуу согуп, көчөлөрдү жана базарды 
аралап басып, кыйкыра баштады:

– Уккулу, уккула, укпадым деп айтпагыла! Бүгүн аянтта аби-
йирин жоготуп, көздөрүн жана өздөрүн май басып кеткен төрт 
мамалекеттик кызматчы биздин башкаруучубуз Темирландын 
буйругу боюнча жазаланат! Мамлекеттик казынага кол салган-
дардын тагдыры эртеби-кечпи ушул төртөөнүн тагдырындай 
болот. Уккула, уккула, укпадык деп айтпагыла! Бүгүн аянтта 
өлүм жазасы аткарылат! Ар бир сөзүн айтып бүткөндөн кийин 
жарчы өзүнүн таягы менен добулбасты согуп, шаардыктардын 
көңүлүн буруп жатты. 

Аны угуп жаткан шаардыктар бири-бири менен күбүр-шы-
быр болуп, кубанып сүйлөшүп жатышты. 

– Көрдүңбү, баары бир адилеттүүлүк болот деп айтпадым 
беле! Акыры чыныгы кожоюн келди. Бул уятсыз акмактардын 
тагдыры ушинтип аякташы керек болчу. Булардын бетпактыгы 
ашынып, эч кимди тоготпой калышкан. 

– Мен эмне деп айттым эле? Алла Улуу, эртеби-кечпи Ал өз 
сөзүн айтат деп айткам!

Сүйлөшүүлөрдү добулбастардын үндөрү басып салды; жар-
чы аянт тарапка басып жөнөдү. Аянтка кичине балдар да «Өлүм 
жазасы болот, өлүм жазасы болот!» деп кыйкырып бара жатыш-
ты. 

Шыпырылып, суу себилген аянтта төрт дар турду. Аянт акы-
рындан элге толо баштады. Тебриздин төрт белгилүү адамы 
Султаниеде дарга асылары баарын кызыктырып жатты. Андан 
тышкары жазалоо учурунда Темирлан өзү да ушул жерде болот 
деген кептер тараган. Элдин көбү улуу башкаруучуну алыстан 
болсо да көрүүгө кызыгышкан. 

Эшектер сүйрөгөн чоң араба катуу кыйчылдаган үн чыга-
рып, аянтка кирип келгенде аянттагылардын үндөрү күңгүрө-
дү: элге аянтта Азраил өзү пайда болгондой сезилди. 

Башында Мираншах өлүм жазасынын аткарылышын кара-
гысы келбеди. Бирок өзүнүн азыркы абалын жана атасы ыра-



– 296 –

йым кылганын эстеп элге кошулуп жазаны көрүүгө аргасыз 
болду. 

Темирлан өзүнө жакын адамдардын коштоосунда аянтта 
пайда болгондо, элдин салам берген кыйкырыктары абаны жа-
рып жатты. Бетпактыгы ашынган Мираншахтын кылык-жорук-
тарынан айласы кеткен эл Эмирдин алдында тизелерин бүгүп, 
аны өздөрүнүн куткаруучусу катары карап жатты. Мираншах 
болсо элдин көзүнө көрүнбөө үчүн арт жакта турду. Темирлан 
аянттын борборуна келгенде аны сакчылары дароо тегеректеп 
алышты. Мындай кылуу зарыл болгон. Түрк-жагатайлардын 
(68) башкаруучусу дүйнөнү багындырууну каалап, буга чейин 
эч качан элден бөлүнгөн эмес, бирок азыр, Мираншахтын акмак-
чылыгынан кийин коргонуу чараларын көрүшү зарыл болгон. 
Азербайжанда тынчтык орнотуп, элдин ишенимин кайтаруу 
үчүн, бүгүн ушул аянтта Эмир эл алдына чыгып сүйлөшү керек 
эле. Ушул аянтта айтылган сөздү дервиштер менен соодагерлер 
бүткүл дүйнөгө таратышат. 

Аянттын ортосуна чыгып, Эмир колун көтөрдү. Аябай тол-
кунданып, уу-дуу болуп жаткан эл Эмирдин ушул белгисинен 
кийин дароо унчукпай калды. Темирлан өз сөзүн баарына угу-
зуу максатында үнүн катуу чыгарып сүйлөй баштады:

– Калайык-журт! Бир жолу Пирим Абу Бекир Тайбади мага 
Хорасандан кат жазган. Анын катында мындай сөздөр бар болчу: 
«Оо, жеңиштүү Темирлан, мамлекеттик иштерде үч нерсени эч 
качан унутпа: биринчиси – кеп-кеңеш, экинчиси – сабырдуулук, 
үчүнчүсү – олуттуулук. Кеңешүүсүз курулган мамлекетте жа-
ңылыштык жана өкүнүү көп болот. Мамлекетти башкарууда эч 
качан кеп-кеңештерди четке кагып, аларга кош көңүл карабоо 
керек, эгер андай кылбаса, көңүл чөктүрө турган жагдайлар кө-
бөйөт. 

(68) Самарканд шаарынан Батыш Синьцзянга чейинки ара-
лыкка жайылган Жагатай хандыгы. Чынгызхандын экинчи 
уулу – Жагатайдын (Чагатай) ысымынан алынган. 

Мамлекетти башкарууга байланышкан кыйынчылыктар-
дын алдында сабырдуу жана туруктуу болуу зарыл. Бир сөз 
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менен айтканда, туруктуулук менен сабырдуулук көп нерсеге 
жетишүүгө өбөлгө түзүп, дүйнөнү ачык көз менен кароого мүм-
күндүк берет». – Эмир ушул жерден бир аз токтоп, элди карады. 
Эл аны абдан кызыгып угуп жаткан. Аянттагы жымжырттыкты 
кээде аттардын бышкырышы бузуп жатты. 

– Пирим жазып жиберген сөз, - деп Темирлан өз сөзүн улады, 
- мамлекетти башкаруунун негизи болуп калды. Ошондуктан 
бардык саясий иштерде он учурдун тогуз учурунда мен дайыма 
кеп-кеңештерди пайдалангам жана бир учурда гана маселени 
кылыч менен чечкем. Мен этияттык менен акылдуулукка ар-
тыкчылык берем. Өз убагында көрүлгөн чара жеңилгис аскерди 
жеңүүгө жана багынбаган шаарды багынтууга мүмкүндүк бе-
рет.

Анан Эмир капысынан тизгинди тез тартып жиберди. Буга 
көнгөн ат эки аягы менен тик туруп, катуу кишенеди. Аскердик 
аттардын ичинен бир да ат минтип кишеней алган эмес. Аттын 
кишенөөсү ушунчалык катуу чыккандыктан элдердин башта-
рынан өтүп, аянттын аркы жагына чейин тарады. Буга чейин 
аттын мынчалык катуу үн чыгарып кишенегенин укпаган элде 
коркуу жана чочулоо сезими пайда болду. Эмирдин айланасын-
дагы адамдар үчүн аттын кишенөөсү Эмирдин сөзү туу чокусуна 
жетти деген белгини билдирген. Эмир эмне деп сүйлөштү жана 
кантип сүйлөштү абдан жакшы билген. Ал өзүнүн үнүн катуу 
жана каардуу чыгарып сөзүн улады:

– Басып алынган жерлерден өз эрки менен келген адам-
дарды аскерге кабыл алууга буйрук бердим. Алар жергиликтүү 
калкты адам өлтүрүү, талап-тоноо жана чет өлкөлүктөргө тут-
кунга түшүп калуу сыяктуу жаман нерселерден коргоого каты-
шышсын. Биз басып алган бардык жерлердеги уламаларга, се-
йиддерге, дервиштерге жана саякатчы-зыяратчыларга урмат-
сый менен мамиле кылып, бир айлык керектүү нерселер менен 
камсыз кылынсын деп буйрук бердим. Дагы бир буйрук: элден 
аларга жана өлкөгө залал тийе турган өлчөмдөгү салык алынба-
сын. Анткени мамлекетти алсыз кылуу казынаны алсыз кылуу 
дегенди билдирет. Дүйнөдөгү эң күчтүү аскерди да ушул нерсе 
кыйратып коёт. Мындай мамлекетти душмандар талап-тонойт. 
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Эгер мамлекет өз ыктыяры менен багынса, түшкөн акча менен 
кирешени караштырып тартипке келтирүүгө буйрук бердим. 
Эгер багынган өлкөдөгү жергиликтүү калк салыктын мурда-
гыдай бойдон калышын кааласа, баары мурдагыдай калты-
рылсын. Эгер каалабаса, жаңы салык эрежелери киргизилсин. 
Дагы мындай буйрук бердим: түшүмгө салык салынбасын. Биз-
дин карамагыбыздагы адамдар ур-токмокко алынып, чынжыр 
менен байланбасын. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир жерди 
жакшыртып, телегейин тегиз кылса, же болбосо мурда кыйра-
тылган имаратты кайра калыбына келтирсе, андан бир жыл 
бою эч нерсе талап кылынбасын. Экинчи жылы ал өзү каалаган 
көлөмдөгү акчаны төлөсүн. Үчүнчү жылдан баштап гана эл ка-
тары төлөсүн. 

Темирлан дагы бир нече буйруктарын жарыялады. Анан 
бир аз тыныгып алып, арабада баштарын жерге салып отурган 
төрт мамлекеттик кызматчыны камчысы менен көргөздү:

– Силердин аймагыңарды башкарган ушул төртөө мен ор-
ноткон тартиптерди бузушту! Бул аз келгенсип, алар менин 
уулум Мираншахтын ооруп калганынан пайдаланышып, аны 
өздөрүнүн жаман иштерине тартууну чечишиптир. Булар элди 
кордоп, ыйык нерселерди кыйратып, бир да жакшы иш кылыш-
паптыр. 

Аянттагы элдин арасында арабада отурган төрт мамлекет-
тик кызматчыга карата нааразылык күчөп, элдер уу-дуу боло 
башташты. Ушул учурдан пайдаланып Эмир өз чечимин элдин 
колдоосу менен бекемдөөнү чечти:

– Мыйзамды бузган жана жакшылыкты билбеген ушул ак-
мактар кандай жазага татыктуу?

– Өлүм! Өлүм! Дарга асылсын! – деп эл кыйкыра баштады.
– Эгер андай болсо аларды дарга алып келгиле.
– Аларды таш бараңга алгыла! – деген сөздөр да чыга баш-

тады.
Улуу Эмир өзүнүн сол колун көтөргөндө аянттагы эл кайра-

дан тынчтанып калды.
– Мунун баарын жана силердин каалооңорду эске алып, мен 

Мираншахты Азербайжандын башчысы кызматынан кетирдим! 
Анын ордуна өзүмдүн неберем Мырза Оморду дайындадым!
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Ушул сөздү Мираншах укканда анын башына аянттын баа-
ры кулап түшкөндөй болду. Ал элдин көзүнө көрүнгүсү келбей 
бүрүшүп алды. Ушул учурда Алладан ал өлүмдү гана сурап жат-
ты. Ал анын алдындагы жер жарылып, аны аты менен кошо со-
руп алышын каалап жатты. Азыр ал өзүн тайгандан качып жат-
кан коёндой сезип жатты. 

Аянттагы элдин кубанган үндөрү жана кыйкырыктары дүң-
гүрөп жатты. Көгүчкөндөрдүн чоң бир тобу асманга жапырт уч-
кандай болду. 

– Жашасын Темирлан!
– Адилеттүү башкаруучу деген дал ушундай болот!
Темирлан өзүнүн миссиясы аягына чыкты деп эсептеди. 

Атынын жүгөнүн тартып, ал өзүнүн карамагындагы адамдар-
дын жанына барды. Анан Темирлан Хожа Аг Буганы карап, ба-
шын бир аз ийкеди. Темирлан Хожа мындай белги эмнени бил-
дирерин жакшы билген. Ал дароо аянттын ортосуна чыгып, Те-
мирландын жарлыгын алып чыгып, аны окуй баштады:

– Бисмиллахи, рахманир, рахим!..
Жарлыкты аягына чейин окуп бүткөн соң баш кесерге бел-

ги берди. Бети жабылган узун бойлуу жана москоол желдет ара-
бага басып келди. Эмирдин жарлыгын укканда арабадагылар 
ушунчалык катуу коркуп, бүрүшкөн бойдон ордуларында ка-
тып, кыймылсыз абалга келип калышыптыр. «Адамдарды өлтү-
рүүчү касапчы» арабада отурган адамдарды койго окшотуп бир-
ден сүйрөп чыгарып, өзүнүн алдына тизди. Анан аларга өзүнүн 
орой үнү менен сүйлөдү:

– Кана эмесе, айлакерлер, кимиңерден баштайын? Мына 
бул сонун сыйыртмакты биринчи кимиңерге илейин? 

Өкүм кылынгандардын бири, тили курч болгон Мовлане 
Мухаммед азыр да өз тилин кармай албады. Ал өзүнүн башын 
көтөрүп, килейген баш кесерди карады. Мовлане камакка алын-
гандан кийин катуу коркуп, бир нече жолу өлүп кайрадан ти-
рилген абалды башынан кечиргендиктен азыр өтө деле чочу-
лабай турду. 

– Устат Кутубеддин бардык иштерде дайыма биринчи бол-
гон. Азыр да ал биринчи болуп дарга асылууга ылайыктуу. – 
Муну айтып, ал бүкүрөйүп турган устатты карады. 
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Баш кесер эч нерсе деп айтпастан устатты колунан алып, 
дарга сүйрөп алып барып, сыйыртмакты моюнуна илди. Ал эми 
устаттын бир нерсе деп айтууга да алы жок болчу. Анын айта 
турган сөзү деле азыр эч кандай мааниге ээ эмес эле. Өзүнүн 
иштери үчүн жазаны ал ушул дүйнөдө алып жатты. Бирок тиги 
дүйнөдө аны кандай жаза күтөрү жөнүндө ал ойлонуп жатты. 
Бир заматта анын бүткүл өмүрү көз алдынан өттү. Кутубеддин 
бул дүйнөдөгү жашоосуна ыраазы болгондугун же болбогонду-
гун өзү да билген жок. 

Аг Буганы баш кесер карады, Аг Буга болсо Темирланды ка-
рады. Улуу Эмирдин жүзүндө боор ооруунун көлөкөсү да көрүн-
бөдү, ошондуктан Аг Буга бир аз башын ийип, баш кесерге бел-
ги берди. Устаттын буттарынын астындагы тирөөчтү баш кесер 
өзүнүн буту менен катуу тээп түшүрдү. Сыйыртмак Кутубед-
диндин моюнун кысты, анын буттары титиреп, бир аздан соң 
кыймылдабай калды. Акыркы заматта Кутубеддин бул дүйнө-
гө жармашып, бир нерсе деп айтууга аракеттенгендей сезилди. 
Баш кесер болсо өз ишимди мыкты билем деген ойду билдирген 
көз карашы менен өзүнүн курмандыгына карап коюп, өзүнүн 
кийинки курмандыгына жөнөдү. Экинчи болуп дарга дарыгер 
Уди асылды, үчүнчү болуп – Абдулмомин асылды. Мовлан Му-
хаммедке кезек келгенде, ал Темирлан тарапты карап, ыр окуй 
баштады:

Сен, Кудайга акарат кылуучу, бул акыркы кадам,  
       бардык нерсенин акыры.
       Бир жакка барам, каяка экенин – билбейм.
       Мени асып өлтүрүшсө, Мансурдун сөзү,
       Бекем тур, эркек киши, бул али акыр заман эмес!

Анан ал өзүнүн башын сыймыктангансып көтөрүп, дар та-
рапка жөнөдү. Мовландын моюнуна баш кесер сыйыртмакты 
илип жатканда, Темирлан өзүнүн карамагындагы адамдар ме-
нен чогуу аянттан чыгып бара жаткан. Башкаруучу өз милдетин 
аткарды, эми анын алдында башка иштер турган. Шахмат так-
тасында кезектеги жүрүштү жасоо зарыл болгон. 

Аянтка чогулган элдин баары Темирландын буйругуна ку-
банып, башкаруучу менен сыймыктанып жатышты. Өздөрүнүн 
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азыр эле дарга асылган мекендештерин унутуп коюшту. 
Башкаруучу кийинки күнү Гарадере – Ардебиль жолунан 

Карабахка жөнөдү. Башкаруучунун аскердик лагери Агдамдан 
алыс эмес жердеги Готур айылында жайланышты. Кышты Те-
мирлан дал ушул жерде өткөрүүнү чечти. Бул айыл анын аскери 
үчүн абдан ыңгайлуу болгон. 

…Эми текебер грузиндерди жазалоого убакыт келди…
Шекинин башкаруучусу Сейид Ахмед Арлат тоо жолдору 

аркылуу Шемахага бара жатты. Анын атасы Сейид Али Арлат, 
Алинжа сепилинин жанында каза болуп калгандан кийин шаар-
ды башкаруу кызматы мурас боюнча ага өткөн. Ал жыйырма 
беш жашка гана толгону менен кыраакы башкаруучу болгон. 
Карабахта Темирлан кыштарын угар замат ал дароо бир чечим 
издей баштады. Анын атасы менен грузиндер Алинжа сепилине 
жардам бергени үчүн Темирлан аны жана грузиндерди сөзсүз 
жазаларын Сейид Ахмед жакшы түшүнүп жатты. Эгер алдын ала 
чара көрүлбөсө, Шеки талап-тонолуп, бош калат, ал эми туткун-
дардын баштарынан Темирлан дагы бир адыр же мунараларды 
курат. Темирлан ушинтип жазалаган. Темирлан адамдардын 
баштарынан көп мунараларды кургандыгы жөнүндө Шекинин 
башкаруучусу угуп жүргөн. Анын угушу боюнча ошондой муна-
раларга каргалар менен карчыгалар да жакын келип учкан эмес 
экен. Эгер Шекиде да ошондой адырлар же мунаралар тургузул-
са, жашоо токтоп, аман калгандар бул жерге кайрылып келиш-
пейт. 

Көп ойлонуудан кийин ал Ширван Шейх Ибрагим жөнүндө 
эстеди. Ал киши тынчтыктын кепилдиги боло алышы мүмкүн. 
Бул аймакта Башкаруучуга сөз айта ала турган андан башка 
башкаруучулар деле жок. Ошондуктан ал Ширваншах менен жо-
лугушууну чечип, Шемахка чабарман жөнөткөн. 

…Эми Сейид Ахмед Арлат тоодогу коркунучтуу ашууларга 
карабастан Шемахага бара жатты. Ал учурдагы абалдан чыгуу 
айласын издеп жатты. Кызык, арачы болууга Ширваншах өзү-
нүн макулдугун берет бекен? 

Ошентип ойго батып бара жатып ал терең дем алды, ошон-
до гана катуу суук анын сөөгүнө чейин жетип жатканын сезди. 



– 302 –

Анын бармактарынын учтары да тоңуп калган экен. Бир колу 
менен тизгинди кармап, экинчи колу менен куржундан кол кап-
ты алып кийди. Колдору дароо жылый түштү. Жүн кол каптар-
дын жылуулугу анын жан дүйнөсүн да жылыткансыды. Анда 
үмүт пайда боло баштады. Ал дагы бир жолу терең дем алды. 
Бир маалда ал өзүнүн көкүрөгү суук аба менен эмес, жылуу жана 
үмүт берүүчү бир нерсе менен толуп жатканын сезди. Аттар тар 
жолдон өтүп, тоонун бооруна чыгышканда, Сейид Ахмед чыда-
мы кетип атты теминди. Оор жолдон чарчаган тулпар дароо ка-
дамын тездетти. Аны коштоп бара жаткан адамдар ушуну гана 
күтүп тургансып, «эгей, эгей!» деп кыйкырып, өздөрүнүн баш-
каруучусунун артынан чаптырып жөнөштү. Аттар Сейид Ахмед-
ди ал үмүт кылган жерге алып жөнөштү…

Ошол учурда Карабахтан Шемахка дагы бир топ бара жат-
кан. Темирлан өзүнүн небереси Халил Султанды Ширваншахка 
жөнөткөн. Ал Ширваншахка Темирландын буйругун жеткири-
ши керек болгон. Ширваншахка Эмир тезинен Карабахка кел-
син деген буйрук берген. Мындан тышкары Халил Султан өзү-
нүн чоң атасынан дагы башка тапшырмаларды алган. Ошентип 
Шемаха тарапка Халил Султан баштаган атчандар да чаптырып 
бара жатышкан…

Халил Султан келе жатканын уккан шейх Ибрагим жолугу-
шууга даярдана баштаган. Канзаада өзүнүн чоң атасы Темир-
ландын буйругу боюнча келе жатканын шейх Ибрагим жакшы 
түшүнүп турган. Карабахка кайтып барганда Халил Султан өзү-
нүн чоң атасына Шемахта көргөн нерселеринин баарын айтып 
бермек. Ошол эле учурда Халил Султан расмий эмес болсо да ага 
күйөө бала болорун шейх Ибрагим билген. Шейхтин акылына 
ар түрдүү ойлор келип жатты. «Балким, Шады Мүлк менин кы-
зым экенин Темирлан билип алгандыр? Эгер ошондой болсо, ага 
аны ким айткан? Соодагер Агбабабы? Жок, ал айтмак эмес! Мен 
ага өзүмдөн да жакшы ишенем. Анда эмне үчүн Халил Султан 
келе жатат?», - деп Шейх ойлонуп жатты. Бирок буга карабастан 
жолугушууга даярдана баштады. Канзааданы ал Шемахинин ба-
тыш тарабындагы ашууда тозуп алууну чечти. Ушул ашуунун 
үстүнөн Аран алаканга салгандай көрүнүп турат, жадагалса ал 
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жерге келгендердин санын аныктаса да болот. Атчандар ашууга 
чыга баштаганда Шейхтин вазири Жафархан алаканын маңда-
йына коюп, жакшылап карай баштады:

– Менимче, алар…
Ширваншах да төмөн карады. Топтун алдында Темирлан-

дын желеги желбиреп жатты. 
– Ооба, ошолор, - деп вазирдин сөзүн Шейх ырастады.
Шейх Ибрагим музыканттарга даярданууга буйрук берди. 

Алар Шейхтен алыс эмес жерге тизиле калышты. Адамдар жа-
кындаганда музыканттарга Шейх белги берди. Күтүлбөгөн жер-
ден добулбастар менен кернейлердин үнү чыкканда, канзаада-
нын аты үрккөнүнөн эки аягы менен тик туруп, Халил Султан-
ды кулатып жибере жаздады, бирок канзаада өзүн жоготподу. 
Ал аттын капталдарын өзүнүн буттары менен кыса кармап, 
тизгинди дароо өзүнө тартты. Анан анын аты тынчтанды. Ат-
чандар тобу шахтын маңдайына токтоду. Эки тарап тең аттан 
түштү. Халил Султанга Шах бир аз башын ийип салам берди, ал 
эми анын жакын адамдары канзааданын алдында тизелерин 
бүгүштү. Халил Султан да бир аз башын ийип саламга жооп бе-
рип, сөзүн баштады: 

– Саламатсызбы, Ширваншах Шейх Ибрагим!
Канзааданын колун Шах эки колу менен кармап учурашып, 

көңүлдөнүп сөзүн баштады:
– Ширванга кош келипсиз, Улуу канзаада! Улуу Башкаруучу 

Темирландын жакшы көргөн небересин Азербайжанда, болгон-
до да анын жүрөгү болгон Ширванда көрүү мен үчүн улуу сый-
мык. Жүрүңүз, менин канзаадам!

Кызматчылар ошол замат аттарды алып келишти. Бир аз-
дан кийин суук аба артта калды…

Канзаада менен шахтын аттары жанаша кетип жатышты, 
калгандары бир аз алысыраакта келе жатышты. Шейх жолду 
тездетип, сөз баштоо максатында суроо берди:

– Улуу Эмир өзүн кандай сезип жатат? Бул жолу Улуу Эмир 
гяурларды жазалоо максатында Грузияга барат экен деп уктум. 
Бул чынбы?

Канзаада мындай суроолордон өзүн жоготкон жок. 
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– Ыракмат, урматтуу шах! Чоң атамдын ден-соолугу жакшы. 
Башкаруучу табиятты жана Карабахтын абасын жакшы көрө-
рүн билсеңиз керек. Кышты, иншалла, ошол жерде өткөрөбүз. 
Эгер башкаруучу буйрук берсе, жазында гуярларга барабыз. Дал 
ушул себеп боюнча Улуу Башкаруучу мени сизге жөнөттү. Чоң 
атам сизди өзүнө чакырып жатат.

Шейхтин ичинде бир нерсе үзүлүп кеткендей болду, ал аб-
дан тынчсызданды. Бирок муну билгизбөөгө аракет кылды. 
Темирлан аны Грузияга карата жасала турган жортуулга чакы-
рарына ал ишенген. Анткени ал өзүнүн өнөктөшүнө эч качан 
чыккынчылык кылган эмес, өзү алган милдеттерди дайыма ак 
ниеттүүлүк менен аткарып келген. Муну Темирлан да билген.

– Улуу Башкаруучунун алдына баруу мен үчүн чоң сыймык. 
Ал көптөн бери биздин жерлерге келе элек. Буга өз себептери 
бар болсо керек. Чын көңүлүмдөн барам, мен азыр даярдана-
йын, анан жолго чыгабыз. 

Шахтын жообуна канзаада ыраазы болду, ал башкача жооп 
болорун күткөн да эмес. Канзаада өзүнүн чоң атасынын дагы 
бир тапшырмасын эстеп, шахты текшерүүнү чечти. Чоң атасы 
канзаадага мындай кеп айткан эле: «Сөз айт, ал сөз кимге керек 
болсо, ал ошол сөздү алып алат». Канзаада шахка бурулду:

– Оо, урматтуу шах, жолдо эс алып жатканыбызда кызыктуу 
бир окуяга туш болдук. Биздин аттарыбыз оттоп жатканда, бир 
арабакеч сонун бир казалды окуп берди:

Менин айым сулуулуктун жогорку жагына чыкканда, сен 
жаркыраган бүткүл асман менен айдын жүзүн көрөсүң.

Сенин бакыйган-сымбаттуу тулку боюңду бейиш багы кө-
рөр замат анын ичиндеги кипаристер менен түптөр кызганыч-
тан күйүп кетет. 

Өзүңдүн сулуулугуң менен сыймыктанып турганыңда чеке-
ңен жабууну алып коёсуң, ошондо розалар уялганынан башта-
рын жерге салып, талкаланган кыялдарды жемелешет.   

Ушул казалды айтып бүтүп, канзаада унчукпай калды. Көк 
боору болк эткен шах да унчукпай турду. Ушул казал хуруфит-
акын Насимиге таандык болгон. Бул жерде бир нерсе бар. Халил 
Султан бул казалды жөндөн-жөн жаттабаса керек. Мунун бир 
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себеби бар. Аны бир жолу угуп эле жаттап калдым деп калп ай-
тып жатат. Мындай нерсе мүмкүн эмес. Жолдогу ушундай окуя 
да жалган болушу керек. Бул нерсе алдын ала даярдалган кан-
дайдыр бир оюндун бир бөлүгү болушу мүмкүн. Бул оюнда өзү-
ңө да, башка бирөөгө да зыян келтирип албоо зарыл. Анан ал 
канзаадага бурулбастан суроо берди: 

– Анан эмне болду? 
Канзаада башын көтөрүп, шахтын көздөрүн кароого аракет 

кылды. Шах болсо канзаадага бурулду, ошол заматта ал кан-
зааданын көздөрүнөн жаман ойлуулук же кыйтырлык эмес, 
тескерисинче, сүйүүгө умтулгандыкты, ажырашуу муңун жана 
чыдамсыздыкты көрдү. 

– Шах, ушул саптар мага ушунчалык катуу таасир тийгиз-
гендиктен мен өзүмдү бир заматта Самаркандда жүргөндөй 
элестеттим. – Шахтын суроолуу көз карашынан канзаада көзүн 
буруп, башын жерге салды. – Бирок арабакеч бизди көрүп калып 
унчукпай калды. Мен аны чакырдым. Казалды аягына чейин ук-
кум келди. Андан бул казалды ким жазганын сурадым. – Кан-
заада шылкыйган башын көтөрүп, шахты карады. – Биздин ки-
йимдерибиз арабакечти чочулаткан жок. Ал чочулабастан «На-
сими!» деп айтты. Темирлан башкарган аймактарда хуруфит-
акындын ырларын окууга тыюу салынганын мен ага айттым…

Шейх көзүн башка жакка бурду:
– Кызык, арабакеч эмне деп жооп берди?
– Ал…- канзаада уялып кетти, - биз өз денелерибизди Те-

мирланга белек кылып бере алабыз, бирок жан дүйнөбүздү эч 
кимге бербейбиз, бул бизге Алладан жөнөтүлгөн эң бийик нер-
се, бул казалдар менин жан дүйнөмдү тынчсыздандырат, мен 
эмне үчүн аларды окубашым керек? - деп айтты. 

Шах бул маселеде Башкаруучунун көз алдында уят болуп 
калышы ыктымал экенин түшүндү. Эгер ошондой боло турган 
болсо, аны эч ким сактай албайт. «Демек, бул канзааданы кан-
дай жол менен болсо да тындым кылуу кажет. Антпесе мени ме-
нен кошо бүткүл Ширван жоголуп, Темирланиддердин бутта-
рынын астында калат», - деп ойлоп койду шах, бирок ошол эле 
учурда канзаадага такыр башкача жооп берди:
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– Канзаада, арабакеч чындыкты айтыптыр. Адамдын бар-
дык нерсесин – байлыгын, өмүрүн, товарларын, үйлөрүн тар-
тып алууга болот, бирок анын жанын тартып алуу мүмкүн эмес. 
Адамдын жаны же шайтанга же жакшы иштерге кызмат кылат. 
– Шах канзааданын жаштыгынан пайдаланып, «мыкты корго-
нуу – бул чабуул жасоо» тартибин колдонуп, чабуулга өтүүнү 
чечти. – Алланын буйругу боюнча… Сиз, канзаада, Улуу Эмир-
дин жолунда ал үчүн өз өмүрүңүздү берүүгө даярсыз, бирок сиз-
дин жаныңыз башка адамдын жанында жүрөт. Сиздин жаныңыз 
сизди Самаркандга тартып жатат. Ушундайбы? 

Шах эмненин четин чыгарып жатканын канзаада түшүнүп, 
селт этип, кызарып, башын жерге салды. Өзүнүн сүйгөнүн ой-
лоп, сарсанаа болуп жатканы үчүн өзүн күнөөлүү сезгенсип, 
атты камчы менен катуу чапты. Анын артынан шах жана алар-
ды коштогон адамдар да аттарын чабышты.

Шейхтин жүзүндө жылмаюу пайда болуп, акылына ой кел-
ди: «Бул жигит саясатта али жаш экен».

…Шахтын Шемахтагы сарайында коноктун урматына сал-
танаттуу тамактануу уюштурулду. Жайылган дасторкондор-
до алма бата турган да орун жок болду. Улак жана козу этинен 
даярдалган шишкебектер, кайнатып бышырылган торпок эти, 
бөдөнө жана кекилик этинен даярдалган куурдак, бууга бышы-
рылган жана куурулган жерех,  ар түрдүү мөмө-жемиштердин 
ширелери, туздалган ар түрдүү азыктар, шараптар, мөмө-же-
миш жана башка таттуу нерселердин шербеттери дасторкон-
дордо жайнап турду. Ашугдар, мугам үндүү чеберлер өздөрүнүн 
сонун ырлары менен коноктордун көңүлдөрүн ачып жатышты. 
Бийкеч кыздарды отурушка чакырышпады, анткени ал шариат-
ка туура келген эмес; башка жактан алып караганда, канзаада 
ал жөнүндө жаман ойлоп калышын шах такыр каалабады. Шейх 
наамын алып жүргөн шах шарап ичкен эмес, бирок шарап куюл-
ган чыныларды коноктордун урматы үчүн дайыма көтөргөн. 
Халил Султан болсо шарап куюлган чыныларды кээде ырахат-
тануу менен бошотуп жатты. 

Сейид Ахмед Арлат болсо отурушка азырынча чакырылбай 
турган. Ширваншах мындай кадамды туура деп тапкан. Ал аны 
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ылайыктуу убакыт келгенде өзү чакырат. Ал эми азырынча ша-
рап өз ишин жасап, коноктордун акылдарын тунартып, каар-
дууларды жоош кылып жатты. Шарап адамдарды чатакташты-
рып, бирок ошол эле учурда жараштырып да коёт. Бүгүн да шах 
арачылык милдетти шарапка тапшырды. Кезектеги чыныны 
көтөрүү үчүн ал ордунан турду. Отургандардын баары шах бир 
нерсе деп айткысы келип жатканын түшүнүп, жеп-ичүүнү ток-
тото турушту. 

– Урматтуу коноктор, урматтуу канзаада Халил Султан! Мен 
ушул шарапты түрк-ислам дүйнөсүнүн тиреги, Улуу Башка-
руучу, Улуу Темирлан үчүн көтөргүм келет!

Отургандардын баары ордуларынан жапырт турушту.
– Темирлан улуу адам, улуу инсан! Ал дос да, душман да боло 

алат. Ал эми душманды доско айландыруу – анын жакшы сапат-
тарынын бири. Биздин заманда мындай нерсе өзгөчө жөндөм-
дүүлүктү талап кылат. Улуу Башкаруучу Темирлан түбөлүктүү 
болсун! 

Отургандар жапырт айтышты:
– Улуу Башкаруучу Темирлан түбөлүктүү болсун!
Коноктор шараптарын ичип, кайрадан өз ордуларына оту-

рушту. Канзаадага шейх Ибрагим бурулуп, сүйлөдү: 
– Темирландын душманды да доско айландырган жөндөм-

дүүлүгү улуу урматтуу канзаадага да өткөнүнө мен толук ише-
нем.

Канзаада көп шарап ичип, кубанып турган абалда болсо да 
аны шарап башкара башташына жол берген жок. 

– Улуу урматтуу шах өзүнүн ушул сөзү аркылуу эмнени айт-
кысы келип жатат болду экен? – деп ал акырын сурады.

Шейх Ибрагим дароо жооп берген жок, бир аз унчукпай тур-
ду. Ал канзааданын сабырдуулугун текшерүүнү каалаган. Халил 
Султан болсо шахты чыдамсыздык менен карап жатты.

– Оо, канзаада, бүгүн биздин сарайга дагы бир конок келип 
калыптыр…

Халил Султан бул сөздү угар замат айланада отургандарды 
көзү менен бир сыйра тегерете карап чыкканын шейх көңүлсүз 
калтырган жок.
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– Ал конок ким?
– Шекинин башкаруучусу Сейид Ахмед Арат…
Алар экөө тең бир азга учнукпай калышты. Шекинин башка-

руучусунун бул жерде болушу канзаада үчүн кошумча көйгөй-
лөрдү жаратышы мүмкүн экенин Шейх Ибрагим абдан жакшы 
түшүнүп турган. Ширваншахты канзаада жана анын чоң атасы 
туура эмес түшүнүп алышы ыктымал болгон. Бирок ал өзүнө 
жана Темирланга толук ишенген.

Жымжырттыкты биринчи болуп канзаада бузду:
– Менимче, Алинжа сепилинин жанында анын атасы менин 

чоң атама каршы салгылашып жатып өлтүрүлгөн болсо керек. 
Отургандар канзаада менен шахтын сүйлөшүп жатканынан 

пайдаланып, каалашынча ичип-жеп, бии-бири менен тамашала-
шып, жыргап жатышты. Канзааданын сөздөрүн шейх Ибрагим 
ырастады:

– Ооба, ошондой болгон, менин канзаадам! Анын атасы каза 
болгон. Ооба, ал Темирланга каршы салгылашкан, эгер ал сал-
гылашууну ошентип атоого мүмкүн болсо. Бирок анын уулу 
өзүнүн атасынан акылдуураак болуп чыкты. Анын уулу сенин 
чоң атаңдын байрагы астында гяурларга каршы салгылашууну 
каалап жатат. Менимче, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгар-
баш керек. Эгер сиз экөөбүз ушул маселе боюнча Темирландын 
алдында арачылык милдетин аткарып койсок, мындан Улуу 
Башкаруучуга да, Шейкинин элине да пайда болот. 

Бул ойлор канзааданын мастыгын таратты. Ал өзүнүн чоң 
атасынын душманды доско айландыра турган жөндөмдүүлүгүн 
жакшы билген. Аны чоң атасы Ширваншахты Карабахка чакы-
рууга буйрук берди. Бирок аны менен кошо Шекинин башка-
руучусун да ээрчитип барууга эмнеге болбосун? Эгер Шекинин 
башкаруучусу Темирланга жакпай калса, аны жазалоого буйрук 
берет, ошону менен бир көйгөй да жок болот. Ал эми Шекиге 
жаңы башкаруучуну шайлоо – өтө оор деле иш эмес.

Бардык варианттарды ойлонуп чыкан соң канзаада өз чечи-
мин айтты:

– Албетте, душманды доско айландыруу - Улуу Эмир жүр-
гүзгөн саясаттын бир бөлүгү. Каршы эмесмин, Шекинин башка-
руучусу кирсин!
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Шейх Ибрагим алакандарын чапканда күзөт башчысы ки-
рип келди. Шах анын кулагына айткан нерселердин баарын 
күзөт башчысы кылдаттык менен угуп, ийилип таазим кылып, 
эшикке чыгып кетти.

Ошол маалда сарайдын бөлмөлөрүнүн биринде Шекинин 
башкаруучусу Сейид Ахмед Арлат ойлонуп отурган. Ал анын ал-
дына алып келишкен тамакты да жеген жок. Ага жакшы кабар-
ды алып келишкенде дароо алтын салынган кичинекей капты 
алып чыгып, күзөт башчысына берди. 

Биринчи кадам ийгиликтүү аткарылды. Эми ал Ширван-
шахка карыз болуп калды…

Отуруш аяктап калганда отургандардын баарына жылмык 
суу менен кол аарчыларды алып келишти. Сейид Ахмед кирип 
келгенде салтанаттуу тамактануу аягына чыгып калган болчу. 
Ошого карабастан ал өзүнүн милдетин аткарып, шах менен кан-
заадага кымбат баалуу белектерди берди. 

Шекинин башкаруучусун Халил Султан кекирейип карады. 
Бирок Шекинин башкаруучусу алдамчы же жүзү кара адамга ок-
шободу. Колдор титиреп, толкундангандыктан кургап калган 
тамак бир нерсе айтууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мындай адам 
бардык буйрукту аткарып, өзүнүн ишенимдүүлүгүн көргөзгү-
сү келет. Бирок толук ишениш үчүн уулун же кызын барымтага 
алууга да болмок…

Дасторконго шербет менен таттууларды алып келишкенде, 
Шейх Ибрагим үнүн угулар-угулбас чыгарып, Халил Султанга 
шыбырады:

– Эгер менин канзаадам каршы болбосо, мен сиз менен бир 
жашыруун иш жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Эгер сизге ыла-
йыктуу болсо, конокторду узатып коюп, өзүбүз жалгыз отуруп 
сүйлөшсөк жакшы болмок. 

Халил Султан адегенде башын ийкеп макулдугун билдирди, 
бирок кийин кайрадан өзүнүн оюн өзгөртүп, музыканттарды 
колу менен көргөздү:

– Эмне үчүн бул музыканттар Насиминин ырларын ырда-
бай жатышат? Ширвандын эли Насиминин казалдарын абдан 
урматтап, аларды эң кадырлуу межлистерде угарын эшиткем. 
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Чынында акылдуу Ширваншах менен жалгыз калууну кан-
заада каалабай турду. Ширваншахтын ар бир сөзү, ар бир кый-
мылы кемтиксиз болчу. Ошондуктан ал менен жалгыз отуруп 
сүйлөшүүдөн баш таркысы келди. 

– Эмне жөнүндө кеп болмокчу, урматтуу Шейх Ибрагим? Ме-
нимче, бул жашыруун кепти эртеңкиге жылдырсак кантет? Ыр-
чыларга Насиминин ырларынан ырдоого буйрук бер. Азыр мен 
баарынан да ошонун ырларын уккум келип жатат. 

Бул сөздү айткан соң канзаада жаздыкка жөлөндү.
Шейх Ибрагим эки далысын жерге оңой эле тийгиздирип 

коё турган адам болгон эмес. Адегенде ал ырчыларга Насими-
нин ырлары боюнча көрсөтмөлөрдү берүүгө буйрук берди. 

– Улуу урматуу канзаада кандай айтса ошондой болот, - деп 
ал бир аз унчукпай туруп анан айтты. – Бирок мен…деп Шейх 
кайрадан шыбырап сүйлөй баштады, - мен сиз менен сүйүү жө-
нүндө, Лятафет жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Бирок сизге 
ылайыктуу убакыт келе элек болсо, анда бул сүйлөшүүнү башка 
күнгө калтыралы…

Лятафет деген ысымды укканда Халил Султан селт эте түш-
тү. Ал дароо толкунданып, денеси ысып кетти. Анын Самар-
кандга баргысы келип кетти. Халил Султан уйкудан ойгондой, 
мастыгы толук тарап, шарап ичпегендей абалга келип калды. 
«Кызык, менин Шады Мүлкүмдүн ысымы Лятафет экенин Шир-
ваншах кайдан билет?» - деп ойлоду. Анын дагы бир ысымы бар 
экенин канзаададан башка эч ким билчү эмес. 

Бирок ал азыр Лятафеттен башка эч нерсени ойлогусу кел-
бей калды жана шахтын алдында өзүн ыкылас койбогон адам 
катары көргөзгүсү келбеди. 

– Каршы эмесмин, улуу урматтуу шах, - деп канзаада тол-
кунданып, үнүн катуу чыгарып айтты, - эгер азыр сүйлөшүш ке-
рек болсо, азыр сүйлөшөлү.

Канзааданы Шейх Ибрагим абдан дыккат байкап атты. Кыз-
дын ысымын угар замат Халил Султан оңтойсузданып, толкун-
дана баштаганын Шейх көңүл сыртында калтырган жок. Шах-
тын ойлогону бутага тийди. Бирок азыркы кеп анын өз кызы 
тууралуу болуп жатты. Шах терең дем алып, анан коноктордун 



– 311 –

көңүлүн буруу максатында бир нече жолу кол чапты. Канзаада-
нын каалоосун эми эле аткара баштайын деп калган музыкант-
тар да кайрадан аспаптарын жерге коюшту. 

– Урматтуу коноктор, салтанаттуу тамактануу ушуну менен 
аяктады! Мени канзаада менен жалгыз калтырышыңыздарды 
суранам. 

Дагы деле толкунданып жаткан канзаада башын ийкеп, 
шахтын айтканын ырастады. 

Коноктор шашылыш түрдө туруп, ийилип таазим кылып, 
анан эшикке чыгып кетишти. Бурчта турушкан музыканттар 
лирикалык күүнү акырын ойной башташты. Эми айланадагы 
жагдай акырын сүйлөшүүгө өбөлгө түздү. Шах ушул нерселер-
ди да эске алган. Чоң бөлмө коноктордон толук бошогон соң ал 
канзаадага бурулду: 

– Оо менин канзаадам, бүгүнкү кеп азырынча экөөбүздүн 
ортобуздагы сыр бойдон калат деп убада бериңиз. 

Шараптын мас кылчу таасири эчак эле жоголуп, азыр Халил 
Султан өзүнүн сүйгөнү жөнүндө гана ойлоп жатты.

– Оо урматтуу шах, мен Лятафетти бул дүйнөдө баарынан 
катуу жакшы көрөм! Анын ысымы менен ант берем, экөөбүздүн 
ортобуздагы кеп сиз канча убакыт кааласаңыз, ошончо убакыт 
сыр бойдон каларына убада берем. 

Шах адегенде бир аз жылмайып, бирок кайрадан капалуу 
боло түштү.

– Оо, менин канзаадам, сиз Шады Мүлк деп атап жаткан кыз-
дын чын аты Лятафет, жана ал…менин өз кызым. 

Халил Султан экинчи ирет селт эте түштү. Ал өзүнө ишене 
албай турду. Бир маалда анын башы айлананып, кулагына ар 
түрдүү түшүнүксүз үндөр угула баштады. Шараптын таасири 
дагы деле кете элекпи? Эси ооп жыгылып кетпөө үчүн Халил 
султан жөлөнгүчкө таянып алды. Кандайча ушундай болуп ка-
лышы мүмкүн? Лятафет канзаадага бул жөнүндө эч качан айт-
кан эмес. Анан Эмирдин досу болуп эсептелген шахтын кызы 
кандайча туткунга түшүп калышы мүмкүн? 

Шейх Ибрагим анын кызы кандай окуяларга туш болгонун 
башынан баштап аягына чейин шашпай айтып берди. Муну ал 
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Улуу Эмирден эмнеге жашырып жатканын да айтты. Башка-
руучунун каарынан корккондуктан шейх Ибрагим өз кызын 
ачык талап кыла албай жатканын айтты. 

Халил Султандын шахка карата мамилеси эми такыр баш-
кача болуп калды. Анткени анын алдында Ширвандын баш-
каруучусу Шейх Ибрагим гана эмес, келечектеги кайын атасы 
отурду. Ошондуктан канзаада өзүн жөнгө салып, шейхке баш-
кача мамиле кылууга аргасыз болду. Бирок башка жактан ка-
раганда, бул кабар аны абдан кубантты. Анткени эми Лятафет 
экөөнүн үйлөнүшүнө эч кандай тоскоолдук болбой калды. Келе-
чекте ал шахтын айткан сөздөрүн пайдаланат…

Алар ошентип таң аткыча сүйлөшүп отурушту. Музыкант-
тар эчак эле кетип калышса да алар сүйлөшүп жатышты. 

– Мен Насиминин казалдарын таба аламбы? – деп Халил 
Султан алар коштошордо жылмайып сурады.

Шах жылмайып башын ийкеп койду…
Бир нече күндөн кийин Темирландын аскердик лагерине 

Шейх Ибрагим келди. Улуу башкаруучу аны абдан жакшы ка-
был алды. Ал ошондой эле Сейид Ахмедди да кабыл алып, ага 
Шекиге башкаруучулук кылууну уланта берүүгө уруксат берди. 
Темирландын урматына Шейх Ибрагим чоң той өткөрдү. Андай 
той буга чейин Карабахта болгон эмес. Бул тойду даярдоодо 
бардык азык-түлүктөр, жадагалса ашпозчулар да атайын Ше-
махтан алып келинди. Тойдон кийин Темирланга Шейх Ибра-
гим көптөгөн кымбат баалуу кездемелерди, кымбат баалуу жи-
бектерди, төөлөрдү, эшектерди жана жаш күң кыздарды белек 
кылды. Мындан сырткары ал Темирланга алты миң жылкы тар-
туулады. Бул белек Темирланга өзгөчө жаккандыктан ал бир 
нече атты өзү минип көрдү…

…Карабахтын тоо этегиндеги аба Эмирге пайдасын тийгиз-
ди, анын оорулары азайып, өзүн кыйла жакшы сезип калды. Та-
лаада аба ысык болбосо да алыс эмес жерде жайгашкан Мур тоо-
лорунан кечкисин мээлүн жел келип турду. Эртең менен болсо 
бардык жерге бубак түшүп турса да, Темирлан таң атпай туруп, 
өзүнүн небереси Улукбекти алып, эрмен жыттанган мейкин та-
лаада ат чап жүрдү. Алар эртең менен сейилдөөгө чыккан сайын 



– 313 –

аттар кыроо менен жабылган чөптөрдү тебелеп, жаңы чыйыр 
салып жатышты. Ал эми сейилдөөдөн кайткан кезде кыроо жал-
тылдаган шүүдүрүмгө айланып жатты. Бул жерлерде ойлонуу 
да оңой болчу…

Бул жолку сейилдөө учурунда алар бир кыштоого туш ке-
лишти. Чабандар эми эле козуларды эмизип болгон соң аларды 
энелеринен бөлүп, башка бөлмөгө киргизип жатышкан. Алар 
козуларды койлор менен чогуу жайышкан эмес. Анткени ушун-
дай учурда жадагалса жоголуп кеткен кой да өзүнүн козусунун 
жытын таап келмек. 

Алар кыштоого жакын келишкенде чабан өзүнүн таягын 
шилтеп, кичинекей козуларды өзүнчө бөлмөгө киргизип, ырдап 
жатты: 

Койлоруң болду он,
Кийгин кызыл көйнөктөн.
Койлоруң болду элүү,
Атың болду белгилүү.

Койлоруң болду жүз,
Короо койлордун арасында көрүнгүс.
Койлоруң болду миң,
Секирип атка мин.

Чабан чарыктарды, колго тигилген түстүү байпактарды 
кийген экен. Анын шымы менен көйнөгү да жүндөн тигилип-
тир. Башында кооздук үчүн ар түрдүү жиптен токулган чачысы 
бар баш кийими бар эле, ал эми белге канжар илинген. Үстүнө 
кийген кементайы сууктан сактап, ошол эле учурда жууркан-
дын да милдетин аткарган. 

Темирлан ат тизгинин тартып, тык токтотту. Чабандардын 
иттери аттардын кишенөөсүн угуп, бөтөн жыттарды сезип, үрө 
башташканда чабан бурулуп артын карады. Бул жерлерде дээр-
лик бардык адамдар өз иттерине ишенишкен. Анткени алар 
короого бирөө жакындап келе жатканын биринчи кабарлаш-
кан. Чабан аттарды жана атчандарды жакшылап карады, бирок 
алардын арасынан эч кимди тааный албады. Алардын кийим-
деринен гана Темирландын адамдары экенин аныктай алды. 
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Аттын үстүндө кичинекей баланын жанында сыймыктанып 
отурган аксакал Темирлан экени анын акылына да келген эмес. 
Негизи бул кыштоолордогулар конокту анын ким экенине ка-
рабастан жакшы тозуп алышчу. 

– Салам алейкум! Кош келипсиздер, урматтуу коноктор! – 
деп айткан соң чабан өзүнүн үрүп жаткан иттерине бурулду: 
- Кет, кет ары, иттин баласы! Ордуңа бар! Урматтуу коноктор, 
жаңы эле саалган, жылуу сүт бар. Үйгө кириңиздер.

Иттер кожоюндун буйругуна баш ийип, унчукпай калыш-
каны менен өтө алыс кетпестен, коноктордон көздөрүн албай 
турушту. 

Эки кызматчы Эмирдин атынынын жанына жүгүрүп келди. 
Эмир алардын бирине таянып, жерге түштү. Улубек болсо чоң 
атасынын жерге түшүп алганын көрүп, аттан жерге жайдарыла-
на секирип түштү. 

– Алейкум салам! – деп алик алган Темирлан аксап баскан 
бойдон чабан турган тарапка жөнөдү.

Чабандын кайкысынын асты жагы ооруп кетти. Улуу Эмир 
гана ушинтип басчу. Ооба, ал буга чейин башкаруучуну көргөн 
эмес, бирок ал жөнүндө ушунчалык көп уккандыктан аны дал 
ушундай эле элестетип жүргөн. Жок, бул башка киши болушу 
мүмкүн эмес, бул киши Темирландын өзү! 

Чабан анын алдындагы адам чынында эле Темирлан экени-
не көзү жеткенде анын тизелери өзүнөн өзү титирей баштады. 
Чабан дароо жерге жыгылып, чөпкө чекесин тийгизди. Анан 
анын үнү жер астынан чыккансыды: 

– Менин бүткүл уруум сиздин курмандыгыңыз болсун! Ме-
нин кепеме кош келипсиз!

– Мейли, мейли, чабан, ордуңдан тур, эч нерседен коркпо, - 
деп Эмир жылмайып, мээримдүү сүйлөдү. Анан Улукбекке көзүн 
ымдап, «жаңы саалган сүттөн биз баш тартпайбыз» деп айтты. 

Чабан ушуну күтүп тургансып шамдагайлык менен тура ка-
лып, толкунданып кыйкыра баштады:

– Шахниса, Шахниса!
Эми эле акыркы койду саап бүтүп, үйдө эс алып жаткан Шах-

ниса үн катты:  
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– Эмне болду?
– Тезинен сүт куюлган идишти алып чык, бизге сыйлуу ко-

ноктор келишти.
Чабан өзүнүн аялын күтүп турбастан, чыдамы кетип, үйү-

нө жүгүрүп кирип, бир мүнөттөн кийин идиш көтөрүп чыкты. 
Бирөөлөр келгенин уккан жети же сегиз кичинекей бала жер 
астынан чыга калгансып – чынында алардын үйү жердин асты-
на салынган эле, конокторду кызыгып карап калышты. Эмир 
идишти алып Улукбекке сунду. Ал идишти эки колдоп кармап 
жылуу сүттү иче баштады. Сүттү ичип жатканда анын ууртунан 
ылдый сүт агып, кийимине эки ак жолдой из калтырды. Ичип 
бүткөн соң идишти чоң атасына кайтарып берип, алаканынын 
сырт жагы менен эриндерин аарчып, рахмат айтты. 

Темирлан да идиштен бир аз сүт ичип, аны чабанга кайта-
рып берди. Анан короону көргөзүп, суроо берди:

– Бул койлордун тукуму кандай деп аталат? Мен буларды 
билбейт экенмин. 

– Сиздин курмандыгыңыз болоюн, булар Гарадолаг тукуму 
деп аталат. Мен буларды карабах жана түркмөн тукумун ара-
лаштыруунун натыйжасында алгам. 

– Булардын кандай артыкчылыктары бар? 
Чабан мугалимдин алдында турган окуучудай жооп берип 

жатты:
– Бир жылда эки жолу төл берет, булар башка койлорго ка-

раганда салмактуу, жүнү да абдан сапаттуу жана коюу. 
Эмирге чабандын жообу жакты. «Мындай койлорду бизде да 

көбөйтүш керек экен», - деп ойлоп калды ал. Гарадолаг тукуму 
жөнүндө ойлонуп жатып, башкаруучу анын жанында Улукбек 
жок экенин байкабай да калыптыр. Эки жагын караса, Улукбек 
чабандын балдары менен козулардын жанында ойноп жатып-
тыр. Эмир аларга жакындады. Чоң атасын көргөндө Улукбек ага 
жүгүрдү.

– Сага козулар жагып калды окшойт. Сен алардын ар бири 
канча жашта экенин жана ар бир жашта аларды кантип атала-
рын билесиңби? 

Улукбек толкунданып кыйкырды:
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– Жок! Аны кантип билсе болот, чоң ата?
Эмирдин жанында жүргөн адамдар чоң атасы менен небе-

ренин сүйлөшүп жатканын кызыгып угуп жатышты. Буга чейин 
алар Темирлан жаныбарлар жөнүндө билерин угушкан эмес. 

Темирлан кичинекей козуну көрсөттү:
– Жаңы төрөлгөн козуну сүт козу деп аташат. – Анан небере-

сине башка козуну көрсөттү: - ал эми алты айга толо элек козу-
ну козу деп эле аташат. Булардын баарын эки жашка чейин козу 
деп аташат. Төрт жашка чейинкилерин шишек деп аташат. Үч 
жаштан кийинкилери кочкор деп аталат.

Темирлан айтып жатты, чабан болсо оозун ачып жатты. Ча-
банга Улуу Эмир дайыма чабан болуп жүргөндөй сезилди. Мын-
дай майда-чүйдөлөрдү жадагалса карабахтык бектер да билген 
эмес. Улукбек болсо көзүн чоң ачып, кызыгып угуп жатты. Ал 
өзүнүн айланасындагы бардык нерсени билгиси келип турган. 
Чоң атасын тыңдаган соң ал андан сурады:

– Эчкилерди кантип аташат? – деп кичинекей эчкини колу 
менен көрсөттү.

Темирлан жылмайып, - небереси аны текшерип жатканган-
дай сезилди.

– Жаңы төрөлгөнү – оглаг, бир жашка чейинкиси – чепиш, 
эки жашка чейинкиси – дибир, үч жашка чейинки эчки – коар, 
эркеги – теке, үч жаштан кийинки ургаачысы – эчки, ал эми эр-
кеги – эркес деп аталат…

Алыстан аттардын дүбүртү угулду. Аскердик лагердик та-
раптан кыштоого атчан атын чаптырып келе жаткан. Түз та-
лаада бирөөнү табыш кыйын болгон. Бирок чөп үстүндөгү 
кыроолордо калган издер Эмирге жана анын айланасындагы 
адамдарга гана тиешелүү болушу керек. Эмирге жакындаганда 
атчан киши өзүнүн атынан түшө калып, Эмирдин алдында ти-
зесин бүгүп, Эмир эмне деп айтарын башын көтөрбөстөн күтүп 
турду: 

– Жакын келчи. Эмне болду?
Келген киши Темирланды урматтап колун көкүрөгүнө 

алды:
– Башкаруучум, мени сизге миң башы Тахмаз бек жөнөттү. 

Жетеден, Ордодон жана Каирден чабармандар келишиптир. 
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Темирлан маңдайын тырыштырды. «Тахмаз бек мени күтүп 
турса болмок», мени күтпөстөн чабарман жөнөтсө, демек жак-
шы кабар бар», - деп ойлоду. Анан чабандын үйүнүн морусунан 
чыгып жаткан түтүндү карады. 

– Мен сенин үйүңө кирип, нан-тузуңдун даамын таткым ке-
лип жатат, бирок насип эмес экен. Убакыт күтпөйт, кетиш ке-
рек. – Ошентип айтып, анан өз адамдарынын бирин чакырып, 
чабанга сүттүн акчасын төлөп коюуга буйрук берди.

Темирлан өз чатырында отурду, бирок эч кимди кабыл ала 
элек болчу. Жадагалса өзүнүн жакындарына да анын тынчын 
албоого буйрук берди. 

Чабармандар алып келген кабарлар аны бир четинен кубан-
дырып, бир четинен тынчын алды. Ал мештин жанында турду. 
Мештин ичинде анардын түсүндөй кызарган көмүрлөр бар эле. 
Эмир ошол көмүрлөрдү карап турганы менен ойлору такыр бө-
лөк жакта жүрдү. Кээде ал өзүнүн колун отко кактап, жылытып 
жатты, бирок ойго терең батып кеткендиктен ысыкты да сез-
бей жатты. 

…Адегенде Самарканддан келген чабарманды укту. Хан 
Жете Хызыр Хожа Оглан бул дүйнө менен кош айтышып, эми 
анын уулдары Шами Жахан Оглан, Мухаммед Оглан, Ширали Ог-
лан жана Шахжахан Оглан бийлик үчүн бири-бири менен күрө-
шүп жатышкан экен. Империя чыгыш тарапта жайгашкан ушул 
улустан башталган, ал эми эл канзаадалардын айынан бири-би-
ри менен согуша баштаган. Татар улусунда бирдиктүү башкаруу 
деген нерсе калбай калган эле. 

Темирландын он беш жаштагы небереси канзаада Искендер 
ушундай жагдайдан пайдаланып, аскер чогултуп, Монголияга 
жөнөгөн. Аскер башчылары Бердибек Сары Буга, Пир Мухаммед 
жана башкалар да канзаада Искендерге кошулган. Бул аскер 
башчыларын Эмир чыгыш чек араларын коргоого жөнөткөн 
болчу. Искендердин аскерлери чек арадан өтүп, Яркенд, Сары-
камыш, Алакол, Яркурган, Коюкбаг аймактарын ээлеп, Ужага 
жакындаганда ал жердеги сепилди курчоого алышкан. 

Кырк күндүк курчоодон соң Агсу сепили багынып берген. 
Канзааданын аскерлери Хотанды ээлеп алышкандан кийин Кы-
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тайдын Ханбалыг (69) борборуна жол ачылып калган. Бирок 
канзаада Кытайдын чек арасынан өтпөдү. Буга чейин канзаада 
өз аскерлери менен кошо Текле Мекан чөлүн кырк күн дегенде 
араң өтүшүп, абдан чарчашкан. Балким ушундан улам чек ара-
дан өтпөй турууну чечкендир. 

Анын үстүнө ал он беш жашта болгондуктан Кытайга жор-
туул жасоого али даяр эмес болчу. Кытай менен байланышкан 
сепилдердин баарын басып алган соң Искендер кышты Кашгар-
да өткөрүүнү чечкен. Ошол эле убакытта ал өзүнүн чоң атасына 
он сегиз күң кызды белек кылып жөнөткөн. Темирлан өз небе-
ресинин жоруктарына кубанганы менен анын өзүм билемдигин 
жактырган жок. Биринчиден, канзаада Самаркандда жүргөн Му-
хаммед Султан менен кеңешип иштеши керек эле, тнскерисин-
че ал өзүм билемдик кылган. Ал эми анын чек арадагы жолдош-
тору эмнени карап турушту? 

(69) Пекин.
Канзааданын жана чек арадагы аскер башчыларынын жого-

рудагыдай жоруктары Темирлан каза болгондон кийин мындай 
көрүнүштөр абдан көп болорун билдирип турган. Анда импе-
риянын тагдыры эмне болот? 

Экинчиден, небереси Кытайга баш бакпаганы үчүн Темир-
лан Аллага ыраазылык билдирди. Эгер ал Кытайга кирип кет-
кенде, Темирлан өзүнүн кыраакылык, тактык менен текшерип, 
даярдаган иштерин кийинкиге калтырып, тезинен Кыйтайга 
жөнөөгө аргасыз болмок. 

Үчүнчүдөн, империянын чыгыш тарабындагы бардык чек 
аралар азыр жакшы корголуп тургандыктан Темирлан өз ишин 
тынч уланта бермек. Эгерде чек арадагы аскер башчылары кан-
заада менен чогуу Кытайга кирип кетишсе, анда чек аралар да 
алсыз абалда калмак. 

Темирлан ысык мештин жанында турган шахмат тактасына 
келип, аны төбөсүнөн карады. Шахмат тактасында каршылаш-
тын абалы начарлагандан начарлап бараткан. Эгер ал каршы-
лаш тарапка өтүп, ага жардам берүү максатында ал үчүн кадам 
жасап бергенде деле, каршылаштын абалы өзгөрмөк эмес. 

…Экинчи чабарман Ордодон кабар алып келиптир. Токто-
муш жеңилгенден кийин анын ордуна Эмирдин уруксаты боюн-
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ча Темирлан Гутлуг Оглан келген. Бирок Темирлан ага деле 
толук ишенген эмес жана ал каалаган убакытта көтөрүлүш чы-
гарышы мүмкүн деп ойлогон. Башкаруучунун темир логикасы 
жана Ордодон келип турган кабарлар анын ушинтип ойлошуна 
негиз берген. Ал дайыма бул сөздү кайталачу: «Адам өзүн семи-
рип, көзүн май басып калган деп эсептегендиги үчүн көтөрүлүш 
уюштура баштайт». Бирок азыр Ордонун ханы Темирландын 
бул сөзүнө көнбөгөнүн билдирип же каршы пикир айта алмак 
эмес, анткени ал бул дүйнө менен кош айтышкан эле. Ошон-
дуктан Жучу улусунун ичинде ырксыздык жана башаламандык 
өкүм сүрүп жаткан. Ордонун азыркы учурдагы алсыз абалы 
улустун түндүк тарабындагы чек аралдардын тынч болушун 
камсыз кылып турган. 

Темирлан кайрадан мештин жанына келип, кызарган кө-
мүрлөрдү көпкө чейин карап турду. Анан ал колуна көсөөнү 
алып, кызарган көмүрлөрдү аралаштырып койду. «Ушул суук 
кыш мезгилинде аскердик-саясий абалдын жылуулук даража-
сы абдан ысык болот. Акыры буга убакыт келип жетти», - деп 
ойлоду. Анан көмүрлөрдү көсөөнүн жардамы менен төрт бөлүк-
кө бөлдү. Чыгыш жана түндүк тарапка бөлүнгөн көмүрлөр өчө 
баштады, демек бул тарапта коркунуч жоголду. Ал эми батыш 
тарапчы? Көмүрдү бөлүп жатканда анын көп бөлүгүн Темир-
лан дал ушул батыш тарапка койду. Мунун өз себеби бар болчу. 
Анткени үчүнчү чабарман алып келген кабар дал ушул батыш 
тарапка тиешелүү болгон: Египеттин жана Сириянын султаны 
Малик аль-Захир Баркук каза болуптур. Бийлик үчүн күрөшүүдө 
бир нече бай жана таасирдүү адамдар өлтүрүлүптүр. Тактыга 
каза болгон Баркуктун он жашар уулу – Фараж отургузулуптур. 

Темирландын султан Баркук менен өз эсептери болгон. 
1393-жылы Багдадды алуу учурунда султан Ахмед Египетке ка-
чып кеткен. Темирлан дал ошол жылы Каирге жубайынын туу-
ганы Фазиль Шейх Савенди жөнөтүп, эки өлкө ортосунда достук 
мамилелерди бекемдөө тапшырмасын берген. Эгер Темирлан 
Египеттин султаны менен бир пикирге келсе, дароо үч күчтү 
– султан Ахмедди, Кара Юсифти жана Байезидди алсыратмак. 
Тилекке каршы, баары тескери болду. Султан Баркукка барган 
Шейх Савен үңкүргө камалып, андан соң Султан Баркук аны 
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өлтүрүүгө өкүм чыгарган. Баркук муну аз деп эсептеп, султан 
Ахмедке Багдадды алууга жардам берип, анын кыздарынын би-
рине үйлөнгөн. Ошол окуядан кийин Темирлан менен Баркук-
тун ортосунда бир нече кат алышуу болгон. Башкаруучу өзүнүн 
Баркукка жазган катын эстеди: «Бизде кайраттуу жоокерлер 
көп. Алардын даңкы алыска тараган. Биздин аттар алдыга гана 
чуркайт, жебелерибиз абдан курч, алардын учтары жылтырап 
турат, кылычтарыбыздын шыңгыраган үнү чагылган сыяктуу. 
Жүрөктөрүбүз тоодой бекем, биз чөлдөгү кумдай көппүз. Биз-
дин аймактарга кирүүгө эч ким батына албайт, анткени биздин 
чек араларыбыз кол тийгис. Биздин бийлигибизди жеңиш гана 
коштоп жүрөт. Биз менен тынчтык келишимин түзгөндөр өздө-
рүнүн коопсуздугун камсыздашат, ал эми бизге каршы чыгууну 
ниет кылгандар, акылсыздар».

Башкаруучу кайрадан көсөөнү алып, мештеги көмүрлөрдөн 
«чек араларды» жасады. Анан көсөөнү ордуна коюп, тактыга 
барып отурду. Баркуктун мындан алты жыл мурун жиберген 
катын эстөөгө аракет кылды. «Сенин териңди күлгө айланды-
руу үчүн, - деп жазган Баркук, - тозок оту даярдалган. Биздин 
аттарыбыз – баркандар, жебелерибиз – арабдар, кылычтары-
быз – йемендиктер, соотторубуз – египеттиктер. Биздин күчү-
бүзгө каршылык көрсөтө алгандар болор бекен, биз Чыгышта 
да, Батышта да жеңүүчүбүз. Эгер биз сени өлтүрсөк, жакшы иш 
кылган болобуз, ал эми сен биздикилердин бирин өлтүрсөң, ал 
дароо эле бейишке чыгат».

Темирлан ордунан турду. Анын башы миң жыл бою ооруп 
жаткансып катуу сыздап жатты. Буга канчага чейин чыдаш ке-
рек экенин Эмир өзү да билген эмес. «Балким мен өз идеалым-
дын туткунуна айлангандырмын? Балким артка кайтуу керек-
тир? Жок, бул мүмкүн эмес. Балхтагы чогулуштан кийин мен 
бир да жолу согуш талаасынан жеңилип кеткен эмесмин. Байе-
зиддин колунан бүткүл Европа титиреп жатат. Ал да гяурлар 
менен салгылашып жатат жана Византияны муунтуп салды», 
- деп ойлоду. 

Темирлан укмуштуу кан сарайга окшогон өзүнүн чатырын-
да ойлонгон бойдон ары-бери басып жатты. Анан кайрадан шах-
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мат тактасынын жанына токтоп калды. Өзү тарабынан ферзди 
алып, аны көпкө карап турду. «Ферздей кадам жасасам кандай 
болот?... Жок, болбойт! Андай кылууга али эрте. Азырынча ал 
менен кат жазышып гана туруу керек. Бирок азыр эмне кылуу 
керек?» Анан ферзди ордуна коюп, аттын фигурасын алып, кө-
зүнө жакын алып келди. «Аттай кадам жасаш керек!», - деген ой 
анын акылына келди. 

Мунун ушул кадамын Европада да байкап жатышты.

Ватикан, 1400-жылдын башталышы.

Темирландын бир жылдын ичинде алыскы Индиядан Азер-
байжанга келип, Карабах жергесинде кыштап, бир нерсеге даяр-
данып жатканын Европадагылар да байкап жатышкан. Алар 
эми Байезидден кутулабыз го деп үмүттөнүп жатышты. Европа-
нын падышалары алардын аймагында түрк-ислам кылычтары-
нын пайда болушуна такыр көнө албай коюшту. Алар түрк-ис-
лам кылычын башка бир түрк-ислам кылычы гана жеңе албаса, 
башка эч ким жеңе албастыгына көздөрү жетип калган. 

…Дубалдардагы шамчырактар менен шамдалдардагы шам-
дар чоң бөлмөнүн бардыгын жарык кылып жатты. Дубалга ка-
далган чоң каминдин алдында үч такты турду. Каминдин ичин-
де эмендүү жыгачтар чартылдап күйүп жатты, анын ичиндеги 
от кээде бөлмөгө чыгайын-чыгайын деп желбиреп күйүп атты, 
бирок тартылуу күчү аны басаңдатып жатты. Ватикан бир нече 
күндөн бери конокторду кабыл алып жаткан. Папа Бонифаций 
IХ өзүн бийиктикте сезип, кээде анын жанына келүүгө умтулган 
православдык жана католиктик башкаруучуларды тоотпой, ке-
кирейип карап турду. Башкаруучулар пападан коркуп турушкан 
жана алардын мындай сезимдери алардын көңүлүн чөктүргөн. 
Бүгүн Ватикан диний борбор эмес эле буйрук берүүчү борбор-
го айланган. Өз учурунда Ватикан өлкөлөрдү өз кызыкчылык-
тарын курмандыкка чалып, биригүүгө чакырган, бирок ошол 
өлкөлөрдүн башкаруучулары Ватиканга кулак салышкан эмес. 
Ар жактан ар түрдүү кабарлар келип жатты, бирок эч ким конк-
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реттүү чечим кабыл ала албай турду. Алардын бири – Фран-
циянын падышасы жана ошол эле учурда протектор болгон 
Генуи Карл VI Бонифацийдин оң тарабында отурду. Байезид өз 
аскерлерин Константинополдон чыгаргандан кийин тезинен 
Ватиканга жетип келген жана ошону менен бирге Византиянын 
кыйрашынын мөөнөтүн жылдыргысы келген базилевс Мануил 
II Бонифацийдин сол жагында отурду. Константинополь менен 
Ватикандын ортосундагы жүз жылдарга созулган диний кара-
ма-каршылыктарга жана миң жылдык кастыктарга карабастан 
христиан-каршылаштар эми түрк-ислам коркунучунун алдын-
да биригүү аракетин көрүп жатышты. Базилевстин Ватиканга 
келиши чындыгында Рим Папасына белгилүү бир артыкчы-
лыктарды берип жатты. Анткени ал Папанын бийлигин расмий 
эмес болсо да аздыр-көптүр тааныган. Папа бардык кызматчы-
ларга бөлмөдөн чыгууга белги берди. Кызматчылар кеткен соң 
ал өз сөзүн баштады:

– Урматтуу коноктор, бүгүн биз бир чечимге келишибиз ке-
рек. Биздин алдыбызда эки душман турат, экөө тең өтө кооп-
туу. Алардын биригишине жол бербөө зарыл. Эгер алар бириге 
турган болушса…- деп Папа колдорун асманга көтөрдү. – Кудай 
андайдын бетин ары кылсын! Эгер алар бириге турган болушса, 
христиандык Европадан эч нерсе калбайт. Арабдар мурда Евро-
паны жарым-жартылай басып алганын эсиңерден чыгарбагы-
ла. Биз Франция менен Испаниянын түштүк жактарын кандай 
кыйынчылыктар менен бошотконубузду эстегиле. 

Папаны көңүл коюп угуп жаткан Византия императору ба-
шын көтөрүп, ыйык адамдардын сүрөттөрү түшүрүлгөн фрес-
каларды карап жатты. Анан башын түшүрүп, каминдеги отту 
карап туруп, Бонифацийдин сөздөрүн ырастады:

– Улуу урматтуум, сиз туптуура айтып жатасыз. Эгер Байе-
зид менен Темирлан бириксе, жерде православдар да, католик-
тер да калбайт. 

Дагы деле көздөрүн оттон албай жаткан Базилевсти байкап 
турган Франция падышасы өз сөзүн айтты:

– Сени от ушунчалык катуу коркутуп койгон окшойт, андан 
такыр көзүңдү албай калыпсың.
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Мануил II дароо жооп берди:
– Эмне үчүн коркпош керек? Сенин падышалыгың корку-

нучтун булагынан өтө алыс жерде турат. Эгер Темирлан болбо-
гондо мен Константинополдун дарбазаларын  Байезидке ачып 
бермекмин. Анткени Темирландын Азербайжанга келиши гана  
Байезидди өз чечимин өзгөртүүгө аргасыз кылды. 

Карл IV каршы сөз айткысы келди, бирок Бонифаций анын 
сөзүн үздү:

– Азыр сөз талаша турган учур эмес. Баарыбыздын алды-
бызда бир коркунуч турат – түрк-ислам коркунучу. 

Карл ушул коркунучту сезип жаткансып жоошуп калды. 
«Чынында куру сөзгө орун жок. Эгер Византия православдык 
канатты кабыл албаганда, баары католик болушмак, ошондо 
баарыбыз биригип, бүткүл дүйнөнү басып алсак болмок. Эми 
биз өз ата-бабаларыбыздын каталары үчүн жооп беришибиз 
керек», - деп ойлоп, Бонифацийге бурулду. 

– Сиз туура айтып жатасыз, улуу урматтуум, азыр чынында 
эле сөз талаша турган учур эмес. – Ушул сөзү аркылуу Карл кеп-
ти башка нукка бургусу келди. – Азербайжанга келерден мурда 
Темирлан өзүнүн бардык коңшуларын багындырыптыр деп ук-
тум. Атүгүл Делини басып алардан мурун ал жүз миң туткунду 
мыкаачылык менен өлтүрүптүр деп уктум. Бул чынбы?

– Чын, урматтуулар, чын! – деп Бонифаций кайгырып айт-
ты. – Темирлан…Мен анын ким экенин билбейм, ал балким өлүм 
периштесидир же башка бир нерседир, бирок ал абдан акылдуу 
экен. Эгер бизде анын акылынын жок дегенде бир пайызы бол-
гондо, биз эчак эле дүйнөнүн баарын жеңип алмакпыз. Бизди-
килер көңүл ачууну гана билишет. Темирландын дүйнөнүн бар-
дык жагында тыңчылары бар экен, алар Темирланга эң жашы-
руун маалыматтарды жеткирип турушат экен. Болгондо да алар 
биринчи алынган маалыматка ишенбестен аны бир нече жолу 
ар башка үч булактан текшеришет экен. 

Бул жолу Мануил II чыдабай кетти:
–  Мусулмандын акылы анын согончогунда деп өзүңүз айт-

падыңыз беле! Мына сизге акылдуу мусулман!
Базилевстин сөзүнө Бонифаций сабырдуулук менен мамиле 

кылып, аны оңдоп койду:
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– Менин ал сөзүм араб мусулмандарына тиешелүү болгон. 
Ал эми биздин азыркы эки душманыбыз – түрктөр. Бул жөнүн-
дө эч качан унутпагыла.

Франциянын падышасы маселенин маңызына өтүү үчүн су-
роо берди:

– Ал түрк Темирлан эми эмне кылат, Байезид менен согуша-
бы? Же кандай?

Франция падышасынын суроолорунан Бонифаций ырахат 
алып жатты. Өз аскерлери менен Генуиге чейин барган Карл VI 
эч качан Папа менен кеңешкен эмес. Азыр жагдай курчуп турган 
учурда Папанын бедели кыйла көтөрүлүп, эми баары, жадагалса 
Константинополь да ал менен кеңешүүгө аракет кылып жаткан. 
Папа ыраазы болуп колдорун укалап койду. Эми ал өзүнүн па-
дышалардын алдындагы аброюна ыраазы болуп турду. 

– Темирландын ушуга чейинки салгылашууларда колдонуп 
келген тактикасын изилдеп отуруп мен бир тыянакка келдим… 
- Папа адегенде Карлды, анан Мануил II карады. Алар экөө тең 
аны кунт коюп угуп жаткандарына көзү жеткен соң сөзүн ула-
ды, - анын Байезид менен согушууга ниети жок.

Байезид деген ысымды Бонифаций өтө жек көрүү сезими 
менен айтты. Эки конок тең суроо беришти:

– Анда эмне болот?
Рим Папасы жылмайганы менен ички дүйнөсүндө дүрбө-

лөң болуп турду. «Силер муну карагылачы, ушундай чоң мамле-
кеттерди кимдер башкарып жатат! Өздөрүнүн мурдунан алыс 
нерсени көрүшпөйт! Мына ушул себептен түрктөр бизди басып 
жатышат», - деп ал кайгылуу ойлонду. 

– Эгер Темирландын тактикасына таянсак, ал биринчи ке-
зекте Байезиддин коңшуларын багындырат, жок кылат же ал-
сыздандырат. 

Базилевс тынчсызданып ойдолой түштү:
– Демек ал биринчи кезекте мага келет экен да?
– Жок, ал сага барбайт, - деп жооп берди Бонифаций, - Темир-

лан үчүн сен өтө алсызсың, анан дагы Байезиддин душманысың. 
– Бонифаций бир азга унчукпай калды, ал эми Мануил II үчүн 
бул жымжырттык түбөлүккө созулгандай сезилди. – Темирлан 
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адегенде Байезидке окшоп күчтүү болгон египеттик түрктөрдү 
алдан тайдырууга аракет кылат. Эгер анын ушул планы ишке 
ашса, анда чечүүчү согуш осмон түрктөрү менен болот…

Эшик ачылып, бир кучак отун көтөргөн кызматчы акырын 
басып келип, отундарды камин ичиндеги көмүрлөрдүн үстүнө 
ирети менен коюп, кайрадан акырын чыгып кетти. Кургак отун-
дар кырсылдап күйө баштады, анан алоолонуп, чоң бөлмөнүн 
бурчтарына укмуштуу жарык түшүрүп, күүлдөй баштады. 

Кызматчы чыгар замат Франция падышасы акырын сура-
ды:

– Эми биз эмне кылышыбыз керек, улуу урматтуум? Кандай 
кадамдарды жасоого тийишпиз? 

– Ооба, чынында эле эмне кылабыз? – деп Базилевс да ба-
шын чайкады.

Рим Папасы ыраазы болду. Анткени падышалардын су-
роолоруна бериле турган жооп акыры толугу менен Папага бай-
ланыштуу болуп турду. Ал ушундай суроолорду көптөн бери 
күтүп жүргөн. Мындай суроолор Рим Папасы иерархия боюнча 
падышаларга караганда алда канча жогору турарын ырастап 
жатты. Мындай өзгөчөлүк келечекте ага жаңы артыкчылыктар-
ды жана салыктарды алып келиши мүмкүн эле. Ал өзүнө ыраа-
зы болуп, сөзүн улады:

– Эми силер Темирланга өзүңөрдүн элчилериңерди жөнө-
түп, ага колуңардан келген бардык жардамды көргөзүүгө даяр 
экениңерди билдиресиңер. Темирлан силердин сунуштарыңар-
ды четке какпастыр. 

