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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВТЫҢ 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 

салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі

Құрметті ханымдар мен мырзалар! 
Мәртебелі меймандар! 
Қазақ хандығының 550 жылдығына жиналған барша қауымды 

бүгінгі торқалы тоймен шын жүректен құттықтаймын! 
Бүкіл әлемді дағдарыс жайлап, дамыған елдердің өздері үлкен 

экономикалық күйзеліске ұшыраған мынау алмағайып заманда 
алыс-жақын ағайынның басын қосып, Қазақ хандығының 550 
жылдық ұлан-асыр тойын өткізудің өзінің ерекше себептері бар. 
Бүгінгі той, ең алдымен, батыр бабаларымыздың биік рухына 
тағзым ету және тағдырдың сан алуан қиындықтарынан сүрінбей 
өткен ата тарихынан тағылым алу үшін өткізіліп отыр. 

Кеңес Одағы заманында Қазақстан мектептерінде оқушылар 
«КСРО тарихы» атты ортақ оқулықтан білім алды. Сондықтан, 
жас ұрпақ ата тарихынан мүлде алшақтап қалды. Оның үстіне 
Қазақ хандығының шаңырағын көтеріп, айбынын асырған 
ұлы хандарымыз бен даңқты батырларымыздың есімдері 
біртіндеп ел жадынан өшіріле бастады. Өз ішімізден шыққан 
оларды жамандағыштар құрметке бөленді. Елімізде ханның, 
не батырдың ескерткіші тұрмақ, олардың атында білім мен 
мәдениет нысандары, керек десеңіз, жалғыз-жарым көше де 
болған жоқ. Қазақ хандарының аты атала қалған жағдайда оларға 
үстем тап өкілі ретінде келеңсіз баға беріліп, қисынсыз айып 
тағылды. Бұл туралы ақын Ғафу Қайырбеков кезінде: «Басқаның 
патшасының бәрі жақсы. Неліктен біздің хандар жаман болған?» 

БІЗ – ҰЛЫ ДАЛА ҰРПАҚТАРЫМЫЗ

Үстіміздегі жылдың 11-12 қыркүйегінде Астана қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығы салтанатпен тойланды. 
Салтанатты жиынға АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Қытай, Иран, Түркия, Ресей, Моңғолия, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Беларусь және басқа да елдерден 1000-нан аса қонақтар келді. Салтантты жиынның ашылуына осы күні 
елордада өтетін Түркі елдері саммитіне арнайы келген Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев, Қырғыз 
Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев, Түркия Ұлы ұлттық жиналысының спикері Исмет Йылмаз, Түрікменстан 
Үкіметінің вице-премьері Сапардұрды Тойлиев, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, зиялы қауым өкілдері, 
спорт, мәдениет және өнер қайраткерлері қатысты. 

Салтанатты жиынға қатысушылар алдында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. 
Сондай-ақ, осы күні Назарбаев университетінде «Мәңгілік ел» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.
Салтанатты мереке бұдан әрі «Барыс» мұз айдыны сарайындағы  «Мәңгілік Ел» театрландырылған қойылымымен жалғасты.
Мерекеге орай Астана төрінде елуге жуық ақ шаңқан киіз үй тігілді.  Елбасы Н. Назарбаев 12 қыркүйек күні «Қазақ елі» 

монументінің алдындағы осы этноауылды аралап көрді. 
Төменде осы салтанатты мереке туралы кеңейтілген әңгімені назарларыңызға ұсынып отырмыз.

деп ашына жазған болатын. Ұлт жадының тамырына балта 
шабуға арналған осындай сұрқай саясаттың небәрі ширек ғасыр 
бұрын орын алғанына сенудің өзі қиын. Бірақ кеңес заманының 
ащы шындығы дәл осындай болатын. 

Тәуелсіздік қазақ халқының өшкенін жандырып, өлгенін 
тірілтті. Алматы мен Астанада, облыс орталықтары мен ірі 
елді мекендерде Керей мен Жәнібек, Абылай мен Әбілқайыр 
сияқты әйгілі хандарымыздың, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай 
батырлардың еңселі ескерткіштері бой көтеріп, олардың есімдері 
елді мекендерге, жоғары оқу орындары мен мектептерге берілді. 
Бабалардың ерлік пен күреске толы өнегелі өмір жолдары жайлы 
том-том ғылыми еңбектер мен әдеби шығармалар жазылды.

 Тәуелсіздікпен бірге оралып, ұрпағына ұлан-ғайыр қоныс 
қалдырған батыр бабаларымыздың биік рухы қазақтардың, 
әсіресе, жаңа буынның арасында аса зор патриоттық өрлеу 
туғызып, ұлт тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатты. 

Қазақ, Жұбан ақын айтқандай, «мың өліп, мың тірілген» 
халық. Бірлігі жарасқанда даңқы асып, билікке таласқанда 
берекесі қашқан. Баршаға белгілі, байырғы бабаларымыз 
бөрілі байрақ ұстап, Байкалдан Балқанға дейінгі алқапты еркін 
жайлаған. Көгімізде желбіреген алтын Күн астында қыраны 
қалықтаған Туымыз мемлекеттілігіміздің үзілмей жалғасып 
жатқандығының айғағы.  

Қазақ хандығы бұдан бес жарым ғасыр бұрын ғана шаңырақ 
көтерсе де, Еуразияның ұлы даласында орнаған арғы дәуірдегі 
сақ, ғұн, үйсін мемлекеттерінің, бергі замандағы Ұлы түрік 
қағандығы, Дешті Қыпшақ пен Алтын Орда мемлекеттерінің 
заңды мұрагері болды. Арғы дәуірлерге бармай-ақ, таза түркілік 
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заманымызға зер салар болсақ, әйгілі Рим империясы құлап, 
Еуропадағы осы күнгі мемлекеттердің нобайы да әлі қалыптаса 
қоймаған, ал Қытайда үш патшалық пен алуан әулет өзара 
қырқысып жатқан VI ғасырда – 552 жылы Алтайда Ұлы түрік 
қағанаты атты қуатты, күшті мемлекет дүниеге келді. Ол небәрі 
жарты ғасыр ішінде Алтай мен Кавказ арасындағы алып далада 
жеке-дара билік жүргізді. Дәуірлеп тұрған кезінде Византия мен 
Ираннан, Қытайдың екі патшалығынан алым алған ер түріктің 
берекесі кетіп, өз ішінде билікке талас басталғанда, әуелі Батыс 
және Шығыс болып ажырап, кейін оғыз, қарлұқ, қыпшақ болып 
бөлініп, жау ларына жем болды. 

VIII ғасырда тасқа қашалған Күлтегін жазуында: «Алдау мен 
арбауға арандаған түркі халқы бірлігінен айырылды. Табғаштарға 
қайсар ұлдары құл, көрікті қыздары күң болды», – деп жазылған. 
Қай заманда болса да, барлық жеңістеріміздің бастауы береке-
бірлік екенін жас ұрпақ ешқашан ұмытпай, өткеннен сабақ алуы 
үшін Күлтегін жазуының көшірмесін жасатып, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия университетінің атриумына қойғыздым.

Қасым хан хандықтың 
іргесін бекітіп, керегесін 
керді. Хақназар хан ел 
шекарасын Еділдің бойына 
дейін кеңейтсе, Тәуекел 
хан Түркістан өлкесін 
түгелдей Қазақ хандығына 
қаратты. Еңсегей бойлы 
ер Есім елдің іргесін 
бекіту жолындағы күресте 
қ о л б а с ш ы л ы ғ ы м е н 
танымал болды. Салқам 
Жәңгір хан Орбұлақ түбіндегі шайқаста жоңғарларға ойсырата 
соққы берсе, Әз Тәуке «Жеті Жарғыны» енгізді. 

Қазақ хандығы кезеңі – ат жалында күн кешкен алаш 
жұртының қаһармандық дәуірі. Ел билеген хандардың өмірі 
майдан шебінде өтті. Қазақтың алғашқы он төрт ханының жетеуі 
жорық жолында қаза тапты.

Бүгінгі тәуелсіз түркі мемлекеттері – Түркия, Қазақстан, 
Өзбекстан, Әзер бай жан, Түрікменстан мен Қырғызстан және 
дүниенің әр түкпіріне тарыдай шашылған жалпы саны 200 
миллионнан асатын 30-дан астам түркітілдес ұлттар мен 
ұлыстардың ұлы бабасы ер түрік аталарымыз болатын. «Түрік» 
сөзінің бір мағынасын әйгілі түрколог академик А.Н.Кононов 
«берік», яғни «бірігу», «бірлік» сөзінен шығарады. Ендеше, түркі 
халықтары жаратылысында әрдайым бірге, береке-бірлікте болу 
үшін жаратылған. Бабаларымыз да бізге осыны мирас еткен. 

Бірлік – біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары, ел 
қорғағанда күш-қуат берер асқақ айбары. Осыны әрдайым 
жадымызда ұстауымыз керек. Жаһандану заманында тағдыр 
талайымен бөлініп кеткен, тілі, ділі, діні мен тегі бір түркі 
халықтары ХХІ ғасырда ынтымақ жарастыруы қажет. Сөйтіп, 
саясатта, экономикада, ғылым мен технологияда өзара 
ықпалдастық пен байланыстарды күшейте беруіміз керек. Ата 
тарихы бізді осыған шақырады.

Бүгінгі той – ең алдымен, Қазақ хандығының 550 жылдық 
тойы. Атақты Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректері бойынша, 
1465 жылы Қозыбасы тауының етегінде тарихи оқиға болды. 
Бұл – біздің елдігіміздің тамыры тереңде жатқанын танытатын 
аса маңызды тарихи дерек. Керей мен Жәнібек хандар 
Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, Шу мен Таластың арасында 
Қазақ хандығының шаңырағын көтерді. Алты Алаш анттасып, 
айырылмасқа сөз байласып, Ұлытауға таңбаларын қашап жазды. 
Осылайша, тарих сахнасына Қазақ деген халық шығып, ұлан-
ғайыр өлке Қазақ жері деп атала бастады. Одан соң қасқа жолды 

Осынау ұлы бабалардың биік рухына барлық ұрпақ 
айрықша құрметпен бас иіп, ризашылығын білдіреді. Олардың 
ұлтқа сіңірген ұшан-теңіз еңбегі әрдайым ел есінде сақталады. 
Қазақтардың талай буыны қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
мамыражай заман орнатқан хан ретінде қадірлейтін Әз Тәуке 
биліктен кеткен соң халқымыздың береке-бірлігі әлсіреп, жүзге 
және руға бөлінушілік белең алды. 

Орталық Азиядағы аса қуатты әскери мемлекет саналатын 
Қазақ хандығының осы осалдығын оңтайлы пайдаланған 
жоңғарлар тұтқиылдан соғыс ашып, ел тарихына «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атпен енген трагедияға 
ұшыратты. Дәл осы тұста тарих сахнасына қол бастаған 
Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Малайсары сияқты батырлар, 
сөз бастаған Төле, Қазыбек, Әйтекедей дуалы ауыз билер, ел 
бастаған Абылай, Әбілқайырдай хандар шықты. Бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып, береке-бірлігі асқан қазақ қолы 1730 
жылы Аңырақай түбінде жоңғарларға күйрете соққы беріп, ата 
қонысын жаудан біржолата азат етті. 

Қаз дауысты Қазыбек би: 
Біз қазақ деген мал баққан елміз, 
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, 
Елімізден құт-береке қашпасын деп, 
Жеріміздің шетін жау баспасын деп, 
Найзаға үкі таққан елміз. 
Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 
Басымыздан сөз асырмаған елміз. 
Достықты сақтай білген елміз, 
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Дәм-тұзды ақтай білген елміз, – деген екен. 
Бірліктің қадірін біліп, білекке білек қосқанда атамекенді 

жаудан азат етті. Алайда, ағайынның араздығынан, ынтымақтың 
аздығынан көп ұзамай хандық жойылды. Данышпан Абай 
айтқандай, «Бас-басына би болған өңкей қиқым» елдің сиқын 
кетірді. Сол кезде бүкіл дүниежүзін жайлаған, «бөліп ал да, билей 
бер» деген отаршылдыққа негізделген сұрқия саясат Қазақ елін 
біржолата Ресей патшалығының ота рына айналдырды. Бұдан 
кейінгі Қазан төңкерісінен, Азамат соғысынан, халқымыздың 
тең жартысын жалмаған отыз екінші жылғы ашаршылықтан 
ер азаматқа да, елге де сын болған Ұлы Отан соғысынан қазақ 
қаншама қансырап шықса да, азаттық аңсаған өршіл рухы мен 
ұлттық келбетін жоғалтқан емес. 

Ел арасында айтылатын тәмсіл бар. Абылай хан: «Үш 
арманым бар еді. Біріншісі – елімді бейбіт өмірге жеткізсем 
деп едім, қан көп төгілді. Екіншісі – халқым қала, кент сала 
алмады. Үшіншісі – елдің басын біріктіре алмадым», – деген 
екен. Абылайдың асыл армандары тәуелсіздік тұсында түгелдей 
орындалды. Қазақстанның қай түкпіріне барсақ та, қалаларымыз 
бен ауылдарымыз жарқырап, жайнап тұр. Даламыз жайқалған 
егінге толып, еліміз жасыл баққа айналды. Алтын Күн шуағын 
шашқан Көк байрағымыздың астында қазақ қана емес, 130 
ұлттың өкілдері береке-бірлікпен тату-тәтті өмір сүруде. Мен 
бұдан бұрынырақ «Қазақ тарихында біз ұялатын ештеңе жоқ» 
деген едім. Бүгін сол сөзімнің жалғасы ретінде: «Бізге бабалар 
тұлпарларының тұяғымен жазылған ата тарихының әр парағы 
ерекше қымбат. Қазақтардың бүгінгі және болашақ буыны оны 
әрдайым орынды мақтан ететін болады», дегім келеді. 

Тек өткен тарихымен ғана мақтанатын елдің болашағы 
бұлыңғыр. Әр буын өкілдері ата-баба даңқына даңқ қосып, 
абыройын арттырып, бүкіл дүниежүзі алдында беделін биіктете 
білген елдің ғана болашағы жарқын, мерейі үстем болады. 
Осы тұрғыдан келгенде, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі буыны 
бабалар аманатына адалдық танытып, еліміздің абырой-беделін 
бұрын-соңды болмаған биікке көтерді деп айта аламыз. 

Ең алдымен, бабаларымыз егемен еліміз тәуелсіздік алғанда 
еншімізде ұлан-байтақ жер қалды. Бірақ әлемдегі тоғызыншы 
территория саналатын қазақ даласы ешбір халықаралық құжатпен 
ресімделмей, ашық-шашық жатқан еді. Біз осы бір аса күрделі 

әрі шетін мәселені сәтімен шешіп, Ресей мен Қытай бастаған 
барлық көршілерімізбен арадағы жалпы ұзындығы 14 мың 
шақырымнан асатын шекарамызды халықаралық құжаттармен 
рәсімдеп, болашақ ұрпақтың алаңсыз болуы үшін біржолата әрі 
мәңгілікке шегендедік.

Екіншіден, бізге мұраға қалған ата қонысымыз жылдар бойы 
халқымызға қасірет әкелген ажал полигондары мен жаппай 
қырып-жоюға арналған ядролық оқтұмсықтарға толы болды. Біз 
соның бәрінен елімізді де, жерімізді де азат етіп, әлемдік ядролық 
қарусыздану көшін бастадық. Ақыл мен парасаттың кез келген 
қарудан қуаттырақ болатынын дәлелдеп, жаһандық қауіпсіздікке 
зор үлесімізді қостық. 

Үшіншіден, екі жарым ғасыр патшалық Ресей мен 70 жылдан астам 
Кеңес Одағы құрамында болғанда қазақ халқы өз жерінде отырып-
ақ азшылыққа, ал Қазақстан өз еркінен тыс 130 ұлт пен ұлыстың 
мекеніне айналды. Әлем тарихына көз тігер болсақ, соғыс атаулы не 
жер дауы, не ұлт артықшылығы, не дін үстемдігі үшін болатынын 
байқау қиын емес. Біз елімізді мекендеген сан алуан ұлт пен ұлыс, дін 
өкілдерін Көк тудың астына жинап, ел тыныштығын, береке-бірлігін 
сақтадық. Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдегі талай мемлекетке үлгі-
өнеге ретінде ұсынған Қазақстан халқы Ассамблеясын құрып, бес 
рет қатарынан Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
съездерін зор табыспен өткіздік. Бабаларымыз мирас еткен «Кең 
болсаң – кем болмайсың» деген қағиданы басшылыққа ала отырып, 
әлі талай биіктерге жетеріміз анық. 

Төртіншіден, біз іргемізді бекітіп, бірлігімізді бекемдеген 
соң әлемдегі ең дамыған елдердің тәжірибесін зерттеп, дамудың 
өзіміз жасаған жаңа моделі – «Қазақстан жолын» ұсындық. 
Дамудың ең жарқын болашағын айқындаған «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын түздік. Дәл осы құжаттың негізінде алға қойған 
мақсаттарымызды рет-ретімен жүзеге асырып, қуатты да табысты 
мемлекет орнаттық. Соның нәтижесінде экономикамыз аз ғана 
жылда ешқашан, ешкімде болмаған қарқынмен алға басты. 2014 
жылы еліміздің ішкі жалпы өнімі 1993 жылғы көрсеткіштен 19 
есеге көбейді. Ол жан басына шаққанда 696 доллардан 13 мың 
долларға, яғни 18 есеге артты. 1993-2013 жылдар аралығында 
200 миллиард доллардан астам тікелей шетел инвестициясын 
тарттық. Елдің әл-ауқатын барынша жақсартып, өркениетті 
елдердің деңгейіне жеткіздік. 
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Бесіншіден, бабалар мирас еткен жеріміз қаншалықты кең 
болса да, бізде ұлы мұхитқа шығатын жол болған емес. Теміржол 
атаулы Қазақстанның байлығын тасу үшін тек солтүстікке 
қарай салынды. Тәуелсіздік жылдары біз жалпы ұзындығы 2500 
шақырымдық теміржол салып, еліміздің барлық облыстарын 
бір-бірімен жалғастырдық. Нәтижесінде Қазақстанның болат 
жолдары Қытай арқылы Тынық мұхитқа, түрікмен жері, Парсы 
шығанағы арқылы Үнді мұхитына, Ресей арқылы Батыс Еуропаға, 
одан әрі Атлант мұхитына жететін болды. Бұған қосымша, 
«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» еуразиялық автомагистралі де 
пайдалануға берілді. Ал «Нұрлы Жол» бағдарламасымен елімізде 
жаңа 7 мың километрден астам автокөлік жолы салынып, барлық 
өңірлермен байланыс екі есеге жақын болады. ХХІ ғасырдың 
нағыз Жібек жолы деп осыны айтуымыз керек.

Алтыншыдан, қазақты өзге ұлттан даралайтын оның тілі 
мен мәдениеті, руханияты. Еліміз егемендігін алғаннан кейін, 
жағдайдың қиындығына қарамастан, тағдырдың жазуымен 
дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылып кеткен миллионнан 
астам қандасымызды атамекенге қайтарып алып келдік. Бабалар 
тарихына қатысты дүниежүзінің архивтерінде шаң басқан тарихи 
құжаттарды алдырып, том-том кітаптар мен оқулықтар шығарып, 
ата тарихтың ақиқатын түгендедік. Тәуелсіздік жылдарында 
1300-ге жуық мектеп, 1250-ге жуық денсаулық сақтау нысанын, 
тағы 4 мыңнан астам балабақша салдық. Халықтың орташа өмір 
ұзақтығы 72 жасқа жетті.

Азаттықтың алғашқы жылдарында «Болашақ» бағдарламасын 
әзірлеп, он мыңнан астам талантты жастарымызды шетелдердің 
ең беделді университеттерінде оқыттық. Қазір «Болашақ» 
түлектері басқару ісіне араласып, өздері ел болашағына қызмет 
істеуде. Кемелімізге келген соң еліміздегі барша орта білім 
ошақтарына үлгі болсын деп, республикамыздың әрбір өңірінде 
дүниежүзіндегі ең биік талаптарға сай «Зияткерлік мектептерді» 
аштық. Ал, күллі жоғары білім ордалары биыл алғашқы 
түлектерін ұшырып, әлемдік деңгейде танылып үлгерген 
«Назарбаев Университетке» қарап бой түзейді. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ата-бабамыздың 
асыл мұрасын жинақтаған соң әлемдегі ең жаңашыл өнер 
ордалары саналатын Бейбітшілік және келісім сарайы, Орталық 
концерт залы, Астана опера және балет театры, Ұлттық музей 
ғимараттарын салып, ұлт мәдениетінің әлемдік өркениет биігінде 
дамуы үшін барлық жағдайды жасадық. Мұндай мәдениет 
ошақтары еліміздің әр өңірінде бой көтерді. 

Жас ұрпақтың жаны сұлу, дені сау болуымен қатар, күш-
қайраты мол болуы үшін зәулім спорт сарайларын тұрғызып, 

қысқы Азия ойындарын 
зор табыспен өткіздік. 
Лондон Олимпиадасында 
ұлы жеңіске ие болдық, 
отандық спортшылар 
жарқын жетістіктерімен ел 
мерейін өсірді. 

Жетіншіден, іргесі 
берік үйдің шаңырағы 
шайқалмайды. Жақында 
ғана біз Ата Заңымыздың 
20 жылдығын атап өттік. 
Біздің Конституциямыз ұлттық заңнама жүйесіне берік іргетас 
болып қаланды. Заң шығарушы, атқарушы билік пен тәуелсіз 
сот жүйесінің негізін құрды. Қазақстан Парламенті ең жоғары 
өкілетті орган ретінде өз міндетін абыроймен атқаруда. 

Сегізіншіден, бабалар даңқына мақ танумен шектелмей, 
үздіксіз алға жыл жыған ел ғана озады. Осыдан ширек ғасыр бұрын 
ғана әлем картасында болмаған Қазақстан дүниежүзінің 56 елінің 
басын қосатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына, 57 мемлекетті біріктіретін Ислам ынтымақтастығы 
ұйымына абыроймен төрағалық етіп, ұлтымыздың рухын көтеріп, 
жұртымыздың еңсесін биіктеттік. Қазақстан алып құрлықтағы 
ең түйінді мәселелерді шешетін 30-ға жуық мемлекеттің басын 
қосып, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі 

кеңес құрып, оны әлемдегі беделді 
ұйымдардың қатарына қосты. Әлемдегі ең 
ықпалды халықаралық ұйымдардың біріне 
айналған Шанхай ынтымақтастық ұйымын 
құрудың басты бастамашыларының бірі 
болып, бірнеше рет биік деңгейдегі саммит 
өткіздік. 

Біздің бабаларымыз – ғұндар 
да, түркілер де, қыпшақтар да өткен 
замандарда Еуразиядай алып материктің 
басты интеграторы болған. Олар Ұлы 
Даладағы алуан тайпалардың басын талай 
мәрте қосып, берекесі қашқан кезде сан рет 
жауларына жем болған. Біз де 20 жылдан 
астам уақыт бойы Еуразиялық одақ құру 
туралы бастаманы табандылықпен ілгері 
жылжытып, оны бүгінде бес мемлекеттің 
басын қосатын посткеңестік елдер 
ішіндегі ең үлкен экономикалық ұйымға 
айналдырдық. 

Тоғызыншыдан, Астананың төрінде 
тұрып, бүгінде бар қазақтың ортақ 

мақтанышына айналған елордамыз туралы айтпау мүмкін емес. 
Астанамыз – жаһанға танылған жұртымыздың жарқыраған 
жақұты, Азаттығымыздың алтын қыраны! Елорданы салу тәуелсіз 
Қазақстанның өте күрделі мақсат қойып, оны табандылықпен 
орындай алатынын күллі әлемге айқын дәлелдеп берді. Бас 
қаламыз қазақтың абыройын асырып, мерейін тасытты. Еңселі 
елордаға айналды. Астанамен бірге қалың қазақтың да даңқы 
артты. Еліміздің әр өңіріндегі басқа қалалар мен елді мекендер 
де елордаға қарап бой түзеп, жарқырай бастады. Бүгінгі торқалы 
тойымыз өтіп жатқан Тәуелсіздік сарайы және жаңа салынған 
Спорт кешені де осындай еңселі ғимараттардың бірі болмақ. 

Оныншыдан, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарынан берік 
орын алып, әлемдегі үздік отыздықтың қатарына кіруді басты 
стратегиялық мақсат етіп қойдық. Алда Астанада әлемдегі ғылым 
мен техниканың, өнеркәсіптің, жаңалық атаулының жетістіктерін 
насихаттайтын ЭКСПО-2017 көрмесін өткізу міндеті тұр. Қазір 
адамзат қоғамы жаңа индустриялық революциямен бетпе-бет 
келіп отыр. Оған Қазақстанның экономикасы мен өнеркәсібі 
дайын болуы үшін біз «Үдемелі индустриялық-инновациялық 
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даму бағдарламасын» әзірлеп, жүзеге асырудамыз. Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кірдік. Баршаға бірдей кәсіби, осы заманғы мем-
лекетіміз одан әрі табысты болуы үшін бес институттық реформа 
жүргізуді қолға ал дық. Тиісті мемлекеттік органдар оны рет-ре-
ті мен жүзеге асыруға кірісіп те кетті. Бұл реформа бізді жаңа 
биіктерге бастайды. 

«Егемен болмай ел болмас» дегендей, біз азаттық жылдарында 
шын мәнінде ұлы жолдан өттік. Тәуелсіздік кезеңі – біз үшін 
ғасырлар жүгін арқалаған ғаламат кезең. Кезінде Керей мен 
Жәнібекке ілесіп шыққан халықтың ұзын саны 200 мың шамасында 
екен. Бүгінгі күні сол қазақтың қатары жер жүзінде 15 миллион-
нан асып жығылды. Ал егер қазақ өткен ға сырдың ашаршылығына 
ұшырамаса, өт кен соғыста қырылмаса қанша болар еді? 

Қазақтың өз ішіндегі береке-бірлігі күшті болуы керек. 
Данышпан Абайдың: «Біріңді, қазақ, бірің дос, Көрмесең істің 
бәрі бос», деген өсиетін әрдайым естен шығармайық, ардақты 
ағайын. Алда қандай сын-қатерлер күтіп тұрса да бірлігіміздің 
арқасында біздің болашағымыз бүгінгіден де жарқын деп кәміл 
сеніммен айта аламын. 

Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол – қазақтың Ұлы 
Даласы. Сол далада бабалардың ізгі аманатын орындау жолында 
біз құрған қасиетті Отанымыз бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. 
Тәуелсіздік – біздің маңдайға басқан бағымыз, мәңгі сақтауға 
тиіс аманатымыз. Қасиетті Отанымызда қандай қиындықты да 
қайыспай қарсы алуға лайық өршіл рухты, азат ойлы, жасампаз 
халық бар. Ол – ержүрек қазақ халқы, барша қазақстандықтар. 
Сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты бар. Ол – Ұлы 
Дала төсінде өзі құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жасау. Ендеше, 
әрқашан еліміз аман, бауырымыз бүтін болсын. Сіздер мен біздер 
құрған Тәуелсіз Қазақстанымыз Мәңгілік Елге айналсын! Ұлы 
мақсаттарға жету жолында бізге батыр бабалардың аруағы жар 
болсын! 

Қымбатты қазақстандықтар! 
2 мың жылдан астам тарихы бар ежелгі Таразда бір айдан 

кейін Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монумент 
салтанатты түрде ашылатын болады. Біз өзіміздің қасиетті 
жеріміздің тарихы бірнеше мыңдаған жылдарға кететінін 
есте сақтай отырып, өз бабаларымыздың естеліктері мен 
істеріне тиісті баға береміз. Ол Еуразияның өткен және қазіргі 
өркениетінің өсіп-өркендеуінде өзінің айрықша ою-өрнегімен 
шебер өрілген. Хроностың көзге көрінбейтін арқауы бізді 
Қытайдың мыңжылдық тарихымен және қазіргі кезімен, Таяу 
және Орта Шығыс, Азия құрлығының басқа да бөліктерінің 
өткенімен және бүгінімен байланыстырады. Тілдік және мәдени 
байланыстар мириадасы арқылы біз өз бауырларымызбен – 
бүгінде Мұзды мұхит жағалауларынан Жерорта теңізіне дейінгі 
жерді мекендейтін түркі халықтарымен байланысамыз. Ұлы 

Түркі елі – ол біздің ортақ бабаларымыз бен 
батырларымыз, ортақ рухани байлықтарымыз 
бар ортақ арғы Отанымыз. Ол біздің бірлескен 
ұлы мұрамыз. 

Біздің Ресей халықтарымен, бірінші 
кезекте, орыс халқымен жүздеген жылдарға 
созылатын бірлескен тарихи жолымыз бар. 
Тәуелсіздік жылдары ішінде біз Еуропалық 
одақ, Америка, Ислам әлемі елдерімен 
тарихымыздың бірлескен парақтарына ие 
болдық. Олар жаңа заман уақытының көптеген 
халықаралық оқиғалары, оның ішінде, біздің 
елімізде болған оқиғалар туралы баяндайды. 
Қазақстан әрқашанда өз көршілерімен арадағы 
достықты және сенімді көздің қарашығындай 
сақтап, одан әрі дамыта береді, әлемнің 
бүкіл елдерімен ізгілікті қарым-қатынастар 
орнатады. 

ХХІ ғасырда да біздің жаһандық дамуға 
қосар үлесіміздің тек қана арта беретініне және әлемнің оны 
лайықты бағалайтынына сенімім мол. Біздің жеріміздің жүріп 
өткен және алда тұрған тарихи жолын ой елегінен өткізе отырып, 
бізге Қазақстанның жаһандық қоғамдастықта танымалдығы 
мен мәшһүрлігін кеңейе түсетіндей етудің маңызы зор. Әлемде 
қандай да бір халықтың өз мемлекетінің ресми атауымен бірге 
айрықша бейресми ұғымды пайдаланатын мысалдары көп. Біздің 
қасиетті жерімізді ежелден Ұлы Дала, ал біздерді – Ұлы Дала 
ұрпағы деп атады. Оны сонау ерте замандардан бері туған жерге 
деген халықтық махаббатты домбыраның, қобыз бен жетігеннің 
жүректі арбайтын әуеніне айналдыра отырып ақындар жырға 
қосты. 

Біз бабаларымызда ешқашан болмаған адам айтқысыз 
жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар бар жаңа Қазақстанды 
құрудамыз. Біздің көптеген мыңжылдық тарихы бар жеріміз көз 
алдымызда өзгеруде. Қазіргі заманғы Қазақстанның әр ауылы 
мен қаласында болып жатқан өзгерістерге көк аспан куә. Дала 
көгіндегі Күн біздің ізгі істерімізге нұрын шашуда. Аспан мен 
Күн – біздің Туымыздың түсі. 

ХХІ ғасырда далалық Еуразияның құшақ жетпес кеңістігі 
қайтадан түлеп, өркендеуде. Біз өз Тарихымыздың жаңа 
Шамшырағын жақтық. Сондықтан да бүгінде және әр кезде де 
біздің Қазақстан – ол Ұлы Дала Елі! Ол – түлеген Ұлы Дала 
Елі. Біздің сүйікті Отанымыздың халықтық аты да дәл осы. Ол 
біздің Отанымыздың өткенін де, қазіргісін де, болашағын да 
бейнелейді. Онда қазақстандық мінез бен оның негізгі сипаттары 
көрініс тапқан. Олар – біздің жан-дүниеміздің ашықтығы мен 
кеңдігі, біздің жүректеріміздің жылуы, қонақжайлылық пен 
бейбітсүйгіштік, кемеңгерлік пен ойшылдық, еңбексүйгіштік 
пен іскерлік. Ол – сүйікті жеріміздің өркендеуіне осы 
уақытқа дейін болмаған қол жеткізудегі өзіміздің күшіміз бен 
мүмкіндіктерімізге деген сенім. Мен біздің жаңа Қазақстанның 
осындай бейнесінің әрбір қазақстандықтың ой-санасы мен жан 
дүниесінен орын табатынына, бүкіл әлемде мойындалатынына 
сенімдімін. Тағы да қайталап айтайын, біздің қасиетті жерімізді 
ықылым замандардан Ұлы Дала деп, ал бабаларымызды Ұлы 
Даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – солардың жалғасымыз, 
Ұлы Даланың мұрагерлеріміз. Осынау кең-байтақ Ұлы Даланың 
көгінде халқымыздың бақ жұлдызы болып Жаңа Қазақстан 
дүниеге келді. Біздің Қазақстанымыз – ұлы істердің ұйытқысы 
болған Ұлы Дала Елі! Бұл – біздің тағдырымыз! Бұл – біздің 
таңдауымыз! Мәңгілік Елімізде бейбітшілік пен береке болсын! 
Халқымыз аман болсын! 

Суреттерді түсіргендер
 С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ
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Қазақ хандығының 550 жылдығына орай елордадағы 
«Назарбаев Университетте» «Мәңгілік Ел» халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясы өтті. 

Конференцияның ашылу салтанатында алғашқы сөзді 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова алып, бұл конференция қазіргі заманның талабына 
сай салынған еліміздің білім мен ғылым орталығы «Назарбаев 
Университетте» болып отырғанын, алқалы жиынға 1500 адам 
қатысса, оның 900-і этнологтар мен археологтар, философ 
және саясаттанушы ғалымдар, белгілі мемлекет, қоғам және 
өнер қайраткерлері екенін еске салды. Ол, сонымен бірге, 
конференцияға 43 шет ел қызығушылық танытқанын, 318 
танымал тарихшы-ғалымдар және басқа қонақтар келгенін, 
олардың қатарында Иран, Түркия, Әзербайжан, Моңғолия, 
Болгария, Ұлыбритания, Германия, Израиль, Үндістан, Испания, 
Италия, Қырғыз Республикасы, Қытай, Беларусь, Тәжікстан, 
Ресей, АҚШ, Өзбекстан, Украина, Франция, Швейцария сынды 
мемлекеттерден тарих пен мемлекеттіліктің проблемаларын 
зерттейтін ірі ғылыми-зерттеушілер келгенін атап өтті. Белгілі 
ортағасырлық тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и 
Рашиди» атты еңбегінде Қазақ хандығының 1465 жылы 
құрылғандығы туралы мәлімет берілгенін, Қазақ хандығы 
кейінгі ғасырларда қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына, 
оның этностық аумағының түзілуі мен қорғалуына, қазақтың 
материалдық және рухани мәдениетінің дамуына мүмкіндік 
жасағанын жеткізді. Бұл конференцияның жалпыұлттық идеясы 
ұлы тарихи мұраларды және Қазақстан халқының жоғары 
адамгершілік мұраттарын болашақ ұрпаққа жеткізу. Оларға 
отаншылдық тәрбие беру ісіндегі жұмыстың мән-мағынасын 
арттыруды да көздейді, деді. 

Бұдан кейін Мемлекеттік хатшы Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың конференцияға қатысушыларға және 
шетелдік қонақтарға арнаған құттықтау хатын оқып берді. 
Мемлекет басшысы құттықтауында былай делінген: «Қазақ 
хандығы құрылуының 550 жылдығын бүкіл халық болып 

мерекелеу – бір шаңырақтың астында өзара келісімде өмір сүріп 
жатқан барша қазақстандықтардың бірлігінің жарқын көрінісі. 

Біз өткенімізді мақтан тұтамыз және ата-бабаларымыздың 
сан ғасырлық армандарын ақиқатқа айналдыра отырып, олардың 
асыл мұраларын қастерлейміз. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы – егемен мемлекет, әлемдік 
қоғам дастықтың тең құқылы мүшесі. 

Тәуелсіздік жылдарында біз ұлттық тарихи сананы жаңғырту 
жолында дәйекті саясат жүргізудеміз. Мұның жарқын бір дәлелі 
– «Мәдени мұра» бағдарламасын табысты іске асырғанымыз. 

Қазіргі таңда «Халық тарих толқынында» атты ғылыми 
жобаның аясында ғалымдар отандық тарихты зерделейтін 
ғылыми еңбектер әзірлеуде.

Қазақстан тарихын ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейін 
қамтитын академиялық басылымдар мен оқулықтардың жаңа 
легі дайындалуда. 

Біз үш мың жылдан әріден бастау алатын ұлы тарихтың 
иесіміз. 

Қазақ хандығы – тұтас Еуразия құрлығын алып жатқан сақ, 
ғұн мемлекеттерінің, одан кейінгі Түрік қағанаты мен Алтын 
Орданың заңды мұрагері. 

Біз, бүгінгі қазақстандықтар ұрпақ сабақтастығын берік 
ұстап, ұлы бабаларымыздың жасампаз жолын лайықты 
жалғастырушылармыз.

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы тарихи сананың берік 
іргетасына арқа сүйейді. 

Бұл қазақстандық патриотизмнің маңызды қыры. 
Қазақстандық тарихшылардың Қазақ хандығының 

құрылуының, қалыптасуы мен дамуының тарихи үдерісіне, 
халқымыздың тарихи жолына терең талдау жасап, зерттеу 
жұмыстарын жалғастыра беруі маңызды.

Конференция жалпықазақстандық бірегейлікті бекемдей 
түсетін құндылықтар мен бағдарларды нығайтуға өз үлесін 
қосады деп сенемін.

Барлық қатысушыларға жемісті жұмыс тілеймін». 

«МәҢгІЛІк ЕЛ» МәйЕгІ – 
ТАРихТЫҢ АЛТЫН ДәйЕгІ
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Халықаралық ғылыми форумның өтуі халықтың ерлікпен 
өткен тарихын зерттеуге, әрбір қазақстандықтың басты 
мерейтойлы датасына құрмет көрсетуіне қосымша серпін берері 
анық. Қазақстан аумағы мың жыл бойы өркениеттің торабы 
болды, халықтардың ұлы көшінің легіне айналды. Тұрмыстық-
материалдық және рухани мәдениет қалыптасты. 

550 жыл бұрын Жәнібек пен Керей құрған Қазақ хандығы 
алғаш рет өз атауында халық этнонимі бекітілді. Қазақ халқының 
тәуелсіздік үшін көп ғасырлық күрес жолында ұлы жеңістер 
мен ауыр жеңілістер болды. Осы үздіксіз күрестің тарихи 
тәжірибесі «Мәңгілік Ел» өзекті идеясының маңыздылығын 
– халық бірлігін дәлелдейді. Тарихи дата – Қазақ хандығы 
құрылуының 550 жылдығын тойлау – өткен, осы және келер 
шақтың мирасқорлығын және ұрпақтың бабалар алдындағы 
қазақи мемлекеттіліктің қайнар көзі мерейтойлы датадан бұрын 
есептелетін мызғымас негізі мен дәстүрін сақтаудағы ерекше 
жауапкершілігін айрықша көрсетеді. 

Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың заманауи қазақстандық 
мемлекеттілік құрудағы сіңірген тарихи еңбегіне ешкімнің 
таласы жоқ. Күшті қайраты мен стратегиялық көріпкелдігінің 
арқасында Қазақстан заңды ресімделген шекарасы бар, жемісті, 
тұрақты, беделді мемлекетке айналды. Қазақстандықтардың 
ұлттық идеясы мен тарихи санасын қалыптастыруда, 
және халықтың бірлігін нығайтуда Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың ерекше рөлін атап көрсету қажет. Қазақстан 
«Мәңгілік Ел» идеясына біріккен көп ұлттың өкілдеріне Отан 
болып табылады. Қазақстандықтар бар қиыншылықтардан өтіп, 
ұлттық қауымдастықта лайықты орын алды. Бұған жету жолы да 
оңай болмағаны аян. 

Иә, ел болып еңсе тіктедік дегенде – арғы жағында арқасүйер, 
табан тірер не бар екенін алдымызға тартқан тарихи конференция 
қазақ жұрты мен қазақстандықтардың жарасымды тіршілігінің 
тағы бір куәсі болды. Бір кездері Алаш арысы Міржақып Дулатов 
«Түрік баласы» атты жазбасында: «Келешек күннің қандай 

болашағын білуге тарих анық құрал болады. Өзінің тарихын 
жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел қайда жүріп, қайда 
тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын білмейді, келешекте 
басына қандай күн туатынына көзі жетпейді. Бір халық өзінің 
тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша 
өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады», – деп, одан кейін 
Абайдың қайтыс болғанына 10 жыл толуына байланыс ты жазған 
мақаласында: «Тарихы, әдебиеті жоқ халықтың дүниеде өмір 
сүруі, ұлттығын сақтап ілгері басуы қиын. Әдебиеті, тарихы жоқ 
халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып жоқ болады», – деп алып, 
араға жыл салып: «Бір жұрттың қайдан тарауы, өніп-өсуі, ресімі, 
мінезі, тілі, әдебиеті – осының бәрі әрқайсысы тарих мүшелері, 
барлығын жиғанда – сол жұрттың тарихы. Тарихын жоғалтқан 
жұрт – жоғалған жұрт», – деген еді. Конференция рухында ұлт 
арысының осы байламдары әр қырынан көрініс тапты десек, 
артық айтқандық емес. Хандардың ханы саналған Абылай хан 
туралы 1940 жылы қазақ әдебиеті ғылымының көрнекті өкілі 
Бейсембай Кенжебаев тарихи очерк жазып, онда: «Абылайға 
дейін болсын, Абылайдың тұсында болсын қазақ халқының 
арман еткені: 1) өз алдына ерікті ел болып, өзін өзі меңгеру, 2) ата 
қонысына жайғасып, бейбіт еңбек етіп, шаруашылық шалқыту, 
3) бір ауызды, ынтымақты болып, отанын, елдігін қорғау» деген 
еді. Міне, осы үш қағида тәуелсіздігімізді алып, бодандықтан 
құтылғаннан кейінгі жерде салтанат құрып келе жатыр. 

Осындай береке-бірліктің, татулығы жарасқан тірліктің, 
яғни қазақ жерін мекен еткен қазақстандықтардың ортақ 
мерекесіне айналған бес жарым ғасырлық ел тарихы талқыға 
түскен алқалы жиындағы алғашқы баяндаманы Түркия ғылым 
академиясының президенті Аджар Ахмет Джеват «Түркия 
мен Қазақстан тарихының ұштасу кезеңдері» деген тақырыпта 
жасап, Қазақ хандығының 550 жылдығы бұл қазақ жұртының өз 
тарихын түгендеудегі ерекше ұмтылысы екенін, бұған жоғары 
мән беріп, аталы сөз айтқан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ерекше қарым-қабілетіне ілтипат танытып, түбі бір түркі 
жұртының туыстас халқы кеңестік құрылым шайқалған тұстан 
берік қарым-қатынаста болғанын, 1990 жылдың желтоқсанында 
ресми байланыс орнатылғанын, мәдениет, білім беру, ғылыми 
жобалар бойынша қарым-қатынастардың жүргізіле бастағанын, 
сол тұстағы Түркияның мемлекет басшысы Тұрғыт Өзал мен 
Нұрсұлтан Назарбаев арасындағы әңгімелерде Түркияның 
нарықтық экономикаға көшу жолы, болашақта түрік 
кәсіпкерлерімен байланыстар күн тәртібіне қойылғанын тілге 
тиек етті. 

Академик бұдан кейінгі жерде екі мемлекет арасында саяси, 
сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық байланыстардың 
жақсы жолға қойылғанына нақты мысалдар келтіріп, 1991 
жылдың қыркүйегінде ғылыми симпозиум өткенін, Қазақ елі 
тәуелсіздігін жариялағанда алғаш рет танып, тілектестіктерін 
білдіргенін жеткізді. 1991 жылы Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаев пен сол кездегі Түрік Республикасының Премьер-
министрі С.Демирелдің екіжақты келісімінің арқасында 
киелі Түркістанда Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-
түрік университеті бой көтергенін атап өтті. Соңғы жылдары 
Қазақстанның Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Түркия Президенті Реджеп Тайып Ердоған арасындағы жылы 
шырайлы жүздесулер көптеген игілікті істерге жол ашып 
отырғанын назарға салды. Ұлтымыздың ұлы ақыны Мағжан 
Жұмабаев: «Түркістан – екі дүние есігі ғой, Түркістан – ер 
Түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, Түріктің 
тәңір берген несібі ғой», деп жырға қосқан қасиетті мекенге түрік 
халқының президентінен бастап, үлкен-кішісі ерекше ілтипат 
танытатынын атады. 

Сөз кезегі өзіне тигенде Моңғолия Ғылым академиясының 
президенті Батболдин Энхтувшин моңғол мен қазақ арасындағы 
байланыстар орта ғасырлардың ерте кезеңінен басталатынын 
айтты. Орталық Азияда сарматтардың ең алғашқы мемлекеті 
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ұйымдасқан кезден бастап екі халықтың араласу дәуірі арна 
тартқан. VI ғасырдың ортасына дейін түркітілдес тайпалар 
қазіргі Моңғолия аумағында қоныстанған. Ол тайпалардың 
атаулары қыпшақ, қырғыз, ұйғыр, авар, қидан және т.б. 
Моңғолияда Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2002 жылы жарияланған «Түркістан – Орталық Азияның мәдени 
ошағы» атты мақаласымен жақсы таныстық. Онда Президент 
Н.Назарбаев VI ғасырда Орталық Азиядағы халықтардың тарай 
орналасу қалыптары өзгергенін атап өтеді. Осы кезден бастап 
түркітілдес халықтар өздерінің төл мемлекетін құруды қолға 
алған, деді Б.Энхтувшин. Одан әрі шешен Шыңғыс хан Ұлы 
моңғол мемлекетін құрғанға дейін екі халықтың арасындағы 
байланыстардың тығыз болмағандығын айтты. Ал Шыңғыс 
дәуірінен басталған екі халықтың араласуы Жошы мен Шағатай 
ұлыстарында жалғасын тауыпты. 

Сол ХІІІ ғасырда басталған тығыз байланыстар әлі күнге 
жалғасып келе жатқанын айтқан шешен қазақ пен монғол 
халықтарының ортақ тамыры, ортақ тарихы бар екенін жеткізді. 
Сөзінің соңында ол бүгінгі қазақ елі қуатты мемлекет құру 
жолында тер төгіп келе жатқанын айтты. Мен оның осы жолдағы 
қадамдарына құтты болсын айтамын, деді шешен сөзінің 
соңында.

Одан кейін сөзді Иран Ислам Республикасы Ғылым, 
зерттеулер және технологиялар министрі Моджтаба Шариати 
Ниасар алды. Өзінің сөзін осындай ауқымды форумға 
шақырылғаны үшін алғыс білдіруден бастаған шешен одан әрі 
Қазақ хандығының 550 жылдығымен барша қазақстандықтарды 
құттықтайтынын жеткізді. Өзінің өткен тарихын халықаралық 
деңгейде таныстырып жатқаны – Қазақстанның мемлекет ретінде 
алға басқандығын көрсетеді. Батыс пен Шығыстың, Түстік пен 
Терістіктің арасындағы ұлан-ғайыр жерді алып жатқан Қазақ елі 
өзінің төл мәдениетін, салты мен дәстүрін орнықтыру және оны 
сақтау үшін аз тер төкпегені белгілі. Сонымен бірге, қазақ халқы 
астрономия, тарих, медицина, этнология секілді ғылымдарды 
да өз қажетіне қарай дамытып отырғаны көрініп тұр. Қазақ 
халқының осындай терең дәстүрлі өмір салтын қалыптастыруына 
көрші халықтардың, аралас-құраласы болған алыстағы елдердің 

де ықпалы аз емес. 
Сондықтан осы өлкені 
ғасырлар бойы ұстап, 
жат жұрттан барлық 
құндылықтарын қорғап 
келген қазақ халқы – ұлы 
тарихи өңірдің өкілдері 
деп айту толық негізді. 

Қазақ халқының 
қалыптасуы мен 
орнығуына осындай 
баға берген шешен одан 
әрі қазақ халқы тарихының зерттелуі мәселесіне де тоқталып 
өтті. Соның ішінде Шығыстың бірнеше ғалымының есімдерін 
атап өтті. Сондай-ақ, алғаш рет ХVІ ғасырда парсы тілінде 
жарық көрген Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» 
еңбегінің де маңыздылығын айтты. Одан әрі ол бүгінгі күннің 
проблемаларына ойысып, Қазақстан мен Иран арасындағы 
әріптестіктің дамуы жақсы жолда екенін жеткізді. Біздің 
жоғары технологияларды қолдануға және оларды өзіміздің 
экономикамызға енгізуімізге басқалармен бірдей толық құқымыз 
бар. Алайда, соған кесір келтіргісі келетін күштер бар. Қазақстан 
– Иранның жоғары технологияларды қолдануын қолдайтынын 
ашық айтқан мемлекеттердің бірі. Сондықтан біздің алғысымыз 
шексіз, деді ол. 

Келесі сөз Ресей Ғылым академиясы Жалпы тарих 
институты директорының орынбасары Ирина Коноваловаға 
берілді. Кез келген халық өзінің тарихын ұзақ жылдар бойы 
жасайды. Әрине, Қазақ хандығының құрылуы мен ұйымдасуы 
жөнінде де ғалымдар арасында талас пікірлер болуы мүмкін. 
Ондай көзқарастардың болуы да заңды және олардың бәрі 
де ғылымның зерттеу материалына айналуы қажет. Сонымен 
қатар, ондай талас пікірлердің шешімі мәдениеттанушылар, 
географтар және саясаткер ғалымдардың қатысуымен табылғаны 
дұрыс. Қазақ хандығының құрылуымен осы аймақтың саяси 
картасы түбегейлі өзгеріске ұшырағаны сөзсіз. Әрине, Қазақ 
хандығының құрылуына 550 жыл болды деген шартты көзқарас. 
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Өйткені, хандық бір күнде немесе бір айда құрыла қоймайды. 
Мемлекеттік құрылым бір сәттік шешім емес, ол – ұзақ 
жылдардың талқысынан өткен шешім. Кеше Мемлекет тарихы 
институтында болған дөңгелек үстелде де осы туралы айтылып, 
Қазақ хандығының түп атасы Жошы ұлысы немесе Алтын Орда 
екендігі аталып өтті. Демек, қазақ халқы Қазақ хандығына дейін 
де мемлекет құрып, оның қатарында өмір сүріп келген. Қазақ 
хандығының ең үлкен айырмашылығы сол – онда хандыққа 
алғаш рет қазақ атауы қолданылды, деді ол. 

Одан әрі шешен Қазақ хандығы мен Ресей патшалығының 
арасындағы қарым-қатынасқа тоқталды. Бұл қатынастар тұрақты 
болмаса да әр кезеңде өзінің тікелей мақсатын көздеді. Осы 
қатынастарды түбегейлі зерттеуді әлі де жетілдіре түскен жөн. 
Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасындағы бүгінгі тығыз 
әріптестік пен достықтың түп негізін осы қатынастар қалаған, 
дей келіп, шешен сөзінің соңында екі елдің арасындағы осындай 
қатынастар болашақта да жалғасын тапқанын қалайтынын 
жеткізді. 

Ал Париждің Шығыс тілдері және өркениеттері Ұлттық 
институтынан (INALCO) келген тарихшы Катрин Пужоль, 
мемлекет тарихын түгендеу жолындағы осындай ауқымды 
халықаралық конференцияға қатысуды өзі мәртебе санайтынын, 
әйтсе де, аз уақыт ішінде тәуелсіздігін алғанына ширек ғасыр әлі 
бола қоймаған мемлекеттің өткені туралы толық әңгіме айту өзіне 
қиын тиіп тұрғанын алға тартып, «Менің байқауымша Қазақстан 
тарихы бірегей, өте қуатты тарих. Ол Еуразия кеңістігінде 
өткен бір кезең ғана емес, көшпенділердің өркениетіне тәнті 
ететін кемел тарих деп білемін. Жерінің аумағы кең бола тұрып 
адамдарының білімдарлығымен өзіндік жолын қалыптастырған. 
Елінің де бітім-болмысын кейінгіге өшпестей із етіп жеткізе 
алған. Менің зерттеп, зерделеуімше, қазақ тарихы небір терең 
пайымдауды қажет ететін материалдық құндылықтардан тұрады. 
Иә, қазақ көшпенді жұрт. Бірақ қала құрылысын да дамытқан, 

жер иесі де бола білген. Соған сай экономикасын да өрістеткен», 
дей келіп, халқымыздың табиғатқа жанашырлықпен қарағанын, 
мәдениетін өркендеткенін, «Номад елі болу қандай ғажап 
нәрсе! Мұны неге қозғап отырмын. Себебі, қазақтың дәстүрлі 
мәдениетін қалай сипаттасаң да жарасады. Оны танып білу үшін 
үлкен білімдарлық керек. Ең бастысы, қазақтың прагматикалық 
қасиеттері қызықтырады. Мұнда ұлттың жеке өмір сүру 
ерекшелігі, экономикасын қалыпты жүргізіп отыруы, екінші 
бойларындағы жылдамдық, алғырлық, қозғалысқа әрқашан 
бейім тұратындығы, үшінші, ашықтығы, қонақжайлылығы, 
төртінші, Еуразиялық кеңестікте ол қай дәуірде де алтын арқау 
болып келеді. Жібек Жолы да қазақ байтағымен өтеді. Қазірдің 
өзінде Еуропа мен Қытайдың арасындағы алтын көпір де 
Қазақ елі болып отыр. Тағы бір айтайын дегенім», деді Катрин 
Пужоль: «Байтақ далада өмір сүрудің өзіндік экономикасын 
қалыптастыруы мені қатты қызықтырды. Экологиясын таза 
ұстауы, соны осы күндері жаңғыртып отырғаны сүйсінтеді. 
Гендерлік саясатты дұрыс жолға қою, ядролық апатқа қарсы 
тұру, бейбіт өмірді жақтау – мұның бәрі адами өмірге деген қазақ 
халқының талпынысы деп білемін». 

Шетелдік ғалым кең далада өмір сүру адамның бойына 
мықты күш-қуат беретініне, осы арқылы адамдар өзін берік 
сақтайтынына да дәлелдер келтірді. «Франция тарихшылары 
Еуропадағы көрікті ескерткіштерді айтса, ал мен Қазақстанда 
қазақ халқының ішкі дүниесінен рухани бай «ескерткіштерді» 
көремін. Ол өте нәзік қасиет қой. Уақыт қаупінен аман өтіп, 
бүгінге жеткен ондай адамдық асыл қасиеттер барлық жұртта 
кездесе бермейді», деп: «Мені таңғалдырған тағы бір нәрсе 
халық бірлігі, қазақ тілінің қуаттылығы еді. Сол қазақ тілінде 
диалекті жоқ екен. Бұл халықтың түп-тамырының тұтастығын 
көрсетеді. Қазақ қандай қиындықты да еңсере білген. Осындай 
жетістігімен қатар, бір «кемшілігін» де айта кетсем деймін. Көп 
уақытқа созылған бодандықтан ба екен, көшпенді елдің адамдары 
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кей жағдайда өзін-өзі кемсітуге бейім тұратыны бар. Бұл арғы 
жағындағы бодандықты былай қойғанда, КСРО заманындағы 
бодандық табынан шығар, жасқаншақтық, жалтақтықтың 
әлі де жойылмай келе жатқаны. Әйтсе де, бір қуанарлығы сол 
бодандықты көрмеген жас ұрпақтың қаулап өсіп келе жатқаны. 
Болашақта олар ата-баба тарихын ұялмай айтумен қатар, 
өздеріне тірек ете алады. Ондай бетбұрыс кейінгі толқынның 
бойынан табылады. Ондай жалынды жас тар жаһандануға да 
төтеп береді. Белсенділік, ілгері ұмтылыс, талғам молынан 
табылуы да сүйсінтеді. Жиырма жыл ішінде төрткүл дүниеден өз 
орнын алған мемлекет алдағы уақытта да үлкен жетістіктерге қол 
жеткізеді деген үкілі үмітімді ашық айтуды парыз санаймын», 
деді. 

«Назарбаев Университеттің» Гуманитарлық және әлеуметтік 
мектебінің Ұлыбританиядан шақырылған профессоры Александр 
Моррисон, Мұхаммед Хайдар Дулатидің Қазақ хандығын тайға 
таңба басқандай жазып кеткен «Тарих-и-Рашиди» еңбегі туралы 
айтып, ондағы деректерден мысалдар келтірді. Мәселен, Әбілқайыр 
ханнан бөлінген Керей мен Жәнібек туралы ой тербеп, өзі дәріс 
үстінде Қазақ хандығы туралы еңбектерді жиі пайдаланатынын, 
әйтсе де, әлі де болса ізденістердің қажеттігін еске салып, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығын 
атап өту жөніндегі ұйғарымынан кейін көптеген жұмыстардың 
атқарылғанын, тың деректердің жариялана бастағанын, бұл өзі 
секілді шетел ғалымдарының қазақ жұртын танып-білуге ерекше 
септігін тигізіп отырғанын тілге тиек етті. Әсіресе, көшпенділердің 
өмір сүру өнегесі өркениетті деген елдерден кемдігі жоқ екеніне 
соңғы кездері көзінің жеткенін де атады. 

Осыдан кейін шағын үзіліс болған соң конференция жұмысы 
секциялық отырыстарда жалғасты. Тарих ғылымдарының 
докторы, Мемлекет тарихы институтының директоры Бүркітбай 
Аяған мен АҚШ-тың Колумбия университетінің профессоры 
Рафис Абаз модераторлық еткен бірінші секцияның тақырыбы 
«Қазақ хандығы және Н.Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» идеясы» 
деп аталды. Онда бірінші баяндаманы Ресей Ғылым академиясы 
Жалпытарих институты директорының орынбасары профессор 
Ирина Коновалова жасады. Оның баяндамасының тақырыбы 
«Қазақ хандығы мен Ресейдің арасындағы қарым-қатынастар» 
деп аталыпты. Ғалым көптеген тарихи құжаттарға сүйене отырып, 
екі елдің арасындағы қатынастардың ұзақ жылдар бойы бейбіт 
болғанын атап өтті. Сонымен қатар, мүдделер қайшылығына 
байланысты тарихтың кейбір кезеңдерінде бұл қатынастардың 
салқындаған сәттері де болғанын көлденең тартты. Қалай 
болғанымен, осы қатынастар бүгінгі Қазақстан мен Ресей 
арасындығы тығыз қатынастардың негізін салды, деді шешен. 

Секцияда екінші баяндама жасаған Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғылым академиясының мүше-корреспонденті Меруерт 
Әбусейітованың тақырыбы «Мәдени мұра» және «Халық 
тарих толқынында» мемлекеттік бағдарламаларының Қазақ 
хандығын зерттеуге қосқан үлесі» деп аталыпты. Шешен аталған 
бағдарламалардың Қазақ хандығы тақырыбын ашудағы рөлі мен 
маңызы туралы тереңнен толғады. Осы бағдарламалар аясында 
жарық көрген еңбектер: кітаптар мен мақалалар жөнінде де 
әңгіме қозғады.

«З.Тоғанның еске алулары башқұрттардың күнделікті 
өмірдегі құқының негізі» атты тақырыпта жасаған Ресей Ғылым 
академиясының Уфадағы ғылыми орталығының директоры 
Фирдауси Хисамединованың сөзін де ғалымдар үлкен ыждағатпен 
тыңдап, көптеген сұрақтар берді. Баяндамада қазақ пен башқұрт 
халықтарының үй-ішілік құқындағы жақындықтары барынша 
айқын көрінді. 

Ресей Ғылым академиясы Дағыстан ғылыми орталығының 
жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы 
Даниял Қыдырниязовтың «ХVІ-ХІХ ғасырлардағы ноғай-қазақ 
қатынастарының тарихы» атты баян дамасы да қызықты және 
құнды деректерімен есте қалды. Жалпы, секция отырысында 

бұлардан да басқа оншақты 
баяндама тыңдалып, 
талқыланды, ғалымдар 
жасалған баяндамалардың 
бәріне қызу араласып, 
белсенділік көрсетіп 
отырды. 

Л . Н . Г у м и л е в 
атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің ректоры, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Ерлан Сыдықов пен Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институтының директоры 
Ұлттық ғылым академиясының мүше-корреспонденті Ханкелді 
Әбжанов модераторлық еткен екінші секцияның тақырыбы: 
«Қазақ хандығынан Қазақстан Республикасына дейін: белгісіз 
негіздер, жаңа тұжырымдар» деп аталыпты. Мұнда да елімізге 
белгілі ғалымдар мен шетелдік қонақтар оннан артық ғылыми 
баяндама жасады. Олардың ішінде Қазақстан Ұлттық ғылым 
академиясының академиктері Болат Көмековтің, Сейіт 
Қасқабасовтың, Ғарифолла Есімнің және т.б. баяндамалары 
тыңдалды. Мәселен, С.Қасқабасовтың «Бабалар сөзі – ұлттық 
рухтың негізі» атты баян дамасы отырғандар арасында үлкен 
қызығушылық тудырды. Ал Ғ.Есімнің «Ұлы Дала құндылықтары 
және ақыл-ой азаттығы» деген тақырыптағы қазақ 
философиясының тақырыбын қозғаған баяндамасы шетелден 
келген қонақтар үшін өте қызықты болғаны көрініп тұрды. 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Зиябек 
Қабылдиновтің «Ұлы Дала тұрғындарының әскери өнері мен 
жауынгерлік дәстүрлері» тақырыбында жасаған баяндамасы 
да ұзақ талқыланған еңбектердің бірі болды. Осы секцияда 
Өзбекстан ғалымы, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Виктор Шулико «Ұлы Дала жауынгерлерінің соғыс кезіндегі 
ерліктері» деген тақырыпта баяндама жасады. 

Конференцияның үшінші секция сы Жоғарғы Соттың 
ғимаратында Жоғарғы Сот Төрағасы Қайрат Мәмидің 
модераторлық етуімен өтті. Мұнда Ресей ғылым академиясы Тарих 
институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
докторы Найля Бекмаханова, Рим университетінің профессоры 
Фабио Грасси және т.б. белгілі ғалымдар мен судьялар 
баяндамалар жасады. Секцияның тақырыбы: «Қазақ құқығы мен 
билер сотының әлемдік өркениеттегі орны» деп аталыпты. 

Төртінші секция «Назарбаев Университеттің» президенті 
Шигео Катсудың модераторлық етуімен «Қазіргі Қазақстанның 
бүгінгі әлемдегі орны» деген тақырыпта өтті. Мұндағы 
баяндамалар тарихтан гөрі әлемнің бүгінгі күнгі саясаты мен 
экономикасына арналды. Мәселен, Білім және ғылым министрі 
Аслан Сәрінжіпов «Адам капиталының дамуы», Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов 
«Ішкі саясат» деген сияқты тақырыптарда баяндама жасады. 

Секция жұмыстарында ғалымдар мен сарапшылар өздерінің 
неше түрлі ойлары мен пікірлерін ортаға салды. Сонымен қатар, 
өздерін толғандыратын мәселелерге байланысты жауаптар алды. 

Сонымен, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 
«Мәңгілік Ел» атты халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция өз жұмысын аяқтады. Конференция қарарында 
қатысушылар барлық Қазақстан азаматтарына мемлекеттің 
тәуелсіздігіне сенімді тірек болған, халықтың қайнар көзіне 
айналған «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының терең 
мағынасын түсінуі қажет деп үндеу жасады.

Сүлеймен МӘМЕТ, Жақсыбай САМРАТ
Суреттерді түсірген Ерлан ОМАРОВ



12

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Барыс» мұз айдыны сарайында 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған театрландырылған 
мерекелік қойылымды тамашалады. Іс-шараға, сондай-ақ, 
Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бесінші 
саммитіне келген Әзербайжан Президенті И.Әлиев, Қырғыз 
Республикасының Президенті А.Атамбаев, Түркия Ұлы ұлттық 
жиналысының спикері И.Йылмаз, Түркітілдес мемлекеттер 
ынтымақтастығы кеңесінің бас хатшысы Р.Гасанов қатысты. 

«Қазақстанның тәуелсіздігі деген – өте қасиетті ұғым. 
Бабалардың аңсағаны біздің буынның бақытына келді. Оны 
сақтау – бәріміздің парызымыз. Керей мен Жәнібек 1465 жылы 
алғашқы хандықты құрды, қазақтың мемлекеттілігінің тарихы 
сол кезден бастау алады» деген Елбасының «Тарих толқынында» 
атты кітабы – театрландырылған мерекелік шараның негізгі 
арқауына айналды. 

«Барыс» мұз айдыны сарайында ине шаншар жер жоқ, иін 
тірескен халықтың бар зейіні театрландырылған көрініс өтетін 
орталық алаңға ауған. Тәубе, хандығымыздың 550 жылдығын 
тойлаудамыз, елдігімізді ертеңге апарар ұрпағымыздың 
санасы азат, тәуелсіздік таңы буырқандырып қанды ойнатқан 
рухымыз биік, осының бәріне мың шүкір деген аға буынның 
да, бойларындағы жастық қуаттарын бүгінгі тойдан алған әсер 
ерекше тасытып түлеткен жастардың да жүздері жарқын, алдағы 
қойылымнан әлдебір жан тебірентер тағылым мен тарихтың 
қатпарларын көз алдыңа әкелетін қойылым күтіп алабұртқан, 
әлдилі сезім билеген сәтті сағат. 

Алдын ала берілген баспасөз парағынан ұққанымыз – 
мерекелік қойылым Қазақ елінің үш мың жылдық тарихы мен 
қазіргі заманауи келбетін тарау-тарау арқылы сахналауды мақсат 
тұтып, әрбір тарауда еліміздің халық болып дамыған, ұлт болып 
қалыптасқан тарихи кезеңдері ән-күй, жыр-терме, хореография, 
хор секілді әртүрлі жанрлар арқылы қамтылуы тиіс. Күткен сәт 
те келіп жетті. 

Аспан мен жер арасындағы Ұлы Дала тарихы. Көне саз. 
Ырғатыла иіле, сәмбі талдай майыса, көлге біткен балқұрақтай, 
өртеңге шыққан өлеңдей зипа бойларынан пәктік пен сұлулық 
төгілген арулар көнеден жеткен күмбірге нәзік қимылмен 
үн қосқан. Халықаралық байқаулардың лауреаттары Риза 
Қанатқызы мен Фархад Буриевтің және Қазақстан театрларының 
балет труппалары сайын даланың кеңдігі мен өрлігін, бұла 
қайраттың тасыған күшін көрсетіп, маң даланы қорғап қалған 
бабалардың қанын тамырларында ойнатып, бұлқына шыққанда 
би рухты аспандатып жіберген еді. 

Халықтық болмыс-бітім, табиғатпен үйлескен тыныс-
тіршілік, аспанға қол созған Өмір ағашы – алып бәйтерек, түпсіз 
көк аспанды қанатымен көмкерген алып қыран, көсіле жатып 
керіліп, құшағына кіргендерді мейірімімен қойнына басып 
жылытқан Жер-Ананың бір пұшпағы– Қазақ даласындағы 
өмір, тыныс би тілімен өріліп, көне күмбірмен көрерменге сыр 
саудырған. Оған Жұбан Молдағалиевтің «Қыран дала» жырын 

оқыған Асанәлі Әшімовтің дауысы қосылып, композитор 
Дженкинсонның халықтық көне әуендер мен халық әндерінің 
негізінде жазған «Туған жер» хореографиялық композициясы 
шерткен сыр үйлесім үлгісін паш еткен. 

Енді бір сәт, айбынды сақ, сармат, ғұндардың салтанаты сарай 
ішін кернеді. Әлемдік өркениетке олжа әкелген көне мәдениет бұл 
жолы композитор Төлеген Мұхамеджанов пен Хамит Шанғалиевтің 
«Сақтар» атты сазымен көмкерілген театрландырылған көрініспен 
өрнектелді. Пазырық, Берел, Қарғалы, Есік Едірей, Бесшатыр, 
Тасмола, Үйғарақтан табылған өркениет іздері, металл өңдеудің 
шыңына жетіп, әсемдіктің шегіне жеткен зергерлік бұйымдар 
жасаған бабалар тағылымының сахналануы Алтын адамның 
алаңға келуімен жарқырағанда жиналған жұрттың кеуделерін 
мақтаныш кернегені рас. Осы сезім сөнуіне мұрша берместен 
сахнаға елді сыртқы жауға қарсы ұйымдасқан күреске, ежелгі 
ата-баба жолы мен салт-дәстүрін берік ұстауға үндеген Күлтегін 
(Жәнібек Иманқұлов) шыққан айбарлы. Би тілімен айбынды 
бабаны сомдаған Жәнібектің қимылынан түркілердің қайсар 
рухы өріліп, ол бүгінгі заманғы жауынгерлердің үнімен үндесе 
шалқығанда, Түрік қағанаты мен бүгінгі Қазақ елі арасында жібек 
желі тартылғандай әсер бергені рас. 

Әртіс Бақыт Хаджибаев Мағжан ақынның «Отты күннен ғұн 
туған» жырын оқыған сәтте өрлік рухы, өлмес ерлік рухы сіздің 
де жаныңызға қуат, жүрегіңізге айбар ұялатады екен. Сарайшық, 
Түркістан, Сығанақ, Тараз, Отырар, Сауран сынды Ұлы Жібек 
жолының жауһар қалаларының мәдениеті «Көш керуеннің» 
сылдырына сыңғыр қосып, сахнада қызған сауда көріністері 
әуенмен өріліп, Ұлы Дала ізгілік пен ілімнің ордасына айналып, 
ғұламаларды тудырған орта ғасырлардағы біздің қалалар көз 
алдыңызға келеді. Тарих баба өнер тілімен тіл қатып, ұрпақтарын 
ұлағатқа, бірлік пен ынтымаққа, ымыра мен татулыққа шақырып 
тұр дерсің. 

Сахналандырылған қойылымның үшінші тарауы хандық 
дәуірге құрылыпты. Алтын Орда, Көк Орда, Ақ Орда тарихы 
сөйлеп, әртістердің қимылы мен киімдері сол кезеңдерді көз 
алдыңызға әкелгендей. Қазақ хандығының құрылуы. Керей мен 
Жәнібек хандар (әртістер – Қуандық Қыстақбаев, Әділ Ахметов) 
бастауымен Шу бойына қоныс тепкен Қазақ ордасының сыры 
Доспамбет жырау ізімен толғауын Қазыбек Адыкей қылқобызға 
қосылып аңыратқанда, жүректерді дір еткізді. 200 театр, цирк 
әртістерінің көмегімен ұлтымызға тән ақ киізге отырғызып 
«Хан көтеру» көрінісі сахналанғанда, толқымаған жан сирек. 
Атқа мініп, айбынданып сахнаға кіріп, киізге отырғызып хан 
көтергенде, Тұран даласындағы жұртына адал болуға Керей 
хан ант бергенде қиял шарықтап, бәлкім, біздің бабамыз да сол 
рәсімге қатысқан болар, сонда қандай сезімді бастан кешті екен 
деп те кеткендейсің. 

Ұлт қалай ұйысады? Аузы дуалы, сөзі уәлі, ұлағаты мәуелі 
ұлы абыздары болмаса. Сахнадан келешекке үн қатқан дала 
ғұламалары – қазақтың үш биі Төле (Бауыржан Қаптағай), 

ӨНЕРМЕН ӨРІЛгЕН ТАРих
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Қазыбек (Айдос Бектеміров), Әйтеке (Саят Мерекенов) билердің 
өршіл, асқақ дауыстары қайраттана шыққан. 

Ендігі тарау «Дала ренессансы» деп аталып, ол Сүйінбай 
Аронұлының «Қарасай батыр» дастанынан үзінді Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ақан Әбдуәли және 
«Көк түріктер» этно-фольклорлық тобы орындауында көпшілікке 
ұсынылды. Кино және театр актері Ержан Нұрымбетов Федор 
Достоевскийдің Шоқан Уәлихановқа жазған хатын оқып, 
халықаралық байқау лауреаттары Медет Шотабаев, «Royal» тобы 
және «Астана Опера» МОБТ хоры Абайдың өлмес әні – «Желсіз 
түнде жарық айды» әуелетті. 

Сахнада – өткен ғасыр. Бірінші эпизодта 1917 жылғы төңкеріс 
көрінісін тапса, екіншісінде жүректерді қан жылатқан нәубет–
ашаршылық пен репрессия бейнеленеді. Бірінші көріністе 1917 
жылғы Қазан төңкерісі сахнадағы қызыл кірпіштен жасалған 
қабырғадағы бейнесуреттер арқылы жеткізіледі. Ал 1932 
жылғы ашаршылық пен репрессия туралы тарихи мағлұматтар 
бейнематериалдар мен хроникалар арқылы көрініс табады. 
Ауыр тағдырлар, қыл көпірден өтердей қиямет азап. Алғашқысы 
бойынша композитор Сыдық Мұхамеджановтың «Ғасырлар үні» 
«Астана Опера» МОБТ хоры орындауымен көркемделсе, зұлмат 
жылдар Қуат Шілдебаевтың, Ибрагим Исаевтың сөзіне жазылған 
«Отан Ана» (кантата) Қазақ ұлттық өнер университетінің балалар 
хорының, ал Сыдық Мұхамеджановтың «Шаттық Отаны» 
«Астана Опера» МОБТ хорының орындауында шырқалып, өршіл 
әуен рухы «Барыс» түндігін көкке қарай серпілтіп тастады. 

Сахнадан 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы 
тұсындағы ерлік шежіресіне орын берілгенде Сейдолла 
Бәйтерековтің Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған «Әлия» 
әні халықаралық байқаулар лауреаттары Жанар Дұғалова, 

Айна Қалмағамбетова, Жәнел Болат орындауында шырқалды. 
Артынан 1941-1945 жылдарғы Ұлы Отан соғысында қаза тапқан 
Кеңес Одағының Батырлары – қазақтардың тізімін жазу арқылы, 
сол сұрапыл жылдардан хабардар етті. 

Театрландырылған көріністер толастар емес. Соғыстан кейінгі 
жандану. Тың игеру, бірімен бірі астасып, жалғасып жатқан тарих. 
Евгений Родыгиннің көпке әбден таныс «Едут новоселы» әніне 
жасалған вокалдық-хореографиялық композиясын халықаралық 

байқаулардың лауреаттары 
Төлеген Рақымбаев, 
Андрей Трегубенко, Игорь 
Благодарный, Евгений 
Чайников орындап, көпті 
желпіндіріп тастаған 
сәттен соң экраннан 
«Байқоңыр» ғарыш айлағы 
көрініс тапты. Олжас 
Сүлейменовтің «Адамға 
табын, Жер енді» жыры 
кадр сыртынан оқылып, 
Георгий Свиридовтың 
«Время, вперед» музыкасына композицияны Алматы 
қаласындағы Қазақ мемлекеттік цирк әртістері орындады. 

Жылдар бойына қазақ даласына уын төккен Семей 
ядролық полигонының жабылуы тарихтан тыс қала ма?! Ахмет 
Жұбановтың «Ақ көгершін» шығармасы Қазақ ұлттық өнер 
университетінің балалар хоры орындауында беріліп, полигоннан 
төгілген заһардың уы бейбітшілікті ұлықтаған балалар үнімен, 
келешектің даусымен келмеске кеткенін дәлелдеді. Концертті 
тамашалаған адамның зердесіне бір сәт тыншу жоқ, бірде 
ойланып, бірде қуарып, бірде қуанып, сан түрлі сезімге бөленген 
толқулы минөттер. 

Қуаныштың тасыған, көңілдің шаттығының шалқуының 
нағыз ойнар шағы тәуелсіздік таңы атқан кез. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған «Жерім менің» әнін 
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Майра Мұхамедқызы, 
халықаралық байқаулардың лауреаттары Мейір Байнешов, 
Йоанис Кайсиди шырқата салды. Осы бір мезетте күтпеген 

жерден 500 домбырашы күй дүбірін жасап 
жіберді. Бірыңғай ақ түсті киім киіп, 
шарт жүгініп отыра қалып, домбыраның 
үнін күмбірлеткен жігіттерге ел дән 
риза. Әнмен өрілген шаттықтың жалғасы 
Астанада өрілетіні аян ғой. «Бәйтерек» 
лазерлік шоуы көрсетіліп, «Елімнің жүрегі 
– Астана» әнін Лаура Оганесян, Жанерке 
Хасенова, Ахмет Сұлтан, «VoiceKZ» 
тобы, Астана қаласындағы жетекші ЖОО 
студенттерінің орындауында көпшілік 
таразысына салды. Ән салтанаты, 
әсем қаланың ару бейнесі жастардың 
сұлулығымен бірге қанат қағып жатты. 

Келесі кезекте Жеңімпаздар шеруі 
алға шығып, құрметті қарауыл ротасы 
мен «Жас Ұлан» әскери мектебінің 
курсанттарынан құралған құрама оркестр 
өз өнерлерін ортаға салды. Қазақстанның 
мәдениеті мен өнері майталмандарының 
үлкен шоғыры шыққан «Тәуелсіздік» 
тарауының келесі эпизоды сахнаға айтулы 
өнер шеберлерімен қауышумен халықтың 
қөзайымына айналған. Қазақстанның 
Еңбек Ері Айман Мұсақожаева, 
Қазақстанның халық әртісі Жәния 
Әубәкірова, Қазақстанның халық әртісі 
Гауһар Мырзабекова, Қазақстанның халық 
әртісі Нұржамал Үсенбаева, халықаралық 
байқаулардың лауреаттары Нүрия 
Кәрімбаева, Еркебұлан Сапарбаев, Дияр 
Қасенов, Рахат би Абдысагин, Салтанат 
Ахметова, Жәмила Жарқымбаева, Ольга 

Лукашева, Мәдина Исламова ҚазҰӨУ виолончелистер мен 
скрипкашылар ансамблі шыққанда «браво, браво» деген үндер 
тұс-тұстан естілді. Өнер бағасы халықтың аузынан алғыс 
болып төгіліп, өнер шеберлерінің оларға деген ізет-құрметімен 
жалғасып, жарасымын тапты.

«Барыс» алаңында «Назарбаев Университеттің» және Астана 
қаласындағы жетекші ЖОО студенттері орындаған «Жастар алға» 
шығармасына жалғасқан Қазақстанның достық бесігі екендігін 
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бейнелейтін «Түркі әлемі» музыкалық-
хореографиялық композициясын «Көк 
түріктер» ансамблі орындаса, Мұқан 
Төлебаевтың «Мереке биі» музыкалық-
хореографиялық композициясын 
Қазақстанның би ұжымдары орындап, 
сахна төрі жайлау төсіндей түрлі түске 
боянып, жарқырап кетті. 

Театрландырылған қойылымның 
соңғы тарауы «Мәңгілік Ел» аталыпты. 
Қаныңды қыздыратын, жаныңды 
жадырататын ең тәтті мұрат, ең бір 
арманды мақсат – осы Мәңгілік Елдің 
мәңгілік мұраты. «Қазақ елі осындай» 
вокалдық-хореографиялық шоу ортаға 
шыққанда танымал әртістер – Алмас 
Кішкенбаев, Димаш Құдайберген, Рүстем, 
Мирас, Мұхамедәлі Жүгінісовтер, 
«Кешью» және «Ай-Ару» топтары мен 

барлық қатысушылар алаңды толтырған 
концерттің шешуші сәті де келіп жетті. 
Күндікте бір деммен барлық тарихтың 
көшін көз алдынан өткізген көрермен тегіс 
орнынан тұрған. Толқулы сәт, қуанышты 
сәт. Мемлекеттік әнұран орындалды, 
көрермен әлі қолын соғуда. 

Жалпы саны 2500-ден астам адам 
қатысқан концертке «Наз», «Салтанат», 
«Туған жер», «Рухсара», «Жорға», 
«Шалқыма», «Алтынай», «Аққу», «Көк 
түріктер», «Ақжайық» би ансамбльдері, 
Астана және Алматы қалаларының опера 
және балет театрлары мен М.Әуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театры, Қ.Қуанышбаев атындағы 
Қазақ мемлекеттік музыкалық-
драма театры, Құрманғазы атындағы 
Қазақ мемлекеттік ұлттық аспаптар 

академиялық оркестрі, Қ.Қожамияров 
атындағы Республикалық мемлекеттік 
ұйғыр музыкалық комедия театры, 
Республикалық мемлекеттік корей 
музыкалық комедия театры, М.Горький 
атындағы мемлекеттік академиялық 
орыс драма театрларының әртістері, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясы, Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясы, Қазақ 
ұлттық өнер университеті, Алматыдағы 
Қазақ мемлекеттік циркі, Астана 
қаласындағы қуыршақтар театры, 
Астана қаласындағы «Жастар» театры, 
Ж.Елебеков атындағы Республикалық 
эстрада-цирк колледжі, П.Чайковский 
атындағы Алматы музыкалық колледжі, 
К.Байсейітова атындағы дарынды 
балаларға арналған Республикалық 

мамандандырылған музыкалық 
орта мектеп-интернаты, 
А.Жұбанов атындағы Респуб-
ликалық музыка мектебі, 
М.Жұмағалиев атындағы 
этностық сән театры қатысты. 

Қорыта айтқанда, қойылымда 
қазіргі заманғы Қазақстан 
аумағында үш мың жыл бойында 
өткен айшықты оқиғалар 
бейнелеп көрсетілді. Қазақ 
хандығының 300 жылдық даму 
кезеңі салтанаттың ең жарқын 
тұсына, ал тәуелсіз Қазақстанның 
қалыптасу кезеңі қойылымның 
шарықтау шегіне айналды. 

Анар ТӨЛЕУХАНҚЫЗЫ, 
Суреттерді түсіргендер 

С.БОНДАРЕНКО, 
Б.ОТАРБАЕВ
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ЕРТЕҢгЕ ДЕгЕН НЫҚ сЕНІМ
Тарихи оқиға туралы терең толғанысқа 

толы Елбасы сөзі бәрімізді де толқытты. 
Нұрсұлтан Әбішұлы ұлттық тарихымызды 
көктей шола өтіп, ұлы тұлғаларымызға 
лайықты бағаларын берді, олардың 
асыл аманатын ақтау бүгінгі, болашақ 
буындардың биік мұраты екенін айшықты 
айтты. Президенттің ел тарихының 
бастау-бұлақтары әріде жатқанын атап 
көрсетуінің мәні үлкен. 

Иә, біз ежелден Еуразияны ен 
жайлап келе жатқан халықпыз. Құрлық 
өміріндегі түбегейлі өзгерістерден 
соң, мемлекеттігіміз де сан өзгеріп, 
сан құбылды. Бағзы Ғұн елдерінің де 
құрамында болдық. Тарихтың алдымызға 
тартқан ащылы-тұщылы сыбағасын 
молынан таттық. Жеңіп те, жеңіліп те 
көрдік. Тауқымет пен тақсіреттерді де 
тарттық. 

Алтын Орда ыдырағанда өз алдымызға 
ту көтердік. Бұрынғы Дешті Қыпшақ, 
кейінгі Жошы ұлысы мекендеген далалық 
аймақта осыдан 550 жыл бұрын тәуелсіз 
Қазақ хандығын құрдық. Халық қалаған 
Керей мен Жәнібек хан көтеріліп, ел биледі. 
Қасым мен Ақназар тұсында Алтай мен 
Еділдің арасындағы ұлан-ғайыр жерді алып, 
ырзық-несібеге кенелдік. Тобыл бойларын 
жайлап, Мырзашөл бұйраттарын қыстадық. 
Асан Қайғы болып, желмая мініп жер кездік. 
Қазіргі ата-қонысымызды негізінен сол кезде 

басыбайлы еттік. 
Соңғы ғасырларда жез шайнап, 

мыс түкірген жержүзілік империа-
лизм теперішін біз де бір кісідей көрдік. 
Зіркілдеген зеңбірек семсерін сермелеген 
талай сабаздың қаралай мысын құртты. 
Бүгежектеп бұқпадық, еңсемізді жық-
падық. Біз ол зобалаңды да жұртпен бірге 
көріп алдық. 

Тәуелсіз даму жолына тым беріде 
түстік. Ширек ғасырдай қысқа кезеңде 
тым биікке самғадық. 

Прогресс үшін адамзат біздің тарихи 
таңдауымызды бірден мақұлдады.

Ғылыми-техникалық прогресс, 
экономикалық өрлеу, әлеуметтік ке-
мелдену, демократия жолымен жеткен 
жетістіктерімізге бүгінгі дүние түгел куә. 
Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болдық. 
Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақ 
ұйымына төрағалық еттік. Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кірдік. Халықаралық 
ЭКСПО-2017 көрмесіне әзірленудеміз. 
Ядролық қырып-жойғыш қарудан әлемде 
бас тартқан әзірге жалғыз мемлекетпіз. 

Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. 
Әлемдегі 7 мыңнан астам халықтың 

тек 200-дейі ғана өз мемлекеттігіне ие 
бола алып отыр. Көпшілік үшін әлі алыс 
арман. 

Біреуді көріп пікір ет, біреуді 
көріп шүкір ет деген осы. Құдайға 
шүкір, Қазақстанның алдындағы мол 

ЛЕБІЗДЕР ЛЕгІ

мүмкіндіктер туралы алыс-жақынның 
бәрі айтуда. 

Ендеше ертеңнен күтер үмітіміз мол. 
Ізгілік жолымен алға баса берейік! 
Жасаған жар болғай! 

әбіш кЕкІЛБАйҰЛЫ, 
Қазақстанның Еңбек Ері.

МәН-МАҢЫЗЫ ЕРЕН МЕРЕкЕ
Қазақ хандығының 550 жылдық 

мерейтойы тәуелсіз еліміздің 
тарихындағы елеу лі оқиғалардың бірі 
ретін де жылнамаларға алтын әрі п-
тер мен жазылары сөзсіз. Мерейтой 
қазақстандықтардың мәр те бесін өсіріп, 
ынтымақ-бере кемізді одан әрі арттыратын 
шара екендігі анық. Ол – тек Қазақ 
хандығын құрған бабаларымыздың ғана 
емес, бүгінде береке-бірлігі жарасқан 
барша отандастарымыздың ерен еңбегіне 
де көрсетілген құрмет. Тарихи сананы 
жаңғыртудың жаңа сапа мен деңгейге 
көтерілуінің белгісі.

Бүгінде тәуелсіз еліміз саяси-
экономикалық, әлеуметтік-мәдени және 
өзге де салаларда толайым табыстарға қол 



16

жеткізді. Мерейтой – осы жетістіктерімізге 
сүйініп, алдағы қадамдарымыздың нық 
болуына да өз үлесін қосатын маңызды 
іс-шара. Ең бастысы – Қазақ хандығының 
550 жылдық мерейтойы Елбасының 
«Мәңгілік Ел», «Ұлы Дала» идеяларының 
қырларын әлемге паш етеді. Біз осынау 
ұлан-асыр мереке арқылы достарымызға, 
әлемдік қоғамдастыққа терең 
тарихымызды танытудамыз. Әрі ұрпақтар 
сабақтастығының жүздеген, мыңдаған 
жылдарға тамыр тартатындығын тағы да 
айғақтай түстік. 

Бүгін еңбек етіп, бала тәрбиелеп, 
өндіріс пен өркениетті дамытып 
жатқан барша отандастарымыз 
мемлекеттілігіміздің нығаюына қызмет 
жасауда. Бұл – Қазақ хандығы дәуірінен, 
тіпті, одан да терең замандардан жалғасып 
келе жатқан дәстүрге, аманатқа құрмет, әрі 
адалдықтың белгісі. 

Асқар МЫРЗАхМЕТОВ, 
«Нұр Отан» партиясы 

Төрағасының бірінші орынбасары. 

АБЫЛАйДЫҢ ОРЫНДАЛғАН 
АРМАНЫ

Қазақ хандығының 550 жылдығын 
атап өтуді еліміздің еңсерген тағы бір 
белесі деп атауға болады. Бұл шара ата-
бабаларымыздың биік рухынан тәлім 
алуға да өзіндік үлес қосатыны анық. 
Тағы бір айта кетерлігі, «Өшкеніміздің 
жанып, өлгеніміздің тірілгені» 
Елбасының сөзі арқылы әсерлі шықты. 
Ұлт тарихына деген халық сенімі де осы 
жерде алға тартылды. Алтайдан анау 
Қап тауына дейінгі аралықты мекендеген 
түркі халықтарының мемлекеті күшті 
болғандығы, Қазақ хандығы туралы жақсы 
ойлар айтылды. Әсіресе, хандардың елдікті 
сақтау жолында жорықтарда қаза тапқаны 

көп нәрсені аңғартады. Хан деген сөзден 
шошып қалған халықпыз ғой. Олардың 
ел билеп, тәуелсіздігін сақтау үшін 
күрескендігі ашып айтылмайтын. Азаттық 
арманының халық бойында қалғаны, 
Абылайдың арманы орындалғаны жиын 
барысында ерекше аталды. Сондықтан 
да қазақ тарихының болашағы ұлттың 
тәуелсіздігімен байланыс ты екендігін 
уақыттың өзі дәлелдеп отыр. 

серік ҚиРАБАЕВ, академик. 

БІРЛІк ПЕН ТІРЛІк жЕМІсІ
 «…Бұл той бабалар рухына тағзым 

етіп, тағдырдың алуан қиындықтарынан 
өткен ата тарихынан тағылым алу үшін 
өткізіліп отыр. Тағдыр талайымен бөлініп 
кеткен, тілі, ділі, діні, тегі бір түркі 
халықтары ХХІ ғасырда ынтымақ жарас-
тыруы қажет», – деді торқалы тойда сөз 
сөйлеген Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев. Осы ойдың тереңіне мән 
берсеңіз үлкен мағына бар. Өйткені, түбі 
түркінің тамырын қуалай келсеңіз, ортақ 
діңгегі қарт тарихтың қалың қабатынан 
табылады. Сол себепті құндылығы, 
құрмет сезімі ортақ жұрттар бір-бірімен 
тез табысады, мүдде-мақсаттың түбіне 
жылдам топтасады. Ұлы Даланы 
мекендеген халықтың тұрмысы мен 
тұғырының мығымдығы осынысында. 
Өзара жарасқан татулығы мен туыстық 
қарым-қатынасында. 

Тағы бір сөзінде Елбасы бабалар 
тұлпарының тұяғымен жазылған ата 
тарихымыздың әр парағы ерекше 
қымбат екенін мәлімдеді. Демек, Қазақ 
хандығының 550 жылдық торқалы тойын 
атап өтудің маңызы өте жоғары. Өйткені, 
тарихыңды білмесең, тағдыр-талайыңды 
танып-білу қиын, өткеніңе дұрыс баға 
бере алмасаң, келешегің бұлыңғыр деген 

сөз. Ендеше, 550 жылдық мереке жалпы 
бірліктің, тірліктің тойы деп санаймын. 
Ұлы Даланың ұлан-ғайыр белінде кімнің 
шамшырағы жанбады, кімнің өрісі 
кеңімеді, кімнің шабыты шалқымады? 
Әсіресе, осылардың ішінде тілі, түрі, діні 
ортақ түбі түркі баласының бір-бірімен 
етене жақын қалпы мұндағы тіршіліктің 
жарасымды тініне айналып үлгергені 
қашан. Ең басты байлығымыз Тәуелсіздік 
десек, сол құндылықтың құрағы мен 
бұлағын сақтап, барынша нығайтуда 
халық достығы мен өзара туыстық, 
ынтымақтастықтың атқарар рөлі өте зор 
екеніне толық сенімдімін. 

Розақұл хАЛМҰРАДОВ, 
Парламент Мәжілісінің депутаты. 

ҰЛТ ТАМЫРЫН ҰЛЫҚТАғАН 
жиЫН

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен Қазақ 
хандығының 550 жылдық мерейтойын 
мемлекеттік деңгейде атап өту біздің 
тамыры терең ел екенімізді әлемдік 
қоғамдастық алдында тағы да дәлелдеді.

Керей мен Жәнібек құрған Қазақ 
хандығының тарихи жалғасы – бүгінгі 
өркениетті Қазақстан. Еліміздің өзіндік 
стратегиясы қалыптасқан, әлемдегі 
алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарынан 
орын алуы – Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ерен еңбегі мен көреген 
саясатының жемісі. 

Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясы 
қазірдің өзінде елді біріктіруші күшке, 
ұлттық идеологияға айналды. Ол – 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының, 
сонымен қатар, XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры, 
ұлттың рухани құндылығы. 
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еңбек етуге тиіспіз. Бұл ретте ел тірегі – 
жастардың бірігуі және отансүйгіштік 
қасиетті бойына сіңіруі маңызды болып 
табылады. 

светлана ФЕРхО, 
Парламент Мәжілісінің депутаты. 

***
Елбасының Қазақ хандығының 

550 жылдығына арналған салтанатты 
жиындағы сөйлеген сөзі көпшілікке үлкен 
әсер етті, әсіресе, тарихшыларға. Өзімізді 
Ұлы даланың мұрагері ретінде сезіндік 
және әр қазақтың жүрегіне солай жол 
тартты деп ойлаймын. Себебі, тарихымыз 
тым тереңде жатқанына көзіміз жетті. 
Елбасы тарихқа бастан-аяғына дейін 
тоқталып, бүге-шігесіне дейін айтып 
берді. Көпшілік Қазақ хандығы Алтын 
Орданың заңды мұрагері екендігін 
білді. Дешті Қыпшақ мемлекеті, Түрік 
қағанаты, үйсін, ғұн мемлекеті бар, оның 
арғы жағында сақтардың мемлекеттілігі 
бар, солардың бәрінің басты мұрагері 
Қазақ елі болып табылады. Себебі, 
олармен біздің тіліміз, діліміз, дәстүріміз, 
тарихымыз бен тағдырымыз бір. Міне, 
бұл әрі қарай тарихшыларға артылған 
үлкен жауапкершілік, тереңдей түсуіміз 
керек. Қазір жасалып жатқан жұмыстар 
аз емес, бірақ атқаратынымыз одан да 
көп. Тарихшыларға жүктелер жұмыстың 
салмағы өте ауыр екенін біз жақсы білеміз 
және ол жүкті Қазақстан тарихшылары 
көтереді деген нық сенімдемін. 

Елбасы айтқан Ұлы Дала өркениетіне 
келсек, Ұлы Дала өркениетінің елі біз. 
Сондықтан осы еліміздегі мәдени мұра 
бүкіл түркі әлеміне ортақ. Сол үшін 
өз тарихымызбен, өз мәдениетімізбен, 
мемлекеттілігімізбен қашанда мақтана 
аламыз. Себебі, біздің мәдениетіміз 
бай, тарихымыз мол, рухымыз биік. 
Осы рухымыз арқылы қандай дағдарыс 
болсын өтеміз және Ұлы Дала жеріндегі 
Мәңгілік Ел боламыз. Сондықтан бүгін гі 
басқосу Қазақ хан дығының 550 жылдығы 
ғана емес, үлкен ой салған жиын – нақты 
деректер айтылды, айқындалды. 

Бір сөзбен айтқанда, біз 
Тәуелсіздігіміздің, Елба сының 
көрегендігінің арқа сында тамаша егеменді 
ел болдық. Дүниежүзіне танылып, 
әлем сыйлайтын дәрежеге жеттік. 
Экономикамыз көтерілді, көркейді, ұлт 
пен ұлыстардың арасындағы ынтымақ пен 
бірлік нығайды. Қазір 130 ұлт пен ұлыстың 
өкілдері Қазақстанды жерұйық ретінде 
мекендеп, тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 
Осылардың барлығы үлкен саясаттың 
және қазақ халқының ақылдылығы мен 
Елбасының кемеңгерлігінің арқасында. 
Олай болса, осы жиырма жылдың ішінде 
Ұлы Дала елінің мәңгілігінің негізі 

Қазақ хандығының мерейлі мерекесі 
аясында жыл басынан бері елімізде түрлі 
шаралар ұйымдастырылып келеді. Бүгінгі 
күні елордамызда ұйымдастырылып 
отырған осы салтанатты жиын және 
«Мәңгілік Ел» халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясы – осындай игі 
шараның бірі. Мерекелік шарада Елбасы 
«Батыр бабаларымыздың биік рухы, ерлік 
пен өнегеге толы жолдары халқымыздың 
ұлт тарихына деген мақтанышын оятты. 
Қазақ хандығы осыдан бес жарым ғасыр 
бұрын шаңырақ көтерсе, оған дейінгі сақ, 
үйсін мемлекеттері, түркі қағанаттары 
өз заманында іргелі ел болды. VIII 
ғасырда алдау мен арбауға түскен түрік 
қағанаттары ыдырап, дербестігінен 
айырылды. Осындай тарихи оқиғаларды 
жас ұрпақ ұмытпай, өткеннен сабақ алуы 
тиіс, – деді. Мұндай мазмұны терең жиын 
Қазақстанның әлемдік өркениеттегі орнын 
тағы бір айшықтайтын болады. Сонымен 
бірге, елдігімізді одан әрі нығайтады. 

Ел экономикасын дамыту, әлемдік 
қаржы дағдарысынан қиналмай өту 
жолында нәтижелі жұмыс жасау әрбір 
қазақстандықтың алдында үлкен 
жауапкершілік жүктеп отыр. Ал бүкіл 
әлем халықтары толық мойындаған 
ауызбіршілік, ел ішіндегі түсіністік – 
бізді қандай қиындықтардан да алып 
өтетін ең басты байлығымыз. Сондықтан 
тәуелсіз еліміздің осы құндылықтарын 
сақтай отырып, Елбасымыздың сарабдал 
саясатын жүзеге асыру жолында аянбай 
еңбек ету – біздің азаматтық парызымыз. 

Қылышбай БисЕНОВ, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда

мемлекеттік университетінің 
ректоры.

***
Бүгін бойымызға еселенген күш-

қуат сылайтын атаулы күн. Елбасының 
бастамасымен Қазақ хандығының 550 
жылдығын, ұлы датаны тойлаудамыз. 
Бұл жай дата емес, оның мәнісі тереңнен 
бастау алатын қазақ халқының тамыр-
тарихына қайта шолу жасауда жатыр. 
Ұлттың тарихын, Қазақ хандығының 
мерекесін жүрекке орнықтыра түсетін, 
асқан мақтанышқа толы ел қуанышын атап 
өтудеміз. Мемлекет басшысының ұдайы 
назарында болғандықтан тарих саласына 
қатысты соңғы 10 жылдықта заңнамалық 
база нығая түсті. Мәдениет ошағы болатын 
тарихи жәдігерлерді қастерлеу жөнінде де 
үнемі бастама көтеруінің өзіндік маңызы 
зор. Ұлтты ұйыстыра түсетін, бірлік пен 
ынтымаққа жол сілтейтін Елбасының 
«Мәңгілік Ел» идеясы барысында кемел 
де келісті келешектің жарқын күндері 
алыс емес. Сол себепті, біз ұлт болып 
осы идеяны жандандыру жолында аянбай 

қаланды деп толық айта аламыз. 
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, 

Елбасы баяндамасы Ұлы Дала тарихының 
академиялық бағыт-бағдары деп 
санаймын. 

Ерлан сЫДЫҚОВ, 
Л.Н. гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің ректоры, 
Қазақстан тарихшылары ұлттық

 конгресінің төрағасы, ҰғА 
академигі. 

***
Бүгінгі той – қатар да ғы көп 

тойлардың бірі емес. Ол – бүкіл әлем 
жұрт шылығын құлақ түргізген дүбірлі 
той. Бұл күн – біздің аталарымыздың 
сан ғасырғы армандарының жүзеге 
асып жатқан күні. Елімізге шексіз еңбек 
сіңірген ұлы бабаларымыз елінің қамын, 
жерінің тыныштығын ойлап аттан 
түспей жүргенде, 550 жылдан кейін 
ұрпақтары аттарын атап, еңбектерін елеп, 
есімдеріне алғыс айтатынын, осындай той 
тойлайтынын ойлады ма екен. Міне, бүгін 
ұрпағына риза болған олардың аруағы 
орнынан аунап түсіп жатқан шығар деп 
санаймын. 

Тәуелсіздігін алған Қазақ елі еңсесін 
тік көтеріп, бүкіл дүниежүзіне жар салып, 
бабаларының еңбегін, батырлығын, 
елдігін, ерлігін бар дауыспен айтып, 
алғыстарын жеткізіп жатыр. Қаншама 
айқас, шапқыншылық болса да, «мың өліп, 
мың тіріле» отырып, Ұлы Даламызды 
шашау шығармай, бүгінгі күнге жеткізген 
бабаларымызды қалай мақтасақ та 
артық емес. Мен бүгінгі ұрпақтарымыз 
да осы бабаларымыз сияқты елін, 
жерін сүйетін патриот болса екен деп 
тілеймін. Елімізді осындай дәрежеге 
көтеріп, керемет алпауыт елдермен үзеңгі 
қағыстырып, қатар тұруға жеткізген 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев сияқты 
азаматтардан ұрпақтарымыз тәлім алса 
екен деймін. 

Марфуға АйТхОжиНА, ақын, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты.

***
ХV ғасырда құрылған Қазақ хандығы 

қазақ та рихында ерекше орын алады. ХІІІ-



18

ХІV ғасырларда қалыптасқан қазақ ұлты оған 
Қазақ хандығы деп атын берді. Сондықтан 
бұл датаның біздің халқымыз үшін маңызы 
ерекше. Қазақ хандығының арқасында қазақ 
хал қының ой-ниетінде мемлекетшілдік сана 
пайда бола бастады. ХVІІІ ғасырдағы жоңғар 
шапқыншылығы тұсында біз ұлт ретінде 
жойылып кетуіміз мүмкін еді. Алайда, 
мемлекеттік сананың қалыптасқандығының 
арқасында күш біріктіре алып, шетелдік 
жауға тойтарыс бердік. 

Сонымен, Қазақ хандығы деген 
сөзді Қазақ мемлекеті деген сөзден 
ажыратпау керек, екеуінің мағынасы 
бір. Қазақ мемлекеттілігі үшін күрес 
барлық ғасырларда жүріп жатты. Исатай 
Таймановтың, Жоламан Тіленшиевтің, 
Кенесары Қасымұлының және т.б. 
күрестері, Алаш қозғалысы – осының бәрі 
Қазақ мемлекеттілігі үшін күрес болатын. 
Тіпті, кеңестік идеологиянықабылдаған 
қазақ зиялылары да Қазақ мемлекеттілігі 
үшін күресті. Соның бәрі бүгінгі Тәуелсіз 
еліміздің тарихына ұласқаны – қазақ 
халқының бақыты. Сондықтан бұл 
датаның маңызы өте ерекше. 

Мәмбет ҚОйгЕЛДІ, 
тарих ғылымдарының докторы, 

профессор. 

                                                  ***
Бұл мерекенің маңыз дылығы барлық 

қазақ үшін ерекше. Қазақ хандығын 
құрған тайпалардың тарихы сонау 
шошақ бөрік қыпшақтардан, ғұндардан 
бастау алады. Содан бері қарай жарқ етіп 
Қазақ хандығы құрылған. Әрине, ішкі 
ынтымақтың берік болмағандығынан оны 
сыртқы дұшпандар көп рет жаулады. Енді, 
міне, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен Тәуелсіз елімізді қайта 
құрағаннан кейін жоғалған дүниелерімізді 

қайта тауып, үзілген жерін жалғап, 
тарихты өз қалпына келтіру үстіндеміз. 
Президенттің осы мәселені көтергенін 
мен өте зор данышпандық деп танимын. 
Осы іс-шара біздің ұрпағымыздың өз 
тарихын білуіне үлкен түрткі болады. 

Екіншіден, Қазақ хандығы туралы 
білімін тереңдетеді. Үшіншіден, бұл біздің 
ұлтымыздың рухын кө тереді. Ал кейбір 
керауыз, біздің жетістіктерімізді көре 
алмайтын дұшпан да ры мыздың аузына 
құм құя ды. Сондықтан бұл оқиғаның 
маңызы өте терең. Қытайдағы қазақ 
бауырлар да бұл оқиғаға қатты қуанып 
жатыр. Қазір орталық радиодан берілетін 
қазақ хабарлары бұрын 8 сағат қана 
болушы еді, қазір соны 18 сағатқа бір-ақ 
көтерді. Соның ішінде «Ұлағат» деген 29 
хабарды мен жүргізіп, қарапайым халыққа 
ұлтымыздың тарихы туралы лекция 
оқыдым. Қытай мемлекетінің қазақтарға 
жасап отырған осы қамқорлығын да Қазақ 
хандығының 550 жылдық мерейтойы 
құрметіне жасап отырған қолдауы деп ұғу 
керек. Сөйтіп, ҚХР-да осындай әрекеттер 
жасалып жатыр. 

сұлтан жАНБОЛАТ, 
Қытай халық Республикасының 

азаматы, жазушы. 

***
Қазақ халқы жаңа ғасырда шынайы 

тәуел сіз дікке қадам басты. Соның 
арқасында бұрын атын айтуға қаймығатын 
Қазақ хандығының 550 жылдығын бүгін 
тойлап жатырмыз. Мен оны өте маңызды 
шара деп білемін. Барлық Қазақстан халқы 
біртұтастықпен оны атап өтуде. Сонымен 
қатар, бұл той еліміздегі қазақтар үшін 
ғана емес, шетелдерде жүрген 5 миллион 
қандасымызға да үлкен мереке болып 
отыр. 

Бүгінгі тойға алыс-жақын 
шетелдерден ондаған бауырларымыз 
келіп, тойымызға қатысуда. Соның 
ішінде Моңғолиядан, Қытайдан, Еуропа 
елдерінен көптеген ағайындарымыз келді. 
Сондықтан Қазақ хандығының 550 жыл-
дық тойы жалғыз қа зақстандықтар үшін 
ғана емес, бүкіл әлемдегі қазақтардың 
да тойы деп есептейміз. Бүгінгі ғылыми 
конференцияда қазақ халқының, Қазақ 
хандығының тарихы шетелде жақсы 
жазылғаны туралы айтылды. Сон-
дықтан шетелдерде жазылған Қазақ 
хандығы туралы еңбектерді бір арнаға 
тоғыстырып, елімізде басып шығару керек 
деп санаймын. Таразда болатын тойға 
да шетелдегі бауырларымыздан үлкен 
делегациялар келетін болады. 

сұлтанәлі БАЛғАБАЕВ, 
Дүниежүзі қазақтары 

қауымдастығы 
төрағасының орынбасары. 

***
Өз басым талай мерекелік 

қойылымдарды тамашалап едім, 
мына шараға өте риза болдым. Негізі, 
театрландырылған концерт басынан 
аяғына дейін бес жарым ғасырлық 
тарихымызды жүйелі түрде көрермен 
назарына ұсынуы – бағдарламаны 
жасаушылардың көрегендігі, білгендігі 
деп түсінемін.  

Басталымның өзі Ұлы Дала келбетін 
ажарландыра аша түсіп, онда мекен 
еткен көшпенді жұрттың болмыс-бітімін, 
алып бәйтерек жанындағы көпшіліктің 
табиғатпен үйлескен тыныс-тіршілігін 
заңғар көкте шарықтаған алып қыран 
бірден өзіне баурап, бір сәт сонау тарих 
қойнауына сүңгітеді. Келесі көріністе 
Күлтегін жазбалары көрініс беріп, Жібек 



19

негізінде әлемнің түкпір-түкпірінен 
5 мыңнан аса құнды тарихи жазба 
материалдар жинақталды, 118 тарихи 
жәдіргерлеріміз қайта жөндеуден өтіп, 
600-ден аса төл тарихымызға қатысты 
зерттеулер жарық көрді. Міне, осылайша 
біз тамыры тереңде жатқан халық 
екенімізді көпке танытып жатырмыз. 

Шетелде жүрген Қазақстанның 
өкілдері бірқатар алдыңғы қатарлы 
мемлекеттерде – Ресей, Түркия, АҚШ, 
Ұлыбритания, Нидерланд, Польша, 
Қытай, Моңғолия, Белоруссия елдерінде 
Қазақ елін дәріптеу мақсатында 40-тан аса 
іс-шаралар ұйымдастырды. Ел тарихымен 
қанық болған әлемнің жетекші Еуроньюс, 
ЕуразияНэт, АСЕАН Таймс, Нодо ди 
Джордио, Станбул таймс және т.б. ақпарат 
құралдары Қазақ хандығына арнайы 
мақала арнап, жарыса жазуда. 

Бұл халықтың ортақ қазынасы – 
тарихи-мәдени мұрасын жандандыруға 
септігін тигізді. Жас ұрпақ санасына 
рухани байлық қалдыру жолында жасалып 
жатқан шаралар Елбасының және барлық 
орта буын өкілдерінің ортақ парызы 
саналмақ. 

Қазақ хандығының 550 жылдығы 
– Қазақстан жерінде өмір сүрген 
барлық халықтардың айнымас 
мыңжылдық тарихы, сондықтан барша 
қазақстандықтар Қазақ хандығының 550 
жылдығын аса қуанышпен атап өтуде. Бұл 
– Мәңгілік Ел тұрғысында халық жадын 
жаңғыртар оқиға.

әбілғазы ҚҰсАйЫНОВ, 
Қазақстан кәсіподақтары 

федерациясының төрағасы 

жолы бойымен өткен керуен тізбелері де 
тарих қойнауынан сыр шертеді екен. Одан 
бергі қойылым Шыңғыс хан дәуірінен, 
Алтын Ордадан мағлұмат беріп, хан 
сайлау, оны көкке көтеріп барып, үш алып 
– Төле, Қазыбек, Әйтеке билер туралы 
Ұлы Дала ғұламалары туралы поэзия 
тілімен әңгіме өрбітуі өте үйлесім тапқан. 
Іле-шала бергі ғасырдағы Сүйінбай, 
Абай, Шоқан, Құрманғазы сияқты алып 
тұлғалардың шығармаларынан үзіндінің 
орындалуы қалың көпшілікті ерекше 
әсерге бөледі. 

Содан кейін Қазан төңкерісі, 
ашаршылық пен қуғын-сүргін туралы 
тарихи мағлұматтардың бейнежазбалар 
арқылы көрініс табуын, Ұлы Отан 
соғысында қаза тапқан Кеңес Одағының 
Батырларының тізімінің жариялануын 
көпшілік ерекше тебіреніспен қабыл 
алды. Ал тың және тыңайған жерлерді 
игеру, қасіретті полигон, «Байқоңыр» 
ғарыш айлағы туралы үзік сырлар өз 
айтарын көрерменге нақты жеткізе білген. 
Содан соңғы тәуелсіздік жылдарындағы 
ерен жетістігіміз бен береке-бірлік 
сияқты басты байлығымызды паш еткен 
маңдайалды әртістеріміздің ерекше 
тебіреніспен орындаған әндері қандай 
ғажап десеңші! 

Көрген көріністерді ерекше 
тебіреніспен айтып отырғаным – 
ақынжанды менің өзіме өзгеше әсер 
етіп, халқымыздың хандық дәуірінің 550 
жылдығына арналған бұл қойылымның 
келешек ұрпаққа берері көп деп шештім. 
Сондықтан, мұндай тәуір дүниені уақыт 
өте жетілдіре түсіп, әркез басқа да 
мерекелер кезінде қайталап ұсынудан 
ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Несіпбек АйТҰЛЫ, ақын, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

***
Тарихты білмей, бола шақты бол жау 

мүмкін емес. Тарих – халық тың бүгіні 
мен болашағын айқын дайтын бірден-
бір ерекше сала. Сондықтан мәні де, 
маңызы да жоғары Қазақ хандығының 
550 жылдығы – бір күнде, бір аптада емес, 
жыл бойы тойланатын мемлекеттік мереке. 
Бұл алқалы жиын ның ұлтқа қызмет етер 
ұлағатты шара ретінде маңызы зор.

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
«Тарих толқынында» атты кітабында 
«Қазақ хандығы – Орталық Азиядағы тұң-
ғыш ұлттық мемлекет. Егер біз мемлекет 
болғымыз келсе, өзіміздің мемлекетімізді 
ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, 
онда халық руханиятының бастауларын 
түсінгеніміз жөн»,– деген болатын. Бұл 
Қазақ хандығының құрылуының мән-
маңызын ашып, қазақ жеріне қатысты 
бүкіл тарихты зерделей келе жасалған 
тұжырым екені анық. Осы тұста Қазақ 
хандығының құрылуы екі бірдей тарихи 

үдерістің қорытындысы екенін айтуға 
тиіспіз. 

Біріншісі – бірнеше мың жылға 
созылған этногенезі нәтижесінде 
Ұлы Даладағы мемлекеттіліктің да-
муы Қазақ хандығымен ұлттық сипат 
алды. Екіншіден, «қазақ» деген сөз сол 
кезде ұлттық сипатқа ие болып, ұлттық 
мемлекеттілігіміздің, ұлт ретіндегі 
рухымыздың негізін қалады. Сөйтіп, 
еуразиялық үлкен аймақ та мемлекет 
болып қа лыптасып, өркениетті ел болу 
деген ұлы арман даңғылына түсті. 

Кезінде «Үш жүздің ханы» атанған 
Абылай ханның: елімді бейбіт өмірге жет-
кізсем, қала, кент салсам, елдің басын 
біріктірсем деген үш арманы болған екен. 
Бүгінгі күні халқымыздың ғасырлар бойғы 
асқақ арманы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастауымен ақиқатқа 
айналды. Бірлігі жарасқан еліміздің 
дамуы, бейбіт өмір сүруіміз, әсем қала 
Астананы салу жолында халқымызды 
Тұңғыш Президентіміз біріктірді. 

Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейтойы – ұлттық рухтың жаңа биігі. 
Биік ұлттық рух – Мәңгілік Ел негізі. 
Яғни, мерейтой Қазақ елі болашағының 
жарқын боларына сенімді нығайта түсуде. 

Наурызбай БАйҚАДАМОВ, 
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
облыстық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары, тарих 
ғылымдарының кандидаты.

***
Елбасының бүкілхалықтық 

идеологиясынан бастау алған 
Қазақ хандығының 550 жылдығы 
Қазақстанның барлық жерлерінде, 
қалаларында тойланып, түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Айтулы мерекені атап 
өту егемен Қазақ елінің тәуелсіз мемлекет 
ретінде қалыптасып, өзінің сая си өмірін 
айқындағанын көрсетеді. 

Еліміздің көркеюі жолында Елбасы – 
Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
теңдесі жоқ зор үлес қосты, бүгінгі 
жеткен мәдени жетістігіміз осының 
куәсі. Елбасының арнайы Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының мәдени 
саясатының тұжырымдамасы 
қалыптасты. Осының шең-
берінде тарихымызды, мәдени 
мұраларымызды түгендедік, 
соңғы 10 жылдың ішінде 
мұражайларымыздың саны 
екі есе өсіп, 2 млн.-нан аса 
жәдігерлермен толығыпты. 
Театрлар 30 пайызға, ал 
кітапханалар 20 пайызға 
артып, ашық аспан астындағы 
тарихи ескерткіштеріміз 
әлемге танылып, ЮНЕСКО-
ның жобасына кірді. Арнайы 
«Мәдени мұра» бағдарламасы 
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хАЛЫҚТЫҢ ҚАДІР ТҰТҚАН БАР АсЫЛЫ – 
АсТАНАДА кӨЗ ТАРТТЫ жАРАсЫМЫ

Қыркүйектің 12 күні Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ хандығының 550 жылдығына орай, Астанадағы 
«Қазақ елі» монументі алдындағы этноауылда болып, елорда тұрғындарымен және қала қонақтарымен әңгімелесті. Сондай-ақ, 
барша Қазақстанның халқын мерекемен құттықтап, игілік пен бақ-береке тіледі. Биыл қазақ жұртын, қа зақ стандықтарды 
қанаттандырған айтулы оқиғалар легі Отанымызда аз емес. Олардың екеуін ерекше бөліп айтар болсақ, бірі – тәуелсіз елдің 
түп тамырын түгендеуге жол ашқан Қазақ хандығының 550 жылдығы болса, екіншісі – ақиық Айдын Айымбетовтің ғарышты 
бағындырып, кіндік қаны тамған киелі топырағына табан тигізіп, еліміздің еңсесін биіктеткен еді. Ұлы Дала ұрпақтарының 
рухын көтеріп, өткен бабалар жолын танып-білуге арналған басты мәдени шараға келер болсақ, ол елорда төрі саналатын 
«Қазақ елі» монументі алдындағы этноауылда үш күн бойы жалғасын тауып, халықтың ерекше ілтипатына бөленуі болды. 
Онда арғы-бергі кезеңдерді, елі мен жерін қорғаған хас батырларды, ақылды би, алымды азаматтарды бейнелеген көріністер – 
ұлтымыздың қадір-қасиетін көз алдымыздан өткізді. 

Осындай төрт құбыламызды түгендеген игілікті іске Ота нымыздың барлық өңірлері дерлік атсалысқанын айтуға 
тиістіміз.

Астананың әдемі әдебі
 Этноауылдың кіре берісінен орын тепкен 

астаналықтар үш үй тігіп, онда халқымыздың 
әдемі дүние лерін жұрт шылыққа көрсетті. Әсіресе, 
Қазақстан халықаралық бағдарламаларының 
бітірушілер қауымдастығы қойған әдемі жәдігерлер, 
ұлттық оюмен өрнектеліп, шынымен әспеттелген 
үстел, ат әбзел  дері жұртшылықтың ерекше назарын 
аударды. Кәсіпкер Майра Сұлта нованың айтуынша, 
елордалықтар айтулы мерекеге бабалар мұрасын әр 
қырынан көрсетуді мақсат етіпті. 

Ал қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан 
дүниелерге сұраныстың аз емес екенін айқын 
аңғаруға болады. Еліміздің барлық өңірлерінен 
келген азаматтар секілді біздің елордалықтар 
да барлық мүмкіндіктерді қарастыра отырып, 
келушілерге қызмет көрсетуде. Екі үлкен сахнада 
алма-кезек әннен шашу да шаштық, дейді Астана 
қаласы Мәдениет басқармасының басшысы 
Б.Мажағұлов. 

көкшенің көркем көріністері
 Ақмола облысы тіккен үш үй және екі 

жартылай киіз үйден тұратын этноауылдың 
төріне Абылай ханның орынтағы 
қойылыпты. Хан бейнесіндегі Ш.Құсайынов 
атындағы облыстық қазақ музыка драмалық 
театрының әртісі Жарас Қалдаровқа 
келушілердің ілтипаты ерекше болды. Оның 
орынтаққа отырған бейнесі Абылай ханның 
айбарлы болғанын аңғартқандай. Осы арада 
ойымызға қазақтың атақты тарихшысы 
Б.Бекмахановқа қамқоршы болған академик 
А.Панкратованың өзгелердің ханы мен 
батырлары секілді қазақтың да теңдессіз хан, 
батырлары болғанына күмәнданбайтыны 
туралы пікірі ойға оралды. Шынында, 
тарихымызды түгендеп, елдігімізді танып-
білу жолындағы осы мереке ұлтымыздың 
небір ұлыларын әр қырынан танытқаны 
анық. Көкшенің көрікті табиғаты, киізден 
жасалған кілемдер, жиналмалы жүк 
аяқтар, ұлттық аспаптар – бәрі де көңілдің 
көкжиегін кеңейтті. 

Ұлттық дүниелер жасау шебер лерінің 
басын біріктірген «БЛЭК» ЖШС бұйымдары сан түрлі. Оның жетекшісі Юрий Никитенко: «Бұл дүниелерді сатуға шығарамыз. Соған 
қарағанда, ұлттық құндылық қай дәуірде де сұранысқа ие бола беретініне менің сенімім мол», дейді. Әсіресе, ел тарихына арналған 
том-том кітаптарды бөле айтуға тиістіміз. Олар Абылай хан мен Кенесарыға, Біржан сал мен Ақан серіге, Үкілі Ыбырай мен Балуан 
Шолаққа, арғы дәуір батыры Бөгенбайға, кешегі Талғат Бигелдиновке, Сағадат Нұр мағамбетовке, Рахымжан Қошқар баевқа, Мәлік 
Ғабдуллинге арналыпты. Бір сөзбен айтқанда, облыс жұрты елорданы ұлттық дүниелермен тәнті етіп, өнер туындыларымен тәнті етті. 
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Алматы тартуы айшықты
 Алатаудың баурайындағы алма ның атасы атанған 

Алматы жұрт шылығы айтулы мерекеге өзін дік тарту-
тарал   ғыларымен келіпті. Батыр бабаларымыз дың 
қарулары на арналған көрме нің өзіне бір қазақ үйді 
бөліпті. Батыр киетін  сауыт тың түр-түрі қойылып ты. 
Айбалта, жебе нің түрлері, бөрілі байрақ, семсер, қалқан 
– осылай жалғасып кете береді. Бұл құн дылықтардың 
иесі ағайынды Махмұт, Айтберген, Мұхит Жетенұлдары. 
Екінші үй «Хан ордасы» деп аталады. Онда әр дәуірлерді 
елестететін әр алуан жәдігерлер қойылыпты. Қолөнер 
шеберлерінің зергерлік бұйымдары да зейініңді аударады. 

Қаумалаған халықтың ерекше ілтипатына бөленген 
«40 батыр» атанған жігіттер еді. Біз оларды әңгі меге 
тартқанда, өздерінің «Арлан» театрын құрып, сонда 
ұлттық үлгіні жұртқа жеткізіп жүргендерін, жетек шілері 
Т.Жүргенов атындағы Өнер академиясының доценті Мү-
сі лім Жұмағалиев екенін айтты. Әлішер Әукенбаев пен 
Алмас Қалиулин араларындағы ең ұзын бойлы жігіттің 
бойы – 2,15 метр болса, өздерінікі 2 метрден асатынын, 
ең қысқа деген нің өзі 1,87 метр екенін, алуан түрлі 
кәсіппен айналысып жүрсе де, өзде рін біріктірген ұлт 
руханияты екенін алға тартады. 

жетісу жәдігерлері
Елордадағы атаулы күнге Алматы 

облысы жиырма адамнан жасақталған ресми 
делегация, облыстық филармонияның 
102 әртісі, 14 сахна саңлақтары келіпті. 
Бөлінген орынның кіребе рі сіне «Алтын 
адам» ұстыны және музей жәдігерлері, 
Еңбекшіқазақ аудан дық «Жеті қазына» 
құсбегілік орталығының қырандары мен 
құмай тазылары жұртшылықтың ерекше 
назарын аударды. Қара сай ауданының 20 
қанатты қазақ үйі, Іле ауданынан әкелінген 
500-ден аса жәдігерге де қызығушылар аз 
болмады. Мүсіншілер Б.Құ сайынов пен 
Ш.Төлешевтердің туындылары да көз 
тартып тұрды.

Концерттік бағдарламаларда жыршылар 
мен термешілер арғы дәуірдің өнер туындыларын бүгінгі дүниелер   мен ұштастырды. Қазақстанның халық әртісі Алмахан Кенжебекова 
Қазақ хандығының 550 жылдығы жұртымызды ерекше серпілткенін, сергіткенін, «Қазақ елі» алаңындағы ұлттық құндылықтар 
халқымыздың сегіз қырлы, бір сырлы жұрт екенін көрсетіп отыр деген байламын атап айтты.

Ақтөбенің мерекеге үлесі қомақты
Астана қаласында өтіп жат қан еліміз үшін ерен, халқымыз 

үшін қадір лі де қасиетті Қазақ хандығының 550 жыл дық 
мерейтойын мерекелеуге ақтө бе ліктер өзіндік үлес қосып, 
салтанатты сәттің ажарын ашуға атсалысты. Ақтө беліктер 
«Қазақ елі» монументі ала ңына келушілерге «Елдіктің 
сәні, ұлты  ның жаны – Қазақтың хандығы» атты мә дени 
бағдарламасын ұсынды. Мере келік шараларға облыстан 100-
ге жуық шы ғар машылық қызметкерлері қатысты. 

Ақтөбеліктерді елордадағы айтулы мерекеге облыс 
әкімінің орынбасары Сара Нұрқатова бастап келіпті. 
Облыс атынан бой көтерген этноауылда үш киіз үй тігіліп, 
олардың айналасына ақтөбелік мүсіншілердің Әбілқайыр 
хан, Қобыланды батыр мен Құртқаның, Тай бурылдың 
мүсіндері және темір   ден дәне керлеу тәсілімен жасалған 
«Қош келдіңіздер», «Садақшы», «Тотем», «Шаман» атты 
композициялар қойылған. 

Этноауылға келушілерге облыс    тық «Алақай» қуыршақ 
театрының «Кемел елдің керуені», «Алдар Көсе» театр-
ландырылған көріністері ұсы ны  лып, ұлттық ойындар ұйымдас ты рылды. 

Белгіленген бағдарлама аясында өңір дің кәсіби өнер ұжымдары – «Аққу» би ансамблі, «Арайлы Ақтөбе» және «Достық сазы» 
фольклорлық ансамбль дерінің, Ғ.Жұбанова атында ғы облыс тық филармонияның жеке  со лис   терінің, облыстық Достық үйі жанын  -
дағы этномәдени бірлестік тер дің шы  ғар  машылық ұжымдары  концерт берді. 
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Асыл мұраны көрушілерде есеп жоқ

Астанадағы Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған шараға Атырау өлкесінен 
облыс әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан бастаған өңірдің зиялы қауым өкілдері, 
тарихшылары мен әдебиетшілері келіпті. Мереке барысында облыстың Д.Нұрпейісова 
атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі, Н.Жантөрин атындағы облыстық 
филармония ұжымдары мен облыстың маңдайалды әншілері өнер көрсетті. Сонымен 
бірге, мерейтойлық шарада Атырау облысы тарихи-өлкетану және Шаймардан Сариев 
өнер мұражайларының қорындағы 300-ге тарта тарихи жәдігерлерінен құралған көрме 
ұсынылды. 

Ал өзіндік сән-салтанатымен тігілген киіз үйдің алдына орнатылған «Алтын киімді 
адам» мүсінін көрушілерде шек болмады. 

«Бұл сонау біздің дәуірімізге дейінгі ІІ ғасырға тән асыл мұра облыстың Жылыой 
ауданындағы Аралтөбе қорғанынан табылғанын ел біледі. Сондықтан да бұған ерекше 
назар аударып, білгісі келгендерге мән-жайды түсіндірудеміз», деді Атырау облысы 
тарихи-өлкетану мұражайының басшысы Рашида Харипова. 

Бағдарламалары ауқымды аймақ
Батыс Қазақстан облысының мәде ниет, мұрағаттар және құжаттама бас қар масының 

басшысы Дәулеткерей Құсайы новтың айтуынша, мерейлі мерекеге қатысу үшін Астанаға 
Ақжайықтан үлкен делегация келіпті. Ақжайық – о бастан ән мен күйдің мекені. Сондықтан да батыс қазақ станық өнер шеберлері 
Қазақ хан дығының 550 жылдығына орай Астана 
жұртшылығына кең ауқым ды тақы рыптық 
концерттік бағдарлама әзірлеп әкелген. Оның ішінде 
хандықтың ал дыңғы тарихы мен дәуірлеу дәуірін 
және кейінгі кезеңін бейнелейтін театрландырылған 
көріністердің орны айрықша. Тарихи танымдық 
тұрғыдағы бұл көріністердің шындықпен 
суарылуына өңір тарих шыларының қосқан үлестері 
қомақты. 

Дәл осындай тұжырымды сарматтар дәуірінен 
сыр шертетін «Алтын ханшайым» бейнесіне 
қатысты айтуға да әбден болады. Тақсай 
археологиялық қазба орнынан табылған «Алтын 
хан шайымның» көз тартарлық киім үлгісін, 
оның қайталанбас бекзат бітім-бол мысын қызыға 
тамашалаушылар аз емес екеніне де куә болдық. 
Соны мен бірге, батысқазақстандық қолөнер 
шеберлерінің туындылары да жалпы ұлттық 
көрменің бел ортасынан орын алды. Атап айтсақ, 
елордалық талғам паз көпшілік алдында «Орал 
сазы» фольклорлық ансамблі, облыстық Қазақ драма театры, Х.Құрманғалиев атын  дағы филармония ұжымдары өнер  лерін көрсетсе, 
облыстық халық шығар  машылығы орталығы қолөнер шебер лері мен облыстық тарихи-өлке тану мұражайы өз туындыларын тарту етті. 

Татулық символына айналған той
Қарағанды облысы төрт киіз үй, бір хан арбасын, сонымен қоса, сәндік-қолданбалы өнер шеберлерінің туындыларын әкеліпті. 

Мерекелік шара бағдарламасына сәйкес, берілген орын мұражай жәдігерлерімен толықтай қамтылыпты. 
Айта кетейік, Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражай экспозициясы бірнеше тақырыптық залдарға бөлінген. Соның 

бірі «Сақ мәдениеті» залы Қарқаралы ауданындағы 
Талды-2 обасы қорғандарын зерттеу барысында табылған 
археологиялық табыстар негізінде ашылған. Мұнда 
Сарыарқаның «Алтын адамы» көрсетілген. Экспедиция 
нәтижесінде көшпелі элита өкілдерінің көмілгендігінен 
хабар беретін 200-дей алтын бұйым, ерте сақ мәдениетінде 
аң стилімен жасалған 22 мыңнан астам ұсақ әшекей 
табылған. 

Осындай тың мәліметтер берген Қарағанды облысының 
Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының 
жетекшісі Еркебұлан Мәлікұлының айтуына қарағанда, 
бұл өзге облыстармен тәжірибе алмасып, қарым-қатынас 
жасауға мол мүмкіндік беретін көрінеді. 

киіз үйі көрнекі өңір
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 

мерекелік шара «Қазақ елі» монументі алаңында өткені 
белгілі. Қаздай тізілген киіз үйдің біріне біз де бас сұқтық. 
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Маңдайшаға: «Қостанай облысы» деп жазылыпты. 
Жан-жақты барлай қарап, біраз дүниелерді қызық-
таған соң, Жангелдин ауданы, Торғай мұражайлар 
кешенінің директоры Гүлбану Күлетқызын сөзге 
тарттық. 

Әуелі барша қазақстандықтарды айтулы 
мерекемен облыс атынан құттықтап алған ол 
тойға әкелген арнайы тарту-таралғысын тізбектей 
жөнелді. «Қостанай облысынан 200-дей адам 
келді. Бәрі шетінен өнерлі. Ал этно-ауылға 8 және 
12 қанаттан тұратын 3 киіз үй тігілді. Онда «Хан 
ордасы», этнография жабдықтарымен қоса, қазақ 
халқының дәстүрлі қолөнер және теріден жасалған 
бұйымдары қойылған», – дей келе, киіз үйді тек 
біздің мұражайларымыз бен мереке, той-думанды 
безендіретін көрнекі құрал ретінде ғана емес, оны 
заманауи бағытта пайдаланатын баспана ретінде 
қарастыруға болатынын да айтты. 

Расында да, киіз үйдің негізгі нышаны шаңырақ 
«үй» десек, сол үйде тұратын, ілінетін ұлттық 
сазгерлік аспаптар: домбыра, қобыз, дауылпаз, 
қасқыр, түлкі, т.с.с. аң терісі, киіз үй жиһазы, асадал, бес қару; сауыт, дулыға, ер-тұрман, ат-әбзелі жабдықтары десек, осы аталғандар 
мұнда да айқын көрініс тауыпты. «Ғасырлар үні» этно-концерт берді. Қысқасы, бұл тойға бес қаруы сақадай сай келген қостанайлықтар 
бүкіл Алаш жұрты, Қазақ елі аман болсын деген ізгі тілектерін білдірді. 

Тарихты ұлықтауға атсалысты
Елордада өтіп жатқан Қазақ ханды ғының 550 жылдығына арналған шараға Қы зылорда облысының өкілдері тия нақ ты дайын-

дықпен келіпті. Сыр өңірі этноауыл алаңына ұлттық нақыш та жабдықтал ған 3 киіз үй тігіп, оның алдына облыс тың бетке ұстар 
таңбасы – «Байқоңыр» мен «Қор қыт Ата» ескерткіш-белгісін ор натып ты.  Қы зылорда облысының мәде  ниет, мұра ғат  тар және 
құжаттама бас қар масының  бас шысы Ержан Абдрах манов тың айтуын ша, мерекелік шараға Қы  зылорда  облысы нан барлығы 150-ге 
жуық өнер  паз дар мен мәдениет сала сы ның  қыз мет  кер лері  атсалысып отыр екен.

Концерттік бағдарламада об лыс тық филармонияның халық аспаптар оркестрі, «Томирис» би ансамблі, жыршы-жыраулар, 
балалар шығармашылығы фестивалінің лауреаттары өнер көрсетті. Бағдарлама аясында «Ұлықталсын ұлы дала тарихы» атты облыс 
музейлері қорын дағы жәдігерлерден көрме, зер гер лік, кілем тоқу өнері, ағаштан бұйым дар жасау бойынша шеберлік дәрістері 
ұйымдастырылып, қолөнер шеберлерінің бұйымдарынан сату көрмелері және ұлттық тағамдардан Сыр дәмдері ұсынылды. 

Сондай-ақ, облыс өнерпаздары осын дағы мерейтойлық шаралар аясында өтетін «Сиқырлы би әлемі» атты би фестиваліне, 
«Ғасырлар үні» атты этно-концертке және гала-концертке қатысты. 

Деректі фильмнің дерегі мол
Қазақтың даласы сұлулықтың символы іспетті.Ұшқан құстың 

қанаты, жүгірген аңның аяғы талатын кеңдігі де кереметтің бірі 
ғой. Осындай байтақ жерді білектің күшімен, найзаның ұшымен, 
даналық ісімен қорғап қалып, Қазақ деген мемлекеттің қабырғасын 
тұрғызуға қажымай қайрат қылған хандар мен батырлардың, билер 
мен шешендердің атқарған қызметін айтпай кетуге болмайды. 
Маңайымызды жау бас пасын деп маңдайынан тер төгіп, кеудесінен жан 
шыққанша қорғады. Ұрпағының ұйқысы тыныш болуы үшін өздері ат 
үстінде таң атырды. 

– Исатай мен Махамбет туған топырақтың бүгінгі тойға жіберген 
сәлемдемесі де аз емес, шашуы да жетерлік, – дейді Маңғыстау облысы 
Мәдениет басқармасының басшысы Бекбол Базарбаев. 

Бар қазақтың баласы басын қосқан дүбірлі тойдан қалыс қалуды 
жөн санамай, 300-ге тарта өнерпаздармен және үш киіз үй, ұшқыр тазы, 
қыран бүркіт әкеліпті. 

– Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған, өткен тарихымыздан 
сыр шертетін деректі фильм және Маңғыстаудың өнерін көрсететін 
жыршы-термеші, күйшілерді, сонымен қатар, «Ақжарма» фольклорлық 
ансамблін, «Жорға» би тобын әкелдік, – деп сөзін түйіндеді басқарма 
басшысы. 

Тарихи мұраларға бай өлке
Оңтүстік Қазақстан облысы – қашаннан-ақ тарихи-мәдени 

мұраларға бай өлке. Осы орайда Елбасымыз Н.Назарбаевтың: «Кез 
келген жағдайда адамдар үшін өзекті мәселе болып қала беретін даусыз құндылықтар әрқа шан болған және бола береді. Олар дың 
қатарына руханият пен мәдени мұра жатады. Ал осы негіз қалау шы құн дылықтардан айырылып қалмағанымыз біздің ең басты 
байлығымыз болып табылады», – деген сөзі еске түседі.

Қазақтың қаймағы шайқалмаған киелі де қасиетті жері – оңтүстік өңірі екендігі даусыз. Сол бірлік пен тату лық қа үндеген 
ұйымшылдық қасиет болар, елордалықтар мен қонақтарды анадайдан менмұндалап, өзіне шақырып тұрғандай. Жылы жүз, жайдары 
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көңіл, жайқалған дастарқан бәрі де жарасымды. Әкелген заттарын көрсетуге ниет 
білдіргендер де аз емес. Өзін Бейнелеу өнері мұра жайының бөлім меңгерушісі 
Ербол Тұрғанбекұлымын деп таныстырған азамат бұл тойға 150-ге тарта адам 
ынты-шынтысымен атсалысқанын айтты. Қыз-келіншектерге арналған ұлттық 
киімдер сән үлгісін жеке кәсіпкер Гүлназия Есім бекова жасаса, ал «Ғасырлар 
үні, Ұлы Дала симво ликасы» атты ағаш туынды шебер Гауһарбек Күнқожаевтың 
қолынан шы ғыпты. Керемет дүние. Он саусағы нан өнері тамған деген осы шығар. 
Ол да өзгелер сияқты ұлттық жәдігерлерін ала келгендерін айтып, мына құрылған 
3 киіз үйден иісі қазаққа керектіні таба тынымызға шүбә келтірмеуімізді өтінді. 

Облыстық Мәдениет басқармасы мен филармония әртістері әзірлеген ән-
күйден шашу шашылып, ұлттық ойындар ойнатылды. Той үстінде арнайы 
бейнетаспа арқылы біраз мәліметтер көрсетілді. 

көңілден шыққан қойылым
Солтүстік Қазақстан облысы Қазақ хандығымыздың 550 жылдығына 

хандарымыздың, батыр бабаларымыздың ерен ерліктерін көрсететін 
театрландырылған қойылым алып келіпті. Оны кішігірім қойылым десе 
болғандай. Керей мен Жәнібектің тұсындағы хан сайлау рәсімі, Тәуке ханның 
бітім-болмысы, Абылайды ақ киізге отырғызып хан көтеруі – барлығы да 
жұртшылықты ерекше әсерге бөледі. Қазақтың даласындағы той, қазақтың 
баласына ортақ болғандықтан, «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» теңізге 
тамған тамшыдай болса да өз үлесімізді қоссақ деген өңір жұртшылығының 
ұмтылысы көңілге қуаныш ұялатты. 

– Тамырын терең тарихтан алатын ұлан-асыр тойға Солтүстік Қазақстан 
облысынан құрамында 270-280-ге жуық адамы бар үлкен делегация келіп 
отыр.Тобымызда қазақ театрының, орыс театрының актерлері, облыстық 
филармонияның 120-дай өнерпазы, спортшылар бар. Өлкетану мұражайы, 
қолөнер шеберлері атсалысты, – дейді Солтүстік Қазақстан облысы Сәбит 
Мұқанов атындағы қазақ сазды-драма театрының директоры Біржан Жалғасбаев. 

жармалықтар жақсылығы
– Ең бірінші барлық қазақстандықтарды Шығыс Қазақстан облысы халқының атынан осынау тарихи күнмен құттықтағым келеді, 

– деді Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы мәдениет және өнер бөлімінің басшысы Самат Хасенов. Осыдан соң ол 
тойға облыстан 60-қа жуық өнерпаз келгенін жеткізді. 

Қолөнер шеберлері кілемді қалай тоқуды көрсетіп, өздерінің шеберліктерімен таныстырды. Көркемөнерпаз дар құрамы негізінен 
Жарма ауданының талантты шығар ма шылық ұжымынан құралыпты. 

– Бұл ауданның өнерпаздары облысымыздың намысын үлкен жарыстарда қолдан бермей келеді. Тігілген үш киіз үйді де сол Жарма 
ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Аманжол Төлебеков әкеліп отыр. Оның бірі мұражай болса, 
екіншісі – қонақтарды кү туге арналған. Ал үшіншісі өзіміздің өнерпаздарға арналып тігілді. Концерттік бағдарламаға «Сұлуым» 
деген эстра да лық топ пен этно-фольклорлық ансамбльдер қатысуда. Қол өнер шеберлері өздерінің қолынан шыққан бұйымдарын 
әкеліп Астана жұртшылығының қолына тигізуде, – дейді С.Хасенов. 

Өнерліге өріс кең
Қазақ хандығы деген сөздің мағынасын түсінген 

адамның бойында ұлттық рух оянары сөзсіз. Себебі, 
қазақ деген бабасының бағасын біліп, тарихын таныған 
халық. 

«Біз, міне, өзіңіз байқағандай, осындай ұлан-асыр 
тойға өзіміздің 150-ге жуық өнерпаздарымызды әкеліп 
отырмыз. Онда қолөнер шеберлері, мұражайымыз бар, 
«Әжелер» ансамблі, «Шернияз» би тобы, «Томирис» 
би тобы, «Алтынай» би тобы және облыстан тыс 
Қазақстанға танымал әншілеріміз келіп отыр.
Театрымыздың тоғыз бірдей әртісі атсалысатын болады. 
Біздің қойылым «Қазақ елі» деп аталады. Оның ішінде 
әртүрлі көріністер қосылған ән де, би де бар. Кереку-
Баянауыл өңірі ежелден өнерлі жандарға кенде болмаған. 
Астанаға сол өңірден шыққан Естай, Иса, Жаяу Мұса 
бабаларымыздың ізбасарлары атбасын бұрды. Та-
рихын таны майтын ұрпақтың бо лашағы бұлыңғыр екені 
белгілі», дейді Павлодар облысы Жүсіпбек Аймауытов 
атындағы қазақ-музыка драма театры директорының 
орынбасары Дәурен Әділ. 

Суреттерді түсірген Орынбай БАЛМҰРАТ                                    

РЕДАКЦИЯДАН: Басылымның бұл санындағы  
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 

материалдар «Егемен Қазақстан» газетінен алынды.
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   Елбасы еңбектеріндегі ұлт тарихына қатысты
 ойлар мен тұжырымдар

Тарихтың қай кезеңінде болмасын, мемлекеттік дәстүрін 
сақтаған елде биліктің ең жоғары өкілінің басты міндеттеріне 
елдің ішкі-сыртқы саясатын жүргізу, ел мен жерді қорғау, сондай-
ақ, ұлттық сана мен ұлттық тәрбиені дамыту бағыттары жатады. 
Ұлттық сананы дамыту ұлттық тарихты ұлттың мүддесіне сай 
зерттеумен тікелей байланысты екені белгілі. Ал кез келген 
тақырыпты, оның ішінде тарихи тақырыптарды зерттеу үшін 
ең алдымен теориялық және методологиялық негіздер қажет. 
Онсыз ғылыми-зерттеулер мен ізденістер дұрыс нәтижеге қол 
жеткізбейді. Міне, осы тұрғыдан алғанда Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың әр жылдары Отан тарихына қатысты айтқан 
ойлары мен тұжырымдары зерттеушілер үшін негіз бола алады. 
Осындай жағдайды ескере келе, біз төменде Елбасының ел 
тарихына қатысты айтқан ойлары мен білдірген тұжырымдарына 
назар аударып, оларды кеңірек талқылауды жөн көріп отырмыз. 

Тәуелсіздік алған кезеңнен бері Мемлекет басшысы әртүрлі 
жиындар мен басқосуларда, елдік маңызы бар мерекелерде Отан 
тарихының түрлі мәселелеріне байланысты ойларын айтқаны 
белгілі. Ал сол айтылған ойлар мен тұжырымдардың жүйелі 
түрдегі жиынтығы, сондай-ақ, жалпы Отан тарихының ең өзекті 
мәселелеріне қатысты көзқарастары оның 1999 жылы жарық көрген 
«Тарих толқынында» атты кітабында баяндалады. Сегіз тараудан 
тұратын бұл кітапта барлық гуманитарлық ғылымдарға қатысты, 
оның ішінде Отан тарихына қатысты теориялық-методологиялық 
ой-тұжырымдар жетіп-артылады. Үстіміздегі жыл – Қазақ 
хандығының 550 жылдық мерекесі болғандықтан, осы кітаптағы 
хандықтың құрылуына, оның тарихына қатысты айтылған ойлар 
мен тұжырымдарға тереңірек талдау жасап көрелік. 

Кітаптың «Ұлттық бірегейлік туралы» деп аталатын тарауы 
ұлттық бірегейлену мәселесі мен оған тікелей ықпал ететін дін, 
ұлттық сана-сезім, саяси факторлар қарастырылып, одан әрі 
қазақ этногенезі, хандықтың құрылуы, этнонимдер мәселелеріне 
тоқталып өтеді. 

Мұнда айтылған әрбір ой-тұжырымды талдау кем дегенде 
бір ғылыми мақаланың жүгі болары анық. Сол себепті, біз 
ойымызды әртүрлі тақырыптарға шашыратпай, тек хандықтың 
тарихына қатысты айтылған мәселелерге ғана тоқталайық. 

Елбасы «Тарих толқынында» Қазақ хандығының құрылуы 
және оның маңызы жөнінде бірнеше тұжырымдар білдіреді. 

Солардың біріне – «Қазақ хандығының 
құрылуы – Қазақстан тарихы үшін 
белесті кезең болды», деген тұжырым 
жатады. 

Белесті кезең деп Елбасы бұл 
жерде Отан тарихында бір тарихи 
кезеңнің аяқталып, жаңа бір тарихи 
кезеңнің басталғаны жөнінде айтып 
отыр. Шынында да, Қазақ хандығының 
құрылуы – Қазақстан аумағындағы бір 
тарихи дәуірдің аяқталып, жаңа бір 
тарихи дәуірдің басталғанын көрсетеді. 
Керей мен Жәнібек хандардың 
басшылығымен жүзеге асқан бұл 
аса маңызды оқиғаны ортағасырлық 
Қазақстан тарихындағы Түрік 
қағанатының, Қыпшақ хандығының, 

Алтын Орданың құрылуымен салыстыруға болады. VІ ғасыр 
ортасында Түрік қағанатының құрылуы – Қазақстан тарихындағы 
түрік дәуірін, Қыпшақ хандығының құрылуы – қыпшақ дәуірін, 
Алтын Орданың құрылуы Алтын орда дәуірін туғызады. Ал 
Қазақ хандығының құрылуымен ХV ғасырдың ортасынан бастап 
Қазақстан тарихында жаңа тарихи дәуір басталады. Ол – Қазақ 
хандығы дәуірі. Қазақ елінің XV-XVIII ғасырлардағы тарихы 
осы хандық дәуірге жатады. ХV-ХVІІІ ғасырлар аралығын 
қамтыған Қазақ хандығы дәуірі Қазақстан тарихында ерекше 
орын алады. Осы дәуірде ұлттық сана өсіп, халықтың өзіндік, 
өзіне тән ерекшеліктері айқындалады. Халқымыздың тарихи 
санасында өшпестей із қалдырған атақты хандар мен сұлтандар, 
батырлар мен билер, бектер мен әмірлер, ақындар мен жыраулар, 
ишандар мен абыздар осы тарихи дәуірде өмір сүрді. Ерлік пен 
елдікті паш еткізген небір айтулы тарихи оқиғалар осы дәуірдің 
еншісінде жатыр. 

Елбасының Қазақ хандығының құрылуының маңызына 
байланысты айтқан келесі бір тұжырымы өзінің ғылымилығы 
жағынан өте құнды болып саналады. Тұжырымның мазмұны 
былайша айтылады: «Қазақ хандығының құрылуының саяси 
және қоғамдық мән-маңызына оның Орталық Азиядағы тұңғыш 
ұлттық мемлекет болғандығында жатыр». 

Осы тұжырымды тереңірек талдап көрейік. Бұл тұжырымда 
Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан аумағындағы этно 
және саяси үрдіс тердің өзара тікелей байланыста жүргендігін, 
этноүрдістер барысы ұлттық сипаттағы жаңа этнос ты өмірге 
әкелгендігін және сол жаңа сипаттағы этнос өз мемлекетін 
қалыптастырғанын меңзеп тұр. 

Қазақстан аумағында этностық үрдістердің ең бері дегенде 
қола дәуірінен бастау алып, біздің заманымыздың ХІV-ХV 
ғасырларында өзінің халықтық деңгейіне көтерілгені белгілі. 
Этностық үрдістер барысындағы этностық элементтер мен 
компоненттердің аумақтық, экономикалық, саяси, діни-мәдени, 
тілдік, рухани ортақ кеңістіктерге бірігуі 2-2,5 мың жылдай 
уақыт бойы бірнеше тарихи дәуірлер мен кезеңдер арқылы 
жүзеге асады. Әрбір тарихи дәуірде этностық процесс өзіндік 
даму жолынан ауытқымай, қажетті шарттармен толыға түседі. 

Жалпы алғанда, ХІІІ ғасыр басына дейін еліміздің 
аумағындағы этностық үрдістер халықтық деңгейге жақындап, 
біртұтас ортақ этникалық кеңістік қалыптасып болған еді. Бірақ 
та оның толығымен шегіне жетіп, түпкілікті түрде жүзеге асуына 
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саяси-әлеуметтік ұйым – мемлекет қажетті шарттар жасай 
алмайды. ХІ ғасырда құрылған Қыпшақ хандығы ХІІ ғасырдың 
ортасынан бастап ішкі және сыртқы факторлардың нәтижесінде 
бытыраңқылыққа ұшырайды. Ал ХІІІ ғасыр басында ол жүйе 
өзінен әлдеқайда мықты мемлекеттік жүйеге – моңғолдар 
мемлекетіне орын береді. Соның нәтижесінде Қазақстан 
аумағындағы этностық үрдіске жаңа бір тарихи дәуірді – 
моңғолдар үстемдігі дәуірін басынан өткеруге тура келді.

ХІІІ-ХV ғасырлардағы этностық үрдістер алғашқы кезеңде 
біршама тежеуге ұшырағанымен, өзінің негізгі даму бағытынан 
ауытқымайды. ХІV ғасырдың ортасына таман Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағындағы моңғолдық этнокомпоненттердің 
жергілікті этноортаға бейімделуі аяқталады, басқаша айтқанда, 
моңғол тайпаларының қыпшақтану үрдісі аяқталып болады. 

Жазба деректерде Дешті Қыпшақ тұрғындары жалпы ортақ 
атаумен қыпшақтар деп аталынса, ХІV ғасырдың ортасынан 
бастап, оны «өзбектер» атауы ығыстырып шығарады. Ал Қазақ 
хандығының құрылуымен Шығыс Дешті Қыпшақ тұрғындары 
үшін «қазақ» атауы қолданыла бас тайды. Бұл этноним Қазақстан 
аумағындағы этностық үрдістердің мәреге жетіп, бір халықтың 
қалыптасуының аяқталғандығын көрсетеді. 

Қазақ хандығының құрылу барысы мен халықтың 
қалыптасуының аяқталу кезеңі қатар жүзеге асып, саяси 
жағдайларға байланысты пайда болған «қазақ» термині жаңадан 
тарих төріне көтерілген халыққа этноним ретінде беріледі. 
Сөйтіп, осыдан жарты мың жылдан астам уақыт бұрын этноним 
ретінде пайда болған «қазақ» сөзі күні бүгінге дейін өзі пайда 
болған аумақтағы халықтың атауы ретінде қолданылып келеді. 

Қазақ хандығының құрылуы – Қазақстан аумағында ежелден 
бері үздіксіз жалғасып келе жатқан этностық үрдісті жаңа белес-
ке жет кі зіп, қазақ халқының халық болып қалып тасқандығын 
көрсетті. Осылайша, Қазақ ханды ғының құрылуының тарихи 
маңызын этностық тұрғыдан қарастыра келе, ол – қазақ 
халқының қалыптасуы кезеңін аяқтауға тікелей ықпал етті, 
этностық процесті халықтық деңгейге көтерілген этносқа – 
«қазақ» атты этнонимді бергізді деп ойымызды түйіндейміз. 
Қазақ хандығының құрылуының келесі бір тарихи маңызына 
оның ХІІІ ғасыр басында моңғол жаулап алушылығына 
байланысты үзіліп қалған мемлекеттік дәстүрді жергілікті 

этностың дәстүріне сай қайта қалпына келтіруі жатады. ХІІІ 
ғасыр басына дейінгі Қазақстан аумағындағы қыпшақтық 
мемлекеттік жүйе мен моңғолдық мемлекеттік жүйеде ортақ 
ұқсастықтар мен белгілер болса да, олардың әрқайсысында тек 
өздеріне ғана тән ерекшеліктер көп-ті. Мысалы, оған мемлекеттің 
саяси-әкімшілік құрылымының негізін билікті мұраландырудағы 
айырмашылықтарды, билік түрлерінің атқарушы билік түріне 
қарым-қатынастарын жатқызуға болады. Моңғолдық мемлекеттік 
жүйенің орнығуына байланысты ол жүйе Шығыс Дешті Қыпшақ 
аумағына енгізіліп, бұрынғы жүйені ығыстырып шығарады, 
моңғолдық этнокомпоненттердің қыпшақтануы үрдісі моңғолдық 
мемлекеттік жүйенің жергілікті ортаға бейімделуімен қатар 
жүреді. Соның нәтижесінде моңғолдық мемлекеттік жүйеге тән 
ноян, баһадүр секілді терминдерді – би, бек, батыр деген жергілікті 
түрік-қыпшақ сөздері ығыстырады. Сондай-ақ, жоғары билік 
мұралануда қыпшақтық дәстүр мен моңғолдық дәстүр арасында 
өзгешеліктер бар болып, ХІІІ-ХІV ғасырдың ортасына дейін 
моңғолдық дәстүр үстемдік құрып келді. ХІV ғасырдың екінші 
жартысы мен ХV ғасырдың ортасына дейінгі аралықтағы саяси 
оқиғалардың көбісінің астарында осы екі дәстүр арасындағы 
күрестер жатты. Моңғолдық дәстүр бойынша, ханның мұрагері 
болып оның ұлдарының бірі сайланса, жергілікті дәстүрге сай 
билікті билеуші әулеттің жасы үлкен өкілі мұраланып отырған. 
Бұл дәстүр Алтын Ордада ХІV ғасырдың соңы мен ХV ғасырдың 
басында қолданыла бастайды. Ал Қазақ хандығының құрылуы 
қыпшақтық дәстүрдің толық жеңіске жеткендігін көрсетеді. 
Орыс хан ұрпақтары Шибан әулетіне қарсы күресте жеңіске 
жетіп, Шығыс Дешті Қыпшақтағы билікті иеленгеннен кейін 
осы дәстүрді ұстанады. Керей мен Жәнібек хандар Моғолстанға 
көшіп келіп, хан сайлау барысында Керей хан жоғарғы билікті 
иеленеді. Моңғолдық дәстүр бойынша 1428 жылы қайтыс болған 
Барақтың ұлы Жәнібек хандық билікке келуі тиіс болатын. Ата 
жолы бойынша Керейдің хан болып сайлануы мемлекеттік 
жүйеде де қыпшақтық дәстүрдің жеңіске жеткендігін көрсетеді. 
Бұл жаңадан ғана құрылған Қазақ хандығының ұлттық сипаттағы 
мемлекет екендігін дәлелдейді. 

Елбасының келесі бір тұжырымына, оның «қазақ», «өзбек» 
атауларына байланысты айтқан ойлары жатады. «1459 жылы 
Жетісуға жай ғана жекелеген тайпалар тобы емес, Жәнібек пен 
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Керей ұлысының халқын құрайтын рулар мен тайпалардың 
бірлестігі көшіп келді. Олар жай ғана бір саяси топ қана емес, 
субэтникалық қауымдастық болатын. Сол кезден бастап Жәнібек 
пен Керейді қолдаушылардың тарихы «қазақ» атауының 
тарихымен біте қайнасып кетті».

Жалпы, «қазақ» сөзі шығуының түп-төркіні мен мән-
мағынасына байланысты, «қазақ» атауының қай кезден бастап 
халық атауы ретінде қолданыла бастағаны жөнінде әлі күнге 
дейін қарама-қайшылықты пікірлер бар. Жоғарыда келтірген 
тұжырым «қазақ» атауының Қазақ хандығының құрылуымен 
халық атына берілгенін айтып отыр. Бұл туралы осы мақала 
авторының арнайы зерттеуі бар. Бұл жерде сол зерттеудің бәрін 
емес, тек қорытындыларын келтірелік. 

«Қазақ» сөзі, біріншіден, зерттеушілердің бәрі дерлік 
мойындап отырғанындай, көне түрік сөзі, түркітілдес 
тайпалардың ортасында қолданыста болып, өз руынан, елінен, 
мемлекетінен бөлініп кетіп немесе қашып кетіп, өз бетінше 
ешкімге бағынбай, дербес, еркін, азат жүрген адамды, адамдарды 
білдірген. Алғашқы кездегі «қазақ» сөзі тек әлеуметтік мәнде 
ғана ерте түрік дәуірінен Х ғасырға дейін қолданылған. 

Екіншіден, Х-ХІІІ ғасырларға дейінгі аралықта «қазақ» сөзі 
өзінің негізгі мағынасын сақтаса да, мәні аздаған өзгерістерге 
ұшырайды. Осы кезеңде «қазақ» сөзі әлеуметтік-этностық мәнге 
ауыса бастайды. 

Үшіншіден, ХІІІ ғасырдан ХV ғасырдың ортасына дейін 
моңғолдар жаулап алған аймақтарда билік үшін болған саяси 
күрестердің әсері бұл сөзге де тиіп, қазақ сөзі уақытша саяси-
әлеуметтік мәнге ие болады. 

Төртіншіден, Қазақ хандығының құ рылуы кезеңінде, яғни 
Керей мен Жәнібек хандар дың басшылығымен «көшпелі 
өзбектер» қауым дастығының бір бөлігі одан бөлініп кетіп, 
оншақты жылдан соң олардың Дешті Қыпшаққа қайта келгеніне 
дейінгі аралықта қазақ сөзі саяси-этностық мәнде қолданылады 
да, соған сәйкес «өзбек-қазақ» атауы пайда болады.

Бесіншіден, Қазақ хандығының Дешті Қыпшақтың басым 
бөлігінде билігінің орнығуына байланысты, ондағы барлық 
тайпалар ортақ этностық атаумен – қазақ атауымен атала бас-
тайды. Біз бұл атауды таза этностық мән дей отыра, қазақ сөзін 
этноним деп ұғынамыз. Міне, ХV ғасырдың ортасында Қазақ 
хандығының құрылуымен қатар, этностық мәнге ие болған қазақ 
сөзі күні бүгінге дейін өз мәнін жоғалтпай, еліміздің байырғы, 
негізгі, басты, мемлекет құраушы халқының атауы ретінде 
қолданылып келе жатыр.

«Орталық Азияны өзбектер деген ортақ атпен белгілі 
болған көшпелі тайпалардың жаулап алуы қазіргі өзбек және 
қазақ халықтарының этно саяси тарихындағы аса көрнекті 
оқиға болды. … «Өзбек» деген сөз Мұхаммед Шайбани ханмен 
Орталық Азияға кеткен тайпалар тобының атауы болды да, ал 
Шығыс Дешті Қыпшақ пен Жетісу далаларында көшіп-қонып 
жүрген түркітілдес тайпаларға қазақтар деген ат түпкілікті бекіп, 
елдің аты Қазақстан болды». 

«Өзбек» атауының шығуына байланысты зерттеушілер 
арасында қалыптасқан ортақ пікір жоқ. Бұл жөнінде пікір 
айтқандардың бір тобы «өзбек» атауының шығуын Алтын 
Орда ханы Өзбектің есімімен байланыстырса, екінші бір тобы 
бұл пікірге қарсылық білдіріп, атаудың пайда болуын «өзі» 
немесе «өз» сөзі мен «бек» сөздерінің қосылуынан шыққан деп 
көрсетеді. 

Тарихшы Г.Вамбери өз ойын былайша негіздеуге тырысады: 
«Түрік халықтарында мынадай бір ерекшелік бар: олар өз 
билеушілері ішіндегі атағы кең тараған билеушінің немесе 
жалпыға ортақ мекемелерді енгізгеннің есімін мәңгі сақтау үшін 
оның есімін қабылдап отырған. Сол есімді олар өздерінің екінші 
түп атасы етіп, сол арқылы өз мемлекеттілігінің гүлденгендігін 
және әлемдік тарихтың аренасына көтерілгендігін көрсетуге 
паш еткен. Одан әрі ол өз ойына дәлел ретінде Византия 
империясының орнына келген түріктердің өз көсемі Османның 
есімімен османдар деп аталғандығын дәйек етіп: Дәл сол сияқты 
Көк Орданың шығыс бөлігіндегі, яғни Еділ мен Арал теңізінің 
аралығындағы түрік-моңғол тайпалары Жошы әулетіндегі 
тоғызыншы хан – Өзбектің есімі бойынша саяси жинақтаушы 

өзбек атауын қабылдады», 
– деп түйіндейді.

Алдымен, өзбек 
сөзінің түп-төркіні мен 
мәніне тоқталсақ, атаудың 
«өз» және «бек» деген 
қос сөзден құралып 
тұрғандығы және ол 
екеуінің де түрік сөзі 
екендігі ешкімге дау 
тудырмайды. Г.Вамбери 
«өзбек» сөзінің тікелей 
мағынасын «дербес», 
«өзіне өзі қожайын» деп аударады. «Бұл сөз ежелгі венгрлерде 
дәреже немесе атақ мағынасында қолданылады. Және ол 
1150 жылға жататын құжаттарда кездеседі», – деп түсініктеме 
береді Г.Вамбери. Соған қарап біз, өзбек сөзінің түп-төркіні 
түріктік және әлеуметтік мәні болып, ал мағынасы бойынша өз 
дербестігін белгілі бір дәрежеде сақтаған, әлеуметтік топтың 
жоғары деңгейіндегі адамдарға қатысты қолданылған деп 
есептейміз. Біздің ойымызша, бұл – өзбек сөзінің ең алғашқы 
мәні мен мағынасы. 

Өзбек сөзінің келесі мәні мен мағынасы оның ер адамға 
берілетін есім екендігін білдіреді. Жазба деректерден Алтын 
Орда ханы Өзбекке дейін де, одан кейін де Өзбек есімді кісі 
есімдерін кездестіреміз. 

Кез келген атау белгілі бір ұғымды білдірсе, ұғымның өзі 
объектілердің ішкі және сыртқы қасиеттерінен тұрады. Ұғымды 
қалыптастыратын қасиеттердің бірі немесе бірнешеуі өзгерсе, 
жо йылса, онда ұғым да өзгеріске ұшырап, мәні мен мазмұнға 
әсер етеді, ал атау сақталынып қала беруі мүмкін. Біз осындай 
мән мен мазмұндағы өзгерістерді Өзбек атауынан байқаймыз. 
Оның алғашқы әлеуметтік мәні өзгеріп, кісі есімін білдіретін 
мәнге ауысса, Алтын Орда ханы Өзбектің жүргізген саясатына, 
оның жеке басындағы қасиеттеріне байланысты, Алтын Орданың 
рухани өмірінде ол жүргізген түбегейлі өзгерістерге байланысты 
Өзбек есімі басқа мәнге, жинақтаушы саяси-этностық мәнге 
ауыса бас тайды. 

Өзбек ханның Алтын Ордадағы 30 жылдық билігі тұсында 
ірі-ірі, терең мәні бар бірнеше түбегейлі өзгерістер жүзеге 
асырылады. Оның біріншісіне мемлекетті басқару жүйесінің 
рет теліп, бір орталықтан басқарылатын құрылымның пайда 
болуы жатады. Өзбек ханның саясатына қорытынды берген 
М.Г.Сафаргалиев ол туралы былай деп жазады: «Өзбек хан 
тұсында мемлекеттік басқарудың орталықтануына байланысты 
жергілікті жерлердегі билік органдары да ретке келтіріледі. 
Алғашында Алтын Орданың қалыптасуы кезеңінде биліктің 
орталықсыздануы жүрді, мемлекетті Батыйдың інілері бөліп 
алып, әрбір ұлысты басқарған адам өздерін жартылай мемлекет 
басшысы ретінде дербес сезініп, өз ұлысын жеке дара басқарды. 
Енді бір орталықтан басқару жүйесі енгізілгеннен кейін 
бұрынғы ұлыстар облыстарға айналдырылып, оларды әмірлер 
басқарды… Алтын Орданың саяси дамуының алғашқы 100 
жылын қорытындылай келе, Батый тұсындағы қарапайым ғана 
мемлекеттік құрылым Өзбек хан тұсында ортағасырлық ірі 
мемлекетке айналды деп айтуға болады». 

Тарихшының бұл айтқан қорытындысы Жошы ұлысының 
оң және сол қанаттарына бірдей қатысты. Парсы тарихшысы 
Муин ад-дин Натанзи Жошы ұлысының сол қанаттағы билеушісі 
Ерзен хан туралы: «Өзбек ханның жарлығы бойынша ол әкесінен 
кейін оның орнына келді, …ол Өзбек ханға бағынуды, оған 
құлақ асуды қатты ұстады», – деген мәліметі осыны дәлелдейді. 
Биліктің орталықтанып, жергілікті билік органдарының ретке 
келтірілуі Алтын Ордада да ортақ саяси-құқықтық кеңістікті 
қалыптастырады. Бұл Өзбек ханның Алтын Орданың саяси 
өміріндегі бірінші жүзеге асырған ірі көлемдегі шарасы болса, 
екіншісіне оның рухани өмірінде жасаған түбегейлі өзгерісі 
жатты. Басқаша айтқанда, исламның қарсыластарын жойып, оны 
мемлекеттің ресми дініне айналдыруы қалың көпшілік тарапынан 
қолдау табады да, бүкіл Алтын Орда аумағында саяси-құқықтық 
кеңістік секілді ортақ рухани кеңістікті қалыптастырады. Бұл 
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жолда Өзбек ханды қолдаушылар – әмірлер, бектер, дін басылары, 
қолбасылар және тағы басқалары ру-тайпасына, әлеуметтік 
орнына, кәсібіне қарамастан, Өзбек ханның жақтастары, 
қолдаушылары болды да, олардың бәрі ортақ атаумен «өзбектер» 
деп атала бастаған. Осылайша, өзбек атауы жаңа мәнге ие бола 
бастайды. Ол жинақтаушы саяси мән болатын. Осы жинақтаушы 
саяси мәнде өзбек атауы ең алғаш рет 1336 жылғы оқиғаларға 
байланысты жазба деректе қолданылады. Парсы тарихшысы 
Хамдаллах Казвини (1281 жылы шамасында туып, 1350 жылы 
қайтыс болған) Өзбек хан бастаған Алтын Орда әскерінің Иранға 
қарсы жорығын жаза отыра, мәтіннің бір жерінде Өзбек ханның 
әскерлерін өзбектер (узбекиян) деп, ал мемлекетін Мамлякат-и-
узбеки – Өзбек мемлекеті деп атайды. Ал оның ұлы Зайн ад-дин 
Казвини әкесінің шығармасын жалғастыру барысында Алтын 
Ордаға қатысты Өзбек ұлысы (улус-и Узбеки) деген терминді 
қолданады. 

Терминнің қағаз бетіне түскен жылы – 1336 жыл: Өзбек 
ханның Алтын Орда тағында отырғанына – 23, исламды ресми 
дін етіп жариялағанына 15 жыл болған кез. Осы жылдар 
ішінде Өзбек ханның барлық бағыттағы жүргізіп отырған 
саясаты өз нәтижесін беріп, оның атақ-даңқы мен абырой-
беделі ең шарықтау шегіне жетеді. Бұл жағдай Алтын Орданың 
көршілеріне де белгілі болады. Әсіресе, ол Алтын Орданың 
басты қарсыласы Иранға өте белгілі болса керек. Ирандықтар 
Алтын Орданың күшеюі мен нығаюын, ондағы барлық оң 
өзгерістердің бәрін Өзбек ханның есімімен байланыстырып, 
Алтын Орданы – Өзбектің елі, мемлекеті деп, ал Алтын Орда 
тұрғындарын жалпылама жиынтық атау мен – өзбектер деп атай 
бастайды. Тарихта қарапайым ғана мәні бар сөздердің белгілі 
бір жағдайларға байланысты жинақтаушы саяси-этностық мәнге 
ие болып, көршілес елдерге сол этнониммен белгілі болғаны 
жөнінде мысалдар көп кездеседі. 

Өзбек ханның тұсында саяси-құқықтық және рухани 
кеңістіктің бүкіл Алтын Ордаға ортақ болуы «өзбек» атауын да 
оның барлық тұрғындарына ортақ етеді. Жошы ұлысының шығыс 
бөлігіндегі немесе сол қанатындағы Ақ Орданың тайпалары да 
жиынтық саяси-этникалық мәндегі өзбек атауымен аталады. 
Парсы авторлары өзбек атауын енгізгеннен кейін бұрынғы 
қыпшақ атауы жойылып кеткен екен деген ой тумауы керек. ХІV 
ғасырдың ортасында, екінші жартысында және соңында араб 
авторлары Алтын Орда тұрғындарына қатысты қыпшақ терминін 
өзбек атауымен қатар қолдануды жалғастыра береді. Дерек 
мәліметтері «өзбек» атауының этностық мән ретінде қыпшақ 
атауымен синоним болғандығын көрсетеді. 

Алтын Ордадағы «дүрбелең жылдар» империяны екіге 
бөліп, шығыс бөліктегі тұрғындарға «көшпелі өзбектер» атауы 

қолданыла бастайды. ХVІ ғасырдың басында Фазлаллах ибн 
Рузбихан Исфахани Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында өмір 
сүретін тұрғындардың бәрін өзбектер дей келе, «Өзбектерге 
үш тайпа жатқан, олардың бәрі Шыңғыс ханның иеліктеріндегі 
ең мықтылары болып саналады. Қазіргі кезде [олардың] бірі – 
шибаниттер, бірнеше аталарынан кейін оларды мәртебелі хан 
(Мұхаммед Шайбани ханды айтып отыр – Б.К.) басқарып отыр. 
Екінші тайпа – қазақтар, олар бүкіл әлемге күштерімен және 
ержүректіліктерімен даңқы шыққан, үшінші тайпа – маңғыттар, 
олардан астрахандық хандар шығады», – деп «көшпелі өзбектер» 
қауымдастығын жіктеп береді. 

Әбілқайыр ханның немересі Мұхаммед Шайбани хан 
XVI ғасырдың алғашқы жылдары Мауереннахрдағы саяси 
дағдарыстарды шебер пайдалана отыра, Самарқан тағын 
иеленеді де, көп ұзамай бүкіл аумаққа жаңа әулеттің билігін 
орнықтырады. Сөйтіп, «өзбек» атауы Дешті Қыпшақ аумағынан 
Мауереннахр аумағына көшіріледі. Ал «қазақ» атауы болса, 
өзінің пайда болған аумағында халық атауы ретінде сақталып 
қалады. 

Ертіс пен Еділ өзендерінің, Сырдария мен Тобылдың жоғары 
ағысының аралығындағы орасан зор аймақ ХІ ғасырдан бері 
«Дешті Қыпшақ» деп аталынып келсе, Қазақ хандығының 
құрылуы және оның одан кейінгі ғасырлардағы дамуы жаңа 
ұғымды қолданысқа енгізеді. Жоғарыда аталған аймаққа XI 
ғасырда қыпшақ тайпаларынан шыққан әулет билігінің орнауы 
«Дешті Қыпшақ» – «Қыпшақ даласы» деген ұғымды енгізгені 
белгілі. Ал Қазақ хандығының өмірге келуі «Қазақстан» терминін 
дүниеге келтіреді. XVI ғасырдың басында алғаш рет жазба 
деректерде кездесе бастаған бұл термин «қазақтардың мекені», 
«қазақтардың елі» дегенді білдіре бас тайды.

Осылайша, Елбасының «Тарих толқынында» атты 
кітабында Қазақ хандығының тарихына қатысты айтылған ой-
тұжырымдарды терең талдай келе, төмендегідей қорытындылар 
жасауға болады. Біріншіден, кітаптағы Елбасының ел тарихының 
хандық дәуіріне, оның ішінде саяси тарих пен этникалық тарих 
мәселелеріне қатысты жазған ой-тұжырымдары қазіргі кезеңдегі 
және болашақтағы зерттеушілерге теориялық-әдістемелік негіз 
бола алады. Екіншіден, Елбасы еңбегіндегі ой-тұжырымдар 
отандық тарих ғылымының жемісі, жеткен биігі, олай болса, 
қарастырылған мәселелер бойынша қазіргі күндері ел ішінде 
желдей есіп жүрген көптеген жалаң пікірлерге кітаптағы 
салмақты тұжырымдар тосқауыл болады деп санаймыз. 

Берекет КӘРІБАЕВ, 
ҰҒА корреспондент мүшесі, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры 
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Аллаға шүкір, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей ұсынысымен алғашқы ұлттық мемлекетіміз –  Қазақ 
хандығының мерейтойын атап өтуге де қол жеткіздік. Бұл –
Тәуелсіздігіміздің салтанатты жеңісі. Кезінде басқаға және 
Мәскеуге бодан болғанда бұлай демек түгіл, осы мемлекеттік 
құрылымның шынайы тарихын да кібіртіктеп, толыққанды баян-
дай алмадық. Мұның, әрине, объективті ғана емес, субъективті 
де себептері бар. Оларды шағын мақалада қазбалап жату мүмкін 
болмағандықтан, осы маңызды мәселені зерттегенде кезінде 
«Нені айта алмадық?» деген сауалға нақты жауап іздегенді жөн 
көрдік. Ең бастысы, бұрын тарихқа біржақты таптық көзқарас 
үстемдік жасаған заманда Қазақ хандығының өзінен бұрынғы 

осы ұлыстарды басқарды 
деп айтуға негіз бар. Ол 
және оның ұлысы алғаш 
Әбілқайырға айтарлықтай 
қолдау көрсетті. Өзбек 
ордасына хан болған 
Әбілқайыр сондықтан 
да оған үлкен құрметпен 
қарағаны аталмыш деректе 
жазылған. Алайда, мұнда 
ескеретін бір мәселе, 
ол кезде жалайырлар 

хАЛҚЫМЫЗДЫҢ  ҚиЛЫ ТАРихЫ

рулық-тайпалық құрылымдарға негізделген қағанаттар мен 
ордалардан ұлт мемлекеті деңгейіне көтеріліп, өсіп шыққанын 
айтудан қашқақтадық. Қазақ хандығындағы халықтың о баста 
өзбек атанған қауымдастықтан бөлініп шыққандары белгілі. 
Ал Қазақ хандығы құрылар қарсаңында қалыптасқан саяси-
этностық үдерістер ықпалымен «өзбек» атанғандардың өздері 
де іштей үш этноқауымдастыққа бөлініп өмір сүрді. Ноғай 
ұлысы аймағындағылар «маңғыттар» аталса, ал бұрынғы Көк 
Орда аймағындағылар «татар-өзбектер» (шайбандықтар), ал 
байырғы Ақ Орда аймағындағылар «өзбек-қазақтар» атауларына 
ие болды. Саяси-әлеуметтік тұрғыдан бұлардың өзара қарым-
қатынастары аса күрделі еді. Өйткені, әр этнос өзінің мемлекетін 
құруға ұмтылды.

Қазақтың ноғайдан және «Көшпелі өзбектер» 
этноқауымдастығынан бөлініп шығуында ноғайлардың 
Едисан (Жетісан) және Алтыұл тайпалық этнобірлестіктеріне 
қарсы біріккен «Алты сан Алаш» (жалайыр, қоңырат, алшын, 
арғын, найман, қыпшақ) этноқауымдастығының маңызы аса 
зор болғанын ұмытпауымыз керек. «Алты сан Алаштың» 
қалыптасуы аса күрделі этносаяси ахуалдарды бастан өткізіп 
барып, үлкен қиыншылықпен қалыптасты. Қадырғали Жалайыр 
бабамыз айтқандай, Алаш бірлестігі алғаш, ХV ғасырдың 
алғашқы онжылдықтарында үш санды әскери-этникалық 
мыңдықты(жалайыр, қоңырат, алшын) құрады. Бұлар Өзбек 
ұлысында маңғыттарға және татарларға (орыс деректерінде 
татар-өзбектер) қарсы күресте топтасып, қалыптасты және о 
бас та хан ретінде Әбілқайырды қолдады. «Тарих-и Абул-хайр-
хани» дерегінде есімі аталатын елге әйгілі Алаш баһадүр кезінде 

кейініректегі Шуманақ және Сырманақ аталарына бөліне қойған 
жоқ еді. Бұлар Жошы ұлысы кезінде-ақ Ақ Орда хандарын 
қолдаған қыпшақ еліндегі төре тұқымдарынан кейінгі ең мәртебелі 
тайпа болатын. Ал алшындарды айтқанда, Байұлы бірлестігінің 
Қазақ хандығы ұйымдасар тұста әлі де ноғайлар ықпалында 
болғанын, яғни алшын одағына кірмеген дербестіктерін айта кету 
керек. ХV-ХVІ ғасырлардағы алшындарды негізінен Қыпшақ-
Қаңлы одағына кіретін, кейініректе Жетіру және алты ата әлім 
атанған бірлестіктерге (осы тұста бұл бірлестіктер әлі құрылған 
жоқ еді) қараған тайпалар құрады. Ал қоңыраттарға келер 
болсақ, о бастан-ақ олар Жошы ұлысындағы қыпшақ елінің ең 
қуатты тайпаларының қатарында көрінді. Сондықтан да, Өзбек 
ұлысындағы билік үшін күресте маңғыттардың екі ғасыр бойы 
тайталасқан басты жауы болды. Тек ХV ғасыр басында ғана 
атақты Едігенің Хорезмдегі Суфи әулетін күйретуінен кейін ғана 
қоңыраттар амалсыздан маңғыттарға бағынышты болды және 
өзбек қазақтарының маңғыттар мен татар-өзбектерден бөлініп 
шығуы олардың Алаш қауымдастығын нығайтатын тайпалардың 
біріне айналдырды. 

Десек те, алғашқы қазақ хандары Жәнібек пен Керейді 
Ноғай-маңғыттарға және татар-өзбектерге қарсы күресте 
күшейтіп жіберген де алғаш «Үш сан Алашқа», соңынан «Алты 
сан Алашқа» кіретін тайпалардың біртіндеп олардың жағына 
шығулары еді. «Алты сан Алаш» XV ғасырдың екінші жартысы 
мен XVI ғасырдың соңына қарай қалыптасып, қазақ халқының 
этностық ядросын құрады және олар өздерін «Алаштың 
ұлдарымыз» деп атады. Әңгіменің, әрине, жоғарыда аталған 
Алаш баһадүрге тікелей қатыстылығын мойындай отырып, 
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сонымен қатар, Алаш есімінің VІІІ ғасырдағы Түргеш қағанаты 
тұсынан бас тап түркітілдес жеке тұлғаларға беріліп отырғанын 
айта кеткен жөн. Сондықтан да, осы қағанат кейде Түргеш-Алаш 
ұлысы деп те аталды. 

Жоғарыда айтқанымыздай, XV ғасыр дың алғашқы 
жартысына дейін Алаш этно қауымдастығына кірген тайпалар 
бұрынғы Ақ Орда ұлысы аймағында өзбек тайпалары ретінде 
де белгілі еді. Жалпы, шығыс Қыпшақ даласында Алаш 
қауымдастығының қалыптасуына сая си ахуал үлкен ықпал 
жасады. 1428 жылы Ақ Орданың соңғы билеушісі Орыс ханның 
немересі Барақты ноғайлар өлтірді. Ноғай мырзалары мен 
Барақтың тайталасқандарына біраз болған. Ақ Орда билігін 
ноғайларға да жүргізуді көздеген Барақ ханның әйгілі Едігенің 
ұлы Мансұр биді өлтіруін маңғыттар (ноғайлар) кешіре алмай, 
ханнан қалайда кек алуды ойластырды. Батыстағы Алтын 
Орданың ханы Кіші Мұхаммедке қашып барған Мансұрдың 
інілері Ғази мен Наурыз оның әскерінің қолдауымен ақыры 
Барақты жеңіп, шығыс Қыпшақ даласындағы тақ иесіз қалды. 

Хан ретінде емес, батыр ретінде елге танылған Алаш 
баһадүрдің шығыс Қыпшақта беделінің артуы да осы жылдарға 
сәйкес келеді. Өйткені, Орыс ханның, соның ішінде Барақ ханның 
ұрпақтары әлі буыны қатаймаған жас сұлтандар еді. Жәнібек пен 
Керей міне, осындай ахуалда, яғни Алаш баһадүрді пір тұтқан 
ортада өсіп, тәрбиеленді. Қазақта сақталған «Алаш – алаш 
болғанда, Ала тай ат болғанда, Таңбасыз тай, енсіз қой болғанда» 
деген мақал осы заманнан бас тау алады. О бас тан Әбілқайырмен 
тату қатынаста болған Алаш баһадүр біраз жылдар бойы халықтың 
дәулетті өмірін, қауіпсіздігін, тыныштығын қамтамасыз ете 
алса керек. Мұны Қазақ хандығының алғашқы кезеңінде, яғни 
қалмаққа қарсы жалпыхалықтық соғыс басталғанға дейін (ХV-
ХVІ ғасырларда) халықтың «Алаш» атауын жауынгерлік ұранға 
айналдыруы айқын байқалады. Бұл Қазақ хандығына біріккен 
тайпалардың басын рухани тұрғыдан қосу үшін жасалған амал 
еді. Рас, ХVІІ ғасырға қарай іргесі бекіген және бас батырлары 
айқындалған тайпалар өздерінің орталарынан шыққан тарихи 
тұлғаларының атын рулық жауынгерлік ұрандарға айналдырып, 
ұрыс даласына шығатын болды. Солай бола тұрса да, «Алаш» 
қазаққа ортақ ұран болып қалды. 

Ал енді Әбілқайырдың таққа отыруына сол тұстағы саяси-
әлеуметтік ахуал ықпал жасағанын да ұмытуға болмайды. Барақ 
ханды өлтірген және Өзбек ұлысының батыс аймақтарында билікке 
келген ноғай мырзалары өздерінің Жошы әулеті тағына отыруға 
ешқандай да құқығы жоқ екендігін түсініп, айтқанды тыңдап, 
айдағанына жүретін жошылық «қуыршақ ханды» іздестірді. Ол, 
әрине, маңғыттардың (ноғайлардың) ата жауы Барақ тәрізді Орыс 
ханның тұқымынан шыққан сұлтандардан болмауы тиіс еді. 

Мұндай таңдау ноғай ықпалындағы Шай бан тұқымы, он 
жеті жастағы тәжірибесіз Әбілқайырға түсті. Алайда, оны таққа 
отырғызу осы аймақтағы қалыптасқан хан сайлау дәстүрін көпе-
көрінеу бұрмалау еді. Жошының үлкен ұлы Еженнен тараған 
ұрпаққа тиесілі болған таққа Жошының кіші бала сының бірі 
Шайбан нан тараған сұлтанның таққа отыруы шын мә нін де хан 
тағының бас қа әулет қолына көшу ін аңғартатын еді. Со лай бола 
тұрса да, Деш ті Қыпшақтағы тақ қа Әбілқайыр отырды. Оны хан 
сайлаған бел сенді он сегіз тайпа негі зі нен татар-өзбек және но -
ғай-маңғыт қауым дастықтарына жататын байырғы шайбандық-
тар еді. Әбілқайырдың күшейе түсуін, оның таққа отырған соң 
көп кешікпей-ақ Қып шақ даласының шығы сындағы аймақтарға 
би лік жасаған Ахмед және Махмұт хандарды талқандауы 
қамтамасыз етті. Енді Қыпшақ даласының үлкен бөлігінде сол 
тұста дегендері жүріп тұрған бұларға Еженнің ұрпақтарын 
қолдайтын ақордалық тайпалар кедергі жасай алмады. Мұның 
өзі ашық қантөгіске апаратындықтан және мұндай тайталас 
ұйымшылдығы мықты ноғай-маңғыттардың жеңісімен 
аяқталатынын байқаған жоғарыда біз атап өткен Алаш баһадүр 
бастаған ұлысты қолдайтын ел ағалары амалсыздан, алғашында 
Әбілқайырға қарсы бола алмады, тіптен, қолдау көрсетті. 

Ал аталары Барақ хан өлгенде әлі де жас болған Керей 
мен Жәнібек арада он жыл өткен соң ғана Жошының үлкен 
ұлы Еженнен тараған сұлтандардың және байырғы ақордалық 
тайпалардың басын біріктіретін тұлғаларға айнала бастады. Жас 
Әбілқайыр таққа отырған соң тез есейді және өзін қолдағанда 

оны «қуыршақ» қолбала ханға айналдырамыз деп ойлаған 
маңғыттарға да ымырасыз үстемдігін таңа бастады. Бұл 
біртіндеп одан маңғыттардың алыстауына алып келді. Енді өз 
аймақтарында дербестіктен айырыла бастаған ноғай мырзалары 
одан түңіледі. Әбілқайырдың мұндай саясаты оның қол 
астындағы елге ықпалын әлсіретіп, оны қолдайтын тайпалардың 
азайып кетуіне алып келді. Осының нақты салдары 1457 жылы 
Әбілқайыр ханның Үз-Темір бастаған қалмақтардан өзінің 
астанасы Сығанақтың түбінде оңбай жеңілуі болды. Оның үстіне 
жау қолында ханның үш жасар немересі кепілдікте қалды. Сөйтіп, 
Жошы ұлысы аймағында Әбілқайырдың беделін түсірді. Мұны 
оның қарсыластары Орыс хан ұрпақтары тиімді пайдаланып, 
көп кешікпей-ақ байырғы ақордалықтардың қайта бөлініп, көрші 
Моғолстанға дүрліге көшулеріне әкелді. Бұл көштің бастаушысы 
кейіннен Алты сан Алаш қатарына о баста қаракесек деген атпен 
кірген арғын тайпасы болғанын Шәкәрім қажы нақтылап айтқан 
болса, дәстүрлі деректер оны бірауыздан мойындайды.

Әбілқайырдың сол тұстағы халықтың рухани тұрғыдан 
сауатты бөлігі қожаларға, дәлірек айтар болсақ, Нахшбандийа 
сопыларына жаулық көзқарас ұстануы исламға бет бұрған 
халықтың одан теріс айналуына алып келді. Мұндай пиғыл бүкіл 
Дешті Қыпшаққа әйгілі болған және исламның ақ жолындағы 
Дайырқожаны ( жанама аты – Ақжол би) ноғайларды, яғни, 
Әбілқайырды қолдайтын қарақыпшақ тайпасының әйгілі батыры 
Қобыландының өлтіруіне алып келді. Мұндайда айта кетер 
бір нәрсе, қазақтың халық жырында Қобыланды қарақыпшақ 
ретінде көрсетілсе, ноғайлардың халықтық эпосында Қобыланды 
тама тайпасына жатқызылады. Себебі, ол заманда қос таңбалы 
тама, керейттермен бірге қарақыпшақтарға іргелес болып, бірге 
көшіп-қонып жүрді. Сондықтан да, олардың үшеуінің де рулық 
таңбалары (қос әліп) бірдей болып келеді. Аталмыш қанды оқиға 
бәрінен бұрын осы тайпалардың өз араларына іріткі салды. Тіптен, 
қыпшақтардың өздері де жікке бөлініп, он қыпшақ руының бірі 
ғана қарақыпшақтарға, кейініректе рулық ұрандар анықталғанда 
Қобыланды есімін өздерін рухтандырушы жауынгерлік ұран 
ретінде ұстап қалды да, қалған қыпшақтар «Ойбас» деп 
ұрандайтын болды. 

Осындай, ел арасындағы жанжал, қайшылықты өршітіп, 
халықтың бір бөлігінің оңтүстік шығысқа бағытталған көшін 
жылдамдатып жіберді. Бұл көшті қожалар мен сопылардың 
белсенді түрде қолдауына сүйенген, бәрімізге белгілі Керей 
және Жәнібек сұлтандар басқарды. Осы тұста да және кейінде 
қазақ хандарының мұсылмандық рухта тәрбиеленгендерін 
олардың есімдерінен де айқын байқауға болады (мысалы: Әз-
Жәнібек (Әбу Сайд), Ақназар (Хақназар), Қожаахмет, Тахир, 
Есім (Ешмұхаммед, Қайып (Ғайып), Оразмұхаммед, Сәмеке 
(Шахмұхаммед), Тәуекел (Тәуекел-Мұхаммедбаһадүр), Әз-Тәуке 
(Тәуекел Мұхаммед), Тұрсын (Тұрсын Мұхаммед), Әбілқайыр 
(Мұханбет Ғази Баһадүр), Абылай (Әбілмансұр) және т.б.). 
Сондықтан да, қазақ хандары исламды мемлекеттің ресми 
идеологиясына айналдыру үшін күресті. 

1469 жыл – өзбек-қазақ атанғандардың болашағына 
жарқын жол ашқан тарихи белес. Дәл осы жылы олардың ата 
жауы Әбілқайыр ғана емес, Қазақ хандығы шаңырақ көтерген 
Моғолстан жерін билеуші Досмұхаммед хан да қайтыс болды. 
Сонымен қатар, осы кезде өзбек-қазақтардың да, моғолдардың 
да қас жау ына айналған Мәуереннахрдағы Әмір Темірдің ұрпағы 
Әбу Сейіт мырза да дүниеден өтті. Досмұхаммедтің орнына 
хан болған Есенбұғаның ағасы Жүніс хан қазақ хандарының 
іс-әрекеттеріне кедергі жасай қойған жоқ. Ал Мәуереннахрда 
Әбу Сейіттің артында қалған үш ұлы өздеріне тиісті мемлекетті 
үшке бөліп алып, билей бастады және қалыптасып келе жатқан 
қазақ мемлекетіне назар аудара қойған жоқ. Өзбек-қазақ 
қауымдастығын этносаяси тұрғыдан нығайта түскен тағы бір 
маңызды нәрсе – Әбілқайыр өлген соң Өзбек мемлекетінде 
бүліншіліктер басталып, ондағы ру-тайпалар Қазақ хандығына 
көшіп келе бастады. Мұның өзі өзбек-қазақ елінің Дешті 
Қыпшақта тәуелсіз мемлекетті орнықтыруына жаңа мүмкіндіктер 
ашты. Бұл маңызды істе, әсіресе, Керейдің қанды шайқастардың 
бірінде ертерек қайтыс болып кетуіне байланысты Жәнібектің 
бір орталыққа бағынатын хандықты нығайтудағы рөлі үстем. 
Сондықтан да, дәстүрлі деректердің бәрі Жәнібекті қазақтың 
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хандығы құрылған және 
ежелгі қазақ тайпалары 
тұрақты (автохтонды) 
түрде мекендеп келген осы 
аймақты Ұлы жүз (үлкен 
Орда) атандырды. Айта 
кетер тағы бір мәселе, 
1598 жылы Тәуекел 
хан қайтыс болған соң 
оның тұсында жартылай 
б а ғ ы н ы ш т ы л ы қ қ а 
түскен ойраттар қайта 
бас көтеріп, Жетісуды 
қазақтардан тартып алуға күш салды. 1603 жылдан бастап Қазақ 
Ордасының Бұқар хандығымен ұзаққа созылған соғысының 
басталуы да Жетісу аумағында Есім ханның резиденциясы 
орналасқан, рухани идеологиясы ислам діні болып табылатын 
Үлкен Орданы нығайта және топтастыра түсуді қажет етті. 
Үлкен Орданың Ұлы жүз аталуына сәйкес, қазақ мемлекеттігіне 
Қасым хан тұсында қосылған орталық өңірлер халқы Орта жүз, 
ал ХVІ ғасырдың екінші жартысында бөлшектеніп кеткен Ноғай 
Ордасынан біржолата қол үзіп, Қазақ хандығына қайта және 
кейіннен қосылған батыс өңір қазақтары Кіші жүз атауларына ие 
болды. Осылайша, қазақ мемлекеттігінің үш этногеографиялық 
және шаруашылықтық басқару аймақтары өмірге келді. «Үш 
жүз» ұғымы Қадырғали Жалайыри атап көрсеткен «Үш сан 
Алаш» ұғымының негізінде пайда болып, алайда, одан әлдеқайда 
кең ауқымда, яғни тайпалық ғана емес, аймақтық мағынада 
қолданыла бастады. 

Қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтап қалуда Асы 
(Түркістан) маңындағы Күлтөбедегі жиындар, 1710 жылы 
шақырылған Қарақұм кеңесі, 1726 жылы болып өткен 
Ордабасыдағы жиын, 1730 жылғы Ұлытау жиыны, 1752 жылғы 
Ұлытау кеңесі, 1762 жылғы Қарқаралы құрылтайы үлкен рөл 
атқарып, қазақтың «етек-жеңі» жиналған ынтымақшыл ұлтқа 
айнала бастағанын көрсетіп берді. Қазақтың басын қосуда 
осындай қилы кезеңде жалпыұлттық деңгейдегі Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би көсемдік, қайраткерлік тұлғаларымен халықтың 
сүйіспеншілігіне және зор құрметіне бөленді. Оларды тайпалық 
деңгейдегі Ақылбай би, Жаңгел би, Қазыбек би, Төлекей би, 
Тауқымет би, Нұрмамбет би, Жолбарыс би, Сырымбет би тәрізді 
көптеген халықтық тұлғалардың қолдауы қазақты біріктіре түсті. 

Ұзын сөздің қысқасы, Қазақ хандығы ұзақ тарихи, күрделі 
этносаяси және рухани жолдан өтіп, алғаш Алаш рулық-
тайпалық қауымдастығына біріктірді. Сондықтан да, Қазақ 
хандығы тарихын әңгімелегенде саяси фактормен қатар, аса 
маңызды этностық, яғни рулық-тайпалық қолдауды әрқашан 
назарда ұстап, сонымен қатар, рухани, исламдық мәселелердің 
елді біріктірудегі, мемлекетті нығайтудағы рөлін баса көрсетуге 
тиістіміз. Мұндайда, әрине, мемлекетті құрудағы жеке тұлғалар 
еңбегі де назардан тыс қалмаулары керек. Бірақ, олардың күші 
ең алдымен өздерін қолдаған ру-тайпалардың бірлігіне тікелей 
тәуелді болғанын да ұмытуға болмайды. Осы тұрғыдан алғанда 
«Алты сан Алаштың» берік этно-әлеуметтік қауымдастығы 
қалыптаспаса, «Қазақ» қауымдастығы да тарих сахнасына 
шыға алмас еді. Ал бұлар қазіргі тарихта әлі де екінші қатарға 
ысыр ылып келе жатқан мәселелер. Зерттеушілеріміздің қазақ 
хандарын ру-тайпалардан тыс тұрған және дінсіз атеист тұлғалар 
ретінде көрсетуге талпынысы тарихи шындықты бұрмалау 
болып табылатынын түсінетін уақыт жетті. Кеңестік және қазіргі 
замандағы рухани-идеологиялық, сондай-ақ, этноәлеуметтік 
тарихты баяндау логикасы Қазақ хандығы заманындағы ойлау 
жүйесіне сәйкес келе бермейді. «Түйенің үстінде отырып, сирақ 
үйітуге болмайды». Осыны ескеріп, Қазақ хандығының тарихын 
жазғанда, ең алдымен сол заманның өзіне баруымыз, сол кезеңнің 
адамына айналуымыз керек. Аталмыш мәселенің тарихы сонда 
ғана шынайы жазылмақ. 

Талас ОМАРБЕКОВ, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы

Орталық Азиядағы дәстүрлі өркениеттерді
зерттеу орталығының директоры,  профессор

алғашқы ханы деп көрсетеді. Ол бұл жолда, әсіресе, тайпалық 
көсем дердің бытыраңқылығын, билік құмарлығын шектеуге күш 
салды. Сондықтан да, оның есіміне билер «Әзиз», яғни «Бәрінен 
үстем» («Құран Кәрімдегі» анықтамада осылай көрсетілген) 
деген қасиетті есімді тіркеді. Қазақ билері мұндай жоғары 
мәртебені Жәнібектен кейін Тәукеге ғана бергені және белгілі. 

Қазақ атанған рулар мен тайпалардың басын қосып мемлекет 
құрған Қасымның тұсында оның әкесі Жәнібектің тоғыз ұлынан 
тараған ұрпақ қазақ жерлерін рулық-тайпалық, әкімшілік-
демократиялық жүйеге сүйеніп басқарды. Мұндай ел басқару 
жүйесі «Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен тарихта қалды. 
Қасым ханның этноcаяси реформасының негізгі мәні мынаған 
келіп тірелді: бұрынғы Алтын Орда, Ақ Орда, Әбілқайырдың 
Өзбек ұлысы моғолдық ұлыстық басқару жүйесіне негізделіп, 
Жошы ұлысының Оң қанат, Сол қанат, Орта ұлыс әкімшілік 
бөліктері ретінде қарастырылып келсе, енді қазақ деген халықтың 
этностық үлгідегі біртұтас ұлттық мемлекетінің құрылуына 
байланысты бұл басқару өзгеріске ұшырап, жоғарыдағы «қанат» 
ұғымын «жақ», «бөлік» немесе «жүз» деген түсініктер ауыстыра 
бастады. Мұндай өзгеріс біртұтас қазақ халқын бұрынғыдай 
бірнеше саяси ұлыстарға немесе ордаларға бөліп атаудың мүмкін 
болмау ынан туындады. Жаңа жүйеде бұрынғы Алтын Орда 
дәуірінде таққа әкенің орнына баланы ғана отырғызатын дәстүр 
де өзгеріп, таққа Жәнібек хан әулетінен шыққан кез келген төре 
тұқымының (інілердің, немерелердің, туған бауырлардың) отыра 
беруіне мүмкіндіктер туды. 

Осындай әкімшілік басқаруды басшылыққа алған Әз-Жәнібек 
хан ұрпақтары орталық билік әлсірей бастаған тұста өздерінің 
орталарынан әр бөлікке жеке хан сайлап ала алатын жағдайға 
жетті. Ал мұның өзі дала демократиясын дамыта түсуге біршама 
жұмыс жасай тұрса да, түптің-түбінде қазақ даласында бірнеше 
хандардың қатар пайда болуына алып келіп, ал жергілікті 
рулық-тайпалық құрылымдар осындай хандарды қолдаған кезде 
қазақ мемлекеттігінің ішкі этно-саяси бірлігінің әлсіреуіне, 
тіптен, оның тайпалық одақтар негізінде саяси тұрғыдан 
ыдырауына жол ашты. Мұндай келеңсіздіктер өзін бүкіл қазақ 
ру-тайпаларына берік мойындатқан Қасым хан қайтыс болған 
1521 жылдан соң айқын көрініс бере бастады. Осылайша, Мамаш 
(1521-1523), Тахир (1523-1533) Қазақ хандығы тағында отырған 
тұста жергілікті төре тұқымдарының өздерін қолдайтын рулар 
мен тайпаларға сүйеніп, белгілі бір аймақта шағын хандық 
құру әрекеті үдеп кетті. Жаңа саяси жүйеде жергілікті тайпа 
басшыларына тек Мамаш ханның немесе Тахир ханның баласына 
ғана бағынышты болу міндетті болмай қалды. Жығылғанға 
жұдырық демекші, бұған батыстағы Ноғай ордасының да осы 
кезеңде саяси дағдарыстан шығып, қуаттана түсуі және ноғай 
мырзаларының Жем өзеніне дейінгі аймақтарды қайта жаулап 
алулары қосымша болды.

Осылайша, орталықтан бір ғана хан басқаратын биліктің 
әлсіреуі 1533-1538 жылдар аралығында қазақ даласында үш 
бірдей хандардың таққа қатар отыруларына әкелді. Батыста 
Ахмет хан (Қожа Ахмет хан) билік жасаса, орталық өңірлерде 
Тоғым хан, ал оңтүстік шығыста Бұйдаш хан тақта отырды. 
Мұндай бөлшектенулерге бұлардан кейін ХVІ ғасырда таққа 
отырған Хақназар хан да және онан кейінгі сопылардың 
нахшбандийа орденінің белсенді мүшесі Тәуекел хан да кедергі 
жасай алған жоқ. 

1598 жылы Тәуекелден кейін ресми түрде хан атанған және 
өзінің төңірегіне Қашқар қожаларын тығыз топтастырған Есім 
(Еңсегей бойлы ер Есім) саяси тұрғыдан ыдырауға бағыт алған 
Қазақ хандығын бір орталыққа біріктіру үшін Тұрсын, Абылай, 
Ханзада, Әбулайыс, Мұрат, т.б. сұлтандардың әрекеттеріне қарсы 
белсенді түрде күресті. Ішкі саясаттағы осындай күрделі ахуал 
және сыртқы саясатта, шығыстан және батыстан қыспаққа алған 
қалмақтардың жортуылдары Есім ханды қазақтар мекендейтін 
ұлан-ғайыр аймақтарды үшке (үш жүзге) бөліп басқару жүйесін 
нақты енгізуге мәжбүрледі. Оның негізгі қағидалары Күлтөбеде 
өткен жиындарда бекітілді. 

Бұл өзгеріс тарихқа «Есім ханның ескі жолы», яғни 
бұрынғы Жошы ұлысындағы Ордаларды жаңа, этносаяси 
жағдайда жаңғырту ретінде енді. Есім хан бұл реформаны өзі 
билік жасап отырған Жетісу өңірінен бастап, алғашқы Қазақ 
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Биылғы жылы еліміз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап 
өтуде. Елбасы Н.Ә.Назар баев 1465 жылы Керей мен Жәнібек 
құрған хандық туралы: «…бәлкім, ол мемлекет тер минінің 
заманауи мағынасына сай, қазір гідей шекарасы бар, бүкіл әлемде 
бүгінгідей бедел мен танымалдыққа ие болмаған шығар. Бірақ 
сол дәуірдегі барлық басқа мем лекеттер туралы да осылай деу ге 
болады. Бастысы, негіздің қалануы, ал біз – ата-бабаларымыздың 
ұлы істерін жалғас тыру шылармыз», – деген болатын. Елбасының 
бұл сөздері – музей қызмет керлерінің халық арасында тарихи 
білімді тарату бойынша жұмысты жандандыруына оң ықпал 
етіп, ынталандырған ойтүрткі болды. Қазіргі кезде музей 
мәдениеттің ажы рағысыз институты мәртебесіне ие болып, 
халықтың білім деңгейін арттыруда, оларға эстетикалық тәрбие 
беруде тиісті рөл атқарып келеді. Халық өзінің өткеніне үңіліп, 
даму жолындағы тарихи оқиғаларға деген қызығушылығы арта 
түсуде. Бұл қоғамда патриоттық сезімдердің өсуінен, 
идеологиялық таптаурындардан арылып, мемлекетіміздің 
құрылуының шынайы кар тинасын қалпына келтіруге деген 
ұмтылыстан туындап отыр. Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен құрылған Ұлттық музейдің ашылуымен ел 
музейлерінің қызметінің жаңа кезеңі басталды. Әлемнің музей 
қауымдастығы кешеннің инфрақұрылымын және Қазақстанның 
ежелгі ғана емес, қазіргі заманғы тарихына қатысты 
материалдардың мазмұнын атап көрсете отырып, бұл жобаның 
бірегейлігін мойындап та үлгерді. Тарих ғылымының ең жаңа 
жетіс тіктеріне сүйеніп материал жинау, ауқымды ғылыми жұмыс 
жүргізу, музей ісі бойынша жинақталған мол тәжірибені 
пайдалану көп ұзамай-ақ Ұлттық музейді қазақ мемлекеттілігінің 
тарихын зерделеу мен көпке танытудың аса ірі орталығына 
айналдырады деп үміттенеміз. Біз еліміздің 550 жылдық даму 
тарихындағы әлеуметтік, сая си және экономикалық тарихы, 
қоғамның рухани жай-күйі құжатталған дереккөздерді іздестіріп, 
зерттейміз. Ұлттық музей «Ұлт мұрасы» атты жинақ пен жаңа 
экспозиция лар дайындауда, көп ұзамай оны отандас тарымыз бен 
шетелдік қонақтарымыз тамашалай алады. Қазіргі кезде Ұлттық 
музейде тарих пен мәдениеттің 170 мыңнан астам жәдігері 
сақталуда. Музей ғылыми-зерттеу мекемелерімен және жоғары 
оқу орындарымен, сондай-ақ шетелдік әріптестерімен 
ынтымақтастықта жұмыс істейді. Заманауи көрме 
технологияларының арқасында музей қорлары келушілер үшін 
қолжетімді бола түсті, көрсететін қызмет түрлерін де кеңейттік. 

Музей экспозициялары әлем тарихы мәнмәтінінде қазақ 
мемлекеттілігінің алар орны мен рөлін айқындап, өткен 
замандардағы мемлекеттер құрылуларының түйінді сәттері мен 
дамуындағы сабақтас тықтарды көрсетуі тиіс. Ұлттық музей экс-
позициясында мол орын берілген соңғы табылған археологиялық 
деректерге сүйе нетін болсақ, Қазақстан аумағында жылқы өсіру 
қауымдастығы үстемдік құр ған дәуірде-ақ бастапқы саяси 
одақтар және биліктің тиісінше атрибуттары пайда болған. Скиф-
сақтардың антикалық жазбаша дереккөздерінде б.э.д. І 
мыңжылдықтың орта тұсындағы тайпалар одақтары «пат шалық» 
деп, ал оларды басқаратын топтар «патшалық скифтер» деп 
аталады. Ежелгі грек авторы Фукидид олармен (скифтермен), 
«еуропалық патшалықтар иық теңес тіре алмайды, тіпті, Азияда 
да скифтерге, егер олар бірауызды болса, қарсы тұра алатын 
халық жоқ» деп атап жазған. Скиф тердің орталықтандырылуы 
әлсіз болуының бір себебі олардың этностық-тайпалық 
құрамының әртүрлілігіне байланысты болған. Солай болса да, 
осындай әлсіз базада азиялық сақтардың, скифтердің, Қара теңіз 
жағалауындағы скифтердің мемлекеттері, Қырым патшалығы 
сияқты мемлекеттер құрылған. Көшпелі мал шаруашылығының 
дамуы Орталық Азия тайпаларының бірқа тарының тайпалық 
одақтар құруына алып келді. Бұл үрдіс нәтижелерінің бірі 
Қытайдың шашыраңқы жатқан жерлеріне көшпенділердің жиі 
шапқыншылықтар жасай бастауы болды. Сондықтан шығыстағы 
көршіміз шекарасында Ұлы Қытай қорғанын сала бастады. 
Қытай шежірелеріне сүйенсек, гунн билеушілерінің генеалогиясы 
Туман-шаньюден 1000 жыл бұрын өмір сүрген Шунь Вэйге 
барып тіреледі (б.э.д. III ғ.). Өкінішке қарай, күмәнді де күмәнсіз 
аз ғана жазба деректер Моде билеген (б.э.д. ІІ-III ғғ.) заманда 
пайда болғаны болмаса, бұл атақты тарих әлі күнге дейін 
зерттелмей қалып отыр. Қазақ халқының мемлекеттілігін 
зерделеу тұрғысында біздің музейге қойылған даңқты Күлтегін 
ескерткішінің көшірмесінің алар орны бөлек. Онда ғажайып 
көшпенді империя – Ұлы Түрік қағанатының тарихы руна 
жазуымен тасқа ойылып жазылған. Ортағасырлық қала мәдениеті 
Қазақ станның қазіргі аумағында X-XII ғасыр ларда шырқау 
биігіне жеткен. Бірақ осы өркендеу жолын моңғол әскерінің 
шапқын шылығы қиып, қалалар мен даланың көш пелі өмірі 
арасында қалыптасқан байланыс тар үзілді. Тек XIII ғ. басында 
ғана қала өмірі қайтадан жанданып, бұрынғыдай қар қын алмаса 
да, халықаралық сауда жә не дип ломатиялық байланыс 

ҚАЗАҚ  хАНДЫғЫ  жәДІгЕРЛЕРІ  
ЕЛ РиЗЫғЫНА АйНАЛДЫ
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салаларына араласа бастайды. Оңтүстік Қазақстан қалаларының 
экономикалық өмірінің жандануын көрсететін нумизматтық 
материал музей экспозицияларында кеңінен көрініс тапқан. XIII 
ғ. орта кезінен бастап Отырарда монета сарайы жұмысын бастап, 
онда алтын динарлар, күмістелген дирхемдер, сондай-ақ жезден 
жасалған фельстер шығарылады. Отырар – монеталарды 
осындай дәстүрлі үш аталымда шығарған Қазақстан мен Орталық 
Азиядағы жалғыз қала. Өлкенің және Сығанақ, Сауран, Отырар 
қалаларының экономикасын дамытуға олардың XIV ғасырдың 
басында, Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік құрылым 
болған Ақ Орданың құрамына кіруі маңызды рөл атқарған. 
Музейде ол қалалардың сол замандағы әлеуметтік-экономикалық 
өмірі мен мәдениетін бейнелейтін экспонаттар лайықты орын 
алған. Түркістан қаласы мен оған іргелес жатқан қоныстардың 
тағдырына Қожа Ахмет Ясауи кешенінің салынуы айтарлықтай 
әсер етті. Мұндай құрылыстың салынуына Ақсақ Темір билік 
құрған кездегі саяси өмірдің орнықтылығы, өңірдің экономи-
калық және мәдени өмірінің өсуі де ықпал еткені айқын. Ұлттық 
музейде Ясауи кесенесінің қасбеттеріндегі майолик 
тақтайшалары мен гурханның қырлы күмбезін салуға 
пайдаланылған сталактиттерді көруге болады. Қазақ хандығының 
пайда болуы ұлан-ғайыр Шығыс Дешті Қыпшақ, Жетісу мен 
Түркістан аумағындағы әлеуметтік-экономикалық және 
этносаяси үрдістердің заңды қорытындысы еді. Соғыстар, рулар 
мен тайпалар арасындағы қақтығыстар, ойраттардың (жоңғарлар) 
үстін-үстін шабуыл жасауы Әбілқайыр ханның халық тың барша 
жігінің мүддесін қорғауға дәрменсіз екендігін көрсетті. 
Сондықтан XV ғасырдың 50-жылдарының аяғына қарай Дешті 
Қыпшақ пен Түркістаннан оңтүстікке – Мауереннахрға қарай, 
сондай-ақ батысқа – Жетісуға, Моғолстан аумағына қарай жаппай 
көшу орын алды. Қазақ хандығы Ұлы дала тарихының өте 
күрделі де ауыр кезеңінде пайда болды. Америкаға, Үндістан мен 
Қытайға су жолдарының ашылуына байланыс ты бұрынғы керуен 
жолдарының босап қалуы, соған сәйкес әлемдік сауда 
орталығының Еуропаға қарай ойысуы Еуразия көшпенділерінің 
ұлы империясы Алтын Орданың түпкілікті ыдырауы на әкеп 
соқты. Шыңғыс ханның кейбір ұрпақтарының дала империясын 
қайта жаңғыртуға жасаған талпыныстары оң нәтиже берген жоқ: 
Ақ Орда, Моғолстан, Ноғай Ордасы мен Әбілқайыр мемлекеті – 
солардың мысалы. ХV ғасырдың 60-жылдары, Әбілқайыр 
мемлекеті ыдыраған кезеңде Ұлы даланың көшпелі тайпаларының 
Жәнібек және Керей сұлтандар бастаған бір бөлігі Моғолстан 
жеріне үдере көшеді. «Моғолстанға алғаш келген кезде олар 
шекаралас жат қан қал мақтар мен қырғыздарға жиі шапқыншылық 
жасап, үрейін ұшыратын, – деп жазады Махмұд 
бин Уәли, – сондықтан оларды сырттарынан 
«қазақ» деп атайтын». Керей мен Жәнібек 
бастаған қазақ-өзбектер моғолстан ханы 
Есенбұғаның арқа сүйері және бір жағынан, 
батыстан қатер төндіріп отырған Жүніс ханнан 
берік бекінісі, екінші жағынан XV ғасырдың 
орта тұсында өзбектер мен моғолдардың 
ұлыстарына жиі шапқыншылық жасайтын 
қалмақ-ойраттарға қарсы соғысында сенімді 
одақтасы болды. 1462 жылы Моғолстан әміршісі 
Есенбұға өлген кезде Әбілқайырды тастап 
шыққан тайпалар елде жаңа хандық құрылғанын 
жариялап, ол Қазақ хандығы деп аталды. 
Бастапқыда ол Жетісудың батысында, Шу, Талас 
және Қозыбасы өзендерінің бойында орналасты. 
Мұхаммед Хайдар Дулати бұл оқиғаларды 1465-
1466 жылдары болған деп жазған. Өзбек-
қазақтар мен моғолдар арасында XV ғасырдың 
орта тұсында құрылған бұл саяси альянс қазақ 
қоғамының дербес этностық тарихының 
бастапқы кезеңі болды. Бірте-бірте, Ноғай 
Ордасы әлсірей бастаған кезде қазақтардың 
этностық құрамына Батыс Қазақстанның көптеген тайпалары 
келіп қосылып, XVI ғасырдың ортасында Кіші жүз құралды. 
Жалпы, қазақтар айтатын: үш жүздің бауырластығы және бұл 
жақындықты идеологиялық тұрғыдан бекітетін элемент ретінде, 

олардың Алаша ханнан 
тарайтыны туралы 
генеалогиялық түсініктеме 
тап сол кезде пайда болуы 
ықтимал. Қазақтардың 
дербес тарихы өмірге 
тиісті әлеуметтік-саяси 
институттарды әкелді. 
Субэтностық төре, 
төлеңгіт, қожа сияқты 
тұқымдар XV–XVII 
ғасырларда, Қазақ 
хандығы қалыптасуы 
барысында қалыптасты. Аталған кезеңнің ерекшелігі – қазақ 
этносының қалыптасуы аяқталып, оның аумақтық шекарасы 
айқын далып, жүздердің этностық құрамы, сондай-ақ, 
генеалогиялық иерархияның оңтайлы моделі тұжырымдалуында 
еді. Деректер алғашқы қазақ хандықтарының айтарлықтай 
қуатты болғанын айғақтайды. Ханның шақыртуы түскен бойда 
мемлекет «әрқайсысының күш-қайраты жиырма жігітке татитын 
сауытқа оранған төрт жүз мың балуанды» сапқа тізіп бере алғаны 
деректерде сақталған. Қазақтың атақты ақыны, ойшылы, 
тарихшысы, этнографы, шығыстанушы және халық ауыз 
әдебиетін жинаушы Мәшһүр Жүсіп Көпеев қазақ халқы мен 
мемлекетінің пайда болуын аты аңызға айналған Алаша ханмен 
байланыстырады. Тарихшының пікірі бойынша, бұл оқиға бағзы 
заманда, Қоғам, Майқы, Қотан, Қондыгер және тағы басқалардың 
көзі тірі кезде болған. Алаша хан үш жүз жігіттің және он үш 
батагөй ақсақалдың басын қосып, Ұлытау даласында қазақ 
мемлекетін құрған… Жүздіктердің басшысы ретінде ақсақал-
дардың ұлдары – Үйсін, Арғын және Алшын батырлар 
белгіленген. Аңыз бойынша, жігіттер Алаша ханды ақ киізге 
отырғызып, Ұлытаудың ең биік шыңына көтеріп шығарған. 
Сондықтан да, Алаш аты қазақтар үшін ұранға, жалпыұлттық 
идеяға айналған. Сол кезде ханның ізбасарлары: «жауға шапқанда 
«Алаш» деп ұран көтереміз, егер де кім де кім бұл ұранға 
қосылмаса, туған атасы болса да, аямау керек» деп келіскен 
деседі. «Алаш – алаш болғалы, Алаша хан болғалы» деген нақыл 
да сол кезден қалған. Түріктер мен моңғолдар хан сайлаған кезде, 
жаңа билеушінің ұлықтығы мен басымдығын көрсету үшін оны 
ақ киізге отырғызып, үш рет көтеретіні белгілі. Қазақ тар да осы 
ежелгі дәстүрден бас тартқан жоқ. Біздің музейге келушілер 
«Хан көтеру» диорамасын тамашалай алады. Суретшілер мен 
декораторлар тәж кигізіп, таққа отырғызу үрдісін ұсақ-түйегіне 

дейін өңдеп, жаңғыртты. Осы жерден XVIII ғасырдың бірінші 
жартысындағы шығыс мектебінің зергерлері жасаған, биліктің 
алтын мен күмістен құйылып, бағалы тастармен безендірілген 
атрибуттарын да көруге болады. «Хан көтеру» ғұрпы туралы 
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А.И.Левшин «Описание киргиз-казачих или киргиз-кайсатских 
орд и степей» атты еңбегінде: «рәсім өткізіледі деп белгіленген 
жерге кілемдер мен текеметтер қатар-қатар жайылып, сұлтандар 
мен ақсақалдар, билер мен ру басылары жасына және атағына 
немесе билігіне қарай жайғасады, ал қарапайым халық олардың 
артында тізіліп тұрады… халық жиналған уақытта жеке 
кеңесулер басталады. …Хан сайланған соң атақты бірнеше 
сұлтан мен ақсақалдар оған барып, бұл жайында хабарлайды, 
сосын оны жұқа ақ киізге отырғызып, бастарынан асыра көтереді 
де, жерге түсіреді. Бұдан кейін халық жапа-тармағай ұмтылып, 
олар да қуана шулап, жаңа билеушіні жоғары көтереді. Ақыр 
аяғында, хан көтерілген киізді, ал кейде, тіпті, ханның киімін 
жыртып, әміршіні сайлаудың қатысушысы болғанының 
айғағындай етіп, әркім өзімен бірге бір-бір тіліктен алып кетеді», 
деп жазады. Қазақ хандығының күшеюін және соның нәтижесі 
ретінде Ұлы Далада сот ісінің пайда болуын деректер Жәнібектің 
баласы Қасымның атымен байланыстырады. Алаша хан туралы 
жаңа қалыптасып келе жатқан мемлекеттің мүддесіне қызмет 
ететін елеулі түзетулер осы кезеңде жасалуы ықтимал. Осылайша, 
қазақтың этнос ретінде қалыптасуы және мемлекеттік ортақтық 
туралы түсініктемелердің жаңа нұсқалары пайда болады. 
Орталық Қазақстанда аты аңызға айналған Алаша ханға кесене 
де осы кезеңде тұрғызылған. Бұл қасиетті кесененің макеті 
Ұлттық музей экспозициясында құрметті орын алады. Қазақ 
хандығының аса көрнекті мем лекеттік қайраткерлерінің бірі 
Тәуке хан – қазақ тарихының ХVІІ–ХVІІІ ғасыр ларында 
мемлекеттік билікті дамыту ісіне елеулі өзгерістер енгізген тұлға. 
Мем лекетті нығайту, халықаралық қаты нас тар жүйесінде сыртқы 
саяси позиция лар ды бекіту, билік жүргізу жүйесіне өзге рістер 
енгізу, билер кеңесінің қызметін жүйе лендіру сияқты 
жаңашылдықтар оның есімімен тікелей байланысты. Көп ұзамай-
ақ билер кеңесі қоғамда тікелей және кері байланысты жүзеге 
асыратын маңызды мемлекеттік органға айналады. Ұлттық 
музейде сақтаулы тұрған Төле би мен Қазыбек бидің жеке 
тұтынған заттары, Әйтеке бидің Нұрата кесенесінен (Өзбекстан) 
алынып, антропологиялық реконструкцияланған бас сүйегі – осы 
заманның ескерткіштері. Қазақ қоғамы тарихының XVIII-XIX 
ғасырдың бірінші жартысы аралығындағы кезеңде батырлардың 
рөлі зор болды. Жоңғар агрессиясына тиімді тойтарыс беруді 
ұйымдастыру қажеттігі бастапқыда әскери, одан кейін саяси 
сахнаға халық батырларының шоғырын алып шықты. Жүз жылға 
созылған қазақ-жоңғар соғысында тап осындай батырлардың 
қаһармандығы мен әскербасылық талантының арқасында 
еліміздің елдігін, жеріміздің кеңдігін сақтап қала алдық. Ұлттық 

музейде сақталып тұрған «Бес қару» 
жауынгерлік сауыт-сайман сол замандағы 
қазақ батырын көз алдымызға әкеледі. Біздің 
экспозицияларда Абылай ханға байланысты: 
мөрінің көшірмесі, өңделген шапаны, 
хаттары және Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен 
алынып, антро пологиялық 
реконструкцияланған бас сүйегі сияқты 
материалдар бар. Абылай хан сол дәуірдегі 
жарқын саяси тұлғалардың бірі және көрнекті 
мемлекет қайраткері және қазақ 
мемлекеттілігінің жаңғырып, қайта өркендеуі 
соның есімімен байланысты. Ішкі саясатта 
Абылай хан мемлекеттік басқаруда 
орталықтандырылған жүйенің белгісі ретінде 
хан билігін нығайту жолын мықтап ұстанды. 
Сондықтан да, ол кейбір ру басылары мен 
сұлтандардың өз бетімен билік жүргізуіне 
жол бермей, басып тастап отырған. Сондай-
ақ, төрелік соттардың өкілеттіктерін шектеп, 
олардың өлім жазасына кесім шығаруына 
рұқсат бермеген. Ол билік еткен жылдары 
өлім жазасына үкім шығару құқығы тек 
ханда болған. Абылай хан бұрынғы заңдар 
бойынша хандардан алынып қойылған 
артықшылықтардың барлығын қалпына 
келтіріп, Орта жүз бен Ұлы жүздің жерлерін 
ұлдарына еншілеп бөліп берген. Сыртқы 

саясатта Абылай Қазақ ханды ғының тәуелсіздігін сақтауға 
ұмтылып, сыртқы саясатты асқан икемділікпен жүр гізген, елдің 
қорғаныс қабілетін арттырып, төлеңгіттерден тұратын 
жауынгерлер ұстаған. Абылай хан көршілес Ресей, Қытай, Бұхар 
хандығы және басқа мемлекеттермен экономикалық 
байланыстардың нығаюына баса мән берген. Олармен сауда 
жүргізу үшін керуендер мен сауда жолдарының күзетілуін 
қамтамасыз ете отырып, шекаралас өңірлерде сауда жасау үшін 
арнайы аумақ тар бөлді. Осындай шаралардың арқа сында Абылай 
заманында көршілес мемлекеттер Қазақ хандығымен тығыз 
байланыста болды. Ал ең бастысы, Абылай жоңғар хандығы мен 
қытай империясының шапқыншылығына қарсы жорықта 
қазақтың үш жүзінің басын қосуда орасан зор рөл атқар ған 
тарихи тұлға ретінде тарихта қалды. XVIII-ХIХ ғасырларда өмір 
сүрген хандар мен сұлтандар: Айшуақ хан, Ералы хан, Жәңгір 
хан Бөкейханұлы, Махамбет, Кенесары мөрлерінің көшірмелеріне 
музейге келушілер асқан қызығушылық танытады. ХIХ ғасырдың 
бірінші ширегінде Ресей империясы қазақ даласына барған 
сайын сұғынып ене бастады. Олардың Қазақстанды отарлау 
саясаты халықтың ашу-ызасын тудырып, тап осы кезеңде 
Кенесары хан қазақтардың ұлт-азаттық күресінің көсеміне 
айналды. Замандастары оның ақылын, асқан тапқырлығын және 
басшы ретіндегі жаратылысын атап көрсетеді. Ұлттық музей 
экспозициясында мем лекеттіліктің жоғары деңгейде дамуының 
жәдігерлері молынан жинақталған. Олардың тарихи құндылығы 
күн өткен сайын арта түсуде. Музей, ғылыми жұмыс жүргізіп, 
саяси институттар мен мәдениеттің дамуын көпшілікке танытып, 
насихаттайтын қуатты тетік. Жақсы музей өз қызметін ежелгі 
заттардың сақтаушысы ретінде шектемеуі керек, оның тәрбиелік 
және ағартушылық әлеуеті мол. Ғылыми дүниетанымның елеулі 
ком поненті – қоғамымыздың тарихи санасы. Осы ретте музей 
әлеуетінің эстетикалық және психологиялық тұрғыдан дұрыс 
құрылуы, экспозициялар мен көрмелердің материалдары тарихи 
тұрғыдан сауатты іріктелуі тарихи сананың оң қалыптасуына 
әсер ететінін есте сақтаған абзал. Адамдардың көбі өткен 
замандар тарихын дұрыс қабылдауы еліміздің даму ерекшелігін 
және Қазақстанның қазіргі әлемде қандай орын алатынын 
түсінуге көмектеседі. Осы ретте музей атқаратын міндет жүгі 
салмақты. 

       Дархан МЫҢБАЙ, 
Қазақстан Ұлттық музейінің директоры. 
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылдың тамылжыған 
тамыз айының соңында қазақ үшін қасиетті де құтты мекен 
Ұлытауда ұлт тарихы хақында тереңнен толғанып, көпшіліктің 
көкейінде жүрген күпті ойларды дөп басатын салиқалы 
сұхбатында 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын 
атап өтетінімізді атап айтқан еді. Сөйтіп, отандық тарихшы-
ғалымдардың алдына жаңа міндеттер жүктеді. Осы орайда 
Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі Мұхтар Құл-
Мұхаммед өткен жылдың қараша айының басында, Ұлттық 
ғылым академиясының жалпы жиналысының сессиясында 
сөйлеген сөзінде Қазақ хандығының негізін салған Керей мен 
Жәнібек хандардың өміріне байланысты әлі күнге дейін бір 
тұшымды монография жазылмағанын өкінішпен айтты. 