Рим Папасы ордунан турду. Анын бул кыймылы жолугушуу 
аяктады дегенди билдирген. Аны менен кошо падышалар да 
турушту. Бирок Мануилдин ички дүйнөсүндө күмөн туудурган 
нерселер калды, аны дагы бир оор суроо кыйнап жатты. Ага 
жооп албаса, тынчтана алмак эмес.

– Улуу урматтуум! Мени бир суроо кыйнап, ичимен жеп жа-
тат. Эгер Байезидке каршы Темирлан согушкусу келбесе эмне 
болот? Байезид Европага келет, анын артынан Темирлан да ке-
лет. Ошентип Европаны адегенде султан, андан кийин Темир-
лан басып алат.
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Карл VI акылына ушул суроо ушуга чейин келген эмес экен. 
Ал эми гана ушуну ойлонуп, суроого кошулду:

–  Ооба, чынында эле… Анда эмне болот?
Бонифаций аларды тынчтандырды:
– Тынчсызданууга негиз жок. Бул эки душманыбыз сөзсүз 

кагылышат. Байезид Европага келбейт. – Рим Папасы эптүү 
жылмайып коюп, сөзүн улады: - Байезиддин айланасында аны 
сөзсүз согушка түртө турган адамдар бар. 

Падышалардын буга каршы пикирлери болбоду. Эми ишке 
киришүү керек. Алар Папанын колун урматтап өөп, бөлмөдөн 
чыгып кетишти…

Ширван деген адамды Хузистанга Темирлан башкаруучу 
кылып дайындап, ага бир нече тапшырма берген. Бул ишке 
соодагер Агбабаны да тартуу зарыл деп эсептеген. Бул учурда 
соодагер Агбаба булуң аймагынан он фарсахтай (70) алыстыкта 
жүргөн. Бирок ал Багдадка алып баруучу жолдо жайгашкан Бах-
бахан шаарына кайрылбастан өз жүктөрүн дарыянын жээгинен 
эле түшүргөн. Булуң аймагынын мелүүн абасы ушул жерге че-
йин келип жатты, ошондуктан кыш мезгили болгонуна карабас-
тан суук сезилбей жатты. 

Булуң аймагынан согуп жаткан желаргы пальма дарагынын 
найзага окшош жалбырактарын кыймылдатып, алардын ара-
сынан өтүп, оорлошкон кабактары таза шамалдын таасиринен 
өзүнөн өзү эле жабылып, килем үстүндөгү Агбабаны да шамал-
датып жатты. 

(70) 70-километрдей аралык. 
Акыркы жылы ал Шемахта болбоду жана өз үй-бүлөсү жө-

нүндө кабарды өзүнө окшогон жолоочулардан жана соодагер-
лерден алып турду. Кербен жолунан чарчагандыгы байкалып 
атты. Анын ийинине төөнүн жүгү жүктөлгөндөй сезилип, жол-
догу ар бир тыныгуу учурунда уктагысы келет. 

Күн батып баратты. Бир маалда алыстан аттардын жана 
адамдардын үндөрү угулду. Кербенде кыймыл башталды. Келе 
жаткан адамдарды Агбабадан башка эч ким билбегендиктен 
баары тынчсыздана башташты. 
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– Атчандар жакындоо!
– Каракчылар болбосо экен!
– Оо, Алла, бизди сактай көр! 
Агбабанын кызматчысы Бехзад баарынын тынчсызданып 

жатканына карабай бейгам жаткан кожоюнуна чуркап келди. 
– Ага, атчандар келе жатышат, эмне кылалы? Баары тынч-

сызданууда.
– Билем, алар биздин коноктор. Баарына айт, тынчсыздан-

бай эле коюшсун, - деди Агбаба көзүн ачпастан туруп.
– Кабатыр болбогула, булар коноктор экен!
Анан кайрадан кожоюнуна кайрылды:
– Ага, кандай көрсөтмөлөр болот?
Агбаба көздөрүн ачып, керилип, оозун аңырдай ачып эсте-

ди. Анан шамдагайлык менен ордунан тура калып, дарыя тарап-
ка жөнөдү:

– Тамак даярдашсын деп айт, жолдон келе жаткан коноктор 
чарчашса керек. 

…Кечки тамак даярдалуучу жерге кошумча казандар коюлуп 
калганын лагер ичиндегилердин эч кимиси деле байкабаптыр. 
Кожоюн эмнеге өз кызматчысына эртең менентен баштап эле 
керектүү азык-түлүктөрдү сатып алууга буйрук бергенин төө 
айдоочу эми түшүндү. Демейде Агбаба кургак эле тамактанып 
алчу. Негизинен бастырма, кургатылган эт же куурдак жечү. 

Атчандар лагерге келишкенде, дарыядан кайткан Агбаба 
аларды жылмайып тосуп алды:

– Кош келипсиз, Ширван ага!
Кызматчылар Хузистандын башкаруучусунун атына чуркап 

келишип, ага аттан түшүүгө жардам беришти. 
– Саламатсыңбы, соодагер Агбаба! Сени ушул жерден кай-

радан көргөнүмө кубанып турам! – Анан чакырууну күтүп аткан 
Али Галандарга бурулду: - Кел, сени белгилүү соодагер менен 
тааныштырайын.

Эмир Али Галандар жакын келип, Агбабага колун сунду. 
Соодагер болсо башкаруучунун колун кармаган соң, бир нече 
убакыт мурда өзү уктап жаткан жерге, пальманын жанына ээр-
читип жөнөдү. Эмир алардын артынан басты. Дасторкон тамак-
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ашка толгон экен; кеч кирип келаткандыктан дасторкондун 
жанына эки чырак коюлуптур. Ширван дасторкондогу тамак-
ашты жана кайнатып бышырылган этти көрүп, колдорун маа-
шырлана укалап койду:

– Мына бул нерсе абдан жакшы болуптур! Эртең менентен 
бери эч нерсе жей элекпиз, жолдо эле жүрдүк.

Ширван ага чакырууну күтпөстөн дароо дасторкондун жа-
нына отуруп, нандын чоң тилимин кесип, оозуна сала коюп, 
ырахаттанып чайнай баштады. Анан дале отурбай тик турган 
Али Галандарга кайрылды:

– Эмнени күтүп турасың, отур, тамактан. Же сен бул жерде 
козунун кайнатып бышырылган этин күн сайын беришет деп 
ойлоп жатасыңбы? – деп Ширван каткырды. – Бул соодагерлер 
тамак-ашка көп акча сарптаганды жаман көрүшөт, таштан жум-
шак болгон бардык нерсени жей беришет, ошол себептүү булар 
бай болушат. Ал эми мына мындай дасторкон…

Али Галандар оор басырыктуулугун көргөзүп, дасторкон-
дун бир четине акырын отурду. Ал эми Хузистандын башка-
руучусу эч кимге көңүл бурбастан өзүнүн быртыйган колдору 
менен эттин бөлүктөрүн алып, оозуна салып жатты. Кезектеги 
кесимди чайнап бүткөн соң Агбабага кайрылды:

– Каякка бара жатасың?
Чындыгында кербен кайсыл жакка бара жатканын ал жак-

шы билчү. Жоопту ойлонуп анан айтуу максатында соодагер ку-
мураны алып, өзүнө шашпастан суу куюп, анан ичти.

– Багдадка бара жатам, - деп жооп берди.
– Абдан жакшы. Али Галандар да силер менен кошо барат. 

Каршы эмессиңби? – деп жоопту күтпөстөн сөздү улады: - Би-
рок сен муну соодагерче кийиндирип коюшуң керек. Өзүнүн 
аскердик кийимин чечип койсун, болбосо шек санатат. Багдад 
сарайындагы бектердин бири Эмирдин досу. Бирок ал султан 
Ахмедди жаман көрөт. Аны менен сүйлөшүүлөрдү сен алып ба-
расың. 

Ширван өз кызматчысына кыйкырды:
– Эй, менин куржунумду алып келчи.
Кызматчы өз кожоюнуна чуркап келип, анын жанына кур-

жунду койду. Ширван ага өзүнүн майлуу колдорун ак дастор-
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кондун бир четине аарчып, куржундан сары темирден жасалган 
кичинекей сандыкчаны алып чыгып, Агбабаны көздөй жыл-
дырды:

– Мына бул жерде он миң алтын, эсептеп алсаң болот. – 
Анан куржундун башка чөнтөгүнөн кагаз, калем жана сыя алып 
чыкты. Чыракты өзүнө жакыныраак жылдырып, калемди сыяга 
малды. – Мына бул жерге кол коюшуңду өтүнөм. – Анан актан-
гансып, кошумчалады: - Башкаруучу мындай иштерде өтө катуу 
талап кыларын билесиң го. Ошондуктан мени кечирип кой…

Соодагер Агбаба калемди алып, өзүнүн бармагындагы чоң 
мөөрдү сыя менен майлап, кагазга басты, анан Ширванды карап 
шылдыңдагансып жылмайып койду. Андан соң бир нерсени эс-
тегенсип мөөрдүн ылдый жагына колун койду. 

– А-а, түшүнөм, мейли, ошондой болсун, - Агбаба сандыкча-
ны ачып, акчаны үстүртөн карап, кайрадан капкагын жаап кой-
ду. 

– Иштин калган майда-чүйдөлөрүн Али Галандар сага Баг-
дадка жеткениңерде айтып берет. Али Галандар сени Ядигар 
Ахтачи бек менен тааныштырат. Ага акчаны берип жатканда, 
- деп Ширван ага сандыкчаны көргөздү, - андан да кагазга кол 
коюшун талап кыл. Антпесең Темирландын шектенүүсүнөн ку-
тула албайсың. 

Ушул сөздү айтып жатып, Ширван ага кайрадан каткыра 
баштады, анын майлуу эриндери болсо чырактын жарыгында 
дагы көпкө чейин жылтырап турду…

Багдад, 1400-жылдын башталышы.

Ач көздүк адамды бузат жана кээде анын тагдырын чечип 
коёт. Ач көздүк бар жерде достор, мекен, жадагалса душмандар 
да болбойт. Ач көздүк дарыяны тозуп алган ажыдарга окшоп 
досторду да, душмандарды да сатууга даяр турат. Эмир Али Га-
ландар ушундай адамдардын бири болгон. Агбабага Ширван ага 
он миң алтын акча берген соң Али Галандар тынч турбай калды. 
Ал уктай да, жей да албай жатты. Ал ошол акчага ээ болуунун 
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жолдорун издеп, өзүнүн ичинде отурган ажыдаарды тойгузгусу 
келди. Бирок азырынча ал соодагердин кийимин кийип, Агба-
банын жана анын адамдарынын кербени менен кошо жүргөндө 
өз максатына жете алмак эмес. Ушундан улам анын абалы андан 
бетер начарлап, ач көздүк анын жанын кемирип жатты. 

Багдадка келген соң Али Галандар өзүнүн эски досу Ядигар 
Ахтач бекти оңой эле таап алды. Ахтачы бек султан Ахмедден өч 
алып, аны өлтүрүүнү аябай каалаган. Ахтачы бектин уулун Ах-
мед султан өлтүрүүгө буйрук бергенден кийин Ахтачы бек ага 
өч болуп калган. Мунун тарыхы мындай болгон. Желаириддер-
дин (71) акыркы өкүлүнө Ахтачынын уулунун укмуштуу тулпа-
ры жагып калган. Ал тулпарды тартып алып гана тим болбос-
тон Ахтачынын уулун анын атасынын көз алдында өлтүрүүгө 
буйрук берген. Өз уулунун өзүнүн көз алдында өлтүрүлүшүн 
башынан кечирип, өч алууну эңсеген Ядигар Ахтачы ошентсе да 
султанга мурдагыдан да катуу кызмат кыла баштайт. Ал султан-
га өзүнүн берилгендигин жана ишенимдүүлүгүн көргөзүп, сул-
танды ошого ишендирүүгө жетишип, кан сарайга жакындаган. 

Анын эски досу Али Галандар да анын уулу кантип өлгөнүн 
билген жана ошондуктан Али Галандар үчүн Ядигар Ахтачынын 
адам өлтүрүүгө ынандыруу кыйын деле болмок эмес. Өч алуу 
сезими, алтын жана Темирландын ага эмир наамын берүү уба-
дасы өз ишин жасады – Ядигар Ахтачи ойлонбостон макул бол-
ду.

…Соодагер Агбаба өзүнүн товарларын багдаддык соодагер-
лерге арзыбаган баага сатып, Ядигарга алтынды берип, кагазга 
кол койдуруп алып, Эмир Ширванды көздөй багыт алды. Али 
Галандар болсо шылтоо таап Багдадда калды. Анын ишинин 
биринчи бөлүгү жасалды, эми алтынды колго алуу керек болуп 
турган… 

…Багдад мурдагыдай болбой калган, анын мурдагы улуулу-
гунан эч нерсе калган эмес, ушул жерден бүткүл дүйнө башка-
рылган күндөр артта калган. Мурунку убакыттагылар чыныгы 
эркектер болушкан, алар жөнүндө ооздон-оозго айтылган аңге-
мелер уламышка айланган. 1258-жылы Багдадды Чынгыз хан-
дын небереси Хулаки талкалаганда шаардын саясий жетекчи-
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лиги Султаниеге көчүп барган. Багдадда болсо халифат калган. 
Халифаттын ичинде өз ара кагылышуулар болуп, Багдад бирде 
бир түрк мамлекетинин, бир туруп башка түрк мамлекетинин 
бийлигин таанып турган. Ал бара-бара алсыздана баштаган. 
Анан ушул шаар диний жана маданий борбордун милдетин ат-
карган. 

1393-жылы Темирландын аскерине туруштук бере албай 
калган Ахмед Желаири качып жөнөп, Дежле дарыясынан өткөн, 
бирок Темирландын ылдам жүргөн аскерлери аны кууганын 
токтотушкан эмес. Он алты фарсах (72) аралыгын эки күндө 
басып өтүп, Багдадка кирип келген Темирлан токтоп калбастан 
султан Ахмедди артынан кууганын уланткан. Кербеланын жа-
нындагы талаада Мираншахтын колуна түшүп каларын түшүн-
гөн султан Ахмед Желаири өз үй-бүлөсүн жана бардык байлы-
гын таштап, Египетке качкан. 

(72) 140-километрдей аралык.
Багдадда эки күнгө калган Темирлан багдаддык бардык кол 

өнөрчүлөр менен диний ишмерлерди Самаркандга жөнөткөн. 
Эл арасында Ахмеддин жер астындагы жайларда сакталган бар-
дык шараптарын Дежле дарыясына төгүп жиберүүгө Темирлан 
буйрук берген деген кептер айтылып жүргөн. Ахмеддин шарап-
тары ушунчалык көп болгондуктан суу бир нече күн кызыл түс-
кө боёлуп, дарыянын үстүнө шишиген өлүк балыктар калкып 
чыгып турган экен. 

Султан Ахмед 1394-жылы гана мамлүктөрдүн жардамы ме-
нен Багдадды кайрадан алууга жетишкен. 

Ушул окуялардан кийин алты жыл өткөнүнө карабастан 
Багдадды Ахмед кармап тура алган. Анын тыңчылары ага Те-
мирландын аскеринин кыймылы жөнүндө кабар берип туруш-
кан. Бирок бул жолу тагдыр ага башкача оюнду даярдап койгон 
эле…

…Султан кан сарайдын короосундагы жашыл чөптүн үстү-
нө жайылган килемде, жөлөнгүчкө таянып алып отурду, жаз-
гы күндүн нурлары анын сөөктөрүн жылытып, магдыратып 
жатты. Бирок эртең мененки убакыттан баштап аны бир нерсе 
тынчсыздандырып жаткансыды. Темирландын Азербайжанга 
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келип, Карабахта өз аскерин жайгаштырып, Грузияга жортуул-
га даярданып жатканы султан Ахмеддин оюнан такыр кетпей 
турду. Көпкө ойлонуп, бир чечимге келе албай жатты. Ал өзүн 
Темирландын келип, аны өлтүрүүсүн күтүп отургандай сезип 
жатты. Коркуу сезими анын жүрөгүн ээлеп, акылын кишендеп 
салды. Негизи султан Ахмед коркок деле болгон эмес, ал салгы-
лашууну билген. Бирок Темирландын алдында бүткүл дүйнө 
коркуп жатканда ал коркпой коё алган жок. Ал каякка качып 
бармак эле? Анын күйөө баласы султан Баркук каза болгондон 
кийин он жашар Фараж үчүн күрөшүү жүрүп жатты. Каирдин 
ак сөөктөрү бири-бири менен араздашып, бөлүктөргө бөлүнүп 
кетишкен. Мындай жагдайды Байезид гана оңдой алмак. Ушун-
дай терең ойлорго батып отурган султан Ахмед анын жанына 
күзөт башчысы качан жана каяктан келип калганын байкабай 
калыптыр. Күзөт башчысы бир аз жөтөлгөндө гана султан Ах-
мед өзүнүн айланасын карады. Терең дем алган соң ал өзүнүн 
чоң денеси менен күн нурун тозуп турган күзөт башчысын ка-
рап, ага кыйкырды:

– Абулла, сен эмне үчүн күндү тозуп алдың, аба ырайы кан-
дай сонун болуп турганын көрбөй жатасыңбы?!

– Ооба, мырзам, - деп күзөт башчысы маанилүү бир нерсени 
айтууга аракеттенгенсип шашылып сүйлөдү.

– Мындай сонун аба ырайынан пайдаланып калыш керек. 
Багдад ысыганда сарайда гана эмес, короодо да дем алууга мүм-
күн болбой калат.

Күзөт башчысы кечирим сурап, султан Ахмеддин көзүнө 
күндүн нуру тийбегидей кылып каптал жакка жылды. 

– Батынгандыгым үчүн жана убакытыңызды алып жаткан-
дыгым үчүн кечирим сурайм, султаным, бирок сарайдын дар-
базасында бир кызыктай адам турат, ал сизге мына бул катты 
берди. – деп, султанга алакандай кагазды сунду. – Муну сиз гана 
окушуңуз керек. 

Султан Ахмед көзүн жүлжүйтүп, күзөт башчысын карады, 
анан төрт бүктөлгөн кагазды көңүлсүз ачты. Анан араб тамгала-
ры менен жазылган түрк сөздөрүн окуп, дароо денесин түздөп, 
ордунан тура калып, катып калды. Бир аздан кийин кайра өзүнө 
келип, акылынан ажыраган немеге окшоп кыйкырды:
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– Ал каякта?!
Кожоюну бекеринен ушинтип жылан чаккансып кыйкыр-

бай жатканын түшүнгөн күзөт башчысы үнүн жай чыгарып айт-
ты:

– Менин мырзам, мен аны керек болор деп дарбазадагы сак-
чыларга тапшырып койдум. Бирок анын кете турган ою жок. 

– Аны тезинен, эч кимге билдирбестен менин кабылдамама 
ээрчитип кел. 

Күзөт башчысы кат берген адамга жөнөп кеткенде, султан 
Ахмед катты дагы бир жолу окуду: «Темирландын небереси Рус-
там өз аскерин алып, Шираздан сизге келетат. Сарайдын ичин-
де султанды өлтүрүү аракети көрүлүп жатат».

Катты кайрадан окуган соң султан чочулап эки жагын ка-
рады. Айланада сарай күзөтчүлөрүнөн башка эч ким жок болчу. 

«Демек бул аксак менин сарайыма чейин жетиптир да. Кы-
зык, ал кимди сатып алды экен – бектердиби, вазирлердиби, 
менин аялдарымдыбы же ашпозчулардыбы? Кимди?..Тура тур, 
тура тур… Мени ушул катты алып келген адам өлтүргүсү келип 
жүрбөсүн?» - деп султан Ахмед дагы бир жолу эки-жагын кара-
ды, бирок анын айланасында эч ким көрүнбөдү. 

Келген адам аны кабылдамада күтүп жаткан. «Жок, түз ба-
рууга болбойт, андан көрө башка эшиктен киргеним жакшы», 
- деп ойлоду ал. Анан короону айланып өтүп, башка эшик аркы-
луу өзүнүн бөлмөсүнө чыкты. Өзүнүн бөлмөсүнө чыкканга че-
йин анын корккондон тердеген колу кылычынан түшпөдү. Бир 
бурчтан кимдир бирөө чыга калып, анын башын кылычы менен 
дарбызга окшотуп чаап салчудай сезилип жатты ага. 

Анан султандын акылына дагы бир ой келди: «Эмне үчүн 
кылыч менен өлтүрүшү керек? Балким мени кимдир-бирөө 
уулап өлтүргөнү жаткандыр?»

Султан Ахмед өзүнүн бөлмөсүнө кирер замат дароо өзү ук-
таган жерди, анан кийимдери коюлган жерди карап, терезенин 
жана дубалдагы оюктун пардаларын силкип тартып текшерди. 
Бир маалда күзгүдөн өзүн көрүп алып селт этти. Султан күзгү-
дөн башка адамды көрүп, ал адам аны ошол замат өлтүрүп жи-
бере тургандай сезилип кетти. Ошондуктан анын колу өзүнөн 
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өзү эле кылычты сууруп чыкты. Эми анын алдындагы күзгүдө 
куралчан адам турду. Султан артка бир кадам таштап, сандал 
жыгачынан жасалган кичинекей отургучту алып, күзгүгө ыр-
гытты. Узундугу шыпка чейин жеткен чоң күзгү бычырап, май-
да бөлүктөргө бөлүнүп, анын ичиндеги адам да жок болду. Өзү 
эмне кылып жатканын эми гана түшүнүп, өзүнө келе түшкөн 
султан анткор күлүп койду: «Менимче, мен жинди боло башта-
ган окшойм».

Ал өзү отурган бөлмөнүн бардык жактарын көрүп туруу 
максатында өзү отурган жөлөнгүчтөрдүн баарын бир бурчка 
жылдырып салды. Кылычын өзүнө жакын болсун үчүн капта-
лындагы жерге коюп койду. Бир маалда эшик такылдады. Ку-
дуктун түбүнөн чыгып жаткандай үн чыкты. 

– Киргиле!
Күзөт башчысы Абдулла жана дагы бир адам бөлмөгө кирип 

келишти. Султан Ахмед дароо ордунан тура калды:
– Сен муну текшердиңби?
Күзөт башчысы султан Ахмед эмне үчүн бардык жөлөнгүч-

төрдү бир бурчка түртүп койгонун түшүнбөй жатса да, султанга 
таазим этип, колун көкүрөгүнө алды:

– Ооба, мырзам!
Султан Ахмед күзөт башчысына бара бер дегенди билди-

рип, колун шилтеди:
– Кире бериште күтүп тур, жаныңа дагы бир сакчыны алып 

ал. – Анан, келген адамга бурулду: - Сен кимсиң?
    - Сиздин тил алгыч кызматчыңыз, эмир Али Галандар, оо, 

урматтуу султан Ахмед! Эгер уруксат берсеңиз, мен сиздин ча-
паныңыздын этегин өбүү сыймыгына ээ болоюн. – Ушул сөздү 
айткан соң ал тизелеп отуруп, ошол абалда султан тарапка жөр-
мөлөп жөнөдү, бирок султан аны токтотуп койду:

– Тура тур, мунун зарылчылыгы жок. Катта жазылган нерсе 
чынбы? 

Галандардын ичинде бир нерсе үзүлүп кеткендей болду. 
Султан Ахмед ага ишенбей жатканын жана жанына да жолотку-
су келбей жатканын түшүндү. Бирок ал башкаруучуга тезинен 
жооп бериши керек эле.
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– Чын, сиздин курмандыгыңыз болоюн, чын. Бул каргыш 
тийгир аксак өзүнүн небереси Рустамга өз аскерин алып Баг-
дадка барууга буйрук бериптир.

Султан Ахмед бул маалыматты кайрадан текшерүүнү каала-
ды: 

– Ал өзү, аксак азыр каерде? 
– Ал азыр Грузияны көздөй бара жатат, - деп Галандар ка-

мырабастан жооп берди. – Ага Шеки менен Ширваншахтын баш-
каруучулары кошулду. 

Бул кабарды угар замат султан Ахмед селт эте түштү, ант-
кени анын уулу Эмир Тахир дал ушул учурда грузин падышасы 
Мелик Гургенге барган болчу. «Менимче, бул эмир чындыкты 
айтып жатат окшойт», - деп ойлоп, ал өз ордуна отурду. 

– Тур!
Галандар ордунан тура калды, ал катуу коркуп кеткендик-

тен эриндери титирей баштады. 
– Мени ким өзүмдүн сарайымда өлтүргүсү келип жатат, ким 

менин өмүрүмө кол салууну каалап жатат? 
Эмир Галандар ага баарын айтып берип, акыры дагы ко-

шумчалады:
– Мен сизди түшүнүп жатам, султан, биринчи көрүп жаткан 

адамга ишениш кыйын, бирок алтын салынган сандыкчаны ал-
ган адам аны Дежле дарыясынын жанындагы үйдүн жер астын-
дагы бөлмөсүнө коюп койду. Муну текшерсеңиз болот. 

Султан Ахмед жинди болгон адамга окшоп ордуна тура ка-
лып, жерден кылычты алып, Галандардын жанына келди. Анан 
кылычтын учун Галандардын тамагына жакындатты:

– Сен мага жанатан бери жомокторду айтып жатасың, бирок 
менин өмүрүмө кол сала турган адамдын ысымын айтпай жата-
сың, балким ал сен болуп жүрбө? 

Кылычтын мизи Галандардын тамагын бир аз тиле койду, 
анын жакасына кан ага баштады. Галандар чыдабастан онтоп 
жиберди. Ал бир нерсе айткысы келди бирок кылыч аны сүй-
лөтпөй жатты. Анын буттары титиреп, тизелеп отуруп калды, 
анан султанга жалынып-жалбара баштады, бирок кылыч дагы 
деле тамагына такалып турду.
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– Оо, менин мырзам, сиздин курмандыгыңыз болоюн, мен 
бул жерге чын ниетим менен келдим! Сизге кызмат кылып, 
сиздин дасторконуңуздагы калдыктарды жейин деп келдим. 
Мен сизге карата жасала турган коркунучтарды билип калдым, 
ошондуктан келдим. Эми менин кызматыма ушундай сыйлык 
болобу?

– Сен мага анын ысымын айтасыңбы?! – деп султан Ахмед 
кыйкырды. – Эгер сен баарын билсең, ал адамды да билишиң 
керек. Айт, болбосо кеч болуп калат.

– Анын аты… Ал сиздин карамагыңыздагы адамдардын 
бири…Ядигар Ахтачы. Бул ысымды укканда султан Ахмед өзү-
нүн кылычын тартып алып, бурч тарапка басты. Анын бети таш-
тай катып, көзү бир жерге тигилди. Бул кабар ал үчүн күтүүсүз 
болду. Бетин таштай кылып ал өз ордуна барды. Дагы деле өзү-
нө келе элек Эмир Галандар болсо моюнундагы жараатты колу 
менен жаап отурду. 

Султан Ахмед Желаири кылычын кынына салып, жаагын 
алаканы менен кыса кармап, ойлонуп калды. Качандыр бир кез-
де Ядигар Ахтачынын уулун өлтүрүүгө буйрук бергенин эстеди. 
Сөз ташуучунун айтканы эми чынга окшоду. Ал кантип ушул 
нерсе жөнүндө ойлободу экен? 

– Ядигар Ахтачы жөнүндө түшүнүктүү, өз убагында мен 
анын уулун өлтүрүүгө буйрук бергем. Бирок сен өзүңдүн акса-
гыңа эмне үчүн чыккынчылык кылып жатасың? Сенин кандай 
кызыкчылыгың бар? 

Ушул суроону берип алып, кайра дароо ойлоно баштады: 
«Мага ушул адам жакпай турат, бул Темирландын тыңчысы 
болсо керек. Ал аксак – көп баскычтуу аракеттерди ойлонушту-
руу жагынан өтө чебер. Бул тузак экени шексиз. Ойлон, Ахмед! 
Ойлон! Тузакка түшүп калба!».

Али Галандар тизелеп отура калды:
– Менин мырзам, менин бул каргыш тийгир аксакка болгон 

жек көрүү сезимим ушунчалык чоң болгондуктан аны сөз ме-
нен да айтууга болбойт. – Анан, ыйлагандай түр көрсөттү. – Мен 
ошол кайгылуу окуяны эстеген сайын жүрөгүм сыздайт… Бул 
аксак Исфанада менин бардык үй-бүлөмдү союп, бардык байлы-
гымды тартып алган…
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Галандар сүйлөп жаткан учурда султан Ахмед ордунан ту-
руп, аны тегеренип баса баштады. Анан анын арт жагына токто-
ду. Анан капилеттен кылычын өтө тездик менен сууруп чыгып, 
Галандардын моюнуна чапты. Эмне болгонун түшүнүүгө да үл-
гүрбөй калган Галандар «менин султан…» деген сөздү айтканга 
гана жетишип, каптал тарабына кулап түштү. 

Султан Ахмед Желаири өзүнүн кылычын өлтүрүлгөн адам-
дын кийимине аарчып, ачууланып сүйлөдү:

– Өл! Аксактын бардык тыңчыларынын тагдыры ушундай 
болот! 

Кылычты кынына салган соң алаканын эки жолу чапты. 
Бөлмөгө күзөт башчысы кирип келгенде, жерде өзүнүн 

канына чыланган Галандар дагы эле кыркырап жатты. Күзөт 
башчысы мисирейе карап калды, анткени ал ушундай болорун 
күткөн. Ал өлүп жаткан Галандардын жанында турган султанга 
жакындады. Султан Ахмед жерде жаткан Галандарды Темир-
ландын өзүн өлтүргөнсүп карап турду. Күзөт башчысы сөз баш-
тады:

– Чакырыпсыз, башкаруучум…
Султан Ахмед өлүктү көрсөттү:
– Бул тарпты дарыяга ыргытып жибергиле. Анан Ядигар 

Ахтачынын дарыянын боюндагы үйүнө барып, анын астыңкы 
бөлмөсүндөгү чоң сандыкты ачкыла. Анын ичинде алтынга 
толгон кичинекей сандыкча бар, аны мага алып келгиле.

Күзөт башчысы «Сиз айткандай болот!» деп айтып, чыккы-
сы келди, бирок аны султан Ахмед токтотуп койду.

– Баса, кабылдамадагы бардык бектердин жанына сакчы-
ларды коюп, эч жакка чыгарбагыла, жадагалса, дааратканага да 
чыгарбагыла. 

Өлүмдөн коркуу сезими ач көздүк сезимин жеңди. Башка 
бирөөгө ор казган адам ошол жерге өзү түштү. Али Галандар-
дын жансыз денесин канга боёлгон килем менен кошо алып 
чыгышып, ал жерге башка жаңы килем төшөштү. Султан Ахмед 
өзүнүн кызматчыларын абайлап жана ошол эле учурда жек кө-
рүү сезими менен карап, өзүнүн жашыруун бөлмөсүнө кирип 
кетти. Анын жүзүнөн катуу ойлонуп жаткандыгы байкалып 
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турду. «Ядигардын сарайда баары менен мамилеси жакшы, 
жадагалса менин апам Вафа хатун менен да мамилеси жакшы. 
Ооба, эстедим!.. Энем менден бир нече жолу ага жакшы мамиле 
кылышымды суранган. Сен муну кара…Мени бул жарык дүйнө-
гө алып келип, ак сүтү менен багып, мага бешик ырын ырдаган 
энем да ал менен чогуубу? Бул сарайда баары мага каршы экен. 
Дагы жакшы өз убагында бул сакчыларымды Кара Юсифтен 
алган экенмин, болбосо бул аксак Багдадда баарын сатып алып 
коймок экен».

Ал өзүнүн жашыруун бөлмөсүндө ары-бери баса баштады. 
Ага сакчылар кеткенден берки убакыт бир нече күнгө созул-
гандай сезилди. Кызматчылар да эчак кеткен. Ал эки саат бою 
ойлонуп кыйналды. Эгер эшик такылдап калбаганда дагы бир 
нече саат азап тартмак. Эшиктен үн чыкканда султан Ахмед ти-
тиреп кетти: «Кабылдамада отургандар сакчыларымды союп 
салып, эми мени издеп жатышкан окшойт». Анан ал өзүн колго 
алды. «Эгер мени өлтүрүүнү каалашса, анда эмнеге такылдатып 
жатышат?», - деп ойлоду. 

– Кир!
Күзөт башчысы Абдулла колтугуна кичинекей сандыкчаны 

көтөрүп кирип келди. 
– Оо менин мырзам, мына сандыкча, сиз айткан жерден 

алып келдик. 
Султан Ахмед сандыкчанын капкагын ачты. Ичиндеги ал-

тынды көргөндө Галандар чындыкты айтканын жана бул ал-
тын анны - султан Ахмедди өлтүрүү үчүн берилгенин түшүндү. 
Бирок чыккынчыны өлтүргөндүгүнө кейиген жок. Галандар-
дын султан Ахмедке кызмат кылуу тууралуу айткан нерсеси 
анын оюнан чыгарылган нерсе болчу. Бирок султандын шашы-
лып кеткендиги өкүнүчтүү болду. Бул оюнду акырына чейин 
байкаса жакшы болмок. Бирок кечигип калууга да болбойт эле, 
анткени андай учурда Темирландын тузагына түшүп калмак. 
Темирлан көздөгөнү ишке ашты деп ойлой берсин. 

– Сен менин башымды өтө арзанга баалапсың, Аксак, - деп 
ал үнүн күңүрт чыгарып айтты, - Мен али тирүүмүн жана сенин 
түштөрүңдү көп жолу бузам. Сен мага тынчтык бербеген сыяк-
туу мен да сени тынч койбойм.
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Султан Ахмеддин бөлмөсүнө кирер замат Ядигар Ахтачы 
сандыкчаны көрдү. Ал ушул сандыкчаны ошого окшош миңде-
ген сандыкчалардын арасынан да тааный алмак. Аны алтыны-
нан гана эмес, саймаларынан да тааный алмак. Демейде мындай 
сандыкчаларга алтындын буусу түшүрүлчү эмес, анткени сары 
түс ажырашууну билдирет. Баары түшүнүктүү болду, ал өтө 
жаман абалга дуушар болду! Демек султан Ахмед баарын би-
лет! Бирок бул сандыкча бул жерге кантип келип калгандыгы 
түшүнсүз. Султан Ахмед азыр өзүнүн колун кылычтын сабына 
койбостон, арт жагында кармап турду. Жымжырттык өкүм сүр-
дү. Алар экөө тең бири-бирин унчукпай карап турушту. Султан-
дын бөлмөсүнө кирген кезде сакчылар Ядигардын кылычын 
алып коюшкан. Аңгыча болбой Ахмед анын жанына басып кел-
ди, Ахмеддин колунда канжар жылтырап турду. 

– Мен сени өзүмө жакындатып жатканда сенин уулуңду өл-
түргөнүмдү эске алышым керек болчу! – деп султан Ахмед акы-
рын айтты. – Сенин жек көрүү сезимиң качандыр бир кезде мага 
чайпалып төгүлөрүн билишим керек эле… Бул дүйнөдө кимдин 
берилгендик сезими анын өз уулун өлтүргөн адамдан өч алуу 
сезиминен жогору болушу мүмкүн? Сен өзүнүн берилгендигин 
далилдөө максатында өзүнүн уулун курмандыкка чалган экин-
чи Ибрагим пайгамбар боло албайсың. Сенин сарайдагы өнөк-
төштөрүң ким? – деп султан Ахмед катуу кыйкырды.

Султандын катуу кыйкырыгы жана ачууланган көздөрү Ах-
тачыны өзүнөн өзү артка кадам таштоого аргасыз кылды. Би-
рок андан кийин ал ачууланып кайрадан алдыга кадам ташта-
ды. Кеч болуп калды, баары бүттү. 

– Мен бирөөнүн жардамына муктаж болгудай сага окшоп 
алсыз эмесмин! – деп Ахтачы ачуулу айтты. – Таш боор! Сен ме-
нин жүрөгүмдү ушунчалык оор жарадар кылгандыгың үчүн ал 
жара дале айыга элек!

– Сенин уулуң менин жоокерим болгон, ал эми менин жоо-
керлерим өздөрүнүн башкаруучусу үчүн өлүүгө даяр болушу ке-
рек! Сен ал мени өз көкүрөгү менен жебеден сактады деп ойлоп 
жатасыңбы? 

– Жо-о-ок, бул такыр башка иш. Сен менин уулумду анын 
атасынын көз алдында өлтүрдүң. Эмне үчүн?! Каяктагы бир 
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жаман ат үчүнбү? Мага бул алтынды беришпегенде деле, - деп 
Ахтачы бурчта турган сандыкчаны көргөздү, - мен баары бир өз 
чечимимди ишке ашырмакмын. Сен өлүмгө татыктуусуң жана 
качандыр-бир кезде сага ошол өлүм келет. Менин куралымды 
алып салышты, болбосо азыр мен сенин башыңды сокур тоок-
тун башындай кылып кесип салмакмын. 

Султан Ахмед өзүнүн канжарын Ахтачыга жакындатты.
– Эгер баш алына турган болсо дал ошол сенин башыңды 

мен алам! Бул сарайда сенин шериктериң ким экенин айтсаң, 
башың ийиниңде калат. 

Ахтачы арт жакта турган сакчыны көзүнүн кыйыгы менен 
карады. Ал ыңгайлуу учурдан пайдаланып, султан Ахмедке жа-
кындап, аны колу менен муунтуп салгысы келди.

– Сен менден шериктерим ким деп сурап жатасыңбы? – деп 
Ахтачы алдыга бир кадам жасады, ушул учурда канжардын учу 
анын курсагына бир аз сайыла түштү. Ал курсагы ооруй түш-
көнүн сезди – бул өлүм сезими болчу. Бирок ошол эле учуда ал 
Ахмедди алаксытууну чечти: - Сарайда баары сага каршы. Сен 
алардын баарынын аттарын сурагың келип жатса керек. Отур, 
мен сага айтам, ал эми сен жаз. 

Султан Ахмед жакын жерде жаткан кагазды жана калем-
ди көз кыры менен карады. Ядигар үчүн ушул нерсе жетиштүү 
болчу. Бирок султан Ахмед өзүнүн канжарын колунан бошоткон 
жок, ошондуктан Ядигар ага колдору менен атырылганда анын 
ичине канжарын сайып жиберди. Ядигар анын курсагы катуу 
ооруп кеткенин сезди. Анын колдору менен буттары дароо ал-
сыздана түштү. Султан Ахмед четке качканда анын өзүнө жана 
жаңы эле төшөлгөн килемге кан фонтандай болуп атырылды. 
Ахтачы болсо «Сени Алла жазаласа экен!» деп кыйкырган бой-
дон килемге кулады. 

– Өл! – деп султан Ахмед да кыйкыды. – Чыккынчылардын 
тагдыры мындан кийин дайыма ушундай болот! 

Анан ал канжарды өзүнүн башынан жогору көтөрүп, ыра-
йым сурабастан онтоп жатканАхтачынын жүрөгүнө сайды. Жа-
радар болгон Ахтачы акыркы жолу кыйкырып жиберип, анан 
унчукпай калды. Бирок анын чоң ачылган көздөрүндө дагы 
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деле катаал жек көргөндүк көрүнүп турду. Султан Ахмед болсо 
эч нерсе болбогондой өз канжарын Ахтачынын жүрөгүнөн суу-
руп чыгып, анын кийимине аарчып койду. 

– Мунун канын өзүнүн кийими аарчысын, - деп айтып, кү-
зөт башчысын карады. – Муну бул жерден алып кет! Менин апам 
Вафа хатун каякта? 

Башкалардын үрөйүн учурчу окуяларга жанатан бери күбө 
болгон күзөт башчысы токтоолук менен жооп берди:

– Ал өзүнүн бөлмөсүндө, менимче, бир аз сыркоолоп калган 
окшойт.

–Хм… Жакшы көргөн уулун көргөндө же төшөктөн турат 
же…

– Анан сакчыга анын артынан жүрүүгө буйрук берди.
Өлүмдөн коркуу сезими жек көрүү сезимин да жеңди. 
Эми султан Ахмед өз сарайынын бөлмөлөрүнөн тынч жана 

коркпой баса баштады. Бирок ал баары бир өлүмдөн абдан кор-
куп жатты жана анын ошол коркуу сезими анын жинин ал анса-
йын күчөтүп жатты. 

Ал өзүнүн энеси жаткан бөлмөгө киргенде күзөт башчысы 
сарайдагы эреже боюнча кире бериш бөлмөдө калды. Кызмат-
чылар болсо унчукпастан баштарын ийип чыгып кетишти. Сул-
тан Ахмед өзүнүн апасы онтоп жаткан төшөккө келди:

– Менин жакшы көргөн апамдын ден-соолугу кандай? – деп 
сураган султан Ахмед анын баш жагына отурду. 

– Менимче, өлүп жатат окшойм, - деп Вафа хатун онтоду.
Султан Ахмед жанында жаткан жаздыкты алып, бир нече 

жолу кысты. 
– Каза болот окшойм деп туура айтып жатасыз. Айтчы, мага 

чыккынчылык кылып жатканыңда ушул жөнүндө ойлондуң 
беле?

Вафа хатун эч нерсени түшүнбөстөн башын бир аз көтөрүп, 
сөз сүйлөдү: 

– Эмне деп айтып жата…
Ал өз сөзүн бүтүрүүгө үлгүрбөдү, султан Ахмед аны жаздык 

менен думуктуруп салды. Каршылык көрсөтүүгө деле алы кал-
баган карыган аял бир нече жолу жулкунду, анын буттары да 
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бир нече жолу кыймылдады… Ал бетине басылган жаздыкты 
колдору менен алууга да аракет кылып көрдү, бирок уулунун 
колдоруна карыган аялдын алы жетпеди. Анан акыркы жолу 
бир булкунуп, ошол бойдон унчукпай калды. Султан Ахмед ор-
дунан туруп, жаздыкты апасынын бетинен алып салды. Өлүп 
калган аялдын көздөрү жана ооздору ачылган бойдон калган 
экен. Султан Ахмед жек көрүү сезими менен жымайып коюп, 
апасынын башын көтөрүп, алдына жаздыкты койду. Анан анын 
бетине дагы бир жолу карап, эриндерин кыйшайтты. Анын жан 
дүйнөсүндө өзүнүн кылган ишине байланыштуу эч кандай се-
зим пайда болгон жок. Султан Ахмед бөлмөдөн чыгып, кызмат-
чыларга акырын сүйлөдү: 

– Энем каза болуптур.
Өлүмдөн коркуу сезими энеге болгон сүйүүнү жеңди. 
Сарайдын таш төшөлгөн короосунан чыгып жаткан така-

нын үндөрү адамдардын сандарын эсептеп жаткансыды. Бирок 
бул сан Султан Ахмед чыккынчы деп эсептей турган адамдар-
дын санына шайкеш келе алмак эмес. 

Бир жуманын ичинде Султан Ахмед өзүнүн айланасында-
гы адамдардын арасынан эки миңге жакын кишини өлтүрттү. 
Бирок өлүмдөн коркуу сезими аны дагы деле бошотпой жатты. 
Ага душмандай көрүнгөн ар бир адамды ал дароо өлтүрүү зарыл 
деп эсептеген. Кызматчылар анын жата турган бөлмөсү турсун 
жалпы бөлмөсүнө да жакын келтирилген эмес. Тамакты кыз-
матчылар анын эшигинин жанына коюп, анан эшикти такыл-
даткан соң дароо качып кетишчү. 

Султан Ахмед өзүнүн жаткан бөлмөсүнөн да корко башта-
ган, жөн эле коркпостон, үйрөйү уча баштаган. Акыры баарын 
таштап, эч кимге билгизбестен Дежле дарыясынан өтүп, Кара 
Юсифке жөнөгөн. Бирок ал жакта да эч кандай чечимге келе ал-
бастан Байезидке качкан. 

Темирлан бекер отурганды такыр жактырчу эмес. Ал эгер 
адам ишсиз отурса, анын мээси бөксөрө баштайт деп эсептеген. 
Анын жоокерлери да ошондой болушкан. Эгер алар узак убакыт 
бою салгылашууларга катышпай калышса, бошоңдоп, үйрөнгөн 
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нерселерин унутуп, бекерчиликтен семирип, эч кимге керексиз 
жүккө айлана баштаган. 

Карабахта кыштаган Темирлан түнү «Зафар-намени» (73) 
жана Низамеддин Шамини угуп, ага тиешелүү кеңештерди бе-
рип, түзөтүүлөрдү жасап турган. Бирок ага бул китеп баары бир 
жаккан эмес. Узакка созулган кышкы түндөрдүн биринде китеп-
тин кезектеги бабын угуп жатып, ал өзү жөнүндө жаңы китеп 
жазууга тапшырма берген. – «Зафар-наме» оор тилде жазылган 
экен. Башкаруучу ал китептин авторуна дал ошентип айтты: 
«сенин китебиңдеги сөздөр ушунчалык татаал болгондуктан 
мен аларды кыйынчылык менен түшүнүп жатам. Китеп эл үчүн 
жазылат, ошондуктан түшүнүктүү болууга тийиш». Ошондон 
кийин ал өзүнө улгайып калган тарыхчы-жазуучуну чакыртпай 
калды. Ага өзү өткөн жолду жана өзүнүн жеңиштерин эч ким 
өзүнөн артык кылып жаза албастай сезилди (74). 

…Эшикте 1400-жылдын кыш мезгили. Темирлан чатырдын 
ичинде отуруп, Курандын «Баалуулук» деген сүрөөсүн угуп 
жатты. Анын небереси 56-аятты үн чыгарып окуп жатканда Те-
мирлан бир чечимге келген. Ал аятта мындай сөз бар эле: «Пай-
гамбар, гяурларга каршы күрөшкөндөргө сыйлык бер». Темир-
лан отурган жеринен эле дароо буйрук берди: 

– Аскер жөн эле тура бергенден көрө жортуулга чыкканы 
жакшы! Ушул аятты уккандан кийин мен гяурлар менен андан 
бетер салгылашкым келип кетти. 

(73) «Жеңиштердин китеби»
(74) Кийин Темирлан дүйнөдө белгилүү болгон «Тузукат-и-

Темирлан» («Темирландын күндөрү») деген китеп жазат.

–Даярдангыла, биз гяурларга каршы жортуулга чыгабыз!
Эмирлердин бири өз пикирин билдирүүгө батынды:
– Оо, Эмир, тоолордо жыйырма күндөн бери кар жаап, жол-

дор киши өткүс болуп калды. Биз аскерди кыйратып алышыбыз 
мүмкүн. 

Темирлан кызарган көмүрлөрү бар мештин жанында оту-
руп, эч кимди карабастан, жанында отурган Улукбекти башы-
нан сылап койду. 



– 344 –

– Гиндукуш тоолорунда мындан жакшы шарт болду беле? 
Жок, эгер ошол оор жолдорду эстесек, бул жолдор анын жанын-
да бейиш болуп калат. Менин буйругумду уккула! Он жоокердин 
ичинен ар бир үчүнчү жоокер азык-түлүк жана курал-жаракта-
ры менен кошо эртеңки күндөн баштап жортуулга даяр болсун. 
Грузин гяурлардын Хамша деп аталган өрөөнүнө жөнөйбүз! 

Инженердик топ бир нече күндүн ичинде Курунун үстүнөн 
көпүрө курду. Андан кийин аскерлер Шеки тарапка жөнөштү, ал 
жерден Шейх Ибрагим менен Сейид Ахмеддин жоокерлери да 
Темирландын аскерлерине кошулду.

Грузиндер Хамша өрөөнүндөгү чытырман токойлордон, 
катуу сууктан жана тизеге жеткен калың кардан Темирлан өтө 
албайт деп ойлошкон. Темирлан болсо жортуулга дал ушундай 
эсеп менен чыккан: өтө алгыс токойдон өтүү! Анын буйругу 
кыска жана так болду: токой арасынан жол салуу! 

Аскерлер он күндүн ичинде балта жана аралардын жардамы 
менен жыгачтарды кесип, узун жол салышкан. Ушул иш-аракет-
тер аяктаган соң кол салууну күтпөй отурган грузиндерге Те-
мирландын аскерлери кара шамалга окшоп учуп киришти. Алар 
«Аллаху Акбар!» деген кыйкырыктар менен баарын заматта бү-
түрүштү. Хамшинин башкаруучусу жана анын айланасындагы 
адамдар гана куткарылууга үлгүрүп калышты. Аскерлер алар-
ды Ахсуин өрөөнүнө чейин кууп барып, кайра артка кайтышкан. 
Жыйырма күндөн ашык убакыт бою катуу кар жаап турду. Гру-
зиянын бардык байлыктарын тартып алуудан мурда Темирлан 
ал жердеги бардык жүзүм бактарын кыйып салууга буйрук бер-
ди. Темирланга бул жердегилер «өлгөн адамдын денесин шарап 
менен жууп, анан көмүшөт» деп айтышкан. 

Ушул жортуулдан кийин Темирлан кайрадан Карабахка 
кыштоого келген…

…Бир нече күн жааган кар бардык нерсени жапкан аппак 
жуурканга окшоп калды. Аскердик лагерь такыр башкача бо-
луп өзгөрдү. Чатырлардын үстүнө күн тийгенде түркүн түстүү 
күн желесин чагылдырган карлар чагылышып, кадимки баш 
кийимди элестетип турду. Чатырлардын ичинен чыгып жаткан 
түтүндөр эшиктеги суук абага өзгөчө жыт берип жатты. Эртең 
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мененки намаздан кийин бул жердеги көрүнүш кайрадан өз-
гөрдү. Чатырлардын тоголок түрдө жасалган үстүңкү бөлүктө-
рүндөгү топтолуп калган карларды түшүрүү үчүн жоокерлер 
найзалардын мокок учтары менен чатырлардын көшөгөлөрүн 
көтөрүп жатышты. Чатыр үстүндөгү кар ылдыз көздөй сыйга-
ланып түшүп, ошол жерде ээрип жатты. А жоокерлер эриген суу 
чатыр ичине кирип кетпеши үчүн аны өздөрүнүн калкандары-
нын жардамы менен алысыраак жакка алпарып ыргытышты. 
Чатырларды тегерете найзалар жана алардын астына калкан-
дар тиреп коюлган. 

Четтен караганда бул аскердик лагерь кичинекей бир шаар-
чаны элестетет. Бул аскердик лагерде кадимкидей мончолор, 
көчөлөр, мечит жана андан тышкары алыс эмес жерде соодагер 
Афшар башкарган базар боло турган. 

Жаңы эле жаап койгон кар адамдар баскан сайын кыйч эт-
кен үн чыгарат. Логман Баба жана «Году» деген кошумча ысы-
мы бар Гасан чатырлар арасына салынган жолдо келатышты. 

…Гасанды тоодон Тикмедашка Логман Баба чакырып, ага 
жагдайды түшүндүрүп, башкаруучу аны кечиргенин кабарла-
ган. Негизи тоодогу жашоодон Гасан кыйналган деле эмес, би-
рок ал өзүнүн жүз гана аскери менен бир нерсеге жетишүү өтө 
кыйын экенин түшүнгөн. Жаштыгына карабастан ал акылдуу 
жана зирек болчу. Анан өзүнүн сүйгөн кызын күн сайын көрүп 
турууга көнгөн Гасан тоодо жүгөндө ал жөнүндө кабар гана 
алып турган. Учтуу тоолордун арасындагы үңкүрлөрдө жаша-
ган жоокерлер кээде айыл ичинде Мираншахтын аскерлери 
ээн баштык кылганын угушканда, тезинен айылга түшө калып, 
аларга тайманбай кол салып, анан кайрадан тоого чыгып кетип 
турушкан. 

Темирлан Азербайжанга келгенде Гасан тоодон такыр түш-
көн жок. Себеби Темирландын жеңилгис аскерлеринен сак бо-
луу керек. Кээде ал Тебризге өзүнүн адамын жашыруун жөнө-
түп, кабар алып турган. Логман Бабанын чабарманы келгенде 
Гасан азырынча ага ырайым көрсөтүлгөнүн түшүндү. Темир-
ланга барууга ал бир шарт менен гана макул болду: Логман 
Баба аны жалгыз калтырбашы керек. Бирок ошол эле учурда ал 
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Темирлан өз сөзүнө турган адам экенин жакшы билген. Бирок 
ошентсе да бул дүйнөдө бир Аллага гана толук ишенсе болот. 

Улуу Темирландын чатырына жакындаган сайын кара ки-
йимчен сакчылардын саны көбөйө баштады. Сансыз чатырлар-
га жана алардын ичтеринен чыгып жаткан түтүндөрдү көргөн 
Гасан мындай аскерге эч ким туруштук бере албастыгына кө-
бүрөөк ишене баштады. «Мен кимге каршы согушуп жүрдүм?», 
- деп ал өзүнө суроо берди. Бир четинен ал өзүнүн кичинекей 
тобу болсо да, чегинбеди, коркподу жана жеңилбеди. Мына ушу-
ну менен сыймыктанды. 

…Башкаруучунун чатырына бир нече кадам калганда Лог-
ман Баба бир топ адамдын курчоосунда келе жаткан Миран-
шахты көрүп калды. Ал аны дарылагандан бери жакшы эстеп 
калган. Дарыгер эч жакка бурулбастан Гасанга акырын сүйлөдү:

– Мираншах келе жатат, сен унчукпа, билмексен болуп кой. 
Биз Темирланга кирип алсак жетиштүү, калганы, иншалла, жак-
шы болот. Мираншах таптакыр акылынан адашкан, эгер сени 
таанып калса, өч алууга аракеттенип, ойлорубуздун баарын бу-
зуп салышы мүмкүн. 

Гасан адегенде Мираншахты жек көрүү сезими менен тик-
теп, анан көздөрүн кайрадан башка жакка буруп, эки-жакты ка-
рады. Кокус бир нерсе болсо, Мираншахты жакшылап уруп, анан 
чатырлардын арасынан өтүп, тоого качып кетүүнү да ойлоду. 

Мираншах да дарыгерди таанып калып, кадамын тездетти. 
Жакындаганда үнүн катуу чыгарып саламдашты, анан дарыгер-
дин колунан өөп, өзүнүн чекесине тийгизди. 

– Белгилүү дарыгерди Карабахта көрүп жатканыма абдан 
кубанып турам!

Анан, узун бойлуу, сулуу Гасанды карап, суроо берди:
– Бул жаш жигит ким?
Логман Баба анын суроосуна көңүл бурбастан өзүнүн ала-

канын Мираншахтын чекесине коюп, эки бармагы менен аны 
кабагын эки жакка жылдырган соң карегине көңүл коюп кара-
ды. Дарыгер ушинтип жатканда Мираншах күнөөлүү окуучуга 
окшоп унчукпай турду. 

– Сен мен жазып берген нерселерди ичип жатасыңбы?
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Мираншах башын чайкап «жок» деген белги берди:
– Жок, сарай дарыгери аларды ичүүнүн зарылдыгы жок 

деди. 
– Көрүнүшүң жакшы болуп турат, менимче, кесиптешим 

ушул себептен улам ошондой чечим кабыл алса керек. Бирок 
сени дагы бир жолу текшерип коюу артыкбаш болбойт. Эгер 
каршы болбосоң, башкаруучудан чыккандан кийин сени дагы 
бир жолу текшерейин. 

Мираншах буга макулдугун билдирди.
– Мен каршы эмесмин, бирок…балким анын зарылдыгы 

жоктур? – деп ал Гасанды дагы бир жолу шекшип карады. – Сиз 
бул жаш жигит ким экенин айтпадыңыз.

– Менин шакиртим, - деп Логман Баба анча көңүл бурбастан 
жооп берип, өз жолун улады. – Мени башкаруучу күтүп жатат…

Мираншах да өзүнүн адамдары менен басып кетти…
Чатырдын ичинде, көчмө тактыда Темирлан отурду. Ча-

тырды жакшы ысытуу үчүн Темирлан тактынын эки тарабына 
тең меш койдурткан. Чатырда Темирландан тышкары соодагер 
Агбаба да отурган. Ал башкаруучуга Багдадда болгон окуялар 
тууралуу кабар берип бүткөн болчу. Логман Баба башын бир аз 
ийип, саламдашып, башкаруучуга ден-соолук каалады. Гасан 
болсо дарыгер үйрөткөндөй тизелерин бүгүп, башын көтөрбөс-
төн ошол абалда отурду. Гасанга Темирлан башынан эле каар-
дуу көрүндү. Бул чыныгы башкаруучу эле! Ага бүткүл дүйнө 
баш ийиши керек болчу! 

– Быйыл Азербайжанда күн абдан суук, - деди Темирлан. – 
Тебризде аба ырайы кандай? Ушул жердегидей суукпу же жы-
луураакпы? 

Темирлан сөздү каякка буруп жатканын Логман Баба тү-
шүндү. 

– Жок, башкаруучум! Тебризде мындайдай болбойт. Кээде 
гана өтө суук болуп калат. Башкаруучум, сиз ал жерге барып 
келгенден кийин ал жакта суук деле болбой калды… Анан, ти-
зелеп отурган Гасанды көргөздү. – Мындан ары да Тебризде аба 
жылуу болсун үчүн мен өз сөзүмө турдум. 

Дарыгердин ара-чолодо айтылган ушул сөзү Темирланга 
жакты. 
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– Биз да убадаларыбыздан эч качан баш тартпайбыз, - деп 
Темирлан баса айтты. – Биздин сөзүбүз бир, ал сөз Түрктүн сөзү! 
– Анан, Гасанды көргөзүп, суроо берди: - Бул сен айткан Годубу? 

– Ооба, так ошондой, башкаруучум, бул - Году. Ал экинчи 
имамдын ысымын алып жүрөт. 

– Тур, - деп Темирлан дагы деле тизелеп отурган Гасанга 
сүйлөдү. Гасан ордунан оор турду, бирок көзүн жерден албады. 
Эмир да ордунан туруп, Гасандын жанына аксап басып келди. 
Алар менен кошо Агбаба да ордунан турду. Темирлан узун бой-
луу, келбеттүү жана чымыр денелүү Гасанды жакшылап карап, 
анан күтпөгөн жерден суроо берди:

– Мага кызмат кылгың келеби?
Күтүлбөгөн суроодон Гасан өзүн бир аз жоготуп коюп, эмне 

деп жооп берүүнү да билбей калды. Бул жакка келгенге чейин 
ал Эмирден кечирим сурап, эгер ал уруксат берсе, Тебризге кай-
тып келип, өзүнүн сүйгөн кызынын ата-энесине Логман Бабаны 
куда түшүп барууга жөнөтүүнү ойлогон. Ал эми азыр баары бир 
заматта өзгөрүп кеткени турат! Мындай сунуш берилиши өзү 
мүмкүн беле? Темирлан аны унчукпастан кечирип жана андан 
тышкары ага кызмат кылууну сунуш кылып жатат! Мунун баа-
ры Гасан үчүн табышмак болуп турду. Эгер баш тартса, башка-
руучунун ачуусун келтирип, Тебризге кайтпай да калышы мүм-
күн.

– Мен үчүн бул чоң сыймык, оо Эмирим, - деп Гасан башын 
көтөрбөстөн кайрадан тизелеп отура калды. – Бүткүл дүйнөнү 
титиреткен башкаруучуга кызмат кылуу улуу сыймык!

Ушул жерден Гасанды Эмир эмне үчүн ошол дүйнөнү тити-
реткен башкаруучуга каршы көтөрүлдүң деп жемелегиси ке-
лип, бирок өзүнүн уулу Мираншахтын кылыктарын эстеп, ток-
топ калды.

– Сен өз убагында чечим кабыл алууну билет экенсиң. Тур! 
Сен жөнүндө кабар Самаркандга чейин жетти. Айтчы, сенин 
жолдошторуң каякта? 

Гасан өзүн түз кармап, анан уялгансып сүйлөдү:
– Мен жөнүндө кептер өтө апыртылып жиберилген, баш-

каруучум! Мен адилетсиздикке каршы күрөшүп жаттым. Ошол 
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кезде болуп жаткан окуялар сиздин адилеттүүлүгүңүзгө тапта-
кыр каршы келип жатканын жана эртеби-кечпи сиз буга байла-
ныштуу бир чара көрөрүңүздү билгем. Мен ойлогондой болду: 
сиз Азербайжанга келериңиз менен дароо адилеттүүлүктү ка-
лыбына келтирдиңиз. Ал эми менин жолдошторум дагы деле 
тоодо. Сиз буйрук берериңиз менен алар да сизге кызмат кы-
лууга даяр болушат. 

Темирлан ыраазы болуп, эриндерин кысып, башын ийкеди, 
анан өзүнүн тактысына кайрылып келди:

– Абдан жакшы! Сен өзүңдүн адамдарыңды алып, даярдан. 
Агбабанын кербени менен кошо Сиваска барасың. – Ошентип 
айтып Темирлан алысыраакта унчукпай турган Агбабаны кара-
ды. – Эмне кылышың керек экенин сага күзөт башчысы Тахмаз 
бек түшүндүрүп берет. Ал эми мунун баары аяктагандан кийин 
биз сага Тебризде сонун бир майрам өткөрүп беребиз. 

Эмирдин акыркы сөзү эмнени билдиргенин Гасан жакшы 
түшүнүп турду, демек ал баарын билген экен! 

– Аткарылат, менин башкаруучум!
Темирлан бир нерсени ойлонуп, көпкө чейин унчукпай тур-

ду, анан, ыраазы болуп турган Логман Бабаны карады.
– Логман Баба сен бул жакка кирерден мурун Мираншахка 

жолуксаң керек, аны дагы бир жолу текшерип койсоң жакшы 
болор эле. 

– Көрдүм, оо Улуу Эмир! Биз бул жактан чыгарыбыз менен 
мен анын чатырына барам. 

– Алла силер менен, создуктурбагыла.
Кечинде Халил Султан жанына Улукбекти отургузуп алып, 

чатырдын бир бурчунда ага Шемахадан алып келген Насими-
нин ырларын окуп берип аткан. Кичинекей канзаадага ал кээ 
бир сөздөрдүн же ойлордун маанилерин түшүндүрүп берип тур-
ган. Ырларды окуп жаткан кезде Халилдин үнү чатырдын баш-
ка бурчуна угулбаганы менен чын жүрөктөн чыгып жатты:

Менин айым сулуулуктун жогорку жагына    
көтөрүлгөндө. Сен жаркыраган асман менен айдын 
жүзүн көрөсүң. Сенин бакыйган-сымбаттуу тулку  
боюңду бейиш багы көрөрү менен бардык кипаристер 
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жана түптөр жыгылып, кызгануудан күйүп кетишет.   
Өз сулуулугуң менен сыймыктанганыңда чекеңе 
жабылган нерсени алып таштайсың. 
Розалар уялганынан баштарын жерге салып, кыйраган 
кыялдарды жемелешет. Сенин аппак болуп 
жалтыраган жүзүң, айды жабып, уялтты:
Ал караңгылыктын алкагында кем баалуу жана 
оорулуу болуп чыкты. 
Менин айым сулуулуктун жогорку жагына    
көтөрүлгөндө. Сен жаркыраган асман менен айдын 
жүзүн көрөсүң. Сенин бакыйган-сымбаттуу тулку  
боюңду бейиш багы көрөрү менен бардык кипаристер 
жана түптөр жыгылып, кызгануудан күйүп кетишет.   
Өз сулуулугуң менен сыймыктанганыңда чекеңе 
жабылган нерсени алып таштайсың. 
Розалар уялганынан баштарын жерге салып, кыйраган 
кыялдарды жемелешет.

Халил жонуна жатып, колдорун башынын артына койду:
– Акын жакшы айткан экен:

      Өз сулуулугуң менен сыймыктанганыңда чекеңе 
жабылган нерсени алып таштайсың. 
Розалар уялганынан баштарын жерге салып, кыйраган 
кыялдарды жемелешет.

Ушул ырды окуп жатып, ал кыялданып жатты: «Оо Алла, бул 
ырлар мен үчүн жазылгансыптыр. Кызык, азыр Лятафет эмне 
кылып жатты экен?» Ал Лятафетти элестетип, анын жибектей 
чачтарынан сылап, бетин эстегенге аракет кылып жатты. Анан 
анын көгүш көздөрүнө карап, өзүн алардын ичинде булак суусу-
нун ичинде чөгүп жаткандай сезди. Ал Шады Мүлктүн жанында 
болуп, ал менен бирге сүйүү бакытын сезүүнү каалады. Ал Шады 
Мүлк анын жанында отуруп, бактылуу болуп күлүп жатканын 
элестетти. Ушундай сулуулук керемет эмей эмне? 
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Улукбектин шыбыраганы Халилди кубанычтуу ойлордон 
алаксытып, ал элестетип жаткан Шады Мүлктүн бактылуу жүзү 
дароо жоголду. 

– Халил, бизге эмне үчүн ушул ырларды, Насими жазган ыр-
ларды окутушпайт? 

– Билбейм, башкы молдо аны гяур деп эсептейт экен. Ошол 
себептен чоң атам анын ырларына тыюу салган. 

– Сен ал китепти мага окуганга бересиңби?
– Берем, бирок Алла үчүн суранам, муну эч ким билбесин, 

болбосо чоң ата баарын жазалайт.
– Кадырың жам болсун, мен аны эч кимге көргөзбөйм.
– Макул, мен анда бул ырларды өзүмө көчүрүп алып, аларды 

Самаркандга жөнөтүп, анан китепти сага берем. 
Канзаада ордунан туруп, шамды алды, анан чатырдын бер-

ки бурчунда турган сандыктан калем менен кагазды алып, ыр-
ларды кооз кылып көчүрүп жазды. Бүткөн соң кагазды төрт 
бүктөдү. 

– Муну Самаркандга кете тургандардан берип жиберем. 
…Темирлан өткөргөн тойдон Сарай Мүлк түн жарымында 

кетти. Ага Индиядан алып келинген жарым жылаңач бийкеч 
кыздар жакпады. Ал мындай нерселер жаштарды бузуп, туура 
жолдон алыстатат деп ойлогон. Жаштар мындай көңүл ачуу-
лардын ордуна кайраттуулук жана эрдик жөнүндө ойлошу ке-
рек. Той учурунда ал бир нече жолу чыгып кетүүгө аракет кы-
лып, бирок калууга мажбур болгон, анткени той бүтмөйүнчө эч 
кимге кетүүгө уруксат берилген эмес.

Ал чатырга киргенде бучта турган кызматчы кыз чатырды 
чырак менен жарык кылып турду. Алыскы бурчта зорго эле кү-
йүп турган шамды көрүп, таң калып сурады:

– Канзаадалар укташа элек окшойт?
Канзаадалар болсо чатырга бирөө киргенин көрүп, дароо 

этияттана башташты. Халил Султан өздөрү окуп жаткан китеп-
ти жаздыктын кабына шамдагайлык менен беките койду. 

– Ооба… Биз уктай элекпиз, сүйлөшүп жатабыз.
Сарай Мүлк өзүнүн көйнөгүнүн узун этегин кармап, кан-

заадалардын жанына келгенде алар ордуларынан турушту.
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– Чоң атаңар экөөңөрдү сурады. Мен аталаш бир туугандар 
сүйлөшүп жатышат, бирок бир аздан соң укташат деп айттым.

Халил ичинен чоң энесин мактап койду. Азыр ал чоң атасы-
нын чакырышын каалабай турду. Кургак жана катуу тартиптер 
кээде аны тынчсыздандырган. Чоң атасынын жанында ал эр-
кин ойлоп, өзүн ээн-эркин алып жүрө алган эмес. 

– Сиз туура айтып жатасыз, чоң эне, биз чынында эле сүйлө-
шүп жатабыз.

Сарай Мүлк канзаадаларды көзүнүн чети менен карап коюп, 
үнүн мээримдүү чыгарып айтты:

– Кызык, эмне жөнүндө маектешип отурдуңар? 
Халил Султан мукактанып жооп берди.
– Азыр айтам. Иним, сен башка чатырга барып турасыңбы? 

– деп ал Улукбекке кайрылды. 
Кичүү канзаада ордунан көңүлсүз турду, бирок Халил көзүн 

кысканда, башка жакка барып туруу керек экенин дароо түшүн-
дү. Халил Султан чоң энесин колунан кармап, чатырдын орто-
сундагы мештин жанына ээрчитип барды. 

– Отуруп туралычы.
Алар экөө тең отурушкан соң Халил көсөөнү алып, көмүр-

лөрдү ары-бери жылдырды, кызарып турган көмүрлөр дароо 
күйө баштады. Анан ал көмүрлөрдүн үстүнө дагы бир кертим 
жыгачты таштады:

– Чоң атамдын маанайы кандай? 
Канзаада сөздү каякка буруп жатканын Сарай Мүлк түшүн-

дү. 
– Аллага шүгүр, баары жакшы.
– Чоң атама айттыңызбы?
Мен аны кантип айтмак элем? Ал төмөнкү топко кирген 

кызга үйлөнүүгө каршы экенин сен билесиң го. 
Халил Султан ушуну гана күтүп турган.
– Ал төмөнкү топтогулардан эмес, чоң эне. 
– Анда ал ким? – деп Сарай Мүлк каштарын кыймылдатты.  

– Ал ушунча жылдан бери Самаркандда жашайт. Биз аны билбе-
генсип сүйлөп жатасың го. 

Канзаада чоң энесин уялып карап койду. Анын жүзүнөн 
сүйүү менен толкундануу сезими байкалып, жаагы диртилдеп 
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турду. Мындай сезимдер Сарай Мүлккө белгилүү болчу. Анын 
небереси өтө катуу ашык болуп калган! Бул чыныгы сүйүү бол-
чу! Өз убагында Сарай Мүлк да ушундай сезимди башынан ке-
чирген. Бирок өз сүйгөнү менен бирге боло албай калган – ант-
кени ал хандык бийлик уруудан болгондуктан ханга күйөөгө 
беришкен, бирок анын жүрөгүндө катуу так калган. Тагдырдан 
качып кетүү мүмкүн эмес! Ошентип ал өзүнүн абалына ыраазы 
болуп калган. Бирок Темирландын биринчи аялы болуу – оңой 
эмес. Бирок ал өз милдетин жакшы аткара алды. Эми анын не-
береси бирөөгө ашык болуп жатат. Бирок Сарай Мүлк өзүнүн ба-
шынан өткөргөн кайгыны анын небереси да өткөрбөшү керек 
болчу. Ага сөзсүз жардам берүү зарыл. 

– Сени эмне тынчсыздандырып жатат, айтчы. Мен өзүмдүн 
жакшы көргөн небереме жардам берүүгө аракет кылайын. – 
Анан ал небересинин жаагын өзүнүн колдору менен назик сы-
лады. – Мага бирок баарын ачык айт. 

Халил чоң энесинин жумшак колун кармады. Небереси аб-
дан толкунданып жатканын сезип, Сарай Мүлк жылмайып, те-
рең дем алды. 

– Макул, - деп айтты канзаада. – Бирок азыркы сүйлөшүү жө-
нүндө эч кимге айтпайм деп убада бериңиз. Азырынча эч кимге 
билдирбей туруу кажет. Сөз бересизби?

Сарай Мүлк кайрадан жылмайды. Бирок бул жолку жыл-
маюу такыр башкача болчу. Ал колун алып, небересин кучакта-
ды:

– Албетте сөз берем, менин кичинекейим. 
Халил Султан ага Шейх Ибрагимден уккан нерселердин баа-

рын шашпай айтып берди. Сарай Мүлк аны абдан кунт коюп 
угуп, кээ бир нерселерди тактоо үчүн кез-кезде суроолорду бе-
рип жатты. Шады Мүлк чындыгында шахтын кызы экени аны 
абдан сүйүндүрүп, бирок ошол эле учурда капалантты, анткени 
бул кабарды баарына жайып, кыз төмөнкү топтон эмес экенин 
баарына билдирүүгө азырынча болбойт эле. 

– Кыз өзү бул жөнүндө билеби?
– Билбейм, - деп Халил ийинин куушуруп койду. – Эгер бил-

генде айтмак. – Анан бир аз ойлонгон соң сөзүн улады: Ооба, ал 
эч нерсени билбейт, анткени мага ишенет да. 
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Бул кабар Сарай Мүлктү катуу тынчсыздандырды. Антке-
ни кызык жагдай түзүлүп, баары жомоктогудай болуп жатты. 
Бирок жомоктор демейде жакшы аяктайт. Ал эми чыныгы жа-
шоонун катуу тартиптери бар. Жагдай бара-бара татаалдашып 
жатты. 

– Мейли, Самаркандга кайтып барганыбызда, мен чоң атаң 
менен сүйлөшөм. Бирок, - деп ал сөөмөйүн эриндерине тий-
гизди, - азырынча бул жөнүндө эч ким билбеши керек. Эч ким! 
Ушундай болгону жакшы. Бул оңой иш эмес. Муну абдан жак-
шылап ойлонуш керек. Бирок мен муну жөн калтырбайм, каба-
тыр болбо. 

Халил Султан чоң энесин сүйүнүп кучактап, өпкүлөп жибер-
ди. 

– Сиз бул дүйнөдөгү жалгыз ушундай чоң энесиз! Алланын 
ысымы менен ант берем, сиздей чоң эне жок бул дүйнөдө! 

Дарак бүчүрлөрү шишип көөп, жарылып, анан назик жана 
жашыл кичинекей жалбырактарга айлана баштаган жаз мезги-
линин башталышында Карабахта Темирлан чоң курултай өт-
көрдү. Курултайга анын уулдары Мираншах жана Шахрух, не-
берелери, эски жана жаңы жолдоштору, эмирлер, бектер жана 
уламалар катышты. Ошол күнү Темирландын сөөмөйү кайсыл 
жакты көрсөтсө, анын аскер башчылары да ошол жакка аскер 
баштап жөнөрүнө дагы бир жолу көзү жетти. Ошол жакка бары-
шат жана ал жактан жеңиш менен кайтышат. Индияга жасалган 
жортуулдан бай олжолорду алган жоокерлер эми жаңы олжо-
лорду күтүп турушту. Бирок батышка багытталган жортуул – 
Индияга жасалган жүздөгөн фарсахтык жортуулга караганда 
кандай болорун алардын эч кимиси азырынча билбейт. Индия-
га жортуул болгону бир жылдын ичинде эле ишке ашырылган. 
Бул жерде эмне үчүн миңдеген аскерлер жыйналганын жана 
ал эмне кыларын сураганга эч ким батынбады. Мунун жообун 
Эмир гана билген жана ушул нерсе баары үчүн жетиштүү бол-
гон. Чындыгында Темирлан ушул курултайда өзүнүн төмөнкү 
сөздөрү аркылуу баарына жол көрсөтүүчү багытты көргөздү: 
«Гяурларга каршы согушуу – биз үчүн эң негизги нерсе. Адеген-
де аларды басалы, андан кийин эгер зарылчылык болсо башка 
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жерлерге да барабыз». Темирлан «башка жерлерге» деген сөз-
дү айтканда эки жылдан кийин дүйнөнүн эки кубаттуу түрк 
башкаруучулары катуу согушта кагылышары эч кимдин оюна 
келген эмес. Ал эми эмирлер азырынча гяурлар жана жаңы ол-
жолор жөнүндө ойлонуп жатышты. Улуу Эмир болсо өзүнүн 
шахматтык тактасынын жанында отуруп, келечектеги каршы-
лаштарына өкүм чыгарып жатты. Бул катарда биринчи орунда 
Грузия турган. Бул мамлекетке жортуул жасоо бир нече максат-
ты көздөгөн.

Биринчиден, Темирландын аскерлери Алинжа сепилин кур-
чоого алып жатканда грузиндер Нахчеванга жардам берип, жа-
дагалса өз аскерлерин да жөнөтүп турушкан. 

Экинчиден, Алинжа сепили алынгандан кийин султан Ах-
меддин Грузияга качып кеткен уулу Эмир Тахирди Грузин па-
дышасы Мелик Турген кабыл алып, ошол жерге жайгаштырган. 
Темирлан мындай нерселер үчүн эч кимди кечирген эмес. 

Үчүнчүдөн, Темирлан эч качан өзүнүн артында ага баш ий-
бегендерди калтырган эмес. Бардык нерсени математикалык 
тактык менен эсептеген соң Темирлан өзү белгилеген максатты 
көздөй жөнөп жатты. Кимдир-бирөө анын жолун тосууга аракет 
кылмак турсун андайды ойлогон да эмес. Мындай нерсе мүмкүн 
эмес болгон, мындайга Сейид Беркеден башка эч ким батына ал-
мак эмес. Сейид Берке болсо Темирландын жеңиштүү жүрүшүн 
токтотууну каалаган да эмес. Андан кийин эмне болот? Асманга 
учуп чыккан ар бир нерсе кайра жерге түшөт. Бирок келечекте-
ги муунга алар сыймыктана ала тургандай себеп же негиз кал-
тырып кетүү зарыл болгон. Жеңүүчүлөрдү тарых айыптабайт. 

Грузияга жортуул жасоого себеп бар болчу. Мындан бир аз 
убакыт мурун Мелик Гургенге Темирлан чабарман жөнөтүп, 
султан Ахмеддин уулу Эмир Тахирди берүүнү талап кылган. 
Грузиянын башкаруучусу жагдайды оңдоп, Эмирдин сыйына 
ээ болууга аракет кылуунун ордуна Темирландын чабарманын 
куру кол жөнөткөн. 

Курултайдан кийин Темирлан өзүнүн аскер башчылары 
менен бектерине мол белектерди тартуулап, мурдагы салгы-
лашууларда айырмаланган жоокерлердин ар бирине бирден ат 
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белек кылды. Эртең менен той бүткөндөн кийин Эмир өз үй-бү-
лөсүн жана кичүү неберелерин Султаниеге жөнөттү. 

…Мелик Гургендин мамлекетинин алыскы аймактарына 
күн күркүрөп, чагылган түшкөндөй эле болуп жатты. Айылдар 
менен кыштоолор өрттөлүп, жүзүм бактары түбү менен чабы-
лып, бактар кыйратылып, Темирландын аскерлеринин алды-
нан чыккандардын баары кылыч менен жазаланып жатты. 
Грузиянын башкаруучусунун ой жүгүтүүсү жана мамиле кылуу 
тактикасы начар болгондуктан анын миңдеген эли өлүм корку-
нучуна кабылды. Грузиянын аймактарын Темирланиддер сел 
агымындай болуп каптап киришти, ал агымды токтотуу мүм-
күн болгон эмес. Эмирдин жеңилбес аскери кыска убакыттын 
ичинде он беш сепилди басып алды. Акыры жергиликтүү калк 
өз сепилдерине ишенбей деле калды. Каршылык көсөткөн се-
пилдердегилердин бирин да Темирланиддер тирүү калтырыш-
кан жок. Грузиндер Улуу Жаратуучунун каарына калышкандай 
сезилди. Темирландын аскерлери аркылуу Азраил өзү өлүм жа-
йылтып, алдынан чыккандын баарын кырып жатты. 