Иә, жәнібектанудағы ақтаңдақтардың аражігін ашып, 
шырмауықша шырматылып жатқан шатасушылықтардың 
түйінін тарқатып, бір тоқтамға келу кезек күттірмейтін 
іс. Тарих әділдікті іздейді, бұрмалауға жол берілсе ол тарих 
болудан қалады. Осы ретте бұл мәселені жаңаша көзқараспен 
саралауға талпыныс жасаған шағын зерттеуімізді жұртқа 
ұсынып отырмыз. 

әЗ жәНІБЕк ҚАй жәНІБЕк? 

Әз-Жәнібек хан тарихы тәуелсіздік жылдарында 
зерттеушілердің, ғылыми-көпшілік қауымның қызығушылығын 
оятып, жұртшылықтың назарын өзіне тағы аудара бастады. 
Аталмыш мәселе туралы соңғы жылдары сүбелі мақалалар, 
жаңа көзқарастағы зерттеулер дүниеге келді. Мұны мойындамау 
– ақиқатқа қиянат. Тарихшылар Ж.Артықбаев, И.Шәмшәтұлы, 
Т.Омарбеков, Ш.Омарбеков, Б.Кәрібаев, З.Жандарбек, 
М.Қасенов, Қ.Салғараұлы, Б.С.Қошым-Ноғай тағы басқалар 
бірауыздан Алтын орда ханы Өзбекұлы Жәнібекті (1342-1357) 
Әз-Жәнібек деп ортақ шешімге келгендей болды. Осыған 
қарамастан соңғы кезге дейін, әсіресе әдебиетші-ғалымдарымыз 
тәуелсіздік жылдары жарық көрген тарихшылардың зерттеулерін 
«айналып өтіп», қазақ ханы Жәнібекті Әз Жәнібек ретінде 
бейнелеп, Асан Қайғы бабамызды соңғысының бас уәзірі һәм 
ақылшысы қылып қоюды әдетке айналдырды. Қарапайым 
оқырманды былай қойғанда кәсіби мамандардың өзі шатаса 
бас тады. Жәнібектанудағы 
«ақтаңдақтардың» ақиқатын 
аршып алу қай зерттеушіге 
де оңай болмай тұр. Оның 
бірнеше себептері бар. 
Негізгісі, деректердің 
жұтаңдығы, екіншісі, 
осы мәселеге қатысты 
алғашқы зерттеулердегі 
жаңсақтықтар, үшінші, Асан 
Қайғы заманынан жеткен 
жыр-аңыздарды талдаудағы 
кереғарлықтар. 

Сонымен, Жәнібек 
хан хақында алғаш пікір 
білдіргендердің бірі ХІХ 
ғасырдағы қазақтың ұлы 
ғалымы Ш.Уәлиханов қазақ 
сұлтандарының шежіресін 
Орыс хан – Қойрұшық 
(дұрысы Құйыршық – Ж.Ж.) 
– Барақ хан – Әз Жәнібек 
деп анықтаса (Уәлиханов 

Ш.Ш.Көп томдық 
шығармалар жинағы 
– Алматы: «Толағай 
групп», 2010. Т1. 144-б.), 
1911 жылы Орынбор қаласынан басылып шыққан еңбегінде 
Ш.Құдайбердіұлы: «…Құйыршық ханның баласы – Барақ хан. 
Оның екі баласы Дәруиш һәм Абусағид хан. Әз Жәнібек хан 
аталған осы Абусағид еді. Қазақты ертіп алып Қашқардағы 
Шағатай нәсіліне қаратқан Әз Жәнібек осы еді» (Құдайбердіұлы 
Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – Алматы: 
Қазақстан; Сана, 1991. 52-б.), деп ұғынады. 

Көрнекті қазақ ғалымы мен ойшылының осы бір жаңсақ 
пайымы алдағы қателіктерге жол ашты. Қазақ хандығының 
негізін Кереймен бірге қалаған Жәнібек сұлтан тарихи 
әдебиетте еш күмәнсіз «Әз Жәнібек» атала бастады. Шәкәрім 
Құдайбердіұлынан бір жыл бұрын Қазан қаласында жарық 
көрген «Тауарих-и хамса-йи шарқи» (Шығыстың бес елінің 
тарихы) деген еңбегінде белгілі тарихшы Құрбанғали Халид 
Жәнібек хан хақындағы баянын төмендегіше түйіндеді: 
«Жәнібек хан өте әділ, шарғи мәселелерге жетік кісі болумен 
«Әз Жәнібек хан» лақабын алған. Әзіз Жәнібек деген сөз, бұл 
халыққа аса әділдігімен беделді болып көріне білген. Әзіз-
арабша «ғазиз» – қымбат, қадірлі деген сөз» (Халид Құрбанғали. 
Тауарих хамса (бес тарих). – Алматы: Қазақстан, 1992. 233-23- 
бб.). Өкінішке қарай, тарихшының дер кезінде айтылған шынайы 
пайымдамасы зерттеушілердің назарынан тыс қалды. Тіпті, 
кеңес дәуіріндегі беделді басылымдардың бірі саналатын «Қазақ 
Совет энциклопедия сы» сияқты іргелі басылымда: «Жәнібек 
хан (Әбу Саид деген атпен де белгілі) (т.-ө.ж. белгісіз) Қазақ 
хандығының негізін салушылардың бірі, Барақ ханның баласы. 
ХV ғасырда өмір сүрген, ХV ғасырдың 50 жылдарына дейінгі 
өмірі мен қызметі туралы нақты деректер жоқ… Оның есімі 
тарихи мәліметтерде соңғы рет 1473 жылы кездеседі… Жәнібек 
хан сол дәуірдегі жиі болып тұрған соғыстардың бірінде қаза 
тапқан деп жорамалдауға болады. Ел арасында сақталған аңыз-
жырларда Жәнібек ханды «Әз Жәнібек» деп те атайды («Қазақ 
Совет энциклопедиясы» 4-том. – Алматы, 1974. 350б).

 Сөйтіп, қазақ ханын Әз Жәнібек ретінде дәріптеу сол 
уақыттан күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Мысалдарды тізе 

әЗ жәНІБЕк хАН: 
АҢЫЗ БЕН АҚиҚАТ
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шешесі Тайдулла ханымның бірігіп, Тыныбекті Сарайшықта 
өлтіргені баяндалады (Тизенгаузен, Т-1, с.252). Ортағасырлық 
шығыс билеушілері үшін Алтын Орда сияқты ұлы мемлекеттің 
бас тағын иелену жолында мұндай әдет жат саналмайтын. Осынау 
тарихи үрдістің иірімінен Жәнібек сияқты болашақ «ғазиз» хан да 
шет қала алмаған. Бұл жолы да «қан сасыған хан сарайы» өзінің 
ойын ережелеріне бағынған «ойыншыларының» саясатта мерейі 
үстем һәм мәртебесі асқақ екендігін дәлелдеді. Кейін өз тағдыры 
да дәл осылай тәмам боларын сол мезетте қанша сұңғыла болса 
да Жәнібек те білмеген болар. Пенденің фәни дүниеде жасаған 
қай амалы да бақиға кетпейтінін Әз Жәнібек тағдыры тағы 
бір мәрте дәлелдегендей болды. Әз Жәнібектің өмірі мен елге 
қызметі ХІV ғасырда өмір сүрген ұлы тарихшы Му’ин ад-дин 
Натанзи «Ескендір анонимі» атты еңбегінде Жәнібек хан туралы 
«оның әділдігі Ануширван (атақты парсы патшасы – Ж.Ж.) 
әділдігінен бір де кем соқпайды. Ол Өзбек ұлысын тұтас исламға 
бағындырды, пұтқа табынушылардың храмдарын түгел қиратып, 
көптеген мешіт, медресе салдырды. Ислам дінін ұстанған 
адамдардың жағдайларының жақсы болуына басты назар 
аударды. Жан-жақтағы ислам елдерінен неше түрлі оқымысты, 
ғалымдар осы сарайға қарай ағылды. Елдегі әмірлердің ұлдары 
білімдерін жан-жақты жетілдіріп ғылымға мойын бұрды, олар 
заманының озық ойлы азаматтарына айналды, күні бүгінге 
дейін олардың айтқан пікірлері, қорытқан ойлары жиын-тойда 
ескеріліп тұрады. Исламның басқа елдерде ұстанатын әдет-
ғұрып, салт-жораларын бұл мемлекетке енгізген сол» (Сборник 
материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т.2. М-Л., 
1941. С. 128) деп сүйсіне жазды.

 Мұндай пікірлерді ортағасырлық түркі деректемелері, соның 
ішінде Маулана Мұхаммед Достының ұлы Өтеміс қажының 
«Шыңғыснама»тарихи шығармасында да: «Даңқты әзірет 
Жәнібек хан – оған Алланың рақымы жаусын – әкесінің тағына 
отырып хан болғанда оның әділдігі, әулиелігі мен дархандылығы 
елге мәлім болды, Дешті Қыпшақ уәлаятында ақ жолдан 
таймайтын, адал да қуатты, теңдесі жоқ патша болып, атасының 
бүкіл мемлекетіне әмірін жүргізді» (Қазақстан тарихы туралы 
түркі деректемелері». 1.т. Өтеміс Қажы. Шыңғыс-наме –Алматы, 
«Дайк-Пресс. 2005. 180-б.) қуаттай түседі. Ал «Таварих-и гузида-
йи нусрат-наменің («Жеңістер кітабының таңдамалы тарихы») 
авторы ол туралы «Жәнібек Дешті Қыпшақ елінің ханы болды. 

Халық оған дене болса, ол халықтың жаны болды», деп жазды 
(Материалы по истории казахских ханств в ХV-ХVІІІ вв. Алма-
Ата, 1969. С.33). Келтірілген деректерді уақытында жан-жақты 
саралаған Л. Гумилев Жәнібек ханның әкесіндей емес мейірімді, 
һәм әділетті жан болғанын атап өткен. 

 Қазақтың ұлы ғалымы Ш.Уәлиханов өмір сүрген заманда 
орыстың белгілі археологы, шығыстанушы, нумизмат 
тарихшы П.С.Савельевтің ғылыми тұрғыда әлі күнге маңызын 
жоғалтпаған құнды еңбегі дүниеге келді. Бұл еңбектегі ғылыми 
тұрғыда талданған нумизматикалық деректер қазақ тарихы үшін 
бірегей керемет. Шындығына келгенде, орыс ғалымының бұл 
зерттеуіне қазақ қауымы қарыздар. Зерттеуші нумизматикалық 
жәдігерліктерге иек артып Әз Жәнібек хан есімі бедерленген 
теңгелердің Хорезм қаласында хижраның 700-751 жылдарынан 
(1350 жыл) құйыла бастағанын баяндайды. Әз Жәнібектің ел 
билеген тұсында құйылған теңгенің бір жағында араб қарпімен 
«әл-сұлтан әл-ғадл ғазиз Жанибек хан», екінші жағында «харб/сы/
Гүлстан әл-джәдид» (1-сурет) деген сөздер таңбаланған. Соңғы 

бергеннен, мәселенің мәні өзгермейді. Негізі, жәнібектануға 
екіұшты пікірлер мен дүдәмал ойлардың көптігі және солардың 
ақ-қарасын анықтауға тырыспаушылық біздің Жәнібектей 
ұлы хандарымызды танып-білу, зерттеп-зерделеу ісіне әлі де 
немқұрайды қарап отырғанымыздың белгісі демеске лаж жоқ. 
Тарихтың құпия сырын ашуда деректің қай түрі де қымбат. 
Соның ішінде әлбетте, жазба дерек аса маңызды. Қозғалған 
проблеманы зерттеуде ілгері жылжу бұрын пайдаланылмаған, 
жаңа дереккөздерін айқындап, тартуға және ғылыми айналымға 
ендігі енгізілген деректерді тереңірек талдауға келіп тіреледі.

ДЕРЕкТЕР НЕ ДЕйДІ?

Алдымен, Алтын орда ханы Өзбекұлы Жәнібектің ата-
бабасының шежіресін тарқатайық. Әл-Ахаридің «Шайх-
Увайс» дерегіне сенсек, бұл әулеттің шежіресі Жәнібек-Өзбек-
Тұғрылша-Мөңке Темір-Тоқан-Бату-Жошы-Шыңғыс хан 
(Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
Т.2. М-Л., 1941. с.62.). Басқа дереккөздерден біз Өзбектің шын 
мәнінде Тұғрылшаның ұлы, демек Батудың ұрпағы екенін 
талассыз айғақтайтын мәлімет таппаймыз. М.Г.Сапарғалиевтің 
пікірінше, Батудың тұқымы Тоқтамен бітуі, ал Өзбек уақыт өте 
бүкіл билікке қол жеткізген жалған атты болуы әбден мүмкін 
(Сапаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды, с.65-71.) Му’ин ад 
– дин Натанзидің «Мунтахаб ат – таварих – и Му’ини» деген 
еңбегі Қазақстан тарихын зерттеу үшін құнды деректеме 
болып табылады. «Ескендір анонимі» деген атаумен белгілі бұл 
ортағасырлық қолжазбаның авторы Өзбек хан хақында: «Ол 
әділ және мейірімді патша еді, асқан діншіл әрі тақуа болғаны 
сондай, пайғамбар жолын ұстанды; кемшілігі үшін пұшайман 
болып, қажет еткен кісілерге қайыр, жақсылық көрсетіп, кешірім 
өтінді. Ол билік еткен жылдарда Дешті Қыпшақ, Аллаға сенетін 
елге айналды» (Му’ин ад – Дин Натанзи. Аноним Искандара //
Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды: Извлечения из персидских сочинений М.Л.,1941. 
Т.2.С.126 – 138) деп жазуы назар аударарлық. Әйгілі шығыс 
зерттеушісі Лев Гумилев: «Өзінің алдындағы хан Тохтуды (Тоқта 
деп те жазылады – Ж.Ж.) у беріп өлтірген өктем билік иесі 
аяушылығы жоқ басқыншы және қатыгез Өзбек» (Гумилев Л. 
Мені евразиялық деп атайды. – Алматы. Жалын 1991. 12,14-б.), 
деп атап өткен. Жәнібектің әкесі Өзбектің өмірі мен жеке басының 
қасиеттері туралы деректер қайшылықты. 1341 жылы Алтын 
Ордада Өзбек хан кенеттен дүние салды. Өзбек хан өлімі оның 
ұлдарының, яғни тақ мұрагерлері арасында ауызбірліктің жоқ 
екендігін көрсетіп қана қойған жоқ, Алтын Орда мемлекетінде 
ішкі қайшылықтың бар екенін айқындап берді. Өзбек хан өзі 
тақ мұрагері ретінде атап кеткен ұлы Тыныбек «Шайх-Увайс» 
жазбасына қарағанда, көп ұзамай бауыры Жәнібектің қолынан 
мерт болған (Тизенгаузен, Т-2. с.101.) Ал «Тарих ал-Малик ан-
Насир Мухаммед ибн Кулан уа ауладуху» дерегінде Жәнібек пен 
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жылдары Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология 
орталығының ғылыми қызметкерлері Жәнібек ауданындағы 
Жаңатұрмыс обасынан 1353-1354 жылдары Гүлстандағы теңге 
сарайында құйылған Әз Жәнібек хан дәуірінің теңгесін тапты 
(2-сурет) (Сыдықов М.Н. Батыс Қазақстан облысының тарихи-
мәдени және табиғат мұралары ескерткіштері. – Орал, 2009ж. 
– Жәнібек ауданы. Т.10. 184-б.). Деректерге сүйенсек, Жәнібек 
хан кезінде Гүлстан ірі портты қалаға айналады. 1347 жылы 
осы Гүлстан портында Жәнібек Венеция саудагерлерімен 
сауда келісімін жасаған. М.Әбсеметовтің пікірінше, бұл порт 
бүгінгі Атырау қаласының маңы болуы мүмкін (Абсеметов М. 
Таможенное дело Казахстана. А., 2001. с.41.). Нумизмат тарихшы 
Әз Жәнібек бақилық болғаннан кейін де әйгілі ханның есімі 
бедерленген теңгелердің құйылғандығы хақында хабарлайды. 
Біз үшін аса құнды жәдігер саналатын сол теңгелердің бірінде 
«әл-сұлтан әл-мархұм ғазиз Жанибек хан» (3-сурет) деген 
тіркес оймышталған. П.С.Савельев зерттеген нумизматикалық 
деректерге қарағанда Жәнібек хан билікке келгеннен кейін 
құйылған алғашқы теңгелерде «әз» (ғазиз) атанбаған, тек он 
шақты жылдан соң ғана осы атақты иеленген тәрізді. Оған дәлел, 
теңгенің бір бетінде «әл-сұлтан әл-ғадл Жанибек хан», ал екінші 
бетінде «хәрб/сы/Харезм әл-джәдид 754» (4-сурет) деген сөздер 
ойып жазылған (Савельев П.С. Монеты джучидов, джагатаидов, 
джалаиридов и другие, обращавшиеся к Золотой Орде в эпоху 
Тохтамыша. Вып. 2. СПб., 1858, с299,304-305). Бұл деректі қазақ 
оқырмандарына тұңғыш рет журналист М.Имашев таныстырса, 
бертін келе ақын Б.С.Қошым-Ноғай аталмыш мәселеге 
жұртшылықтың тағы бір мәрте назарын аударды. 011 (8) Шыңғыс 
ұрпақтарынан болған хандардың өздерінің ұстанған саясаттарына 
сай келетін тарихтарын жаздырып қалдыруы ертеден дәстүрге 
айналған болатын. Хиуа ханы (1645-1663), шығыс әдебиеті мен 
мәдениетінің асқан білгірі Әбілғазы баһадүр ханның «Шежіре-и 
түркі» («Түркі шежіресі») атты тарихи шығармасының 
деректемелік маңызы өте зор. Ол өзінің еңбегінде: «Өзбек хан 
өлгеннен соң оның ұлы Жәнібекті хан көтерді. Жәнібек хан 
ғажайып мұсылман патша болды, өзі ғұлама, ибалы, ақылды кісі 
еді. Сарайшық шаһарында таққа отырды, шариғатты қатаң сақтар 
еді… Ұлы Бердібекті Әзербайжанға әкім етіп, өзі жұртына қайтып 
келді. Одан соң ауруға шалдығып, ол ұзаққа созылды. Хан: «Енді 
мен бұл аурудан жазылмаймын», – деп Әзербайжандағы ұлы 
Бердібекті шақыртты. Бердібек хан келіп жеткенше Жәнібекке 
уақыт болды. Ол қайтыс болар алдында халқын жиып оларға 
көп насихаттар айтты. Хижраның жеті жүз елу сегізінші жылы 
қайтыс болды, ол он жеті жыл патшалық құрды, Сарайшықта 
жерленді» (Әбілғазы. Түрік шежіресі. – Алматы: Ана тілі, 2006. 
114-115-бб.), деп жазды. Му’ин ад-дин Натанзидің дерегінде, Әз 
Жәнібектің өлімі басқаша анықталып, оқиғаның қалай өрбігені 

төмендегіше баян далады: «Бердібек таққа отырғасын 6 айдан 
соң, Жәнібек хан науқасқа шалдықты. Мемлекетіндегі бас ты 
тұлғалардың бірі Тоғлу бай (деректерде Туғлы-би, Тавлубий, 
Тувлубий – Ж.Ж.) Әзербайжанға жедел кісі аттандырады, 
Бердібекті шақыртады. Әкесі көз жұма қалса, таққа ие болатын 
сол. Дешті Қыпшақ тағын тақымына бір қысуды көксеп жүрген 
Бердібек Әзербайжанды тастап, Дербент арқылы жеделдете 
Ордаға жөнеледі. Он шақты серігімен түн жамылып келіп, Тоғлу 
байдың үйіне түседі. Күтпеген жерден Жәнібек хан беті бері қарап 
басын көтереді, айыққандай болады. Сөйтіп, ертеңіне кеңеске 
қатысқысы келетінін айтады. Сенімді кісілерінің бірі Жәнібекке 
Бердібектің келгенін жеткізеді. Мына хабар мазасын қашырған 
ол мұны Тоғай Тоғлу хатунға айтады. Хатун ұлын қорғаштап, 
мұның жалған екеніне сендірмек болады. Жәнібек одан Тоғлу 
байды жеке қабылдауына шақыртады, осының бәрін бастап 
жүрген сол Тоғлу бай екенін білмейтін хан мына жайды құпия 
түрде оған да айтады. Тоғлу бай бірден секем алып, мән-жайды 
біліп келейін деген сылтау мен тысқа шығады да, ізінше өзіне 
жақтас бірнеше адаммен қайта кіреді, сол жерде бірден Жәнібекті 
жайратып салады» (Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда 
и ее падение. Москва – Ленинград: «издательство Академии наук 
СССР».1950. 269-270-бб.; Бегалин Қ. Алтын Орда хандары. – 
Алматы: «Адамар», 2007. 147-148-бб.). Сонымен, қазақ халқы 
алтынордалық Жәнібек ханды «Әз Жәнібек» атандырған, ал 
бұл атаудың отандық тарих ғылымында Қазақ хандығының 
негізін салушы ретінде мойындалып келген Жәнібек (Әбу Саид) 
Барақұлына еш қатысы жоқ. Өйткені, Мұрат Мөңкеұлының «Үш 
қиян» толғауындағы: «Алты жыл балшық бастырып, Тоғыз жыл 
керіш соқтырып, Сусынын шайға қандырып, Хандығына жұртын 
нандырып, Адыра қалғыр, Аштархан, Әз Жәнібек хан салдырып. 
Ақылын кәуірге алдырып, Айласы құрып кеткен жер», – деген 
жыр жолдары Алтын Орда билеушісі, Жәнібек Өзбекұлына ғана 
қатысты. Келтірілген әртүрлі тарихи деректер: нумизматикалық 
жәдігерлерді, жыр-аңыздарды, толғауларды, кәсіби мамандардың 
тың ойларын саралай келе, біз осыған дейін Әз Жәнібек деп 

жүрген ханның Қазақ хандығының негізін қалаған Барақұлы 
Жәнібек емес, Алтын Орда ханы Өзбекұлы Жәнібек екендігін 
тағы бір мәрте еске сала кетсек дейміз. Бұдан Қазақ хандығының 
негізін салған әйгілі Жәнібек ханның мәртебесі мен беделінің 
еш төмендемесі хақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытаудағы 
ұлт туралы толғанысында Алтын Орданың Қазақ мемлекеттілігі 
тарихындағы ірі белес екенін айдай анық қылып айтты. 
Өкініштісі, Тәуелсіздігімізге 20 жылдан асса да, академиялық 
басылым Қазақстан тарихының 2 томы мен жалпы орта білім 
беретін мектеп оқулығындағы Әз Жәнібек хан туралы мағлұмат 
көңіл көншітпейтін тәрізді. 

Жаңабек ЖАҚСЫҒАЛИЕВ, 
тарих ғылымдарының кандидаты 

Орал 
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Биылғы жылдың тамыз айының басында ерке Ертіс 
жағасындағы кешегі Алаш астанасы атанған Семей қаласы 
мен ұлылар мекенінің орталығы Қарауылда хакім Абайдың 170 
жылдығы өз мәнінде аталып өтілді. Олай деп отырған себебіміз 
сол, бұл өзі ресми түрде атаулы мерекеге жатпағанмен, оның 
мүмкіндігінше насихатталуы данышпан ақын мұрасына деген 
халқымыздың зор құрметін аңғартса керек. Артық ешқандай 
дабыра, даңғазалыққа жол берілмей, керісінше ақын өмірі мен 
шығармашылығы рухани тұрғыдан сарапқа салынып, ой тезінен 
өткізілген бұл ауқымды шараның мән-маңызы өз алдына бір 
әңгіме. 

Ал біздің бүгінгі әңгімеміз басқа тақырыпқа арналады. Яғни, 
осы мазмұнды мереке аясында аты ардақталып, атақ-даңқы 
әспеттелген Мамай батыр туралы сөз қозғасақ дейміз. Қарауыл 
мен Қарауылтөбеде хакім ақынға арналған әдеби, мәдени шаралар 
мен спорттық сайыстар ең алдымен аудан орталығында Мамай 
батырдың ескерткішінің салтанатты жағдайда ашылуымен 
басталды. Павлодарлық мүсінші Марат Абылқасымов сомдаған 
жалпы биіктігі бес метрге жуық ат үстіндегі батырдың алып  
бейнесі жұртшылық көңілінен шықты. 

«Білесің, білген соң айтасың» демекші, сонау ел басына күн 
туған қилы кезеңде қалың қазағына бір кісідей еңбегі сіңген 
батырдың ескерткішін орнатып, оның етігімен қан кешкен ерлік 
жолына арналған кітап шығару семейліктердің көптен бергі 
арманы еді. Айтпақшы, екі мыңыншы жылдардың басында 

қалың көпшіліктің ынта жігерінің арқасында Семейдегі іргелі 
бір көшеге батыр есімі берілген еді. Солайша «күн көсем» 
туралы дастан жазған орыстың төңкерісшіл ақыны Маяковсий 
есімі  егемендік жолында қазақтың туын сайын дала төсінде 
асқақтатқан Мамай батыр есіміне ауыстырылған болатын. 
Сол тұста бұл игі шаруаның басы-қасында кезінде осы өңірдің 
Мақаншы, Абай аудандарын іскерлікпен басқарған Орал 
Арғынбеков сынды азаматтың болғандығын, бұл кісінің мұның 
алдында ұлылар елінде Мамай және Тоқтамыс батырлардың 
үш жүз жылдық тойларын өткізіп, бастарына Маңғыстаудың 
мәрмәр тасынан күмбез орнатуға бірден бір себі тигендігін айта 
кеткеніміз жөн болар. Ал біз болсақ осы игілікті шаруаға қалам 
қаруымен үлес қосуға тырысып, ел газеті «Егемен Қазақстанда» 
батыр баба туралы танымдық мақала жариялағанбыз. Өйткені, 
бұл әлі де төл тарихымызды біле алмай жатқан қандастарымыз 
бен басқа да жұртты өткенімізден хабардар ету мақсатынан 
туындаған әрекет еді. Сондай сондай ұйымшылдықпен бірлесе 
атқарған игі шаралар нәтижесінде көше атын ауыстыру аса 
қиыншылықсыз шешілген.

Ал мұнан кейінгі жердегі қолға алынған келелі істің 
басында батыр ұрпақтары, ағайынды Сағындық және Базарбай 
Бейсенбаевтар мен аты осы өңірге кеңінен танымал кәсіпкер 
Исағали Омаралинов, жергілікті белгілі этнограф, шежіреші қарт 
Молдабек Жанболатов, Абай ауданының басшысы Тұрсынғазы 
Мүсәпірбеков және тағы басқа азаматтардың, қалың көпшіліктің 
осы шаруға бір кісідей үн қатуымен шешілген. Аудан басшысы 
демекші, Тұрсынғазы Жантұяқұлы ұлылар елінің тізгінін қолына 

Дәулет СЕЙСЕНҰЛЫ Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Саржал 
ауылында 1949 жылдың ақпан айында өмірге келген. Алматыдағы Қазақтың 
Мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген соң екі жыл 
взвод командирі болып әскери борышын өтеген. Ал одан кейінгі жерде облыстық, 
республикалық, еларалық басылымдарда мамандығы бойынша және соның 
аралықтарында облыстық әкімшілікте қызмет жасаған. 

Дәулет Сейсенұлы ел газеті «Егемен Қазақстанда» ширек ғасырдан астам уақыт 
өңір тілшісі болып қызмет атқарған. Соған орай бұл жылдарда қажырлы еңбегімен 
түрлі деңгейдегі марапаттан кенде болған жоқ. Соның айғағындай, ол Елбасының 
Алғыс хаттары және «Алтын барыс» төсбелгісімен, ел Тәуелсіздігінің, халықаралық 
«Невада-Семей» қозғалысының, Ұлттық ядролық орталығының 20 жылдық 
мерекелік медальдерімен, Абай және Әуезов медальдерімен марапатталған. Екі 
мәрте Қазақстан Журналистер одағы және үш мәрте облыс әкімінің сыйлықтарын 
иеленген. Дәулет Сейсенұлы - Қазақстанның құрметті журналисі, Семей қаласы 
мен Абай ауданының құрметті азаматы, Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік 
университетінің құрметті профессоры. Оншақты кітаптың, соның ішінде Астана 
мен Алматыда екі рет жарық көрген «Шәкәрім» атты ғұмырнамалық және «Ядролық 
сынақ аймағы: кеше және бүгін» атты деректі кітаптардың, балаларға арналған 
«Ертөстік» пьесасының авторы.

МАМАй 
БАТЫРДЫ 
БІЛЕМІЗ БЕ?

Дәулет сЕйсЕНҰЛЫ,
  Қазақстанның құрметті    

журналисті



39

кемеңгері Әуезовтің ілтипатына бөленген Нұрлыбек Баймұратов, 
Төлеу Көбдіков, Сапарғали Әлімбетов сынды айтыс өнері 
майталмандарының ізін басып, солардың сапында болғандығын 
бүгінде біреу білсе, біреу білмес.

Ал енді мұның алғашқысын, яғни Мұсайын ақынды 
бүгінгілердің көбі дерлік білмейтіні рас. Бірақ оған ақын емес, 
сол ақынның асыл жырын шығартпаған, керісінше ел жадынан 
өшіруге тырысқан кешегі озбыр заман кінәлі. Болмаса сол 
поэма атақты Сегізсері Бахрамұлының бел баласы Мұсайынның 
(1843-1920) қабілетінің төмендігінен халық жадынан ұмтылды 
дегенге кім сенеді? Соны қазақ әдебиетін зерттеуші, зейнеткер 
Қаратай Биғожаұлы « біздің бала кезімізде, яғни мектепте оқып 
жүрген шағымызда Солтүстік Қазақстан облысының Преснов 
ауданында Мұсайынның «Ер Мамай» дастанын жатқа білетін 
ақсақалдар көп болы» дей келіп, олардың алды  елуінші, 
соңғылары алпысыншы жылдардың ортасында о дүниелік болып 
кеткендерін, сөйтіп өкінішке қарай аталмыш поэманың толық 
нұсқасы сақталмағанын айғақтайды.

Ол солай дей келіп, Мұсайын ақсақалдың бұл поэманы 
әкесі Сегізсері жинап, құрастырған халқымыздың жылнама 
шежіресінде жинақталған оқиғалар негізінде жазғанын 
ескерте кеткен. Мұның бәрі батырдың тікелей ұрпағы Ұлықбек 
Байырманұлы құрастырып, 1998 жылы «Қағанат-ҚС» баспасынан 
шығарған «Мамай батыр» жинағында жанжақты баяндалған. 
Бірі Қызылжар өңірінде, бірі Семейдің Көкпекті жағында түрлі 
кезеңде өмір сүрген екі ақынды ортақ тақырыпта тоқайластырған 
Ер Мамай, батыр бабаның асыл рухы болса керек. Батырдың аты, 
ғалымның хаты өшпейді деген осы болса керек!

                  ххх
Ер Мамай туралы деректер осы екі шығармамен шектелмейді. 

Соның айғағындай, ол туралы ел аузында сақталып қалған аңыз 
әңгімелер де қаншама! Осының бәрі батырдың 1702 жылы туып, 
1799 жылы, яғни жасы жүзге тақап барып дүниеден озғанын 
айғақтайды. Батырдың үш жүз жылдық тойы ұлылар елінде 
кеңінен аталып, басына сәулетті күмбез орнатылғанын, оның 
бәріне сол кездегі аудан басшысы Орал Арғынбеков ерекше үлес 
қосқанын жоғарыда айтып өттік. Сол шақта екі жарым ғасырдай 

алғаннан бергі мерзімде Қарауылда халқымыздың тарихынан 
ойып тұрып орын алатын Әнет баба мен Кеңгірбай биге, дала 
данышпаны атанған Шәкәрім қажыға, қазақ өнерінің аспанында 
жарқ жұлдыздай жарқырап өткен Жәнібек Кәрменовке ескерткіш 
орнатылғанын да айта кету парызымыз деп білеміз.

Биылғы жыл қазақ хандығының уығын тіктеп, шаңырақ 
көтергеніне 550 жыл деп жатырмыз. Содан бергі кезеңдегі 
Мамай батыр сынды ардагеріміздің де атын аспандатып 
отырсақ, ол елдігіміздің белгісі, егемендігіміздің арқасы десек, 
кім дау айтады! Хакім ақын тойы аясында ашылған батырдың 
ескерткішімен бірге ол туралы жарық көрген іргелі еңбек те 
қолға тиді. Оны жоғарыда есімдері аталған Молдабек ағамыз 
құрастырса, ал Исағали бауырымыз қаржылай демеуші болды. 
Жинақта Мамай батыр туралы арғы Қожаберген жыраудан 
бастап, бергі Тыныштықбек Әбдікәкімұлының толғаулары 
енгізілген. Бүгінгі күні қазақ әдебиетінің белді бір өкілі айналған 
Тыныштықбек ақын батыр ұрпағы болып табылады. Ал бұдан сәл 
ертеректе Мамайдың жиені Нұрлан Бозтаев батыр бабасы туралы 
деректі фильм түсіріп қана қоймай,  Бегалин деген жазушы 
досына ол туралы орыс тілінде деректі хикая да жаздыртқан еді.

Осындай құрметтерді иеленіп отырған Мамай батыр кім 
еді, ол туралы не білеміз? Иә, білетініміз аз да емес секілді. 
Солай болғанның өзінде біздің білгенімізді алыста жүрген 
ағайындар біле ме? Міне, көңілдегі сондай сауалдарға жауап 
беру мақсатымен қолға қалам алған едік.

                ххх
Ғасырлар бойы армандап, асыға күткен ел тәуелсіздігімен 

ере келген жыл құсындай жақсылықтың бір нышаны айбарлы 
хандарымыз, батыр бабаларымыз бен ақылгөй даналарымыздың 
есімдерінің жаңғырып қайта оралуы десек, оған ешкім дау айта 
қоймас. Болмаса арғы патшалық, бергі қызыл империя тұсында 
ел көсемі мен сөз ұстаған шешенін, қол бастаған батырларын 
қашан төбемізге көтеріп, ардақтай алып едік. Сондықтан 
тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бергі жерде сол ел ардақтыларына 
арналған жиын той, ас көбейіп кетті деген орынсыз пікірлерге 
қосылуға болмас. Осындайда «өлі риза болмай, тірі байымайды» 
дегенді неге ұмытамыз. Егер егемен ел атанып, ұлт болып ұйыса 
бастасақ, ол сол аруақтардың желеп жебегені,аруақтардың 
сондай ризашылығынан туындап жатқан береке, бірлік деп 
түсінгеніміз жөн. Ал осы орайда әркім өз тайын аламан бәйгеге 
қосуға тырысып жатса, ол енді басқа әңгіме.

Әрине, бұрынғы өткен заманда өмір сүрген қасқалар мен 
жайсаңдарды бір-бірінен оздыруға тырысып, жарыстырып қою 
да дұрыс емес. Яғни, әр нәрсе өз орнымен, сабақты ине сәтімен. 
Егер жүйесін тауып іздестіре білсек, сол ел ардақтылары туралы 
есті сөз, ескілікті әңгіме жетіп артылады. Бүгінгі сөз жоғарыда 
айтқандай соның бәрін қайта жаңғыртып, әлсін әлі ауысып 
жататын кейінгі ұрпаққа жеткізу мақсатынан туындап жатуы тиіс 
деп білеміз. Соның бір парасы биылғы жылы кеңінен сөз болып 
жатқан қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы тұсында 
айтылып жатса, жарасып тұр емес пе!

Жасында Ер Мамай, ал тоқсаннан асып, жүзге тақаған 
шағында батыр баба атанған тобықты Мамай батыр сондай 
асылдардың бірі ғана емес, бірегейлерінің қатарында болыпты. 
Оны жоғарыда айтқандай, ескіден қалған есті сөздер айғақтайды. 
Және сол сөздердің иесі кімдер еді дейсіз ғой. Айтайық. Ол - сонау 
зарлы заманның гимні іспеттес «Елімайдың» авторы, арғыдағы 
Қожаберген жырау, Мұсайын, Шәкәрім, Көкбай, Әріп, Мұсағали, 
Есентай, Байкөкше, ол - бергі Шәкер, Қалихан болып жалғаса 
береді. Солардың ішінен Мұсайын мен Қалиханның жөні тіптен 
де бөлек. Өйткені, бұлар Мамай батыр жөнінде жеке дара сөз 
қозғап, әрқайсысы поэма жазған жандар. Халық ақыны Қалихан 
Алтынбаевты көзіміз көрді. Бұл ағамыз Көкпекті аудандық 
газеті редакторының орынбасары болып қызмет істеді. Сөйте 
жүріп кешегі кеңес заманында халқымыздың төл өнері болып 
табылатын айтыс өнерінің туын тіктесуге бірден бір үлес қосқан 
ардагер ақындардың бірі болып табылады. Қалихан ақынның 
сонымен бірге қылышынан қан тамған кеңес заманында, бай 
мен бағлан, батыр мен би тәрк етілген, коммунизм мәңгіге 
орнығады деп межеленген сонау сексенінші жылдары Мамай 
батыр туралы дастан жазуы да үлкен ерлік. Оның сол заманда ұлт 
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патша, жетпіс жылдан астам қызыл империяның езгісінде болып, 
жігері мұқалған елдің рухани тұрғыдан алғанда дүр сілкінгенін 
ешкім жоққа шығара алмас!

Сонымен тобықты Мамай батыр Жұмағұлұлы 1702 жылы 
халқымыздың ежелгі ата қонысы Сыр бойында өмірге келген 
екен. Сол шақта бір тобықты ғана емес, басқа да тайпалармен 
бірге қалың арғынның Сыр бойында жүрген кезі болса керек. 
Зар заман қыспағымен тобықтының хан Шыңғыстан ауа көшіп, 
осы киелі өңірді сан ондаған жылдар мекен еткені де тарихи 
шындық. Сол себептен де батыр Мамай, ер Мамайдың кең байтақ 
қазақ сахарасының қай түкпірінде болмасын ата жауы қалмаққа 
қарсы ұрыс салғаны рас десек те, негізінен оның ерлік өмірбаяны 
еліміздің батыс өңірінде қалыптасқанын баяндайтын дерек басым.

Бір аңыз дерек жас Мамайдың ұрысқа ең алғаш он үш 
жасында енгенін, сол ұрыста кешегі әз Тәукенің сүйікті 
батырларының бірі болған Көкенайдың мерт болғандығын, соған 
орай сол шақта жасы тоқсанның үстіндегі Әнет бабаның ақ 
батасын алғандығын айғақтайды. Әрине, аңыз болған соң мұның 
жасы әсірелеп тым кішірейтіліп айтылуы да әбден мүмкін. 
Бірақ қалай десеңіз де, осыдан кейін-ақ Мамай батырдың ерлік 
жолы жалғаса берген секілді ғой. Қалай десеңіз де, оның ұзаққа 
созылған ғұмырында жүзге жуық жекпе жекке шыққаны да, 
қайтпас қасарлығымен, ерен ерлігімен Абылай хан тарапынан 
алмас қылышпен марапатталғаны да шындық. Халқымыздың 
ұлы ханы Мамайға, әсіресе Шыңғыстауда, Қоңырәулие маңында 
өткен қиын шайқаста ерекше риза болған. 

Тегінде батыр еңсегей бойлы, алып адам болыпты деседі. 
Оны анау мынау ат көтере алмапты дегенде аңыз сөз бар. 
Қазақ батырларының қалмақтармен жекпе жекте көбіне мерейі 
үстем болып жеңіске жетіп жатуы бір жағынан рухтарының 
биіктігі болса, екіншіден анадан асыл жаратылып, алып болып 
туғандарынан ба дейміз. Ендеше қазақта екінің бірі батыр 
болыпты деп оларды көпсінбейікші! Кең байтақ жеріміз көздің 
қарашығындай сақталып, бүгінгі ұрпаққа аманат ретінде жетіп 
отырғаны сондай алып жүректі, сом білекті батырларымыз көп 
болғандықтан емес пе!

Жоғарыда жас Мамайдың ұрысқа алғаш рет он үш жасында 
қатысқанын айттық. Ал ол алғаш рет жекпе жекке шыққанда 

жасы небәрі он сегізде екен. Ер Мамайдың келбеті аңызда 
болсын, жырда болсын, ұзын бойлы, көкшіл көзді, жүзі ақшыл 
сары, жанары оттай өткір, өзгеше жаратылған күш иесі ретінде 
суреттеледі. Алакөл мен Көкше теңіз арасындағы қызыл қырғын 
соғыста жас Мамай ең алдымен  қалмақтың Жәңгір батырымен 
жекпе жекке шығып, оны жер жастандырғаны сол екен, соған 
намыстанған оның туған інісі Зеңгі деген кезегін күтпестен 
бұған тап береді. Қанша соғыс дегенмен сол шақта бұл дегенің 
көргенсіздік, тексіздік саналады екен. Сондықтан да бойын ашу 
қысқан Мамай әлгіні найзасымен іліп әкетіп ат-матымен шаң 
қаптырады.

Тектілік дегеннен шығады, заманнан заман өтсе де, ел есінде  
қалған мына бір оқиға Мамайдың кісілігін көрсетсе керек. Яғни, 
1723 жылғы Еділ-Жайық, Арал бойындағы ауыр шайқастардың 
бірінде жасы жиырмадан енді асқан жас Мамай қапылыста жау 
қолына түсіп қалады. Әйтеуір, қолөнер қабылеті арқасында көп 
қорлық көре қоймайды. Яғни, аяғына кісен салғанмен, қолын бос 
қояды. Сөйтіп, батырға да жан керек дегендей, бұл дұшпандарына 
ағаш бұйым жасап, амалдап күн өткізеді. Оның үстіне Мамай 
сыбызғыны сызылтып тартады екен. Мұның ақыры бір сұлу 
қалмақ қызының бұған ғашық болуымен, ақыры екеуінің кісен 
бұғаудан амалын тауып қашып шығуына ұласады.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні демекші, қысқартып 
айтатын болсақ, қалың қалмақ қоя ма, солардың ішінен Жора 
деген батыры бұларды қуып жетеді. Сонда екеуі бірін-бірі ала 
алмай ат үсітінде де, жерде де ұзақ шарпысыпты. Жас Мамай 
қалжырап бара жатқан бір сәтінде ғашығынан көмек өтінсе, әлгі 
қай жеңгенің менікі деп тұр дейді. Сол шақта бойын ыза кернеген 
Мамай бір жақ қолын аса шапшаңдықпен босатып алып, әлгі 
қалмақты құлақ шекеден бір қойып есеңгіретіп тастайды да, 
іле селебе пышақпен шабынан есіп жібереді. Содан қалмақ 
батырының атын, оған қоса барлық асай-мүсейін және қалмақ 
қызын алып, елге тартып береді. Бірақ жол бойы қалмақ қызына 
бір ауыз сөз айтпайды.

Ал елі болса жас батырдың аман-есен, оның үстіне олжалы 
оралғанына үлкен той жасайды. Сонда бұл әлгі қалмақ қызын 
өзін жас та болса бастай көріп сыйлап жатқан Қанжығалы елінің 
мырзасы Нұрғожаға беріпті. Бірақ ағасына мұны өзі де, баласы да 
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әйелдікке алмауын, тек есіктегі күңі ретінде пайдалануын талап 
етеді. Бұл бір ғана дерек аңыз. Мұның өзі Мамайдың жас кезінен 
опасыздыққа жаны қас қана емес, сол опасыз өмірдің бір сәттік 
алданышынан ел мүддесін жоғары қоя білгендігін көрсете ме 
дейміз. Мамайдың сол кісілігі мен кейінгі ерлік жолы жоғарыда 
аталған «Ер Мамай» жырында молынан қамтылған. «Қанжығалы 
Бөгенбайға шәкірт болып, Мамай ер шыққан екен батыр болып. 
Он жеті, он сегізінде көзге түскен, Өзіне аруақ, бақыт қатар 
қонып. Кезінде кәпірлерді қырған талай, Өтіпті тобықтыда 
сардар Мамай. Соғысып дұшпандардан кек қайтарған, Болғанда 
ұзақ шайқас, қиын жағдай» деп жырлайды Мұсайын ақын. Осы 
жыр дастанда ол кіші жүз жасағындағы тобықты, арғын қолын 
басқарған Балта Керей Қолшыман батырдың оң қолы болғандығы 
айтылады. Ал Қолшыман батырдың Еділ бойындағы ерлігі, Арал 
төңірегіндегі жан беріп, жан алысқан арпалысы  Қожаберген 
жыраудың әйгілі «Елім-ай» жырының бірінші бөлімінде шынайы 
түрде суреттелген.

Жас Мамайдың бір ұрыстағы ерлігіне және соны мен істедім, 
мен атқардым демеген қарапайымдылығына ерекше риза 
болғандықтан оған мыңбасы атағын берген де осы Қолшыман 
екен. Осындай-осындай ел билеген даналар мен қол бастаған 
батырлардан бата алған Мамайдың ендігі өмірі ақ жолға айналған 
көрінеді.

Әйгілі Қожаберген жыраудың:
      Қолшыманға еріп Мамайым,
      Ғаскермен бірге барасың.
      Барған жерде кездесіп,
     Дұшпанға ойран саларсың,- деп ұзақ толғай келіп, бұның 

да батасын беретіні сол кез. Осы сапар Қолшыман мен Мамай 
батырды Қожаберген жыраудың әкесі Толыбай сыншы өз 
ордасында қадірлі қонақ ретінде қабылдап, ол да батасын берген 
екен дейді бізге жеткен аңыз.

Міне, содан кейін іле өткен бір шайқаста Мамай батыр 
қатарынан бес рет жекпе жекке шығып, соның бесеуінде де қазақ 
ғаскерінің рухын аспандатқан дейді тағы бір ескілікті аңыз. «Ер 
Мамай» жырында мұнан кейін Мамайдың сардар дәрежесіне 
көтерілгенін, ал 1755-1757 жылдар аралығындағы көрсеткен 
ерліктері үшін Қолшыман баһадүр оны жоғары бағалып, өз 
орнына ордабасы етіп тағайындағанын, ал өзі Мамайға ақылшы 
болып қалғаны баяндалады. Осы жырда Ер Мамайдың кіші 
жүздің он екі ата байұлына жататын Байбақты елінен шыққан 
Сырым Датұлымен достығы да ескерусіз қалмаған. Содан 
Қолшыман, Мамайлардың байұлы елінің басты адамдарының 
тілегімен тағы да бірнеше жыл Еділ-Жайық бойында қалуларына 
тура келеді.Ондағы мақсат екі өзен аралығын казак орыстар мен 
қалмақтардан арылтуға қол ұшын беру болатын. Соған орай 
мұндағы түпкілікті жер иелері оларға Жайық өзені бойынан 
шұрайлы өріс беруге уәде еткен.

Осы екі жақты міндет те мүмкіндігінше абыроймен 
орындалған. Бірақ ежелгі жау – қалмақтар тарапынан қауіп бұлты 
сейілген соң Ер Мамай өзіне ерген қалың елін сайын Сарыарқа 
төсіне қарай бастайды. Оған бір тобықты емес, қалың арғыннан 
тарайтын жеті момын деп аталатын бәсентиін, атығай, қарауыл, 
қанжығалы және ереді. Соның  ішінде тобықтының қасиетті 
Шыңғыстауға қайта келіп жайғасқанын дала данышпаны атанған 
ойшыл ақын Шәкәрім жыры айғақтайды:

Келгені тобықтының осы маңға,
Мың жеті жүз сексенге тақалғанда.
Елді бастап әкелген Мамай батыр,
Орда, Көкен, Ащысу, Доғалаңға.
Ал енді мұны бұл шақта батыр баба атана бастаған Мамайдың 

екінші ерлігі емес деп кім айтады. Мамай батыр сол ұлы көште 
Шыңғыстауға өз ағайындарымен бірге көңілі жақын тамалар 
мен қожаларды ала келгенін тарихи деректер айғақтайды. Бұл да 
оның тар шеңбердің адамы болмағанын дәлелдесе керек.

Мұның және бір шындығын жоғарыда аталған Қалихан 
Алтынбаевтың «Мамай батыр» дастанынан табасыз. Онда ортақ 
жау қалмақтан құтылған соң қазақтың өз ішінде жер таласы 
басталғаны ащы болса да шындық тұрғысынан баяндалған. 
Соның бір дәлеліндей, найманнан тарайтын матай елі мен 
тобықты елінің Шыңғыстауға таласы батырлардың жекпе жегіне 

дейін ұласқан көрінеді. Сонда тобықтының Сары деген батыры 
матайдың Маян деген батырын жер жастандырып тынады. Сол 
шақта дөң басында тұрған Мамай алғашқыда лап етіп қуанғанмен 
Сасық деген лақап аты бар бір туысына: «Өзіміз талай майдан 
құрушы едік, найзаны екінші болып ұрушы едік. Қандасы қазақ 
түгіл, қалмаққа да жол беріп, жасы үлкен деп тұрушы едік» деп 
қатты налиды. Мүмкін ел бірлігіне құрт түскен кез осы шақтан 
басталған да шығар. Бірақ оған кешегі Ер Мамай, батыр бабаның 
еш кінә, жазығы жоқ.

Алты томдық «Тобықты-Шыңғыстау шежіресін жазған белгілі 
этнограф Молдабек Жанболатов ағамыз Мамай батырдың алып 
күшпен бірге, ақыл иесі де болғандығын нақтылы деректермен 
баяндайды. Яғни, ол хандардың кеңесшісі де болған, қол бастап 
қана қоймай, елге билік те жүргізген. Әнет баба оны еркелетіп 
«Жау шапқанда Мамайым, жайшылықта малайым» дейді екен. 
Молдекеңнің шежіресінде батыр  жасы 108-ге келгенде өмірден 
озғаны айтылады. Қалай десек те, Мамай батыр жасында көрген 
бейнетінің жасы келгенде, тіпті оны айтасыз өмірден озған соң 
да зейнетін көрген адам. Айталық, тобықтының өсіп өнген бір 
тобы Мамай есімімен аталады. Тобықтыда мұндай құрметті 
хакім Абайдың арғы атасы Ырғызбай ғана иеленгенін айтсақ, бұл 
батыр бабаға деген ұрпағының зор илтипаты болса керек.

Сондықтан да болар, осының бәрі қосыла келгенде Сыр 
бойында туып, Шыңғыстауда көз жұмған батыр баба мүрдесінің 
қасиетті Түркістанда жер қойнына берілуіне жол ашады. Бұл 
шаруа батырдың өз өсиеті бойынша жүзеге асырылады. Яғни, ол 
дүниеден қайтар шағында ұрпағына өзін ұлт көсемі Абылай хан 
жатқан Әзірет Сұлтанға – Ахмет Ясауидің қабірстанына жерлеуді 
аманаттайды. Сөйтіп, о дүниеде кешегі қимас асылдармен қатар 
жатуды жөн көреді.

Бірақ әркім сондай тілек білдірген екен деп оның бәрі 
орындала бермейтіндігі де рас қой. Алайда, бұл орайда Мамай 
батырдың өзінің де, сөзінің де орны бөлек-ті. Солайша батырдың 
жүрегі мен ішкі құрылысы Шыңғыстауда, қасиетті Орда тауының 
етегінде, ал ұлы денесі өз өсиетіне орай Түркістанда жерленеді.

Сөз соңында кешегі бір Мамай батыр ұрпағы арасынан екі 
бірдей Кеңес Одағының Батыры, бірнеше Еңбек Ері, ғылым 
мен әдебиет қайраткерлері шыққанын айтсақ та жеткілікті 
болар. Әдетте батырдың арты сұйық деп жатады. Жоқ, Мамай 
батырдың арты сұйылмады. Кезінде сол Мамай батыр арқасында 
қасиетті Шыңғыстауға келіп жайғасқан бұл өңір қазірде ұлылар 
елі, ақындар Меккесі атанып отырса, солай демегенде не дерсің!

                                            ххх 
Осыдан оншақты жылдан астам уақыт бұрын жазылған 

батыр туралы бір мақаламызда баба рухына ас бағыштап, ат 
шаптырумен ғана шектелмей, алдағы уақытта Семейде оған бір 
көшенің аты берілсе, ұлылар елінде ескерткіші орнатылса деп 
жазыппыз. Бұл жалғыз біздің ғана емес, қалың көпшіліктің тілегі 
еді. Ал көп тілегі көл деген осы!

Сөз соңында есімі жоғарыда біздің тарапымыздан аса 
құрметпен аталған айтыскер ақын Қалихан Алтынбаевқа қайта 
бір оралсақ дейміз. Сол қадірменді ағамыз ұлылар елін алыс-
жақыннан келген қонақтарға жыр шумақтарымен таныстыра 
келіп былайша толғанған еді:

Туғызды Шыңғыс Мамайды,
Туғызды Шыңғыс Абайды.
Базаралы, Тәукедей,
Сайыпқыран талайды.
Ең соңында толғатты,
Мұхтардай Гималайды!
Бұдан артық қайт десің,
Туғызбаса құдайды!
Бұған енді біздің алып қосарымыз жоқ. Десе де, бұдан жер 

ұйығы тек Шыңғыстау деген ұғым тумаса керек. Яғни, Олжекең, 
халқымыздың арғымақ ақыны Олжас Сүлейменов айтпақшы, 
тауларды аласартпай, даланы асқақтатқанға не жетсін! Қазақ 
елі түкпір-түкпірдегі осындай  асылдарымен ерекше, қазақ жері 
Шыңғыстаудай шоқтығы биік таңғажайып өлкелерімен көрікті 
де көркем!



42

Ұлы Дала Елінің пассионарлық қуатымен таңбаланған 
Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толатындығын атап 
өту мәселесіне Елбасы тарапынан ерекше мән берілгені жалпы 
жұртшылықты, әсіресе, тарихшылар қауымын елең еткізді. 
Мемлекетіміздің ғасырлармен ұштасқан тарихы бар екендігін 
әлемге паш етіп, мақтанышпен жеткізу сәті дәл осы тұс деп 
пайымдасақ артық айтпаған болар едік. 

Кез келген халықтың төл тарихы оның шығу тегіне, 
мемлекетінің қалыптасуына және оны қалай сақтап қалуына 
байланысты. Әлемде мыңдаған тілде сөйлейтін халықтар бар, 
ал мемлекеттер саны 200-ге жетер-жетпес. Әрине, бүгінгі 
адам өмірінің қажеттілігін қамтамасыз ететін ХХІ ғасырға өз 
мемлекетіңмен жету - бақыт. Біз бүгінгі Қазақстан жеріне яғни 
бүкіл батыс Еуропа немесе бес Францияны сыйғыза алатын, жер 
көлемі жағынан дүниежүзінде 9 орынды иемденетін мемлекетке 
ие болып болып отырмыз. Мұндай байлықты сақтап қалуға тек 
өр мінезді, еркіндікке деген рухы мықты халықтар ғана қол 
жеткізетінін  тарих дәлелдеді. Күні Кеше, тіпті, Кеңес билігі 
тұсында мұндай мәселені айтпақ түгілі, ойлауға да мүмкіндік жоқ 
еді. Қазіргі таңда мемлекетіміздің ғасырларға татитын тарихына 
үңіліп, жеңімпаз халық екенімізге көз жеткізуге әбден болады.

Мемлекет дегеніміз, нақты аумақта бір немесе бірнеше 
халықтың басын біріктіруші, мүдделерін қорғаушы саяси-
құқықтық жүйе. Бұл жүйенің пайда болуы да, ондағы басқару 
тетіктерінің қалыптасуы да ұзақ мерзімді қажет етеді. Табиғи-
географиялық орта, одан туындайтын шаруашылық-мәдени тип, 
тарих үдерісі халықтың болмысын даралауға қалай әсер етсе, 
мемлекеттің табиғатын анықтауға да соншалықты ықпал етті.

ХV ғасырдың екінші жартысында (1465-1466 жж.) Қазақ 
хандығы Еуразияның ұлан-ғайыр даласында кем дегенде екі 
мыңжылдық тарихты артта қалдырған сонау сақ дәуірінен 
бастау алып, түркілермен жалғасқан мемлекеттер мен заңдардың 
қасиетін, мәнді белгілерін, қағидаларын, салт-дәстүрін, әдет-
ғұрпын қабылдай, бойына сіңіре, жетілдіре жалғастырып, өзіне 
ғана тән қадір-қасиетімен, даралануымен алғашқы қадамын 
жасады. Байқап отырғанымыздай, біздің ұлттық мемлекетіміз 
жай жерде ешқандай негізсіз құрыла салған мемлекет емес, 
Қазақстан территориясындағы ғасырлар бойғы мемлекеттік 
үдерістің заңды туындысы екеніне көзіміз жетіп отыр. Сол 
кезде Моғолстан ханы Есен-Бұға еншілікке берген Шу мен 
Талас өзендерінің арасындағы алақандай Қозыбасы деген 
жерде қазақтың алғашқы хандары Керей және Жәнібек Қазақ 
хандығының шаңырағын құрды. Әлем картасында «Қазақ 
хандығы», «Қазақстан» деген ұғымдар еніп, дүниежүзіне белгілі 

болды. Байқап отырғанымыздай, Жәнібек пен Керей хандармен 
жай ғана тайпалар тобы емес, олар құрған мемлекеттің негізін 
құрайтын рулар мен тайпалардың бірлестігі көшіп келді. 

Ғылыми ортада Қазақ хандығының құрылу мерзіміне 
байланысты ғалымдар тарапынан түрлі пікірлер айтылып, 
соңғы уақытқа дейін нақты құрылған жылын анықтай алмай 
келдік. Дегенмен, сол кезде жазылған тарихи құнды еңбектің 
нәтижесінде бұл мәселе түпкілікті шешілді. Ол - ХҮ ғасырдың 
белгілі тарихшысы Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарихи-
Рашиди» еңбегі. Онда хандықтың құрылуы жайында мынадай 
мәліметтер келтірілген: «Сол заманда Әбілқайыр ханның Дешті 
Қыпшақ даласына түгелдей билік жүргізіп отырған кезі еді. 
Жошы ұрпағының сұлтандары жорық жасап, Жәнібек хан мен 
Керей хан одан қашып, Моғолстанға кетіп қалған еді. Есенбұға 
хан оларды құрметтеп қарсы алып, қоныстануға Моғолстанның 
батыс жағындағы Шу өзені алқабындағы Қозыбасыны берді. 
Олар бұл аймақта тыныш өмір сүрген. Әбілқайыр хан қайтыс 
болған соң өзбек ұлысы бір-бірімен шайқасып, араларында 
үлкен келіспеушілік туды. Жұрттың көпшілігі Керей хан мен 
Жәнібек ханның жанына кетіп қалды. Олардың саны екі жүз 
мың адамға жетті, оларды өзбек-қазақ деп атай бастады. Қазақ 
сұлтандарының алғашқы билік жүргізуінің басы 870 (1465-1466) 
жылдан басталады (Алла жақсы біледі). 940 (1533-1534) жылға 
дейін қазақтар Өзбекстанның көп бөлігіне иөз иеліктерін толық 
жүргізген еді» - делінген. 

Мемлекеттіліктің тағы бір тетігі – оның нысандары, рәміздері 
қалыптаса бастады. Көшпелі қазақтарда әскери жарақ болған, 
даусыз бұйымдарының бірі – ту мен буыншақ. Жалаулар екі 
міндет атқарды, олар аса мәнді киелі нысан болды және шеру 
мен шайқаста әскерлерді басқарудың тиімді құралы ретінде 
қолданылды. Әрбір рудың, әр ұлыс сұлтанының, әрбір ханның туы 
болған. Қалыптасқан дәстүр бойынша бір ханда тоғыз туға дейін 
болуы керек екен. «Тоғыз тулы хан» дегенде көз алдына құдіретті 
билеуші келген. Қазақ хандығының мемлекеттік рәміздері туралы 
мағлұматтар бізге дейін толық жетпей отыр. Жәнібек пен Керей, 
Қасым мен Есім хан, Тәуекел мен Тәуке, Әбілқайыр мен Абылай 
сынды ел билеушілеріміздің, қол бастаған баһадүрлеріміздің 
қай-қайсының да өз байрағы болғаны тарихтан мәлім. Мысалы, 
ел жадында ерекше сақталған рәміздердің бірі – Абылайдың ақ 
туы. Ол бір түсті төрт бұрышты ақ мата. Шашақты бауы бар. 
Қазақтың ұлы ханының туының түсі – Шығыс ғұн (375-454 жж.), 
Ақ ғұн рәміздерімен реңдес болып келген. 

Бұл тұжырымдарымыздың дәлелі - жуырда Халықаралық 
Түркі Академиясының төрағасы Дархан Қыдырәлі бастаған 

Ақмарал  иБРАЕВА -  М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан Мемлекеттік 
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өкілдерінің ғылыми-зерттеу мақсатында Қытайға арнайы іс-
сапармен барған кезде табылған мәліметтер. Онда қазақ хандары 
басына тәж киіп, қолына асатаяқ ұстап, алтынмен апталған 
ордаларда отырып ел басқарғандығы жайлы құнды деректер 
тапқан. Біздің ойымызша, бұл кезеңнің құжаттары әлі толық 
ашылып бітпеген және өз зерттеушілерін күтуде деп есептейміз. 

Сонымен қатар, тулар сырттай биліктің белгісі болып қана 
қоймай, әскери даңқтың және әскербасы мен әскер абыройының 
нысаны болған. Жорықтарда жауынгерлік тудың сақтаушысы 
болып қазақ хандығындағы билеуші әулет Шыңғыс тұқымы 
сұлтандарының немесе ықпалды билердің, яғни ру мен тайпа 
басыларының бірі тағайындалған. Ту ұстаушы қазақ қосынының 
қолбасшысынан кейінгі әскердегі бірінші тұлға болған. Бұдан 
байқайтынымыз, мемлекеттіліктің мұндай маңызды белгілерінің 
қалыптасуы Қазақ хандығы толыққанды өзін-өзі таныта білген 
субъекет ретінде Еуразия кеңістігіндегі өзінің лайықты орнын 
алған. Оған дәлел, ХҮІ ғасырдың басында Қазақ хандығы 
билігінің тізгінін ұстаған Қасым хан сыртқы саясатта сәтті 
қадамдар жасап, Әбілқайыр ханның мұрагерлерімен болған 
үлкен теке-тіресте жеңіске жетті. ХҮ ғасырдың орта тұсында 
құрылған Қазақ хандығы өзінің алғашқы күнінен бастап ел 
мүддесіне сай, ру-тайпалардың этностық аумақтарын қалпына 
келтіру үшін күрес жүргізді. Ол мемлекеттің қабырғасын 
қатайтып, іргесін бекітіп, керегесін кеңейтіп, шаңырағын тіктеді. 
Сондай күрестердің біріне – 1510 жылы қыс айларында Ұлытау 
маңында Қасым хан мен оның сол кездегі басты қарсыласы 
Мұхаммед Шайбани хан арасында өткен ұрыс жатады. Бұл 
ұрыста кім жеңсе, сол бүкіл Дешті Қыпшаққа иелік етуші еді. 
Нәтижесінде, Қасым ханның қолданған шебер әскери стратегия 
мен тактиканың, керемет қолбасшылық өнердің арқасында қазақ 
жасақтары жеңіске жеткен еді. 

Нәтижесінде Түркістан қалаларының басым бөлігі, Ташкент 
пен Түркістан аймағына тиесілі жерлер оның қол астына енді. 
Бұл қалалар Қазақ мемлекетінің оңтүстіктегі әлеуметтік-
экономикалық, стратегиялық, мәдени ошағына айналып, қазақ 
хандарының келіп-кетіп жүретін мекені, саяси орталықтары 
болды.  

Қазақ хандығы ХV-ХVІІІ ғасырлар аралығында өмір сүріп, 
дәстүрлі қазақ қоғамын қалыптастырды. Бұл қоғамның өзіндік 
қайталанбас ерекшеліктері болғандығын оның бай тарихы 
дәлелдеп отыр.

 Бұлай дейтін себебіміз, біріншіден, Қазақ хандығы осынау 
дәуірде бір сәтке де тәуелсіздігінен айрылған жоқ. Ел басына 
күн туған сәттер аз болмаған еді. Жоңғар, қытай, қалмақ қазақ 
жеріне қызығушылықпен қараумен болды. Бірақ біздің батыр 
бабаларымыз бір сәтке де жауға дес бермей келді.

Екіншіден, тәуелсіздіктің арқасында қазақ халқының 
қалыптасуы түпкілікті аяқталды. Осы мемлекеттің құрамына 
енген түркілік, түркілік емес тайпалар қазақтанып кетті. 
Қазақтың тілі, мінезі, болмысы, әдет-ғұрпы, этнопедагогикасы, 
филоофиясы қалыптасты. Қазақ ұлысының құрылу үрдісі 
этникалық аумақтың қалыптасуымен және этносаяси, 
шаруашылық, табиғи, табиғи-географиялық жағдайына орай үш 
этноаумақтық бірлестік – Ұлы, Орта, Кіші жүздердің құрылуымен 
қатар жүзеге асты. 

Үшіншіден, Қазақ билеушілері өздеріне қарасты халықтың 
ұлан-ғайыр жерін анықтап, шекараларын бекемдеді. Қазақ 
хандығы халықаралық субъект дәрежесіне көтерілді. 
Сонау Алтайдан Оралға дейінгі жерлер Қазақ хандығына 
тиесілі болып, кейін Кеңес өкіметі тұсында А.Байтұрсынов, 
А.Бірімжанов сынды зиялы қауым өкілдері жаңа құрылған Қазақ 
автономиясының шекарасын кезіндегі Қазақ хандығы бекемдеген 
жерлермен дәлелдеген еді. Осы жерде белгілі ағылшын ғалымы 
Джайл Флэтчердің (1549-1611 жж.) мына теңеулерін келтіруге 
болады: «Смерть до того призерают, что охотнее соглашаются 
умереть, нежели уступить неприятелю, и будучи разбиты, грызут 

оружие, если уже не могут сражаться или помочь себе». Олардың 
мемлекетті қорғаудағы батылдығына бұдан артық қандай дәлел 
керек.    

Төртіншіден, мемлекет пен құқық қарым-қатынасы 
реттеліп, «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі 
жолы», «Тәукенің Жеті жарғысы», ислам дінінің гуманизмге 
толы қағидалары мемлекет өмірін дала демократиясының 
арнасына түсірді. Адамның өмірі, бостандығы мен бас еркі дала 
демократиясының өзегін құрады. Билер институты шешімінің 
хан жарлығымен бірдей дәрежеде атқарылғаны осыған айғақ.   

Бесіншіден, Қазақ хандығының билік институты, қызметі, 
әлеуметтік топтар қалыптасты. Ондағы билік институты Шығыс 
Дешті Қыпшақ пен Моғолстанды мекендеген номодтардан мұра 
болып қалған көшпенділер қоғамы жүйесіндегі әлеуметтік 
қатынастарға негізделді. Бұл жүйе ұзақ ғасырларға созылған 
көшпелілердің екі негізгі әлеуметтік топ – ақсүйек және қара 
сүйек болып бөлінуіне байланысты болды. Қазақ қоғамын 
сословиелік-таптық топтарға бөлу негізіне әл-ауқаттылық 
жағдайынан гөрі, әлеуметтік шығу тегі алынды. Екі әлеуметтік 
топтың бір-бірінен саяси, құқықтық, әлеуметтік, мәдени 
жағынан айырмашылықтары болды. Жоғарғы аристократтық топ 
– ақсүйектерге Шыңғыс әулеттері: хандар, сұлтандар, оғландар 
немесе төрелер және қожалар жатты. Ақ сүйектер көшпелі қазақ 
қоғамында өзінің шығу тегіне және қоғамда алатын жоғары 
дәрежелі орнына байланысты сырттан нұқсан келмейтін жабық 
топты құрады.

Ал қарасүйек өкілдерінде эндогамиялық құрылым және 
мұрагерлік дәреже болмады. Оларда билікке көтерілер кезде 
адамның жеке басының қасиеттеріне байланысты меритократи 
принципі жүрді. Соның нәтижесінде билер, батырлар, ақсақалдар 
әлеуметтік тобы қалыптасты. 

Көшпелі қазақ қоғамында жоғарғы дәрежеге ақ сүйек 
әлеуметтік тобының негізін құраған төрелер ие болды. Оның 
құрамына Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тараған Ұрыс-
хан ұрпақтары жатты. «Төре» сөзі бүкіл Шыңғыс әулетінен 
тараған еркек кіндікті билеуші сұлтандарды анықтау үшін 
қолданылды. Төрелердің шығу тегі тек қазақ қоғамының 
арасында ғана емес, сонымен бірге көптеген Еуразияның түркі 
тілдес халықтары арасында да мойындалды. Көшпелілердегі бұл 
ерекшеліктер, тарихшы В.П. Юдиннің пікірінше «чингизизм» 
идеологиясының басымдылығына, яғни Шыңғыс хан және оның 
ұрпақтары орнатып кеткен жалпы әмбебап тәртіп моделіне 
негізделді. «Чингизизм», – деп жазды В.П. Юдин. - Шыңғыс хан 
әулетін жоғарғы билікке дәріптеді. Сондықтан, «хан» титулы 
тек Шыңғыс әулетіне тиеселі болды. Бұл әулеттен басқалар хан 
титулын алуға талпынса, түркі-монғол және басқа халықтар 
санасында заңсыз деп қабылданды.» 

Шыңғыс хан империясының құрамында болған Еуразия 
кеңістігіндегі мемлекеттік құрылымдарда мұндай дүниетаным 
құндылықтары ХV-ХVIII ғасырларда әбден бекіді. Төрелердің 
жоғары дәрежелік жағдайы «адат» деп аталатын қазақ дәстүрлі 
құқығы нормаларында жазылды. Деректер бойынша әр сұлтан 
көшпелілердің туысқандық тобын басқаруға және өзінің 
қарауында белгілі жайылымдық территорияны ұстауға құқығы 
болды. Сұлтанды сөзбен балағаттау 26 мал басына, ал оның 
өлімі – құн төлеумен есептелді. Құн мөлшері жеті қарапайым 
көшпелілер өлімімен өлшенді. Қазақ қоғамының басқа 
өкілдерінен айырмашылығы төрелер билер сотына жатпай, тек 
хан сотына тиеселі болды. Бұл әлеуметтік топтың әйелдеріне өте 
қатаң эндогамдық тосқауыл қойылды; егер қарасүйектің еркегіне 
тұрмысқа шығатын болса, ол өзінің бүкіл дәрежесінен айрылды.

Қазақтардың қоғамдық өмірінде төрелердің артықшылықтары 
тек саяси-құқықтық қатынастарда ғана емес, сонымен қатар 
дала этикетінде де кеңінен қолданылды. Сұлтандармен ауызекі 
сөйлескенде қарапайым қазақтар оларға «тақсыр» сөзін 
қолданған. Сәлемдескенде, қоштасқанда, қошемет көрсеткенде 
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олар «Алдияр» деп атауға және екі қолын кеудесіне немесе оң 
жақ қолын оң тізесіне қойып қошемет көрсетуге тиіс болған.

Қазақ халқының осы жоғары дәрежелі түркітілдес номадтар 
қатарынан өз билеушілерін сайлауы - заңдылық еді. Хан титулы 
тікелей мұрагерлік жолмен емес, арнайы сайлау арқылы берілді, 
яғни көп адам жиналған құрылтайда хан болып сайланатын 
адамды ақ киізге отырғызып көтеру арқылы жүзеге асты. Хан 
болып жарияланған халық қалаулысын жиналған жұрт алдында 
оның ықыласының тазалығын, жоғарғы дәрежесін және әулетінің 
байлығын бейнелеу мақсатында ақ киізге отырғызады, содан 
кейін қазақ қоғамының сұлтандар, билер, батырлар, ақсақалдар 
сияқты беделді өкілдері киіздің шетінен ұстап: «Хан! Хан! Хан!» 
– деп жоғары көтереді. Бұл рәсім аяқталғаннан кейін салтанатты 
жиынға қатысқандар ханды сайлауға қызмет еткен киіздің шетінен 
әрқайсысы кесіп алған. Хан сайлаудың  мұндай рәсімі - Шыңғыс 
хан империясы құрылғанға дейін Еуразия кеңістігінде өмір сүрген 
түркі тілдес көшпелілер дәуірінен келе жатқан дәстүр.

Хан мынадай міндеттерді атқарды:
- мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау үшін қорғаныс 

ұйымдастыру;
- мемлекеттің ішкі саяси бағытын анықтау;
- жоғарғы сот билігі;
- қалыптасқан тәртіпті және қоғамдық құрылымды сақтау.
ХV-ХVI ғасырларда қазақ хандарының өкілеттілігі атқаратын 

істеріне қарай кең болды. Хан - әскердің бас қолбасшысы, 
сондықтан хандыққа сайланар кезде оның бұл жөніндегі 
шеберлігіне ерекше мән берілді. Оның міндеттілігіне әскер 
ұйымдастыру, соғыс жағдайында қолбасшылық жасау енді. 
Сыртқы саяси міндеттерді атқара отырып, ханда соғыс ашу, бейбіт 
келісімге келу, елшілер жіберіп және қарсы алу, халықаралық 
келісімге келу құқығы болды. Хан жоғарғы биліктің қазысы 
болды. Ол қарайтын істерге билер сотының шешімін қайта қарау, 
ұлыс өкілдерінің арасындағы даулы мәселелерді шешу және т. б. 
көптеген мәселелер жатты. 

Алтыншыдан, Қазақ мемлекетінің өзіндік өркениеттік 
негіздері қалыптасты. Ол түбірі тереңде жатқан көшпенділер 
өркениетімен байланысты. Өкінішке орай осы уақытқа дейін сан 
ғасырлық тарихы бар көшпелілер өркениеті адамзат мәдениеті 
қатарынан өзінің лайықты орнын ала алмай келді. Сондықтан 
қазіргі көп проблемалардың ішіндегі методологиялық мәні бар 
ең өзектісі – өркениет мәселесі. Академик М. Қозыбаевтың 
пайымдауынша олардан қалған өшпес мұра: 

- мемлекет басқарудың дала демократиясына сүйенген 
жүйесі; 

- әскери құрылымның далалық түрі, әскери өнердің ғажайып 
үлгілері; 

- дала мен қала менталитетінің кірігуі; 
- сәулет өнерінің өзіндік дәстүрін қалыптастыруы, бай ауыз 

әдебиетін жасауы. 
Шын мәнінде «мемлекеттілік» және «мемлекет» деген 

ұғымдар алғаш қарағандағыдай емес,  әртүрлі мағыналарға 
ие. «Мемлекеттілік» деген түсінік «мемлекет» деген ұғымға 
қарағанда әлдеқайда кең және ауқымды ұғым. Ол тек саяси-
құқықтық қатынастарды қарастырмай, бір бүтін жүйе ретінде 
қоғамның әлеуметтік және мәдени-рухани бастауларының 
негізінде жұмыс істеуі мүмкін барлық кешендерді қарастырады. 
Мемлекеттіліктің осы мағынасы қазақ халқында ежелден 
қалыптасқан. Онсыз қазақтардың этникалық өмір сүруі өз 
мағынасын жоғалтқан болар еді. Саяси-құқықтық құрылым 
ретінде қазақ мемлекетін рәсімдеу бір басқа.

Егерде Шығыс елінде мемлекеттілік мемлекет ретінде 
қалыптасса, батыста – мемлекет-қауым ретінде қалыптасқан, 
ал Далада ол этноәлеуметтік және этноаумақтық бірлестіктің 
ерекше формасы ретінде құрылған. Мемлекеттіліктің Далада 
дамуы – абстракты жағдай емес. Ол осы өркениетті құрылым 
мен тарихи нақты ішкі және сыртқы келісілген қағидаттардың 
мәнді өлшемдерімен анықталатын бір бүтін ішіндегі жекелеген 
әлеуметтік организмдердің қозғалысы іспетті.
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Қазақстан  аумағында 1930 жылы  көптеген  шаруалар  
көтерілісі  бой көтерді.  Ал, Сыр  өңірінде үш ірі  көтеріліс болды: 
Қарақұм, Ақмырза ишан, және «Асан»  көтерілістері.

1929-30 жылдардағы колхозға біріктіру, байлардың 
малдарын  тәркілеу сияқты кеңес өкіметінің  солақай саясаты 
Сыр шаруаларының наразылығына  әкеліп соқтырды.  Әсіресе, 
Қазақстан үкіметінің 1928 жылдың 27 тамызындағы «Аса  ірі  
байларды тәркілеу» туралы  қаулысына орай  байлардың  малдарын  
санау  басталып, тартып алу, қудалау жалғасты. Сонымен  қазіргі  
Қызылорда  облысы  аумағындағы  көптеген  байлар  тәркілеуге 
ілініп, олар Қарқаралы, Семей, Адай округтеріне жер аударылды. 
Олардың  белгіленген  жерге жетуі  де қатаң  бақыланған.

1930 жылдың 30 қаңтарында  шыққан БК(б)п ОК бюросының  
«Жаппай ұжымдастыру» туралы  қаулысы  бұрыннан  кеңес  
өкіметіне үрке қарап жүрген  шаруалардың сеніміне  селкеу 
туғызып, олардың  Қарақұм, Қызылқұм  бойына  қарай   үдере  
көшуіне  әкеп  соқты.

1930 жылғы  шаруалар  көтерілісінің  негізгі сипатын  
тарих  ғылымдарының  докторы Талас  Омарбеков былайша  
тұжырымдайды: 

«Біріншіден, 1929-31 жылдардағы  қазақ  шаруаларының 
қарсылықтары мен  көтерілістері Кеңес империясы өктемдігіне 
қарсы  ұлт-азаттық сипаттағы  қозғалыс болды деуге негіз  бар;  
екіншіден, бұл  көтерілістердің  бастаушы, жетекші күші – ауқатты  
қазақ  шаруалары және халыққа ықпалды дін басшылары  болды; 
үшіншіден, 1929-1931 жылдардағы қазақ шаруалары сталиндік  
коммунистік  империяның қатал  саясатына, қазақ  ауылын оның  
дәстүрлі даму  жолынан  тайдыру әрекетіне  белсенді  қарсылық 
танытты, бұл күресті кезінде  патшалық  Ресей  империясының  
өктемдігіне  қарсы  жүргізген  қазақ  шаруаларының  жанкешті  
күресі секілді ұлт-азаттық қозғалысы деп бағалау жөн».

 Сыр өңіріндегі  шаруалар  көтерілістерінің мәні  мен  
мазмұнын сөз етпей,  осы  ұлт-азаттық  көтерілістегі тұлғалар, 
ұйымдастырушылары мен  оған  қатысты  кейбір кісілер  туралы  
нақтырақ  тоқталмақпын.

ҚАРАҚҰМ  кӨТЕРІЛІсІ
Сыр  өңіріндегі  ірі  көтерілістің бірі  – Қарақұм көтерілісі. 

Қатысқан адамдар саны,  көтерілістің аумағы  тым үлкен. 
Қарақұм  көтерілісіне  қатысқандар  Қармақшы, Қазалы, 
Аламесек, бұрынғы Тереңөзек, қазіргі  Жалағаш аудандарының  
тұрғындары болатын. 1930 жылдың  наурыз  айында  Қармақшы 
ауданындағы  №1, №3 ауылдың  адамдары Қарақұмға  бет 
алып, сонда  паналайды.  Алайда кеңес әскерлерінің Қарақұмға  
шыққанын  естіп, 1930 жылдың  17 наурызында 700-дей шаруа  
діни сауатты  Жұмағазы Бәйімбетовті хан етіп сайлайды. Осы  
мезгілде  Қарақұмдағы «Қараүңгір-тұздақ», «Сырманқожа» бейіті 
маңында топтасқандар Пірмағамбет Лаубаевты басшылыққа  
бекітеді. П.Лаубаевпен  бірге Досжан, Қосжан Қараев (Темірбек 
Жүргеновтің  туған  ағалары), Жұмаш  Қабыланов  басшылық  
құрамда  болады.  Олардағы сарбаздар  саны  2000-ға жеткен.

Қарақұмдағы  көтерісшілермен келіссөз  жүргізу  үшін 
Қызылорда округтік кеңесінің  басшысы Жүнісов Сыр бойына  
есімі  белгілі Тұрмахан Алтыруов пен  Серікбай Бедебековты 
жіберіп, келіссөздер жүргізіле  бастағанда Алматыдан  үкіметтік 
комиссия (бастығы Әліби  Жанкелдин) келіп, Қарақұм  
көтерісшілерінің  басшыларымен   келіссөздер  жүргізуді қолға 
алады. Олардың  берген  уәделеріне дінбасы Ж.Бәйімбетов 
сенбегенмен  басқа  басшылары  келіскен. Көтерісшілердің  
қаруларын тастауы  сол  екен, әскерилер  комиссияның  
төрағасы Ә.Жанкелдинге  де  бағынбай, қарсы болғандарды  
түрмеге  жөнелткен.  Олар  ұсталып кеткеннен кейін  Қарақұм 
көтерілісінің тізгінін  Қожбан Жұбанов өз қолына алады.  Бұл 
көтеріліс те   жеңіліс  тауып, көбі ұсталып, біразы  қашып, тоз-тоз 
болып кетеді.

 
жҰМАғАЗЫ  БәйІМБЕТОВ

Жұмағазы  Бәйімбетовтің туған  жері мен жылы  әртүрлі 
жазылып жүр.  Бірде Қостанай, енді  бірінде Қармақшыны 
айтады.  Ж.Бәйімбетов  1890 жылы  Қостанайдың Жітіқарасында 
туған. 1914 жылы Троицкіде медреседе оқыған, діни сауатты.  
Кейіннен  Қармақшы  ауданында тұрған.  Ел арасында  беделді,  
сыйлы  имам болыпты.

1929-30 жылдары  кеңестік  тәртіптен қашып  барған  
жұртшылық өздеріне  басшы, тіпті «хан»  етіп  сайлаған.

Көтерісшілермен келісуге келген  Қазақстан  үкімет 
комиссиясына Жұмағазы  Бәйімбетов дін бостандығын беру, 
мешіттерді  қайтару, діни шаралар мен салттарға  кедергі жасамау, 
орташаларға  тимеу, колхоздарға  зорлап  кіргізуді  тоқтату, 
Қарақұмға  жиналғандар есебінен  жеке аудан  құру сияқты  
жеті талап қояды. Үкімет  комиссиясы мұнымен  келіссе де, 
әскерилер   комиссия мүшелеріне  бағынбай, қаруын тапсырған   
көтерісшілердің  біразын  түрмелерге  қамап, басшыларының 
көзін жояды.  Жұмағазы  Бәйімбетов 8 сарбазымен Алматыға  
барғанында тұтқынға алынады. Шаруалар  көтерілісін 
насихаттаған  ақын-жыраулар  Орынбай  Қарынбаев пен Тәуекел  
Боранбаев  та атылған.

1930 жылдың  15 шілдесінде  біріккен Саяси Бас басқарманың  
«үштігінің» шешімімен  ату  жазасына  кесілген Жұмағазы 
Бәйімбетов  1931 жылдың 16 сәуірінде атылады. 

ПІРМАғАМБЕТ  ЛАУБАЕВ
Пірмағамбет Лаубаев 1892 жылы  Қармақшы  ауданының  

қазіргі  Ақжар ауылы  жерінде туып өскен.  Қарақұмға жиналған 
жерлестеріне  басшылық  жасаушылардың  бірі.  Ол  бастаған  
сарбаздар  қызыләскерлердің шабуылдарына  қарсы шығып, 

сЫР  ӨҢІРІНДЕгІ  
ШАРУАЛАР  кӨТЕРІЛІсІ

Тынышбек ДАйРАБАй, зерттеуші
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кезекті бір  ұрыста,  1930 жылдың 7 сәуірінде қаза табады. 
Пірмағамбет Лаубаевтың арғы тегі  атақты  Қашқынбай батырдан  
тарайды.  Қарақұмдағы  ұлт-азаттық күрестегі  басты тұлғалардың 
бірі болды. Осы ұрыста Пірмағамбет ғана емес, оның  туған  
бауырлары  Тілеуқабыл, Жәмке қызыл әскерлер  қолынан  қаза   
тауып, кейбірі  түрмеге қамалады, Сібірге жер аударылады, қолға 
түспегендер  Қарақұм мен Қызылқұмда қашып жүрген.

                     жҰМАШ  ҚАБЫЛАНҰЛЫ
Жұмаш  Қабыланұлы  (архивтерде  Қабыланов  болып 

жазылған – Т.Д.)  ауылдағы молдадан  оқып, білім алады.  
Кейіннен  4-сыныпты Қармақшыдағы орыс мектебінде  оқып, 
белгілі дәрежеде  ой-пікір қалыптастырған азамат. 1928-1929 
жылдардағы байларды тәркілеу кезінде  малы да тәркіленген.  
Өзі ғана емес, туысы Қази Қабылановтың малдары   да тартып 
алынады.

Кеңестік  бағыттың  қайда  апара  жатқанын түсінген ол  
Қарақұмға жиналғандарға  қосылып, көп ұзамай 500 сарбазды  
басқарады. Жұмаш  Қабыланұлы қолдарына түскен 60-тай  
кеңес  қызметкерлерінің  ешбіріне  зиян жасамай жібергенін 
көзкөргендер  естеліктерінде  жазып қалдырған. 

Қарақұмдағы ұрыстарда 81 жазалаушы қаза тауып, 
талайы жараланған. 1930 жылдың  7 сәуіріндегі ұрыста 
Жұмаш Қабыланұлы, інісі Досқали да  қаза табады. Жұмаш 
пен  Досқалидың  атасы атақты  Қашқынбай батыр Кемелұлы. 
Қашқынбай  батырдан – Алқаубай, Ниязымбет, Лаубай, Қабылан  
өмірге  келген.  Қабылан  Қашқынбайұлы  Қазалы мен  Қармақшы 
өңірінде билігін  жүргізген  айтулы тұлға. 1916 жылы  Аманкелді  
Иманов  бастаған  көтеріліске мініс аттарын, сарбаздар беріп 
көмектескен. Сондай-ақ, 1917 жылы  Қармақшыда құрылған  
«Тығыз істерді тексеретін» ұйымның  басшысы  болған. Демек, 
әділдікті  ту еткен Қашқынбай  батырдың  ұрпақтары да 
тәуелсіздік жолында  құрбан  болғандардың  бірі.

  ҚОжБАН жҰБАНҰЛЫ
Қожбан  Жұбанұлы  ХІХ ғасырдың аяғына таман  Қармақшы  

болысының №3 ауылында  туған. Жұмағазы Бәйімбетов ұсталғаннан  
кейін Қарақұмда  жиналғандар  Жұбанов  Қожбанды  (архивтік  
құжаттарда  Көпжан. – Т.Д.) хан сайлайды. Қожбан  басқарған  
көтерісшілермен   ұрыста  9 қызыләскер  өліп, 4-5-і  жараланған. 
1930 жылдың  8 желтоқсанында Көжебай  (Қожабай) сайында қызыл 
әскермен   ұрыста  жеңіліп, Ж.Қожбанов  аз ғана  адаммен  қашып,  
Сарысу  ауданында  қолға  түскен. Тергеліп, тексеріліп, «үштіктің» 
шешімімен   Жұбанов  Қожбан, баласы  Мұса да  атылған.

ҚОсжАН  ҚАРАҰЛЫ
Қара Жүргеновтің  ұлдары Қосжан, Досжан Қарақұмға  көшіп 

барып, сарбаздар жасақтап, бүгінде «Қарақұм  көтерілісі» деген  
атпен тарихқа енген  көтеріліс  басшылары  болған тұлғалар. 

Қосжан Қараұлы (Қараев) 1893 жылдар  Қаракөл-Қуаңдария 
болысының  №3 ауылында  бай  әрі би Қара Жүргеновтың  
отбасында  дүниеге келген.  Көтеріліске  дейін қазіргі 
Жалағаш  ауданының  №16 ауылында –  Жаңаталапта тұрған. 
Ескіше сауатты болған. Қ.Қараев та  Қарақұмды  паналап, 
Кеңес өкіметінің саясатына  наразы жұртты ұйымдастырушы, 
көтеріліске басшылық  жасағандардың  бірі.

Үкіметтік комиссияның жалған  сөздеріне сеніп, жалпы 
басшылық жасаған Жұмағазы Бәйімбетовты  берілуге  көндірген 
де Қосжан Қараев екен. Сөйткен  Қ.Қараев 1931 жылдың  шілде 
айында  тұтқындалып, Шымкентте түрмеге қамалған, «үштіктің» 
1932 жылдың 19 қаңтарындағы  қаулысымен  атуға кесіледі, 1933 
жылдың 21 маусымындағы  қаулымен 10 жылға  ауыстырылған, 
кейіннен  босатылғаны архив  құжаттарында анық  жазылған. 
Алайда  сол  ұсталғаннан  елге  оралмаған. Демек, атып  жіберген.

Қ.Қараевтың ұлы, белгілі  ұстаз Қиназар  Қосжанов 
«Жұлдыз» және «Егемен  Қазақстан» газетінде  «Құдайға  шүкір, 
біз  бармыз» – деп  Жүргеновтер  әулетін толық  құрта  алмағанын  
ашына жазған-ды.

ДОсжАН  ҚАРАҰЛЫ
Досжан  Қараев 1896 жылы  Перовскі  уезіне қарасты  

Қаракөл-Қуаңдария болысының № 3 ауылында туған.  Ескіше  
өте сауатты  ол 1929-1930 жылдардағы  дүрбелең тұсында  
Қарақұм жайлауына жиналған жұртшылықты кеңес өкіметіне  
қарсы  қарулы көтеріліске  бастап,  ту ұстаушы имам болған. 
ОГПУ  алқасының 1932 жылдың  19 қаңтарындағы  қаулысы 
бойынша ату  жазасына кесіліп, үкім 1932 жылдың  3 сәуірінде  
Шымкент  қаласында  орындалған. 

Қазақстан  халық  ағарту  комиссары Темірбек  Жүргенов өз 
өмірбаянында әкесі Қара  мен  ағалары Қосжан, Досжан жайында 
жазған.

сәкІБАй  БЕДЕкОВ  
Сәкібай  Бедеков  1912 жылы  дәулетті отбасында,  Аққыр 

болысында  туған. 1928-1929 жылдарда ағасы Мүсілім мен 
Сәкібайдың мал-мүлкі тәркіленеді. Сәкібай  Бедековтың  келіні  
Тұрсынкүл атасынан қалған бірсыпыра  әңгімелердің  шет-
пұшпағын  шығарып: «Мал-мүлкімізді тартып алған  кеңес 
өкіметін кім жақсы  көрер дейсіз», – дейді. Қарақұмға  жиналған  
көтерісшілердің қатарына  барып қосылған Сәкібай Бедеков  
отбасын аң аулап, құс салып  асырағанын айтады.

Көтерілісшілер ұрысқа қатысып, сол ұрыстардың бірінде 
басшылары қаза болып, біразы тұтқындалады. Ал  Сәкібай 
сияқты  көтерісшілер қарсылықтарын  тоқтатпай қарсы  тұрады.  
Бұл тұста  мерген Сәкібай ерекше  көзге түсіпті. Көтерілісшілер 
жеңілген соң Қарақұмның  сай-саласын  паналап, 1940 
жылдардың ортасына  дейін, «қашақ» аталады. Ақыры  ұсталып, 
қамалады.

Сәкібай  ұсталар  алдындағы  ұрыста бір офицердің 
фуражкасын атып  түсіреді.  Бұл оған ескертуі  болатын.  
Сәкібайларға  қарсы сотқа  қатысқандардың  бірі сол  офицер  
екен.  Ол сотта  сөз алып, Сәкібай Бедековты өлім жазасына емес, 
25 жыл  бас бостандығынан айыруға ауыстыруға  ықпал еткен 
көрінеді. 

Теміртауда  айдауда болып,  шахтаның  ауыр  жұмыстарына  
тартылған. И.В.Сталин қайтыс  болғаннан  кейін кешірім  жасалып, 
елге оралды.  Сөйтіп туған  ауылында  ауылшарушалылық 
саласында  еңбек  етеді. «Ұлын ұяға, қызын қияға» қондырып, 75 
жасында  балаларының алдында  өмірден  өтті.   

жалпы, ғалымдардың  зерттеуі бойынша  тұтқындалған  
376  адамның 175-і атуға, 175 адам  2 жылдан 10 жыл 
арасында  сотталып, еңбекпен түзеу  лагеріне  тоғытылады.  
Шығыс сібірге 10 адам айдалған. Ендігі бір деректе 118  
адамның  ату жазасына кесілген жазылыпты. Ал көтеріліске 
тікелей қатыспаған, бірақ көмек жасағандардың  бірі  Сәмбет 
Тілегеновты «қарулы көтеріліске  қатысты, кеңестік өкіметке 
қарсы саясат  жүргізді» –  деп  РСФСР Қылмыстық  Заңының  
58-бабының  4 тармағымен  атуға үкім шығарған. Ол үкім  1930 
жылдың 19 қарашасында  орындалған.  

     
АҚМЫРЗА  иШАН  БАсҚАРғАН кӨТЕРІЛІс

Ақмырза  Төсұлы 1881 жылы  Қуаңдария  өзені  бойында  
«Қарақ» деген  жерде  туған.  Әкесі елге  сыйлы  кісі  болыпты.  
Ақмырза ауылдағы молдадан тіл сындырып, діни оқуға бет 
бұрады. Алғашында  Бұхарадағы «Көкілташ» (11 жаста), 
кейіннен Стамбұлдағы медреселердің  бірінде оқып, 1897-1898 
жылдарда  елге  оралып, туған  жерінде  ауқатты  кісілердің   
көмегімен мешіт салып, бала оқытады.  Оның  алдынан  ондаған  
шәкірт тәрбиеленген.

Ақмырза  ел ішінде  «Ақмырза ишан»  деп  аталған.  
Сондықтан мешіті де ишан  атымен  аталады.  Бүгінде  жартылай  
бұзылған.  Ишанның «Түрік  ишан» аты қолжазба  кітабы да  
болған көрінеді. 

Қазақстанды  тұтастай  қамтыған 1928-1929 жылдардағы  дін 
орындарын  жабу, молда, ишандарды қудалау басталған  тұста 
кеңестік саясатқа қарсы шығып,  айналасына наразы  адамдарды 
жинай бастайды.
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1930 жылдың  наурыз айында  «Қарақ жалы»  маңында кеңес 
әскерлерімен ұрысқа түседі. Бірде жеңіп, бірде   жеңіліс табады.  
Сондай бір ұрыста сарбаздары  жеңіліс тауып, ол өз мешітінде 
құран   оқып  отырып  шейіт болыпты деседі. Ақмырза  ишанның  
қаза болуы жайлы 3-4 түрлі  болжамдар айтылып жүр. Жеңіліс 
тапқаннан кейін Ақмырзаның сарбаздары  Қызылқұм, кейбірі  
Ауған  жеріне  асып, тоз-тозы  шыққан.  

Ақмырза  ишан көтерілісіне  Қармақшы, Қазалы, Аламесек 
аудандарының  шаруалары  қатысқан. Ишанның  арғы атасы 
Арғынбай батыр туралы белгілі  жырау  Алмас  Алматовтың  
шығарған  толғауы да бар.

Ишан сарбаздары: Төлеген, Абат, Абай Жекебатыров, 
Алпысбай Абатов, Әлмәмбет, Әбсейіт Масақбаев, Әли  
Тұрақбаев, Науан, Наурызбай Таңатаров, Рай  Оспанов, Тоғызбай 
Жұбанов, Әбубәкір Алдашбаев, Құйрықбай Сәрсенбаев, Құлжан  
Базаров, Жайлыбай Керуенбаев, Кәрібаев, Қостанбай, Қосыбай 
Берсүгірұлдары тағы басқалар.

Ақмырза ишан көтерілісін  тоқтату немесе жалпы  санын  
анықтау  мақсатында  біраз  тыңшы  жіберілген. Соның  бірі  
Хамза  Жомартов Ақмырза  сарбаздарының  оғынан  қаза  табады. 
Ү.Аяпов, М.Құлман, Костиндер аман  қайтқан екен.

Ақмырза  ишан  көтерілісіне  қатысқан мерген Жайлыбай  
Керуенбаев (1902-1970) жөнінде ұрпағы Тұрсынкүл Жайлыбай 
қызы  былайша жазыпты.  «...Әкем Жайлыбай  ишан  көтерілісі 
жеңіліс  тапқаннан  кейін  ауылға  келіп, колхоз жұмысына  
араласты. Бірнеше рет   тергеп, тексеріп, адам өлтірмегені белгілі  
болғасын босатып жіберсе де  еңбек колониясында еңбек етеді».

Ж.Керуенбаев  тазы  жүгіртіп, құс салған  аңшы,  
палуандығымен де аты шыққан.  1941-1945 жылдардағы  соғысқа  
алынып, майданда жараланып, елге оралады.  Соғыстан  кейінгі 
жылдарда  колхоздың  өркендеп-өсуіне өзіндік  үлес  қосқан 
сарбаз, майдангер. 1970 жылы  Тұрмағамбет  ауылында  қайтыс  
болған.

Жаңаталаптық Науан Таңатаров  соғыс біткеннен  кейін де 
«қашақ»  аталып, Қызылқұмда жүріп, туған жеріне 1957-1958 
жылдары  оралғанын  және  оның Ақмырза ишан көтерілісіне  
қатысқанын естігенім бар-ды.

1905 жылы  туған, 1930 жылдан  большевиктер  партиясының  
мүшелігіне  кандидат  болған  Ахмет Мықтыбаев  Ақмырза  ишан  
көтерілісіне қатысқаны үшін 1938 жылы  2 қазанда партиядан  
шығарылған, қысымға алынғандығы жайлы  «Ленинский  путь» 
газеті  жазған.

Ақмырза  ишан  бастаған  көтерілістегі басты  тұлға  Төлеген  
мерген  жайлы  ел аузында, архив құжаттарында  да айтылады.  
Қармақшы  ауданының жерінде  орын алған  көтерілісті  тергеу 
туралы №539-шы санды  іс «Төлеген  Жекебатыров  және 
басқалар» делінген. Архивтік деректерде Төлеген  мергенмен  
бірге  Рай Оспанов, Ермахан Аманбаев, Ешан Жұрқымбаев 
РСФСР қылмыстық істер кодексінің 59-3 бабымен  ату жазасына 
кесілсе, 10 жыл түрмеге  айдалғандар: Жұбатқан Құйрықбаев 
(Сәрсембаев), Абет, Жабет, Әлмұханбет Масақбаев, Тоғызбай 
Аяп, Жұбанов. Бес жылға  сотталғандар: Алпысбай Жекебатыров, 
Шәкен  Бесбаев, Тәжібек  Есбаев, Әбубәкір Алдашбаев, үш 
жылға  дейін  сотталғандар: Берден  Самұрзаев, Құйрықбай 
Сәрсембаев, Құлжан Базаров. Осы  сотталған азаматтардың  
көбі Қармақшы  ауданына қарасты №4, №9, №12, №15, №16 
ауылдардың тұрғындары. 

ТӨЛЕгЕН жЕкЕБАТЫРОВ
Ақмырза ишан  көтерілісінде асқан мергендігімен көзге 

түскен Төлеген Жекебатыров  пен  оның  бауырларына  тоқталып 
өту керек.  Төлеген – 1904  жылы Қармақшы ауданының №16 
ауылында  туған, бай  баласы. Әкесі Жекебатыр   Мұрынбаев  
ауылнай болған. Төлеген  Жекебатыров Қызылқұмдағы сай-
сала,  сексеуіл арасын паналап, отбасыларымен көшіп жүреді.  
Әкесі Жекебатыр, ағасы  Абай  және  ұлы Алпысбай, басқа  да 
туысқандарымен  кездескендерін тергеуде  айтыпты.

Ақмырза  ишан көтерілісінде  ерекше  рөл  атқарғанын: 

«Көтеріліс жеңіліс тапқаннан  кейін колхозға өткізілген 
малдарымызды  інім Абай екеуміз  ұрладық. Олардың  
жазалайтынын білгендіктен Қызылқұм ішіне  тереңдей ендік. 
1931 жылы  Қызылқұмдағы Қарақұмдықта болдық. Құлымбет 
аша, Ақпаналы құдығын сағаладық.  Ақпаналы  құдығында  
қызыләскермен қақтығысып» қалдық.  

Төлеген  жасынан  мылтық атқан. Мылтық  атуды әкесінен  
үйренген  екен. Ол құралайды көзге атқан мерген  болыпты.  
Оның  екі мылтық, револьвер, бір балта, бір  дүрбісі болыпты. 
Колхозда қалған  туыс-ағайындары оны «мерген», – деп  атаған.  
Оны қолға түсірісімен  Қызылорда  түрмесіне,  кейіннен Алматы  
түрмесіне   қамайды.  Алпысбай  Абатов  ұсталғанында  16 жаста 
болған.

Төлеген  Жекебатыров  оның  ағайындары да  байларды  
тәркілеуді бастан кешіп, малдарын тартып алуға қарсылық 
ретінде  Ақмырза ишан басқарған  көтеріліске  қатысқанын, онда  
мерген болғанын және кеңес өкіметіне қарсы  үгіт жүргізбегенін  
тергеушілерге де  айтқан. Колхоздағы  өздерінің  малдарын ұрлап  
алып, қарақалпақ  жеріне  бас сауғалағанын айтады.  Берген 
жауаптары  осыған  саяды.  Қалай  дегенде №539-шы  қылмыстық  
іс бойынша  18 адам әртүрлі  айыппен  жазаланғанын  жоғарыда 
атап  өттік.

Төлеген  мергенді  көргендердің  айтуынша: ол мергендігімен 
қатар  жершіл және  ауа-райы құбылысын жетік білгенге ұқсайды. 
Және  тасалау жер болмаса окоп қазып,  айналаны  дүрбімен  
бақылайтын  болған, аса сақ  кісі  деседі.  Алайда  өзінің  жақын  
ағайындарының   іздеп келуі  т.б.  жағдайлар, отбасымен  көшіп 
жүруі де  қашып құтылуына мүмкіндік  жасамаған  сияқты.

Зерттеушілердің деректерінде  Ақмырза ишан  бастаған  
көтеріліске қатысқандардың  81-і қылмыстық жауапқа  
тартылып, оның 10-ы атуға кесіледі, 46 адам  түрлі мерзімге 
түрмелерде  қамалып, еріксіз жұмысқа  салынған.  

ҚАЗАЛЫ НЕМЕсЕ  АсАН  кӨТЕРІЛІсІ
Қазалы  ауданында  болған  көтеріліс  елдегі  белсенділердің  

дін  адамдарын  қудалау, колхозға күштеп тарту, астық салығын  
салу  сияқты   озбырлықтарынан туындаған қарсылығы.

Қасқа елді  мекеніндегі №22 ауылдың  тұрғындары Ақжан 
Ақмамбетов, Әбдіхалық Иімбетовтердің  басшылығымен 
өкілдерге астық  бермеуге  уағдаласады.  Бұл хабарды  естіген  
№21, №22,  №23, №24, №25, тағы басқа ауылдардан  адамдар 
жиналып, қолына  түскен  қарулармен  қаруланып, келген 
уәкілдер  мен кеңес  қызметкерлерін  қамап  тастайды.  Кейінгі  
келіссөздер арқылы  оларды босатады.

Бұл  аталған  көтеріліске Асан руының адамдары көбірек 
қатысқандықтан  ел ішінде  «Асан»  көтерілісі  деп  аталған.  
Тіпті  Арал  ауданында  тұратын  Тоғыс  руының  100 жігітін 
басқарып  келген  Медетбай Қалетов  көтерісшілерге қосылған.

Кеңестік  әскерлермен  1930 жылдың  тамыз, қыркүйек 
айларында  қақтығыс болып, көтерісшілер жеңіліс  табады. 6 
қыркүйектегі шайқаста хан сайланған имам Мақсұм Орымбетов  
40 шақты  жасағымен бірге қаза  тауып,  оннан астамы  жараланып, 
шегінген жасақ мүшелері Қызылқұм, Қарақұм ішіне  қашып, сай-
саланы, төбелерді паналап, кейбірі  елден  кетеді.

Асан  көтерілісін басқарған тұлғалар: Әбдіхалық  Иімбетов, 
Мұстафа  Өмірбеков, Әбдірахман Қарақұлов. Бірнеше  адам 
1931 жылдың 4 мамырында  атылса, 6 маусымда Тоғыс  руының  
басшысы  Медетбай Қалетов  «үштіктің» шешімімен атылған.

Жалпы  Сыр өңіріндегі  Қарақұм, Ақмырза ишан  Қазалы 
немесе  Асан  көтерілістеріне  қатысқан  жасақтардың басшылары 
мен ұйымдастырушылары түгелдей  ұсталып, талайы атылды,  
көбі 10 жылға  сотталып, түрмеге  қамалып, жер аударылып, 
қаншама  отбасының ошағы  бұзылды. Сондықтан  осы  үш 
көтеріліс жайлы  ғалымдар мен  зерттеушілердің басын  қосып,  
Сыр   бойында ғылыми-тәжірибелік  конференция өткізіліп, әділ  
бағасы берілсе орынды болар еді.
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Көптеген елдердегі этносаралық және дінаралық қатынастар, 
жалпы саяси жүйе жаңа құндылықтық жүйелердің орныға 
бастауына байланысты күрделене түсуде. Сондықтан заманауи 
өзекті мәселелердің қатарына «диаспора» құбылысының өзіндік 
көрінісін жатқызуға болады және ол практикалық тұрғыда ғылыми 
пайымдауды қажет ететін ерекше мәдени феномен. Жалпы, біздің 
еліміз өзінің мәдени және көші-қон саясатында бұл мәселеге тек 
теориялық мағынада ғана емес, сонымен қатар соңғы уақытта 
проблеманың әлеуметтік-мәдени, рухани-практикалық қырларына, 
қоғамдық өмірдегі іс-шараларына да үлкен мән бере бастауда. 

Қазіргі тарихи кезеңде барлық елдерде жаһандану 
құбылыстарының ауқымы мен әлеуметтік дүниенің жаңғыру мен 
жаңару үрдістері пәрменді түрде кеңейіп  келеді. Әлемде жаңару 
процестері ұлт мәселесіне де қатысты көрініс беруде. Жалпы 
этникалық болмыста қордаланған күрделі мәселелерді шешумен 
әлемдегі және еуразиялық кеңістіктегі мәдениетаралық өзара 
қатынастардың тағдыры астасып жатады. Кейбір елдерде көрініс 
беріп жатқан экстремистік және террористік актілердің астарында 
этникалық қауымдастықтар мәселесі мен дүниетанымдық 
қайшылықтар жатқаны белгілі.

Жалпы, кез келген халықтың өзінің адамзат тарихында 
толыққанды тарихи субъект ретінде әлеуметтік-мәдени мағынадағы 
іштейгі ықпалдасу және ынтымақтасу проблемаларын зерделеуі - 
этникалық дүниетанымдық көкжиекті кеңейту тұрғысынан алғанда 
маңызды қадам. Бұл мәселе қазіргі тарихи кезеңде тек теориялық 
жағынан ғана емес, ол сонымен қатар практикалық жағынан да 
үлкен маңызға ие болып отыр, яғни қазақ этносы өкілдерінің 
қандай мемлекеттік территорияда өмір сүргеніне қарамастан  
этникалық өзіндік санасының сапасын төмендетпеуге тырысуы, 
тарихи бірлігін, күрделі жағдайларда әртүрліліктің біртұтастығын 
сақтауға талаптануының маңыздылығы артуда. 

Шағын этникалық қауымдастықтар өзінің мәдениетін, 
өркениеттік құндылықтарын өзі өмір сүретін ортада 
этномәдени доминанталық рөл атқаратын тарихи субъектілердің 
ресми кеңістіктік заңдарына сәйкес қалыптастырады. Осы  
қатынастардан туындайтын ерекше заңдылықтар барлық 
диаспоралық қауымдастықтар үшін өмір сүру салтының ерекше 
сипатын анықтайды, ал қазақ диаспорасы осы өзара байланыстар 
қисынынан  шеттеп қалмайды. Соңғы уақытта біздің елімізде 
этностардың құндылықтар жүйесін зерттеудің әртүрлі ғылыми 
парадигмалары пайда болды. Аксиологиялық мәселелер енді 
пәрменді түрде қарастырылуда. Бұл уақыт пен заманауилық 
ғылыми инновациялық дамудың талабы болып табылады.

 Көптеген ғалымдар жалпы қоғамдағы ұлт мәселесіне 
ерекше назар аударатын мамандармен біріге отырып, этникалық 
қауымдастықтардың әлеуметтік практикасын теориялық тұрғыда 

қарастырғанмен, нақты аксиологиялық сипаттамалар беруге 
кейде жете назар аудармайды. Осыған орай, шығармашылық 
топтың шетел қазақтарының өмірін, ондаған жылдар бойы 
қалыптасқан мәдени келбетін, құндылықтар әлемінің 
ерекшеліктерін  ғылыми қолданбалы зерттеу тұрғысынан 
қарастырудың мол екені де белгілі және оның қазіргі замандағы 
ғылыми-зерттеу басымдылығына күмән келтіруге болмайды.   

Шетелдегі отандастарымыздың құндылықтық әлемінің 
ерекшеліктерін ұлттық бірігу, бірегейлену тұрғысынан зерделеп, 
диаспоралық этникалық өзіндік сананың аксиологиялық 
ерекшеліктерін зерттеудің теориялық-методологиялық қырлары 
анықталуы - ғылыми жобалар үшін негізгі шарт. Шет елдердегі 
қазақ диаспорасының құндылықтық әлемінің қалыптасуы мен 
дамуына, олардың өзіндік өзгерістеріне авторлар тарапынан шынайы, 
толыққанды, нақты аксиологиялық сипаттама берілгені жөн. 

Жалпы қазіргі диаспоралық әлеуметтің әлемді рухани 
игеруінің сабақтастығын және құндылықтық өзгерулерін 
ашып берудің маңызы зор. Әрине, жақын елдердегі этникалық 
қазақтардың мәселелерінің практикалық қырларын анықтау 
бойынша біршама эмпириялық материалдар жинақталғаны 
белгілі (әсіресе, Ресей және Моңғолия қазақтары туралы 
мәліметтер еркін түрде және толыққанды жинақталады), 
бірақ дегенмен алыстағы елдердгі қазақ қандастарымыздың 
құндылықтық әлемі туралы мағлұматтар кейде толық болмай 
жатады және сондықтан олардың жеке тұлғаларының этникалық 
бірегейленуін анықтау бойынша ғылыми талдаулардың 
қажеттілігі молайып отыр. 

Қазіргі заман шынайы құндылықтарының дамуы 
ауқымындағы Ресейдегі қазақ диаспорасының этикалық 
әлеміне талдау жасалып, диаспоралогия ілімінің заманауи мәні 
мен мазмұнын ғылыми мағынада ұғыну, шетел қазақтарының 
құндылықтық әлемінің жаңғыруы ауқымындағы мәселелерді 
қарастырумен қатар ғылыми-зерттеу жұмысында оның 
философиялық аспектілері бар екені белгілі. Кез келген мәселеге 
инновациялық тұрғыда тұжырымдар жасауға болатындығы 
анық. Дегенмен, кез келген мәселенің түпкі мәнін жан-жақты 
ашып қана, оның болашағына байланысты қисынды, ғылыми 
тұжырымдар жасалады.

 Шетелдегі қазақтардың елге бет қоюы заңды құбылыс, ол 
негізінен ұрпағының болашағына алаңдаудан, ұрпағының елге 
жат болып қалуынан сақтанудан, ұлттық тамырынан ажырап 
қалу қаупін сезінгесін көппен көрген ұлы тойға тобымен араласу 
ниетіннен, ұлттық бірегейленуге, Атамекенде ұлттық топтасуға 
ұмтылыстан туындап отыр. Замана көшіне жаһанданудың қауіп-
қатерлеріне төтеп беріп, іргелі ел болып ілесу үшін шет жердегі 
де Қазақстандағы да қазақтарды тұтастай жұмылдыратын 
осындай ұлттық идеяның жандануы, күш алып дамуы керек. 