Сепилдер Темирландын аскеринен куткара албастыгын тү-
шүнгөн жергиликтүү калк адегенде токойлорго, андан соң өй-
дөрөөк тоолорго кача баштады. Адамдар жандарын куткарып 
калуу үчүн жан талашып, мурунтан даярдалган үңкүрлөргө бе-
кинүүгө аракет кылып жатышты…

…Аларды кууп бара жаткан Шахрухтун адамдары грузин-
дер жерге кирип кеткенсип, жоголуп кетишкенине абдан таң 
калышты. Качкандарды түн ичинде издөө пайдасыз иш эке-
нин түшүнгөн Шахрух аларды кууганды токтотту. Таң аткан-
да анын адамдары аймактын баарын тинтип чыгып, эч кимди 
таба алышкан жок. Баары таң калып жатышты. Ушунча элдин 
бир заматта жок болуп кетиши керемет көрүнүшкө окшоп жат-
ты. Анан акыркы жолу издөөгө жөнөтүлгөн топ чачы ийиндери 
менен көздөрүнө чейин өсүп кеткен, сакалы узун жана көрдөн 
чыккан немеге окшогон адамды ээрчитип келди. Ал өз алдынча 
баса албагандыктан эки тарабынан жоокерлер тиреп турушту. 
Жоокерлер грузинди Шахрухтун жанына алып келип, буттары-
нын алдына таштап, анан аны тизелери менен басып турушту. 
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– Канзаадам, биз ушул адамды гана таптык. Шишип кеткен 
буттарынын айынан кача албай калыптыр, - деп он башчы ала-
канын көкүрөгүнө алып айтты. 

Канзаада анын алдында жаткан грузинди жакшылап кара-
ды.

– Муну каерден таптыңар? 
– Бир чоң дарактын көңдөйүнөн. Мунун ал жерде жашынып 

жатканы акылыбызга да келген эмес. Дарактын жанынан өтүп 
жатканыбызда онтогон үндү угуп калдык. Мунун жанында кат-
кан нан жана оозу камыр менен жабылган кумура бар экен. Аде-
генде биз анын ичинде суу болсо керек деп ойлогонбуз, бирок 
кийин жытынан ал шарап экенин билип, жерге төгүп салдык. 

Канзаада онтоп жаткан грузинди дагы бир жолу айланып 
басты. 

– Жок, дарактардын көңдөйлөрүндө ошончо адам жашына 
албайт! Муну тургузгула.

Грузинди тизелери менен басып турган эки жоокер аны 
кайрадан өйдө көтөрүп, бутуна тургузушту. Бул аймактарда жа-
шаган калк түрк тилин билерин жана андан тышкары армяндар 
менен грузиндер бири-бири менен дал ушул түрк тилинде сүй-
лөшөрүн канзаада жакшы билген. 

– Силердин элиңер каякка жоголуп кетти? – деп ал түрк ти-
линде сурады.

Грузин болсо эч нерсени түшүнбөгөнсүп, онтогонун токтот-
пой жатты. Ал өзүнүн башын да көтөрө албай турду. 

– Котормочу келсин! – деп канзаада кыйкырды.
– Кулагым сизде, канзаадам, - деп чуркап келе калган котор-

мочу Шахрухтун астында ийилип таазим кылды. 
– Бул шордуудан сурачы, калган эл каякта экен, каякка жо-

голуп кетти? Мелик Гурген каякта экен?
Канзааданын сөзүн грузинге котормочу которуп берди. Ан-

дан тышкары аны коркутуу максатында кошумчалап да койду: 
«эгер жашагың келсе, тилиңди тезирээк кыймылдат, болбосо 
бул адамдар сени эт туурагандай майдалап салышат». 

Грузин кайрадан онтой баштады, бирок бул жолу кыйын-
чылык менен бир нече сөз айтты:
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– Калгандары каякта экенин билбейм, Гурген болсо Сване-
тияга качып кетти…

Бири-бирине байланышпаган сөздү түшүнүш үчүн котор-
мочу өзүнүн кулагын сүйлөп жаткан кишинин кир жана жагым-
сыз жыттанган оозуна жакын алып барды. 

Грузиндин сөздөрүн котормочу Шахрухка айтып бергенде 
Шахрух абдан ачууланып кетти:

– Жалган айтып жатат, иттин баласы! Гурген каякка качып 
кеткенин билсе, демек башкалар да каякка экенин билет. Бед-
реддин!

Экинчи чатырдан муруттары кулагына чейин жеткен түрү 
суук, күрсүйгөн москоол жигит чыгып, колдорун көкүрөгүнө 
алды:

– Буйрук бериңиз, менин канзаадам!
– Мына муну сүйлөт!
Күрсүйгөн Бедреддин «аткарылат, менин канзаадам» деп 

кобурап, жакыныраак келди.
– Азыр муну булбулга окшотуп быдылдатам, - деп айтып, 

грузиндин жанына келди, анан анын моюнун өзүнүн чоң колу 
менен кыса кармап, жерден өйдө кылып көтөрдү. Грузиндин 
буттары жерден ажырап, таянарга жер издеп, булкуна баштады. 
Бедреддин аны ошол абалда кармаган бойдон башка чатырга 
алып кетти. Ушундай күчтү көрүп таң калган котормочу бут-
тарын сүйрөгөн бойдон Бедреддиндин артынан жөнөдү. Бир 
аздан кийин грузиндин катуу кыйкырыктары аскердик лагер-
дин ичине гана эмес, жакынкы токой менен тоолорго да угула 
баштады. Ар бир адамга коркунучтуу таасир тийгизе турган бул 
кыйкырыктар бекинип алган грузиндерге да угулса керек. 

Бедреддин чатырга грузинди кандай абалда көтөрүп алып 
кирсе дал ошондой абалда көтөрүп чыкты. Грузин эми онтобой 
деле калыптыр, анын ордуна иттин улууганына окшош үн чы-
гарып жатты. Анын шишип кеткен буттарынан кан агып жат-
ты. Баш кесер адегенде грузиндин жараатын андан бетер чукуп, 
ага туз септи. Грузинди көтөрүп алып келе жаткан Бедреддин 
дарды, ал эми грузин болсо ошол дарда илинип турган адамды 
элестетип жатты. Анткени анын буттары жерден жарым метр 
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бийиктикте көтөрүлүп турду. Бедреддин басып келип Шахрух-
тун жанына токтоту. 

– Сүйлөдүбү?
Бедреддин өзүнүн кетик тиштерин көрсөтүп жылмайды:
– Сүйлөбөгөндөн башка мунун аргасы барбы, менин кан-

заадам? Менин колумда мындан да өжөрлөрү сүйлөгөн. Мен жа-
дагалса тилсиздерди да сүйлөтүп жүргөм…

– Мейли, мейли, сен да өтө көп сүйлөйсүң, элдер каерге бе-
кинишкенин айт, - деп ал мактанып жаткан Бедреддиндин сө-
зүн үздү.

Бедреддин чала өлүктөй болгон грузинди оюнчук куурчак-
тай кылып ары-бери шилтеди. Грузин өзүнүн колун зорго көтө-
рүп, тоону көрсөттү:

– Ошол жакта…үңкүрлөрдө…
– Муну алып кеткиле, дарыгер текшерип койсун, бул бизге 

дагы керек болот, - деп Шахрух айтты. – Менимче бул адам ушул 
жерлерди жакшы билет окшойт. 

Бедреддин анын колунда оюнчук куурчактай болуп или-
нип турган грузинди жакшылап карап, анан бир нерсени ойло-
но калды. Ал грузиндин колун кармап, кан тамырын текшерди. 
Анын кетик тиштерин көргөзгөн жылмаюусу дароо жоголду:

– Канзаадам, менимче, бул…өлүп калды окшойт.
Канзаада айланадагыларды токтоолук менен бир сыйра ка-

рап койду:
– Эмне кылалы, гяурлардын саны дагы бирге азайды.
Бир аз убакыттан кийин миң башчы Сафарбек тоодо салгы-

лашууга үйрөнгөн жоокерлерди чогултуп, алар менен кошо тоо-
догу үңкүрлөрдү көздөй жөнөдү. 

Кыйынчылык менен бара турган аскалардагы үңкүрлөрдү 
табуу оор болду. Үңкүр жайгашкан аскаларга алып баруучу жол-
дор жадагалса тоо эчкилери да өтө алгыс жолдор экен. Алар-
га таянып чыга туган кашаттар да жок. Эгер кимдир-бирөө ал 
үңкүрлөргө чыгууга аракет кылса, астыга сыйгаланып түшүп, 
чымчык менен айбандарга жем болмок. Сафар ойлонуп отуруп, 
анан бир нерсени түшүндү: эгер ал үңкүрдө адамдар бар болсо, 
демек ал жакка алып баруучу жол да сөзсүз болушу керек. Анан 
буйрук берди:
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– Үңкүрлөгө тоонун тескери жагынан чыккыла!
Жоокерлердин эң кайраттуулары үңкүрлөгө чыгууга ара-

кет кыла баштаганда кеч кирип калган болчу. Ичинен күңүрт 
жарык чыгып турган үңкүрдү Сафар бек таң аткыча карап жат-
ты. Эгер динчил Сафар ал үңкүрдө гяурлар жашынып жатканын 
билбегенде, анын ичинен чыккан жарыкты шайтан деп эсепте-
мек. Бирок ал азыр ал үңкүрдө качып кеткен грузиндер жашы-
нып жатканын так билген. 

Сафар өзүнүн жоокерлери менен кошо үңкүргө чыга башта-
ганда али таң ата элек болчу, жадагалса чымчыктар да сайрай 
элек болчу. Тоонун тескери жагында үңкүргө алып баруучу жол-
дор боло турган. Бирок үңкүргө карай жогорулаган сайын жол 
да ошончолук кыйын боло баштады. Үңкүргө алып баруучу жол 
түз дубалдай, ал эми анын астында түбү түшкөң аң бар болчу. 
Тоонун асты жагын караганда адамдын жүрөгү түшүп, башы ай-
ланып, тизелери титирей баштачу. 

Сафар өзүнүн өйдө жактагы жоокерлеринин жанына көтө-
рүлүп чыкканда, алар үңкүргө кирип барууга даярданып жа-
тышкан…

Атайын согулган катуу чабыралар жогору жактан жиптер 
аркылуу үңкүрдүн оозуна түшүрүлүп жатты, ар бир ошондой 
чабырага экиден жоокер отурду. Асканын түптүз дубалдарын-
дагы жүзгө жакын сары чабыра алыстан караганда чөптүн ки-
чинекей үймөктөрүн элестетип жатты. Чабыра үңкүрдүн оозуна 
жетер замат анын ичинде отурган жоокерлердин бири жипти 
булкуп, «биз жеттик» деген белги беришчү. 

Анан үңкүрдүн ичине кирер замат дүрбөлөң башталды, 
жоокерлер үңкүрдүн ички жагына асмандан түшө калгандай 
болуп атырылып киришти. Күтүлбөгөн чабуул өз ишин жасады: 
кээ бир грузиндер каршылык көрсөтүүгө аракет кылышты, би-
рок баш аламандык жана дүрбөлөң аларга тоскоолдук кылды. 
Чабыр үңкүрдүн оозуна жетер замат жоокерлердин бири жипти 
булкуп, үңкүргө келгендиктери жөнүндө белги берип, үңкүдүн 
ичине кирип, ал жердегилерге кол салып жатты, ал эми экинчи-
си чалырда отурган бойдон душмандага жебе атып жатты. 

Беш-алты сааттан кийин үңкүрдө бир да тирүү адам кал-
ган жок. Үңкүрдүн баарын тинткен Темирланиддер Гургендин 
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ушул жерде жыйырма жылдан ашык убакыт сактап жүргөн ка-
зынасын табышты. 

Темирлан болсо ошол учурда жети күн бою Зарит сепилин 
алууга даярданып, анан бир эле күндө аны жер менен жексен 
кылды. 

Сванет сепилине Темирлан жакындап калганын уккан Ме-
лик Гурген Абхазияга качып жөнөгөн.

Сванет сепилин Темирланиддер заматта эле басып алып, 
Мелик Гургендин артынан кууп жөнөшкөн. Ингури дарыясынан 
өткөндөн кийин Мелик канзаада Тахирди мындан ары коргой 
албастыгын түшүнөт. Эгер ушинтип дагы бир күн улана тур-
ган болсо, ал же Темирланиддердин колуна түшөт же алардын 
кылычынан өлөт. Мелик баарын эми гана түшүнүп, Темирлан-
дын катына жооп бербей койгонуна анын миңдеген адамдары 
өлгөндөн кийин гана абдан өкүнүп калды… Бирок азыр кеч бо-
луп калды, артка жол жок. Мелик канзаада Тахирди  Байезидке 
жөнөтүп, өзү болсо элчи Исмаил аркылуу Темирланга кат жө-
нөткөн, ал каттын ичинде мындай сөздөр бар эле: «Мен өзүм-
дүн бардык жаман иштерим үчүн адилеттүү жаза алдым». Эгер 
башкаруучу мени кечирсе, ал өзүнүн улуулугун дагы бир жолу 
далилдейт. Мындан кийин сизге баш ийүүнүн жана кызмат кы-
луунун чегинен чыкпайм деп ант берем. Мен үчүн белгилеп кой-
гон салыгыңызды мен кабыл алам жана аны жыл сайын сиздин 
казынаңызга өзүм жеткирип турууга убада берем».

Башкаруучунун ушинтип жалдыраган абалга келип калы-
шы ага келечекте кайрадан жаман иштерди жасоого мүмкүн-
чүлүк бермек эмес. Ошондуктан башкаруучу кылып башка би-
рөөнү эмес, кайра эле анын өзүн дайындоону Темирлан туура 
көргөн. Анткени бул башкаруучу ошол эле учурда салык чо-
гултуучунун да милдетин аткармак. Темирлан ошентип Мелик 
Гургенди кечирип, аны кайра эле Грузияга башкаруучу кылып 
дайындаган. Өзү болсо кийин түрк-месхеттер болуп калган кара 
калканчандар жашаган аймакка жөнөгөн. 

Темирлан аскердик лагерди Анадолунун чыгыш жагында-
гы Мингель (75) деген жерге жайды. Андан кийин ал миң баш-
чыларга азык-түлүктөрдү жана жаныбарларга жем даярдоону 
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буйрук кылды. Ошол эле маалда Карамандын, Ментештин жана 
Гермияндын башкаруучулары Темирландын алдына келип,  Ба-
йезидке карата нааразылыктарын билдиришти. Алар адегенде 
осмон падышасы алардын тээ селжуктардан калган жерлерин 
мыйзамсыз тартып алганын айтып арызданышты. Анан Си-
вастын башкаруучусу, бүткүл түрк дүйнөсүнө белгилүү болгон 
акын Гази Бурханеддин Сивастагы салгылашуу учурунда каза 
тапканы белгилүү болду. Белгилүү акындын каза болуп калга-
нына Улуу Эмир өз кайгысын билдирип, келген башкаруучулар-
дын баарына алардын көйгөйлөрүн чечип берүүгө убада берди. 

Андан кийин Темирлан Франциянын падышасы Карл VI 
жана Византиянын императору Мануил II нин элчилерин кабыл 
алды. Эки башкаруучу тең Темирланды колдорун билдиришкен. 

Падыша менен императордун ниеттерин Темирлан жакшы 
түшүнгөн жана ошондуктан алардын элчилерин угуп жатканда 
жылмайып күлүп отурду. Эмир азырынча  Байезид менен согу-
шууга шашпай турган. Анын сезгичтиги, ой жүгүртүүсү жана 
тажрыйбасы аны европалыктарга ишендирген эмес. Ал эч ка-
чан европалык дипломаттар менен да сүйлөшкөн эмес, анткени 
гяурларга ишенген болбойт деп эсептеген. Өзүнүн ысымы ме-
нен бүткүл Европаны титиреткен  Байезид да Делинин султаны 
эмес экенин түшүнгөн. Бул маселеде өтө этияттык кылуу зарыл 
болгон. Эгер ал азыр  Байезидке каршы жортуулга чыга турган 
болсо, анда каны түрк болгон өзүнүн диндешине каршы чыккан 
болуп калат. Анда кайсыл тарап жеңсе да Ислам жана түрк дүй-
нөсү утулган болуп калат. 

Бирок ошол эле учурда Темирлан өзүн Йылдырым Байезид-
дин алдында татыктуу көрсөтүшү керек болгон. 

Баарын эсептеп, ойлонуштурган соң Темирлан өзүнө кат-
чысын чакыртты. Катчы кирип келип, ийилип таазим кылган-
дан кийин өзүнүн адаты боюнча алдына  кичинекей үстөлдү 
коюп, сандыкчасынан калем, сыя жана кагаз алып чыгып, баш-
каруучуга суроо бергенсип карап койду. Башкаруучу өз такты-
сынан туруп, чатырдын ичинде ары-бери аксап баса баштады. 
Анын ойлору бирде тоолордо бирде түз жерлерде болуп жатты. 
Анан, катчынын жанына токтоп, ага буйрук берди:
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– Жаз!...Алла өзүнүн кулуна ал өзүнүн баалуулугун жана 
ордун билип, уруксат берилген гана нерселерди кылсын деп 
ырайым көргөзөт. Бүгүнкү күндө Алланын ырайымы боюнча 
дүйнөнүн төрт тарабындагы өлкөлөр биздин бийлигибиздин 
алдында турат. Дүйнөнүн султандары бизге баш ийет. Бизге 
багынган өлкөлөрдүн башкаруучулары биздин эркибиздин 
алдында баш ийишет. Жадагалса өтө менсингендер да биздин 
эшиктерибиздин алдында баш ийишет. Сенин династияң түрк-
мөн-деңизчиден (76) башталары бизге белгилүү. Менимче бул 
жөнүндө кеп кылуунун деле кажети жок. Сен кекирейгениңди 
токтот. Сен Франктарга каршы согушуп жатканың үчүн гана биз 
ушуга чейин сенин чек араларыңдан өтө элекпиз. Эгер биз ушу-
га чейин сенин чек араңды бузганыбызда, мусулмандар капа 
болуп, гяурлар болсо сүйүнүшмөк. Жана дагы бир нерсени айт-
кым келет, биздин ата-бабаларыбыз салып койгон жолдон чы-
гып кекирейип кетпе. Алейкум салам уа рахматуллаху баракату 
(77). Темирлан айткан сөздөрдүн баарын жазууга зорго үлгүрүп 
жатты. Анан Темирлан үнүн камкор кылып чыгарып «жазганга 
жетиштиңби?» деп сураганда, ал сыймыктанып жооп берди:

– Ооба, башкаруучум, жетиштим!
Катчы өзү жазган кагазды өйдө көтөрүп, аны кургатуу мак-

сатында бир аз силкти. Анан сандыкчанын ичинен шам менен 
сургуч алып чыкты. Чакмак таштан учкунду чагып чыгарып, 
шамды күйгүздү, анан сургуч салынган жез табакты оттун үс-
түндө бир аз кармап турду. Бир нече мүнөттөн кийин сургуч 
эриди, катчы болсо ошонун бир аз бөлүгүн каттын үстүнө төктү. 
Андан соң катты кездеме менен тартылган тактайчанын үстүнө 
коюп, Темирландын алдына алып барды. Темирлан өзүнүн баш 
бармагына тагынган шакек-мөөрүн сургучка басты. Темирлан 
бул катты тезинен Барласка, Йылдырым Байезидке жеткирүүгө 
буйук берди. 

(76) Темирлан муну  Байезиддин жинине тийүү максатында 
жазган. Чынында Йылдырым Байезид осмондордун төртүнчү 
башкаруучусу болгон, ал эми  Байезиддин чоң чоң атасы, Гази 
Осмондун атасы – аймактын башкаруучусу болгон.

(77) Каттын башындагы жана аягындагы саламдашуу. 
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Бул катка карата жооп көп нерсени аныктап коймок. Эгер 
Темирландын айтканына  Байезид көнсө, Темирлан өз жолун 
улантып,  Байезид каалаган нерсени аткарып, ал ишке ашыра 
албай калган нерселерди ишке ашырат…

Бурса, 1400-жыл

Бурса сепили бийик тоо тутумунда жайгашкан. Катуу тоо 
таштары менен курчалган сепилден тоонун кардуу чокусу кө-
рүнүп турган. Башында ал тоо Кешиш, андан соң Улудаг деп 
аталып калган. Жайында Бурсада ысык болгон мезгилде Улу-
дагда суук болуп турган. Тоодогу аба ысыктыгынын даража-
сы жыйырмадан өйдө көтөрүлгөн эмес. Константинопольдон 
Анадолуга барууну каалагандар адегенде империянын борбору 
Бурсага барып, андан кийин анан башка аймактарга өтүшкөн. 
Алар ошондой кылууга аргасыз болушкан. Анткени Константи-
нополдон осмон жерлерине алып барган жолдор Бурса аркылуу 
өткөн. Осмондун чоң атасы Эртогрул жашаган заманда эле Сеют 
менен Доманич аймактары анын бектиктери деп саналган. 
Түрктөргө Сеют аймагы кыштоо жайы, ал эми Доманич жайкы 
жайыттар аймагы катары өткөрүлүп берилген. Гази Орхондун 
мезгилинде осмон жерлери кеңейтилип, Бурсанын саясий жана 
стратегиялык орду эсепке алынып, борбор Изниктен Бурсага 
которулган. Ошол убакта осмондордун кубаты он эсеге көбөй-
гөн. Бурса сепилинин ортосундагы күмбөздө Гази Осмондун, 
Гази Орхондун жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн бейиттери 
болгон. Бурса басып алынгандан кийин Гази Орхон өзүнүн ата-
сынын мүрзөсүн ушул шаарга көчүрүп келип, ушул жерде күм-
бөз салдырган. Ал каза болгондон кийин анын өзүн да дал ошол 
жерге коюшкан. 

Гази Орхондун уулу Мурат каза болгондон кийин бийликке 
келген  Байезид өз жерлерин кыйла кеңейтип, Балканга чейин 
чыккан. Тез салгылашууларда ийгиликтерди көргөзгөн  Ба-
йезид алдынан чыккандардын баарын куруткандыктан анын 
душмандары анын ысымын укканда эле титиреп турушкан. 
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Ошондуктан аны «Йылдырым» деп аташкан. Йылдырым деген 
сөз «чагылган» дегенди билдирет. 

Өз ата-бабаларын кадырлаган  Байезид медреседе жакшы 
окуп, тарыхты мыкты өздөштүргөн. Акыркы убакытта анын 
аскерлеринин арасында түрктөрдөн тышкары христиандар да 
пайда боло баштаган. Ошондуктан ал өзүнүн империясын күч 
менен болбосо да Ислам аркылуу кеңейтүүнү каалаган. Сал-
гылашуулардын биринде ал сол көзүнөн жарадар болуп, ошол 
көзү жакшы көрбөй калган. Анын даңкы акыркы убакыттарда 
тездик менен жайыла баштагандыктан ал менменсинип, өзүн 
жеңилбес аскер башчы деп эсептей баштаган. 

…Темирлан жөнөткөн эмир Барласты Осмон империясы-
нын падышасы  Байезид кабыл алууга шашкан жок. Темирлан-
дын каты  Байезидке тапшырылгандан кийин Лазардын уулу 
Стефан, аскер башчы Челеби,  Байезидке качып барган султан 
Ахмед жана Кара Юсиф Осмон империясынын каарданган пады-
шасы Темирландын катына кантип жооп берер экен деп күтүп 
отурушту.  Байезид болсо жооп берүүгө шашкан жок. Султан ме-
нен бирге бир бөлмөдө отургандар жадагалса кыймылдагандан 
да коркуп отурушту. Катты окуган соң султан өзүн коёрго жер 
таппай калды. Чынында ал ыза болду. Бир аз убакыттан кийин 
Байезид өзүнүн колундагы катты силкип, тактысынан туруп, 
отургандардын жанына келди. Адегенде бышылдап, анан сөз 
сүйлөдү:  

– Бул аксактын кайраттуулугун кара! Кичүү эмирлердин 
уруусунан чыккан каяктагы бир аксак мени коркутуп жатат! Ал 
эми менин династиям жөнүндө айтканын кара! Түркмөн-деңиз-
чи! Менин уруум – деңизчилерби? – Султан ачууланып күлдү. – 
Жо-оо-ок, бул аксакка дарс окуп коюш керек. Сөзсүз!

Челеби аны тынчтандырууга аракет кылды:
– Оо менин султаным, ал сизди атайын ачуулантып жатат, 

бирок ал өзү Алланын каарына калат. Биздин жеңилбес аскер-
лерибиздин куюндай болгон кылычтары аны жазаласын, күн-
дүн жарыгын жаба турган биздин жебелерибиз ага учуп барып 
тийсин. Сиздин урууңуз Киник хандан башталарын бул аксак 
билбейт окшойт! Киник хандын уулу Сельжук бүткүл дүйнөнү 
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басып алганын ал билбейт окшойт? Султан Санжар сиздин ди-
настияңыздан экенин ал билбейт окшойт? – Ушул сөздөрдү ук-
кандан кийин  Байезид бир аз тынчтана түшкөнүн Челеби сезип 
жатты. Ошондуктан Челеби өз сөзүн кайрадан улантты: - Оо, 
султаным, Мавереннахрдан баштап Хорасанга, Ширазга, Азе-
байжанга жана Анадолуга чейинки жерлердин баары чынын-
да огуздардын урпактары – селжуктардын жерлери экенин ал 
билбейби? Жок, ал мунун баарын жакшы билет, бирок моюнга 
алгысы келбей жатат. 

Султан бир аз тынчтанган соң өзүнүн ордуна келип отурду. 
– Туура айтасың, Челеби хан. Бирок чектен чыгып кеткен 

бул аксакка бир нерсе деп жооп беришим керек да. Болбосо ал 
бизди коркуп кетти деп ойлоп калат. 

Султандын династиясы жөнүндө Челебидей билбесе да би-
рөөлөрдү уруштуруу жагынан уста болон князь Стефан акыркы 
айтылган сөздөн убакыт келгенин түшүндү. Ал уруксат да сура-
бастан дароо сөзгө кийгилишти.

– Сиз туптуура айтып жатасыз, улуу урматтуум. Бул аксакка 
жооп берүү керек. Бизде ушуга чейин эч кимге жеңиле элек ас-
кер бар. Биздин жеңилгис аскерлерибиз чектен чыгып кеткен 
бул аксакты ордуна коюшу керек…

Стефан бир нерсени эстегенсип, жылмайып, токтоп калды. 
– Эмне болду, князь?
– Оо, менин султаным, сиз чектен чыккан деген сөздү айтка-

ныңызда, мен кутурган иттерди эстеп кеттим. Бизде он миңге 
жакын атайын үйрөтүлгөн иттер бар. 

Йылдырым Байезид күлүп жиберди, бирок өзүн колго алып, 
түрүн олутуу кылып көргөздү. 

– Азыр тамаша кыла турган учур эмес, князь! Эмне кылуу 
керек экенин айткыла. Ал эми султан Ахмеддин пикири кандай? 

Желаириддердин акыркы өкүлү Багдаддагы окуялардан 
кийин эми гана өзүнө келе баштаган. Анын үстүнө Бурсада ал 
дагы бир жаман кабар алган: анын үй-бүлөсүн, аялын, кызын 
жана чоң эжеси Султан Дильшатты Темирландын адамдары 
туткунга түшүрүптүр. Ушул кабарды уккандан кийин ал өч 
алууну эңсеп, Байезиддин Темирланга каршы чыгышын каалап 
турган. Сөз айтардан мурда Ахмед башын бир аз ийди:
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– Оо менин султаным, мен бул каргыш тийгир адамга кар-
шы көп жылдан бери согушуп жатканымды сиз билесиз. Мен 
анын мүнөзүн жакшы билем. Эгер ал ушундай кат жазса, демек 
сөзсүз Анадолуга, сиздин жерлериңизге келет. Буга даярдануу 
зарыл. Биз өзүбүз тараптан да аскерлерди беребиз…

Стефанга бурулуп, Байезид суроо берди:
– Темирлан азыр каякта?
– Улуу урматтуум, биздин тыңчыларыбыздын маалыматы 

боюнча ал азыр Мингелде, даярдык көрүп жатат.
Султан ордунан туруп, ойлонуп жаагын тырмады, анан ары-

бери баса баштады. 
– Демек, Сиваска барат экен.
– Ооба, ошондой, - деп Стефан ырастады. – Ушуга байланыш-

туу менде даярдык тууралуу бир нече сунушум бар. 
Султан анын маңдайына келип токтоп калды.
– Сүйлө.
– Сизге белгилүү болгондой анын жерлеринде жашаган 

армяндардын арасында салгылашууларда тажрыйбалары бар 
жана каалаган убакытта салгылашууга даяр турган төрт миң 
жоокер бар. Алар Сивастын алдындагы лагерде турушат. Сепил-
ди коргоо үчүн аларга жардам катары кошумча аскер жөнөтү-
шүбүз керек. Менимче, канзаадалар Гурашчы жана Темирдаш 
да өз аскерлерин алып, Сиваска жөнөшү керек. 

Армян жоокерлерин Сивастын жанына жайгаштыруу аркы-
луу Стефан чынында өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөн. 
Стефан армяндардын саркери Аракелге Сивастын элин кандай 
жол менен болсо да Байезидке каршы тукурууга жана акырын-
да сепилди Темирланга тапшырууга буйрук берген. Мында 
анын жеке кызыкчылыктары бар болчу. Анын ойлонуштурган 
варианттарынын бири боюнча Сивас сепилин Темирлан басып 
алгандан кийин Байезид салгылашуудан баш тартышы мүмкүн 
эле. Ал эми Сивастагы жеңиштен кийин Темирлан сөзсүз Анадо-
луга бармак. Ошондо  Байезиддин салгылашуудан башка аргасы 
калбайт…

Князга Байезид эч нерсе деп жооп бербестен Кара Юсифтин 
жанына келди. Гарагойунлунун урпагы болгон Кара Юсиф узун 
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бойлуу, пехлеванга (78) окшогон киши болчу, анын коюу муру-
ту да бар эле. Ал Байезидке таазим кылып башын ийип, ал эмне 
деп айтарын күтүп турду.

– Гарагойунлунун башчысы буга эмне дээр экен?
Ал жерде отурган аскер башчыларынан айырмаланбаган 

Кара Юсиф (79) да сөз сүйлөдү:
– Оо, менин султаным, мен да Темирланга жооп бериш ке-

рек деп ойлойм. Эгер Темирланиддер Анадолуга кирип келиш-
се, гарагойунлу жоокерлери арт жактан сокку беребиз, сиздин 
кайраттуу жоокерлериңиз алдыңкы тараптан сокку беришет, 
ал эми султан Ахмеддин жоокерлери Багдад тараптан сокку бе-
ришет. Эгер ушундай кыла турган болсок, алар биздин жерлер-
ден өздөрүнүн ичегилерин чогултуп чыгып кетишет. 

Кара Юсифтин ушул сунушуна султан Байезид макул болду. 
Анан чыгыш аскерлеринин аскер башчысы Челеби ханды кара-
ды. Ал да макул болгонун билдирип, башын ийкеди. 

– Мейли, анда ошондой болсун! Ага жооп берүү зарыл. Мен 
силердин бардык сунушуңарды кабыл алам. Аракетти ыкчам 
баштоо керек! Мага тезинен катчыны чакыргыла! – деп ал 
эшиктин алдында турган күзөт башчысына буйрук берди. 

(78) Палван.
(79) Он жылдан кийин ал Гарагоюнлу деп аталган чоң мам-

лекет түзөт, анын чек арасы Багдаддан Хорасанга чейин жайы-
лып, борбору Тебриз болот. 

Бир аздан кийин колуна калем кармаган катчы келди. 
– Жаз, - деп султан буйрук берди: - «Бизди тентиген иттер 

тынчсыздандырбайт. Биз сени менен салгылашууну көптөн 
берип кыялданып жүрөбүз. Эми Алланын жардамы менен сага 
каршы чыгууну чечтик. Эгер биз менен салгылашууга чыкпа-
саң, сени өзүбүз таап, Тебриз менен Султаниеге чейин кууп ба-
рабыз. Ал жакта асман ким тарапта экенин, ким жеңүүчү болуп, 
ким шерменде болорун көрөбүз».

…Анан Темирлан элчи кылып жөнөткөн Эмир Барластын 
урматына Йылдырым Байезид сый тамак уюштурду. Эмир Бар-
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лас буга абдан ыраазы болду. Бирок Темирланга жазган катын 
Йылдырым Байезид баарынын көзүнчө окуп бергенде Эмир 
Барлас бул сый тамак чынында Темирланды шылдыңдоо эке-
нин түшүндү. Ачуусу келгендиктен эмне кыларын билбей өзү-
нүн эриндерин тиштеген Эмир Барлас катты алар замат Мин-
гелге, өзүнүн башкаруучусуна жөнөдү. 

Бул кат согуш жарыялоого барабар болду. Ал эми бул согуш-
ту баштаган күнөөкөр Байезид болуп калды. Темирлан создук-
турбастан дароо Анадолуга жөнөдү. Адегенде ал Сиваска багыт 
алды. Бүткүл дүйнөнү коркуткан эки түрк башкаруучусу дал 
ушул жерде жолугушмак. Бул экөөнүн бири да буга чейин жеңи-
лип көргөн эмес.  Байезиддин уулдары Курашчы менен Темир-
даш өз аскерлерин алып Темирланга келе жатышканын Темир-
лан жолдо баратып укту. Ал Жаханшах бекке, Шейх Нуреддин 
бекке, Севинжек бекке, Сейид Хожага жана Шейх Бахадур бекке 
душманды тосуп алууга буйрук берди. Султандын уулдары Те-
мирлан аларга каршы аскер жөнөткөнүн угуп, дароо артка бу-
рулушту. 

Темирлан 1400-жылдын 10-августунда Сивас сепилин кур-
чоого алды. 

Башка чоң шаарлар сыяктуу Сивас да кооз жерде жайгаш-
тырылган. Анын көз жаштай таза булактары жана сонун аба-
сы адамдын ден-соолугуна абдан пайдалуу болчу. Ошол кезде 
шаарга бир нече миң жыл болуп калган. 1240-жылы башкаруучу 
Аладдин Кейкубаттын мезгилинде бул шаар селжуктарды кы-
зыктыра баштаган. Алардын бийлиги учурунда Сивас тездик 
менен өнүгүп, стратегиялык мааниге ээ болуп калган. 1243-
жылы шаарды монголдор басып алган. 

Сивас шаарын тереңдиги он-он эки зираны (80) түзгөн аң 
курчап турган. Сепилдин дубалдарынын кеңдиги он бир зира-
ны, ал эми бийиктиги жыйырма зираны түзүп, чоң таштардан 
курулган. Сепилдин түндүк жана түштүк жагындагы аңдардын 
тереңдиги кишини өткөргөн эмес. Бирок батыш тарабынан ас-
тын казып өтсө болгон…

Аракел өзүнүн армян жоокерлерин Сиваска жайгаштырып, 
тапшырманы аткарыш үчүн ыңгайлуу учурду күтүп турган. 
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Шаарда жүз жыйырма миң калк бар болгону менен калк ара-
сында толкундануу маанайы байкалбады. Сивастын Йылдырым 
Байезид дайындаган башкаруучусу Гасан шаарды Темирланга 
тапшыруу тууралуу ойлоп да койгон жок. Сиваска келгенден ки-
йин ал шаардын ичине өзүнүн жактоочуларын да жайгаштыр-
ган. Шаарды күн сайын кыдырып, жагдайды текшерип турган. 
Шаардын христиандар жашаган жерлерине да тез-тез барып, 
өзүнүн досу Гүлбаба менен чогуу аларга жаккан шарап ичилүүчү 
жерлердин биринде отурууну жактырган. Алар ал жерде шарап 
ичишпесе да, шарап ичкендердин кептерин угуп отурушкан. 

Ал жерде узун үстөлдөр жана алардын узатасынан узун 
отургучтар да коюлган. Алар ошол жерге келишкенде дайыма 
бир бурчка отуруп, пити (81) алышып, аны муздак айран менен 
кошо ичишкен. 

Сиваска келгенден кийин армян жоокерлеринин башчысы 
Аракел өзүнүн жардамчысы Акоп менен бирге ушул жерге көп 
келип турушкан. Алар бул жерге келген сайын бир нече адам бо-
луп келишип, шараптан жыгылгыча ичишип, акырында Аракел 
ошол жердеги сойкулардын бирин ээрчитип, экинчи кабатына 
чыгып кетчү. 

Кечке жакын Сивас бир аз салкындапс, таза аба сого башта-
ды. Гасан бүгүн да аддаттагыдай ошол жерге келгенде, Аракел 
өзүнүн достору менен бирге ортоңку үстөлдө отурган. Сөздөрү-
нө караганда алар бул жерге эчак эле келип, кыйла мас болуп 
калгандары билинип турду. 

Гасан өзүнүн досу менен бирге адаттагыдай үстөлгө көчүк 
басып, ошол жердин кожоюнунан ортоңку үстөлдө отургандар 
ким экенин сурады. 

(81) Азербайжандардын (түрктөрдүн) эттен жасалуучу 
улуттук тамагы.

Шарапкананын кожоюну өзүнүн коюу сакалын сылап, өзү-
нүн армян экенине сыймыктанып, кекирейген түрү менен жооп 
берди:

– Ара, ал биздин коңшуларыбыздын башчысы, биздин па-
дышабыз аны бул жерге, бизди коргоо үчүн жөнөтүптүр. – Анан, 
шыбыраганга өттү. – Ара, жакшынакай армян кыздары бар, каа-
лаганыңызды тандаңыз. 
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Гасан жылмайып башын чайкады. Ага жадагалса үч миң ар-
мян кызын чогултуп беришсе да аларды ал өзүнүн жакшы көр-
гөн түрк кызына алмаштырмак эмес. 

Ортодо отурган адамдар абдан шаңдуу отурушту. Шарап 
куюлган кумуралар утуру алмаштырылып турду, аларды семиз, 
шалакы жана эмчектеринин жарымы жылаңач бир кыз тейлеп 
жатты. Ал үстөлгө эмчектерин силкилдетип келген сайын Ара-
кел аны кучактап, анын чоң көчүгүн колу менен шак эттире 
чаап коёт, ал эми анын достору каткырып жатышты. 

Кезектеги тостту айтып жатып, бутунда зорго турган Ара-
кел үстөлгө таянып сүйлөдү: 

– Ара, ахпержаны (82), ушул шарапты биздин Вазгенибиз 
үчүн алып жиберели. Эгер ал болбогондо, биз эчак эле өлүп 
калмакпыз. – Аракел бышылдап, тең салмактуулугун сактоого 
аракет кылып, үстөлгө чыгып, түрүн олуттуу кылып көргөздү. 
– Балдар, мына бул биздин Вазген жогору жактагылар менен 
гана сүйлөшүп, падышанын кайын агасы Стефан менен досто-
шот! Башка жагынан караганда ал Рим Папасына барып турат. 
Келгиле ушул адам үчүн алып жиберели. 

– Алып жиберели, ахпержан, алып жиберели! – деп Акоп да 
өзүнүн шарабын алып жиберди. 

Калган амяндар да Акоптун артынан шараптарын жутуп 
жиберишти. 

– Жашасын Вазген!
Отургучка Аракел зорго отурду. Акоп идишке кумурадан 

дагы шарап куюп, өзүнүн башчысына карады. 
– Ара, Аракел-жан, биз бул басурмандар менен качан салгы-

лашабыз? Кылычтарыбыз иштетилбей тура берип, дат басып 
кете турган болду. 

Аракел бул сөздү угар замат сөөмөйүн оозуна алып келди: 
«тс-с-с». Анан этияттык менен эки жагын карап, аларга эч ким 
көңүл бурбай жатканын көрүп, акырын айтты:

– Аз калды. Сепилди аксак курчап алды, биз болсо белгини 
күтүп жатабыз. Боло турган нерсе бүгүн болот. Армяндар бир 
нерсе ойлонуштуруп жатканын Гасан дароо түшүндү. Бирок эм-
нени ойлонуштуруп жатышат? Ушуну ал билиши керек болчу. 
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Аракел аялга кыйкырды:
– Роза, шарап алып кел, - деп кумураны аңтарып жиберди. – 

Карачы, эч нерсе калбай калды.
Роза болсо үстөлгө дагы бир кумураны шашылып алып ке-

лип койду. Анан көчүгүнө шак эттире чабылганда ырахаттана 
кыткылыктап күлүп койду. 

– Матах (83), бүгүн кыз болобу? 
Күрсүйгөн Аракел жоопту уккан соң ыраазы болуп башын 

ийкегенде анын башы Гасанга дарбызды элестетти. – Кечээги 
кыз, ошол келсин. 

Роза кыздарга көз кысып, астыга түшүүгө белги берди. Жар-
кырап боёнгон кыздар кылыктанып түшүп келишкенде Аракел-
дин маанайы андан бетер көтөрүлдү. Алардын бирин кучактап, 
өзүнүн тизесине отургузду. Бою анча узун эмес кыз күрсүйгөн 
Аракелдин кучагында көрүнбөй деле калды. 

– Мени менен кал, ахчи (84), бүгүн түнү сүйүүнүн бардык 
даамын татабыз. Жарым жылаңач кыз Аракелдин оозунан со-
руп, жабышып алды. Өбүшүп бүткөн соң Аракел кызды колуна 
көтөрүп, зорго басып, экинчи кабатка чыгып кетти.  

– Ара, Акоп, мен өйдөгө чыгам, мунун апасын, жана анын… 
Ара, сен булардын арасынан эч кимисин каалабайсыңбы? – деп 
отурган кыздарды көргөздү. – Карачы, кандай сулуулар.

– Акоп өзүнүн жанында отурган кыздын эмчектерин карма-
лап көрдү. 

– Жок, Аракел, мунун эмчектери өтө катуу экен, мен мын-
дайлардан корком. Мага болбойт, мен өз жоокерлериме барга-
ным жакшы. 

Аракел, колундагы кызды жерге коюп, катуу каткырды. 

(84) Кыз (арм).
– Эмнеге мынча тез көңүлүң сууп калды, Акоп? Эгер сен 

кыла албасаң, ал өзү сага жардам берет. Сага жоокерлердин ара-
сынан күрсүйгөн бирөөнү жөнөтүп жиберейинби? Ал сени, ал 
эми сен бул кызды! Ха-ха-ха! – деп каткырып жанындагы кызга 
бурулду: - Ахчи, сен бөлмөгө кирип тур, мен азыр келем.

Калган армяндар отуруштарын бүтүрүп үстөлдөн турушту. 
Акоп миң башчы Арменди чакырды:
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– Ара, Армен-жан, баарын макулдашкандай кыласың. 
Армен мас абалында башын ийкеди:
– Ахпержан, тынчтан, сен айткандай болот. Мен ушул күндү 

көптөн бери күтүп келгем. 
Шарапка катуу мас болуп калган Акоп башкалардын сөздө-

рүнө деле көңүл бурган жок. Армен «Ара, кеттик» деп аны колу-
нан алды. Калган эки армянга Аракел буйрук берди:

– Силер болсо мени ушул жерде күтүп тургула. 
Гасан менен Гүлбаба жеген тамактарынын акчасын төлөп 

эшикке чыгышты. Гасан шыбырап сүйлөдү:
– Булар бир нерсе баштаганы турушат, сен адамдарга даяр 

турушсун деп айт, мен болсо булардын артынан барам. 
Алар шарапканадан чыгышканда күүгүм кирип, жылдыздуу 

түнкү асман шаарды жуурканга окшоп ороду. Армен менен Акоп 
көчөдө термелип бара жатышты. Кесилиш көчөлөрдүн бирине 
келишкенде Армен күтпөгөн жерден колун Акоптон тартып 
алып, ага суроо берди:

– Акоп, менин үйлөнүү тоюм эсиңдеби? 
Акоп ыраазы болуп башын ийкеди:
– Ара, мындай үйлөнүү тойду унутууга болобу! – деп ал өзү-

нүн баш бармагын көтөрдү. – Баары сонун болгон!
– Сен, менин аялым Сиранушту айтып жатат окшойсуң! Ал 

дагы сонун болгон, ошондойбу? Моюнга ал! 
– Ооба, Армен-жан, сенин аялың төшөктө жыландай болчу, 

аны жашырбайм!
– Ооба, менин эсимде, үйлөнүү тойдо биз ушунчалык көп 

шарап ичип алганыбыздан мен кыймылдай албай калгам. Сени 
менин шарабыма терьяк (наша) кошуп койгон деп айтышкан. 
Мен аялыма бүгүн эмес, эртең кирем деген имишмин, бирок 
сен бүгүн киришиң керек деп өз айтканыңдан кайтпай туруп 
алыпсың. Мен бүгүн эч нерсеге жарабайм деп айтыпмын. Сен 
болсо мага мынтип жооп берипсиң: биз доспуз го, сенин орду-
ңа мен деле бара берем. Караңгыда мени таанып коймок беле? 
Сен ошентип айтып анан сөзүңдү ишке ашырыпсың. Биринчи 
түндөн мага сен эч нерсе калтырбапсың. Биз дос элек го! Менин 
аялым Сиранушка да жагып калган окшойт. Сен мени баарынын 
алдында уят кылдың деп айтышты. 
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Акоп анын сөзүн оңдоого аракет кылды:
– Тууган, мен биринчи кирдим беле же Аракелби? 
– Сен биринчи киргенсиң, - деп Армен аны көкүрөгүнөн кар-

мады. – Аракел менден кийинки күнү гана уруксат сураган, мен 
аны таарынып калбасын деп кире бер деп уруксат берип кой-
гом. Ал чыныгы эркек! 

– Армен-жан, сен мындай эмес элең го! Эстесең, Сирануш 
мурда Аракел менен мамиле кылып жүргөн, Андан кийин Ара-
кел аны мага өзү берген. Ал эми мен аны сага бергем…

– Жок, Акоп-жан, сен ага үйлөнүү тойдо кирбешиң керек 
болчу! Мени ошондо сен ичирип койгонсуң! Мен ушул күндү 
көптөн бери күткөм, эми эсептеше турган убакыт келди. Мен 
сенден өч алам деп өзүмө сөз бергем. Сенин Айканушуң мындан 
кийин меники болот. Ал эми сен тозокко жөнө! – Ал Акопту жа-
кадан алып, алдын ала даярдап койгон канжарын анын ичине 
сайып жиберди. – Сенин өлүмүң – армяндар аман калып, жашап 
кетерине кепилдик болот. 

Эч нерсени түшүнбөй калган Акоп ичин кармап, бир гана сөз 
айтууга үлгүрдү: 

– Эмне кылып жатасың…
Армен болсо эч нерсе болбогонсуп өзүнүн канжарын Акоп-

тун кийимине аарчып койду. Армен өзүнүн колу менен Акопту 
жакасынан дагы деле кармап турду. Анан Акоптун денеси жум-
шарып, капталына кулап түштү. Четте бекинип турган Гасан 
окуянын баарын көрүп турду. 

Армен болсо «биздикилерди өлтүрүп жатышат!» деп кый-
кырган бойдон шарапкананы көздөй жөнөдү. Кыйкырыкка ша-
рапкананын экинчи кабатынан жарым жылаңач Аракел чыга 
калды.

– Эмне болду?
– Акопту өлтүрүштү!
– Кимдер! 
– Басурмандар!!!
Аракел үнүн капалуу чыгарымыш болуп буйрук берди:
– Тезинен биздикилерге кабар бер, даяр турушсун. Акоп 

үчүн татыктуу өч алышыбыз керек. Мен азыр барам.



– 375 –

…Шаардын мусулмандар жашаган аймагындагы эл катуу 
уктап жаткан мезгил болчу. Шаардын курчалышы элдин ара-
сында дүрбөлөң пайда кылбаса да, эл арасында чочулоо сезими 
байкалып турган. Шаар ичинде Темирлан тууралуу ар кандай 
кептер болуп жаткан. Ар бир адам өзүнүн билгенин айтып жат-
кан…

Кош бойлуулуктун сегизинчи айын жашап жаткан Тамам 
кечээ күнү эле камыр жууруп койгон, күндүн нурлары тоолор-
дун чокуларын али жарык кыла электе туруп, нан бышыруу 
үчүн тандырга жөнөдү.Тандырдын ичиндеги отундар күйүп бү-
түп, чокко айланганда Тамам өзү даярдаган камырды алып, те-
герек нандай түргө келтирип колу менен тегеретти. Анан алар-
ды ирети менен тизип коюп, үстүн жумуртканын сарысы менен 
шыбады. Анан тандырдын ысыгынан сактануу максатында жо-
лугун көздөрүнө чейин түшүрүп алды. Бир аз убакыттан кийин 
короого жаңы бышырылган нандын жыты жайылды. 

Ардам төшөктө бир аз ары-бери оонап анан турду. Жагым-
дуу жыт анын маанайын көтөрдү. Ал өзүнүн шилекейин жутуп, 
кийинип эшикке чыкты. Уулу менен кызы али уктап жатышкан. 
Эшиктин жанында турган кумураны алып, аялы менен аман-
дашты. 

Аңгыча болбой кыйкырыктар угулуп, эшикте жоокерлер-
дин кадамдары угула баштады. Адам бир нерсени алдын ала 
сезгенсип, короону карады, ал абдан коркуп кетти. 

– Темирланиддер шаарга кирип келишти окшойт, сен үйгө 
кир, мен карап келейин. Алла жардам берсе экен бизге!

Эшиктеги уу-дуу күчөй баштады, кимдир-бирөө анын дар-
базасын ачууга аракет кылды. Сыртта бирөөнүн үнү угулду:

– Эмнени күтүп турасың, сындыр!
Ардам кумураны ыргытып, кылычын алуу үчүн үйүнө ум-

тулду. Эшиктегилер дарбазаны талкалап короого кирип келиш-
кенде Ардам өзүнүн кылычын кынынан сууруп алып, даяр тур-
ган эле. Ал жети-сегиз армян жоокерин көргөндө бир аз тынч-
тана түштү. 

– Силерге эмне керек?
– Түнү биздин Акопту өлтүрүп кетишиптир. Биз ал үчүн өч 

алууга келдик.
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Ардам аларды тынчтандырууга аракет кылды:  
– Биз ал жөнүндө эч нерсе билбейбиз, кеткиле.
Армян тиштерин ырсайтып жылмайып койду:
– Биз кайда кетмек элек, ара, биз андан өч алышыбыз керек, 

- деп айткан соң армян күтпөгөн жерден Ардамдын башына кы-
лычы менен уруп жиберди.  

Ардам күтүүсүз соккудан жана катуу оорудан кыйкырып, 
жерге кулап түштү. 

Армяндардын саркери буйрук берди:
– Бөлмөлөрдү тинтип чыккыла, эч кимди аябагыла. Акоп-

тун каны үчүн өч алуу керек. 
Жоокерлердин бири бөлмөгө кирип кетип, бир аздан кийин 

ал жактан Тамамды чачынан кармап сүйрөп чыкты. Тамам өзү-
нүн күйөөсү Ардам жерде өлүп жатканын көргөндө армяндын 
колунан жулунуп чыгып, күйөөсүнүн денесин кучактап жыгыл-
ды. Калгандары үйдүн ичинен кичинекей Айсель менен беш жа-
шар Орхонду сүйрөп чыгышты. Балдар апасын жардамга чакы-
рып бакырып жатышты.

– Башка эч ким калбадыбы?
– Жок, эч ким калбады, ушул экөө эле бар экен.
Саркер эки жагын карап тандырга көзү түштү. Ал да жаңы 

бышырылган нандын жытын сезди. Нандын жытын ырахат-
тана жыттап, адегенде тандырды карап, анан Орхонду карады. 
Баланы жоокердин колунан алып, тандыр тарапка жөнөдү. Та-
мам муну көрбөстөн өзүнүн күйөөсүн тургузууга аракет кылып 
жатты. 

– Ыы, түрктүн тукуму десе, сен чоңойгонуңда, бизди кыра-
сың. Бирок сенин бешенеңе андай нерсе жазылбаптыр. 

Саркердин ушул сөздөрүн уккан Тамам бурулуп карап, ар-
мян эмне кылгысы келип жатканын дароо түшүндү. Дароо тура 
калып саркерге атырылды. Бирок жанында турган жоокер Та-
мамга чыканагы менен катуу сокку берди. Мындай соккудан 
Тамам дароо эле эсин жоготуп, жерге кулап түштү. Орхон «ата, 
ата!» деп катуу кыйкырып жатты. Армян тандырга барып, анын 
капкагын ачканда анын ичинен ысык илеп урду. Ал бир аз күтө 
туруп, анан колундагы баланы тандырдын ичине ыргытып жи-



– 377 –

берди, анан дароо тандырдын капкагын жаба салып, аны өзү-
нүн денеси менен тиреп турду. Бирок өзүнүн тамандары күйүп 
жатканына чыдабай алдыга секирди. 

– Күйүп жатасыңбы, түрктүн баласы! – деп армян жоокерле-
ри каткырып күлүп жатышты. 

Орхондун үнү чыкпай калды.
Ушуга чейин кичинекей Айселдин кыйкырып ыйлаганына 

көңүл бурбай жаткан саркер капысынан ага бурулуп, жоокер-
лерге ачуусун келтирип кыйкырды: 

– Эмне, мунун оозун жаба албай жатасыңарбы?
Армяндардын бири ушуну эле күтүп тургансып, тандырга 

жүгүрүп барып, анын капкагын буту менен тээп түшүрдү. Тан-
дырдын ичинен адамдын күйгөн этинин жыты чыгып жатты. 
Буга көңүл бурбастан армян Айселди да тандырдын ичине ыр-
гытып, капкагын жаап салды. 

– Сен оозун жап дедиң, мен жаптым, - деп армян күлүп айт-
ты. 

Саркер жерде жаткан Тамамды карады:
– Эми мына бул калды. Муну тандырга жону менен жаткыр-

гыла, колу менен буттарын кыймылдабай тургандай кылып ка-
туу кармагыла.

Жоокерлер чачтары жерге жайылган, бети болсо кан-
га боёлгон Тамамды көтөрүп, тандырга жаткырышты. Катуу 
ысыктан Тамам эсине келе түштү, бирок эмне болуп жатканын 
түшүнбөдү. Тандырдын ичинде анын балдары күйүп жатканын 
ал билген жок. Саркер анын жанына кылычын алып келгенде 
Тамам кыйкырып жиберди: «Жардам бергиле!»

– Эми сага эч ким жардам бербейт, - деп армян тиштерин 
ырсайтты.

Ал өзүнүн кылычынын сабы менен Тамамдын ичине ка-
туу урганда Тамам кайрадан эсин жоготуп койду. Ал Тамамдын 
киндигин кылыч менен жарганда, Тамам онтоп жиберди, анан 
көзүн ачып, анын колун кармап турган жоокерди карап, ошол 
бойдон жаны үзүлдү. Саркер болсо анын курсагын кесүүнү улан-
тып жатты. Анан каза болгон Тамамдын курсагынан али төрө-
лө элек бала көрүнгөндө, армян анын бутунан кармап, тартып 
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чыкты. Анан аны башынан жогору көтөрүп, колу менен катуу 
тегетерип, жерге катуу чапты. Карап турган адамдарына буйрук 
берди:

– Аны коё бергиле, ал эчак эле өлгөн. Үйдү тинткиле, баа-
луу нерселердин баарын алгыла. Бул жерде калбашыбыз керек. 
Башка жерлерге да барып Акоп үчүн өч алабыз. Бир Акоп үчүн 
биз жүз түрктү курмандыкка чалабыз. Алар Акоптой эр жүрөк 
боло алышабы? 

Мусулмандар жашаган аймакка Гасан өзүнүн адамдары 
менен кошо жетип келгенде армяндар эчак эле көп кан төгүп 
койушкан экен. Алар аялдарды, кичинекей балдарды жана ка-
рыларды да аябаптыр. Өлгөндөрдүн көбүнүн көздөрү оюлуп, 
кичинекей балдардын баштары, колу-буттары алынып, аялдар 
болсо күйөөлөрүнүн жана ата-энелеринин көз алдында зордук-
талып, анан мыкаачылык менен өлтүрүлүптүр. 

Гасан жана анын адамдары армяндардын жоокерлерин 
шаардын жогорку аймактарына жеткенде көрүштү. Гасан өзү-
нүн кылычын алды:

– Иттин балдарын өлтүргүлө, эч кимди аябагыла!
Гасандын адамдары кылычтарын сууруп, «Алла, Алла жана 

Мухаммед!» деп кыйкырган бойдон салгылашууга умтулушту. 
Шаардын ушул аймагында армяндар көп болгону менен алар 
каршылык көрсөтүшкөн жок, болгону уу-дууну угуп, үйлөрүнөн 
чыгып, эмне болуп жатканын карап жатышты. Эшикте кандуу 
салгылашуу башталды. Армяндардын жырткычтыгы жөнүндө 
кабар шаар ичинде тез тарады. Бир аз убакыттан кийин армян-
дар жашаган жогорку аймактарга мусулмандар агылды. Бири 
балта, бири айры, кээ бирлери болсо кылыч көтөрүп, ушул ай-
макка келе башташты. Армян жоокерлеринин саны көп бол-
гондуктан алар бир маалда Гасандын жоокерлерин артка сүрө 
баштады. Бирок Гасандын кызыл баш кийимчен жоокерлердин 
катарына ал жерге жетип келген башка мусулмандардын да ко-
шулуусу жагдайды дароо өзгөрттү. Армяндар адегенде артка 
чегинди, бир аздан кийин такыр качып жөнөштү. Армяндар жа-
саган нерселерди көргөн шаар калкы дендиреп жатты. Ал жерде 
чогулган эл, качкан армяндардын артынан кууп жөнөгүсү кел-
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ди, бирок Гасан аларды тынчтандырды. Ал жердеги кичинекей 
аянтчада алма түшөргө жер жок болуп турду. Эми Гасан элдин 
баатырына айланды. Ал өзүнүн кылычын өйдө көтөрдү:

– Эл-журт, бул тексиз акмактар эмне кылышканын көрдү-
ңөрбү? 

– Гяурларга өлүм! Өлүм, өлүм! – деп аянтчада чогулган эл 
дуулдады. 

– Мындай жырткычтыкты кан менен гана жууп тазалоого 
болот!

– Буларды кырышыбыз керек!
Аянт кайнап, эл өч алууну самап жатты. Баарынын көздөрүн 

канталап турду. Гасан колун көтөрдү. Эл ал эмне деп айтар экен 
деп бир аз тынчый түштү. Ушул учурда сепилдин батыш жагын-
дагы мунара тараптан бир нерсенин катуу жарылганы угулду. 
Үйлөрдүн чатырларында жүргөн кичине балдар кыйкырышты:

– Мунара, мунара кулап түштү!
– Эл-журт, мени уккула. Бир аздан кийин Темирланиддер 

шаарга кирип келишет. Алар батыш мунараны жарышыптыр. 
Азыр биз армяндарды кууп жетишибиз керек. Армяндар абдан 
көп жана алардын баары куралданган. Бирок Темирланиддер да 
эч кимди аябайт. Биз эки тараптын ортосунда кала турган бол-
дук, бир тараптан бизди өзүбүздүн эле диндештерибиз Темир-
ланиддер өлтүргөнү турат, экинчи тараптан бул тексиз армян-
дар өлтүргөнү турат. 

Анын маңдайында абдан ачууланып турган аксакал өзүнүн 
кичинекей кылычын шилтеди:

– Сен кандай сунуш кылып жатасың? Мен ушул аймактын 
муфтийимин. Биздин өлтүрүлгөн адамдарыбыз көчөдө, ко-
роолордо жатат. Эми биз аларды адамча жерге берүүгө да үл-
гүрбөйт экенбиз, биз аларды көмгүчө эле Темирланиддер ки-
рип келишет экен. Мындай абалдан чыгуунун жолу барбы өзү? 
Мындайга кантип чыдайбыз?

– Жол бар, аксакал, жол бар, эл-журт. – Гасан адегенде муф-
тийди, анан аянтчадагы өч алууну эңсеп турган элди карады. 
Ал азыр анын ар бир сунушу эл тарабынан кабыл алынарын тү-
шүндү. – Эл-Журт, силер муфтийлерге, сейиддеге жана улама-
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ларга Темирлан чоң сый менен мамиле кыларын билесиңер. Ал 
Исламдын коргоочусу катары белгилүү экенин да билесиңер. 

Арткы тараптагылардын бири кыйкырды:
– Мышыкты куйруктан тартып жаткансыбай тезирээк айт!
Гасан үн чыккан тарапты карап, сөздүн кожоюнун таба ал-

бады. Анан өз сөзүн улады:
– Мен да ошону айтып жатам. Кеч боло электе, Мустафа бек-

тин кан сарайына барып, шаарды Темирланиддерге тапшырып 
берсин деп айталы. – Анан колу менен шаардын жогорку айма-
гын көрсөттү. – Биздин ансыз да курмандыктарыбыз көп бо-
луп кетти. Курмандыктарыбыздын көбөйүүсүнө жол бербеши-
биз керек. Сейиддер болсо армяндардын бизге карата жасаган 
жырткычтыктары жөнүндө Темирланга айтышсын. Армяндар 
өздөрү жасаган бардык нерсе үчүн жооп бериши керек. Анан 
дагы бир нерсени унутпагыла. Мустафа бек биздин шаарды кор-
гоого жөндөмсүз болуп турганын баарыбыз билебиз. 

Макулдукту билдирген үндөр бардык жактан чыга башта-
ды.

– Туура айтып жатат!
– Абдан акылдуу сунуш!
– Сарайга кеттик!
Гасанга ушул нерсе керек болчу. Ал баштаган калың эл Мус-

тафа бектин сарайын көздөй жөнөдү. 
Мустафа бекке барган эл маселени кабыргасынан койду. 

Чындыгында Мустафанын алдында тандай турган нерсе деле 
калбай калган. Шаарды курчоо башталгандан он жети күн өт-
көндөн кийин батыш жактагы мунара жардырылды. Ал эми 
Байезид жардамга жөнөткөн күчтөр жарым жолдон артка кай-
тышкан. Ал ортодо шаардын ичинде армяндар кыргын уюшту-
руп жатышты. Эгер азыр шашылбаса кеч болуп калат. Убакыт 
азыр Мустафа бекке каршы иштеп жатты…

Сепилдин дарбазалары ачылганда, Темирлан чатырдын ал-
дында отуруп, кечки таза абаны жутуп, бир нерсени ойлонуп 
аткан. Он жети күндүн ичинде ал дүйнөнүн ар тарабына жөнөт-
көн дервиштер жана соодагерлер кабар алып келип турушту. 
Жадагалса кичинекей жана маанисиз көрүнгөн кабарды да баш-
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каруучу көз жаздымда калтырган эмес. Ал майда бөлүктөрдү 
чогултуп отуруп, сынып калган бир чоң күзгүнү калыбына кел-
тиргендей ой жүгүткөн. Ошол күзгүдөн ал өзүнүн каршылашта-
рынын бардык мүмкүн кадамдарын көрүп турган жана ага алып 
келинген жаңы кабарлар анын ойлорун далилдеп турган. 

Сивастын башкаруучусу өзүнүн жанына шаардын кадырлуу 
адамдарын, сейиддерди, уламаларды ээрчитип алып, дарбаза-
дан чыкканын Улуу Эмирге биринчи болуп Сулейманшах кабар-
лады. 

«Азаматсың, Гасан, өз ишиңди аткарыпсың», - деп ойлоп 
койду Темирлан. 

Башкаруучу ага келген элчилерди кабыл алып, шаар ичин-
де кан төкпөөгө жана мусулмандардан ырайым салыгын гана 
алууга убада берди. Бирок Гасан менен муфтий ага армяндар-
дын жырткычтыктарын майда-чүйдөсүнө чейин айтып бериш-
кенде ал өзүнүн чечимин өзгөрттү. Бирок ошентсе да ал кан 
төкпөөгө убада берген…

Бир аз убакыттан кийин Темирланиддер шаарга киришти. 
Армяндар эч кандай каршылык көрсөтпөстөн багынып бериш-
ти. Темирландын буйругу боюнча төрт миң армянды калган-
дардан бөлүп, сепилдин дубалынын жанына тизишти. Курал-
сыздандырылган армяндар аларды азыр жазалашарын түшү-
нүштү. Алар өздөрү жасаган жырткычтыктары үчүн аларды 
башкаручуу кечирбестигин билишкен. 

Армяндардын бири чыдабай сүйлөп жиберди:
– Шаар багынып бергенден кийин кан төгүлбөйт деп ай-

тышкан эле го. Башкаруучунун убадасы ушулбу? 
Бул сөздү дароо Темирланга жеткиришти. Чынында, Темир-

лан өзүнүн убадасына карабастан армяндарды жазалоонун жо-
лун аныктап койгон. Темирлан жоокерлерге армяндар тизил-
ген жерге тереңдиги эки жарым метр аң казууга буйрук берди. 
Сулейманшах шаар элин чогултуп, башкаруучунун буйругун 
окуду:

– Мусулман калкын мыкаачылык менен өлтүргөндүгү үчүн 
армяндын шүмшүктөрүнө өлүм жазасы өкүм кылынат. Бирок 
Улуу башкаруучу шаар калкына кан төкпөөгө убада берген. – 
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Сулейман шах сөзүн токтотуп, чогулгандарды карап койду. Эл 
нааразы болуп, ызы-чуу боло баштады. – Ошондуктан жырт-
кычтык кылган армяндар тирүүлөй жерге көмүлөт. 

Аскер башчы өкүмдү окуп бүткөн соң жоокерлерге аны 
ишке ашырууга буйрук берди. 

Темирланиддер армяндарды бир-бирден аңга түртө баш-
ташты. Каршылык көрсөтүүгө аракет кылгандарды кан чыгар-
бастан катуу сокку менен түшүрүп жатышты. Армяндар айласы 
кетип кыйкырып, жалына башташты. Бирок аларга ырайым 
көрсөтүлгөн жок! Эч кимисине. Жоокерлер аңды дароо топурак 
менен толтура башташты. Аңдан эч ким чыга алган жок. Бир 
аз убакыттан кийин жер алдынан угулуп жаткан онтоо үндөрү 
токтоп калды. Жерге көмүлгөн адамдар чоң оюндун пешкалары 
болуп калышты. 

…Гасан жана анын жолдошу Гүлбаба армяндардын арасы-
нан Аракелди издеп жүрүштү. Бирок ал жер жуткандайжок бо-
луп кетти. Шаардын ичин издеп да аны таба алышпады. 

Күндөрдүн биринде Гасан өзүнүн досу менен чогуу сепил-
дин батыш дарбазасынын жанында турган. Бир маалда алар-
дын жанынан эшек минген бир муфтий өттү. Ал муфтий Гасанга 
абдан тааныш учурады. Бирок ал аны эстөөгө канчалык аракет 
кылса да эстей албады. Бирок ал баары бир аны бирөөгө ок-
шоштуруп жатты. Эстеди! Аракел… Бирок аны токтото албады. 
Куулукка каршы кыйтырлыкты коюш керек болчу. Ал Сиваста 
бир нече армянча сөздү эстеп калган. Акыры, жалган муфтийди 
кууп жетип, армянча сурады:

– Вонцес, аймард? Хайес, тюркес (85)? 
Армянча сөздү уккан жалган муфтий селт эте түшүп, эки жа-

гын алаңдап карады. Аларды эч ким байкабай жатканына көзү 
жеткен соң, армянча акырын сүйлөдү: 

– Хайес, ара, хайес (86). – Анан түрк тилине өттү: - Ара, эмне, 
ийиниңе башың батпай жатабы? Азыр бул жакта армянча сүй-
лөшүүгө болбойт. 

Гасанга ушул нерсе гана керек болчу. Ал жалган муфтийди 
жакадан алып, эшектен жерге кулатты:

(85) Иштер кандай? Армянсыңбы, түрксүңбү? (арм).
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(86) Армянмын, ара, армянмын (арм). 
– Сен, иттин баласы Аракел, мен сени издеп шаардын баа-

рын тинтип чыктым! Качып бараткан экенсиң да?! – деп Гасан 
аны тепкилей баштады. 

Аракел иши бүткөнүн түшүнүп, Гасандын бутуна жабышып, 
жалдырай баштады:

– Мени Темирланиддерге тапшырбаңыз, сиздин бутуңуздун 
астында өлөйүн! Алар мени казыкка отургузушат же болбосо 
тирүүлөй көмүшөт. Менде бар нерсенин баарын алгыла. 

Ага Гүлбаба жооп берди:
– Башка бирөөгө аң казган адам ошол аңга өзү түшөрүн би-

лесиңби? Аракелди Гасан дагы бир жолу капталына тепти.
– Тур, динсиздин баласы! Сенин алтының менен күмүшүң-

дү башкаруучу эритип, сенин кекиртегиңе куят. – Гасан колдо-
рун асманга көтөрдү. – Аллага шүгүр! Ал бейкүнөө өлтүрүлгөн 
аялдардын, балдардын жана карылардын кандарын өч алуусуз 
калтырган жок. 

Алар Аракелди аттын үстүнө узатасынан жаткырып, Темир-
ландын лагерине алып келишти. Аракелдин жасаган иштери 
жана байланыштары жөнүндө майда-чүйдөсүнө чейин суракка 
алышкандан кийин казыкка отургузушту. Бул өтө коркунучтуу 
жаза болгон. Аракел ошол казыкта бир күн бою отурду. Ал ага 
даярдалып жаткан дарды чыдамсыздык менен күтүп отурду. 
Ал онтоп жатып, жоокерлерден аны тезирээк дарга асууну су-
ранып, жалынып жатты. Аны казыктан тургузганда, бир кадам 
да басалбай койду. Жоокерлер аны колтугунан сүйөп, дарга сүй-
рөп барышты. Элдин арасынан бирөө Аракелдин эттерин кесип, 
аларды бейкүнөө өлтүрүлгөндөрдүн мүрзөлөрүнүн бут тарабы-
на көмүп коюну сунуш кылды. Эл аны майдалап салууну сунуш-
тап жатты. Ошондуктан аны дарга асылган бойдон калтырып 
коюуга болбойт эле. Бирок бул акмак кайсыл жерге көмүлгөнүн 
эч ким билбей калды. 

Темирлан сепилдин бардык дубалдарын жер менен жексен 
кылууга буйрук берди. Мындан ары бул сепил ага каршылык 
көрсөтө албайт. 

Темирландын Сивасты басып алышы дүйнөдөгү эң кубат-
туу эки түрк башкаруучусунун согуштурмай болду. Европада 
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бул жөнүндө баары билип турушту. Жадагалса ушуга арнап Рим 
Папасы чакан той уюштурду. Европанын падышалары Европа 
куткарыларына үмүт кылышып, бири-бирин куттуктап жатыш-
ты. 

Бардык окуялар олуттуу жана коркунучтуу нерсени жакын-
датып жатты. Алдыдагы салгылашуу жөнөкөй салгылашуу бол-
бойт. Муну Йылдырым Байезид жакшы түшүнөт. Бирок ал чоң 
аскер даярдоого али буйрук бере элек болчу. 

Кезектеги салгылашууга Темирлан да шашкан жок. Бирок 
Темирландын максаты салгылашуудан качуу эмес болчу. Сивас-
ты алуудан мурда келген кабарлар Темирланды сак болууга ар-
гасыз кылып жатты. Темирлан алган маалыматтар боюнча Ба-
йезид аны Анадолунун ичине алаксытып тартууга ниет кылып 
жаткан. Анадолунун ичине кирип барганда Темирланды үч та-
раптан курчап алууга ниеттенип жатышкан: Кара Юсиф Дияр-
бекыр тараптан, султан Ахмед Багдад тараптан кол салмак, ал 
эми Йылдырым Байезид бет маңдайдан сокку урмак. Эң чоң 
коркунуч Сириядан күтүлүшү мүмкүн эле. Султан Фараждын 
көп сандаган аскерлери үчүн кыйратуучу сокку берүүгө жакшы 
мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Ал эми алдыда Сивас үчүн өч алууну эң-
сеген Йылдырым Байезид турган. Эгер Темирлан Анадолунун 
ичине кирип барса, анда акыркы отуз жылдын ичинде биринчи 
жолу жеңилип калышы мүмкүн. Көп жылдардан бери кыйын-
чылык менен курулган империя кыйрап калышы ыктымал. Си-
вастагы жеңиш Темирландын артыкчылыгын ачык көргөздү, 
бирок ал согушту жеңүү эмес, бир салгылашууну жеңүү болду. 
Ал эми бүткүл согуштарды жеңүү үчүн көп нерселерди жасап, 
дагы көп салгылашууларда жеңүүчү болууга тийиш…

Темирлан мамлүктөрдүн султанын да жазалоону ниеттен-
ген. Тээ 1393-жылы христиандар Иса пайгамбардын туулган кү-
нүн белгилей турган майрам боло электе, Темирлан Египеттеги 
башкаруучу султан Баркукка элчи жөнөткөн. Бирок султан Бар-
кук султандар жасабаган ишти жасап, Темирландын элчисин 
өлтүрүүгө буйрук берген. Ал ушундай кылуу аркылуу султан 
Ахмедке жагынгысы келген эле. Ал эми султан Ахмед ал жак-
ка Багдаддан качып барган. Темирлан өзүнүн элчиси өлтүрүл-
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гөндүгү жөнүндө укканда, дароо мамлүктөрдү көздөй жөнөгүсү 
келген. Бирок Дашти Кыпчактагы жана Жетидеги окуялар буга 
тоскоолдук кылып койгон. Ошол учурда ага анын арт жагынан, 
Токтомуш тараптан сокку урулушу мүмкүн болчу. Ошондуктан 
ал Аталмыш Гевчини Авник сепилине калтырып, өзү Дашти 
Кыпчакка жөнөгөн. Темирландын аскерлери Дашти Кыпчакка 
кетер замат Туркмөн Авник сепилине Кара Юсиф кол салып, 
Аталмышты туткунга алып, Египетке жөнөткөн. Аталмышты 
султан Баркук көпкө чейин абакта кармаган. 

Малатяда жүргөн кезде Темирлан өзүнүн Гардун Гулам де-
ген элчисине кат тапшырып, султан Фаражга жөнөткөн. Ал кат-
та мынтип жазган: «Сенин атаң жаман иштерди жасаган. Алар-
дын бири – биздин элчибизди өлтүрткөн. Андайды бир да баш-
каруучу кылмак эмес. Элчини өлтүрбөш керек, аны өлтүрүүгө 
болбойт. Биздин кызматчыларыбыздын бири Аталмыш Гевчи 
колу-буту байланып абакка камалыптыр. Сен Сирия менен Еги-
петти жыргап башкара берсең болот, бирок эгер бизге каршы 
чыга турган болсоң, сенин атаңдын ийинине жүктөлгөн бардык 
жаман иштер сенин ийиниңе да жүктөлөт. Мусулмандардын 
каны төгүлгөндүгү үчүн сен жооп бересиң».

Гардун Гулам Хелебке жетер замат шаардын башкаруучусу 
Темирландын элчиси келгенин угуп, анын колу-бутун байлап, 
султан Фаражга жөнөткөн. Фараж болсо эч нерсе болбогондой 
түр көрсөтүп, элчини абакка камоого буйрук берген. 

Сирия менен Египеттин султаны менен да сөзсүз кагылы-
шуу болмок. Бирок Темирлан шашылбастан ылайыктуу учурду 
күтүп турду. Мына эми ошол убакыт да келди. Темирлан менен 
эсептешпегендерди тебелеп-тепсеп, жалдыратуу керек эле. 

Сирияга жасала турган жортуулга керектүү бардык нер-
селер даярдалды. Эртең Темирландын аскери Сивастан жолго 
чыгышы керек эле. Мындай күтүүсүз кадамды Темирлан гана 
жасай алмак. Аксак Темирландын Йылдырым Байезид менен 
салгылашуусун бүткүл Европа күтүп жаткан кезде Улуу Башка-
руучу көпчүлүктүн күтүүсүн кыял бойдон калтырып, күтүлбө-
гөн кадам жасады. 

Жортуулга жөнөөнүн алдында ал кечинде чатырдын ичин-
де акыркы кеңешме өткөрүүнү чечти. Чатырдын ичине шамдар 
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жана чайыр чырактар жарык берип турду. Чатырдын ички ду-
балдары жибек менен жээктете бастырып тигилип, астыңкы 
бөлүгү болсо чатырдын ичин салкындатуу максатында бир 
сөөмгө көтөрүлгөн. Темирландын оң жагында анын уулдары, 
Мовлане Абулжаббар, Ширваншах, Шекинин башкаруучусу, ал 
эми сол жагында – эмирлер отурушту.

Кеңешмеде биринчи болуп Эмир өзү сөз баштады:
– Менин баатырларым, менин буйруктарым менен биз 

узак жолду басып өттүк. Алдыбыздан чыккандын баары бизге 
багынышты. Багынбагандарды мөмө-жемиштердин ширесин-
дей кылып сыгып, жазаладык. – Отурган эмирлерди Темирлан 
жакшылап карап, алардын беттеринен чарчагандыктын бел-
гилерин көрдү. – Бирок биз эч качан токтогон эмеспиз, алды-
га койгон максаттарыбыздан баш тарткан жокпуз. Биздин ту-
руктуулугубуз жана күжүрмөндүгүбүз бизди жаңы жеңиштүү 
чокуларга алып барат. Биз өзүбүз белгилеген жолдун аягына 
чыгарыбызга мен толук ишенем. Биздин Сирияга багытталган 
жолубузга…

Сөзүн аяктаган соң ал өзүнүн уулдары – Шахрухту жана 
Мираншахты карады. Жаш болуп турган чагында баатырлык 
иштерди жасоону каалап турган алар макул экендиктерин бил-
дирип баштарын ийкеди. Сол тараптагылар тынч отурушту. 
Бакалар жүргөн ылай сууга таш ыргытып жибергендей жым-
жырттык болуп турду. Бектер баштарын жерге салып отуруш-
ту. Темирлан абдан таң калды. «Алар адаттагыдан башкача бо-
луп отурушат. Ар биринин унчукпай отургандыгынын артында 
кандайдыр бир көйгөйү бар окшойт», - деп ойлоп калды.

– Мен Сулейманшахтын оюн уккум келип жатат, - деп ал 
өзүнүн оттон, суудан жана жез түтүктөрдөн чогуу өткөн эң эски 
жолдошуна кайрылды. 

Сулейманшах ордунан жай турду. Анын ийиндерине эки кап 
туз жүктөлүп, ал бир нече айдан бери ошол жүктү таштай албай 
жүргөндөй сезилди. Анын маанайы пас жана кабагы жарык эмес 
болуп турду. 

– Башкаруучунун жылдары узарсын, - деп Сулейманшах өз 
сөзүн Темирланды карабастан баштады. – Сиздин ысымыңыз 
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айтылганда чымчыктардын жүндөрү түшүп, жырткыч айбан-
дардын тырмактары түшөт. Темирландын аскери кайсыл жакка 
барса да ал жактан жеңишсиз кайтпайт…

– Сен башыңды көтөрбөй сүйлөп жатканыңа караганда маа-
нилүү бир нерсе айткың келип туратокшойт, - деп Темирлан 
анын сөзүн бөлдү. – Мен мындайды башкалардан күтсөм бол-
мок, бирок сенден күткөн эмесмин. Эгер кандайдыр бир көйгөй 
бар болсо, коркпостон айт. Мен силерди дайыма көңүл коюп 
угарымды баарыңарбилесиңер го.