Ұлттық бірегейлік – ел басына күн туған шақтарда өзектілігі 
арта түсетін ұлттың және жеке тұлғаның төлсаналылығының 
шарықтауымен сипатталатын, ұлттың өміршеңдігінің кепілі 
болып табылады.Туған жер, тарихи Отан, Атамекен ұғымдары – 
кез келген этностың тәуелсіз, егеменді тұрмыс-тіршілігінің кепілі 
ғана емес, оның тамырын тереңнен тартқан таным-түсінігіндегі 
ең қадірлі, қастерлі ұғымдардың ұйытқысы болып табылады. 
Ұлттық бірегейлену түсінігінің эволюциясын халықтың 
атақонысқа көзқарасынан да бағамдауға болады. Қазақтардың 
дәстүрлі дүниетанымындағы Атамекенді ардақтау, аялау сезімі 
көне түркілік кезеңде көшпенділердің мифтік-поэтикалық ойлау 
жүйесінен бастау алып, қазақтың жыраулық поэзиясында – 
құтты қоныс Жерұйық, Жиделібайсын, қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалайтын заман нышандары арқылы бейнеленді. Бұл 
тарихи санамыздың ерекше көріністері анық.

серік НҰРМҰРАТОВ, философия 
ғылымдарының докторы, профессор
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Гуманитарлық салада тәуелсіздік жылдары пәрменді зерттеле 
бастаған қазақ диаспорасы мәселесін ғылыми-теориялық және 
әдіснамалық тұрғыдан қарастыру ауқымында терминологиялық 
және әлеуметтік-гуманитарлық, этномәдени қолайлылығы үшін 
этностық ирреденттерді әдетте «диаспора» немесе «шет елдерде 
тұратын отандастарымыз» сияқты жалпылама терминдермен 
атауға болатындығы жөнінде түсініктер ғылыми тұрғыда 
жан-жақты дәйектелгені жөн. Шетел қазақтары өміріндегі 
заманауилық мәселелер мен саналуан қырлар негізінен нақты 
күйде диаспоратану  мәселелерімен айналысатын зерттеушілерге 
белгілі, дегенмен оның аксиологиялық қырларының 
маңыздылығын нақтылай түсу керек.

Қазақстан кейбір ТМД елдері сияқты, өзіндік жолын 
отандастармен байланыс мәселесін саралап, шектен шықпай, 
байыппен қарастыруда, сөйтіп қайсы бір орташа сипаттағы 
нұсқаны табуға тырысуда екені белгілі. Біздің мемлекетіміз бір 
жағынан, қоныстанушыларды елге шақырады, екінші жағынан, 
Отанынан тыс шетелдердегі өз ағайындарын біршама қолдауға, 
олармен байланысты тәртіпке келтіруге тырысады. Сөйтіп, 
қоғамның дамуының қазіргі кезеңінде репатриация мәселесіне 
біздің мемлекетіміз бұрынғы басымдық танытатын көзқарасты 
енді теңгерімдірек саясатқа ауыстырғаны байқалады.

Көптеген этностық қазақтар өздерінің шетелдерде, көп 
миллион диаспора арасында  тұрып жатқан жағдайын ұлттық 
және тарихи әділетсіздік есебінде күйзеліспен қабылдайтыны 
анық, сондықтан бұл мәселенің этнопсихологиялық қыры бар 
екендігі айқын. Қазақ диаспорасындағы тұрмыстарын қазіргі 
кезеңде тек бірыңғай ұлттық қасірет ретінде бағаламай, өзге 
жерлерге өз ділі мен ұлттық мәдениетін әкеліп, оны бекіте 
отырып, қазақ халқының басқа аймақтарға еніп және тамырын 
кеңінен тарату мүмкіндігі деп бағалауға болатындығы жаңаша 
сипатта тұжырымдалғаны жөн. 

Қазіргі тарихи кезеңде барлық елдерде жаһандану 
құбылыстарының ауқымы мен әлеуметтік дүниенің жаңғыру 
мен жаңару үрдістері пәрменді түрде кеңейіп  келетіндігін 
байқаймыз. Сонымен қатар жаңару процестері ұлт мәселесіне де 
қатысты көрініс беретіндігі белгілі. Жалпы этникалық болмыста 
қордаланған күрделі мәселелерді шешумен әлемдегі және 
еуразиялық кеңістіктегі мәдениетаралық өзара қатынастардың 
тағдыры астасып жататындығы айқын және ол үдеріс шетелдегі 
қандастарымыздың өмір кеңістігін үйлесімдендіруге өз ықпалын 
тигізеді.

Қазақ диаспорасының, яғни шетел қазақтарының қазіргі 
тарихи кезеңдегі маңызды құндылықтарына ғылыми сараптама 
жасаудың өзіндік өзектілігінің әлем күрделіне түскен сайын 
маңызы артып отыр. Оның бірнеше себептері бар: алдымен, 
еліміздің саяси, мәдени тәуелсіздігімен қатар оның тарихи 
санасында ерекше қасиеттер мен басымдылықтар орныға 
бастады, тарихи жолдарымызды жаңаша зерделеуге бет бұрдық. 
Еліміз өзінің тарихи болашағына үлкен стратегиялық жоспарлар 
жасап, шетелдердегі әрбір қандастарымыздың тағдырына 
барынша көңіл бөліп, оның жеке өмірінің халықтың ділімен, 
тарихи Атамекенімен етене астарласып жататындығына барынша 
назар аударыла бастады.

Еуразиялық интеграцияға біршама жақын Ресей, Моңғолия 
және Қытайдағы қазақтардың өмір сүру салтындағы құндылықтар 
жүйесінің әртүрлі ерекшеліктері мен ділдік сипаттамаларына 
айырықша көңіл бөлінгені абзал. Көрші елдер болып саналатын 
Өзбекстан, Қырғызстан және Түркіменстан сияқты елдердегі 
қазақтар жайлы мәліметтер жүйелі топтастырылып отырылуы тиіс. 

Бұрынғы ғылыми зерттеулерде негізінен қазақ диаспорасы 
туралы мағлұматтар жинау, қазақтардың Қазақстанға қоныс 
аудару мәселесіне көңіл бөлініп келсе, енді ғалымдар арасында 
олардың дүниетанымының тереңінде жатқан мәндік-мағыналық 
ұстанымдарды анықтауға бетбұрыс жасалынуда. Мәселен, 
әлемдік экономикалық және экологиялық дағдарысқа жетелеген 
түбегейлі себептер адамзат руханиятының шешілмей келе жатқан 
құндылықтық бағдарларымен байланысты екені теориялық 
тұрғыда маңызды. Әлеуметке негізінен тұтынушы психологияны, 
күш идеологиясын алға тартқан жаһандану заманы көбінесе 
өзара көмектен гөрі өзара бәсекелестікті алға шығарды. Кез 

келген адамның жеке даралылығы қазіргі жаһандану үрдістерінің 
ауқымында  тұтынушы қоғамның құндылықтарын басымдық 
еткен мәдени ағымдардың, технократиялық түсніктердің 
толқынына жұтылып кетуде.

Бұл жерде ерекше айта кететін жайт: әлемде 
шығармашылықтың коммерцияланған түрі белең алып, барлық 
жерлерде жалаң прагматизм мен экономикалық тиімділік 
принцитері бекітіле түсуде екенін атап өту керек. Ол өз кезегінде 
диаспора сияқты шағын этникалық қауымдастықтарды өзіндік 
өмірлік қыспаққа алатын құбылыс, сондықтан этникалық 
қауымдастықтар үлкен үдеріске бейімделу жолында көптеген 
дәстүрлі шынайы бірегейленген қасиеттерін жоғалтып алу 
қаупіне ұшырайды. Ол дегеніңіз дүние өзгермеуі керек, немесе 
тек дәстүрге сүйену қажет деген дәйекті білдірмейді. Тек жаппай 
болып жатқан өзгерістер ауқымында этникалық төлтумалыққа, 
ерекшелікке нұқсан келмегені абзал. Жапон халқының «жапон 
рухы және батыстың технологиясы» деген ұранында мағына да, 
өнеге де бар. Қазақ хандығының 550 жылдығын мемлекетімізде 
атап өтілуінің түпкі астарында ұлттық тәуелсіздікке деген құрмет 
пен парыз жатқандай.

Этникалық мәселелердің рөлінің күшеюі өз халқының 
мәдениетіне деген қызығушылықты оятатын этникалық сана-
сезімнің өсуімен байланысты және бұл этникалық белгілердің 
тұлғааралық, ұлтаралық және мемлекетаралық қатынастарда 
үстем болуы этникалықтың белгілердің саясаттандырылуына 
алып келеді. Міне осыдан келіп әлеуметтік ортада этносаралық 
шиеленістер, күрделі мәселелер туындауы ғажап емес.

Этникалық белгінің тым саясаттандырылуы ең алдымен 
өтпелі қоғамдарда, қоғамның экономикалық өмірінің 
дағдарысының, жұмыссыздық пен әлеуметтік бәсекелестіктің, 
қоғамдық шиеленістің өскен тұсында, дағдарыстың айқын көрініс 
берген шағында жүзеге асады. Бұл этносаралық қатынастардың 
бұрынғы саяси, құқықтық, идеологиялық және экономикалық 
реттеушілерінің түбегейлі бұзылуы және жаңасының бірден 
үйлесімді сипатта қалыптаспауы салдарынан болады.
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Міне, қазақ диаспора мәселесіне деген қызығушылық осы 
қырларды айқындай түсуге бағыттайды. Яғни халықтар арасына 
жік түсіру, немесе бір ұлттың мәселесін басқа мәселелерден 
жоғары биіктету ниеті жоқ екені айқын. Сондықтан таза 
ғылыми негіздегі еңбектердің Қазақстан Республикасындағы 
басқа да ұлт және ұлыс өкілдеріне барынша теориялық 
мағынадағы маңыздылығы бар. Осындай бағыттағы көптеген 
тұжырымдардың ғылыми-практикалық мәнділігі де жоғары 
болады [2, 185 б.] 

Қазақ диаспорасы – қазақ ұлтының құрамдас бөлігі. Егеменді 
еліміздің жаңа ұлт саясаты шеттегі қандас бауырларымыздың 
мұқтажын қоса камтып, оларға мемлекеттік қамқорлық жасағаны 
жөн. Қазірге келгенде қазақ диаспорасы туралы Мемлекеттік 
бағдарлама белгілі бір деңгейде іске асуда.   Алдымызда қазақ 
диаспорасының өкілдерінің білім алуын құқықтық жағынан 
қамтамасыз ету міндеті тұр. Осыған орай Ресей мен Өзбекстанда 
тұратын жастарды тиісті оқулықтармен қамтамасыз ету, ана 
тілін сақтау сияқты келелі мәселелер тезірек шешуді қажет етеді. 
Шеттегі қазақтар, қытай, ағылшын, парсы, француз, неміс, араб 
тілдерін игерген.  

Қазақ диаспорасында ұлттық дәстүрлер, салт-саналар, этнос 
мәдениеті сақталуымен қатар, ұлт тарихын зерттейтін ғылыми 
дәстүр де қалыптасқан. Сондықтан үзіліп қалған рухани-мәдени 
байланыстарды қайта жаңғырту мәдениетіміз бен тарихымыздың 
жаңаша түрлеуіне ықпал етері сөзсіз. Олардың өз халқының 
қайталанбас руханилығын, этникалық тұтастығын сақтап 
қалу себептері — оның қайта жаңғыруына тарихи мүмкіндік 
туатынына деген сенім мен өз тағдырының иесі болатындығын 
шексіз қалаушылық еді. Осының барлығы — шет жерлердегі 
қазақтар дың ұлтына деген тамаша құштарлығы, махаббаты. Осы 
жерде бір айта кететін мәселе — Қытай сияқты шетелдердегі 
қазақтардың төте жазуды тұтынатындығы болса, Түркия және 
Еуропада латын әліпбиі екендігін ескерген жөн. 

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздік алған күнінен 
бастап, қандай қиын жағдайға тап болғанына қарамастан 
сырттағы қандастарымызға қамқорлық жасауды назардан 
тыс қалдырған емес. Елбасымыз Н.Назарбаевтың шетелдегі 
қазақтар тұратын мемлекеттер басшыларымен кездесулерінде 
қандастарымыздың хал-жағдайына қатысты мәселелер сан мәрте 
ресми түрде қозғалды. Ауғанстандағы ауыр жағдайға тап болған 
қандастарымызға ұшақ жіберіп, көшіріп алуымыздың өзі тәуелсіз 
ел болып, етек жаба бастағанымыздың белгісі. Қазақстан қазіргі 
кезеңде өзінің тәуелсіздігін нығайта түсуімен қатар алыс және 
жақын шет елдердегі қазақ диаспорасына ерекше көңіл бөліп 
отыр. Бірақ бұл мәселелінің өз шешімін табуға тиісті қырлары 
біршама бар екені белгілі.

Шет елдерде (тiптi, Ресейдiң өзiнде де) қазақстандықтарды 
«қазақтар» деп атай бередi. Олар үшiн өзге ұлт өкілдері 
болған атақты спортшыларымыз да қазақ, бiр ойыншымыздан 
басқасының бәрi өзге ұлттың өкiлдерiнен құралған хоккей 

командамыздың бәрi де қазақ болып табылады. 
Ата тегiн қазбаламай, әр елдiң азаматын сол елге 
ат берiп отырған ұлтқа телiп рәсiмдеу әлемдiк 
түсiнiкте қалыптасқан дәстүр. Мұны әлгi азамат 
намыс көрмейдi. Керiсiнше, оны мақтанышпен 
қабылдайды.

Осы дәстүр Қазақстанның өз iшiнде де тезiрек 
қабылданып, орнығуы үшiн бiз – қазақстандықтар 
төмендегiдей кейбiр әлеуметтiк ақиқаттарды  
анық түсiнiсiп алуымыз керек. Қазақстан – қазақ 
ұлтының жер бетiндегi жалғыз қайталанбас отаны, 
мемлекетi, бiрақ ол өз азаматтарының ұлтына, тiлiне, 
сенiмiне қарамай, бәрiнiң бiрдей тең құқықтарын 
қамтамасыз етедi. Демократиялық мемлекеттiң 
түпкi мақсаты теңдiк пен бостандықтың iштей 
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз етедi. Белгiлi бiр 
аумақтарда шоғырланып қоныстанған этникалық 
топтардың тiлi мен мәдениетiнiң дамуына 
қамқорлық жасайды. 

Қазіргі заманда алыс және жақын шетелдердегі 
отандастарымыздың өмір тіршілігін, руханият 
әлемін ғылыми тұрғыдан жан-жақты қарастырудың 

мүмкіндіктері кеңеюде. Өткен ғасырдың соңына таман қазақ 
жеріне келген саяси және мәдени тәуелсіздіктің қоғам тарихында 
біршама жасампаз мүмкіндіктерді ашқанын, көптеген шектеулі 
дүниелердің ғылыми зерттеулердің, әлеуметтік практиканың 
нысанына айнала бастағаны белгілі. Қазіргі таңда қазақ 
диаспорасының өзіндік санасының дамуы аясындағы рухани 
сабақтасу мәселесін қарастыру да өзінің заманауи маңыздылығын 
арттырып отыр. Себебі, шетелдегі қазақтардың рухани 
кеңістігінде ұлттық мәдениетіміздің кейбір төлтумалық мәйегі, 
дәстүрлі жәдігерлері барынша бірегейлікпен сақталған жерлер 
де баршылық. Мәселен, осы тұрғыдан алғанда көрші жатқан 
Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, Түркіменстан және Қырғызстан 
елдерін атап өтуге болады. Әрине, этикалық құндылықтарға 
негізделген ұлттық болмысымыздың басқа ұлттар арасында 
қағажуға ұшырамай, басымдылық танытатын мәдениетке 
толықтай жұтылып кетпей әрі қарай өрбуі этникалық келбеттің 
болашағы үшін маңызды.  

Жоғарыдағы өзара мәдени қатынастардың жаңа қырлары 
анықталуда және ол негізінен құндылықтық бағдарларымызды 
қайта қарау мәселесімен байланысып жатады. Мәселен, қөптеген 
этнологиялық, әлуметтік және саяси күрделі мәселелердің 
терең астарлары мен шешімдері осы өзара байланыстарды, 
ықпалдасуларды тиімді нұсқада дамытуда, өрбітуде болып 
отыр. Сондықтан, қазақстандық қоғамды өркениетті дамыту 
жолындағы қадамдармен қатар елімізде гуманитарлық және 
инновациялық білімді тарату аясында қазақ диаспорасының 
зерттеуге қатысты көптеген қайшылықты мәселелер барынша 
жан-жақты анықталуы тиіс. Мәселен, көптеген елдерде 
қандастарымыз ассимиляция үрдістерінің ауқымына барынша 
еніп бара жатқаны, кейбір жастардың өздерінің этникалық 
өзіндік санасына, тіліне, діліне салқынқандылықпен қарай 
бастағаны алаңдатады.  Жалпы этникалық болмыста қордаланған 
күрделі құқықтық мәселелерді шешумен әлемдегі және еуразиялық 
кеңістіктегі мәдениетаралық өзара қатынастардың тағдыры 
астасып жататындығы және ол шетелдердегі қандастарымыздың 
өмір салтына, этникалық дүниетанымына және құндылықтар 
дүниесіне және бағдарларына ықпал ететіндігі анық.

Сонымен, неге біз мемлекетімізді құрып отырған Қазақстандағы 
жетекші ұлт – іштегі және сырттағы қазақ халқының тарихын, 
ежелден тамыр тартқан мәдениетін, философиялық және 
әлеуметтік ойын, ардақ тұтқан құндылықтарын өзіміз танып қана 
білуге тиістіміз. Қазақ мәдениетін әлем мойындауы тиіс. Соның 
арқасында өзге отандастарымызға ақиқатты ұғындырып, ортақ 
тарихи сана қалыптастырамыз. Кезінде қолға алынған «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан азаматтарының еліміз 
бен жеріміз тарихы туралы түсінігін кеңейтіп, қазақ халқының сан 
ғасырлық өркениеті мен мәдениетінің жауһар үлгілерін көпшілік 
білетіндей мүмкіндік жасады. Әрине, бұл жобаны енді әрі қарай 
насихаттау мәселесі алда күтіп тұр. 
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1.  ШәкәРІМ ҚАжЫНЫҢ сәБЕҢЕ хАТЫ

Қазақ әдебиетінің тарихында ХІХ ғасырдың соңы мен 
ХХ ғасырдың басында ғұмыр кешкен, Абайдың ізбасар 
шәкірт інілерінің бірегейі, абыз ақын, озық ойшыл Шәкәрім 
Құдайбердіұлының орны бөлек.

Алматыдағы С. Мұқанов мұражай-үйінің қорында 
Шәкәрімнің 1931 жылы 3 ақпанда “Елсіздегі Саят қорада 
жазылды” деген анықтамасы бар, “Ардақты Сәбит бауырым!” деп 
басталатын хаты, фотосуреті және бір кітабы сақталған. Бұл хат, 
кітап және фотосурет көп ойларға жетелейді. Шәкәрім мен Сәбит 
арасындағы қарым-қатынастан  әр алуан сыр суыртпақтауға 
сұранып тұр.

Ең алдымен фотосурет жөнінде  мағлұмат  берейік. 
Біріншіден, бұл фотосурет – көшірме емес. Түпнұсқа! Екіншіден, 
фотосуреттің ерекше құндылығы – сыртындағы Шәкәрімнің 
кирилл жазуымен орысша, араб жазуымен қазақша қалдырған 
қолтаңбасында!

Енді ретімен баяндайық. Суреттегі Шәкәрім қажының 
басында тақиясы бар, шапанының қаусырмасы, сол жақ 
өңіріндегі екі түймесі анық көрініп тұр. Сақалы қауғадай һәм 
қалың, қырау шалғаны да байқалады. Суреттің төменгі жағында 
“К.Могилевцевъ. Семипалатинск” деген жазу өрнектеле 
қоршалған. Негізі, Шәкәрімнің дәл осы бейнесі қазіргі қауымға 
жақсы таныс. Соған қарағанда, мұндай фотосурет бірнеше дана 
болғанға ұқсайды. Бірақ, мұның артықшылығы: ешқандай ретуш 
жасалмаған, суретші-өңдеушінің қыл қаламы тимеген, тіпті, 
маңдайындағы әжіміне дейін айқын көрінеді.

Фотосуреттің сыртында – қағаз, қалам, фотоаппарат, 
картиналардың коллаж суреті және орта тұсында тағы да 
“Фотография К.Н.Могилевцева” деген жазу оқылады. Төменгі 
қапталында “Семипалатинскъ” деген сөз ірі әріптермен, оның 
астында кіші әріптермен “Уголъ Областной и Казначейской 
улицъ. Против Волжско-Камского банка” деп жазылған. 
Шәкәрімнің кирилл және араб әріптерімен қалдырған қолтаңбасы 
осылардың үстіне түссе де, одан бері ғасырға жуық уақыт өтсе 
де айқын сақталған. Мәтіні мынадай: “Любезному брату Тугрулу 
Ибрагимовичу на добрую память от Шах-карима Худайбердина. 
15 февраля 1912 г.”. “Сүйүклі баурым Тұғрұл Ибраһим марқұм 
ұғлына  ұмытпас белгі үшін. Шах-карим Хұдайберді ұғлынан. 15 
февралде 1912 жылы”.

Бұл фотосуретті 
Шәкәрім Абайдың 
ұлы Тұрағұлға, өзінің 
бауырына сыйлағанына 
ешқандай күмән болмаса 
керек. С.Мұқановтың 
қолына қалай тигені 
белгісіз. Бәлкім, өткен 
ғасырдың отызыншы 
жылдары Алматыда 
қызмет істеген Бағдәулет 
Құдайбердіұлынан алған 
шығар… Қалай болғанда 
да құнды қолтаңбасы бар 
фотосуреттің сақталғанын 
айтсаңызшы!

Енді хат мәтініне 
үңілейік.  “11 /ХІІ-да 
жазған хатыңызды жаңа 
ғана алдым. Бүгін Аягөзге 
жүрмек адамнан осы хатты асығыс жаздым” деуіне қарағанда, 
бұл – Шәкәрімнің жауап хаты. Яғни, мұның алдында Сәбит 
Мұқанов Шәкәрімге арнайы хат жазған. С.Мұқанов 1930 жылы 
Мәскеудегі Марр атындағы Тіл білімі институтының аспиранты, 
1931 жылы БКП (б) жанындағы Қызыл профессура институтына 
түсіп, оны 1935 жылы бітіреді. Яғни, 1930 жылы 11 желтоқсанда 
Шәкәрімге хат жазған тұсы Мәскеуден келіп, қайтадан кетуге 
дайындалып жүрген кезі болса керек. Шәкәрімнің хатынан 
аңғаратынымыз – Сәбит оның қолжазбалары мен кітаптарын 
сұратқанға ұқсайды. “Қолымда барынан біраз ғана жазбамды 
жібердім, - дейді Шәкәрім. – Олар: Бәйшешек бақшасы, Нартайлақ 
әңгімесі, Қазақтың түп атасы, (жыйырма бес жасымда жазған) – 
Бозбала мен кәрілік, (отыз екі жасымда жазған) баламен айтысып 
жеңілгенім. Қолымда қаражаттық ақша жоқтығынан бұларды 
өзіңіз почта қаражатын төлеп алар деп доплотной қылдым. Бұрын 
басылған; Қазақ айнасы, Еңлік – Кебек, Қалқаман – Мамыр 
деген өлеңдерімді әрбірінен өз қаражатыммен 1000 (егземпляр) 
дана бастырып, елге таратып едім, Қазақ, қырғыз, қалмақ, 
түрік шежіресін де бір мың бастырып таратып едім. Соларды 
балаларға іздетіп, шежіренің бір жыртылып қалғаны табылып; 
бұрынғы басылғанында қате бар, әм қосылмаған сөздер бар 
болғандықтан көшіріп жатырмын түзетіп. “Әділ, Мәрия” деген 
романымның көшірмесі Алматыдағы осыннан барып қызметке 

әділғазы ҚАйЫРБЕкОВ 1955 жылдың 10 қаңтарында Шығыс Қазақстан 
облысы Тарбағатай ауданының (бұрынғы Семей облысы Ақсуат ауданының) Қожагелді 
ауылында туған. Ақын, әдебиеттанушы. ҚР Мәдениет қайраткері, Халықаралық 
“Алаш” әдеби сыйлығының лауреаты. Филология ғылымдарының кандидаты. 10 
томдық шығармалар жинағы жарық көрген. 

 Әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-дың филология  факультетін 1978 жылы 
тәмәмдаған. Еңбек жолын С.Мұқановтың әдеби-мемориалдық музей-үйінде 
экскурсовод болып бастаған. Қазақ телевизиясының Жастар редакциясында редактор,  
“Лениншіл жас” (қазіргі “Жас Алаш”), “Халық кеңесі” газеттерінде мәдениет, әдебиет, 
руханият бөлімдерінің тілшісі, меңгерушісі, “Қазақ елі” газеті бас редакторының 
бірінші орынбасары – “Шалқар” қосымшасының редакторы, “Қазақ Энциклопедиясы” 
Бас редакциясының жетекші маманы болып қызмет атқарған. 2000 жылдан бері – 
Алматыдағы С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музей кешенінің 
директоры. Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы Поэзия кеңесінің төрағасы.

Төменде қаламгердің қазақ халқының ұлы тұлғалары Шәкәрім және Шоқан 
туралы екі зерттеу еңбегін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұл зерттеулер С. 
Мұқанов мұражай-үйінің қорында сақталған деректер негізінде жазылған. Сондай-ақ 
зерттеулерде белгілі ғалымдар еңбегінен үзінділер келтірілгенінде айта кеткен жөн.

әділғазы  ҚАйЫРБЕкОВ

ҰЛЫ ТҰЛғАЛАР ТУРАЛЫ ЕкІ әҢгІМЕ  
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тұрған Бағдәулет Құдайбердіұлында бар шығар. Оның тұрағы 
Алматыда Лепсинская көшеде №63. Сол балада: Американың  
Бичер Стоу деген әйелі жазған құлдар тұрмысы жайынан, “Том 
ағай балағаны” деген қазақшаға аударғаным бар шығар. Бірақ, 
оларды бастырам деп рұқсат алып еді. Ол екеуін бір баламыз өлең 
де қылып еді, табылса менің сөзше жазғанымды бастырғаныңыз 
мақұл, өлеңшесін өзіңіз білесіз. Қолымда “Шыныбақ әңгімесі” 
деген пьесеге аударуға лайықты бір романым бар болса да басқа 
кісі оқи алмастық шорнабай болғандықтан, көшірмей жіберуге 
болмайды. Және Пушкиннің “Дубровский” деген романын 
қазақша өлеңге аударып, ана бір жылы Семейде бастырылып еді. 
Ол үйде бар еді, мынау адамнан жіберуге болмады.” 

С.Мұқанов Шәкәрімнің хатын 1952 жылы мәшинкеге 
кирилл жазуымен көшіртіп бастырады да, соңына мынадай 
түсініктеме жазады: “Копиясы дұрыс. P.S. Бұл хаттың Шәкәрім 
Құдайбердіұлынікі екенін, біріншіден, – аталған кітаптардан 
білдім, екіншіден, – хатта аталған Бағдәулет деген баласы 
келіп айтты. Кітап беріп жібердім деген адамы әкеп берген 
жоқ. Почтамен салдым деген кітаптары келген жоқ, баласы 
қолындағы кітаптарын берген жоқ. Хатқа “Мұтылған” деп қана 
қол қойылған. С.Мұқанов,. Қолы. 5/Ү – 1952 ж.” 

Мұражай-үйінің қорында Шәкәрімнің 1912 жылы Семейдегі 
“Жәрдем” баспасынан шыққан “Жолсыз жаза яки кез болған іс” 
(Самосуд или случайность) – “Еңлік-Кебек” деп аталған кітабы 
да бар. Жоғарыдағы хат мәтінінде бұл жөнінде “өз қаражатыммен 
1000 (егземпляр) дана бастырып, елге таратып едім” деп қана 
мағлұмат береді. Шәкәрім хатында бұл кітапты Сәбитке беріп 
жібергендігі жөнінде дерек жоқ. Соған қарағанда, С.Мұқановтың 
қолына бұл кітап басқа біреулер арқылы тиген және оны Сәбең 
ұзақ жылдар бойы жасырып сақтаған. Музей қорындағы Мағжан 
Жұмабаевтың “Шолпан” өлеңдер жинағы (1913 ж.), Жүсіпбек 
Аймауытовтың “Мансапқорлар” пьесасы (1925 ж.), Міржақып 
Дулатовтың “Бақытсыз Жамал” (1914 ж.) романы сияқты 
Шәкәрімнің “Жолсыз жазасы” да аса құнды мұралардың бірі. 

“Шәкәрім Құдайбердіұлының телегей-теңіз мол мұрасын 
ғылыми тұрғыда зерттеп, танып-білуге ақын өмірі мен 
шығармаларына қатысты архив деректері мен архивтік 
документтердің маңызы аса зор һәм бағалы, – деп жазды 1988 
жылғы 27 желтоқсанда шыққан “Лениншіл жас” газетінде 
Қазақстан  Орталық  мемлекеттік архивінің аға ғылыми 
қызметкері, белгілі әдебиетші, тарихшы ғалым Бейсембай 
Байғалиев, – Солай бола тұрса да ақыннан қалған бір парақ 
асыл түпнұсқа қағаз назардан тыс қалғандай. Бұл – Шәкәрім 
Құдайбердіұлының 1931 жылы 3 февраль күні елсіздегі 
Саятқорадан Сәбеңе (Сәбит Мұқановқа) жазған әйгілі хаты. Хат 

тексі осы жылғы (1988 жыл. Ә.Қ.) 
“Қазақ әдебиеті” газетінің 17 
июльдегі санында жарияланды. 
Өкінішке орай, ақынның 
әзірге қолда бар бірден-бір 
қолтаңбасының фотокөшірмесі 
газетке жарияланбады. Алайда, 
оқырман көпшілікті ақын 
қолтаңбасымен  таныстырып 
кетуі керек-ақ еді” 

“Асыл түпнұсқа” хаттың 
Орталық мұрағатта сақталуының 
сыры – С.Мұқанов өз қолындағы  
хаттар мен қолжазбаларды көзі 
тірісінде шашау шығармай 
Орталық мемлекеттік мұрағатқа 
өз қолымен тапсырған. “… қолда 
бар хаттарын түгел буып-түйіп 
архивке өткізсе, тура 141 том 
болыпты. Қазақ жазушысынан 
бұрын-соңғы мұндай көп хатты 
көрмеген архив қызметкерлері 
қатты таңқалыпты және 
Сәбеңнің осы бір қастерлі іске 
ұқыптылығына өте-мөте ризалық 
білдіріпті” 

Рас, Сәбит Мұқанов 
кешегі кеңестік дәуірде қазақ жазушылары арасында таптық 
көзқарастың ең алдыңғы қатардағы насихатшысы болған 
адам. Өзі жетімдіктің тақсіретін тартып, байдың жалшысы, 
бақташысы, тұлдыр кедей, батырақ болып жүргенде қол ұшын 
созған кеңестік жүйені жан-тәнімен жақсы көріп, жанашырым 
деп қабылдаған жан. Сол кеңестік жүйеге барынша адал қызмет 
етуге тырысқан. Сол жолда бұра тартқан, асыра сілтеген тұстары 
да аз емес. Кейбір кемшіліктері мен қателіктерін уақыт өте 
келе түзетіп те отырған. Әсіресе, Сәбит Мұқановтың Алаш 
партиясының қайраткерлерімен, Алашордашылармен арадағы 
көзқарас қайшылығы өте күрделі, біржақты шешім жасап,  
біржақты кінәлауға да болмайды…

С. Мұқановтың 1931 жылы баспадан шыққан “ХХ 
ғасырдағы қазақ әдебиеті. 1 бөлім (ұлтшылдық, байшылдық 
дәуір – буржуазно-националистический период)” атты атышулы 
еңбегінде Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Ғұмар 
Қарашев, Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, 
Сәбит Дөнентаев, Бернияз Күлеев, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек 
Аймауытовтардың өмір жолдары мен шығармашылықтары 
талданады. Бұл кітап туралы өзінің арнайы жазған мақаласында 
белгілі  сәбиттанушы, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Т.Кәкішев мынадай бір тұжырымды ой айтады: 
“Сонсын, айрықша ескеретін бір жай, Сәбит Мұқанов бұл 
ақын-жазушылардың творчестволық портретін бірінші жасап 
отырғанын еш уақытта естен шығармайық және олардың кімнен 
кейін кімнің тарихтан орын алатынын айқындау да Сәбеңнің 
үлесіне тиіпті” Бірақ, неге екені белгісіз, осы кітапқа С.Мұқанов 
Шәкәрімді қоспаған. С.Мұқановтың 1930 жылы желтоқсанда 
Шәкәрімге хат жазып, кітаптарын, қолжазбаларын сұратқан  
шағы жоғарыдағы еңбегін жазып жүрген кезімен тұспа-тұс.

Шәкәрімнің 1931 жылы ақпанда жазған аталған хаты 
Сәбеңнің қолына тисе де, кітаптары, қолжазбалары жетпегендігін 
хат соңына жазған ескертпесі аңғартады. Бәлкім, кітаптың екінші 
бөлімін жазғанда пайдаланбақ болды ма екен? Белгісіз. Өкінішке 
орай, “ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің” жалғасы жазылмақ 
түгіл, оны қайта шығаруға, оқытуға тиым салынады, алғашқы 
нұсқасы қазір аса сирек, құнды  кітаптар санатында. Мұражай 
қорында бір данасы ғана сақталған.

С.Мұқанов 1951 жылы “Әдебиет және искусство” 
журналында (№7)  “Абайдың шәкірттері туралы” дейтін 
мақаласын жариялайды. Бұл – сол жылы 13 маусымда Жазушылар 
одағында жасаған баяндамасы. Бұдан бұрын М.Әуезов “Абай 
ақындығының айналасы” атты мақала (1934) жазған болатын. 
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Абайдың ізбасарлары ретінде Ақылбайдың, Мағауияның және 
Көкбай мен Шәкәрімнің аттарын ерекше атайтыны белгілі. Ал 
С.Мұқанов бұдан кейін де Абайдың шәкірттері атала бастаған 
25-30 шақты ақындардың бәрін Шыңғыстаудағы ақындық 
мектебінің өкілдері деуге қимайды.  Көкітай, Ақылбай, Көкбайдан 
басқа Шәкәрім, Тұрағұл, Нарманбет, Әріп, Әсет, Мәшһүр Жүсіп 
Көпеев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаевтарға 
қатысты өзінің таптық көзқарасын ашық білдіреді. Сыңаржақтық 
сол таптық қалыпқа салудан байқалады.

Біздің тақырыбымызға қатысты алғанда, белгілі 
шәкәрімтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор 
Б.Әбдіғазиев бұл жөнінде: “С.Мұқанов бұл мақаласында 
М.Әуезовтің Шәкәрімді, Нарманбетті Абай шәкірттерінің  
қатарына  қосқанын  құптамайды. Бұл да,  сөз жоқ, сол кездегі 
солақай сын мен даурықпа идеологияның салқыны еді” – дейді.

Шәкәрімнің Сәбитке  жолдаған  хатында: “… жергілікті 
үкімет басындағы кейбіреулердің  қараңғылығынан  қолда  
қаражат, баста бостандық қалмай тұр” деген сөйлем бар. Шәкәрім 
де қызыл саясаттың құрбаны болды. Әйтсе де С.Мұқанов 
Шәкәрім шығармаларымен, оның ішінде “Қалқаман-Мамыр”, 
“Ләйлі-Мәжнүн”, “Еңлік-Кебек” дастандарымен таныстығын 
М.Әуезовке 1941 жылы Мәскеуден жазған хатында да білдіреді. 
Ендеше, белгілі мұхтартанушы, филология ғылымдарының 
докторы Тұрсын Жұртбайдың: “Халық тарихы туралы әр 
кездегі қарама-қайшы пікірлеріне, тіпті, кейде оқиғаның тым 
асқынып кетуіне тосқауыл қоюдың орнына, сол ағымға өзі де 
қоса араласып кетуіне қарамастан, Сәбит Мұқанов өзінің туған 
халқын сүйген. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев,  Шәкәрім Құдайбердиев туралы мәліметтерді оларды 
ауызға алуға болмайтын күннің өзінде мақалаға кіргізуінде, 
әрине, сынап отырып, үлкен мән бар. Ол да күрестің бір түрі, ең 
болмаса, атын елдің есінде қалдырудың амалы еді”  – деуі  ақыл 
таразысына  жүгінгенін аңдатады. Белгілі сәбиттанушы ғалымдар 
Т.Кәкішевтің, Қ.Ергөбектің, т.б. өз пікірлерінде мәселеге дәл 
осы қырынан келіп, екпін түсіре назар аудартуларында айқын 
көзқарас қалыптастыру ниеті құптарлық.

С.Мұқановтың Шәкәрім поэзиясымен таныстығына, тіпті, 
образды ой топшылауларындағы ұқсастыққа дәлел ретінде 
зерттеушілер мынадай салыстырулар да жасайды: “Ақындық туралы 
өлеңдерінің бірінде Шәкәрім “Ғаскерім – өлеңім мен сөздерім” 
деген ойды да айтады, осы образды оралымға кейін жазылған 
С.Мұқановтың “Сөз – Советтік Армия” деген өлеңі үндесіп, жалғасып 
жатыр. Лирикалық поэзия мектебін Абайдан және Абайдың үлгі 
тұтқан ақындары Пушкин, Лермонтовтардан бастаған Шәкәрім 
шығармаларында ұстаз ықпалы әдемі де айқын сезіледі.

1969 жылы 3 желтоқсанда “Қазақ әдебиетінің даму 
заңдылықтарын зерттейтін” ғылыми-үйлестіру кеңесі мен 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 
ғылыми кеңесі бірігіп, Шәкәрім Құдайбердиевтің мұрасын 
бағалауға байланысты мәжіліс өткізген екен. Онда С.Мұқанов, 
Ғ.Мүсірепов, Ә.Тәжібаев, М.Базарбаев, Ы.Дүйсенбаев, 
С.Қирабаев, Ә.Нұрпейісов, т.б. сөз сөйлеп, Шәкәрім 
шығармашылығын зерттеудің жолдарын талқылайды. Осы 
мәжілісте С.Мұқанов былай депті: «Шәкәрім бір қазаққа  хат 
жазған жоқ, маған ғана бір хат жазған еді, сол хаты менде бар, 
сонда барлық пікірін жазған. Қандай принцип ұстаған, не істеп 
жатыр, шығармасы қашан жазылған, осылары бар. Осы хатта 
біраз мән бар. Хаты жазушылық жолының есебі сияқты». 

Әрине, бұл сөзінде Сәбең Шәкәрімге алдымен өзі хат 
жазғанын, содан соң одан жауап хат келгенін тәптіштеп жатпаған. 
“Маған ғана бір хат жазған” деп сенімді түрде айтуына қарағанда, 
бұрын замандас тұстастарынан сұрастырып байқаған да сияқты. 
Қалай болғанда да Шәкәрімнің осы өзіне жазған жалғыз хатын 
Сәбең сұрапыл, қысталаң кезеңдерде жыртып тастамай, жойып 
жібермей, аман алып шықты!

1988 жылы Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіровтің мұражай 
қорынан Шәкәрімнің бірнеше өлеңдерінің қолжазбасы 
табылғанда оның нақты Шәкәрімдікі екендігін анықтау үшін 
ҚР Орталық мұрағат қызметкерлері Шәкәрімнің Сәбитке жазған 

хатындағы  қолтаңбасына жүгінген. Өйткені, бұл хат  мәтіні 
соған дейін Шәкәрімнен қалған жалғыз түпнұсқа қолтаңба 
саналып келді.

Сөйтіп, “Елуінші жылдары Абай шәкірттеріне қарсы болған 
Сәбит Мұқанов алпысыншы жылдары “Туманян дашнактарға 
қатысқан. Оны бір халық көсем тұтады. Ал, Шәкәрімде жаңа 
өмірге қарсы ештеңе жоқ”, - деп, Шәкәрімді ақтау, арылтуға 
барын салды”, – дейді ғалым-сыншы Құлбек Ергөбек.

С.Мұқановтың “Шәкәрімде жаңа өмірге қарсы ештеңе жоқ” 
деуінің астарында көп әңгіменің қозғауы жатыр. Шәкәрім 1917 
жылы “Бостандық туы жарқырап” дейтін өлеңін жазады. Одан 
кейін жылы белгісіз “Бостандық таңы атты” деген өлеңі тағы бар. 
Бірақ, нағыз тапшыл, кедейшіл Сәбит Шәкәрімнің бұл өлеңдерін 
ауызға алмайды. Оның себебі, 1917 жылы ақпан төңкерісін 
Алаштың қайраткерлері қуана қарсы алғаны белгілі. Қуанышты 
бірте-бірте күдік жеңді. 1917 жылғы қазан төңкерісі қоғамдық 
дамудың арнасын мүлде басқа жаққа бұрып жіберді.

Шәкәрім:                      
Енді өмір не болар,
Күн туа ма оңалар – 
Түзелер не жоғалар,
Бал ашайын шамалы.
Еркін тиіп қонысы,
Кеңір ме екен өрісі,
Не болады орысы,
Соны ойлайық бағалап.
Патсалық енді тірілмес,
Бұлайша билеп жүрілмес,
Николай ісі білінбес,
Айтқаным емес табалап.
Орыс әзір тына алмас,
Орнығып жұмыс қыла алмас,
Болмас па  екен тайталас,
Бірін-бірі сабалап , – дейді.

Араға ғасырға жуық уақыт салып, осынау өлең жолдарының 
тереңіне үңіліп көрсеңіз, Шәкәрімнің со заманда-ақ болашақты 
болжап, қуанса да қауіп ойлап, көрегендік танытқанына таңырқай 
қарайсыз. Қауіптің қай жақтан келерін де тап басқан. “Орыс әзір 
тына алмас” деп қазаққа келген бостандықтың бағасы қымбатқа 
түсетінін де бағамдаған. Жаңаға қарсы болмаса да, көзсіз құптап, 
ессіз ере жөнелуден тартынғаны сезіледі.

“Өмірінің соңғы жылдары мен күндерін тауда жалғыз өткізіп 
жүрген жетпіс үштегі Шәкәрім 1931 жылдың 2-октябрінде 
дүниеден кетті. Зұлымның, сұмның қолынан асыл адам қаза 
тапты. Қаныпезерлер оның сүйегін құдыққа тастайды, туыстары 
кейін мүрдесін тауып, жерлеген… Оған ұзақ жылдар бойы 
буржуазиялық ұлтшыл “Алаш” партиясының қызметіне, Совет 
өкіметін орнатуға қарсылар тобына – бай-кулак элементтерге 
қатысы бар делінген кінә тағылды, аты аталмайтын болды. 

Абай елінің тарихын зерттеп жазған Бекмұхамед Исабаев 
көзкөргендердің куәлігімен: “… Бердеш (Кейбір деректерде 
көтеріліс басшыларының бірі, Шәкәрімнің жақын туыстарының 
бірі Берлеш Әзімбаев. Ә.Қ.) Шаһкәрім атын жамылып, Шыңғыстау 
халқын көтеріліске шақырды, халық қырғын тапты. Шаһкәрімдей 
адамды адастырды…” деп және Шәкәрімді екі ұлыңды совет 
өкіметі өлтірді, үшіншісі түрмеде жатыр, несіне қарайлайсың, 
Қытайға өтіп кетейік, қажы атың бар, ондағылар атыңа қанық, 
бізге жол көрсет деп үгіттегендерін, сол күні қажының қасында 
болған Қасымбектің айтуымен былайша жалғастырады: “…
Қажы зарлап-зарлап, ақыры ерді бізге. Қажы ерген соң, жаңа күш 
бітті. Жүріс-тұрыста, жер-жол табуда қысылысымыз жоқ. Бәрін 
қажы нұсқайды. Қуғын күшейді. Кеткеннен басқа жол қалмады. 
Аялдауға болмайтын болды. Шыңғыстау баурына – Аршалыға 
құлап, одан жайлауға шығып, Қытайға бет алған жолда Қажы 
атылды ғой…” дейтін жаңа деректерді алға тартады. Ендеше  С. 
Мұқанов  Шәкәрімнің Шыңғыстау ауданындағы Совет өкіметіне 
қарсы құралды көтеріліске қатыстылығы, өзінің оққа ұшқандығы 
туралы деректерді ойдан шығармаған. Бірақ, Қажының атын 
басқалар өз мақсаттарына пайдаланып кеткендігін білмеуі де 
мүмкін.
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Шәкәрім өзінің “Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі” 
атты кітабын 1911 жылы Орынборда өз қаражатымен шығарған. 
Бұл жөнінде С.Мұқановқа жазған хатында да айтқан. Ал 
осы шежіремен Сәбит Мұқанов жақсы таныс болған. Белгілі 
әдебиетанушы, абайтанушы ғалым Қайым Мұхамедханов өзінің 
“Шаһкәрім” атты мақаласында: “Сәбит Мұқанов “Жарқын 
жұлдыздар” (1964) атты монографиясында Абайға арналған 
бөлімінде Шаһкәрім шежіресіндегі тарихи мағлұматтарды 
мол пайдаланған. Бірақ ешбір жерде Шаһкәрім шежіресі 
аталмайды, шежіреге сілтеме жасалмайды” – деген. Содан 
соң “Жарқын жұлдыздардың” 159, 166-167-беттеріндегі және 
Шәкәрім шежіресінің 61-62, 44-беттеріндегі сәйкестіктерді 
нақты мысалмен көрсеткен. Тек Сәбиттің ғана емес, Әлкей 
Марғұланның да осы шежіреге сілтеме жасамай кітабында дайын 
деректерді пайдаланғанын айтады. Мұның басты себебін – “кінә 
тағылды, аты аталмайтын болды” деген пікір анықтап, дәлелдеп 
тұр. Шежіреге сілтеме жасамаса да, С.Мұқанов “Жарқын 
жұлдыздарда” әлгіндей деректерді пайдаланар алдында, мысалы: 
“Арғын” деген аттың қайдан шыққаны туралы ғылымда мынадай 
жорамал бар…” (159 б.) деп бастайды. “Ғылымда” деген сөз 
әлдебір түпнұсқаға мегзеп тұрғаны анық. Ал оны нақты көрсете 
алмауының себебін айттық. 

Шәкәрім орыстың ұлы жазушысы Лев Толстоймен хат 
жазысып, пікір алмасқанын Сәбетқазы Ақатай, Ғарифолла Есім, 
Ғалым Боқаш, т.б. ғалым-зерттеушілер талдап-таразылап жүр. 
Мынаған назар аударайықшы: “Үшінші сұрағыма Толстой: - 
Жазушының артық қасиеті – өз қатесін көріп, оны түзей алуы. 
Бұл әркімнің қолынан келе бермейді. “Біреудің қатесін біреу 
көреді” деген бар. Бәрінен де адам өз қасиетін өзі түзегені артық. 
Өз қатесін өзі түзей алатын қасиет адамның өз бойында бар. Ол 
– адамға біткен ақ жүрек. Егер адам өзі істеген ісін, жазған сөзін 
ақ жүрегіне сыната білсе, ақ жүректің нәзік сезімін ашып бере 
алады. Ақыл толғауынан өткен қорытындыны жүрек елегінен 
өткізу керек. Жүрек ықпалына беріліп дағдыланған адам өз 
мінін де, біреудің мінін де көре алады. Сондықтан, әділ сыншың 
– ақ жүрегің, - деп жауап берді. Осындай ақыл, кеңес берген 
Толстойды мен ұстазым деп бағалап, ардақтаймын, – дейді 
Шаһкәрім” 

Осы өзінің қатесін өзі көріп, өзі түзететін қасиет – қазақ 
жазушыларының ішінде Сәбит Мұқановқа ерекше тән. Бұған 
сәбиттанушы ғалымдардың көптеген пікірлерінен дәлел келтіруге 
болады. Ең берісі, Шәкәрімді ақтауға белсене атсалысуынан да 
ақ жүректігі байқалып тұр ғой. 

Шәкәрім 1912 жылы “Айқапта” (№5) білімділерге өтініш-хат 
жариялайды. Бес сауалдың жауабын сұрайды.  “Бес сауал мынау: 
1. Алланың адамды жаратқандағы мақсұды не?  2. Адамға тіршілік 
ең керегі не үшін? 3. Адамға өлген соң мейлі не жөнмен болсын 
рахат-бейнет (сауап-азап) бар ма? 4. Ең жақсы адам не қылған кісі? 
5. Заман өткен сайын адамдардың адамшылығы түзеліп бара ма, 
бұзылып бара жатыр ма? Қай түрлі жауап берсеңіз де дәлеліңіз 
не? Шаһкарим Хұдайбердіоғлы.”  Бұл сауалдардың әрқайсысына 
жеке-жеке еңбек арнауға болады. Қазіргі кезде қазақ ғалымдары 
арасында ондай ізденістер бар. Академик Ғарифолла Есім 
өзінің “Шәкәрім” атты еңбегінде осы бес сауалдың да жауабын 
іздейді. Толыққанды толғамдар жасайды. Ой тарқатады. Пікір 
жарыстырады. Жауап демейді, “сауалға ізденіс” дейді. Мәселен: 
“Байқап отырсақ, адам баласының жауапқа қанағаттанған кезі 
болмаған. Бәрі уақытша. Сұрақтың жауабы дәл сәтінде дәлелді 
болғанмен, заман оза, күндер өте сол дәлел дәлелсіздене бастап, 
адамның күдік сезімін оятып, жаңа жауап іздеу басталады”, – 
дейді философ-ғалым.

 Шәкәрімнің бес сауалын тілге тиек етудегі мақсатымыз 
– Сәбит Мұқановқа 1931 жылғы жазған хатында ол өзінің 
кітаптары мен қолжазбаларын таныстырумен қоса, өзін мазалап 
жүрген өзекті сауалдарды да, көзқарастарын да білдіреді.

Шәкәрімнің хаты былай жалғасады: “Бұлардан басқа да 
аудармаларым, өлең, сөздерім бар, бірінші уақыт тығыз болып, 
екінші қырық бес жасымнан бергі өлең, сөздерім философия 
жағына салынып: об отвлеченного вопроса объективное 
рассуждение болғандықтан, үкімет басуға рұқсат қылмас және 
бұл кезде халыққа тарату да лайықсыз ба деп жібермей қалдым. 

Себебі: жан сыры, жаралыс сыры, дүниедегі тәмам шатақ діндер 
туралы жазылған. Қырықтан аса бергенімде: Жан не? Дін не? 
Барша әлем қалай жаралған, адамға жаратушы жағынан не 
өзінің ар, нысабы жағынан салынған міндет бар ма? Болса ол не? 
Адамда толық ерік бар ма? Жан өлген соң жоғалатын зат па? Адам 
бұл өмірде не ғылған жөн? деген сияқты ылғый дене сезімімен 
сезілмей іш жаққа: әдетіне, дініне, нанғанына, құмарына 
бұрылмай ойлайтын ноқтасыз – таза ақылмен ғана білетін істер 
туралы: дін ғалымы, ғылым ғалымы, ойшыл философтардың 
бұл туралы жазған кітап, айтқан сөздерін өзімше сынға алып, 
дұрысын алып, терісін тастап шығарған қорытындыларым еді. 
Мен: пәлен пайғамбар, түгілен профессор айтты дегенге тоқтап 
қалмаймын. Өз ақылым қабыл алмағанды кім айтса да теріс 
көрем. Бірақ ақыл қабыл аларлық дәлел айтса ол кім болса да 
бас ұрам. Мақтанып кеттім.  Мақтан емес іздегенім, тамам адам 
пайдасы болғандықтан, ақылым айтқан хақыйқатты айтпай тұра 
алмаймын. Еріксізбін.”

Міне, С.Мұқановқа жазып отырған  хатында Шәкәрім 
өзінің білімділерге сонау 1912 жылы қойған сауалдарын басқа 
бір қырынан алға тартады. Осы сауалдарға өзінің “философия 
жағына салынып” жауаптар іздегенін де жасырмайды. Жан 
сыры, жаралыс сыры, жаратушы міндеті, дін сыры, адамның 
ары, әдеті, нанымы, құмары, нысабы, т.б. жөнінде “қырықтан 
аса бергенінде” ой кешіп, Абай секілді дүние сырына үңілуге 
бет бұрғанын ашық айтады. Шәкәрімнің ойшылдығы әлгі сұрақ-
сауалдарды қоюынан-ақ аңғарылады. Қ.Мұхаметхановтың: 
“Шаһкәрім сыншыл еркін ойдың, өз сөзімен айтқанда, “ноқтасыз 
ойдың”, “сау ақылдың” адамы”  деуіне толық қосыламыз.

Шәкәрім арнайы оқу орындарында оқымаса да, 
зерттеушілерінің пікір тоғыстыруынан аңғарылатындай, оның 
ең үлкен мектебі – Абайдың мектебі екендігіне дау жоқ. Ол, 
тіпті, қажылық сапармен екі рет Меккеге сапар шеккенде, 
мұсылмандық парызын өтеумен қоса, ілім-білім жинап 
қайтқандығын, Меккеден, Мәдинеден, Стамбұлдан, Парижден 
қаншама кітаптар арқалап әкелгендігін шәкәрімтанушылар 
салыстыра пайымдайды. Шәкәрімнің діни ұстанымдары, 
философиялық көзқарастары енді зерттеле бастады. Сондықтан, 
оның қазақ білімділеріне қойған сауалдары, Лев Толстойға қойған 
сауалдары, С.Мұқановқа жазған хатындағы сұрақтар өзара 
сабақтасып жатқандығын байқаймыз. Дала ойшылы оңашада, 
елсізде, қалың жұрттан шеттеп, кеңестік өмір  салттарын жан-
дүниесімен қабылдай алмай, саяқ ғұмыр кешіп жүрген кездерінде 
қоғамның, адамның, жаратылыстың құпияларын өз бетінше 
ашуға әрекет жасайды.

“Шәкәрімнің тағдыры нағыз кәсіби ойшылдың тағдыры. 
“Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда” деп Абай ұстазы 
айтқандай, ойшылдық еш адамға тыныштық, бейбіт-рахат өмір 
әкелмеген, ойшылдық – рух мазасыздығынан туатын шексіз 
талап. Біреулер айтады: ойшылдықтың негізі – білмекке құмарлық 
деп, тегі,  бұл толығымен қабылданатын шындық болмаса керек. 
Білмекке құмарлық ғылым жолы, ойшылдық ғылымнан тыс, 
бәлкім жоғары немесе сапалық ерекшелігі өзгеше. Ойшыл адам 
тек біліп қана қойып, онымен қанағаттанбайды, ол білгенін 
түсінікке айналдырумен харекеттенеді”  – деп Ғ.Есім  Шәкәрім 
ойшылдығының терең сипатын аша түскен.

Шәкәрімнің хаты былай аяқталады: “Міне, осыны айтып 
отырғанымда адамшылық арым: барша адам баласына пайдалы 
деп 30 жыл инемен құдық қазып тапқан хақыйқатты неге жіберіп, 
алдымен осыны басуын неге тіленбейсің деп еркімді билеп, “Жан 
сыры, Жаралыс сыры” деген қысқаша қорытындымды тағы 
жібердім. Әттең, дүние, осыны құры қазақша ғана басып қоймай, 
орысшаға да жақсы переводпен (смыслен.) переводтап, ғылымды 
азаматтың  бірі еңбек етіп, переводын өзіме көрсетер ме еді? 
Қазақшасы тез басылып шығар ма еді? Тірі күнімде не қарсы 
айтылған дәлелді сындарын, не білімді ойшылдардың қабыл 
алғанын біліп өлсем армансыз болар едім. Бұл “Жан сыры”, 
“Жаралыс сыры” басылмайтын болса, тез қайтарғаныңызды 
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өтінемін. Лажы болса, қолжазбаларымның бәрін қайтарып 
отырарсыз. Тағы бір тілегім: менің қай жазбам басылса да, 
басылысымен баспахана қаражатымен маған әрқайсысынан елу 
данасын жіберсеңіз екен. Балаларыма, достарыма мирас деп беру 
үшін. Қайсысы басылса да Мұтылған деген атыммен басылғаны 
жөн болар еді. Бір сөзім: менің кейбір өлеңдерім қазақтың 
бұрынғы өлең, жырларының әнімен айтылмайды, әрқайсысының 
өзім шығарған әні (матифы) бар. Әнді хатпен ұғындыруға 
болмайды. Өзім барып ұғындыруға, жергілікті үкімет басындағы 
кейбіреулердің қараңғылығынан қолда қаражат, баста бостандық 
қалмай тұр. Хош! Бақытты болыңыз!  Мұтылған.”

Лев Толстой елуден асқан шағында “Жан сыры” және “Менің 
дінім қайсы?” дейтін ой-толғауларын жазған екен. Шәкәрім де 
өзінің ғұмырының соңғы отыз жылын тұтастай дерлік дүние 
сырын ұғуға арнағанын екпін түсіре ескертуінде үлкен гәп 
жатыр. Енді сол еңбегінің тасқа басылып, жарық көргенін 
армандайды. Өзінің 8 айлық қана көрер жарығы барын сезгендей, 
“тірі күнімде”, “біліп өлсем” деген сөз  тіркестерін қолданыпты. 
“Баста бостандық қалмай тұр” деуінен қауіп ойлап, алаң көңіл 
бола бастағаны да байқалады. Шәкәрім “Мұтылған” – яғни 
“Ұмытылған” деген әдеби бүркеншік атты таңдауында да терең 
астар бар. Бірақ, ол  ұмытылған жоқ, ұмытылмайды да.

“Шәкәрімнің мейір мен зорлық, әділет пен зұлымдық, ғылым 
мен мораль, адам мен заман туралы толғаныстары екі ғасыр 
шегіндегі қазақ қоғамдық ойының марқайған қалпын, бүкіл 
Түркістан өңіріндегі алдыңғы қатарлы, биік өресін айғақтаса 
керек”, – дейді көрнекті жазушы, ғалым Мұхтар Мағауин.

Елсіздегі Саятқорадан жолданған хаттан суыртпақталған 
сыр сорабы тармақталып барып, Шәкәрім мен Сәбит 
қарым-қатынастарын жаңаша байыптауға ұласатынын 
байқаймыз. 

С. Мұқановтың мұражай қорындағы  аталған хат, фотосурет 
және кітап Шәкәрімнен қалған жәдігерлер ретінде аса бағалы, 
құнды.

 2. ШОҚАН ШЫҚҚАН ШЫҢ

Қазақ әдебиетінің классигі Сәбит Мұқановтың музей-үйінде 
келушілердің назарын ерекше аударатын бір жәдігерлік бар. Ол 
– қазақтың ұлы ғалымы –  шығыстанушы, ағартушы, саяхатшы, 
этнограф  Шоқан Уәлихановтың бәкісі. Иә, ұшы сынған, жүзін тот 
басқан, сабы перламутрмен қапталған, сабының жоғарғы жағы 
металлмен өрнектелген, үш жерден ұсақ шегемен бекітілген,  
ұзындығы 17 см., ені 1 см.,  көнерген кіп-кішкентай бәкі. «Бұл 
бәкі мұнда қалай келген?» деп сұрайды музейге келушілер 

көбінесе... 
Академик-жазушы 

Сәбит Мұқанов  Шоқан 
Шыңғысұлының өмірі 
мен шығармашылығын 
зерттеуге бүкіл саналы 
ғұмырын арнаған. Ол ел 
ішінде Шоқанның ата-
бабаларының шежіресін 
таратып, арғы Абылай, 
бергі Уәли, Шыңғыс 
туралы айтылатын аңызға 
бергісіз әңгімелерге де 
жасынан құлағдар болып 
өскен. Ш.Уәлиханов 
туралы «Ариадна 
арқауы» атты алғашқы 
пьесасы 1945 жылы 
Мәскеу-Ленинградтың 
«Искусство» баспасынан 
жарық көрген. Орыс 
тіліне аударған 
В.Шкловский. Пьеса 
1953 жылы «Шоқан 

Уәлиханов» деген атпен жаңадан жазылған. Н.Погодин атындағы 
Солтүстік Қазақстан облыстық орыс драма театры «Шоқан 
Уәлиханов» спектаклін Мәскеудегі Кіші театр сахнасында да 
көрсеткен. Республика театрларының репертуарларына еніп, көп 
жылдар бойы қайталана қойылып келді. С.Мұқанов Шоқанның 
өмірі мен шығармашылығын талдаған ғылыми зерттеу еңбегін 
(«Шоқан Уәлиханов») 1962 жылдың 1 тамыз – 2 қарашасы 
аралығында жазып шыққан. Кейін Шоқан мен Абай туралы  
монографияларын жинақтап, «Жарқын жұлдыздар» деген атпен 
жарық көрген бұл бағалы зерттеу еңбегі (1964ж.) Қазақ КСР 
Ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығын 
да иеленген (1967ж.). 

Музей кешенінің қорында Сәбеңнің Шота Уәлихановтың 
әкесі Ыдырысқа жазған хатының көшірмесі сақталған.  Енді 
содан үзінді келтірейік: «... Шоқан туралы: халыққа адал атқарған 
еңбек өлмек емес қой, әсіресе, біздің елде. Шоқанды көбірек 
зерттеп жүрген адамның бірі менмін. Бірақ, ол туралы әлі үлкен 
еңбек жаза алған жоқпын. Жазылған біраз мақалаларымды, 
Москвада орыс тілінде шыққан «Нить Ариадны» атты пьесамды 
Шоқанның зор образына лайықты киім демеймін. Бірақ 
олармен тынып отырған мен жоқ. Ойым – үлкен романда. Оған 
біраз материалдарым бар, бірақ жеткіліксіз. Жеткізу үшін: 1) 
Шоқанның туып-өскен жерлерін аралауым керек. 2) Омбы 
архивінде біраз отыруым керек. 3) Қашқарияға барып қайтуым 
керек. Осы үшеуінің алғашқы екеуіне өткен жаз аттанам ба деп 
ем, қол тимеді. Ойым сізді де көру, кеңесу еді. Енді тіршілік 
болса, алдағы жазға жиналам. Ол-пұлдарды сұрап (Шоқанға 
байланысты) сізді әурелегім келеді де, сұрайтындарымды 
хатқа сыйғыза алмаймын. Осында алдыртуды да ойлаймын. 
Академияға бұл жөнінде сөйлесіп те жүрмін., нәтижесін 
хабарлаймын. Жалпы хатпен хабарласып тұрайық, ағай! Інілік 
сәлеммен – Сәбит Мұқанов 30. 10. 1948 жыл. Алматы». 

Бұл хат Сәбеңнің ішкі сырын сыртқа жайып салып тұр ғой. 
Шоқан туралы роман жазуды әу бастан-ақ ойға алғандығына 
бұл да дәлел. Ал Ыдырыс Уәлихановпен Сәбең жолығысқан, 
әңгімелескен, Шоқан туралы көп деректер алған. 

С.Мұқанов Мәскеудің, Ленинградтың, Омбының, 
Алматының мұрағаттарынан Ш.Уәлихановқа қатысты мол 
мағлұмат жинақтаған. Шоқанның күнделіктеріне шолу жасай 
отырып жазған дәптерінің көшірмесі де Музей кешені қорында 
сақтаулы. Бұл жөнінде: «Сәбит Мұқановтың «Шоқан Уәлиханов» 
пьесасы драма театрында қойылатын болып, Шоқан рөлін ойнау 
міндеті маған жүктелді, – деп еске алады Қазақстанның халық 
артисі Нұрмұқан Жантөрин, – Сәбең мені ертіп, үйіне әкелді. 
Өзінің жұмыс кабинетіне өткізді де, шкаф тартпасынан бір 
қолжазба шығарды. Соны маған ұсынып тұрып: – Мынаны қазір 
осы кабинеттен шықпай оқы. Бітірген соң сөйлесеміз! – деді. 
Бұл он сегіз жасар Шоқанның күнделігі екен. Мен құныға оқып 
шықтым». (Кітапта: «Кәдімгі Сәбит Мұқанов. Естеліктер кітабы. 
– Алматы: Жазушы. 1984 – 392б.).

Осыған сабақтастыра өрбітер ойды қазақ театр өнерінің 
негізін қалаушылардың бірі, халық артисі Қапан Бадыров жазып 
қалдырыпты: «Сәбит Мұқановтың драмалық шығармалары 
негізінде қойылған құнды спектакльдің бірі – «Шоқан 
Уәлиханов». Спектакльде жұртшылық сүйіп қарайтын, жақсы 
бейнеленген – Нұрмұқан Жантөрин ойнаған Шоқан рөлі. ... Біз 
актер Нұрмұқанның өнер жолында бағын ашқан рөль – осы Шоқан 
деп танимыз. ... 1956 жылғы май айында «Шоқан Уәлихановтың» 
премьерасы болды. Театрға жұртшылық тарапынан ризалық 
пікірлер, зор алғыстар айтылып, спектакль қабылданды. «Шоқан 
Уәлиханов» пьесасы қазақ драматургиясында классикалық 
шығарманың бірі болып қалды. Қажырлы еңбек, жігерлі 
шабытпен жазылған Шоқан образын сахнадан көріп, Сәбеңнің 
қатты қуанғанын білеміз. «Шоқаным қайта туғандай болды-
ау! – деп шаттанатын Сәбит аға» (Кітапта: «С. Мұқанов туралы 
естеліктер». Астана, Елорда. 2001. – 480 б.).

«Жол таптым бар қазақтың жүрегіне» деп батыл байлам 
жасаған Сәбит Мұқанов шығармашылық жолының үлкен бір 
асуын Шоқан өмірінен көркем роман-тетралогия жазуға арнайды. 
«Аққан жұлдыз» деп аталған бұл роман-тетралогияның екі кітабы 
ғана жарық көріп (1967, 1970ж.ж.), үшінші кітабын бастаған 
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1973 жылы жазушы ғұмыры тұйықталған еді.
Көрнекті ғалым, қазақ драматургиясының 

білгірі  Рымғали Нұрғалиев:  «Шоқан 
Уәлиханов» драмасынан кейін көп томдық 
романдар шоғырының алғашқы кітаптары 
дүниеге келді. Кітапханалар, архивтер, Шоқан 
болған қалалар, Шоқан басқан жолдарды 
Сәбит Мұқанов түгел көрді; шекарадан өтіп, 
Шығыс Түркістан, Қашқарға дейін барды. 
Ұйғыр халқының қалың ортасында болып 
келген соң, ойланып, толғанған, тақырыпты 
терең білуден, материалдың маңыздылығынан 
барып драматург бір объектіден өзектес екі 
шығарма – пьеса-дилогия тудырды. Сөйтіп, 
Шоқанның жас жігіт кезін көрсететін «Қашқар 
қызы» атты екі бөлімді тарихи драма дүниеге 
келді» – деп жазған болатын (Р. Нұрғалиев. 
Арқау. Т.1. Алматы. 1991.–190 б.).

Сәбит Мұқанов 1956 жылы Қытай Халық 
Республикасына саяхаттап барып, «Алыптың 
адымдары» атты көлемді жолжазба кітабын 
1959 жылы шығарған болатын. Сол кітаптың 
«Шыңжаң» атты тарауында: «Шыңжаң аталатын өлкенің 
негізгі жерлерін, әсіресе, бұрын «Қашқария» немесе «Шығыс 
Түркістан» немесе «Кіші Бұхара» аталатын жерді көру керек, 
ол менің Шоқан Уәлиханов туралы алдағы күнде жазсам деп 
жүрген шығармама қажет» дейді С. Мұқанов (233 б.). Осы 
арқылы Қытайға сапарының негізгі мән-мақсатын аңғартады. 

Ғажайып тұлға Шоқан Уәлиханов өмірі мен шығармашылығын 
зерттеп, зерделеуде қазақтың екі академигі – Әлкей Марғұлан 
мен Сәбит Мұқановтың сіңірген еңбегі өлшеусіз. 1961 жылы 
Қазақ КСР Ғылым академиясы Ш.Уәлихановтың бес томдық 
шығармалар жинағын шығарды. Оның жауапты редакторы 
Әлкей Марғұлан еді. С. Мұқанов  редакциялық алқаның 
құрамында болған. Әлекең Сәбеңе  бес томдықты сыйға тартып, 
І-томына мынадай қолтаңба қалдырыпты: «Қадірлі Сәбитке! 
Теңізге шомылғандай сүйсініп оқуға! Әлкей Марғұлан. 25 июль 
1961 жыл». Шоқанның азғантай ғана ғұмырында 200 баспа табақ 
ғылыми жұмыстар жазып қалдыруы таңқаларлық жайт қой, 
шынында! Оны оқығанда «Теңізге шомылғандай» күй кешуге 
болатынын ғұлама Марғұлан қалай әдемі аңғартқан. Академик 
Н.И.Веселовскийдің «Шығысты зерттеу әлемінің аспанынан, 
қазақ хандарының ұрпағы, орыс армиясының офицері Шоқан 
Шыңғысұлы Уәлиханов аққан жұлдыздай зымырап өте шықты. 
Орыстың Шығысты зерттеушілері оны бір ауыздан дағдыдан тыс 
көрініске санап, түрік халықтарының тағдыры туралы аса зор, 
аса қажетті жаңалықтар ашуды күткен еді...» (Ш.Ш.Уәлиханов. 
Бес томдық шығ.жинағы. І-том. Алматы. 1961.– 96 б.) – деген 
сөзі Сәбит Мұқановқа көп ой салғанын роман атауын «Аққан 
жұлдыз» қоюынан да аңғарамыз.

Қазақстанның халық жазушысы, ақын Мұзафар Әлімбаев 
шығарманың жазылу тарихына қатысы бар мынадай бір дерек 
келтіріпті: «...Министрлер Советінің 2-ші демалыс үйі. Сәбең 
мені өзінің нөмеріне шақырды. «Аққан жұлдыздың» екінші 
томын жазып жатыр екен. Бір шағын бөлме, шағын стол, үсті 
толған блокноттар. Сарғайып кеткен, атам заманғы, жұқа-жұқа 
блокноттар. – Ал, мен саған бір қызықтарды көрсетейін. Мынау 
1928 жылғы дәптер, мынау 1925 жылғы. Мынау 1936 жылғы... 1940 
жылғы... Ұсақ әріптермен жазылған. Араб алфавитімен... – Сен 
білесің бе: Мен Шоқанға байланысты материалдарды жинағаныма 
биыл елу үшінші жыл. Мен ең алғаш ғалымның інісі мылқау 
Мақының суреттерін бір үйден көрдім. Жинауды содан бастадым, 
– деді Сәбең» (КСМ.117 б.). Бұл, сірә, 1968-69 жылдар болса керек. 
Куәгердің куәлігімен нақтыланған академик-жазушының бір ауыз 
сөзі «Сәбит Мұқанов өмірінің соңғы жылдарында ғана Шоқанға 
қызығушылық білдірді» дейтін сыңаржақ пікірді мүлде жоққа 
шығарып тұр. Сәбең «Мен Шоқанды тануға бүкіл ғұмырымды 
арнадым!»  дегісі келген, сірә. 

«Сәбеңнің көркемдік тәжірибесіне дұрыстап назар аударсақ, 
– дейді көрнекті сәкентанушы, сәбиттанушы ғалым, профессор 

Тұрсынбек Кәкішев, –  әсіресе, тарихта 
болған қайраткерлер жөнінде жылдар бойы 
ізденіп, толғанып барып  шығарма жазуға 
отырғанын көреміз. Оған осы Шоқан 
тарауы мықты дәлел. Әуелі мақала, онан 
кейін пьеса, ірі дүниеге кірісер алдында 
монографиялық зерттеу жасап алып, роман 
жазуға кіріскен. Әрине, өкініштісі, «Аққан 
жұлдыздың» аяқталмай қалғаны, әйтпесе, 
қазақ тарихының ең бір шұрайлы кезеңінің 
көркем шежіресі жасалар еді» (Кәкішев 
Т., Ахмет К. «Сәбит Мұқанов». Әдеби-
ғылыми ғұмырнама. Алматы. Арда, 2005, 
– 276 б.). Сондай-ақ, сәбиттанушы ғалым, 
профессор Құлбек Ергөбектің: «Аяқталмай 
қалған «Аққан жұлдыз» еркін романы 
және аяқталмай қалған «Қазақ қауымы» 
тарихи-этнографиялық кітабы – бұл екеуі 
іштей сабақтас туындылар. Бірін-бірі 
толықтыратын, бірін-бірі ашатын бұл екі 
еңбек  өмір бойы халық атынан сөйлеп 
келген жазушының шын мәнінде халықтық 

ойға, ұлттық мұратқа оралуы еді» деуінің жөні бөлек (Ергөбек 
Қ. «Сәбит Мұқанов». Оқу құралы. – Алматы, Санат, 2000 – 
320б.). Шоқан өміріне терең үңілген сайын Сәбит Мұқанов оның 
қысқа ғұмырдағы атқарған қыруар еңбегімен қоса, қол-аяғын 
жаздырмаған «темір кісенді» де (Ресейдің империялық саясатын) 
аңғарады. Өзіне өзі үңіледі. Ұлт тағдырын ойлайды. Тұйыққа 
тіреледі. Бәлкім «Аққан жұлдыздың» екі кітабын тәмамдағаннан 
кейін оны тоқтата тұрып, тың серпіліспен «Қазақ қауымын» 
жазуында әлгіндей күрмеуі көп қиын түйінді шешуге деген 
ұмтылыс жатқан болар...

Шоқанның бәкісіне қайта оралайық. «Шоқанның бәкісі» 
дегенде, көп адамның көз алдына Шоқан мен Федор Михайлович 
Достоевскийдің қатар отырып түскен фотосуретіндегі Шоқанның 
қолындағы кішкентай кездік елестер. Жоқ, бұл бәкі ол кездік 
емес... (С.Мұқановтың жеке мұрағатында Ф.М. Достоевский 
мен Ш. Уәлихановтың бұл фотосуретінің бір данасы сақталған, 
дәлірек айтқанда, фотосуреттің көшірмесі. Оның сыртында: 
«Ф.М.Достоевский и Чокан Валиханов (1858 г., г.Семипалатинск). 
Из ІҮ-го тома собр. сочинении Достоевского. Книга находится в 
библиотеке Союза писателей Казахстана. Г.Мукамедханов. 1941г. 
Январь-февраль. г.Алма-Ата» – деп жазған Қайым (Ғабдулқайым) 
Мұхамедхановтың қолтаңбасы бар).

Өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары болса керек, музейде 
Уәлихановтар әулетінің бүгінгі ұрпағы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген сәулетшісі, Алматыдағы Шоқан ескерткішінің, қазіргі 
Елтаңбамыздың, Тәуелсіздік монументінің, т. б. авторы Шота 
Уәлихановпен кездесу кеші өтіп жатты. Шота ағамыздың бір 
шап-шағын қолсандық ұстап келгенін байқағанбыз. Әңгіме 
үстінде әлгі қолсандықты жұртқа көрсетіп, ашып, мән-жайын 
түсіндірді. Бұл Шоқанның суретші інісі Мақы (Әбділмақыжан. 
1844–1916ж.ж.. Шотаның атасы) жасаған қолсандық екен. Оның 
өрнектелуі, әшекейленуі, озық қолөнер туындысы екендігі 
қарапайым көрушіге де әсер қалдырарлықтай. «Ал, мұның тағы 
бір ерекшелігі – қос түбі бар. Яғни, астыңғы түбі мен жасырын 
жасалған үстіңгі түбі арасында Шоқанның талай қолжазбасы 
жасырулы жатады екен» – деді Шота Уәлиханов. Жұртшылық 
қызыға көріп, біреулер «Мына көненің көзін мұражайға 
тапсырмайсыз ба?» – деп қалды. Шота ағамыз: «Кейінірек 
тапсыратын шығармын. Әзірге өзімде сақталады, – деді де сөзін 
жалғады, – мен Сәбит атамызға Шоқанның бәкісін сыйлағанмын. 
Музей экспозициясында тұрғанын көрдім. Рахмет. «Оны неге 
сыйладың?», – дейсіздер ғой.  Шоқанды зерттеп, насихаттап, 
ұрпақ жадында жаңғыртуда Сәбеңнің сіңірген еңбегін айтып 
жеткізу қиын. Сондықтан, Шоқанның көзіндей болып, осынау 
ақ сапты кішкене бәкі Сәбеңнің кітаптарының жанында тұруға 
әбден лайық деп санадым». Бұл  өте орынды шешім болған деп 
білеміз. 

Шоқан шыққан шың тым биік еді ғой. Туған халқы оны 
әрдайым тек  биіктен ғана көріп, бағалай берсін.
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кіріспе 

Ай жарығындағы табиғат көрінісінің панорамасы. Ауық-ауық  
жылқышы торғайдың сайрағаны, үйірге түскен кербұғының 
әріптесін жеңіп, тұмсығын көтере, тауды жаңғырта кернейлеткен 
сұлбасы  толған айдың сәулесімен шағылыса көрінеді. Ұяласын 
шақырған қасқырдың ұлуы, соған қосыла етектегі ауыл иттерінің 
үрген дауысы естіледі. Дауысты естіп үйден жүгіріп шыққан 
аңшы жан-жағына бағдарлап қарап алады да, тошала үйде сүйеулі 
тұрған, күнгей беттің ақ самырсынынан шабылып, жылқының 
терісімен қапталған тау шаңғысын алып, арқасында садағы мен 
шалма арқаны бар, қолына ұзын таяғын ұстап, қасқыр ұлыған тау 
бөктеріне бет алады. 

Сызылып таң атады. Аңшы аңди басып, бұғыларға 
жақындайды, осы кезде бұғылар үйірінің төбесінде ұшып-
қонып секектеп жүрген сауысқан енді аңшыны үстінен айнала 
шықылықтап мазасын алады. Бұғылар пысқырынып сауысқан 
шықылқтаған жаққа қарап, қауіптеніп үркеді. Дүркіреген 
дыбыстан тау жаңғырып, қыстайғы жиылған кісі бойындай 
қалың қар ақырын-ақырын сілкініп, бірте-бірте жылжып, көше 
бастайды. Үйірлі бұғылар көшкіннен ойқастап, қаша жөнеледі. 
Осы кезде беткейдегі қу томар мен балапан қарағайларды 
жапырып келе жатқан қар көшкіні арасынан шыға алмай қалған 
бұғының қодығасы, бірде көрініп бірде көрінбей, жанталаса ағып 
бара жатады. Мұны көрген аңшы шаңғысымен көшкін үстінен 
сырғып отырып, көз ілестірмейтін қарқынмен қодығаны суырып 
алып, қиялап ағып өте шығады. Көшкін қарсы бетке жете екпінін 
басып барып, таудай болып үйіледі. Арғы бетте қодығасынан 
айырылып жан-жағына қарап шарасыздана жаутаңдап тұрған 
енесін көрген аңшы, шаңғысымен ағызып барып, қодығаны ене 
бұғыға қосады. Сосын шалма арқанын суырып алып, мүйізі 
шаңырақтай бір бұғыға тастайды да, оны етекке қарай сүйрей 
жөнеледі. Іле-шала орман гуілі мен мұз астынан сылдыраған өзен 
үнімен бірге алғашқы атқан таңның нұры мен тау көрінеді. Алатау 
ма, Қаратау ма, әлде Алтай ма - әйтеуір аспанмен тілдескен ақбас 
шыңның бірі. Беткейдегі ұшқаттың басына жиналған қыстайғы 
қар үйіндісі етектегі еріп жиылған тоқтау суға домалап қосылып, 
еріп, жоқ боп кетеді. Күн көтеріліп, шуақтанған нұрсәулесі тау 
бауырайындағы орманға түседі.

 Алғашқы ашылған гүлдің көрінісі, сонымен бірге 
жыбырлаған қоңыздың тырбыңы көрінеді де, орман ішіндегі 
құрт-құмырысқалардың тіршілік арпалысы, бақа шуылы, 
құстардың үнімен өзіндік бір «орман симфониясына» айналып 
кетеді. Әр әуендер өзара үндестік тауып, ортақ ырғаққа  ұласады. 

Осы думанның ішінен бір боз торғай ұша жөнеледі де, тау 
етегіндегі ауылға бет алады. Қарсы алдыдағы төбеде отырған 
киіз үйлер көрінеді. Алты қанат ақ үйлер, маңайындағы кішілеу 
кәдімгі қараша үйлер, одан ары әр түлік бағымы бойынша 
жеке-жеке жылқышы ауылы, қойшы ауылы, сиыршы ауылдары 
көрінеді. Қойшы жігіт қойларын шарбақ қораға қамайды, 4-5 
жасар баласы, қолында шелегі бар жас келіншегі қойды көгендеп, 
тырсиып тұрған желінін ұрып-ұрып идіріп, сауа бастайды. 
Аралықта қыңқылдаған, екі беті шиқандай қып-қызыл кішкентай 
баласының қолындағы тостағанына шелектегі сүтінен іліп алып, 
ұстата қояды да,  келесі қойды саууға кіріседі. Шелектегі сүттің 
үні де сазды ырғақтай орман-дала «симфониясымен» үндесіп 
жатқандай естіледі. Осы кезде күйеуі төлдер қамалған қораның  
есігін ашады да, жамыраған қозылар мен қойлардың маңыраған 
даусы өзара сәйкеседі. 

Бозторғай ұшып отырып екінші қораға бет алады, қоздана 
жанып жатқан көріктің  үні естіледі. Оттан қыздырылған 
таңбаны жұлып алған ұста жігіт, адымдай басып барып, кісілер 
қаумалап жығып, басып тұрған тайыншаға ыстық темірді басып 
қалғанда, тайыншаның өкірген дауысымен қатар бұрық еткен 
түтін көрінеді. Жігіттердің бірі қорадан келесі тайыншаны 
жетектеп келе жатады. Оттың алау нұры көріктің қасында ер-
тұрман жасап, жарқылдатып өрнектерін салып жатқан қарт пен 
шәкірт балаға түседі.

Бозторғай ұшып отырып және бір топқа бет алады. Бірнеше 
жігіттер үйірлі жылқының ішінен құр асауды шалмалап жүріп, 
әрең ұстайды да, бір-екеуі келіп құлақтап тұрып ноқталайды, 
жарғақ шалбарлы жігіт лып етіп қарғып, көз ілеспес 
жылдамдықпен жайдақ мінеді. Асау көзі шарасынан шыға мөңкіп, 
көкке шаншыла шапшып, шаба жөнеледі.  Бозбала шәкірт дайын 
болған ер-тұрманды көтеріп келе жатады. Алысырақта үйір-үйір 
жылқы табында тұрады. Бір айғыр үйіліп жатқан жылқы тезгін 
иіскеп басын көкке көтеріп, ернін жымырады да, тезектен аттап 
өтіп, үстіне өзі де тезек тастайды. Ұзап бара жатқан үйіріне 
қосылған басқа бір айғырмен тебісіп-тістесіп таласады. Үйілген 
тезекке қалың қоңыз қона бастайды да, құмалақтарды бірдемде 
жан-жаққа талап домалатып әкетеді.

Бозторғай ұшып отырып жаңадан  орналасып жатқан 
көшке келеді. Шөгерген түйеден сәнді киінген бір топ қыздар 
күлісіп түсіп жатады, түйенің маңында теңдер, кереге уықтары 
шашылып жатады. Аржағында інген сауылып жатқаны көрінеді.

Бозторғай ұшып отырып жусап жатқан қалың қойға келеді 
де, ішіндегі семіз біреуінің үстіне қонады. Қой үстіндегі 
бозторғайдың ұясының ішінен бірнеше балапан шырылдап 

Дәлелхан ҚАДЫРҰЛЫ 1958 жылы ҚХР Алтай қаласында дүниеге 
келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін, 1976-1981 жылдар аралығында 
«Тянь-Шань» киностудиясында аударма фильмдер бөлімде қызмет атқарып, 
200-ден аса фильмдердің қазақ тілінде шығуына белсене атсалысты. 

1981-1985 жылдары Бейжиң кино институтының актерлік бөлімін үздік 
бағамен бітіріп шықты. Содан бері 40-қа жуық фильмдар мен телесериалдарға 
түсіп, көптеген байқауларда жүлде алған. 

Дәлелхан Қазақстан көрермендеріне «Көрікті мекен» фильмі және 
«Шыңғысхан», «Құбылай» сериалдары арқылы жақсы таныс. Қазір «Тянь-
Шань» киностудиясында жұмыс істейді. Ол - Мемлекеттік I-дәрежелі актер 
атағына ие артист. 

Төменде Дәлелхан Қадырұлының «Әз наурыз» атты дәстүрлі- танымдық 
деректі фильм сценарийін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Наурыз тек қазақ 
халқының дәстүрлі жыл басы ғана емес, дүниедегі көптеген ұлттардың ортақ 
мерекесі екені баршаға мәлім. Соған орай, көне саз әуенімен, пластикалық би 
арқылы бейнеленетін, байырғы киім үлгісіндегі дәстүрлі-танымдық фильмнің 
сценарийі ретінде жазылған бұл шығарма жарыққа шығып, жұртшылыққа 
көрсетіліп жатса, ұлттық мәдени-рухани саладағы жақсы жаңалық болар еді 
деп сенеміз. 

ӘЗ НАУРЫЗ
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ауызын ашады. Бозторғай ауызындағы құрт-құмырысқаны беріп 
маңайына қарайды. Қасындағы тағы бір қой туып,  қозысы  
шарананы жарып шығады, енесі қайрылып келіп, мекірене 
қозысын жалайды. Ал қозы тәлтіректеп келіп енесін еміп жатады. 

Таудың таң рауандағандағы жазғы көрінісі ашық рең алады. 
Таудың ақ қар, көк мұзға оранған құзар шыңы күнге шағылысады. 
Бауырайындағы жасыл манат, гүлтекшелер шағылысқан күн 
нұрмен ерекше бір көрініске толады. Төскейлерде ақшаңқан 
киіз үйлерден будақтай шыққан түтін аққуға айналып, аспанға 
көтеріліп кетеді. Биік шатқалдан құлап аққан сарқыраманың 
көрінісі мен гүріліне, орман, табиғат, төрт түлік малдың  шуылы 
қабаттаса шығып, осынау таулы өлкенің тіршілік-тынысы, 
өзіндік симфониялық сазды әуеніндей әсерге бөлейді.

Малшылардың пейіші – киіз үйі 
Қою реңге боялған қоңыр күз. Күндіз. Байырғы аңдардың 

суреті мен жазулар ойылған биік жартас, жартасқа тіреле тас 
үйшік, қасында күрке, онымен бірге уығын толықтап жатқан 
киіз үй. Үйдің сол жағында шаңырақ үлгісіндегі үлкен атағаш, 
жан-жақтан көмекке келген малшылардың аттары атағашқа 
тұс-тұсынан байланып, дөңгеленіп  тұр. Экранда баған арқылы 
көтерілген шаңырақ пайда болады да, қадалған уықтар, басқұр, 
баулармен көмкерілген әсем киіз үйдің ішкі көрінісіне айналады. 
Кинокамера үйден шыққан аңшының балаларымен ере шығып, 
олардың есік алдындағы асық ойынағандарын бейнелейді. 
Аңшы тастан қаланған қора ішінде бір бөлігі қырқылған 
қойларды бөліп, қырқылмағандарын қорадан жігіттер кезекпен 
сүйреп әкеліп, қырқа бастайды. Қырқылған жүнді биші қыздар 
өзара әзілдесіп, би қимылдарымен қатқан тулаққа салып, сабай 
бастайды. Сабаудың жуан-жіңішкелігіне сай ауаны осқанынан 
шыққан әртүрлі үндер, тулақтың үлкен-кішілігіне, қалың-
жұқалығына сай шыққан әртүрлі үндер өзара үндесіп, сазды 
әуенге айналады. Сабау сабаған қыздардың іс-әрекеттері топтық 
би қимылына сай көріністегі бейнелі түрде болады. Сабаудан 
ұшқан жүндер жоғары ұшып, көгілдір аспан аясынан қайтадан 
жауған ұлпа қардай жапалақтап түсіп жатады. Сабалған жүнді 
ісмер әйелдер шиге салып шыпталайды, орайды. Жігіттердің 
бірі ошақтағы ыстық суды буын бұрқыратып оралған шыптаға 

құяды. Қыз-жігіттер оралған шыптаны арқанмен екі жақтап 
тартады. Арқанның екі басындағылар өзара «Киіз тарту» 
әнін»  айтады. Алыстан үлкен өзеннің гүрілі, аңшының ағаш 
жонғандағы, уықтарды бірден тастағандағы, жүн сабағандағы, 
кигіз басқандағы дыбыстар таумен жаңғырығып, ырғақты 
шығады. Уықты толықтап, әлгі киізді үйге жабады. Үй сырты 
жабдықталып, ақшаңқан отауға айналады. Жүн сабап, киіз 
білектеген биші қыздар сыңғырлы күлкі, әдемі әзілдерін айтысып 
үйге кіріп кетеді де, іле-шала шаңырақтан түтін көтеріледі. 
ішіндегі қыз-жігіттердің домбыраға қосыла ән шырқағандары 
естліп тұрады. Аңшы сырттағы қоламтаға су құйып сөндіреді. 
Сосын ризашылық қалпымен көкке қарайды, қалықтап ұшқан 
қыран бүркіт көрінеді. Енесін іздеген құлынның дауысы естіледі.

Аңшы және саятшылық
Күздің қою тұманы. Жаз бойы мекен еткен айдын көлдерін 

қимай, айналып ұшып, жылы жаққа бет алған құстар біртіндеп 
көкке көтеріледі. Сейіле бастаған тұман арасынан балапан аққу 
бейнесіндегі биші қыз шығып, көлден ұшқан құстардан қалғысы 
келмеген сыңайда қанатын сермеп әрекеттенегенімен  ұша 
алмайды. Аналық аққу  неше айналып келіп балапанын ерте 
алмай шарасыздана сұңқылдаумен бір көтеріліп, бір төмендеп, 
ақыры амалсыз көздеп ғайып болады. Табиғат көрінісі біртіндеп 
ақтүтек үскіркке айналады. Балапан құс мұз қатқан көлді арлы-
бері жағалап азық іздейді, жұқа мұз астындағы олай-былай жүзіп 
жүрген балықтарды ауламақшы болады. Тұмсығы мұзды тесе 
алмай, тайғанақтап әбден мысы құрып, меселі қайтады. Соңында 
балапан құс қалжырайды да көл шетіндегі ши түбіне бұйыққан 
бейнеде бұғып қалады. Осы көріністерге қабаттаса азық іздеген 
түлкі көрінеді. Ызғырық желмен бірге бебеу қаққан ши мен 
қияқтың ызыңы естіледі.

Түлкі бейнесіндегі биші баспалап келіп, балапан құсты 
қауырсынынан бір жұлып қалады. Ауырсынған балапан құс 
мамықтары дудырап жанталаса қашады, түлкі қалай қашса 
да, алдын орап кес-кестеп қауырсындарын жұлып ермек етеді. 
Жаралы балапан көлге қарай қашады, қуып келген түлкі мұздан  
тайып сүрініп кетеді, балапан құс көл ортасына таман барып, 
соңындағы түлкіге қарайды, мұзға ебі жоқ түлкі қайта-қайта 
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сүрінеді. Алыстан қолында бүркіті бар, тазы ерткен аңшы келе 
жатады. Тазылар түлкіні көріп тұра жүгіреді, зәресі ұшқан 
түлкі  тайғанақтап  қашады. Екі тазы соңынан қуып жетіп, 
ұмар-жұмар басып алады. Аңшы бала құстың жараланған 
тобығын  таңып ат үстіндегі қоржынына құндақтап салып алады 
да, түлкіні екі тазыдан айырып алып қанжығасына байлайды. 
Жайланып отырып, қойнына салған етінен қынындағы мүйіз 
сапты пышағымен кесіп, бір-екі жапырақ жейді, сосын кісесінен 
насыбайын алып, ерініне салады. Сәлден кейін сұқ қолымен 
ерініндегі насыбайын ақ қарға тастайды. Насыбай түскен жердегі 
қар еріп кетеді. Мұны көрген аңшы қарап отырып, дорбадағы 
құмалағын алып, уыстап ақ қарға шашып жіберіп, бір жорамалға 
тоқтаған ол асыға атына мініп ауылына қарай желе жөнеледі.

Ерте көктемдегі қылтиып жаңа шыққан көкке екі жақтан 
бірнеше үйір жылқы, бір қора қой жер шекарасы болып 
белгіленген таңбалы балбал тастан айқаса өтіп жайылады. Мұны 
көрген екі малшы бейнесіндегі биші жігіттер бір-біріне ентелей 
келіп, шекараны көрсетіп төбелеседі. Бұл көрініске аңнан қайтып 
келе жатып кездескен аңшы, екеуін әзер дегенде арашалайды да, 
ұстаған бір-бір қоянын олжаға беріп татуластырады да, малдарын 
қайыруға жібереді. Қоралы қойдың тұяқ дыбысы, жылқының 
шабысы үскірік желден ши, қияқ, қоғалы шөптің уілі ырғақпен 
естіліп тұрады.

халықтың берекесі - әз наурыз 
Кешкі райда, бүркітін қолына қондырып,  құндақтаған 

жаралы құсы, алған түлкісі бар, аңшы келіп атын атағашқа 
байлайды. Іргесін шыммен бастыра көмген кигіз үйден балалары 
жүгіре шығады. Аңшы бала-шағаларымен қауышады. Түлкіні 
шешіп әйеліне береді, келіншегі түлкіні қағып-сілки үйіне кіріп 
кетеді. Балаларының ересек біреуі әкесіне атағаш көлеңкесінің, 
күндіз ең қысқарып келген жеріне қойған белгісін көрсетеді. 
Әкесі шарт қимылға көшіп, балаларына атын ұстата салады да, 
атағаштың түбіндегі шаңырақ формасындағы күн тізбені бір 
айнала мұқият қарайды, сосын, баласы көрсеткен белгіні көріп, 
кісесіне байлаған, бір жағы қарадан тысталған, тері кітаптағы 
жұлдыз сызбаларын ашып, салыстрады, наурыздың кірген 
белгілерін біледі. Қуанғанын жасыра алмай әйелін шақырады. 
Әйелі жүгіре шығып, күйеуінің қолындағы тері кітапқа қарайды 
да, қуана көршілеріне қарай сүйіншілеп жүгіре жөнеледі. 

Қыз-жігіттердің орындауындағы наурыздың дайындық 
жұмыстары би арқылы басталып кетеді. Бағанағы дүркіреген 
жылқы шабысы, қоралы қойдың тұяқ дыбысы әлдеқашан 
басылған, үскірік желдің ызыңы да бәсеңдеген. Көрініс біртіндеп 
сырттағы жігіттердің сабаумен сабап киіз, тулақ, сырмақ қаққан, 
бидай желпіген, қимыл-тірліктеріне сай,  үй ішіндегі қыздардың 
бидай түптеп, тары түйген көне киімдердің құндыз жағасымен, 
түймелерін үзіп алып, тоқым қаптап жатқан, үй сыртындағы тай 
қазанды қырып жуған, дөңбек жарған қимылдарымен алма-кезек 
алмасып бейнеленеді. Жігіттер қатарласа, ағаш тостағандарды, 
қадыра шыныларды, бір-біріне лақтырып беріп тұрады. Кейбір 
кетілгендерін шарт еткізіп сындырып тастап, ақаусыздарын 
тайқазан маңындағы аңшының әйеліне «Шыны биінің» 
әрекетімен кеселерді төбесіне, иығына, шынтағына қондырып 
жеткізіп беріп тұрады. Бұл дайындық қимылдары бидің ырғақты 
сазының тау қойнауын жаңғырта шығуымен ұласып жатады.

Қызара батып күн ұясына қонады да, жұлдыздар самсап, ай 
туады. Аңшының үй іші. Жер ошақта лапылдап от жанып, әйелі 
қазанға ас пісіріп жатады. Шаңырақтан төмен, екі жағынан 
салбырап түсіп тұрған уық буғыштың ұшына бақанды байлап 
жасалған әткеншекті ат қылып ойнап жүрген аңшының алты 
жасар кіші ұлы, тепе-теңдігін ұстай алмай ауып түсе жаздағанда, 
басындағы бөрігі жерге түсіп кетеді, мықтылғын көрсеткісі келген 
бала жан – жағына масаттана қарап, жерден бөрігін ат үстінен 
теңге алғандай қимылмен іліп алып басына киеді де, шаңырақтан 
көрініп тұрған жұлдыздарға қарап, бір – екі жұлдыздың атын 
атайды. Лапылдап жанып тұрған оттың жарығында, киіз қапты 
кітапты көріп отырған он жасар ағасы, інісінен:  - Қазір жеті 
қарақшы қай бағытта ? - деп сұрайды. 

Інісі: - Солтүстікте - деп, жауап береді.
Ағасы: - Темір қазық қай бағытта тұр ? 

Інісі:-  Ол да солтүстікте.
Ағасы:- Үркер қай жақта? 
Інісі:- Батыста. 
Бір шетте қайыс тіліп отырған әкесі күлімсіреп, баласынан: - 

Есекқырған қазір қайда? – деп, сұрайды, 
Үлкен ұлы: - Таң бозарып атардан бір-екі сағат бұрын 

шығады.
Әкесі: - Шолпан жұлдыз  қазір қай жерде? 
Үлкен ұлы:-  Шолпан қазір туылған жоқ, ол таңата туады –

деп, іліп алып, тез жауап береді. 
Бағанадан бері отағасы мен балаларының сөздеріне құлақ 

түре жүріп ас даярлаған шешесі, барлығын дастарханға 
шақырады. 

Ертесі таңертең, ішінде, аңшының ұлдары бар, үш-төрт ит 
ерткен, жеті-сегіз үлкенді-кішісі аралас балалардың бір асау 
таймен алысып, байғазы жиямыз деп шуылдап ойнап жүргені 
көрінеді. Тайға үлкен тері қоржынды салып, үстіне қуыршақ 
мінгізіп, тайдың мойынына қоңырау тағып, шылбырын сүйретіп, 
мөңкітіп қоя береді. Олар басқа ауылдарды аралап байғазы жиюға 
тай соңынан кетеді.  Иттің үргені, балалардың шуылы, тайға 
таққан қоңыраудың дыбысы олар алыстаған сайын біртіндеп 
бәсеңси береді.

Ауылдағы қыз-жігттердің бір бөлігі аңшы мен әйеліне 
көмектесіп, тай қазанды ошаққа орналастырады. Су құяды. 
Ет, бидай, қатық, арпа, тары салады, соңында әйел тұз салады. 
Қазанның төрт құлағына төрт жапырақ май қояды. Мұның бәрі 
тұрмыс-салттық нақыштағы әсерлі, әрі сазды көріністер болады. 
Соңында бірнеше қыздар жеңгелерінің құлағына сыбырлайды да, 
арнайы бітеу шұжықтарды әкеп тағы бір қазанға салады. Жеңгесі 
тағы бір жапырақ майды отқа салады да алақанын отқа қыздырып, 
қыздардың бетін сыйпап тілек тілейді. Аңшы жігіттермен бірге 
әлгі ат ағаштағы шаңырақ үлгісіндегі күн тізбені ортаға алып 
шығады, бақанман жоғары көтереді, Шаңырақтың жақтауындағы 
тесіктерден түскен нұр сәулесі жан-жаққа жарқырай тарайды. 
Күлдіреуіш кірген тесіктен он екі айдың сағымы түседі де, оның 
төрт бөлігі төрт маусымды бейнелейді. Көптен күткен күн мен 
түннің теңеліп, бар әлем нұрға толып, жылықтың таралады. 
Барлығы шаңырақтан түскен нұрға ерекше қуаныш сезмімен, 
үмітпен қарайды.

Тіршіліктің тынысы. жаңа жылдың келуі
Таңғы көрініс үркер мен айдың тоғайғаны көрсетіледі. 

Борсық, күзен, аю, суыр тектес аңдардың қысқы ұйқыдан оянып, 
іннің аузында шоқайғаны, құстардың ұясында бас көтеріп, 
жым-жырт ояу қонақтап отырғаны, қорадағы қой, сиырлар 
күйісін тоқтата қойған сәттегі көріністер тізбектеліп көрсетіледі. 
Күн мен түн теңелген шақтағы аңдардың өз әуеніне салғаны, 
балықтардың бір аунап жүзе жөнелгені, өсімдіктердің қауызынан 
бөріте қалғаны, өзен бойынан бу көтерілгені көрсетіледі. 
Үркермен ай айқасып өтеді.

Сахнада жарық күшейіп, қыз-жігіттер қол алысып, 
кейбіреулері төс қағыстырып, амандасады, бөріктерін аспанға ата 
алақайлайды. Аңшының әйелі ағаш шырағданның екі шетіне, екі 
білте тамызып, тай қазанның қасына апарып қояды. Қыз-жігіттер 
аңшы мен әйеліне арнайы сәлем жасайды. Аңшы өзін қоршап 
отырған қыз-жігіттерге «Он екі мүшел» күйін қыл қобызбен 
тартып, жігіттер көмей күйімен сәйкестіре қоштап орындайды.

Көмеймен орындалатын күй ырғағымен 12 жыл нысандары 
айлана биге басып, ортаға шыға бастайды. Соңында шыққан 
жыл нысаны - жолбарыс қоштасып кетеді, кірген жыл мүшесі - 
қоян билеген күйі көпшіліктің арасында қалады. Осыдан кейінгі 
көріністерде қоян араласып жүреді. Таң атады. Байғазы жиюға 
кеткен балалар асау тайды титықтата жуасытып, бірі шылбырынан 
тартып, бір-екеуі артынан итеріп, тайға өңгерген қоржынның екі 
басын байғазыға толтырып келе жатады. Жүгірістен шаршаса 
да мәз-мәйрам балаларды көріп қыз-жігіттер алтыбақаннан түсе 
сала жүгіріп, қоржыннан қолдарына ілінгенді алып шығып, бірі 
біріне тарту етеді. Қыздар қоржыннан бөрік, тақия алып шығып, 
жігіттерге, ал олар жаулық, үкілі кепеш, айна – тарақ, иіс сабын 
алып шығып қыздарға ұсынып қарық боп күліседі. Балаларға ере 
кеткен иттер біздің сыбағамыз қайда дегендей, анда-санда бір 
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шәуеленіп дауыс шығарып, тілдері салақтап әр жерде шоқайып 
отырады. Ендігі көрініс алтыбақандағы әнге жалғасады. 

күнге тағзым
Күн шығады. Сай-саладан аталар мен әжелер бала-шағасын 

ертіп астауына, қоржындарына қыстан қалған сүрленген 
жіліктері мен ақ дәндерін салып, ауыл адамдары жан-жақтан 
келіп жатады. Араларында жерге таласып ренжіскен бағанағы 
қойшы екі жігіт те бар, келе төс қағыстырып амандасады, одан 
кейін жылдағыдай бірлікте тасаттық беретін  тас қамалды 
төбеге бет алады. Алтындалып, асыл тастармен көмкеріліп 
жасалған тақта отырған ханға сәлем береді, ханның астында аю, 
жолбарыс терілері төселген, оң-солында ақсақалдар, тақтың арт 
жағында үлкен бүркіт  қалтқы, маңайында тас мүсін, босағада 
ойма суреттер мен от қазандар тізілген. Сол жағындағы алып 
тайқазанда бұрқылдап көже қайнап жатады. Ханмен бірге 
барлығы алғашқы шыққан күнге сәлем етеді. Әйелдер күнге 
сәлем етіп, тізелері тиген жерден бір-бір уыс топырақ алып, 
шыттарына түйіп алады.

Жастар аңшының көрсетуінде би көрінісі арқылы ағаш егеді. 
Бастаудың көздерін аршиды. «Бір тал кессең, он тал ек!» -деген, 
аталар сөзін орындаудың көріністерін бейнелейді. Әжелер 
жолшыбай бұрылып, шыттарына түйген әлгі топырақтарын 
дақыл еккен жерге шашады. Сүт – айран тектес ақ сеуіп, тәңіріден 
молшылық тілейді.

Наурыз – теңдік күні
Тақта отырған ханды қарттар қаумаласа, оңды-солды 

жайғасады. Ортада «Ортеке» күйі шертіліп, жігіттер «Аю биін» 
билейді. Би аяқталсымен аңшы бастаған еңбекшілер келеді. 
Құрал-саймандарын ретімен қойып, қолдарын жуып, топқа 
қосылады. Қолдарына аңшының баласы су құйып жүреді. 
Бірнеше әжелер шашу шашып, бірнеше әжелер сынған ыдстарды 
жұрттың бастарынан айналдырып ұшықтап, ошақтағы отқа 
тастап жүреді. Әр жерден астау-астау ет қойылып, кей жерде 
үлкен шараларға құйылған наурыз көжені әкеп, жігіттер де, 
тіпті қариялар да бәстесу бейнесінде жарыса ішіп жатады. 
Жалпы көпшілкке хан жақтан дабыл қағылып, көптің назарын 
шоғырландырады. Хан аңшының көрсетуімен тақтан түседі, жыл 
белгісі - қоян жайылымға таласып ренжіскен екеуін жерге тастап 
қойған арқанның екі басына отырғызады. Ауыл адамдары да екі 
жііттің екі жағына отыра бастайды. Хан әлгі екеуіне алдарындағы 
тостағандарын алып береді. Ол екеуі тостағандарын ауыстыра 

ұсынып, төс қағысады да бір-
бір ұрттап татуласу белгісін 
жасасып, қайта отырады. Хан 
араларындағы қыл арқанға 
май құйып өртеп жібереді де, 
абыз қариядан бата тілейді. 
Көпшілік тегіс қол жаяды. 

Абыз қария:
Әр үйдің тілеу көжесі 
                         дәмді болсын! 
Даламыз сәнді болсын! 
Жеті дәмнен құралған  

асымыз,
Шарадан асып, 

аяққа толсын! 
Ұлыс мұратты болсын, 
Мекен тұрақты болсын! 
Малға құрақты болсын,
Ұрпақтарымыз 

бағалы болсын, 
Мәртебеміз жоғары болсын! 
Өрісіміз көкті болсын,  
Ұлдарымыз отты болсын,
Қыздарымыз текті болсын!
Беделді бетті болсын!.

Тілек сөзі айтылып, жұрт 
бет сыйпайды. Хан жұртты 
шола қарап күлімсіреп 

тұрып, бір жұтаңқы қарашаны нұсқайды, қоян  тартынғанына 
қарамастан, қарашаны ханның тағына апарып отырғызады. Хан 
өз алтын кесесіндегі көжені қос қолдап тақта отырған қарашаға 
ұсынады да, өзі ақсақалдардың қатарына келіп отырады. Сөйтіп, 
«Наурыз күні қараша да бір күн хан болады» дейтін халық 
қағидасы орындалады.

Қыдырдың шапағаты
Аспан кеңістігінен аққудың бейнесіндей Қыдыр бабаның 

сағымы елес береді де,  тақта отырған қарашаға қабағын көтеріп, 
көзін ашып қарағанда, қарашаның үстіндегі ескі киімі ғайып 
болып, шыт жаңа бейнеге енеді, Қыдырдың киесі дарып, еккен 
ағаштар қаулап бүр жарып, дақылдары жайқала өсіп, бұлақтан 
сулар атқылап, жағасында гүлдер жайнап, бұлбұл сайрап, дүние 
өзгеріске кенеліп, бар әлем жаңа түске енеді. Содан кейін балуан 
салу, қол аударысу, қайыс тарту, бақсылардың от бүркуі сияқты 
әртүрлі ұлттық ойындар ойналады.

Айнала жыл құстарының көрінісіне толып кетеді. Іле-шала 
ойнақтаған төрт түлік төлдерінің секектеген биіне ұласып, бірте-
бірте аққу күйі шығандайды.  Барлық адам аққуға айналып, хан 
бастап, өзгелері қостап, аспан көгінде айнала ұшып, Алтайдың 
жасыл жайлауына барып қонады да, бір-бір ақшаңқан киіз 
үйлерге айналады.

Эпилог. Балапан аққудың анасымен қауышуы 
Науырыздың алғашқы күні. Аңшы бұрынғы үйінде бала-

шағаларымен бірге шай ішіп отырады, аққудың балапаны, 
қанаты қатайып әдемі құсқа айналған. Оралған жыл құстарының 
үнін естіп қанатымен жер сабалана, шаңыраққа қарайды, үйдің 
төбесінен айнала сұңқылдай ұшып жүрген аққулар көрінеді. 
Аңшының балалары үйдегі аққуды құшақтай көтеріп сыртқа 
шығады. Аңшы аққудың қанатындағы таңылған орауды шешеді, 
әйелі үйге жүгіріп кіріп шелекпен сүт алып шығады, аңшы аққуды 
демеп ұшырады, аққу ұша жөнеліп, қалықтаған беті айналып 
келіп шаңыраққа қонады. Қимаған бейнеде қоштасқандай 
сұңқылдайды да,  айналып жүрген аққулар тізбегіне қосылып 
алыстап кете барады. Аңшының әйелі ұшып бара жатқан 
аққудың соңынан ақ шашады, аңшының үй-іші ұзап кетіп бара 
жатқан құстарға көздерін күннен қалқалап ұзақ қарайды. Жыл 
құстарының тізбегінің аржағынан  Алтай тауларының сілемдері 
жарқырап көрінеді... 

соңы
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Өзбекстандағы ең ұлы, ең ғазиз мереке қарсаңында 
Орташыршық ауданындағы №28 Абай атындағы мектепте 
Отанымыз тәуелсіздігінің 24 жылдығына, сондай-ақ Абай 
Құнанбаевтың 170 жылдығына арналған шара өтті. Оған 
Республикалық Қазақ Ұлттық Мәдени орталығының (РҚМО), 
Өзбекстан Жазушылар одағының, аудан әкімдігінің, аудандық 
ұлтаралық орталықтың өкілдері, сондай-ақ жергілікті белсенді 
азаматтар мен журналистер қатысты. Олардың арасында 
филология ғылымдарының кандидаты, профессор Қалдыбек 
Сейданов, Өзбекстан Жазушылар одағының Қазақ әдебиеті 
кеңесінің төрағасы Мекембай Омаров, аталмыш кеңестің 
хатшысы Музаффар Ахмад, ақын Боран Қыдыров, РҚМО 
төрағасының орынбасары Шералы Садықов, Ташкент облысы 
ҚМО-ның төрағасы Артықбай Құрбанбаев, Орташыршық ауданы 
ҚМО-ның төрағасы, бүгінгі «Абай кешін» ұйымдастырушы 
әрі жүргізуші Қарахан Жораев болды. Бірінші сөзге шыққан 
Қалдыбек Сейданов ел Президентінің сындарлы саясатының 
арқасында Отанымыздың тәуелсіздікке қол жеткізгені, тарихи 
қысқа мерзімде дамудың даңғыл жолына түсіп, халықаралық 
қауымдастықта өз орнына ие егеменді ел болғаны жайлы айта 
келіп: 

– Өзбекстанда 130 дан артық ұлт өкілдері жасайтын болса, 
солардың бірі қазақ қандастарымыз, – деді сөзін одан ары 
жалғастырып. – Біздер осы республикада туылдық, өстік, өндік. 
Аллаға мың рет шүкіршілік етіп айтар болсақ, ешқандай жаман 
тұрғанымыз жоқ. Өзбекстанның нанын жедік, суын іштік. Бір 
атаның баласындай өзбек халқымен бірге қоян-қолтық араласып, 
тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Екі халық бір-бірімізден қыз алып, 
қыз беріп туысқан болып кеткенбіз. Жарты бидайды жарып жеген 
түбі бірге туысқан халықпыз. Сондықтан Тәуелсіздігіміздің 24 
жылдығы құтты болсын! Барлығыңыздың босағаңыздан  бақыт, 
бірлік, дәулет кетпесін. Алла тағала әманда халқымыздың 
бірлігін, достығын, туысқандығына кең өріс алдырсын.

Бүгінгі шара, негізінен, Абайдың 170 жылдығына арналған 
өлең-жыр бәйгесі болғандықтан мен жасөспірімдер алдында 
Абай жайлы біраз шолу жасап кетпекшімін.