Сулейманшах башын көтөрүп, анын оюн окуп жаткансыган 
Темирланды карады. Ал Эмирдин көздөрүнөн ачууну эмес, кө-
ңүл коюуну көрүп, эрдене түштү:

– Мени башкаруучум кечирсин!.. Улуу Темирлан жетектеген 
аскер Индияга барып, ал өлкөнү тизелетип, өзүнө багындырды. 
Ал жактан кайтарыбыз менен биз дароо Азербайжанга, андан 
кийин Грузияга бардык. Ал өлкөлөрдө да таптакыр эс алгандай 
болгон жокпуз. Ал жактан Румга жөнөп, Рум менен Египеттин 
чек ара жерлерин ээледик. Дагы деле эс албадык. Эми болсо 
башкаруучубуз Сирия менен Египетке барууну көздөп атат. Бул 
абдан оор жортуул. Бул өлкөлөрдүн жоокерлеринин куралдары 
жана салгылашуу ыкмалары бүт дүйнөгө белгилүү. Эгер баш-
каруучу ырайым кылып, жоокерлерге үйлөрүнө кайтып барып, 
бир нече күн эс алып алууга уруксат бергенде, биз өзүбүзгө ке-
лип, ыштарыбыз менен даттарды жууп, анан кайрадан жаңы 
күч менен кайтып келмекпиз. Бирок эгер тагдыр бешенеге жаз-
ган болсо…

Сулейманшахтын көздөрүн Темирлан жакшылап карап 
жатты. Анын көздөрүндө коркуу сезими жок болчу, болгону 
чарчагандык бар эле. Ал башка эмирлерди да карады. Алар 
да Сулейманшахка макул болгондой сезилип жатты. Чатырда 
жымжырттык пайда болду. Темирлан колу менен белги берип, 
Сулейманшахка отурууга уруксат берди. Анан өзүнүн адаты 
боюнча оң колун укалап, бир нече мүнөт унчукпай олойнуп тур-
ду. Темирлан бул адамдарга ишенген, аларды ишендире алган 
жана жеңишке алып бара алган. 

– Жеңиш менен ийгилик – бизге Улуу Жаратуучу тарабынан 
жиберилген эң маанилүү белек. – Ал аны ыкылас коюп угуп жат-
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кан бектерди карады. – Биздин жоокерлерибиздин жеңиштери 
жана даңктары абдан жакшы нерсе. Алла бизге бардык жактан 
жардам берип, бизди күчтөндүрүп, ал эми биздин душманда-
рыбызды алсыз кылганын көрүп жатабыз. Эми биз бардык ара-
кетибизди күчүбүз менен рухубузду чыңдоого жумшашыбыз 
керек, анткени Улуу Жаратуучу дайыма биз тарапта. Ал эми 
биздин Сирия менен Египетке жасай турган жортуулубуздун се-
беби бул өлкөлөрдүн султандарынын бизге карата жасаган бей-
сактыгында жатат. Бир нече жыл мурун алар биздин элчибизди 
өлтүрүүгө буйрук бергенин билесиңер. Бул аз келгенсип азыр 
эми султан биздин дагы бир элчибизди зынданга салыптыр. 
Эгер булардын ушундай акмакчылыктарына азыр жооп бербе-
сек, анда биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабаган болобуз. Алар менин 
неберемден бир аз эле чоңураак болгон султанынан Темирлан 
коркуп калды деп ойлошот. Мен туура айтып жатамбы?

Эмирлер унчукпай турушту. Мындай темирдей логикага 
каршы пикир табуу кыйын эле. Эгер бул сөз аларды канааттан-
дырбаганда, Темирлан аларга андан да тереңирээк жана олут-
туураак себептерди көрсөтмөк. Бирок алар үчүн Эмирдин ушул 
сөзү эле жетиштүү болду. Египет менен Сириянын султандары-
нын мамилелери чынында Темирланды жана анын адамдары-
нын ар бирин шылдыңдаганын көргөзүп турган. 

Кеңешменин расмий бөлүгү аяктаган соң Темирлан кү-
түүсүз жерден күзөт башчысы Техмез бекке буйрук берди: 

– Жанагы гяурду алып кир! –деп айтып, Шейх Ибрагим Шир-
ваншахты карады. – Мен Насимини, хуруфит-акынды айтып жа-
там…

Баары таңдан, бири-бирин карап калышты. Бир гана Шейх 
Ибрагим Ширваншах башын жерге салды…

…Сивас алынгандан кийин Халил Султанга ал жердеги бар-
дык абактарды текшерип, ким эмне үчүн камалганын анык-
тоого буйрук берилген. Халил абак башчысынын бөлмөсүнөн 
орун алып, камактагыларды ошол жерге бирден чакырып, 
суракка алган жана эгер зарыл болсо боштондукка чыгарып, 
болбосо кайрадан абакка жөнөткөн. Халилге боз кендирден жа-
салган кийим кийген дервишти да алып келишкен. Чоң атасы-
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нын дервиштерге карата мамилесин эстеп, Халил ал дервишке 
отурууну сунуштады. Бул дервиш башкаларга окшободу. Анын 
кийимдери жыртылып, төбөсү учтуу баш кийиминин астынан 
ийинине чейин чачтары төмөн түшүп, сакал өскөн бети болсо 
жаркылдап турган. Халил Султан анын ысымы ким экенин су-
раган.

Өзүнүн кимдин алдында отурганын түшүнгөн дервиш на-
мысын жоготпостон жооп берген:

– Насими… Имамеддин Насими!
Халил Султан бул ысымды угуп катуу селт эте түшкөндүк-

төн анын астындагы отургуч да термелип кетти. Ал бул кадим-
ки адамга окшобогон дервишти таң калып карады. Ал өзүнүн 
көздөрүнө да, кулактарына да ишене албай турду. Анын эң жак-
шы көргөн акыны анын маңдайында отурду! Буга чейин ушул 
акындын ырларын окуганда Халилге мындай акын такыр бул 
дүйнөдө жашабагандай сезилген. Ушул жерлерде анын жаны 
жашап, анын жаны ошол ырларды жазгандай сезилген. Аны ти-
рүү адам болсо керек деп деле элестеткен эмес. Анткени мындай 
укмуштуу акындар жомоктордо гана жашаган. Эл алар жөнүн-
дө уламыштарды жаратып келген. Анын ырлары убакыт жана 
мейкиндик деген түшүнүктөр менен чектелип, аларга баш ий-
ген эмес. Ушундай сонун ырларды жазган адам анын маңдайын-
да отуруп, кадимки адамдай болуп баары дем алган аба менен 
дем алып, Алла бешенесине жазган турмушту өткөрүп жатарын 
Халил элестете да алган эмес. 

– Кантип айттыңыз? Насими?..
Жаш жигит өзүн жоготуп койонун көрүп Насими жылма-

йып, башын ийкеди:
– Ооба, Насими…
– Бирок Насими… Ал…
– Балким сиз мени жөн гана мейкиндик деп ойлогондурсуз? 

Бул кайсыл жерде, качан жана ким үчүн деген суроого байла-
ныштуу…

Халил Султан өтө толкунданып тургандыктан Насими эмне 
деп айткысы келип жатканын түшүнбөстөн өзүнөн өзү эле На-
симинин ырларынын эки сабын айта баштады:
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Түбөлүктүү жазуучу сенин кейипиңди жаратып жатканда, 
тамчыдай майда калдарды дан-уруктарга окшотуп түшүрүп 

жиберген.  

Насими кайгылуу жылмайып, ырдын экинчи бөлүгүн айт-
ты:

Сага окшош розалар кайсыл жерде өсүп чыкканын айтчы? 
Бакта сенден сымбаттуу кипарис бар бекен? 

Анан терең ойго батты. Ал Халил Султанды байкабагансып 
жана дүйнөдөн кечкен адамдай болуп сүйлөп жатты. 

– Менин ырларым Самарканга да жеткен экен. Халил бул 
акынды бошоткусу келди, бирок ошол эле учурда чоң атасынын 
буйругун эстеп, абдан кыйналып, эмне кылууну билбей турду. 

Аны түшүнүп турган Насими мынтип айтты:
– Сен эмне кылууну билбей жатасың го, жаш жигит. Азыр 

мени кармоого жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Эгер мен жө-
нүндө Темирланга айтпасаң, сен сөзсүз жазаланасың. Ага мен 
жөнүндө айтканың жакшы болот. Мен өзүмдүн тагдырыма эчак 
эле баш ийгем…

Халил Султан бул жөнүндө чоң атасына айтканда ал адеген-
де ишенбеди. Ушул дервиш чынында эле Насими бекен? Аны 
бир гана Шейх Ибрагим тааный алмак. Темирлан ал дервишти 
кабыл алган жок, анткени ал Темирлан менен жолугуу макса-
тында өзүн Насими деп атап, жалган айтып жаткан бирөө болу-
шу ыктымал эле. Темирлан андайлардын көбүн көрүп жүргөн. 

Шейх Ибрагим чатырдын ичинде Насимини көргөндө абдан 
таң калып, кызара түштү. Аларды көздөштүрүүнү уюштуруу ар-
кылуу Темирлан бир нерсени ага далилдөөнү каалагандыр. Би-
рок баары башкача болду.

– Ушул адам өзүн Имамеддин Насими деп атап жатабы? – 
деп сурады Темирлан. 

Насимини Ширваншах дагы бир жолу карады. Шемахиден 
кетип дервиш болуп жүргөндөн бери Насими кыйла өзгөргөн 
болчу. Бирок анын көздөрү… Алар мурдагыдай эле ачык чырай-
луу жана терең ойлуу болуп турду. Болгону анын жылмайганы 
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гана башкача көрүнүп жатты. Ал дүйнө башкаруучусунун жа-
нында туруп да жылмайып турду жана өзүнүн өтө коркунучтуу 
абалда болуп калышы ыктымал экенин да ойлободу. 

Ширваншах башын жерге салып, акырын айтты:
– Ооба, бул Насими. Силердин алдыңарда Имамеддин Наси-

ми.
Темирлан мындай жоопту такыр күткөн эмес. Ал акынды 

таң калып карады, бүткүл дүйнө анын башына кулап түшкөн-
дөй сезилди. Ал өзүнүн теспесин тырсылдатып, Насимиден кө-
зүн алган жок, бирок бир нерсе деп айткан да жок. Насими да 
анын алдында ким турганын билбегенсип жана түшүнбөгөнсүп, 
аны бир аз жылмайып карап турду. 

Чатырдын ичиндеги жымжырттык созулуп кетти. Бул жо-
лугушууну Темирлан эмне үчүн уюштурганын түшүнбөй жат-
кан Мовлане Абдулжаббардын акылына ар түрдүү ойлор келип 
жатты. Анын толкундануу сезими коркуу сезими менен арала-
шып, ал сүйлөй албай жатты. Буга бир гана Халил Султан куба-
нып турду. Ал өзүнүн чоң атасына акын Насимини тапшырган-
дан кийин акынды эч ким жана ал өзү да көргөн эмес. Ошондук-
тан ал азыр акынды көрүп сүйүнүп жатты. Шахрух болсо акын-
суфийди жактырбаганы менен Насиминин сүйүү ырларын 
анын Гераттагы хануму Гевхар Шад абдан жактырчу. Мираншах 
болсо бышылдап, кайпалактап, өзүнө орун таба албай жатты. Ал 
да көптөн бери Насиминин изине түшө албай жүргөн, бирок ал 
аны таба алган эмес. Ал эми анын атасынын бул жерге келгени-
не бир гана жыл болгондо, мына сага Насими бул жерде турат. 
Хуруфиттер аны Мираншах эмес, Мараншах, тактап айтканда, 
«жылан-шах» деп атап жүрүшкөнүн Мираншах эч унута алган 
эмес. Хуруфиттердин устаты Ферзуллах Наими да анын түшүнө 
көп кирчү. Мунун да себеби бар эле. Тебризде төрөлүп, бирок ху-
руфиттердин борбору катары Бакуну тандап алган Наими түш 
жоруунун да чебери болгонун Мираншах аны өлтүрүүгө буйрук 
бергенден кийин билип калган. Наими өзүнүн мындай жөндөм-
дүүлүгү ачылганга чейин Хорасанда, Багдадда, Бухарада, Самар-
кандда, Мешхедде, Мазандаранда жана Исфаганда болуп, көптө-
гөн уламалар менен жолуккан.
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Азербайжан деп аталган бул жерде көптөгөн кереметтер 
болгон. Бирок эң негизги керемет – бул ошол жерде жашаган 
адамдар эле. Ал ошол жерде көргөн кереметтерди башка эч жер-
ден көргөн эмес. 

…Наими жадагалса өзүнүн өлүмүн да түшүндө көргөн деп эл 
айтып жүргөн. Темирлан азыркыдай белгилүү боло элек кезде 
эле, Наиминин түшүнө Чыгыш тарапта чоңоюп жаткан жарык 
жылдыз кирген экен. Ошол жылдыздын жарыгы баарынын көз-
дөрүн уялткан. Ошол жарык жылдызды көрүп жатып ал ойго-
нуп кеткен, бирок ошол жылдыз ал ойгоо кезинде да акылынан 
көпкө чейин кеткен эмес. Наими ушул түшүн башкаларга ай-
тып берип, өзү болсо ойлонуп отуруп, анын маанисин жоруган. 
Ошол жылдыз качандыр бир убакытта аны өлтүрүүгө буйрук 
чыгарарын айткан. Кийин дал ошондой болду. Азербайжанды 
Темирлан биринчи жолу жеңип алганда, Наими ага карата катуу 
сөздөрдү жазып, аларды Самаркандга кат түрүндө жөнөтүп жи-
берген. Ошондон кийин бардык жерде хуруфиттер куугунтукка 
алына баштаган. 

Эл арасында Ферзулла жөнүндө уламыштар да бар. Бир 
жолу ал Исфаганда болгон кезде ага эки жаш жигит келген экен. 
Алардын ата-энелери эч кимге белгисиз жерге акча бекитип 
коюп, эч кимге айтпастан каза болуп кетишиптир. Эми алар 
ошол акчаны табууга жардам сурап жатышкан экен. Ферзулла 
аларга эртең мененки намаздан кийин шаар сыртына чыгып, 
ал жактан эмнени биринчи көрүшсө, ошону ага кайтып келип 
айтып берүүнү сунуштайт. Жаш жигиттер Ферзулла айткандай 
кылып, ага кайтып келишип, шаар сыртынан биринчи каманды 
жана чочкону көрүшкөнүн айтышат. Чочко аларды көрүп качып 
кетиптир, каман болсо алардын жанында бир азга чейин ай-
ланып жүрүп, анан чочко кеткен жакка чуркап кетиптир. Фер-
зулла муну мынтип жоруган: каман айланган жер – силердин 
үйүңөрдүн дарбазасынын айланасы, акчаны ошол жерден из-
дегиле. Кийинки күнү жаш жигиттер ага кайтып келип, акчаны 
көргөзүшкөн. Ал анан аларга ушул акча жөнүндө билген адам 
башка дагы көп нерселер жөнүндө билерин айткан. Бирок ал 
кишиге бирөөнүн акчасынын кереги жок экенин жана бул ак-
чаларга ошол эки жигит гана ээ болуулары керек деп айткан….
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Эми ошол устаттын көрүнүктүү шакирттеринин бири Се-
йид Имамеддин Насими колдору байланган абалда Темирлан-
дын маңдайында турду. 

Эки улуу адам бири-биринин маңдайында турду. Алардын 
бири жерлерди кылыч менен жеңип алып, баарын өзүнүн ал-
дында тизелеткен. Экинчиси болсо сөздүн күчү менен адамдар-
дын ички дүйнөсүн арбап, акылдарынын тынчын кетирип, эч 
кимдин алдында баш ийген эмес. 

Алар экөө тең мезгилдин катуу сыноолорунан өткөн. Ал-
тымыш төрт жаштагы Темирландан жарым жаш кичүү болгону 
менен Насими деле жаш көрүнгөн эмес. Анын сакалы да агара 
баштаган экен. Анын учу өткүр баш кийиминин астынан төмөн 
түшкөн чачтары бозомтук түстө болчу. Бирок анын келбети 
сыймыктуу эле. Салгылашуулардын улуу устаты болгон Темир-
ландын чатырына киргенде да Насими башын бир аз ийкеп, би-
рок жерге чекесин тийгизип ийилген жок. Чатырда отургандар 
устаттын мындай кылыгына абдан таң калышты. Темирлан-
дын эң ашынган душмандары жана эң белгилүү аскер башчы-
лары да анын улуулугунун астында ийилип таазим кылышкан. 
Бирок башкаруучу өзүнүн адамдарынын таң калып жатканды-
гына көңүл бурбады. Эгер ал ачууга алдырып, башкача мамиле 
көргөзгөндө, анда жеңилген болуп калмак. Мындай жагдайлар-
да өзүн өзү кармаган жакшы. Эмир өзүнүн тактысына барып 
отуруп, алыстан акынды кайрадан жакшылап карай баштады. 
Жок, ал улуу Насимини «басынта» албады, акын алыстан да 
шаңдуу көрүнүп турду. Акыры анын алдында эч нерседен, жа-
дагалса өлүмдөн да коркпогон кайраттуу жана татыктуу адам 
пайда болду. Эгер ал Темирландын алдында жүгүнбөй жатса, 
демек ал күчтүүрөөк. Бирок чынында убакыттын алдында ал да 
алсыз болгон…

– Убакыт сени карытыптыр, акын, - деп Темирлан жым-
жырттыкты бузду. – Карылыктын шамалы сенин чачтарыңды 
тараптыр…

– Сенин алдыңа колдорумду байлап алып келишсе да, эч 
ким менин жанымды сенин алдыңда тизелете албайт…

Чатырдагылар нааразы болуп, күңкүлдөй баштады, антке-
ни мындай жооп баш ийбестиктин эң жогорку деңгээли болчу. 
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Эмир кайрадан аларга көңүл бурбады. Сүйлөшүү узакка созул-
ган сайын бул акын да Темирланга көбүрөөк жага баштады. 

– Мунун колун чечкиле, көрөлү, денеси жанына окшоп эр-
кин болор бекен?

Сакчы чуркап келип, акындын колунан жипти чечип, дароо 
ордуна кетти. Насими жип кысып көгөрүп кеткен колдорун ука-
лады.

– Дене эркин болушу үчүн башкаруучу жарлык чыгарышы 
керек, ал эми жандын эркиндиги үчүн жарлыктын зарылчы-
лыгы жок. Жан Жаратуучуга таандык. Эркин рух болсо башка-
руучудан жогору турат. 

– Башкаруучудан жогору Алла гана турат, эң укмуштуу бо-
лууну каалап жатасыңбы? – деп Насимини Темирлан ачуулуу 
карады.

Башка бирөө болгондо башкаруучунун мындай көз карашы-
нан тердеп, толкунданып, унчукпай калмак. Бирок акын буга 
деле көңүл бурбады. 

– Алла бардык жерде бар. Ар бир ташта, даракта, жерде, 
чымчыктарда жана адамдарда анын элеси бар. Мунун баары Ал 
жараткан кумдун бир бүртүгү. 

Темирлан ордунан турду. Анын артынан баары турду. Анан 
аксап басып келип Насиминин жанына токтоду. Насиминин 
көздөрүнө карады. Акындын көздөрү чоң кайгыны чагылды-
рып турду. 

– Алланын жолунан чыккан гяурлар да кумдун бир бүртүгү-
бү, Алланын элесиби? 

Насими көздөрүн Темирландан алган жок. Тишине таш тий-
ди окшойт. 

– Алар да Алланын ырайымы жана мээрими менен жара-
тылган, бирок түз жолдон чыгып кетишкен. Алар кайгыруу, 
тиричилик, ичи тардык, жек көрүү жана кээде кылычтын күчү-
нүн айынан Алла бир экенин унутуп коюшкан. Алар өздөрүнүн 
ичиндеги Алланын отун өчүрүп алып, күлдү казып отургандар. 

Темирлан буга макул болгусу келбеди.
– Макул, бирок адамдарда Алланын отун кайрадан жан-

дырыш үчүн мен көп жылдардан бери миңдеген фарсахтарды 
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өтүп, гяурларды кылыч жана оттун күчү менен Аллага кайта-
рууга жана Алланы бир деп таанытууга аракет кылып жатам. 
Мен күнү-түнү жортуулдамын. Аттын ээринен отурган жерим-
де чор пайда болду. Мына бул аскер менен чогуу, - деп ал жа-
нында турган аскер башчыларын көрсөттү, - Мен Кафистанда, 
Индияда болдум. Урустардын борбору – Москвага барышыма 
бир аз гана калган. Грузиндердин бир бөлүгүн мусулмандарга 
айландырдым. Армяндарды түрк аймактарынан кууп чыктым. 
Бардык жерде Исламдын байрагын көтөрдүм. Бирок силер, ху-
руфиттер, мага каршы чыгып, Азербайжандагы көтөрүлүшчү-
лөрдү колдодуңар. Эмне үчүн?

Насими жылмайды:
– Башкаруучу, күч менен киргизилген дин көпкө чейин жа-

шабайт! Менин өлкөм күчтү, согушту кабыл албайт. 
– Сенин өлкөң анда эмнени кабыл алат?
– Биздин илим Алланы түшүнүү аркылуу көрүүгө үйрөтөт. 

Негизгиси – билим. Биз, хуруфиттер, көтөрүлүшчүлөргө кошул-
ган жокпуз, болгону аларга жол көрсөттүк. Биз аларга кээде өз 
убагында айтылган сөз аскердин иш-аракеттерине барабар эке-
нин түшүндүрдүк. Бардык кыйынчылыктардын ачкычы, жада-
галса Алланы билүү да – илимде жатат. 

Ушуга чейин бул сүйлөшүүнү ачууланып угуп жаткан Мов-
лане Абдулжаббардын чыдамы кетти. Ал акынды Темирлан бо-
шотуп жиберет деп коркуп жатты. Ошондуктан ал баш кесер-
дин жыгач жаздыгын элестетип, коркуп турса да, кайраттанып 
сөзгө аралашты:

– Башкаруучу, батынып сөзгө аралашкандыгым үчүн кечи-
рим сурайм, - деп айтып, акынды сөөмөйү менен көрсөттү, - би-
рок сиз бул хуруфиттерди көп укпаңыз. Булар өздөрүнүн таттуу 
сөздөрүн пайдаланып, Исламдын маңызын туура жолдон чыга-
рышат. Динибизге талаш-тартыш киргизишет. Бизге сунниттер 
менен шииттерге байланышкан көйгөйлөр аздык кылып жат-
кансып, булар эми хуруфизмдерин баштап жатышат. Булардын 
дининде Алланы баарынан мурда сандардан көрүүгө болору 
айтылат. Эгер алардын айтканы чын болсо, анда Алла да жок 
болуп чыгат. 
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Мовланенин сөздөрү башкаларды ойготуп жибергендей 
болду, «туура айтып жатат!» деген сөздөр угула баштады. 

Мовланенин көзүнө карап акын аны келекелегенсип жыл-
майып койду: 

– Сиздин кайраттуулугуңуз сизге башкаруучу уруксат бер-
ген чектен чыкпайт. Сиздин эркиндигиңиз ошол чектен чык-
пайт. Алла бир нерсени бузуп-бурмалагандарды жакшы көр-
бөйт. 

Эгер акын өз сөзүн уланта берсе, Мовланени кыңк эткис 
кыларын Темирлан түшүндү. Мындайдын кереги жок болчу. Те-
мирлан кайрадан өзүнүн ордуна барып отурду. 

– Токтоткула! – деп ал колу менен белги берип, баарына 
отурууга буйрук берди. 

Абдулжаббар нааразы болуп күңкүлдөп ордуна отурду. Аң-
гыча болбой Темирлан баары үчүн күтүүсүз чечим чыгарды:

– Акын, сен эркинсиң. Бирок менин бийлигим жеткен жер-
лерден көрүнбө. 

Бул чечим Темирландын талкууланбай турган чечими бол-
ду. Абдулжаббар мындайга чыдабастан ордунан тура калып, 
мындай чечимге каршы экенин билдирди. 

– Башкаруучу, бул гяур хуруфитти бошотууга болбойт. Бул 
баарын туура жолдон чыгарат. 

Темирлан болсо Абдулжаббарга ачууланган жок, ичинен 
аны актады. Бирок чечим чыгарылып калган болчу. 

– Кабатыр болбогула, - деп ал ачууланып айтты, - кылыч-
тар бийлик жүргүзүп жаткан бул доордо ал узакка кете албайт. 
Кимдир-бирөөнүн фетвасына (87) барып сайылат. Бирок мен 
дүйнөнү кылыч менен жеңип алган Темирлан, ушунчалык со-
нун ырларды жазган адамдын өлүмүнө себепкер болуп, тарыхта 
колу канга бойолгон адам катары калгым келбейт! 

Ушинтип айткан соң ал Насиминин ырларынын бирин оку-
ду:

Жаз келди, жерге жашыл килем төшөп, 
ойлонулбаган баш аламан ойлорду унут, 
кумураларда кайрадан шарап ачып жатат! 
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«Кулак сал, - сырлар дүйнөсү мени жалбарып чакырды, 
– бул жердегинин баары сеники: 
сулуулардын эриндери, кулмак чачыраган чөйчөктөр 
жана кыпкызыл болуп гүлдөгөн бак!»
Суфий таза кулмакты ичпесин – аны сен бул үчүн жемелебе:
Ага сыйлыктардын эң жогорку сыйлыгы – тунма, көбүктүү 

маңыз берилген!  

(87) Темирландын айтканы туура чыккан. Ал каза болгон-
дон он эки жыл өткөндөн кийин акын өлүм жазасына өкүм кы-
лынып, анын терисин тирүүлөй сыйрып өлтүрүшкөн. 

Чатырда отурганда Темирланды таң калып жана кызыгып 
угуп жатышты. Анын жоош боло калган көз карашы алыскы ай-
мактарга кетип жатты…

Акындын бошотулушуна чын жүрөктөн бир гана адам – Ха-
лил Султан сүйүнүп жатты. 

1399-жылы Темирландын эң кежир жана эң күчтүү каршы-
лаштарынын бири болгон султан Баркук каза болгон. Тактыга 
анын он жашар уулу Фараж отургузулган. Ал бийликке келе-
ри менен өлкө ичинде чыр-чатактар башталган. Эгер Темир-
лан ушул жагдайдан пайдаланбаса, анда улуу аскер башчысы 
болмок эмес. XII кылымда дүйнөлүк аренада Гази Осмон пайда 
боло элек кезде Салахаддин жетектеген египеттик империя Ис-
ламдын тиреги деп эсептелген. Ошол мезгилде египеттик импе-
рия ошол аймакта Исламды крестүүлөр жортуулдарынан кор-
гой ала турган жалгыз күч болуп турган. 

Владимир менен Киев аймактарында жашаган кыпчак-гуз-
дардын абалы алсыз боло түшкөндөн кийин орус княздары 
алардын балдарын туткунга алып, Кара деңиз портторуна алып 
чыгып, Византияга жана башка өлкөлөргө кулчулукка сатыш-
кан. Халифтер менен султандар бул денисак жана күчтүү бал-
дарды сатып алышып, аларды өздөрүнүн жеке сакчыларынын 
катарына кошушкан. Эгер ошол балдар шамдагайлык көргөзүп, 
согушчан болуп чыгышса, аларга эркиндик берилген, бирок 
кызматын уланта беришкен. Египетте ал балдар эркиндикке 
чыккандан кийин түбөлүк кызмат кылышат деп эсептешкен. 
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Бирок туткунга түшкөн кыпчактар – мамлүктөр өздөрү өз ал-
дынча тандалма аскердик топ түзүп, бийликти басып алышкан 
жана 1250-1517-жылдары жаңы династиянын негизин түзүш-
көн. 1517-жылы Египетти султан Салим I басып алганда, мам-
лүктөр өздөрүн анын вассалдары деп таанышкан. Салахаддин-
дин мезгилинде Иерусалим кайтарылып, Сирия менен Египет 
аймактары бириктирилип, ошонун негизинде чоң империя тү-
зүлгөн. 

Байбарстын мезгилинде мамлүктөрдүн империясы абдан 
өнүгүп-гүлдөп турган. Байбарс 1260-жылы Палестинада татар-
лардын ханы Хулакинин аскерин жеңип, алардын жортуулун 
биринчи болуп токтоткон. Жеңилген татарлардын артынан 
куубастан Байбарс крестүүлөр жортуулуна каршы жөнөгөн. 
1263-жылы Байбарс крестүүлөр менен болгон салгылашууда 
жеңишке жетип, алардан Антиохияны тартып алган. Ошол 
мезгилден баштап Египет катуу өнүгө баштаган. Замандаш-
тар Каирдин Булак деген портундагы кемелердин саны Генуе 
менен Венециядагы кемелердин санынан үч эсе көп болгонун 
жазышкан. Каир менен Дамасктын колдоосуна таянып мамлүк-
төр Индияга баруучу бардык деңиз жолдорун көзөмөлдөшкөн. 
Мекке менен Мединага барган зыяратчылар да мамлүктөрдүн 
көзөмөлүндө болушкан. Татарлар Багдадды басып алышканда 
халифтер Египетке көчүшкөн. 

Султан Фараж башкарган мезгилде Египеттин мурдагы 
улуулугунан из да калган эмес. Өлкө аймактарынын ортосунда 
чыр-чатактар болуп турган. 

Темирлан ушунун баарын эске алып, Европа менен осмон 
султанынын эсеп-божомолдоруна тескери иш жасап, өз аскерин 
Анадолуга эмес Сирия тарапка бурган. Шахрухка башкаруучу-
нун атынан биринчи буйрук келген: «Өз аскериң менен алдыга 
чыгып, Бихишти сепилин курчоого ал!» Бихишти сепилине Те-
мирлан келгенде ал сепил төрт тарабынан тең Шахрухтун адам-
дары тарабынан курчоого алынган экен.

Бихишти сепили тоолордун арасындагы өрөөндө жайгаш-
кан. Анын дубалдары аска таштарынан курулуп абдан бекем 
болгон. Алардын үстүндө жыйырма катапульта орнотулган. 
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Сепил курчоого алынгандан кийин сепил башчысы камарабас-
тан анын дарбазаларын бекем бекитип коюп, эч нерсе жөнүндө 
тынчсызданган жок, анткени сепилге эч ким кире албайт деп 
катуу ишенген. Бихишти сепилинин чыгыш тарабынан кербен 
жолу өткөндүктөн сепилге утурумдук келгендер бир аз убакыт 
анын ичинен чыкпастан күтүп турууну чечишкен, анткени Хе-
леб же башка жерден жардам келип калар деп үмүт кылышкан. 

…Күз эми гана башталып жаткан. Бирок бул жерде ысык 
дагы деле кете элек болгондуктан сепилдин ичинде курчалып 
отургандар да, сепилди курчап алгандар да шамалды жана сал-
кын абаны эңсеп жатышты. Ысык мезгилдеги күндүн нурлары 
ал өрөөндү ушунчалык катуу ысыткандыктан күндүз адамдар-
дын дем алышы да оорлошуп, баары күүгүмдү жана салкынды 
чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Күн батып баратканда 
Темирлан сепилдин төрт тарабын айланып чыкты. Анан бир 
чечим кабыл алууга даярданып, чатырга кирбестен сырттагы 
көлөкө жерге отурду. Ошол учурда сепил дубалынын үстүндө-
гү бир катапультадан лагерь тарапка килейген таш ыргытыл-
ды. Таштын учушунан жана катапультанын оор кыймылынан 
Темирлан ыргытылган таштын салмагы алтымыш беш килог-
рамдан кем эмес экенин аныктап койду. Ал сепил дубалынын 
үстүндөгү катапультаны жакшылап көңүл коюп карады. «Кы-
зык, калган катапульталары иштебейт окшойт, ушунусу гана 
таштарды ыргытып жатат. Алар кайсыл жерди бутага алып жа-
тышат?», - деп ойлонду. 

Кайсыл жер бутага алынганын билүү үчүн көп күтүүгө туу-
ра келген жок. Килейген таш башкаруучунун чатырына барып 
түшкөндө жер титиреп кеткенсиди. Айланага көтөрүлгөн чаң 
бир аз убакыттан кийин жоголду. Коңшу чатырлардан анын 
адамдары чуркап келип, Эмир четте отурганын көрүшүп, сү-
йүнүп, Аллага ыраазылык билдире башташты. Башкаруучу ча-
тырдын ичинде болбой калганы жакшы болуптур! Башкаруучу 
алардын кубанып жаткандарына күлдү, бирок эмне үчүн күлүп 
жатканын аларга айтпады. Анын ордуна дөңгөлөктүү катапуль-
таны алып келип, талкаланган чатырдын ордуна орнотууга 
буйрук берди. Бир аздан кийин башкаруучунун чатыры турган 
жер тазаланып, ал жерге катапульта орнотулду.



– 400 –

– Бул жерге таш кайсыл катапультадан ыргытылды? – деп 
ал жанында турган Тахмаздан сурады. 

Сепил дубалдарынын үстүнөн катапульталардын үстүлөрү 
гана көрүнүп турган. Тахмаз бек өзүнүн сөөмөйү менен Эмирдин 
чатырынын каршы тарабында турган катапультаны көргөздү. 

– Эгер жаңылышпасам, тээ тиги катапультадан атылды, 
башкаруучум.

Темирлан ошол жакты карап, анан катапультанын жанында 
турган он башчыга бурулду:

– Сен сепил дубалынын үстүндөгү Тахмаз көрсөткөн ката-
пультага тийгизе ата аласыңбы?  

Он башчы чекесин алаканы менен тозуп, айтылып жаткан 
катапультаны жакшылап карап, ортодогу аралыкты аныктоого 
аракет кылды. Анан колундагы катапультанын жибин бир аз 
бошотуп, ташты ыргытуу аралыгын жөнгө салды. Ошондон ки-
йин гана жооп берди:

– Башкаруучум, сиз буйрук берсеңиз, мен аны бир атыш ме-
нен эле түшүрөм. 

– Анда башта, аларга татыктуу жооп бер. Биз алардан кем 
эмес атарыбызды билишсин. 

Катапультадан атылган таш сепил тарапка учканда, Темир-
лан жана анын он башчысы аны кылдаттык менен байкап ту-
рушту. Ыргытылган таш сепил үстүндөгү катапультанын арт 
жагына тийип, аны дубалдын аркы жагына кулатты. Сынган 
катапультанын жыгач бөлүктөрү ар жакка чачырады. 

– Азамат, азаматсың! – деген кыйкырыктар угулду. 
…Фарс аймагында канзаада Рустам да өзүнүн чоң атасынын 

аскерине кошулду. Ал өзүнүн алган байлыктарынын баарын 
чоң атасына көргөздү. Ошол учурда жер астын казып жаткан 
жоокерлер өз иштерин бүтүрүп, казылган жерлерди тирегичтер 
менен бекемдеп, астына жыгач төшөштү. Бардык иштер аякта-
ганда Темирлан буйрук берди: «Сепилге анын бардык тарабы-
нан чабуул жасагыла!» Ошону менен бирге бардык катапуль-
талар да иштей баштады. Сепилдин түбүндөгү бардык жыгач 
тирегичтер өрттөлдү. Катапульталар биринин артынан бири 
сепилге таштарды ыргытып, бара-бара дубалдын көп жерле-
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рин сындыра баштады. Чабуулдун тездиги асманды жер менен 
аралаштырды. Сепилдин үстүнөн чыгып жактан урушчаак кый-
кырыктар чабуул жасап жаткандарды андан бетер кызытты. 
Акыры сепил башчысы Мугбиль коргонуу натыйжа алып кел-
бестигин түшүнүп, башкаруучуга чабарман аркылуу кат жөнөт-
тү: «Мен коркконумдан сепилдин сыртына чыга албай жатам. 
Сизден суранам, мага эркиндик бериңиз, өз кызматчыңызды 
аяңыз». Эмир болсо ага мынтип жооп берди: «Сепилди алгандан 
кийин гана эркиндик берем. Эгер мен азыр сепилдин дарбаза-
сынын алдында токтоп калсам, эл мени сепилди ала албай кой-
ду деп ойлоп калат». 

Ушундан кийин сепилге жасалып жаткан чабуул андан бе-
тер күчөдү. Сепилдин астындагы терең казылган жерлер күй-
гүзүлүп, сепил дубалдарынын тирегичтерин бош боло түшкөн-
дүктөн алардын баары кыйрай баштады. Баары иш бүткөнүн 
түшүнүп жатышты. Темирланиддер дароо сепилге кирип ба-
рууну эңсеп жатышты. Ошол учурда сепилдин сейиддери жана 
кадырлуу кишилери колдоруна кымбат баалуу белектерди кө-
төрүп, Шахрухка кайрылышты. Алар Шахрухтун алар менен Те-
мирландын ортосунда арачы болушун каалашты. Темирлан өз 
уулунун сунушунан баш тарта албастан сепилдегилердин баа-
рына ырайым кылды. Темирландын урматына дубалар окулуп, 
тыйындар согуп жасалды.

…Ошол мезгил 1400-жылдын сентябрь күндөрү болгон. 
Темирландын аскерлери Бихишти сепилин жеңип алган соң 
жолдогу кийинки сепилге - Айнтобеге жөнөштү. Бул сепил эл 
арасында өзүнүн башкалардан жабык болуп жашагандыгы ме-
нен белгилүү болгон. Бул сепилге кербендер киргизилген эмес 
жана бул жерде конокторду да жактырышкан эмес. Бул сепил-
дин бекемдиги жөнүндө эл арасында уламыштар да тараган. 
Бирок дервиштер да өз милдеттерин чебердик менен аткарыш-
кан. Темирландын аскери Айнтобе сепилине жакындап калган-
да дервиштерден башкаруучу жөнүндө ар түрдүү коркунучтуу 
кептерди угуп, коркуп калган сепил башчысы, сепилдин кадыр-
луу адамдары жана сейиддери сепилден качып жөнөшкөн. Ал 
эми сепилде калган карапайым калк Темирланга шаар дарбаза-
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ларын ачып беришкен. Сепилде аскерге зарыл болгон азык-тү-
лүктөр жана башка зарыл нерселер жетиштүү болгондуктан ас-
керлер жортуулду улантышты. Айнтобе сепилинин алынышы 
Хелебге түз жол ачты…

Темирлан өз аскерин Хелебке багыттады…

Хелебдин үстүн кара булут каптай баштады. Ошол булут-
тардын арасынан каалаган убакытта чагылган түшүп, шаарды 
күйгүзүп, ал эми шаардын күлүн шамал бардык тарапка жайыл-
тышы мүмкүн эле. Кара булуттар Хелебке жете электе эле шаар 
ичинде ырксыздык жаралды. Шаардын таш төшөлгөн тар көчө-
лөрүн жан алгыч периште кыдыра баштаган эле. Шаар элинде 
коркуу сезими пайда болду. Алар бир нече күндөн кийин өздө-
рүнүн бардык нерселерин – тапкан байлыктарын, кылычтар-
дын, жебелердин жана найзалардын курмандыктарына айлана 
турган жакындарын жоготушарын түшүнүн жатышты…

Коркунучтуу кабар дайыма чымчыктан да тез учуп, баары-
нын айласын кетирип, тынчын алат. Бул жолку жортуул да дал 
ушундай тездик менен жүрүп жатты. Темирландын кеп тара-
туучу кызматчылары мыкты иштеп, анын аскеринен кем эмес 
иш жасап жатышты. Темирландын дервиштери, соодагерлери 
жана качкындары ал Айнтобеден чыга электе эле Хелеб менен 
Дамаскка келип ал жерлерди ушак-кептерге толтуруп жатыш-
ты. 

Хелебдин башкаруучусу Демилдаш акыркы эки сепилдин 
алынышын укканда Египеттен жардам сураш үчүн ал жакка 
тезинен чабарманын жөнөттү. Сирия менен Египеттин башка-
руучулары дароо буйрук чыгарышты: «Бардык аймактардын 
башкаруучулары жана аскер башчылары Хелебке чогулушсун».

Бир аз убакыттан кийин Хелебге Сирия менен Египеттин 
бардык аймактарынан аскерлер тартыла баштады. Ал жерде 
Дамасктын тиштерине чейин куралданган бектери – Шадун, 
Хамса, Харна, Антакия, Тараблус, Набулус, Баалбек, Канари, Газа, 
Рамал, Гудс, Караки жана башка аймактардын аскер башчылары 
чогулушту. 
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Демирдаш бек аскерлердин баарын бир сыйра карап чык-
кандан кийин көңүлү тынчтанды. Бирок анын Темирлан жө-
нүндө чогулткан маалыматтары баары бир ага тынчтык бербей 
жатты. Бул жортуул башка жортуулдарга окшош болгон эмес. 
Демирдаш өзү менен өзү сүйлөшүп, өзү менен өзү талашып жат-
ты. «Бүгүн Темирланга каршылык көрсөтө ала турган Байбарс-
ты каяктан табам? Кичинекей бала бул алпка кантип каршылык 
көрсөтөт?», - деп ойлонуп жатты. 

Анын чечкинсиздиги, үмүтсүздүгү жана демилгесиздиги 
башка аскер башчыларына да өттү. Демирдаш коноктор менен 
ачык болууну чечти. Кечки тамактан кийин Хелебдин башчысы 
конокторго кайрылды:

– Урматтуу бектер, эр жүрөк аскер башчылары! Хелебди 
коргоо үчүн сиздер өз аскерлериңиздер менен бул жерге дароо 
келе калганыңыздар үчүн ыраазылык билдирем. Сиздер менен 
өзүмдүн ойлорумду бөлүшкүм келип жатат. Мени көңүл коюп 
угуп коюшуңуздарды суранам. Анткени биздин душманыбыз 
жакындап калды!

Чоң бөлмөдө тамактан кийин жөлөнгүчтөргө жөлөнүп отур-
ган бектер менен аскер башчылары олуттуу сүйлөшүү эмес, эс 
алуу жөнүндө ойлоп жатышты. Бирок ошол эле учурда үйдүн 
кожоюнун да капа кылбаш керек болчу. Айрымдары макулду-
гун билдирип баштарын ийкешти.

Демирдаш бек, өзүнүн сөзүн баштады:
– Урматтуу коноктор! Бүгүнкү окуяларды жеңил нерсе ката-

ры кабыл албашыбыз керек. – Ал отургандардын баарын кадала 
карады – баары аны көңүл коюп угуп жатышты. – Анткени биз-
ге келе жаткан адам абдан күчтүү! Буга чейин ал кайсыл жер-
ге барса да, кайсыл сепилди курчаса да, дайыма өз максатына 
жетип келген. Ага каршылык көрсөтүүгө аракет кылгандарды 
ал же кемсинткен же эртеби-кечпи өзүнүн колуна алган. Же 
болбосо такыр жок кылып салган. Ал бул дүйнөдөгү көптөгөн 
жерлерди басып алды: Түркстанды, Хорезмди, Хоросанды, За-
булстанды, Индияны, Теберистанды, эки Иракты, Хузистанды, 
Грузияны, Азербайжанды, Фарсистанды жана Диярбакырды. 
Баарын өзүнө баш ийдирген! 
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Кыска убакыттын ичинде ал ошол аймактардын бардык 
башкаруучуларын өзүнө багынтып, ал аймактарды башкарууга 
өзүнөн башка эч кимди жакын да жолотпойт. Мен биз менен да 
ошондой болушун же биздин адамдарыбыздын өлүшүн каала-
байм. Мага бир ой келди, - деп Хелебдин башкаруучусу кайра-
дан сөзүн токтотуп, отургандарды карап койду. Отургандардын 
көбүнүн жүзүндө таң калуунун белгилери байкалып жатканы 
менен алар көңүл салып угуп отурушту. Алар да бир нерседен 
чочулап жатышкандай сезилди. Ошондуктан шаар башкаруучу-
су отургандардын маанайына карабастан өз сөзүн көшөрүп 
улантты: - Мен ал менен тынчтык келишимин түзүүнү сунуш 
кылам. Анын урматына жума намазын окуп, тыйындарды согуп 
чыгарып, ага сейиддерди, уламаларды жана шейхтерди жөнөтө-
лү. Эн негизгиси бизге анын зыяны тийбесе болду! 

Чоң бөлмөнүн ичи уу-дуу болуп чыкты. Демирдаш бек ун-
чукпай күтүп турду. Мындай уу-дуунун ичинде бардык нерсе 
бар болчу: макулдук, каршылык жана коркуу. Отургандардын 
баарын ал дагы бир сыйра көңүл салып карады. Анын көзү ага 
ыктагандарга токтоду. 

– Мен Хелебдин башкаруучусу айткан нерселерге толук 
макулмун, - деп баштады алардын бири. – Ал туптуура айтып 
жатат! Мен да Темирлан жөнүндө көп нерселерди уккам. Аны 
эч ким жеңе алган эмес. Ал кайсыл жерге барса да баарын кый-
ратып же басып алып келген. Ал эми ага каршылык көрсөткөн 
жерлердин таш-талканын чыгарган. Сейиддерге, уламаларга 
жана шейхтерге ал сый мамиле жасайт деп уккам. Алардын бар-
дык өтүнүчтөрүн аткарат экен. 

Отургандардын көбү макул экендиктерин билдирип, баш-
тарын ийкеп жатышты. Бирок алардын арасында өз мурдунан 
алысты көрө албаган, менменсинген адамдар да бар эле. Мын-
дайларды Дамасктын беглярбеги Шадун жетектечү. Ал өзүнүн 
Сириянын борборунан экендигине сыймыктанып, өзүн ал жер-
де отургандардын баарынан кыйын деп ойлоп, баары аны ме-
нен гана кеңешүүсү зарыл деп эсептеген. Ал ачууланып бышыл-
дап жатты, анан эч кимден уруксат сурабастан тура калып, сөз 
сүйлөдү:
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– Коркок адам эч качан өз максатына жетпейт! Биздин өлкө 
башка өлкөлөргө окшош эмес! Ал өлкөлөрдөгү сепилдер топу-
рактан жана бышырылбаган кыштан курулган. Ал эми биздин 
сепилдер – кара таштан курулган. – Ал отургандарды бир сый-
ра карап, колдоочуларды издеди. Айрымдары баштарын ийкеп, 
Шадунду колдоп жатышты. Ал ансайын шыктанды. – Эгер алар 
биздин сепилдерибиздин бирине келишсе, аны жеңип алуу үчүн 
аларга бир жыл керек болот. Силерди мынчалык эмне коркутуп 
жиберди? Эгер алардын кылычтары жана жоокерлери көп бол-
со, биздин да египеттик жана дамасктык кылычтарыбыз, араб 
жебелерибиз жана хелебдик калкандарыбыз жетиштүү. Биз-
дин өлкөдө чоң шаарлардан тышкары жетимиш миңден ашуун 
айылдар жана кичине шаарлар бар. Эгер булардын ар биринен 
он кишиден чогултканыбызда деле чоң аскер түзүлөт. 

Шадундун менсинген сөзүнө Демирдаш нааразы болуп ба-
шын чайкады. Анткени ал көбүн туура жолдон тайдырып жат-
кан. 

– Бул жерде айрымдар мени туура эмес түшүнүп алышкан 
окшойт, - деп Демирдаш сабырдуулук менен сүйлөй баштады. 
– Мен салгылашуудан коркпойм, бирок биз душманга өз уба-
гында баа бербесек, башыбызга балээни алып келебиз. – Анан 
Шадунга бурулду. – Биздин сепилдер ушунчалык күчтүү бол-
гондуктан аларды бир жыл ичинде жеңип алууга мүмкүн эмес 
деп урматтуу беглярбек айтып жатат. Сириянын аймагына Те-
мирландын келгенине эки ай болгону менен ал эки сепилди 
басып алып, азыр Хелебдин дубалдарына жетип калганын ур-
маттуу белярбекке эскертип койгум келет. Анан ар бир шаардан 
жана ар бир айылдан он адамдан чогултсак, биздин аскердин 
саны көп болот деп айтылып жатат бул жерде. Урматтуу бектер, 
бизге союш үчүн жөнөтүлчү эт эмес, адистештирилген аскер 
керек. Темирландын жоокерлери көптөгөн салгылашууларга 
катышып, көп тажрыйбасы бар экенин жана анын бир эле жоо-
кери биздин шаар менен айылдардан чогулткан жүз «жоокери-
бизди» көз ачып жумганча кырып саларын эстен чыгарбашы-
быз керек. Мага ишенип койгула, мен мындай маалыматтарды 
биринчи булактардан алам. 



– 406 –

Демирдаш дагы бир нече убакыт сүйлөдү. Бирок анын ой-
лору канчалык орундуу жана жүйөөлү болсо да, отургандардын 
көпчүлүгү Шадунду колдоп туруп алышты…

Хелебди курчоого алып, ал жерде узак убакыт бою карма-
лып калууну Темирлан таптакыр каалаган жок. Ага жеткирил-
ген анык маалыматтарга ылайык, арабдар согушууга караганда 
талашып-тартышууну жана чатакташууну жакшы көрүшкөн. 
Алардын эркектери үчүн тамакты абдан тойгуча жеп алып, эс 
алуу маанилүү болсо, аялдары үчүн кымбат баалуу жасалгалар, 
кийимдер жана көңүл ачуу биринчи орунда турган. Темирлан 
бул жерде да өзүнүн Делиде колдонгон тактикасын пайдаланг-
нысы келди. Адегенде Султан Гусейин жана Абу Бекир жетек-
теген чакан топторду алдыга жөнөттү. Бул топтор душмандын 
көп сандаган чалгынчыларына жолугуп, алар менен бир аз сал-
гылашып, анан кайра артка кайтышкан. Хелебдин коргоочула-
ры алардын артка кайтканын көрүп, Темирландын аскери деле 
жеңилет экен, аларды деле жеңсе бочудай деген ойдо калыш-
кан. 

Ошол себептен Демирдаш жана Шадун акыры биригип, Хе-
лебдин жанындагы ачык талаада Темирлан менен ачык салгы-
лашууну чечишкен. 

Темирлан дал ушуну каалап турган. Ал душманга сепил 
ичинде же тоолорго жашынып алууга мүмкүнчүлүк бергиси 
келген эмес. Бир сөз менен айтканда, беглярбек Шадун тумшугу 
кара майга тыгылган чымчыкка окшоп Темирландын тузагына 
түштү. Хелебдин кошмо аскерлери шаардан чыгып, салгыла-
шууга даярданып калышты. Беглярбек Шадун аскердик тизим-
дин оң капталын жетектеген, ал жакка мамлүктөр да кирген. Ал 
эми Хелебдин башкаруучусу Демирдаш сол капталды жетекте-
ген, сол каптал да мамлүктөрдүн өтө көп эмес саны менен бе-
кемделген. Жөө жоокерлер ортодо тизилген. Мындай аскердик 
тактика өзү менен өзүнүн согушуусуна гана мүмкүндүк берген. 
Ушул нерсе алардын жеңилүүсүнө себеп болуп калган. 

Темирланга душмандын аскеринин кантип тизилгендиги 
тууралуу кабар жеткиришер замат ал өзүнүн тактикасына да-
роо өзгөртүүлөрдү киргизди. Өзүнүн уулдары Мираншах менен 
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Шахрухка аскердик тизимдин оң капталын башкарууга, ал эми 
Жагатайдын ханы султан Махмудка сол капталды башкарууга 
буйрук берди. Аскердин алдыңкы бөлүгүнүн оң жана сол капта-
лын Мираншахтын уулдары Абу Бекир менен Султан Гусейнге 
тапшырды. Делинин алдындагы салгылашуудан кийин Темир-
лан аскердик тизимге өзгөртүүлөрдү киргизген болчу. Азыр ал 
алдыңкы катарга соот жабылган пилдерди чыгарды. 

1400-жылдын 30-октябрында эки тарап тең «Аллаху Ак-
бар!» деп кыйкырып бири-бирине чабуулга өтүштү. Чөл мын-
дай салгылашууларга ылайыкталган эмес экен. Адамдардын 
жана аттардын дүбүртүнөн чаң уюлгуп өйдө көтөрүлүп жатты 
жана ошол чаңдын арасынан кылычтадын чабылганы, жебе-
лердин ышкырганы, онтоолор жана наалат айткан үндөр, өлүм 
алдындагы кыркыроолор угулуп жатты. Убакыт токтоп кал-
гансып, адамдарды өлүм бийлиги гана башкарып жаткандай 
сезилди. Аскердик пилдерди өмүрүндө көрбөгөн Хелебдик жоо-
керлер бул алптардын жер титиреткен кадамдарынан аябай 
коркуп жатышты. Бул аскерлер пилдер менен салгылашууга 
даяр эмес болчу. Аскердик пилдер сириялыктардын сол капта-
лынын таш-талканын чыгарганда Темирланиддер демилгени 
өз колдоруна алышты. Алардын катуу кысымынын алдында 
Демирдаштын жоокерлери адегенде артка чегине баштап, анан 
качып жөнөштү. Мындай нерсе салгылашуунун жүрүшүн анык-
тап койду. Сириялыктар салгылашуу башталгандан бир саат өт-
көндөн кийин шаарга кире качышты. Дал ошол учурда Темир-
ланиддер душмандын согуш талаасынан качкан жоокерлерин 
толук кыруу иш-аракеттерин башташты. Душмандын качып 
бараткан жоокерлерин кылыч, найза жана жебелер кууп жетти. 
Демирдаштын качуусу Шадун жетектеген оң капталда да дүр-
бөлөң жаратты. Шадундун жоокерлери да сепил ичине жашы-
нып калууга умтулуп Демирдаштын артынан кача башташты. 
Чаң арасында көз ачып жумганча көп сандаган жансыз денелер 
жана кумду соруп алып жаткан кан көлчүктөрү гана калды. Ат-
тардын тепсендисинде калган жарадарлар тура албастан онтоп, 
аларды үстүлөрүнөн өткөн аттардын такалары өлтүрүп жатты. 
Жапырт качкан аскерлер шаар дарбазасына батпай, натыйжа-
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да дарбаза алдында тыгылыш башталды. Качкандардын көбү 
шаар сепилин тегерете казылган аңдарга түшүп өлүп жатыш-
ты. Аңга түшүп өлгөндөрдүн саны ушунчалык көп болгондук-
тан аң жансыз денелерге дээрлик толуп калган. Темирландын 
атчан жоокерлери мындай кысылышта найзанын бир соккусу 
менен эки-үч адамды өлтүрүп жатышты, ал эми алардын жебе-
лери адамдарды орок менен чапкан кара буудай жерге сулатты. 
Эч кимге ырайым кылынган жок… Темирландын аскери шаарга 
кирип барганда ал жердеги аялдар менен балдар корккондук-
тан мечиттерге бекинип алышты. 

Ошол күнү Хелеб басып алынды. Демирдаш менен Шадун 
шаардын ичиндеги көптөгөн жашыруун жолдору бар бекем 
ички сепилге качып кирүүгө үлгүрүшкөн. Ошондой болсо да 
Темирланиддер ал сепилди да эч кандай кыйынчылыксыз кур-
чоого алышты. Эмирдин жаачылары ушунчалык чебер болуш-
кандыктан сириялыктарга сепилден баштарын көтөрүүгө да 
мүмкүнчүлүк бербей жатышты. Темирланиддер убакытты ке-
тирбестен дароо ички сепил астынан жол каза башташты. Те-
мирлан жаңы курмандыктарды болтурбоо максатында сепилге 
билдирүү жөнөттү: «Биз аткарып жаткан иш аскердин улуулугу 
менен эмес, Улуу Жаратуучунун улуулугу менен байланышкан. 
Улуу Жаратуучу гана күчтүү. Сепилдер, тоолор жана дарыялар 
да биз үчүн түздүк сыяктуу. Ошондуктан бул сепилиңерге үмүт 
кылбагыла, мусулмандардын канын аягыла, анткени алардын 
каны төгүлүшү мүмкүн. Багынып, сепил ичинен чыккыла. Бол-
босо бейкүнөө мусулмандардын канына силер жооптуу болосу-
ңар». 

Ушул билдирүүдөн кийин Шадун менен Демирдаш каршы-
лык көргөзүү натыйжасыз болорун түшүнүштү. Эгер алар се-
пил ичинде жашынып отура беришсе, аялдар менен балдардын 
өлүмүнө себепкер болуп калышмак. Ошентип ички сепилдин 
дарбазасы сейиддердин, уламалардын жана шейхтердин кош-
тоосунда ачылды. Каршылык көрсөтүүнү уланткандардын баш-
тары жулунуп, алардан дөбө курулду.  

Темирланга Демирдаш бек сепилдин ачкычтары менен бир-
ге бул жерде байыртадан бери сакталып келген казынанын ач-
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кычын да тапшырды. Темирлан ал казынаны ырахаттануу ме-
нен карап чыкты. Анын ичинде алтындар менен кымбат баалуу 
буюмдар абдан көп болгон. Эгер сириядагы Хелебде эле ушун-
чалык байлык бар болсо, анда көп жылдар бою Халифаттын 
борбору болуп келген Дамаскта канча алтын бар болду экен? 

Темирлан башка шаарлага жортуул жасардан мурда султан 
Фаражга кат жазды. «Шадун менен Демирдаш бизде туткунда. 
Хелеб биздин колубузда. Эгер сен бизге Аталмышты кайтарып 
берсең, биз силерге туткундарды беребиз. Биз Аталмышты кү-
төбүз!». 

Ватикан, 1400-жылдын аягы.

Кыш мезгили болуп турганы менен Ватиканда кар жаай 
элек болчу. Асманды түнөргөн кара булут каптап турса да суук 
сезилбей жатты. Римге тынбай жаан жаап жатты. Бир нече күн-
гө созулган бүркөк аба ырайы адамдардын маанайына да өз таа-
сирин тийгизди. Кышкы мезгилде да күн нурларына сүйүнгөн 
римдиктер азыр бүркөк аба ырайынан кыйналып, кара булут-
тардын туткундарына айланышты. Римдин көчөлөрү демейде 
шаңдуу болот, анткени римдиктер шуулдаганды жана кол шил-
теп сүйлөгөндү жактырышат. Бирок ушул күндөрү баарынын 
маанайы пас болуп жатты. Жамгыр болсо токтолбой жаап турду. 

Рим жаман бир нерсеге кабылгансыды. 
Рим Папасынын кабагы бүркөлүп, тынчсызданып жатканы 

билинип турду. Анын акылын ар түрдүү ойлор каптап жатты. 
Акыркы маалыматтар аны сүйүндүргөн жок, бирок капалан-
дырган да жок. Бул маалыматтар анын эсеп-божомолдоруна 
шайкеш келген эмес. Ал өзүнүн үстөлүндө турган Жакынкы 
Чыгыштын картасын карап, Темирландын аскерлеринин кый-
мылын байкап жатты. Картаны канчалык көп караган сайын 
ошончолук өзүн коёрго жер таппай, туталанып ары-бери басып 
жатты. Кээде терезенин жанына барып токтоп, кара булуттар-
ды карап жатты. Ачууланып, тынчсызданууга себеп бар болчу. 
Анткени ал эки түрк аскер башчыларын кагыштыруу үчүн эки 
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жыл бою аракет кылып келген. Түрктөрдүн басып алуу корку-
нучун Европадан ушинтип гана алыстатууга мүмкүн эле. Эми 
анын аракеттери текке кетип, эки аскер башчы бири-бири ме-
нен салгылашуудан баш тартыптыр…Адегенде баары жакшы 
жүрүп жаткан. Бонифаций IX нун божомолу боюнча Сивастын 
басып алынышы Темирлан менен Байезиддин кагылышуусуна 
алып келмек. Папа жадагалса ошол окуянын урматына Ватикан-
да чакан той уюштурган. Ал тойдо баары бири-бирин куттуктап 
жатышты. Эгер бардык нерсе ал ойлогондой болгондо, Европа 
гана эмес, Константинополь да түрктөрдүн таасиринен кутул-
мак. Тилекке каршы, баары тескерисинче болду. Ошондуктан 
Папа өзүн коёрго жер таппай жатты. Анын көз алдында дүйнө 
такыр башкача болуп кетти. Акыркы күндөрү ал дуба да кылбай 
калды. Ал он бир жыл бою папа болуп ушундай кыйын абалга 
дуушар болгон эмес. Анткени Европанын эң атактуу философ-
тору менен талашып –тартышып, аларды жеңген папа азыр 
кайдагы бир аксак түрк андан акылдуураак кадамдарды жасап 
жатканына чыдамы кетип, ызаланып жатты. Темирландын бул 
оюну шахматка да, философияга да окшогон эмес. Эми эмне 
кылуу керек? Европалык башкаруучулар андан жооп күтүп жа-
тышты. Эгер Папа өзүнүн алсыздыгын көргөзсө, бул акылсыз-
дар өз динин таштап Йылдырым Байезидке же Темирланга кыз-
мат кылууга киришет. Ватикандан азан чакырылып кала турган 
күн деле алыс эмес болгон…

Акыры ал жалгыздыктан жана өзүнүн кайгылуу ойлорунан 
корко баштады. Анын акылы эч нерсени кабыл албай, ойлору 
чачыранды боло баштады. Аларды бир чынжырдай кылып чо-
гултуу да мүмкүн болбой жатты. 

Папа өзүнүн эс алуу бөлмөсүнө кирип, чөйчөккө шараптан 
куюп, аны дем албай ичип жиберди, анан дагы куйду. Анан ко-
лундагы чөйчөгүн алып, өзүнүн иш бөлмөсүнө кирип, чөйчөк-
тү Жакынкы Чыгыштын картасынын чок ортосуна койду. Анан 
картаны бармактары менен сылап карады. Ичилген шарап анын 
кара булуттарын айдагыча ал эч нерсе кылбастан отурду, анан 
коңгуроону алып, шыңгыратты. Дайыма эшиктин алдында буй-
рук алууга даяр турган кардинал Иннокентий дароо кирип ке-
лип, колдорун көкүрөгүнө алды:
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– Кулагым сизде, улуу урматтуум!
Иннокентий өзүнүн кожоюнунун бетинин көп күндөн бери 

өзгөрүп кеткен себебин жакшы билген. 
– Жакыныраак кел, Иннокентий. Карачы, биз мунун үстүндө 

канча убакыттан бери иштеп жаттык эле, эми мунун баары за-
матта кыйрады. 

Иннокентий карта турган үстөлгө келип, анын ортосунда 
турган чоң чөйчөк шарапты көрүп, ойлоду: «Бул түрктөр папа-
ны бир күн да тынч койбойт экен да». Анан Жакынкы Чыгыш-
тын картасын жакшылап карады. 

– Эмне болуп жатат, Иннокентий? – деп папа сурады. – Биз  
Байезид менен Темирланды кагыштыруу үчүн болгон аракети-
бизди жасадык. Бирок Сивасты жеңип алгандан кийин бул аксак 
Сирияга жөнөп кетиптир. Сенин оюңча бул эки түрк бири-бири 
менен сүйлөшүп алышы мүмкүнбү? – Ал бир аз унчукпай туруп 
анан кайрадан сүйлөдү: - Мамлүктөр Темирланга баш ийип, ал 
эми  Байезид Европага жөнөдү дейли…

Папанын божомолун Иннокентий тезинен түшүнүүгө ара-
кет кылды. Аны жакында эле Жакынкы Чыгыштан алынган 
маалыматтар менен салыштырды… Баары макулдашып жатты.

– Менин баамдашым боюнча, улуу урматтуум, бул Темир-
лан абдан акылдуу аскер башчы. Мен Темирландын Индияга 
чейинки барган бүт жолун бизге кербендер менен келген соо-
дагерлерден сураштырдым. Ал кайсыл аймактардан кантип өт-
көнүн сураштырдым… Баарын тактадым. Чынында ал чыныгы 
жеңип алуучудай иш кылып жатат: ал кандайдыр бир маселени 
чечүүнүн оңой жолун билсе да, татаал жана кээде таптакыр тү-
шүнүксүз жолду тандайт. 

Темирланды папанын жардамчысы мактап жатканы папага 
жакпады. Бирок анын жаңы жана мурда айтыла элек ою папаны 
кызыктырды. 

– Түшүнүктүү! Индияга алып барган ал эмне деген жол? Ал 
биз үчүн да кызыктуу болушу мүмкүн. 

Иннокентий макул болуп башын ийкеди.
– Албетте, улуу урматтуум, бул абдан кызыктуу. Бул биз 

үчүн сабак деп да айтар элем. Темирландын бир өзгөчөлүгү бар. 
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Алдыга жылып баратканда ал өзүнүн артында ага каршылык 
көрсөтө ала турган эч кимди калтырбайт. Эгер зарыл болсо баа-
рын кырып салат. 

Рим папасы кунт коюп угуп жатты.
–  Байезид менен салгылашуудан мурда Темирлан анын 

өнөктөштөрүнүн баарын алсыратууда да деп айткың келип жа-
табы?

– Дал ошондой, улуу урматтуум! Эгер Сивасты алгандан ки-
йин Темирлан дароо эле Анадолунун ичине кирип барса, мен 
аны кыраакы эмес аскер башчы деп ойлоп калмакмын. Бирок 
азыркы учурда ал баарын туура кылып жатат.

– Кандайча? – деп папа кызыгып сурады.
– Темирлан азыркы учурда  Байезиддин өнөктөштөрүн ку-

ралсыздандыруу менен алектенип жатат. 
Рим папасынын жүзү жарык боло баштады. Ал башын кө-

төрүп, терезени карады. Эшикте шамал ышкырып, кара булут-
тарды деңиз тарапка айдап атты. Булуттар болсо күн менен 
ойногонсуп аны бирде жаап, бирде бошотуп жатышты. Анан ал 
үстөлдүн үстүндөгү чөйчөктү алды. Бир нече мүнөт мурун анын 
ойлору баш аламан болуп жаткан, азыр болсо күндүн терезеден 
кирип жаткан нуру менен бирге ага ишенич келди. Ал ичинен 
Темирланды актап атты. 

– Сен Темирлан мындан кийин кайсыл жакка барарын би-
лем деп айткың келип турабы? – деп папа түз суроо берип, түз 
жооп алгысы келди.

– Албетте, муну божомолдоп аныктоого болот, - деп Инно-
кентий камырабай жооп берди. Эгер ал Хелебден чыгып Дамаск-
ка барса, ошону менен чектелип, Египетке барбайт. Египет – Те-
мирланды максатына алып баруучу тепкич эмес. Анын максаты 
–  Байезид! Эгер ал Дамаскты басып алса, ал жактан Багдад та-
рапты көздөй жөнөйт. Ошол жерлерди ал басып алууну каалайт. 

Папа өзүнүн жардамчысынын мындай логикалык ой жүгүр-
түүсүнө таң калып, ага бир аз ичи күйүп да кетти. Эгер Инно-
кентийдин бул ой жүгүртүүсү актала турган болсо, анда анын 
Ватикандагы бедели көтөрүлүп, папанын бедели тескерисинче 
түшүп кетет. Иннокентийди папа дагы бир жолу текшергиси 
келди. 



– 413 –

– Макул, ал эми христандык сепил Смирна жөнүндө ойлоруң 
кандай? – деп папа чөйчөктөгү шарапты жутуп жиберген соң кү-
түүсүз суроо берди. 

Иннокентий логикалык ой жүгүртүүнү жакшы өздөштүргө-
нү менен тактиканы жакшы билчү эмес, анткени кичине кези-
нен баштап чиркөөдө чоңоюп бир да салгылашууга катышкан 
эмес. 

– Менимче, улуу урматтуум, - деп Иннокентий кайрадан ло-
гикага таянып сүйлөдү, - эгер Смирнаны Байезид жеңе албаса, 
Темирлан деле багындыра албаса керек. Сиз өзүңүз билгендей 
Йылдырым ал сепилди алты жыл бою курчоого алган. Деңиз та-
раптан дайыма келип турган жардамдын аркасы менен сепил 
курчоого туруштук бере алган жана Байезид аны ала албай кай-
тып кеткен. Ал эми Темирлан бир жерди көп убакыт бою курчап 
отурууну жактырбайт, ошондуктан Смирна эч кимге багынбайт 
деп ишенимдүү айта алам. 

Иннокентийди Бонифаций бир аз шылдыңдагансып жыл-
майып карады. Ал эч нерсе деп айткан жок, бирок ичинен ойло-
ду: «Мунун бедели тирүү кезинде кимге керек?»…

Египет султанатынын бектери өздөрүнүн убакыттарын 
бекерчиликте өткөрүп жатышты. Аларды май басып, эч кимди 
көзгө албай, бардык нерсе ушул бойдон улана берет деп ойлош-
кон. Султанаттын вазирлери Темирлан Хелебди басып алганды-
гы жөнүндө кабарды оор басырыктуулук менен кабыл алышты. 
Азыр алар бир гана нерсени ойлоп жатышкан: Египеттин тү-
бөлүктүү деп эсептелген негизги кан сарайындагы абалдарын 
бекемдөө. Алар башкаруучу жаш болуп турган кезде сарайда 
жашыруун өз максаттарын көздөөгө аракет кылышкан. Бул 
жерде ар бир мүнөттө кимдир бирөө бир гана сөздүн курман-
дыгына айланып калышы ыктымал эле. Ошону менен бирге 
башкаруучунун тентектигине чыдоо керек болгон. Ал эми анын 
шоктугу олуттуу болчу. Мисалы жаш башкаруучуга бирөө жак-
пай калса, ал аны өлтүрүүгө буйрук берчү. Ага эч ким каршы сөз 
айта алган эмес жана андан да жаман жагы – жаш балага анын 
чечими туура эмес экендигин эч ким түшүндүрө да алган эмес. 
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Бул жерде мындай чечимдер дароо аткарылган. Ошондуктан 
кан сарайда мактоо, жалган жана коркуу өкүм сүргөн. Эч ким өз 
көз карашын айтууга батына алган эмес. Жадагалса султанатка 
караштуу жерлерди Темирланиддер басып алгандыгы жөнүндө 
кабарга маани берилбей жаты. Анткени бул жөнүндө кеп коз-
гогонго да эч ким батына алган эмес. Эгер бирөө бул тууралуу 
кабар берсе, султан анын өзүн ошол жерлерге, өлүмгө жөнөтүп 
коймок. Султан өзү да, аскери да салгылашууга жөндөмсүз бо-
луп турган учурда жеңишке жетүүгө эч кандай үмүт жок болчу. 
Султандын адамдарынын бири жеңишке жеткен учурда деле 
анын бедели эл арасында көтөрүлүп кетпеши үчүн ага жалган 
күнөө жабыштырып, өлтүртүп салышмак. Аларды мындай учур-
да тынчтандырып, соорото турган эң жөнөкөй ой мындай бол-
ду: Египеттин жерлерине киргенден кийин Темирлан коркуп, 
артка кайтат. Дамасктан Египетке чабарман келип, коркунуч-
туу кабар айтканда деле бектер тынчсызданышкан жок, болго-
ну кичинекей Фаражга кеңеш беришти. Бектердин кичинекей 
султанга берген кеңешин сарайдагы көпчүлүк колдоду. Кеңеш 
болсо мындай эле: «Татарлардын биз менен согушууга баары 
бир мүмкүнчүлүктөрү жок, андан көрө сиз, биздин султаныбыз, 
кечиктирбестен өз аскериңизди алып Дамаскка барыңыз». Бек-
тер кичинекей султанды анын ата-бабасы Байбарс татарларды 
алардан коркпостон токтоткон деп ишендиришти. Эгер Хула-
кини Байбарс токтотпогондо баары эмне менен аяктары Алла-
га гана белгилүү эле. Султан Фараж кичинекей болгондуктан 
анын ой жүгүртүүсү да албетте кичинекей баланыкындай эле. 
Бектердин ага берген кеңешинин чыныгы маанисин ал албетте 
түшүнгөн жок. Ал муну түшүнүүнү каалаганда да түшүнө алмак 
эмес. Анткени ал султандын уулу болгондуктан баары аны ме-
нен эсептешүүгө тийиш эле… Бул жердеги кан сарайда султа-
наттын жеңилбестиги жөнүндөгү пикир тээ илгертеден бери 
эле өкүм сүрүп келгендиктен мамлүктөр да Темирланга анча 
көңүл бурушкан жок. Мамлүктөр Темирланды Хулакини ток-
тоткондой эле токтото алабыз деп ойлошкон. Ошондуктан алар 
кичинекей султанды Орто Азиядан келген аксак варварга көңүл 
бурбоого ынандырышкан. «Аны жеңүү үчүн зарыл күчтөрүбүз 
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жетиштүү, ошондуктан сизде, улуу урматуу султанда тынчсыз-
данууга эч кандай негиз жок, сиз андан көрө аскер менен кошо 
Дамаскка жөнөңүз. Сиздин келгениңизди угуп баары качып ке-
тишет». Ушуга чейин балалык жашоо менен гана жашап келип, 
Темирландын ысымын бир-эки жолу гана уккан кичинекей 
султан бектердин айтканына макул болгон. Андан кийин ки-
чинекей султандын жанында калган беглярбек Гарауз ага кээ 
бир маселелерди түшүндүрүп берген. Ал султанды эч нерсе жө-
нүндө кам санабоого ишендирген. «Сиз Дамаскка жетер замат 
мен Темирланды шаарга киргенден баш тарттырам». Гарауз ага 
эмне кыларын айтып берген соң Фараж Дамаскка жөнөгөн…

Хелебде ага каршылык көрсөткөндөрдүн баштарынан адыр 
курууга буйрук бергендиги үчүн Темирлан өзүн такыр кечире 
албай жатты. Буга жол бербеш керек эле. Эгер Индиядагы гяур-
лар болсо башка кеп эле, бирок бул жерде, Ислам динин туткан 
элдин өлкөсүндө баштардан адыр куруу… Жакшы эмес. Тарых-
та мунун баары так жазылып каларын Темирлан жакшы түшүн-
гөн. Бирок башка жагынан алып караганда согуш менен тынч 
жашоонун өз эрежелери болгон. Бул жерде кесилген баштар 
башка жактарда көптөгөн адамдарды өлүмдөн сактап калат, 
анткени корккон душмандар каршылыксыз багынып бери-
шет. Душмандын кесилген миң башы башка душмандардын он 
миңдеген аскерлеринин же Темирландын он миңдеген аскер-
леринин өмүрүн сактап калган. Ушул логика Темирланды бир 
аз тынчтандырды. Мусулмандар мусулмандарды жана түрктөр 
түрктөрдү кырган учурлар жөнүндө ал көп окуган. Христиандар 
деле бир нече кылымдар бою бири-бирин өлтүрүп келишүүдө 
жана аларды эч ким жемелеген жок. Ал эми Рим папасы крес-
түүлөрдүн жортуулу учурунда Константинополду басып алып, 
аны кыйраткан эмеспи? Мындай нерсе турмуштук чындык бол-
гон: күчтүүлөр алсыздардын үстүнөн бийлик кылат жана алар-
ды өнүктүрүп, кубаттуураак кылат. Мунун баарын ал билген-
диктен ислам үчүн кубанган. Бирок ошол эле учурда мусулман-
дардын канын төгүүгө аргасыз болгон убакта кыйналган. Мын-
дай сапат башкаруучуга жарашпайт. Мындай жаңылышуу аны 
жеңиштен алыстатып, анын натыйжасында курмандыктардын 
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санынын да көбөйүүсүнө алып келмек. Темирлан сүйлөшүүнүн 
маанилүүлүгүн жана зарылчылыгын сезди. Сүйлөшүү өтө катуу 
логикага негизделиши керек, анын тууралыгына эч ким туруш-
тук бере албашы керек. Дал ушул максатта кээ бир маселелерди 
ачуу үчүн Хелебде Темирлан диний талкууларды уюштурду.

…Чатыр ичинде Мовлане Абдулжаббардын жетекчилиги 
астында Гази ибн Шихне, кадий Шефаи Шарафеддин Муса аль 
Ансари жана Гази Алемуддин аль Куфи аль Малики чогулушту. 
Мындай белгилүү инсандар эмнеге чогултулганын адегенде эч 
ким билбей жатты. Жадагалса Темирландын өлүмүнө чейин 
анын жанында болгон Мовлане Абдулжаббар үчүн да мындай 
чогулуштун максаты белгисиз болгон. 

Улуу Эмир чатырга киргенде дароо эле уламалардын бет-
теринен чочулоонун белгилерин байкады. Алардын баары тол-
кунданып жатышкан. Алардын өңдөрү Эмир аларды жазалоо 
же өлтүртүү үчүн чогулткандай таасир калтырды. Темирлан 
баарын бир сыйра карап, башын жеңил ийкеп учурашып, өзү-
нүн ордуна отурду. Отургандар андан бетер толкундана баш-
ташты. Темирландын маанайы анча жакшы эмес экенин баары 
түшүнүштү. Балким ага жаман кабар келгендир? Же кимдир-би-
рөөнүн чыккынчылыгы ачылды бекен? Эгер андай болсо чык-
кынчыларды бир кезде мактап жүргөндөрдүн баштары ооруйт 
экен. Баары божомол кылып жатышканы менен эч ким эмнеге 
чогулушканын так билген эмес…

Темирлан уламаларга алар отура турган жерлерди көргөз-
дү. Узакка созулган жымжырттык пайда болду. Отургандардын 
ар бири өзүнүн өлүмүн элестетип, жеке өзүнө таандык нерсе-
лерди ойлонуп жатты. 

– Мен силерге өз убагында Самарканддагы, Бухарадагы 
жана Гераттагы уламаларга берип, бирок алардан ачык-айкын 
жооп албаган суроомду берем, - деп Темирлан оор сүйлөй баш-
тады. Эмирдин сөздөрүн Мовлане Абдулжаббар араб тилине ко-
торуп жатты. – Бирок силер суроого ачык-айкын жооп бербеген 
уламалардай болбогула. Силердин араңардан эң сабаттууңар 
менин суроомо коркпостон жооп берсин. Мен дайыма илим үчүн 
өзүмдүн жаныма аалымдарды чогултуп, аларды сыйлап келгем. 
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Ошондуктан алар мени өздөрүнүн жооптору менен канааттан-
дырышы зарыл. Силер буга даярсыңарбы? 

Улуу Эмир унчукпай калды, анан ким биринчи жооп берер 
экен деп алардын баарын карап турду. Шарафетдин Муса аль 
Ансари өзүнүн кардай ак сакалын сылады. Ал бир нерсе айткы-
сы келип жатканын башкаруучу дароо түшүнүп, сүйлөй бер де-
ген белги берип, башын ийкеди. Бирок улама ордунан турайын 
дегенде аны токтотту:

Кадий сакалын дагы бир жолу сылады:
– Бисмиллахи рахмани рахим! Ислам түбөлүктүү болсун, 

башкаруучум! Өкүмдарым, эгер биз илимдин бир эшигин ачсак, 
биздин арабызда ошол эшикке толук кирип кеткен адам оту-
рат. – деп айтып Гази ибн Шихне отурган тарапка бурулду. – Бул 
биздин урматтуу Гази, биздин устатыбыз. Анын ордуна биз сүй-
лөгөнүбүз болбойт. Сизди кызыктырган нерселерди ушул адам-
дан сураңыз. 