Абайдың 170 жылдығына орай жас ақын-шайырлардың 
поэзия жарысын өткізуді өте орынды деп білемін. Әрине, біздің 
болашағымыз – жастар. Абайдың өзі де 12-13 жасынан бастап 
қолына қалам алған. 1858 жылдың өзінде 14 жасар Абай:      

Физули, Шәмси, Сайхали,
Науаи, Сағди, Фирдауси,
Хожа Хафиз – бу һаммаси,
Медет бер, я шағири Фәрияд, – 
деп, Шығыстың ұлы шайырларын ерекше құрметтеп өлең 

жазған. Яғни, шығыс әдебиетшілерінен, классиктерінен тәлім-
тәрбие алған. Сол шығыс әдебиеті ұлы тұлғаларының бірі  –  
Әлішер Науаи.

Мұхтар Әуезовтың айтуынша шығыс әдебиетшілерінің 
тілі түсінікті болғандықтан Әлішер Науаидың, Физулидің 
және Фирдаусидің шығармалары Абайға ерекше әсер еткен. 
Абай ақындық биік дәрежеге жетіп биіктеуде үш мектептің 
бал бұлағынан нәр алған. Біріншісі –  өзінің туған тілі мен 
әдебиетінің бал бұлағы болса, екіншісі – шығыс классиктері. 
Үшіншісі – орыс және батыс европа классиктерінің әдебиеті, 
ұлы тұлғалары. Міне, осындай тұлғалардан сусындаған адам екі 
дүниеде де қор болмайды. Сондықтан, айналайын қарақтарым, 
әсіресе шығыс әдебиетіне ерекше мән берсеңдер, содан нәр 
алсаңдар нұр үстіне нұр болары анық. Айта кеткен жөн, Абай 
көзінің тірісінде бір де бір өлеңін өзінің атымен жариялаған 
емес. Оның үш-төрт өлеңдері ғана, өз тұстасы Көкбай ақын 
мен Жүсіпбек Шайхисламов атынан «Дала уәлияты» газетінде 
жарық көрген.  Тек, 1909 жылы ғана Кәкітай Ысқақұлының қолға 
алуымен Абайдың  тұңғыш өлеңдер жинағы, дүние салғанына 5 

МЕкТЕПТЕ ӨТкЕН «АБАй кЕШІ»
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жыл толуына орай, Петербургте басылып шығады. Соңынан 1916 
жылы Орынборда Самат Әбішұлы «Абай термесі» деген атпен 
кітап бастырып шығарған болса, 1922 жылы Абайдың өлеңдер 
жинағы Қазан қаласы мен Ташкентте жарық көреді. 

1945 жылы ұлы ақынның жүз жылдығына орай, оның 
өлеңдер жинағы өзбек тілінде тұңғыш рет жарық көрген болса, 
1960 жылы Өзбекстанда қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне 
орай Абайдың өлеңдер жинағы екінші рет басылып шығады.  
Сондай-ақ 1995 жылы Абайдың 150 жылдығына орай белгілі 
аудармашы Насыр Фазыловтың алғы сөзімен үшінші рет Абай 
шығармалары өзбек тілінде жарық көрген болса, үстіміздегі 
жылы ұлы ақынның 170 жылдығына байланысты таңдамалы 
шығармалар жинағы менің алғы сөзіммен төртінші рет өзбек 
оқырмандарының рухани игілігіне, мәдени байлығына айналады. 

Абайдың ұлылығы, Абайдың кемеңгерлігі жайлы әр 10 
жылда бір рет оқысаңыз, сонда Абайды мүлде басқа қырынан 
тани бастайсыздар. Сондықтан Абайды сүю керек, Абайды 
оқу керек, іздену керек. Абай  деген ұлы тұлға, кемеңгер ақын. 
Абай - қазақ поэзиясының ұйқасын, мазмұнын жаңашалаған 
реформатор. Сондықтан Абайдың ұлылығын, кеменгерлігін 
толық оқып үйрену бүгінгі жастарға ауадай қажет.  Осы жерде 
Марат Арыновтың бір шумақ өлеңін айта кеткім келіп отыр:

                Ұлы Абай – асыл сөздің айбыны,
                Абай – ой мен сөз бостандық символы.
                Оның қара сөздері, өлеңдері,
                Қазақтың бетке тұтар идеалы.

                                       Абайды қайта оқып үйренейік,
                Абайша «Бес дұшпаннан» жиренейік.
                 Ақиқат пен шындыққа арқа сүйеп,
                 Рухани, жан дүниені түзетейік.
        Қорыта келгенде, тұғыры биік тұлға, данышпан Абай 

– жылдар, ғасырлар өткен сайын ұрпақтан-ұрпаққа өте беретін, 
аса талантты сөз зергері, кемеңгер, философ ақын екендігімен де 
биіктей бермек.

Келесі сөз кезегі Мекембай Омаровқа берілді.
– Құрметті ағайындар! – деп бастады сөзін ол. – Сіздерді 

алда келе жатқан
Өзбекстан тәуелсіздігінің 24 жылдығымен құттықтаймын! 

Дендеріңіз сау болсын!.. Абай туралы менің алдымда сөйлеген 
профессор Қалдыбек Сейданов ағамыз толық мәлімет берді. 
Абай туралы біздің кітабымыз тек қана мектептегі 3-4 өлеңмен 
шектеліп қалып отырмыз, ағайындар. Бар білетін өлеңіміз: 
«Ғылым таппай мақтанба!». Шын мәнінде біз әлі Абайдың көп 
өлеңдерін білмейді екенбіз. Абайды танымай жатырмыз. Неге 
дегенде біздің қолымызда Абайдың үлкен кітабы жоқ.  Мәселен 
«Абай жолы» кітабы менде жоқ, оқушыларыма беріп қойғанмын. 
Қалған екі кітабым аудармашы Музаффардың үйінде жатыр.

Абай шын мәнінде әулие адам. Өйткені Өзбекстан халық 
жазушысы Уткир Хошимовтың «Абай әулие адам» деген сөзін 
есіткенмін. Оның олай деуінің себебі, ол Абайдың қара сөздерін 
оқып шыққан. Соған сүйеніп айтты. Болмаса әлем әдебиетінде 
Абай сияқты жазатын азаматтар көп болған. Абай басымырақ 
келді олардан. Бүгінде тілімізде - Науаи мен Абай. Бұларды бір-
бірімен салыстыруға болмайды. Екеуі екі үлкен тұлға. Науаи 
дүниежүзі деңгейіне шыққан тұлға. Ал Абай – Мұхтар Әуезовтың 
еңбегінің арқасында әлемге танымал болды.  

Бұдан кейін халқымыздың ұлы ойшылы, ардақты ақыны 
Абай Құнанбаевтың шығармашылығына арналған өлең-жыр 
бәйгесі өз кезегін алды.

Жыр бәйгесіне аудандағы оқу қазақ тілінде жүргізілетін 
жеті мектеп ұжымы қатысты. Бәйгеге ұлы ақынның өлеңдерін 
мәнерлеп оқумен қоса, оның шығармаларына негізделген 
шағын көріністер, әдеби-музыкалық композициялар қою шарты 
қосылған. Сондықтан ұжымдық және жекелік жеңімпаздар 
анықталды. Ұжымдық сайыста бірінші орынға №64 мектеп, 
екінші орынға №41 мектеп ие болса, ал үшінші орынға №31 
мектеп лайық деп табылды – дейді шараның ұйытқысы әрі 
жүргізушісі болған Орташыршық ауданы КМО-ның төрағасы 
Қарахан Жораев. – Бірінші орынды иеленіп жыр бәйгенің 
жеңімпазы  атану №41 мектептің оқушысы А.Адыровқа бұйырса, 

екінші орынды №31 мектептің оқушысы Д.Әшірбаева мен №64 
мектептің оқушысы Д.Ілесбаевалар тең бөлісті. Дәл осылай 
үшінші орынды да №64 мектептің оқушысы Г.Қараханова мен 
№70 мектептің оқушысы  П.Амановалар бірдей иеленді.

Шараның жоғары деңгейде өтуіне жергілікті азаматтар 
С.Шуратаев, Т.Нұрматова, фермер Ғ. Қалбаев, ардақты 
ақсақалдардан М.Райымбеков, Т.Жолдасов, тағы басқалардың 
атсалысқанын да атап өтсек артық болмас. «Елім десе ер 
азбайды, ерім десе ел тозбайды» деген нақылды ескеріп, 
ынтымақ-берекеміз нығая берсе, мұндай мәнді  шаралардың 
көбейе беретіні сөзсіз.

                                                                         Марат АРЫНОВ
                                                    Суреттерді түсірген автор
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Баспагер-аудармамашы сағат 
жайпақұлымен сұхбат 

Үрімжіге барған сапарымызда 
Бейжіңдегі Орталық халық 
радиостанциясы жанынан құрылған 
Қазақ радиосының шаңырағын көтеріп, 
уығын шаншыған дарындылардың бірі 
және осы радиоға 15 жыл басшылық 
еткен аудармашы, баспагер Сағат 
Жайпақұлына жолығып әңгімеге тартқан 
едік.

– Сағат Жайпақұлы, әңгімені 
өзіңіз туып-өскен өлкеден бастасаңыз...

– Мен 1935 жылы маусым айында 
Іле қазақ автономиялы облысына қарасты 
Күнес ауданының Шақпы жайлауында 
туылдым. Шақпыдан басталып, шап-
қылаған өмір жолым да сол сайын сахара 
секілді өрлі-қырлы болды. Үш аймақ 
(Іле, Алтай, Тарбағатай) азат болған 1946 
жылдан кейін, Іле аймағының Күнес 
ауданында орталау мектеп ашылды. 
Осы мектепке әл-ауқаты төмен кедей 
балаларынан қырық неше баланы үкімет 
қаржысымен жатақта жатқызып оқытты. 
1946 жылдан 1951 жылға дейін толықсыз 
орта мектепті осыарадан үздік бітірдім 
де, сол жылы өлкелік бюро мекемесіне 
емтиханмен қабылдандым. Үрімжіде бір 
жылдан артық бюро мекемесінде оқып, 17 
жасымда ақпарат кәсібінің табалдырығын 
аттап, газетке жаңа келгендер өтетін 
алғашқы сынақта көшірмеші, корректор, 
қаламақы есептеу, хабар-мақала тіркеу 
сияқты жұмыстармен айналыстым. 

– Дейтұрғанмен, он жеті 
жастағы бозбалаға бұл жұмыс қиын 
болған шығар?

–  Әрине, қиын болды. Бірақ, 
өзіме тиесілі міндеттерді орындай жүріп 
редакторларға еліктеп мақала өңдеуге, 
мақала жазуға талпындым. Талпынысым 
табысқа жеткізді. Сол кезде қаламы 
төселген журналист, «Қазақ тілі» 
газетінің бас редакторы Қали Ысқақұлы, 

редакция бөлімінің меңгерушісі Бұлантай 
Досжанин, бір беттің жауапты редакторы 
Рақыметолла Әпшеұлы сияқты ағалардың 
назарына іліндім. Бір жолы бас редактор 
Қ.Ысқақұлы мен өңдеген бір мақаланы 
редакция (ханзу, ұйғыр, моңғол тіліндегі) 
бойынша ашылған жиналыста үлгі 
ретінде оқып, мадақтады. Осыдан 
шабыт алсам керек, мен журналистика 
мамандығын игеруге барған сайын 
ұмтыла бердім. Бос уақытымда ханзу тілі 
мен фотосурет түсіруді үйренетінмін. 
Ол кезде редакцияда адам аз, газет 
редакторларға мұқтаж еді. Небәрі екі жыл 
ішінде корректорлықты игеріп, редакция 
бөліміне ауыстым. Содан көп өтпей 
газеттің бір бетінің жауапты редакторы 
болып шыға келдім. 1962 жылға дейін 
«Шыңжаң газеті» қазақ редакциясында 
редактор, тілші, фототілші болып жұмыс 
жасадым.

– Кейін қандай жұмыс істедіңіз? 
– 1962 жылы Шыңжаң партия 

комитеті қазақ тілінде партия тұрмысын 
көрсететін арнайы журнал шығаруды 
белгіледі. Мен осы журналда сегіз жыл 
бойы жауапты редактор болдым.

– Сіз Бейжіңдегі Орталық халық 
радиостанцясының қазақ бөліміне 
қалай бардыңыз? 

– «Мәдениет зор төңкерісінің»  
аласапыраны арнаға түсе бастаған кезде 
«VII мамыр кадрлар мектебіне» барып 
шынығу деген науқан басталды. Бұған 
әуелі автономиялы райондық партия-
үкімет саласындағы кадрлар баратын 
болды. Мен де солармен бірге «VII мамыр 
кадрлар мектебіне» бардым. Бір күні там 
сылауға бір қырман лай жасап болып, 
кешкі тамаққа бара жатқан жолымда 
біреу мені алыстан қол бұлғап шақырып: 
«Сағат, қайда жүрсің, мектеп директоры 
сені көп іздеп кетті, шұғыл шаруасы бар 
көрінеді», – деп менің қол-аяғымды жерге 
тигізбей  ертіп  кетті. Мен сол кісінің 
айтқаны бойынша «VII мамыр кадрлар 
мектебінің» директоры болып тұрған 
автономиялы райондық партия комитеті 
үгіт бөлімінің бастығы Фууын мырзаның 
кеңсесіне бардым. Ол көрген жерден 
маған жігі-жапар болып:  

– Сен дереу сүт фермасының 
кеңсесіне бар, сол жерде Орталықтан 
келген екі адам сені тосып отыр, – 
деді. 

Үсті-басым ылай-батпақ, киім 
ауыстыруға үлгірмеген мен желе 
жортып сүт фермасының кеңсесіне 
барсам, онда шынымен екі адам 
отыр екен. Бірі – әскери адам, енді 
бірі – жай кадр. Олар мені көрген 
жерден аты-жөнімді сұрап, отбасы 
жағдайымды ұғысты. Одан соң 
баспаханада өшкіндеу басылған 
бір мақаланы сумкасынан алып 
шығып: «Осында отырып мына 
мақаланы аудар», – деп менің 

ӨМІР, сАғАН РАхМЕТ!
қолыма ұстатты. 

Мен мақаланы қолыма алдым да, 
бас-аяғын бір шолып өттім. Байқасам, 
Шыңжаң әскери бөлімінің дала жаттығуын 
өткізгендігі туралы әдеби хабар екен. 
Ұзын ырғағы белгілі болғанымен, 
ішінара әріптері маған жат сезілді. Басқа 
түссе баспақшыл демекші, тәржімалауға 
кірістім. Менің әдетім жазу жазғанда 
қаламды ұзындау ұстап, тез жазамын. Бұл 
жолы, тіпті, кідірмей барынша жылдам  
аударуға ұмтылдым. Мақаланың аяғына 
таяп қалғанда әлгі кісілер: «Болды, осы 
араға дейін аударсаң жетеді, – деді. 
Сосын аударған мақаланы жиыстырып 
алып жатып: «Хабар бізден болсын, 
Үрімжіде арнаулы емтихан тексеретін 
комиссия бар, мына қағазды соларға 
береміз, төрелік солардан болады. Егер 
емтиханнан өтіп жатсаң, Бейжіңге барып 
Орталық халық радиостанциясының 
қазақ тілінде ашылатын радиосында 
істейсің. Ал емтиханнан өтпесең, өз 
орныңда боласың», – деп маған мән-жәйді 
түсіндірді.

– Кейін олардан қандай хабар 
алдыңыз? 

– Арада екі ай өткен соң бір күні 
тағы біреу маған келіп: «Батальон бастығы 
сені шақырып жатыр», – деді. Мен 
алып ұшып жетіп, әскери салт бойынша 
батальон бастығына сәлем бердім. Ол 
кісі қабылдау ишаратын білдіргеннен 
кейін:  «Сен Бейжіңге ауысатын болдың, 
шақыртуың келді, тез дайындал. 

Машинамен Үрімжіге апарып қояды. 
Үш күннен қалмай Бейжіңге жол тартасың, 
пойыз билетін де алып қойыпты», – деп 
сөзін келте қайырды. 

– Сіз бұл бұйрыққа бірден келісім 
бердіңіз бе? 

– Мен де «мақұлдан» басқа бөтен 
пікір болсын ба?! Дереу жүгімді арқалап 
жолға шықтым. Үйге келе салып Бейжіңге 
ауысатын мән-жайды баяндадым, тіпті, 
тездетіп жолға шығатынымды айттым. 
Бастабында мақұл болғаныммен үйге 
келген соң ойланатын бірталай шаруалар 
бар еді. Балалар жас, әйелім қайсысына 
үлгіреді. Бұл тұрғыдан ойланғанда, жылы 
орнымнан қозғалмағаным абзал еді. Бірақ, 
амал жоқ, енді толғануға, бекімді өзгертуге 
келмейді, тым кеш. Ақыры, ұйымның 
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белгілемесіне мойын 
ұсындым. Одан бұрын 
Бейжіңге ауысамын 
деген ой үш ұйықтасам 
да түсіме кірмеген еді. 
Мені дәм-ырыздық 
солай жетеледі. 
Қызметтің қажеті 
ғой десем де, тұла 
бойымды қуаныш та, 
қобалжу да алма-кезек 
биледі. Қуанатыным, 
Бейжің миллирад 
елдің астанасы, жүрек 
біткен астана деп 
соғады. Білім, мәдениет 
ордасы, ол арада жұмыс 
жасау, әрине,  мен 
секілді қазақ баласы 
үшін үлкен абырой. 
Ал қобалжығаным, 
елден алыс жерге кетіп 
барамын, отбасым 
қалып барады. Үй-
ішімді ауыстырып бере 

ала ма, жоқ, айта салған сөз бе, балалар әлі жас дегенді ойлайсың. 
– Бұл сіздің Бейжіңге тұңғыш рет баруыз ба еді? 
– Үрімжі мен Бейжің аралығындағы пойыз жолы маған 

онша жат емес еді. 
Бірқанша жылдың алдында Бейжіңге екі рет барғанмын. Бірі 

– 1961 жылы, енді бірі – 1968 жылы еді. Бұл екі реткі сапарым 
менің өмірімде ұмытылмайтын із қалдырған сапар болды. Осы 
екі ретте де «Мао Цзедун шығармаларын аудару, қарау, бекіту» 
тобындағыларымен бірге барып, Бейжіңде бір жылдан көбірек 
уақыт тұрғанмын. Әрине, Бейжіңге бару, Бейжіңде жұмыс істеу 
- бір адамның саяси өміріндегі көп адамға бұйыра бермейтін 
қуанышты іс. Ақыры аңсаған астанаға да келіп жеттім. Бұл 
1969 жылы қарашаның соңғы кезі еді. Сөйтіп, Орталық халық 
радиостанциясындағы 15 жылдық өмір жолым, міне, осылай 
басталған. Бейжіңдегі қазақ радиосы 1971 жылы 1-ші мамырында  
құрылды. Мен осы радиода табаны күректей 15 жыл жауапты 
болып, ұжымды басқардым.  

– Ұжымда неше адам жұмыс жасадыңыздар?
– Біздің ұжымда бес ұлттан құрылған 18 адам болып, бір-

бірінен үйреніп, бірінің артықшылығымен бірінің олқылығын 
толтырып отыратын. Олар төңіректің төрт бұрышынан түрлі 
кәсіптен, түрлі мамандықтан келген болса да қысқа уақыттың 
ішінде өз ара шүйіркілесіп қызметті барлық ынта-пейлімен 
беріле істеді. Жубаучуан (ұлты ханзу) мырза менің орынбасарым 
болды. Екеуміз бөлімнің қызметінен шашау шығармауға 
ұмтылдық. Береке-бейіміміз жақсы болғандықтан партия мен 
халық тапсырған міндетті шама-шарқымызша орындадық. 

– Сонда радиода қазақтан басқа ұлттар да жұмыс 
жасаған болды ғой? 

– Шыны керек, ол кезде бір ұжымда түгел қазақтың жұмыс 
жасауы мүмкін емес еді. Қазақтың көптеген ұлт зиялылары 
«ұлтшыл» деген қоңырау тағылып  шеттетіліп, алды сотталған 
заман еді. Менің де жағдайым мәз емес болатын. Байқаймын, 
Үрімжіден ат арытып мені іздеп келгеніне қарағанда, сол 
кезде олар менен басқа жібі түзу адам таппаған көрінеді. Қазақ 
радиосында жұмыс жасаған ханзу, ұйғыр, моңғол және дүңген 
ұлтының бәрі қазақ тілін жақсы білетін.  

–  Сізге бұл жұмысты басқару оңайға түспеген шығар? 
– Жасырары жоқ, әрқандай іс бірден сәтті бола бермейді. 

Радио эфирге шыққан тұс «Мәдениет зор төңкерісінің» құрсауы 
қол-аяғымызды босатпай, бір мезгіл кібіртіктеп қалдық. Ылғи 
аударма материал беруден аса алмадық. Жерлік қазақ авторлардың 
шығармасын беруге мүмкіндігіміз болмады. Өзімізден тілші 
шықпады. Сонымен, «олай тартсың өгіз өлетін, бұлай тартсаң 
арба сынатын» тұйыққа тірелдік. Сүйтіп жүргенде бағымызға 
қарай қоғамдық жағдайда  өзгеріс бола бастады. Орталық партия 

комитетінің көрегендігімен «төрттік төбе» дейтін топ биліктен 
аластатылды. Бұған бүкіл ел халқы қуанды. Бұрынғы қат-қабат 
ресмиет-кедергілер алынды. «Гүл біткен жайнады, тіл біткен 
сайрады.» Реформа мен сыртқа есік ашудың алғашқы үрдісі 
басталды. Бұрынғыдай емес, өз алдымызға тілшілік істеуге, өнер 
адамдарымен сұхбат өткізуге мүмкіндік алдық. 

– Осы мүмкіндікті сіздер ең алдымен неден 
бастадыңыздар?

– 1980 жылы шілде айында Күнгей Мұқажанұлы, Мақатан 
Шәріпқанұлы, Жақып Мырзақанұлы қатарлы жазушылар 
Бейжіңге мәжіліске келді. Біз оларды әдебиет туралы шолу 
жазуға ұсыныс еттік. Бұл үш қаламгер ақылдаса келіп «Көркею 
жолындағы қазақ әдебиеті» деген тақырыпта әдеби шолу 
жазды. Шолу сол жылы шілденің 5-ші жұлдызында радиодан 
оқылды. Жиырма неше жыл аты өшіп, із-тозсыз кеткен аға буын 
жазушылардан 30 неше кісінің аты аталып, атағы әйгіленді. 
Осы әдеби шолу жаряланғаннан кейін қалың тыңдарман 
қауымды, өте-мөте өнер адамдарын қуанышқа бөлеп, үмітке 
жебегендігі ауыздан-ауызға аңыз болып тарады. Тыңдармандар 
редакциямызға хат жазып, алғыс айтып марапаттады. Бірінші 
болып ақын, қоғам қайраткері Құрманәлі Оспанұлы хат жазды. 
Ол кісі шолуды естігенін айтып қана қоймай, өзгелердің де 
жақсы лебізін жеткізе келіп: «Шолудың құрылымы, мазмұны, 
тіл көркемдігі жағынан тұжырымды, көкейге қонымды, шындық 
шымыр бейнелеген» деген еді хатында.    

– Демек, осыдан кейін ұлттық әдебиет пен ұлттық 
өнерді насихаттаудың  мүмкіндігі туылған болды ғой? 

– Әрине, ол дәуір бүгінгіден басқаша, әдебиет-
көркемөнеріміз әлі де құлашын кең жая қоймаған кез болатын. 
«Су бастан тұнады» демекші, Орталық халық радиостанциясында 
істеудің арқасында саясаттағы беталыстың өзгеруін дер кезінде 
игеріп, тиімді орайды қолдан бермедік. Қазақ радиосының, 
әсіресе, әдебиет пен көркемөнердің сапасын жоғарылатуға 
батылдықпен кірістік. Біз үшін 1970 жылдардың соңы мен 1980 
жылдардың басы қазақ радиосының алтын дәуірі есептеледі. Бұл 
жылдары біз бөлім атынан қазақтың ән-күйлерін көбейту туралы 
билікке ұсыныс-хат жаздық. Ұсынысымыз көп өтпей бекітілді. 
Сонымен 1979 жылы «төрттік төбе» талқандалып, заман жақсара 
бастаған тұста Орталық халық радиостанциясы мен Шыңжаң 
халық радиостанциясы бірлесіп, Күйтің қаласында бас қосып, 
үш аймақтың ән-би үйірмесінен 70-80 адам шақырып, екі айға 
жуық уақытта 100-ден астам ән-күйді таспаға жазып алдық. 
Бұған Орталық халық радиостанциясының қазақ бөлімінен 
Мұқамет екеуіміз барған едік. Бұл рет жазып алынған ән-күйлер 
радионы шыт жаңа бейнеге енгізді. Осы ән-күйлердің бірталайы 
күні бүгінге дейін беріліп келеді. 

    Іс мұнымен тынбады, жақсы заман бізді онан ары құлшынуға 
жебеді. Қазақтың халық әнін радиодан бергенді қойып, дастарқан 
басында айтуға да шек қойылған заман болды ғой. Егер кімде-
кім халық әндерін абайсызда айтып қалса, сол кінәлі болып, 
тергеуге алынатын. Бірақ, аспанды торлаған осы қара бұлт айыға 
салысымен он неше жыл шаң басқан ұлттық ән-күйлерімізді 
алтын қордан іздеп тауып, кейбірін қайтадан орындатып, радио 
эфиріне бере бастадық. Мұның ішінде «Ақ тамақ», «Майра», «Ақ 
бидай», «Абай күнім-ай», «Алқоңыр», «Сұржекей» т.б секілді 
халық әндері мен халық композиторларының әндерін азат етіп, 
радиодан жарияладық. Бұл халық арасында үлкен дүмпу қозғады. 
Осыған орай, кейін Шыңжаң халық радиостанциясындағылардан: 
«Орталық радиодан халық әндері шырқалып жатса, біз неден 
жасқанамыз дедік те, біз де дереу алтын қорға жүгірдік» - деп 
көңіл-күйлерін баяндаған қызықты әңгімелер естідік. 

– Радиода ақын-жазушылар өз шығармаларын өздері 
оқыған кездер болған екен. Сол туралы айта кетсеңіз?

– Халқымыз «Көш жүре түзеледі» демеп пе еді. 
Құрылғанына небәрі 10 жылға жетпеген, оның бірнеше жылы 
сынақ ретінде жарты сағаттық аударма хабар берумен жүрген 
жағдайда жаңағыдай жетістікке қол жеткізу оңай емес еді. Сол 
тұстары астанаға келген ақын-жазушылардың шығармаларын 
өздеріне оқытып, тарата бастадық. Мысалы, Омарғазы 
Айтанұлы, Қаусылқан Қозыбаев, Мақатан Шәріпқанұлы, Күнгей 
Мұқажанұлы, Құрманәлі Оспанұлы, Ерғали Әбілқайырұлы, 
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Әбдірешіт Байболатов, Жұмабай Біләлұлы, Оразқан 
Ақметов, Жүмаділ Маман, Әкпар Мәжітұлы сияқты 
қаламгерлеріміз радиодан поэзиялық, прозалық 
шығармаларын оқып, өз үндерін әлемге таратып, 
томағасын алған қырандай шарықтады. Мұның өзі 
өшкіндеп, сөніп бара жатқан қазақ мәдениетінің 
шырағын қайта жаққандай болды. Қалың 
тыңдарманның көңіл-күйін сергітіп, болашаққа 
деген сенімін күшейтті. Әйгілі әншілеріміздің 
Бейжіңге келіп түрлі мәдени шараларға қатысу 
орайын қалт жібермей, оларды студиямызға 
шақырып, дыбыс таспасына ән жаздырып алуды 
әдетке айналдырдық. Мысалы, Қамит Ысқақұлы, 
Камал Ішікбай, Күлман Шүленбайқызы, Арзыгүл 
Тұрсынқызы сықылды әншілерден орайы келгенде 
таспаға ән жаздырып алып қалып отырдық. 
«Мәдениет зор төңкерісі» тұсында қазақ халқының 
түрлі мәдениеті, әсіресе, домбыра-күй мәдениеті 
жоғалуға шақ қалған еді. Біз осындай көкейкесті 
мәселені ескеріп, 1980 жылы Орталық халық 
радиостанциясының басшыларына халық ән-
күй мұраларын жинау жөнінде өтініш жаздық. 
Станция басшылығы бұл өтінішімізді бекітті. 
Шыңжаң қазағының әйгілі күйшілерінен Тайыр Белгібайұлы, 
Дәулет Халықұлы, Камал Мақайұлы, Ғизат Сейітқазин сиқты 
домбырашыларды Бейжіңге ұсыныспен шақырып, көптеген 
халық күйлері мен өз күйлерін алтын қорға жаздырдық. 

– Радионы басқарған 15 жылыңыз қалай өтті? 
– Қызмет бар жерде табыс та, олқылық та, қайшылық та, 

пікір талас та өмір сүреді. Бұл - табиғи құбылыс. Менің радиода 
жұмыс жасаған 15 жыл уақтым тып-тыныш, мамыражай, 
ақаусыз, кедергісіз, ылғи сәтті болды десем ақылға симайды. 
Қызмет барысында кемшілік те, талас-тартыс та болады. Бұлар 
мүлде отаса алмайтын мүдде қақтығысынан туындаған емес. 
Қайта қызметті жақсартуға, ынтымақты күшейтуге, алға басуға, 
жаңалық жаратуға бағытталған көзқарас. Таным, пікір жағындағы 
ұқсамастықтан туындаған уақыттық құбылыс. Олардың барлығы 
өз кезінде шешімін тауып отырды. Біз жастық көктемімізді 
радио ісіне арнаған сол жылдарды мағаналы, берекелі, нәтижелі, 
көңілді өткіздік деп, көп ұлтты қазақ радиосы өз бастамасын 
жақсы бастады деп қазір де, келешекте де айта аламыз. 

– Өзіңіз негізін қалаған бүгінгі қазақ радиосының 
жұмысына көңіліңіз тола ма?

– Қазір қазақ радиосында 20 неше журналист, редактор, 
аудармашы бар, 44 мемлекетке үні жететін мемлекеттік ақпарат 
құралына айналды. Эфирге шығатын сағат саны көбейді. Біздің 
заманымыздағыдай емес, шектеусіз дәуір талабына үйлесімді, 
сан-саналы айдарлар ашылды. Мұның ішінде «Ауыл ауаны», 
«Парасат», «Қайнар», «Заң және замана», «Экономика айдыны», 
«Шипагерлік», «Техника тетігі», «Әлем аясында», «Өнер 
өлкесінде» т.б. бар. Осыған қарап қуанасың. Қызметкерлердің 
көпшілігі - жастар, өз басым олардың әр қадамына күн сайын 
сәт сапар тілеп отырамын. Осы орайда айтайын дегенім: жастар 
- заманның атайшылдары, олар  қашанда ер жүрек, батылдықпен 
ескіні ығыстырып, жаңалықты жақтаушылар. Әлмисақтан 
бері солай. Осыған орай бұл радионың 40 жылдық мерекесінің 
салтанатты өтуін жастардың қажырлы еңбегінен бөле қарауға 
болмайды. Олар 40 жылдықты астанамыз Бейжіңде ғана өткізіп 
ғана қоймай, Шыңжаңның Үрімжі, Алтай қалалары мен Қаба, 
Буыршын, Қобықсары аудандарына, Қанас саяхат аймағында да 
атап өтті. Мұның өзі радионың ықпал күшін де, ел арасындағы 
беделін де арттыра түсті. Ең маңыздысы, радиода жұмыс жасаған 
қарт қызметкерлер мен бүгінгі таңда  жемісті еңбек сіңіріп 
отырған жас буын өкілдерінің бір жерде бас қосуына үлкен орай 
тудырып, өзара пікір алысып, тәжірибе алмасуына, ой бөлісуіне 
кең жол ашты. «Үлкен пышақ ұялса да өтеді» деген ата сөзі 
бар емес пе? 40 жылдық мерей тойды тойлап отырған мезгілде 
менімен сұхбат өткізуге келген ақпарат, теледидар тілшілеріне 
радио туралы өз ойымды былай түйіндеген едім:

Бастайық радиодан сөзімізді,
Бұлақтың көзін ашқан кезімізді. 

Бір ұрпақ бір ұрпақтан асып түсіп,
Құлпыртып келе жатыр ізімізді.

Әр дәуірдің өзіндік таңбасы бар, 
Қырық жылдың таусылмас жалғасы бар.
Бір биік бір биікке көтереді,
Биігің тіпті көркем алдан шығар.  
    – Сіз қытай еліне белгілі баспагер, аудармашысыз. Осы 

саладағы еңбектеріңіз туралы айта кетсеңіз.
– Мен өмірімде төрт саланың кәсібіне араластым. Бәріне 

жетілген маман 
болмасам да, олардың жай-жапсарын біршама қанық 

білемін. Осы төрт салада істеген еңбегімнің бәрін жіпке тізіп 
айтып отырмай-ақ, тек «Халық баспасында» істеген кезімде 
өзім жауапты редактор болып шығарған кітаптар мен әдеби 
аудармалардың бастыларын айта кетейін. Олар: «Қытайдың 
қазіргі заман тарихы туралы білім» (екі кітап), «Социализм 
тарихы», «Тіл ғылымы мәселесі туралы», «Психология туралы 
сұрау-жауап», «Тарих білімі сөздігі», «Заң білімі туралы» (7 
кітап), «Жаңа дәуірдегі партия құрлысы» т.б. қырық неше кітап. 
«Оқырман өресі» журналының 60 саны менің жауапкершілігімде 
жарық көрді. Аударған әдеби туындыларым: «Батысқа сапар» 
(роман, екі адам бірлесіп аудардық), «Ергежейлі елі мен 
алыптар елі» (романнан үзінді), «Өмір», «Біз жастар» (повесть), 
Уаңмиңнің «Соңғы тау», «Сапырылған салашылар» (әңгіме), 
ханзу тілінде жазатын қаламгер Әкпар Мәжитұлының «Ақсақ 
құлан», «Он бестегі Халида», т.б. әңгімелері. Мұның сыртында 
ханзу авторларының шығармаларынан тәржімалаған он неше 
әңгіме мен өзім құрастырған үш кітап бар. Міне, осындай 
еңбектерімнен тыс, өзім қалам тербеп жазған очерек, шалқыма, 
эссе, жаңа жылға арнау сияқты әдеби мақалаларым да өз 
заманында оқырманың алғысын алып, жақсы әсер қалдырған еді. 

– Сіз жалпы өмір жолыңызға ризасыз ба? 
– Өрлі-қырлы өмір жолымда шығандап шыңға шығып, қара 

үзіп озып кетпесем де, шама-шарқымша талай кезеңдерден 
астым. Өмірде осы жүрісіме ризамын. Мен екі сөздің бірінде 
бүгінгі бақытты заманда жасағаныма разы-хош болып, «Өмір, 
саған рахмет!» дегенді мәтеліме айналдырғанмын. Шынында 
солай, өткен өгей өмірдің ащы-тұщысын азда болса татып 
қалған біздер, қазіргі бақытты замананы ересен қастерлеп, 
дәуірдің талабына сай бүкіл күш-қуатымызды қоғам қажетіне 
сарқа жұмсаған екенбіз. Енді ойласам, сол көрген қызық, басқан 
іздерімнің барлығы сонадайда жыл сораптарының соқпағында 
қалған тәрізденеді. Сондықтан да «Өмір, саған рахмет!» деген 
өзімнің үйреншікті мәтелімді  әрқашан да қайталай бергім 
келеді... 

– Әңгімеңізге рахмет!
                                        

    Сұхбатты жүргізген Әлімжан ӘШІМҰЛЫ.
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Мәскеуде «ЖАСАМПАЗ. Нұрсұлтан Назарбаев: Ресейден 
көзқарас» («СО ЗИ ДАТЕЛЬ. Нурсултан Назарбаев: взгляд из 
России») кітабының тұсауке сері бо лып өтті. Қазақстанның 
Ресейдегі елші    лі гінің бастамасы бойынша жарық көрген жаңа 
400 беттік жинаққа түсінік бере келіп, Қазақстанның Ресейдегі 
Төтен ше және өкілетті елшісі Марат Тәжин: 

– Мені Ресейдің мемлекеттік, ғылыми және мәдени элитасы 
өкілдерінің Нұр сұлтан Назарбаевпен кездесулері туралы алған 
өздерінің әсерлерін жазып беру туралы ұсынысқа келісім беріп 
қана қоймай, сондай-ақ, Н.Ә.Назарбаевтың саяси көшбасшылығы 
феноменін ой елегінен өткізудегі көпқырлылығы таң-тамаша 
қалдырды, – деп атап өтті. 

Марат Тәжиннің пікірінше, Н.Ә.На зар  баев көшбасшылығының 
факторы стан дартты политологиялық үлгі шең беріне толықтай 
сәйкес келмейді, ал мұ  ның өзін бірегей тарихи феномен деп 
қабылдаған жөн. Мұнда тұлғалық кескін-келбетке, көшбасшылық 
стиль мен өзгермелі тарихи жағдайларға да орын бар. 

– Қазақстан Президентіне тәуелсіз дікті қалыптастырудың 
алғашқы күрделі кезеңінен соң басқарудың өзіндік стилін өзгертіп 
қана қоймай, жаңа сапаларды қажетсінген өзге деңгейдегі сын-
қатер  лер мен бетпе-бет келуге тура келді, – деді Марат Тәжин. – 
Сөйтіп, басқа Нұрсұлтан На зарбаев пайда болды. Егер бірінші 
кезеңде бұл бұрынғы экономикалық жүйедегі басқарудың үлкен 
тәжірибесі бар беделді өңірлік саясаткер болса, екінші кезеңде 
– тәуел сіздік алған, бірақ енді ғана бұлыңғыр болашақтың 
драмалық жолына аяқ басқан қоғамның көшбасшысы еді. 

Н.Ә.Назарбаевтың саяси көшбас шылығының жаңа саяси 
қырлары бүкіл әлемнің саясаткерлері мен экономистері 
алдында дүниенің төрт бұрышында дағдарысты құбылыстармен 
байланыс ты ежелгі «Не істеу керек?» деген  сауал тұрған шақта, 
яғни соңғы онжылдық бедерінде анық көрінді. 

– Н.Ә.Назарбаев осы дағдарыстың бастауларына терең 
теориялық көзқарас ұсынған қазіргі әлемдегі саусақпен санарлық 
саясаткерлердің бірі болды. Бірақ, іс мұнымен шектелген жоқ 
– Қазақстан қатал да шешімді іс-әрекет стилінің арқасында 
дағдарыстан әлемнің көптеген экономикаларына қарағанда аз 
шығынмен шыға алды, – деп атап көрсетті дипломат. 

Марат Тәжиннің пікірінше, дағда рыстан кейінгі кеңістік 
саяси көшбас шылардан жаңа көзқарас талап етеді. Осылайша 
тарих тағы да бағамдау кри те рийлерін өзгертеді. Алдыңғы кезек-
ке аса маңызды үш ерекшелік шығады.

Біріншіден, саяси көшбасшылардан талап етілетін 
интеллектуалдық өлшем күрт жоғарылайды. Екіншіден, ұлт тық 
инновациялық жобаларды жасап, жүзеге асырудың, жаһандық 
мақсат тарға қол жеткізуге мәжбүрлей оты рып, саяси және 
экономикалық элита ның бас қа рушылық жіктері үшін кең ауқым-
ды «қысым алаңын» құру дың қолдан келуі. Үшіншіден, экономи-
калық көрсет кіштердің қаншалықты маңызды екеніне қарамастан, 
шынайы көшбасшылық таяудағы онжыл дықтарда қоғамдағы 
саяси, экономи калық, этностық және діни үдерістер арасында 
аса нәзік тепе-теңдік болуын талап етеді. Және осы үдерістер көп 
жағдайда бір-біріне ашықтан-ашық қарама-қайшы келіп жатады.

– Жалпылама айтқанда, көшбас шыдан бүгінде үш аса 
маңызды параметрлер – интеллект, инновацияшылдық, 
теңгерімділік талап етіледі. Дәл осы қасиеттерді Қазақстан 
көшбасшысы ның бойынан қиналмай табасыз, – деп мәлімдеді 
Қазақстан елшісі. 

Ал енді кітапқа қатысты айтатын болсақ, өзінің алғысөзінде 
Ресей Федерациясы Федерация Кеңесінің мүшесі, Халықаралық 
істер жөніндегі комитет төрағасының бірінші орынбасары 
Виталий Игнатенко былай деп жазады: 

«Бұл кітап – ұлан-ғайыр, қуатты ел туралы, ғарышты 
бағындырудың басталуы туралы, ұлттық дипломатияның 
пайда болуы туралы және ядролық сынақ тардан, яғни ажал 

сепкіш тажал қарудан бас тарту туралы, ғажайып қала Астана 
– болашақтың мегаполисі туралы, сондай-ақ, Еуразиялық эконо-
микалық кеңістік секілді күрделі құры лым туралы… Және 
бастысы – мың жылдықтар тоғысында өсіп-өркен деген және 
көпұлтты заманауи Қазақ стан секілді осыншалықты ғажайып 
халықаралық құбылысты жасау қолынан келген адам туралы». 

Бұл көп жағдайда үш бөлікті композициядан тұратын 
ерекше басылым болып табылады. Біріншісіне жетекші ресейлік 
публицистердің, шолу шылардың, халықаралық журна лис тердің 
очерктері енген. Онда авторлар өздерінің ортақ кейіпкерлері – 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке басының қырлары мен 
қызмет салалары туралы егжей-тегжейлі сөз қозғайды.

Жинаққа енген публицистердің арасында шығармашыл 
одақтардың, ірі баспалардың басшылары, жоғары наградалар 
мен беделді сыйлықтардың лауреаттары – Всеволод Богданов, 
Владимир Губарев, Рафаэль Гусейнов, Валерий Симонов, Юрий 
Батурин, Кирилл Привалов, Леонид Млечин, Николай Долгополов 
бар. Олардың барлығын орасан зор жур налистік тәжірибемен 
қатар, жоғары, журналистикадағы аса құрметті «Ре сейдің алтын 
қалам иесі» атағы бірік тіреді. Сонымен қатар, кітапта ұсы нылған 
очерктер Қазақстан Президен тінің тұлғасына әр автордың 
ізгілікті ниетімен, орасан зор құрметімен ерек шеленеді. Олардың 
кейбіреулері Нұрсұлтан Назарбаевпен тікелей таныс болса, 
келесі біреулері Елбасымен әр жылдары түрлі жағдайларда 
кездескендер болып табылады. Енді біреулеріне одан сұхбат 
алудың сәті түссе, тағы біреу лері Қазақстан көшбасшысының 
 тамаша өмірбаяны мен көп қырлы қызметін кәсіби тұрғыдан 
қызығушылықпен бақылағандар. 

Ресей Журналистер одағының төр  ағасы Всеволод Богданов 
өзінің очер  кінде осы шығармашылық жобаны ұсына отырып, өзінің 
одақтағы, «Алтын қалам дағы» әріптестері Нұр сұлтан Назарбаев 
туралы өздерінің сөздерін айту жөніндегі ұсынысқа үлкен 
қызығушылықпен және құлшыныспен үн қатқандарын атап өтті: 
«Бұл очерктер бір-бірінен көшіріп алғандай бірін бірі қайталайтын 
дүниелер емес және қазақ халқының көрнекті перзентінің өмір 
жолын, оның Қазақстан тарихындағы рөлін өздерінше саралайды… 
Біздің кітабымыз – Нұрсұлтан Әбішұлына, оның саясатына, елі мен 
хал   қына Мәскеуден көзқарас…», – деді ол. 

Авторлардың бірі, Ресей Журналис тер одағының хатшысы 
Рафаэль Гусей нов өзінің «Президент» деген очеркінде Қазақстан 
Көшбасшысының жарқын саяси қадамдары мен шешімдеріне 
айрықша назар аударады. Автордың пікірінше, КСРО ыдыраған 
кезде жаңа өмір шындығына үйлесімділікпен кірігіп, жаңа, 
тәуелсіз мемлекет құру да тамаша табыстарға қол жеткізе 
білуі, Семей полигонын жабуы мен Байқоңыр космодромын 
Қазақстанның меншігінде сақтап қалуы, Еуразиялық 

жАсАМПАЗ
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экономикалық одақ құру бастамасы, елді тұрақсыздандыру 
әрекетінің алдын алуы сияқты батыл іс-әрекеттері кім-кімді де 
таңдандырмай қоймайды. 

Кирилл Привалов Қазақстан Прези дентінің сыртқы саяси 
қызметіне ден қояды. Оның харизмасы мен әлемдік қоғамдастыққа 
танымалдығы, деп атап өтеді автор, сол шақта енді ғана пайда  
болған Қазақстан дипломатиясына қажетті халықаралық 
байланыстар орнатуға, ал перспективада ұзақ мерзімді ұлттық 
сыртқы саясат қалыптастыру мен орнықтырудың аса маңызды 
міндеттерін шешуге мүмкіндік берді. Бүгінде өзінің сыртқы 
саясаты тиімді халықаралық бренд болды деп мақтана алатын 
елдер соншалықты көп емес екені анық, деп ой түйеді К.Привалов. 

Леонид Млечин «Реформатор» очеркінде Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Қазақ КСР Министрлер Кабинетінің Төрағасы 
лауазымына тағайындалған сәтінен бастап Тәуелсіз Қазақстанның 
басшысы ретінде саясаткер болып қа лыптасуының негізгі 
кезеңдерінің бәрін сараптамадан өткізеді. Журналист егер сол 
шешуші жылдары Горбачев Назар баевты КСРО-ның вице-
президенті немесе одақтық үкіметтің басшысы етіп тағай-
ындағанда шын мәнінде не болар еді деген сұрақты көлденең 
тартады. Бұл үлкен де біртұтас елді сақтаудың мүм кін дігі болуы 
ықтимал еді ғой, дейді автор. Владимир Губарев Қазақстан 
Пре зидентінің антиядролық бастама шы лығына «Полигон» 
атты мақаласын арнады. «Ол – үлкен мемлекеттер басшылары 
арасында барлығы да шақырған, бірақ ешкім де осы уақытқа 
дейін атқармаған істі жүзеге асырған жалғыз Көшбасшы. Шешім 
қабылдау оңайға түскен жоқ және осы жайындағы бола шақ туралы 
толғанысты ол өзінің айна ласындағылармен ғана емес, ең алдымен 
өзімен жүргізді. Дәстүрлі шектелушілікті сындыруға, ешкім де 
өте алмайтындай көрінетін соншама биік кедергілерді еңсеруге 
тура келді», деп жазады автор. Көсемсөзші және ғарышкер 
Юрий Батурин Нұрсұлтан Назарбаевтың «ғарыштық» қызметінің 
әртүрлі қыр ларын аттап өте алған жоқ. Оның сөзінше, Қазақстан 
көшбасшысы өз елі өмірінің түрлі қырларымен айналысады, бірақ 
ағымдық саяси тәжірибе барысында әлі де саналы түрде көзге түсе 
қоймаған оның «космизмі» басқа елдердегі – «со циа лизм» немесе 
«нарық» секілді мем лекеттік басқарудың көп өлшемді қисы ны 
үшін арқаулық түсінік болып шықты. 

Жазушы, «Российская газета» бас редакторының орынбасары 
Николай Долгополов «Одақтас» атты очеркін де Нұрсұлтан 
Назарбаевты Ресейдің басты досы деп атайды. Оның пікірі 
бойынша, Еуразиялық одақ болашаққа жасалған үлкен серпіліс 
болды. «Ал оны көре, түйсіне білу көп ешкімге берілмеген 
еді. Тек қана аса зор дарынға ие таңдаулыларға ғана. Мұндай 
көре білу қасиеті Назарбаевта бар. Мен Нұрсұлтан Әбішұлы 
ойластырған және ұсынған барлық істі жаңа жол төсеу деп атаған 
болар едім», дейді ол. 

«Труд» газетінің бас редакторы, Қазақстан түлегі Валерий 
Симонов «Жерлес» деген мақаласында Назар баевты елдің жаңа 
елордасы Астананың негізін қалаушы әке, елдегі ұлтаралық 
келісімнің кепілі және жалпыға ортақ тарихи жадының 
сақтаушысы ретінде көрсетеді. Оның сөзі бойынша, Қазақ-
стан астанасын ауыстыру тарихы – көш басшының ішкі сенімі 
ғажайыпты  тудыра алатындығының тағы бір жар қын мысалы. 

Кітапқа Ресейдің аса ірі саяси және қоғам қайраткерлерінің 
Қазақ стан ның Тұңғыш Президенті туралы түсініктемелері, жеке 
бағалары берілген.

Жинаққа Ресей Президенті Вла димир Путиннің, ММУ 
ректоры Виктор Садовничийдің, ММХҚИ ректоры Анатолий 
Торкуновтың, режиссер Никита Михалковтың Қазақстанның 
Көшбасшысына берген бағалары, сондай-ақ, осы жинаққа арнап 
жазыл ған көптеген пікірлер берілген. Олар дың авторларының 
қатарында Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров, ТМД 
атқарушы хатшысы Сергей Лебедев, Мемлекеттік Думаның 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы істері, еура зиялық 
интеграциялар және отан дастармен байланыс жөніндегі комитет 
төрағасы Леонид Слуцкий, КСРО Үкіметінің бұрынғы басшысы 
Николай Рыжков, Татарстан мен Ингушетияның бірінші 
президенттері Минтемир Шаймиев пен Руслан Аушев, белгілі 
әнші және Әзербайжанның Ресейдегі елшісі Полад Бюльбюль-
оғлы, РФ Президентінің халықаралық мәдени ынтымақтастық 

жөніндегі арнау лы өкілі Михаил Швыдкой, «Еуразия Іскерлік 
кеңесі» Үйлестіру кеңесінің төрағасы Олег Сосковец, Ресей 
Ғылым академиясының президенті Владимир Фортов, ғарышкер 
Валентина Терешкова, Бүкілресейлік мемлекеттік телевизия 
және радио хабарларын тарату кешенінің бас директоры 
Олег Добродеев, «Интер факс» агенттігінің басшысы Михаил 
Комиссар, экономистер Абел Аганбегян мен Руслан Гринберг, 
жазушы Анатолий Ким, пианист Денис Мацуев пен әнші 
Александр Градский, әртістер Олег Табаков пен Геннадий 
Хазанов және басқа да көптеген қайраткерлер бар. 

Өздерінің Назарбаев туралы әсер лері мен естеліктерін, 
бағаларын қағаз бетіне түсірген олардың әрбірінің қайталанбас 
стильдері арқылы жазылған жеке, өзіндік ойлары жинақтала келе 
«ортақ кейіпкерге» айналған. Қоры тын дысында «Жасампаз» 
кітабы Қазақ стан Көшбасшысының өзіндік бір ұжым дық 
бейнесін сомдаған. Тіпті, нақты рақ айтсақ, журналистиканың 
таны мал жұл дыздары шеберлікпен қалыптастырған және Ресей 
қоғамының айтулы, беделді өкілдерінің пікірлерімен қуатталған 
«мозаикалық панноға» айналған.

Кітапқа Нұрсұлтан Назарбаевқа және оның 75 жылдығына 
арналған тікелей құттықтаулар жеке блокпен енгізілген. Олардың 
авторларының қатарында  Ресей Парламенті палаталарының 
спикерлері Вален тина Матвиенко мен Сергей Нарышкин, 
Қорғаныс министрі Сергей Шойгу, Еуразиялық экономикалық 
комиссия төралқасының төрағасы Виктор Христенко, ҰҚШҰ 
Бас хатшысы Николай Бордюжа, Татарстан басшысы Рустам 
Минниханов, Башқұртстан басшысы Рустэм Хамитов, Дағыстан 
басшысы Рамазан Абдулатипов бар. 

Отызға тарта құттықтаулар арасынан КСРО-ның бұрынғы 
президенті Михаил Горбачевтің: «Алдағы жылдарда да сен 
өзіңнің болашақты көре білу секілді қасиетіңді таныта бе ресің 
деген сенімдемін. Бұл – қорытын дылай келгенде, саясаттағы 
даналық тың бас ты мәселесі. Сенің барлық дос тарың, Ресейдегі 
және басқа да елдер дегі Қазақстанның көптеген дос тары бұған 
шынайы түрде қуанады. Ал Қазақ станның жетістіктері басқалар 
үшін үлгіге айналады», деген терең сезімге толы жолдауы да 
ерекшеленіп тұр.

Мерейтойға қатысты құттықтауларын ғарышкер-ұшқыш 
Алексей Леонов, суретші Зураб Цере тели, «ЛУКойл» концернінің 
президенті Вагит Алекперов, «Аргументы и Факты» газетінің 
бас редакторы Николай Зять ков, РФ СІМ Дипломатиялық акаде-
миясының ректоры Евгений Бажа нов, «РОСНАНО» компаниясының 
бас шысы Анатолий Чубайс, Ресей Мүф тилер кеңесінің төрағасы 
Равиль Гайнутдин, Ресейдің атақты әртістері Юрий Григорович, 
Александр Калягин, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир 
Спиваков, Сергей Шакуров, композитор Игорь Крутой, спортшылар 
Елена Исинбаева мен Ринат Дасаев та жолдаған. 

Қонақтардың көпшілігінің жобаға тікелей қатысушылар, 
жинаққа пікір білдірушілер, кітаптың кейіпкерімен тікелей 
таныс жандар болуы жинақты талқылау кезінде ерекше жайлы 
ахуал, көтеріңкі көңіл-күй қалыптастырды. Сондықтан да 
«Орыс баспасөзі» бүкіл әлемдік ассоциациясының президенті 
Виталий Игнатенконың, Еуразиялық экономикалық комиссия 
төралқасының мүшесі (министрі) Татьяна Валоваяның, 
Мемлекеттік думаның ТМД істері, еуразиялық интеграциялар 
және отан дастармен байланыс жөніндегі комитет төрағасы 
Леонид Слуцкийдің, «ЛУКойл» концернінің президенті Вагит 
Алекперовтің, Әзербайжанның Ресейдегі елшісі Полад Бюльбюль-
оғлының сөздері сондай бір шынайы және сезімге толы болып 
шықты. Бәлкім, Виталий Игнатенконың мына бір сөзі барлығынан 
да нақтырақ жалпы мәнге ие болып шыққан болар: 

«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – бүгінгі әлемдік саясаттың 
ең бір жарқын көшбасшысы. Оның Қазақстан тағдырына қосқан 
үлесін бақылаудың өзі өте қиын. Тіпті, Қазақстанның ел ретінде, 
держава ретінде қалыптасуы – Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке 
жетістігі деп айтсақ, артық емес», деді ол.

Қазақстан Сыртқы істер министр лігінің қолдауымен жарық 
көрген кітаптың таныстырылымына ТМД-ның және бірқатар Еуропа 
елдерінің дипломатиялық миссияларының басшылары қатысты. 

Сәулебек БІРЖАН
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Төңірегі алманың 
түрлерімен түрленген, апорт 
алмасымен алыс-жақынға 
әйгіленген әсем де асқақ 
Алатаудың етегінде еңсе 
көтеріп, Қазақстанның өз 
кезегіндегі астанасына, қазіргі 
білім ошағына, мәдениет 
орталығына айналған көркем 
қала - Алматыны қай қазақтың 
баласы аңсамады десеңізші?!. 
Алтай мен Атыраудың 
арасындағы Қазақстанның өз 
баласы қандай аңсаса, қиыр 
қонып, шет жайлап жүрген, 
кезінде  шекара сызығы ары-
бері еркін аттатпай қойған  
Шынжаңдағы қазақ балалары 
да, әне, сондай аңсаған, 

армандаған еді. Солардың бірі - қазіргі компазитор, әнші Тұран 
Құсайынқызы.

«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» дәлізінің Қытай жерінен 
бері өтер аузындағы  Қорғас өңірінен  ежелгі Жібек жолының 
керуен деңі, сауда қаласы Алмалының (Алмалық) ескі жұрты 
менмұңдалайды. Сол тарихи қасиетті мекенде Барлық тауының 
Құлыстай ойпатына қараған бөктеріндегі Ақбелдеуден көшіп 
барып қоныстанған атпал азамат Құсайынның шаңырағында, 
1946 жылы іңгалап, бір сәби дүние есігін ашты. Көпті көріп, көпті 
естіген сұңғыла Құсакең сәбиім Тұран ойпатындай толысып 
өтсін деді ме екен, әлде «тұран» сөзінің көнеде «мінбе», «тұғыр» 
мағынасын беретінін естігендіктен  «мінбеден түспесін», 
«тұғырынан таймасын» деп тіледі ме екен, кім білсін, әйтеуір 
баласына  «Тұран» деп азан шықырып, ат қойыпты. Соған орай, 
әке-шешенің тілегі іске асып, Тұранның мінбеден – сахынадан 
түспей келе жатқаны бізге аян. 

Қаршадайынан әнге құмартып, ертегі тыңдап өскен тұлымды 
қыз ауданға барып, орталау мектеп оқып жүрген кезінің өзінде-ақ 
еліктеп ән айтып, ыңылдап саз жаза бастайды. Тұңғыш туындысы 
– «Қызыл гүл» әні орталау мектеп тауысардың алдында ғана, 
1961 жылы жарық көрген. Тұран қыз ШУАР-дың орталығы 
Үрімжіден келген оқушы қабылдаушылардың сынағынан 
сүрінбей өтіп, Көркемөнер институтының музыка мамандығына 
оқуға түседі. 1968 жылы оқуын үздік нәтижемен аяқтаған 
Тұранды үкімет Тарбағатай аймағының ойын-сауық үйірмесіне 
жұмысқа жібереді. Шәуешек қаласының дәмі сол тартқаннан 
мол тартып, Тұран тұрмыстанып, ұл туып, қыз өсіреді. 1980 
жылы Үрімжідегі Шынжаң халық радиостанциясының қазақ 
концерт редакция алқасына келеді. Ұлын ұяға, қызын қиянға 
қондырып, әбден орнығады. Отағасы Әбілемет екеуі қазаққа 
ерінбей еңбек етуге кіріседі. 1992 жылы, Шынжаң дыбыс-бейне 
баспасы қазақ редакциясының меңгерушісі болады. Тұран 
өзіне жүктелген жауапты жұмысты ойдағыдай орындай жүріп, 
жүзге тарта әннің музыкасын, ішінарасының сөзін жазады, 
сахнаға шығып ән шырқайды. Жарты ғасырдан бері Тұранның 
әндері Бейжіңдегі Орталық халық радиостанциясынан, 
Шынжаң халық радиостанциясынан және облыс, аймақ, аудан 
радиостанцияларынан шырқалып келеді, шырқала береді де. 
Тұран Құсайынқызының әнін өзге әншілерден қалыспай, өзі 
баулыған, өз қызы Гүлназ да кезекті сахналарда  шырқап келеді. 

Тұранның ән жинағы «Қызал гүл» 1992 жылы Шынжаң 
«Жастар-өрендер» баспасынан жарық көрді. Іле–шала осы 
баспаға құрастырып берген «Ақылды бала боламын» деген ән 
жинағы да басылып, балаларды қуантады. «Шынжаң халық 
баспасынан» шыққан «Ән әуені» жинағынан бір топ әні таңдаулы 
әндер қатарынан ойып орын алды. Және бірнеше ән таспасы мен 
бейнебаяндарын әріптестерімен бірге шығарады. «Қызыл гүл», 
«Ауылға келгенде», «Ұрпағыма», «Балалық шақ», «Аумапты», 

«Әр қадамың ән маған» қатарлы әндері қалың қауымның 
сүйіп тыңдайтын, көп айтатын әндеріне айналған. Тұран 
Құсайынқызының өзі және әні туралы мынадай бір жағдайға  
куә болғаным бар. Тұран сахнада: «Әнші құстар бәрі бірдей 
думандатқан аумақты, қуанушы ең; әнің, міне, сол құстардан 
аумапты...» деп, Сәли Садуақасұлының сөзіне жазылған 
«Аумапты» әнін өзі шырқағанда, көрермен жұртшылық: «Өзің 
де сол құстардан аумапсың; әнің қандай әдемі, ән салуың қандай 
сәнді» деп, әнге де, әншіге де дән разы болған еді. Міне, бұл -  
көрерменнің әншіге деген ықыласы, әншіге берген бағасы еді. 

Жоғарыда, Алматыны аңсағандардың бірі Тұран 
Құсайынқызы деген едік. Енді осы сөзімізге оралайық. Тұран 
екінші сынып оқып жүрген кезінде көрші үйдегі әжеден ертегі 
тыңдап жүреді екен. Бір күні әлгі әжесі мынадай бір ертегі айтады: 
«Аты жер жарған, малы мыңғырған бір байдың жалғыз қызы 
болыпты. Күндердің бірінде қызы аурып,  қанша малын шашса 
да, тәуірленбепті. Бай мен бәйбіше жаратқанға жалбарынып 
отырғанда екі көзінен от ұшқындаған, жүзі нұрланған, аса таяқты, 
ақ шашты, ақ жаулықты кемпір кіріп келіпті де: «Алматыға бардым 
мен, алмасынан алдым мен. Бөліп жеуге берейін, жазыласың енді 
сен»,- деп ғайып болыпты. Қыз алманы төртке бөліп, төрт күн 
жеп, тәуірленіп кетіпті». Алматының аты сонан бастап Тұранның 
есінде сақталады. Есейген сайын, Алматы жайында көп естиді. 
Алпыстан асса да аңсаған Алматыны көре алмай, көрмегенге 
көңілі көншімей жүрген күндердің бірінде жан досы Ұлболсын 
Диханбайқызы көмек қолын созады. Әріптес досы, мемлекеттік 
бірінші дәрежелі актер Пәтиха Мәлікқызы екеуі Ұлболсынның 
балалары Серік пен Жәзираның бастауында, 2012 жылы қоңыр 
күзде, аңсаған Алматыға жетеді. Қаладан гөрі далаға бейім 
қазақтың қос қызы әу баста-ақ Медеуді көреді, Шымбұлаққа 
шығады, Көктөбеге көтеріледі, Алма арасанды аралайды. 
Алматының табиғаты бұзылмаған, көз тартар даласының көркін, 
гүлге оранған қаласының сәнін көріп тамсанады, сұлулыққа 
сүйсінеді, таза ауасын жұтады, тұнық суын ішеді. Бірер күннен 
соң жер жәнәтті Жетісудың көк орманмен көмкерілген, қазақ исі 
аңқыған әсем қаласы Талдықорғанға барады. Қазақ жерінің ойына 
барса да, қырына шықса да Тұранның ойына көргендері өлең 
жолымен орала береді, естігендері құлағына саз болын құйыла 
береді. Сонымен, «Өзің деп салған әнім» деген әннің сөзі де, әні 
де тең туады. Жаңа шығарманың дүниеге келгенінен хабар алған 
Қазақстан телеарнасындағы «Таңшолпан» бағдарламасының 
журналистері Тұран Құсайынқызын шақырып, әнгіме өткізеді. 
Алматыға аттаған қадамына сәттілік тілей отырып, жаңа 
шығармасының тұсауын кеседі. Жаңа ән тұңғыш рет қазақ елінің 
аспанын шарлайды. Сол жаңа әнді ел-жұртқа жеткізуді міндет 
санап, «Алтын бесік» жұрналы арқылы алдарыңызға тарту етіп 
отырмыз. Қабыл алыңыздар!

Меллат РАМЕТҰЛЫ

ӨЗІҢ ДЕП сАЛғАН әНІМ
сөзі, музыкасы: Тұран Құсайынқызы

Көрсем деп көп аңсаған, 
Келдім-ау гүл қалаға.
Қазақтың исі аңқыған,
Қала екен бұл дара. 
                            
 Қайырмасы:
Аңызда айтылғандай,
Алматы алмалары.
Самсап тұр даласында,

Көрген жан тамсанады. 
Самсап тұр даласында,

Көрген жан тамсанады. 

АЛМАТЫНЫ АҢсАғАН әН

Көк зеңгір аспанменен,
Тілдескен ну орманы. 
Құлпырған гүлдер бағы, 
Самалмен ырғалады. 

Қайырмасы:
Көргенде гүл көркіңді,
Тебіренді менің жаным.
Көгіңде жүрсін қалқып,
Өзің деп салған әнін.
Көгіңде жүрсін қалқып,
Арнаған осы әнім,
Өзің деп салған әнім.
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Қазақ халқының 
салт-дәстүрлері

Үме
Үлкен, ауыр, көлемді жұмыстарды ауыл, ру адамдары «бір 

жеңнен қол шығарып» бас қосып, көпшілік болып, бірігіп 
атқарады. Соның бірі – үме. Әсіресе, қысқы мал азығы үшін 
жемшөп дайындағанда мал иесі жігіттерді үмеге шақырады. 
Қарулы азаматтар бел орақтарын шыңдап, қайрап іске кіріседі. 
20-30 жігіт қатарласа тұрып орақ тартады. Бір күн ішінде 
бірнеше тонна шөп шабылып, әрі жиналып алынады. Үмеге ет 
асаймыз деген бала-шағалар да, көңіл көтеретін әнші, күйші, 
жыршылар да келіп, өнер көрсетіп, жұрт бір серпіліп қалады. 
Үме – ұжымдасқан еңбек тойы. Мұндай істен ауыл азаматтары 
ешқашан шет қалмайды.

сірге мөлдіретер
«Бие ағытар күні берілген қымызды «сірге мөлдіретер» 

дейді. Бұған ауылдың ақсақалдары мен аналары шақырылады, 
олар риза болып, алғыс айтып, бата береді. Кей жерлерде мұндай 
дәстүрді «сірге жияр» деп те атайды. Бұл да қазақтың жомарттық 
салтын көтере түсетін қасиетті дәстүр.

сабан той
Сабан той – ұлттық салт-дәстүрдің ішінде жомарттық пен 

қайырымдылықтың ынтымақтық, еңбексүйгіш елдің тағы 
бір қырын көрсететін еңбек мерекесі әрі той. Мұны егінші ел 
жасайды. Егін бітік шығып, қырманын қызылдап, оны төкпей-
шашпай, суыққа ұрынбай мезгілінде жинап алған ел күзде 
«сабан той» өткізеді. Әрине, мұнда да кең дастарқан жайылып, 
ақсақалдар бата береді. Палуан күрес, ойын-сауық түрлері 
өткізіледі. Не керек, жұрт қауырт жұмыстан кейін кең тыныс 
алып, бір жасап қалады. Жомарттар жұртқа қап-қап «кеусен» 
беріп, оларды да риза қылады.

«Сабан той» - мереке әрі егіншілердің еңбек қортындысы 
десе де болады.

салбурын
Аң аулағанды қазақтар «салбурын» деп атайды. Бұл – 

аңшылық сауық. Аңшы, саятшы жігіттердің топ болып, бірнеше 
күн бойы аңға шығуын «салбурын» деп атайды. Мұны аңшылық 
мерекесі десе де болады. Мұнда алған аң бәріне бірдей бөлінеді. 
Ауылдағы ақсақалдардың жолы бөлек есептеледі. Салбурын 
аңшылардың ерлігі мен ептілігін, азаматтығын сынайтын жол. 
Аңшылардың қысты күні күтетін сәті – сонар. Сонар «Ұзақ 
сонар», «келте сонар» және «қан сонар» деп үшке бөлінеді. 
Мұның ең қызығы соңғысы. 

Бұл – аңшылар үшін өте қызықты сәттердің бірі. Қыстың 
тынық күні ұлпа қар жерге түскенде жүрген аңның ізі тайға таңба 
басқандай анық көрініп жатады. Аңшылар бұл күнді асыға күтіп 
жүреді де ізіне түскен аңды құтқармай соғып алады.

Тағы бір қызығы қасқыр, түлкі сияқты аңдар сонардың өзіне 
қауіпті екенін сезеді. Ондай сәттерде олар апанынан, інінен 
немесе жатқан жерінен қозғалмайды, із салмайды. Мұны кәнігі 
аңшылар жақсы біледі. Сонарда аңшылар аңды дабыл қағып, 
айғайлап, ит қосып үркітіп шығарады.

сыралғы
Олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан немесе 

саятшыдан кездескенде сұралатын дәстүрлі, кәделі жол әрі 
ырым. Мәрт аңшылар мұндайда «сыралғы» сұрағанның сөзін 
жерге тастамайды. Есте болатын бір әдет-ғұрып – міндет. Бірақ 
атып алған аң сыйлыққа жатпайды.

Лау

Бұрынғы кездерде лауазымды адамдар немесе көліксіз кісілер 
әр ауылдан лау мініп, яғни жұрттан көлік алып жететін болған. 
Лауға ат, арба, түйе пайдаланады.

Аңшылық
Аң аулау – ертеден қалыптасқан салт. Әрине, тіршілік, табыс 

үшін аңшылық құратындар бар. Бірақ аңшылық шын мәнінде 
сауық, қызық, шынығу, ептілік, серілік, сезімталдық, сергектік, 
білімпаздық сияқты көптеген қасиеттерді ұштайтын тамаша өнер 
мектебі десе де болады. Жүйрік ат, ұшқыр тазы, қыран бүркіт, 
кең дала, тамылжыған табиғат – бәрі-бәрі де аңға шыққан ер 
жігітке бұл дүниенің шын қызығын сыйлағандай көңілді көтере 
түседі. Осындайда қасқыр соғып, түлкі, қарсақ алу аңшы өмірінің 
тамаша жеңісті, ұмытылмас сәті. Қанжығасы қанданған ол ауыл 
ағаларына олжа байлауы – азаматтық пен ерліктің, одан қалды 
халықтық дәстүрдің таза жолы. 

Ел ішінде аңшылық қасиетті, құрметті өнер әрі сал болса, 
аңшының өзі де беделді, сыйлы адамдардың бірі. Мұның өзі 
аңшылық дәстүрдің бағасы жоғары, өмірде орны бөлек құбылыс 
екенін толық дәлелдесе керек. Аңшылыққа жастарды баулу, 
үйрету – ата кәсібі мен салтының асыл қазынасын толтыра түсу 
деген сөз.



70

Мен шекаралы аймақта туып өстім. 
Елдің шеті, желдің өті дегендей мұндай 
өңірде ежелден аласапыран оқиғалар жиі 
болғаны белгілі. Мен ес білгелі ондай 
аңызға бергісіз әңгіме-оқиғаларды көп 
естіп өстім. Арғы тарихты айтпағанда 
1916 жылғы үркіншіліктен басталған, 
ел басына күн туған сергелдең кезең 
әңгімелері алуан түрлі жағдайды 
көз алдыма елестететін. Ақ патша 
қырғынынан бас сауғалаған Қарқара елі 
түп қопарыла шекара асқан. Азып-тозған 
ел ол жақта бір жарым, екі жылдай болып, 
патша тақтан құлаған соң атамекендеріне 
қайта оралған. Содан 1931-32 жылдары 
енді кеңестік қызыл империяның 
тепкісіне шыдамаған жұрт қайта Қытайға 
өтеді. Осындай қилы кезеңдерді басынан 
өткерген елдің шекараның арғы жақ, бергі 
жақты күн кешулері – екі айырылып, 
бөлініп қалғаны, тіпті бір отбасының, бірге 
туған ағайынды адамдардың бір-бірінен 
ажырап қалғаны туралы әңгімелерді ата-
әже, әке-шешемізден көп естідім. Күні 
бүгінге дейін сол туыстарымен, жақын-
жуығының ұрпақтарымен табыса алмай 
отырған ел қаншама! Тәуелсіздік алып, 
ары - бері қатынас орнады дегенмен 
де, шекараның ар жағында аталас бір 
туысы жүргенін естіп, соны көре алмай 
шерменде болып өтіп жатқандар бар.

Мектепте оқып жүргенімізде, 60-70-

ші жылдарда біздің Нарынқол  жақта 
бірлі-жарым шекарадан өтіп кетіп, елге 
оралып жатқан азаматтар туралы естіп 
қалатынбыз. Сонда ел «ой, пәленшенің 
туысы келді» деп, қуана көрісіп, жылап-
сықтап, той жасап, көрген-білгенін 
сұрастырып, бір жасап қалушы еді. 
Осының бәрін бала жастан естіп, көріп, 
сезініп өскендіктен, маған осы бір жан 
ауыртар мәселені жазсам деген ой келетін. 
Кейін Таңжарық туралы естідім. 

Жас ақынның біздің елге (Нарынқолға) 
өткен ғасырдың 20-жылдары келіп, үш 
жыл мектепте оқығаны, Қойдым деген 
ақынмен айтысқаны жөніндегі үлкендер 
әңгімесі мені қатты қызықтыратын. Жиын-
тойларда сол үлкендердің өзі Таңжарық 
пен Қойдым болып айтысып кететін. 
«Таңжарық бүйтіп айтып еді. Қойдым 
былай деп жауап беріп еді. Ой, шіркін-
ай, десеңші!» - деп сағынышпен естеріне 
алысатын. Тіпті кейде менің әкеме қолқа 
салып, «сен айтып жіберші, Қойдымның 
қасында көп жүрдің ғой!» - деп жататын. 
Кейінірек ұққаным: Таңжарық біздің елдің 
жиені екен. Қойдым өзімнің әжем болып 
шықты. Ақын Таңжарық нағашыларын 
іздеп тура біздің ауылға келген екен. Кеңес 

Тұрлыбек МәМЕсЕйІТ, жазушы, 
Халықаралық «Алаш», 
«Жамбыл» сыйлықтарының иегері, 
ҚР Мәдениет қайраткері, 
Еуразия Ұлттық университетінің 
доценті

«Таңжарық» роман-дилогиясы 
қалай жазылды?

өкіметі орнап жатқан қиын кезеңде ақын 
көп жүре алмай, үш жылдан кейін еліне 
қайтуға мәжбүр болған. Содан барып ол 
жақта түрмеге қамалыпты...

Міне, осындай әңгімелер мені 
шекаралы аймақтағы қазақ елінің 
қиын тағдыры туралы шығарма жазуға 
ұмтылдырды. Осы тұста Таңжарық 
тұлғасы нағыз іздегенге – сұраған 
болды. Жоғарыда айтқан халық басынан 
өткерген зобалаңды шығармадағы 
негізгі тұлға, бас кейіпкер Таңжарық 
тағдыры арқылы көрсетуді мақсат еттім. 
Негізгі идея, айтпақ ойымды жеткізуде 
Таңжарықтай шығармашыл адамның, 
тағдырлы тұлғаның іс-әрекеті, болмыс-
бітімі, тағдыр-талайы, ой-көзқарасы 
тағы да менің ізденіс-құлшынысымды 
қанағаттандырып отырды. Сөйтіп, бұл 
тақырып мені өзі үйіріп, өзі жетектеп алып 
кеткен тақырып болды. Оң жамбасыма 
дөп келді. Сөйтіп, іздену, материал 
жинау, деректерлі нақтылау жұмыстары 
басталды. Кейіпкерлерімнің көпшілігі 
өмірде болған адамдар. Алдымен 
Нарынқол, Кеген, Қарқара өңірлеріндегі 
Таңжарықты көрген кісілерді іздеп 
тауып,  кейбірімен сөйлесіп, әңгімелестім. 
Біртіндеп кейіпкерлерімнің әрқайсысы 
өз ерекшеліктерімен көз алдыма келе 
бастады. Негізінен осындай аласапыран, 
алмағайып замандағы қазақ халқының 

ел, таныс жер дегендей. Оның үстіне тура 
біздің ауылға келгендіктен, Таңжарыққа 
байланысты оқиға-жағдайларды түгел 
білетін кәріқұлақтар да болды. Тіпті 
жас кезінде көрген адамдар да кездесті. 
Ақынның қай жерде оқығанын, кімдермен 
бірге жүргенін, Қойдыммен айтысын, 
т.б. жағдайларды өз әулетіміздегі көне 
көздер-ақ сағына отырып есіне түсірді. Ал 
сол кездегі қоғамдағы өзгерістер – Кеңес 
өкіметінің орныға бастауын, Жетісуда 
жүргізілген жер-су реформасынан бастап, 
ірі байларды тәркілеуге дейінгі қым-қуыт 
оқиғаларды бастарынан кешірген көне 
көздер де білетіндерін жасырмай айтып 
берді. Кейбір нақты деректерді іздеп, 
мұрағат материалдарын да ақтардым. 
Осы тұста көңіл бөлетін бір нәрсе – 
Таңжарықтың Қазақстанға келуі және 
қайтуы турасында. Бұл өзі ең негізгі 
мәселе. Өйткені дилогияның  бірінші  
кітабының сюжет желісі осы оқиғаға 
құрылған.

Таңжарық бұл жаққа қандай 
себептермен келді деген мәселелер 
турасында ел арасында әр қилы әңгімелер 
бар. Біреулер нағашыларына оқу іздеп 
келіпті десе, енді біреулер құдаларына 
қашып өткен екен деседі. Бұл екі 
тұжырымда да шындық жоқ емес. 

Таңжарық жастайынан алғыр, зерек 
бала болып өседі. Әсіресе, тапқыр, сөзге, 

қиын да қилы тағдырына жаным ауырып, 
әлдебір ыза-кек булыға тепсініп, мені 
күн сайын жазуға итермелеп отырды. Әр 
кейіпкерге, әр тағдырға жеке-жеке жүк 
артуға тырыстым. Сөйтіп, замана, уақыт 
шындығын нанымды жеткізсем, халық 
көрген қорлық пен зорлықты кейінгі 
ұрпаққа ұғындыра алатындай шығарма 
болса деген ой бір сәтте есімнен шықпады.  

Бірақ өткен ғасырдың 90-жылдарына 
дейін Кеңес-Қытай қатынасы жабық 
болды ғой. Осыны ойлап тәуекел ете алмай 
жүргенімде, сол 90-жылдары екі мемлекет 
арасында қарым-қатынас жанданып, 
барыс-келіс қайта басталды. Мен енді 
Таңжарық өмірін зерттеуге жол ашылды 
деп қуандым. Алдымен сол жылдары 
(1992) «Таңжарық пен Қойдым» атты 
көлемді зерттеу мақалам «Қазақ әдебиеті» 
газетіне жарияланды. Бұл – оқырманға 
жаңалық болып әсер етті. Шығарма жазу 
да сол кезеңде басталды. Ізденіс жолына 
бел шешіп кірістім. 

Дилогияның бірінші  кітабындағы 
оқиғалар негізінен шекараның бергі 
жағындағы Нарынқол өңірінде өте-
тіндіктен керекті материалдарды жинау 
көп қиындық келтірген жоқ. Өзіме таныс 



71

өлеңге құштар болады. Он, он бір жасында ауыл молдасынан 
сабақ оқи бастаған ол ескіше сауат ашады. Бертін келе 1915-1916 
жылдары  алғашқы мектептер ашылып, жәдитше оқып, еркін хат 
танитын дәрежеге жетеді. Әсіресе, есептің төрт амалын еркін 
игеріп алады. Осындай зеректігінің, пысықтығының арқасында, 
оның үстіне өлең шығара бастаған Таңжарық ел көзіне түсіп, 
жұрт аузына іліне бастайды.

Сөйтіп, 1922 жылы Таңжарық Күре қаласындағы қытайша-
қазақша үш жылдық мектепке оқуға жіберіледі. Бұған да өзінің 
еті тірілігі себеп болып, бай баласының орнына қабылданады. 
Өйткені, ол кезде Сасан ауылының байлары Құлжа сияқты 
қаланың үлкен базарларына мал айдап, сауда жасайды. Сонда 
оларға тілге жүйрік, іске елгезек, есеп-қисап білетін қосшы 
керек болатын. Міне, осыған бай ауылы, қай жағынан болса да 
Таңжарықты қолайлы көріп, оқуға жібереді. Оқу үшін де ақыны 
байлар өздері төлеп тұрған.

Сол жылы Нүптібек байдың жылқысын бағып жүрген 
Таңжарықтың ағасы Қайырбек, барымташылармен шайқаста 
соққыға жығылып, қайтыс болады. Соған келген Таңжарық 
қайтып оқуға бара алмай, ағасының орнына жылқы бағып 
қалады. Оқу-білімге жаңа сусындап келе жатқан жасқа бұл 
жағдай оңай тимейді. Оқи алмай қалғанына қатты қиналады.

Көзі ашық, көкірегі ояу Таңжарық бұл кезде Ресейде Кеңес 
өкіметі орнап, оқу-ағартуға кең жол ашылғанынан хабардар 
болып жүретін. Ары ойлап, бері ойлап, енді сол жаққа аңсары 
ауады. «Қалай да барып оқысам» деп армандайды. Ақынның:

Талай жан бізден бұрын арманда өткен,
Соларға опа қылмай заман да өткен.
Кедейге армандаған заман орнап,
Бастары есіктегі төрге жеткен.
Жастары оқу оқып, білім іздеп,
Орынбор, Ташкен менен Мәскеу кеткен.
Бай, манап, қорқаулардың күні батып,
«Дүние кезек» деген осы ма екен?
Әділет, ақиқаттың бәрі сонда,
Хабары еміс-еміс бізге жеткен.
Барсақ деп көзбен көріп, өнеге алып,
Сол жаққа желдей есіп, көңіл кеткен, - деген өлеңі осы тұста 

жазылған. 
Осы кезде есіне Нарынқолдағы нағашы елі, құдалары түсіп, 

оқуға деген қиялы тіпті шарықтай түседі. Нарынқолдың тіпті 
қол созым жерде ғана, шекараның түбінде екенін үлкендерден 
естіген Таңжарық бұл жолға шындап бел байлайды. Алғаш 
өзімен бірге жылқы бағып жүрген үш-төрт жігітпен уәделесіп, 
бәрі бірге қашпақ болады. Бірақ уәделескен күні бастары қосыла 
алмай  қалып, Таңжарық жалғыз өзі жолға шығады. Сөйтіп, 1923 
жылы көктемде Таңжарық Нүптібек байдың «Сетіккөк» аталған 
бәйге атын жаратып мініп, шекара асып кетеді.

Таңжарықтың Қазақстанға қай жылы өткені де әртүрлі 
айтылады. Біреулер 1922 жыл десе, ендігі бір дерек 1923 жыл 
дейді. Қалай болғанда да бұл деректердің маңызы үлкен. Оған 
жіті ой көзін жіберіп, заманға сай ақын тұлғасын даралап, 
күрескер дәрежесіне көтеру үшін  бұл уақытты дәуір тынысымен 
үйлестіру керек болды. Осы мақсатпен Таңжарықтың 
Қазақстанға келуін екі жылға ілгерілетім. Сөйтіп, замана 
құбылысы, кезеңінің күрделі шындығы Таңжарық тұлғасын 
ірілендіре, болашақ өсулерге негіз қалады деп ойлаймын.

Ал,  екінші кітаптың жағдайы күрделі болды. Мұндағы 
оқиғалар бастан-аяқ Қытай жерінде, Шыңжаң өлкесінде өтеді. 
Және де Кеңес елінен оқып барған Таңжарықтың қудалауға 
түскен, ақыры абақтыға жабылып, жеті жыл азап тартқан қиын 
өмірі суреттеледі мұнда. Бұл кезең – өткен ғасырдың 30-жылдары 
қазақ халқының басына бұрын болмаған зобалаң орнаған өте 
бір зұлмат жылдар еді. Кеңес елінде қазақ тәркілеуге ұшырап, 
ашаршылықтан қырылып жатса, Гоминдаң билігіндегі Шыңжаң 
қазағы да Шың Шысайдың қитұрқы саясатынан қорлық көріп, 
небір сұмдықтарды бастан кешіріп жатқан. Осындай жағдайда 
Таңжарықты қалай тыныш қойсын!? Екінші кітапты жазу үшін 
алдымен сол кездегі  саяси, қоғамдық мәселелерге қанығу 
керек болды. Осы мақсатпен мен тәуекел деп Шыңжаң өлкесіне 
өзімнің еңбек демалысым кездерінде үш рет сапар шектім. Әуелі 

Таңжарықтың кіндік қаны тамған туған жерін, ата-бабасы, әке-
шешесінің жайлау, қыстауын, атажұртын  араладым. Ақын маған 
бауырымдай жақындай түсті. Бейітіне барып құран оқыдым. 
Әр барған сайын мол деректерге жолықтым. Ақынның көзін 
көргендер мен артында қалған ұрпақтарымен әңгімелестім. 
Құлжа қаласында тұратын Таңжарықтың құрдасы Әсейін 
қариядан көп нәрсеге қанықтым. Күнес ауданының орталығы 
Бестөбе қаласында тұратын (2004) Таңжарықтың Қырғи атап 
кеткен досы 90-нан асқан Рымбек ақсақалмен жата-жастана 
сұхбаттастым. Таңжарық дүниеге келген Іле, Күнес өңірлерін 
аралап, ақын 4-5 жыл қызмет істеген Құлжа қаласында болып, 
зиялы қауыммен әңгіме-дүкен құрдым. Бәрі де ақын жайында 
ықыластана әңгімелеп, менің жазатын шығармама үлкен үміт 
артып, сәттілік тіледі. Қазақстаннан келіп зерттеу жүргізіп, 
шығарма жазу мақсатыма тілектестіктерін білдіріп, қуана, 
мақтана құптап отырды. 

Бір сапарымда Шыңжаң орталығы Үрімжі қаласына бардым. 
Таңжарықтың азапты жеті жылы өткен түрмені көру еді мақ-
сатым. Түрме сол баяғы орнында екен. Тек, ол кезде домбаздап 
соққан барақтар болса, бүгінде көп қабатты етіп жаңартылып 
салынған. Ауласында тұрып ақынды, Алтайдан, Іледен ұсталған 
қазақтың небір арыстарын көз алдыма елестеттім. Үрімжі 
қаласындағы қаламгерлер мен ғалымдар да қолдарынан келген 
көмектерін аямады. 

Тіпті абақтыдағы ақынды тергеу істерінен кейбір көне 
құжаттарға да қолымды жеткізді.

Таңжарық жаратылысында зерек, ашық-жарқын мінезді 
талантты тұлға. Өлеңді жас кезінен жаза бастаған. Мен 
шығармамда негізінен өмірбаяндық деректерден алшақ кеткен 
жоқпын. Әрине көркем шығарма болған соң, ішінара кейіпкер 
табиғатына сай дамытулар, суреттеулер енгіздім. 

Бұл тұста сол кездегі Шыңжаңның қоғамдық, саяси өмірін 
толық білмей ешнәрсе бітіре алмайтының анық. Өйткені өлке 
тағдыры Гоминдаң өкіметі мен Кеңес Одағының қақпақылына 
айналып тұрған. Осы мәселелердің  қыр-сырына үңілу 
жолында біраз әдебиеттер оқып, зерттеулер жүргізіп, мұрағат 
материалдарын зерделеуге тура келді.

Таңжарықтың 1940 жылы ұсталуында да көп жайттерге 
шұқшия, үңіле қарауға тура келді. Әрине, Кеңес елінде оқып 
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келгені  алашордашылармен байланыс орнатты, үкіметке қарсы 
ұйым құрды деген сылтаумен ақынды тұтқындауға жеткілікті еді. 
Дегенмен, бұл жалпылама жала болатын. Міне, осы бір тұстарға 
нақты дерек, жанды штрих-деталь керек болды... Қай кезде де 
заманның құбылуына қарап өзгеріп тұратын адамдар болған. 
Ондайлар өз қара бастарын ғана күйттеп, билікке жағымпазданып, 
сатқындыққа, азғындыққа дейін барған. Төңірегіндегілерді 
көре алмау, бойларын қызғаншақтық, іштарлық жайлаған қара 
ниеттілер қандай жамандық, зұлымдықтан да тартынбаған. 
Құбылыңқы заманның құлы болған жарамсақтар Таңжарықтың 
айналасында да болған.  Ақынның сол тұстардағы мынадай өлең 
шумақтары осы айтқандарымызға дәлел болса керек: 

Біреу бар – біле тұрып теріс баққан,
Біреу бар – аңғалдықпен пәле тапқан.
Біреу бар – жанап кетсең мерт қылады,
Секілді құрылған бір темір қақпан.
Осы орайда кейіпкердің жан-дүниесіне үңіліп, шындыққа 

жақындай түсу үшін, характер ашар ішкі тартысты күшейте түсу 
үшін біраз дүниені зерделеу керек болды.

Өлеңде айтылғандай, айналасындағылардың әрекеті ақын-
ның абақтыға жабылуын тездетіп жібергені анық еді. 

«Қырық жыл қырғын 
болса да ажалды өледі». 
Таңжарықтың ажалы жоқ екен. 
Абақты азабынан қаншама 
рет өліп-тірілді десеңізші! 
Әр жолғы тергеу азабынан 
кейін есі кіресілі-шығасылы 
ақынды қызыл ала қанға бөккен 
қалпында камераға лақтырып 
кететін. Өліп жатқандарда 
есеп жоқ. Оларды түнде 
апарып қала сыртындағы орға 
тоғытатын. Міне, осындай 
жағдайда Таңжарықтың қалай 
тірі қалғанына қайранмын! Есін 
жиып алып қайта өлең жазатын. 
Ақынды сақтап қалған осы өлең 
құдіреті. Табиғатынан рухының 
мықтылығы. Ешнәрсеге мойып, 
жасымаған қайсар жаратылысы 
деп ойлаймын. Қанша азап көріп 
жүрсе де ойынан туған жері 
мен өскен елі еш шыққан емес. 
Ақын Алтайдағы, кейіндеп Ілеге 
ойысқан Ұлт-азаттық күрестен  

үнемі хабардар болып тұрады. Бұл жайында да ақынның 
күрескерлік қырларын танытатын біраз суреттеулер жасадым.

Бүгінде бізде «түрме әдебиеті» деген ұғым пайда болды. Осы 
«түрме әдебиетін» жасаған Таңжарық Жолдыұлы мен Қажығұмар 
Шабданұлы деп білемін.

Таңжарық шығармаларының 80-90 пайызы түрмеде жазылды. 
Жалпы, ақын өз шығармашылығымен өмірбаянын толық жазып 
кеткен адам. Абақты азабы да біршама көрініс берген. Оның өзі 
маған үлкен көмек болды. 

Әрине, роман жазылуымен, конференция өткізумен Таңжарық 
туралы әңгіме аяқталды деуге болмайды. Меніңше Таңжарық 
зерттеу жұмысы енді басталды. Кеше ғана өмірден озған белгілі 
қаламгер, әдебиетші ғалым Оразанбай Егеубаев Таңжарықты 
жарыққа шығарған бірден бір зерттеуші. Ақын мұрасын 
жинап, жүйеге түсірген ғалым Таңжарық шығармаларының 
жарық көріп, қалың жұртшылыққа насихатталуына көп еңбек 
сіңірді. Бірнеше рет көп томдықтарын шығарды. Енді осы 
істі бүгінгі ұрпақ жалғастыруы керек. Ақынның мол мұрасы 
жүйелі түрде зерттеліп, ғылыми айналымға енуі керек. Сөйтіп 
тәуелсіз еліміздің ұлттық мәдениеті мен әдебиетінен Таңжарық 
Жолдыұлы өз орнын иеленіп, лайықты бағасын алса дейміз. 
Жалғыз Таңжарық қана емес,  жалпы Шыңжаң қазақ әдебиетін, 
оның осындай белгілі тұлғаларын бөліп-жармай, тұтас ұлттық 
әдебиетіміздің бір бұтағы ретінде қарастырған жөн. 

Кешегі кеңес кезіндегідей емес, бүгінде өз билігіміз өзімізде 
дербес мемлекетпіз. Сырттағы бауырларымызды қандай 
жағдайда да қолдап, қамқорлық жасап отыруға міндеттіміз. 
Қайта оралған қандастарымызды бауырға тартып, тез арада 
қалыптасып кетуіне барынша ықылас танытқан жөн. Ал 
келмегендеріне әсіресе, мәдени-рухани жағынан үздіксіз көмек 
көрсету қажет. Қара шаңырақ ретінде әрдайым қамқор болып, 
ұдайы көңіл бөліп, ұлттық құндылықтардан ажырап қалмай, 
қазақтық қалпын сақтауына бар мүмкіндікті пайдаланып, барыс-
келіс қарым-қатынасты жүйелі түрде жолға қойса деген ойдамын. 
Ортақ рухани құндылықтарды бір арнаға тоғыстырып, екі жақ 
бірлікте зерттеу жұмыстарын жүргізуді қолға алса. Шыңжаң 
әдебиетін бірлікте зерттеу, басқа да рухани салаларда - ән-жыр, 
мәдениет пен өнерді жаңаша жандандыру мәселелеріне үкіметтік 
деңгейде көңіл бөлу керек-ақ. Қаламгерлер мен ғалымдардың, 
мәдениет, өнер қайраткерлерінің Шыңжаңға барып қарапайым 
халықтармен, әсіресе қазақ халқы жиі шоғырланған өңірлермен 
кездесулерін ұйымдастыру өте бір келелі іс-шара болар еді. Айта 
берсек мәселе көп. Біз қалайда шеттегі қандастарымыздың Қазақ 
мемлекетіне деген сенімін күшейтіп, негізгі атбайлар қазығына 
айналуымыз керек.



73

Зерттеу обьектісіне өнердегі ұлттылық сынды феномен 
алынғанда, ғалымдардың алдында сол ұлттың тарихи-мәдени 
дамуы, оның діліндегі ұлттық констант, мәдени жады, ұлттық 
дүниетанымының ерекшелігі, т.б. сынды бірнеше күрделі мәселе 
бірден пайда болады. Мұндай кешенді жауапты талап ететін 
сұрақтар бір жағынан, мәдени дамудың нақты әрі көпқырлы 
процесінің қалыптасуына, оның теориялық жинақтылығына 
алып келсе, екінші жағынан, тек осылай әртүрлі қырынан келіп, 
тіпті өте ұсақ сұрақтардағы ұлттылық мәселені жан-жақты 
талдағанда ғана біз шынайы ғылыми тұрғыдан ұлттылық туралы 
зерттеу жүргізудің негізін қалай аламыз.

Орыстың атақты мәдениет тарихшысы, академик 
Д.В.Сарабьянов өзінің бір сөзінде: «Ұлттық діл көбінесе тарихи 
субьекттің позициясы мен қалауына қатыссыз ғасырлар бойы 
қалыптасып, күтпеген жерден шыға келеді» – деп жазады. 
Заманауи кезеңдегі ұлттық мәдениет шекарасының жойылуы 
жаһандану үдерісінің дамуы мен әлемдік интерграцияның 
жайылуына әкеліп отыр. Бүгінде қазақ елінің өзінің мәдени 
ерекшелігін сақтап қалудағы тәжірибесі бұл мәселенің таптырмас 
шешімі болып табылады. Сондықтан да белгілі диаспораның 
мәдени ерекшелігін таныту – әрбір этникалық топтың рухани 
дамуы және өз халқының құндылықтарын бағалауы сынды 
қасиеттерінің қалыптасуына үлкен ықпал жасайды.

Шетелде өмір сүріп, еңбек ететін қазақ суретшілерінің 
ерекшелігі ретіндегі мәдени әркелкілігі, өзге мәдениет дәстүрін 
белсенді сіңіру және олардың әрқайсысының өз этномәдени 
ерекшелігі мен қайталанбас келбетін сақтап қалуға деген 
талпынысы олардың шығармашылығын өнердегі ұлттылықты 
сезінудің бірден-бір құралына айналдырып отыр.

Қазақ диаспорасының өнері өздігінен пайда болатын 
үйреншікті құбылыс, қызметінің бір бөлшегі ғана емес, жеке 
шығармашылық даму мен өзіндік жетілудің жаңа сатысы болып 
табылатын суретшілердің нақты шығармашылығы негізінде 
ұлттық дәстүрмен таныстырудың ерекше мүмкіндігі болып 
саналады. Үлкен істің алыстан көрініп қана қоймай, әрқашан 
да игіліктің бастамасына айналатынын, сондықтан да жалпыға 
ортақ ұлттық құндылықтардың көрінісіне айнала беретіндігін 
атап өткен жөн. 

Одан бөлек, ұлттық құндылыққа байланысты мәселеге 
қатысты сұрақтар жиынын оның кіші көрінісінен, бұл 
құбылыстың жеке аспектілерінен бастаған да жөн болар. Біздің 
ойымызша, омбылық көркемөнер өкілдері Аманкелді Шәкенов 
пен геймран Баймұхановтың шығармашылық ізденістеріндегі 
ұлттық-романтикалық немесе «тынық» пейзаж мәселесінің 
ашылуын жаһандық мәселелерді шешуге жақындата түсетін 
аспект деуге болады.  

Осыған орай ең алдымен Аманкелді Шәкенов туралы сөз 
қозғайық.

Аманкелді әбдірахманұлы Шәкенов 1943 жылы Омбы 
облысы Шербұлақ ауданының Чукут ауылында дүниеге келген. 
А.М.Горький атындағы Омбы мемлекеттік педагогикалық 
институтын тәмамдағаннан кейін көркемөнер кафедрасына 
қызметке орналасады. Бүгінде, омбылық бірқатар дарынды 
суретшілерге ұстаздық еткен академиялық көркемсурет 
кафедрасының профессоры ретінде ол өз оқытушылық 
қызметін жалғастыруда. Суретші күллі Ресейді мойындатты. 
Оның жұмыстары түрлі мемлекеттердің мұражайларында 
сақталған. Оның суретшілік ғұмырында қырықтан аса жеке 
көрме өткізілген. Ол Ресей Суретшілер Одағының Омбы 
бөлімін басқарған және әлі қоғамдық өмірге белсене араласып 
келеді. Сондай-ақ, Аманкелді Шәкенов Қазақстан Республикасы 
Көркемөнер Академиясының академигі болып табылады. 
Алматы мен Астанада да көрмелерін жиі ұйымдастырып тұрады. 
Қос халықтың мәдениетін бойына сіңіруі – оның өмірінің 
заңдылығы. Көркемөнерінде әртүрлі көркемсурет мектептерінің 

дәстүрін біріктіруі – оның шығармашылығын зерттеушілер үшін 
маңызды бағыт. 

Ұлттық романтизм ұғымын кең ауқымда, 18-ғасырдың аяғы 
мен 19-ғасырдың басындағы оның тарихи нақты көркемдік 
стиліне байланыссыз қолданатындығымызды алдын ала айта 
кеткен жөн. 

  Орыс пейзажын зерттеуші В.С. Манин романтизмді стильдік 
сипаттама емес, тарихи-мәдени құбылыс ретінде қарастыра 
келе «романтикалық образдылықта жеке тұлға мен қоғамның 
әлеуметтік-психологиялық күйін қабылдап алатын «сезінуші» 
сипаттамаға ие болатын образ, эмоционалды доминанта 
басымдылыққа ие» екендігін атап өткен.

Ұлттық романтикалық пейзаж ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 
ғасырдың басында Шығыс Еуропа мен Скандинавия елдеріндегі 
ұлттық еркіндік қозғалыстары туындатқан ерекше әлемді сезінуге 
айналды. Суретшілердің ұлттық тарихты, көне эпостарды, халық 
қолөнерін, халықтық сәулетшілік дәстүрді өз туындыларына 
арқау етуі әлемдік көркемөнер тарихының жетістігіне айналған 
бейнелеу өнерінің ерекше туындыларының жарыққа шығуына 
ықпал етіп, ХХ ғасыр сәулет өнері, көркемөнері мен дизайны 
мектептерінің қалыптасуының алғышартына айналды.

Аманкелді Шәкеновті С. Мәмбеев, М. Кенбаев, К. Телжанов 
сынды шеберлердің шығармашылығымен тығыз байланысқан 
өткен ғасырдың 50-60 жылдарындағы ұлттық-романтикалық 
бағыттың салмақты жалғастырушысы деуге болады. Өткен 
ғасырдың орта шеніндегі көркемөнер туындыларындағы 
романтикалық сарын жеңімпаздардың қуанышы, жалпыға 
ортақ ашықтық, ойлаудағы көңіл-күй көтеріңкілігі сияқты 
сол дәуірдің жалпы ахуалын көрсетеді. Дәл осы кезеңде 
қолөнердегі пленэрлікөркемөнер, бояулардың қанық үйлесімі, 
соғыс тауқыметінен арылтарлық туған жердің ерекше тәнті етер 
сұлулығы қайта жандана түсті. 

Алайда А. Шәкеновтің жұмыстарында батырлық келбет 
емес, алыста қалған туған жерге деген сағыныш пен жарқын 
жабығу басым. Бұл жұмыстарда ХХ ғасыр ортасындағы қазақ 
классиктеріне тән көтеріңкі сарын, құштарлық пен асқан 
көлемділікке деген талпынысты көре алмайсыз. Шәкенов 
картиналарынан өзге құбылыстарды – туған жер пейзаждарын 
асығыссыз, сүйіспеншілікпен бейнелеуді байқайсыз. Барлық еске 
алулар секілді, оның картиналарында да нақтылық көрінбейді, 

рЕсЕйдЕгІ қазақ сУрЕТШІлЕрІ
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оны тіпті натуралық картиналарынан да байқауға болады. Табиғат 
пен шынайылық қашан да эмоциямен, өз туындысында туған 
жердің шынайы бір бөлшегін бейнелеуге деген талпыныспен 
әрлене түседі. Сонымен қатар, Шәкенов туындыларында ұлттық 
қабылдау – туған жердің шексіздігі негізгі күш ретінде сақталып 
отырады. Шебердің қазақ көркемөнеріндегі қаламдастары үшін 
бұл қасиет көктен келген ерекше күшпен, өз-өзіне, өз ұлтының 
ұлы тағдырына сенімділіктен туған ұлттық құндылықпен 
теңестірілді. Мәселен, Әубәкір Смайылов ғарыш табиғаты 
аясындағы тұрмыстық бейнелер салды. Көшпелінің онымен 
тікелей байланысы адамзатты қоршаған ортаны туған жер деп 
қабылдауға, ал ландшафттың романтикалық тартымдылығы 
табиғатты қастерлеуге ықпал етті. Осылайша қазақтың күнделікті 
өмірі қасиетті ортада өтіп, тұрмыс пен ғарыш бір-бірінен 
ажырамас бөлшекке айналды. Тіршілік пен табиғаттың өзара 
үндестігі мен құпиясын А. Шәкенов өзінің шығармашылығында 
көрсете білді. Лирикасы мен  сағынышына қарамастан, қазақ 
даласы ол үшін асыл әлем болып қала бермек. 

1970 жылдарға сәйкес келген шығармашылық жолының 
басында шеберліктің нық негізін қалаған орыс реалистикалық 
мектебінің оқушысы Шәкенов өзінің Қазақстандағы 
замандастарына қарағанда декаративтілікке, жеңілдік пен 
жасандылыққа бой алдырған жоқ. Суретшінің айтуы бойынша, 
оның диплом жұмысы үлкен дау туғызып, оны түс декаративтілігі  
барлығын жеңілдетудің бірден бір жолы екендігіне және 
оның кәсіби біліксіздікті, нағыз көркемөнердің қыр-сырын 
білмеушілікті «нақыш», «шығыс» келбетімен жасыруға 
болатындығына сендіруге тырысқан. Шәкенов өз ұстаздарымен 
келісіп, келесі жұмыстарында түстер градациясына, түстер 
арасындағы қиын үйлесімділікке бой ұрады. 

Ол постимпрессионизм мен Латын Америкасы 
көркемөнерінің де жанынан айналып өте білді. Шәкеновтің 
сәйкестік ізденісі Қазақстандағыдай ұлттық қолөнердің батыс 
танымына сәйкестігі монументализм тіліне бой алдырған жоқ. 
Ол үшін басты ұлттық құндылық сезімнен, сезінудің түрлі 
кезеңдерінен, дала көшпендісінің туған табиғатының оған 
сыйлайтын осындай эмоциялық сезімін жеткізуге арналған 
толқудан табылды. Шеберге тән озық көркемөнер мәдениеті 
басты құндылықты ұлттық нақышта, сондай-ақ толыққанды әрі 
шынайылықпен көрсетуге мүмкіндік берді. 

Шәкеновтің 1972 жылғы «Жайлау» атты диплом жұмысында 
француздардың таза түске беріктігі, ұлттық қолөнерге тән жарқын 
бейнелердің басымдылығы орын алған. Күн шуағы қазақ үйлерін 
жарқын түске бояп, аттарды жалынды қызыл түске орайды, ал 
адамдар жайғасқан текеметтерді қызыл түсті гүлге бөлейді.  
Осындай жайқалған гүл ортасында қымыз құйылған ыдыстар 
орналасқан. Табиғаттың өмірлік күші осы қымызға, ол арқылы 
оны сусындаған адамдарға, олардың қолынан шыққан әрбір 
бұйымға беріледі. Қызыл түсті, мықты реалистік ағым символы 
мен жазғы аптаптың сәнді келбеті ретінде, суретші метафоралық 
негіз деп қабылдайды, сонымен қатар бұл символика оның ой-
санасында атадан қалған естелік ретінде сақталады. 

Балалық шақ, аптап, жарқын түстердің көзсіз сұлулығы – 
Шәкенов жұмақтың жаңа қырын аша түсетін осындай сарынды 
ұнатады. Ол мұның арасынан терең эмоционалдық мазмұнды 
аша түсу үшін түстердің өзара қиысуын таба алады. Балалар 
бейнеленген жеңіл әрі тартымды суреттен – «Қолшатыр 
астында», «Балалық шақ түстері» - шығармашылық талпыныс 
арқасында тыныштық пен қамқорлық туралы символикалық 
оқиғаға айналады.

Шәкенов ұлттық-романтикалық пейзажда біркелкі сарынды 
ұстанады. Ол ымыртты, демалыстағы аттарды немесе шопанның 
аты мен итін, жалғыз үйшіктерді жиі салады. Бұл сарын түс 
қайталамасымен да байланыстырылады. Суретші өзінің балалық 
шағында түнгі серуендерге қалай қуанатынын еске алады. Бала 
кезінде түнгі жарыс ұйымдастырғандарын сағынышпен еске 
алады. Қазақстанның солтүстігінде тұратын ағасының аулында 
түрлі суреттер салғанын айтады. Әлбетте оның картиналары 
жаңашыл әсерлердің ізін суытпай салынып отырғаны белгілі. 
Алайда Шәкенов өз туған жерін өзгеше, тілсіз құштарлықпен 
суреттейді. Сондықтан да оның суреттеріндегі кеңістік 

нақтыланбаған, өзгеше әлем сыңайлы. Уақыт нақтылығы бұл 
жерде бірден жоғалып, мәңгілік сарын бастау алады, жалғыз 
ат пен үйшіктің суретінен  көнелік мен ескіліктің көлеңкесін 
көруге болады. Оның пейзаждарынан әрқашан да тылсым мен 
құпиялылықты аңғара аласыз. Олар көрерменге өзінің байсалды 
тұсымен емес, ойға шоматын, тылсым, бейтаныс тұсымен 
көрінеді.  

Біз атап отырған сарын қайталамасы Шәкенов-пейзажисттің 
ерекше тұсы болып саналады. Оның шығармашылығының 
кеңінен таралған сарыны жазық даладағы аттың бейнесі болды. 
Автордың белгілі бір композицияға қайта-қайта оралуы оның 
шығармашылығындағы осы бағытты толығырақ қарастыруға 
итермелейді. Мұндай қайталама жапон көркемөнеріне, 
импрессионизмге, яғни өмір өтпелілігін негізге алып, ғажайып 
сәттерді сақтап қалуға деген талпынысты негізге алатын 
көркемөнер бағыттарына тән. Атап өткеніміздей, Шәкенов үшін 
өтпелілік пен шынайылық өзге шығармашылық тұжырымдармен 
байланысты. Суретшіні биік талғам мен шынайылықты өзгеше 
қалыпта көрсетуге жетелейтін романтизм фантазия мен шынайы 
өмір арасындағы шекараны толығымен жоққа шығаратын 
шығармасын толығымен аяқтау үшін суретшінің сол бір сарынға 
қайта қайта оралуына ықпал етеді. Ол түрлі үндестікте жұмыс 
жасап, түстерді жарқынырақ етіп немесе керісінше тұншықтыра 
бояу арқылы жеңіл ауысады немесе нағыз қою қарама-
қайшылықты таңдай отырып ауыл бейнесін шығарады. Суретші 
үшін үйреншікті сарын барынша күшті әсер етуге жетелейтін 
тәжірибелер алаңына айналғандай.  

Мұндай сериялық жұмысқа туған үй мен балалық шақ туралы 
естеліктермен байланысты сезім мен тебіреністерді жеткізуге 
деген ұмтылыс ықпал етеді. Суретші үшін көркемөнер оның 
өзіндік ерекшелігін түсінудің, өзін әлемдегі орнын сезінудің 
бірден-бір жолы. 

Көрерменге құшақ жая ашылып, көрініп тұрған әрбір бөлшек 
өзіне қарай тартып тұратын орыс тақырыбына қарағанда, қазақы 
картиналарда мұндай байланыс орнату, оның бір бөлшегіне 
айналу мүмкін емес. Бұл - жылдар бойы жинақталған әсерлі 
сезім мен тың жұмыстардың арқасында дүниеге келген шынайы 
туындылар. Алайда тек қана дала пейзаждарында Шәкеновтің 
бойынан естелік пен бақыт кеңістігінің тігісін жатқызып, 
шынайылыққа барынша жағындата түсетін тылсым күшті 
байқауға болады. Ол балалық шағының естеліктер әлемін өткен 
күндердің жарқын шырмауына шырмалып қалмай, ақырындап, 
асығыссыз жаңартуға тырысатындай. 

А. Шәкеновтің қазақ пейзаждарында еркін тыныс пен кеңшілік 
бар. Орыс аулының кішігірім бөлшектенген бейнелері нағыз 
эпикалық туындылармен ауысып отырады. Эпикалық көрініс бұл 
жерде туындының көлемі мен құрылымына байланысты емес – 
олардың бойында суретшіге тән бөлшектер мен тұрмысқа назар 
аударушылықты, баяндау нақтылығын көруге болады. Алайда 
Шәкенов қазақ ландшафттарына жинақылық сыйлап, оларға 
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метафоралық әуез береді. Ол үшін жазық дала метафоралық 
шексіздікке айналып отырады. Қазақстанның таңдаулы 
ландшафттары адамзат пен ғаламдық айналымның арасындағы 
дәнекер іспеттес. Ұлы жазушылар секілді Шәкенов те болмашы 
дүниенің шекарасынан ұлылыққа жеңіл ауыса алады. Қазақ 
пейзаждарында ол ғарышпен теңесуге ұмтылады, ал қарапайым 
бақылау терең танымға айналады.

«Қырда» картинасында атты әскерлер тобының белестің 
бойымен, жер мен көк арасындағы шекара бойымен шауып 
бара жатқаны бейнеленген. Суретші аттарды үлкен, шексіз ете 
отырып, саналы түрде бұл бөлшекті ұлғайтып көрсетеді. Бұл 
бірден адам қиялын бірден алысқа жетелей түседі. Кішігірім 
шарттылық, суретші тілінің кей жерлерде өткірленуі Шәкеновке 
ат бейнесін шынайы өмірден астарлы ақиқатқа бағыттауға, 
картинаны жаулап алған өмір толықтығының басты белгісі 
ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. 

Басты көріністе суретші жылы жосалы түс пайдаланады, 
соның көмегімен бұл аймақ көрерменге жақын тарты, адам көзінің 
алысқа қарауына ықпал етеді. Осы арқылы картина көк аспанның 
ғажайыбын бақылауға арналған көру алаңына айналады. Күлгін 
және көгілдір сырлар кейінгі көріністі терең сезініп, қабылдауға 
әсерін тигізеді. Жалпы, Шәкеновтің шығармашылығында 
аспан негізгі доминантаға айналып отырады. Ол оны қашан да 
жеңіл, нәзік етіп, кей кездері тіпті оны қолмен ұстағандай етіп 
бейнелейді. Нәтижесінде ол көк жарығы, түрлі ауысулар мен 
түс композициясының байлығына қол жеткізеді. Картинаның 
дәл ортасындағы шаңырақ іспеттес бұлт қырдың бойын түгел 
өз құшағына алып, оны қорғап тұрғандай. Өзінің романтизмді 
зерттеулерінде В.С. Манин атап өткендей, «романтикалық 
өнерде шынайылықты асыра бағалап, оны идеалға жақындата 
түсу басым болады. Романтизм шынайы өмірге ұқсар-ұқсамас 
қандай да бір жаңа өмірді дүниеге алып келеді. Ол шынайылықты 
ойлап тұрғанмен, нәтижесі ойдан туындаған шынайылық болып 
шығып жатады.» Бұл сөздер Шәкенов шынайылығының шынайы 
өмірден алшақ болуын түсіндіре алады. Қарапайым пейзаж 
суретшінің қылқаламының арқасында ерекше салтанатты күйге 
бөленеді. 

Қарапайым сюжет үлкен ойға шомдыратын, адам өмірін 
адамзаттан тыс тылсым жайға бөлейтін әлемдік пантеистік 
қабылдау суретшінің шығармашылығынан орын тауып отырады. 
Табиғатты ұғыну мен сезінуде Шәкеновтің шығармашылығынан 
неміс романтизмінің элементтерін байқауға болады. Шәкенов 
туындыларында адам бейнесінің жиі кездеспеуі оның 
шығармашылығын түсінудегі маңызды жайт болып саналады. 
Адам әлемінің табиғатпен үйлесімділігі соншалық, тіпті 
екеуі біртұтас дүниеге айналып жатады. Мұнда адам өмірінің 
субъективтілігі жоқ, табиғат өздігінен, өз бетінше адам 
жүрегіндегі толғанысты бейнелеп бере алады. Табиғаттың 
эмоциялық күшіне тек адамның ұстамдылығы ғана төтеп бере 
алады. 

Шәкенов туындыларындағы табиғат қыр мен көктің стихиясы 
секілді уақыттан тыс субстанцияға айналып кетеді. Суретші 
бейнелеген жауын кезіндегі немесе күншығыстағы өмірлік сәт 
өз бойына мәңгілікті, «үлкен тарих тұжырымын» сыйғыза алады 
(Гачев). Бұл туындылардың барлығын ғаламшарлар арасындағы 
тартылысты оңай өтіп шыға алатын уақыт кеңістігіндегі 
саяхатшы салып шыққандай. Мұндай ұстанымды өз 
шығармашылығында Ш.Айтматов шебер қолдана білген. Жалпы 
алғанда Шәкеновтің ұлттылықты түйсінуі мен қабылдауы оның 
туындыларындағы қарапайым элементтерді жаһандық деңгейге 
ауыстыруға ықпал етеді. Картинаның кеңістіктік шешімін табуда 
ол үлкен аскетизмге бой алдырады, сол арқылы әрекет жинағын 
жұқалап көрсетіп, басты элементке еріксіз назар аудартады. 
Шексіз жалғасымдылық сезіміне дәл осы көлденең көріністің 
арқасында қол жеткізеді. Туған жердің әр бөлшегіне мән беріп 
зерттеп шыққан ол енді соның бәрін біріктіріп, реализмнен үлкен 
ассоциациялыққа, ой толықтығына қарай жылжиды.

Шәкенов өзінің кейінгі жұмыстарында жастық шағының 
қызығушылықтарына қайта оралады, ауыр бағыныштылыққа 
толы түстерден декоративизмге, күтпеген композициялық 
ракурстерге қарай ауысуға ұмтылады. Ол қырда үлкен бағаға 
ие баяндау стиліне қарай ауысып отыратындай, ал бұл жерде 
ғаламшардың бір бұрышында ұмыт қалған дала да жарқын 
түстерге бояна алады. 
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Ш. Уәлиханов портретінде (2009) пейзаж жас қаһарманның 
бейнесін аша түсуге мүмкіндік беретін ортаға айналады. 
Шәкенов бұл жерде өзінің сүйікті жасыл-көк аралас түстерін 
пайдаланады. Соған орай нақты көріністі емес, бойынан 
нақты заттарды көруге мүмкіндік беретін абстрактілі қиырды 
бейнелейді. Пейзаждың ғарыштық сезімі бұл туындыларды 
күшейте түседі. Сонымен қатар бұл жердегі болашағынан үміті 
зор, әлі де алар белестері көп кейіпкердің жағдайын ағымдағы 
нақтыланбаған орта анықтап бере алады. Бұл туындыда Шәкенов 
бұрынғы жұмыстарында  пайдаланған символиканы қайта 
жаңғыртады. Ол өз халқының болашағының жарқын болуына 
үлкен үлес қосар қаһарманға аспан аясында өз батасын беріп 
тұрған, болашақ бағындырар белестерінде тіреу болуға ұмтылып 
тұрған шаңырақты бейнелейді. 

Ертеректегі Қазақстан пейзаждарында бейнелеген түс 
әлемінің ерекше сезімі, әсем елес өз орнын жаңа поэтикаға 
ұсынады. Шәкенов өзіне қымбат болып келген бейнелерден 
алшақтай түседі. Кейінгі жұмыстарында ол шаңырақ, ұлттық 
аспаптар немесе Қожа Ахмет Ясауидың кесенесі сияқты қазақ 
үшін асыл дүниелерге арнайы ерекше көңіл бөледі. 

Ол үшін ұлттық киім киіп домбыра тартып отырған қыздар-
дың бейнесі күнделікті тұрмыспен бірігуі мүмкін емес. Сондықтан 
да ол ұлттық бағыттар мен өнер мәдениетін негізге ала отырып 
тұрмыстық сарынды ерекше күйде суреттейді. Туындыдағы 
символикалық образдылық  жаңа бір бейнеге алып келеді. 
Әлемдік көркемөнердің классикалық үлгілерінен бастау алатын 
символика көрерменді ерекше қабылдауға икемдейді. Үш қыз, 
үш муза немесе үш ғажайып секілді өз қозғалысының көмегімен 
оларды біртұтас толық ете отырып, түрлі құбылыстар – әрекет, 
пайымдау мен зерек тыңдауға алып келеді. Колорит үлкен түстер 
арасындағы үйлесімділікке негізделген, мұның барлығы қыздар 
мен пейзаждың негізгі шартты табиғатын күшейте түседі. Жас 
кейіпкерлер оның төл халқының шексіз белестері мен туған жер 
пейзажын толтыратын музыкасының бейнесі, өзін осы әлемнің 
теңдесіз бөлшегі етіп сезіну болып келеді. 

Шәкенов Ресейде тұратын қазақ суретшісі ретінде қашан да 
жай ғана суретші болып қала алмайды. Ол әрқашан да тынбастан 
өзінің атамекен-туған жерімен тығыз байланыста болып келеді. 
Ол үшін туған жердің сұлу көріністері шығармашылығының 
басты феномені болып табылады.  

Пейзаж арқылы туындап отырған қиын мәселелерді көрсету 
тенденциясын Шәкеновтың Омбыдағы жас замандастарының 
шығармашылығын зерттей отырып көре аламыз. Осыған орай 
сөз кезегін Геймран Баймұханов туралы әңгімеге қарай бұрайық. 

геймран Баймұханов - омбылық көркемсуретшілердің 
жаңа толқынының өкілі, А. Шәкеновтің шәкірті және ұлттық 
құндылықты негізге алатын пейзажды жалғастырушы.  

Геймран Сұлтанұлы Баймұханов 1961 жылы Омбы облысы 
Тоғынас аулында дүниеге келген. 1988 жылы А. Горький 
атындағы Омбы мемлекеттік педагогикалық институтының 
көркем графика факультетін тәмамдаған. Ресей Суретшілер 
одағының мүшесі. «Жыл суретшісі» көрме-байқауларының 
жеңімпазы (2006, 2008, 2010). Омбы облысы губернаторының 
К.П.Белов атындағы сыйлығының лауреаты (2008).  

Қала пейзажын суретші өзінің ерекше тақырыбына жақын 
таңдап алынған. Баймұханов көрерменге өз ойын ерекше тәсілмен 
жеткізе біледі. Көрермен Омбы қаласындағы бұрын байқамаған 
сарындарды шебердің ерекше тылсым түйсінуі арқылы таңдана 
байқай түседі.

Баймұхановтың омбылық суреттерін талдау кезінде қарама-
қарсылықтан бастап, оның ішінде көрсетілмеген дүниелерден 
бастаған ыңғайлы. Тарихи нақтылығына қарамастан оның 
картиналарында ескілікті, өткенді аңсау, Батыс Сібір 
губерниясының бұрынғы астанасын, ғасырлар тоғысындағы 
көпестік құрылыстарды қайта жандандаруға деген ұмтылыс 
жоқ. Ол, әлбетте, саяхатшы, алайда оны Омбы жыршысы деуге 
де келмейді. Ол қаланың сұлулығына тәнті болмайды, жай ғана 
зерттеуші ретінде көз тастайды. Сәуле немесе символикалық 
басымдылықтар, сүмбі болсын, жол болсын, собор болсын 
оның көз алдында басымдылыққа ие емес. Көшпелі ретінде ол 
үшін  нақтыланған, бекітілген дүниенің барлығы да оңай орын 

ауыстыра алады. 
Субъективті әсер, көркемсуреттің  психологияға дейінгі 

нақтылануы Баймұханов үшін басты мәнге ие бола алмайды. 
Оның жұмыстарынан әрбір үйдің шатыры суретшінің жанын 
толығымен баурайтын априори бола алатын, қаланы қалың 
бір мезеттік көңіл-күй мен толғанысқа бөлейтін лирикалық 
камертонды табу мүмкін емес. Омбы қаласын 1960 жылдардағы 
суретшілер дәл осылай суреттеген болатын.

Баймұхановта барлығы да қаталырақ және орындырақ. 
Суретшінің бір қарағанда қарапайым сарын мен пластикалық 
құралдарға ұқсас келетін көркемсуреттік есептері шын мәнінде 
жеке кеңістік пен қала кеңістігі бірігіп, әрбір бұрыш жан 
сезімі мен барынша нақты құралдарды, тұрмыс туралы жалпы 
толғанысты көрсететін қиын философиялық, экзистенциальды 
орамдарға айналып шыға келеді. Ол нақтылықтан аздап тайқып, 
елес арқылы көрермен санасына әсер ете отырып, қала бейнесі 
мен көрермен арасындағы делдалға айналады, авторлық санасы 
арқылы өзге адамдардың санасына әсер етіп, олардың өмірді 
қабылдауын өзгертуге ықпал етеді. Пейзаждың алғашқы жұмысы, 
этюдтіктен саналы түрде ауытқу, жаңа әсер қиялдан туындаған, 
өзге дәуір мен стильдегі қала образын жасауға алып келеді. Оның 
бойына көптеген көркемсурет, рухани ойлар мен нақтыланбаған 
дәйексөздер, болмашы есте сақтау, әлемдік көркемөнерге бағыт 
сілтеулер жинақталған. 

Әрине, ол сазбалшықтың күміс дымқылдығын, сыртқы 
келбет ескілігін, көрші ғимараттың үлкен көлеңкесін, күн 
сәулесінен түскен жарқын дақтың бейнесін көрсете отырып 
фактуралық арақатынасты жеңіл суреттей алады. Алайда 
бұл импрессиондық ойнатулардың барлығы өзгерістері мен 
метаморфозаларының арқасында тез аяқталады. Суретші жаны 
беріктік пен тұрақтылыққа қарай ұмтылады. Бұл жерде ол 
Омбы мектебінің дәстүріне қайшы келеді. Омбының атақты 
алпысыншы жылғы суретшілері – Абрам Черкасскийдің 
шәкірттері Валентин Кукуйцев пен Николай Третьяков – бұл 
сезім бөлшектерін көрсетуде қаланың күңгірттенген келбетін 
бейнелей отырып, оны ғашық ақынның көзімен көруге ықпал 
етуге тырысқан. Белгілі бір деңгейде, олар алматылық мектептің 
ізбасарларына айналды. 

Өткен ғасырдың орта шеніндегі өнердің қала пейзажын 
ұстанған омбылық мектептегі бастамашыларға қарағанда 
Баймұханов керісінше тұрақтылық пен алынбас қамалды 
көрсетуге тырысады. Суретші өзінің ойын бөлетін ерекше 
көріністер мен фактуралық артықшылықтардан бас тартады. Оны 
тіпті қазіргі омбылық пейзажистердің көпшілігі бой алдырған 
фотореализмнің сюрреалистік сюжеттері де қызықтармайды. 

Баймұханов бейнелейтін қала  алшақтанған және байсалды 
көзқарастың арқасында көрінетін жасырын сұлулыққа толы. Ол 
үшін үлкен қаланың тіршілігі мен тынысын көрсету маңыздырақ. 
Мысалы, «Октябрь» қонақүйі» (2010) картинасы мекенжай 
нақтылығы мен бұл орынның сиқырын анық көрсетеді. Дегенмен 
де картинадағы бейне – толығымен ойдан шығарылған, күн 
сәулесімен көмкерілген жаяужол мен аспанның көгі шектік 
үдемелілікке жеткізілген. Суретші мұнымен ғана шектеліп 
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қоймай, көрермен автордың сезімін түсінуі үшін ғимаратты 
қаланың жан-жақтан қаумалаған сығымдалған кеңістігімен 
тұйықтай түседі. Сәулет негізгі кейіпкерге айналады, ол оны 
портрет секілді салады, оған өзінше қайталанбас келбет береді, 
әрбір тастың артынан өзіндік психологияны байқауға тырысады. 
Әрине, мұны асқан байсалдылықпен жасау қиынға соғады, сон-
дықтан да картина иронияға, сезімнің өміршеңдігін, күнделікті 
тіршіліктің ойға қонымсыздығын, тебіреністердің өткірлігін 
көрсету үшін қолданылған аңқаулыққы толы  болып келеді. 
Баймұханов бұл бағытта өткен ғасырдың 70 жылдарындағы орыс 
шеберлері Т. Назаренко мен К. Нестерованың қуыршақ іспеттес 
шартты адамдары мен гротескінен үлгі алады.

«Қызыл мұнара» (2011) жұмысы да Джорджо де Кириконың 
осы аттас метафизикалық пейзажын еріксіз еске салады. Бұл - 
қалыпты жеңілдету мен геометризациялауға, бос кеңістіктер мен 
адамдарды кескіндеме ретінде қабылдауға бой алдырушылық 
емес. Мұндай шарттылықтардың болуына қарамастан су айдаушы 
мұнараның тылсымдылығы күнделікті өмірді айтарлықтай 
өзгерте алатын сыртқы түсіне ғана байланысты. Суретші 
қабылдау мен себепсіз қобалжудың белгілі бір бұзылуына қол 
жеткізеді. Ол бұл мұнараның келбетсіз заманауи құрылыстың 
ортасында тұрған жағдайымен күшейте түседі.

Баймұхановтың ең қиын қиыстырылған туындыларында 
пленэрде кездейсоқ табылған образ бар. Өткір көзқарас қалай 
болғанда да белгісіз ішкі коллизияларды басып өте отырып, ішкі 
серпілістермен қатарласа бейнеленген. Мұндай коллизияларды 
көшелер мен аялдамалардың әдеттегі бейнелерінен таба аламыз. 
Колористикалық қайшылықтар - ағымдылық пен тәртіптің, 
жарық пен қараңғылықтың салғастырылуы. Мұның басты 
диссонансы ретінде көктің керемет жылылығын көрсететін 
терезесі бар сүйкімді көрініс, көрші ғимараттың сұр көлеңкесі 
бойларына түсіп тұрған сұлу бойжеткендерді атауға болады 
(«Көлеңке», 2010). Жалпылама тыныштыққа кірістірілген қауіпті 
сәттер көрерменді әрі қарай ұмтылуға, осындай қала көрінісінің 
арғы жағында не бар екендігіне  қызыға түсуге ұмтылдырады. 
Суретшінің эмоционалдық күйі де күнделікті өмірді тылсым әрі 
маңызды ете отырып оған өзінің үлкен көлеңкесін түсіреді. 

«2010 жылғы қазан» атты туындыда да осы поэтика көрініс 
тапқан. Баймұханов картинаның атауында бірден осы туындының 
оның өмірінің бір кезеңін көрсететіндігін байқатады: туынды 
ортасында даңғылдың бойында тұрған адамдар бейнеленген. 
Осыған қарамастан фотореализмге, бейненің нақтылығына, 
оқиғаның деректілігіне ден қою жалғандыққа айналады. 
Баймұхановтың көркемөнері аристократтық, қатпарлы, салмақты, 
сонымен қатар сұр ақ түсті кеңістікті салуда үнемдегіш келеді, 
шынайы өмірді фотообъектив арқылы сақталып қалған тіршіліктің 
бір бөлшегі ретінде қабылдаудан бас тартуға итермелейді. Қол 
ұстасқан жұпты қоршаған ортаның күштілігі сонша, ол мәңгілік 
және өзгеріссіз қала беретін секілді.  Бұл ланшафтқа тап болатын 
адамдар туындының кейіпкерлері ретінде де, туындының бір 
бөлшегі ретінде де көрсетілмейді. Олардың жанындағы жалғыз 
бейнесі секілді, олар да бұл кеңістікке кездейоқ тап болған. Бұл 
жерде жарқын күннің шынайылығы олардың тіршілігінің көзі 
бола алмайды. Қала күнделікті тіршіліктің кейпі мен адамдардың 
тарихын көрсетпейді. Бұл арқылы Баймұханов Кирико поэтикасына 
барынша жақындай түседі. Алайда итальяндық көркемсуретке 
қарағанда Омбы сәулетөнері «керемет туындының мәңгілік, 
байсалды және тыныштық сыйлайтын образы» ретінде емес (де 
Кирико), табиғи нысан ретінде қабылданады. Баймұхановтың 
туындыларында суреттелген ғимараттардың шынайылығы мен 
шектеулілігі таңғажайып бейнеленген. Олар өзінің сұлулығымен 
өзіне еліктіру үшін жаралған, көктің үстіне күтпеген жерден 
өсіп шыққан саңырауқұлақ немесе жабайы табиғатқа ұқсас 
романтикалық саябақтың сәулет өнері үлгілері секілді көрінеді.

Осы тұста мәдени және табиғилық арасындағы 
арақатынастың мәселесі туындайды. Ал бұл, біздің ойымызша, 
омбылық шебердің шығармашылық ерекшеліктерін аша түсуде 
өте маңызды болып саналады. Сәулеттің, табиғат пен адамның 
бірлігі  Баймұхановтың барлық туындыларында бой көрсетеді. 
Ол айналадағы қоршаған ортаға адамға әсер еткендей әсер етеді. 
Осындай көркемсуреттік құбылыстардың нәтижесінде қала тірі 

табиғи құбылысқа  айналады.   
Салтанатты қақпа бейнесінде  көрсетілген («Ертіс қақпасы», 

2011) тіпті қайта құрылысқа жіберілетін целлофан мен құрылыс 
ормандары да сәулет өнері нысанының табиғилығын басып өте 
алмайды. Суретші үшін көне сәулетті емес, оның оранған күміс 
қаптамасын салған әлдеқайда қызықтырақ. Табиғи және қолдан 
жасалған дүниелер өзара әрекеттесіп, ауыр гибридке айналады, 
бұл табиғаттың өркениеттің ықпалы тимеген біртұтастығын 
көрсетеді, суретшіге қанат бітіреді. «Астана. Саябақ» (2011) 
атты пейзажда заңғар ғимараттардың арасында байқаусыз қалған 
саябақтың ішіндегі нақты геометриялық фигуралар ретінде  
қиылған ағаштарды бейнелейді. Негізі Астананың өзі де жазық 
даланың ортасында кенеттен пайда болған модернистік жобаны 
еске салады. Оның бойында да мұндай мәдени антиномия мен 
жеңіс ландшафты бар. 

Любинский даңғылындағы үйлер («Омбы. Любинскийде», 
2010) тас жолдан емес, құнарлы топырақтан нәр алып өсіп 
шыққандай. Ғимараттар қол жетпейтін қыраттар іспетті, ал 
ағаштар керісінше  ескі үйді айнала қоршап тұрған сағат 
мұнарасына ұқсайды. Табиғат пен адам қолымен жасалғандар 
үнемі өзара байланыста болады, бірінен екіншісіне ауысып 
отырады. Тіпті Омбының жақсы таныс бөлшектері де 
көркемсуреттен басталып, сырлаудың белсенді өмірімен, 
қылқаламның белсенді қимылдарымен аяқталатын мұндай 
тебіреністі ауыздықтай алмайды. 

 Қала пейзажының жоғарыда аталған ерекшеліктерінен басқа 
Баймұхановтың тағы бір ерекше шеберлігін атап өткен жөн: ол 
картиналық кеңістіктегі бір қарағанда диаметрлері жағынан 
әртүрлі қасиеттер – жалпы ортаның ұлылығы мен таңдалған 
сарынның келбетсіздігін бір бірімен толық байланыстырады.  

Қаланы бұлай қабылдаудың тағы бір себебі суретшінің 
пейзаждың белгілі бір түріне бейімделуіне байланысты. Біздіңше, 
әдебиет зерттеуші М. Эпштейн ұсынған поэтикалық әртүрлілік 
жүйесіне назар аударған жөн. Ол поэзиядағы пейзаждың үш 
түрін бөліп көрсетеді: «идеал», «екпінді» және «жабырқау.» 
Негізгі үштіктен басқа аталған идеал, екпінді, жабырқау пейзаж 
элементтерін бойына сіңірген «тыныштық» пейзажын да бөліп 
көрсетсе болады. Пейзаждың бұл түрінде, Эпштейннің айтуынша, 
«...жабырқау пейзаждан ...сыртқы белгілері көбірек алынған, 
мәселен табиғаттың күңгірт түсі, күзгі және қысқы сарынның 
басымдылығы. Идеал пейзаждан – бәрін жаулап ала алатын 
тынымдылық пен тыныштық сезімі. Тыныштық пейзажының 
өзіндік поэтикасы бар: жарқын емес, күңгірт, дымқыл, сұрғылт, 
түтінге оранған сарынмен көмкерілген». 

Омбылық суретші үшін байқаусыз қала ландшафтындағы 
сұрғылт түсті күн бейнесін салу сүйікті мәнерге айналады. 
«Сүйкімсіз» келбет, табиғаттың тартымсыздығы, суретші мен 
күллі әлем арасындағы қатынасты «тазарта» түседі. Сыртқы 
әсерлердің ешқайсысы да суретшіге сарынға да, сюжетке де, 
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көңіл-күй мен оны сезінуге де көңіл бөлмей көркемөнермен 
айналысуға кедергі жасай алмайды. Пейзаж өзінің көзге ілінерлік 
келбетін жоғалтпайды, алайда жұмыс абстрактілі қалыптағы 
шығармашылық деңгейінде жүзеге асып жатады.      

«Тыныш» пейзаж оның шығармашылығына негізгі элемент 
ретінде енеді. Сұрғылт таусылмас ағымның арқасында кеңістік 
мәңгілік белгісін алып келеді, оның бойында қозғалыс жоқ. Ауа 
жоқ. Әсіресе, бұл монотондық сезім суретші қалаға биіктен 
қарап, картинаның басты кейіпкерлері - құстар болатын күзгі 
пейзаждарынан барынша байқалады. Ондағы кеңістік сұр түске 
боялған, біркелкі, арғы және бергі беттердегі кейіпкерлер бірлесіп 
кетеді де, жарық пен қараңғылық арасындағы шекара жойылады. 
Көзіңіз жоғарыға көтерілген сайын айнала абстрактілікке бой 
алдыра түседі, биік үй көк аспанның анықталмаған шегін 
көрсететін ақ шаршыға айналады. Күнделікті тіршілік өзін 
қашан да байқатып отырады. Тіпті, ұшып жүрген құс ретінде де 
сауысқандар таңдалған («Терезедегі көрініс», 2009).  

Жауынның бейнесі де («Жауын», 2009) «тыныштық» 
пейзажының маңызды сарындарының қатарына қосылады. 
Баймұхановты бұл жердегі фактуралық сұлулық пен күмістей ақ 
түстердің бойындағы жазықтықтың берілуі еліктіреді. Жаңбырға 
оранған ғимарат кез келген ракурстар мен көлемді құрылыстан 
тартымды көрінеді. Ол тек ғимарат сұлбасын береді, ал көрермен 
оны әрі қарай елестетіп алуы тиіс. Идея мен аяқталған образды 
ойнату да - суретшінің ерекше шеберлігінің бірі.

Шекара арасын бөлектеу қиындығы, жер мен көктің біртұтас 
кеңістікке айналдыру Баймұхановтың пейзажына шексіздік 
сыйлайды. Түрлі аймақтар мен орталарды біріктіруден пайда 
болатын шексіздікке бағытталу, біздің ойымызша, суретшінің 
сериямен жұмыс жасауындағы негізгі сапаларға айналады. Ол 
өзіне ұнайтын Любинский даңғылының сипатын бір сарында 
қайталаудан жалықпайды. Дегенмен, мұндай поэтикаға деген 
талпыныс тек суретшінің жеке қызығушылықтарына ғана 
байланысты емес. 

Шексіз қайталаным ретінде монотондық – өмірде белгілі 
бір сезім тобын туындалатын, өмірлік сарын мен музыканы 
туындататын жазық даланың, Қазақстан кеңістігінің басты 
белгісі. Баймұханов бұл біркелкіліктен қорықпайды, себебі бұл 
кеңістіктің негізгі қасиеттері ретінде қоршаған ортаны жеке 
қабылдауын қамтамасыз етеді. Біркелкілік, ақындар поэзиясынан 
жаңа сарынды байқататын  белгілі бір деңгейде ұлттық сананы 
да көрсетіп отырады.  

«Ауыл» пейзаждары сериясы барынша дәстүрлі болып 
келеді. Оның бойында өткен өмірдің жаңғыры боларлықтай 
зияткерлік ойын, шынайы өмірді қиындатуға деген талпыныс 
жоқ. Табиғатты қабылдаудағы эмоционалдық пен ашықтық 
логикалық құрылымды басып оза алады.

Баймұханов тәлім алған Омбы мектебі Сібір табиғатының 
эпикалық сұлулығын көрсетуімен, көлемді көріністерді 
бейнелеуімен танымал болды. Суретші міндетті түрде Алексей 
Либеров пен Кондратий Белов сияқты сібір шеберлерінің негізгі 
құндылықтарын өз бойына сіңіре білген. 

Сонымен қатар Баймұханов мұндай көркемсуреттегі негізгі 
сарынмен ғана шектелмейді. Мұндай алшақтау сезімімен келу, 
кей кездері тіпті салқын ойды да көрсетіп жатады. Керісінше, 
ауылды серияда суретші көбірек эмоциясын білдіре алады. 
Оның сүйікті түсі – қызыл. Әсіресе шығармашылығының ең 
басында оның туындылары түстер арқылы сезім туғызуға 
бағытталған. Оның жұмыстарындағы Ван Гогтың әсерін бірден 
байқауға болады. Оны суретшінің тауықтар мен қораздармен 
көршілес орналасып, кенеттен ауыл түкпірінен пайда болған бос 
орындықтарды шебер суреттеген туындысынан байқауға болады. 
Ағаштар салынған этюдтер, оның ішінде «Көктал этюді» Ван 
Гогтың «Күнбатыстағы көкталын» (1888) бірден еске салады.

Картинаның құрылымында бұл оның түсінің терең 
символикаға ие болуынан көрінеді, ал оның басты қызметі 
сезім мен ойдың толық гаммасын көрсету. Сондықтан да әсер 
етудің басты құралы ретінде түсті контраст пайдаланылады. 
Баймұхановтың бастапқы кездері жарқын колорит пен қала 
пейзажын ұнатқандығын атап өткен жөн. Алайда, қазіргі кезде 
мұның барлығы ұстамды гаммамен ауысып отыр. Мәселен, 

«Қазан» картинасының Ван Гогтың танымал «Қарғалар 
мен егіс алаңы» атты картинасымен ұқсастығын анықтауға 
болады.Туындыны толығымен толтырып тұрған сұр аспан 
сауысқандардың оюлы із қалдыра ұшуы картинаға ерекше 
сұлулық сыйлайды.   

Қала көрінісіне қарағанда ауыл пейзажы бұрынғысынша 
полихромды мәнермен салынуды жалғастыруда. Ол ауыл өмірін 
көрсету үшін биік көкжиекті қолданады, сондықтан кеңістік 
тереңге қарай кетпей, картинаның бар жазықтығы бойынша 
төселеді. Мұндай композициялық амалды пайдалану суретшінің 
жанын толтыратын әлем бірлігін сезіндіретін тебіреніс 
метафорасына айналады.

Оның «Тал түс. Ново-Санжаровка» (2011) атты пейзажы, 
бір қарағанда, ауыл тіршілігінің шынайы бір бөлшегі іспетті. 
Суретші нағыз шынайылықтың бөлшегін барынша ұзын 
көкжиектің бойы арқылы көрсетеді. Кішкентай ауылдың 
жанындағы жасыл алаң, дән іздеген тауықтар, итаяқтар мен 
басты бейнеге айналған орындықтар. Бұл орындықтардың 
кенеттен пайда болуы (шеберханадағы картинада олар үйлесімді 
көрінген) шынайы бейнелерден алған алғашқы әсеріне 
әлдеқандай диссонанс енгізеді. Суретшінің бұдан кейінгі әрекеті 
сюжет қарапайымдылығының жалған екендігін дәлелдейді. Көз 
тартарлық жарқын бояулар, ауыл аумағында таралған көк шөпті  
бейнелеген сызбалар, көрерменге тоқтаусыз жол тартып жатқан 
кеңістік, ұлы голландтықты, атап айтқанда әйгілі «Жауыннан 
кейінгі Овер пейзажын» еріксіз еске салады.  

Баймұхановтың сызулары Ван Гогтың сызбаларына, оның 
суретшіні толғандыратын эмоциялардың «стенораммасына» 
ұқсас. Баймұханов аспанды, теңізді, алаңайды рухтанған 
субстанция ретінде суреттейді. Нәтижесінде ерекше әсемдікке ие 
картина пайда болады. Суретші көзге көрінетін шынайылықты 
абстракцияға, рухани шынайылыққа айналдырады. Ван Гог 
туралы сөз қозғағанда, Я. Тугенхольд «... оның толғанысының 
ноталары – заттар мен оларға жауап ретіндегі жүрек соғысының 
графикалық ырғағы» екендігін атап өтеді. Сондай-ақ 
Баймұхановтың шығармашылығында құс қанаты символикалық 
астармен көмкеріліп, суретші ойы мен толғанысын жеткізудегі 
айрықша белгіге айналады.  

Ван Гог өзінің хаттарында оны, солтүстік адамын Арльдің 
оңтүстік пейзажын көрген кезде жүрегін толтыратын сезім туралы 
жазады. Ол үшін бұл нағыз экстатиткалық күйге жақын ашықтық, 
сырласу болды, ал бұл жағдайда ол эмоцияларды ауру әсерімен 
шатастырмаған жөн. Пейзаждың әрбір бөлшегі, алқаптың 
жасылы болсын, ауыл жолындағы алтын күннің сәулесі болсын, 
олардың бәрі де адам ізденісі туралы кез келген әңгімеден артық 
болатын табиғаттың құдіреттілігінің куәсіне айналады. Табиғатқа 
деген мұндай көзқарас Қазақстан көркемөнер шеберлеріне де 
тән. Тіпті Ван Гогтың формальды пластикалық жүйесін тікелей 
қолданбастан, оның ішкі жан дүниесіне С.Калмыков та, А.Жүсіпов 
те, Ж.Шәрденов те жақын болған.    

Қазақстанның пейзаждық көркемөнерінің көркемдік 
психологизмін біздің еліміздің тереңірек зерттеуді талап ететін 
көркемөнер саласы тарихының қызықты мәселесі ретінде 
қарастыруға болады. Поэтика мен стильдің талғам мәселелерімен 
қатар аталған мәселені қарастыру суретшінің әлемді қабылдауы 
мен тіршіліктегі субстанционалды қиындықтарды шеше білуі, 
адамдық тұлға мен оның рухани әлемінің мәнін түсінуіне де 
байланысты. Қазақ шеберлерінің туындыларындағы табиғат 
ешқашан да суреттеудің тұйықталған нысанына айналған емес. 
Табиғат пен оның қатысуынсыз қазақ өнерін елестету мүмкін 
емес. Дәл сол тенденциялар табиғатты жырға қосқан қазақ 
әдебиетінде де сақталып отырады.

Біздің зерттеуімізде орыс жерінде туған қазақ 
суретшісінің шығармашылығының жеке экзистенцианальдық 
толғаныстарының барынша тереңдігін табиғаттың ең қарапайым 
бейнесі мен сарынына бағытталуы, олардың таңдайтын 
ракурстарының ортақтығы мен қазақ көркемөнерінің арасында 
параллель жүргізуді жөн санап отырмыз. Ван Гогтан үлгі алу 
бұл жерде ойға қонымды көрінеді: өйткені дәл осы шебер 
психологиялық пейзаждың негізгі өкіліне айналған.      

                                                 
 Дилара ШАРИПОВА, өнертанушы
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Бүгінгі таңда Өзбекстан Республикасының мәдениеті 
мен өнерінің өркендеуіне ерекше үлес қосқан қазақтар біраз 
баршылық. Солардың арасынан бүкіл шығармашылық ғұмырын 
кеңестік кездегі өзбекстандық танымал «Лязги» фольклорлы-
этнографиялық ансамбліне арнаған апалы-сіңлілі Алмагүл және 
Үрбігүл Сүйербаеваларды ерекше айта кеткен жөн. Осыған 
орай, Үрбігүл апайымызбен жолығып, өзі туралы сұхбаттар 
алып, ән, естеліктер айтқызғанда байқағанымыз, бүгінде еңбек 
демалысына шықса да ол кісінің  бойында халқы үшін еңбек 
етуге, оның салт-дәстүрін, орындаушылық өнерін дамытуға 
деген талпынысы әлде де зор екен.    

Үрбігүл сүйербаева екі ағасы, екі әпкесі, бір інісімен алты 
балалы жанұяда туып-өскен; кішкенесінен  әкесіне тартып 
домбыра, баян, өзге де түрлі аспаптарда ойнап, ән айтатын 
болған. Мектепте оқыған кезінде көркем өнерпаздар үйірмесіне 
тұрақты қатысып өнерімен танылған. Өнерге баулып сахнаға 
шығарған мектептегі музыка пәнінен сабақ берген ұстазы 
музыкант, ақын, сазгер Сәбит Нәлібаевтің жетекшілігінде аудан, 
облыс, республика конкурстарында жүлдегер атанып есімдері 
елге таныла бастайды. Сондай елеулі өнер бәйгесі 1972 жылдың 
наурыз айында өтеді. «Мархабо талантлар» конкурсында досы 
Мавлюда Айнақұлова екеуі бірінші орын алып, Өзбекстан 
халық әртістері Мухаммаджан Мирзаев, Гаухар Рахимовалар 
назарына ілігеді. Дәл сол жерде талантты жастарды Өзбекстан 
мемлекеттік филармониясының «Лязги» этнографиялық ән-
би ансамбліне жұмысқа шақырды. Ол кезде Үрбігүл 9 сынып 
оқушысы екендігіне қарамастан филармонияға шұғыл түрде 
жұмысқа қабылданады. Осы 1972 жылдын қыркүйек айында 
Қазақстан әдебиеті мен мәдениетінің Өзбекстандағы онкүндігі 
өтуі қарсаңында аталмыш мерекеге дайындала бастайды. 
Сол кезде әпкесі Алмагүл Ташкенттегі Театр және кино өнері 
институтының 1 курс студенті болатын. Ұстазы КСРО халық 
әртісі Тамара ханум «Қара торғай» әнін үйретіп, ансамблдің 

биші қыздарына арнайы би кояды. Онкүндіктің жабылу гала-
концертінде осы нөмірмен сахнаға шығып, жас өнерпаздар 
тыңдармандардың ыстық ықласына бөленеді. 

Міне, осылай басталған профессионалды сахнадағы өнер 
жолы апалы-сіңілі талантты қыздардың өмірінің ажырамас 
бөлігіне айналып, талай елдер мен жерлердің дәм-тұзын 
таттырды. «Лязги» ансамблі құрамында олар сол кездегі 
Одақтас республикалардын барлығында, көптеген шетелдердегі 
өткен гастрольдік сапарларда болды. Әпкесі Алмагүлді 
Гаухар Рахимова институттың 4 курсынан жұмысқа алады да, 
содан бастап  Үрбігүл әпкесі екеуі сазгер-әнші дуэті болып, 
өнердегі өмірі де қатар өріледі. Олар аккордеон мен Хорезм 
гармонын жетік меңгеріп, ансамбльмен өзге әншілер және 
бишілерге сүйемел жасайды; өздері де тамаша әндерді айтатын 
орындаушылар болып қалыптасады. 1975 жылы Тунисте  өткен 
халықаралық фестивальде табысты өнер көрсетіп, аталмыш 
өнер мерекесінің лауреаты атанады. Сол аралықта Үрбігүл 
Ташкент театр және кино өнері институтын сырттай оқып 
бітіреді. «Лязги» ансамблінде Үрбігүл мен Алмагүлден басқа 
да қазақ музыканттары мен биші қыздары болады. Ансамбльдің 
баян аспабында музыкант-орындаушы Сәбит Нәлібаевтің 
шәкірті Әділ Әбдіқадыров болса, Нәзира Тұрынтаева, Жамилә 
Сапарова, Мавлюда Айнақұлова ән-биді құлпырта орындаған 
шеберлер болып қалыптасады. Ансамбль репертуарында олар 
өзбек халқының әр өңірде өзіндік ерекшелігімен танылған 
фольклорлық ән-би музыкасымен бірге өзге де халықтардың 
танымал шығармаларын кеңінен орындайды. Солардың ішінде 
қазақтың халық әндері мен заманауи композиторларының 
«Сәулемай», «Дайдидау», «Бір бала», «Жариям айдай» секілді 
т.б.туындылары да Алмагүл мен Үрбігүлдің екі дауыста 
құйқылжыта орындауымен тыңдармандарын ләззатқа бөлейді.  

Қазіргі таңда Мавлюда Айнақұлова Өзбекстанға еңбегі сіңген 
әртісі атағын иеленген өнерпаз, құрметті демалыстағы зейнеткер, 
ал Ә.Әбдіқадыров - музыканттық еңбегін әрі қарай жалғастырып, 
өзінің сахналық тәжірибесін жастарға үйретуден  жалықпаған 
ұстаз, музыка мектебінің директоры. Ал Алмагүл Сүйербаева 
болса 2009 жылы 55 жасында дүниеден өтеді. Үрбігүлдің 
өзі  зейнеткерлік демалыста болса да, Өзбекстандағы қазақ 
диаспорасының жиын-тойлары, мәдени шараларына белсенді 
қатысып, өнерімен тыңдармандарға қызмет етуден жалыққан 
емес. Ал талантты өнерпаздар жанұясының шығармашылық 
жолын кімдер жалғастырады деген мәселеге келер болсақ, үлкен 
ағасының Есімхан атты баласы ансамбльде, немересі Жұлдыз, 
інісі Балқыбектің ұлы Атабек, Алмагүлдің баласы Азамат 
тамаша әншілік өнерімен елге танылып жүр. Үрбігүл Сүйербаева 
өзінің және әпкесі Алмагүлдің өнерін алға жетелейтін осындай 
жас буынның бар екендігіне қуанады, өзінің жасап кеткен рухани 
мұрасын кейінгі жас толқын таланттар жалғастырады дегенге 
зор үміт артады. 

Өзбекстандағы қазақтар арасында өзіндік орындаушылық 
ерекшелігі бар, классикалық және эстрадалық үлгідегі талантты  
әншілердің бірі - серіжан жанахметов. Науаи облысының 
Тамды елді мекенінде мәдениет үйінің меңгерушісі болып 
қызмет атқаратын талантты  әншінің салмақты да әдемі дауысы 
бүгінгі таңда Өзбекстан мен Қазақстаннан да асып, алыс- жақын 
шетелдердегі тыңдаушыларға да жетіп, оларды тәнті етіп, 
жоғары бағаларын алып жүр.  Репертуарындағы қазақ халқының 
кең тынысты классикалық шығармалары мен әлемдік вокалды 
музыканың үздік туындылары сөзсіз уақыт сынынан сұрыпталып 
өткен, бүгінгі орындаушылар репертуарының алтын қорының 
туындылары.  

Серіжан  Қызылқұм даласындағы Үшқұдық ауданының 
Мыңбұлақ ауылында он балалы жанұяның кенже ұлы болып 
дүниеге келген. Серіжанның атасы осы өңірге белгілі, жыр-
дастандарды таңды-таңға атыра жырлаған Батырбай жырау 
болған екен. Сондықтан болар, Серіжан кішкентайынан өнерге, 
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музыкаға жақын болып ер жетеді. Жеті жасынан бастап өнерге 
ден қойып, жанұядағы ән орындаушылық өнер жалғастығын алға 
қарай жетелейді. Жанұя мүшелерімен бірге орындалатын әншілер 
хорынан Серіжанның күшті де ұшқыр дауысы ерекше бөлектеніп 
естілетін. Он үш жасында аудандық жас таланттардың өнер 
бәйгесіне қатысып, алғаш рет  жүлделі орын алып, айналасын, 
туған-туыстарын қуанышқа бөлейді. Орта мектепті аяқтағаннан 
кейін Серіжан көп ойланбастан ауыл балаларының көбісінің 
баратын  жолы – құрылысшы-дәнекерлеуші мамандығы бойынша 
құрылыс-механикалық цехқа жұмысқа тұрады. Жұмыста жүріп 
ылғи ыңылдап, кейде дауыстап ән айтумен болады. Осылай 
бір сарынды жалғаса берген еңбек күндердің бірінде Науаи 
тау-кен комбинатының Мәдениет үйінде жұмыс істейтін вокал 
студиясына түсу үшін конкурсқа қатысады. Бұл жас жігіттің 
қалған ғұмырын түбегейлі өзгерістерге алып келеді. Барлық 
жиналғандарды өзінің қою, қоңыр  дауысымен таңдандырған 
Серіжан есімі содан кейін барша өнерге құлағы түрік жандардың 
ауызында болады.            

Кейін «Елес» атты ансамбльдің жеке әншісі болған талантты 
жастың өнері мен дауысы жайлы көптеген кәсіби мамандардың 
арасында қызу әңгімелер айтылып жүрді. Қазақстандағы 
«Сәлем, Голливуд», Латвиядағы «Балтийский транзит» және 
Молдавиядағы «Лица друзей» секілді бірінен кейін екіншісіне 
жалғасқан жеке халықаралық ән өнері бойынша қатысқан 
конкурстарының дипломанты атанғаннан кейін әнші Өзбекстанда 
болып тұратын көптеген концерттік бағдарламаларда өнер 
көрсетті. Осылай өнерімен сан түрлі сахналарда өнерін ұштап, 
22 жасқа толған Серіжан Жанахметов Өзбекстан Мемлекеттік 
өнер институтының  музыкалы драма факультетіне оқуға түседі. 

Студенттік жылдар Серіжан үшін шығармашылық өсу, 
жетілу, аяққа тұру кезеңі болды. Өзбекстан джаз оркестріндегі 
әншілік жұмысы институттағы оқу спектакльдеріндегі сахналық 
рөлдерімен жалғасып, әншілер конкурстарына қатысу секілді 
жұмыстармен қатар жүріп отырды. Белгілі әнші-педагог 
Мансұр Ташматовтың жетекшілігімен Серіжан кәсіби әншілікке 
бейімделіп, орындаушылықтың қыр-сырына жетіліп, бірте-
бірте Өзбекстан атынан халықаралық ірі ән конкурстарында 
сахнаға шығуға мүмкіндік алды. Талантты шәкірт бас-аяғы үш 
жылдың ішінде Украинадағы «Памяти Ивасюка», Москвадағы 

«Маленькая страна», Орел қаласындағы «Славянская звезда», 
Бельец қаласындағы «Хрустальный аист» конкурстар секілді әр 
түрлі халықаралық бәйгелерге қатысып, жеңімпаздар қатарынан 
көрініп, жүлделі орындарды жеңіп алды. Осы кезде туған 
жерінде де оның талантын танып, еңбегі орнымен бағаланып, 
республикалық «Тасанно» жүлдесінің екі мәрте лауреаты 
атанды. Ал 2006 жылы оның есімі Өзбекстанның жастарға 
арналған «Камолот», «Узбекистон белгиси» сыйлықтарын алушы 
жеңімпаздар қатарынан көрінді.

2007 жылы «Еуразия» студиясында жазылған Серіжан 
Жанахметовтың екі дискісі жарық көрді. «Дорогие мои родители» 
атты алғашқы дискіде украин әншісі Владимир Ивасюктің көпке 
танымал әндері болса, екінші дискі қазақ халық әндері мен 
халық композиторларының әндерінен құралды. Үшқұдықтан 
шыққан жас талантты қазақ әншісінің болашағынан өнерге 
қанат қақтырған ұстаздары үлкен үміт күткен болатын. Сол 
үміт алдамай, жас әншінің эстрада сахнасынан алған биіктері 
жылдан жылға салмақтанып келеді. 2009 жылы С.Жанахметов 
Екатеринбургте өткен талантты балалар мен жастардың «Mix-
art» II халықаралық ашық конкурс-фестивалінде  эстрадалық 
вокал номинациясы бойынша Гран-при жүлдесін жеңіп 
алса, араға жарты жыл салып Науаида өткен танымал қазақ 
композиторы Ш.Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ән 
орындаушылар конкурсында да  бас жүлдені олжалады.

Бүгінде Ташкент театр институтын тәмамдап, туған жері 
Үшқұдыққа қайта оралып, еңбекке араласқан жас әнші Мәдениет 
үйінің директоры қызметін жеке әншілігімен қатар алып келеді. 
Республика мен шетелдердегі халықаралық конкурстарға шығып 
жүрген танымал әншінің бойында кең сахараның тумысынан 
талантты етіп жарата салған табиғи кеңдігі, еркіндігі молынан 
сезіледі. Дауыс ерекшелігі бөлекше салмақты үнімен, құлаққа 
жағымды естілетін бояуымен  танылатын Сержан ән орындағанда, 
тыңдарман демін ішіне тартып тына қалатын сәттер аз болмаған. 
Түр-тұрпаты келісті әнші жігіттің сахнадан орындайтын әндері 
де сан алуан. Репертуарындағы қазақ, өзбек, орыс, украин 
халық әндерінен бөлек, романстар да көптеп кездеседі. Әншінің 
ерекше сүйіп орындайтын шығармаларының арасынан Абайдың 
«Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, 
қаламқас» т.б. әндері ерекше орын алады.  

Өзінің шығармашылық қадамының басында кездесіп, үлкен 
өнерге бірге жүзіп бастаған «Елес» ансамблінің сүйемелдеуімен 
аудан мен облыстың орталық концерт алаңдарында өнер көрсетіп 
жүрген Серіжан Жанахметов жеке концерттік бағдарламамен 
және үлкен құрам қатысатын концерттерде әнімен халқына 
қуаныш сыйлап келеді. Тәуелсіздіктің 20-жылдық мерекесіне 
орай Өзбекстан Республикасы Президентінің  жарлығына сәйкес 
Серіжан Жанахметов «Шухрат» медалімен марапатталды. 

Бұл тілге тиек етіп отырған әншілер бүгінгі өзбек жерінде 
шығармашылықпен айналысып жүрген көп санды қазақ өнерпаз 
тұлғалардың аз ғана бөлігі. Солардың ішінен Қарақалпақстанның 
халық артисі, Өзбекстанның еңбек сіңірген артисі Аида 
Абдуллаева есімі бөлек аталады. Ол 1962 жылы Нөкіс қаласында 
композитор Кеңес Абдуллаевтың отбасында дүниеге келген. 
Аида музыкалық мектептен кейін Нөкіс өнер және мәденеит 
колледжіне хор-дирижер бөліміне оқуға түседі. Колледжді 
аяқтағаннан кейін Аида сол оқу орынындасабақ бере жүріп, 
Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік музыкалы драма 
театрында бас хормейстер, симфониялық оркестрдің екінші 
дирижері болып жұмыс істейді. Кейін Өзбекстан Мемлекеттік 
консерваториясын оқып бітіреді. 1986 жылы алдымен педагог 
Н.И.Қазиевтің класынан негізгі мамандығы бойынша хор 
дирижері, кейін 1995 жылы педагог К.М.Усмановтың класында 
опера-симфониялық оркестрдің дирижері мамандықтары 
бойынша диплом алып шығады.

Мемлекеттік емтиханды тапсыру сәті келгенде Аида  
Ә.Науаи атындағы Мемлекеттік  опера және балет театрының 
ұжымы алдында Дж.Вердидің «Травиата» операсына дирижерлік 
етеді. Осы опера А.Абдуллаеваның опера және балет театры 
сахнасындағы шығармашылығының тұсауын кесіп, бұл театр 
жас дирижердің негізгі жұмыс орны болып қалды.
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- Дирижердің бойында ұстаздық, жеке даралық қасиеттері 
ерекше көрініп тұру керек дейді, –  Аида Абдуллаева. – Ол 
өнерпаздарды ұйымдастырушы, соған орай орындаушылардың 
бар ынтасы мен бойындағы шығармашылық күш-жігерін 
қажетті арнаға орнымен бағыттап, көркем шығарманың 
сәтті орындалуын ұйымдастырады. Менің дирижер ретіндегі 
мақсатым – сахнадағы әрбір музыкант пен әртіс музыканы дәл 
мендей сезініп, қабылдауын қамтамасыз ету. Дирижер музыканы 
орындау барысында ол шығарманы жазған композитормен 
авторлық құқыққа ие тұлға деп білемін.

Театрда жұмыс істеген жылдары Аида Абдуллаева 
біраз спектакльдерге музыкалық жетекшілік етті. Әр түрлі 
шығармаларды, әр кезеңнің композиторларын театрда сахнаға 
дайындау үлкен ізденісті қажет етеді. Бірде бір спектакльге  
дайындық барысында кілт табу оңай бола қоймасы анық. Міне, 
сол кезде тынбай ізденіс арқылы келетін жұмысқа деген барынша 
берілу өзінің нәтижесін беріп жатады. Дж.Пуччинидің «Богема» 
операсын сахнаға қоярда Италиядан арнайы шақырылған  
Джованни Гварьеримен бірге репетиция барысында, автордың 
шығармадағы ой-идеясын ашуда Пуччини дирижерімен бірге 
ізденіп жұмыс істеу арқылы ол өзіне кәсіби дирижерге қажетті 
көп тәлім алады. Н.Римский-Корсаковтың «Патша қалыңдығы» 
операсы да - дирижердің тынымсыз еңбегімен келген 
шығармашылық жеңістерінің бірі.

Аида Абдуллаеваның шығармашылық жұмыс кестесі 
қауырт. Театрда жұмыс істей жүріп белгілі өзбек, қарақалпақ 
опера сахнасының шеберлерімен бірге Елена Образцова, Зураб 
Соткилава, тағы басқа көптеген орындаушылармен жұмыс істеуі 
шығармашылық байланысының көп екендігін көрсетеді. Соны-
мен бірге оның Астана және Алматы опера және балет театрларына 
шақыру алуы, жаңадан ашылған Шымкент опера және балет 
театрында опера, балет, концерттік бағдарламаларда тұрақты 
дирижерлық етуі өзінше бөлек әңгіме. Тәжірибе жинақтау үшін 
Санкт-Петербургтегі  Владимир Спиваков оркестрімен болған екі 
айлық сапары ерекше есте қаларлық сәттер. 

Қазір Аида Нөкіс қаласындағы Бердақ атындағы Қарақалпақ 
Мемлекеттік музыкалы драма театрына арнайы келіп, концерттер 
ұйымдастырып жүр. Концерттік бағдарламаларда Батыс Еуропа, 
өзбек және қарақалпақ композиторларының шығармалары 
орындалады. Сахнадан ол В.Моцарттың «Фигароның 
үйленуі» операсына кіріспе, өзбекстандық және қарақалпақстандық 
композиторлар С. Юдаковтың, К. Абдуллаевтың, К. Заретдиновтің, 
Н. Мухаммеддиновтың, З. Лепесовтың, С. Палвановтың 
шығармаларын орындап келеді. «Операмен, балетпен немесе 
симфониялық шығармамен жұмыс жасау бірдей қиын әрі жауапты 
іс, -  дейді Аида. - Біз опера мен балетте сахнадағы орындаушының 
хал-күйіне қарап, оның сахналық орындауына сүйемел жасаймыз, 
жылдамдықтың ән орындаушыға қолайлы болуы, тынысының 
толық жетуі секілді т.б. сахнадағы артистің психофизиологиялық 
мүмкіндігімен тұрақты санасып отырамыз. Ал симфониялық 
шығармаларда автордың партитурада белгілеген көрсетпелері біз 
үшін заңдылық». 

Осыған орай, дирижердің күні бүгінге дейінгі сүйікті  
балеттік спектакльдері П.Чайковскийдің «Щелкунчик»  және  
Карен Хачатурянның «Чиполлино» секілді балаларға арналған 
туындылары екендігін де айта кеткен жөн. 

Аида өзінің көп уақытын Ташкентте өткізетініне қарамастан 
туған жері Қарақалпақстанға барып жұмыс істеуді, ол жердегі 
концерттерге қатысуды өзіне үлкен мәртебе санайды. Осыдан 
ол өзіне үлкен шабыт, шығармашылығына кең тыныс алады. 
Аиданың алдағы күндердегі жоспарларына келер болсақ, ол - тым 
көп. Келешекте Самарқанда, Науаида, Үшқұдықта концерттік 
бағдарламалармен сахнаға шығуды ойластыруда. Сонымен бірге 
Ә.Науаи атындағы опера және балет театрының сахнасында  
қойылатын У. Мусаевтың «Томирис» балетімен жұмыс жасамақ.  
Г. Доницеттидің «Махаббат сусыны» операсының дайындық 
жұмыстары қызу жүріп жатыр. Сонымен бірге келешекте К. 
Заретдиновтың «Томирис» операсының тұсаукесері Ташкенттегі  
опера сахнасының ғана емес, барша республиканың музыкалық 
өмірінің есте қаларлықтай мәдени жарқын беттері болады деген 
ойда. 

Аида театрдағы дирижерлік жұмысымен бірге Ташкент 
консерваториясының доценті. Опера-симфониялық класында 
болашақ дирижерлерді жетілдіруге, бүгінде өзінің шәкірттермі-
мен үлкен кәсіби музыка мұхитында жүзуге талпынған жас 
талантты  музыканттарды тәрбиелеуге белсенді араласып келеді. 

Бүгінгі Өзбекстандағы қазақтардың арасынан өзінің 
талантымен опера өнерінің сахнасында танылып жүрген жас 
әнші жеңісбек Пиязовты ерекше айтамыз. Үздік деп танылған 
әншінің ең биік белестерінің бірі - ІІ халықаралық Мүсілім 
Магомаев атындағы вокалистер конкурсындағы үлкен жеңісі. 
10 елдің 17 опера әншісі қатысқан аламан өнер бәйгесінде 
бұл конкурстың Гран-при жүлдесін бас-баритон Жеңісбек 
Пиязов иеленді.

Нөкіс қаласында белгілі өнерпаздардың отбасында дүниеге 
келген Жеңісбек бала кезінен музыкалық ортада тәрбиеленді. 
Әкесі Бүркіттің домбыраға қосыла әдемі баритон дауысымен 
шырқаған қазақ, қарақалпақ халықтарының әндері мен күйлері, 
анасы Інжігүлдің қарақалпақ халқының ыспалы гыджак 
аспабында шебер орындаулары жанұяның екі қызы мен төрт 
ұлының әрбірінің құлағына сіңіп, болашақ музыкалы талантты 
балалардың өсіп қалыптасуына ықпал етті. Өнерге деген 
мұндай қызығушылықтың бастау көзінде Жеңісбектің атасы, 
Өзбекстанның халық артисі, танымал актер Зейнел Пиязов 
тұрған болатын. Театр сахнасына деген құштарлықты музыкамен 
ұштастырған Жеңісбек Нөкіс музыкалық училищесіндегі 
алғашқы педагогі Абат Қалиевтан алған тынымсыз еңбектің 
нәтижесінде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. 1997 жылы ол 
алғаш рет жас орындаушылар конкурсында жеңімпаз атанса, 2007 
жылы республикалық «Нихол» жас орындаушылар жүлдесін 
жеңіп алды. Жеңісбек Өзбекстан Мемлекеттік консерваториясына 
түсіп, академиялық ән бөлімінде классикалық вокал өнерін 
кәсіби тұрғыда игеруге толығымен бет бұрды. 

Кәсіби ән орындаушылық өнерде ұстазы, профессор Софья 
Цойдың жетекшілігі және бағыт-бағдарымен өзінің шеберлігін 
шыңдады. Алғашында халық әндерінен тұратын жас әншінің 
репертуары келе-келе әр алуан бағыттағы классикалық 
туындылармен толыға түседі. В. Моцарт, Дж. Верди, Дж. Россини 
секілді т.б. көптеген әлемдік музыка өнерінің шеберлерінің 
жазған үздік үлгілерімен сусындаған Жеңісбек тынымсыз 
еңбектің арқасында жақсы жетістіктерге қол жеткізеді. Кең 
тынысты,  бояуы жұмсақ та құлаққа жағымды дауысты жас 
әнші кәсіби орындаушыларға сын болар күрделі шығармаларды 
тыңдарман назарына еркін ұсына алатындай деңгейге жетті. 
Сабақтан, концерттен қолы қалт етіп босағанда консерваторияда 
оқитын жерлес студенттерден құралған, өзі ұйымдастырған 
«Айдынлар» қарақалпақ ұлт аспаптар ансамблімен жұмыс жасап, 
дүниежүзінің Франция мен Испания, Малайзия мен Португалия 
секілді ірі мемлекеттердің үздік концерт залдарында өнерін 
көрсетті.

                       Аманкелді МҰҚАН, театртанушы
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Тәуелсіз Қазақстан музыкатануының өзекті мәселелерінің 
бірі – шетелдегі қазақтардың музыкалық мәдениетін зерттеу. 
Бұл, ең алдымен, ұлттық дәстүрлер мен қазақ музыка 
элементтерін анықтауға бағытталған қайта бағдарлау мен қайта 
бағыттауға тікелей байланысты. Оның үстіне Кеңес үкіметінің 
әсері болмаған, шет елдерде жеке диаспора ретінде өмір сүрген 
қазақтар арасында музыкалық өнердің ежелгі үлгілерінің бәз 
баяғы қалпында сақталғандығы белгілі.

«Шетел қазақтарының фольклоры, әдебиеті және өнері» атты 
жобасы бойынша Ішкі Моңғолияның Дархан уул аймағындағы 
Қоңыр, Налайх, Шарынқол, Комілке сұмындарында және Баян-
Өлгий аймағындағы қазақтар көп шоғырланған Ногооннуур, 
Цагааннуур, Улаанхус, Цәнгэл сұмындары мен Ақкөл, Қара 
маңдай, Үш бұлақ, Кішкене бұлақ ауылдарындағы іссапарлар 
олжалы болды.

Жалпы, Моңғолиядағы қазақ диаспорасы ассимиляцияға 
аз ұшыраған. Себебі Моңғолия қазақтары жергілікті моңғол 
қоғамынан дараланып, әсіресе, Баян-Өлгий аймағында тығыз 
шоғырланғандықтан (аймақ тұрғындарының 90%-ға жуығы 
қазақтар) және белгілі бір тұрмыстық жағдайларының арқасында 
өздерінің тілін, мәдениетін, тұрмыс ерекшеліктерін, дәстүрлерін, 
салттарын, музыкасын, қолөнер кәсібін және тағы басқа руханн 
құндылықтарын қаз-қалпында сактап қалды.

Қазіргі таңда шетелдегі барлық қандастарымыздың ішінде 
мәдениеті барынша зерттелген Моңғолия қазақтары болып 
есептеледі. Аталмыш этникалық топтың дәстүрлі мәдениетіне 
ерекше көңіл бөлінеді. Тіпті, 1977 жылдың өзінде «Баян-Өлгий 
казақтарының домбыра және сыбызғы күйлері» атты күй жинағы 
жарық көрген. Сонымен қатар, құнды еңбектер қатарына Баян-
Өлгий аумағынан жазып алынып, 1983 жылы баспадан шыққан, 
323 әннен тұратын «Моңғолия қазақтарының халық әндері» атты 
жинағы жатады. Моңғолия қазақтарының музыкалық өнеріне 
арналған Қ.Төлеухан мен Т.Ысқақтың «Баян-Өлгий музыка 

мәдениеті» және Қ.Сақайдың «Күй керуені» атты кітаптары халық 
арасында танымал күйші-композиторлардың шығармашылығына 
шолу ретінде жасалған. Т.Ысқақ пен К.Төлеуханның кітабы 
Моңғолияда тұратын қазақ композиторларының өмірі мен 
шығармашылығына арналған анықтамалық іспеттес. Мұнда 
еуропалық үлгідегі жазба музыканың, хордың және ұлттык 
аспаптар оркестрінің қалыптасу үрдісі қарастырылады. К. 
Сақайдың еңбегінде қазіргі заманға жеткен қазақ күйлері, 
олардың авторлары туралы аңыздар көрініс тапқан. Ал дәстүрлі 
ән өнері Озила Мұсаханның «Моңғолия қазақтарының дәстүрлі 
ән өнері» (1997) атты кандидаттық диссертациясының негізгі 
зерттеу нысанына айналған. Бұл қазіргі кезде Моңғолия 
қазақтарының музыкалық өнерін зерттеу бойынша негізгі 
әдістемелік құралдың біріне саналады. Қазақстан тәуелсіздік 
алғаннан бастап Моңғолиядағы қазақ ән-күй өнерін зерттеу 
мәселесі ерекше орынға ие бола бастады. Әр жылдары күй 

өнеріне катысты «Күмбірлі күйлер керуені: күй және күйшілер 
хақындағы аңыздар мен ақиқаттар» , «Алтай - Қобда домбыра 
күйлері» сынды монографиялар, жинақтар, ғылыми мақалалар 
басылып шығуда.

О.Мұсаханның диссертациялық жұмысы Моңғолия 
қазақтарының музыкалық-поэтикалық фольклоры мәселелерін 
арнайы ғылыми тұрғыда зерттеу және сараптау бойынша 
алғашқы еңбек болып саналады. Оның пікірі бойынша 
аталмыш аумақта өмір сүретін қазақтардың этнографиясы мен 
тарихы туралы Г.Грумм-Гржимайло, М.Певцов, А.Позднеев, 
Г.Потанин, В.Сапожников, К.Зардыхан, К.Ислам, А.Манис, 
А.Сарай, Н.Халел («Ұлттық мирас, атамұра»), Б.Камалашұлы 
(«Монғолиядағы қазақтардың салт-дәстүрі») және өзге де 
ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.

Қазақтардың дәстүрлі әні мен аспаптық музыкасы төңірегін-
дегі мәселелер бірнеше монографиялар, ғылыми басылымдар, 
жинақтар ретінде де жарық көріп, ежелгі замандардан келе 
жатқан үлгілер көрініс тапты. Шындығына келгенде, Моңғолия 
қазақтарының арасында ежелгі ұлттық тұрмыстық ерекшелік, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрып, қолөнер бұйымдары және музыкалық 
мәдениет ерекшеліктері жақсы сақталған. Бұл ең алдымен, 
қазақтардың моңғол қоғамы тарапынан қысымға, бөлектеуге не 
дискриминацияға ұшырамағандығын, керісінше, тарихи туыстық 
пен ортақшылықтарды ескере отырып, ұлттық мәдениеттің 
сақталуына мән бергендігімен байланысты.

Қазақтардың Моңғолияның батыс өңірінде тығыз 
шоғырланғаны белгілі, сондықтан бұл да О.Мұсаханның сөзімен 
айтқанда көптеген ұлттық дәстүрлердің «консервіленгендігінің» 
тағы бір себебі болып табылады. Қазақстандағы секілді 
Моңғолияда да ақындық өнер кең етек жайған. Халық арасында 
Тауданбек, Жолды, Ақтанберді, Көкей, Ақтан, Наурызбай, Абақ, 
Ақбала сынды ақындар өте танымал. Зерттеушінің пікірінше, 
бұл өңірдегі музыкалық-поэтикалық шығармашылықтың 
ерекшеліктерінің бірі - айтыстарда да барлық қайырмалар 
аспаптық сүйемелдеусіз орындалатын болған.

 Ал аспаптық мәдениетке тоқталатын болсақ, Д.Мұхамбет, 
М.Бердібай, Р.Байысхан, Б.Қытайбай, Т.Дәуітбай, М.Құсайын, 
С.Акқожа, С.Өсерхан, А.Қабыкей, Ш.Құмақай, Қ.Кәлек, Қ.Сақай, 
Т.Ысқақ сынды күйші-домбырашылар мен сыбызғышылардың 
есімдері танымал.

Оған қоса, О.Мұсахан Қазақстанға қарағанда Моңғолия 
қазақтарында салт-дәстүрлік жанрлар әлдеқайда жақсы 
сақталғандығын атап өтеді. Мысалы, сәбидің дүниеге келуімен 
байланысты шілдехана, бесіккесалу, қырқынан шығару, тұсау кесу 
дәстүрлерімен қатар, моңғолдардың «шаш алу тойы» секілді 
дәстүрі де кездеседі. Бұдан екі халықтың дәстүр араластығы 
байқалады. Тағы бір атап өтетін ерекше жайт, Моңғолия 
қазақтарында Шығыс Қазақстан қазақтары секілді тойда жар-
жармен қатар, Қазақстанның өзге өңірлеріне тән емес диалогтік 
әннің тағы бір формасы - сарын орындалады.

Моңғолияда өмір сүретін қазақтардың музыкалық 
мәдениетінің қазіргі жағдайын сипаттай келе, жанрлық және 
стильдік көптүрлілік тұрғысынан көп аспектілі түрде дамып 
келе жатқанын атап өту қажет. Осылайша, өңірде әлі күнге 
дейін өзіндік ерекше мотиві бар «керейдің қара өлеңі» аталып 
кеткен қара-өлең, айтыстардың сарыны, домбыраға, сыбызғыға 
арналған фольклорлық күйлер сақталған, сондай-ақ, музыкалық 
мәдениеттің заманауи қабаттары - өзіндік сахналық өнер және 
еуропалық жазба бағыттағы классикалық музыкалар да кездеседі. 
Сонымен катар, қазіргі авторлық шығармашылықты әуесқой 
және кәсіби деп екіге бөліп қарастыруға болады.

Халық арасынан шыққан өнер адамдары түрлі айтыстарға, 
мерекелік жиындарға, тойларға қатысып ақын ретінде танылатын 
болған. Әуесқой бола тұра, бұл деңгейдегі орындаушылар да 
той, жерлеу, баланың дүниеге келуі секілді дәстүрлік жанрларда 
өз туындыларын дүниеге әкеледі. Бұл тамыры тереңде жатқан 

монҒолия қазақТарының Ән мӘдЕниЕТІ
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заманауи фольклорлық шығармашылық дәстүр Моңғолия 
қазақтарының арасында әлі күнге дейін сақталған.

Қазақ музыкасын жеткізушілердің екінші бір тобы - кәсіби 
қайраткерлер. Зерттеу тұрғысынан кәсіби шығармашылық 
ретінде тек арнайы білім алған музыканттардың өнерін ғана 
емес, сонымен қатар атадан балаға мұра ретінде жалғастырып, 
музыка өнерін дамытып келе жатқан қайраткерлердің де 
шығармашылықтарын атап өту қажет. Себебі, олардың 
сан жағынан көп екендігі де мәлім. Ал мамандандырылған 
сазгерлердің өнері негізінен домбыра мен сыбызғыға арналған 
күйлер, сахналық әндер және еуропалық бағыттағы ірі 
туындыларға бағытталған.

Қазіргі кезде Моңғолия қазақтарының мәдениетіндегі 
маңызды қабаттың бірі - аспаптық музыка. Ол түрлі формада кез-
деседі. Халық арасында танымал және жалпыхалықтық рухани 
мұра болып саналатын халықтық және ауызекі-кәсіби күйлер 
(Құрманғазының, Динаның, Сүгірдің, Нұрғиса Тілендиевтің, т.б. 
жауһар туындылары, сондай-ақ, «Ақсақ құлан», «Кеңес», «Аққу» 
секілді халық күйлері) Моңғолияда ерекше танымал. Соған 
қарамастан, орындаушылардың деңгейі ауқымды болып келеді. 
Олардың ішінде халық композиторларының күйлерін тыңдап, 
арасында өз үйінде отырып, суырып-салмалылыққа берілетін 
қарапайым әуесқой немесе білім мен талантты ата-бабасынан 
мұра ретінде алған дәстүрлі күйші яғни, репертуарында 
классиктермен қатар, ата-бабасының және өзінің туындылары 
бар кәсіби өнер иелері де бар. Орындаушылардың тағы бір 
категориясы - орташа немесе жоғары білімі бар мамандар. 
Олардың күй қорында жоғарыда аталғандардан бөлек, заманауи 
авторлар - Ысқақтың, Өсерханның, Қабыкейдің, Мұсайып 
Құсайынның, Сейіттің туындылары да кездеседі.

Домбыра өнерімен қатар, сол аймақтың ерекшелігін 
танытатын сыбызғы өнерінің биік деңгейін атап өту керек. 
Баян-Өлгийде бұрынғы заманнан құрамында 6 музыканттан 
тұратын «Сыбызғы сазы» ансамблі белгілі болған. Ал 2007 
жылы Лондонда өткен дәстүрлі қазақ музыкасының концертінде 
музыкатанушы Саида Даукееваның таңдауымен Монғолияда 
тұратын жас сыбызғышы Тілекберген Мұсаұлы өнер көрсетті. 
Қазір Қазақстан халқына жақсы танымал күйші Кәлектің жақын 
туысы,  тумысынан өнер дарыған сыбызғышы  Тілекберген 
қазіргі уақытта Баян-Өлгий қазақ музыкалық-драма театрының 
артисі болып қызмет атқарады.

Монғолия сыбызғы өнерінің тағы бір өкілдері - ағайынды 
Арыстан, Еңбек Абдоллаұлдары мен Әлен Сәметұлы. Олар 
сыбызғы күйі өнерін ұрпақтан-ұрпақка жеткізген ата-
бабаларының аманатын жалғастырушылар. Бұл сыбызғышылар 
өз өнерлерін мемлекеттік маңыздағы халықтық басқосулардан 
бастап, аймақтық тойларда, жекеменшік іс-шараларда елдің 
назарына ұсынып, қашан да үлкен қошеметке ие болып жүр. Олар 
кездесу барысында халықтык күйлермен қатар, өз шығармаларын 
да орындап берді. Сонымен қатар, сыбызғыда ойнаған өз ата-
бабалары, олардың күй ойнау шеберлігі жайлы әңгімелейді, 
сыбызғыда орындалған шығармалар хақындағы аңыздар туралы 

сөз қозғайды. Сонымен қатар, олардың өздері де 
қазіргі заманның атаулы оқиғаларына арнаған 
көптеген шығармалардың иесі.

Осы орайда, Еңбек Абдоллаұлының 
шығармашылығына ерекше тоқталып өткен 
жөн. Ол монғол елінің астанасы Улан-Баторда 
арнайы шақыртумен бірнеше рет болып, түрлі 
фестивальдарда өнер көрсетіп, дипломдармен, 
мақтау қағаздарымен және медальдармен 
марапатталған. Қазақтардың арасынан тек Еңбек 
Абдоллаұлының ЮНЕСКО-ның «Адамзаттың 
ауызекі және бейзаттық мұрасының жауһарлары» 
категориясында, монғолдың ңууры (казақ 
сыбызғысының аналогы іспеттес аспап) енген 
«дәстүрлі флейта өнері» бөлімінде сыбызғымен 
казақ күйлерін ойнап өнер көрсетуі, оның 
орындау шеберлігінің куәсі іспетті.

Қазақ өнерін сақтау мен таныту мақсатында 
Баян-Өлгийде 1958 жылы құрылған Қазақ 

музыкалық-драма театрының  маңызы ерекше. Бұл жалпы шет 
елдердегі жалғыз қазақ театры, жат жердегі ұлттық мәдениетке 
қолдау көрсететін қазақ ұлттық өнерінің бірден-бір орталығы, 
ғибадатханасы екендігін айта кету қажет. Би, хор, драма және 
музыка сыныптары секілді бірнеше шығармашылық ұжымдарды 
біріктіре отырып, ол аймақтың кәсіби музыка мәдениетінің 
қалыптасуына зор үлесін қосуда. Музыканттардың бірнеше 
ұрпағын тәрбиелеген бұл өлгийлік театр аймақтағы барлық 

таланттарды театрдағы әртістік қызметке тартады. Қазіргі 
уақытта да театр өз қызметін жалғастырып келеді. Дегенмен, 
музыканттардың қатары сиреген, осы өнер шаңырағының 
негізін қалаушылар мен көрнекті өнер қайраткерлерінің басым 
бөлігі Монғолиядан Қазақстанға қоныс аударған. Сол себептен 
де театрда  әртістерді қайтадан жасақтауға тура келді. Бірақ 
енді іріктеу тек кәсібилікке ғана қарамай, сонымен қатар, 
дарынды жастарды іздеу мақсатында да жүргізіледі. Осылайша 
музыканттардың жаңа буыны тәрбиеленуде.

Моңғолиядағы қазақ өнерінің ең маңызды ұжымдарының 
бірі - қазақ халық аспаптары оркестрі. Ол 1959 жылы 45 адамнан 
құрылған; А.Жұбановтың Алматыда құрған Құрманғазы 
оркестрінен кейінгі екінші ұжым болып танылған. Бұл мекемеде 
қырық жылдан астам еңбек етіп келе жатқан, театрдың көркемдік 
жетекшісі және оркестрдің бас дирижері Мұрат Қапезұлының 
айтуынша, оркестрді құру үшін мамандарды даярлаудың бір 
жылдық курсы ашылыпты. Сол жылдары кәсіби мамандар арнайы 
Улан-Батордан (Дамдинсурән, Чойдог, Цэрәндорж, Цэрэинадмид, 
Сэвжид, Даваадорж) және Қазақстаннан (Х.Тастанов, 
М.Әубәкіров, А.Мырзабеков және т.б.) шақырылған. Алғашқы 
басшысы - Қазақстанда арнайы курс өткен жергілікті музыкант 
Қабыкей болатын, одан кейін XX ғасырдың 70-ші жылдары 
Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын 
бітірген Мұсайып Құсайын келді.

Қазіргі уакытта оркестрді мамандығы бойынша сырнайшы 
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Мұрат Қапезұлы басқарады. Ұжымның басым бөлігі тумысынан 
дарынды музыканттардан тұрады, алайда, мамандардың 
жетіспеуінен құрамы шағын (25 адам), соның өзінде де қазақтың 
халықтық және кәсіби композиторларының домбыралық күйлері 
енген өте кең репертуарға ие. Зиялылардың басым бөлігі ата-
жұртқа оралуына байланысты («Керім-ау, айдай» операсының 
және балет, симфонияның авторы Мұсайып Құсайын, атақты 
сыбызғышы Кәлек және басқа да музыканттар мен өнер 
қайраткерлері) туындаған қиындықтарға қарамастан, дәл осы 
ұжым бүгінгі күні Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Тәттімбеттің, 
Динаның, Нұрғиса Тілендиевтің күйлерін, Монғолияның 
композиторлары Ысқақтың, Өсерханның, Қабыкейдің, 
Қ.Мұсайыптың туындыларын, тіпті С.Мұхамеджановтың 
«Шаттық отаны» симфониялық поэмасы сынды үлкен музыкалық 
дүниелерді де орындап, қазақтың ұлттық аспаптық музыкасын 
дәріптеп жүр.

Хор мен драма театрының тобы  9 адамнан тұрады, оның 
құрамында классикалық вокалистер мен дәстүрлі әншілер бар. 
Сыныптың жетекшісі және хормейстері Қанат Әбшүкірұлы 
Улан-Батор консерваториясындағы вокал сыныбын бітірген. 
Оған әуелі Моңғолияның халық артисі Қабылаш Әбікейұлы, 
кейінірек әлемдегі үшінші бас дауысты әнші ретінде танымал 
Турдорж дәріс берген. Баян-Өлгийде Қанат Әбшүкірұлының өзі 
де біраз шәкірт тәрбиелеп, олар кейіннен елдің астанасындағы 
және Қазақстандағы колледждер мен жоғары оқу орындарында 
білімін жалғастырды. Қазір олардың басым бөлігі баян-өлгийлік 
қазақ драма театрының шаңырағында қызмет атқарады. Бұл 
бөлімнің артистері хормен және жеке вокалды номерлерде 
өнер көрсетіп қана қоймай, актер ретінде сахнаға да шығып 
жүр. Хормейстер Қанат Әбшүкірұлы бұл мәселелерді жоғарыда 
келтірілген себептерге байланысты мамандардың жетіспеуінен 
деп түсіндіреді.

Спектакльдерді сүйемелдеуші музыкалық ұжымдар театр 
ұйымдастыруымен өткізілетін концерттік іс-шаралардың тұрақты 
қатысушылары болып есептеледі. Олардың бағдарламалары 
негізінен Моңғолия қазақтарының ән-күйлерінен және 
жалпыұлттық музыка қазынасының жауһарларынан, сондай-
ақ, танымал моңғол композицияларынан құралған. Мұндай 
шығармашылық орындаулар қазақтардың жергілікті халықпен 
татулықта тұруына және басқа елде өздерінің ұлттық бет-

бейнесін, ата-бабаларының мұраларын иемдене отырып, қазақ 
мәдениетінің ажырамас бөлігі саналатын дәстүрлі өнерді сақтап, 
дамытуына мүмкіндік береді.

Шетелдік казақтардың ұлттық ерекшеліктерін, әсіресе 
музыкалық мәдениетін, сақтап қалу мәселесінде артистердің 
музыкалық сауаттылығы шешуші рөл ойнайды. Қазақстанда бұл 
мәселеге аса жоғары талаппен қарап, оқытудың бұл саласына 6 
жастан бастап 20 жыл бойына көп уақыт бөлінеді. Сондықтан 
да, ноталық сауаттылыққа үйретуді толық білім беру деп санауға 
болмайды. Өлгийдің кейбір сұмындарында домбыра мен баянда 
ойнауды үйрету сабақтары өткізіледі және соның негізінде мектеп 
ансамбльдері құрылады. Олардың деңгейінің төмен болғанына 
қарамастан, Моңғолия қазақтары арасында ұлттық рухани 
мұраны мектеп жасынан бастап үйретуді бұл бағыттағы маңызды 
үрдіс ретінде қарау кажет. Алайда, Қазақстан Моңғолиядағы 
қазақ жастарының білім алу ісіне көмектесіп келе жатқандығын 
атап өткен орынды. Бұл елде жыл сайын күз айларында Қазақстан 
жоғары оқу орындары мен колледждерінің алдын-ала дайындық 
курстарына іріктеу жүргізіледі, ал жақсы үлгеріммен оқығандар 
сол жерде білімін жалғастыруға мүмкіндік алады. Талапкерлерді 
жинап, іріктеуді өткізу ісінде Моңғолиядағы Қазақстанның 
Елшілігі маңызды жұмыс атқарады. Бірнеше жылдар бойы 
бұл іс-шараны Орман Нұрбаевтың басшылығымен Қазақстан 
Елшілігі өте сәтті орындап келді.

Осы орайда музыкалық сауаттылыққа баулитын ұстаздардың 
рөлін ерекше атап өту қажет. Мысалы, Семей музыкалық 
училищесін тәмамдаған Еркінбек Мамырханұлы оқушыларды 
домбырада ойнау өнеріне белсенді түрде үйретіп жүр. 
Бірнеше тамаша күйлерді (Сейіттің «Балдырғаны», халық күйі 
«Балжыңгердің аяны», «Балжыңгердің шабысы») бізге сыйға 
тартқан Е.Мамырханұлы бұл туындылардың пайда болу тарихы 
туралы сыр шертті. Сонымен қатар, ол өз өнерлерін түрлі аймақтар 
мен сұмындарда жұртшылыққа паш етіп жүрген домбырашылар 
ансамбліне жетекшілік етеді. Улаанхус сұмынындағы 
Ойғыр елді мекенінің орта мектеп ұстаздары Бақтыгүл мен 
Ғайнолланың қызметі де атап өтерлік жәйт. Олар қазақ және 
моңғол композиторларының музыкасын насихаттайтын 
«Мұрагер» ансамблінің басшысы және ұйымдастырушысы бола 
тұра, домбыра, баян секілді аспаптарда ойнау мен музыкалық 
сауаттылыққа үйретуге зор үлес қосып келеді.

Осылайша, өткен ғасырдың 90-жылдарында Алтайдың арғы 
жағындағы көптеген қазақ зиялылары жаппай Қазақстанға 
көшкеніне қарамастан, Моңғолия қазақтарының музыкалық 
мәдениеті келешектегі өркендеуіне қызмет ете алатын өз ортасын 
қайта қалыптастырды. Халық арасында танымал тұлғалардан 
бөлек, төл өнерімізді дәріптейтін қазақ театры белсенді жұмыс 
атқарады. Тіпті, музыкалық бастауыш білімі бар педагогтар 
халықтық және заманауи әуендерді ұмыттырмас үшін алыс 
аймақтарда балаларды музыкалық аспаптарда ойнауға үйретіп 
жүр.

Моңғолия қазақтарының музыкалық мәдениеті жанр 
жағынан көп түрлі. Музыкалық өнердің ең ежелгі түріне салттық 
әндер жатады. Мұндағы қазақтардың арасында қазақы дәстүрлер 
кеңінен сақталған. Мысалы, тойда көп таралған халықтық және 
эстрадалық казақ әндерімен қатар, қазақстандық тойлардағыдай 
танымал заманауи мотивтегі жар-жар, сонымен қатар түрлі 
айтылымдағы беташар орындалады. Тойдан бір күн бұрынғы келін 
түсіру салты кезінде жазылып алынған  «Беташар» нұсқасы Сыр 
бойында кеңінен танымал Нұртуған термесінің әуеніне жақын. 
Бұл қазақстандық поп-мәдениеттің Моңғолия қазақтарының 
музыкалық өнеріне тигізген әсерін көрсетеді. Нұртуған термесін 
Қазақстан аумағында эстрада орындаушыларының түрлі 
стильде шырқауы кең таралған. Алғаш рет бұл термені әнші 
Қ.Болманов айтқан болатын, ал қазіргі кезде жас артистер де 
өз репертуарларына жиі қосып жүр. Дәстүрлі және заманауи 
жолмен, түрлі аудио-тасымалдаушылардағы қазақ әндерінің 
жинақтарына енуімен, сонымен қатар ғаламтор желілері арқылы 
таралған. 

                          Зулфия ҚАСЫМОВА, 
Өнертану ғылымдарының кандидаты
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Қолда барда алтынның қадірі жоқ
(Әңгіме) 

Мамыр айының орта шені. Қалашықтағы ең сәулетті жаңадан 
салынған «Нұрлы аспан» той мейрамханасында думанға 
бөленіп, әлдекімнің асылының сүндет тойы өтіп жатыр. Дабыр-
дүбір әңгімеге толған зал ішіндегі жұрттың назары асабаның: 
«Құрметті тойшыл қауым, қазір арамыздағы  сүйікті әншілеріңіз 
Ақеркені ән салуға шақырамыз» деп жариялауынан кейін  сахнаға 
көтерілген қызға қадалды.

Ақерке бейне бір айдында жүзген аққудай үстіндегі ақ 
жібек көйлегінің етегі тербетіле майда бір жүріспен саханаға 
көтеріліп, айшықты әсем дауыспен халық әні «Саған, халқым-
айды» шырқады. Зал іші сілтідей тынып, 
ән әуенімен тербеле көпшілік биге шықты. 
Орнында қалып қойған Ерік әлдекім байқап 
қалмасын дегендей ұрлана Ақеркеге көз 
тастады. Ақеркенің ақ дидары нұрға толып, 
бота көздерінде қуаныштың лебі есіп, 
жан-тәнімен беріле ән шырқап тұр. Басқа 
ештеңеге назар салар емес.

Иығына құлаған қара зердей мақпал 
шашы ақ жүзіне құп жарасқан. Үстіндегі 
тобығына түскен ақ жібек көйлегі 
қауашағын жаңа ашқан гүлдей құлпыртып 
тұр. 

      «Жібекті түте алмаған жүн етеді,
        Сұлуды күте алмаған күң етеді.
        Саған халқым-ай
        Жүрмін шалқып-ай.
        Әнімді айтып-ай.»
Ақерке шырқап жатқан халық әні 

Еріктің арқасына қамшымен осып-осып 
жібергендей әсер етті. Әнді Ақерке тек 
осыған арнап айтып, ашу-ыза, өкпе-
назын білдіріп тұрғандай. Кезінде өзінің 
жібекті түте алмай жүн етіп, Ақеркені 
күте алмай күң еткенін сезініп, өкініш 
өзегін тырналады. Ән аяқталып, ел орнына 
отырғанда Еріктің қасындағы жігіттер 
Ақерке туралы дүрілдесе қалды. 

Ерікпен таныстығы жоқ бір жігіт: 
– Алған жарың осындай болса шіркін, әрі әнші, әрі сұлу, 

қандай тамаша! 
– деді, аузының суы құрып.
– Байқап сөйле, – деді бір жігіт – Ол әнші мынау қасымызда 

отырған Еріктің келіншегі болатын, бұлар ажырасып кеткен, 
қанша дегенмен алғашқы жары емес пе, көңілі бұзылмасын. 

- Інішек, мұндай сұлу жарыңнан бекер айырылғансың, 
тамылжыған тәтті әннің өзі бір бақыт қой. Мен болсам бұл 
дүниеде тұрмақ, ол дүниеде болса да айырылмас едім, – деді 
бағанадан сөзге сараң араласып отырған қара торы жігіт. Онысыз 
да көңілінің тынышы кетіп отырған Ерік мына әңгімеден кейін 
тіпті де тынышсызданды. Ақеркені ендігәрі ойламаймын, 
көңілімнен өшірдім деп жүрген оның қиялы өз еркінен тыс ой 
теңізін кезе берді. 

Бұдан дәл алты жыл бұрын  осындай мамыр айындағы 
жастардың бір той кеші болатын. Жұптаса билеп жүрген қыз-
жігіттерге пейілсіздеу қарап қойып, бей-жай отырған Еріктің 
көзі кенет қарсыдағы үстелдегі қыздар ортасындағы аққұба өңіне 
мөп-мөлдір бота көзі құп жарасқан, аққудың көгілдіріндей  ақ 
көйлекті әдемі бір қызға түсе қалды.

Ерік би басталысымен қызды  биге шақырып, танысып 
үлгірді. 

Қыздың аты - Ақерке, Қостерек ауылындағы орта мектепте 
музыка мұғалімі екен. Жазымыш солай  ма, осы кеш себеп болып, 
Ерік пен Ақерке жыл айнала бере бір отау болып шыға келді. 
Екеуі үйленгеннен кейін Ақеркенің тамаша әнші екенін білетін 
дос-жарандары түрлі бас қосуларда қолқалап ән салдырып, 
ұйып тыңдап мадақ жаудырса, Еріктің ішінде қызғаныштың 
қызыл күшігі ұлитын. Басқалардың оның әнін ынтыға тыңдап, 
мадақ жаудырып құрмет білдіруі кеудесінде қызғаныштың отын 
лаулатып, өңі сұрлана қалатын. Үйге келгенен кейін тырнақ 
астынан кір іздеп, ұрыс шығаратын. Ақеркені көлденең көздің 
бәрінен күндеп, аузына келгенін айтып, балағаттап, аяулы 

жарының әппақ арына күйе жағатын.
Онымен қоймай талай рет елден күндеп, тарпа бассалып, 

бейкүнә сабап, айдай жүзіне әлде неше рет таңба салған. Оның 
осылай есіре түсуіндегі бір себеп шешесінің «қолдауы» болатын. 
Ақерке келін болып босаға аттаған күннен бастап Еріктің шешесі 
Зариман сүйегіне сіңген шайпау, қыңыр мінезіне басып, қалың 
тиымның астынан алды. «Жақсы жерге келген келін – келін, 

Бағынұр Дүйсенәліқызы 1977 жылы Шыңжаң Іле қазақ облысына қарасты 
Тоғызтарау ауданы, Ағарсын ауылында оқытушы отбасында дүниеге келген.

Ақындық өнерге бала жастан бой ұрған Бағынұр Шыңжаңдағы түрлі 
басылымдарда өлең-толғаулар жариялаумен қатар проза жанрымен де еңбектеніп,  
шұрайлы әңгімелер жазып жүр. Бағынұр 1999 жылдан бері Іле қазақ облыстық 
жазушылар қоғамының мүшесі. Сіздердің назарларыңызға Бағынұр Дүйсенәліқызының 
«Қолда барда алтынның қадірі жоқ», «Қыз махаббаты» атты екі әңгімесін ұсынып 
отырмыз. 
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жаман жерге келген – келсап» дегендейін, Ақерке қайын ене 
алдында отырса опақ, тұрса сопақ бола берген. Тілінің бізін кейде 
көрнеу, кейде көмескі безеп, кекеп-мұқаса да, Ақерке «үлкен кісі 
ғой сөз қайтарып қайтейін» деп кең пейілділікке салып, үндемей 
қоятын. Қайын енесі болса желді күнгі өрттей өршелене түсетін. 

Ақеркенің төркінінен бауыр-туыстары іздеп келсе жақтырмай, 
кекеп, мұқайтын. Мұндайда Ақерке «қыздың жаманы бір шәугім 
шай» деп қазақ айтқандай, төркіндеріне жарқылдап жүріп, бір 
шәугім шай бере алмағанына назаланып, көз жасын төгетін. 
Үлкен отбасының барлық жұмысын арқалап жүріп, ата-енесінің 
жаға-жеңін кірлетпей, үш уақ тамақтарын әзірлеп, бағып-қағып 
отырса да осы шаңыраққа жақпады. 

Ата-енесі де қазымыр, қарау жандар болып, бір күні шайға 
сүтті көп қостың десе, тағы бір күні тамаққа етті көп турадың 
деп басын ауыртты.

Ал күйеуі Ерік болса түгеп бермес отбасы күйбеңіне 
қосылып, рухани жақтағы көңілсіздіктен жүйкесі жүн болып, 
жүдеп-жадаған Ақеркені осы отбасы үшін бейнет шектің-ау деп 
аялағанның орнына, үйге келсе шырпы басын сындырмайды. 
Есіктің алдының қарын күреу сияқты ерлер істейтін жұмысқа да 
Ақерке өзі жүгірді.

Еріктің үйге келгендегі бірінші жұмысы төр алдында 
шалқадан жатып теледидар көру болды. Сонда да тек жатпай: 
«Тамағың әлі пыспады ма, не деген шабансың», – деп Ақеркені 
желкелейтін. Онан қалса, өзі секілді бірнеше достарымен бірге 
арзан сылқымдарды құшақтап, сыраға бөгіп «айырымханаларда» 
сауық құрды. Оның сыртқа түнейтін күні көбейген сайын 
Ақеркенің көңіліне күдік ұялап, сезім айнасына сызат түсті. Бұл 
сызат ұлғая келе екеуінің арасын алшақтатып жіберді. Күйеуінің 
өзіне зәредей күйінбеуі мен отбасына деген жауапкерсіздігі, ә 
десе қол жұмсайтын қатыгездігі Ақеркенің күйеуіне деген ыстық 
махабатына су септі. 

– «Қатынды бастан, баланы жастан деген қазақ», – деп 
сөз бастаған Еріктің шешесі бұлар жаңа үйленген бір тұста, – 
Қатыныңды осы бастан жақсы басқар, естісем ел әншісі дейді, 
енді ән айтып жыртыңдағанын қойсын. Өз басым әйел адамның 
ән салып, қыдырғанын ұнатпаймын.

Бала кезінен әкесінен гөрі шешесіне жақын өскен Ерік 
шешесінің осы сөзін есіне берік сақтаған. Қате-дұрысымен 
есептеспеген, көркемөнерді түсінетін сезімі жоқ, өнерді 
сүймейтін, қара құрсақ шешесінің өзін басқа жанның азаматтық 
құқығына қол сұғуға  айтақтап тұрғанын сезінбеген, ең алдымен 
Ақеркенің ән салуын шектеді. 

Өз отбасында еркін де, ерке өскен Ақерке жат босағаға 
келгесін қапастағы бұлбылдай күн кешті.

Тұрмыстың құлы болып, жанұям-отбасым деп барлық 
аналар сияқты құндыз кірпігі мен қолаң шашына шаң қонып, 
арып-шаршап, үйдің ауыр жұмысын арқалауы ақылы аз, 
алкеуде Ерікті Ақеркені ұрып-соғып «қорқытып» алдым деген 
қарадүрсін ойға келтірген. Үйдегі өзінің үстем орнын үздіксіз 
сақтау үшін Ақеркеге қол жұмсап, ақ жүзіне таңба салып, мақпал 
бұрымын талай жұлған. Осы қорлықты күндерге «баламды тірі 
жетім етпеймін» деп көз жасын ішіне жұтып, әрең-әрең шыдап 
жүргенде ең ақырғы бір күнде көрген қорлау  Ақеркеге қатты 
әсер етті. Ерік келмеген соң жайырақ жатып, енді көзі іліне 
бергенде қақпаның тарсылдап қағылып жатқанынан шошып 
оянған Ақерке, Ерік келген екен ғой, бүгін не сойқан шығарар 
екен деп жүрегі атқалақтап қақпаны ашты.

– Ой, бұзық, қақпаны неге тез ашпайсың? – деп аузынан 
нәжіс боқтығын төге кірген Ерік бейкүнә Ақеркені төпештеп 
ала жөнелді. Ұрғанымен қоймай, бұрымын қолына орап алып 
бытырлатып жұлған. Шашының жұлынғанына шыдай алмай: 
«Ұрмашы, қоя берші!» деп жалынғанына қарамай аяусыз ұрып 
жатқан Ерікке Ақеркенің жүрегі қарайып, қатайып алды. 

Көз алдында Ерік адам емес, тістерін ақситқан қанды ауыз 
қасқыр болып елестеді. «Жүрегінде зәредей аяушылығы жоқ 
айуанға енді әйел болмаспын» деп бекінді. Түнімен алуан ой 
арпалысында кірпік ілмей, таң атырған Ақерке дуда-дудасы 
шығып, бітісіп қалған мақпал шашын жуып, әрең тарады. Бір 
ус жұлынған шашын қолына алып, қанаты күйген сұңқардай 
қорланып, өзінің осындай бақытсыз тұрмысына налып, бота 

көзінен жас парлады. Ерік өзіне қол жұмсап, таяқтың астынан 
алып жатса, ұлына басу айтудың орнына бір шетте жайраңдап 
қызық көріп отыратын ата-енесіне де қарайып кетті. 

Той жасағаннан бері жаны жүдеп, жәбір көрген Ақерке сот 
мекемесіне ажырасу өтінішін тапсырып, айналасы бір айдың 
ішінде некеден ажырасып кетті. Еріктен енді жәбірлемеймін, 
қайта жарасайық дегеніне қарайған жүрек қайта қайырылмады.

Үш жастағы қызын өзі алып, тірлігін тыңнан бастады. 
Ежелден шынайы махаббаттың қадір-қымбатын сезініп 
көрмеген, көрсеқызар, тұрлаусыз Ерік: «Ақерке кетсе кете берсін, 
маған әйел табылмайды дейсің бе?» деп өзімен бұрыннан әмпей-
жәмпей болып жүретін, кезінде тұрлаусыз сезімнің құлы болып, 
қатарынан бірнеше жігітпен  араласып, жаман атағы жайылып, 
отызға келсе де күйеуге шыға алмай отырып қалған Мәрзия 
деген қызды алған. 

Мәрзия келген күнен бастап, Ерікті билеп-төстеп шыға келді. 
Бұрынғы Ақеркедей ойлап, бетін қайтарайын, деп шапалақпен 
бір тартып еді, Мәрзияның қолы темір тістеуіктей жағасына 
жармаса кетіп, сәнге қойған ұзын тырнақтарымен бетін тырнап, 
қанын судай ағызды, жағасының дал-дұлын шығарды. 

– Ой сорлы ит, сұмпайы, мені Ақерке сияқты қорлаймын 
деп ойлама, сендей немені әлі алдымда зыр жүгіртемін, – деп 
қақпаның алдына шығып алып, аузынан ақ ит кіріп, көк ит 
шығып, екі езуі көпіршіп, жарты сағат айқайлайды. «Өзіңнен зор 
шықса екі көзің сонда шығады» деген сол шығар; Ерік үн жоқ, 
кеудесіне басы құлап үйінен ұзай берді. 

Сол күні тұңғыш рет әрдайым өзіне жол беріп, салғыласуды ар 
санайтын, Ақеркенің мұлайым мінездерін еске алып, Ақеркеден 
айырылғаныына өкінді. Қазір Мәрзиямен бірге бас қосуларға 
барғанда бұрынғыдай бұларға ешкім де қызыға қарамайтын 
болды. Барған жерінде білермендікке салынып, елдің құлақ 
асқан-аспағанымен ісі жоқ, түбі түскен шелектей даңғырлап 
парықсыз сөйлей беретін Мәрзиядан елдің барлығы да жалығып, 
«Еріктің жыртық колонкасы» атандырды.

                                      
***

...Саханадан Ақерке тағы бір ән шырқады, жұрттың бәрі 
құлай тыңдап, дүрілдете шапалақ соқты. 

Өзі сүйетін ән аспанында қалықтаған ол ән өнерімен бақытты 
сияқты, ақ жүзінде бақыт сәулесі ойнап бар ынта-пейлімен беріле 
ән шырқауда.

«Қолда барда алтынның қадірі жоқ,
Қолдан шығып кеткен соң өкіндім-ай...»
Кеше ғана өзімен бірге тұрғанда қадірі болмаған әнші арудың 

дәл қазір алты қабат аспаннның аржағындағы періштедей 
арманға айналарын ойлап көріп пе еді Ерік?!.

Ақерке бүгін неліктен соншалық сұлу, соншалық инабатты, 
соншалық сүйкімді көрініп кетті көзіне?!. «Асқанға тосқан» 
деген сол шығар, кезінде Ақеркеге көрсеткен күншілдігі мен 
күмәнқорлығы қазір өз алдына табақ болып тартылуда, асқан 
көкпет, көкайыл Мәрзия қазір Еріктің қадамын санайды. Уағында 
үйге қайтпаса,    тамақ жасалмай, әке-шешесі аш қалады. 
Ерікті тауып үйге қайтпаса, Мәрзияның көңілі жай таппайды. 
Оның бұл мүшкіл күнін көрген көршілер кезінде Ақеркеге күн 
көрсетпеген еді, шоқ бәлем деседі. Қазір Мәрзия тамақ істесе, 
Ерік көлеңкесіндей бірге жүгіреді, әйтпесе, Мәрзияның қазаны 
қайнамайды. Кезінде Ақеркенің жалғыз өзі осы үйдің отымен 
кіріп, күлімен шығып, қолаң шашына шаң қонып, жүдеп-
жадағанын Ерік енді түсінді. 

Сол кезде үйдің барлық ауыр жұмысын жалғыз өзі арқалап 
жүрсе де бір ауыз кейіс білдірмейтін көмпістігін аяп кетті. 

Ал қазір қарабайыр тұрмыстың құлы болмай, өнердің 
шыңына ұмтылған Ақерке әдемі әндерді шырқаумен бірге 
тұрмысқа өзгеше талғаммен қарап, өзін-өзі күтіп, жарасымды 
киініп, жарқын райлы жасанып, өткінші жауыннан кейінгі 
қырдың қызыл қызғалдағындай құлпырып шыға келген.

Осынау  өн-бойынан жан сұлулығы мен тән сұлулығы бірдей 
жарасым тапқан аяулы әйел затын, алғашқы жарын Ерік кеш 
түсініп, Ақеркеге жұрттың неге сонша ынтыға қарайтынын енді 
білді. 

Ақеркенің бойындағы ән құдіреті өнер сүйер жандардың 
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жанарында сүйініш отын тұтатып,  құрмет сезімін оятады екен-
ау. Ал Ерік бұрын жұрттың бәрінің Ақеркеге ынтыға көз салуын, 
оның сұлулығын тектемесем, ол көзіме шөп салып жүрер деп 
ойлайтын. Сондықтан да шешесінің айтақтауымен кеудесіндегі 
өзімшіл күмәнқор, пасықтықтан туылған тұрпайы сезіммен 
Ақеркеге ән салғызбай, таяқпен жасқап, алдында құрдай 
жорғалатауға тырысатын.

Қаңқу сөзбен қорлап, бейкүнә таяқтауға төзбеген Ақерке 
Еріктен бет бұрып, еркіндік іздеп алыстап кетті. Жаны кіршіксіз 
аққу құстай пәктігін арнаған сүйген жарының пасықтық 
жайлаған жан-дүниесінен жиреніп, біржолата қош айтысты. 
Осыны ойлағанда,  құлағына залды жаңғыртқан Ақеркенің 
әдемі даусы жетті. Өзінің көңіліндей ала көлеңке, күңгіріт көше 
шырағының астында жалғыз келе жатқан Ерік әлдеқандай бір 
сезіммен ән шырқағысы келіп оқталып еді, алқымынан біреу 
қылқындырып тұрғандай дауысы шықпады. Өкініштен өзегі 
өртеніп келе жатқан ол тек ақырын ғана «Қолда барда  алтынның 
қадірі жоқ...» деп күбірледі. 

Қыз махаббаты
(Әңгіме)

Аядай ауылымыз Ақөзенде соңғы бір-екі жылдан бері 
жүзіктің көзінен өткендей келбетті де қабілетті, жоғары мектеп 
бітірген сұлу бойжеткендер арт-артынан қызметке орналаса 
бастады. Мұның көбі өз ауылымызда туып-өскендер болса, 
біразы бөліс талабы бойынша сырт жерлерден келгендер еді. 

Жастар отырысында, «туылған күнді құттықтау» кештерінде 
құрбы қыздар бас қосқан сайын басты тақырыбымыз, әрине, 
көбінде жігіттер жайлы болатын. Жасыратын несі бар, бақытты 
отаудың шаңырағын биік көтеріп, көңілдегідей жар сүюді қайсы 
бойжеткен ойламайды дейсіз. Дегенмен, көңіл қалауы дегеннің 
өзі екінің бірінде кезіге бермейтін, қиуада ғана қол жеткізетін 
жан аңсауы емес пе?! Біздің бойжеткендерге жігіттер сөйлеспей 
жүрген жоқ, сөйлесіп-ақ жүр. Бірақ біздің арамызда олардың ең 
алдымен сөйлесетіні - топты жұлдыз ортасындағы таң шолпаны 
іспетті Жібек. Жібек талдырмаштау, нәзік денелі, наркес қаракөз, 
уылжып піскен алмадай албыраған, ақсары өңді, әдемі қыз. 
Қызметке орналасқанына бір жылдай ғана болса да өз кәсібіне 
шөгелдігі, салмақты, биязы мінез-құлқы, ибалы сөз-әрекеті 
оның көргенді, тәрбиелі отбасының қызы екенін аңғартатын. 
Ол шалғай тау түкпіріндегі қарапайым қыстақта туып-өссе де, 

өзінің ерекше зейінділігі мен ынталығының арқасында жоғары 
мектеп бітіріп, ауылдық әкімшілікке орналасқан еді. Қыздар 
қауымы - қызғаныш та, күншіл халық қой. Өздерінен өңі сұлу, 
мәдениеті жоғары немесе киім-кешегі  сәл әдемі, келісімдірек 
біреуді көре қалса, күбір-сыбыр ғып, іштей мазаланып, тарына 
қалады. Тіпті, соның артынан сөз ертуге де әуестеніп тұрады. 
Енді, міне, көңілдеріндегі үмітті жігіттердің кезекке тұрғандай 
бірінен соң бірі Жібекке сөз салып жүргендерін естігенде, осы 
дәмелі бойжеткендер шытына қабақ түйіп: «Ақылсыз жігіттерді 
қойсаңшы, бір қызды көрсе дүниеде онан өзге жан жоқтай, соған 
үймелей қалады. Болмаса, Жібектің бізден қай жері артық, онда 
бар қызмет бізде де бар...»,- деп қызғаныштың қызыл отын 
үрлесіп жүр. Ал басқалар не десе, о десін, мен өз басым Жібектің 
білімділігіне, өмір жайлы түсінігіне тәнті едім. Басқа қыздар 
біреудің киімін, өңін, жүріс-тұрысын сөз ғып, көпірме өсектің 
көрігін гулетіп жатса, Жібектің мұндаймен жұмысы жоқ, қайта 
әлгілерге тәрбие беріп, басу айтатын. Ал өзі біреулердің артынан 
сөз айтуды қатты жек көретін. Жібектің осындай ұстамды 
мінезі мен адамгершілігі оның жұрт ішіндегі қадір-қымбатын 
жоғарылатып, қыздар ортасындағы беделін арттыра түсетін.  

Көңілге ұнаған, сыйласымды адамыңмен сырласып тұрудың 
өзі бір ғанибет қой. Қоғам табалдырығын қатар аттаған Жібек 
екеуіміз көптен бергі қызметтестік сыйластықтан  достық 
сырластыққа өте бастағанбыз. Бүгін де қызметтен түскен соң, 
әдейі іздеп келіп әңгімелесіп отырмыз. Бір кісілік төсек қойылған 
ретті де, таза Жібектің жатағы. Жібектің бетіне тұңғиық гүлі 
басылған көк тысты сурет альбомын көріп отырмын. Бірінші 
бетіне жуырда ғана той жасап, көрші ауданға жөткеліп кеткен 
қызметтесіміз Жайдармен бірге түскен суреті жапсырылыпты. 
Жүздерінен шаттық лебі ескен екеуінің жарқын бейнесі менің 
назарымды қатты аударды да: 

– Жібек, Жайдар екеуің бұрыннан таныс па едіңдер? 
– дедім мен, суретке  қарап. Сәл үнсіз отырған Жібек қысыла, 
қызарып барып сөз бастады:

– Ардақ, мен саған барлығын айтайын, еш сырымды да 
жасырмайын. 

Өмір бойы ішіме сақтап кете берсем, жүрегімді езіп 
жіберетін секілді, көптен бері жақын, сырлас болып келеміз. 
Досыма балап айтқан құпиямды шашпайтыныңа сенемін. Кеудем 
толы мұңымды ақтарсам көңілім біраз орталанар ма екен, – 
деп күрсінгенде, жайдары қабағына кірбіңдік ұялап, қарақат 
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жанарына мөлдір тамшылар үйірілді. Мен  қапелімде не дерімді 
білмей, ыңғайсызданып қалдым. Ақ жүзінен домалаған жас 
тамшыларын сүйріктей ақ саусағымен сүрткен ол, маған мұңлы 
жүзбен бір қарап қойып әңгімесін бастай берді: 

- Ең алғаш ауылдан ұзап шыққаным сол болар, университеттің 
сәулетті қақпасынан бір-ақ шықтым. Бөтен ел, бөгде жер 
дегендей жан-жағыма жалтақтап, тізімге алыну бөлмесінде 
барып, тіркеліп тұрғанымда тұңғыш рет оны көрдім. Орта бойлы, 
бидай өң, жылы жүзді бала жігіт: «Біздің жақтан келген екенсің 
ғой», – деді, тізімдікке қарап қойып, мен келген қалашықтың 
атын атап. 

«Иә», - дедім мен тартына, естілер-естілмес жауап беріп. 
«Мен де сол жерденмін, мінеки жерлес болдық қой. Атым 

–Жайдар, осы университтетте оқимын», – деді ол, күле қарап, 
таныстық білдіріп. Оның қоңырқай көздерінен әлде қандай 
ыстық, жылы мейір байқағандай болдым. Таныстығымыз осыдан 
басталды. Жайдар менен екі жыл бұрын келіпті. Бұл сурет, 
біздің сол күні оның тілегі бойынша көшеге шығып бірге түскен 
суретіміз болатын. 

Күндер өте келе курстастарыммен танысып, университеттің 
думанды студенттік өмірін бастап жаңа ортаға үйірлесе 
бастағанмын. Аудиторияға барарда да, жатаққа қайтарда да 
үнемі Жайдарға кездесіп қаламын. Әр жолы кезіккен сайын 
ол жағдайымды сұрап, жанашырлық лебіз білдіретін. Ағалық 
ақылын айтып, қарындасындай аялайтын Жайдарды мен де 
іштей ұнатып, қатты сыйлайтынмын. Осы сыйластық біртіндей 
келе құпия ұнату, сүю сезіміне алып барғанын өзім де білмей 
қалдым. Бара-бара оны көрсем болды, қарадай қалтырап, жүрегім 
аузыма тығылып, беймаза бір күйге түсетін болдым. Бұл -  сезім 
құйыны еді. Ақ айдындай тұнып тұрған көңілімді астан-кестен 
етіп, дауыл болып ұйтқитын. Сол дауылдың арасынан Жайдарды 
көретінмін. Қашан көрсем де мейірлі қой көздерінен күлкі табы 
кетпейтін, әдеп-ибадан аспайтын қыз мінезді бауырмал жан.

Бұрын махаббат, ғашықтық дегенннің не екеніне бойламаған 
сәби көңілім Жайдармен танысқалы өзгеше бір киелі сезім 
құндағына бөленіп, тәтті түс көріп жатып оянып кетіп, соңын 
жалғастыра алмай қиналғандай немесе қалың тұманда  қалып, 

жол таба алмай адасып жүргендей ойсоқты, жабырқау жүретін 
болғанмын. Мендегі  осы бір көңіл күй өзгерісін Жайдар да 
байқаған секілді. Бір күні ол:   «Көптен бері көңілсіздеу көрінесің 
ғой, Жібек, үйлеріңнен хат келмей қойды ма, жоқ, қатты сағынып 
жүрсің бе ауыл жақты?» – деп сұрай қалды. 

Мен қысылғанымнан не дерімді білмей: «Жоқ, ештеңе болған 
жоқ», – деп қана келте жауап беріп кете бардым. 