Абдулжаббардын жанында отурган кайраттуу карыяны 
Эмир жакшылап карады. Башкалардан айырмаланып ал акса-
калдын бетинен коркуу сезими байкалган жок. Анын бети ал 
тынч абалда экенин билдирип турду. Темирлан ага тигиле ка-
рап сурады:

– Биз баарыбыз мусулманбыз! Баарыбыз Мухаммеддин 
жолун жолдоочуларбыз! Кечээги салгылашууда силердин да, 
биздин да адамдарыбыз каза болушту. – Эмир ушул сөздөрдөн 
кийин Абдулжаббарды карап койду. – Айткылачы, кайсыл та-
раптагы каза болгондор шейит (88) деп эсептелет, силер тарап-
тагыларбы же биз тараптагыларбы? 

Бул суроого жооп берүү да, унчукпай коюу да өлүмгө бара-
бар болчу. Уламалардын баары ойлонуп калышты: Темирлан 
аларды бурчка такап, анан жазалоо үчүн атайын ушундай та-
таал суроону берип жатат. Бул суроого жооп берүүгө эч ким ба-
тына албай турду. Бир аздан кийин ибн Шихне сөз баштады.

– Оо, Улуу башкаруучу, пайгамбарга да өз убагында дал 
ушундай суроо беришкен.

Пайгамбардын ысымын атап жатып ибн Шихне ага урмат-
сыйын көрсөтүп колу менен бата кылды. Калгандары да ага ко-
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шулуп бата кылышты. Темирлан бир аз ачуулана түштү, бирок 
сабырдуулук көрсөттү. Анан Абдулжаббарды карады: 

– Бул, менимче, мен менен сөз талашууну каалап жатат ок-
шойт! Пайгамбарга кандай суроо берилген жана ал кантип жооп 
бериптир?

Эмирдин үнү ачуулуу чыкканын ибн Шихне сезди, бирок ал 
уялып кысылган жок. Эми анын алдында башкаларды жиптен 
сактап калуу тапшырмасы турду. Анын өзүн гана жазаласа эч 
нерсе эмес, анткени узак өмүр сүрдү. Бирок башкалар үчүн кор-
куп кетти. Ибн Шихне шашпастан жооп берди:

(88) Салгылашуу учурунда каза болгон жоокер. Ислам сал-
ты боюнча мындай жоокерлер бейишке чыгат. 

– Пайгамбардан сурашкан: «Оо, Алланын жакын адамы, бир 
адам салгылашууга өзүнүн чыныгы каалоосунун жана ишени-
минин негизинде катышты, экинчиси кайраттуулугунун жана 
эрдигинин негизинде катышты, үчүнчүсү болсо буйруктун не-
гизинде катышты. Булардын кайсынысы туура жолдо?». – Эмир 
көңүл коюп угуп жатты. – Пайгамбар мынтип жооп берген: «Ал-
ланын ысымын даңктоону баарынан көбүрөөк каалап каза бол-
гону шейит болот». – Ибн Шихне өз сөзүн Темирланды карабас-
тан улады: - Силердин жана биздин адамдарыбыздын арасынан 
Алланы көбүрөөк даңктоону каалап каза болгондору шейит бо-
лушту.

Ибн Шихненин сөздөрүн Абдулжаббар которуп бүтөр замат 
Темирландын бетинин түрү өзгөрдү. Чөлдүн шамалы кара бу-
лутту айдап жибергендей болду. Бүгүн ал өзүнүн көптөн бери 
ала албай келген суроосуна так жооп алды. 

– Жакшы, жакшы, сен абдан сонун айттың!
Чатырдын ичинде отурган уламалар ийиндеринен жүк түш-

көнсүп, жеңилдеп калышты. Темирлан аларды бурчка такап, 
жазалоого ниеттенбегенин дароо түшүнүп, алар тынчтанып ка-
лышты. Ал түнү Темирлан дагы көп суроолорду берип, керектүү 
жоопторду алды. Чогулуштун акырында баарына шербет тара-
тылды. Түн жарымында Темирлан акыркы суроосун берди:

– Мен силерди, урматтуулар, чарчатып жибердим окшойт. 
Түн жарымы болуп калды. Урматтуу уламалар эс алышы керек. 
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Бирок менде ичимди өйүп жаткан дагы бир суроо бар. Эгер мен 
ал суроону бербесем, жаздыгыма жылан кирип алгансып түнү 
бою ооналактап уктай албай чыгам. 

Уламалардын устаты ибн Шихне сылык сүйлөдү:
– Бериңиз.
– Мен силерди угуп, жоопторду алдым. Жооптордун көбү 

мени канааттандырды. Акыркы суроом мындай. Силер Али, 
Муавийе жана Езиде жөнүндө кандай ойдосуңар?

Бул чогулушта отургандардын баары, Темирлан өзү да Ис-
лам дининин суннизм агымын кармангандар жана алардын 
баары бир Кудай бар экенин таанышкан. Отургандар бул су-
роого жооп берүү оңой эле деп ойлоп калышты. 

– Алар үчөө тең – уламалар, - деп Алямуддин аль-Куфси 
жооп берди. 

Түн жарымынан ооп калгандыктан Темирлан да чарчаган 
эле, бирок ушул жоопту уккан соң ал капысынан ачуулана баш-
тады. Ал ачуусун баса алганы менен ал баары бир анын үнүнөн 
билинип жатты:

– Силер, уламалар, менин билишимче, Муавийенин же анын 
уулу Езиддин уруусунан тарагансыңар. Башка жагынан алып 
караганда Хелеб аймагы Дамаскка баш ийгендиги үчүн силер 
ушинтип айтып жатасыңар. Дамасктын тургундары езиддер! 
Алар жана багдаддыктар пайгамбардын үй-бүлөсүнүн мүчөсүн, 
улуу урматтуу имам Гусейнди өлтүрүшкөн! Силер муну түшү-
нүп жатасыңарбы?! Кеп улуу пайгамбардын небереси жөнүндө 
болуп жатат!

Эмирдин үнү күркүрөп жатты. Уламалар корккондуктан 
баштарын моюндарына киргизе тартып алышты. Мындай жаг-
дайда жаңылып калбоо үчүн унчукпай коюу жана бороондун 
өтүп кетишин күтүп туруу – жакшы нерсе. Темирлан болсо эч 
тынчтана албай койду, анткени Мавереннахрдан айырмаланып 
бул жердегилердин арасында пайгамбардын үй-бүлөсүнө кара-
та сый мамиле жок экенин сезип жатты. 

– Муну силерге мен, Темирлан айтып жатам! – деп ал орду-
нан турду. Уламалар да анын артынан дароо ордуларынан тура 
калышты. – Бардык маселеледе улуу урматтуу Али гана туура 
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жооп айтат! Силер эмнеге таянып анын жанына Муавийе менен 
Езидди коюп жатасыңар? Силердин адилеттүүлүгүңөр ушулбу? 
Аларды салыштырууга да болбойт! Кеткиле бул жерден! Бирок 
менин айтканымды унутпагыла! Болбосо мен силерди гяурлар 
де эсептейм! 

Сүйлөшүү ошону менен аяктады. Отургандар аң-таң калыш-
ты. Исламдын ушундай майда-чүйдөлөрүнөн бери Темирлан 
билери алардын эч кимисинин акылына келген эмес. 

Баары шашып туруп, чатырдан кетенчиктеп чыгып кетиш-
ти. 

Чатырда жалгыз калган Темирлан жаны жеңилдей түшкө-
нүн сезди. Чынында өзүн мусулманмын деп эсептеген ар бир 
адам эле мусулман боло бербейт. Мусулмандардын арасында 
да динден четтеген гяурлар аз эмес. Исламдын кылычына жо-
луккан ар бир адам чыныгы динге кошулууга мүмкүнчүлүгү бар 
экенин түшүнүшү абзел. 

Хелебдин жанында Улуу Эмир өзүнүн аскердик лагерин 
жайгаштырганда канзаадалар Пир Мухаммед жана Абу Бекир 
башкаруучунун буйругу боюнча Хам жана Хомс шаарларына жө-
нөштү. Хам шаарын басып алуу кыйын деле болгон жок, ал эми 
Хом шаарынын сепили абдан бекем болгондуктан Темирланид-
дер аны курчоо менен гана чектелишти. Сепилге Темирлан кел-
генде гана сепил башчысы шаар дарбазасын ачып, Темирлан-
дан кечирим сурап, ага казынаны тапшырды. Бул жерде токто-
бостон Темирлан андан ары Бахалбекке жөнөп, канзаадаларды 
болсо Бейрутка жөнөттү. 

Бейрутту канзаадалар оңой эле басып алышты. Бахалбек 
болсо бекем сепил экен. Ал бир нече күн бою курчоого алынган-
дан кийин гана багынды. Эл арасында ушул сепилди улуу ур-
маттуу Сулейман өзү курган деген кептер бар. Бул сепилде көп 
азык-түлүк жана жылкыларга жем бар болгондуктан Темирлан-
дын аскери өздөрүнүн даярдалган жемдери менен азык-түлүк-
төрүнө аларды да кошуп алышты. 

Темирландын ар тарапка жөнөтүлгөн аскерлери 1400-жыл-
дын 24-декабрында чогулуп, Дамаскка жөнөштү. Эмирлер ме-
нен аскер башчылары деңиздин жээгинде кыштап алууну су-
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нушташты, бирок Темирлан эс алууга али эрте экенин айтып, 
жеңиштүү жүрүштү улантууну чечти. 

Египетке жетип жаткан кабарларды жашырууга же аларды 
башкача кылып айтууга мүмкүн эмес болуп калды. Дамасктан 
башка бардык сепилдер басып алынган болчу! Эгер Дамаск да 
алынса, Египетке алып баруучу бардык жолдор ачылат. Султан 
Фараж тезинен аскерди чогултуп, Дамаскка Темирландан мурун 
жетип барды. Бирок Темирландын аскерлеринин жеңилбестиги 
султандын өзүн да, анын аскер башчыларын да тынчсызданды-
рып жатты. Дамаскта Улуу Эмирдин жеңиши жөнүндө коркунуч-
туу ойлор өкүм сүрүп жатты. Ошондуктан Фараж эки дервишке 
жакшы акча төлөп, аларга Темирландыөлтүрүүгө буйрук берди. 

Хулакинин мезгилинде эле бүткүл дүйнөнү коркуткан ис-
маилиттер (89) кайсыл жерде болушса да вазирлерди, шахтар-
ды, падышаларды жана белгилүү адамдарды коркутуп жүрүш-
көн. Бул жерде эч кимдин аларды жеңүүгө же жок дегенде алар-
дан коргонууга алдары жеткен эмес. Ал аз келгенсип шахтар 
менен султандар өз душмандарына каршы күрөшүүдө ошол ис-
маилиттерден жардам сурап, өз адамдарын исмаилиттер жай-
гашкан негизги жерге - Аламуд сепилине жөнөтүп турушкан. 
Исмаилиттерди бир гана Хулаки келип токтото алган. Ошондон 
кийин исмаилиттер дүйнөнүн бардык бурчтарына чачылып 
кетишкен. Бирок өздөрүнүн көнгөн иштерин ташташкан эмес. 
Хулаки талкалагандан кийин алар албетте мурдагыдай күчтүү 
болбой калышкан, бирок жаман иштерди бирин-серин болуп 
деле жасай беришкен. 

Дервиштерге Темирлан өтө сый мамиле кылгандыктан сул-
тан Фараж жалдап жөнөткөн эки дервиш Темирландын лагери-
не оңой эле кирип барышты. 

(89) Исламдын радикалдуу агымдарынын бири. 

Алар жадагалса кыска убакыттын ичинде Темирландын 
кеңсе кызматынын башчысы Хожа Месуд Семанинин ишеними-
не кирүүгө жетише алышты. Бирок Семани алардын Темирлан 
кайсыл убакыттарда чатырда болоруна, кайсыл убакыттарда 
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жана кайсыл жерлерде сейилдегенди жакшы көрөрүнө байла-
нышкан суроолорду көп берип жатканын байкап, бир нерседен 
шектенип, ал экөөнү камакка алууга буйрук берет. Аларды тек-
шеришкенде экөөнөн тең ууланган канжарлар табылган. Бир 
нече жолу кыйнагандан кийин алар баарын айтып беришти. 
Бул жөнүндө Темирланга кабарлашканда ал абдан капаланып, 
бул экөө дервиш деген атты булгаганын белгиледи. Бул дер-
виштердин бири өзүнүн ууланган канжары менен өлтүрүлдү. 
Ал эми экинчисинин мурунун кестирип, Темирлан аны ошол ке-
силген муруну менен султан Фаражга жөнөттү.

Дамаскка аз калганда Шаду жана бир нече адам өлтүрүлдү…
Ошол мезгилде Темирландын кызынын уулдарынын бири, 

Темирландын небереси Султан Гусейин Жаханшах өзүнүн тая-
тасы - Улуу Эмирге таарынып, бир нече тажик-перстер менен 
бирге Дамаскка качып, султан Фараждын алдына барган. Да-
маск аны чоң сый менен тозуп алды. Темирлан тараптан качып 
келген адам – бул жеңиштин жарымы деп түшүнүп, султан аб-
дан сүйүндү…

Салгылашуу башталардан мурун Шейх Ибрагимди Темир-
лан аябай сыйлап, ага империянын түндүк чек араларын кор-
гоого тапшырма берип, артка жөнөттү. Ал эми Гасанды Тебриз-
ге, Халил Султанды болсо – Султаниеге жөнөттү. 

Тегиз эмес, өңгүл-дөңгүлдүү жол өзүнө чыйыр салып жат-
кан агымга окшоп созулуп жатты. Бирок агымдан айырмала-
нып арабалар оор кыймылдап, кээде тыгылып, кызматчыларга 
аларды түртүп чыгарууга туура келип жатты. Жолдун түз эмес-
тигинен арабалар силкилдеп, анын ичиндеги адамдар турсун 
оор жүктөр да бир тараптан экинчи тарапка сүрүлүп атты. Ара-
балардагы жүктөр кымбат баалуу болгондуктан алардын дөң-
гөлөктөрү чуңкурга түшкөн сайын арабаларды түртүү керек 
болчу. Арабаларды коштоп жүргөн жүз башчы камчыны чырт 
эттирип, кызматчыларга арабаны этият кылып түртүү керекти-
гин айтып, урушуп жатты. Көптөгөн арабаларда эмне бар эке-
нин жана алар кимдики экенин эч ким билген эмес. Эшектерге 
чегерилген жүздөн ашык араба Султаниеге бүтүн бойдон кели-
ши керек экенин гана билишкен. 
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Арабалардынан артынан ат үстүндө Халил Султан жана Га-
сан келатты. Короодо күз мезгили. Жолдор бузулуп, аттар ме-
нен арабалар ылай жолду кыйынчылык менен өтүп жатышты. 
Аттардын такаларына жана адамдардын буттарына ылай жа-
бышып, аларды бир кыйла жүдөттү.

…Булар Сиваста таанышышкан. Гасанды Халил Султан би-
ринчи жолу ал Темирландын чатырынан чыгып келе жаткан-
да көргөн. Тебриздеги көтөрүлүшчүлөрдүн башчысы катары 
белгилүү болгон Гасан жөнүндө Халил Султан ошол кезде угуп 
жүргөн. Гасанды Темирлан кечирип, өзүнүн аскерине кабыл ал-
ганын да Халил Султан билген. Халил аны Карабахта көп көрчү. 
Гасан ага тапшырылган тапшырмаларды мыкты аткаргандыгы 
үчүн Темирлан аны жакшылап сыйлап, өзүнүн убадасын атка-
рып, Тебризге үйлөнүүгө жөнөткөн. Тебризде Гусандын үйлөнө 
турган кызынын үйүнө Логман Баба жана кан сарайдын вази-
ри жуучу болуп барышмак. Халил Султанды болсо Темирлан 
анын чоң энеси жазган каттан кийин өзүнө чакырткан. Халил 
Султанга Темирлан катты көргөзүп, Сарай Мүлк менен Улукбек 
Халилди абдан сагынып жатышканын айткан. Темирлан ага 
Султаниеге барып келиши үчүн бир ай берген. Чоң энеси бол-
со небересине өзүнчө кат жазып, аны келип кетүүсүн суранып, 
алар «унутулгус күндөрдү бирге өткөрүшөрүн» жазган. Чоң эне-
синен эч нерсени жашырбаган Халил Султан чоң энеси «унутул-
гус күндөр» деп анын сүйгөнү Лятафетти айтып жатканын жак-
шы түшүнүп турду. 

Султаниеге барып келүүгө уруксат алган Халил сүйүнгөн-
дүктөн деми токтоп кала жаздады. Адамды сүйүү асманга чейин 
көтөрүп, ысымы эл оозунан түшпөй турган баатыр кылып коё 
алат, бирок ошол эле учурда асмандан жерге, ылайга кулатып, 
эң жийиркеничтүү, кара санатай адамга айландырышы мүмкүн. 
Халилдин чоң энеси ушинтип айтчу. 

Сүйүүдөн жек көрүүгө чейин бир гана кадам бар жана алар 
кээде бири-бири менен орун алмашып турат. Халил Султан өзү-
нүн чоң энесине Лятафет жөнүндө чындыкты айтып бергенден 
кийин чоң энесинин ал кызга карата мамилеси кескин түрдө 
өзгөрдү. Анын жек көрүү сезими сүйүү сезимине айланды. Кан-
заада муну анын катынан байкады. 
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Жолго чыгардан мурда Халил Султан менен Гасан базарга 
барууну чечишти. Ал базарды соодагер Афшар уюштурган. Ба-
зарда алар келер замат уу-дуу пайда болду. Анткени бул базарга 
анын тарыхында биринчи жолу Темирландын небереси келди! 
Темирландын небереси базарга эмне үчүн келгендигин ал жер-
дегилердин эч кимиси билбегендиктен аларда катуу коркуу се-
зими да пайда болду. Айрыкча базардын күзөт башчысы менен 
соодагер Афшар катуу коркуп жатышты. Дал ушул базардын чок 
ортосунда соодагерлердин бирине жазалоо иретинде жүз кам-
чы урулганын эч ким унуткан эмес. Халил Султан менен Гасан 
базардын ичине кире электе эле ал жерде дүрбөлөң башталды. 
Акылдуураактары жана айлакерлери алдыга умтулуп чыгып 
канзаадага жүгүнүп, анын келгенинин себебин бир амал таап 
билүүгө аракеттенип жатышты. Халил болсо эч нерсе болбогон-
суп базардагы катарларды кыдырып, товарлардын бааларын 
сурап жатты. Бул ал жердегилерди ал ансайын таң калтырды. 
Алардын ар бири Халил Султан менен Гасанга өзүнүн товарын 
сунуш кылууга умтулуп жатты. Ар бири өзүнүн товарын мыкты 
деп эсептечү. Канзаада өзүнүн чоң энесине, ага-инилерине жана 
Лятафетке алтымыш сандыкка бата тургандай жибек, кездеме, 
кымбат баалуу жасалгаларды жана ар түрдүү белектерди сатып 
алды. Гасан болсо эки сандык толо белек-бечкек сатып алды. 
Гасанга Халил Султан эгер дагы бир нерсе сатып алгың келсе, 
акча берейин деп сунуш кылды. Бирок Гасан андан акча алуудан 
баш тартты. Халил Султан базардан чыгып баратканда кимдир-
бирөө айтты: «Келип, баарын шыпырып алып кетти. Даамын 
татып көргөнгө да эч нерсе калтырбады, баарын сатып алды». 

…Султаниеге бара жаткан арабалардагы кымбат баалуу 
буюмдар толтурулган башка сандыктарды Темирлан жөнөтүп 
жаткан.  

Алар экөө тең, Халил Султан да, Гасан да, аларды салгыла-
шууларда бардык балээлерден сүйүү сактап атат деп ишениш-
кен. Жадагалса салгылашуунун эң коркунучтуу учурларында 
да алар өздөрүнүн сүйгөндөрү жөнүндө унутушкан эмес. Кээ-
де алар душмандын кылычы дал ошол сүйгөндөрдүн башына 
түшүп, жебелери болсо сөзсүз ошол сүйгөндөрүн эстеген жоо-
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керлерди табат деп ойлошкон. Бирок эң коркунучтуу учурлар-
да кандайдыр бир сыйкырдуу күч алардан коркунучту алыска 
алып кетип атты. Буга ишенүү кыйын болсо да алар ушунча сал-
гылашуулардан аман калып, үйлөрүнө кайтып жатышты. Алар-
дын жүрөгүндөгү сүйүү алардын өлүп калышына мүмкүндүк 
бербестен, жашоого жардам берип турду. 

Бул эки жаш жигит өздөрүнүн сүйгөнү менен жолугушууга 
абдан ашыгып келатышты. Бирок табият жол бербей, аларга 
болушунча тоскоолдук кылып жаткансыды. Ошентсе да алар эч 
нерсеге карабастан алдыны көздөй бара жатышты. 

…Асманды кайрадан кара булут каптады. Ал булуттар алар-
дын үстүн атайын айланып жаткансыды. Кара булуттардын 
артында, үстүндө, мээримдүү, жылуу күн бар экенин жана ал 
баары бир аларды өз убагы келгенде жылытарын экөө тең жак-
шы түшүнүп жатышты. Бул эки кыялкеч жаш жигит азыр жол-
до кетип бара жатышканда жакында эле кайраттуу жана мыкты 
жоокер экендиктерин көргөзүп, коркунучтуу салгылашууларга 
катышкандай таасир жаратпай жатышты. Анткени азыр алар 
салгылашууга эмес, сүйгөндөрүнө кетип жатышкан, ошондук-
тан кыялга батып бара жатышты. 

Халил Султан менен Гасандын аттары жанаша бара жатыш-
ты. Кээде алардын артынан ат жана эшек айдоочулардын адеп-
сиз кыйкырыктары угулуп турду. Анткени ылайга батып кал-
ган эшектерди ошентип кыйкырып айдашчу. Мындай үндөрдү 
укканда Халил Султан арт тарапты нааразы болуп карап жаты. 
Бирок эч нерсе деп айткан эмес, анткени аларды да түшүнүп 
турган. Жабышчаак клей сыяктуу ылай жолдо жүргөнү аз кел-
генсип оор арабаларды сүйрөп бара жаткан эшектерди да баш-
каруу оңой иш эмес эле. 

Гасан асмандагы кара булуттарды карап, канзаадага кай-
рылды:

Канзаадам, бир жерге чатырларды жайсак кандай болот? 
Эгер жаан жаап кирсе, жолдор андан бетер начарлап, өзүбүз 
тооктой болуп үшүп, ылай болобуз. Ооруп калсак андан да жа-
ман болот. Алла андайдан сактасын. Эгер ооруп кала турган 
болсок, кымбат адамдарыбыз менен жолугушуунун ордуна тө-
шөккө жатып калабыз. 
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Халил Султан өтө алыс эмес жерде көрүнүп турган карагай 
токойду көрсөттү:

– Чатырларды ошол жакка жайгаштырганыбыз оң. Ал жер-
де от күйгүзүш да оңой. Жаныбарларыбыз да дарактардын ас-
тында көп суу болушпайт. 

– Анан ал Гасанга жылмайып айтты: - Эсиңде болсун, ашык 
болгон жигит: сүйгөнү менен жолугушууга шашып бараткан 
адам ооруп калбайт. Сүйүү аны бардык оорулардан коргойт. 
Сүйүү – көптөгөн ооруларга дары. Бул жөнүндө Насими кандай 
сонун ыр жазганын карачы: 

Сага ашык болгон адам жыргалга жана бакытка татыктуу,
Сени жакшы көрбөгөн адамды кусалык каптайт!
Сенин сарайыңдын чокусу асманга көтөрүлсүн – 
Сенин жердеги үйлөрүңө тирек болсун.
«Сага дос эмне үчүн керек?» - деп тең тайлашуучум менден 

сурайт, - Мен айтам: «Ал мага кыялым, үмүтүм жана байлыгым 
болот!»,

Мага шарап бер! Достук бекем жерде көңүл ачуу жана мас-
тык эртең мененкиге чейин болсун.

Насими кулады, ал ажырашуудан өлдү,
Оо, ырайым кыл – ал сага дайыма жолдош болот.

Насиминин көп ырларын Гасан өзү да жашыруун окуп жүр-
чү, бирок аларды Халил Султандын окуп жатканы жаш жоокер-
ди аябай таң калтырды. Насиминин ырларын Азербайжанда 
дайыма жакшы көрүп, сыйлап келишкен. Темирландын жарлы-
гы жана Шейхульисламдын тийиштүү фетвасынан кийин гана 
анын ырларын окуу күнөө катары эсептеле баштаган. Темир-
ландын империясынын карамагына кирген бардык жерлерде 
Насиминин ырларын окууга тыюу салынган. Эми болсо анын 
ырларын Темирландын небереси ырдап жатат! Бул абдан таң 
калычтуу болду!

– Канзаада, сен чоң атаңдын каарынан коркпойсуңбу? – деп 
Гасан сурады. Халил болсо дагы деле ырдын таасири астында 
турган. Ал бир аз унчукпай турду, анан күлүп, аттын тизгинин 
тартып, сүйлөдү: 
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– Чоң атам ырларга тыюу салган бирок сүйүүгө тыюу салган 
эмес! Сүйүүгө эч ким тыюу сала албайт, жадагалса чоң атам да. 

Халилдин бул сөзүнө Гасан андан бетер таң калды. Халил эч 
нерседен коркпостон ушинтип түз айтып жатканына ал адеген-
де ишенбеди. Тамашалап жаткандай сезилди. Башкаруучунун 
балдарын түшүнүш кыйын болгон, анткени Халилдин ушул ыр-
ларды үн чыгарып окуп жатканы ошол ырды угуп жаткан адам-
га каршы айланып кетиши да ыктымал эле. Балким ал муну тек-
шерип аткандыр. Гасан аны токтоткон жок, токтотпостон угуп 
жатты. Унчукпоо – макулдуктун белгиси. Эми Гасанды тыюу 
салынган ырларды унчукпай угуп жатты деп айыптоолору мүм-
күн. Бирок Гасандын сезимдерин Халил түшүндү.

– Мага мынтип таң калба. Мен башкаруучунун бизге болгон 
мамилесин жакшы билем. Ошондуктан менин сөздөрүмө көп 
көңүл бурба. Анан дагы… - Ал артын карады, артында эч ким 
жок болчу. – Бул сөздөрдү сенден башка эч ким уккан жок да. 

Карагай токоюна чейин аз калган; жаандын себелегени кү-
чөй баштады. Суу болуп калбаш үчүн алар аттын ээрине беки-
тилген жамынгычтарды ийиндерине жабышты. 

Халил Султан шыбыргактуу жамгырды себелетип жаткан 
кара булуттарды карады. – Мен өзүмдүн сүйгөнүмө аны жок де-
генде бир күнгө болсо да биринчи ханум кылам деп сөз бергем. 
Ал ошондойго татыктуу. Ал эми сен өзүңдүн сүйгөнүңө эмне 
убада бердиң эле?

Гасан терең дем алды, канзаада болсо күлүп жиберди.
– Күрсүнүү адамды күйгүзөт, бирок анын жолун жарык кы-

лып бербейт. 
Ушул учурда кара булуттардын астынан чагылгандар чар-

тылдап, күн күркүрөдү. Дароо баары суу болуп жатып калды: 
жол, талаа, токой. Бул учурда Гасан күлүп жиберди.

– Мына, карачы, менин күрсүнүүмдүн шооласы жолумду жа-
рык кылбайт деп ойлочумун. Бирок чынында ал жолду жарык 
кылат экен! Мына сага сүйүү! Биздин ата-бабабыз Адам ата да 
ушул шербеттен татып көрүп, бизди ушуга дуушар кылган. – 
Анан бир азга унчукпай турду. – Ооба, сен мага суроо бердиң… 
эмне убада бергем деп. Мен албетте, шахтын уруусунан эмесмин 
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жана өзүмдүн сүйгөнүмдү биринчи ханум кыла албайм. Аны ас-
мандан жылдызды алып берем деп алдоо да туура эмес, мүмкүн 
да эмес. Бирок мен тирүү болсом, сөзсүз бактылуу кылам деп ага 
сөз бергем. Дүйнөдө бакыттан артык нерсе барбы? 

Алар токойго жеткиче унчукпай жүрүштү. Бирок алардын 
ордуна алардын ойлору жана үмүт-тилектери сүйлөп жатты. 
Жаан болсо күчөгөндөн күчөп, бара-бара суук боло баштады. 

…Сарай Мүлктүн буйругу боюнча Самаркандга жөнөтүлгөн 
адамдар Лятафет жашаган үйгө келип, ага Азербайжанга жөнөө-
гө даярдануусун сунуш кылышты. Гасан устанын маанайы ду-
рустай сезилди. Халил Султан бардык маселелерди чечкенин ал 
сезип жатты. Ал эми көп күндөн бери кабар күтүп жаткан кыз 
толкундана баштады. Аны эмне үчүн Азербайжанга алып бары-
шарын ал билбей жатты. Аны сүйгөнү менен ажыратышабы же 
тескерисинче – жолуктурушабы? Ал кайгыланып өзүнүн буюм-
дарын сандыкка салды, анан ага экинчи атадай болуп калган 
Гасан устаны кучактады. Гасан уста эми гана баарын түшүнүп, 
көздөрүнө жаш алды. 

– Менин мекеним – Тебризге салам айт, мен ал жакка эми 
барбай калдым, - деп Гасан кайгылуу үнү менен айтты. 

Лятафет көз жашын кармай албай ыйлап жиберди. Анан 
өзүнүн кооз, ичке бармактары менен Гасандын бетиндеги көз 
жаштарды аарчып, андан суранды: «Мага батаңызды бериңиз!» 
Гасан ага батасын берип, акырын кошумчалады: 

– Кабатыр болбо кызым, келген адамдардын сага карата жа-
саган мамилесинен баары жакшы болорун түшүнүп жатам.

– Сизди Алла укса экен! – деп Лятафет ыйлап, бирок эми 
кубанып айтып, өзүнүн түйүнчөгүн алып, артын карабастан ко-
роодон чыгып кетти. 

Лятафеттин буюмдары арабага салынып, алар жолго чы-
гышты. Гасан уста короодон бир чыны суу алып чыгып, аны 
арабанын артынан чачып, шыбырап койду:

– Сенин тагдырың ушул суудай таза болсун, кызым! 
Араба өзүнүн кыйчылдаган үнүн чыгарып, тоолордун, то-

койлордун, коктулардын жанынан жана дарыялардын жээкте-
ринен өтүп баратты… Лятафетти алдыда жаңы, ачык күн күтүп 
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турду. Ал жакшы нерсеге үмүт кылып, жолду кыскартууга ара-
кет кылгансып алыс жакты тигиле карап жатты. 

Атайы тандалган он жоокердин коштоосунда жүргөн араба 
Султаниеге кирип келгенде Лятафетти Сарай Мүлк өзү чыгып 
тозуп алды. Улукбек болсо таң эртеден баштап эле чоң энеси-
нен Лятафетти тозуп чыгуу үчүн аны менен кошо барууну су-
ранган. Араба токтогондо кичинекей канзаада «Лятафет эже!» 
деп кыйкырган бойдон алдыга чуркады. Шады мүлк – Лятафет 
арабадан түшөрү менен ал анын мойнуна асылды. Кыз да аны 
абдан өпкүлөп, «Машалла (90), сен абдан чоңоюп калган тур-
байсыңбы!», деп айтты. Анан Сарай Мүлккө бурулуп, ийилип 
таазим кылды. 

Биринчи ханум «Кош келипсиң» деген сөздү айтып, Лята-
феттин жанына келип, ийиндеринен кармап, анын бетине өзү-
нүн бетин тийгизди. 

Аны мынтип тозуп алып жаткандарына абдыраган Шады 
Мүлк – Лятафет өзүнүн таң калганын жашыра алган жок. «Бу-
лар абдан өзгөрүп кетишиптир, мени кызматчыдай эмес, үй-бү-
лө мүчөсүндөй тозуп алып жатышат», - деп ал таң калып ойлоп 
калды. Бирок эч нерсени божомолдой албагандыктан капалана 
түштү. 

Кызды бул жерде көп нерсе күтүп турган. Шады Мүлк үчүн 
Сарай Мүлк өзүнүн чатырынын жанына чатыр орноштурууга 
буйрук берди; ага кызматчылар да берилди. Кечинде аны башка 
чатырга чакырышты. Чатырдын эшигинде тургандар аны ичке-
ри кирүүгө чакырып, өздөрү сыртка чыгып кетишти. Лятафет 
чатырдын айланасын саксактап карап, анан ичине кирди.

(90) Азаматсың. 
Килемдер менен кооздолгон чатырдын ичинде эч ким жок 

экен. Бирок бир аздан кийин ал караңгы бурчта дубал тарапты 
карап, бирөө буттарын кайчылаштырып отурганын байкады. 
Кыз бир аз жөтөлдү. Отурган адам ага акырын бурулду. Шады 
Мүлк көргөн көзүнө ишенбеди. Анын жанында сүйгөнү Халил 
Султан отурду. 

– Халил! – деп ал дароо кыйкырып, аны карай чуркады. 
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Халил дароо ордунан тура калып, колдорун жайган бойдон 
кызды карай басты. Лятафет чымчыктай болуп өзүн Халилдин 
кучагына таштады. Алар бири-бирин катуу кучактаган бойдон 
бир азга чейин учнукпай турушту. Анан Лятафет өз сүйгөнүнүн 
сыйкырдуу колдорунан чыгып, артка бир кадам таштады. Ал 
дагы деле көргөн көзүнө ишенбей турду. Халилди бутунун учу-
нан төбөсүнө чейин карады. Канзаада да аны тиктеп турду. Кан-
заада өзүнүн сүйгөн кызынын көгүш көздөрүнө такыр тойбой 
жаткансыды. Акыры кыз жымжырттыкты бузду. Ал өзүн кый-
нап жаткан суроолорго жооп алгысы келип жатты. 

– Халил, жаным, муну кандай түшүнсөк болот? Биздин айла-
набызда эмне болуп жатат? 

– Сен эмне жөнүндө айтып жатасың, менин кубанычым?
Лятафет анын жанына келип, колдорун кармап, акырын су-

рады:
– Баары жөнүндө, мени бул жерге алып келишкендери жана 

мени кызматчыдай эмес ханумдай кылып тозуп алгандары жө-
нүндө. Эмне өзгөрүп кетти? Мени мурда көргүсү келбегендер 
азыр мени колдорунда көтөрүп жүрүүгө даяр болуп жатышат. – 
Ал муштумдарын түйүп, Халилди бир эки жолу көкүрөккө түрт-
тү. – Мунун баарын сен кылып жатат окшойсуң? Алардын мени 
ханумдай кабыл алып, мынчалык өзгөрүп кетишине кандай се-
беп болду? Сен аларга эмне дедиң? 

Халил анын назик колдорун акырын өптү:
– Айтып берем, баарын айтып берем. Сен адегенде мага айт-

чы, мен жөнөткөн ырларды алдыңбы?
– Алдым, алар мага абдан жакты.
– Отуралычы. – Алар бири-биринин маңдайына отурушту. – 

Ошол ырлар экөөбүздүн келечегибизди өзгөрттү. 
Анан Халил Султан ага баарын айта баштады. Кыз өзүнүн 

уккан кулагына ишенгиси келбей жатты. Көрсө, ал шахтын 
кызы экен! Бирок ага муну эмне үчүн ушул кезге чейин эч ким 
айткан эмес? Кандай болгондо да азыр ал анчалык маанилүү 
болбой жатты. Анын өз сүйгөнүнүн жанында азыр эң маанилүү 
нерсе болуп жатты. Ал эми шахтын кызы болушу ага келечекте 
жакшы жардам берет. 
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Лятафет өзүнүн бактысын күтүп жүргөн, көрсө, ал канбийке 
да экен. 

Алар бир жума бою чогуу болушту. Бул учур анын жашоосун-
дагы эң бактылуу күндөр эле.

Халил Султан баарына өзү даярдаган белектерди таратып, 
чоң атасына кайтып барууга даярдана баштады. Лятафетти 
болсо кайрадан Самаркандга алып барышты, бирок бул жолку-
сунда кан сарайга жеткиришти. 

Бир кезде «году-году» ырым оюнунун негизги каарманы 
болуп, андан кийин чыныгы баатырга айланган Гасан өзүнүн 
сүйгөн кызы менен Тебризде никелешип, бир аз убакыттан соң 
абдан чоң той жасаган. Анын үйлөнүү тоюна ошол аймактын 
гана эмес бүткүл Азербайжандын мыкты саз аткаруучулары ке-
лишти. Той чатырлары эч бошогон жок, очоктор күнү-түнү тү-
төп турду, казандар кайнап, анан бошоп, анан кайрадан толту-
рулуп кезектеги коноктор үчүн кайрадан очокко коюлуп жатты. 
Шаарда саздын, сурнайлардын жана добулбастардын үндөрү 
дагы көп убакыт угулуп турду. 

Дамаск шаары Азиядан Европага алып барган кербен жо-
лунда жайгашкандыктан бай шаар деп эсептелген. Батыш та-
раптан аны Жер ортолук деңизге чыккан Ливандын тоо кырка-
лары курчаган, чыгыштан – Бедийат-аш Шам деп аталган ысык 
чөл курчаган. 

661-750-жылдар аралыгында Дамаск халифаттын борбору 
болуп турган жана күнүмдүк салыктардын эсебинен кыска уба-
кыттын ичинде эле катуу өнүгүп, бай шаарга айланган. Белги-
лүү усталар, сүрөтчүлөр жана алардын бүткүл дүйнөгө белги-
лүү болгон эмгектери Дамаскка укмуштуудай атак алып келген. 
Анын базарларында ар түрдүү кол өнөрчүлөр эмгектенишкен: 
темир усталар, айнек үйлөгүчтөр, тикмечилер, таш боюнча ус-
талар, жебе жана найза жасаган усталар… Дамаск ар түрдүү 
улуттардын маданияты аралашкан шаар болгон. Бул жерде соо-
дагерлерден тышкары диний ишмерлер, акындар, математик-
тер, астрологодор, архитекторлор жана өнөр чеберлери жаша-
ган. Ар бир жаңы буюм же чыгарма укмуштуу кооздугу менен 
айырмаланып турган. Архитекторлор жалаң жакшы үйлөрдү, 
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мечиттерди жана сарайларды салып, бекем көпүрөлөрдү ку-
рушкан. Жадагалса тикмечилер да кийимдерди кымбат баалуу 
кездемелерден гана тигүүгө аракет кылышкан. Соодагерлер-
дин пикири боюнча бул шаар өзүнүн кооздугу жана байлыгы 
боюнча дүйнөдөгү белгилүү шаарларды да бара-бара артта кал-
тырган. Хашимиттер (91) мезгилинде курулган мечиттер башка 
эч жерде болгон эмес. Шаардын жана ички сепилдин дубалдары 
бекем жана жакшы курулуп, аска таштарынан тургузулуп, баку 
акиташы менен Себзевара (92) тоокторунун жумурткаларынын 
белоктору кошулган аралашма менен шыбалган. 

…Дамаск бул Хелеб эмес экенин жана бул шаарды курчап 
алуу узак убакытка созулуп кетиши мүмкүн экенин Темирлан 
жакшы түшүнгөн. Ал өзүнүн аскерин Фараж менен Байезиддин 
аралыгында узак убакытка калтыргысы келген эмес. Мындай 
кылуу дээрлик бардык жерлерде болуп көргөн жоокерлердин 
арасында нааразычылык жаратмак. Эмирдин ушак-кеп таратуу 
кызматы Дамаскта эчак эле башталып; шаардыктардын ара-
сында коркуу сезими өкүм сүрүп турду. 

(91) Мухаммед пайгамбардын чоң атасы Хашим ибн Абд ад-
Дардын тукумдары.

(92) Ирандын түндүк-чыгышындагы шаар, Хорасан-Резави 
аймагында жайгашкан. 

Хелебден барган качкындар бара-бара Дамаскка толуп ка-
лышты. Алар Дамасктагыларга Хелебдеги окуяларды айтып 
берип, Дамаскта өтө коркунучтуу окуялар болорун айтып жа-
тышты. Шаарга качкындар менен кошо Темирландын атайы 
киргизилген адамдары шаардыктарга Темирландын ырайым-
сыздыгы жөнүндө айтып, коркунучтуу окуяларды атайы ойлоп 
чыгарышып, шаар калкынын үрөйүн учурушкан. Дамасктын 
дээрлик бардык калкы эмне кыларын билбей Улуу Башкаруучу-
нун келишин үрөйү учуп, титиреп күтүп турду. 

Султан Фаражга Темирлан соңку катын жөнөттү. «Эгер сен 
өзүңдү жана өзүңдүн карамагыңдагы адамдарды аясаң, төмөн-
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кү нерселерди жаса. Биздин жоокерлер олжону ач арстандардай 
эңсеп турушат. Алар өлтүрүүгө душман издеп жатышат. Душ-
манды анын мүлкүн тартып алып, шаарды ээлеп, үйлөрдү тал-
калаш үчүн өлтүрүшөт. Сен эки жолдун бирин тандашың керек: 
баарын аман алып кала турган тынчтык келишими же болбосо 
баарын кыйрата турган ырайымсыз согуш! Өзүң танда. Ушул 
эки жолдун кайсынысын тандоону сен өзүң чечишиң керек. 
Өзүң менен кеңешип көрүп, чечим кабыл ал».

Султан Фараж мүмкүн болушунча убакытты созууга аракет 
кыларын Темирлан жакшы түшүнүп жатты. Анткени ошол уба-
кыттын ичинде Египеттен жардамга аскер келип, шаардыктар 
болсо зарыл болгон бардык нерселерди камдаганга жетишип 
калат. Мындайга жол бербөө керек! Бардык ыкмаларды жана 
айла-амалдарды пайдаланыш керек болчу. Ошондуктан Темир-
лан шаарды курчоону токтотуп, аскерди жашыл чөбү жана жа-
йыттары менен белгилүү болгон Гуз тарапка жылдырууга буй-
рук берди. 

Курчоодон баш тартуу Дамасктыктардын өчкөн үмүтүн 
жандырды. Хелебдин жашоочуларына карата да дал ушундай 
ыкма пайдаланылган. Темирландын шаарды курчоону токто-
туп, аскерин алып кетишин султан Фараж кубаныч менен ка-
был алып, Темирлан менден коркту деп ойлоп калды. Ал мын-
дай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан Темирланиддерди 
кууп жетип, талкалаш керек деген буйрук чыгарды. Ошентип 
шаар дарбазасы ачылып, чөлгө султандын жөө жана атчан жоо-
керлери толуп кетти. Султан Фараж өзүнүн эбегейсиз чоң аске-
рин карап, жеңишке жетеринен бир мүнөт да шек санаган жок. 
Бул жеңилбес татарлардын үстүнөн эң чоң жеңиш болмок! Түрк 
аскерлеринин жеңилбестиги жөнүндө мифти ушул жеңиш би-
ротоло жок кылып, тарых барактарына башка түрк аскери же-
ңилбес деп жазылмак. 

Султандын жаш бала экендигинен пайдаланып, анын айла-
насындагы адамдар аны ушундай ойго ишендиришкен. 

Темирлан бул жөнүндө угаар замат дароо буйрук берди: 
«Аскер ордунан жылбастан өзү турган жерге таштардан редут-
тарды (талаа чеби) орнотсун!». Жоокерлер бир заматта эле таш 



– 434 –

тизүүчү жумушчуларга айланышты. Кыска убакыттын ичинде 
аскердин алдыңкы катарында адамдын боюндай редут тургу-
зулду. 

Темирлан өзүнүн каалаганына жетишти – Фараждын аскер-
лерин шаар сепилинин сыртына азгырып чыгарды. 

Салгылашуунун алдында Темирлан чет тарапка элүү диний 
ишмерди жана өзүнүн аскер башчыларын чогултуп, эки ирекет 
(93) намаз жана дуба окушту. Андан соң добулбас чалган кыз-
матчылар менен сурнайчылар ишке киришти. 

Салгылашуу 1401-жылдын 5-январында болду. Башкаруучу 
аскердик тизимдин оң капталына Мираншах, Шахрух, Абу Бе-
кир жана Сулейманшах жетектеген аскерди, сол капталга – Ха-
лил Султан, Султан Махмуд хан, Жаханшах бек, Гияседдин Тар-
хан жана Туглук Хожа Барлас жетектеген аскерди, ал эми ортого 
– Севинжек бек, Шейх Али Бахадур жана Сейид Хожа жетектеген 
аскерди орнотушту. Орун бөлүштүрүүдө ар бир аскер башчысы-
нын жана анын карамагындагы жоокерлердин сапаттары эске 
алынган. 

Адамдын боюндай болгон редуттарды Темирлан коргонуу 
максатында гана салдырган жок. Сириялыктар Темирланид-
дерди редуттарды бизден коркуп, жашынуу үчүн куруп алы-
шыптыр деп ойлоп калышты. Ошондуктан өздөрүнүн жеңишке 
жетерине толук ишенген сириялык-египеттик аскерлер сактык 
жөнүндө унутуп коюп дароо чабуулга өтүштү. Алардын мынтип 
кекирейгени өздөрү үчүн кымбатка түштү. Редуттарга эки жүз 
метрдей аралык калганда алардын үстүнөн «кара булуттар» 
пайда болду. Асман бир заматта карара түштү. 

(93) Рукат (ракаат) – мусулмандардын сыйынуусун түзгөн 
сөздөрдүн жана кыймыл-аракеттердин тартиби. 

Бирок бул кадимки булут эмес, бул – Темирланиддер аткан 
сансыз жебелер болчу. Өз курмандыктарын издеп, ышкырып 
учкан сансыз жебелерден турган жаан душмандын үстүнө беш 
мүнөт бою тынбай жаап турду. Ал жебелер өз курмандыктарын 
таап жатышты. Ийнедей курч болгон жебелер душмандардын 
колдоруна, буттарына, көкүрөктөрүнө жана көздөрүнө сайылып 
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жатты. Денелеринин өтө маанилүү жерлерине жебе сайылган 
жоокерлер өз жандарын Аллага кыйналбастан берип жатышты, 
ал эми жарадар болгондордун онтоолору салгылашуу талаасы-
нын бардык жерлеринде угулуп турду. Жөө жана атчан аскер-
лер жарадар болгондордун үстүнөн басып, аларды тебелеген 
бойдон алдыга умтулуп жатышты. Эки тараптын жоокерлери 
тең «Аллаху Акбар!» деген ураан менен салгылашып жатышты. 
Бирок бир аз убакыттан кийин сириялыктардын согушчан жа-
лыны өчө баштады. Душмандын кошулган аскерлери дагы жүз 
зирядай (94) аралыкка гана алдыга жыла алышты. Бирок ошол 
учурда алардын үстүнө эми таш жаай баштады – катапульталар 
иштеп, сириялыктардын төбөсүнө чоң таштар түшө баштады. 
Бута жакшы тандалган болчу. Душмандын курама күчтөрү ачык 
жерде калышты, алардын жашына турган жери жок болчу. 

(94) 50-метрдей аралык.
Алар алдыга да жыла албай калышты (аларга буйрук бере 

турган бирдиктүү аскер башчылары чачылган болчу, алар ал-
дыда аларды эмне күтүп турарын билишкен жок), артка чеги-
нүүгө да мүмкүн эмес эле, анткени арт тарапта катапульталар-
дын жаадырган таштары жаап жатты. 

Ошондуктан алардын артка чегинүүдөн башка айласы кал-
бады. Эми алар Темирланиддерди жеңүү эмес, эптеп ушул то-
зоктон чыгып кетүү жөнүндө ойлоп калышты. Тозоктун азапта-
ры эми гана башталганын жакшы түшүнүп жатышты. 

Бир маалда редуттардын артындагы туу эки жолу чайпал-
ды. Ошол замат сол капталдагы жөө жоокерлер деңиздин толку-
нуна окшоп чабуулга өтүштү. Туу үч жолу чайпалганда чабуулга 
оң капталдагы аскерлер да киришти. 

Жеңил курал менен куралданган жөө жоокерлерге туруш-
тук берүүгө душмандын мүмкүнчүлүгү да жок болчу. «Ур, сок!» 
деген кыйкырыктар жадагалса Дамаскка чейин угулуп жатты. 
Чынында бул көрүнүштү салгылашуу деп деле айтуу кыйын 
болуп калды, анткени Темирланиддер өз душмандарын кырып 
жатышты, ал эми душмандар эч кандай каршылык көрсөтө ал-
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бай калышты. Качып бара жаткан душмандарды кууп жетип, 
кылыч менен чаап өлтүрүү же найза менен сайып өлтүрүү - Те-
мирланиддер үчүн көнүмүш ишке айланган. Салгылашуунун 
тагдыры чечилип калгандыктан Темирландын аскер башчыла-
ры душманды артынан кууганды токтотууга буйрук беришти. 
Душмандын аскердик тизиминин сол капталында Темирлан-
дын небереси, кызынын уулу, Султан Гусейин да салгылашты. 
Ал өз учурунда чоң атасынан Дамаскка качып кетип, эми душ-
манга кошулуп, өз элине каршы салгылашып жатты. Ал качып 
бара жаткан сириялык-египеттик жоокерлерге кыйкырып, 
аларды артка бурууга аракет кылды, бирок натыйжа чыккан 
жок, душмандын жоокерлеринин баары артын карабай качып 
жөнөштү. Ошондо Султан Гусейин өзүнүн кылычын көтөрүп, 
Темирланиддер тарапка жөнөдү, бирок ага эч ким тийген жок, 
анткени Эмирдин үй-бүлө мүчөлөрүнө каршы курал көтөрүүгө 
тыюу салынганын баары билишкен. Темирланиддер анын жоо-
керлерин куралсыздандырып, өзүн курчоого алышты. Канзаада 
болсо атын тегеретип, кылычын эки жакка шилтеп, кыйкырып 
жатты:

– Кана, кимиңер баатырсыңар, мени менен урушкула, кылы-
чыңарды көтөргүлө! 

Ошентип ал жөө жоокерлердин бирине жакындап келип, 
аны кылычы менен чапты, кылычты жерде турган жоокер кал-
каны менен тозууга үлгүрдү. Канзаада ачуусу келип башка жоо-
керди да кылычы менен чапты, бирок ал да коргонууга үлгүрдү. 
Султан Гусейин ага эч ким кол көтөрбөстүгүн түшүнүп, кылы-
чын жерге ыргытып, бир аз тынчтана түштү. Султан Гусейин-
дин атын жүз башчы Топлаг Гавчун жүгөнүнөн кармап, түз эле 
Шахрухка алып келди. Шахрух көргөн көзүнө ишенбей абдан 
таң калды:

– Охо, көрсө, мекенинен качкан менин тууганым да ушул 
жерде турбайбы, - деп Шахрух шылдыңдап айтты. – Бизден кет-
кен эмес окшойт. Аны аттан түшүргүлө! – деп жоокерлерге кө-
төрүңкү үн менен буйрук берди. Жоокерлер Султан Гусейинди 
жерге акырын түшүрүштү. Шахрух өзүнүн тууганын чатырга ча-
кырды. Султан Гусейин чатырга кирер замат жалбара баштады: 
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– Ага, жалынам сага, мени кечир! Чоң атам менен мага ара-
чы болуп берчи! Ооба, мен кара ниеттик кылдым. Темирландын 
небереси болуу эмне экенин мен бир нече мүнөт мурда гана тү-
шүндүм. Мага эч ким кылыч көтөрбөдү. Каза болгон тууганда-
рымдын кандары менен ант берейин, мындай катаны экинчи 
кайталабайм. 

Шахрух өзүнүн тууганынын корккондуктан титиреп чыгып 
жаткан үнүн угуп, бир аз жумшара түштү: 

– Макул, мен эмне кыла аларымды көрөйүн…Бирок сен чоң 
атамдын мүнөзүн билесиң. Баары жакшы болсо экен деп сыйын.

– Султан Гусейин дуулдап мактай баштады:
– Ага, мен сенин жакшылыгыңды эч качан унутпайм!
Темирландын маанайы абдан жакшы болуп турду. Ал сал-

гылашууну абдан сонун жана дээрлик жоготуусуз жеңип алды. 
Бирок ал шаарды али басып ала элек болчу. Бирок ал күн алыс 
эмес экенин билген. Бүгүнкү жеңилүүдөн Дамаск эми өзүнө 
келе албайт жана анын багынуудан башка аргасы калбайт. 
Эмир ушинтип жакшы маанайда болуп турганда Шахрух келип, 
Султан Гусейинди туткунга алганын кабарлады. Адегенде Эмир 
өзүнүн небересин катуу жазалоону чечип, жадагалса анын кол-
дорун таңдырды. Бирок Шахрух ортого түшкөндүктөн Эмир өз 
небересин өлүм жазасына өкүм кылбастан кечирди. Бирок аны 
жоокерлердин алдына алып чыгып таяк менен урууга буйрук 
берип, уят кылды. 

Самаркандга барганга чейин Султан Гусейин өзүнүн таята-
сынын көзүнө бир да жолу көрүнбөдү. 

Эртеси Темирлан буйрук берди: «Аскерлердин баары толук 
куралданып, шаарды курчоого алышсын!». 

Пилдерге сооттор кийгизилип, сепил тарапка катапульта-
лар алып келинип, туулар көтөрүлдү. Аскер шаарды курчоого 
алды.

Дамасктын калкы мындай укмуштуу аскерди өмүрүндө көр-
гөн эмес болчу. Ар бир пил асканы элестетип турду, аларды көр-
гөндөргө шаарга тоолор жакындап калгандай сезилди. Шаар 
калкы абдан коркуп турду. Коркуу сезими султан Фаражды 
жана анын айланасындагы адамдарды да кишендеди. 
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Алтургай эмирлер да корккондуктан титиреп жатышты. 
Алар Темирлан жеңилбес экенин эми биротоло түшүнүштү. 
Алар азыр кантип өз жанын сактап калуунун айласын издеп 
жатышты. Анткени Темирландын жазасынан коркуу сезими 
аларды өздөрүнүн көлөкөсүндөй ээрчип алган болчу. Ал эми Те-
мирландын аскери шаарды курчаганда коркуу сезимдери андан 
бетер күчөп, аларды кыймылдатпай жатты. Алар кантип аман 
калууну гана ойлоп жатышты. 

Жан таттуу болгондуктан ал байлыкка да алмаштырылгыс. 
Өмүрүңдү жоготсоң, демек баарын жоготосуң. Фараждын кара-
магындагы адамдар кантип баштарын сактап калуу тууралуу 
ойлоп жатышты. Алардын абалы чынында оор эле. Эгер Темир-
ланиддер Дамаскка кирип келишсе, шаар ичиндегилерди өтө 
коркунучтуу нерселер күтүп турат. 

Фараж өзүнүн айланасындагыларды чогултуп, кеңешме 
өткөргөндө алар ошону эле күтүп турушкансыды. Вазир Яш-
бектин каршылашы Гарауз өлтүрүлгөн болчу. Эмирлер Новруз 
Хафизи, Яшбек, Тазбек жана Шейх Хажаки кабылдамага кириш-
кенде, Фараж терезенин жанында туруп, сырт жактагы чабалак-
тап кыйкырып жүргөн адамдарды көрүп, андан бетер коркуп 
жаткан. Ал канчалык ойлонсо да, оор абалдан чыгуунун айла-
сын таппай үшкүрүнүп жатты. Анан Каирди эстеди. «Ал жакта 
менин бактылуу күндөрүм калды. Ал жакта мага эч ким каршы 
сүйлөй алчу эмес. Мен кантип Темирландын тузагына түшүп 
калдым? Эгер атам тирүү болгондо ал мага сөзсүз бир кеңеш 
бермек», - деп кичинекей султан ойлоду. Мындай ойлордон аны 
жеңил жөтөлүү алаксытты. Султан артына бурулуп, өзү ишен-
ген төрт эмирдин келгенин көрдү. Анан унчукпастан өзүнүн 
тактысына жөнөдү. Эмирлерге колун шилтеп отурууга уруксат 
берди. 

– Бектер, биздин абалыбыз өтө оор. Биз тузакка түштүк. Те-
мирлан биздин шаарды курчап алды. Алардын курчоосунда биз 
эмес чымчыктар да өтө турган тешик жок. Биздин бул жерде 
өлүшүбүз Египеттин кулашын билдирет. Эгер Египетти сактап 
калсак, анда Дамаскка да жардам бере алабыз. Силердин оюңар 
кандай? – деп султан Фараж суроо берип, эмирлердин ар бирин 
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бирден карады. – Багыналыбы же коргонуу аракетин көрөлүбү? 
Бир нерсе деп айткыла, унчукпай турбастан. 

Вазир Яшбек ордунан турганда Фараждын үмүтү жанды. 
Яшбек аны дайыма оор жагдайлардан куткарып жүргөн. «Кы-
зык, Яшбек азыр эмне дейт болду экен?», - деп Фараж ойлоп кал-
ды.

– Кулак сизде, угуп жатабыз.
– Башкаруучум, мен көп сүйлөбөгөнгө аракет кылайын. 

Азыр ар бир мүнөт кымбат, биз убакытты туура пайдаланышы-
быз керек. Мен биздин шаардын сырт жагындагы жеңилүүбүз-
дү териштиргим келбейт. Биз салмактуу  аракет жасап, жеңиш-
ти Каирде жасашыбыз керек…

– Казир, кептин ток этерин айт, - деп Фараждын чыдамы 
кетти. – Азыр чынында эле жеңилишибизди талкуулай турган 
убакыт эмес. 

Вазир маселенин маңызына өтүүнү каалады, бирок Фараж-
дын алдында сүйлөө ал үчүн оор болуп турду. 

– Биз бул жерге келгенибизде жакшы куралданган аскери-
биз бар болчу. Ал эми азыр, аскерибиздин үчтөн эки бөлүгүн 
жоготкондон кийин эмне кыла алабыз? Шаардан чыгып, Каирге 
кайтып барууну сунуш кылам. Шаарда эл көп алар коргоно алы-
шат. Биз бул абалдан ошентип чыгып кетсек болот. 

Дамасктын беглярбеги Тазбек да ордунан турду:
– Башкаруучум, - деп ал Яшбекти чала-була карап койду, - 

сиз вазирдин сөзүнө анча көңүл бурбаңыз. Мунун себебин ай-
тайын. Биринчиден, бизге көз тийди окшойт. Дайыма баатыр-
ларча салгылашып жүргөн жоокерлерибиздин бул жолу бирөө 
колу-буттарын байлап салгандай болду. Ошондуктан биз көп 
аскер жоготтук. Бирок шаардын ичинде деле азыр жоокерле-
рибиз жетиштүү. Мен буга шаар калкын кошкон жокмун. Анын 
үстүнө сепилдерибиз да бекем. 

– Хелебдегилер да ушинтип ойлошкон, - деп сөзгө Новруз 
Хафизи аралашты. 

Тазбек буга көңүл бурган жок. 
– Экинчиден, Темирланиддердин курчоосунан чымчык да 

өтө албайт деп сиз өзүңүз айттыңыз. Мындай болсо шаардан 
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кантип чыкмак элек? Салгылашыпбы? Бул мүмкүн эмес, антсек 
баарыбыз өлөбүз. Ошондуктан ордубуздан жылбастан шаарды 
коргоону сунуш кылам. Эгер шаарды курчоо узакка созулуп кет-
се, Темирлан сөзсүз кетип калат, мага ишенип койгула. 

Мындай логика баарын унчукпоого аргасыз кылды. Жым-
жырттыкты султан Фараж бузду:

– Демек, - деп ал Яшбекке бурулуп айтты, - биз же коргону-
шубуз керек экен же душманга багынып беришибиз керек экен. 
Башка жол жок экен да? Мейли, а бирок Каирге чынында кантип 
кетсек болот? 

– Мунун бир жолу бар, султаным: мындай иште эң жакшы 
кеңешчи – бул амалкөйлүк.

Фараждын көздөрү дароо алаңдап, эмирлердин аз да болсо 
калган үмүттөрү көбөйө баштады. 

– Ал кандай жол экенин айт, биз тезирээк бул тозоктон ку-
тулалы.

Яшбек өзүнүн кичинекей куу көздөрү менен Тазбекти кара-
ды:

– Темирланга кат жөнөтүү керек.
Бул жолу сөзгө Тазбек аралашты:
– Темирлан катты алар замат дарбазаны ачып жибермек 

беле! – деп ал каарданып айтты. – Ал дарбазаны ачып, айтмак 
беле: «Чыгып бара турган жерлериңерге бара бергиле, урмат-
туулар!» Вай, вай! Аны Темирлан деп коёт! Түшүнсөңөр боло, 
биз кечке «халва-халва» деп айта берсек эле оозубузда таттуу 
даам пайда боло калбайт. Салгылашуу керек, коргонуу керек!

– Туура айтасыз, Тазабек. Ал чынында эле катты алары ме-
нен дарбазаны ачат, анткени катта жазылган сөздөр аны ошон-
дой кылдырат. Сен түрктөрдү өтө акылдуу деп ойлоп жатасың-
бы? Алардын болгону билектери күчтүү жана…

Султан Фараж кайрадан чыдай албай:
– Катка эмне деп жазабыз?
– Мына буга окшогон сөздөрдү жазабыз: Калктын жана 

билбегендердин айынан күтүлбөгөн окуялар болуп кетти. Биз 
эмирге берген сөзүбүзгө бек турабыз. Эгер аскер сепилди кур-
чоону токтотуп, өз лагерине кайтса, эртең биз каалаган буйру-
гуңузду аткарабыз».
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Султан Фараж отургандарды карап койду:
– Силердин оюңар кандай?
Новруз Хафизи башын чайкап анан айтты:
– Эгер ал ушундай катка чынында эле ишенип, аскерин 

алып кетсе, биз Египетке тынч кетип калат элек. Бул түрк аскер 
башчысы намыстуулугун көргөзүп, макул болушу толук ыкты-
мал. Анын үстүнө ал мусулман да. Баары болушу мүмкүн.

Тазбек кайрадан сөз сүйлөдү:
– Эгер курчоону токтотпой, аскерин алып кетпей койсочу? 

Анда эмне болот?
– Анда салгылашуудан башка аргабыз жок, - деп султан сөз-

гө аралашты.
Темирлан катты алар замат ак көңүлдүк кылып, аскерлери-

не лагерге кайтып барып, эс алууга буйрук берген. 
Ошол эле түнү султан Фараж жана анын айланасындагылар 

шаардан жашыруун чыгып, Египетке качып кетишти. Дамаск-
тын калкы жетекчисиз жана коргоосуз калды…

Темирландын Дамаск шаарында олуттуу иштер менен алек 
болгон Чахмак деген чалгынчысы таң эртеден баштап эле Те-
мирланга келип, Фараждын качып кеткенин кабарлады. Мээси 
сааттай иштеген Темирлан мындай учурда өтө так жана кыска 
буйрук берди: «Канзаада Абу Бекир жана Жаханшах бек шаар-
дын дарбазасын көзөмөлгө алышсын! Эч кимди чыгарышпа-
сын! Севинжек бек, Шейх Нуреддин жана Али Султан тезинен 
душманды кууп жетүүгө аракет кылсын». 

Качкандар шаардан өтө алыста эмес жерде болчу, анткени 
алардын жүктөрү да оор болгон. Султан Фараж анын артынан 
кууп келе жаткан Темирланиддерден өзүнүн бардык жүктөрүн 
таштаганда гана алыстай алды. Темирландын адамдары Фараж 
калтырган көп байлыктарды алып, артка кайтышты…

Дамасктын дарбазасы ачылып, газилер, сейиддер жана ула-
малар белектерди алышып, сыртка жөө чыгып, баштарын ий-
ген бойдон Темирландын чатырын көздөй басышты. 

Чатырга күзөт башчысы киргенде Темирлан түштөнүп ат-
кан. 
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– Башкаруучум, дамасктыктар дарбазаны ачышты. Шаар-
дын белгилүү адамдары, алардын арасында ибн Халдун да кел-
ди. 

Темирлан козунун этинин бир бөлүгүн жаңы эле оозуна 
салганы жаткан. Кабарды угар замат токтоп калды. Ал өзүнүн 
уккан кулагына ишенгиси келбей жатты.

– Ким келиптир деп айттың?!
– Эмирдин бул суроосу Тахмаз бекти бир аз уялтты. Эч качан 

жана эч кимге таң калбаган башкаруучу азыр абдан таң калып 
турганы кызык.

– Сейиддер…
– Жок, сен акырында кимдин ысымын айттың? – деп Темир-

лан анын сөзүн үздү.
– Ибн Халдун.
Темирлан колундагы этти кайрадан табакка койду. 
– Алланын жолдору чынында эле акыл жеткис! Белгилүү 

тарыхчы, философ-окумуштуу мага өзү келе жатат! Аны гана 
чакыр. Калгандары күтүп турушсун. 

Өз заманындагы эң белгилүү тарыхчы жана дипломат ибн 
Халдун мыкты окумуштуу адам болгон. Ал 1381-жылы «Жалпы 
тарых» деп аталган китебинин биринчи томун жазганда ага чоң 
атак алып келери оюна келген эмес. Ал Каирде, султан Баркук-
тун колдоосу менен негизги кадийдин милдетин аткарып, анын 
катчысы, кеңешчиси жана элчиси болуп иштеген. Тунисте туул-
ган бул окумуштууга Түндүк Африканын бардык башкаруучу-
лары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү милдети тапшырылган. 
Аны баары билишкен, сыйлашкан жана баалашкан.

Дамаскка барганда султан Фараж өзү менен кошо ибн Хал-
дунду да ээрчитип алган. Бирок султандын тез качып кетиши 
ибн Халдунду Дамаскта калууга аргасыз кылган. Дамасктын 
дарбазасын Темирланга ачып берүү кеңешин да биринчи болуп 
ибн Халдун айткан. Анын кеңешин баары эч кандай талкууга 
койбостон кабыл алышты. Ибн Халдун эч качан алдаган эмес, 
жаңылыш чечимдерди да кабыл алган эмес. Бирок согушкусу 
келгендердин арасында анын душмандары көп болгон.
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… Ибн Халдун чатырга киргенде дасторкон али жыйнала 
элек болчу. Кызматчылар Темирландын алдына коюлган тамак-
аштарды канзаадалар менен эмирлерге бөлүштүрүп жатышкан. 
Бул адат аларга татарлардан өткөн. Адегенде тамак-аштар баш-
каруучуга алып келинет, ал өзүнө каалаган тамак-ашын алып, 
калгандарын башкаларга бөлүштүрөт. 

Ибн Халдун оор басырыктуулук менен ийилип, башкаруучу-
нун жанына келип, анын созуп турган сол колун өптү. 

– Кош келипсиң, ибн Халдун, - деп Темирлан сый менен айт-
ты.

Ибн Халдун дагы бир жолу ийилип таазим кылып, түрк ти-
линде сүйлөдү:

– Улуу башкаруучуга Алла Өзү жардам кылсын. – Түрк ти-
линде айтылган бул сөз ал жердегилердин баарын таң калтыр-
гандыктан баары жеп жаткан тамак-аштарын коюп, ибн Халил-
ди көңүл коюп уга башташты. 

– Башкаруучу менен жолугушууну мен кырк жыл күттүм. 
Сиз менен сүйлөшүп жатканыма да ишенбей турам. Сиздей 
башкаруучу тээ Адам атадан бери төрөлө элек. Түндүк-чыгыш 
элдеринин арасынан бир адам чыгып, башка башкаруучуларды 
тактан кулатып, бардык хандыктарды өзү башкарып, дүйнөнүн 
башкаруучусу болорун планеталардын тизилиши билдирип жа-
тат деп бир аалым тээ 1358-жылы эле айткан. Дамаскка кош ке-
липсиз, оо, дүйнөнүн Башкаруучусу! 

Ибн Халдунга Эмир жалпы дасторкондун жанына отурууну 
буйруду. Ал отурар замат анын алдына кызматчылар чөйчөк 
коюшту. Темирлан аны көзүнүн кыйыгы менен карап койду. 
Аалымдын сөздөрүнө ал ыраазы болуп турду бирок аны бил-
дирген жок. Анткени бүткүл дүйнөнүн башкаруучусу али боло 
элегин түшүнүп турган. Ал үчүн дагы убакыт керек болчу; алды-
да аны Байезиддин аскери күтүп турган. Бирок бул көрүнүктүү 
аалымды капа кылууга да болбойт эле. Темирлан табактан бир 
бөлүк этти алып, аны кызматчыга көргөздү. Кызматчы болсо, 
табакты эттерге толтуруп, отургандарга таратып жатты. 

– Сен кандайдыр бир өтүнүч менен келдиңби? – деп Темир-
лан күтпөгөн жерден сурады. – Эмне сураганы келдиң? 

Ибн Халдун ушул суроону күтүп турган.
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– Мен Дамасктын калкына ырайым кылышыңызды сурануу 
үчүн келдим, Улуу Башкаруучу! Аларга ырайым кылууңузду су-
ранабыз.

Темирлан ойлонуп, анан айтты:
– Биз бул маселеге кайрылабыз. Айтчы, сен Түндүк Африка-

нын тарыхы менен географиясын бир айда даярдай аласыңбы? 
– Даярдай алам, Улуу Башкаруучу, бирок ал үчүн шарт түзү-

лүшү керек…
Дамаск Темирландын бут астында бүткүл көрк-сөөлөтү 

менен турду. Аскерлер шаарга киришкенден кийин Темирлан 
шаардын бардык сегиз дарбазасын эч ким сыртка чыга албай 
тургандай кылып кыш менен жаап коюуга буйрук берди. Шаар 
калкынан жан башынан алынуучу салык чогултула баштады…

Ички сепилдин башчысы Диздар Кутвал шаардын Темир-
ланга тапшырылышына эч көнбөй жатты. Фараж качып кет-
кенден кийин шаарда калып калган жоокерлер шаардын ички 
сепилине жашынып, салгылашууга даярдана башташкан. Ички 
сепилдин дубалдары бекем болчу, ал эми суу менен азык-түлүк-
төр узак убакытка жетерлик өлчөмдө бар эле. Ушундан жана 
өзүнүн жоокерлеринин кысымынан улам Диздар Кутвал салгы-
лашууну чечет. Анын мындай чечимин уккан Темирлан буйрук 
берген: «Сепилди басып алгыла!». Темирландын жоокерлери 
сепилге жакындаганда аларга карата жебелер атылып, сепил 
үстүнөн мунайзатка чыланып анан күйгүзүлгөн чоң таңгактар 
ыргытылып, кайнаган чайыр жана май төгүлүп жатты. Бул се-
пил басып алынгыс сепилдей сезилип жатты. Темирланиддер 
баштарын калкандар менен коргоп адегенде сепилди тегере-
те казылган аңгекти кургатышты. Анан аны топурак менен 
толтурушуп, чабуулга өтүштү. Бирок кайрадан үстүлөрүнө ар 
нерселер төгүлө баштагандыктан артка чегинүүгө аргасыз бо-
лушту. Сепилди курчоого алуунун созулушу Эмирдин ачуусун 
келтирди. Анткени ал бул жерде көпкө калууну каалаган эмес, 
анын пландары башкача болчу. Ал жаңы буйрук берди: «сепил-
дин бурч тараптарынын астыларын казгыла». «Дамаскта мага 
арналып дубалар окулду, менин урматыма тыйындар согул-
ду, эми мен ушул ички сепилди ала албай каламбы? Бул менин 
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ысымымды каралап, менин жеңилбестигимди токтотот», - деп 
ал ойлоп жатты. 

Миң башчылар Алтун Бахши жана Бурс Тахир жоокерлерди 
күнү-түнү иштөөгө мажбур кылышты. Жоокерлердин бир бөлү-
гү иштеп турганда, бир бөлүгү аларды калкандары менен тозуп 
турушту. Жоокерлердин дагы бир бөлүгү казылган аңдарды 
тирегичтер менен тиреп, тактайларды төшөп жатты. Казуу иш-
тери аяктаган соң жаңы буйрук берилди: «казылган жерлерге 
төшөлгөн тактайларды күйгүзгүлө!». 

Миң башчы Алтун Бахчи бул буйрукту жоокерлерге айтты.
Жоокерлердин бири бир колуна шамана, экинчи колуна 

калканды кармаган бойдон казылган жерлерди көздөй чурка-
ды, бирок сепил үстүнөн атылган жебе анын бутуна келип са-
йылды. Ал жерге жыгылып түшүп, кыйкырып жиберди, анан 
калканын четке ала койгондо экинчи жебе анын көзүнө келип 
сайылды. Шамана жансыз дененин жанына жыгылды. 

Эгер жоокерлерди калкалап турбасак, казылган жерлерди 
күйгүзүүгө мүмкүн болбойт. 

– Жүз жоокер алдыга чыгып, казылган жерлерге баруучу 
жолдорду калкандары менен калкалап турушсун! – деп Башка-
руучу буйрук берди. 

Көз ачып жумганча жүз жоокер алдыга чыгып, казылган 
жерлерге баруучу жолдорду калкандары менен калкалап тизи-
лишти. Жоокерлердин бири казылган жердин ичине кирип, ал 
жерге төшөлгөн такталарды күйгүздү. Мунайзатка чыланган 
такталар дароо күйө баштады. Адегенде казылган жерлердин 
ичинен кара түтүн чыга баштады, анан кызыл от пайда болду. 
От жер астында кимдир-бирөөлөр көрүктү үйлөп жаткансып 
дарылдап, алоолонуп күйүп жатты. Бир нече мүнөттөн кийин 
мунара бир капталына кыйшайып, анан жерге кулап, абага чаң 
булуттарды көтөрдү. Ысык менен суукка чыдап келген эбегей-
сиз чоң мунара жерге кулап түшкөндө качууга үлгүрбөй калган 
жетимиштей жоокер анын алдында калып кетти. Бирок аларга 
азыр эч ким көңүл бурган жок, аларды сепил алынгандан кийин 
жерге беришет. Эгер Темирланиддер өздөрүнүн курман бол-
гон жолдошторуна көңүл буруп, өздөрүн бардык жолдор менен 
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коопсуздандырууга аракет кылышканда, алар өздөрүн жеңил-
бес аскерлер деп атоого укуксуз болушмак. Салгылашууга бара 
жаткан жоокер өлүм жөнүндө эмес жеңиш жөнүндө гана ойло-
шу керек болгон. Ал эми жеңиш – бул байлык, олжолор, жаңы 
кулдар жана күң кыздар болгон. Жеңишти эч качан колдон чы-
гарбоо зарыл болгон. 

…Башка казылган жерлер да күйгүзүлгөндөн кийин Алтун 
Бахшинин жоокерлери сепилдин сынган жерлеринен өтүп, анын 
ичине киришти. Ички сепилди курчоонун кырк үчүнчү күнү да 
бүтүп жатты; бул сепил талап-тонолуп, кыйратылат. Бул сепил-
дин казынасында сакталган күмүш тыйындардын саны мил-
лиондой экен. Кампалары алтынга, кымбат баалуу жасалгалар-
га жана алтын буюмдарга толтурулуптур. Сепилдин маскара бо-
луп кулашын көрүп, сепил башчысы өзүн-өзү өлтүрүп алыптыр. 
Жоокерлер анын бөлмөлөрдүн ичинде жипке асылып турган 
денесин табышты. Ички сепилдеги туткундардын баары шаар 
сыртына алып чыгылып, бектер менен эмирлерге бөлүштүрүп 
берилди. Дамасктын мыкты дарыгерлери менен кол өнөрчүлө-
рүн Самаркандга жөнөтүштү…

Темирландын буту ооруй баштады. Кээде анын буту ушин-
тип ооруп турчу, көбүнчө тынч отурган кездерде ооруган. Жор-
туулдарда жүргөндө же салгылашуу учурунда кээде карайып да 
кетчү, бирок Башкаруучу бул ооруга моюн сунган эмес. Мына 
эми азыр да сонун жеңиштер болуп жаткан кезде анын буту 
ушинтип ооруп, ага ыңгайсыз абал жаратып жатты. Дамаскта 
анын башка иштери калган жок, эми бул жактан кыска убакыт-
тын ичинде кетиши керек болду. Бирок азырынча ал дубалдары 
ак мрамор менен капталган Аблак кооз сарайында отурду. Анан 
ал сарайдын кабыл алуучу бөлмөсүнө барып отуруп, катчыга 
буйрук берди:

– Катчы өзүнүн калемин сыяга малып, эмирге карады. 
– Ханан деңизи тарапка, анан Афранжга (95) канзаадалар 

Мираншах жана Шахрух жөнөшсүн. Алар ал жердеги чек аралык 
аймактардагы калкты багындырышсын. Жаздыңбы?

Катчы чекит коюп анан айтты:
– Ооба, башкаруучум.
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– Сулейман шахка өзүнчө кат жаз. 
Катчы өзүнүн сандыгынын ичинен бир нече барак алып 

чыкты.
– Ал беш миң жоокер алып, Багдадка салык чогултууга жө-

нөсүн. Канзаадалар Рустам менен Абу Бекир, жана Шейх Нуред-
дин он миң аскер алып, Сулайман пайгамбардын шаары Тад-
морго жөнөшсүн. 

(95) Жер ортолук деңиз.

Качты жазып бүткүчө Темирлан күтүп турду. Катчы жазып 
бүткөн соң кайрадан эмирди карады:

– Канзаада Халил Султан, Буга Барлас, Темирлан Хожа Аг 
Буга жана Али Султан Тавачы он беш миң аскер алып, Фераттын 
жээгиндеги түркмөндөргө чабуул жасашсын!

Башкаруучунун сарайында көп жылдардан бери эмгекте-
нип жүргөн катчы мындай буйруктар көп болорун билип турду. 
Ал жаңылышкан жок. Темирлан ага дагы үч буйрук айтты.

– Империянын чыгыш чек араларын кайтарган канзаада 
Мухаммед Султан өзүнүн эмирлерин алып, Азербайжанга бар-
сын. Хулакинин тактысын мен ага тапшырам. – Эмир бир аз ты-
ным алып, кайрадан буйрук бере баштады. Туман Ага өздөрүнүн 
балдары менен кошо ушул жерге көчүп келсин, биз аларды то-
суп алабыз. Менин акыркы катым дүйнөнүн башкаруучулары-
на багытталат. Жаз! Египет менен Сирия менин бийлигимдин 
астында турат. Бул жерлерде менин урматыма дубалар окулуп, 
тыйындар согулууда. – Эмир бир аз ойлоно түшүп, анан кайра 
сурады: - Жазганга жетиштиңби?

Катчы калемин сыя салгычка салып, акыркы катты алып, 
ага үйлөдү. Анан сургучту ээритип, катка басты. Темирлан өзү-
нүн сол колундагы шакеги менен аларга мөөр басты. 

Ошол учурда эшиктин жанында күзөт башчысы Тахмаз бек 
пайда болду: 

– Башкаруучум, Дамасктан таасирдүү адамдар келишиптир 
– шейхтер менен сейиддер.

Кабыл алуучу бөлмөнүн эшиктери ачылды. Адегенде курал-
данган сакчылар киришти, анан шаардын отуз бештей өкүлү 
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келди. Киргендер тизелерин бүгүп, ийилип таазим кылышты. 
Алардын артынан кызматчылар жыйырма сандык алып кириш-
ти. Темирлан өзүнүн көчмө тактысында сыймыктанып отуруп, 
келгендерди карады. Акылына бир ой келди, бирок аны айтпа-
ды.