Осы күні кеште (демалыс күні болатын) біртүрлі ойсоқтықпен 
төсегімді салып, ерте жатып қалған едім. Бір кезде есік қағылып: 
«Жібек бар ма?» деген Жайдардың сыпайы даусы жетті құлағыма. 
«Ұйықтап қалды» десті қыздар, оған қатарласа үн қатып. Осы 
кезде мен көрпемді бүркеніп алып, ол туралы қиял кешіп жатқан 
шағым еді. Ол неге іздеп келді екен, ә?! Жүрегім атқақтап, өн 
бойым қызып бара жатқандай күйге ендім. Оның мына келісі 
одан ары менің тынышымды кетіріп, ұйқымды қашырды, таңға 
көз ілмедім... Ертесі асханада кезіккен ол: «Кеше киноға барайық 
деп әдейі іздеп барсам ерте ұйықтапсың, қамсызсың-ау өзің» деп 
күлді. Мен не дерімді білмей, қатты ыңғайсыздандым. Әйтеуір, 
бар болғаны ол нені сұраса да,  ығына қарай бір ауыз ғана жауап 
беремін. Оның алдында өз-өзімнен жүрегім аузыма тығылып, 
бірер ауыз артық сөз айтуға дәрменім жоқтай сезінем... Одан 
соң да әйтеуір оған жолыққан сайын, онымен тез қоштасуға, 
тіпті кездеспеуге, жүрегімді өртеген сезім отын сөндіруге 
асығатын сияқты күйге түсіп жүрдім. Жан күйімді, ғашықтық 
дертімді Жайдарға ашық білдірейін-ақ деп қаншама ойланып, 
қаншама бекімге келсем де, әйел затындағы ұяңдық деген бір 
тығырыққа тіреле бердім. Соншалық биязы, кішіпейіл жан өзін 
шын жүрегімен құлай сүйетінімді айтсам, бәлкім мені түсінетін 
де болар. Өйткені, оның  мені құрметтейтіні, сыйлайтыны, жақсы 
да көрінетіні шындық қой!.. Бірақ қыз басыммен оның алдына 
барып, өзіне деген іңкәрлік махаббатымды жеткізу мен үшін 
басқалардың мазағына ұшырайтын ұят-намыс болып сезілді... 
Иә, Жайдардың өзін талай-талай қыздар сырттай ұнатып 
жүргенімен, бірақ ешкімге де әлі күнге дейін бір ауыз талап 
қоймағанын өзгелерден де суыртпақтап естіп-біліп жүргенмін. 
Ал оны қаншалық жақсы көргеніммен, осы жанымды мұжыған 
сезім азабын тіпті өзге сырлас қыздарыма сездірген емеспін. Иә, 
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қыздың ұяң табиғаты деген осы ма екен?!
Қойшы, ақыры осындай арпалысты ой кешулер, махаббат 

азабы ішінде бірінші оқу жылы да өте шықты. Екінші курс оқу 
маусымы да басталған. Өмір баяғы әуенмен өтіп жатты. Бірақ 
бұл әуен мен үшін  басқаларға ұқсамайтын бір мұңлы әуен еді. 
Көңілімде серпіліс жоқтай, бұрынғыдан бетер қиялшаң, тұңғиық 
жанға айналып қалдым. Сабақтан сыртқы уақытымның бәрінде 
қиял көбелегін қуып, жалғыз жүремін. Ешкіммен араласып 
кетпеймін. Бірге жүрген курстастарым да, басқа жылдықтағы 
туыс-таныс, құрбыластарым да университетегі би кештеріне, 
киноларға, қызық-тамашаларға, бас қосуларға шақырып келетін; 
бірақ соның бәріне зауқым соқпайтын. Қаншама жабысса да, 
түрлі себеп айтып, бармай қоятынмын. Өз көңілімде Жайдардан 
басқаның барлығы көзіме көрінбейтін, ойыма да келмейтін 
сияқтанады. Демалыс күндері жатақтас қыздар бақшаға немесе 
көшеге сөз байласып жүрген жігіттерімен қыдыра кеткенде, 
жатақта жападан-жалғыз мұңға батып үнсіз жас төгетінмін. 
«Жайдар, сен мені неге би кешіне шақырмайсың, менің жақсы 
көретінімді неге білмейсің?» деп жазғырамын. Екеуіміздің бірге 
түскен суретімізге телміремін. Дүниеде қыз көңіліндей нәзік, 
ұяң ешнәрсе болмаса керек, соншалық сүйе тұра, оны білдіруге 
бата алмадым. Ал Жайдар қашан көрсем де бір қалыпта, ашық-
жарқын, жайнап жүреді, жағдайымды сұрап жаны қалмай 
тұрады. Мен Жайдарды ойламайын-ақ деп қаншалық бекінсем 
де көз алдымда Жайдар көлеңкедей ілесіп менімен бір сәт 
қалмайды. Қайда барсам да оның елесінен құтылмаймын. Әр күні 
жатақхана алдындағы бақшаға, оңаша жерге келіп алып ұзақ-ұзақ 
отырып қайтамын. Бұл жер менің құлазыған сәттерімде көңіл 
қапалығымды шығаратын жайлы мекеніме айналып қалған-ды. 
Жанымды жаулап алған түпсіз тұңғиық үнсіздік. Міне, осы 
үнсіздік ішінде екінші курс те өте шықты. Жаңа оқу маусымы 
басталды. Мен тағы да адам жанын жалықтыратын жалғыздық, 
үнсіздікпен Жайдарды тосатын болдым. Сен біреуді жақсы 
көріп, ол үшін от айналған көбелектей паруана болсаң, саған да 
біреу құлай ғашық болып, жанын арнайды екен. Бұл да өмірдің 
бір заңдылығы болса керек. Көңілімде кімді ойлап жүргенімді 
қайдан білсін, алғаш университетке келгенен кейін маған тілек 
білдірген қалалық курстасым Мұрат менің талай рет талабын 
тойтарып, тіпті зекіп тастаған кездерімде де  реніш білдірмей, 
бес жыл бойы соңымнан қалмады. Тек мен ауылға кеткен соң 
ғана күдерін үзген еді ол. Қыздардың бәрі де бір құлаған жағынан 
бұрылмайтын бір мойын ба, жоқ мен ғана солаймын ба, қайдан 
білейін, әйтеуір жатсам да, тұрсам да Жайдардың есімін киелі 
дұғадай аузымнан түсірмедім. Бұл Жайдардың оқу бітіретін 
жыл еді. Біз қысқы демалысты өткізіп, екінші маусымдық оқуды 
бастағанда, олар екі айлық практикаға, ауылға кетті. Бірнеше 
күннен соң кешкі пысықтауда Қалима деген курстасым: «Мынау 
Жайдар ағаңның альбомы, курстастарға естелік жазғызып 
қой» деп тастап кеткен еді, естелік жазарсың» деп ақ тысты 
альбомды ұсынды. Қалима дөңгелек қара торы жүзді, күлім 
көз орта бойлы, өжет қыз болатын. Жоғары жылдықтағы және 
өзіміздің ұл курстастармен әзілдесіп жүре беретін. Біз оның 
тартынбайтын өжет мінезіне тәнті болатынбыз. Жатаққа келген 
соң әлгі альбомды парақтап, өз курстастары жазған естеліктерді 
көріп отырып, ішінен бірнеше парақ хатты көріп қалдым. 

«Аяулы Қалима! Сәлеметсің бе, өзіңе деген уыздай ақ, пәк 
махаббатымды қасыңда жүргенде білдіре алмай алыстан аңсап ақ 
қағаз арқылы жолдап отырмын. Ақмақтығымды кешіріп, алғашқы 
жүрек қалауын қабыл алғайсың. Жаным Қалима, сенсіз өмір 
маған мәнсіз, оқу бітірер кезде бұл қайткені деп күманды ойда 
болып қалма. Қазіргі көңіл-күйімді саған қалай түсіндірерімді 
білмей отырмын. Өзіңді көре салғанда емес, араласа келе ұнатып 
қалдым. Жүрегімнен өшпестей орын алдың, айтпай кетсем мәңгі 
өкініште қалармын... Менің жалған айтып, біреудің жүрегін 
жаралауды ұжданым көтермейді. Қалима сәулем, мен сені шын 
жүрегімнен ұнатып сүйемін. Міне, практика күндерін саусақпен 
санап әрең өткізіп жүрмін. Сені көрсем деп сабыр-тағатым 
таусылып барады. Қасыңа барғанда мен сендік деген жүрек 
жарды қуанышты сөзіңді естиін, бола ма, жаным?! Өзіңе ұсынған 
жүрегімді түсіне көр, қош сәулем, кезігер күн таяу болғай! 

Сені мәңгі сүйетін Жайдар.»

Хатты оқып болып, өз көзіме өзім сенбей, мең-зең күйде 
бір ауық отырып қалдым. Қанша қайталап оқысам да, шындық 
қашан да шындық еді. Жүрегім кеудеме сыймай атқақтап, 
күнде өзім барып қиял кешетін бақшадағы алаңқыға жеттім 
де, хатты күлдей паршалап, жыртып тастадым. Жанарымнан 
сорғалаған жас жүзімді шылқа су қып жіберді. Өмірімде бірінші 
рет батылсыздығыма налып, жүрегім езіліп, күйзеле жыладым. 
Бір кезде жылай-жылай сілем қатып, көз жасым да құрғаған 
сияқты; жатаққа келсем, әлде қашан шырақ сөніп, қыздар тегіс 
ұйқыға бас қойыпты. Жан жоқтай жігерсіз былқ-сылқ еткен құр 
сүлдерімді ащы өксік кернеп, көзімнен емес, көңілімнен егіліп 
жатып «ертеңнен бастап Жайдарды ұмытамын, ол өз бақытын 
тапқан екен, мен де өз бақытымды өзгеден іздеуім керек» деп 
бекіндім. Бірақ жүрек әміріне не амал болсын, оны қаншалық 
ойламайын десем де ол әр минут, әр сағат сайын мені елесімен 
қинайтын. 

Менің көңілсіз өтіп жатқан күндерімнің бірінде Жайдар 
практикадан қайтып келді. Осыдан кейін мен Қалима екеуінің 
үнемі бақшада қатарласа отырып, соншама көңілді сыр 
шертісетіндерін көріп жүрдім. Курстастар арасында Жайдар мен 
Қалима махаббаттасыпты деген сөз ашыққа шығып, айтылып 
жүрді. Қалима бұрынғыдан көрі маған жақындасып, «қайын 
сіңлім» деп қалжыңдап жүретін болды. Ішімнен қаншалық 
азаптансам да мен оған күліп тұрып, тілектестік білдіретін едім. 
Өйткені, Қалима жазықсыз ғой, махаббат - күллі адамға ортақ. 
Мен тағдырға мән бермей болмайтынын мойындадым. Өйткені, 
мен Жайдарды сүйгеніммен, Жайдар Қалиманы сүйеді. Мен 
Жайдарды сүйгенім үшін оның өз сүйгенімен менен де артық 
бақытты болуын шын жүрегімнен тіледім. Менің жүрегімде 
Қалимаға қарата қызғаныш емес, оның батыл, өжеттігіне сүйіну, 
ал өзімнің батылсыздығыма өкініш сезімі бар еді.

 Жайдар оқу бітірген соң үйі аудан қалашығында болғанымен, 
қызметке біздің ауылға бөлінді. Қалима екеуі үнемі хат алысып 
тұратын. Екі жылдан кейін біз де оқу бітірдік. Қалиманың 
әкесі өздері тұрған ауданның белді әкімі болғандықтан ол тез 
арада қызметке орналасты да, қоңыр күздің бір күнінде Жайдар 
екеуі тойларын жасады. Қалиманың қиыла өтінуімен мен оның 
қыз жолдасы болып тойларында болдым. Той өткен соң көп 
ұзамай қайын атасы Жайдардың қызметін жөткеп алды. Қалима 
курстасым, Жайдар жерлесім болу сипатымен екеуі де мені қатты 
сыйлайтын. Достық тілеулестік көңілдері өз алдына еді. 

«Жібек, енді сен де той жасасаңшы, қызметке орналастың, 
енді неден алаңдайсың?» – деп жігіт таныстырып, әбігер 
болғанымен, менің көңілімдегі жасырын сырды олар білмейтін. 
Тұңғыш тұтанған махаббат ұшқынының лаулаған жалынға 
айналып жанымды, жүрегімді өртеп  келе жатқанына мінеки 
алты жылдан асып барады. Жайдар той жасап кетсе де оны әлі 
көңілімнен шығара алмадым. Оның елесі әлі менімен бірге, 
мүмкін, мәңгі бірге болатын болар. Әу баста-ақ Жайдарды 
сүйетінімді білдірмедім деп өкінем, өз жүрегім алдында өзімді 
күнәлідай сезінем. Әйтеуір, бір көңіл азабынан құтылмаймын, 
мен кей кездерде қыз атаулының барлығына «біз де жігіттер 
секілді кімді сүйсек, соған өз көңіл қалауымызды білдіруіміз 
керек қой» деп айтқым келеді. Ендігәрі бір  де бір қыз мен секілді 
махаббат тұтқыны болмаса екен деп тілеймін. Бірақ тағы да айта 
алмаймын, ұяңдықтан аса алмаймын. Мінеки, көңілімді күпті 
қылған сезім азабын тұңғыш рет саған айтып отырмын, – деді 
әңгімесін аяқтаған Жібек мұңая маған қарап. 

Рас-ау, махаббат адам баласының бәрінің басында бар киелі 
сезім. Махаббат, сүю тек жігіттерге ғана тән ерекше берілу 
дүниесі емес қой. Қайта әйел затының (қыздардың) қалауы, 
махаббат сезімі, сүю қуаты күллі өмірге аян, пәк, адал, бар 
жүректі толқытады. Ендеше, біздің жолымыз неліктен соншама 
нәзік, неліктен тек жігіттердің көңіл білдіруін тосамыз?! Біз неге 
өз қалауымызды, өз талғамымызды білдіре алмаймыз?!  Неге?!. 

Жібекті не деп жұбатарымды білмей, ойға шомған менің 
санамда осы қыз сияқты ақыл мен сабырға берік талай арудың 
жүрегін  жаншыған бір сөйлем сөз өрнектелген еді: 

«Әттең, ұяңдықтан өте алмай, өзін-өзі тұмшалап, құрбан 
болған қайран қыз махаббаты!»
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(Жалғасы. Басы өткен санда)

Тоқан жиеннiң ауылы бiзге құрақтай 
жапырылып, қарсы алды. Малын сойып, 
қымызын құйып, шелпек-бауырсағын үйiп 
бәйек болып  жатыр. Малы да, адамы да 
табиғатына тартқан бiтiмдi, сұлу, берекелi 
болады екен. Өңшең қара байыр ат, құнан 
зерiккен қысырақ қора ортасында, науа 
айналасында бiрiн-бiрi тiзеден қағып, 
күзеуден басып, құйрық түптен тiстелеп 
асыр салып, ойнап жүр. Жаяларына 
дейiн жыра түсiп, мұқым тұлғасы 
балықтай жұмырланып кеткен. Қазақтың 
осы  жердегi қаратай руымен араласа 
қоныстанған көкмоншақ деген халықтың 
әйелдерi қызылды-жасылды киiнедi екен. 
Шаштарына, белдерiне байлаған торғын 
лента белдiктерi көк жотаның гулiмен сән-
салтанат таласқандай толқиды. Екiден, 
үштен шырқап еркiн салатын  әндерi де 
көк жота аспанындай мiнсiз зәулiм. Алла 
тағала бар әсемдiктi  осыларға бергендей.

Дегенмен, бұл сыртқы көрінiсi 
ғана болды. Адамдары мен басқа 
жұрттың теңдiгi баспанасынан ғана 
парықталатындай. Қызыл қарағайдың 
қабығын сойып, күрке орнындай 
жерге айналдыра қалап, соның iшiнде 
жататындар көп екен де, ақ ордада 
жататындар аз екен. Өздерi  қазақша мен 
моңғолшаны араластырып, аралығындағы 
бiр тiлмен сөйлейтiн сияқты. “Орта 
Азиядағы негiзгi тiл, негiзгi тұрмыс, 
нәсiлiне бiз  уәкiлдiк етемiз” дейді екен 
өздерi. Қолдан жасаған бұт бұрқанына 
табынады. Суыр, аю, шошқа етiн жей 
бередi. Iркiттен “әркі” деп  аталатын 
iшiмдiк қайырып, шүйірмек жасайды. 
Жылқы, сиыр терiсiнен жасайтын мейiздей 
кепкен қоңыр тұмсық сабаларының ар 
жақ, бер жағынан күн көрiнедi. 

- Аз ауыл қазақ осы көкмоншақ өңiрдi 
мекендеп, бүтiн құртты бөлiп жеп, жарты 
құртты жарып жеп келе жатырмыз! Пiшен, 

астық, аң етiн осы тау бередi. Қар бiр 
жауған соң-ақ Алтайға, Буыршын, Қабаға 
барып терi–терсек өткiземiз де, қажеттi 
нәрсемiздi алып қайтамыз. Құдайға шүкiр, 
күйiмiз әзiрше жаман емес! - дедi кәрi 
жиен шара толы қымызын сiмiре отырып.

 - Ертiс бойының қары қалың түседi 
ғой, мына желкеңiздегi Көлдіайрық бiздi 
сүрі қарымен қарсы алды. Сонда бұл 
жердiң қысы қандай болады екен? Бiз 
сиякты шабан, шардақ  елiңiз бардам 
ауылдарға iлесiп жыл сайын борбайын 
созып жүргенше, өз жаныңыздан мекен 
тепсек қалай болар едi?! - дедi Ашау.

Әкемнiң басына мұндай қиял келмеген 
сияқты, селт еткендей бұрылып: 

- Мынау өз ойың ба, әлде осындай 
байламға келген басқа ағайының да бар 
ма? - деп қалды. Ашау:

- Ғаріпхан екеумiз қыстағы бiр 
әңгiмемiзде осыны еске алған едiк, жаман 
қатын, жас баланы сүйрелеп, обалына 
қалғанша, жатайық! Желкек терсек 
те жан бағармыз дескенбiз. Бүгiн сiз 
жиеннiң ауылына барамыз дегенде менiң 
жүрегiмдi нұқыған қуаныш осы болатын. 
Екеуiңiздiң аталық ақылдарыңызға 
салып, алдыларыңыздан өтiп отырғаным 
осы. Дұрыс па, қате ме оны өздерiңiз 
айтыңыздар - деп тынды. 

Әкем айтарға болмаса жабырқап 
қалды. Өзiнiң қасында қарайып жүрген 
жалғыз отауы, аяулы келiнi мен немерелерi 
тау iшiнде, қалың қардың астында 
қалғалы отыр, жайлауға келгеннен берi 
топ болып, домаланып жатып қалған кәрi 
апамның түрi анау. Көшесiң, азап тартсаң 
да сүйретiлiп жүресiң деуге қалай болады. 
Мақұл көшпей-ақ қой дегенде не малы, не 
дәнi жоқ, шиеттей жас балалар қандай күн 
көредi…

Әкемнiң өңiн барлап отырған жиен 
нұрлы жанарын үйiрiп: 

- Әй, нағашы! - дедi жұлып алғандай, 
- неменеге қамалып, дағдарасың? Көк 
моншақ орыспен етене бола алған 
Тоқтамұрат, сенiн ұлыңды сыртқа тебедi 
ғой деп пе едiн ?! Әруақ атпай ма сыртқа 
тепсем-Пiшенi, талқаны биыл менiң 
мойнымда. Iргемiзде тұрған қарағайдан 
үйдi бес-ақ күнде қалқайта саламыз. 
Ертiстiң, Көлдіайрықтың қарымен бұл 
жерде өлшеуге болмайды. Көлдіайрық 
бұл жерден үш шақырым биiк, үстiрт. Қом 
осы жер болса жан-жағын қапсағай тау, 
қалың орман қоршаған жазда егiн пiсетiн, 
қыста қарала теңбіл болып жататын 
жылы жер. Аңғарды өрлейтiн терiстiк 
желi жауын бұлтын көбiнесе биiкке 
алып кетедi. Москва мен Париждiң не-не 
үлкен мектебiн бiтiрiп, бұл жерге қашып 
келiп орналасқан Колчак әскерiнiң Қом, 
Қалутаңға қала салып орнығып қалуы 

КЕРТАЛҒАР
(роман)

ғалым ҚАНАПиЯҰЛЫ

тегiн емес. Ал бұл жер бiздiң ата мекенiмiз 
ғой! - дедi. 

Әкемнiң көңiлi ендi ғана орныққандай, 
кең тыныс алды. 

- Көп өрiстi шалып, алды-артымды 
аршып бердiң, жиен. Сөзiңнiң жаны бар, 
саған сенбей отырғаным жоқ! Табиғаттан 
алаңдаған  едiм. Бұл бала әкеден үш 
жасында жетiм қалды. Ағам Жанәбiлдiң 
ақырғы дем сәтiндегi осыған қараған 
көзi әлi көкейiмнен кетпейдi. Тiлi сөзден  
қалғанымен, көз қарашығымен тапсырған. 
Әруақ күңiренбесiн деп, аузыма тiстеп, 
арқама көтерiп өсiрдiм. Арқа тiрегi, 
сүйенiшi саналған менiң күнiм  мынау 
болғанда, мұнда нендей дәрмен бар екенiн 
өзiң бiлесiң. Тiлегiме жарай бiрнеше күшiк 
бердi құдайым. Солардың қарны ашпаса, 
көзi  мөлтеңдемесе болды ғой, саған 
тапсырдым, құдай әруаққа тапсырдым - 
дедi әкем.

Көлдіайрықтан бiрнеше үй бөлiне 
көшiп, көк жотаға қарай тартқан кезде 
сиыр, бұзау, ит, бала-шаға азан-қазан болды. 
Әсiресе, кәрi апаның көзiнен парлаған жас, 
дiрiлдеген тарғыл ерiндерi:

- Ендi тiрiде көрер ме екенмiн, көрмес 
пе екенмiн, бақыл болыңдар - деп еңiреген 
дауысы өзегiме у болып құйылғандай 
болды. Көшiп кеткен  үйлердiң жұртына 
қарап шешем егiледi, көршi-қолаңның 
көкiрегi күптi. Заманға наразы ма, өздерiне 
наразы ма, әлде көшпендi қазақ тұрмысына 
наразы ма, оны мен бiлмеймiн.

- Бiздiң Сықан шалдың топырағы осы 
жерден бұйыратын болды-ау. Құсайын 
өзгемiзге қараулық еткенiмен, Сыдық пен 
Тезекбайға оң қарауы керек едi. Сыдықтың 
ұлы Сейіт Құсайынға он бес жыл қойшы 
болды. Әкесiн жұртқа тастап кетуге сол 
қойшы қалай төздi - дейдi Әбілқаят намыстан 
өртенердей қызыл күрең болып. Құрып 
қалғыр  көшпендiлiк–ай деген. Адамдардың 
жiгерiн әлсiретiп, берекесiн алып алудан 
саққа ұрады - ғой! “Апама жездем сай, 
сасыған етке борсыған май!” дегендей  
көшпендiлiкке сай келетiн қазақтың мал 
шаруашылығы, талай ұрпақтың жетесiне 
жеттi. Оқу, өнерден, қала тiршiлiгiнен кенде 
қалдырды. Үш  атасының бiрiн бай, бiрiн 
кедей етiп аразшылықты қоздырады.  

Қосақтап сауын, қосарлап көлiк, ай 
сайынғы жалақысына жаны жуан  бiр 
қой, кейде қой, серкеш бергенiн Сыдық 
теңелмесе, Құсайын ендi қайтедi. Жұртта 
қалғаны-ақ сол оның.

- Ел мен жұрттан ұят болды. Қалғың 
келсе Таралаңда қал, туыс–туғанынның 
қарасып, қайрылысып тұрғанына да 
қолайлы! - деп айтып көрiптi. Сықан 
өзiнiң ұқыпсыздығына өкпелеудiң орнына, 
Құсайынға  өкпелеп мойнын iшiне алып 
кете берген. 
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Шiлденiң орта шенiнен кейiн–ақ 
Көлдіайрықтың үш құлақ шөптерiне  шық 
байланып, мал қайырған, суға барған 
кiсiлердiң етегi, балағы  шылқылдап кетедi. 
Таң алдында боз қырау байқалып қалады. 
Ел ендi сал  етектеп, сырылып қонуға 
тиiстi. Әкемнiң Аралдан шегiну алдында 
iстейтiн тағы бiр кәсiбi -  дәрi шөп 
теру болатын. Матрошка, тау сарымсағы, 
мергия, елiк балдырғаны, бақа жапырақ, ақ 
кекiре, қоңырау гүл, у сойқы, құндыз шөп, 
шетен ұрығы, қу, қарта, жоңышқа, қара 
қомық, су бүлдiрген, шие, қымыздық, құлан 
қурай, теңбiл қына, киелi ермен, шүкір 
тамыры, шегiршiн ұрығы, қой жуа, сасыр, 
қарандыз, шұғынық, мақсары, аю бадам, 
тезек тас, жау жұмыр, емен, жаңғақ, түйе 
табан, ақ желкек, үпiлмәлiк, жолжелкен, 
бойдақ кендiр ұрығы, ит түйнек, қарғалдақ, 
қарақат тамыры, құлмақ күлi секiлдi 
қоректiк құны жоғары шөптердi күнi 
бұрын жинатып, кептiрiп  алған  әкем ойдан  
артып  шыққан қазынасының орнын, ендi 
шөп-шалаңмен толтырды. “Мынау жөтелдi 
тиып, демiкпенi басып, қақырық түсiретiн 
дәрiлер” деп бiр тобын, “ыстықты басып, 
уытты қайтаратын дәрiлер” деп бiр тобын 
орап-шымқайды. “Қан тиятын дәрiлер” 
деп бiр тобын. “Қан толтыратын дәрiлер” 
деп бiр тобын буып-түйедi. Көлдіайрықта  
адамға дауа болмайтын бiрде-бiр шөп 
жоқ сияқты. Қылайағы,  Көкаланың 
дарасындағы  шыбын-шiркей үймелеп 
жататын майбұтаға қандай қызықты 
десейшi әкем! Көлiк болса, құдiретi  жетсе 
соны Ертiс бойына көшiрiп алып кетер едi.

Ауыл Көлдіайрықтан қайта шалқып, 

Сәкiнiң сары жонынан асып түстi де, 
Астауша деп аталатын қонысқа келiп 
қонды. Астаушаның шөбi  ересен бойлап 
шығады екен. Ылғи ақбас балдыр, көк 
бұршақ, бұйра жоңышқа, жолдас қияқ 
кереге жайғызбай, жүктi көлiктiң үстiн 
соғып тұр. Шатаңға қарай беттеген 
жылқының құлағы ғана көрiнiп, 
пысқырынған  дыбыстары естiлiп қалады. 
Маңайы қалың қарағай, жасыл биiк, бурыл 
шатаң. Тесе, күрекпен шөптi жапырып 
жүрiп үйiмiздi әзер тiктiк. Мұндайда 
Қадымның, Әбiлқаяттың көбiрек 
көмектесетiнi Құсайынның үйi болады. 
Себебi, бай үйiнiң қолқанаты жоқ. Сейiт 
қойда қалған. Бар болған күнде де қойын 
құрттап, айранын ұрттап, көзi бозарып 
отырудан аспайтын өлез кiсi. Байдың 
бәйбiшесi Ықыш болса маңқылдап 
бұйрық соғудан аса алмайды. 

4
Шал мұғалімнен Құсайын бауырына 

салып алған  Рахымқалым (ауылымыз менi 
Сары Қалтай деп атағандықтан, оны Қара 
Қалтай деп атап  кеттi ) менен екi жастай 
кiшi. Қашаудан туған үш бала әлi ұсақ, 
оның үстiне ең үлкенi Зарықан еркекшора 
болып, үй жұмысына жұғыспай ат үстiнде 
өстi. Жалғыз Қашаудың әлек болып 
жүргенiн көрген үлкендер:

- Әу, Әбiлқаят сен, баршы! Қадым, 
сен де бар! Үйлерiн тiгiсiп, отын, суына 
қарасып жiбер,- демей отыра алмайды. 
Шалдардың ойлайтыны – Апшекеңнің 
кенжесiнiң көңiлi. Соны сындырмаймыз, 
қайыстырмаймыз деп бәйек болады. 

Жастар ұсақ–түйек кiрбіңдiгiн ойлап, 
жоқ неменi мін көргенiмен, шалдардың  
бұйрығын ықтай жалдап, бар жұмысты 
тындырып қайтады.

Үй тiгiлiп болар–болмастан-ақ, бiз 
қызылқат теруге аттандық. Жемiстi дер 
кезде терген жақсы. Сәлім, Қалымдердiң 
Көкжотада қалып қоюы осы кезде ғана 
қайғы болып қарыды көкiрегiмдi. Бар 
болса  қатарымда дүрiлдеп жүрмес пе 
едi бүгiн! Мынау Қалтай, Зарықандармен  
түйдей жасты едi ғой Сәлiм. Менің 
қарадан-қарап тұрып жылағым  келдi. 
Ендi көрермiн бе, көрмеспiн бе деген ой 
бауырымды балқытып, езiп бара жатқан 
сияқты. Жанымханның, Қайырбайдың, 
Тiлеубайдың  саталақтанған, айғыз-айғыз 
беттерi де бiр түрлi жарасымдылықпен көз  
алдыма келдi. “Аман ба екен, қалқаларым” 
деп күбiрлеймiн, өзiмше үлкен  аға болмақ 
болып. Расында олардың бәрiнен менiң 
жасым, жолым үлкен едi. Төбелессең 
де бiрге жүру үлкен ғанибет екен ғой. 
Салтайды боқтаған едiм неше рет, неге 
ғана боқтадым екен сонда? Мiнезiмде 
бiр осалдық бар менiң! “Жақын жүрсе 
тiстеп, алыс жүрсе кiсiнесу” дегенiмiз осы 
болғаны ғой. Мен жылқы емес, адам едім 
ғой. Неге тiстестiм екен бауырларыммен!

Қарағайдың жиегiне iлiне бере 
тамылжыған қалың қызылқатқа көзiмiз 
түстi. Сыпырып соғып жатырмыз. Бiрiнен 
бiрi әдемi, бiрiнен бiрi   дәмдi көрiнген 
соң таусай бердiк әйтеуiр.Ар жағымызға 
ел қонып үйдегiлер есiмiзге түскенде 
ғана  Сағидияштың ала келген тоязысына 
(тоязы – қайыңның қалың-қалың 
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қабығынан жасалған қақпақты шелек) уылжып пiскен жемiстi 
соған толтыра салдық. Қызылқат үйiм-үйiм болып, алаңқыны  
қуа самсап өсетiн өсiмдiк. Бiз осы жемiстi терiп жүргенiмiзде, 
мұрныма бiр жағымсыз иiс келдi. Соның арасынша бұрқырап 
жатқан аюдың жапасын көрдiм. Жүрегiм зырық ете түскенiмен, 
артымда келе жатқан Сағатай мен  Зарықан шошымасын деп 
ойлап, жапаның үстiне қасында ғана тұрған етектей жапырақты 
жыға салдым.

- Қызылқат жаман екен бе? - дейдi Сағатай менiң үрейлi 
ұсқыныма қарап.

- Иа, жаман екен, кетейiк! - дедiм де, үйге қарай зымырадым. 
Аюдың  шөп-шалаң, қыл–қыбыр, қызылқат араласқан жапасын 
көргенiмдi ауылға да айтпадым. Қызылқат тамаша жемiс 
болғанымен, тiстi қамап, тiлдi, таңдайды ойып тастайды екен. 
Осыдан кейiн тошала теретiн болдым. Тошала дегенiмiз – жер 
тастың бетiндегi боз тiкенге су моншақтай тiзiлiп, көздiң жауын 
алатын, төтенше дәмдi, қарақаттан да шырынды көк шегiр жемiс. 

Мен аюдың дайрағын жасырып үйге айтпағаныммен, аю 
өзiн жасырған жоқ. Екi күннен кейiн-ақ көршi ауылдан елеген 
даңғырлап, қайыңтоз қабығы жағылып, сиыр өкiрiп, ит ұлып, 
уда-шу болды да кеттi. Адам айғайы тауды жаңғырықтырады. 
Әне-міне дегенше бiздiң ауыл да дүрлiгiп, сиыры азан-қазан 
болды. Ит өзеленiп үрiп, Сейіттiң тарғыл жарықшақтанған 
айғайы көтерiлдi. Ел әлі жата қоймаған. Азаматтар  қолдарына 
шала, бақан ұстай сыртқа ұмтылып, далаға шықты. Бай үйiнiң  
жуан төбеттерi қаңқылдап үйге тығылды. Құсайынның үйiнде су 
жаңа бесатар бар болатын. Алайда, соны ұстап, аюды қарауылға 
алатын адам темiр тостың басында күмiс қақтап, дүкен ұстап 
отыр.

Астаушаның бергi қырқасынан түстiкке көз салғанда 
шығысы мен батысын ну қарағай көмкерген. Мынадай жеті 
қараңғы тұрмақ, тапа-тал түсте бесатар ораулы тұрған жерiнен 
қолға алынбайтын. Қысылған елдiң есiне сол мылтық түстi. 

- Үй, әлгi Нұрсапа қайда? Құсекеңнiң мылтығын неге алып 
шығып, мына аюды атпайды?

- Шақырыңдар,  Нұрсапаны!
- Ауылдың әлегi аспанынан келгенiн бiлмей отырма ол? 

Ауылымызда содан басқа мылтық бiлетiн кiм бар? Келсiн 
бермен! - деген жазғырулар  қамшы болғандай Шәпем Нұрсапаға 
жүгiрдi. Мен де iлесе ұшырттым. Ақбас атан секiлдi мың салсаң 
бiр баспайтын сарбаз жездем үйiнде екен. Аю шауып, елдiң абыр-
сабыр болып жатқаны каперiне кiрмейтіндей. Сап-сары алтын 
тiсiн көрсете езу тартқаны болмаса, шегiр жанары майлы iшектей 
тысырайған, саусақтары iстен таятын емес. Шық-шық балға 
соғып, күмiстi қағаздай жұқартып барады. Әпкем Төлеуханның 
құлақ ұлпасында дiрiлдеген алтын алқа, мойынындағы тұмар, 
бұрама қос бiлезiк осы қаз мойын, сабаз жездемiздiң өнерi. Бұл 
бес тұрманды ғана емес, мылтыққа тал тартатын  ақылы асқан 
ұста. Тәтiкеңнiң маңдайға басқан қызын қағып түсуi де оның кең 
мiнезi мен осы өнерiне байланысты болса керек.

- Үй, жетiмойын, сұрқылтай, iргеңде ғана болып жатқан 
айғай-шу  саған бит шаққан құрлы сезiлмегенi ме! Мынауың қай 
отырыс? - дедi Шәпем ашуланған болып. 

- Е, айта отыр, ел көштi, жау жеттi деп даңғаза болмаған күнi 
бар ма Тәтiкеңнiң? Тағы не болып қалдыңдар? - дедi ол төстен 
көзiн алмастан  күмiстi шық-шық соғып. Оның миығындағы 
әдемi күлкi мен шам жарығына шағылысқан күмiс нұры ұстаның 
ұяң, сарғыш мұрттары  арқылы бiздiң бетiмiзге шашырағандай 
болды.

- Үй, доңыз, тұр орныңнан! - деп балғасын тартып алды 
Шәпем.

- Одан да желкесiнен бiр түйiп, айдап шығып кетпеймiсiң 
Шарап! Басынып болды ғой бұл сендердi - дедi әпкем 
намыстанғандай. Әйелiнiң  ашулануы да Нұрсапаның көңіліне 
келетiн емес. Шәпем оны қолынан жетелеген бойы Құсайынның 
үйiне алып келдi. Ауылдың сырты әлi де даң-далаң. Шала 
лақтырып, елеген даңғырлатып, сойыл, шоқпар кезенiп, 
қайыңтоз жарығын жарқылдатып жүргендер көп. Бiр қойдың 
белiн  опырып, табанының астына басып алған аю кетер емес. 
Таяп барған  итке топырақ, қурай түбiрiн жұлып лақтырып 
қалады. Гүр-гүр еткен дауысы мен атан бұқадай топанына ешкiм 

батынып бара алатын емес. Мылтықтың таңдайына оқ басып, 
таяп барған Нұрсапа:

- Атамын ба, атпаймын ба? - деп жынмен сөйлескендей 
күбiрлеп тұр: - Атсам оқ дарыйды, ұшып түседi, ол жақсы. 
Терiсiн жайып тастаймын! - деп сығалай бердi де, қайта айныды. 
-Кейде оқ дарымайды. Аю түтiнге шауып, өзiмдi бассалады. 
Өзiммен тынбай, мұқым ауылды қырады! Жоқ, атпаймын! – деп 
мылтықты лақтыра салды да, кете барды сабазың. Таң атқанша 
айғайлап, өлген қойдың етiн аюға жегiзбедiк. Таң қылаңдай 
бастағанда ғана аю ел-жұртқа наразы болғандай, әсiресе иттерге  
өкпелегендей, мойнын қылжитып бiраз тұрды да ақырын аяндап 
жүре  бердi. Тым үлкен қаражон қоңыр аю екен.

***
Су мылтық атысып, тайынша, бұзау мiнiп жарысып, тай 

үйретiп, жанымызда бiр тыныштық болмайтын бiз бүгiн қозы 
тоғытуга аттандық. Бұл қозы күзем басталғанының, ел Аралдан 
шегiнетiн кездiң таяғанының белгiсi. Көптеген бастау, бұлақ 
тоғыса келiп Төртторғайтының Қараөткел деген жерiне таяғанда 
кiлкiп аққан өзен болады. Қозыны сол Қараөткелге апарып 
тоғытамыз. 

Жүрдек лақ, бiрдi-екiлi ешкiнiң бастауымен астаушадан лезде 
асқан қозы, жазыққа түсе бере ұйлығып, жер томар, бұта-бүрген 
түбiне тұмсығын  тығып үйездеуге ұмтылды. Құйрығы ошақтай 
өңшең бағлан аз жүрiстiң өзiн көтере алмайтындай, бүйiрлерiн 
соғып, қарадай шайлап жатып алды. Тоқым сабалап, ырғай 
шыбықтың бүрiмен зуылдатқанымызды, шапан, көйлегiмiздi  
қолға алып үркiткенiмiздi елейтiн емес.

- Бұл шатақ болды, мына жүрiспен Қараөткелге қашан 
жетемiз? - деп  дегбiрсiздендiм мен.

- Күйгелектенбе, үш жүз алпыс күн Сейiттiң қай жаны 
шыдаған. Сен асығады екен деп малды демалтпау керек пе?! - 
дедi Қадым зекiп. Көзі  бозарып, ернi кеберсiп шөлдеген Сейттiң 
бейнесі көз алдыма келедi. Өрiске шыға алмай, шайлап қалған 
қойлардың құйрығын таңып, жүнiн сұйылтып, кергiш, кескек 
таңып әуре болып жүрушi едi. Әсiресе, көшi-қон алдында 
бәйгеге қосатындай жаратып, шөбi желiнiп болған, шиырға 
кiш-кiштеп ақырын ғана аударатын. Аралдың раң отын сойқап 
жеген үлкен мал қарны жарылып, шайлап жатқанда, жаздай сүт  
емiп, май басып кеткен қозыларға ренжу ақымақтық сияқты. Iс 
сәтiне айналғанда Шакуден Қараөткелге қарай бiр қора қой шыға 
келдi. Қалаға айдаған салық мекемесінің малы екен. Неше күн 
қора төңiрегiне иiрiлген iрi қой  күре жолды бойлап, жылқыдай 
саулап келедi. Қой сарынын алыстан  сезген қозылар да маңырап, 
орындарынан елегiзiп тұрысты.

- Осы орайдан пайдаланамыз. Бажы малын алдыға өткiзе 
бере iлесемiз, қане дайын болыңдар. Қосылып кетуге де, қалып 
қоюға да болмайды! -  дедi Әбілқаят.

Бiздiң ешқандай қой-қозымыз жоқ. Қолғанаты аз, балалары  
әлжуаз бай туысымызға жәрдемдесу – үлкендер мойнымызға 
артып қойған бiр борыш. Көшпелi тұрмыстың туырлық, үздiк, 
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текемет, сырмағы да  итпелейдi. Оның үстiне даланың бiр қызығы 
осы! Шешеке, ботам тап, жүзік тастау, ақсүйек, алтыбақан, 
әлпеншек ойнау, қыз қуарға шығу, ат  жарыстыру, той-думандарда 
арысқа түсiп, өлеңмен айтысу. Түңгi күзет, жылқы iңiрттеулерге 
қатысып, таң атқанша ән шырқау. Күзде байдың сетер, мырза 
бикештерiне ат немесе қошқар алып барып сiрне жеу. Қорықтық 
iшу. Күзгі қорықтық айрықша дәмдi болады. Бес-алты малта 
тасты қыздырып бiр саптаяқ қой сүтiне тастап жiберсең лезде 
бұрқылдап қайнайды. Күзгi қою сүт, кiлегей батпырап тiлiңдi 
үйiредi.  Қауымдық қоғамның отты тапқан жасампаздығына 
бiр сүйiнсең, сүттiң  шырынын татқаныңа екi сүйiнесiң. Әуелі 
қосшылар сонау Құбының құмында, отарда жүрген кездерiнде 
қойдың тамам етiн қарынына салып, жердi қазып көмiп, үстiне 
сексеуiл отынын өртеп тастап, ертеңінде жейтiн бүрменiң етiн 
айтқанда аузыңның суы құрыйды. 

Мiне, осындай малшылар iндiшiлiгi, әдет–салты дегенде 
думанды, көрiктi, көңiлдi-ақ. Тек ұрпағын оқыта аларлық болған 
болса бұған не жетсiн! Сарбас жоңышқа, бидайық, кекiресi үзеңгi 
соққан шалғынды өлкенi бойлап отырып, Қараөткелге де келдiк. 
Қараөткел әрi терең, әрi тұнық сезiлдi маған. Жап-жасыл аспан, 
қалың қарағай, жалдас шалғын, аппақ бұлт өзен астына аунап 
түсiп, болымсыз елбiреп назданғандай болады. Қараөткелден әрі 
масатыдай құлпырған дала, қойнау–қойнауды  түкпiрлеген аппақ 
ауылдар, мыңғырған мал, қара орман.

Шiркiн, Арал, сенiң осы әсем бейнеңде тозар ма екен! 
Көлдіайрық, Жағаштай, Ақбұлақ, Желгектi, Төртторғайтының 
гүлi, қарағайы, бұлақ-бастауы, аспаны да оңар ма екен деген 
ой келдi басыма. Қамырықты мұндай ой қалайдан-қалай сап 
ете түскенiн өзiм де бiлмеймiн. Әкемнiң “адам көбейе берсе 
уытты қол, кезеген аяқ ақыры Аралға да жетедi ғой” дейтiн. Көк 
шөптi жұлдырмайтын, жас шыбықты қидырмайтын, жұмыртқа 
шақтырмайтын, жылан өлтiрiтпейтiн. Әкем Аралдың қыртысы 
өзгерсе кайтер екен?! Сондай кез болатыны қақ болса, құдай 
әкеме сондай күндi көрсетпей-ақ алса екен деп тiледiм мен. 
Өйткенi, өзге байлық, рахаттан тұттай болған жүрегi, ортасының 
ойрандалуына шыдамайды ғой! Қазірге дейiнгi еңбек, тiршiлiк 
ойлау дағдысы өзiн қоршаған ортаның  құдiретiне байланысты 
сезiлетiн маған. Ол айтқан хиса, ертегi, шежiре, билiктiң қай-
қайсысы да осындай ортадан шет болғанды! Әкеме құдай ғұмыр 
беретiн болса, онда өсiп-өнген ортасын сақтасын! Мынау ел, 
мынау өлке аман болсын, әйтпесе бәрi бекер!!

Төрт жүз қозыны тоғытып, суға малшынғандарын бiр-бiрден 
қайта сүйреп түсiп, әбден жуындырдық. Табиғатқа да, үлкендерге 
де керегi осы едi! 

Бiз Таралаңға оралған кезде көктемгi көк бурыл сай-
салаға сарғыш жапырақ, қуаң түсi араласып, тал-терек, қайың 
бабыстары, бүргендi беткейлер болымсыз желемiкпен-ақ 
дөңбекшiп, сары ала толқын  шалқытатын болған екен. Шау 
қарғаның үнi тау жаңғыртады. Теректiң бұтағында, қос мұрын 
тастарда, атыз арық жағасында бастары аппақ  болып шаңқ-шаңқ 
етедi. Бейне асқа, тойға немесе жәрмеңкеге жиналған кимешектi 
жас әйелдер секiлдi. Қара торғайдың көптiгiнде тiптi қисап жоқ.  
Ауған бұлт, көшкен тасқын iспеттi, күннiң көзiн торлап бiресе 
ол қырқаға, бiресе бұл қырқаға көлеңке жайып келiп, төңкерiлiп 
қонады.

- Егiннен дәнеңе қалмаған екен! - деп қалды Қадым. 
- Қате, күпiр ойладың балам!.. Ұлы жаратылыс бiздiң 

рыздығымызды  өзі қорғап, өзi қоршап, көзге көрінбей келіп, 
Ғайып-Ерен Қырық-Шілтен болып орнап  қалыпты. Ражат дер 
кезiнде су бере алса ғана болғаны, бел бөкседен демесем де, 
астыққа кәні болғалы тұрмыз – дедi әкем, әлгi құстарға бiр түрлi 
құрметпен қарап.

 Бiз Бәтiкеңнiң түкпiрiндегi қалың талдың iшiне келiп, жүк 
түсiрiп жатқан кезiмiзде  Ражат та жеттi. Теңiз жылқысындай 
домаланып қалған торқасқа ат пен торы биеге разы бола қарап, 
егiн жайын сөйлеп жатыр.

- Судан кенде болған жоқ. Құнарлы топырақ қой, шығуы 
да бөлек-ақ!.. Ақбүйрек қара тары мен қызыл тары бiрiмен бiрi 
бас таласқандай  жебей, сағақ толтырды. Бiреуiнiң басы қос уыс 
шығады, биыл бұл өңiрге қаптап кеткен ұшпа қызыл шегiрткенi 
мынау екi досымыз аз күннiң iшiнде тып-типыл қылды да, өздерi 

де жұдырықтай болып семiрiп алды. Ел өзiнiң көктеу, күзеу, 
қыстау, жайлауын салықшылар қорғап қалғандай сезедi. Онысы 
ағат. Барлық өрiс-қонысты қорғаған осы екi мықты! - дедi Ражат 
ұзақ пен қара торғайларға қарап.

- Қасиетiңе бас! - деп бәйтерекке басын ие күбiрледi әкем. 
Әлгiнде  ғана ырысымды тонағандай наразы бола қалған мен 
ендi терек  басындағы  ұзақ пен қараторғайларға мөлие көз 
тастадым. Бiз үшiн, жаратылыс үшiн, адамзат игiлiгi үшiн қалың 
еңбек сiңiргенiн ұқпай тұрып, айыпқа бұйырыппын, кешіре гөр!.. 
Осы қараторғай, осы ұзақ құрлы жұртты емiрентерлiк қасиет бар 
ма бiзде? Iстегенiм - жәбiр. Iздегенiм - қыңырлық, озбырлық. 
Тағы да өзiмдi саналымын, адаммын, жаратылыстық әлемнiң  
қожайынымын дейдi екенмiн. Маған осыншалық әспенсуды кiм 
үйреткен?  Кешiрiңдер, қараторғайлар, кешiрiңдер көкмойын 
ұзақ!! - деп iшiмнен күбiрлеп терек басына қарай басымды идiм. 

«А, айыбын бiлдi! А, оқасы жоқ!» дегендей даурығып, терек 
бұтақтарында отырған құс дүр етiп ұша жөнелдi. Мен олардың 
тобына, әсiресе, қараторғайдың құйындай бүктетiлiп, заулап 
аспанға шыққан қанат қағысына сiлейiп қарап тұрдым. Бойымды 
сұрапыл тасқын кернегендей болады. Бұл - қараторғайдың мына 
шыңнан ана шыңға төңкерiлген ұшқыр екпiнi ме, әлде өзiмнiң 
жүрек қаным, тасыған жан сезiмiм, ұят-намысым ба, ештеңенi 
парықтай алмадым. Әкемнiң  “қасиетiңе бас” деген жалғыз ауыз 
сөзi ғана құлағымда күңгiрлеп тұр.

Аралдағы ел Шойғатыға қайта өтiп, күзем алу үшiн жарты ай, 
бiр ай отыратындай болып кең жайғасты деп естiгенбiз. Бажының 
қалған малы да сол Шойғатыда тапсырылмақ. Оның үстiне, 
бұрынғы үкiрдай, тайжы, залың, зәңгі, амбы деп аталатындар 
ендi атсыз-аяқсыз қалдырылып, жаңа аудандық өкiмет, район 
құрылады екен. Үрiмжiден Алтайга келген  партия өкiлi солай 
ұйғарыпты деген дақпырт қоса тарады.

- Партия деген немене?
- Ауылдық өкiмет, район дегенi қалай?
- Ежелгi ел басшылары нелiктен керексiз етiлдi?
- Осы әлгi iшкерiге кеткен Далелхандардан хабар-ошар 

жоқ па? - деген ел iшiндегi сұраулардың барi де жауапсыз қала 
бердi. Ертiс бойындағы пiшенiне еңбекшiлерiн түсiрмек болып 
Нұрсапа, Нұрахмет, Сәрінжіп, Ракайлар көшiп келгеннен кейiн 
ғана там-тұмдаған жауап қайта бастады.

- Партия дегенiмiз коммунист деген сөз! - дедi Нұрсапа.
- Олай емес шығар. Коммунистер қатынды, қазанды, 

қазнаны ортақ етедi демей ме. Мынау компартия деп аталатын 
көрiнедi ғой.  Халықшыл, әдiл жұрттың қыл бүлдiргесiне тимей, 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайды деседi. Осынысы рас, әйтпесе 
халықшыл өкiмет аталмайды ғой! - дедi Сәрінжіп. 

- Батырақ, батырақтың өкiметi дегендi бiз Ресейден көрiп, 
солай ортақтастыруынан, халықшылдығынан қашып келiп 
отырмыз. Әдiлет, теңдiк, бостандық дегеннiң бәрi тек ауызда 
айтылатын ғана сөз! - дедi  Нұрсапа. 

- Батырақ дегенiң не нарсе Нұрсапа-ау, алтындатқан аузыңнан  
бағалы бiр сөз шықсыншы қарағым, – дедi, ұзын айыр сақалды 
қарт Сүйекбай қарадай кейiстiк бiлдiрiп. 

- Ақсақал, шын сөз бағалы ма, өтiрiк сөз бағалы ма? Алдымен 
осыған келiскенiмiз мақұл, - дедi қаз мойын Нұрсапа.

- Шын сөз бағалы.
- Шындық құнды. 
- Әдiлет айт! - деп жұрт қамап кеткен соң Нұрсапа біршама 

шешiлдi.
- Советте ауыл кедейлерiн «батырақ» дейдi. Колхоз, совхоздың  

айғайпозы, бардам кiсiнiң заулысы, ауылдық өкiметтiң иесi - 
сол  батырақтар. Ел аузында жүрген көп ортақтық – солардың 
шындығы. Компартия дегенiмiз – коммунистiк партияның 
қысқартылып   айтылуы. Сiздердiң iшкi өлкелерiңiз көне өкiметтi 
аударып, жаппай азаттық жариялап, Қытай коммунистерiнiң 
бастауымен халық республикасын құрдык деп отыр. Ендi үкiрдай, 
залын, зәңгiлердi мансаптан қалдырып, ауылдық, райондық 
өкiмет құруларыңыздың артында “керi  төңкерiсшiлердi 
жаныштау” деген атпен жоғары жiк адамдарын  конфескелеп, 
колхоз, совхозға ерiксiз ұйысып, байырғы шаруашылық  
тәсiлiн жоясыздар. Бiрнеше тапқа, жiкке бөлiнiп қырық пышақ 
боласыздар.   Көңілдерiңiзге келсе де мен көрген, ендi бәрiмiзге 
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таяу келе жатқан шындық осы. Ендiгi бас қатыратынымыз - ұлт 
тағдыры емес, тап тағдыры болады. Мiнездерiнiздегi бұрынғы 
туыстық, тұтастықтың да тас-талқаны шығады. Дәстүрлi әдеп-
иба, мораль, салт дегендерге де белгiлi өзгерiстер кiргiзiледi.

Тыңдап  отырғандардың бәрi-ақ сескенiп кеттi. “Белдеусiзден 
үй шығады, белгiсiзден би шығады. Сиыр пұл болады, қатын 
би болады. Қилы-қилы заман болады, қарағай басын шортан 
шалады”... деп  Асан қайғы айтқанының жақындағаны ма? - деп 
Байыз шал көкiрек жара күрсiндi.

- Мына Нұрсапаның күйсеп отырғаны шын ба? Көрген-
бiлгенiн  айтып, бiзге сақтан дегенi шығар, деушiлер де болды.

Мен әкемнiң қас-қабағын бағып отырмын. Жаратылыстық 
орта өзгермесе дәнеңе өзгермейтiндей, ол кiсi терек басына 
қайтадан келiп қонған шау қарғаларға қарап, әлденендей ой 
кешiп отыр. Сол күннiң кешесiнде Қадым әкемнiң есiне күндiзгi 
әңгiмелердi тағы бiр рет түсiрдi.  

- Әлгi жетiмойын не оттап кеттi өзi?! - деген едi, әкем 
құйылған  қымыздан бiр жұтып.

- Е, балам-ай - деп күрсiндi. - Ықылымнан берi, адамзат 
басына нелер келiп, нелер кетпеген дейсiң. Арғы атамыз Керей 
бергi атамыз Жантекей, Сүйінбай, Саменбет, Тәтiкеңнен келе 
жатқан тарихты талай естiгенсiң. Сан заман, сан үкiмет ауысып 
келе жатқан жоқ па. Бәрi де өзiнiң iстегенiн әдiлет, халықшылдық 
деп атайды, сайып келгенде жеңгенi хан, жеңілгенi қарақшы. 
Сенбесең сазайыңды тартқызады. Қай заманнан берi билiк 
осылай жүргiзiлiп келедi. Шындық дегенiң - сол. Қайтесiң. 
“Көппен көрген ұлы той” деп жүре берсең болды.

Әкемнiң осылай айтуы маған Нұрсапаның сөзiн қуаттап 
немесе оған қарсы шықпағандай, келе жатқан заман ыңғылын 
көрмей–бiлмей тұрып  түңiлмейтiндей сияқтанды.

Жабағының құйрығындай күлтеленiп шыққан тарыны орып 
Ашауға тиесiлiнi екi ұраға, өзiмiзге тиесiлiнi екi ұраға көмiп, 
Ертiс бойына түсiп кеттiк.

***
Осы жылдың қоңыр күзiнде Далелхан генерал отырған 

ұшақтың тауға соғылып күйрегеңдiгi анықталды. Ел 
азаттығымен, Алтай аймағында да жаңа өкiмет орнады. Алғашқы 
қадамда тың игерiлiп, керi  төңкерiсшiлердi жаныштау науқаны 
жүрiлiп, бұрынғы құрылымдар өзгере бастады.

Неге екенi белгiсiз, әкем шежiре, хиса айтуын тоқтатып, елмен  
бұрынғыдай кеңесуiн азайтты. Отбасы тiршiлiгiне де салқын, 
нарау қарайтын болды. Пiшен ұйпалақтанып, аз жиылатын, 
балықшылық жұмысын да iстемейтiн болды. Тұз сатып, ноқта, 
жүген түйiп, келi-келiсап  оятын көлденең кiрiстен де тиылды. 
Жаңа өкiмет хал сұрай келiп, астық мал таратып бергенде:

- Бiз жоқ жiтiк болған кiсi емес едiк - дегеннен басқа тiс 
жармады. Сол жылғы қоңыр күзде, мұғалім ағам Нұрмұқамет 
iлме болып ауырып6 дүниеден көштi. 

- Қайран боздағым–ай, жиырма жылдық ғұмыр да көп 
болғаны ма саған?! Маңдайымыздың соры, жүрегiмiздiң 
қарығы неге басылмайды  бiздiң? - деп Ақаң енiреп, мұқым елдi 
күңiренттi. Ал әкем болса, жақ қырысын ашпай көзiнен бұршақ-
бұршақ жас домалап, нұры қайта қоймаған қызыл қоңыр жүзi 
татарып, күрсiнiп қойып отырады. Әлде жан-тәнiмен жасаған 
ем–домының далаға кеткенiне өкiне ме, болмаса бара бер балам, 
бақыл бол! Көп ұзамай артыңнан мен де барамын, ақиретте 
көрiсейiк, мақшар күнде табысайық деп ойлай ма, ол жерi бiзге 
мәлiм емес. 

- Иә, орнында бар оңалар, қайратты бол, Бати. Сен күсеп 
кетсең ,басқамыз қайтемiз? - деген үлкендер ақылы да әсер 
қозғай алмады. 

- Бұл кiсiге бiр Нұрахметтiң қазасы батып, шүңетке батырып 
отырған  жоқ-ау, осы! - деп қалды бiр ауашада мектеп меңгерушiсi 
Бақытхан Рақай мен Сәрінжіпқа күбiрлеп.  “Шойғатының 
қарағайы қиыла бастапты!” деген хабар, Далелхан генералдың 
мерт болуы, саптас замандасынан арт-артынан бiр қаншасының 
қолды болуы, осының бәрi әкемдi түнертiп  жүргенiн мен кейiн 
бiлдiм.

 Осындай күндердiң бiрiнде мен:
- Құдай-ау, әкемдi сақтай көр! Әкемдi сақтайтының рас болса, 

оның бiрге туып, бiрге өскен ортасын да сақта! - деп iштей тiлек 
тiледiм де, бетiмдi  сипадым.

- Сен дұға оқып тұрсың ба, не деп оқыдың!? - деген 
Сәрінжіптың сұрауынан сасқалақтағанымды сұрама.

- Ің, ің, - деп басымды бiр-екi қылжың еткiздiм де секiре 
жөнелдiм!

Өрнек бастауыш мектебiнiң оқуы биыл ерте басталды. Жыл 
сайын, маусым сайын реттеп сыныптарға бөле бастайды. Оқуда 
жақсы болғандығы үшiн бе, әлде ата-анасының беделiне, жас 
шамасына қарай ма, қатыны бар сабақтастардың көбi-ақ төртiншi 
сыныптан оқитын болыпты. Менiң атым да сол төртiншi кластың 
ақырғы бiр шетiнен шығып қалды.  Мұғалім:

- Ғалым, - деп атаған кезде, сенiң де қатының бар екен 
дегендей маған жалт қараған Дарынханға: “Менiң қатыным жоқ 
қой!” деп қалып едiм, сабақтастар ду күлдi.

- Не күлкi , не күлкi? - деп Елубай мұғалім зекiгеннен кейiн 
оқушылар мысықтай болды.

Төртiншi клас бiтiрiп, орталау мектептерге шығатыны үшiн 
бар сабақты Бақытхан өз үстiне алған екен. 

- Сабақтастар, - дедi Бақытхан, сабақ бастаудың алдында 
тебiренгендей  бiр бейнемен сөз бастап: - Балапан ұядан ұшу 
алдында қауырсынын жетiлдiредi. Әр алуан машық жасап, көк 
аспанда самғаудың, еркiн өмiр кешiрудiң әдiс-амалын iздейдi. 
Жемдi таласа жеп, ұядағы затты жұмарлап, сiңiрiн, күш-
қуатын үстемелейдi. Ұя басар тiрiдей әкеп тастаған тағыны 
кергiлеп, созғылап, өлiм-өмiр сайысына дайындық жасайды. 
Бүркiт сирек жұмыртқалайды, бiр-екi  ғана  жұмыртқа басады. 
Балапаны не ғұрлым жалқы, жалғыз болса, сол ғұрлым қыран 
болады деген сөзге иланбаймын. Өмiршеңдiк қана бұл әлемдi 
сұрыптап, бiрден-бiрге дамытып, ең соңында адамзатты сомдап 
шығарған сiздер ұядан биыл түлеп ұшқалы отырған тiрнексiздер. 
Ғылымның шырқау шыңына шыққанға дейiн, сан-санақсыз 
сұрыптаудан өтесiздер, бiреу, екеу болса да сол шығанда еркiн 
самғап жүрулерiңiздi арман етемiн! - дедi.

Бұл жай жадғай сабақ бастау сөзi емес, үлкен мұрат, тiлек 
болды. Бiз ұя         басар мезгеген зеңгiрге жетуге бар қуатымызды 
салдық. Есепте, тiл-әдебиетте, тарих, жағарапия сабақтарында 
Бақытхан мұғалімдi жақсы   көргендiгiмнен бе, әлде әкем айтқан 
хисса ертегi шежiрелердiң әсерi ме, болмаса жақсы адам болғым 
келетiн балалық қызбалығымнан ба, мен оқуға ынталы болдым. 
Менiң “Өмiр шындығынан бет бұру кiмге болса да береке 
бермейдi”  деген пiкiрiм сабақтастар iшiнде аңыс тудырды. 

- Сен, осы не деп жүрсiң?! - дедi мектеп меңгерушiсi, бiр күнi 
оңаша шақырып.

- Не деппiн?
- Әлгi, оқушылардың арасында өмiр шындығы туралы айтқан 

дауыңды баста!
- Мен дауласқаным жоқ. Жаратылыс өмiр мен адам 

қоғамы бiреудiң құптауы, немесе шетке қағуына қарамай-ақ өз 
тiршiлiк заңымен дамиды. Қараторғай мен ұзақ шегiртке жейдi. 
Тоқылдауық ағашқа түскен құртты  қорек етедi. Бүгiн кейбiреулер 
торғай егiндi құртады, зәңгі, залың, үкірдай елдi құртады деп 
қараса, осы шындық бола ма деп ойладым, мұғалiм,- дедiм. 
Меңгерушi таң-тамаша қалғандай:

- Абайла, шырағым, тым ерте есейiп барасың! Бұл жақсы 
емес, - дедi.

- Пролетариат дегенiмiз немене өзі? Бiздiң ауылдарда осы 
атаған адамдарыңыз бар ма,  жоқ па? Бар болса, олар - кiм? - 
дедiм мен.

Меңгерушi қамалғандай болды, екi айтып, бiр айтып, зәңгі-
залын, байларды ауызға ала бердi. Оның бүгiнгi дәрiптемесiне 
қарағанда, ел берекесiнiң ұйтқысы, өзiнiң туған әкесi Тағай да 
зәңгі болғаны үшiн буржуазия болмақшы екен. Адамдарды 
көзсiздiкпен былай табынға бөлiп, таңбалай салудың қай жерi 
iлiм. Құрып кетсiн мұндай қара дүрсiн iлiмi деген ой келдi 
басыма. Оқыған, жеткен, көзқарақты делiнген меңгерушi жарым 
жылдың алдындағы түсiнiгiн мүлде өзгерткен екен. Әкемнiң 
шалымына жетпейтiндей. Ол кiсiге қадiрлi көрiнетiн нәрселер 
бұл кiсiнiң  жоғалту нышаны болған. Мен меңгерушiнiң ойы мен 
өз ойым отаса  алмайтын болған соң, үн-түнсiз шығып кеттiм. 
Бiр тәуiрi, әрi ең өкiнiштi  жерi – меңгерушi де, сабақтастарым 
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да менiң мiнезiмдi балалық қырсықтыққа сайып “Ақаңа тартқан 
бiр мойын, томырықты” деп  келекеледі. Мен құсаланып жүрдiм. 
Бiрнеше апта өткеннен сон ғана, әкемнен жұбаныш тапқандай 
болдым. Әкем бiр күнi мынадай қоңыр әңгiме шерттi:

- Балам, сенiң өмiр шындығы жөнiндегi мектептегi айтысыңды 
естiдiм. Шындық, әдiлеттiк, әсемдiк деген табиғатқа тән. Мынау 
маңайымызды  қоршаған болмыста соның бәрi бар. Адамның 
ойы, миы жетпейтiн  құдiрет те сонда.  Шындық деген күнi бұрын 
кесiп-пiшiп, мынау ақиқат, анау жалғаншылық, мынау жақсы, 
мынау жаман деп белгiлеп қоятын нәрсе емес, көрген, бiлген iстi 
тәжiрибеден өткiзiп, қайта-қайта сынаудан өткенде ғана нағыз 
шындық болады. “Пышақпен өз қолыңды кес, ауырмаса кiсiге 
сал” деген сөздiң мәнi осы. Шындық дәлелдеудi, байбалам салуды 
қажет етпейдi. Өздерiң оқып жатқан  жаратылыстық  сабақтар 
әне сондай. Сегiздi сегiзге көбейтсең алпыс төрт, алпыс төрттi 
төртке бөлсең он алты болады. Қазақ есепшiсi iстесе де, басқа 
ұлт есепшiсi iстесе де бiр бөлек шықпайды. Шындық, ақиқат 
дiнге, ұлтқа,  құрлыққа, тiлге, салт-санаға қарамайды. Хан, қара 
болғанына назар да салмайды. Омар қажы мыңғырған бай едi. 
Мен кедей болыппын. Тап, таптық күрес дегенiмiз  ақиқат деп 
сақалына сүрiнген сол кәрi әруақты, буржуазияны тепкiлеуiм, ол 
маған қалдырған мәдениеттi, тарихты, салт-сана, тіл, адамдық 
қасиеттi ойрандауым, ар-намысты жерлеуiм керек пе?! Жоқ, бұл 
менiңше әдiлет бола қоймас. Шындықтан бет бұру, болмысты 
бұрмалау, тарихты бұрмалу, әсте тапқырлық iлiм емес, ауыр күнә. 
Абай болсаң, осындай бейшаралықтан абай бол балам！- деді.

 Әкем саяси сабақтарда айтылған алты ұран, үш ұлы  жол, 
демократия, бостандық, тап-таптық күрес дегендердiң желеуiн 
жыртып тастап, адам  өмiрi мен жаратылыстан шындықтың 
тыржалаңаш  тұлғасын ғана көз алдыма келтiргендей болды. Мен 
“Шiркiн, шындық!” деген өлең жазып  әкемнiң арманын ақтауды 
ойладым. Алайда салақ пенде бопаламдаған  шүйкедей бiрдеме 
болып шықты. Талай таң сарылып, өңдесем де ширамады. Ақыры 
халықтың мына бiр шумақ өлеңiн iшiмнен күбiрлеп оқығанымда 
барып жазбақшы болған өлеңiмнiң ойы осында айтылғандай 
болып көңлiм жай тапты: 

Қара таудың басынан көш келедi,
Жетiм тайлақ зар қағып, көшке ередi.
Қалың ел мен қара орман еске түссе,
Екi көзден мөлтiлдеп жас келедi. 
Бұл өлеңде бiр айтылған соң–ақ ауызға оралып, жанды ерiте 

жөнелетiнiнде неңдей  кие, тылсiм бар?! Саясатшы болу қиын 
емес, ақын болу қиын. Бола алсам, менде сондай ақын болуға 
ұмтылуым керек. Егер сондай ақын бола алсам  саясатшы, 
жаратылыстық ортаны өлеңмен байымдауға болады екен ғой деп 
ойладым.

Зәңі-залын, үкірдай, тәйжілердің  орнына жаңадан орнаған 
ауылдық,  райондық үкiметтiң айрықша белгiсi көшпелi кеңсе 
ұстап, арт-артынан  жиын ашып, идеялық саяси қызыметтi 
дәрiптеуi болды. Бұл да бiр жаңа бастамаға,  жұрт iшiнде алуан 
түрлi аңыс та болып жатты.

- Зәңгі, залындардың iшiнде бiздiң жаңа  үкiметiмiзден үш 
аймақшы  болғандар да бар шығар. Бiрақ гоминдаң өкiметiне 

қарсы төңкерiс  жасаған бiр қанша елдiң беделдi адамдарына 
жұрт мұратына уәкiлдiк  ететiн халықшыл үкiметiмiздiң қарсы 
тұратыны қалай?! Бiз қарсы  тұрған гоминдаңға осы үкiметiмiздiң 
өзi де қарсы тұрмап па едi? деген  сияқты арыз сөздер Рақай, 
Сәрінжіптердің аузынан шықты.

«Компартия дегенi баяғы совет те айтқан “коммунист” деген 
сөз. Ауылдық район деп жүргенi калхоз-савхоздың алғашқы 
аталуы, керi  төңкерiсшiлердi жаныштау дегенi кулактарды 
жаныштауы» деген сөздi Байыз бастап, Әбілмәжін, Нұрәдiл, 
Түркiстан имам қостап арадай гулестi.

- Жаман иә жақсы болса да тiршiлiгiмiз, берекемiз бар 
халық едiк. Ендi күн сайын алаңдап, келешiгiмiзден уайым 
тосатын болдық. Жасырмай, жаппай  айтсаңдаршы қарақтарым, 
ортақтастыратындарың рас па?! - дейдi  жаудiр көзді, қошқар 
мұрын, бұрыл сақал шал  Мәлгаждар.

Мұндай көз қарастарға район, ауыл кадрларының өз 
түсiнiгi де шамалы болса керек; әйтеуiр, «таптық қырағылықты 
еселеп асыру керек» дегеннен басқа жауап қайтармайды. Мiне, 
кадрларыңды оншалық ұнатпасам да, бiздiн үйге келгiштеулерiн 
терiс көрмейтiн едiм. Онда болымсыз екi себеп бар. Бiрiншiсi 
– әкемдi Омар қажыдан, нақтылап айтқанда буржуазиядан 
бөле қарағанына қуанамын. Екi жылдың алдында сол қажы 
атам үшiн масаттанған сезiмiм, бұл кезде ойыма келмейдi. 
Екiншiсi – кадрлар үйге келген соң, шертиiп–шертиiп жатады 
да, қалталарынан «Казбек» деп аталатын папиросты шығарады. 
Бiрақ оны толық тартпайды. Бiрнеше сорады да, оттың басына 
лақтырып жiбередi.  Мен ақырын оттың басына келемiн де қағып 
алып, далаға шығып  кетемiн. Қорадан шығарылған құрғақ 
көңнiң үстiне барып, әлгi  кадрлардай шертиiп, «Казбектiң» 
тұқылын тартамын кеп, және оларға елiктегiм келедi. 

- Идея дегенiмiз – адамның көңiлi, құлқы деген сөз! - деп 
сәңгiрлеп қоямын.  Бұл әлгiнде ғана ауылдық кадр Күнтуған 
әкеме айтқан түсiнiк болатын. От қызуымен тарамдалған көкала 
борбай есiмде жоқ, сол кадр құсап бiр аяғымның үстiне екiншi 
аяғымды қойып, көзiмдi шүйiрiп, маңыма жақындаған қарға 
торғайларға паңдана қараймын. Мен оларға  елiктеймiн деп 
жүрiп, темекi құмар болып шықтым. Үйге кадрлар келмегенде, 
әкемнiң насыбайынан қалған iрiктi турап, ағаш қурайдың шiрiгiн 
қосып тартамын. Құмарым қанбайтын, сарығым басылмайтын  
темекiшi болып алдым. Менiң тапқан маңдай алды тапқырлығым 
осы болғандықтан, саусақтарымдағы сарыны кетiремiн деп тасқа 
егеп әуре болсам да, мектепте ұсталып қалып жүрдiм. Мiнез 
нөмерiм бестен төртке, төрттен үшке термометрдiң күзгi сынап 
бағанасындай үстiрт құлдырап, екiге таяп барып тоқтады. Мiнезi 
екi болған оқушы мектептен қуалануы  керек болатын, оның 
үстiне шындық туралы көтерген саяси пiкiрiм және бар.

5
Тағы да бiр жыл айналып қоңыр күз келiп қалды. Өрнек 

бастауыш мектебiн тауысып, Алтай қаласынан оқитын болғандар 
онша көп емес, он бала едiк. Қабылақаттан басқа үйлi-баранды 
сабақтастар өздерi арқандалған қазықты айнала жайылып қала 
бердi. Оның үстiне мойынсерiк құру, бiрте-бiрте коперацияға өту 
шақырығы да оларды  алаңдатпай қойғаны жоқ.

 - Еңбекшiм тапшы, балам оқи алмайды.
- Малшым менен шығып, мойынсерiкке кетемiн деп жатыр. 

Балама мал баққызамын.
- Бiр әке, бiр шешеден туған iнiмнiң жауы, таптық дұшпаны 

мен болыппын! Балам оқи алмайды - деп ұлын, қызын оқуға 
жiбермегендер де бар.

Бiздiң Ақан жарықтық малды жиып алады деген қауесеттi   
естiгеннен кейiн, жылқы, сиырын айдап Дестiнiң шатына түсіп 
кетiптi. Iздеп барған кiсiнi маңайына жолатпайды екен. 

- Әне, әне көрдiңдер ме?  Қаптап келе жатыр. Жемей 
қоймаймын деп быжынап, келедi - деп тау басындағы қарағай, 
самырсындарды нұсқап, таяқ сермеп, топырақ шашады - дейдi.

- Немене, не көрiндi көзiңе? дегендерге.
- Әне, Ямжүз бен Махыжүз келе жатыр! - дейдi екен.
- Жүрiңiз, Ақа, ықтиярыңыз болмаса малыңызды 

мойынсерiкке алмаймыз. Серiктесудiң абзалдылығы мол. Сiз 
секiлдi еңбек қуаты кем, жарымжан кiсiлердiң табылмайтын 



96

қолқанаты - дегендердi таяқтап: 
- Алда, арбай түс, өңшең шоқыншық. Талай боздақты алдап, 

арбап, басын мүжідің ғой! Ендi менiң басымды ауыртпақсың ба? 
- деп өз бетімен сөйлеген соң, кадрлар кетiп қалады екен.

Манжура, Жарықбай, Сетербек дегендер ауылдың ең үлкен 
белсендiлерi –  бадырақ болып алған. Жиын, кеңестiң бәрiн 
айғай, сүреңмен солар басқаратын көрiнедi. Манжура - бiздiң 
жақын туысымыздың әйелi. Елдiң құлқы бұзылмай тұрған кезде 
биязы, момын, берекешiл әйел болатын. Әдемi, шегiр көздi, 
ақшыл, жұқалтаң жүздi күлiмсiреп тұратын. Ендi  Қабылхандай 
сес боратып, әуел десең қайнатасын Бекең шал дей салатын 
болған. 

-Үш қажының әкесi - Тәтiкен деген кiм? Ол да бiр 
буржуазияның тамтығы! – деп шаңқ-шаңқ етiп, екi сөзiнiң 
бiрiне қосып та сөйлейтiн  болды. Келiнi өстiп жатқанда 
кезiнде Тәтiкеннiң төрт көкжалының бiрi атанған кеусiрдей 
қызыл сары шал, оның қайнатасы ұзын, аппақ сақалынан жасы 
домалап арт жақта мыжырайып отыратын көрінедi. Ол басының 
қадырсыздығы үшiн емес, ата бабасының әруағының аяқ-асты 
етiлгенiне жыласа керек. Оның кезiнде дау-дабырада, отыз-
қырық сойыл тиседе иiлмеген еңсесi бүгiн келiнiнiң алдында 
жермен-жексен болып, жан-пендеге қарай алмай отырғаны да 
содан. 

Жарықбайдың ежелгi аты – Бiлеу болатын. Әркiмге түкiрiгiн 
шаша, бұт-бұттап, жоқ жерден жанжал шығарып, басы жарылып 
жүргендiктен, осылай аталып кеткен екен. Ол бет-аузы бытпиған, 
терiсi қалың, сүзеген бұқа бiтiмдi кiсi едi. Ал Сетербек болса 
жұқалтаң қызыл шырайлы ұят, намысты бiлетiн, өз еңбегiмен 
жан баққан, жалқы жiгiт болатын. Бұлардың  қалайдан-қалай 
мұншалық елеуреп кеткенiне менiң миым жеткен жоқ. 

- Ақыр заман, тақыр заман деген осы,- дедi әкем, кешке 
жақын  қырман басында созақтата күрсiнiп.

Тақыр заман дегенi, ақыр заманын ұйқасы ма, әлде бәрiнен 
тұттай болдық дегенi ме, ажырата алмадым. Әкемнiң көкiрегiне 
ауыр шер байланғандығын  сездiм. Мүмкiн, бiлгiштердiң тап-
таптық күрес деп жүргенi осы ма екен әлде?! Онда адамдардың 
жаратылыстық ортасы мен қалпы, адамдық қатынасы бұзылып 
кетпей ме деген ой келдi басыма.

Алтай қаласына барып оқу үшiн аз да болса қаражат керек, 
көрпе-жастық, киiм-кешек толықтамай болмайды. Балағы 
жырым-жырым шалбар, жеңi сатпақ жарғақпен орта мектепке 
кiру елден ұят. Топты жан қысы-жазы талшық еткен аз iрi 
қараның бiрiн сат дегенге аузым  бармайды. Тұздан, балықтан 
басқа қолөнерден түсетiн көлденең кiрiс қазiр пышақпен 
кескендей тиылған. Жер, су мемлекеттiкi, жұрт тәуiр тұрман 
тағынуды қойып, малмен, мүлкiн қайтерiн бiлмей жүр. Сонда 
егiншi  Рахаттың шарқыш арбасын алып, қалаға отын апарып 
сатудан басқа  қаржы табу жолы қалмады. 

Мен ақбақай торы құнанды ерттеп, қара бұлақтың бойында 
отырған үлкен отауға барып түстiм. Аймек ағам ешкi жайып, 
түзде жүрген сияқты. Азамат балалары тiршiлiк қамымен Ертiс 
бойына түсiп кетiптi. Үйде кәрi  жеңгем Озипа мен әпкем Маруа 

ғана отыр екен. Көптен бері біздің үйге бара алмаған Озипа 
жылап-сықтап әкемнiң, шешемнiң денсаулығын сұрап, заманның 
ауқымын мұңдап көп сөйледi. Бiресе айранын, бiресе шайын 
құйып:

- Барып-келiп тұрыңдаршы өзi! - деп туыстық сағынышын 
бiлдiрдi.

Қалаға отын апару ойымен, балта сұрап келгенiмдi естiгенде 
ол шошынғандай селк етiп: 

- Жо-жоқ, болмайды! Сен отын кесе алмайсың, ертең, 
бүрсiгүнi-ақ Сымағұл пiшеннен қайтып келедi. Сол алып берсiн 
отынды. Саған балта  бере алмаймын. Жаңа тапталған, өткiр 
балта, бiр жерiңе тиiп кетсе мерт қылады! - деп зар қақты.

Жасы ұлғайған кiсiнiң жаны аяулы болады, балта қолыма бiр 
тисе  бұл кемпiр қала бермей ме деп ойладым.

Қас қарая өрiстен Айкен оралды. Айғайлап берген сәлемiме 
аузын да жыбырлатқан жоқ. Тарамыстанған мойны мен үшкiлдеу 
көзi сәл қисайып, бейтаныс бiреуге қарағандай аңыра тамсанып 
қойды.

- Үй, Айке танымадың ба? Сәлем берiп тұрған жақсы атаның 
ұлы Қалтай емес пе! – деп кәрi жеңгемнiң таныстыруына өзiм 
намыстандым. Айкен ұйқыға жататын кiсiдей шапан, шалбарын 
сыпыра отырып: 

- Әке-шешең  аман ба? Неге бiрер ағаш тары ала келмедiң? - 
деп суық езу тартты. Тымақтың  iшiндегi ақ шытты қиқы-шойқы 
басына қайта орап, күпiсiн желбегей жамылып, көйлекшең, 
дамбалшаң төр алдына отырып алған соң, алдына дастарқан 
жайылып, даяр тұрған дабара шәугiм  шайдың алғашқы шынысы 
құйылды.

Бұл кiсiнiң сыры бәрiмiзге аян. Үлкен бiр шәугiм шайды 
сарқып, iшiп  болғанша қабағын ашпайды, өзге жанға сөйлемейдi 
де. Басқа жұмысым болмаған соң мен далаға шығып кеттiм.

Бiздiң бұл отау  десе дегендей ұқыпты едi. Салақ отбасы 
секiлдi ошақ-мосы, келi-келiсабы шашылып жатпайды. Отыны 
бақшаланған, өресi тап-тұйнақтай, басы артық мүлiк сыртқа 
жиылып жаңбыр шаймайтын,  күнге құрғамайтын етiлiп, 
құнтты оралған. Қыл аяғы бұзау желiсінiң басынан да иiс-қоныс 
сезiлмейдi. Малдың, құстың, өзге үй хайуанының  дайрағы 
алысқа тасталып, үй төңiрегiндегi тас, ағаш , жасаң өзiнiң табиғи  
реңiн сақтаған.

- Ағаң ақылсыз болғанымен, Озипа затты кiсi ғой! - дей 
берушi едi шешем. Қораның шетiндегi ешкiлерге көзiм түскенде 
мен Айкен ағама сүйiндiм. Жүнi сырт айналған өңшең саржағал 
алтын сары күмiстей ақ серке, ешкi, тушаларды былай қойғанда, 
серкештей үлкен лақтардың тап–тақыр мойыны қайқайған 
құйрығы, жұп–жұмыр бүйiрi, секіріп ойнаған әсем, әрлi 
көрнiстерi көңiлiмдi тоғайтты. Жеңгем мың затты болғанымен 
де, малды мұнша семiртiп, жан саны көп жанұяны жұтындырып 
басқара алмас едi. Жыл он екi ай ораза ұстағандай болып 
ешкiлердi бағып-қағып жүрген осы Айкен ғой. Бiр шәугiм шайды 
ғана емес, бiр қазан еттi  жалғыз жесе де болады ғой. Мойынсерiк, 
коперацяға өткiзгенше өз еңбегiн өзі  жеп, iшсiн деп ойладым.

Үйге қайта кiрсем шайға қанған ағамның миығына күлкi 
үйiрiле қалыпты.

- Қанша қап тары алдыңдар? Мойынсерiкке қатынастыңдар 
ма? - деп сұрады. Мен қамалып қалдым.

- Үлкендер болмаса, бала қайдан бiледi оны - деп жауапты 
Озипа қайырды.

- Менiң саяси iстерге көңiл бөлгiш, түпкiш екенiмдi 
сезбейтiн аға-жеңгем  Ақбақанның ахуалын мұңдаған болып, өз 
қамырықтарын бiлдiредi. 

- Не басында үй, бауырында қазан жоқ, не шалқып жатқан ата 
дәулетi  жоқ. Он екi мүшесi де сау емес, шын мүсәпiр сол дағы! 

- Айтпа деймiн! Аядай қуысқа малын тоқтата алмай, 
арпалысып  жүргенiн көрдiм. Маңайына жолататын емес. 
“Абужахил, қаншелек, көрiнбе көзiме!” - деп алыстан шабынып, 
жеп қоярдай болды. “Есiл қажы атам-ай, азғындаған ұрпағыңды 
әруағыңмен ат, малын берген  шоқыншықтар ендi жанын бередi, 
иманын бередi. Ат, ат, киеңмен!” - деп  есiрiктенедi. Сұрқынан 
түңiлiп, бiр ауыз да тiлдесе алмадым. Шараптың  мойынсерiкке 
қатынасуын азғындыққа жатқызатын секiлдi, - дейді  Айкен.

- Ондай кiналағанымен, пенде жазмыштан қашып құтыла ала 
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ма?!  Қысай берсе бiзде берiп тынамыз малды! - дедi Озипа.
    Айкен қайғы, қасiрет шеккендей үнсiз сыбырлап 

отырып қалды. Содан жатар шақ болды. Кәрi жеңгемнiң ақ 
балтаны шалғышымен орап кебеже артына тығып қойғаннын 
көзiмнiң қырымен байқап жаттым, таңертең алаң–елеңде 
тұрып, балтаны кебеженiң артынан ұрлап алып шықтым да 
атыма мiнiп  Қарабұлақты өрлей тарттым. Қураған тал, терегi 
мол сартап болған қарағай, қайыңы да бар, отынды өңiр едi. 
Атымды арқандай салып,  теректiң басына шықтым да қабығы 
күн нұрымен сойылған жуан  ақсөңке бұтақты қия бастадым. 
Орыстың таптатылған ақ балтасы   қылшылдап қадалып  тұр. 
Түске дейiн бiр арба отын алып тастап, түстен кейiн қалаға 
алып кетуге асығамын. Ақсөңке бұтақ қиылып, сытырлап  бара 
жатқан едi, тағы бiр шауып қалдым. Астына ағындап өткен 
балта  шүйдесiн жуан бұтақ дүмiмен қойып кеттi. Өн бойым 
қалшылдағанын сездiм.

Өне-бойымнан тер шығып кеткен сияқты, өзiмдi-өзiм 
парлап, аз тұрғанымда жарғақ шалбарымның тiзесi сынық сүйем 
айырылып кеткенi  көзiме түстi. Тiземдi ашып қарасам, шалбар 
ғана емес, тiземнiң қақпақ сүйегi екiге бөлiнiп, ар жағынан 
жiлiктiң басы ақсиып көрiнiп тұр екен. Басқа ой ойлауға тағат 
қыла алмадым. Ағаштың басынан жерге домалап түстiм. Теректiң 
түбi саз, шалшық болатын. Жан ұшырғандай түрегелдiм де жан 
ұшырта үлкен отауға тарттым. Мен есiктен кiрiп барғанда әпкем  
Мәруа:

- Апырма-ай! Не болған, Ғалым саған!? - деп баж ете түстi.
- Аяғымды шауып алдым! - дедiм мен, жанашырларымның 

қасына  жетiп жан шақырғанымнан ба, бағанадан берi шықпаған 
қан осы кезде ғана тiк атылды. Әпкемнiң бажылдаған дауысын 
даладан естiген Озипа үйге байыпты бейнемен кiрiп: 

- Қой, Мәруа, жылағаны несi жаман ырым бастап, шикi 
ет ауырмаққа, ауырады да жазылады. Құрым киiз өртеп әкел. 
Жараның аузына салайық та, таңа қоялық. Қан көп ағып кетпесе 
болғаны дәнеңе етпейдi! - дедi.

Құрым киіз күлiн тiземе салып, таза шүберекпен таңып 
жатқан кезде ғана “Қасиеттi ата-бабам әруағы өзiң жар бола 
көр!” деп күбiрледi ол. Ата-бабам әруағы емес, Озипаның 
өз сөзi менiң жүрегiмдi орнына түсiрiп, жазылып кететiнiме 
сендiрдi. Мынандай қамқор жеңге, әпкесi бар кiсiнi  ажал, азап 
төңiректей алар ма! Түс болмай Таралаң бойындағы үйiме келiп  
алдым. Әкем тергеп, соттап кетпедi. Ойымды жанұя ақылына 
салмағаныма ғана ренжiдi.

- Отқа қарап отырған жоқ едiк қой, албырттық iстепсiң, 
балам! - деп жарамды ашып, қанның көп ақпағанына қуанды. 
«Қажының артында қалған ерлерден көрi әйелдердiң затты 
болғаны-ау!» - деп өзiне өзi  күбiрледi. Ушығудың алдын алатын 
шөп дәрiлерiн ұнтақтап, балшық  дәрi жасап, жараның аузын 
жуып-тазартты да, қайтадан емдеп таңып  тастады. Болымсыз 
ауырсынғаны болмаса, жарақатым алып-жұлып кете  қойған 
жоқ. Iшегiмдi сүйретiп далаға өзiм кiрiп–шығып жүрдiм. 
Шәпем мен Қадым пiшенге кеткен. Әке-шешем еккен тары аз 
ғана абдыра бидайларын бастырумен әуре. Оның үстiне идея 
дұрыстау, танымды өсiру  жиыны көбейген. Шойғатыны басып 
қалған қар ендi етектеп Таралаңға да бiрер дүркiн қапалақтап 
өткен - дi. Шаруашылықтың қарбаласына, қоғамның, табиғаттың 
қарбаласы қосылып елдiң ес-ақылы шықты. Үйдiң сырты ақ ұлпа 
қар. Отты маздата жағып киiз үйдiң iшiнде Рузия, Қизат үшеумiз 
ойнап отырмыз. Даладан көк ала итпен ақ күшiктiң (дағды   
бойынша ақ күшiк дей беретiнiмiз болмаса, бұл кезде ол да үлкен 
ит болғанды) өзеленген дауысы шықты. Барған сайын тақымдап, 
бөтен  бiреудi қысталағандай:

- Кет, әрі кет! - деген үрейлi әйел дауысы естiлдi.
- Далаға шығыңдар, иттен қорып келген кiсiнi! - деп Рузия 

мен Қизатты жұмсадым. Келiп тұрған ағамның әпкесi Баян екен. 
Шешеме сырмақ ойдырып алу үшiн қолтықтай келген бiр кесек 
киiзi бар. 

Баянның әкесi Әбілмәжін мал дәрiгерi, уақұрт, қос кiндiк, 
қатпа,  аусыл, сарып, секiртпеге мал бермейтiн сұңғыла кiсi. 
Жем түскен, қызыл май болған, шөптен уланған жылқыны да 
жазып алады. Адамның тамырын ұстайтыны да бар. Баян менiң 
жарамды көрiп отырып:

- Қу сүйектi өртеп, күлдей ұнтақтап салып жiберсең, сары 
суы бiр-ақ күнде сарқылып, мынау шет жағындағы талаураған ет 
те оңалар едi - дедi. 

Қу сүйек тауып әкелуге Рузия мен Қизатты қуаладым. 
Қаршадай  екеуi жалаң аяқ, жалаң бас қарлы далада тентiреп 
жүрiп, әйтеуір бiр заманда қаңғалақтай жамбас сүйек алып 
келдi. Отқа өртеп, ұнтақтап, жараның аузына салып, қайтадан 
таңа қойдым. Ұзақ уақыт өткен жоқ. Өне бойым балта тиген 
кездегiден бетер түршiге селкiлдедi. Селкiлдеу ғана емес, 
сүйегiм шағып, зар қақсата бастады. Баян шығып кеткен. Екi  
бауырым ғана маған үрейлене қарайды. Ес кетiп, жан шыққанда 
әке-шешем келдi. 

- Әттеген-ай, әттеген–ай! Албасты қайдан ғана келе қалды 
екен  сорыма?! - деп ширығып дәрi-дәрмегiн қайтадан жайып, 
бiрiнiң артынан  бiрiн қайнатып бере бердi әкем. Безектету бiраз 
басылды, оның есесіне балта тиген аяғым күптей болып, хабар 
бердi. Осыдан кейiн-ақ    әке-шешем де күндiз күлкi, түнде ұйқы 
болғаны жоқ.

- Жаратқан құдай-ау, бiрiн iлмеден, бiрiн балтадан мерт қылып, 
күңiренте берме бiздi. Бұлай зарлатарың бар, әу баста бермей 
қойсаң да  таласпас едiк қой! Кем-қор ете көрме ұрпағымды! - 
деген шешемнiң зары жиiлей бердi. Ауырудың ушығуы әкемнiң 
шамасынан асып кеттi. Ақырында “өз қолым өзiме ем болмады” 
деп басқаларға  көрсете бастады. Күптей болған саныма анау 
келiп бiр қандауыр шаншып, мынау келiп бiр сормақта тартып, 
көп әуре еттi. Ақыры, әкем қалаға отын алып бармақшы болған 
арбамен жарақатты менi алып жүрдi.

     Абақ керейдiң батыры - Зуқа қажының басы жақтауына 
iлiнген, әйгiлi қара көпiрдiң батыс түкпiрiндегi аппақ там 
“Аймақтық емхана” деп аталады екен. Күңiрене барып сонда 
орналасып қалдым. Советтен келген, орта шарқы техникум 
бiтiрiп, қарапайым рецепт жазып беруге жарайтын  дәрiгер, 
сестра, қызметшiлерi бар екен. Ақ халат, әсем тыңдағыштарын   
асынып, пері дүниесiнен келе қалған перизаттарға ұқсағанымен, 
iшкi-сыртқы ұлғаусар сырқатқа қолы баратын, жөнiн бiлетiн  
сыңайлары көрiнбедi. Әкемнiң шар дәрiсiнен озған дауалауларын 
көрмедiм. Әйтеуір,   кеулеген iрiндi сарқып, марганцопканы 
үзбей жағып, екi аяғымды сатқа  ұрғандай етiп шығарды. 
Аяғымды не жия алмаймын, не соза  алмайтын, шот аяқ болып 
сауықтым. Қиянда самғамақ болған болат топшым осы ма?!   
Тағдыр менi “тынышсыз едiң, қыбырламастай бол!” деп топ 
қылып  тастапты. Iрi-iрi  саяси iстерге, ғылыми iстерге араласып, 
халықтың арманын, әкемнiң мұратын қуаламақшы едiм ғой. Ендi 
мынау тобанаяқ  сиқыммен қай биiкке шыққандаймын! Өлiп 
алайын одан да! Өлу қажет деген ойға келдiм. Қалай өлу керек?! 
Бауыздалып па, буынып па? Жоқ, ол пәлендей қадiр–қасиеттi 
өлiм емес. Тасқа басымды қойып  кетсем де, токқа қолымды 
тигiзiп қойсам да, тыныштандыру дәрiсiн ұрлап iше салсам 
да өлуге болады. Есiме келе беретiнi Бақытхан мұғалім мысал  
ретiнде айтқан ұя басардың салтанатты өлiмi!

Жыл сайын балапаны құтаймай, мұрат-мақсатына жете 
алмай, шерленген ана бүркiт көк аспанға шарқ ұрып шығып алып,  
садақтың оғындай атылып келiп жартасқа кеудесiн ұрады екен–
ау! Үш-төрт парша болып, қайғы-қасiретпен солай қоштасатын 
көрiнедi. Өзi  армандаған мақсатқа жете алмаған адам да осылай 
өлсе болады. Отқа, суға түсiп өлу батылдық та, аянышты да емес! 

Үйге келген соң әке-шешем, туыс-туғаным алақанына салып 
күттi. Ертегi, хиса, аңыз, әңгiме, шежiре, шешендiктiң сан түрi 
өрбiп жатты. Әкем өзi жалықса Шапеме айтқызады. Қажыханды 
шақырып алып, қалқа жерiнен көрген бiлгенiн сөйлеттiредi. Ол 
кiсi шойыннан құйғандай  төртбақ, қол аяғы сом, ел iшiнiң қыры 
мен сырын көп бiлетiн әзiлқой адам едi. Әндi де жақсы айтатын. 
Құнияз тұқымындағы даңғой,  көппе мiнездi, жасырмай–
жаппай күлкi ететiн. Моңғолша ыңылдап, ысқырып қоятын 
кезi де болушы едi. Әкем Сәрінжіп, Бақытхан, Рақайларды да 
кеңес жасай отыруға бөгеп, өткен-кеткендi мойынсерiк құрыла 
бастағаннан  бергi ел ыңғылын сөйлетiп, менi алдамалайды. 
Табанаяқ болуым өзiмнен  көрi, әке-шешеме қатты батты. Өлiп 
қалған болсам, жылар едi де түңiлер  едi. Нұрмұхамет ағамнан 
түңiлген көңілдерi менен де түңiлер едi. Құр тұлып хайуан 
сезiмiн алдай алғанымен, адамды қалай алдаусырата алмақ. Ата-
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анама обал болғанын қарашы, сау сыңар аяғыммен шоршаңдап 
дәретке барып келген боламын. Қораның айналасы жол үстi көк 
мүйiз тон. Талай рет шарқ етiп құлап, қарақұсым аузыма түсе 
жаздады. Қарақұсымнан бұрын берiш байланған тiзем жанымды 
мұрныма әкелдi. Көзiмнен ыршып кеткен жасты, көкiрегiм 
толған шердi әке-шешеме көрсетпеу үшiн жан азабын жеңемiн. 
Шоршаңдап кiрiп келе жатқан менi көргенде бiр түрлi шүңет 
мұңмен қараушы едi екеуi. Мен зорлана езу  тартамын. Мүмкiн 
кеспiрiм күлген пендеден гөрi, қақпанға түскен суырға көбiрек 
ұқсайтын болса керек:

- Күлмешi, күлме балапаным! - деп зарлайтын шешем. 
- Жаратқан-ай, маған тартқыз азабынды! Перзентiмдi қинама, 

бiр ғана тiлеуiм осы - деп тошала үйде жалғыз күңiренгенiн 
бiрнеше рет естiп  қалдым. Өлмесем болмады. Ұя басардай 
салтанатты өлiммен өлудi күту, өзiмдi өзiм алдап, ата-анамды 
қинау екен. Ондай қабiлетке мен мәңгi жете алмаймын. 
Тасбақадай қыбырлап тауға шыққанымша алдамшы өмiр  тағы 
да аздырып кетер. Құздан құлап өлдiм не, бауыздалып өлдiм не!? 
Өлген соң бәрi бiр емес пе? 

Мен ұстараны қолға түсiрудi ойладым. Түскi шайға отыра 
бастаған кезiмiз болатын.

- Ай, ақсақ, дастарқанға жақын кел! - дедi әкем. Шешем 
көкiрегiне шоқ түскендей баж етiп әкеме шақшиа қарады. Ақаң 
да қалай айттың бұл сөздi,  бiзге батпаған азуыңды сорлы балаға 
салғаның ба дегендей ағасына қадала қарап қалыпты. Қайратты 
қара мұрты тал-тал болып, көзiнен қан жауғандай. Жалғыз арқа 
тiрек ұлы қорғаным табандап тұрып тас төбемнен соққандай 
есеңгiреп аузымды аша меңiрiп қалсам керек.

- Ақсақты - ақсақ, шолақты - шолақ, тазды - таз, жындыны 
– жынды демей ендi не деймiз?! Болмыс бұрмаланып, жасанды, 
жалған мәмiле  жасалса-ақ, өмiр ақаусыз болады, жаратылыс 
теңеледi дегендi сендерге кiм айтты? Он сегiз мың ғаламның 
бүлiнбеген, өзгермеген, бiр түрден екiншi түрге ауыспаған кезi 
болған ба? Ауысу барысында ой сана  iлгерлету ғана адамның 
ақылдылығы, парасаттылығы делiнедi. Адамның  мәдениетiн, 
арманын, тарихын жалған нәрсе жетiлдiре алмайды. Жалған  
қашанда жалған.

Әкемнiң ойы басқаларға қаншалықты әсер еткенiн 
бiлмеймiн. Әйтеуiр,  менiң көкейiмдегi кiсi нәсiлiне жат 
азғындықты тозаңдай тоздырды. Мен ақыл-ойымды iлгерлетудi 
емес, өлудi, тек салтанатты өлiммен өлудi ғана мұрат санаппын 
ғой! Адамдық қадiр-қасиетiм кем екен менiң. Бес мың қой, мың 
көк ала жылқылы байдың ұлы болып осындай тақсiрет тарсам   
қайтер едiм? Кешiр, кешiре гөр, жан әкем! Бойымда тамшы қан, 
шыбын жан болса екiншы ары азғындамаспын! 

Қайболла жасап алып келген балдақтың сабына “Ғалым 
ақсақтың балдағы” деген сөздi бадырайтып отырып жазып 
тастадым. Менiң бұл  атыма үйдегiлердiң көзi-құлағы үйрендi. 
Өзiм де үйрендiм.

- Сен ақсақ болсаң, мен жынды домалақпын ғой! - дейтiн 
Ақан ғана оқта–текте көзiне жас кiлкiп, iзiнше күлiп: Сосын – 
Қанғырған қайыршы, әкеңiздiң басы,- деп санымнан мытып 
қоюшы едi. Өзi құлдыраңдап  домаланып жүрсе де менi 
ақсақтыққа қимайды. «Жаман қозым, итауыз немем»,  деп 
төбемнен иiскеп, әрi жұмсақтап қана тоқинақ алып, нұқып 
қоятын.

- Мұнан кейiн мен өзiмдi Ақбақанның ұлы деп атаймын, 
мiнез-құлқым да, жүрiс-тұрысым да ұқсайды сiзге,- десем:

-Тек, әзәзiл, аузыңа қан толсын! - деп шарқ ете түстi. Аздан 
соң сабасына оралып,- Былай ғой балам, құдайға күнәлi бола 
алмаймын мен. Тiрi болсаңдар бәрiң де менiң үрім–бұтағымсың 
ғой. Сабила мен Ақбақаннан бала тумағанына Алла куә - дейтiн. 

Менiң темекi тартуым тiптi күшейiп кеткен. Шәпем, Қадым 
қалаға барғанда “Көк сиыр” маркалы махорка ала келiп, сандыққа 
салып  қояды. Әкем де, шешем де оны байқамағансиды. Неге 
байқамасын, мүсәпiр балаға алданыш болсын дейдi ғой. Десе де, 
ол кiсiлерге көрсетпей жасырын  орындарда ғана тартамын. Бiр 
күнi төбемдi искеп отырған Ақан бiлiп қойды.

- Сайтан сиiптi саған, сайтан сиiптi! Шоқыншық, қара таяқ, 
әзәзiл - деп таяғымен күсiп кеттi. Күнәмдi бiлiп отырмын.

- Жаңылдым, жаздым. Әкеме айта көрмеңiз, тақсыр. Темекi 

тартуды  тастайын,- деп зорға құтылдым. Мұндай баянсыз серттi 
кейiн қанша  адамға бергенiм есiмнен шығып кетiптi. Темекiмен 
өзiмдi, өмiрiмдi күнi  бүгiнге дейiн улап, жанашырларымды алдап 
келе жатқаным ғана шын. Қайғы-қасіреттi азайтқан, ақыл-ойды 
ұштаған, сән-салтанат қосқан  кезiн көргем жоқ. Қазiр бiрдеме 
жазсам, ой ойласам темекi тартпай отыра алмаймын. Бейне ақыл, 
дарын, шабыт сыйлап тұрған сол сияқты  сезiледi. Қан тамырымда 
қан ұю, жүрек артериямның тұнба мекенiне  айналуы, демiгуiм 
ушықты. Адамзаттың жалған, жасанды улы нәрсе апиынға,  
героин, кокаин, араққа, темекiге қызығуы ұзамай менiң басымды 
да мүжитiн болар. Соған дейiн көрген, баққанымды аудармай, 
тамызбай, сырлап-сипамай қағазға түсiре бермекпiн. Өңдесем 
болмыстан көз жазып, шындықтан азып, қалайда бiр қулыққа, 
жасанды жалған уағызға тартып кетемiн ғой.

*** 
Ауылдың аспанына аққу - қаз, үйрек, шағала, қызғыш топ-

тобымен қайта оралып, тағы да бiр тамылжыған көктем келдi. 
Ағаш бүрлеп, көк алшындап, құрақ жайқалды. Қамыс-қоға, тал-
терек бұрала биге басты. Аспанға қаз бауыр бұлттар көтерiлiп, 
Ертiс аңғары табиғи тыныс  алғандай едi. Десе де, ел реңi 
жадыраңқы емес, солғын. Күрсiну, күдiктену, кәсiп қарекетiнен 
үрку етек алған. Балық аулайтын жан мүлде жок. Аймақтық су 
iстер мекемесi жекелердiң балық аулауына тиым салыпты. «Тың 
жер ашу мекемесi», “Орман мекемесi”, “Құрлыс мекемесi”, 
“Мәдениет  мекемесi”, “Тау кен мекемесi”, “Мал шаруашылық 
мекемесi” “Сауда–саттық мекемесi”, “Iшпек-жемек мекемесi”, 
“Қатынас мекемесi” дейтiн  мекемелер барша қызметкерiмен,  
қатын-баласымен көшiп келген. Әскери қосыннан ақиқатқа 
қайтқан әскерлер мен ықшамдалған артық әскерлер және 
басқа да жаңадан мекен тебетiн  көшпендiлер, еңбек қосыны 
құрылып Үлiңгiр, Балбағай, Бiтеуiрге, Қаратүңке, Қаптық, 
Бәйтiк, Сарбастау, Көксу, Шыбаршiлiк, Ақши,  Буыршын, 
Ласты, Жеменейге апарылып тың игеру, шекараны қорғау,  
ұлттар берекесiн гүлдендiруге жегiлдi. «Жер, су, орман қазба 
байлығының  бәрi мемлекеттiкi, рұқсатсыз сабау кесiп алуыңа 
болмайды. Қолындағы  мал-мүлiк те халықтiкi» деген үгiттер 
жүрiлдi. Халық дегенімiз кiм? Мүмкiн  жұрт өзiнiң осы қатарда 
бар-жоғын, бiр жерде жерлену, бiр затты  иемдену толымдылығы 
бар- жоқтығын айырып, түсiне алмады. Ашық  сұрайын десе керi 
төңкерiсшi болып қаламын ба деп аузын бақты. 

«Алтай - мал шаруашылықты өзек етiп келген район. 
Ауыз суын, жайлымды бүлдiрмеңдер. Тұрғын халықпен етене 
болғандарың жақсы» деп ұсыныс қойған  бiр - екi байырғы ханзу 
қарттары жергiлiктi тап жауларының өңешi делiнiп, қақпайға 
ұшырады. Жалпы, ел ыңғылы тереңге түскен тастай ым-жым 
болса да бiр беткейлiк қашанда жоқ қой.  Айғайлап, дүрліктіріп 
жұртты серiктесуге зорлайтын бiр топ әпербақандарда да  
шықпай қалмады. Олардың тасы өрге домалады. Осындай 
жағдайды  ойласа керек, әкем бiр күнi терең күрсiнiп:

- Бұл - осындағы кейбiр құр кеуде бiреулердiң  ала-сапыраны! 
Компартияны, халықшыл өкiметтi, халық азаттық армияны 
құрған, әрi басқарып отырған Маузыдұң мұны бiлген жоқ. Сол 
кiсi бiлсе түзетер кейiн! - дедi.

Үйге келiп-кеткен ағайын мен әкемнiң кеңесiнен мен 
елдiң мiнез-құлқында бұрын жоқ тақуалық, алдамшылық, 
жағымпаздықты сезiнгендей боламын да, мұндай құбылыс 
қандай күйіңмен iлесе келгенiнiң байыбына бара алмаймын. Әзiр 
кейбiреулер шiренiп жатып, шырт-шырт түкiредi, жай-жапсарды 
бiлмей тұрып айбар шегудi, төренің алдында  мөлиiп, қараның 
алдында  ақшия қалатын болды. Бұл нашар әдеттi  қайдан тапты 
екен деп те ойлаймын.

Осы жылдың күзiнде отбасымыздың көзiн шарасынан 
шығарған тағы бiр үрейлi оқиға болды. Үлкен отаудың  
шығыс жағындағы қорықтан мая  жиып жатқанбыз. Шөмеле 
таситындардың дені - атқа жеңiл  бала. Сағидияның мiнгенi 
шаргез қара бие едi. Неден ығыс алғаны беймәлiм, сол бие 
шөмеле тартып келе жатып аяқ астынан оны жығып кетiптi.  
Сағидияның басы-көзiн қан жауып, талықсып қалған жерiне 
әкем алдымен жеттi:

- Құдай-ау, ақырғы тiлеуiм болсын! Қарашығымды ала 
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көрме! - деген дауысы менiң жүрегiмдi жарып жiбере жаздады. 
Әкемнiң үн шығарып, мынандай шошына жылағанын бұрын 
көрген емеспiн. Сағидия көр болған екен деп ойладым.

- Садағасына менi ал, оны көр қыла көрме!? - деген тiлек 
басыма келе бере көзiмнiң жасы сау ете түстi. Сағидия аман 
ба екен?! Жылқының тұяғы  жыртқан ба, қада iлiп кеткен бе, 
бетi сынық сүйемдей тiлiнiп кетiптi. Әкем  жуып-шайып, шөп 
дәрiлерiмен емдеген соң, он бес күнде–ақ ақаусыз  жазылып 
мектебiне жүрiп кеттi. 

Сол жылғы аймақ орталығы үлкен аңғардың iшiнде, Қыран 
өзенiн қуа бұлықсыған қалың тоғай, зәулiм жартастармен 
бәсекелескендей тез тебiндеп келе жатқан-ды. Басы Шәрiпқан 
аралы, аяғы Манкей аралы  делiнетiн сандал қайың, бозтерек, 
гүл-бәйшешек өнген табиғи бақша екен. Биiк-биiк ереуiлдеген 
қарағай, самырсын, арша, тасжарған ауаны сүзiп,  аспанды 
көкжасыл түске кiргiзедi. Қыран өзенi де халықтың Алтайға 
арнаған махаббатындай тұп-тұнық болып аунайды. Сонау бастан  
жiңiшке Қыраннан өзенге түсiрiлген дөңбек шөрке қала iшне 
жақындай  бере жуан темiр торға бөгелiп, қырғаққа шығарылады. 
Тау-төбе  қарағайдың күнге қызғандағы көш иiсi мұқым қалаға 
аңқып тұр. 

- Мемлекеттiң байлығын неге тағылықпен ойрандайсыңдар? 
Неге көмiр тасып жақпайсыңдар? - деп келе сала сiберленген 
орман мекемесiнiң  меңгерушiсi, жердiң асты мен үстiнен тас 
көмiр таба алмаған соң  шариғатын өзгертiптi. Тұрғын ел суға 
ағып келген ағаштың қабығын салынды-шiрiндi бiрдемелерiн 
терiп жағатын болса, мекеме кадрлары  дөңбектi жарып қора-
қопсысын қоршайтын, арамен кершеулеп үйдiң төбесiне, ошақ 
басына үйiп алатын, шкаф, сандық, үстел, қонсай (табыт)  
жасататын болып кетiптi. Бұны не дерсiң?!.

Маңайда бұта-бүрген, кепкен жаппа, қимен күн өткiзе беретiн  
бұрынғы азынаулақ қана түтiн емес, қазіргi Сарсүмбе неше жүз 
жанұяға  жеткен қалашық. Бiрдi-екiлi ұсақ зауытқа жүргiзген 
болды. Үрiстем  байдың былғары зауыты дегенiмiз – әне соның 
бiрi. Тау-тасты, жыра-жықпылды сағалап, жер тырнаған, тас 
шоқыған кезбе тiптi көп. Дәрi қазамыз, кен iздеймiз деушiлер де 
аз емес. 

Аймақтық орта мектеп қаланың бас жағын ала кең көгалға 
жайғасқан, төбесiне қара көк қаңылтыр шегелеген, асты-үстi 
тақтайлы есiк, терезелерi әшекейленiп жасалған биiк-биiк ақ 
сарай екен. Шәріпхан марқұм Алтайға басшы болып тұрған 
кезiнде салдырып, Қапас, Мамырқандарды советтен оқып 
келуге жiберген дейдi. Ұлы арманы  өзiнiң жендетi болып, басын 
ауыртатынын қайдан бiлсiн жарықтық. Он мың кiсiден бойы 
асып көрiнушi еді. “Халық еркiндiгiнiң, жұрт арманының көсемi 
едi ғой!” деп бiздiң үйде шалдар дүрiлдейтiн.

Мiне сол Шәріпхан ашқан бастауыштан орта мектепке келiп, 
имек қайың таяққа сүйемелдеген шот аяғыммен табалдырық 
аттадым. Бастауыш  мектепте қарайлас оқыған сабақтастардың 
бәрi iлгерлеп кетiптi. Латай,  Зарықан, Сағидия, Кәкібат аудандық 
орта мектептiң алтыншы сыныбында оқиды екен. Қабылақат 
ғана отбасы жағдайы қол байлап, бiр жыл кешеуiлдетiп 

қалыпты. Өзiмiзден кейiнгi сыныпта оқитын Мүшелбек, Назтай, 
Жанахметтерге қосылып Алтайдың әр ауданынан құралған 36 
баланың бiрi болып 5 класқа түсе қалдым. Мектеп меңгерушiсi 
Қапас, оқыту бөлiм жауаптысы Мамырқан бiлiмдi, салауатты, 
марқасқа, ойлы-милы азаматтар едi. Алтай қаласы, Алтай 
қаласы деймiн–ау,  аймақ көлемі сол екеуiнен именетiндей, 
сыйлайтындай қадiрлеп, басқа көтеретiндей сезiлетiн. Оқу 
бастау рәсімі де ғажайып жаңа жосынмен  басталды. Қапас пен 
Мамырқан кең жиын залының алдына келiп, екеуара  жәйбiр-
жадағай әңгiмелесiп отырғандары болмаса, сөзге ұсыныс етiлген  
жоқ. Жиынды қыр мұрынды, қырмызы мiнездi, қара торы жiгiт 
Орынбай басқарды. Оқушылар ұйымының төрағасы тұңғыш  
реткi толық орта кластың оқушысы көрiнедi. Аға сабақтастардың 
таныстыруына қарағанда  мектептiң тәртiп, тазалық, дене 
тәрбие, жарыс сөз, сауық кештерiн  мүлт  жiбермей Дастан, 
Қапипа, Қызыр деген сабақтастарымен бiрлiкте  дөңгелек 
айналдыратын осы Орынбай екен. Класс класта  үйрену, 
жаңалық  жасау, философиялық ой толғау бәсекесi оздырылып, 
класс  коллективiнiң алуан ғылымдағы билiктеуi мен аласаруы, 
оқушылардың сабақ өту қуаты, мектептiң педагогикалық өресi 
өлшенедi екен.

Алтай орта мектебiнiң оқыту-оқу, тәлiм-тәрбие жұмысы 
Өрнек мектебiнен жермен көктей парықты, парасатты екен. 
Бiздi бiр тұтас қамдауға алып, жатаққа  жатқызды. Орын-
көрпе, киiм–кешектi, оқулық, қағаз–қарындашты текке таратып 
бердi. Монша, жатақ, асхана дегендер семьяңдағыдай екен. 
Волейбол, баскетбол, футбол командалары әр класта бар. Ғылым, 
мәдениетте халықаралық өреге құлаш  ұрады. 

- Ойын-сауығымызды бастаймыз, жаңа оқу жылымен жаңа 
сабақтастарды қарсы алғанымыз да, көне оқу жылы мен көне 
оқыту әдiсiн шығарып салғанымыз да осы - дедi Орынбай. 
Сөйлеген кезде күлiмсiреп, ұшқын атып тұратын кiшкене 
қарашығы мен қаймыжықтай ерiндерi  ұяңдықтың емес, 
саналылықтың ұясы болып сезiледi маған. Оның аз сөзiне 
соғылған шапалақ ұзақ болды. 

- Қане, тынышталыңыздар! Бiрiншi номерiмiз - “Гармошка”,- 
демеген болса, шапалақ тағы да ұзақ соғылатындай едi. 