– Силердин атыңардан сүйлөй турган адам турсун. 
Баары түздөнүшүп, алардын ичинен бири алдыга чыкты:
– Мен, оо, Улуу Башкаруучу, сиздин баш ийген кызматчы-

ңыз Жамаледдин.
– Сүйлөгүлө, мен силерди угуп жатам. Кандай суранычыңар, 

арызыңар бар? 
– Ушул сөздү айтып жатканда Темирлан өзүнүн бутунун 

катуу ооруп кеткенин сезип, бүрүшө түштү. Келгендер муну 
өзүнчө чечмелеп, Темирлан алардын келгенине ыраазы эмес 
окшойт деп ойлоп, катуу коркуп кетишти. Өңү кубара түшкөн 
Жамаледдин толкунданып сүйлөп жиберди:

– Оо, Улуу Башкаруучу, дүйнөнүн төрт тарабынын башка-
руучусу! Сиз башкарган бардык жерлерде сизден адилеттүүлүк-
тү күтүшөт. Биз да адилеттүүлүк сурап келдик, бирок адегенде 
эгер уруксат берсеңиз, сиздин урматыңызга согулуп чыгарыл-
ган тыйындарды көрсөтөлү. 

Эмир бурулуп кызматчыны карады. Шейхке кызматчы жи-
бек кездеме менен жабылган чоң табакты берди. Анан Темир-
ландын жанына шейх ийилип келип, алып келген нерсесин 
тартуулады. Темирлан табакка жабылган жибек кездемени ал-
ганда табакта анын урматына согуп чыгарылган жүз, элүү жана 
он мискалдык (96) тыйындар жалтылдап турду. Темирландын 
маанайы көтөрүлө түштү, анткени бул анын жеңиши болчу. 
Эмир бир алтын тыйынды колуна алып, анын эки жагын кызы-
гып карады. Эмирди тарыхка алтынга сүрөтүн түшүрүп кирги-
зип жатышкан. Бирок кадимки алтындар тарыхта өзгөчө деле 
из калтырбайт. Алар сакталчу эмес. Ал эми бул акчалар үйлөр-
дө, кан сарайларда жана казыналарда сакталат.

– Мен ыраазымын, дагы эмне айтайын деп жатасыңар?
– Дагы… Улуу Башкаруучуну эч нерсе менен таң калтырууга 

мүмкүн эмес экенин биз билебиз, бирок ошентсе да биздин сиз-
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ге алып келген белектерибизди жакшылап карап, аларды ка-
был алышыңызды суранабыз. 

Анан бир катарга тизилген жана капкактары ачылган сан-
дыктарды көрсөттү. Эмир ордунан туруп, сылтып басып  сан-
дыктардын жанына барды. Сандыктарда алтындан жасалган 
кымбат баалуу буюмдар, таштар менен кооздолгон канжарлар 
жана кылычтар бар болчу. Эмирдин акылына устаттын сөздөрү 
келди: «Материалдык байлыктар малекетти бекемдейт, руха-
ний байлыктар болсо мыкты болууга жардам берет».

Чынында Темирлан мындай байлыктан эчак эле тажаган. 
Алтындар, белектер ага тынбай алып келинип турган. Белек-
терди алып келгендер алардын ордуна бир нерсе сурашкан – 
ырайым жана ишенич. 

(96) Сириядагы алтын, күмүш акчалар.
Бирок ушунча байлыктардын баарын ал эмне кыларын эч 

ким билген эмес. Анткени мындай эбегейсиз көп байлыктарды 
жүз жылдарда да сарптап бүтүү мүмкүн эмес эле. Балким бул 
байлыктар эки-үч кылымдан кийин эле түгөнүп калаттыр? Би-
рок бул анын урпактарына байланыштуу болот. Темирлан жүз 
жылдык мөөнөттө да түгөнбөй турган байлык чогулткан. Бул 
- дүйнөнүн үстүнөн бийлик жүргүзүү болгон! Темирлан жеңип 
алган мындай бийликти бир да аскер башчысы кайталай ал-
байт. Мындай бийлик анын бешесенине гана жазылган. Улуу 
Жаратуучу бул максат үчүн Темирланды гана тандаган. Улуу 
Жаратуучу түрк туусун анын колдору менен жогору көтөрүп, 
анын бийлигин даңазалаган. Ал эми бул алтындардын, күмүш-
төрдүн баары бүткүл дүйнөгө бийлик жүргүзүү үчүн каражат 
болгон. Бир кичинекей гана каражат болгон. Мындай каражат-
тар канчалык көп болсо ошончолук жакшы болот. 

Темирлан сөздү тезирээк бүтүргүсү келип, өзүнүн тактысы-
на чарчаңкы абалда барып отурду.

– Эмне каалайсыңар?
– Шаар калкына ырайым көрсөтүшүңүздү каалайбыз, Улуу 

Башкаруучу! Мындай нерсе дүйнөдөгү эң чоң башкаруучу үчүн 
оор деле эмес, анткени биз да башкаруучунун карамагындагы 
адамдарбыз. 
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– Ырайым болуусун кааласаңар, миллион алтын теңге бере-
сиңер, - деп башкаруучу ойлонбой туруп айтты. – Эгер сөзүңөр 
бүтсө, бара берсеңер болот.

Келген коноктор артка кетенчиктеп, ийилген бойдон чы-
гып кетишти.  Эмир терең дем алып, кайрадан ойлонду: «Мунун 
баарынан чарчадым». Кабылдамага Тахмаз бек киргенде ага чы-
гууга буйрук берейин деп анан кайра оюн өзгөрттү. Темирлан 
өз бийлигинен баш тарта алмак эмес. Анын мындай кылуусу 
Жаратканга да жакмак эмес. 

– Башкаруучум, ибн Халдун кабыл алышыңызды суранып 
жатат.

– Ибн Халдун! Бул такыр башка маселе болчу.
Бул киши кабылдамага киргенде айлана жаркырап кеткен-

сиди. Ички оор сезим жоголуп, анын ордуна жеңилдик пайда 
болду.

– Кир, ибн Халдун үчүн эшик дайыма ачык. – Эмир өзүнүн 
маңдайында жаткан жаздыктарды колу менен көргөзүп, ибн 
Халдунга отурууга белги берди. – Отур, даанышман киши. Аа-
лымдар менен көптөн бери маектеше элекмин. Келгендердин 
баары эле мени өздөрүнүн белектери менен таң калтыргысы 
келип, анын ордуна сөзсүз бир нерсе сурап, өтүнүшөт…

Ибн Халдун таазим кылып ийилип, саламдашты. Анан Эмир 
көрсөткөн жерге отурду. Өзүнүн жанына өзү менен кошо алып 
келген кичинекей сандыкчаны койду. Аны ачып, ичинен нооту-
га оролгон китепти алып чыгып, ордунан турду. 

– Оо, Улуу Башкаруучу! – Ал китепти эки колу менен кармап, 
Эмирге сунду. – Менин башкалардан айырмаланып сизге ал-
тын, күмүш, кымбат баалуу нерселерди берүүгө мүмкүнчүлүгүм 
жок… Бирок эгер уруксат берсеңиз, сизге Курандын эң байыркы 
нускаларынын бирин тартуулайын. 

Ибн Халдун ыйык китепти өөп, аны чекесине тийгизди. 
Анан ноотуну ачып, Куран китебин Темирланга сунду. Китеп-
тин кооздугу Темирланды аябай таң калтырды. Кан сарайга бул 
китеп менен шоола жарык кирип, бардык нерсеге жарык нур 
бергенсиди. Анын үстүнө китеп алтын менен саймаланып, кооз-
долгон экен. Эмир китепти өөп койду. 
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– Кандай белек ушул китептен баалуу боло алмак эле, ибн 
Халдун?! Бул эң байыркы китептердин бири экен! Бизди көз-
дөрүбүз көрүп, кулактарыбыз уга баштаган мезгилден баштап 
дүйнөнү Алланын акылман кеңештери аркылуу таанып-би-
лүүгө мүмкүнчүлүк берген жана кичинекей кезибизден баштап 
ыйык деп эсептелген китеп ушул эмеспи? Мени бир нече күндөн 
бери эмне кабатыр кылып жатканын жана көңүлүм жок болуп 
жатканынын себебин эми түшүндүм. Көрсө мен ушул китепке 
абдан муктаж болуп жаткан экенмин! 

Эмир Куранды өөп, катчыга берди. Ал да китепти өөп, ки-
тептер сакталган атайын сандыкка салып койду. Сандыктын 
капкагы жабылар замат айлана кайрадан караңгы болуп кал-
гансыды. 

Кеч кирип калган, бирок өтө караңгы боло элек болчу. Те-
мирланга эмнегедир караңгы түшүп калгандай сезилди. Ошон-
дуктан ал чырактар менен шамдарды жандырууга буйрук бер-
ди. Ибн Халдунга өзүнүн жанынан орун көрсөттү. Бул ага карата 
ишеничтин жана жакындыктын эң жогорку деңгээлинин көр-
сөткүчү болгон. 

Бирок ибн Халдун отурбады. Ал кайрадан өзүнүн сандыкча-
сына барып, анын ичинен жакшы кооздолуп тигилген жайна-
мазды, акын Аль Бусири тарабынан жазылган Мухаммед пай-
гамбардын жашоосу тууралуу ырлар китебин жана өзүнүн Түн-
дүк Африка мамлекеттери жөнүндө баяндамасын алып чыкты. 
Буларды да ал Темирланга тартуулады. Эмир бул белектерге аб-
дан ыраазы болду. Эмир отургандан кийин гана ибн Халдун да 
анын жанына отурду. Темирлан жакшы маанайы менен сурады:

– Менден эмнени сурагың келип жатат, даанышман адам? 
Кан сарайдагы жаман иштерди өзүнүн беш колундай бил-

ген тажрыйбалуу дипломат ибн Халдун Дамаскка Фараж менен 
келген сейиддер менен уламаларга жакшы жардам бере аларын 
түшүнүп турду. Фараж ага акыл-насаат үйрөткөн кишилерди 
ойлобостон, өзү качып кеткен. 

– Оо, Улуу башкаруучу! Фаражды Курандын сүрөөлөрү боюн-
ча үйрөткөн мугалимдер, катчылар, мамлекеттик кызматчылар 
жана соттор эми сиздин карамагыңызга өтүштү. Аларды Фараж 
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кароосуз таштап кетти. Менимче, Улуу башкаруучу аларды өзү-
нөн алыстатпастан тескерисинче аларды өзүнүн ырайымдуулу-
гу менен жарык кылат деп ойлойм. – Ибн Халдун ушул сөздү  
айтып жатып Эмирди карап турду. Бирок башкаруучунун бети 
эч нерсени билдирбей жатканын көрүп, ал өзүнүн сөзүн тези-
рээк бүтүрүүгө аракет кылды.  – Сиздин башкарууңуз ушун-
чалык улуу, ал эми жерлериңиз ушунчалык көп болгондуктан 
ушул адамдарды пайдаланууда зарылдык бар. Булар сизге дин, 
саясат жана башка маселелерде жакшы жардамчы боло алышат 
жана өз иштерин башкалардан жакшы жасашат.

Туура сөздөргө дайыма кулак салып жүргөн Темирлан ойло-
нуп калды: «Мен эмне үчүн акылдуу адамдардын акылдуу сөз-
дөрүн кулактын сыртынан кетиришим керек? Мен бул жерден 
кеткенимден кийин бул жерде менин атымдан башкара турган 
адамдар керек болот. Буларды пайдалансам кантип болбосун?»

– Булар үчүн эмнени каалайсың?
Темирландын үнүнөн ибн Халдун негизги нерсени аныктай 

алды: ага акылдуу адамдар керек болгон! Дал ошол акылдуу 
адамдар менен бирге жана өзүнүн кыраакылыгынын аркасы 
менен ал көптөгөн жеңиштерге жетишти. Мындай даанышман 
адамдарга дүйнө муктаж болгон. Эгер дүйнө Темирланды мур-
да эле кабыл алганда ушунча кан төгүүнүн да зарылдыгы бол-
мок эмес. Бирок кээде кан ууланган болушу мүмкүн, андай кан-
ды чыгарып жиберүү организмдин абалынын жакшырышына 
алып келет. Ушунча жылдын бери Темирлан төгүп келген кан 
жалпы адамзаттын абалынын жакшырышына алып келгендир. 
Ошондуктан азыр ал Темирланга өз өтүнүчүн татыктуу түрдө 
айтышы зарыл болчу. 

– Кыйын абалдарда буларды коргоо үчүн жазуу түрүндөгү 
убада жетиштүү болот. Булар уламалар. Буларсыз биздин дини-
бизге кыйын болот! – деп ибн Халдун унчукпай калды. «Ушул 
сөздөрүм жетиштүү, мындан артык сүйлөөнүн кажети жок. Эми 
ал өзү чечсин», - деп ойлоду ибн Халдун.

Темирландын шаңгыраган үнү аны ойлонуудан алаксытты. 
Эмир бурчта отурган катчыга буйрук берди:

– Жарлык даярдагыла!
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Катчы баш ийип, калемин сыяга малды. Ушул буйрук аркы-
луу ак кийим кийген диний ишмерлер жана көптөгөн адамдар 
өлүмдөн куткарылышкан. 

Темирлан мындай өтүнүчтү буга чейин уккан эмес. Болгон-
до да анын ордуна Курандын мыкты үлгүсүн алып көргөн эмес! 

– Ибн Халдун! Биздин баарыбызды көзгө көрүнбөгөн бирок 
кудуреттүү Алла жараткан. «Ясин» сүрөөсүндө эгер Алла «ушун-
дай болсун» деп айтса, сөзсүз ошондой болору айтылат. Куран-
да жазылгандай Алла адегенде Адам атаны, андан соң Обо эне-
ни жараткан. Алардын сүйүүсүнөн Абиль жана Габиль төрөлгөн. 
Анан боштук пайда болгон. Анан Нух пайгамбардын бороону 
жерге сууну каптаткан. Ыйык китепте Ибрагим пайгамбардын 
Сара деген аялы Исхакты төрөгөн, ал эми Хажар деген аялы Ыс-
майылды төрөгөн деп айтылат. Бир тамырдан чыккан адамдар 
кийин ар түрдүү элдерге бөлүнүп, ар түрдүү тилдерде сүйлөп 
калышкан. – Темирландын логикалуу сөздөрүн ибн Халдун кө-
ңүл коюп угуп, сөздү башкаруучу каякка бургусу келип жатка-
нын аныктоого аракет кылып, болжолдонгон жоопторду же су-
роолорду даярдап жатты. Темирлан болсо өзүнүн кең сөзүнөн 
кийин дароо суроо берди: - Мени дайыма бир нерсе тынчсыз-
дандырып келген. Түрктөрдүн дини эмнеге негизделген? Мен 
уламыштар менен ылакаптарга ишенем. Алар жок жерден жа-
ралбаса керек жана алар толугу менен ойдон чыгарылбаса ке-
рек. Алардын ар биринин тарыхый негизи бар экенине мен то-
лук ишенем. Бирок аларды таап, талдап, анан коомго тартуулоо 
керек. Жадагалса хадистердин биринде Алла түрктөрдү туура 
жолдон чыгып кеткендерге жиберип, ошол жолдон чыккандар-
ды түрктөрдүн колу менен жазалары айтылат. Биз ошол үчүн 
ушул жерге келген окшойбуз. Мен бул жерге дүйнөнү жеңип 
алыш үчүн гана эмес, туура жолдон чыгып кеткендерди жазалоо 
үчүн да келдим. Болбосо Алла мага ушунча жеңиштерди берип, 
ушул жакка алып келмек эмес. Мен бир гана пайгамбарлар эмес, 
жеңип алуучулар да Алланын тандаган адамдары деп ойлойм. 
Бирок биз, түрктөр кимбиз, кайсыл пайгамбардан тараганбыз 
жана биздин тамырларыбыз кайсы жакка кетет? 

Чынында ушул сөздү угуп атып ибн Халдун мунун акырын-
да жаңы жеңип алуучулар жөнүндө суроо берилерин божомол-
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доп жатты. Мындай суроолорго жооп берүү ал үчүн кыйын деле 
болгон жок. Бирок ал жаңылышыптыр. Буга чейин ал Темирлан-
ды жөндөмдүү аскер башчысы жана жеңип алуучу деп ойлогон. 
Ал эми азыр анын маңдайында динди жана тарыхты жакшы 
билген жана көптөгөн маселелерде чындыкка жетүүнү эңсеген 
акылман адам отурду. Бул адамга так жоопторду берүү зарыл. 

– Мифологияга ишене турган болсок, түрктөрдүн тамырла-
ры огуздардын пайгамбары, Хызыр Ильяска барып такалат… - 
деп ал тартиби менен айта баштады.

Темирлан анын сөзүн үздү:
– Муну мен билем. Эгер тарыхый маалыматтарга таянсак-

чы? 
– Эгер диний-тарыхый маалыматтарга ишене турган бол-

сок, - деп ибн Халдун так жоопту түзүү үчүн убакыт алды, - түрк-
төдүн тамыры Нух пайгамбарга такалат. 

– Кимге, кимге? – деп Темирлан өз кулагына ишенбеди.
Ибн Халдун болсо камаарабастан өз сөзүн кайталады:
– Нух пайгамбарга, Улуу башкаруучум!
Темирлан ордунда бир аз ойдолоп, анан турду. Анын арты-

нан ибн Халдун да турду. Эмир ойлонуп бөлмөнүн ичинде ары-
бери басты. Анан аалымдын жанына келип, анын дем берүүчү 
бетин карады.

– Сен айткан нерсенин тарыхый негизи барбы?
– Бар, Улуу башкаруучу! Тарыхый булактарга ылайык, Нух-

тун уулдарынын биринин ысымы Яфес болгон. Яфестин уулу-
нун аты Гамер, небересинин аты болсо – Торк же түрк болгон, 
чебересинин аты – Тогарма болгон. – Ибн Халдун бир аз унчук-
пай калып, анан кайрадан улантты: - Иудейлердин архивдери 
менен иштеп жүргөнүмдө хазар каганынын кызыктуу бир ка-
тын көрүп калдым. Ал катта Мусевинин (97) динин кабыл ал-
ган Иосиф хаган түрктөрдүн ата теги тууралуу суроого мынтип 
жооп берген: хазарлар Тогарманын он уулунун бири Хазарекин-
ден тараган.

(97) Иудейлердин дини. Мусеви – Моисей пайгамбардын 
атынан алынган ысым (түрк жана араб тилдеринде Муса деп 
аталат).
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Анын катында хазарларга туугандыгы бар тогуз ысым ай-
тылган: Уйгур, Турис, Авар, Огуз, Бизал, Торна, Янур, Булгар, 
Савир. – Айтылган ысымдарды башкаруучу жакшыраак эстеп 
алсын дегенсип аалым өз сөзүн токтотуп, бир аз унчукпай ту-
руп калды. – Дагы бир тарыхый булакта Яфестин уулдары бул 
- Түрк, Булгар жана Хазар деп айтылат. Дале олтурбай бутунда 
турган башкаруучу анын сөзүн бир да бөлгөн жок. Аалымдын 
айткан сөздөрүнө абдан таң калды. Буга чейин түрктөрдүн ата 
теги тууралуу ага эч ким мындай маалыматтарды айткан эмес. 
Акыры ал өзүнө келип, өз тактысына барып отуруп, ибн Халдун-
га жанына келип отурууга белги берди. Анан сурады:

– Макул, ибн Халдун, ал эми Алп Эр Тонга тарыхый инсан 
болгонбу? Мен, - деп Эмир өзүнүн сөзүн оңдоду, - Афрасиябды 
айтып жатам. Ал да мифпи?

Ибн Халдун жылмайып, макулдукту билдирип башын ийке-
ди:

– Албетте тарыхый инсан болгон, андан тышкары мурда 
анын өлүмүнө байланыштуу баяттарды айтышкан. Ал эми баят-
тар мифтерден жаралбайт, алар чындыкты, адамдын кайгысын 
жана кубанычын билдирет. Алп Эр Тонга – Афрасияб – Туран-
дын хаганы болгон.

Темирлан күлүп койду. Ал Индияга жасаган жортуул учу-
рундагы өзүнүн түшүн эстеди. Өзүнүн тизесин сол колу менен 
укалап, дагы бир суроо берди: 

– Туран менен Түркстандын айырмасы эмнеде?
Ибн Халдун да жылмайды. Оо Кудай, менин алдымда ким 

отурат? Мен мындай билимдүү башкаруучуну буга чейин көр-
гөн эмесмин! Ибн Халдун өзүн мугалимдин алдында отурган 
окуучудай сезип кетти. Анан өзүнүн түрүн дароо олутуу кылып 
көргөздү. 

– Хазардын (98) чыгыш жээгинен баштап Кытайга чейин 
жайылган жерлер Түркстан деп аталат, ал эми Хазардын батыш 
жээгинен тартып Жер ортолук деңизге чейин жайылган аймак-
тар Туран деп аталат. Афрасиябдан кийин хагандар көп болгон 
– гунндар, гейтүрктөр, Чынгыз хан – алардын баары Туранды 
бириктиришкен…
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Ибн Халдундун айткандарын катуу көңүл коюп угуп жат-
кан Темирлан отуз жыл мурда Сейид Берке менен от жанында 
отуруп сүйлөшкөнүн эстеди. «Демек устат жаңылбаган экен. Ал 
отуз жыл мурда айткан нерселерди азыр ибн Халдун кайталап 
атат. Демек булар экөө тең маалыматтарды бир булактан алыш-
кан». Бирок дароо кабагы бүркөлө түштү: «Бул жашоо кызык! 
Жөнөкөй эле чындыкты аныкташ үчүн мага отуз жыл керек бо-
луптур. Бул тарыхый маалыматтар жашыруун сакталып жүргө-
нү толук ыктымал, ошондуктан аларды эч ким ала албай жүр-
гөндүр. Бирок буларды эмне үчүн жашыруун сакташкан?»

Ойлонуудан алаксып, Эмир кепти башка нукка бурду:
– Ал эми Туран менен Иран маселесин кандай караса болот? 

(98) Каспий деңизи.
– Иран – бул Абдулгасым Фирдоуси оюнан чыгарган миф. 

Бул мифке ал өзү да ишенип алган. Кээде уламыштар, ылакап-
тар жана жомоктор чындыктан алдыга өтүп кетет. Эгер эл са-
батсыз болсо, ал жомокторго ишенет, эгер башкаруучу алдамчы 
болсо ал мифтерге ишенгиси келет жана элди да аларга ишен-
дирүүнү каалайт. Персия булуңунун жээгинде Иран деп аталган 
кичинекей бир жер бар. Өлкөнүн аты ошол кичинекей жерден 
алынган. Иран чоң малекет болгон жана дайыма Туранга каршы 
турган деген ой бара-бара өзүнөн өзү пайда болуп калган. Иран 
мамлекетинин болгондугу тууралуу маалымат бир да тарыхый 
кагаздарда жок. 

Темирлан кайрадан ордунан турду, анын артынан ибн Хал-
дун да турду. Бул - сүйлөшүүнүн аяктаганын билдирет. 

Темирлан менен сүйлөшүүнү ибн Халдун уланткысы келип 
турду. Ал өзүн жеңил жана көтөрүңкү  сезип жатты.  Мындай 
улуу инсандардын суроолору жооп берип, үйрөтүү үчүн гана 
эмес, үйрөнүү үчүн да зарыл. 

Темирлан да бул сүйлөшүүгө абдан ыраазы болду. Бул сүй-
лөшүү кокустан болуп калбаганын ал жакшы түшүнүп жатты. 
Мындай аалымдар Самаркандда көп нерселерди жасай алыш-
мак. Мындан тышкары ал ибн Халдундун Самаркандга барууга 
макулдугун алды. Бирок Эмир бир шарт койду, ал шартка ыла-
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йык Каирде сакталып жаткан он миңдеген китептерди ибн Хал-
дун өзү менен кошо Самаркандга ала барышы керек. Аны Каир-
ге башкаруучу дал ушул максат менен жөнөткөн. Бирок убакыт 
жана жагдайлар бул максатты толугу менен ишке ашырууга 
мүмкүнчүлүк бербеди. 

Кийинчерээк ибн Халдун өзүнүн Темирлан жөнүндө эске-
рүүлөрүндө минтип жазган: «Анын эли ушунчалык көп болгон-
дуктан аларды саноо мүмкүн эмес эле. Анын аскери эле миллион 
(99) жоокерден турганын эске алсак, калкынын саны канча эке-
нин элестетүү кыйын эмес. Эгер анын аскерлерин бир катарга 
тизип койсо, алардын учу-кыйыры жок болот. 

Темирлан өзүнүн мезгилиндеги башкаруучулардын ичинен 
эң кудуреттүүсү болгон. Мунун себебин кээ бирлери анын били-
мине, кээ бирлери анын көп кан төгүүсүнө байланыштырышат. 
Ал Алиге жана шииттерге сый мамиле жасаган. Кээ бирлери 
аны сыйкырчы деп аташкан. Бирок булардын баары арзыбаган 
нерсе. 

Ал жөн гана акылдуу, кыраакы, жөндөмдүү жана байкагыч 
адам болгон. Ал өзү көп билген же жадагалса билбеген маселе-
лери жөнүндө дайыма талашып-тартышууга даяр болгон…

Ал дайыма Алланын ырайымынын астында жүргөн адам-
дардын бири болгон. Бардык күч Аллага таандык. Ал аны Өзү 
тандаган адамдарга гана берген».

(99) Ибн Халдун салгылашууга катышкан жоокерлерди 
гана эмес, аскерлерге жардам берип жүрүүчү кызматчыларды 
да – аттарга жем даярдоочуларды, аскердин ичиндеги соодагер-
лерди,  инженерлерди ж.б. кошуп айткан (редакт. кошумчасы). 

Түндүн караңгы тунарыгы Дамаск шаарын жаап, ырайым-
сыз катуу шамал шаар үстүнөн көтөрүлүп жатты. Мындай бүр-
көк түндөр Дамаскта көп болчу эмес, эгер болсо, шаар тургун-
дарын кадимкидей коркутчу. Шамал чөлдөгү кумду сапырып, 
үйлөрдүн чатырларына чачып, анан аларды кайрадан катуу 
учурчу. 

Шаардагы көптөгөн үйлөрдүн биринчи кабаттары таштан, 
экинчи жана үчүнчү кабаттары жыгачтан курулуп, оймолоп 
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кооздолуп, анан сырдалган. Катуу шамал шаардын ар бир кө-
чөсүнөн ышкырып өтүп, үйлөрдүн дубалдарына урунуп, бош 
жерлерди толтуруп, анан кайрадан кичинекей көчөлөргө ызыл-
дап кирген. Көчөлөр ээнсиреп турду. Шамалдын карышкырдай 
улууганынан башка эч кандай үн угулбай жатты. Шаардын кең 
көчөлөрүнүн биринде ондогон адам шамалдан коргонуп чапан-
дарын жамынып, көлөкөлөргө окшоп уурданып басып бара жа-
тышты.  Алар ошентип уурданып баскан бойдон Эмирдин жүз 
башчысы түнөгөн үйгө келишти. Алдыда келе жатканы, артына 
бурулуп, шыбырады:

– Ал ушул жерде экенин так билесиңби?
Анын артында турган адам да шыбырап жооп берди:
– Ооба, тынчтан. Мен аны бүгүн кечке аңдыдым. Үйдүн 

ичинде күң кыз жана төрт жоокерден башка эч ким жок. 
– Кыз каерде?
Алардын шыбыраган үндөрүн шамалдын үнү басып жат-

кандыктан шыбырап сүйлөшүү алар үчүн кыйын болуп жатты. 
– Киргенде, биринчи кабатта, сол бөлмөдө.
Алдыда баскан адам чапанынын астынан кыска кылычын 

алып, эшиктин тешигине салды. Анан кылычын өйдө-ылдый 
жылдырып, илгичти таап, аны кылычы менен акырын көтөрүп, 
эшикти түрттү. Эшиктин эки жакка ачылма капкактары чый-
кылдап ачылып, көлөкөлөр караңгыга сиңип кетишти…

Миң башчы Жамал экинчи кабатта уктап жаткан. Акыркы 
күндөрү ал аябай сергек уктап жүргөндүктөн эшиктин кыйчыл-
даганын угар замат ойгонду. Акырын кийинип, чыракты жан-
дырды. Бөлмөдөн чыгып жатып, ошол эле бөлмөдө уктап жат-
кан жоокерди кылычтын кыны менен акырын жонуна түрттү. 
Жоокер көздөрүн ачып, турайын дегенде сөөмөйүн оозуна алып 
келди:

– Т-с-с-с… Менимче, үйдө бирөөлөр бар, баарыңар кийинги-
ле.

Алар акырын жана тез кийиништи.
Миң башчы колуна чыракты кармаган бойдон тепкичтен 

түшө баштаганда чырактын жарыгы биринчи кабаттагы бирөө-
лөрдүн көлөкөлөрүн көргөздү. 
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– Кимсиңер, силерге эмне керек? – деп Жамал үнүн катуу 
чыгарды. Көлөкөлөр баштарын көтөрүп, миң башчыны караш-
ты, бирок эч кандай жооп болгон жок. Жооптун ордуна күңүрт 
жарыкта канжардын болоту жарк этип көрүндү. Ыргытылган 
канжар көз ачып жумгуча учуп келип миң башчынын жүрөгүнө 
сайылды. Миң башчы кыйкырганга да үлгүрбөстөн тепкичтен 
ылдый аласалып кулады. Анын колундагы чырак талкаланып, 
ичинен төгүлгөн керосин килемге төгүлүп, килем өрттөнө баш-
тады. 

Эки жоокер отко көңүл бурбастан чакырылбаган коноктор 
тарапка атырылышты, үчүнчүсү болсо терезеден эшикке секи-
рип чыгып, айгайлай баштады:

– Темирланиддерди өлтүрүп жатышат!
Ал үйлөрдүн эшиктерин такылдатып, кыйкырып жатты. 

Бир аз убакыттан кийин үйлөрдө чырактар жагылып, эшикке 
жоокерлер чыгып, алардын жолдошу көрсөткөн тарапка чуркап 
жөнөштү. 

Ошол убакыттын ичинде көлөкө-өлтүргүчтөр эки жоокер-
ди өлтүрүп, кызды алып, из жашырууга үлгүрүштү…

Бул окуя жөнүндө ошол эле түнү 1401-жылдын 17-мартын-
да Темирланга кабар беришти. Башкаруучудан кыска жана так 
буйрук келди: «шаарды талап-тоногула!»

Шаардын бардык калкы туткунга алынды. Кыска убакыт-
тын ичинде жоокерлер ушунчалык көп олжолуу болушкандык-
тан алардын олжолору жүк жүктөлүүчү малдарга батпай калды. 
Ашып калган олжолорду туткундарга жүктөй башташты. 

Бир чыккынчынын айынан баары талкаланып-кыйратыл-
ды. 

Дамаск өрттөнүп жатты. Миң башчы Жамалдын колунан 
кулап түшкөн чырактан чыккан өрткө адегенде эч ким көңүл 
бурган эмес, бирок жыгачтан курулган үстүңкү кабаттар күйө 
баштаганда баары унутулду. Катуу шамалдын айынан өрт би-
ри-бирине дээрлик жабышып турган үйлөргө тездик менен 
жайыла баштады. Бир аз убакыттан кийин шаарды дээрлик 
толугу менен жалын каптады. Темирландын жана анын адам-
дарынын өрттү басуу үчүн жасаган бардык аракеттери натый-
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жасыз болду. Жадагалса Эмирдин Шах Меликке берген буйругу 
да аткарылбай калды, ал мечитти да өрттөн сактай албады. Эки 
күндөн кийин шаарда бир да бүтүн үй калган жок. Кооз Дамаск 
дээрлик күлгө айланды. Шаардын мындай абалга келишин кө-
рүп, Темирлан чынында кайгырды. Бирок бул анын күнөөсү 
эмес эл. Бул Улуу Жаратуучунун жазасы болчу. Ушул шаар бир 
кезде пайгамбардын кымбаттуу небереси – улуу урматтуу Гусе-
йиндин башы алынгандыгына күлүп, аны шылдыңдаган, хали-
фаттын ичинде Кудайга каршы келген иштерди жана зомбулук 
жасап, Исламдын улуу атына зыян келтирген. Бул шаар мына 
ошол нерселер үчүн жазалангандыр? Дал ошондой болушу мүм-
күн! Эмир көп нерселерди, алардын ичинде ушуларды да ойлоп 
жатты. Акыры башкаруучу шаарды калыбына келтирип, тут-
кундарды кайтарууга буйрук берген. 

1401-жылдын 20-мартында Темирлан шаардан чыгып, аде-
генде Мардинге барып, анан Багдадды көздөй жөнөдү.         

Катары менен тизилген башка чатырлардын арасындагы 
чоң, кызыл чатыр шаңдуу болуп көрүнүп турду. Айдын жарыгы 
чатырдын жарым шар формасындай болгон үстүндөгү алтын 
жарым айга тийип, анын шооласын чагылдырып жатты. Чатыр-
дын кире беришине илинген кызыл, жашыл жана көгүш түстүү 
байрактарды шамал желбиретип жатты. 

Сакчылар бул чатырдын жанында шаманаларды күйгүзүш-
көнү менен башка чатырларда караңгы болуп турду, алардын 
ичиндегилердин баары катуу уктап жатышкан. Таң атып калса 
да кызыл чатырдын ичинде шам-чырактар күйүп, анын  ичин-
деги бүткүл мейкиндик жарык болуп турду. Султан  Байезид 
уктаган жок, анын уйкусу качып турган эле. Ал картаны карап, 
Темирландын Сивастан Дамаскка чейинки жолун ыкылас коюп 
изилдеп, бир нерсе жөнүндө ойлонуп, анан чатырдын ичинде 
ары-бери басты. 

Анын сакчылары, айланасындагы жана карамагындагы 
адамдар да укташкан жок. Бирок аларды султан азырынча өзү-
нө чакыра элек болчу. Бүгүн ал өзүнүн тыңчыларынан соңку 
кабарды алды: «Багдадка Темирлан беш миң жоокер жөнөтүп-
түр». Султан чатырдын түсүндөй кызыл болгон килемдин үс-
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түндө ары-бери баса баштады, анан, чарчап, тактысына отуруп, 
ойлонду: «Бүткүл дүйнө менден коркот; менин атымды укканда 
көбүнүн чачтары тик турат. Ал эми бул адам мени коркутуп жа-
тат. Мага таандык болгон Сивасты жана анын айланасындагы 
аймактарды эч нерсе болбогонсуп басып алды, анан бүтүндөй 
Сирияны талкалады». Султан ордунан туруп, кайрадан ары-бе-
ри баса баштады. «Бирок ал эмне үчүн Египетке барган жок? Мен 
алган маалыматтар боюнча Египеттиктер катуу коркуп, дүрбө-
лөңгө түшкөн». Анан өзүн-өзү сооротту: «Жок, жок, ал Египетке 
менден сактанып гана барган жок. Мени арт жактан кол салат 
деп ойлогон окшойт. Демек ал аябай акылдуу жана демилгелүү 
адам». Султандын ойлору кайрадан аралашып кетти. Ал бир 
мүнөт мурда ойлоп жаткан нерсесин жокко чыгара баштады. 
«Чынында, ал менден сактанган жок. Султан Фараж анын бий-
лигине баш ийип, анын урматына дубаларды окуттуруп, анын 
урматына теңгелерди соктурса, анын артка кайтуудан башка 
аргасы калбады да…»

Эртең мененки убакытты султан ушундай ойлор менен тос-
ту. Ал такыр көз жумган жок. Көчмө мечиттен чыккан азанды 
угуп, добулбасты сокту. Күзөт башчысы кирер замат буйрук 
берди: 

– Мага султан Ахмедди жана Кара Юсифти чакыр!
Күзөт башчысы чатырдан чыгары менен султан уктоочу 

бөлмөсүнө кирип, жайнамазын жайып, эки ирекет эртең менен-
ки намазды окуду. Намаздан кийин ал өзүн бийик сезимдерге 
толгондой сезип, анын жаңы ойлору жана ой-максаттары пайда 
болду. Ушул учурда желаириддердин акыркы өкүлү султан Ах-
мед жана Кара Юсиф чатырдын жанында күтүп турушкан. Йыл-
дырым Байезидди көрөр замат алар ийилип таазим кылышты, 
бирок экөөнүн тең толкунданып турганы сезилип жатты – таң 
атканда эле тезинен келүү жөнүндө буйрук аларды толкундант-
пай койгон жок. Алар толкундангандыктан эртең мененки на-
мазды да окушкан эмес. Экөө тең султанды көңүл коюп карап 
жатышты. Султандын көздөрүнүн астында уйкусуз түндүн айы-
нан кара тегеректер пайда болгон эле.  Байезид аларга өзүнүн 
оң жагынан орун көрсөтүп, өзү болсо тактыга отурду. 
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– Ал миңдеген фарсахтарды басып өтүп, бизге келип, бул 
жерде да бийлик жүргүзгүсү келет. –  Байезид ушул сөздөрдү ай-
тып жатып, султан Ахмедди ыкылас коюп карады. Себеби анын 
буга карата мамилеси кандай болорун билгиси келди. – Ушул 
аксак Темирлан! – деп  Байезид кыйкырып, өзүнүн тизесин ала-
каны менен бир койду. – Ал каганаттык жөнүндө кыялданып 
жатканын биз билбептирбиз да! Туранды калыбына келтирип, 
бизди өзүнө багындырууну каалап жатат. Чынгыз хандан кийин 
эч ким хаган боло албастыгын жана эч ким түрктөрдү бирикти-
рип, өзүнө багындыра албастыгын ал түшүнбөй жатат. Эми биз 
каган жана хандын уруусунан болбогон бирөөдөн коркобузбу? 
Бул анын ниети эмес! Ал шайтан! 

– Сиз туура айтып жатасыз, оо мыкты султан! – деп анын 
сөздөрүн султан Ахмед бекемдеди. – Анын жазасын берүүгө 
убакыт келди. Аны бүткүл дүйнөнүн үрөйүн учурган жана гяур-
ларды титиреткен сизден башка эч ким токтото албайт. Даяр-
данууга буйрук бериңиз, оо султаным! 

Кара Юсиф макулдугун билдирип, башын ийкеп койду:
– Султан Ахмед туура айтып жатат, менин башкаруучум. 

Жеңишке жеткенге чейин салгылашуубуз зарыл. Бардык түрк-
мөн элдери, айрыкча гарагойунлулар кашык каны калгыча сиз 
тарапта салгылашат. 

Йылдырым Байезид алардын согушчан чакырыктарын кол-
догон жок. 

– Бектер, мен силерди таң эрте Темирлан менен салгыла-
шууну талкуулаш үчүн  чакырганым жок. Сен билсең керек, - 
деп ал султан Ахмедке кайрылды, - ал азыр каерде, кайсыл жак-
ка жылып баратат?

– Ооба, султаным, билем. Биз алган маалыматтар боюнча ал 
бир нече убакыт бою аңчылык менен алек болгон, - желаирид-
дердин тукумдарынын шылдыңына чыдабай, өзүн алаксытууну 
ойлосо керек, - азыр болсо Мардин тарапка бара жатыптыр. Ан-
дан кийин кайсыл жакка барарын билбейм…

Йылдырым Байезид шылдыңдагансып күлүп койду, анан 
кайрадан олуттуу боло түштү: 

– Андан кийинкиси белгилүү. Азыр ал Тебризде. Аскерле-
рин Багдадка жөнөтүптүр. Өч алыш үчүн, - деп сөөмөйү менен 
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ал экөөнү көрсөттү. – Ооба, экөөңөрдөн өч алыш үчүн аскер жө-
нөткөн. Эгер шаар ага багынып берсе, ырайым кылат, эгер ба-
гынбаса, шаардын таш-талканын чыгарат…Силер мындай кы-
ласыңар…

Алар экөө тең ордуларынан туруп, колдорун көкүрөктөрүнө 
алып, ийилишти:

– Эмнени кааласаңыз, буйрук бериңиз, баарын аткарабыз!
Султан ордунан туруп, чатырдын ичинде бир аз ары-бери 

басты, анан аларды карабастан айтты:
– Темирлан мага бир нече кат жазганын билесиңер. Жана 

анын ар бир катында анын мага карата дооматы же талабы жок 
экени айтылган. – Ал дароо бурулуп, кайрадан аларды сөөмө-
йү менен көргөздү: - Ал силерди ага тапшырып берүүмдү көк-
сөп жатат. Анан мен Европага барам, ал эми Темирлан Кытайга 
барат. – Султан бир аз унчукпай туруп,  анан алардын кубарган 
беттерине карады. Султан аларды Темирланга тапшыруу үчүн 
чакыргандай сезилип кетти. Султан алардын ушинтип ойлоп 
жаткандыктарын алардын бетинен эле билип койду. – Бирок 
мен өзүмдүн жолдошторумду жана менин жеримден баш кал-
калай турган жай тапкандарды дайыма коргойм. Ошондуктан 
менде силерди Темирланга тапшыруу жөнүндө ой жок, бирок 
силер мен айткан нерсени жасашыңар керек. 

Алар экөө тең Темирландын кылычынан же жибинен ку-
тулгандыктары үчүн аябай сүйүнүп кетишти.

– Биз даярбыз, оо башкаруучубуз, буйрук бериңиз.
Байезид дароо султан Ахмедке бурулду:
– Эгер жаңылышпасам сен Багдадда Фараж бекти башка-

руучу кылып калтыргансың?
– Ооба, дал ошондой, - деп анын сөзүн султан Ахмед бекем-

деди.
– Абдан жакшы. Ага тезинен кат жазып, Багдад такыр багын-

басын деп айт. Ал жердеги сепил дубалдары бекем. Ал эми өзүң 
даярдан, мен сага кошумча күч берем, Багдад тарапты көздөй 
жөнөйсүң. Өзүнчө жүргөн аскер бөлүктөрүнө кол салууга мүм-
күн болушунча аракет кыл. Азыр Темирландын аскерлери бир 
жерге топтолгон эмес, ошондуктан алардын үстүнөн бирдиктүү 
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башкаруу да жок. Эгер зарыл болсо Багдаддын өзүнө барасың. – 
Анан Кара Юсифке бурулду: - Сулейманшах беш миң аскери ме-
нен Багдадды көздөй бара жатыптыр. Аларды алдан тайдыруу 
керек. Мага Багдадка Темирландын өзүнүн келүүсү зарыл. 

Кара Юсиф аны кыйнап жаткан суроону кыйынчылык ме-
нен сурады:

– Батынып жатканыма кечирим сурайм, оо, башкаруучум. 
Бирок эмне үчүн Темирландын Багдадка келишин каалап жата-
сыз? Ал шаарды жеңип алмайынча ал жерден кетпейт да. 

Йылдырым Байезид өзүнүн тактысына барды, бирок ал 
экөөнө отурууну сунуш кылбады. 

– Бардык кеп мына ушунда болуп жатат, бектер. Бизге уба-
кыт керек. Убакытты созушубуз керек. Чоң салгылашууга чейин 
аз эле убакыт калды, ал эми бизде убакыт аз. Мен империянын 
бардык жерлеринен аскерлерди чогултууга буйрук бердим. Бү-
гүн же эртең болбосо жакынкы күнү салгылашуу башталып ка-
лышы ыктымал. Ал сөзсүз болот. Ал эми ошого чейинки убакы-
тыбыз аз болуп жатат. 

Бара-бара Темирландын кадыры христиан дүйнөсүндө да 
өсө баштады. Ал жөнүндө бардык жерлерде айта башташты. 
Эки түрк башкаруучусунун кагылышуусу сөзсүз болорун баары 
түшүнүп жатышты. 

Ошону менен бирге  Байезид менен дипломатиялык кат 
алышуу да уланып турду. Эки тарап тең чоң салгылашууга даяр-
данып, убакытты созуу үчүн кат жазышып жатышты. Андан 
тышкары христиан башкаруучулары Темирландын бийлигин 
таанып жатышты. Алар «Исламдын кылычы» деген атка конгон 
Йылдырым Байезидден кандай жол менен болсо да кутулууну 
эңсеп атышкан. Алар Темирлан баарын жеңип бүткөн соң кай-
радан Орто Азияга кетип калат деп ойлошсо керек. Ал эми ос-
мондор эч жакка кетпей аткан. Алар Европага жакын жайгаш-
кандыктан Европа бир мүнөт сайын коркунучта турган. Эгер  
Байезид болбосо анын балдары чыгат, ошондуктан кандай жол 
менен болбосун бүткүл осмон империясын алдан тайдыруу за-
рыл эле. 
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Улуу Эмир мунун баарын жакшы түшүнүп турган. Ал мын-
дайды каалаган эмес. Ал Осмон империясынын кулап калышын 
жана европалыктардын ошонун айынан кубанышын каалаган 
эмес. Эгер андай болсо, Европа бүткүл дүйнөнү, айрыкча ис-
ламдык Чыгышты табалап кордомок. Крестүүлөр да жортуул 
жасалышы мүмкүн. Салахаддин Эюбиден кийин крестүүлөр 
жортуулун токтото алган эң кубаттуу күч осмондор болгон. Би-
рок качанкыга чейин бардык милдет осмондорго эле жүктөлө 
берет? Европаны бир сокку менен тынчтытуу зарыл болчу. Ба-
йезид бул милдетти жалгыз өзү аткара алмак эмес. Осмон ха-
лифтеринин бири да муну жалгыз жасай алмак эмес… 

Дүйнөнүн бардык тарабына кеткен жолдор анын чатыры-
нан башталган. Анын чатыры дүйнөнүн борборуна айланган. 
Кипр жана Родос аралдарынын өкүлдөрү анын чатырына ке-
лип, анын вассалдары болууга даяр экендиктерин көргөзүштү. 
Мындан тышкары ар жактан христиандык элчилер келди. Азия 
менен Европанын бардык жолдору анын чатырына кирип жат-
ты. Эртеден кечке чейин ага элчилер, чабармандар, дервиштер 
келип, кабарларды жеткирип, андан тапшырмаларды алып, 
аларды аткарууга кайтып жатышты. Айтор ушул система саат-
тай иштеп турду. 

Бул чатырда жадагалса жакшылап уктап алганга да мүм-
күнчүлүк жок эле. 

Тебриздеги аскердик лагерь эми бүткүл дүйнөнүн көңүл 
борборунда болуп, шаардын мурдагы атагы кайра кайтып кел-
ди. 

…Тебриздин жагымдуу аба ырайы Темирландын оорусунун 
токтошуна өбөлгө түзгөндүктөн ал өзүн сергек сезе баштады. 
Гасанды ал үйлөнүү тоюнан кийин бир да жолу көрө элек бол-
чу. Ошондуктан ага кымбат баалуу белектерди жөнөттү. Мын-
дан тышкары ал Тикмедаштан Логман Бабаны чакыртып, ага 
өзүнүн оорусу жөнүндө айтты. Темирлан үчүн дарыгер күнүнө 
үч жолу иче турган атайын дарыларды даярдап берди. Таза аба 
жана дарыгердин дары-дармектери аны тез арада калыбына 
келтирди. Ага чөлдүн шамалы жана Африканын ысыгы жакчу 
эмес. Эми ал Тебриздин сонун таза абасы менен дем алып жат-
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ты. Ушул шаарды борбор кылса да болмок. Тилекке каршы, им-
периянын бир гана борбору болушу мүмкүн…

Эми аны менен тең тайлаша турган бир гана каршылашы 
калды – Йылдырым Байезид. Эки гениалдуу аскер башчы бири-
бирин көрбөстөн шахмат тактасынын үстүндө отурушту. Алар 
бири-биринен алыс аралыкта туруп өздөрүнүн шахматтык жү-
рүштөрүн жасап жатышты. Азыркы жүрүштү Байезид жасады, 
эми жүрүш жасоого Темирландын кезеги келди. Эмир болсо бир 
эле учурда бир нече жүрүш жасагысы келип турду. Баары ал 
каалагандай болуп жатты. Темирлан бир нече дервиштер жана 
соодагер Агбаба менен жолугушкандан кийин көп ойлонуп оту-
руп анан акыры Трабзондо баш калкалай турган жай тапкан 
Византиянын императору Мануил II нин элчисин кабыл алуу-
ну чечти. Анадолудан соодагер Агбаба маанилүү кабарларды 
алып келген. Демейде ал маанилүү кабарларды алып жатканда 
же маанилүү тапшырмаларды берип жатканда анын жанында 
башка бирөөнүн болушун каалачу эмес. Ошондуктан ал эшик-
тин жанына илинип турган добулбасты эки жолу сокту. Эшик-
те илинип турган азербайжан килеми шуулдаган үн чыгарып, 
жылдырылып, эшиктин жанында күзөт башчысы көрүндү. 

– Адегенде византиялык элчини, андан кийин Рим Папасы-
нын өкүлүн чакырасың, анан соодагер Агбабаны, ал эми акы-
рында менин катчымды чакырасың, - деп Темирлан буйрук 
берди.

Күзөт башчысы ийилип эшикке чыкты. Бир аздан кийин 
базилевс Мануил II нин элчиси келди. Демейде Темирланга эл-
чилер келгенде кире бериште турган сакчылар аларды кылдат-
тык менен текшерип анан киргизишчү. Бул жолу да ошондой 
кылышты. 

Элчи тизелерин бүктү:
– Мен Улуу Башкаруучуга император Мануил II нин сала-

мын алып келдим. – Ушул сөздөрдү айтып, Темирланга элчи кат 
сунду. Элчинин жанына күзөт башчысы Тахмаз бек келип, анын 
колундагы катты алып, аны Эмирге сылыктык менен тапшыр-
ды. Анан кайрадан элчинин жанына барып, туруп калды. Эмир 
катты окуган соң өз көзүнө ишенбестен сүйүнүп кетти. Күзөт 
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башчысына колун шилтеп, сыртка чыгууга белги берди, анан 
элчиге кайрылды:

– Катта жазылган сөздөрдү өзүң айтып берчи.
Элчи башын көтөрбөстөн сүйлөй баштады:
– Император Мануил Улуу Эмирдин вассалы болууга макул 

жана Трабзонго Эмирден өз элчилерин жөнөтүүнү суранат. 
Темирлан ордунан туруп, акырын ары-бери баса баштады. 

Бүткүл дүйнө ага таандык болгондой сезилип жатты. Ал Темир-
лан каяктан келди жана каякка кетип жатат? Дүйнө анын ал-
дында баш ийип, Чоң Туран түзүлүп жатты. Анын Чоң Турандын 
хаганы жана Дүйнөнүн Башкаруучусу болушуна бир гана кадам 
калды. Бирок азыр ал жөнүндө ойлонууга убакыт жок болчу. Ал 
элчинин жанына токтоду:

– Элчилерди жиберебиз. Алар силер менен бирге жөнөшөт. 
Бирок… - жымжырттык пайда болду, анан бир аздан кийин Эмир 
нааразылыкты билдирген үнү менен айтты: - Бирок вассалдык 
мындай болбойт. Император менин вассалым болууга даярмын 
деп жазыптыр. Бирок анын Константинополго дайындаган ини-
си Иоанн өз элчилерин мага, Осмондорго жана Франциянын па-
дышасына да жиберип жатат. Мындай кылган болбойт. Импера-
торго айтып бар: «Румелинден (100) Босфор аркылуу  Байезид-
ке аскерлер жана азык-түлүктөр өткөрүлбөшү керек». Византия 
жана биринчи кезекте Константинополь буга бардык жагынан 
тоскоолдук кылышы керек. Босфор аркылуу жадагалса чымчык 
да өтпөй турган болушу керек. Түшүнүктүүбү? Болбосо…

Элчи башын көтөрбөстөн айтты:
– Түшүнүктүү, Улуу Башкаруучу.
Башкаруучу өзүнүн тактысына барып отурду.
– Анан, - деп ал өзүнүн сөзүн улады. – Император алдыда-

гы чоң салгылашуу үчүн эки түмөн (101) бериши керек. Алты 
айдан кечиктирбей бериши керек. Аларды бир жылдык азык-
түлүк жана башка өздөрүнө керектүү нерселер менен камсыз 
кылсын. Ушул кабар Босфорго да жөнөтүлсүн. 
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(101) Түмөн – он миң жоокерден турган аскердик бөлүк.

Темирлан унчукпай калды. Негизи ал элчиге баарын айтты. 
Анын унчукпай калышы, сүйлөшүү аяктаганынын белгиси эле. 
Элчи муну дароо түшүндү жана Эмир ага кетүүгө уруксат берди. 

Андан кийин Эмирге Рим Папасынын 1398-жылдан баштап 
Азия жана Марокко боюнча өкүлү Иоанн Султандык келди. Узун 
чапан кийген Иоанн Рим Папасынын жана Франциянын пады-
шасы Карл VI нын атынан Темирланга салам айтты. Баары жак-
шы болду, бирок Иоандын узун чапаны Эмирге жакпады. «Булар 
эмнени ишара кылып жатышат, христиан дининби?» - деп ал ча-
ла-була ойлонду.

Алардын ортосундагы сүйлөшүү эки саатка созулду. Анан 
Иоанндан Темирлан Франциянын падышасына өзүнүн төмөнкү 
катын жеткирүүнү талап кылды: «Константинополдун башка-
руучусу Франциянын падышасы менен сүйлөшүүлөрдү жүр-
гүзүп жатканын мен билем. Императордун иниси ал шаарды 
Франциянын падышасына саткысы келгенин да билем. Шаар-
дын ордуна Франциянын падышасы ага кан сарай бөлүп берет. 
Ал мындай ойдон баш тартсын. Анткени Трабзон да, Константи-
нополь да менин бийлигимдин астында турат. Муну император 
Мануил II нин каты ырастайт. Мен өз жеримди башка бирөөнүн 
бийлигине өткөрүп бербейм». 

Иоанн Султандык кеткенден кийин чатырга соодагер Агба-
ба кирип, тизелерин бүгүп, Эмирдин чапанынын учун өптү. Ал 
Тебризге келгенден кийин Эмир тарабынан экинчи жолу чакы-
рылышы бекеринен эмес экенин түшүнүп турду. Бирок мунун 
себеби эмне?...

Башкаруучу ага маңдайына отурууга буйрук берди.
– Анадолуда татар жоокерлер көп экен деп айттың беле? – 

деп Эмир дароо кепке өттү. 
Темирлан аны эмнеге чакырганы соодагерге түшүнүктүү 

болду. Темирлан ар бир кабарга талдоо жүргүзүп, анан тийиш-
түү чечим кабыл алары ага белгилүү болгон.

– Ооба, башкаруучум, так ошондой. Алар Анадолуда тээ Ху-
лакинин мезгилинде эле калып калышкан экен. Алар Байезид-
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дин аскеринин курамына кирип, ал менен кошо Европанын чок 
ортосуна чейин барышкан.

Темирлан бир аз ойлонуп калды. «Ал татарларды пайдала-
нуу керек. Бирок бул нерсе Осмон уулунун кыйтырлыгы же дагы 
бир жүрүшү болушу ыктымал. Мейли. Салгылашуу учурунда биз 
эч нерсе жоготпойбуз. Эч кур дегенде биз өз душмандарыбыз 
менен салгылашкандай болобуз. Ал эми Байезид көп нерседен 
кур жалак калышы мүмкүн, анын ичинде өзүнүн тактысын да». 
Мынтип ой жүгүртүүдөн кийин Эмир төмөнкү суроону берди:

– Алардын кайраттуулугу кандай?
Агбаба «кара татарлардын» бектери менен көп сүйлөшүп, 

алардын анча-мынча сырларын да билгенге жетишкен. 
– Аларга Байезидден буйрук берилиптир, башкаруучум. Ал 

буйрукка ылайык татарлар салгылашууга даярданышы керек. 
Бирок мен алган маалыматтарга ишене турган болсок, алар ал-
дыдагы салгылашууга кошулууну анча деле каалашпайт экен. 

– Эмне үчүн? – деп Темирлан кызыгып сурады. 
Соодагер ушул суроону күтүп турган. Анткени ал дал ушул 

суроону татарлардын бектерине да берген. Татарлар  аларга 
осмондук түрктөргө караганда жагатай түрктөрү жакыныраак 
экенин жана ошондуктан алар алдыдагы салгылашууга каты-
шууга каалоолору жок экенин айтышкан. Агбаба ошол сүйлө-
шүү жөнүндө Эмирге төкпөй-чачпай айтып берген. 

«Баары түшүнүктүү, - деп Темирлан ойлоп калды, - алар бир 
нерсени күтүп жатышкандай сезилип жатат. Аларды бир мүнөт-
кө да көңүлсүз калтырбаш керек. Эгер баары мен ойлогондой 
өтсө, Байезиддин күнү бүтөт деп эсептөөгө болот. Бирок баары 
анын оюндагыдай болбой калган кезде деле Байезиддин күнү 
бүтөт». 

Эмир ордунан туруп, бир аз ары-бери басты, анан бурчта 
турган шахмат тактасына барды. Ак пешканы алып, аны ладья-
нын маңдайына койду. Ладья коркунучтуу абалда болуп калды. 
Анан кара фигуралар тарапка өтүп, жооп иретинде жүрүш жа-
соону ойлоду. Бирок кандай жүрүш натыйжалуу боло турганын 
билбей жатты. Анан кайрадан өзүнүн тактысына кайтып барып, 
отурду.
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– Сен мындай кыласың. Халил Султанды алып, ага соода-
гердин кийимин кийгизип, ал менен кошо татарларга барасың. 
Мен Халилди бул жөнүндө эскертип коём. Татарларга Халил ме-
нин атымдан бардык нерсени убада кылсын: акча, алтын жана 
жерлерди. Аларды азгыруу үчүн эч нерсени аябагыла. Аларга 
айт, алардын баары салгылашууга даярдана беришсин. Бирок 
өзүң сак бол. 

– Мен түшүндүм, башкаруучум, - деп Агбаба ойлонбостон 
жооп берди. – Эртең төөлөргө жүктөрдү жүктөп, Анадолуга жө-
нөйм. Ал эми коопсуздук тууралуу сизге айттым, башкаруучум. 
Байезид анын жерлеринде эркин соода кылууга мага уруксат 
жаздырып берди.

Соодагер Байезид менен жолугуп, аны менен сүйлөшкөнү 
жөнүндө айтып бергенин Темирлан эстеди жана ичинен күлүп 
койду. Бирок анын мынтип күлгөндүгүнүн себебин анын өзү-
нөн башка эч ким билген эмес. 

– Эгер макул болушса, мен тарапка дароо эле өтүп кетүүгө 
шашылышпасын. Убакыт келгенде мен өзүм аларга белги бе-
рем. 

Башкаруучунун мынтип айтканы сөз бүттү дегенди бил-
дирди. Агбаба ордунан туруп, ийилип, Эмирдин буйругун атка-
руу үчүн чатырдан чыгып кетти. Ошол учурда чатырга өзүнүн 
керектүү буюмдарын көтөрүп, катчы келди. Ал жазууга бардык 
нерсесин даярдап, башкаруучуну карады.

– Жаз! Сиз, султан Байезид, Европадагы гяурлар менен со-
гуш жүргүзүп жатканыңызды биз билебиз. Ошондуктан гяур-
ларды сүйүндүрбөш үчүн биз силердин жерлериңерге кирип, 
силердин кубаттуу мамлекетиңерди жок кылууну каалабайбыз. 
Бирок чоң жолдордо талап-тоноочулук менен алектенген ка-
ракчы Кара Юсифти сиз эмне үчүн коргоп жатканыңызды биз 
түшүнбөй жатабыз. Бул каракчы биздин кербендерди талап-то-
ноп, саякатчыларды өлтүрүп, жүздөгөн кылмыштарды жасап 
жүрөт. Эң жаман нерсе- бул каракчынын эч кандай укугу жок 
болуп туруп, короо койдун арасында жашаган карышкырга ок-
шоп мусулман өлкөсүндө жашап жатышы. Силер аны же өзүңөр 
жазалагыла, же кишендеп мага жөнөткүлө же болбосо өз жери-
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ңерден айдап жибергиле. Мындан тышкары Феррат дарыясын-
дагы Камах сепилин менин өнөктөшүмө кайтарып бергиле. 

Рустам менен Сулейманшах беш миң аскер менен Багдад-
дын дубалынын түштүк тарабына барып жайгашышканда, 
Багдаддын башкаруучусу Фараж бек арабдар менен түркмөн-
дөргө ишенип, салгылашуу тууралуу чечим кабыл алат. Ал сал-
гылашуунун кесепеттерин ойлобостон, жадагалса аскерлерди 
салыштырбай туруп салгылашууну чечет. Темирланиддер ага 
шаарды тапшыруу жөнүндө бир нече сунуш кылышканына 
карабастан Фараж ар бир жолу бир гана сөз менен жооп берип 
жатты: «Мага султан Ахмед кат жөнөтүп, жадагалса Темирлан 
өзү келсе да багынбоого буйрук берип жатат. Мен буйрукту буза 
албайм».

Менменсинген жана кекирейген Фараж бек өзүнүн үч миң 
аскери менен түштүк дарбазадан чыкканда, анын жоокерлери 
өздөрүн кайраттуу сезип жатышкан. 

Анткени бир нече жыл мурда Мираншахты Багдаддан кууп 
жатканда алар жеңишке салыштырмалуу оңой жетишкен. Ки-
йинчерээк Мираншах шаарды кайтарып алууга бир нече жолу 
далалат жасаганы менен анын аракеттери натыйжасыз болгон. 
Ошол кездеги жеңиштердин даамын алар дагы деле унута элек 
болчу. Бул аскер Мираншахтын аскери эмес экендиги аларды 
кызыктырбай жатты. Бул аскерлер жеңилбес Темирландын ас-
керлери экенин да алар ойлошкон жок. Ал эми алардын мындай 
кылыгы бүткүл Багдад калкын өлүмгө дуушар кылып коюшу 
мүмкүн эле. Фараж бек өзүнүн чечими менен өз аскерлерине 
жана шаар калкына өлүм жазасын өкүм кылып койду. Шаар 
башчысынын наадандыгынын жана жаман ишке макул болгон-
дугунун айынан бир нече күндөн кийин шаардын үстүнөн жан 
алгыч периштелер уча баштары жана бул шаарда бардык нерсе 
Темирландын колу менен кыйратылары азыр алардын эч кими-
синин оюна келбей жатты. Кесилген баштардан адырлар чогу-
луп, мунаралар куруларын Багдаддагылар али көрө элек болчу. 
Бирок көрүшөт! Ал эми азырынча жоокерлер «Аллаху Акбар!» 
деген ураан менен салгылашууга кызыгып кирип жатышты. Би-
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рок экинчи тарап да аларды көздөй «Аллаху Акбар!» деп кыйкы-
рып келе жатты. Булар жаңы жоокерлер эмес, канчалаган сал-
гылашууларды башынан өткөргөн жоокерлер болчу. Темирлан-
дын ар бир жоокери бир салгылашуудан экинчи салгылашууга 
өтүп жатып тажрыйба алып турган, ошондуктан өлтүрүү анын 
адатына айланып калган, ал өзү жалгыз он каршылашы менен 
деле салгылаша алган. Алар отуз менен элүү жаштын ортосун-
дагы жоокерлер болушкан.

Багдаддын дарбазасынан аскерлер чыкканын угуп, кан-
заада Рустам жана Сулейманшах жоокерлерге салгылашууга 
даярданууга буйрук беришти. Темирландын ишенимдүү жолдо-
шу Сулейманшах мындай салгылашуулардын көбүн көргөн. Ал 
үчүн бул салгылашуу кезектеги, өтө оор эмес салгылашуулар-
дын бири болгон. Чынында ага алсыз каршылаштар жаккан 
эмес, анткени андай каршылаштар менен салгылашуу ырахат-
тануу сезимин алып келген эмес. 

Ошентип ар бирине так тапшырма берилди. 
Рустамдын жүз атчан жоокери Дежле дарыясынын жээгин-

деги Эмир Ахмеддин үйү деп аталган жерде Фараж бектин ас-
керине кол салды. Рустам өзүнүн кылычын жалаңдатып, атын 
теминди:

– Алла, Алла! Бизге баш ийбегендерди өлтүргүлө! Алга!
Жүз атчан жоокер кылычтарын шилтеген бойдон «Алла… 

Алла… Алла» деп кыйкырып, канзааданын артынан умтулуш-
ту. Арабдар менен түркмөндөр мындай күтүлбөгөн чабуулдан 
адегенде өздөрүн жоготуп коюшту, бирок атчандардын саны аз 
экенин көрүп, өздөрүнүн атчандарын Рустамдын атчандарына 
каршы алдыга чыгарышты. Салгылашуу кызый баштады. Кы-
лычтардын чакылдаган жана калкандардын тарсылдаган үн-
дөрү чыгып, оңго, солго соккулар жасалып жатты… Аттардын 
туягынан көтөрүлгөн чаң айлананы көрүнгүс кылып койду. Бир 
аз убакыт өткөндөн кийин Рустамдын атчан жоокерлери душ-
мандын жүздөй атчандарын өлтүрүүгө жетишти. Бир маалда 
Рустамдын атчан жоокерлери аттарын артка буруп, өздөрүнүн 
жеңилгендерин көргөзгөнсүп, артка чегине башташты. Ушул 
учурда добулбастын катуу үнү чыкты. Бул үндү угуп, Рустам 
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өз жоокерлерине буйрук берди: «Артка чегингиле!» Фараждын 
жоокерлери атчандардын артка качкандарын көрүп, кайратта-
на түшүштү жана «Темирланиддерди өлтүргүлө!» деген кыйкы-
рыктар менен алардын артынан кууп жөнөштү. Ушунун айынан 
алардын аскердик тизими да бузула баштады. Алар Темирла-
ниддердин артынан канчалык тез жүгүргөн сайын аскердик 
тизими да ошончолук тез бузулуп жатты. Качып бараткан ат-
чандар тобу адырдын ары жагына өтүп, көрүнбөй калышканда 
дал ошол адырдын үстүндө күтпөгөн жерден үч жүз жаа аткыч 
жоокер пайда боло калды. Ал эми Рустам бул учурда Сулейман-
шахтын негизги аскерлер тобуна өзүнүн тобу менен барып ко-
шулду. Душман ок жете турган аралыкка жетип калганда жаа-
чыларга буйрук берилди. Чаап бараткан атчандарга жебелер 
мөндүрдөй жаады. Жебелер ушунчалык тез атылгандыктан 
душмандар эмне болуп кеткенин да билбей калышты, төрт жүз-
беш жүздөй жоокер чаңга сулап жатып калышты. Алдыда чаап 
бара жаткан Фараж бек артына бурулуп, коркунучтуу көрүнүш-
тү көргөн соң дароо аттын тизгинин тартты. Аты эки аягы ме-
нен тик туруп, катуу кишенеди. 

– Бул тузак экен, кеттик! – деп Фараж кыйкырды. 
Анан тизгинди оң тарапка катуу тартып бурулуп, артка 

чаап жөнөдү. Фараж артка кайрылып келе жатканын көргөн 
анын жоокерлери да аттарын артка бурушту. Темирланиддер 
ушуну күтүп аткан. Адырдын арткы жагында жоокерлер турган, 
алардын аттары алдыга атырылууну каалап, чыдамсыздык ме-
нен жерди тепкилеп, кишенеп турушту. Буйрук берилер замат 
аттарга камчылар чабылып, алар дароо ордунан алдыга атыры-
лышты. Бул - салгылашуу эмес эле душмандарды кууп жөнөө бо-
луп калды. Фараждын адамдарынын кайраттуулугунан азыр из 
да калбады. Темирланиддер душмандарды кууп жетип, аларды 
кылычтын соккусу менен аттан кулатып, анан башкаларынан 
артынан кууп жөнөп жатышты. Фараждын кээ бир жоокерлери 
өз жандарын куткарыш үчүн аттары менен кошо дарыяга секи-
рип жатышты. Багдаддын башкаруучусу шаарга жетип барганга 
үлгүрүп, сепил ичине кирери менен дарбазаны жабууга буйрук 
берди. Багдад үчүн кара күндөр башталды…
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Салгылашуудагы жеңиш жана Багдадды курчоо тууралуу 
кабар Темирланга жетери менен ал шаарга өзү келүүнү чечти. 
Шахрухка чоң аскерди кошуп берип, Тебризден алыс эмес жерде 
жайгашкан Кялякиге жөнөттү, өзү болсо Алтун Кепрүк жолунан 
Багдадка жөнөдү. Шаарга анын түндүк тарабынан барып, Куб-
батул Укаб дарбазасынын маңдайында чатыр жайды.  

Фараждын жашоосу ал Багдадды башкарып жаткан кезде 
таптакыр өзгөрдү. Темирланиддер менен салгылашуу аркылуу 
ал өзүнө көбүрөөк пайда табууну көздөдү. Ал бек наамындагы 
башкаруучу болуп дайындалган. Эгер ал Багдаддын курчалы-
шына туруштук бере алса, султан деген наамга жетише алмак. 
Бирок андайга жетишүү оор эле, анткени анын алдында Темир-
лан өзү турду. Бирок Фараж бек дал ушундай болуп тарыхка 
кирип калмак: дүйнөнү башкарган адам анын шаарын ала ал-
бады… Анын акылына мындан да башка ойлор келип жатты. 
Ушундай таттуу кыялдарды эңсеп ал Багдадды кармап калууга 
бардык аракетин жумшап жатты. Шаардын бүткүл калкын сал-
гылашууга даярдап, сепил дубалдарына көп таштарды ташы-
тып, жаачыларга атайын буйруктарды берди. Өзү болсо сепил 
үстүнө тез-тез чыгып, Темирланиддер эмне менен алек болуп 
жатышканын байкаганга аракет кылды. Темирланиддер болсо 
сепилди курчоого шашкан жок, Темирлан андай буйрук бере 
элек болчу. Сепил астын казгандар гана күнү-түнү иштеп жа-
тышты. Шаар бардык тараптан курчоого алынган. 

…Бир күнү Фараж сепил дубалына чыгып, астыда, жебе жете 
турган аралыкта жүз башчыдан экөө турганын көрдү. Ал дароо 
өзүнө жаачы Салманды чакырды:

– Сен астыдагы жүз башчыларды көрүп жатасыңбы?
Жаачы колун чекесине алып барып, ылдыйды жакшылап 

карады. 
– Мен жүз башчыларды көрбөй жатам, ал жерде тургандар 

жөн эле жоокерлер. 
Фараж өзүнүн бармагын ийип, Салмандын чекесине чертти:
– Сен кимдин ким экенин анын кийиминен айырмалай ал-

байсыңбы? Кийимдери башкача болуп турат, демек булар жүз 
башчылар. 
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Салман дагы бир жолу жакшылап карады. 
– Ооба, эми көрдүм. Чынында эле алардын кийимдери баш-

кача экен. Мен эмне кылышым керек?
– Келесоо, «мен эмне кылышым керек?» дегениң кандай? 

Сепилдин үстүндө алар үчүн бийлеп бер!
Фараждын сөзүн ал түз түшүнүп, капаланып калды.
– Менби!? Мен бийге түшө албайм да! 
Фараж мындай келесоолукту көрүп, көзүн акшырайтты. 
– Келесоо, сен мага айтчы, жебе аларга жетеби же жокпу?
– Жетет, жетмек турсун ашып кетет! Алардын жанын да 

алат.
Фараж тиштерин ырсайтып жылмайды:
– Мына эми туура жооп бердиң. Дал ошолордун жандары ке-

рек мага. – Ал жаачыны шыктандырууну чечти. – Аларды атып 
кулатсаң, ар бири үчүн менден он алтын акча аласың. 

Фараж бек ушул сөздү айтып жатып Багдаддын калкын кан-
дай коркунучтун астында калтырып жатканын бир мүнөт да 
ойлогон жок. 

Алтынды укканда жаачы Салман ийининен жааны алып, 
анын жибин бир нече жолу текшерди. Жебени алысыраак учу-
руу максатында жаанын эки учундагы жиптерин жакшылап 
тартты. Анан ага жебени салып, жибин тартып, ылдыйдагылар-
ды бутага алды. 

Ушул учурда Фараж аны андан бетер күүлөп жатты: 
– Бол, азамат! Сендей жаачыны бир да эне төрөй элек. Өзүң-

дүн чеберчилигиңди көрсөт! 
Жебе бутага алынган адам тарапка ышкырган бойдон учуп 

кетти. Салман анын артынан дароо экинчи жебени алып чыгып, 
даярдады. 

Биринчи жебе учуп барып жүз башчы Хожа Месуддун сол 
көзүнө сайылды. Жүз башчы кыйкырган бойдон капталына ку-
лап түштү. Анын жанында турган жүз башчы Хожа Меншил эки 
жагын таң калып карап, анан жерге жыгылган жолдошу Месуд-
ду карады. Анан аны жакшылап карап, жардам берүү үчүн эң-
кейгенде, экинчи жебе учуп келип анын моюнуна сайылды. Ал 
өзүнүн жерде жаткан жолдошунун үстүнө кулады. Башка жоо-
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керлер чуркап келишкенде кеч болуп калган. Ал эми сепил ду-
балынын үстүнөн кубанган үндөр угулуп жатты: 

– Өлгүлө, каргыш тийгирлер! Аксактын жанын да дал ушин-
тип алам! 

Шейх Нуреддин бул кабарды Темирланга жеткиргенде, Ку-
рандын «Марьям» сүрөөсүн молдо үн чыгарып ага окуп берип 
жаткан болчу. Ар бейшемби сайын Темирлан өзүн оор сезип, 
өзүнүн ата-бабаларынын урматына Курандын сүрөлөрүн оку-
туп турчу. Жакшы күндөрдүн биринде ал мындай кылуунун 
пайдалуулугун жана зарылдыгын түшүнгөн. Ал эми азыр, тү-
мөн башчысынын келиши маанилүү кабар бар экенин билдир-
ген. Ал эч качан чакыруусуз келчү эмес. Шейх Нуреддин эч нерсе 
айтпастан, молдо аятты окуп бүткүчө күтүп турду. Аят окулуп 
бүткөн соң молдого Эмир ыраазычылыгын билдирип, белек-
терди берип, бара берүүгө уруксат берди. Анан Нуреддинге бу-
рулду:

– Эмне, Багдадды тапшырып жатышабы? Ошондуктан ча-
кыруусуз келдиңби?

Шейх Нуреддин капаланып башын жерге салды.
– Кечирим сурайм, менин башкаруучум. Бирок кабар ша-

шылыш болгондуктан уруксатсыз келдим. Сепил дубалынан 
атылган жебелерден Хожа Месуд менен Хожа Меншил курман 
болушту. 

Темирлан селт этти. Демек анын эртеден бери тынчсызда-
нып жаткандыгынын себеби бар экен… Мындай жаман окуянын 
оордугуна чыдабай ал терең дем алып, муштумдарын ушунча-
лык катуу түйгөндүктөн анын тырмактары терисине кирип кет-
ти. Ал өзүн абдан оор сезип, жүрөгү зырп эте түштү. Көкүрөгүн 
колу менен укалады. Каза болгондор он жылдан ашуун убакыт 
бою, ысыкта да, суукта да аны менен бирге жүргөн жолдоштору 
болчу. Эмир өзүнүн тактысынан туруп, чатырдын ичинде ка-
палуу түрдө ары-бери басты. «Өлүм дайыма каш-кабактын ор-
тосунда турат. Адамдын жанын Кудай качан алары белгисиз!.. 
Эгер Алла ушундай кылбаса, Ага эч ким ишенмек эмес». 

– Аларга кам көрүп, сый-урмат менен жерге бергиле! Алар-
дын үй-бүлөлөрүнө зарыл болгон бардык нерселерди жөнөткү-
лө.
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Нуреддин башын көтөрбөстөн, жооп берди: «Аткарылат». 
Темирлан болсо добулбасты такылдатты. Эшик астында күзөт 
башчысы Тахмаз бек көрүндү. Башкаруучу буйрук берди: 

– Лукман Тавачыны Шахрухка жибер! Аскеринин баарын 
алып, Багдадка жөнөсүн. 

Тахмаз унчукпастан ийилип, сыртка чыкты. Шейх Нуред-
динге башкаруучу катуу буйрук берди: 

– Казылган аңдардагы такталарды өрттөгүлө. Алла Өзү кө-
рүп турат, менде күнөө жок. Мен Фараж акылына кирсе керек 
деп күтүп тургам. Ал болсо… Баштагыла…

Багдад курчоого алынгандан бери отуз үч күн өттү. Шаар-
дын калкы ачкалыктан гана эмес, ысыктан да кыйналып жатты. 
Экинчи жагынан сепилдин астында казылган жерлер өрттөл-
гөндө сепилдин айрым дубалдары кыйрап, ичиндеги адамдар-
ды басып калып жатты. Бирок Багдаддын башкаруучусу айт-
канынан кайтпастан кыйраган сепилдин кыйраган жерлерин 
калыбына келтирүүгө буйрук берип жатты. Шахрухтун аскери 
Багдадка жакындаганда шаар калкынын үмүтү толук үзүлдү. 
Темирландын келе жаткан аскерлеринин саны кумдай сансыз 
болуп турган…

1401-жылдын 9-июлу Багдадды курчоонун акыркы күнү 
болду. Бул күн – шаарды курчоонун кыркынчы күнү болгон. Ач-
калык менен ысыктын айынан шаар калкы алсызданып калган 
эле. Асмандагы күн аскер башчысы Темирланга айланып, шаар-
ды андан бетер ысытып жаткансыды. Көпчүлүк катуу ысыктын 
айынан эстерин жоготуп, айрымдарынын жүрөктөрү чыдабай 
каза болуп жатышты. Жадагалса жерде жаткан жалбыракты 
кыймылдата турган шамал да сокпой турду. Чымчыктардын 
үндөрү да угулбай жатты. Күн ушунчалык катуу ысыгандыктан, 
көлөкөдөн чыгып, асманга учууга аракет кылган чымчыктар, 
ысыкка чыдабай, жерге кулап жатышты. Жерге түшкөн чым-
чыктарды, жакын жерде турган адамдар дароо эле ала калып, 
баштарын жулуп, жүндөрүн жулууга киришкен. Ошентип, айла-
надагы бардык нерсе Багдадка каршы болуп турду. 

Сепил дубалынын үстүндө ысыктан кыйналып эки адам 
отурду. Алар ачкалыктын айынан дээрлик жакшы кыймылдай 
да албай калышкан. 
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– Хази, - деп бири зорго сүйлөдү, - ачкалык бизди ушинтип 
отуруп өлтүрөт. Мына үч күндөн бери ооздо эч нерсе жок, бир да 
даам сыза элекпиз. Баары жакында азык-түлүк келет деп айтып 
жатышканы менен андан такыр кабар жок. Бизди алдап жаты-
шат. 

Хази аны колдоду:
– Туура айтасың, Басман, - деп ал шорголоп куюлуп жаткан 

терисин жеңи менен аарчыды. – Бизде, түркмөндөрдө мындай 
макал бар: күйөөсүн сабаган аялды жадагалса ит да тиштейт. 
Бир жагынан ысык, экинчи жагынан ачкачылык. Уф-ф-ф, буга 
чыдоого мүмкүн эмес.

Басман башын көтөрүп, сепил мунарасын карады. Бирок 
эч кимди көргөн жок. Ал жоокерлер ысыктан качып дубалдын 
көлөкөсүнө бекинип алышкан окшойт деп ойлоду. Ал ордунан 
зорго туруп, термелип басып, көлөкө тарапты карады. Ал жакта 
да эч ким көрүнбөдү. Бир аз онтоп, жолдошуна кайрылды: 

– Хази, сепилдин коргоочулары бир жакка кетишкен ок-
шойт, биз экөөбүз жалгыз калыптырбыз. – Ал кыйкырып, би-
рөөнү чакыргысы келди, бирок кыркырагандан башка катуу үн 
чыгара албады. – Шайтан алгыр, үнүм да жоголуптур…

Хази да ордунан зорго турду. Сепил дубалынын артында иш 
кызып жаткан. Темирланиддер, калкандары менен күндөн кор-
гонгонсуп, бир нерсе кылып жатышты. Басман өзүнүн жолдошу 
көрсөткөн тарапты карады. Сепил дубалдарында алардан баш-
ка эч ким жок экен. 

– Туура кылышат, - деп ал үшкүрүнүп сүйлөдү. – Өлө тур-
ган болсок, өлөбүз да. Темирланиддердин кылычтарынанбы, же 
ачарчылык менен ысыктанбы, баары бир өлөбүз. Жүр, жегенге 
бир деме табалы. Менимче, өлө турган убакытыбыз жакындап 
калды окшойт. 

Жоокерлер бири-бирине таянып, ылдый түшө башташкан-
да, мунаралардын биринен кыйкырыктар угулду. анан күрс-
тарс эткен добуштар чыгып, сепилдин дубалдары кулай баш-
тады. Айлананын баары чаңга айланды. Бир нече күн тынбай 
иштеген Темирланиддер акыры сепил астындагы өздөрү каз-
ган аңдардагы тактайларды жана тирегичтерди өрттөшкөн эле. 
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Чаң төмөн түшкөндөн кийин Багдадка анын бардык тараптары-
нан Темирланиддер кире баштады. Биринчилерден болуп Шейх 
Нуреддин, Али Султан Тавачы жана башкалар киришти.

Багдаддын калкы ачарчылык менен чыдагыс ысыкты за-
матта унутушту. Эми аларды башка нерсе коркутуп жатты – 
өлүм коркунучу. Өлүм шаардын бардык жерлеринде жүрдү, 
кылычтар менен жаалар тынбай иштеп жатты. Темирланид-
дер алардын алдынан чыккандын баарын же жебелер менен 
же касапканадагыдай кылып кылычтар менен чаап жатышты. 
Алардын биринчи курмандыктары Хази менен Басман болуш-
ту. Сепилдин дубалдары кыйрап жатканын көрүп, алар, алдары 
кетип, тепкичтерге отура калышкан. Өлүм аларды дал ошол 
жерден алып кетти. Жебелер адегенде кыйраган дубалдардын 
айланасында мөндүрдөй жаады, анан, алар шаардын борборуна 
багытталды. 

Дамасктагыдай эле, Багдадда да, бир адамдын күнөөсүнүн 
айынан миңдеген адамдар зыян тартышты. Фараж бек эч кан-
дай варианттарды эске албастан, шаарды бир топ аскери менен 
коргоону чечти. Ал эч кимди уккусу келген жок, жадагалса шаар 
басып алынгандан кийин ырайымга душар болушкан сейиддер 
менен уламаларды да уккан эмес. Ал өзүнүн текеберлигинин 
айынан шаардын калкын ажалдын оозуна салып берди. 

Эмирден буйрук келди: «Адам деген атка татыксыз болгон 
Фаражды же тирүү же өлтүрүп алып келгиле! Ал эми шаарга 
кирген ар бир жоокер бирден адамдын башын көтөрө чыксын!»

Бир аз убакыттан кийин кесилген баштардан мунара куру-
ла баштады. Жоокерлер адамдарга аңчылыкка чыгышты. Те-
мирландын буйругун аткарбай койсо эмне болорун алар жакшы 
билишкен. Бир күндө Багдадда ушундай мунаралардан тогузу 
тургузулду. 

…Фараж болсо азыр султан болуу же даңкка ээ болуу жөнүн-
дө эмес, өз башын кантип сактап калууну ойлоп жатты. Шаар 
калкын болсо ал капарга албады. Ал бир нерсе жөнүндө гана 
ойлоп жатты: качуу! Темирланиддер болсо аны бардык жерден 
издеп жатышты. Багдаддын ичинде жашынууга мүмкүн эмес 
экенин ойлогон Фараж өзүнүн жалгыз кызын алып, дарыянын 
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аркы жээгине кайык менен өтүп, анан качууга аракет жасады. 
Анын сарайы дарыянын үстүндө жайгашкандыктан ал балкон-
дон эле дароо кайыкка түшө калып, дарыянын ортосуна чейин 
сүзүп барды. Темирланиддер болсо шаардын бардык кирүүчү 
жана чыгуучу жерлерин жабышты. Алар сарайдан кыйла алыс-
тап калган кезде Темирланиддердин көзүнө урунду. Жүз баш-
чылардын бири аларды көрө калып, кыйкырды:

– Алар тигине, аларды көрүп жатам, менимче, кайыкта Фа-
раж отурат. – Анан жаачыларга бурулду. – Кайыкты тешип, өрт-
төгүлө!

Фараждын он беш жашар кызы, корккондуктан болотнай-
дай купкуу болуп калган. Ал эч качан мындай балакетти жана 
кыйынчылыктарды көргөн эмес болчу, ал эми азыр өлүм эки 
кадам аралыкта турду. Аларга карата оттуу жебелер атыла баш-
таганда Фараж өзүнүн кызына айтты: 

– Сен кайыктын түбүнө жатып ал. – Анан калакты кыймыл-
датып жаткан эки жоокерге кайрылды: - Эгер бизди бул жерден 
эптеп сууруп чыксаңар, экөөңөрдү тең алтынга байытам, тези-
рээк шилтегиле. – Ошентип айткан соң өзү да кызынын жанына 
жатып алды. 

Жебелер мөндүрдөй болуп жаап жатты, кайык күйө баш-
тады; калактарды шилтеп жаткан эки жоокер тең жебелерден 
өлүштү. Кайыкты башкара турган эч ким калбады. Катуу шамал 
аны чамындыдай кылып тегеретип жатты. Бир жагынан тол-
кундар, экинчи жагынан жалын. Бир нерсе кылыш керек, бол-
босо бир аздан кийин алар Темирланиддердин колуна түшөт. 
Фараж бек эгер алар Темирланиддердин колуна түшсө, өзү ме-
нен кызы эмне болорун заматта элестетти. Ал ичиркенип кетти. 
Акыры бир чечимге келди.

– Кызым, сууга секиребиз! 
– Ата, мен сүзө албайм, - деп кызы аянычтуу айтты.
– Мен деле сүзө албайм. Бирок душмандын колуна түшкөн-

дөн көрө өлгөн жакшы. 
Алар экөө тең кол кармашкан бойдон сууга секиришти. Да-

рыя аларды өз кучагына кабыл алып, дароо эле жутуп жиберди. 
Бирок Темирланиддер Фаражга качууга мүмкүнчүлүк бергиле-
ри келген жок. Жээктен жүз башчынын кыйкырганы угулду:
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– Сүзгүчтөр, тезинен сууга! 
Бир аздан кийин сүзгүчтөр Фараждын денесин жээкке алып 

чыгышты. Анын денесин шаар аянтына асып коюшту. Темир-
лан сепил дубалдарын толук кыйратууга буйрук берди. Ошен-
тип, улуу аскер, Багдад шаарын кесилген баштар менен калты-
рып, Тебриз тарапка багыт алды. 

…Темирландын аскердик лагери Тебризден алыс эмес жер-
деги Аг Яйлаг деген жерге жайгаштырылды. Башкаруучу бул 
жерде толук эс ала электе эле дагы бир кабар келди. Султан 
Ахмед менен Кара Юсифке азгырылып, Йылдырым Байезид 
Эрзинжанды ээлеп алыптыр. Бирок Эмир буга тиешелүү чара 
көрүүгө шашылбастан, Самаркандга, Мухаммед Султанга ша-
шылыш кабар жөнөтүп, ага Тебризге чоң аскер менен келүүгө 
буйрук берди. Сөзсүз чоң салгылашуу болгону калды. Ар бир та-
рап бул салгылашууга даярдануунун акыркы баскычына келип 
калган болчу. 

Аг Яйлаг жергесине Султаниеден Темирландын жубайы Са-
рай Мүлк жана башка аялдары, неберелери келишкенде, Темир-
лан аябай сүйүндү. Алардын урматына чоң той уюштуруп, баа-
рына белектерди таратты. Өз үй-бүлөсүн көргөндүгүнө аябай 
сыймыктанып, кубанды. Жадагалса анын ооруп жаткан жерле-
ри да жеңилдеди. 

Бул жолугушуудан кийин ал өзүн кыйла жеңил сезип кал-
ды. Ал Аг Яйлагдан Ужанды көздөй бара жатканда Йылдырым 
Байезид аны көздөй келе жаткандыгы тууралуу кабар келди. 
Ал ошол замат буйрук берди: «Шахрух, Сулейманшах бек, Шах 
Мелик бек жана башкалар Румдун султанын тозуп чыгышсын». 
Шахрух өз аскерин алып тезинен жолго чыкты. Бирок ал Мин-
гелге келгенде Осмон султаны өз аскерин кайрадан артка бурду. 

Темирлан бир нече күн Ужандын жанындагы Кешке Аргун 
деген жерде эс алды. Анан Нахичеванга жөнөрдөн мурун Сул-
таниеде, Тебризде жана башка шаарлардагы айрым имараттар-
ды, медреселерди жана мечиттерди калыбына келтирип, эгер 
зарыл болсо, жаңыларын курууга буйрук берди. Арыз менен 
келгендерди кабыл алып, алардын бардык өтүнүчтөрүн канаат-
тандырууга аракет кылды. Адилетсиз иш жасаган бир нече мам-
лекеттик кызматчыларды дарга астырды. 
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Анан өз адамдарын Грузияга, Гургенге салык жыйноого 
жөнөттү. Нахичевандан Шамкирге кайтып келе жаткан башка-
руучуну Гургендин бир тууганы кымбат баалуу белектер ме-
нен тосуп алды. Темирлан кышты Карабахта өткөрүүнү чечти. 
Ошентип ал Гянжу менен Бардудан өтүп, Карабахта аскер ла-
герин жайды. Самарканддан келген Мухаммед Султандан Гажи 
Сейфеддиндин каза болгондугу жөнүндө укту. Ишенимдүү жол-
дошунун каза болушу Темирланды кайгылантты. «Чындыгын-
да баарыбыз Алланын астында жүрөбүз жана качандыр бир кез-
де Анын алдына барабыз» - деп Темирлан кайгылуу үнү менен 
айтты. Анан Дашти Кыпчактан келген элчилерди кабыл алды. 
Элчилер ага кымбат баалуу белектерди тапшырып, татарлар 
менен кыпчактардын баары Темирланга баш ийишерин билди-
ришти. Эмир аларга каякты көргөзсө, алар ошол жакка барыша-
рын айтышты. Дашти Кыпчакка Эмир ыраазы экенин билдирди. 

Ушул учурда Мухаммед Султан да келип калды. Темирлан 
аны жакшы тосуп алып, анын урматына той уюштуруп, башына 
алтындан таажы кийгизип, алтын кур белек кылды. 

Темирлан Карабахта экенин уккан султан Ахмед тезинен 
Багдадка кайтып, шаарды калыбына келтирүү менен алектене 
баштады. Мурда ар тарапка качып кеткен анын адамдары да ага 
кайтып келишти. Дервиштер бири-бири аркылуу Темирланга 
кабарларды жеткирип турушту. Эмирге Темирланга акыркы ка-
бар жетери менен ал айтты: «Каршылаш өзүнө келе электе чара 
көрүү зарыл». Анан межлис өткөрүп, буйрук берди: «Аскерлер 
экиге бөлүнүп, душманга эки тараптан барышсын!»

Канзаада Абу Бекир менен Жаханшах бей Багдадка, калган-
дар Жазира менен Луристанга жөнөдү. Суук жана карга карабас-
тан ар бири өз иши менен алек болуп жатты. 

Темирланиддердин артыкчылыгы алардын буйруктар-
ды кыңк этпестен аткаргандыгында эле. Алар үчүн «шылтоо» 
деген түшүнүк болгон эмес, анткени ар бир оор жагдайды че-
чүүнүн сөзсүз ачкычы боло турган. 

Абу Бекирдин аскери Багдадга күтүүсүз жетип баргандык-
тан султан Ахмед, анын уулу Тахир жана Кара Юсиф шаардан 
жашыруун качып, кемеге отуруп кетүүгө зорго үлгүрүштү. 
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Темирланиддер аларды кыйла аралыкка чейин кууп барыш-
ты. Тынбай качып жүрүп алар акыры Сириянын чек арасынан 
өтүштү. Ал жерде алар камакка алынып, султан Фаражга жөнө-
түлүштү. Мамлүктөрдүн султаны Темирланга жаман көрүнбөш 
үчүн аларды зынданга камады…

Карабахта Темирлан февраль айына чейин кыштады. Бул 
учурда ишсиз отурбаш үчүн ал калктын Араз дарыясына бай-
ланышкан арыз-муңдарын эске алып, узундугу беш фарсахтай 
(102) канал казууга буйрук берди. Калк бул каналга Барлас де-
ген ат койду. 

… Байезиддин элчилери Эмирдин чатырына киришкенде 
күйүп жаткан көмүрү бар мешти эми эле алып киришкен. 

(102) 40-километрдей. 
Эмен жыгачынын түтүндөрү чатырды жылыткандан тыш-

кары абага жагымдуу жыт да таратып жатты. 
Элчилер ийилишти, анан тизелерин бүгүп, Темирланга са-

лам беришти. Алардын бири оролгон катты сунду. 
Темирлан өзүнүн Байезидке жазган акыркы катын эстеди: 

«Экөөбүздүн макулдашуубуз жана шарттарыбыз - мурдагы кат-
тагыдай. Эгер биз макулдашкандай аракет кылбасаң, анда бизге 
таандык болгон Камах (103) сепилин менин адамдарыма тап-
шыр. Ошондо Рум (104) мамлекети сенде калат. Ал аймактарда 
эч нерсени ойлонбостон жихад жүргүзүп, диндин душмандары-
на каршы согуша берсең болот. Эгер сага кеңеш же жардам ке-
рек болсо, биз даярбыз. Канча аскер зарыл болсо, ошончо аскер 
жөнөтө алабыз». Темирлан тизелеп отурган элчилерди жана 
алардын бири сунуп турган катты карады. «Кызык, Осмондун 
уулу бул жолкусунда эмне деп жазды экен? Кызык. Мейли, ал 
эмнени көксөгөнүн – согуштубу же тынчтыктыбы, аны жообу-
нан билебиз». 

Тахмаз бек катты алып, Эмирге тапшырды. Эмир аны окуй 
баштаганда бети кызарып, анан карара түштү, чалыр көздөрү 
тегерек болуп, деми токтоп калды. Ал өзүнүн көздөрүнө ишен-
бей турду. Буга чейин аны эч ким мынчалык шылдыңдаган эмес! 

(103) Камах-шаар сепили чыгыш Анадолудагы Фарах да-
рыясынын жогорку агымында жайгашкан. 
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(104) Осмон империясы.

Темирландын сол бети тартыла баштады. Бул – анын сабыр-
дуулугунун акыркы чеги болчу. Ал катты кайрадан окуп чыкты. 
«Эгер сенин жолуңдун башталышын карасак, сен каракчы жана 
кан ичер экениң белгилүү, сен үчүн ыйык нерсе жок, сен макул-
дашууларды жана келишимдерди дайыма бузуп жүргөнсүң, ал 
эми сенин ой-пикирлериң бирөөнү жамандоого багытталган. 
Бул каттан кийин сен менин жерлериме жутунуп келериңди би-
лем. Эгер келбесең, анда сенин аялдарың «талак» сөзүн үч жолу 
угушсун. 

Темирландын кыжыры кайнады (105). Тынчтануу үчүн ор-
дунан туруп, ары-бери аксаңдап басты. « Байезид өзүнүн мак-
сатын ачык айтып, мени коркутууга аракет кылып жатат, - деп 
ойлоду ал. – Демек согушкусу келип жатат».

– Осмондун уулу акылынан ажырадыбы же кандай? Өтө 
көп келжиреп жатат, жана аялдарды кеп кылуу аркылуу ал өзү-
нүн негизги максатын жашырууга аракеттенүүдө. – Ал өзүнүн 
тактысына кайтып келип отуруп, Тахмаз бекке буйрук берди: - 
Мага тезинен Мухаммед Султанды чакыргыла!

Тахмаз бек дароо эшикке чыкты. Элчи жазаны күтүп жат-
кансып башын көтөрбөй отурду. Башкаруучунун каны кайнап 
жатты. Бул элчилер алардын ийилген баштары каалаган уба-
кытта чабылышы мүмкүн экенин билип турушту, анткени эл-
чилердин өлтүрүлүшү тарыхта болуп келгенин алар жакшы би-
лишкен. Алардын ар бири азыр өзү жөнүндө ойлоп жатты. Бири 
энеси менен атасын эстесе, экинчиси үй-бүлөсүн, үчүнчүсү бол-
со өз сүйгөнү менен ичинен коштошуп жатты. Бирок алар өлүм-
дү күтүп, жаңылышып жатышты. Улуу Эмир «элчи кол тийгис» 
деген талашсыз жобону темирдей катуу сактаган. 

Бир аз убакыттан кийин чатырга Мухаммед Султан келип, 
чоң атасына ийилип, буйрук күтүп, ордунда туруп калды. 

– Сен Камах сепилин алууга мени жөнөт деп дайыма мен-
ден суранчу элең. Эми сенин убакытың келди. Ал сепил сеники! 
Эрзинжан сепилин Шахрух кайтарып алгандай эле сен да аны 
басып алгын да, кайрадан тахириддерге кайтарып бер. Даярда-
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нып, эртең жолго чык. Эрзинжанда сага канзаадалар Абу Бекир, 
Халил султан, Султан Гусейин жана Искендер кошулат. 

Темирландын биринчи уулу Жахангирдин баласы Му-
хаммед Султан, алар акыркы жолу жолугушканда, ал салгыла-
шууларды сагынганын жана Камах сепилин алуу тапшырмасын 
ага берүүнү суранган. Азыр эми ал өзүнүн чоң атасынын буйру-
гун угуп, колун көкүрөгүнө алды:

– Аткарылат, башкаруучум! Мен бүгүн даярданып, эртең 
ишке киришем. 

– Бара бер! Сага Алла жардам берсин!
Бул – согуш жарыялоо болду. Элчилер муну жакшы түшү-

нүп турушту. Бул согушту эч ким токтото албастыгы да аларга 
белгилүү болуп турду. Мухаммед Султан чатырдан чыккандан 
кийин Темирлан дагы бир буйрук берди:

– Аялдарды жазында Тебризге, күзүндө болсо Султаниеге 
жөнөткүлө!

Тахмаз бек бул эмнени билдирерин жакшы түшүнүп турду. 
Бул – башкаруучу өзү Анадолуга барарын билдирген. 

– Аскерлер Авникте чогулушсун. Жыйнала турган жер ошол 
жер болот. – Анан ал элчилерди эстеди. Бир аз ойлонуп туруп, 
айтты: - Элчилер азырынча ушул жерде болушсун, эс алышсын, 
биздин меймандос экенибизге көздөрү жетсин. Учуру келгенде 
кайрадан жөнөтөбүз. 

Оңой кутулганына сүйүнүшкөн элчилер тура калып, башта-
рын көтөрбөстөн, чатырдан кетенчиктеп чыгышты. 

Февралдын ортосунда Темирландын аскери Авник жерге-
сине жөнөдү. Алардын негизги багыты Анадолунун борборунда 
жайгашкан Сивас болгон. 

Башкаруучу өз оюнун баштады. Бирок бул оюн шахмат так-
тасында эмес, чыныгы жашоодогу оюн болчу. 

Бийик тоодо жайгашкан Камах сепили Байезиддин эң улуу 
сепили болгон. Ортосунан дарыя өткөн Камах сепили өзүнүн 
бекемдиги менен гана эмес, айланасындагы башка курулуштар-
дын да бекемдиги менен айырмаланган. Бул жерде өстүрүлгөн 
мөмө-жемиштер абдан даамдуу болгон, ал эми камахтык жүзүм-
дөрдүн даңкы империянын сыртындагы алыс жерлерге да бел-
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гилүү болгон. Бул сепилдин дагы бир керемети бар эле: жаздын 
башында бул жерлерде күн болгону үч күн ушунчалык катуу 
ысыгандыктан, жадагалса чымчыктар да ага чыдай албай, өлүп, 
талааларга жана короолорго түшүп калышат деп айтып жүрүш-
көн. Эл ошол өлгөн чымчыктарды чогултуп, жүндөрүн терип, 
тазалап, анан кумураларга салып, кышкыга камдап коюшкан. 

Мухаммед Султан ал сепилди канзаадалар жана жыйырма 
миң аскер менен төрт тарабынан курчоого алды. Бирок сепил-
дин башкаруучусу шаарды тапшыруу сунушунан чечкиндүү 
түрдө баш тартты. Сепилдин айланасына тосмо катары салын-
ган курулуштардан өтүү кыйын деле болгон жок. Сепилдин кор-
гоочулары болсо баары Камахка чогулушту. Бул салгылашуу Те-
мирландын жортуулу учурундагы Мухаммед Султандын алгач-
кы салгылашуусу болгон. Ошондуктан Мухаммед Султан ушул 
нерсени эске алып, жакшылап даярданды. Калган канзаадалар – 
Абу Бекир, Халил Султан, Султан Гусейин жана Искендер – буга 
чейин көп салгылашууларга катышып, көп тажрыйба топтогон. 

Камахты курчоо иш-аракети апрель айына туура келди. 
Эшикте жаз күлүңдөп, айлана жашыл түскө боёнуп, алгачкы 
гүлдөр пайда болду. Улуу Жаратуучу бул жерди согуш үчүн эмес, 
жан менен көздүн эс алуусу үчүн жараткандай сезилип жатты. 
Булбулдардын сайраганы жана башка чымчыктардын үн кат-
каны жанды мемиретип жатты. Кээде бийик аскалардын үстү-
нөн өзүнүн курмандыктарын издеп, тегеренип учуп жүргөн, ке-
кирейген куш көрүнүп жатты. Мындай учурда чымчыктардын 
баары дымып калышчу. Асмандын падышасынын тырмакта-
рына илинип калуу коркунучу жоголору менен токой кайрадан 
чымчыктардын доошуна толуп калчу. Мухаммед Султан жаа-
нын жебеси жетпей турган майда токойдун арасына жайылган 
чатырда отуруп, табияттын кооздугуна суктанып жатты, бирок 
ошол эле учурда анын ойлору башка жакта жүрдү. Чоң атасы 
анын жөндөмдүүлүгүнөн жана аскердик чеберчилигинен бир 
да шек санабаганын ал билген, ошондуктан ал азыр баарын өз 
тартиби боюнча ойлонуштуруп жатты. Жаңылыштык кылып, 
натуура кадам жасоого же андан да жаманы - жеңилип калууга 
такыр болбойт эле. 
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Ушул учурда ага канзаадалар Халил Султан менен Искендер 
келди. 

– Сен эмне мынча катуу ойлонуп атасың, ага? – деп Искен-
дерге көзүн кысып, Халил Султан сурады. – Сени табияттын 
кооздугу сыйкырлап койду окшойт?

Агасы эмненин четин чыгарып жатканын Мухаммед Султан 
түшүндү. Алар анын сепилди алуу боюнча ойлорун бөлүшкүсү 
келди. Ошондо алар анын аскер башчылык жөндөмдүүлүктө-
рүнө көздөрү жетмек. Мухаммед Султан үн катпастан ары-бери 
баса баштады, анан алардын жанына токтоду.

– Ушундай жагдайда чоң атам кандай чара көрмөк деп ой-
лойсуңар? 

Алар унчукпай, туруп калышты, анан ийиндерин куушуруп 
коюшту. Булардын сүйлөшүүсүн угуп калган Абу Бекир алар-
дын жанына келип, сөзгө аралашты:

– Чоң атабыз, албетте, бул жерде көп убакыт кармалмак 
эмес, бирок биздин урматтуу аскер башчыбыз бул жерде айлап 
калгысы бар окшойт?

Мухаммед Султан аны каарданып карады, бирок унчукпа-
ды. Чоң атасынын сөзүн эстеди: «Башкаруучу, аскер башчысы 
ар бир сөзгө көңүл бура бербеши керек. Ал ар бир иштин атка-
рылышын сөзү менен эмес, иши менен далилдейт».

– Биз бул жерде бир күндү экинчи күнгө учкаштырып, бир 
нече ай отурабыз деп ойлобойм. Менимче, биз бул жерде он бир 
күндөн ашык отурбайбыз. Бирок ошол эле суроону мен сага да 
берем. – Ал суроону Абу Бекир укпай калды деп ойлоду. – Чоң 
атам мындай учурда кандай чара көрмөк? 

Абу Бекир ойлонуп, желкесин тырмап койду. Анан бир аз 
ойлонгондон кийин суроого суроо менен жооп берди.

– Сенин оюң кандай? 
– Мен мунун баарына чоң атамдын көз карашы менен ка-

роого аракет кылып жатам. 
Бул сөздөргө үч канзаада тең күлүп жиберишти. Абу Бекир 

кайрадан сөзгө аралашты: 
– Сен чоң атамдын жакшы көргөн небереси экениңди биле-

биз. Бирок - деп ал калгандарына көз кысып койду, - сен экинчи 
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Темирлан болууну кааларыңды билбептирбиз. О-о-о, ага, этият 
бол! Темирлан болууну кааласаң, анда биз Мухаммед Султанды 
жоготуп алабыз. 

Канзаада кайрадан сабырдуулугун көргөздү. Сепилдин ара-
сынан агып өткөн дарыяны көргөздү. 

– Тиги дарыяны көрүп атасыңарбы? Бүгүндөн баштап биз 
анын агымын өзгөртүүгө киришип, сепилдегилерди суусуз кал-
тырабыз. 

Бир нече мүнөткө баары унчукпай калышты. Бул ойду би-
ринчи болуп Халил Султан жактырды. 

– Ооба, бул жакшы ой. Бирок иш муну менен эле бүтүп кал-
байт да, курчоо баары бир созулуп кетиши ыктымал. 

Сөзгө Искендер да аралашты:
– Чынында эле ошондой. Балким алардын көлмөлөрү, ку-

дуктары бардыр. Анда эмне кылабыз?
Мухаммед Султан өзүнүн сол колунун алаканын оң колунун 

муштуму менен ургулады. Анын мындай кыймылы төмөнкүнү 
билдирген: Келесоолор десе, эгер сепилдин ортосунан дарыя 
агып жатса, көлмөлөр менен кудуктарды эмнеге жасашмак эле? 
Бирок ал агаларын капа кылбаш үчүн бул оюн айткан жок. 

– Мен сепилди курчоо он бир күндөн ашпайт деп айтпадым-
бы. Андан кийин Камах биздики болот. 

Камах чынында эле туптуура он бир күнгө чейин гана ту-
руштук бере алды. Онунчу күнү аскаларга чыккан жоокерлер, 
сепил дубалдарына жиптерди орнотушту. Он биринчи күнү 
ошол жиптер аркылуу сепилге биринчи болуп Мухаммед Султан 
баштаган аскерлер тобу жөнөдү. Караңгы түшкөндө алар ошол 
жиптер аркылуу каптал жактардагы мунараларга чыгып, күзөт-
чүлөрдү өлтүрө башташты. Бирок сергек жаткан камахтыктар 
сепил дубалдарында жүргөн көп сандаган көлөкөлөрдү көрүп, 
керней-сурнай тартып, баарын ойготушту. Сепил дубалдары-
нын үстүнө Мухаммед Султандын аскерлеринен башка аскер-
лер чыга элек болчу. Ойгонгон камахтыктардын саны тездик 
менен көбөйө баштады. Алар өйдө жакка ошол жердеги тепкич 
менен чыгып жатышты. Ошол учурда Мухаммед Султан өзүнүн 
тууганы Аббас бекке күтүүсүз буйрук берди: 
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– Аббас бек, эмне кылсаң ошону кыл, бирок ушул тепкичтен 
бир да жанды чыгарбай кармап тур. Ал эми мен дарбазаны ачуу-
га аракет кылайын. Тепкич тар болгондуктан андан бир учурда 
эки адам гана өтө алган. Аббас бек үчүн ал тепкичтен эч кимди 
өткөрбөй кармап туруу оор болгон жок. Ал ошол бойдон акы-
рына чейин ал жерден эч кимди өткөрбөй кармап турду жана 
кадырлуу жоокер катары курман болду. 

Аббас бекке буйрук бергенден кийин Мухаммед Султан өз 
жоокерлерине айтты:

– Жиптерди жогору тартып алып, дарбазага ички тарабы-
нан ыргыткыла. 

Жиптер көз ачып жумганча ички тарапка ыргытылды. Му-
хаммед Султан бир колуна кылычты, экинчи колу менен жипти 
кармап, «Аллаху Акбар!» деген ураан менен ылдыйга жип менен 
сүрүлүп түшө баштады. Калгандары да анын артынан түшүштү. 
Дарбазанын алдында кысылыш пайда болду. Дубалга чыгууга 
аракет кылып жаткан камахтыктар эми дарбаза тарапка чур-
кап жөнөштү. Алардын эч кимиси Мухаммед Султан тараптан 
мындай тайманбаган кадам жасаларын күткөн эмес. Бирок кеч 
болуп калган эле. Темирланиддер дарбазанын алдындагы аз 
сандуу жоокерлерди талкалап, дарбазаны аңырайтып ачууга 
жетишти. Темирланиддер «ур, чап!» деген кыйкырыктар менен 
сепил ичине атырылып киришти. Дарбазанын ачылышы камах-
тыктардын тагдырын чечип койду. Бир аз убакыттан кийин ка-
махтыктар багынып беришти. Сепилдеги жоокерлер толук кы-
рылды, ал эми шаардын калкы ал жерден айдалып чыгарылды. 

Анвикте Темирлан элчилерди таң калтырып, өзүнүн күчүн 
көргөзүү үчүн аскерлердин даярдыгын карап чыкты. Ал мын-
дайды Темирландын көп сандаган аскерлерине эч ким туруш-
тук бере албастыгын элчилерге көргөзүп коюу үчүн жасады. 
Темирландын аскерлеринин катарында кимдер гана болгон 
эмес!.. «Турандын жоокерлери», «Азербайжандын жоокерле-
ри», «Түркстандын кабыландары», «Балхштын жолборстору», 
«Дешти менен Хатандын Шумкарлары», «Моголдордун кушта-
ры», «Жетендин бүркүттөрү», «Хоженттин жыландары», «Ана-
даки Пайгамбардын гүлдөрү», «Хорезмдин кескелдириктери», 
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«Журжинин жырткычтары», «Загандын бүркүттөрү», «Хазар 
Шадмандын тайгандары», «Хорасан менен Мазандарандын арс-
тандары», «Жилинин гиеналары», «Тоолук жапайы жырткыч-
тар», «Рустамдар менен Талкандын крокодилдери», «Хузе жана 
Кермандын Аспид Уруулары», «Исфаган, Рей жана Хамадандын 
карышкырлары», «Индия менен Синдинин пилдери», «Шур ай-
магынын кочкорлору», «Гордандын тоолук кочкорлору», «Шех-
ризардын чаяндары», «Аскер-Макрамдын гюрзалары»… Бул ас-
керлерди кызматчылар, гиенадай каардуу «Түркмөн селсаякта-
ры», «Араб иттери», «Фарс чиркейлери» жана отко табынгандар 
менен сыйкырчылардын тобу толуктаган.  

Элчилер мунун баарын карап, бир да сөз айта алышкан жок. 
Аскерди кароо учурунда Темирлан Самарканддан Мухаммед 
Султан алып келген аскерлерге өзгөчө көңүл бурду. Бул аскер-
дин ар бир бөлүгүнүн өзүнчө түсү болгон. Бир бөлүгү кызгылт 
көк түстөгү кийим кийишкен. Алардын ээрлери, баш кийим-
дери, калкандары жана байрактары да ошондой түстө болгон. 
Башка бир бөлүгү сары түстөгү кийимдерди кийген, үчүнчү 
бөлүгү – ак, төртүнчүсү – кара кийинишкен. Аскердин ортосун-
да эң маанилүү олжолор – отуз аскердик пил турган. Алардын 
баарына сооттор жабылып, жондорунда атайын отургучтар 
болгон, ал отургучтарга баарын коркуткан эң чебер жаачылар 
отурушкан. Темирланга жакындаганда Мухаммед Султан аттан 
түшүп, чоң атасынын чапанынын этегин өөп, ага Самарканддан 
алып келген белектерин көргөздү. Темирлан өз аскерине ыраа-
зы болуп турду. 

Ал элчилерди келген жерлерине кайра жөнөтүүнү чечти. 
Байезидке кат жазган жок, бирок сөз менен айтып жиберди.

– Байезидке айтып баргыла: жихад менен газават адатка 
айланып калган өлкөнүн турмушун биз бузгубуз келбейт. Би-
рок сенин туура жолдон чыккандыгың баарына белгилүү. – Ал 
бир аз унчукпай туруп, анан сөзүн улады: - Сен барымтага алган 
адамдарды жана өз уулдарыңдын бирин мага жөнөткөнгө че-
йин күтөм. Мен аларга сабырдуу жана ырайымдуу мамиле кы-
лам. Эгер ошондой кылсаң, Рум сенде калат жана сен өзүңдүн 
тактыңда тынч отура берсең болот. Сенин мамлекетиңдин чек 
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аралары да бейпил болот. Өзүмдөн сага салам жолдойм. 
Байезид анын бир да талабын аткарбастыгын Темирлан 

жакшы билип турган. Ал өзүнүн уулун жөнөтмөк турсун султан 
Ахмед менен Кара Юсифти да бербейт. Бирок ошентсе да ошо-
ну билип туруп, ага карата дагы бир ак ниеттүү кадам жасады. 
Бул – Темирландын дипломатиясы болгон. Дипломатия бүткөн 
жерден согуш башталат. Аны болтурбоо үчүн Осмондун уулуна 
Темирлан көп жолу кат жазды. Европаны титиреткен өзүнүн 
тектеши Йылдырым Байезидди Темирлан абдан сыйлап, согуш 
аянтында ал анын каршылашы болуп калбоосу үчүн болгон 
аракетин жасады. Тилекке каршы, анын бул аракеттери ким-
дир-бирөөнүн айынан натыйжасыз болду. Ал ортодо тыңчы-
лардын согушу жүрүп жатты. Темирлан дагы бир жолу өзүнүн 
марттыгын көргөзүп, элчилерге белектерди берип, кайра жө-
нөттү. Аскерлер өз кызматчылары менен кошо Сивасты көздөй 
багыт алышты. 

Шахмат тактасында жаңы оюн башталды. Биринчи жүрүш-
тү Темирлан жасады…

Анкара сепили, 1402 -жыл.

Тарыхы Ыйса Пайгамбардын туулган мезгилине барып та-
калган Анкара сепили Бент, Инжесу жана Чубук дарыялары ко-
шулган жерде жайгашкан. Бул сепил тээ готтордун, римдиктер-
дин, византиялыктардын жана селжуктардын мезгилинде эле 
стратегиялык мааниге ээ болгон. Сепилдин эки бөлүгү болгон: 
ички жана сырткы. Сырткы сепилдин жыйырма, ал эми ички 
сепилдин кырк эки күзөттүк мунаралары, беш жөнөкөй муна-
расы болгон, аянты болжол менен квадраттык фарсахтын (106) 
жарымын түзгөн. Дубалдарынын бийиктиги жыйырма сегиз – 
отуз зираны (107) түзгөн. Кээ бир жерлерде дубалдын калың-
дыгы төрт зирага чейин жеткен (108). Бул сепилдин бекемдиги 
көптөгөн аскер башчыларын кызыктырган. 

Байезид ушул сепилди өз аскерлерин башкара турган бор-
бор кылып алды. Ал жөн отурбастан дипломатиялык каттар-
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ды жазышып, өз тыңчыларын кабыл алып, тийиштүү буйрук-
тарды берип турган. Румели менен Анадолудан тынымсыз ке-
лип турган аскерлер ушул сепилдин жанына жайгаштырылып 
жатты. Байезид өзүнүн бардык аскер башчыларына, эр жүрөк 
бүркүттөр менен шумкарларга, жээкте жашаган согушчан жана 
асылзат жөө жоокерлерге, Гарамандын атчан жоокерлерине, 
Матаншинин жөө жоокерлерине, Сарухандын эр жүрөк-атчан 
жоокерлерине, түмөндөрдүн эмирлерине, аймактардын бекте-
рине, Бурса менен Адименин аралыгындагы шаарлардын бар-
дык башкаруучуларына, кара жаачандарга, гректерге жана баш-
каларга кабар жөнөтүп, аларга өз иштерин токтотуп, тезинен 
Анкара сепилине чогулуусун буйрук кылды. 

Май айынын аягы болуп калган. Анкара сепилинин айлана-
сы жапжашыл болуп турган. Кечке маал батып жаткан күндүн 
нурлары Байезид отурган чоң бөлмөнү жарык кылгандыктан 
бөлмөнүн ичине шам же чырак жагуунун зарылдыгы жок бол-
чу. Султан өзүнүн уулу Мухаммед Челебини аскерлердин 
анабашы кылып дайындады. Чоң бөлмөдө анын уулунан тыш-
кары Стефан Лазарич, Гасан паша, Мурад паша, Али паша, уул-
дары Муса, Иса жана Мустафа отурушту. 

Темирландан кайтып келген элчилер султандын маңда-
йында дээрлик кыймылсыз абалда анын буйругун күтүп туруш-
ту. Тактыда отуруп, аларды көңүл коюп карап жаткан султан 
сүйлөдү:

– Тургула! Көргөн нерсеңердин баарын айтып бергиле. 
Элчилер ордуларынан турушту. Алардын бири эч нерсени 

апыртпастан жана эч нерсени кемитпестен, баарын көргөндөй 
айтып берди. Элчи дал ушундай кылып айтып бериши керек 
болгон, анткени тыянак чыгаруу – анын иши эмес. Жөн гана 
буйрук аткаруучу болуп иштеген элчилер ушул нерсени жакшы 
түшүнүшкөн. Өз баянын айтып бүткөн соң элчи башын жерге 
салып, унчукпай туруп калды.

Байезид бир нерсени такташ үчүн суроо берди: 
– Анын аскери Сиваска жөнөп кетти деп жатасыңбы?
– Ооба, башкаруучум, Темирландын аскери Сивасты көздөй 

жөнөп кетти.
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– Анан… анан каякка барат экен?
– Так билбейм, бирок Сивастан кийин ал Токатка барат деп 

лагерде айтып жатышты. 
Султан өзүнүн аскер башчыларына карады. Алардын баары 

азырынча унчукпай турушту. Элчилерге султан «бара бергиле» 
деген белги берип, анан Гасан пашага кайрылды.

– Биздин тыңчылар бул маалыматты тастыктап жатышат. 
Сивастан кийин Темирландын аскери Токкатка жөнөйт экен. 
Сенин оюң кандай, Гасан паша, кандай кадам жасайлы? 

Элүү жаштагы Гасан паша тажрыйбалуу аскер башчы бол-
гон, ал Байезид менен бирге бүткүл Европадан өткөн. Эң оор 
салгылашууларда ал дайыма алдыда жүрүп, буйруктарды так 
аткарган. Байезиддин салгылашуу тактикасын ал абдан жак-
тырган. Бирок ал ошол эле учурда Темирландын аскери бул 
Европа аскери эмес экенин жакшы түшүнүп турган. Темирлан 
– бул бүткүл дүйнөнү тизелетип койгон башкаруучу. Ал менен 
башкача салгылашуу керек. Эки түрк башкаруучусу макулдаша 
албаса айла жок. Бирок ушундай болуп калганы өкүнүчтүү!

Гасан паша күлүмсүрөй сакалын сылады, анан колун көкү-
рөгүнө алды.

– Оо, менин султаным, Темирландын жоокерлеринин саны 
болжол менен биздин жоокерлерибиздин санына барабар экен-
диги маалым. Жагатайлардын башкаруучусу азыр биздин ай-
макка келип, салгылашууга ылайыктуу жер издеп жатканы да 
белгилүү. Улуу султан, бектер, - деп ал султанды карады, - Ан-
кара сепилин салгылаша турган жер кылып тандасак кандай 
болот? 

Султандын уулу Мухаммед Челеби башкы колбашчы ката-
ры бир нерсени тактап алууну чечти: 

– Силер аны бул жерден тосуп, ушул жерде чечүүчү салгыла-
шуу өткөрөбүз деп жатасыңарбы? 

– Дал ошондой, канзаадам, Темирланды ушул жерден тосуп 
алабыз. Мындай кылуу бизге кандайча натыйжалуу болот? Би-
ринчиден, биздин жоокерлер жана аттарыбыз эс алып, ал эми 
Темирландын жоокерлери менен аттары узак жол басып келип, 
чарчаган абалда болот. Биздин жоокерлер салгылашууга даяр 
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турганда алардын жоокерлери эс алууну көздөп турган болот. 
Бул бизге ылайыктуу негизги шарттардын бири. 

– Ал эми экинчи чечүүчү шарт кандай? – деп Мурад паша су-
рады. – Эгер экинчи шарт да төп келсе, анда ал сунушту да ка-
был алса болот. 

– Экинчиси да кабыл алына турган шарт, урматтуу Мурад 
паша. – Гасан паша суроого анча деле көңүл бурбастан кайрадан 
султанга бурулду. – Экинчиден, биздин Анкарадагы абалыбыз 
өзүбүз үчүн ыңгайлуу болуп турат, бийиктик биздин башка-
руубузда. Биздин азыркы ээлеген абалыбыз Темирланга жак-
пайт деп ойлойм. Демек артыкчылык бизде. Эмне үчүн биз ушул 
азыркы артыкчылыгыбызды пайдаланбашыбыз керек?

Йылдырым Байезид көңүл коюп угуп жатса да, азырынча 
кандайдыр бир чечим кабыл алууга шашкан жок. 

Стефан Лазарич да сөзгө аралашты.
– Улуу урматтуум, уруксат берсеңиз, бир нече сөз айтайын. 
Байезид башын ийкеди.
– Менимче, мурунтадан бери эле пайдаланып келген ыкма-

ны кайрадан колдонуп, Темирланга күтпөгөн жерден түз эле 
Токкатта кол салуу зарыл. Сиз, оо султаным, күтүүсүз соккулар-
дын чеберисиз, - деп султанды Стефан мактай баштады. 

– Душманга ал күтүүсүз жерден сокку урушу керек. Анын ал-
сыз жери каерде болсо, кылычтар, найзалар жана жебелер дал 
ошол жерлерге багытталышы зарыл. Өзүңүздөр билгендей То-
кат – таштак жер. Мындай жерлерде жагатайлар үчүн салгыла-
шуу жана коргонуу өтө кыйын болот. 

Стефан сөзүн токтотуп, унчукпай калды. Султан болсо аскер 
башчыларын кайрадан карады. 

– Башка эч ким сөз айткысы келбейби? – Ал баарын карап 
чыгып, анан ордунан турду. Баары дагы деле унчукпай турушту. 
Султан колдорун артка алып, бөлмөнүн ичинде ары-бери баса 
баштады. Чечим чыгаруу азыр ал үчүн абдан оор болуп жатты, 
ал буга чейин мындай татаал жагдайга туш келген эмес болчу. 
Ал кандай жүрүш жасаса да, жагатайлардын эмири анын план-
дарын бузуп турган. Байезиддин ойлорун Темирлан кадимки-
дей окуп, анан такыр башкача жүрүш жасап жаткандай сезилип 
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жатты. Азыр да ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? 
Бирок кандайдыр бир чечим кабыл алуу зарыл. Демилгесиздик 
бул жеңилүү.

Байезид ушунун баарын ойлоп, ары-бери басып, Гасан па-
шанын жанына токтоту:

– Сиз туптуура ой жүгүртүп жатасыз, Гасан паша.
Аскер башчы ага ишеним көрсөтүлүп жатканына ыраазы 

экенин султанга сылык билдирди. Байезид болсо сөзүн улады: 
– Темирланды ушул жерде күтүү керек деп туура айттыңыз. 

Ал кайсыл жерде болсо да баары бир акыры ушул жерге келет. 
Бирок бир суроо туулуп жатат, ал бул жерге качан келет? 

Гасан паша бул суроону күтпөсө да ага жооп берди:
– Султаным, муну Алла менен Темирландан башка эч ким 

билбейт.
– Кеп мына ушунда болуп жатат. – Анан Стефандын жанына 

басып келип, аны жакшылап карап, мындай деди: - Бирок князь 
Стефандын сөзү да туура. Бизге ушуга чейин жалаң жеңиштер-
ди алып келип жүргөн стратегиядан эмне үчүн баш тартышы-
быз керек? 

Мухаммед Челеби бир нерсе деп айткысы келди, бирок сул-
тан колун көтөрүп, баарынын тынч болушун талап кылды. 

– Силер бир нерсени түшүнгүлө, Темирлан биздин жерлер-
ге кирип келди. Демек биз өзүбүздүн аймагыбызда салгылаша-
быз. Ал эми мунун маңызы эмнеде экенин билесиңерби? – Ал 
кайрадан баарын карады. – Мунун маңызы – эгер биз аны күтүп, 
отура берсек, бул - чоң трагедия болот. Анын аскеринде жоо-
керлерден тышкары аларды керектүү нерселер менен камсыз 
кылгандардын саны эки эсе көп, жүк ташуучу жаныбарлары, ат-
тары, төөлөрү жана эшектери абдан көп. Булар – көчмөн динас-
тия! Ошончо аскердин баарын багып, кийиндирүү керек, андан 
тышкары жаныбарларды да багуу керек. Азыр эгин орулуп-жы-
йылып жаткан убак, эгер салгылашуу башталса, эл өз ишинен 
алаксыйт, биздин карамагыбыздагы элдерден Темирланиддер 
баарын тартып алышат. Кайгылуу окуялар болот. Эгиндер өрт-
төлүп, ал эми Темирланга багынбаган шаарлар менен айылдар 
жакырданышы мүмкүн. – Ал өзүнүн сөзүн бүтүп, терезенин жа-
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нына келип, батып жаткан күнгө карады. Батып жаткан күндү 
өзү менен салыштырып көрүп, селт эте түштү, анан бул ойду 
дароо өзүнөн кууду. Өзүнүн тактысына кайтып келип отуруп, 
анан сүйлөй баштады:

– Силер эмне, биздин карамагыбыздагы элдин кандай ба-
лакеттерге туш болорун билип туруп, ушул жерде күтүп отура 
берүүнү каалап жатасыңарбы? Чечим мындай болот! Аскерибиз 
Токкатты көздөй жөнөйт. Темирланга күтүлбөгөн сокку жа-
соого убакыт келди…

Сиваста Темирланга Токкатка баруучу жол тар экенин жана 
өтө алгыс токойлор менен курчалганын кабарлашты. Андан 
тышкары Байезиддин аскерлери дарыялардан өтө турган жер-
лердин баарын ээлеп алып, Темирланиддерди күтүп турушкан. 
Согушту өзүнүн туруктуу кесиби кылып алган Темирлан үчүн 
мындай нерсе күтүлбөгөн нерсе болгон эмес. Шахрух эртең ме-
нен ага ушул кабарды алып келгенде, ал шахмат тактасынын 
жанында отуруп, өзүнүн кезектеги жүрүшүн ойлонуштуруп 
жаткан. Шахрухту угуп жатып, ат менен жүрдү.

– Кызык, менин ушул жүрүшүмдөн кийин Байезид эмне кы-
лат болду экен? 

Айтылган бул сөздөн Шахрух эч нерсе түшүнгөн жок.
– Эмне дегиңиз келип жатат, башкаруучум?
Анын суроосуна Темирлан көңүл бурган жок. 
– Бул жерде бир убакта бир нече ишти жасаш керек. – Ал өз 

уулун көңүл коюп карады. – Биринчиден, биз ушул жерде аскер-
дик лагерди жайгаштырып, каршылашты күтөбүз. Ушул уба-
кыттын ичинде жаныбарларыбыз да эс алып алышат. Экинчи-
ден,  Байезидди өзүбүзгө тезирээк келтирүү максатында анын 
аймагына тереңдей беребиз жана жолдо бара жатып, баардык 
жерлерди ээлеп, бардык нерсени кыйратабыз. Осмондун уулу 
бизди бардык жерде деп ойлосун. Мен алган маалымат боюнча 
анын аскеринин көп бөлүгүн жөө жоокерлер түзөт. Эгер ошон-
дой болсо биздин артыбыздан көп жүргөн сайын алар ошончо-
лук көп чарчайт. Ал эми чарчаган жоокерлерди жеңүү кыйын 
эмес. 
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Атасынын аскер башчылык логикасына Шахрух дагы бир 
жолу таң калды. Ал атасы бул жөнүндө дагы эмне деп айтарын 
күтүп турду. Бирок атасы өз сөзүн улаган жок, азыр «мугалим-
окуучу» оюнун ойной турган убакыт эмес эле. Эми мугалимдер 
согуш жана убакыт болуп калды. Убакыт сынагынан өтө алба-
ган тарап убакыттан айрылган. Азыр ал үчүн убакыт жана мей-
киндик деген түшүнүктөр жоголуп жатты. Жаны асманга учуп, 
азыр Алланын алдында сынак тапшырып жаткан шакирт. 

Мындай ойлордон аны Башкаруучу алаксытты. 
– Султан Гусейинге барып, менин атымдан айт: эки миң 

жоокер алып, Токкатка барсын, ал жактан «тилди» алып кел-
син. Шах Мелик өз адамдары менен Кайсери тарапка жөнөсүн. 
Алар ар тараптан канчалык көп «тилдерди» алып келишсе, биз-
де ошончолук көп маалымат болот. Эсиңде болсун, уулум, кар-
шылаш тууралуу канчалык көп билсең, жеңүү мүмкүнчүлүгүң 
да ошончолук көп болот. Салгылашууну булчуң же кылыч гана 
жеңбейт. Салгылашууну ал баштала электе жеңүү зарыл. 

…Токойдогу дарактарга ай өзүнүн шооласын тийгизген-
диктен алардын сөңгөктөрү чоң болуп көрүнүп жатты. Токой-
дон кээде карышкырдын улуганы же үкүнүн үнү угулуп жатты. 
Султан Гусейин өзүнүн эки миң жоокери менен кошо токойго 
тереңдеп кирип баратып, үн угар замат колун көтөрүп, «токто-
гула! деген белги берди. Жымжырттыкта аттардын кишенөөсү-
нөн башка бир да дабыш угулган жок. Баары айлананы көңүл 
коюп угууга аракет кылып жатышты. Капысынан анын башы-
нын үстүнөн үкү үн чыгарып өтүп кетти. Султан Гусейин эрктен 
тыш ийилип, үкүнү тилдей баштады «Учканга дал ушул убакыт-
ты тандаганын кара!» Болгондо да менин башымын үстүнөн…».

Алар кайрадан өз жолун улантып, жаңы эле алдыга жыла-
йын дегенде арабанын чыйкылдаган үнү угулду. Ал өзүнүн ко-
лун көтөрүп, адегенде оң жакты, анан сол жакты көрсөттү. Бир 
нече атчан жоокер өздөрүнүн аттарын дароо эле ошол көрсө-
түлгөн тарапка багытташты. Арабанын чыйылдаган үнү бара-
бара жакындап, анан өзү да көрүнө баштады. Эки атка чегилген 
арабада болжол менен отуз, отуз беш жаштагы эки эркек киши 
отурган экен. 



– 498 –

Атчандардын бири алдыга чыгып, арабанын жолун тороду. 
Арабада отургандардын бири тизгинди тартканда арабанын 
чыйкылдаган үнү да токтоду. 

Канзаада алардын жанына жетип келди. 
– Силер кимсиңер? Каяктан каякка бара жатасыңар? Жана 

түнү токойдо эмне кылып жүрөсүңөр? 
– Биз Токаттан келе жатабыз, - деп жоокерлердин Темирла-

ниддер экенин кийимдеринен байкаган бири жооп берди. – Бул 
жакта тынч эмес, бардык жерде аскерлер жүрүшөт. Токкатта 
биз тууганыбыздын үйлөнүү тоюна барганбыз. Биздин курал-
дарыбыз бар болгондуктан токойго коркпостон кирдик. 

Султан бир нерседен шектенди: «Булар тыңчылар болуп 
жүрбөсүн?». Бирок анын мынтип шектенүүсү көпкө созулган 
жок. Бектердин бири арабанын жанына келип, жакшылап ка-
рап, анан сурады: 

– Сен Рыза эмессиңби?
Рыза да бекти жакшылап караган соң тааныды.
– Оо, Сафтар бек, сизсизби! – деп Рыза кыйкырып жиберди. 

Ушундай кооптуу жагдайда өз таанышына жолугуп калганына 
ал абдан кубанды. 

Канзаадага бурулуп Сафтар бек айтты: 
– Бул Сивастык Рыза, мен муну тааныйм.
– Токойдо атчандарды көрбөдүңөрбү? – деп Султан Гусейин 

сурады.
Рыза эми коркпой эле койсо болорун сезип, жооп берди:
– Көрдүк, күн батарда абдан көп атчандарды көрдүк, бирок 

алар Сивас тарапка кеткен жок, - деп Рыза карама-каршы тарап-
ты көргөздү. – Тээ тиги жерде, тоолордун арасында кокту бар, 
алар ошол тарапка кетишти. 

– Силер бул жерлерди жакшы билет окшойсуңар…
Арабада отургандардын экинчиси жооп бере койду: 
– Ооба, биз бул жерлерди беш колдой билебиз. 
– Абдан жакшы. – Султан Гусейин атты, анын тизгинин тар-

тып буруп жатып, Сафтар бекке айтты: - Сен булардын бирин 
ээрчитип, коктуга анын үстү жагынан жакындайсың, мен болсо 
миң жоокер менен мына ушул тараптан барам. – Анан багытты 
көргөздү. – Алар ошол коктуда түнөшү толук ыктымал. 
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Султан Гусейин ошол эле түнү Байезиддин уулу Муса же-
тектеген тыңчылар тобуна кол салды. Кол салууну күтпөй тур-
ган миңге жакын жоокер ар жакка чачыранды болуп качышты, 
көбү өлтүрүлдү. Муса өзүнүн бир нече адамы менен кошо зорго 
качып кутулууга жетишти. Султан Гусейин эки улуу саркерди 
туткунга түшүрүп, Сивасты көздөй бурулду. 

Байезид менен Темирландын ортосунда мышык-чычкан 
оюну башталды. 

Темирлан Сивастан чыгып, Токкатка жөнөгөнүн уккан Ба-
йезид ал жакка да өзүнүн аскерин жөнөткөн. Бирок Темирлан 
түндүккө эмес, Кызыл-Ырмак дарыясын бойлоп, түштүк-батыш 
тараптагы адырлуу жерге жөнөгөн. Ал дарыя жайык болбого-
ну менен эки каршылаш аскерди бөлүп турган. Темирланиддер 
бир жуманын ичинде Кайсериге жетип барышты. Ал жерде ас-
кердик лагерь жайылып, жоокерлер менен аттар эс алышты. 
Бирок ишсиз отурушкан жок, ошол жердеги айылдарды талап-
тоношту. Ал эми Байезид аларды бардык жерден, тоолордон, 
токойлордон жана түз жерлерден издеп жатты. Тыңчылардын 
акыркы кабары аны аябай катуу ачуулантты: «Темирлан жана 
анын аскерлери Анадолунун түздүгүндө, бирок алардын жүргөн 
жерин эч ким аныктай албай жатат. Ал жөнүндө кандайдыр бир 
маалымат алуу мүмкүн эмес болуп жатат». Байезид ушундай 
кабарларды угуп, абдан ачууланып жатты жана бир мүнөт да 
токтобостон Темирланды издеп, тыңчылардан жаңы кабарлар-
ды күтүп жатты. Ал эми Темирлан күтүүсүз жерден жоголгон-
дой эле кайрадан күтүүсүз пайда болуп калды. Бул жолу анын 
аскери Анкаранын түштүк-батыш тарабындагы Кир шаарынын 
аймагында пайда болду. Бул жерде эки тараптын тыңчылары-
нын ортосунда кагылышуу болду. Бирок Темирлан бул жерде да 
кармалган жок. Ал Анкара сепилинин жанында Байезидден бир 
жума мурун пайда болуп, аны курчоого алып, ошол жерде аскер 
лагерин жаюуга буйрук берип, салгылашууга даярданды. Байе-
зид ал учурда Анкара сепилинде эмес болчу. 

Байезидге ушул кабарды угузушканда, ал ачуусу гана кел-
бестен, коркуп да кетти. Чынында коркуп кетти. Ага арбактар 
жерден туруп, ага каршы көтөрүлүш чыгаргандай сезилди. 
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Анын уйкусу качып, такыр эс ала албай койду. Темирлан болсо 
Анкаранын жанына аскердик лагерин жайып, өзүнө артыкчы-
лык даярдап алды. Ал убакыттан утуп жатты. Осмондор алар-
дан бир жумалык аралыкта болушкан. Бул Темирланиддерге 
салгылашууга ылайыктуу жер тандап, сепилди курчоого алууну 
баштоого мүмкүнчүлүк берди. Ал ошондой эле жоокерлер ме-
нен жаныбарларды эс алдырып, дарыянын нугун өзгөртүп, Ба-
йезиддин мурунку лагерин жок кылууга жакшы мүмкүнчүлүк 
алды. Гасан пашанын жүйөлүү сөздөрүнө карабастан Байезид 
ал жерде салгылашуудан баш тарткан болчу. Эми Темирлан дал 
ошол жерде салгылашкысы келип жатты. Темирлан өзүнүн кү-
түлбөгөн кадамдары менен Байезиддин бардык пландарын бу-
зуп, өзү каалаган нерсеге жетишти. 

Мындан тышкары Байезидке Темирлан психологиялык 
жактан да сокку урду:  Байезиддин анын карамагына кирген ай-
мактар менен мурдагыдай байланышы үзүлгөн. Эгер жагатай-
лардын Эмири сокку берсе, жакшылап берген. 

Эми Осмондордун башкаруучусунун Анкарага умтулуудан 
башка аргасы калбады. Өз мамлекетинин батыш тарабына кай-
тып жатып, ал коркунучтуу көрүнүштөргө күбө болду. Тебелен-
ген жана кургап калган талааларды, Темирланиддер талап-то-
ногон айылдарды жана шаарларды көрүп жатты. Ушулардын 
баарын көрүп, Байезиддин жоокерлеринин ындыны өчө башта-
ды. 

Ал Анкарага жакындаганда анын аскеринин абалы жакшы 
эмес болчу. Жоокерлер бардык нерсеге болгон ишенимдерин 
жогото баштады, көптөгөн улуу зардалдардын абалы да жакшы 
эмес эле. Жоокерлердин арасында ачкачылык башталды. Ал 
жердеги жалгыз суу булагы Темирландын карамагында болчу. 

Июль айындагы Анкарадагы түндөр аябай ысык болду. Кеч 
кирер замат айланада чегирткелердин ырдаганы башталып, 
алардын үндөрүнө дарыядагы бакалардын үндөрү да кошулуп 
турду. Жоокерлер мындай какофониядан тажап, кээде дарыяга 
таштарды ыргытып да жатышты. Мындай учурда бакалар бир 
азга унчукпай туруп, анан кайрадан чардай баштачу. 

Аскердик лагердин көп сандаган чатырларынын араларын-
да оттор күйүп турду. Ар бир тарап эртеңки салгылашууга даяр-
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данып жатты. Ысыктан алсыраган жоокелер эми оттун жанын-
да эч нерсе болбогондой отурушту. 

Кара татарлардын жетекчиси Тогай бек оттун айланасына 
бардык бектерди чогултуп, аларга көрсөтмөлөрдү берип жатты. 

– Темирлан жөнөткөн канзаада менен өзүм сүйлөштүм, - деп 
Тогай бек айтып, оттогу көмүрдү колундагы таягы менен чукуп, 
күлдүн ичине салынган жумуртканы тоголотуп бери тартты. 
Аны кармап, колдорун күйгүзүп албаш үчүн бир колунан экин-
чи колуна тоголото баштады. Баары аны карап жатканын көрүп, 
жумуртканы буттарынын жанына коюп, өз сөзүн улады. – Ооба, 
Темирлан сөз берди: бизге жерлерди бөлүп берет, жаныбарлар-
ды берет, жадагалса акча жагынан да жардам берет. Мен айт-
кандай кылабыз. Салгылашуу башталгандан кийин Темирлан-
дын кара байрагы үч жолу солк этет. Бул – ал тарапка өтүү керек 
экенин билдирген белги болот. Баары түшүнүктүүбү? 

– Албетте, түшүнүктүү, - деп бектердин бири жооп берди. – 
Кандай болгондо да осмондорго караганда Темирланиддер биз-
ге жакыныраак. 

Тогай бек ийилип, бир аз муздаган жумуртканы алып, анын 
карарып калган кабыгын тазалады. Бышырылган жумурткадан 
жеңил жыт чыгып жатты. Аны оозуна салып чайнап, анан сөзүн 
улантты.

– Кеп осмон түрктөрүнүн бизге жакын эместигинде эмес. 
Кеп… - Ал унчукпай калды. – Осмон түрктөрү бизди экинчи 
сорттогу адамдардай санашат. Бирок биздин уруубуздун асыл-
заттыгы алардыкынан кем эмес. Эгер тереңирээк каза турган 
болсок, алардан жогору турат… Анан дагы… Силер биздин ан-
тыбызды унуткан жоксуңарбы? 

– Кайсыл антты айтып жатасың, Тогай бек? – деп өзүнүн 
жетекчисине кыңк этпестен ишенип, анын буйруктарын кыңк 
этпестен аткарган бектердин бири сурады.

– Бизди Байезид багындырып алганда берген антыбызды 
айтып жатам. – Бектерди Тогай бек жакшылап карады. 

Бектер макулдуктарын билдирип баштарын ийкешти. 
– Эсибизде, эсибизде… Мындайды унутууга болобу? Румдун 

султаны бизди кемсинткен. 
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– Кыш, кыш, кыш, ал күндөр кайрылып келбесин! – деп 
мындай нерсе кайталанбасын деген ырымды аткарып, алардын 
бири өзүнүн кулагын үч жолу тартып койду. – Бизден бардык 
нерсени тартып алган. Малдарыбыз чөптүн ордуна таштарды 
жесин дегенсип, бизге аскалар менен таштарды калтырып, баш-
каларга жайыттарды таратып берген! 

Тогай бек миң башчыларга буйрук берди: 
– Мейли, өч алуу жөнүндө ал антыбызды эртеби-кечпи атка-

рабыз. Эгер аткарбасак, баш кийим кийип жүрүүгө акыбыз жок 
болуп калат, анда жоолук салынып алганыбыз эле оң. Белги бе-
рилер замат бардык миң башчылар аттарын Байезидке каршы 
бурушат. Ошондо Байезид бизден улуу деп санаган Стефанга 
эмне болорун көрөбүз. 

Кара татарлардын лагеринде бөтөн бирөө болгон эмес, 
алардын баарынын ойлору жана тилектери бир болгондуктан 
бул жердеги сөздү Байезидке айтуу эч кимдин оюна да келген 
эмес. Түрктөрдүн арасында чыккынчылык кылуу эң оор кыл-
мыш катары саналган. 

Күзөт башчысынын кайраттуу үнү угулду.
– Сен кимсиң? Тур ордуңда! Биздин лагерге султандан баш-

ка эч ким кире албайт деген буйрук бар. 
– Андай буйрукту ким берген? – деп лагерге кирүүгө аракет 

кылган адам сурады. 
– Биздин жетекчибиз Тогай бек, - деп күзөт башчысы жооп 

берди.
Бектерге Тогай бек дароо чатырларга тароого буйрук бер-

ди. Өзү болсо ордунан туруп, үн чыгып жаткан тарапка басты. 
Конокту ал дароо эле тааныды. Ал – султандын оң колу, серб 
Стефан Лазарич экен. Тогайдын көз алдында дароо жаман ой-
лор жана божомолдор пайда болду. Бирок ал сыртынан эч нер-
сени билдирген жок. 

– Оо, биздин лагерге ким келгенин көрдүңөрбү! Князь Сте-
фан өзү келген тура! Түнү келипсиз, баары жайындабы? – деп 
сурап, анан күзөтчүлөргө келген кишини өткөрүүгө буйрук бер-
ди. – Келиңиз, урматтуу князь. Бул түнү менин жоокерлеримди 
ойготпойттурсуз. 
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Князь Стефан аскердик лагердин борбордук аянтына өтүү-
дөн баш тартты. 

– Баары жайында, - деп ал Тогай бекке сырдуу карады. – Сул-
тандын буйругу боюнча келдим. Бардык лагерлерди текшерип, 
эртеңки салгылашууга даярдык кандай экенин карап жатабыз. 
Эгер кандайдыр бир көйгөйүңөр бар болсо, чечүүгө жардам бе-
ребиз. Бирок силерде баары жайында болсо керек деп үмүт кы-
лам. 

– Бизде баары жайында, урматтуу князь, - деп Тогай бек 
маанилүү бир нерсенин четин чыгарып жооп берди. – Бизде эч 
кандай көйгөй жок. Зарыл болгон нерселерди өзүбүз чечебиз. 
Эртең биз жеңиш үчүн колубуздан келгендин баарын жасай-
быз…

 20-июль, 1402-жыл

Эки тараптын тең жоокерлери азандын үнүнөн ойгонушту. 
Ар бир тараптан тең «Аллаху Акбар!» деген кыйкырыктар бара-
бара күчөй баштады. Эки тарап тең түркчө сүйлөшүп жатышты. 

Эң күчтүү аскер башчыларынын эң күчтүү аскерлери бири-
бирине карама каршы жакта турушту. Ар бир тараптан кылыч, 
найза жана жебелер менен куралданган эки жүз миң жоокер би-
ри-бирин жек көрүп карап турду. Эки аскер башчысы тең намаз 
окуп бүткөн соң өз аскерлерин тизе баштады. 

Темирлан кечинде эле өзүнө башкы астрологду чакыртып, 
ага жылдыздарды карап көрүүнү айткан. Астролог Индияга жа-
салган жортуул учурундагы өзүнүн жаңылыштыгын дагы бир 
кайталап, башкаруучунун ачуусун келтирбеш үчүн жылдыздар 
жакшы жайгашып, жеңишти көрсөтүп жатканын айтты. Астро-
логдун жообу Темирландын жоокерлеринин көңүлдөрүн көтө-
рүп, шыктандырды. Андан тышкары Темирлан өзүнүн бардык 
аскер башчыларын үмүттөндүрүп, өзүнүн түшүндө пайгамбар-
ды көргөнүн жана ал менен сүйлөшкөнүн айтты. Түшүндө пай-
гамбарды көрүү, андан тышкары ал менен сүйлөшүү – жакшы 
белги болду. 
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Темирлан аскердик тизимдин оң капталына канзаада Омар 
Шейхти, Таш Темирлан Огланды, Юсиф Моголду, Хожа Алини, 
Довлат Темирланды, Мухаммед Кавчыны, Сарай Мүлк Тавачы-
ны, Эльчи Иугуну, Мухаммед Тавачыны, Суфи Халилди, Шейх 
Мухаммедди, Караманды, Жаханшахты, сол капталга – Жалал 
Аль-Исламини, Шах Вели Севинжекти, Танрывермишти, Лукман 
Тавачыны, Султан Барласты, Гажи Сейфеддинди, Шейх Арслан-
ды, Довлет Хожа Барласты, Сейид Хожаны, Осмон Тавачыны 
жана башка бектерди дайындады. Алдыңкы катарга башчы кы-
лып Мухаммед Султанды дайындады. 

Пилдерге темир сооттор кийгизилип, үстүлөрүнө отургуч-
тар орнотулуп, алардын үстүнө эң мыкты жаачылар чыгып оту-
рушту. 

Өзүнүн айланасына бүткүл Румдан чогулткан мыкты аскер 
башчыларын жана жоокерлерин тизди. Көздөрүнө чейин темир 
соот менен жабылган жыйырма миң серб жоокерлеринен тур-
ган оң капталды жетектөөнү ал стефанга тапшырды. Канзаада 
Челеби сол капталды жетектеди. Уулдары Муса жана Мустафа 
арт тарапта турушту. Башка эмирлер менен пашалар – Фарах 
паша, Игидбек, Темирташ, Хожа Фируз, Исабек, Гасан паша, Му-
рад паша, Али паша, Ягуб, Юсиф, Элтарбан, Эльдегиз жана баш-
калар да өз ордуларын ээлешти. 

…Салгылашууга толук даяр болгон эки аскер бири-бирине 
карама каршы турду. Көптөгөн түркүн түстүү байрактар эки 
тарапта тең желбиреп жатты. Салгылашуу башталардан мурун 
Темирлан атынан түшүп, эки рекет намаз окуп, анан кайрадан 
атына отурду. 

Добулбастардын жана сурнайлардын үндөрү чыгып, Анка-
ранын бардык түздүгүн аскердик музыканын үндөрү каптады. 
Мындай үндөрдү уккан ал жердеги жапайы айбандар жана чым-
чыктар ал жерден алысыраак жакка кетишти. 

«Аллаху Акбар!» деген ураан менен эки тарап тең бири-би-
рине жакындай баштады. Тарыхта ушунчалык көп аскердин 
ушундай салгылашуусу болгон эмес! Бул салгылашуу ошол мез-
гилдеги эң чоң салгылашуу болгон. Эки исламдык, эки түрк ас-
керлери бири-бири менен кагышты. Бул салгылашууну бүткүл 
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дүйнө байкап жатты. Азыр эч ким жеңиш жөнүндө ойлогон жок, 
негизгиси – салгылашуу болчу. 

Эки тарап тең адегенде бири-бирине жебелерди жаандай 
жаадыра баштады. Ышкырып учуп, күндү тосуп калган сансыз 
жебелерден асман да карарып кетти. Июль айынан ысыктыгы 
жоокерлерди андан бетер ачуулантып жатты. Эки карама-кар-
шы тараптагы жоокерлер тең көптөн бери кан төкпөй жүрүп, 
канга суусап калгандай таасир калтырды. Ышкырып учуп жат-
кан жебелер өз курмандыктарын жан талашып издеп жатты. 
Жоокерлер өздөрүн калкандар менен тосууга аракет кылып 
жатышты, бирок жебелер заматта эле алардын көбүнүн өмүрүн 
алды. Жебелер жоокерлердин буттарына, колдоруна, моюнда-
рына сайылып жатты, айлананын баары онтоолорго, урушкан, 
сөгүнгөн кыйкырыктарга толуп кетти.  

– Энеңди урайын!... Мага жебе тийди…
– Энеңди урайын, гяурдун баласы, сен мени өлтүрдүң!
Салгылашуу кызый баштады. Жарадар болгондор жаандай 

жаап жаткан жебелерге көңүл деле бурбай калышты. 
Миң башчылар кыйкырышты:
– Баарыңар калкандар менен коргонгула! 
Калкандар жоокерлердин денелерин жебелерден коргоп 

жатты. Арада бир аз эле тыныгуу пайда болор замат салгыла-
шуу аянтындагылар бири-бирин сөгүп жатышты. 

Бир тарап кыйкырып жатты:
– Колуңардан келгени ушулбу, энеңди…
Экинчи тарап жооп берип жатты:
– Азыр, азыр, тура тургула, менин жебелерим силердин баа-

рыңарды жок кылат, эч кимиңер калбайсыңар! Анан эгер баш 
кийими бар эркек керек болуп калса, мени чакырасыңар…

Мындай кыйкырыктарды ышкырып учкан жебелер үзүп 
жатты. 

Миң башчылар кайрадан кыйкырып жатышты: 
– Калкандарды көтөргүлө! 
Жаачылар бир аз убакытка токтоп калышты. Эки тарап тең 

чабуулга өтүүгө даабай тургандай сезилди. Акыры жаа менен 
атышуу токтотулуп, кайрадан добулбастар менен сурнайлар-
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дын үндөрү чыкты. Аскерлер бири-бирине жакындай башташ-
ты. Алардын арасындагы аралык жыйырма-отуз зиряга (108) 
кыскарганда, эки тараптын тең аскердик тизими бузулду. Эки 
тарап тең «Аллаху Акбар!», «Сок, чап!» деген кыйкырыктар ме-
нен бири-бирине кол салышты. Жоокерлер адегенде аралык 
мүмкүнчүлүк берип жатканда каршылаштарын найзалар менен 
сайып өлтүрүүгө аракеттеништи, андан кийин аларды жерге 
ыргытышып, кылычтарын сууруп, өздөрүн калкан менен кор-
голоп, алдыга өтүп салгылашып жатышты. 

Эми эч ким сөгүнбөй да калды, анткени салгылашуу кы-
зып жаткан учурда алардын оюнда бир гана нерсе болуп жатты 
– душманды өлтүрүү. Жердеги жансыз денелер канчалык кө-
бөйгөн сайын жоокерлердин көздөрүн да ошончолук канталап, 
жырткычтарга айланып жатышты. Эч ким өлүм жөнүндө ойло-
бой жатты, өлүмдү кылычтын эркине коюшту. 

Анкара сепилинин жанындагы түздүктө түрк түрктү, мусул-
ман мусулманды өлтүрүп жатты. 

Кылычтардын чакылдаган үндөрү, чокморлордун жана күр-
сүлөрдүн күңүрт үндөрү күрс-тарс эткен бир дабышка биригип 
жатты. 

(108) 10-15-метр. 
Жердеги жашыл чөп бара-бара кызыл түскө боёлуп барат-

ты. Жоокерлердин көбү каршылашынын соккусуз эле кандын 
көлчүгүнө сыйгаланып жыгылып жатышты. Ал эми жансыз де-
нелердин же жөн гана жыгылып түшкөндөрдүн үстүнөн жүгүр-
гөндөр өлүмгө жакындап баратышты. Айланада кесилген кол-
дор, буттар жана баштар жатты…

Ортодогу жөө жоокерлердин салгылашуусунда янычарлар 
айырмаланып, Темирланиддерди артка сүрө баштады. Жоо-
керлер соккуларды кайтарып, акырындык менен артка чегине 
баштады. Муну байкап турган Темирлан сабырдуулук кылып, 
ортодогу жөө жоокерлерге азырынча жардам жөнөтүүгө шаш-
кан жок. Янычарлар болсо Темирланиддердин артка чегинип 
жатканын көрүп, кайраттана башташты жана бүгүн жеңиш 
алардын колдорунда болоруна ишенип калышты. Бирок алар 
жаңылып жатышкан. Темирлан улуу тактик болгондуктан, ал 



– 507 –

янычарларды тузакка түшүрдү. Темирланиддер дагы он метр-
ге артка чегинишкенде, Эмирдин буйругу боюнча үч күн мурда 
эле жерге казылып даярдалган жиптер тартылды. Бир маалда 
күрс-тарс эткен дабыш чыгып, эндүүлүгү алты зира жана терең-
диги бир зирлык (109) аңдын ичине төшөлгөн тактай төшөм-
дөрдү чаң менен өйдөгө көтөрүштү, анан ошондой эле күрс-тарс 
эткен дабыш менен аларды жерге түшүрүштү. Алдыда бара 
жаткан янычарлар жеңиштин даамын сезип, арт жактарынан 
чыккан күрс-тарс эткен дабыштарга көңүл бурушкан жок. Би-
рок ага көңүл бурбай бекер кылышты – алардын артындагы аң 
мунайзатка толтурулган болчу. Күйгүзүлгөн бир нече жебе ал 
мунайзатты көз ачып жумганча алоолонтуп жиберди. Адегенде 
түтүн пайда болду, анан тактай төшөмдөрдүн астынан от чыга 
баштады. Янычарлар аң эмне үчүн казылганын түшүнүшкөндө 
кеч болуп калган. Оттун жалыны аларды эки жакка бөлүп тур-
ду. Алоолонгон жалын өз курмандыктарын издеп жаткандай се-
зилди. Көп өтпөй ал өз курмандыктарын тапты. Темирланиддер 
дагы бир аз артка чегинип, анан эки жакка сыйлыгышты. 

Янычарлар өтө жаман кырдаалга туш болушту, алар ал-
дыга да, артка да жыла албай калышты. Бир маалда алардын 
маңдайында жаачылар пайда болушту. «Аткыла!» - деп Эмир 
буйрук берди. Мөндүрдөй жааган жебелер бир нече мүнөттүн 
ичинде жерди жансыз денелерге толтурду. Оттун арт жагында 
калган янычарлар жардамга келе алышкан жок – алоолонгон 
от алардын жолун тосуп турду. Тирүү калгандар качууга ара-
кет кылышты, айрымдары жадагалса оттон секирип өтүүгө да 
аракет кылышты, бирок алоолонгон чоң от аларды дароо эле 
өз кучагына алып коё берген жок. Ошентсе да алардын бири 
аңдын аркы тарабынынын четине секирүүгө жетишти. Бүткүл 
денесин от каптаган ал янычар катуу кыйкырган бойдон өзү та-
раптагыларды карай чуркады. Бирок ал байкуш өзү тараптагы-
ларга жетпей кулап, өз жанын Улуу Жаратуучуга берди. Тузакка 
түшкөндөрдүн арасынан эч ким кутулган жок. Аман калганда-
ры жаачылардын буталарына айланышты. 

Алоолонгон от бир аз басылып, түтүндөр дээрлик жогол-
гондо, салгылашуу мурдагыдан бетер кызып, мурдагыдан да 
каардуу боло баштады. 
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Байезиддин канзаада Челеби жетектеген сол капталы Те-
мирландын аскердик тизиминин оң капталына кол салды. Ушул 
салгылашуу башталгандан кийин Темирлан буйрук берди: 

– Менин байрагымды үч жолу чайпалткыла. 
Темирлан бул салгылашуунун натыйжасын бүгүн чечүүнү 

каалады, анткени анын созулуп кетишин каалабады. Мындай 
салгылашууда ар бир мүнөттүн өз мааниси бар эле. 

Темирландын аскердик жөндөмдүүлүгү жана амалдуулугу 
чексиз болгон. Анын жанындагы адырга орнотулуп, ортосуна 
ажыдаардын сүрөтү түшүрүлгөн кара байрак үч жолу чайпал-
ды. Бул байрак Эмирдин жеңишинин башталышы болду. Татар-
лардын жетекчиси Тогай бек, канзаада Челеби менен бирге Те-
мирландын оң капталына чабуулду баштаганда, адырдагы кара 
байрактан көзүн албай жатты. Ичинен ал кара байрак салгыла-
шуу башталганга чейин чайпалса экен деп тилеп жатты, ант-
кени Темирланиддер менен салгылашууну каалаган эмес. Ал 
адырдагы байрактын кыймылын көрөр замат өзүнүн байрагын 
көтөрүп, аны да үч жолу чайпалтып кыймылдатты. Ошол учурда 
анын адамдары өздөрүнүн саркеринин белгисин көрүп, кылыч-
тарын кындарына салып, аттарын теминишти. Жыйырма миң 
атчан жоокер Темирланиддер тарапка шашылып жөнөштү. Кан-
заада Челеби аларды көрүп, адегенде кара татарлар бул салгы-
лашууда айырмаланып, чоң эрдик көргөзүүнү чечишкен го деп 
ойлоду, бирок бир аздан кийин баары өзгөрдү. Темирланиддер 
кара татарларды көрүп, баарын түшүнүштү. Аларды карай аты-
рылуунун ордуна кубанып кыйкырып, ышкырып жатышты: 

– Биздикилер келишти!
– Келгиле, туугандар, келгиле!
Темирланиддердин жанына келген кара татарлар саламда-

шуунун белгиси катары калкандарын такылдатышты. 
Тогай бек атын дароо эле Шахрух тарапка бастырды. Ал аны 

баш кийиминдеги айырмалоочу белгисинен тааныды. Жанына 
келип, аттан секирип түшүп, Шахрухдун үзөнгүсүн өптү. 

– Башкаруучум, кара татарлардын жыйырма миң атчан 
жоокери сиздин буйругуңузду аткарууга даяр! 

Канзаада ийилип, саламдашуу үчүн Тогай бекти чыканагы-
нан кармады. 
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– Мекендештериңерге кош келгиле! Өзүңөрдүн эрдигиңер-
ди көрсөткүлө, эр жүрөк арстандар! Каршылашты соккула!  

Тогай бек «аткарылат!» деп айтып, атына секирип минип, 
кыйкырды: 

– Менин баатырларым, өч алуунун убагы келди, менин ар-
тымдан жүргүлө! Алга! 

…Согуштун өз мыйзамдары бар. Кечээги дос бүгүн душман 
болуп калышы ыктымал жана тескерисинче кечээги душман 
бүгүн дос болуп калышы да мүмкүн…

Тогай бектин атчан жоокерлери аттарын теминип, осмон-
дордун катарын жиреп киришти. Алдынан чыккандын баарын 
алар чөп чапкандай сулатып баратышты. Темирландын аскер-
дик тизиминин оң капталы аларга кара татарлар кошулган-
дан кийин эки эсе күчтүү болуп калды. Канзаада Челеби жаг-
дайды өз пайдасына өзгөртүүгө аракет кылып, салгылашууга 
сол капталдан кошумча күчтөрдү киргизди. Ал селдей болуп 
каптап келе жаткан кара татарларды кошумча күчтөр менен 
токтотууга аракет кылды. Ал өзүнүн жаңы кошулган кошумча 
күчтөрүнө таянды. Бирок кеч болуп калды: кара татарлардын 
артынан келе жаткан Темирланиддер эч кимди аябастан, душ-
манга өз тизимин жөнгө салууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. 
Канзааданын туткунга түшүп калуусуна аз эле калган болчу, 
анткени кара татарлар ага өтө жакындап келип калышты. Че-
леби жагдайдын оордугун түшүнүп, каалабай турса да буйрук 
берүүгө аргасыз болду: 

– Байрактарды көтөрүп, артка чегинүүгө буйрук бергиле! 
Добулбастарды согуп белги бергиле. 

Добулбастар согулуп, байрактар чайпала баштады. Осмон-
дор адегенде аскердик тизимди бузбастан, акырындык менен 
артка чегине башташты, бирок бир аз убакыттан кийин алар-
дын баары тизимди бузуп, башаламан качып жөнөштү. Алар-
дын мынтип качышы багынганга барабар болгон. Ал эми Те-
мирланиддер короо койлорго жулунуп кирген карышкырлар-
дын үйүрүндөй болуп баарын оңго, солго кыйратып жатышты.  
Байезиддин аскердик тизиминин сол капталынын жеңилиши 
анык болуп калды. Бирок оң каптал менен борбордун ортосун-
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дагы князь Стефан жетектеген жыйырма миң жоокер, катар-
ларды толтуруп, жагдайды өзгөртүп жибериши мүмкүн эле. 
Буттарынан баштап баштарына чейин темир соотторду кийген 
серб жоокерлери катуу каршылык көргөзүшүп, кээде басым кы-
лууга да жетишип жатышты. Алардын көздөрдүн маңдайында 
гана тешиктери бар темир соотторун кылыч да, жебе да албай 
жатты. Төрт бурчтук түрүндө турган сербдердин катарын те-
шип өтүү да мүмкүн болбой жатты. «Темир адамдар» бара-бара 
Темирланиддерди артка сүрө башташты. 

Дал ошол учурда Темирлан дагы бир буйрук берди.
Бир маалда кылычтын үндөрү да, адамдардын кыйкырган 

үндөрү да токтоп калды. Жер титиреп кетти. Жердин үстүндө 
жүз жылдык эмен дарактар басып келе жаткандай сезилди. Че-
бер пил айдоочулардын буйругун угуп, отуз пил дээрлик бир 
убакытта тумшуктарын көтөрүп, сурнайдай үн чыгарышты. 
Аларды көргөн сербдер корко башташты. Атайын үйрөтүлгөн 
пилдер жөн эле кадам таштабастан, жерди катуу басып келе 
жатышты. Алардын мынтип басканынан жер титиреп жатты. 
Пилдердин үстүндө отурган жаачылар адегенде оттуу жебе-
лерди жаадырышты. Пилдер болсо алдыларынан чыккан серб 
жоокерлерин тебелеп, кээ бирлерин тумшуктары менен көтө-
рүп, алыска ыргытып жатышты. «Темир» сербдердин Темирла-
ниддер буза албаган  төрт бурчтук катарын пилдер заматта эле 
тебелеп салышты. Темир соотторду кийген серб жоокерлери 
тез жүгүрө албагандыктан, Темирланиддердин чокморлоруна 
оңой бута болушту. Алардын темир туулгалары жана чыканак-
ты жапкан сооттору, Темирланиддердин чокморлорунун сокку-
ларына туруштук бере албай, жумуртканын кабыгындай болуп 
чачырап, жерге тарс этип түшүп жатты.  

Князь Стефан өзүнүн бир нече жоокери менен зорго качып 
кутулду. 

Темирлан өз аскеринин өсүп жаткан артыкчылыгын көрүп, 
акыркы сокку берүүнү чечти. Аскердик тизимдин арт жагында 
өз убакытын күтүп турушкан Мираншах менен Шахрухтун ат-
чан жоокерлерине буйрук берилди:

– Чабуулга өткүлө! 
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Атчандар душмандарга шумкардар шукшурулуп учуп жөнө-
дү. Салгылашуунун натыйжасы чечилип калды. Осмондордун 
башкы вазири канзаада Сулейман, өзү менен кошо Челебини 
алып, салгылашуу талаасына коргонуу үчүн чыкты. Аларга ти-
рүү калган сербдер менен бирге Стефан да кошулуп, коргонуу 
иш-аракеттерин тартипке келтире башташты. 

Салгылашуунун чок борборунда жүргөн Йылдырым Байе-
зид, жагдайга баа берүү максатында адырдын үстүнө чыгып, 
согуш таалаасын карады. Ал көргөн көзүнө ишенбеди. Анын 
Европаны тизелеткен аскерлери чындыгында талкаланыптыр. 
Эми осмондор жеңиш жөнүндө деле ойлонбостон, намыстарын 
коргоо үчүн гана салгылашып жатышты. Алар эми өздөрүнүн 
жеңилип жаткандарын түшүнүп, качууга деле аракет кылбай 
калышты, болгону баатырларча өлгүлөрү келди… Айтор алар 
өлүп жатышты. 

Көбүктөп тердеген Гасан паша шашылып, Байезиддин жа-
нына келди. Ысыктан кыйналып, аябай суусагандыктан ал кы-
рылдап сүйлөдү: 

– Султаным, кетишибиз керек. Бир аздан кийин бизди толук 
курчоого алышат, анда чыга албай калабыз. 

Жеңилүүнү оор кабыл алып, бирок салгылашуудан ке-
түүдөн намыстанган Байезид жооп берди: 

– Бул – артка чегинүү эмес, Гасан паша, бул – качуу! Ал эми 
бардык аскерлердин көзүнчө султандын качуусу эмнени билди-
рерин билесиңби? – Султан эмнени айтып жатканын түшүнгөн 
Гасан паша башын шылкыйтты. – Бул – намысты тебелеп, ка-
дыр-баркты жоготуу дегенди билдирет. Андан кийин мен өзүм-
дүн артымдан кайсыл жоокерди ээрчите алам? Жок, Гасан паша, 
жок! Мындайды мен кыла албайм! 

Гасан паша аны дагы бир жолу ынандырууга аракет кылды: 
– Султаным, биз бул салгылашууда жеңилдик. Кетели, биз-

дин империябыз чексиз. Кийин кайрадан даярданып, бул аскак 
чалды жазалайбыз, баары бүтө элек. Алланын жардамы менен 
өзүбүздүн мурдагы даңкыбызды калыбына келтиребиз. 

Байезид өзүнүн камчысын өйдө көтөрүп, көгөрүп кыйкыр-
ды:
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– Жок, Гасан паша, дагы бир жолу жок деп айтып жатам! Кеп 
даңкта эмес, кеп намыс менен кадыр-баркта. – Анан жанында 
турган сурнайчыга буйрук берди: - Тирүү калгандар менин ай-
ланама чогулушсун. Акырына чейин салгылашууну да билүү ке-
рек! 

Сурнайчы сурнайын эки жолу тартты. Бир нече мүнөттүн 
ичинде султандын айланасына бир нече миң атчан жана яны-
чарлар чогулуп калышты. Султан адырдан түшүп, атына секи-
рип минип, кылычын Темирланиддер тарапка шилтеп, «Алла-
нын ысымы менен алга!» деп кыйкырган бойдон Мираншах 
менен Шахрухтун бириккен жоокерлерине каршы умтулду. 
Анын артынан атчан жоокерлер жана янычарлар да умтулушту. 
Чындыгында Байезиддин мындай кылышы – өлүмдүн оозуна 
секирүүгө барабар эле. Осмондор арстандардай салгылашып 
жатышты. Алар намыс үчүн салгылашууга көнүшкөн. Мындай 
сезим аларга кичинесинен, эне сүтү менен бирге келген. Байе-
зиддин бул чакан тобу курчоого алынып, бара-бара ичкере баш-
тады. 

Гасан паша жагдай курчуп жатканын түшүнүп, янычарларга 
буйрук берди: 

– Султанга жол ачкыла, аны коргогула!
Беш жүз янычар жана ошончо атчан жоокер баатырларча 

алдыга умтулуп, Темирланиддердин курчоосун бузуп, Байезид 
үчүн жол ачууга жетишишти. Эгер  Байезиддин жоокерлери сал-
гылашуунун башталышында да азыркыдай салгылашышканда, 
натыйжа башкача болуп калышы да ыктымал эле. 

Ал эми азыр, осмондор, «султан үчүн!» деген кыйкырык 
менен алдыга умтулуп, жадагалса оор жарадар болгондору да 
аскердик тизимди бузбай жатышты. Янычарлар жөнүндө өзгө-
чө кеп кылса болот. Жеңиш алардын колунда экенин түшүнгөн 
Темирланиддер өздөрүн бош кармап, өтө катуу аракет кылбай 
калышканда, янычарлардын аракети күчөдү. Темирланиддер-
ди алдыда чоң олжолор күтүп жатса, янычарларды султан үчүн 
даңктуу өлүм күтүп жатты. Янычарлар өздөрүнүн башкаруучу-
су үчүн татыктуу өлүүнү каалап жатышты, ал эми Темирланид-
дер жеңиштин даамын таткылары келип жатты. 
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Акыры султан Байезид өзүнүн үч жүз жоокери менен кур-
чоодон араң чыгып, атын камчылаган бойдон качып кетти. 

Шахрух менен Мираншах алардын артынан бир аз кууп ба-
рып, бирок жете албай, кайрадан аттарын артка бурушту. Жага-
тайлардын акыркы ханы Махмуд Султан гана аларды кууганды 
токтоткон жок…

Тынбай чуркап бараткан аттар мүдүрүлүп, көбүнүн ооздо-
рунда көбүктөр пайда болуп жатты. Дагы бир аз ушинтип тын-
бай аттарды чаба беришсе – алар кулай баштайт. Султан Байе-
зид муну түшүнүп, токтоп, аттарды эс алдырууга буйрук берди. 
Анан артына бурулуп, Анкара тарапты карады – артынан кууган 
эч ким көрүнбөдү. Демек душмандар кууганды токтотушкан. 
Кеч кире баштады. 

– Ушул жерде эс алабыз, - деп султан Байезид айтты. – Ант-
песек аттарыбыз катуу чарчады. Күүгүм киргенде жолубузду 
улантабыз. 

Баары аттарынан түшүп, ээрлерин чечип, алардын тердеген 
жондорун чүпүрөк менен аарчышты. Баары катуу чарчап жана 
катуу кайгыргандыктан жадагалса күзөт коюуну да унутушту. 
Баарынын беттери кайгылуу көрүнүп, баарынын ийиндеринде 
пил да көтөрө албаган жүк бардай сезилип жатты. Баары сул-
танды карагандан коркуп жатышты. Ал жердин үстүндө, башын 
шылкыйтып отурду. Анын жанына барып, бир нерсе сураганга 
эч ким батына албады…

Жашоо токтоп калгандай сезилди, ар бири өзүнүн ою менен 
алек болуп, муунтуп жаткан көз жаштарын зорго кармап турду. 

Мындай абал дагы бир азга созулса – султан өзүнүн кылы-
чын өзүнүн мойнуна сайып жибермек. Бирок капысынан…

Султан Махмуд аларды өзүнүн үч миң жоокери менен кур-
чап алганда, осмондор үчүн бир нерсе кылууга кеч болуп калды. 
Алар жадагалса аттарына ээр токуганга да үлгүрбөй калыш-
ты. Султандын мойнуна ыргытылган аркан анын мойнун кыса 
баштаганда, ал болгон күчүн чогултуп, арканды силкип тартып, 
атчанды жерге кулатты. Бирок экинчи жана үчүнчү сыйыртмак 
анын белин жана мойнун андан бетер кысты. Аркандар тартыл-
ганда Байезид жерге жыгылды, ал эми эки атчан аны түптөрдү 
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аралатып, жыйырма метрдей аралыкка сүйрөдү. Янычарлар-
дын бири «султаным!» деп кыйкырган бойдон ага жардам бе-
рүүгө умтулду, бирок дароо эле үнү кыркырай баштады: анын 
мойнуна жебе сайылды. Жагатайлардын акыркы ханы Султан 
Махмуд колун көтөрүп, кайраттуу үнү менен кыйкырды:

– Эч ким кыймылдабасын! Куралдарыңарды жерге ташта-
гыла! Ким каршылык көрсөтсө, дароо өлтүрүлөт. – Анан султан-
ды карады. Султан өз алдынча бутуна тура алганы менен бүтүн 
денеси чаң, кийимдери болсо тытылган болчу. Султан Махмуд 
буйрук берди:

– Мунун колун артына байлагыла.
Бирок осмондор куралдарын ыргытууну жана багынууну 

каалабай жатышты. Алардын үмүтсүздүгү жана чарчагандыгы 
аларды акылга салбаган кадамдарга түртүп жатты. Муну Байе-
зид да түшүндү. Ал өзүнүн акыркы жоокерлеринин анын көз ал-
дында чабылып өлтүрүлүшүн каалабады. 

– Каршылык көргөзбөгүлө, куралдарыңарды жерге ташта-
гыла, - деп ал буйрук берди. 

Байезиддин колдору байланганына карабастан анын өкүм-
чүл үнү жоокерлерине таасир берди: алар куралдарын жерге 
ыргытышты. 

…Жеңиш ушунчалык жакын болорун Темирлан болжолдой 
да алган эмес. Анын болжолу боюнча салгылашуу эң аз деген-
де үч күнгө созулмак. Ошондуктан ал кийинки жүрүштөрдү ой-
лонуштуруп жаткан. Бирок кийинки жүрүштөргө орун болгон 
жок, салгылашуу анын ишенимдүү жеңиши менен аяктады, 
осмондордун эки жүз миң аскери талкаланды. Кечки намаздан 
кийин Темирлан аскер тартибин калыбына келтирүүнү буйру-
ду. Жоготуулар эсептелип, жарадар болгондорго жардам көргө-
зүлүп, олжолордун тизмелери түзүлүп жатты. Султан Байезид 
туткунга алынбастан качып кетүүгө үлгүрдү. Аскердик өнөрдүн 
бардык майда-чүйдөлөрүн билген Темирлан, качып кеткен Ба-
йезид кайрадан өзүнө келип, аскер чогултуп, кайрадан сокку 
бериши мүмкүн экенин түшүнүп турду. Ага «Йылдырым» - «Ча-
гылган» деген кошумча ысымды бекеринен беришпесе керек. 
Темирландын шахматтык тактасында падыша бурчка такалган. 
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Пешка менен дагы бир жүрүш жасалса – падыша мат абалында 
калат. 

Ушул учурда чатырга күзөт башчысы кирип келип, колдо-
рун көкүрөгүнө алды:

– Башкаруучум, Йылдырым Байезиддин колдору таңылып, 
сизге алып келинди. Аны эмне кылалы? 

Мындай күтүлбөгөн кабардан Темирлан өзүн жоготуп жи-
бере жаздап, уккан кулактарына ишенбеди.  

– Колдору таңылган ким?!
– Йылдырым Байезид, башкаруучум! 
Ага бакыт өз буттары менен келиптир. Ушул учурга ише-

нүү да кыйын болуп турду. Эмир ордунан туруп, бир аз ары-бе-
ри басты. Бул учурда ал эмне кылууну билбей жатты, анткени 
мындайды болжолдогон эмес болчу. Ушуга чейин ал үчүн не-
гизги нерсе – анын акыркы каршылашы жеңилип, ал эми ал өзү 
жалгыз калганы болчу. Эми капысынан баары кызыктуу боло 
баштады, баары өз маанисин жоготту. Падышага пешка мат жа-
рыялады!

–  Байезид курчоону тешип өтүп, артынан куугандарды жет-
кирбей качып кеткенин мага Мираншах айкан. Анда аны ким 
кармап келди? – деп Темирлан таң калып сурады. 

– Туура айтып жатасыз, башкаруучум, Байезид чынында эле 
эч кимге жеткирбей качып кеткен, бирок ал Махмуд Султандын 
өжөрдүгүнөн качып кутула албаптыр. Султан Махмуд аны акы-
рына чейин кууп барып, туткунга түшүрүп келиптир. 

Темирлан өзүнүн тактысы тарапка басты. Буту соо кишидей 
болуп басып жатты. Анан тактыга сыймыктанып отурду. Эми 
бул такты дүйнөнүн башкаруучусунун тактысы болуп калды. 

– Алып киргиле!
Байезидди чатырга алып киришкенде, анын колдору дагы 

деле байлануу, кийимдери тытылган болчу. Анын мурдагы 
улуулугунан эч нерсе калбаптыр. Бирок ал башын көтөрүп тур-
ду. Салам да айтпады, ийилген да жок. Темирлан аны карап, 
ойлонду: «Баарын жоготту, эркиндигин, бийлигин, үй-бүлөсүн, 
байлыгын. Мындайлар урматка татыктуу». 

Анан анын чапанынын этегин өөп жаткан Султан Махмудка 
көңүл бурбастан каардуу сурады: 
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– Султандын колдору эмне үчүн байлануу? Тезинен чечки-
ле!

Күзөтчүлөр буйрукту дароо аткарышты.   Байезид өзүнүн 
уюп калган алакан сөөктөрүн укалады. 

Кылыч менен баса албаган нерсени Темирлан сөз менен 
баскан:

– Султан туткун эмес, ал менин коногум. – Анан Байезиддин 
тытылган кийимин карап, кошумчалады: - Султанга менин жа-
ныма чатыр тигип, ага жаңы кийимдерди кийгизгиле. 

Бир аз убакыттан кийин Байезид жаңы кийим кийип, Те-
мирландын алдына келди. Бирок дагы деле башын көтөрүп, 
ийилбестен кирди. Темирлан адегенде анын ийилип, таазим 
кылышын күттү, бирок кийин түшүндү, андай кылуу султанды 
кемсинтет. Темирлан өзүнүн оң жагынан орун көргөздү. Эмир-
дин мындай кылуусу конок үчүн жогорку сый экенин баары би-
лишкен. Бир аздан кийин Байезидке Темирлан атадай насаат 
айта баштады:

– Биз сага көп жолу айтсак да, өзүң угууну каалабай кой-
дуң. Баарына сен өзүң күнөөлүүсүң. Сен мага ушунчалык начар 
сөздөрдү айтып, мени бул жакка келүүгө аргасыз кылдың. Эгер 
баары башкача болгондо, биз экөөбүз дос болуп, сага мындай 
карантүн келмек эмес. Мен бул күндү дайыма кийинкиге кал-
тырып, сени өз оюңду өзгөртүп, мусулмандарды кыйнабайт деп 
үмүт кылып, көпкө чейин күттүм. Эгер сен мага кулак салганың-
да, биз достошмокпуз, ал эми жихад үчүн мен сага сен каалаган-
дай сандагы аскер бермекмин. Аттарды, жүк ташуучу жаныбар-
ларды жана аскер кызматчыларын бермекмин. 

– Темирлан сөзүн токтотуп, султанды карады. Ал башын 
шылкыйтып, мештеги чоктой кыпкызыл болуп отурду. Эмир 
ыраазы болуп жылмайды: «Мына эми кызарып отурасың!» - 
Камах сепилин мен сенден шарттуу түрдө гана талап кылгам. 
– Эмир акырындык менен султанды кысууну күчөтө баштады. 
– Андан тышкары, сага келишим түзүү үчүн адам жөнөт деп айт-
кам. Сен менин сунуштарымдын бирин да аткарбадың. Анын ор-
дуна мага душмандай мамиле кылып жаттың. Мына ошондук-
тан сен бүгүн ушундай абалда отурасың. Алла күбө, мен мындай 
болушун каалаган эмесмин! 
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Ушул сөздөрдөн кийин Йылдырым Байезид өзүнүн Темир-
ланга жаздырган катын эстеп, уялып кетти. Жок, ал өлүмдөн 
корккон жок. Он үч жыл бою ал от менен суудан өтүп, дайыма 
алдыда жүргөн. Ал көп жолу өлүмдүн мойнун бураган! Ал эми 
азыр ал өзүнүн атасындай курактагы түркчө сүйлөгөн адам-
дын жанында отуруп, өзүнүн каттагы сөздөрү үчүн аябай уялып 
жатты. 

Темирлан анын ойлорун окуп жаткансыды. 
– Эгер мен азыр сенин ордуңда отурганымда, сен деле мага 

дал ушундай мамиле кылмаксың, муну баары түшүнүп жаты-
шат. Бирок Алла улуу жана ал мага жеңишти камсыз кылып бер-
ди. Сен кабатыр болбой эле кой, сага жана сенин адамдарыңа эч 
ким тийбейт. Менден жакшы мамилени күтсөң болот. 

Темирлан сүйлөп жаткан учурда Байезид чүнчүп, анын бе-
тинин өңү өзгөрүп жатты. Ал эми Темирландын акыркы сөздө-
рү анын жанын кашайтты. Ошондуктан ал чыдабай сөз айтты: 

– Ооба, мен ката кетирдим, сиздин кеп-кеңештериңизге ку-
лак салбадым, ошондуктан мени Алла жазалады. Эгер сиз мени 
кечирип, ырайым көрсөтсөңүз, башкаруучум, мен жана менин 
уулдарым дайыма сизге кызмат кылабыз. 

Темирлан терең дем алды. Анын дүйнөнү башкарууга алып 
бара турган жолунда дайыма тоскоолдук болуп жүргөн баш-
каруучу эми анын алдында укуксуз жана алсыз абалда отуруп, 
ырайым сурап жатат. Каршылашы эми аны «башкаруучум» деп 
атап, ага кызмат кылууга даяр экендигин билдирип жатат. 

– Султан Байезидке чапан алып келгиле! – деп Темирлан 
буйрук берди. – Ушул күндөн баштап султан ак чатырда жашайт. 

Кызматчылар көз ачып жумганча, алтын жиптер менен 
саймаланып тигилген чапан алып келишти. Темирлан чапанды 
Байезиддин үстүнө жаап, бир аз артка кадам таштап, багынган 
каршылашты карап, үнүн катуу чыгарып айтты: 

– Бул чынында эле султанга татыктуу чапан экен! Дагы эм-
нени каалайсың? 

Темирландын мындай жакшы мамилесине ыраазы болгон 
Байезид кайраттана түштү. Темирландын ырайымы жана жы-
луу сөздөрү Байезидди сүйлөттү:
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– Эгер башкаруучум уруксат берсе, менин кичинекей бир 
өтүнүчүм бар. 

– Айт, өтүнүчтөрүңдүн баарын аткарам.
– Менин уулдарым Муса менен Мустафа салгылашуу учу-

рунда менин жанымда болушкан. Алардан такыр кабар жок, ме-
нин алар үчүн жаным ооруп жатат. Мен башкаруучудан ырайым 
сурайм. Мага алардын тирүү же өлүк экенин билдирип койсо-
ңуздар …

Бир нече күндөн кийин Темирландын адамдары Байезид-
дин уулдарынын бирин – Мусаны таап, аскердик лагерге алып 
келишти. Темирлан аны жакшы тосуп алып, ага өзүнүн чапанын 
берип, атасынын чатырына жөнөттү.

Чабармандар жеңиш тууралуу кабарды дүйнөнүн бардык 
бурчуна – Кытайдан баштап Британияга чейин жеткиришти. Те-
мирлан ишсиз отурууну каалаган жок. Анын себеби бар болчу. 
Анкарадагы салгылашууда Йылдырым Байезид толук жеңилип, 
багынды, бирок жеңүүчүгө каршы көтөрүлүштөр да чыгышы 
толук ыктымал эле. Анадолунун батыш тарабы, империянын 
башка борбору – Бурса жана империянын европалык бөлүгү кол 
тийбеген бойдон калды. Ал эми эң негизгиси – казына бүтүн 
болчу. Демек Байезиддин уулдары каалаган убакытта аскер чо-
гултуп, империянын мурдагы беделин калыбына келтирүү мак-
сатында өч алууга аракет жасашы толук ыктымал. 

Ал эми алардын андай аракеттери кыйроонун башталышы 
болуп калышы мүмкүн. 

Анкарадагы оор салгылашуудан кийин Байезиддин жерле-
ри эшиктери жок жана эч жактан корголбогон сарайды элесте-
тип жатты. Биринчи мураскер жана көтөрүлүп бараткан жыл-
дыз катары эсептелген Мухаммед Султанга кербен жолдорунун 
кесилишинде жайгашып, гүлдөп-өнүгүп жаткан Бурсаны ба-
гындырууга Темирлан буйрук берди. Ал шаарды багындырып, 
бирок ошол эле учурда ал жердеги эстеликтерди жана шаардын 
өзүн талкалабоого буйрук берди. Темирландын жоокерлери 
батыш тарапка бара жатып, жолдогу шаарларды бирден ээлеп, 
талап-тоноп жатышты. Империянын батышында качкындар 
көбөйө баштады, кемелер ушунчалык көбөйгөндүктөн Мрамор 
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деңизи карарып кетти. Качкындар өмүр бою деңизде жашаган-
сып, кемелерди, паромдорду жана салдарды өздөрүнүн үйлөрү-
нө айландырышты. Генуянын жана Венециянын соодагерлери 
Темирланга берген убадаларына карабастан качкындардан 
аябай көп акча алып, аларды деңизден өткөрүүгө макул болуп 
жатышты. 

Осмон түрктөрүнүн баштарына түшкөн балээден тышкары, 
айрым деңизчилер аларды Константинополду басып алганды-
гы үчүн өч алуу максатында кемеден деңизге ыргытып жибе-
рип да жатышты. 

Улуу Осмон империясынан жана анын жоокерлеринен эч 
нерсе калбады. Баары качкындарга айланып, бир жерден экин-
чи жерге көчүүгөр мажбул болуп жатышты. Темирландын же-
ңиштүү аскерине эч ким туруштук бере алган жок. Йылдырым 
Байезидди жеңген аскер өзүнүн алдынан чыккандын баарын 
таш талканга айландыра алган. 

Империянын бардык аймактары оңой эле талап-тонолуп 
жатты. Темирландын аскерлери Эгей деңизине жакындаганда, 
Европа корккондуктан титирей түштү. Эгер Темирлан европа 
материгине өтсө, эмне болорун европалыктар жакшы түшүнүп 
турушкан. Европада Темирланга каршылык көрсөтө ала турган 
күч жок болчу. Эгер Темирландын аскери Европага барып кал-
са, бир да мамлекет жана бир да падыша каршылык көрсөтмөк 
турсун жадагалса аскер да чогулта алмак эмес.

…Европа толкунданып жана коркуп, Чыгыштан кабар күтүп 
жатты.

Ватикан, Анкарадагы салгылашуудан кийин.

Бонифаций IX тынчсызданып, жаны жай таппай жатты. Бир-
де отургучка отура калып, бирде колдорун укалап, бирде Ый-
санын сүрөтүнүн алдында тизелей калып, дуба кылып же чир-
көөгө келгендерди терезеден карап жатты. Бүгүн ал атайлап 
кызыл кийим кийди. Түнү начар уктады, уйкусу качкандыктан 
жакшы уктай албады. Таң атканда гана бир аз үргүлөп жатты, 
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бирок бул да аны жеңилдетпеди. Ага Ыйык Мариям кыз элесте-
лип көрүндү, ал ага жылмайып, башынан сылады. Көзүн ачкан-
дан кийин ал ушул түшүн эстеп, аны жакшы белги деп ойлоп, 
кызыл кийим даярдоого буйрук берди. Кызык, бирок бүгүн ага 
эч ким келбеди. Бул абдан шектүү көрүндү. Ал ойлоно баштады: 
«Баары кетип калышкан жокпу? Же Байезид жеңишке жетти бе-
кен?» Эгер ошондой болсо, анда Европадагы христиан дининин 
иши бүтөт. 

– Ыйык Мариям кыз, Ыйса-коргоочу, бизге жардам бергиле. 
– Ушул сөздөрдү айткан соң Папа кичинекей коңгуроону шың-
гыратты. Демейде Папанын бөлмөсүнө уруксатсыз эч ким кире 
алган эмес. Бирок азыр эшик чоң ачылып, уу-дуу болгон адам-
дардын тобу анын бөлмөсүнө кирип келди. Эмне болуп кетке-
нин түшүнүүгө аракеттенип, Папа, аларды таң калып карап кал-
ды. Алардын баарынын беттери кубанычтан жаркырап жатты. 
Топтун алдында келген жардамчы Папага келип, анын колун 
өөп, анан айтты:

– Жакшы кабар алып келдик, улуу урматтуум!
Бонифаций IX нун жүрөгү согончогуна түшүп, жарылып 

кете жаздады. Ал анын денесинин төмөнкү жагында, буттарын-
да сого баштады, анан такылдаган үн анын башында сезиле 
баштады. Папа өзүн колго алды.

– Сүйлө…
Жардамчы колун көтөрүп, дагы деле уу-дуу болуп жаткан 

адамдарды тынч болууга чакырды. Баары унчукпай калышты. 
– Европа жана христиан дүйнөсү куткарылды, улуу урмат-

туум, сизди куттуктайм! Кудай биздин дубаларыбызды угуп-
тур. Байезидди Темирлан жеңиптир! 

Бонифаций IX бул кабарды угары менен өзүнүн түшүн эсте-
ди. Ал Ыйык кыз Мариямдын айкелине келип, тизелеп отурду. 
Бөлмөнүн ичиндегилердин баары тизелеп отурушту. 

– Ыйык кыз Мариям жана анын уулу Ыйса бизди угушуптур. 
Оо, Улуу Жаратуучу, бизди жалгыз калтырба! Христиан дини тү-
бөлүктүү болсун!

Бонифаций ордунан туруп, чокунду. Анан дароо олуттуу 
боло калып, буйрук берди: 
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– Европанын бардык жерлеринде коңгуроолор кагылып, 
майрам болсун. Менин атымдан бир апталык майрам жарыяла-
гыла. Европа куткарылды! 

Анын жардамчысы, кардинал Иннокентий, өзүнүн кызыл 
белбоосун кармап, жооп берди:

– Аткарылат, улуу урматтуум! – Анан бир нерсени эстеп, ко-
шумчалады: - Бирок бул баары эмес.

Муну угуп, Рим Папасы өзүнүн жардамчысынан башкала-
рын бөлмөдөн чыгып турууну суранды. Эменден жасалган оор 
эшиктер жабылган соң Бонифаций өзүнүн жумуш ордуна отур-
ду. 

– Дагы кандай кабарлар бар, кардинал? 
– Улуу урматтуум, биз алган маалыматтар боюнча осмондор 

салгылашууда жеңилип калышканы менен Байезиддин уулу 
Мусадан башкасынын баары качып, аман калууга үлгүрүшүп-
түр. Сулейман Челеби казынаны жаап, империянын европалык 
бөлүгүнө, Андриаполго (110) өтүп кетиптир… Бирок эң негиз-
гиси, - Темирландын жоокерлери анын артынан кууп келип, 
азыр Эгей деңизинин чыгыш тарабында турушат экен. Алар Ев-
ропага да өтүп келиши толук ыктымал…

Рим Папасынын бети карара түштү. Ал кыжырданып, кол-
дорун укалады. Анан ордунан туруп, терезеге барып, короону 
карады. Анан кайрадан ордуна келип отурду.

– Менимче, Темирлан Европага келбейт. Анткени ал кургак-
тыкта гана согушат. Ал эч качан деңизде согушкан эмес жана 
анын кайыктары жана кемелери жок. Анан жалпысынан кара-
ганда, ал бул жакка эмнеге келмек эле? Сен мындай кыл…

(110) Эдирне.

Падышалардын баарына кат жаз. Алар Темирланга кат жа-
зып, анын ишенимдүү адамдары болушарын жазышсын. Мен 
Темирландын мүнөзүн билем: ал анын бийлигин тааныгандар-
га тийбейт. 

– Жакшы ой, улуу урматтуум, - деп Папаны кардинал макта-
ды. – Бүгүндөн калбай жөнөтөм. 
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Бир маалда Папа бир нерсени эстегенсип, сурады:
– Байезидке эмне болуптур?
Кардинал акырын жооп берди:
– Ал Темирланга туткунга түшүп калыптыр. Бирок бул нер-

се биздин жагдайды татаалдантып жиберди. Осмондордун сул-
танын, жагатайлардын башкаруучусу туткундай эмес, султан-
дай кылып кабыл алыптыр. Бир да тойду ансыз өткөрбөйт экен, 
аны дайыма өзүнүн оң колуна отургузуп, кымбат баалуу белек-
терди берип турат экен. Өзүнүн чатырынын жанына Байезидке 
чатыр орнотууга буйрук бериптир. Байезид өзүн Темирландын 
вассалы деп тааныган соң ага анын империясы кайтарылып бе-
рилет экен деген кабарлар келүүдө… Жагатайлардын лагерин-
де ушундай сөздөр болуп жатыптыр. 

Бонифаций селт этти. Кайрадан колдорун укалап, ордунан 
турду. Бул түрктөрдү түшүнүүгө мүмкүн эмес эле! Алар эми 
эмне кылууну ойлонуштуруп жатышат? 

Папа өзүнүн бөлмөсүндө көпкө чейин ары-бери басты. Анан 
кардиналдын маңдайына келип токтоду. 

– Демек Байезидке Темирлан өз агасындай мамиле жасап 
жатыптыр да, бирок ошол эле учурда аны бошотпостон, үй ка-
магында кармап отурат экен. 

– Ооба, так ошондой, улуу урматтуум, - деп кардинал сөздү 
ырастады. 

Папа колдорун укалаганда анын акылына жаңы ойлор ке-
лип жаткансыды. Бул жолу да анын бети кайрадан жарык боло 
баштап, оозунда жылмаюу пайда болду. 

– Эгер Байезидди Темирлан өлтүргүсү келбесе, аны биз өл-
түрүшүбүз керек. 

Иннокентий аябай таң калды:
– Бизби?! Кантип?
Рим Папасы өзүнүн ордуна барды. 
– Кантип, кантип…Оңой эле! Андан көрө сен мага айтчы, 

анын үй-бүлөсү, аялы – серб князы Лазардын бир тууганы, жана 
балдары каякта? 

Папа сөздү каякка буруп жатканын кардинал дагы деле тү-
шүнбөй жатты. Бирок жооп берди:
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– Мендеги маалымат боюнча, анын сүйүктүү аялы жана уулу 
Муса туткунга түшүп калышкан. Калган балдары качып кетүүгө 
үлгүрүшкөн. 

– Бул жакшы, - деп Папа кайрадан колдорун укалап, ыраа-
зы болуп айтты. – Эгер  Байезидке Темирлан ырайым көрсөтүп 
жатса, биз Байезидди кайгы жана жаман кабарлар менен өлтү-
рүшүбүз керек. Адамдарыбызга тапшырма бер, алар Байезидке 
дайыма жаман кабар жеткирип турушсун. Мисалы «жакшы көр-
гөн уулуң өлдү», же «үй-бүлөңө каршы зордук-зомбулук жаса-
лат жана ал сенин көзүңчө жасалат» жана ушул сыяктуу. Эми Ев-
ропа бир аз майрамдап алсын. Бул – Темирландын гана жеңиши 
эмес, бул жеңишти майрамдоого биздин да мыйзамдуу укугубуз 
бар…

Күз мезгили келди. Жайкы ысыктан кийин дарактардагы 
жалбырактар түсүн өзгөртүп, кызгыл сары түскө боёло башта-
ды. Алар абада жылтылдагансып тегеренип, анан жерге түшүп 
жатышты. Ал эми дарактар, жалбырактар аларды жылаңачтап 
таштаганын көрүп, уялуудан кызарып жатышкансыды. Күз мез-
гили табиятты акырындык менен жылаңачтай баштады…

Осмон империясынын Измирден баштап деңиз жээктери-
не чейинки бардык шаарларын Темирланиддер ээлеп алыш-
ты. Байезидди Темирлан анын үй-бүлөсү жана кыздары менен 
Кутафьеде бириктирип, аларга ырайым жана урмат көрсөттү. 
Ал эми  Байезиддин уулу Сулейман Челеби, Темирланга кат жө-
нөттү. «Мен сиздин кызматчыларыңыздын биримин, - деп жа-
зылган ал катта. – Башкаруучу менин атама сый мамиле кылып, 
көңүлүн көтөрүп жатат. Ошондуктан мен да башкаруучума кыз-
мат кылууга даярмын. Сиз белги берер замат келүүгө даярмын». 

Бул кат Темирланды кубандырды. Ал Челебиге дароо эле 
Шейх Рамазанды көп сандаган белектер менен кошо жөнөттү. 
Темирландын жооп иретиндеги катында мындай деп жазыл-
ган: «Боло турган нерсе болуп бүттү. Биз баарын кечирдик. Эми 
эч нерседен шек санабастан ортобуздагы оңтойсуздукту жоюш 
үчүн бул жакка келишиңер керек. Эгер мен айткандай кылса-
ңар, биз тараптан силерге ырайым жана кечирим болот». 



– 524 –

Анан Темирлан эки жыл бою өзүнүн саатын күтүп жаткан 
Караман бектигинин эмири Мухаммедди бошотту.

Караман бектигин 1256-жылы авшар уруусунан чыккан Ка-
раман ибн Нури Суфи негиздеген. 1390-жылы Караман бекти-
гин Йылдырым Байезид ээлеп алып, Аладдин бекти өлтүрүп, ал 
эми анын уулун абакка камаган. Абактан Темирландын аркасы 
менен чыккан Эмир Мухаммед Экинчи өзүнүн бектигинин чек 
араларын кеңейткен. Караман бектигинен тышкары Темирлан 
ага Конья, Ларанд, Аксарай, Анталья жана Акшехир аймакта-
рын белекке берген. Ошол мезгилден сексен бир жыл өткөндөн 
кийин гана осмондор Караман бектигин толук бойдон жок кы-
лууга жетишкен. 

…Рим Папасынын падышаларга берген кеңештери дароо 
эле аткарыла баштады. Темирланга карата кызыгуу абдан чоң 
экенин эске алып, Испаниянын падышасы Энрике III Кастилия-
лык Анкарадагы салгылашууга чейин эле Темирландын лагери-
не өзүнүн эки элчисин жөнөткөн. Энрике кыраакы адам болгон 
жана дүйнөнүн бардык бурчтарына өзүнүн адамдарын жөнө-
түп, жергиликтүү калктардын үрп-адаттарын изилдөөгө буй-
рук берген. Ал кездеги Европада Азия жөнүндө карама-каршы 
пикирлер көп болгон. Темирландын лагеринде болгон Энрике-
нин элчилери да мурда Азияны жалаң гана варварлар жашаган 
жер деп ойлошкон. Азиядан Исламдын коргоочусу чыгып, хрис-
тиандардын эң коркунучтуу душманын жеңип, багындырары 
алардын оюна келген эмес. 

Энрике падышанын элчилери менен кошо Улуу Эмир өзү-
нүн элчиси Мухаммед аль-Газини Испанияга жөнөткөн. Кийин-
черээк Испаниянын падышасы буга жооп катары Самаркандга 
өзүнүн элчиси Клавихонду жөнөткөн. 

Анкарадагы салгылашуудан кийин Европада дипломатия-
лык аракеттер күчөй баштаган. Темирландын дарегине Европа-
дан каттар жана элчилер тынбай келе баштаган. 

Эми эле такка отурган Англиянын падышасы Генри IV Те-
мирланга кат жазып, анын укуктарын таанууну суранган. Те-
мирланды өмүрүндө көрбөгөн падыша катты чын дилинен 
жана ак ниети менен жазган. 
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Франциянын падышасы Кар IV, өз катында Темирланды 
«Жеңиштердин султаны жана мыкты падыша» деп атаган. Ал 
Темирланга Франциядан барган соодагерлерге жана саякатчы-
ларга жакшы мамиле кылгандыгы үчүн ыраазычылык билдир-
ген. 

…Византия императорунун элчиси Мануил II өзү менен 
кошо кымбат баалуу буюмдарды алып келген. Ал өзүн Темир-
ландын вассалы катары таанып, андан Византия империясы-
нын чек араларын коргоого жардам беришин суранган. Темир-
ланга Константинополдун регенти да ошентип келген. Генуя-
нын жана Венециянын соодагерлери да Темирланды мактап, 
анын байрагынын алдында соода кылууга уруксат беришин 
суранышкан. Темирлан албетте, уруксат берген жана алардын 
кемелеринде Улуу Эмирдин байрактары желбирей баштаган. 

Темирланга мурда анча маани бербеген Сирия менен Еги-
петтин султаны Фараж эми Анкарадагы салгылашуудан кийин 
өзүнүн мурда кандай жаңылыштык кетирип жүргөнүн түшү-
нүп, Темирландын элчиси Аталмышка чоң белектерди берип, 
Темирланга салтанаттуу түрдө кайтарып берди. Фараж өзүнүн 
Темирланга баш ийерин билдирип, башкаруучунун урматына 
дубаларды окутуп, темир акчаларды чыгарткан. Багдаддан ка-
чып, анан камакка алынгандан кийин зынданга камалган сул-
тан Ахмед менен Кара Юсифти Темирлан эмне кылууну каала-
рын Фараж билгиси келди. 

Байезиддин аскеринин талкаланышы жана Фараждын 
анын вассалына айланышы Темирланга дүйнөнүн жалгыз баш-
каруучусу болууга жана халифатты жеке өзү башкарууга мүм-
күнчүлүк берди. Темирлан салттардын күчүн жана диндин 
адамдарга тийгизген таасиринин маанилүүлүгүн жакшы бил-
ген. Ошондуктан өзүнүн көңүлүн христиандардын Эгей деңизи-
нин жээгиндеги акыркы тиреги – Смирнага бурду. Ушул акыр-
кы сепил Азия менен Европанын башкаруучусуна багынгысы 
келген эмес. Өз убагында султан Мурад, андан кийин анын уулу 
Байезид ошол сепилди жети жыл бою курчап турушкан, бирок 
эч кандай натыйжа болгон эмес. Сепилге деңиз тараптан ке-
лип турган жардам анын ичиндегилерге узак убакытка чейин 
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тамак-аш жана суу менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк берген. 
Темирлан өзүнүн аскер башчы катары артыкчылыгын дагы бир 
жолу көрсөтүүнү каалады. Антпесе Кичи Азияда калуунун маа-
ниси да жоголмок. Европалыктар өздөрүнүн бардык күчтөрүн 
чогулткан кезде дагы Темирланга каршылык көрсөтмөк турсун, 
Байезиддин аскериндей күч да таба алышпастыгын Темирлан 
билип турган. Анын үстүнө Европанын бардык башкаруучула-
ры ага баш ийишкендиктерин билдиришти. 

Смирнаны жеңип алыш үчүн Темирланга болгону бир жума 
талап кылынды. Бийик аскада жайгашкан бул сепилди багын-
дырыш үчүн Темирландын жоокерлери үч күн бою деңиз тарап-
тагы жерлерге топурактарды үйүп, кемелердин жолун тосуш-
кан. Үч күндөн кийин сепил бардык жагынан курчоого алынган. 
Аралга жакындоого аракет кылган кемелерге Темирланиддер 
жебелерди жаандай кылып жаадырып турушкан. Жетинчи күнү 
сепил багынган. Сепилдин дээрлик бардык коргоочулары өлтү-
рүлгөн. 

Ушул сепилди алуу Темирландын аскер башчы катары ге-
ниалдуулугун дагы бир ирет далилдеди…

…Ал кайрадан шахмат тактасынын жанында отурду. Чы-
нында анын бардык өмүрү шахмат тактасынан турган. 

Түн жарымы болгондон кийин ал чатырда жалгыз болгусу 
келди, бирок шахмат ойногон жок. Ал баарын жеңгендиктен ой-
ной турган каршылашы деле калбады. Өзүнүн акылы, зиректи-
ги жана аракетинин аркасы менен ал катардагы жоокерден шах 
тактысына чейин жетишти. Өзүнүн башкаруусу учурунда бир 
да салгылашууда жеңилген жок. Баары анын ичинен чыгып тур-
ган, кан анын акылын тынчсыздандырып, аны жетектеп жатты, 
ал өзүнүн жүрөгү менен жанынын чакырыгын угуп, ошого жа-
раша иш-аракет кылган. Эми ал шахмат тактасын карап, катып 
калгансыды. Анын ойлору такыр алыс жакта болуп жатты. Муну 
ал суфийлерден үйрөнгөн. Бир нече саат бою кыймылдабай оту-
ра алган, мындай учурда анын ойлору дүйнөнү аралап жүргөн. 
Эми ал дүйнөнүн башкаруучусу болду. Дүйнөнүн жарымы анын 
бут астында турду, экинчи жарымы болсо, ага чын жүрөктөн бе-
рилгендигин билдирип, ант берип жатты. Мындан да көп нер-
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сеге жетүүгө аракет кылуунун зарылдыгы бар беле? Ал бүткүл 
планетанын башкаруучусу боло алат беле? Бирок анын кандай 
зарылдыгы бар? Эгер анын курагы мүмкүнчүлүк бергенде, ал 
бүткүл Африканы да беш жылдын ичинде эле жеңип алмак? Би-
рок Африка өтө бай жана даңктуу болбогондуктан аны жеңип 
алуу эч кимге даңк алып келмек эмес, андай кылуу жөн гана уба-
кытты кетирүүгө барабар болмок. Ал аны да жеңип алды дейли, 
андан кийин ал фараонго окшоп асмандын да башкаруучусу бо-
лууну каалайбы? Ал каапырдын талабы болуп калат да!

Анын ойлору аны кайрадан чындыкка алып келди. Анан ал 
мынтип ойлоду: «Мен Метенин, Аттилланын, Гөктүрктөрдүн, 
түркүттөрдүн жана Чынгыз хандын каганаттыктарын калыбы-
на келтирдим. Болгону Кытайдагы Чыңгыз хандын династия-
сын кулаткан Мин династиясы гана калды. Бирок ал жактан да 
элчи келип, Мин династиясы Темирландын бийлигин тааны-
гандыгын билдирген. Мүмкүнчүлүк болору менен Кытайга ба-
рып, хандын династиясын калыбына келтирүү зарыл. Миң фар-
сахты мен оңой эле басып өтөм. Мен каганатты улустарга, хан-
дыктарга жана бейликтерге бөлдүм. Менин бийлигим Чыныш 
деңизден (111) баштап Европанын киндигине чейин жайылды. 
Мындан кийин эмне болот?» Ал отуз жыл мурун Сейид Берке 
менен оттун жанында сүйлөшкөнүн эстеди. Ал мындай деп айт-
кан болчу: «Уулум, сени Алла Өзү тандаганын билем. Бирок Ал-
ланын күчүнө мен да, сен да, аскер да туруштук бере албайт». 
Темирлан дагы бир нерсени эстөөгө аракет кылды. Анын ку-
рагы анын эс тутумуна эч кандай таасир тийгизген эмес. Анын 
уккан нерселери, сүйлөгөн сөздөрү жана көргөн нерселеринин 
баары анын акылында түбөлүк сакталып калчу. Анан Беркенин 
башка сөздөрүн да эстеди. Ал өзүнүн ошол сөздөрүн кечээ эле 
айткандай сезилди: «Бир чындыкты эсиңден чыгарба! Кылыч 
эч качан туура боло албайт! Эгер ал туура иш үчүн пайдаланыл-
са, демек, ал – күч, жана ошол күчкө багынууга туура келет». 

Эмир башын көтөрдү. Түтүн чыгуучу түтүктүн ары жагынан 
жылдыздар көрүнүп турду. 

– Оо, Жаратуучу, - деп ал шыбырады. – Мен Сенден башка эч 
кимден үмүт кылган эмесмин. Чыныгы жолду мага бир гана Сен 
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көрсөткөнсүң. Сен мени жеңиштен жеңишке чейин жетектеп 
жүрдүң. Мен эмне кылсам да, баарын Сенин атыңдан кылгам. 
Эгер кандайдыр бир күнөө кылган болсом кечир. Анкарадагы 
салгылашуу болбош керек болчу, мен муну билем. Ал салгыла-
шуу Байезид үчүн гана эмес, мен үчүн да оор болду. Ал салгыла-
шууда түрк түрктү, мусулман мусулманды өлтүрүп жатты. Мын-
дай нерсе болбош керек эле. Мен муну билгем, тилекке каршы, 
Байезидди ушундай жаман кадамга барбоого ынандыра албай 
койдум. Ал да түрк-мусулман, ал Европадагы гяурлар менен 
салгылашып жүргөн. Бирок ал «асманда бир Кудай, жерде бир 
каган» деген пикирге макул болбой койду. Анын жашы менин 
уулумдун курагындай. Сенин ысымың менен ант берем, эгер ал 
кайрадан гяурлар менен салгылашса, мен ага анын жерлерин 
кайтарып берем…

…Коңшу чатырда Байезид да уктай албай жатты. Анын жү-
рөгүн бир нерсе өйүп, көкүрөгүн тез-тез укалап жатты. Байезид-
дин аялы менен кыздарын Эмир анын көзүнчө шылдың кылуу 
максатында алып келдирген деп Байезидке күндүзү бирөө айт-
кан. Мындай кылык аскер башчысына эмес, түрккө, мусулманга 
жана жөнөкөй эркекке да жарашпайт. Анын уулу Сулейманды 
да Эмир жакшы тосуп алганын Байезид уккан. Муну ага ким 
айтканын эстей албай жатты. Ал чагылган ургандай капа бо-
луп жатты. Эмне кылууну билбей турду. Жанында жаткан аялы 
менен кыздарына бурулду. Алар эч нерсени ойлобостон таттуу 
уктап атышкан. «Мен өз үй-бүлөмдү жана өз элимди ушундай 
коопсуздукка таштоого укугум бар беле? – деп ойлоду. – Эмне 
үчүн мен Темирлан менен эч кандай себепсиз эле салгылашууну 
кааладым? Эмне үчүн? Биз бир урууданбыз го! Андан көрө кол 
кармашып, дүйнөнү бирге башкарсак болор эле го! Эми мен баа-
рын жоготтум: бийлигимди, байлыгымды, эркиндигимди. Алла 
улуу. Эмнени кааласа, дароо эле аткарып коёт. Кечээ эле мен 
султан болчумун, баары менин алдымда ийилишкен. Адамдар-
ды туткунга түшүрүп жүргөм, эми өзүм мына ушинтип, чатыр-
дын туткунуна айландым. Баары Жаратуучунун колунда! Мен 
чоң жаңылыштыктарды жасаптырмын, ошондуктан Алла мени 
жазалады». Байезид кайрадан көкүрөгүн укалады. «Анын жүрө-
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гү ооруй баштады. Жок, Темирлан ушундай кыларына мен эч 
качан ишенбейм. Мындай кордукка чыдоого болобу? Андайды 
көргөндөн көрө өлүп калган жакшы». 

Бир маалда ал өзүнүн Темирланга жазган катындагы сөз-
дөрдү эстеп кетти. «Өзүңдүн аялыңа үч жолу «талак» деп айт». 
Муну эстегенде анын жүрөгү андан бетер катуу сого баштады. 
«Балким ошол сөздөр үчүн Темирлан менден өч алууну ниет кы-
лып жаткандыр. Жок, мен азыр анын чатырына барышым ке-
рек. Баарын ачыкка чыгарыш керек. Мен өз бутумда турганым 
менен баары бир өлүкмүн».

Байезид так чечим кабыл алып, алдыга биринчи кадам таш-
таганда, жүрөгүндө катуу оору пайда болгонун сезди. Ал «Ох!» 
деген бойдон тизелеп отуруп калды, анан түстүү килемдин 
үстүнө капталы менен жыгылды. Деми үзүлүп, көзү караңгы-
лай баштады. Өлүм деген ушулбу?! Ал акыркы күчүн чогултуп, 
«Келме» келтиргенге үлгүрдү. 

…Темирлан ордунан туруп, добулбасты такылдатты. Эшик 
үстүндөгү азербайжан килеми четке жылдырылып, чатыр ичи-
не Тахмаз бек кирип келди.

– Мага тезинен Байезидди чакыргыла!
Туткундалган конок бир нече мүнөттөн кийин конок-сул-

тан болот.
Күзөт башчысы чыгып кетип, бирок дароо эле кайрылып 

келди. Тахмаз бектин бети карара түшүптүр, ал Темирланга жа-
ман кабарды кантип угузууну билбей жатты. 

Эмирге көп жылдардан бери жан дили менен кызмат өтөп 
келген жана Эмирдин ар бир сөзү менен буйругун алдын ала 
билген Тахмаз бек башын шылкыйтып турганын көрүп, Эмир-
дин жүрөгү зырп эте түштү. Жаман бир нерсе болгонун дароо 
түшүндү. Ошол учурда Байезиддин чатырынан аялдын өкүргө-
нү угулду. 

– Эмне болду ал жакта?
– Алла сизге ден-соолук берсин, башкаруучум, Йылдырым 

Байезид каза болду. 
Күн күркүрөп, Темирланды чагылган ургандай болду. Анын 

башы айланып кетти. Колун сунуп, чатырдын ортосундагы тая-
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нычты кармады. Султандын өлүмү Темирланга катуу таасир 
тийгизгени билинип турду. Анан зорго сүйлөдү:

– Алла күбө, мен мындай болушун каалаган эмесмин!
Осмон империясынын эң улуу султандарынын бири Йыл-

дырым Байезид 1403-жылдын 9-март күнү бул дүйнө менен 
кош айтышты. 

Байезиддин денесин Темирлан чоң сый менен Бурсага жө-
нөттү. Анын уулу Муса Челебини өлүктү көмүү үрп-адаттарын 
аткаруудагы негизги жооптуу адам кылып дайындады. Байе-
зиддин башка уулу Сулейман Челебиге империянын анын ыра-
матылык атасы түзгөн европалык бөлүгүн берди. Анадолунун 
түндүк-чыгыш бөлүгүн дагы бир уулу – Иса Челебиге берди. 

Эмир византиялык императорго Константинополго кайтып 
келүүгө буйрук берди. Византиянын борбору албетте коргол-
бой турган, ал эми аны басып алуу Темирлан үчүн кыйын деле 
болгон жок. Бирок ал аны басып алган жок. Ошентип Констан-
тинополду алуу дагы элүү жылга жылдырылып калган. 

Байезид каза болгондон беш күн өткөндөн кийин Темир-
ландын сүйүктүү жана эми эле жылдызы жанып келе жаткан 
небереси Мухаммед Султан катуу оорудан көз жумду. Темирлан 
өзүнүн тактысын дал ошол жыйырма тогуз жаштагы небереси 
Мухаммед Султанга өткөрүп берүүнү самап жүргөн болчу. Бирок 
бул анын тагдырына  жазылбаптыр. Ыраматылык султан Байе-
зид аны каргап кеткендей сезилди. Небересинин өлүмү Эмирди 
ушунчалык кайгыга батыргандыктан ал өзүнүн кара аскердик 
кийимин бир нече ай чечпей жүрдү. Жадагалса жаман кабарды 
угуп келген, карып калган Берке да Темирландын көңүлүн кө-
төрө албады. 

Бирок балээ демейде өзү жалгыз келбейт экен. Бир күнү 
Темирландын эң жакын адамдарынын бири – Сейид Берке да 
аны калтырып, бул дүйнө менен кош айтышты. Жашын көлдөй 
агызган Темирлан анын денесин Самаркандга жөнөттү…

…Акыркы кышты Темирлан Карабахта өткөрдү. Баарына 
анын күч-кубаты түгөнгүстөй сезилген. Бирок ал өзү күч-ку-
баты азайып жатканын сезе баштады. Чынында ал түзгөн им-
перия ал өзү орноткон тартип боюнча башкарылган. Ар ким өз 
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милдетин так билген. Ал согуштун айынан кыйраган Багдад 
жана Бейлаган шаарларын калыбына келтирүүгө буйрук берди. 
Анан өзүнүн уулдары менен неберелерине жерлерди бөлүштү-
рүп берди. Бул дүйнөдө эч нерсеге ишенүүгө болбойт. Хулаки-
нин жерлерин экиге бөлдү – Багдад менен фарси аймактарын 
Мираншахтын уулу Абу Бекирге, түндүк аймактарын, анын ичи-
не Тебриз менен Султаниени кошуп – Омарга, Ширазды – Пир 
Мухаммедке, Исфаганды – Рустамга, Хамаданды – Искендерге 
берди. 

Ошол эле учурда ал Кытайга жортуул жасоо тууралуу ойло-
но баштады. Бирок аскерге тыныгуу берүү зарыл болчу. 

Темирландын аскери Байезидке каршы жасаган акыркы 
жортуулдан 1404-жылдын август айында чоң олжолор менен 
кайтып келди. 

Бул жолку жортуулдан да жеңиш менен кайтып келүү – дүй-
нөнүн башкаруучусунун чоң жетишкендиги болгон!..
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Эпилог

Башкаруучунун Самаркандга кайтып келиши анын жор-
туулга жөнөп кетишиндегидей эле салтанаттуу болду. Эл аны 
кубанып, көзүнө жаш алып тосуп алды. 

Темирлан шаарды кыдырып, ал өзү дүйнөнүн бардык бур-
чунан чогулткан архитекторлор курган бактарды, сарайларды 
көрүп, усталардын эмгектерине баа берди. Курулган нерселер 
ал ойлогондон да мыкты жасалыптыр. Ал адабиятта, тарыхта 
жана илимий эмгектерде бардык нерсе туура жана анык жазы-
лышын көзөмөлдөп турган. Ал бардык нерсеге жетишип жатты. 
Бирок убакыт өткөн сайын ал төмөнкү ойду көп ойлоно баш-
тады: Кытайга жортуул жасоо! Ал жадагалса өзүнүн акылында 
пландарды да түзө баштаган. Бирок азырынча бул пландардын 
баары анын акылында болчу. 

Акыркы мезгилде ал соодагерлер менен дервиштердин Кы-
тай жөнүндө кептерин көп укту. Айрым адамдар Кытайга жор-
туул жасоо маселеси эчак эле чечилген деп эсептешкени менен 
башкаруучудан ал тууралуу суроого батынбай жатышты. Эгер 
кимдир бирөө батынып сураган кезде деле жортуул кийинкиге 
калтырылса керек. 

Темирлан анын жоокерлери эс алып, жаңы жеңиштерди са-
гынып калганын түшүнгөндө, Афрасияб адырларында эмирдин 
буйругун чыдамсыздык менен күтүп турган эки жүз миң жоо-
керден турган аскерине буйрук берди. Жеңиштүү башкаруучу 
менен бирге жортуулга чыгуу – бул чоң сыймык экенин катар-
дагы жоокерден баштап аскер башчысына чейин баары түшү-
нүшкөн. Бул жолку жортуул жаңы дүйнөгө чыгуу дегенди бил-
дирген. Ошол эле учурда баары анын дагы бир баскычка жогору 
көтөрүлүшүн жана өздөрүнүн да эбегейсиз байышын каалап 
жатышты. 

Пир Мухаммедди өзүнүн мураскери катары дайындап, ал-
тымыш тогуз жаштагы башкаруучу өзүнүн эки жүз миң жооке-
ри менен кошо Кытайга жөнөдү. 
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11-февраль. Күн аябай суук болгондуктан башкаруучу чый-
гырып жатты. Мурда да ушундай болуп жүргөн. Бирок азыр бул 
оору басылгысы келбей турду. Дене табы көтөрүлүп жатты. 
Эмир адегенде тердеп, анан чыйрыга баштады. Өз заманынын 
мыкты дарыгери мовлане Фейзуллах аны ушул чыйрыгуудан 
такыр айыктыра албай койгон. Отуз жыл бою тынымсыз жор-
туулдарда ат үстүндө жүрүү өз таасирин бербей койгон жок. 
Дарыгерлер бир ооруну айыктыргандан кийин дароо эле башка 
оору пайда болуп жатты. Убакыт эми башкаруучунун пайдасы-
на иштебей жатты, эми анын жаны денесинен чыгууга аракет 
кылып жатты. Акыры Темирлан өзү да муну түшүнө баштады. 
Улуу Жаратуучунун Азреил деген периштеси анын башынын 
үстүндө айлана баштаган болчу жана ал периште Эмирге жаңы 
жеңиштерди жасоого убакыт берүүгө ниети жоктой сезилип 
жатты. Эмир бардык Азияны өзүнүн буттары менен сезип көр-
бөсө да, ал дүйнөнүн башкаруучу экендигинде шек болгон эмес. 
Анын жоокерлерине бытыранды жана жапыз бойлуу кытай ас-
керлери туруштук бере алмак беле? Кытайда анын жоокерлери-
не олуттуу туруштук бере ала турган күчтөр жок экенин ал так 
билген. Бийлиги жөнүндөгү аңыз кептер анын аскеринен мурда 
барып, жеңишке жетишкен. Бирок азыр ал күчүн чогултуп, өзү-
нүн ичиндеги ооруну жеңе албай жатты. Анын ичиндеги нерсе 
өтө күчтүү болчу.

Эмир жүндөн жасалган эки жуурканды жамынып жатты. 
Анын мээси Европадан алып келинген жаңы сааттай иштеп 
турду, бирок анын денеси ага багынууну каалабай жатты. Анын 
өмүрү акырына жетейин деп калганын түшүнүп, Темирлан бир 
чечимге келди: мурас калтырууга убакыт келди. «Дагы бир аз 
мезгил өткөндөн кийин эч нерсе кылууга жетишпей калам», - 
деп ойлоду ал.

Анан, зорго сүйлөдү: 
– Мага менин жубайларымды, неберелеримди жана аскер 

башчыларын чакыргыла. Катчы баарын жазсын.
Катчы ансыз деле акыркы күндөрдө Эмирдин чатырынан 

чыкпай, анын айткандарынын баарын жазып жаткан. 
Баары чогулганда Темирлан аларга көз чаптырды, анан ча-

тырдын үстүн карап, түтүн чыгуучу түтүктү тиктеди. Ал жактан 
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көк асман көрүндү. Эмне болуп жатканын ал түшүнүп турду. Ас-
ман аны чакырып жаткан…

Темирлан өзүнүн соңку күчүн топтоп, сүйлөй баштады. Ал 
асман менен сүйлөшүп жаткансыды:

– Менин жаным жакында асманга учуп, Алланын ырайымы-
на кошуларын так билем. Алла силер менен болсун! Мен анын 
бийлигине өткөндө силер ыйлабагыла. Анын кереги жок. Анын 
ордуна Аллага дуба кылгыла. Куран окугула, балким ошондой 
кылганыңар менин күнөөлөрүмдүн кечирилишине жардам бе-
реттир. Менин жакындарым, бул дүйнөдө мага туруштук бере 
алган эч ким жок экенин билип жүргүлө. Отуз беш жылдын 
ичинде мага жыйырма жети өлкө багынды. Менин күнөөлөрүмө 
карабастан Алладан мени тиги дүйнөдө калтырбоосун суранам. 
Анткени мен дайыма ырайымсыздардын колдорун кыскартып 
жүргөм. Күчтүүлөр алсыздарды капа кылышына эч качан мүм-
күнчүлүк берген эмесмин. Бул дүйнөдө туруктуулук жана жа-
ңылышсыздык жок…

Башкаруучу унчукпай калды. Чатырдагылар адегенде аны 
каза болду окшойт деп ойлошту. Бирок эч кимиси аны барып, 
текшерүүгө батына албады. Эгер ал өзү муну көрсөтпөй жатса, 
демек ал тирүү. Алар жаңылышпаптыр – бир мүнөттөн кийин 
ал терең дем алды. Анан көздөрүн көк асмандан албастан, сөзүн 
улады.

– Пир Мухаммед Жахангирди мен өзүмдүн мураскерим деп 
дайындайм. Империяны Самарканддан менин ордума ал башка-
рат. Ал мамлекеттик иштердин жана аскердин абалын дайыма 
билиши керек. Силер баарыңар ага баш ийип, анын буйрукта-
рын кыңк этпестен аткарышыңар керек. Ошондой болгондо 
гана тынчтык бузулбайт, мусулмандар толкубайт жана балээ 
болбойт. Ошондой болгондо гана менин көп жылдык эмгегим 
текке кетпейт. 

Башкаруучунун денеси кайрадан чыйрыга баштады. Ал бул 
дүйнөнү таштап, башка дүйнөгө кетип жаты. Эч кимдин аны 
кетирбей, алып калууга кудурети жетпей турду. Эмир өз дене-
синин титирешин бир аз болсо да жеңилдетүүгө зорго аракет 
кылып жатты, анткени дагы айта турган сөзү бар болчу. 
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– Эгер Шахрух ушул жерде болгондо… Аны акыркы жолу 
көрүп алсам жакшы болор эле. Мени Беркенин бутунун жанына 
көмгүлө… Сейид Беркенин… 

Ал дагы көп нерсени айткысы келди. Кетип жаткан жактан 
ал эми бул жакка колун суна албайт. Бирок ал чоң империя жө-
нүндө кам санап жатты. Пир Мухаммед ушул чоң империяны Те-
мирландын өзүндөй башкара алуусу үчүн Эмир анын пикирин 
билиши керек болчу. Бирок андай нерсе бир сүйлөшүү менен 
гана чектелмек эмес. Ал эми өлүм өзүнүн жанында экенин ал 
сезип жатты. Эгер ал жакшылап караганда, башынын үстүндө 
учуп жүргөн жан алгыч периштени көрмөк. Ал асманды карап 
өлгүсү келди. Бир аздан кийин ага аба жетпей жатканын сезди. 
Акыркы учурда ал башын көтөрүп, асманга үнүн угузуш үчүн 
карышкырдай болуп улугусу келди. Бирок анын оозунан өлүм 
алдындагы дуба гана чыкты. Анын дубасын асман да укту. Ал 
жакта муну күтүп турушкан жана аны кабыл алышты. Куран-
дын окулушу ага жооп болду. Куранды кимдир бирөө окуп жат-
ты. Курандын аяттары анын бул дүйнөдө уккан акыркы нерсе-
си болду. 

Лагерде эч ким уктаган жок. Шамал карышкырдын улуга-
нындай үн чыгарып, чатырларды аралап өткөндө Темирлан 
каза болгонуна баары ишеништи жана аны терең сыйлагандык-
тарын билдирүү максатында баары баштарын жерге салышты. 

Өз заманынын эң күчтүү аскер башчысы Аллага кошулду, 
анын жаны асманга учуп кетти…

Анын келиши дүйнөдөгү жашоонун жүрүшүн өзгөрткөн. 
Анын кетиши да ошондой болду. 

Көпчүлүк алардын үстүндө эми Темирландын бийлиги жок 
экенин түшүнүп, өздөрүнүн жеке кудуретине ишене башташты. 
Ошого байланыштуу бийликке карата талаптар да өзгөрдү. 

Темирландын денеси муздай элек жатып бийлик үчүн күрө-
шүү башталды. Чыныгы мураскер Пир Мухаммед түштүктө Ин-
дияда болуп калышы бардык нерсени өзгөрттү. Халил Султан 
болсо Самаркандга жакыныраак жерде болчу. 

Адегенде Эмирдин небереси Султан Гусейин бийликке ке-
лүүгө аракет кылып көрдү, бирок анын аракеттери натыйжа 
берген жок. Ал Гератка, тууганы Шахрухка качып барган, би-
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рок ал жерде камакка алынып, өлүм жазасы менен жазаланган. 
Кийинчерээк Темирландын ишенимдүү эмирлери Шах Мелик 
жана Шейх Нуреддин тактыга Пир Мухаммедди отургузуу мак-
сатында Самаркандга шашып барышкан. Бирок Халил Султан 
алардан озуп, аларга шаар дарбазасын жаап койгон. 

Ошентип ал тактыны өз колуна алган. 
1406-жылы чыныгы мураскер аскер чогултуп, түндүк тарап-

ты көздөй жөнөгөн. Бирок Халил Султан анын аскерин талкала-
ган. Бир жылдан кийин «ишенимдүү эмирлер» Пир Мухаммедди 
өлтүрүшкөн. 

Халил Султан башкарган төрт жылдын ичинде Темирлан-
дын казынасы бош калган. Казынанын бошошуна Шады Мүлк 
өтө чоң салым кошкон. Канзаада өзү убада кылгандай аны им-
периянын биринчи хануму кылган. Ал эми ал кыз болсо өз мак-
сатына жеткен соң таптакыр өзгөргөн. Анын айынан Халил Сул-
тандын бардык эмирлери кача башташкан. Казына бошоп кал-
ганда анын жанында эч ким калган эмес. Халил Султан айласы 
кетип, Ширваншахка жардам берүүнү өтүнүп кат жазган. Бирок 
ага Шейх Ибрагим жардам бере алган эмес. 

1409-жылы Халил Султан өзүнүн жакырланган аскери ме-
нен кошо тууганы Шахрухка барган. Шахрух аны кубанып кабыл 
алган, бирок белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин аны уулан-
дырып өлтүргөн. Темирландан кийин тактыга Халил Султан 
отурууга татыксыз деп дал ошол Шахрух ойлогон болчу. Халил 
Султанды ууландырып өлтүргөндөн кийин Шахрух тиги дүйнө-
дө Эмирдин жаны кубанат деп ойлогон. 

Шады Мүлк болсо Халил Султандын жансыз денесинин үс-
түндө өзүн-өзү өлтүрүп алган; алардын экөөнү тең бир мүрзөгө 
көмүшкөн. Шахрух өзүнүн аскерин алып тезинен Самаркандга 
жөнөп, өзүнүн уулу Улукбекти башкаруучу кылып дайындап, 
борборду Гератка которгон. Ошондон кийин гана ал тынчта-
нып, татыктуу мураскерди дайындадым деп ишенди. Ал жаңы-
лышкан эмес. Ошондон кийинки кырк жыл Темирланиддердин 
алтын доору болду. Мамлекет башкаруу менен бирге Улукбек 
өзү жакшы көргөн иши астрономия менен да алектенген. Ал 
дүйнөдөгү эң чоң обсерваторияны курган. Анын астрономия-
лык таблицаларын кийин XVII кылымда англиялык окумуштуу-
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астрономдор колдонушкан. Өзүнүн отуз сегиз жылдык башка-
руусунан кийин Улукбек өзүнүн уулу тарабынан өлтүрүлгөн. Ал 
эми жүз жылдан кийин Темирланиддердин империясынан эч 
нерсе калган эмес. Бир гана Мираншахтын чебереси Бабур Ин-
дияда Моголдордун улуу империясын түзө алган. Анын динас-
тиясы империяны 348-жыл бою тынымсыз башкарган. 

Темирлан каза болгондон кийин Азербайжан менен Иран-
дагы жагдай курчуп кеткен. Султан Фараждын абагында өлүм-
дү күтүп жатышкан султан Ахмед менен Кара Юсиф 1405-жылы 
бошотулуп, кыска убакытта аскер чогултуп, Багдадка чабуул 
жасашкан. Бир эле убакта Азербайжандагы бир нече аймактар-
да Темирланиддерге каршы көтөрүлүштөр башталган. Шейх Иб-
рагим ушул жагдайдан пайдаланып, 1406-жылдын май айында 
өзүнүн аскери менен Тебризге кирип барган. Бирок Багдадды 
султан Ахмед менен Кара Юсиф басып алып, эми Тебризге келе 
жатышканын угуп, шаарды анын мыйзамдуу башкаруучусуна 
тапшырып, Шемахага кайтып барган. 

Акыркы Темирланиддер Сердуруд деген жерде жеңилүүгө 
дуушар болуп, 1408-жылы Азербайжандан чыгып кетишкен. 
Ошол салгылашууда Мираншах каза болгон. 

Султан Ахмед менен Кара Юсиф бөлүнүп кетишкенден ки-
йин 1410-жылы Кара Юсиф өзүнчө мамлекет түзүп, аны Караго-
йунлу деп атаган. 

Байезид каза болгондон кийин кыйраган осмон империясы 
султан Мехмет II нин убагында гана кайрадан калыбына келти-
рилген. 1453-жылы ал Константинополду басып алган – Чыгыш 
Рим кулаган! Шаар жаңыча Стамбул деп аталып калган, султан 
болсо Фатих – Жеңип алуучу деп атала баштаган. 

Темирлан «Бир Кудай, бир каган» деген чындыкты калы-
бына келтирген акыркы түрк башкаруучусу болуп калган. Ушул 
улуу жеңип алуучудан кийин түрк жерлери жана түрк мамлекет-
тери эч качан бирдиктүү боло алышкан эмес. Жадагалса жалпы 
душмандын алдында да бириге алышкан эмес. Тескерисинче, 
жаракалар кеңейип, бир тууган өлкөлөр бири-бирине бөтөн же 
душман болуп, ал эми душмандар дос болуп калышкан. 

 Баку-Хызы-Баку,  Сентябрь, 2009 – июнь 2011.
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Силердин алдыңарда Темирлан жөнүндө жазылган бир 
катар романдардын экинчи китеби турат: «Темирлан. Дүйнө-
нүн башкаруучусу». Бул китептин автору Юнус Огуз көптөгөн 
тарыхый романдарды, анын ичинде «Атилла» (2008), «Надир 
Шах» (2009, англис тилине которулуп, Лондондо басып чыга-
рылган) деген китептерди да жазган. Ал ошондой эле белгилүү 
түрколог жана төмөнкү эмгектердин автору: «Байыркы Анадо-
лу жана азербайжандык түрктөр» (2002), «Карабах – көзөмөл-
сүз аймак» (2003, англис тилинде), «Түрктөрдүн тарыхына ка-
рата жаңы көз караш» (2006, бул китеп фарси, түрк жана орус 
тилдерине которулуп, Иранда, Түркияда жана Орусияда басып 
чыгарылган), «Байыркы түрктөр жана пассионардуулук тео-
риясы».  

Жаңы роман өзүн бүткүл дүйнөгө тааныткан улуу аскер 
башчы, мамлекеттик жана коомдук ишмер жөнүндө баяндайт. 
Чү дегенде эле сизди кызыктуу жана толкундатчу окуялар кү-
төт. Барактай баштагыла…

…Темирлан өзүнүн атынын такасынын такылдаганын 
ырахаттанып угуп турду, бул үндөр анын чарчаган абалын же-
ңилдетип, жаңы ойлорду пайда кылып жатты: Ушул такылда-
ган үндөр ал үчүн эң таттуу музыка болгон. Саздын чеберле-
ри музыканы кандай түшүнүшсө, Темирлан ушул такылдаган 
үндү алардан да жакшы түшүнгөн. Эми ушул «тык-тык» де-
ген үндөрдү бүткүл дүйнө чочулап жана коркуп угуп жатты. 
Бир күнү ал бүткүл дүйнөнүн көңүлүн ушул үнгө буруп, өзүн 
жалгыз башкаруучу деп кабыл алууга мажбур кылат. Азыр 
ал ошол мүдөөнү көздөп баратты. Ал өзүнүн түпкү максатын 
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жакшы түшүнгөн: бүткүл дүйнө анын атынын такасы чыгар-
ган үндөргө кулак салып, ошол үнгө ылайыкташып жашашы 
керек: «тык-тык-тык»…

…Анын бардык өмүрү шахмат тактасынан турган. Түн 
жарымы болгондон кийин ал чатырда жалгыз калгысы келди, 
бирок шахмат ойногон жок. Ойной турган каршылашы деле 
калбады, ал бардык каршылаштарын жеңди. Ал өзүнүн акылы, 
зиректиги жана аракетинин аркасы менен катардагы жөнөкөй 
жоокерден шахтык тактыга жетишти. Өзү башкарып турган 
кезде бир да салгылашууда жеңилген эмес. Бардык нерсе анын 
ичинен чыккан, кан анын мээсин жана жанын толкундантып, 
аны алдыга багыттап турган. Ал жүрөгүнүн жана ички дүй-
нөсүнүн чакырыгын угуп, ошонун негизинде аракет жасаган. 
Эми болсо ал өзүнүн жанындагы шахмат тактасын тиктеп, ка-
тып калгансыды. Анын ойлору алыс жакта жүргөн. Мындайды 
ал суфийлерден үйрөнгөн. Ал бир нече саат бою кыймылсыз 
отура алган, мындай учурда анын ойлору дүйнөнү кыдырып 
жүргөн. Эми ал бүткүл дүйнөнүн башкаруучусу болду. Дүй-
нөнүн жарымы анын бут алдында турган, ал эми экинчи жа-
рымы ага жан дили менен берилгендигин билдирип жатты. 
Мындан да артык нерсеге жетүүгө аракет кылуунун зарылчы-
лыгы бар беле? Ал бүтүн планетанын башкаруучусу боло алат 
беле? Бирок андайдын эмне кереги бар эле? Эгер анын жаш 
курагы мүмкүнчүлүк бергенде, ал беш жылдын ичинде бүткүл 
Африканы деле жеңип алмак. Бирок Африканы жеңип алуу 
али эч кимге даңк алып келмек эмес, андай кылуу жөн гана 
убакытты текке кетирүү болмок. Ал Африканы да жеңип алды 
дейли, анан эмне, фараонго окшоп асмандын да башкаруучусу 
болууну каалайбы? Жок, бул Кудайга жакпаган талап! 
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