Оқушылардың арт жағын ала қатар орналасып алған реттi екi   
мұғалім гитара мен мондалинді жарыстыра сайратып жiбердi. 
Бұлбұл мен көкек басекелесе ме, жоқ, тырна, сарыалақаз, байғұз, 
қосылғандай ма, қой-қозы, жылқы күмбiрi  тоғысып кеткендей 
ме, әйтеуiр ғажайып нақышты тамылжыған үн толқыта жөнелдi. 
Ертiс екен ғой, Ертiс назбен, сазбен ұзыннан ұзақ бұлықсыған сол 
Есiл өзен ғой! Орынбайдың “гармошка” деген сөзiн ұмыттым. 
Көп адамның тақтайды тасырлатып, би билеп  жатқанына да 
назар салмаппын. Көз алдымда Қазiм мұғалім мен Мидығат 
мұғалімнің шүрегей қанатындай лыпылдаған саусактары, 
есiктей керiлген кеуделерi, маңайларына сүйiне назар салған 
ойлы, сұлу жүздерi. Мұзды мұхиттан қайттым ба, әлде Жайсаң, 
Оп төңiрегiне  тоқтадым ба, «Гармошка» тынған кезде мен де 
күлiмсiрей тыныс тартып, бейтаныс ұстаздарыма үнсiз басымды 
идiм.  

Музыка ұзақ ойналды. Би музыкасың Қазым мұғалім көбiнесе 
аккардионмен орындап отырды. Мидығат бiрнеше азаматты 
қастарына алып, бiрі гитара, бiрі скрипка, бiрі мандолинмен  
қатар ойнаған кезде “Сарман бойлары”, “Бала Мишка”, “Әй, 
угай”, “Жиырма бес”, “Қазақ вальсi” бiрiнiң артынан бiрi толқын 
атып, “Цыганочка”  құйқылжиды. “Елім-ай”, “Көк қаулан”, 
“Өтедi дүние жалған-ай”  бұлқынады.

-  Біз би билеумен ғана бола бермей, өлең оқуды, саяси, 
ғылыми ой тұжырымдауды да жарыстырамыз, деді Орынбай. - 
Мектебiмiздiң қабырға газеттерiнде ғана емес, үкiмет басқаратын 
газет–журналдар да шығармалары  жаряланып, әдебиетшi 
қауымның ықыласын аудара бастаған  авторларымыздан 
Қызырбек Сакариұлы Оралов, Махмұтбек Қажынәбиұлы, Шамен 
Исаұлы, Әбденбай Бажаев, Дутан Сакейұлы, Қапипа  Жапанқызы 
арамызда отыр. Әуелi десеңiз, бiздiң Дастан Омарұлы, Көбен 
Асқарұлы, Сарқытжан Ақмадиев бiр таңда ғана жарқ етiп көзге 
түспекшi. Қазiр Қызырбек Ораловты өлең оқуға шақырамын.

Шапалақ ұрылып жатыр, қараторы өңдi, отты көздi, сұлу 
бозбала  Қызырбек қымсынбай алдыға шығып “Улiңгiр”, “Жетi 
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арал”,  “Жарнама” деген өлеңдерiн жалындап тұрып оқыды. 
Табиғаттың  аузынан түсе қалғандай, көрiктi жiгiттiң өлеңдерi 
де хикiмет екен. Ойы бытыспай, буылмай айтпақ болғаны емiн-
еркiн бұлқынады. Адам қиялы мен табиғат, тарих пен көз алдағы, 
сезiм мен болмыс үндестiк тауып, барған сайын шырмап, жойқын 
иiрiм үйiрiп кетедi екен.

Махмұтбек Қажынаби ұлының: 
         Ал қызыл гүл нарттай жанып,
         Желпуiш қып желдi салқын.
         Күлiмдейдi көздi тартып,  
         Жас өмiрдей бейне жарқын.
         
         Тартып алар магниттей,
         Көңiлiңдi таяу барсаң.
         Шайқалмаған тәттi үмiттей,
         Шын сырын сен аңғарсаң!
деген өлеңi де назды, сазды екен. Қиғаш қасты, керме иық, 

кеусiрдей сабақтасымыз жан сезiмiн, өзi ұнатқан қызыл гүлмен 
туған жердiң майда  қоңыр самалынан iздептi , сұлу-ақ! 

Қошқар тұмсықты, бұйра шашты, орта бойлы Шаменнiң 
“Мектебiм”  деген өлеңi тыңдаушыларын тiптi дүрлiктiрдi. 

Шалғындатқан ой санамның тандырын,
Сенiң нарлы көктемгi ақ жаңбырың.
Өшпек емес мектеп анам өзiңнiң, 
Жүрегiме өткен назың, қадiрiң!
Тыңдаушы жұрт дүрiлдеген шапалақпен алғысын бейнелеп 

жатыр. Ғаппас, Мамырқан, Әби, Мира, Мақан мұғалімдардің 
жүзiнен бiр түрлi сүйiнiш6 рахат табы байқалады. Әбденбай 
Бажаевтың “Бақша” атты өлеңiн, Дутан Сәкейұлы “Жаз таңы” 
атты өлеңiн оқыған кездеде әлгi шаттық тасқыны кемерiнен 
асып, төгiлiп отырды. Алтай орта мектебiнiң 1953 жылғы сабақ 
басталу рәсімі мiне осындай елеусiз басталып, оқушылардың 
басқаруымен  мәз-мереке болып өттi. 

Әдетте маңғаз,  салауатты Керiмқұл, Дәлелхан, Шабдан, 
Әбдiлмәлiктердiң волейбол, футбол ойнаған кезде шиыршық 
ататын қимылдары, би, ойын–сауық кештерiндегi мәдениеттiлiгі, 
ғылым өнегеге толы. Кiтапхана, класс, асхана, лабаратория, кеңсе 
бәр-бәрi менi өзен айдынына түскен жалғыз тал  жапырақтай 
иiрiп ала жөнелдi. Қау атама сәлем берiп, бала-шағасын көру,  
аудандық орта мектепте оқитын қарындасым Сағидияны 
iздеу, көз қарақты дәрiгерге аяғымды қайта көрсету секiлдi 
тапсырықтардының бәрi ұмтылды.  

Мен Алтай қаласына келгеннен берi Дәлелханды еске түсiру 
жиынына, Алтай орта мектебiнiң оқу басталу салтына, ендi, 
мiне, Яң әкімнің баяндама жиынына қатынастым. Осы жиындар 
көз алдыма жарыса  тiзбектелiп бiр бiрiне мүлде ұқсамайтын 
екi дүние, екi түрлi адам мiнезiн көлденең тартқандай болды. 
Затында қайсысы болмысқа жақын, жағымды деп ойлаймын. 
Сөрелi ойдың үстiнде отырғандай бейнедегi  адам сөзге 
ұсыныс етiлдi. Яң шапалақ соққан кезде ғана бойын жинап, 
күлiмсiредi. Сосын  мемлекеттiң iшкi–сыртқы жағдайын, 
iшкергi өлкелерде серiктесу жалпыласып, коперация құрыла 
бастағанын, пролетариат  буржуазияға диктатура жүргiзу 
қажеттiлiгiн ұзақ сонар сөйлеп бiр тынды. Онан соң түсi 
шұғыл салқындап, Шыңжанның әлеуметтiк жағдайына оралып, 
бандыларды жойып, Америка тыңшысы Макынаның қалдық 
күшiн аластап, керi төңкерiсшiлердi жаныштап, үшке қарсы тұру 
мен егiншiлiк районда жер реформасының жеңiске жеткенiне 
тоқталды. Серiктесуге шарт жасалғанын айтты. Алтайда партия 
мен халық үкiметке қарсы  тар ұлтшыл элемент Жанкерей, 
Тұрсыбек, Домайлар  сондай кешiрiлмейтiн қылмыстары үшiн 
атылғанын да ауызға алды. Жұртқа мұрындық болып жүрген керi 
төңкерiсшiлердiң тағы бiр қаншасын батыл  жаныштамағанда, 
халыктық диктатураны бекемдеу мүмкiн емес екендiгiн де 
ескертiп өттi. Ол сөзiнiң соңында “сенiмдi, сергек аз  ұлт 
кадрларын  шұғыл жетiлдiрiп, ұжымдастыру науқанын дабыралы 
түрде қарсы алайық” - деп аяқтады.

Оның сөзi аяқтала бере даяршылар бастап бiз қостап 
дүрiлдетiп  шапалақ соқтық. Неге сонша елеургенiмдi өзiм де 
түсiне алмаған  сияқтымын. Делсал бiр күймен есiктен шықтым 
да, Қау атамның үйiне  баратынымды айтып сынып тәрбиешiм – 

Ғалымбектен рұқсат алдым.
Алтай қаласының оңтүстiгiнде басына көз жетпестей 

қызыл биiк бар. Ел оны “Генерал қызыл” деп атайды. Алғашқы 
келген ханзу, немесе  манжу генаралына қазақ тарту еткен бiр 
тұғыры сол болса керек. Қыран  өзенiнiң осы қызыл биiктi 
соғып өтетiн мүйiсi терең қойнау, көгал. Қау атамның үйi 
және бiр-екi тұрғын орыспен Алтай ауданының қызыметкерi 
Жанұзақтың үйi сол жерде. Бiркелкi сырлы-сырлы тақтаймен 
бөліп, бөлек-бөлек егiп тастаған көкөнiс, бақшалары,  қызылқат, 
қарақат, долана, жидек ағаштары бар. Бурыл бас сарымсағы 
мен шөп бұтағына жұдырықтай-жұдырықтай болып байланған 
қып-қызыл жемiстерi болады екен. Шие деуге келмейдi, түйе 
бүлдiрген десе лайық  болатындай. Алыс-алыс жайғасқан төрт-
бес үйдiң маңынан  озандаған әтеш үнi естiлiп қалады. Банудың 
дауысын мен анадайдан таныдым. Кәсiбiң құтты, мекенiң сүттi 
болсын деп орысша сөйлемекшi едiм. Амал не ондай бiр қауым 
сөз тұрмақ, жеңгенi орыстар не дейтiнiн де  бiлмеймiн. Ақыры 
өзiмнiң жалпақ тiлiммен төтелеп тарттым. Менi көрген Бану жан 
ұшыра жүгiрiп келдi де бассалып, еңiреп қоя бердi. Аяғыма балта 
тигеннен берi  оның менi көргенi осы едi. Аймақтық докторханада 
жатқан кезiмде ол төркiнiнде жүрiп көре алмаған. 

- Қой, ары сықсыңдамай. Мынау орыс, қазақтардан 
ұялмаймысың! - деп бұлқынып қалып едiм, абайсыз  тұрған 
Бану жығылып қалды. Үйге қарай ақсаңдап кетiп бара жатқан 
соңымнан біраз қарап тұрған сияқтанды. Есiкке таяп қалған 
кезiмде ғана:

- Әй, сары төре-ай, сары төре! - деп дараңдап қуып жеттi де, 
-Қане, қош келдiңiз! - деп есiк ашты.

- «Қош» дегенiннен бiлдiм, сарт екенсiң ғой - дедiм мен. Ол 
қылжағымның тегiн сезе қойды да, күліп жіберді. 

Бану Жәңгiр дейтiн Меркiттiң қызы едi. Оңтүстiк Шыңжаңда 
Меркіт  деген аудан аты бар. Оның  үстiне Меркiттiң Тоқтарқожа, 
Толымқожа  деген аталарын ұйғырға зорлап телiп, жезде-
жеңгелерiмiздiң зықын алатынбыз. Әйтпесе, меркiт бертiн келе 
он екі керейдiң бiрi атанғаны мен  тарихта бар, керей дәрежелi 
үлкен хандық болатын. Ханзу(Кытай), моңғол тарихындағы 
“Мерчи рын” делiнiп дүниенi тiтiреткен осы. Банудың ата-
бабасы. 

Мен үйге кiрiп барғанда, Манатай мен Қазия қатты қуанды. 
Жоғалып табылған күшiктей, бұралаңдап екеуi екi жағымнан 
асылды.

- Аяғыңа тас түсiрiп алдың ба? – дейдi кiшкентай Қазия 
көзі мөлтiлдеп. Генарал қызылға өрмелеп ойнағанда, өз аяғына 
домалатып алған тасты көз алдына келтiретiн болса керек. 
Сағидия да осында екен. Менiң  ақсаңдап жүруiм соған қатты 
бататын секiлдi.

- Қолың ойылмады ма, байпағың қақ болып кеткен жоқ 
па? – дейдi көзі жасаурап. Көмекейiнде, жанарының iшiнде 
сөйленбеген көп сөз, айтылмаған мол қоры бар. Әкемнiң менi 
қалай қайта қортып шығарғанын ол бiлмейдi ғой!

- Әрі тұршы өзiң, әлжуаз көгiлдiрдей бүрiспей, байпағымды 
жуып алғанмын! - деп ашуландым. Менiң жәбiрлеуiмдi көп 
көрген, көп естiген,  керiсiнше, маған туыстық махаббаты ең қою 
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жан осы. Ұрып жiбермесем, басқа сөзiм өтпейдi. Бiрақ талайдан 
берi көрмей, сағынысып қалған едiм өзiн. Көзi жетсiншi деп 
байпақ-ұлтарағымды көрсеттiм. Таяқ ұстаған алақаным түйенiң 
табанындай болмаса да, қоянның табанындай  қалың, көк мүйiзгек 
болып алғанды. Өлмейтiн болған соң, бауырмен жорғаласам 
да мақсаттағыдай өмiр сүруiм керек қой! Алақанымды сипаған 
Сағидияның өңi сәл бұзыла қалды.

- Осы сен  Қанапияның қызы емессiң ғой деймiн, әрі отыршы, 
батыреке, - деп зекiп қалдым. Ол күлдi. Соғысып қалар ма екен 
деп бiзге жаутаң-жаутаң қарап отырған Қазия екi тұлымын 
ешкiнiң құйыршығындай ербитiп, Сағидияның тiзесiне басын 
қойды да, қарадай қарқ болды.

Бану тошала үйiне кiрiп-шығып, дастарқан жасаумен әуре 
болып жүр. Бiресе қуырған жұмыртқасын, бiресе балын, бiресе 
шелпек-тоқаш, шекер  сепкен түйе бүлдiргенiн алдымызға 
тартып:

- Жесеңдершi! Бiзде құрт-iрiмшiк жоқ. Шайлық сүттiң өзiн 
сатып  аламыз. Қатықсыз, шөп-шалаң, қара көжеге үйлесiп 
кеттiк. Орыстар мынау жемiстi помидор дейдi екен. Дәмi 
қызылқат пен долананың қоспасына ұқсайды. Сиыр етi, картоп, 
балық дегендерге жылап көрiсемiз. Үлкен үйдегі бақытты өмiр 
ендi қайда бiзге? – дейді. 

Бану домалап кеткен көз жасын шытымен асығыс сүртiп: “Осы  
Мәжүн боламын ғой деймiн  мен”,- деп баяғысындай дараңдап 
күлдi. Күлген кезде  ғана қауашақ ашылған шұғынықтай балбұл 
жанатын оның мiнсiз, сұлу  тұлғасы жарқылдап шыға келдi

- Не деген көрiктi ең, Бану!? – дедi, оған қызыға қарап қалған 
Сағидия. Қарындасымның өз өңi де Бануден кем емес - тi. 
Толқынды қара бұйра шашы, болаттай өткір қаракөзi, оймақтай 
аузы, қырлы кiшкентай мұрыны,  жұп-жұмыр ақшыл мойыны, 
биязы мiнезi нағыз аңыздарда айтылатын ару,  перизаттарға 
тән бiтiм болатын. Десе де, Бану күлген кезде табиғатты таң 
қалтқысыз бiр жарқ еткiзiп қалушы едi. Сағатайдың қызыққаны 
сол болмыс.

Бұл түкпiрде бiрнеше отбасы бар делiнгенмен, Бану 
жалғыздық сезiнедi екен. Көршiсi Жанұзақ елге жынысын 
қоспайтын, тiс жарып, тiл қатпайтын, Алла тағала балшықтан 
домдай салған бiтеу, тұйық азамат екен. Не арман тiлегi, не 
қиыншылығы бар екенiн де бiлуге болмайды дейдi. Қау атамның 
айтуынша кеңседегi мiнезi де осы көрiнедi.

- Бөлмеге барған соң жаман пальтосын iлiп қояды да, үйдiң 
iшiн, залды тазалайды. Термостарды толтырып қайнақсу әкелiп 
қояды, барша үстел  орындықты реттеп, сүртiп, терезелердi 
айнадай жарқыратады. Өзге жанға ол жылдан бұ жылға дейiн 
тiл қатқан емес. Жарылып кетпей қалай шыдайды, бiлмейсiң! – 
дейдi.

- Мылқау шығар?! - дедiм мен. Банудың iшек сiлесi қатты. 
- Бастабында мен де солай ойлағанмын. Үндеме, сен де  

амалсыз үйлесiп кетесiң – дедi.
 Осыдан кейiн-ақ Қау атамның үйiне жиi-жиi барып тұратын  

болдым.
Ағам мансапты болады-ау деген ойда емеспiн. Өшедi-ау 

деген қаупiм бар. Iшкерiден өздерi оқытып, тәрбиелеп алып 
келген. Домайды “жолбарыс” деп соққанда, ауылдан шыққан Қау 
атамды “мәулен” деп жұмайлай салады ғой деп күдiктендiм. Сол 
үшiн оған:

- Ауданда iстеудi қойып, ауылға барып алсаңыз қайтедi? - 
дедiм бiр ретiнде.

- Үй, неге?! Жаңа үкiметтi, жаңа заманды тастап, қараңғы, 
қапас ауылға қайт дегенiң қай сасқаның? Мектебiң саған осылай 
үйреттi ме? Сенi оқытамыз, көзi ашық, көкiрегi ояу адамымыз 
болады, бақытты қоғамға бастайды деген дәмемiз қайда бiздiң. 
Былжырама, оқысаң жөндеп оқы, оқымасаң әкеңнiң маңдай тер, 
жүрек қанын орынсыз шашпай, қайт! - деп ұрысты.

Көңiлiмде көп түйiншек тұрса да, ағамның бетiнен алғым 
келмедi. Оның  үстiне, өмiрдiң бұл кiсiге жасаған әсерi мен 
маған жасаған әсерi екi басқа сияқтанады. Өрелi ой, орамды тiл 
арқылы болмысты сипаттап, шындықтың сыртына оралған әлгi 
бiр “жаңа” делiнген қабыршақты  жыртып тастайтын дәрмен 
жоқ менде. Далаға шығып кеттiм. Домайдың ер бiтiмдi тұлғасы, 
Домайға үкiм  шығарарда бiрдi “мыңға сабақ беру” деген сөз 

сол күнгi жермен аспанды шалқыта ұйтқыған сұрғылт жел көз 
алдыма, құлақ түбiме келгендей болды. Есiл азамат Домай-ай! 
Биiкке қараған кезде туған жерiңдi, өскен елiңдi қия алмай, арыз-
арманыңды айта алмай, тек көзiмен ғана тау далаға тапсырып 
тұрдың-ау, ә!

Жанұзақ өз үйiнiң сыртындағы картоп, капуста, помидор 
бақшасының  iшiнде күйбеңдеп жүр екен. Мен әншейiн бiр 
зауықпен оның үйiне кiрiп бардым. Асты үстi тақтайлы, екi 
ауыз үйдiң есiгi ашық. Терезелерiне  бұршақ гүлдi күлгiн перде 
ұсталған. Қара қоңыр сырмен сырланған ышқам тамақ үстелi 
ырғайдан иiп жасалған, әдемі қоңыр орындықтар аппақ там 
нұрына шағылысып, жарқ-жұрқ етедi. Көрiнеуде тұрған мұнан 
басқа басы артық мүлiк жоқ. Төргi үйдiң оң жағында қоңыр ала  
одеалмен құнытты жабылған әшекейлi темір төсек тұр. Барша 
көрпе  төсенiш сонда сияқты. Сол жақ босағадағы қайықбас 
қайың төсектiң үстiнде текемет-сырмақ, пышпақ, iшiк, күмiс кiсе, 
құндыз қазекей рет-ретiмен тұр. Тұсына шебер қолдан шыққан 
түскиiз iлiнiптi. Осы төсектен ғана қазақ белгiсi байқалғандай. 
Ауыз үйге қайта бұрыла бере бет-аузы отқа түскен қарындай 
быжырайған бүкiс кемпiрдiң сыртқы есiктен кiрiп келе жатқаны 
көзiме түстi. Менi көрмедi ме, көрсе де сап салғысы келмедi ме, 
төрт-бес бүктеп, сығымдап алған жалбызын байлайтын нәрсе 
iздегендей  болды. 

- Амансыз ба, апа! - дедiм мен. Кемпiр елең қылған жоқ. 
Бұрыш жақтан  бiр-екi сүйемдей мақта жiп ұшығын алып, 
сықпаланған шөптiң белiн шандый бастады. Иен үйге рұқсатсыз 
кiргендiгiм үшiн ренжiп қалды ма екен деген оймен таяңқырап 
барып:

- Есенсiз бе, апа? – деп, дауысымды көтере тағы сәлемдестiм.
- А?! - дедi кемпiр, қалың қоңыр салыдан құлағын шығара 

бетiме қарап. Бүкiс кемпiрдiң құлағында да, көзiнде де мүкiс 
бар екен. Мен не дерiмдi бiлмей, екi қолыммен кеудемдi басып, 
басымды идiм. 

- Қай баласың? - деді ол, менiң амандаса келгенiміме күңгіріт 
болып.

- Қауанның iнiсiмiн. Қанапияның алтыншы ұлымын. Алтай 
орта мектебiнде оқып жүрмiн,- деген сөздерiм далаға кеткен екен.

- Әйтеуiр жүрмiз ғой, Алла деп! - деген сөздi өз алдына 
күбiрледi де, тамақ үстелiн ортаға тартпақ болды.

- Рахмет апа, әуре болмаңыз! - деген айғайым да дарымады. 
Шкафтың  iшiнен сырлы ағаш табаққа салынған бауырсақ, бiр 
тәрелке бал, жалғыз жарма құрт алып, бiр шыны шаймен қоса 
үстел үстiне қойды. Кемпiрдiң мойыны бұрыла берген кезде, 
қойдың құмалағындай бауырсақтың бiреуiн  аузыма салсам, 
тастай қатты, шегедей шымыр екен. Аузымнан қолыма түсiрiп  
қалтама сала қойдым . Қызығып жегенiм қазақтың жарма 
құрты ғана. Мен шай iшiп отырған кезде Жанұзақ кiрдi. Берген 
сәлемiмдi ол да алған жоқ, бетi-қолын жуып, сүртiнiп болған соң 
ғана:

- Сен Қауанның оқып жүрген iнiсi болатын шығарсың? - дедi 
төр үйге кiрiп бара жатып. Қайтiп шығар ма екен деп аз тосып 
едiм, шықпады. Төр үйге қуалай кiрiп жауап беру де, жауапсыз 
кете беру де лайық емес. Сарылып тағы бiраз отырдым да, ақыры 
айдалаға рахмет айтып шығып кеттiм.

Кейiнгi жексенбi  күнi тағы да келсем, Қау атам бiр нәрсеге 
қайран қалып, күлiп отыр екен. Аймақтың секретары Жанұзаққа 
ауданға әкiм бол  десе болмай қойыпты. «Табың – таза, 
белсендiсiң, партияға кiр» десе, азар да безер болған.

- Бұл қалай, таж-тақтан, құдай өзi әкелген бақыттан  қашатын 
кiсiнiң де болғаны ма, әлде құйрығыңа байланған қалжуыр бар 
бiреу ме? - дейдi Қау атам.

Ал мен мансаптан бас тартқаны дұрыс болыпты деп ойладым.
Қар екi жауған мезетте қалаға әкем келiп қайтты. Үстiнде 

үлкен қара сеңсең iшiгi, астында қара айғыры бар. Кластың 
сыртынан айғайлап  менi далаға шақырып алды. Түлкi тымақтың 
жақтауынан сақал-шашы толайым ағарып, жадап кеткендей 
көрiндi көзiме. Сәлем беру есiмнен  шығып, аяғын құшақтап 
боздап жiберiппiн.

- Үй, жасық, бұл қайткенiң?! Жатын орын, iшпек–жемегiң 
қандай?  Мұғалiмiң жайлы ма? Мектебiң рұқсат етсе, Қауанның 
отауына барып кайтарсың, – дедi қажыған, бой алдырған 
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дауыспен. 
Сабақ ақырласқан соң Қау атамның үйiне бардым. Әкем 

шешiнiп, төр  алдында төбедей болып отыр екен. Өңі бағанағыдан 
да жадау көрiндi, жарытып тамақ iшпейдi екен. Бар қорегi - шай. 
Бану қаймақты қайдан  әкеле қойғанын бiлмеймiн, шыныға 
жұғатындай тосапты қаймақтап әкеме ұсынып, қарадай мөлдiреп 
отыр.

- Еһ, балаларым, өмiрдiң азды, көптi сапарын басып, 
ырыздығын таттық. Өз ойымызды даулап та, арман үмiт қуалап 
та дәурен кештiк. Жеткенiмнен жетпегенiм, тапқанымнан 
таппағаным көп. Мейлі түсiн, мейлі түсiнбе, ғұмыр бақыт 
дегенiмiз болашақпен, ұрпақпен, әдiлет, арманмен жалғасқанда 
ғана маңыз алады, баянды болады. Халқыңның заман-заманнан 
берi жоқтап, қуып келе жатқаны осы. Жас едiм, жалғыз едiм, 
жарлы, сорлы едiм дей алмайсың. Күн көрiс тәсiлiңдi, iздену 
бағдарыңды  барладың бәрiң де. Ата-ана, қоғам даярлап бередi, 
мен  мамық төсектiң үстiнде жатып қалағаныма кенелемiн 
демейдi саналы жан,-дейді әкем.

Әкем жай кеңес, өсиет айтып қана отырған жоқ. Арыздасып 
отырған сияқты. Осы ой сап ете түскенде, жұлын, жүйкемнен 
жылан өрлегендей тiтiреп, жүрегiмнiң езiлiп, ерiп бара жатқанын 
сезiндiм. Оның алқынғаны менiң көкiрегiмдi қысып, тынысымды 
тарылтты.

- Қайран арысым, қасиеттi бәйтерегiм-ай! - деп үн салып 
боздауға аз-аз қалдым. Ондай жылауды ең алдымен әкем 
кешiрмейтiнiн бiлем. Банудың тығылып, булығып отырғаны 
сондай қаталдықтың зары.  1986 жылы жазылған “Арман-ай” 
деген дастанымда: “Әкем менiң қорғасындай зiлдi едi, әкем 
менiң қорғасындай ерiгiш!” деп отырғаным да осындай  мiнезi 
болатын.

Жер тарта салғырттаған науқастан әкем сол жылы дүние 
салды.  Сабағымызға зияны болар деген оймен туыстар бiзге 
дер кезiнде естiртпей, емтиханымыз аяқталып, мектеп тарауға 
айналғанда ғана ұқтырды. Төбемнен жаумай жасыл түскендей 
болдым мен.

-Аһ, алдамшы дүние–ай, топырақ салдырмай, аузына сусын 
тамыздырмай, кеш қарызыңды дегiздiрмей, айырыпты ұлы  
қорғанымыздан. Тым болмаса бiр кеңесте, бiр қимылда, бiр 
тiлеуде көзiне түсiп киер киiм, мiнер атын дайындап, бағып-
қаққан болсақ тағы бiр сәрi едi ғой. Азабымызды, бейнетiмiздi, 
жәбiр-жапамызды тартқыздық. Ол болса тақсiрет ғана өз 
сыбағасындай тағдыр жазған бақыт қуанышындай, құлшынып 
еңбекке дана ақыл кеңеске берiлдi. Бардамдық пен жоқсыздықты, 
тап-таптық күрес деп қарағаны жоқ. Iскерлiк пен iскерсiздiк 
деп қарады. Адамзат ой, қиялды, тапқырлық, дамуды, идея, 
көркемдiктi жаратылыстық өмiрден алғандығына ақыры бәрi 
де сол  жаратылыстық өмiрге қайтатынына сенедi. Мен әкемнiң 
мұратын өзiмше  топшылап, бос уақыт шықса болды түртiнiп 
келе жатқан бiр ғана өлеңiм бар еді. Соңы бiтпеген. Басы сонау 
Өрнек бастауыш мектебiнде басталып, емханада жалғасқан. Кей 
шумағына неше апталық, неше айлық уақытым сарып болған 
өлең. Аты “О, табиғат” тағы қанша уақыт   жазатыным, қанша 
рет өңдейтiнiм белгiсiз.

Жаннаты ғой өзен құс пен балықтың,
Балдыр орса демейді олар талықтым.
О, табиғат, мен де өзіңе түскенде,
Жан шақырып, жылай тыныс алыппын.

Тәй - тәй бастым, қарап аққу, қазыңа,
Шалықтадым ұқсап шуақ жазыңа.
Қаталдықты жұқтырыппын қаңтардан,
Күз күнiнен үйренiппiн базына.

Шыңырауға қарап жiгер бой алдым,
Аспаныңа қарап пейiл, ой алдым.
Тәттi өмiрге таласуды үйреттi,
Атқан оқтай зымырауы қоянның.
Амал қанша, әкеме осы бiрнеше шумақ өлеңiмдi оқып бере 

алмадым ғой. Ақтық дем сәтiнде естiген болса да, күлiмсiреп көз 
жұмар ма едi, қайтер еді? “Дүние шiркiн жалған-ай, угай арман-
ай!” деген нала осындайдан  шыққан екен-ау. Әкемнiң қазасының 

үстiнде Жанұзақ қолға алыныпты   деген хабарды естiдiм. 1940 
жылдары Шың Шысайға iлесiп, 1945 жылы Америкаға сатылған 
тыңшы екен дейдi ұзын құлақ. Бейшара бүкiс кемпiр қаран 
қалды-ау, ә! - деген сөзiм қолқамды кемiредi.

 - Әкiмдiкке, коммунистке таныстырып, сенiмдi, сергек бiр 
қазақ тапқандай болған  Яң қайда қалыпты? - дедiм мен.

 -Е, кiм бiледi, бұл да сол өздерiнiң тағы бiр қаулысы шығар, 
- дедi Ысқақ жүзi нарттай қызарып.

 - Ой, Алла, тәуба-ай дегендi қалай айтады деушi едiк, осылай 
екен ғой! - деп өксiгендей тыныс тарттым мен.
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Шынжаң педагогика институтына қабылданған оқушылар 
көнелеу үш автомобильмен жолға шықтық. Үрiмшi қаласына 
бармақшымыз. Менен басқа сабақтастар қабағат көңiлдi, ән 
айтып, жыр жырлап, ескеуiлдеп өлең оқып, мәре-сәре болып 
келедi.

Еңгезердей қызыл сары, байыпты азамат – Шәкен Оңалбай, 
толқынды  қара бұйра шашты, орақ тұмсық Шәмен Исаұлы, 
тығыршықтай, қара торы жiгiт  Дутан Сәкейұлы оныншы 
класты тауысып, шығанға шырқап шықпақ болып келе жатыр. 
Алтайда олар төселген ақын, мектеп пен халықтың қуанышы, 
бiз қатарлы оқушылардың төбе биi, сыйлы ағасы есептеледi. 
Биiк ғылым ордаларына барып бiлiм алу шынында қуанышты 
iс, ата-анамыздың, ел-жұртымыздың аңсаған арманы ғой. Десе 
де, менiң көңiлiм әлде нендей қаяу, көмескi көлеңкеден арыла 
алмады. Әкемнiң  зираты, ақыл-кеңес беретiн туыс-туғаным, 
байырғы мәдениет, көл-көсiр  тұрмыс кешiретiн жайлы мекен 
артымда қалып барады. Күзгi қымыздың, ермен татыған лақ 
сорпасының, қарандыз бүлдiргеннiң исi кеңсiрiгiмдi  жарғандай 
болады. Өкiнiшi жаңбырдан кейiн қарағай арасынан бұрқ ете 
түсетiн ауа, қайың, талдың сылдырай қалатын үнi қандай. Қазiр 
бiздiң үйде шежiре айтылып, сыбызғы тартылып жатыр ма екен. 
Ауылдың ендiгi  сүйенiшi  Ракай мен Сәрінжіп қой. 

Ендi солардың аузы тосылмаса екен, көзiнiң мысы, аузының 
дауысы,  халықтан үйренген береке, арманы бар азаматтар ғой 
деймiн. «Есiл әкем өтiрiк-өсекке, ұрлық-қарлыққа қарсы менiң 
жүрегiме өзi ойған мiнез мөрдей басылған, оны мәңгi бақи 
өзгертпеспiн-ау. Өзiм жазған, өз көңілiммен шымырлап шыққан 
махаббатымды өзiңiз көксеген шындықты сезiм селiн ғана сiзге 
арнаймын. Аударатын, үздiксiз аудара беретiн  Құраным да осы 
болмақ», - деймiн күбiрлеп. Қурайтыға жеткенше осындай ой 
ортасында салдай қалқақтап отырыппын.

- Нарынқара, ерте тұрып атыңның жалын қара! - деп 
тақпақтады бiреу. Қурайты, Көксүн, Мұзтау есiме Арқалық 
батырдың тағдырын көлденең тартты. Елi үшiн, жерi үшiн басын 
бәй тiгiп, жауға аттанған Арқалық батырдың осынау қоңыр 
бөктерде жалғыз жортып, ашулы арыстандай Ажының артына 
таңба басып, сатқын  байды жайратып, ел-жұртын құтқарған 
ерлiгi ереуiлдейдi. Көксүннің мынау дара биiгi  батырдың дулыға, 
сауыт, айбалтасындай, шалқып жатқан апайтөс көкірегіндей 
сезiледi. 

Шiркiн Алтай, қасиеттi қара мекен! Сенi қорғау жолында 
сан–санақсыз сарбазың жанын қиған едi-ау!.. Арқалық, Ызғұтты, 
Сәменбек, Тауасар, Бөке, Зуха, Елiсхан, Есiмхан, Сұлубай, 
Шәрiпхан, Мәнкей, Ақыт,  Мұса, Дәлелхан әрi-сәрi болмастан 
өздерiн құрбандыққа шалды. Зуха қажы қазандай сұсты басын 
қара көпiрге күзетке қойды. Халықтың бақыт, арманын күзеттi ол. 
Тал бойымды балқытқан бiр үндi естiп, Бүркiтбай мен Сұлубай 
шауып келе жатыр екен десем,  уiлдеген Алтайдың қоңыр 
самалы бетiмдi сылады. Бiз Сауырдың сары  жазығынан үзiлiп, 
Қобық шекарасына қарай толқып бара жатыппыз. Мен автобус 
терезесiнен басымды шығарып, әлгi сабаздардың бiр бейнесi  
көрiнiп қалар ма екен дегендей арт жаққа, Алтайдың қат-қабат 
сiлемiне ұзақ қарадым. Қиялдағы теңiздей жөнкiлген буалдыр 
толқын, иректелген бел-белес, боз көде, изен, жусан ғана көзiме 
түстi. Алыста, аспанда жалғыз құс шыр айналып жүр. Мүмкiн, 
балақ бауымен кеткен бүркiт шығар?!. Жол бiрден бұрқыраған 
шаңдақ, қапырық әлемге бастап кiрiп кеттi де, маңайды көру 
мүмкiн болмай қалды. Есiк-терезеден кiрген тозаң қолқаны 
қауып, тынысты тарылтты. Бiр сыпыра сабақтасым басын 
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шытпен таңып алыпты. Құсып, ыңқылдап, өлетiн қой көзденiп, 
зықысы  кетiп отырғандар көп. Бағанағы ән, дырду күлкi ғайып 
болған. Машина  ырғағынан бастары соғылысып кеткен кезде 
көздерiн ашып алады да, бiрiне-бiрi қыржия қарасады. Пенде 
деген осы, қуанышы да, қайғысы да мұрнының желкесiнде 
елбiреп тұрады. Баяндылық, арман, мұрат ол емес қой! Менiң 
денем автобуста, қиялым Аралда жүр.

- Сусын iшiп алсаңшы құлыным! - дегендей болды. 
Қаңырығым түтеп, шөлдеп келе жатқанымды сонда барып 

сезiнемiн.
Қостолағай деген жерден бiр тамақтанып алдық та, Орқыға 

жете қондық.
Орқыдан таң саз бере аттандық. Автобус дөңгелегi үйiрiлген 

қызыл шағыл, қиыршық құм қабырғаға сатырлап бiр мезетке 
дейiн алдаусыратқандай болып келдi де, күн көтерiле бере 
тағы бiр тiрi табиғат  серiк болды. Ол - мыңғырған қарақұйрық 
болатын. Көптiгiнде хисап жоқ. Ана жерден де, мына жерден 
де болымсыз елеңдеп, автобусқа таңдана қарайды. Бар болғаны 
сол, тiптi, қашпайды. Кейбiреуi жолды кесiп өтіп, мөлдiр қара 
әдемi жанарымен жаудырай қарайды. Олардың жұп–жұмыр 
тұлғасынан бәрi де семiз екенi бiлiнiп тұр. Бiз айғаймен соғып 
алатындай елеуреп, жер тебiне даурығамыз. Бiрақ аң онымыздан 
қашпайды. Бір үйiрi  артта қалса, тағы бiр неше үйiр алдымыздан 
шығады. Барлық жазық тек қарақұйрыққа ғана тиесiлiдей. Емiн-
еркiн жайылып, кейде орытқып ойнап, аса бiр бейбiт тiршiлiк 
танытады.

- Шiркiн-ай, атар ма едi. Қуырдағы қандай тәттi мұның. 
Әншейiн үгiлiп  таңдайыңда тұрады, - дейдi жеп көрген кей 
сабақтастарым аузының суы құрып.

- Қойшы, қайдағыны еске салмай, өмешегiмдi үзесiң - дейдi 
тағы бiреуi. 

«Адам осы, екi аяқты мақұлыққа неткен жауыз, неткен 
мейрiмсiз»,- деп  ойлаймын мен. - Мынау бейуаз хайуан түтеп 
келгенде қасқырдың түз тағысының аузынан түгемейдi-ау, 
адамның, тек адамның ғана сұғынан таусылар ма екен! Соны 
сезетiн, түйсiнетiн қабiлет болсайшы хайуанда.  Адам оның 
мекенiне ғана таласып қоймайды ғой, жанына таласады, жанына! 
Көз көрiм жерден тарс қойып, мұрттай ұшырады. Соны сезбей 
машинаның алды-артын орап, жайылып жүргенiн қарашы. Не 
деген бейғамдық!»

Есiме Алтай орта мектебiндегi торғай ұстау науқаны сап ете 
түстi.   Торғай ешқайсымыздың әкемiздi, шешемiздi өлтiрген 
жоқ. Бастықтар  жарлық түсiрдi де, бiз оларға өшiгiп алдык. 
Елеген даңғырлатып, дабыл ұрып, айғай-сүрен салып, тау-тастан 
аюды емес, торғайды қуаладық.  Қанаты талып, дығдыры құрып, 
жылан арбағандай елбiреп келiп топ ете  жерге түседi, басын 
кесiп аламыз да жiпке тiзе беремiз. Кеште ала  көлеңкеде торғай 
ұстау тiптi оңай. Қора қалтқы жапсарына, үйдiң дөдегесіне 
фонар жарығын түсiре қоямыз да, қонақтап отырған жерiнен  
шырқыратып ала беремiз. Ол сорлының дауысы кiшкентай 
қарындасым Қазияның, Мақпузаның дауысына ұқсаушы едi. 
Шырқыраған үнге шыдай алмайтынмын мен. Желке жағымнан 

Алтайдың қара сұр шыңы емес, әкем зiлденiп тұрғандай сезiледi. 
Әйтеуiр, өзiм торғай өлтiргенiм жоқ. Айғайшының iшiнде жүрген 
күнәмдi әруақ өзi кешiрсiн!

Қарақұйрыққа айғайлай–айғайлай жағымыз талды, тебiне-
тебiне  өзiмiз аршадық. Ұшы қиырына көз жетпейтiн сары дала 
қаншалық кең болса, қарақұйрық та соншалық мол, таусылып 
берместей екен. Сағым  ғана, көлкiген сортаң жерден су таба 
алмай тарығады-ау, хайуан үшiн iштей күйзелдiм. Шөлден 
жаратылыстың оған қорегiмен қоса, сусын сыйлайтының  қайдан 
бiлейiн.

Түс ауған мезгілде иен даладан тоңқаңдаған темiр пiспек 
көрiндi, бiреу, екеу емес, он-жиырма емес, неше жүз пiспек.

- Топырақтан сары май ала ма?
- Кiм пiсiп тұр мұны!? - деп даурықтық.
- Сарымайдан да бағалы, мөп-мөлдiр мұнай алады. Анау он екі 

қанат, жиырма қанат ордадай көп күмбездi көрдiндер ме? Бұдан 
былай  топ–тобымен кезiгедi. Жоңғар мұнайдың қамбасы есептi, 
сол күмбездерден  асқанын бак тiркеген машиналар Үрiмжiге 
тасиды. Күндiз-түнi   тынбайды. Темiр жол бiтсе пойызбен 
тасылмақ, жер асты құбырлар тартылмақ - дедi ашушаң кiсiдей 
болымсыз тұтыға сөйлейтiн Әбенбай.

Бiз Қарамай қаласына қонып, ертесi жолға шыққан кезiмiзде 
толтыра  қарақұйрық басқан, төбедей–төбедей бак сүйреп 
қайшалысқан  қотарғыш машиналарды көрдiк. Құт мекенiнiң 
асты үстiндегi байлық, қазына осылай үлкен қалтаға құйылып 
жатыпты.

Сабақтастардың айтуынша, мұнайдан жүзден астам өнiм 
ажыратылып, мемлекеттiң iшкi-сыртқы базарларына салынады 
екен де, ақша болып қайта құйылады екен. 

- Казiргi дүниеде мұнай алтыннан да қымбат. Ең жарақсыз 
жиналған  көктасын тас қиыршығына араластырып жалтыраған 
жол жасаймыз әлi - дейдi Үрiмжi медицина институтынан оқып 
жүрген Орынбай көре қалғанын бiлдiрiп. Жоңғар байлықты 
бойына сiреп, тырсылдап   жатыпты.

 ...Төртiншi қонақта Үрiмжiге iлiндiк. «Алыста таудың тарпы 
бар, қасына келсең моладай, алыста ердің даңқы бар, қасына 
келсең обадай» дегендей,  Үрiмжi қиялдағандай көркем емес екен. 
Андыз-андыз шалынып қалатын  көктөбел сарғыш ғимараттардан 
советтiң колiскерлiгi көрiнгенi болмаса, қаған там-дуалдың денi 
аласа, шаң басқан, түтiн, алабажақ. Шіркiн–ай деп тамсанарлық 
бiрде-бiр мектеп, мекеме, музей, қала көшесiн көре алмадым. 
Автобус жол-жөнекей медицина, таукен техникумына аз-аздан 
оқушы түсiрiп, қалғанымызды Үрiмжiнiң ең басындағы қызыл 
ғимаратқа  алып барды. Ұғыссақ, бұл да Шың Шысай заманында 
совет салып берген құрылыс - “Шыңжан институтының” тағаны 
екен. Үрiмжiге келiп түскеннен бiз маңайымызға аңыра да, 
таңдана да қараймыз...

Менiң есiлдертiм - Сағидия. Ол менен бiр жыл бұрын 
Шыңжаң институтының саяси оқу-ағарту факулътетiне келiп 
түскен. Әнеу күнi сабақ басталып кетедi деп асығып кеткен-дi.

- Қайда жүр екен,  - деп тұлданып тұрмын.
- Қане, балалар, берi жүрiңдер! – дедi, өзiн Нұрсапа 

Мәмекеұлы деп  таныстырған қырмызы мiнездi, құла шегiр 
мұғалім бiздi алдыға бастап.

Қызыл ғимараттың шығыс жағында, ұзыннан-ұзақ созылған 
бiр қабат бар екен, соның ортасындағы есiгiнiң алдына келiп 
тоқтатты. Iрге тасы, қабырға лайымен әлдеқашан көмiлiп кеткен 
жатақ, ендi терезелерден  көрiнiп тұр. Әрi төмен, әрi сыз, күлiмсi 
исi бар сияқтанады. Аралығында тар зал сымағы бар екен. 
Ерсiлi-қарсылы жатақтардан даңғырлаған, шұрқырай күлiскен 
адам дауысы естiледi. Тарбағатайдың, Іленiң, Ақсу, Құмылдың 
оқушылары келiп болыпты. Қазақ тiл әдебиет класына бөлiнген 
Ысқақ екеумiздi Қазез дейтiн сұлу серi сабақтасымыз бастай  
жөнелдi. Мәукен, Тiлетай, Ожан, Жүнiсбек, Қазытай, Керейғазы 
дейтiн  жаңа сабақтастарымызбен таныса қалдық. Бiз жатқан 
корпусты «Шинху ғимараты» деп атайды екен. Шың Шысай 
кезiнде қойылған ат па, әлде, гоминданның жасампаздығы ма, 
әйтеуiр бiздi де осында шынықтыратыны хақ! Мейлi, қалай 
шынықтырса олай шынықтырсын, мен әкем меңзеген  нысанаға 
жетпей тынбаймын. Алдымен аяқты жөндетiп, таяқтан құтылып  
алсам шығанға шығу қиын ба?!
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Түскi тамаққа шыққалы отырғанымызда, есiктен Сағидия 
кiрiп келдi. Оңаша отырсам бассалатындай, аптығып келген ол 
жатақтағы сабақтастардан ұялып, маған сыпайы ғана амандасты. 
Апамның, Қизаттың, Қау атам мен Банудың күй-жайын сұрады. 
Менiң келгенiмдi  жаңа ғана естiптi, лекциядан тарай сала 
жеткенi осы екен.

Адамзаттың сезiмi деген де қызық-ақ. Сағидия маған еркелей 
алмады, қүлдір–салдыр болып әңгiме шертiп отырған Ысқақ, 
Қазез, Керейғазы имамын көрген шәкірттей сызыла қалысты. 
Қарындасымның қыз  болғандығын осы құбылыстардан сездiм. 
Бiр түрлi мақтаныш сезiмi, және әлде нендей қызғаныш оты 
жүрегiмдi нұқып өттi. Мынау Қазез, Ысқақ, Керейғазы сияқты 
бiрiнен-бiрi өңдi, бiрiнен-бiрi бауырмал, бiрiнен–бiрi өткiр, 
саналы жастарға Сағидияны қимағаным ба, бұл қалай өзi 
деп ойладым. Қоңырау үнi естiлген соң жатақта отырғандар 
асханаға жөнелдi. Қазез бен Керейғазы тамақ алып келмекші 
болып әзiлдесе шығып кеттi. Оңаша қалған Сағидиядан үйрену 
жағдайын, Үрiмжi емханаларының  жай-күйiн қолғанадай 
қузадым.

- Ұзақтан берi қайта-қайта барып дәрiгер, сестраларымен 
танысып,  емдеу техникасын бақылап, зарыға күткенiм осы жұмыс 
едi. Мынау аяқ жақ iргемiзде Үрiмжi қалалық үшінші докторхана 
бар, дәрiгерiнiң денi медицина ғылымың жетiк бiледi. Советтен, 
Шаңхайдан оқыған мамандар. Әсiресе, хирургия бөлiмi қуатты, 
қашан, қай күнi жататыныңды ұқтырсаң  болды, өзге жұмысты 
мен ыңғайлаймын! – дедi.

Қуанышымда шек болған жоқ. Соны құттықтағандай 
Қазез бен  Керейғазы екi тегене ет, сорпа, алты-жетi қалаш нан 
алып келiптi. Мектептiң жатағы жаман болғанымен, асханасы 
айтақалсын жақсы  екен. Таңертен сүттi шай, сары май, немесе 
майы кiлкiген тәттi доғалатпа,  кешке қуырдақ, түске бiрнеше 
түрлi тамақ берiп тұратын көрiнедi.  Керейғазы мен Қазездің 
алып келген бау-бау қанттан-ақ бұл сөздiң шындығы көрiнiп тұр. 
Бiз кең отырып тамақтанып алдық.

Түскi тамақтан кейiн қазақ тiл әдебиет класында оқитын 
бейтаныс сабақтастар екiден-ұштен келе бастады.

- Мынау Шәріпхан, анау Тәлен. Тәленді кешегi кезектен тыс 
құрылтайымызда класс бастығын сайладық. Өзi  коммунист. 
Ал мынау батпақ қараның аты – Бақытхан, әкесi - Байжұма. 
Жерiмiзде екi ғана қатыны болған, гоминданның ауылдағы 
мансаптысы едi. Ендi не болатынын өздерiң көрерсiңдер. Өлең 
дегендi   төгiп тастайды. Мүйiзiн қағып алсаң да, басын шайқай 
қоймайтын шойын бұқа. Мынау қара шегiр, көкжал - Жұмәдiл 
дейтiн бозбала. Аспанда құдай, жерде бiр Тұрыспай деп, 
халықты сескендiрген байдың ұлы болыпты. Мына Қазез секiлдi 
жетiмдермен қатар бұл да халық үкiметiнiң  алақанына келiп 
отырды. Тауға қарап ұли ма, қора-қопсымызды амандап бере ме, 
оны кейiн көремiз.

 Ал  мынау жымың-жымың еткен ақсары жiгiттiң аты - 
Ысқақ. Әңгiмесiне қарағанда, әкесi Мұқайдың алты ұлын алты 
қасқыр дейтiн  көрiнедi, сол алты қасқырдың бiрi осы. Болымсыз 
талтақ бiткен аяғы  жүрiскер, футболист болатын кiсi сыңайын 
танытады - деп бiрнешеуiн таныстырып, ендi маған келдi. - 
Мынау балдақты, бүркiт қабақ, тұман көздiң аты - Ғалым. Заты 
Ғалым бола ма, зәлiм бола ма, оны сайтан бiлмесе, бiз бiлмеймiз. 
Менiң таныстыруым осымен аяқталды - дедi оймақ ауыз, күлiм 
көз, қыз бiтiмдi Керейғазы мүп-мүләйiм ғана тыныс алып. 
Сабақтастардың iшек–сiлесi қатып, күлiп жатыр. Керейғазының  
таныстыруында жай ат, адрес ғана емес, кесек-кесек образ, 
характер  жатқан-ды. Қазез бен осы сабақтасымның қаралықсыз, 
ақжарқын тұлғасы  маған ең алдымен ұнады. Зеректiгiне, 
психологиялық барлау шеберлiгiне қайран қалып отырмын. 
Бiрнеше күн, бiрнеше сағат емес, он неше жыл бiрге болған 
адамды сипаттап берудiң өзi қандай қиын. Керейғазы мүдiрген 
жоқ. Оның тiлiн әдiлет, шындық қана өткiрлеп, ұштап тұратын 
сияқты. 

Таныстықтан кейiн–ақ Тәлен бiздiң аты–жөнiмiздi жоқтама 
журналына түсiрiп, Шәріпхан “тұрмыстық қаражаттарың” 
деп бес–бес сомнан ақша таратты. Көрпе, одеал, iшiне қоға 
уылдырығы толтырылған жастық бәрі-бәрi үкiметтiкi екен. 
Класқа кiрген соң қағаз, қалам, сия таратып беретiн көрiнедi. 

Коммунизмге бiр ғана таңда келiп  қалғандай сезiндiм мен.
Осы рас па, қабiлетiңе қарай iстеп, қажетiне қарай 

қамдалатын қоғам, ерекше жетілген елде ғана iске асады деушi 
едi. Оқушылардың тұрмысы осыншама жетiле қалуы, жердiң 
асты-үстiнен, байлардан қампескеленiп құйылып жатқан 
ақшадан, қамбаларға бұғылып жатқан астықтан келiп жатыр екен 
ғой деп ойладым.

Түстен кейiн класс тәрбиешiмiз Ақметбек салдырлап кiрiп 
келдi. Аузы қаймыжықтай, жұқалтаң қызыл сары азамат екен. 
Қоңыр костюм, жалтырата тараған ұяң қара шашы, қаздаңдаған 
жүрiсi, тық-тық еткен сөзi жас мөлшерiнің өзiмiз қатарлы екенiн 
бiлдiредi. Бірден Алтайдан жаңа келген сабақтастардың қолын 
алып, атын сұрап, сiлкiлеп амандасып жатыр.

- Сен балдақпен қалай оқисың, Ғалым? - дедi менiмен 
амандасқан кезiнде.

- Балдағым оқымайды, өзiм оқимын! - дедiм мен. Балалар ду 
күлдi. Ақметпек мұғалiм сәл ыңғайсызданып қалғандай болды. 
Мектептiң  

жаңадан ашылғанын, саяси жүйелік басқарылуы ақуалында 
қиыншылық бар екенiн, биылша тiл әдебиет факультетi 32-ші 
бастауыш мектепте оқитын болғанымызды, Сұраубай, Нұрсапа, 
Имаммади, Төлеухан қазақ класының граматика, логика, әдебиет, 
тарих, саясат сабақтарын беретiндiгiн, кейiнгi жылдары ханзу 
профессорлары леция жасайтындығын ескерттi.

- Сабақтасымыз Ғалым айтқандай, балдақ оқымайды, адам 
оқиды. Қиындыкты  жеңiп, берiле үйренулерiңiздi үмiт етемiн! 
– дедi Ахметбек.

Жауапты мұғалiмiмiздi көрiп, мектептiң оқыту программасын 
естiген соң қуанышым молайды. Қазез, Керейғазы, Ысқақ үшеуiңе 
больницаға түсетiнiмдi айттым да, докторхананың дарбазасынан 
аттадым. Сағидия алдын ала сөйлесiп, төсек дайындатып қойған, 
Рафхат дейтiн татар дәрiгер менi көргенде қайнап кеттi:  

- Қазақ, мiне өмiрмен осындай ойнайсыңдар! Қу сүйектiң 
күлiн салу деген қайдағы тағлым, ол сүйекте реакция жасайтын 
элемент болудың сыртында, микроп болады, сепкен заман 
ушығатын себебi содан. Тiзенiң  қақпағын балтамен бөлiп, 
астындағы сұйықтықты ағызып жiбергенiңмен  қоймай, 
берiшке айналдырғансың, сұйықтық жасау, тобық жасау бiздiң 
қолымыздан келмейдi, ата-анаңның ғана қолынан келедi. Ежелгi  
мекенiңе қайтып, қайта толықтатып кел ендi үйтсе!

Мен тiс жарып, тiл қатпадым. Жер-жебiрiме жеткенiмен 
шығарып тастамайтынын, аяғымды iле байлап болса да бастырып 
беретiнiне сенiп  жатырмын. Балдақпен  жүргенiмдi көре тұрып, 
төсек шығартып берген  өзi ғой. 

Ақыры операция жасайтын күнде жеттi. Төбесiнде 
машинаның  көзiндей үлкен сәулелi шырақтары бар бiр үйге 
дөңгелектi зузамен алып барды да, мұрныма әлде ненi искеткендей 
болды. Жүрегiмнiң лық етiп жоғары көтерiлiп аузымнан шығып 
бара жатқанын ғана сездiм, содан әрi не болғанын бiлмеймiн. 
Болымсыз ес шақырған мезетте, әлде нендей  қалың шүберектi 
бiреудiң қайшымен қырт–қырт кесiп жатқанын, онан соң 
бiреулердiң әлде ненi қашаумен оя бастағанын естiдiм, тiтiркене, 
ышқынып қалсам керек, жағымсыз иісi бар әлгiндегi жан алғыш 
тағы да қолқамды қапты. 

Сағидияның бетiме тамған жасынан ес жиыппын. Он бiр 
сағат өлiп жатқанымды, өздерiнiң де сасқалақтап қалғанын 
ұқтырды сестра. Рафхат қасында күзетте отыр екен.

- Бiздi де шошытып, қарындасыңның екi көзiн шарасынан  
шығарып, ақыры жан шақырдын ба, жiгiтiм! Мектебiңнен адам 
немесе қарындасыңның қол қоймағаны есiме түскенде, iшiмнен 
қан өтiп кете  жаздап едi. Әйтеуiр, аман қалдын, менiң су iшерлiгiм 
үшiн, – деп езу тартты. Оның күлкiсiнiң өзi қорқыныштан 
туғанын бiле қойдым. Көкшiл  жанарының бергi қабатында 
мөлдiреген бiр қабат перде, атап айтқанда жас iркiндiсi тұр 
едi. Адамды азаптан құтқару үшiн, жанын тiккен  доктор рухы 
өзегiмдi ме, жұлынымды ма, жоқ, әлде жүрегiмнiң бiр жерiн бе, 
айрықша шымырлатқандай болды. Шот аяғым кәдiмгi қалпына  
келтiрiлiп гипiстелiп тасталды. Соған қуаныштымын. Не нық 
басып жүре алмай, не тiзе бүге алмай, бiр аяғымды өспедей 
салбыратып үш жыл өксiген өмiрiм көз алдыма келгенде, Рафхат 
жарты жанымды қайта  әкелiп бергендей қуанамын. Балдағымды 
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тастап, рухани азабымды тастап, сау адамдар қатарлы жұмыс 
iстей алатын болсам, одан артық не  тiлеймiн?!.

Бiр тәуліктен кейiн барып мастандыру дәрiсiнiң уы тарап, 
сүйегiмнiң  қақсағанын сезiндiм. Қақсамақ түгіл жарылып кет, 
кемiрудi бүгiн ғана көрiп отырғаным жоқ деп қасарысамын мен. 
Қабағымның болымсыз шытынуынан жайымды бiле қоятын 
сестра, орта стакан сұйық дәрi  жұтқызып жiбердi де, бiр 
шыныдай қуырдақ жегiздi. Сұйық дәрi iшкен кезiмде өзегiмдi 
өртегенiмен, аздан соң Төрт торғайтыны  аралатып, рахатқа 
бөлейдi. Он бес күннен кейiн барып iшiп жатқаным арақ екенiн  
бiлiп қалдым. Арақ пенденi аздырады, денсаулығын арандап, 
құлқын  бұзады дейтiн әкем. Осыдан бастап сұйық дәрiнi iшпей 
қойдым. Уколмен тамырымнан құйып жiбермесiн осылар 
деген бiр қиял басыма келе бере, күлiп жiбердiм. Ақымақ ойды 
Рафхатқа, медицина ғылымына  таңғаныма бетiмнiң оты шықты. 
Ай жарым дегенде сүйегiмнiң қақсағаны да сап болды. “Мың 
бiр түн”, “Қазақ повестерi”, “Бота көз”,“Оянған  өлке”, “Қасым 
Аманжолов өлең-дастандары”, “Абай” ,“Абай жолы”, “Қазақ 
әдебиет тарихының очерiктерi” қатарлы кiтаптарды жастанып  
алып оқи бердiм. Менiң сол кездегi түсiнiгiме осы кiтаптардың 
бәрi мiнсiз сезiлетiн. Өмiрдi iшнара жасанды, жайдақ бейнелеген 
құбылыстар жоқ деп ойлайтынмын. Адамзаттың арманы, 
тарихтың талабы, заман ықпалы деген нәрселердi, тiптi де 
ойламаппын. Автор мен шығарманың   тумысына, жаратылыстық 
дегеңгейден емес қоғамдық тұрғыдан қарай берiппiн. Бiр кезде 
“Шiркiн шындық” деп өлең жазып әкемдi қуандырмақ болған ой, 
қиялымның мүлде үстiрт, сыңар жақтылы екенiн ендi  түсiндiм.

Сағидия әр күнi келiп тұрады. Өзiне өтiлген сабақты 
меңгерудiң сыртында, менiң класыма таратылған конспект, 
сөйленген лексия, талап-мақсаттарды ұғысып, материал жинап, 
көз қарақты кiсiлермен кеңесiп, сонан соң маған сабақ өтедi. 
Төрт айдан кейiн мен докторханадан  шыққан кезде факультет  
маусымдық емтихан алып жатыр екен. Сұрау  кесек көрiнедi. 
Менiң қазақ тiл әдебиет класында оқитынымды бүгiн ғана көрген 
iшнара оқытушылар:

- Емтиханнан өткен өтпегенiне қарайық - дедi желбезектерiн 
бүлкiлдетiп.

- Е, жiгiтiм, таяқты емханаға тастапсың, өзiң қайда кетер 
екенсiн? - дедi Ақметбек арқамнан қағып.

- Алаңдамаңыз, адам оқиды, қиыншылықты жеңiп, берiле  
үйренулерiңiзді үмiт етемiн дегенсiң. Емтихан нәтижесi өз 
төрелiгiн айтар! – дедiм.

Сынау майданынан негiзгi алты сабақтан төрт жүздiң 
үстiнде номер иелеп шықтым. Ең жақсы оқыған Тален, Қазез, 
Бақытқанның нәтижесi  менiң сәл алдымда ғана екен. Сағидияның 
маған жасаған  лекциясы, класта өтiлген  конспектерден биiк, 
жан-жақты болған екен.

Педагогика институтынан тұңғыш қазақ тiлi класында 
оқытушылар  бiздi оқытқан жоқ, өзiмiздi-өзiмiз оқыттық десем 
күпiрлiк болар. Сұраубай, Ақметбек, Төлеухан секiлдi өз кәсiбiне 
маман қандай кесек сұрау қойсаң да жауап бере алатын, шойбау 
оқытушыларымыз да болды. Класқа бiр–екi сағат кiрген соң-
ақ, өз кәсiбiн өзi түсiне алмай, ештеме ұқтыра алмай, қарасын 
өшiрген оқытушылар да болды, сол себептi көбiнесе өзiмiздi-
өзiмiз оқыттық. Бiреу әңгiме, бiреу өлең, бiреу сын жазады, 
немесе сын тарихы, әдебиет тарихы, мәдениет тарихы туралы 
зерттеу жүргiзедi. Осы еңбектер әр күнi оқылып додаға түседi 
де жатады. Шығарманың тақырыбы, мазмұны, образдылығы, 
логикалық, эстетикалық жаңалығы  сөз сөйлемiне дейiн 
талқы болады.  Ерте ғасыр, орта ғасыр әдебиетiмен, грек, рим 
мәдениетi мен салыстырылады. Сабақтастардың пiкiрiне 
шыдай алмай қызарақтаған, шамданған кiсiнiң өзгеден ұрлаған, 
өзгеге елiктеген  қиянаты да ашылады. Тiлiндегi ұйғырша, 
парысша, арабша, ханзуша сөз атауларды бiр мiн, дәрменсiздiгi 
есептелiнедi.

 Сабақтастар жазған шығармалардың додаға түспегенi 
кемде-кем. Додаға түскенiнiң мақталғаны болған емес. Себебi, 
жазғандарымызда тың тақырып, келелi ой, жарқын желi, сенiмдi 
образ кем, ұлт пен заман  тiлегi күңгiрт шақыруға алаңдағандықтан 
шындық бұрмаланып, нәтиже  дәнеңенi меңгере алмаған.

Педагогика институтының тiл-әдебиет факультетi Қазақстан 

әдебиетi және Қазақ Республикасының оқыту программасы 
арқылы Сервантес, Шекспер, Тагор, Байрон, Пушкин, Абай, 
Гоголь, Мұхтар,  Шолохов, Ли-бай, Ду-фулармен таныстырды. 
Әр заманның әдебиет ағымдарын, автор даралығын, қоғамдық 
маңызын ұғуға, өз беталысымызды өзiмiз дұрыстап, өз 
сүрлеуiмiздi өзiмiз айқындауға жетеледi. Қазiргi Шынжаң 
қазақтарына таныс авторлар Бақытхан  Байжұма, Жүнiсбек Нүсiп, 
Ожан Оразбек, Жұмәдiл Маман, Қыдырхан Мұқатай, Керейғазы 
Нұрсадық, Газез Райыс, Ысқақ Мұқтай, Мәукен  Дулатов, Ғұсман 
Мұқаметқали және мен бiр ұядан ұшқан тiрнектер едiк.

1957 жылдың орта шенiнде “стил дұрыстау” дейтiн саяси 
тасқын жаланып жетiп келдi. 

- Қызылтудың астында туылып, партияның мәпелеуiнде 
ержетiп келесiңдер. Қоғам өздерiңдiкi, үкiмет пен партия 
өздерiңдiкi, ашылыңдар,  сайраңдар! Барлық гүл шешек 
атсын, жалпы жарыса үн қатсын,  партияға сынды пiкiрлерiңдi 
берiндер! – деп аттанысқа келтiрдi. Газет, радионың партияға 
үкiмет органдарының, қаттам–қаттамның жақ жаппай дәрiптеп, 
оқытушы, оқушылардан, қалың халайықтан күтетiнi партияға 
пiкiр беру. Мектеп қайта-қайта жалбарына берген соң, бiлген, 
түсiнбегенiмiздi жасырмайық, партиямыз бен халықшыл 
үкiметiмiзге себептi болар деген оймен сайрай жөнелдiк. Мен 
былай деп сайрадым:

- Серiктесу, коперацияласу - халықтың талабы емес, халыққа 
зорлап таңылған қағида. Жұрт жiгерiн сындырып, қалыпты 
өндiрiстiң өзiн  ойрандады. Хандар (қытайлар) қоныстанған 
жерге өндiрiстiк құралға қатысты саясатты, қазақ ауылына 
алып келу марксизмдi дамытқандық делiнбейдi.  Шыңжаң 
бейбiтшiлiкпен азат болды деген сөз бiр жақтылы айтылған. 
Үш Аймақ төңкерiсiнiң қан тасқыны әлде қашан Шынжаңдағы 
Гоминдаң  үкiметiнiң быт-шытын шығарған. Керi төңкерiсшiлердi 
жаныштау көлемiне  үш аймақ төңкерiсiн қолдаған жоғарғы жiк 
адамдарының бәрiн кiргiзу әдiлдiк болмады…

Ұлттық буржуазияның халық қатарына кiретiн сипаты қазақ 



106

пен моңғолдарға сай келмей ме? Ол нелiктен?
Әскери өндірушiсі, шекараны қорғаушы, Шынжаңдағы 

бiрлiкте көркейтушi, аз санды ұлтқа мәдениет ұрығын себушi 
деген бағытты  атқаруы жетерсiз болды. Олардың ең бiрiншi 
iстегенi орманды, кендi  өңiрлерге көз салу болғандықтан, әр 
жерде дау-жаңжал молайды, мұны түзету керек…

Бiз Шынжаңдағы байырғы халықтарда өзiндiк қалалары, 
сауда базарлары, дәстүрлi мәдениетi, тарихы болған халықтар, 
ұлы Ленин осындай халықтар туралы өшпес тәлiм берген. Дүние 
пролетары көсемiнiң  тәлiмiне құрмет етiлу тиiс.

 Мұнан сырт, қойша өрiп жүретiн қарақұйрық мото мiнген 
көзсiз мергендердiң мылтығынан оталған соң, Жоңғардан ғайып 
болуға айналды деп экологияны қорғаған болып, ұзақ сөйлегенiм 
тағы бар болатын. 

Содан 1957 жылдың соңында автономиялы районнан арнаулы  
жiберiлген қызмет группасы мектебiмiзге келдi де, бiрнешеумiздi 
ортаға сүйреп шығарды.

- Бұларың не? Бiз неден жаздық? - деген сұраумызға:
- Партияға, пролетариат диктатурасына уыттана шабуыл 

жасадыңдар.  Оңшыл, керi төңкерiсшi, ұлтшыл элементсіңдер, 
- деген жауап берiлдi. Елу адамның әдiрiсiне арналып үлкен 
сабақхананың қабырғасына жылан, шаян, есек, бүйі және 
қайдағы аруейлер сызылған үлкен қатты қағаз жапсырылды. 

Iшiнде менiң де есiмiм бар.
- Ақау, мұнысы қалай?  «Барлық гүл шешек атсын, жалпы 

жарыса  үн қатсын, көмек қолдарыңды созыңдар» деген едi ғой,- 
дедi Бақытхан. 

- Батпиған сенiң түрiң анау. Бұжырайған менiң түрiм мынау. 
Екеумiздiң  гүлге ұқсамайтынымыз белгiлi ғой. Оған несiн 
ренжисiң?! – дейдi,  Тұрдақын дейтiн қалжақой сабақтасымыз.

- Әй, үкiметке қарсы пiкiрi бар кiсiнi осындай тәсiлмен аузын  
аштырып алу емес пе? - дейдi, өзi жұмған аузын ашпаған тағы бiр 
сабақтасым бiлгiрсiп. 

- Сөйле дегенi рас, сөйлегенiмiз де рас. Ендi жауап бермей, 
тексермей амалымыз жоқ - дейдi  Қазез  мұңая басын салбыратып.

Мен “партияға, пролетариат диктатурасына уыттана шабуыл  
жасадыңдар!” деген сөздi еске түсiремiн де, онысы рас деймiн. 
Өйткенi   шындықтан улы, шындықтай мейрiмсiз не бар, бұл 
дүниеде деп өзiмдi жұбатамын.

Класта, факультетте бiр қанша дүркiн тергелiп, күреске 
алынған соң, кiрпiш құю, көмiр қазу, тас шағу секiлдi 
еңбектерге жегiле бастадық. Қазақ тiл әдебиетiнiң бiзден 
кейiнгi класында оқитын тiкше көздi, тiгiл мiнездi,  қара сұр 
бала бiздi шақылдатып басқаратын бастық болды. Ол еңбекке  
бөледi, үйренуге ұйыстырады. Кейде көсемсiп заң жөнiнде, 
саясат жөнiнде  жосылтып сөйлеп кетедi. Бiр ауыз, жарты ауыз 
бөгде пiкiр айтқан кiсiмен ерегесіп, шармаяқтасады да жатады. 
Қазез, Бақытхан үшеумiздiң ондай  жайдақ кер істе шатағымыз 
жоқ. Үстi-басымыз қарала батпақ болып, жұмысымызды iстей 
беремiз. Мен қоқыс шығаруға жегiлгенмiн. Қоқыс  өртеу, қоқыс 
шығару қыста жайлы сезiлгенмен, жазда - тозақ жұмыс.  Күлiмсi 
газ иiсi қолқаңды қабады. 

Мәссаған, жасыл төскей, салқын жон, жайқын өзен! Көзiме 
құйылған ащы тердi, тердi емес-ау сорды  жеңiммен сүртiп, 
қатiгез суалған  өмiрдi тағы да қақтап еме бермек боламын. 
Қоқыс қолымды ғана емес, жүрегiмдi жаралайды. «Титтей 
айыбы жоқ адамды өзгертуге зорласа, ол несiн өзгертедi, одан 
не нәтиже шығады»,- дегенді  ауыздан шығаруға батына алмай, 
демiмдi қайта жұтып жүре бердiм. Осы жылы өлеңдi көп жаздым. 
Арманымды, мұңымды әкемнiң әруағына жолдауды ғана мұра 
еттiм. Газет, журналдың басатын, баспайтынына қарамадым. 
Өзге сабақтастарымыз 1959 жылы мектеп таусып  жер–жерге 
қызметке бөлiнiп кеткен. Қазез, Бақытхан, Ысқақ, Жүнiсбек, 
мен бесеумiз “дербес курс оқиды!” деген атпен бөлiнбей қалдық. 
Бiздiң  азды-көптi сайрап қойғанымыз бар. Жүнiсбек күнәдан 
пәк, пәледен әулендей межемдi ой ойланбайтын жас бала болған 
соң, бiздi бақылауға  қажетсiнiп қалдырған болса керек. Ұйғыр, 
қазақтан құралған дербес   курстың класкомына бiз өзеленiп 
отырып соны сайлатып алдық. Өзi қол тоқпақтай, арамдығы жоқ, 
момын бала. Қия басса торғайдай  шырқыратып, сабап алумызға 
да болады. Бiр күнi Бақытхан оған тiзесiн сәл батырыңқырап 

жiберiптi, Жүнiсбек Ақметбек мұғалімге дәттеп барса керек. 
Сәлден соң-ақ тақтай едендi залдың мүйiсiнен тық-тық басқан  
аяқ дыбысы естiлдi. Сезiп тұрмыз. Ақанның қаздаңдаған жүрiс 
ритiмi. Мен темекi тартып тұрғам, жасыруға үлгiре алмай, 
қолымды артыма ұстап тамға сүйене қалдым. Ақан алдымнан 
өтiп бара жатты да:

- Аузың - ошақ, мұрның - моржа! - деп саусағын безедi.
Жоғарғы мектептерде темекi тарту, арақ iшу оншалықты  

шектелмейтiн. Мұғалiм  қалай ширыға қалды дегендей артынан 
Қазез, Ысқақ үшеумiз де кiрдiк.

«Жүнiсбектi бармақтай бала дегеніңізбен жұдырығы тастай 
қатты. Алдымен ұрған өзi! “Тырнадан би қойсаң, басыннан 
қиқу кетпейдi” дегендей әңгiр таяқ ойнатып болды бәрiмiзге», 
– дедi Бақытхан  шiмiрiкпестен. Бiз де осы рас дегендей пейiл 
бiлдiрдiк. Iс жүзiнде, Жүнiсбек Бақытқанның бiр санындай ғана 
болатын. Алпамсадай Бақытханға  оның  соқтығуы мүмкiн емес-
тi. Шыжылдатып оны iстiкке албаты шаншыған сол кезiм еске 
түскенде, арқамнан тер шығып кеткендей  сезiнемiн!

Бұл кезде 56 жылғы майдымайға сапырған тұрмыс көзден 
бұлбұл  ұшқан. Жейтiнiмiз - гаулияң момасы (буға пісірілген 
нан) қара ағаш, алабота, қышыма жапырағы. Жүгерi  ұнын суға 
сеуiп қайнатқан шылансыз ботқа. Бес  сомдық тұрмыс қаражаты 
тұрмақ, соқыр тиын да берiлмейтiн болды. Базардың өзi қаңырап 
бос тұр. Нан, тәттi, темекi, арақ емге табылмайды. Аспүзілдің бәрi 
қорапталған. Көшеден, киноханалардың алдынан темекi тұғылы 
да кезiкпейтiн болды. Барлық халық қан-сөлi жоқ, әруақтай  
бозарып, бет-аузы көлкiлдеп, бiр айға жетi кило астықтты 
қағажу етедi. Тiсiнiң түбiн сорған тұрғындардың арманы - қарын 
тойғызу, аштан өлмеу. Сондықтан көзiне көрiнгендi жейдi.

- Бұл қалай, нелiктен?! - деп сұрау қойған бiздi мектеп  оңшыл, 
ұлтшыл, керi төңкерiсшi деген үш сойылмен қара құсымызды 
дәлдеп соғады. 

“Жау жағадан алғанда, бөрi етектен алады” деген осы, 
сендердiң   Жиянгер аталарың қарызымызды қайтар деп 
республикамызды  жөргегiнде тұншықтырып өлтiрмек болғанда, 
сендер балақтан жабыстыңдар! - дейдi зәрленiп. Бiз өзара 
күбiрлесiп: “Бәрi де жөн”,- деймiз..

Бұл кезде Сағидия қызметке шығып, ай сайын елу неше сом 
айлық  алатын болған. Оқта-текте ашылатын асханалар мен 
қамдаулардың  удай қымбат  қуырдағы, прандiгi, жемiс шырыны, 
темекiсi үшiн сол болымсыз айлықты мен құтайтпаймын. Сағидия 
өзi аш жүрсе де, тапқан-таянғанын менiң аузыма тосады. Әкесiне 
iзбасар, мелжемдi ақын, жазушы  жетiлдiрмекшi ол. Өзiнiң жүрек 
қанын, маңдай терiн осыған ғана арнамақ.

Шынында менiң ақын, жазушы болуыма Сағидияның 
сiңiрген еңбегi   есепсiз-дi. Мен жазған өлең, дастандарды 
оқып, сабақтастар мен  мұғалімдер таппаған кiнәрәттi тауып, 
кесек-кесек ой, көркемдеу амалын қосатын. Менi қалтқы, 
қаралықсыз, алмастай өткiр шындықпен   көл-көсiр махаббат, 
адамгершiлiкпен тәрбиеледi менi. Менiң шығармаларымда жұрт 
көңiлiннен шығатын түршiктiретiн образ бар болса, бұл қуат  
жоғарғы үшеуiнен келген.  

Күндiз-түнi ойланбай, бас қатырмай отыра алмайтын едiм.
“Өлең туралы өлең” атты шығармамда:
Өлең, шiркiн өлең,        
Өмiрлiк машығым,
Өлең, ең ару, ең зерделi қимас ғашығым!
Келедi көп мезетте жұртты ұйықтатып, жасырын!
Ми бейне кен тауы, 
Жатқан қатпарлана.
Қиял – қиырсыз шатқал, дала,
Тынбай қаза беремiн ой асылын.
Ит жесiн, бос мылжыңның көке жасығын!
деуiм зәредей де өтiрiк емес-тi. Көбiнесе көрпеге оранып 

жатып алған соң, шам өшiп өзге дүние тынышталған соң, өз 
миым өзiме еркiн тиедi. Жазбақ болған тақырыбымның тарихы, 
сiлемi, ұлттық дәуiрлiк белгiлерi, дара характерi, өзiне сай тiлі 
көз алдыма, көкiрегiмнiң түбiне сайрап келедi. Мен соларға 
қарап отырып жаза беремiн. Ұзын-ұзын тiлiп, дайындап алған 
қағазым таң атқанша жетедi. Түнде аяқталмағанын жексенбi күнi 
класқа жалғыз барып алып жалғастырамын. Талығу, қажу дейтiн 
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нәрсе онша ойыма кiрiп шыққан емес.  Бар зәруiм  - ауашалық 
және темекi ғана! 

Осындай рахатқа шомып отырған бiр жексенбi де есiктен 
екi кiсi кiрiп келдi. Алдымен кiргенi - кеусiрдей бұйра бас, атан 
бiтiмдi Мақатан Шәріпханұлы едi. Оны сыртынан танитынмын. 
Қырмызы, қызыл шырайлы өлеңдерi поэзиямыздың сүйкiмдi бiр 
бояуындай көрiнетiн. Оның артынан кiрген қыр мұрынды, қара 
көздi, сұлу қара торы азаматты Сағидияның мекемесiнен бiр-екi  
дүркiн көрiп  қалғанмын. Бiлерi мол, ойлы, милы кiсiдей сезiлген. 
Аты - Аймұхамет фамилиясы - Аманқұл. 

- Аптасына бiр келетiн жексенбiнi класта жалғыз өткiзсең 
қалай болады?.. Жүр, Сағидияның қасына барып, ойнап күлiп 
қайтайық! – дедi, Мақатан қағаздарымды өзi жиыстыра бастап.

Маған кездейсоқ бiр ой келе қалды. Сағидияның қасына 
баратынымыз, сол жерде ойнап-күлетiнiмiз қалай?.. Әлде, осы 
екi қырғидың  бiрi менiң жалғыз торғайымды торып жүрген 
болмасын. «Абай бол, Ғалым!» деп өзiме өзiм сигнал бердiм.

- Ұсынысыңызды түсiне алмадым. Мақа, сiз сауық кеңеске 
шақырып, Сағидияны әурелейтiнiмiз қалай? Одан да осы жерде 
отырып-ақ кеңесе  бермеймiз бе? - дедiм.

Мақатан мен Аймұхамет бiрiне -бiрi қарап, аңтарылып қалды.
- Қане, отырыңыздар, жаңа өлеңiңiз болса оқыңыз, Мақа! – 

дедiм тосаңсуды бұзғым келiп.
- Алдымен өзiң оқы, мынау жазып жатқаның немене проза 

ма, поэзия ма?
- Проза!.. “Қашқын” деп ат қойып, қазақтың үш мемлекетке 

телiм  болған тағдырын сипаттамақшы едiм. Әлi жазылып бiткен 
жоқ. Өлең оқу мiндетi маған жүктелер болса, “Жәннаттағы кiсi” 
дейтiн өлеңiмдi  жатқа айтып берейiн,- дедiм.

Өлең оқылып болған соң, Мақан ала бөтен қызынып: 
- Әй, Ғалым баспаларға берiп пе едiң осы өлеңдi? Өлең-ақ 

екен шiркiн! - дедi.
Әлде нендей себеппен тiтiрене, тыңдаған Аймұхамет: 
- Басылатын өлең екен, - деп қалды. 
Қонақтарымның неге былай лақ етiп, бар сезiмiн бiр өлеңiме 

үйiп-төгiп бере салғанына қайран қалдым. “Жәннаттағы кiсi” 
шынымен-ақ жақсы өлең болғаны ма?! 1958 жылы «Шынжаң 
әдебиетi» журналына ұсынған едiм ғой. Екi әңгiме, бiр дастан, 
тағы да жетi-сегiз өлең бергенмiн, содан бiреуi де басылғаны жоқ. 
Ендi келiп журнал редакциясында отырған Мақанның “берiп пе 
едiң ” деп тәлiмсiгенi қайткенi?! Мен осы өкпе-назымды айттым.  

- Ол ес-ақылды алған бiр жылдар болып еді ғой! - деп 
күрсiндi. Мақатан. Сосын  “Жәннаттағы кiсiнi” көшiртiп алған 
соң, бiраз салмақтанып келген шаруасына ойысты. 

- Ғалым, бiз саған құдалық жол-жосынымен келiп отырмыз. 
Мынау  Аймұхамет пен Сағидия бiрнеше жылдан берi сөз 
байласып, бiрiн–бiрi сынасып жүредi екен. «Сынасып болдық, 
ендiгi өмiрлiк қосағым осы,  рұқсат берсiн ағамыз. Осы тiлегiмiздi 
айтып бер»,- деп менi алып келдi. Үлкендердiң батасын алды. 
От жаққан жердi көрдi дейтiн ауыл аралас, қой қоралас отырған 
жер емес. Бiрi - Алтай, бiрi – Іледе; дүниенiң екi бұрышында 
дегендей, алшақ жатыр. Сонда қорытқан ақылымыз мынау – 
сен риза болсаң, құдай, әруақ риза деп бiлдiк. Бұған не дейсiн? 
Айтарың болса ашық айт! – дедi.

Мен ойланып қалдым. Сағдияның болашағына, тағдырына 
жеңiл-желпi  қарайтын қақым жоқ қой. Қанапия үшiн, Кәмила 
үшiн, барша туыс-туған үшiн ойлануым керек! Бұл өзiмнiң 
жүрегiмдi кiмге ұстату дегендiк. Заман болса мынау. Аймұхамет 
зерделi жан секiлдi. Қызыметтестерi құрақтай жапырылып, 
сыйлап тұратын. Баспасөз бетiнде жариялаған бiр-екi  мақаласын 
да оқып қалғанмын. Қарадүрсiн емес, ғылыми негiзi мықты, 
дәлелi бар, жалған, жасанды мiнезден аулақ жан көрiнген. Оның 
үстiне Сағидия кiсi танымайды емес, бiреудiң алдап-арбағанына 
мен түссем, түсермiн-ау, ол түспес. Мақұл-ақ деп ойладым iштей.

- Сырттан сауда жүргiзгендей не деймiз, Мақа. Iстiң жөнi 
осы болса Сағатайдың жатағына-ақ барайық! Төрт қара көз 
түгел отырған жерде, оның өзi билiгi шешсiн бұл бұйымтайды. 
Аймұхамет мiне өзiнiң ойы мен бойын алып келiптi. Сағатайдың 
нендей арман тiлегi, көңiлiне бүккен көлеңкесi бар екенiн мен 
бiлмеймiн ғой. Ол да осындай ойласа, бүгiннен бастап ала берсiн 
қызыл қағаздарын! - дедiм.

- Бұлар, сол қызыл қағазды алып болған соң, отауларына 
шақырып  келiп отыр - деп күлдi Мақатан. 

Менен жасырын жүрiлiп жатқан iстiң сырын ендi ғана 
түсiнгендей болдым. Ақбақанның қара бораны тұла бойымды 
қурыстап келе жатты да  әкемнiң:

- Жаратқан-ау, өзiннен iлгерi-кейiн тiлейтiн тiлегiм, 
қарашығымды оя көрме! - деген зар дауысы құлағыма жетiп 
келдi. Тұла бойым дүр етiп, азғындығымды тағы да сезiндiм. 
Қанапияның әруағын күңiрентуден   өтетiн қылмыс  жоқ мен 
үшiн. Сағатайдың қуанышына қуанып, қайғысына жылауым 
керек. Ағалық борышы, әке қарызы деген мiне осы. 

Сол күнi Сағатайдың отауында мейлiнше шалқыдым. 
Әкемнiң әруағы үшiн де, шешемнiң шексiз мейiрi үшiн де. 
Ақанның бұрқ-сарқ қайнап, демде ашылатын қалтқысыз мiнезi 
үшiн де. Сағатайдың зерделiлiгi үшiн де  нысаналы жазылған 
өлеңдерiм бар едi. “Шiркiн шындық”, “О табиғат”, “Саршоқы”, 
“Сұмдайрық”, “Ертiске”, “Жасыл жайлау аралым”, “Ұнатам”, 
“Күзгi боран” деп ат қойылған. Былай қараған кiсiге бәрi де 
тамылжыған табиғат суретi, бiрақ әлгi дегдар туысыма деген 
құрметiм, сағынышым,  борыштылығым сiңген. Осылардың арт-
артынан жосылтып айта бердiм.  Көз алдымда тұрғаны табиғат 
емес, әкем, шешем, Ақан, Сағидия сипаттары. Мен солардың 
кескiн-келбетiне, ой-арманына, кесек нұрлы  тұлғаларына қарап 
жатқа сыпыртып жатырмын. Өлгендерiне арнаған құраным, 
тiрiсiне айтатын уағызым осы.

Менiң ескеуiлдеуiм iшкiш, жегiш ағайынның делебесiн онан 
арман  қоздырып, отауға жан бiтiрдi. Жарыс сөзге даярланып 
келгендей бәрi де  суырылып Сағатай мен Аймұхаметтiң 
артықшылығын  үйiп-төгiп, жаңа семьяға кетпес ырыс, кең-мол 
несiбе, мәңгiлiк махаббат, өлмейтiн, өшпейтiн өмiр тiледi.

Екi бауырымның күндiзгi шаттық отына емiрене қақталғандай 
боламын. Аға болып, әке–шешемнiң, адамзаттың аманатын  
орындап, қарындасымды құтты орнына қондырдым. Бала жастан 
Сағатайға iстеп келген жәбiрiмнiң қарымын қайтарып қуанышқа 
өзiм бөлеп отырғандай  сезiнемiн. Жүрегiмнiң бұрыш–бұрышында 
азын аулақ қимастығым да бар. Кiмге қимаймын - махаббатына 
ма, Аймұхаметке ме? Оны өзiм де түсiне  алмаймын. Бiрнеше 
жыл өткен соң Аймұхаметтiң Сағатайдан да қадiрлi, Сағатайдан 
да мейрiмдi, сұңғыла дос болып кетерiн қайдан бiлейiн. Эрнест  
Хемингуай, Шыңғыс Айтматов бой ұрған ой ағымы  әдебиетiнiң 
хикiметiн тұңгыш рет Аймұхаметтен ұғынып, өзгеше жаңа 
мектеп тауысқандай болғанмын. Қиял мен шындықтан, тарих 
пен  болмыстың, табиғат пен адамзат рухының әдебиеттегi 
үйлестiгiн содан естiгем. Жасанды, жалған идеяның төркiнi, 
болашағы туралы сыр шертiскенбіз. Адамзаттың көзiн ақиқатқа 
жеткiзген тек Ленин деп санаушы едi ол. Уақытымыздың денi 
кiтап оқу, өлең, дастан, әңгiме жазу, сабақтастарым Бақытхан, 
Керейғазы, Қазез, Ысқақ, Тiлетай, Ожан, Маукен, Қыдырқан, 
Оразбек, Жұмәдiл, Ғұсман, Рахмандармен жаңа, жалынды 
туынды жарату жайлы әңгiме, кеңеспен өтетiн. Бұл кезде 
класымызды, мектебiмiздi, тiптi  барлық қоғамды қоршаған 
саяси идея талабының өзi бiр ғажап едi. Екi тап, екi жол, екi бағыт 
күресi дейтiн ұшқары тасқын мемлекеттiң iшiнен де, сыртынан 
да кеулеп кiре бастаған. Сабақтастар жоқ-жiтiк атануға, мүсәпiр 
көрiнуге барын салады. Бірақ мен семьямды қара қасқа кедей 
демедiм. Балық қуырдағын аузымнан тастап көрмедiм. Бiрақ 
газет, журналдарда осы секiлдi жасанды, жалған мәмiлеге  толған 
хабарлар да берiлмей қалмайтын. Мұның өзi әдебиетiмiзге де 
нашар  ағыс пайда қылмай қалмады.  

Тарбағатайдың әйгiлi байы Башбай малшыларына: «Неге 
жорға мiнбейсiңдер, неге қалың берiп қатын алмайсыңдар?! 
Малды мен тышып жатқаным жоқ. Мал- малдан туады. Бағып, 
өсiрiп жүрген өздерiң. Менi қарау, нақұрыс атандырмақ па 
едiндер?!» - деп ұрсады екен. Америка жихангерлерiне қарсы, 
Кореяға көмекке бiр самолет атапты, маңайдағы аш-арықты 
бағып, қақанын ел жырдай қылады. Ал керейдiң ағасы атанған, 
Алтайдың   әйгiлi бейiсi Мәмейдiң ел аузындағы тарихы өзiнше 
бiр әңгіме. Оның ұлдары Бұқат, Манкей халықтың азаттық 
төңкерiсiне жанын қиды. Сонда тап-таптық күрес дегендi қандай 
негiзге байлап түсiну керек деген  сұрауларда ойымнан жауап 
iздеп арпалысуда.
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Бiр жексенбi  күнi жатақта жалғыз жатыр едiм, есiктен бір 
қыз кiрiп келдi. 

- Тым шүңетке батып кетiпсiң, Ғалым. Қазіргi жай-шамамыз 
үшiн “Ер Төстiктi” мысал етсек те жетер - дедi түйе танадай қап-
қара көзiн менен  алмай.

- Үй, сен менi қайдан танисың, кiмсiң өзiң? - деппiн мен. 
Бейтаныс қыздың  қиялымның үстiнен түскендей болуы 
таңдандырған - ды.

- Қазез, Керейқазылармен бiрге оқығанмын. Қазiр де 
мектебiмiз  бөлiнгенi жоқ. Физика факультетінде оқимын. Азан 
шақырып қойған атым - Тоқтар. Өзге жұрт менi Гүлбану дейдi. 
Өзiн қалай атағың келсе,  солай ата,- деді қыз.

Ақ көңiл, ашық-жарқын  перизаттың бұл лебiзi жанымды 
қытықтап, тiлiмнiң ұшына: «Сәулем! Күнiм! Қалқам! Айым! 
Перiштем! - деген талай сөз, табыну сарынын әкелдi.

- Гүлбану, ел мен жұрт сенi бекер Гүлбану деп атамаған 
шығар. Маған да осы атың жағады. Физика факультетінде логика 
сабағы өтiле ме екен?

- Оны неге сұрадың?  
- Таңданба, бұған сен есiктен кiрудiн алдында мен шырма-

шату ой үстiнде жатқанмын. Ата-бабамның байлығы, балдақпен 
сүйенiп оқып жүрген кезiм, бастауыш мектептегi қыңыр, 
қырсықтығым, әкем айтқан шежiре, хиса, аңызға жетерлiк бiлiм 
жоқтай сезiнген шақтарымды ойлап  жатқан едiм.

- Әп, бәле!.. Өзiм де сондай шүңетке батып кеткен-ау деп 
ойлағам. Қобыландыға, Қыз Жiбекке тең келетiн арман, мұрат 
қайда, тәйiрi. Ғалым, сенi тым қиялшыл деп Қазез, Керейғазылар 
терiс бағаламапты. Мектептiң “ашылыңдар, сайраңдар” деп 
жатқан түрi мынау, бiз ұлтымыз үшiн  өзiмiздi қорғаумыз керек. 
Сақ болыңдар, әйтеуiр!..

- Қойсаңшы-ай, қыз, суырылып андағының мазасын алмай! - 
деп есiктен күңгiрлеп, дүңгiрлеп кiрiп келе жатқан Керейғазының 
үнi Гүлбану екеумiздi елең еткiздi. 

- Ананың мазасын емес, басын айналдырып жiберген шығар 
бұл қыз! - деген Қазездің сөзiн құптап, қарқылдап күлiп Ысқақ, 
Тәлендер де дүрiлдеп кiрiп келдi. Бiз олардың неге күлiп келе 
жатқанын Ысқақтан ұқтық. Толы ауданында Сақаба дейтiн қырыс 
мiнездi әдiлетшiл кiсi болған екен. Қар бiр жауғаннан кейiн-ақ, 
құс салып, аң аулайды екен. Үлкен ұлы қыстақ секретары, кiшi 
ұлы маскүнем. Кемпiрi қой аузынан шөп алмас жуас,  осындай 
отбасы екен. Қоңыр күзде, қолыңда тұрған биеге бұт артып, қырға 
шықпақ болған Сақабаның алдынан ауылдың иттерi кезiгедi ғой. 
Қырқаға шыққанда қалмай тақымдап, биенiң танауына ұмтылып  
зықысын алған сары қаншыққа өлердей ыза болыпты, сонда ол！ 

- Қой, деймiн сары қаншық, қой, артыңды қыс! Жаман 

ат, жалбыр тонда жетi атаңның құны бар ма? Мен мансапты, 
мәртебелi кiсi  емеспiн, жорға, жүйрiк мiнген жан көрсең шiлiктей 
бұралып жағымсый қалар едiң. Менiң жек көретiнiм осындай 
мiнез - дейдi де, бүркiтiнiң томағасын  сыпырып алдынан 
сырғытып жiбередi. Иесiнiң емеурiнiң сезген қыран көтерiлiп 
ұшпай-ақ сары қаншықты бәкiдей бүктейдi. Керейғазының 
күңгiрлеп келе жатқаны сондағы Сақабаның сөзi екен.

- Ал, бәлем, қой дегенде қоймаған сыбағаң осы! 
Жағымпаздығыңды ендi  бастықтар бағаласын, өзеленiп жүрiп 
өмiрiң өксiдi сары қаншық. Бұл үшiн  маған да, құсқа да ренжи 
алмайсың, осындай дарақылықты үйренiп алған өзiңнен көр! - 
дептi. 

- Ой, Кеке мынауың бiр роман көтерiп шығара алмайтын 
характер екен -  деп мен де күлiп жiбердiм.

- Сақабаның мұндай әңгiмелерi көп, айтсаң таусылып 
бермейдi. Бiр күнi  ағасы Нүсiпқажы бөсе сөйлеп:

- Мен ауылдық округтен қырық келі жүн алып, бес-аты жiгiттi 
шақырып, екi литр арақ, бiр серкештi сойып берiп, жаңа сабатып 
болып отырмын – дейдi. Сонда Сақаба:

- Ай, аға, бекер шашылған екенсің. Бiздiң әлгi арақкеш, 
көкбұт ұлды   шақырып бiр жартылық берсеңiз сабатып алғанды 
қойып, әуелi бастыртып бере салады. Жүн–жұрқанға қосып, 
өзiңнiң де түте-түтеңдi шығармас па едi! - дептi  дегенде жатақта 
отырғандар мәз-мейрам болдық. Гүлбану тiптi ұзақ күлдi. 

- Жаратылыстық, қоғамдық өмiрде мұндай кесек күйi туыла 
салған кейiпкерлер аз емес. Мами, Башпай солардың бiр бейнесi 
ғана. Бiз осындайларды көре бiлумiз, бақылап, бейнелей бiлумiз 
керек – деп Керейғазы қызықтың тағы бетiн ашты.

Мына Гүлбанудың әкесi мен Сақаба  бiрiн-бiрi  сөзбен  
қағытпай  жүрмейдi екен. Сақаба сыңдалып, ауылдық округтен 
ақ тайыншасын  бағып, айдап келе жатқанда Қаби кезiгiп:

- Е ,Сақаба тайынша айдаған екенсiң ә! - дептi де, кете берiптi. 
Бұл сөздi   iшiне бүгiп жүрген Сақаба Қаби күреске алынып 
жатыпты деген хабарды естiп, әдейi сонда көргелi барады, барса 
Қабиды “ойлан” деп жалғыз  отырғызып қойған екен. Сонда 
Сақаба: 

- Е, Қаби, закотке отырып қалған екенсiң - деп баяғы сөздiң  
қарымжысын қайтарған екен.

- Қазез, ен кездескен кейiпкерлерде жасанды жағымпаздықтың 
бас  терiсiн сыпырып, ашық кеспiрiн көрсететiн, мұраты асыл 
жандар екен -  деп едiм:

- Өзiң әлжуаз болғаныңмен пiкiрiң балуан. Тәлен екеумiздi 
қамшылап отырсың–ау! - деп жымия күлдi Жұмәдiл.

Гүлбану ойда жоқта бiр сұрау қойды.
- Әдебиетте бiр сыпыра қиырды, өрiс, қонысты шалдыңдар 

ғой. Сонда кiм биiк, қайсы шығарма терең екен? - дедi. Мен 
аңырып отырып қалыппын. Физиканы ұстанған қыздың 
әдебиетте несi бар деп ойлай қалып едiм, бiрақ ол жауап бер 
дегендей бүйiрiмнен түрткiлеген соң аузыма  Бальзактың, 
Толстойдың, Мопассанның, Гомердiң аттарының түскенiн тiзiп 
айта бергенiме өзiм ұялып қалдым.

- Ой, тәйiр-ай, мұндай оқығандарың бар болсын! – дедi ол, сенi 
“оңшыл” деп бекер сындаған екен, “солшыл” екенсiң. Қоғамның  
шұрқылтайынан найза сiлтемеген, беталды лаққан адамдарды екшеп, 
айтқаныңнан соны аңғардым. Әдебиеттiң мiндетi адамзаттың жан 
сезiмiн бейнелеу десек мұнда Мұхтарды аузыңа алуың керек едi ғой 
– дедi қабағын сәл түйiп. Мен әрқайсымыз әр түрлi сапылдағанымыз 
бен Гүлбануге астар  бола алмайтынымызды сездiм. Ол өз 
байымдауын  қыруар фактімен дәлелдеп бiздi қымтап, орап тастады. 
Қарапайым қазақ қызынан да осындай өрелi, осындай, толғамды адам 
шығады деп таң-тамаша болдым. Мұны кейiн шығармаларымыздың 
80-ші жылдан  кейiн ғана баспа бетiн көргендiгiнен, әуелi 1953 
жылдан басталған “О,табиғат” деген өлеңiм1990 жылы Іле Халық 
баспасы басқан “Көк иiрiм” деген жинақта ғана жарық көргенде 
барып түсiндiм. Отыз бес жылдық творчестволық өмiрiмде осы “О, 
табиғат” атты  өлеңге қаламым тимеген кез болмапты. Кем қойғанда 
еске түсiрiп шығушы едiм. Адамзаттың жаратылысты тануы миымды 
ұдайы жани беретiн.  Өткiрлеп, ұштай беретiн, осы бiр-екi аяқты 
хайуанның барлық әлемдi өзгертпек болғанына кегiм қайнайды. 
Өзгертсе де iстен шығара өзгертетiнiн ойлайтынмын. Бұған жол 
берiлсе жер шары ойран  болады, экология бүлiнедi. Жан-жануар, 



109

өсiмдiк қурап жоғалады. Заман ақыры дегенi сұғанақ қолы тиылмас 
адамзаттан келедi. 

Бiздiң атамекен Шойғатыда басына бұлт, бауырына қарағай, 
қайың, тал, шалғын  өсiрiп, Сұмдайырықты иегенiң астында 
тулатып жататын биiк сары бел бар едi. Менiң ата-бабам Қилыбай, 
Құнияздың төр жайлауадан қайта  шалқыған кезде тыныстайтын 
жұрты. Сол сары бел мекендеген халқына көл-көсір өмір, тың 
тіршілік сыйлағанын білемін! Мен жазған шығармалардың 
бәрінің де осы Сарыбелден дәм татпағаны жоқ. Сол үшiн де осы 
кiтаптың бiрiншi бөлiмiне “Сарыбел” деп ат қойдым.

                 
     

ЕкiНШi  БӨЛiМ 
                            
сапиян белбеу

1
Төбесiне түзген, жыңғыл, сарбалақ, сексеуіл өскен биiк ақ 

құмның iргесiндегi қыстаудан аттанатын кезiмде әкем бiр белбеу 
сатып  әкелгендi. Ертiсбайдың ләпкесінен алыпты, жалпақтығы 
төрт елiдей, қос тiлдi, ешкі терісі былғарыдан жасалған  сапиян 
белбеу. 

- Жоғалтпай, түтелемей, күтiп ұста, суауыз! - дедi Қадым 
маған. Бұл белбеу Алтай ортаның толықсыз кластарын 
тауысқанша белiмнен бiр түскен жоқ. 

- Бұл белбеудi саған арнайы алдым! - деген болатын 
әкем. Белбеу әкемнiң құшағындай медет, қуат, сезiм береді. 
Педагогика институтында өтiлген сабақтар әкем айтқан шежiре, 
хиса, жыр, айтыс өлеңi, ертегiнiң астары ғұрлы болмады. Олай 
мылжалап, былай мылжалағанымен университеттің берер  
нәрi әкемнiң бiр шешiлiп сөйлегенiне жетпейтiндей сезiндiм. 
Сөйтсе де,  психология, логика, педагогика сабақтарын қызыға 
оқыдым. Өйткенi мен игеруге татырлық бiлiм осыларда тұрған 
сияқтанады. Қоғамдық жұмыстарға құлқым соқпайды. Сөйтiп 
жүрiп университетті де бiтiрдiм. 1961 жылы Үрiмжi ауданына 
оқытушы болып бөлiндiм. Сабақтастарымның  уыты өткенiне 
кектенемiн, уытым өткенiне жаным ашиды. Мектептен кетсем–
ақ бостандыққа, бақытқа шығатындай сезiнген едiм. Қасымда 
дөңгелек жүздi, жұмсақ мiнездi жас жiгiт Мұқатай бар. Ол да 
бiзбен бiрге, бiр мектепте, математика факультетiнде оқып, 
менiмен қатар Үрiмжi   ауданына бөлiнген. 

- Iргесiнен жел ескен, қош шұбырған белестен – деп үлкен 
қоңыр жанары жасаурап, қиырға, сонау  терiстiкке сүзiле 
қарайды.  

- Өлең шығаратының бар ма едi, Мұқатай?!- деймiн.
- А, жоға! - дейдi ол, селк етiп. Өлең, жыр менiң қай теңiм?!. 

Сағынып кеттiм ғой туған жердi. 
Оның жанары жарықшақтана күлiмсiрегенiне жаным ашиды. 

Үрiмжiнiң шаң-тозаң суыра ұйтқып қоятын аңызғағынан 
жарылған Мұқатайдың  жұқа қызғылт ерiндерiне қарап, ол 
көксеген  жайырды көз алдыма келтiрмек боламын. Жайыр – 
Арал сияқты Жерұйық мекен бе екен әлде.

Үрiмжi ауданы бiздi таудағы бiр орта мектебiне бөлдi. Нансан, 
Гангу, Иуңфыңчуй деген аттарынан-ақ түңiлгендей боламыз. 
Алғаш ауданға келгенiмiзде кеңселерiнiң денi құлыптаулы, кадр 
бiткен ауылдық, әтiреттердiң орман жұмысына көмектесiп, 
тәрбие жүргiзу үшiн жан-жаққа   шығып кетiптi. 

Бiздiң Гангу орта мектебiне баратынымызды Ли қожаң деп 
аталатын  қол тоқпақтай, сiрiңке қара кiсi ұқтырған да, сосын 
қолымызға бiр-бiр жапырақ  жолдама қағазын берiп, шығып 
кеткен. Содан екi айналып ол да көрiнген жоқ. 

Гангу орта мектебi қайда, оған қалай барамыз? Орталау  
кластарға аяқ басқаннан берi, өкiмет қамдауымен оқып, ендi 
ғана қоғамға аттанғалы тұрған кедей балаларында соқыр тиын 
болмайтынын бiлмей ме әлгi  ағарту бөлiм бастығы. Топырақ 
жейдi, желге мiнедi, әкесiнiң үйiнде  жатып тұрады деп ойлады 
ма екен? Дәнеңе ұғыспай, дәнеңе демей тайып  тұрғаны несi?! 

Осылай ойлағанымызбен өткiзiп қойған өтiлiмiз жоқ. Құр 
күңкiлдеп тiсiмiздiң сөлiн сорумен ғана болдық. Iшек шұрылдап, 
асқазан тырнап қояды. Сол ас болатындай-ақ арт-артынан 
бұрқылдатып темекi тарта бердiк. Ли кожаң (Ли бөлiм бастығы) 

тым болмағанда кеңсесiнiң есiгiнде ашып бермедi. Мұқатай 
екеумiз біраз тарықтық. Ымырт жабылуға  таяған кезде, қорс-қопа 
болып жатқан қуыстың бiрінен шыққан дөңгелек жүздi, шегiр 
көздi, болымсыз секпiлi бар, қызыл сары азамат қасымыздан өте 
бердi де, қайта бұрылды. 

- Жiгiттер, бұл жерде не ғып отырсыңдар? - дедi биязы, жылы 
үнмен.

Бiз орнымыздан қопарыла сәлем берiп, жөн-жайымызды 
айттық. 

- Е, е, қазiр мұрнымызға су жетпей жатқан қарбалас шағымыз. 
Қабiлетiмiз шанақты, адамымыз аз. Әсiресе, оқу-ағарту негiзiмiз 
әлi де әлсiз. Сiздердi қуана қарсы аламыз. Қане үйге жүрiңiздер 
әңгiменi жайланып отырып айтысайық - дедi.

Бiз сынықсымадық, бейтаныс кiсiге iлесiп жүре бердiк. 
Әйтеуір, қазақ екен ғой, бiр шәугiм шайын ықыласпен берер 
деген ойда болдық. Жолай кезiккен бiздi бастап келе жатқан бұл 
адам осы ауданның орынбасар  секратары Дияр екенiн ұқтық.

“Секратарь” деген сөздi естiген соң жалтаң көздене бастаған 
Мұқатайды бүйiрден нұқып қалдым.

- Немене тышатын мысық тәрiздене қалдың, жүр тезiрек! 
- Iшiм ауырып келе жатыр! - деп сылтауратты ол. 
Диярдың үйi тар, пейiлi кең, көңiлi дархан кiсi екен, үйге кiрген 

соң да әңгiменi өзi жалғап, ауданның саяси-экономика, мәдениет, 
тарихын таныстырып, жерiнiң асты–үстiндегi қазнасын, халық 
санын алақанындағыдай жайып, бiздiң тағдырымызға қажеттi 
қоғамдық сауатты қысқа-қысқа қайырса да, толық ұқтырды. 
Көркейту амалын, заттық тиянағын, ауданның сенiмiн дәлелдеп, 
көңiлiмiздi орнықтырды.

Зайыбы – Шамшан ақ көңiл, бауырмал, көрiктi әйел екен. 
Риясыз қарсы алып, жақсы амандасты. 

Бiз бетi-қолымызды жуып, үстел басына келiп отырған соң-ақ:
- Қане, тартынбаңдар балалар! - деп алдымызға бiр-бiр 

тәрелке лағыман, бiр табақ майлы қуырдақ әкелiп қойды. 
Секратардың әйелi   болған соң балалар деп бiздi қомсынғаны 
болмаса, өзi бiзден үлкен емес сияқты. Әуелi ерi Дияр да бiзден 
бiрер жас қана парық қылар ма екен.

- Қолымызда мал немесе даяр ет болмайды. Шешемнiң 
өлгенi жақсы болды, көрпесi құйрығыма жұмсақ дептi ғой мына 
Шамшан сияқты бiреу. Таудағы бiр туысымыздың тайыншасы 
тастан құлап өлген, мынау соның етi - деп бiздiң тәрелкемiзге 
қуырдақты еселеп жатып күлдi Дияр.

- Арам ет екен деп қалар, пышаққа iлiнгенiн неге айтпайсың? 
- дедi Шамшан.

- Тақуа болып кетпес, замандас. Пышаққа iлiнсiн, iлiнбесiн 
жаңа, таза мал етi түгiлі шошқа етiн осындай тiл үйiретiндей етiп 
қуырып берсең, мен соға беремiн. «Қосағыңмен қоса қартай!» - 
деп бата беремiн әуелi. Бүгiнгiдей аш-арық шағында мына Мұқаң 
да тартына қоймас! - дедiм.

Дияр мен Мұқатай мәз болып күлдi. 
- Әншейiн айтқаным ғой! - деп Шамшан да езу тартты. Бiз 

тойып алдық.
- Е, ауданымызға ақынның бiреуi келiп қалған екен ғой. 

«Шынжаң газетiнде» жариялаған “Ертiске” деген өлеңiнiздi 
оқығанмын. Жазғандарыңыздың бiр екеуiн оқымайсыз ба?!

Мен  “Дала гүлi” деген өлеңiмдi жатқа айтып бердiм.
- Өлеңiңiздiң ойы үлкен болғанымен6 бойы шарғы екен. Тағы 

бiреуiн айтып жiберiңiз,- деп, орынды сын, құрбыластық әзiл, 
кесек талғам танытып  сыңғырлай күлдi Шамшан. Онан соң мен 
әкеме арнаған “Саршоқы”  деген өлеңiмдi айтып бердiм.

- Мынау қайтедi-ей өзi! - дедi менiң аузыма шекшие қарап 
қалған Мұқатай. 

- Е, қайтушы едi,  тамаша өлең айтып шықты - деп күлдi 
Шамшан.

- Екiге екiнi қосса төрт, төрттi төртке бөлсе бiр деп түсiнiктi 
сөйлемей   кiсiнiң  жүрегiн, iшi қарнын ақтарғаны несi?  

- Өлең құдiретi деген әне сол! Ғалым, ауданымызға келгенiне 
қуанамыз,  жағдайымыз сай емес ендi ғана ес жиып, етек жауып 
жатқан халықпыз,  сөге жамандамаңыздар тегiнде! - деп күлдi 
Дияр.

Секретарьдың iштi, тынысты кiсi екенi бүгiнгi аз сөз 
әрекетiнен-ақ бiлiндi.
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Ли қожаңның жатар орынын ұғысып, одан кiлт сұрап 
алдық та, ағарту  бөлiм кеңсесiне барып жаттық. Екiншi күннiң 
сәскелiгiне iлiнгенде бiз отырған бөлмеге мөлдiреген екi қыз 
кiрiп келдi. Бүрмелi етек, ақ шифон көйлек киiп, бұрымдарын 
қошқар мүйiздей түйiп тастаған. Сән салтанатты екенi, немесе 
кiрпияздығы екенi белгiсiз гүлдi қол жаулықтарын биязданып 
бiлезiк орнына таңып алып.

- Ағарту кеңсесi деп жүргендерi осы ма?!
- Басқарушысы қайда екен мұның?
- Ли қожан дегендерi кiм? - дейдi өздерiнен сұрағандай 

бейтарап   әуезбен. Тамға асылған шашақты ту, қызыл ала мақтау 
қағаздарға үңiлiп: Үрiмжi ауданы дегенiмiз осы де! – деп шаң 
тозаңнан үрккендей жалт берiп мәз-мереке күлiсiп қояды. Кiсi 
бар екен-ау, жөн сұрасайық дейтiн емес, иен үйде жүргендей. Тар 
бөлменiң босағасындағы орындықта отырған  Мұқатай екеумiздi 
етектерiмен қаға, түре өтiп кеткен болатын, ендi әлгi  мәз-мейрам 
күлкiден соң мұрындарын басып далаға шығып кеттi. Бөлме  iшiн 
толтырған әтiр иісi сейiлiп бүксiген қапырық ауа қайта қалпына 
келдi.

- Бұлар кiм өзi? - дедiм мен наумез үнмен.
Құралай көз, құлаң шаш,
Алма мойын қиғашқас.
Сүйген сәулем сенсiң Қарлығаш! - деп Мұқатай ыңырсып 

отыр. Маған екi қыздың астамдығы ұнаған жоқ.
- Үрiмжi ауданы дегенi осы де! - деп дүйiм ауданды, кеңседе 

отырған бiздi келеке еткендей сыңғырласуы намысымды 
шапалақтап қиялдана түсемiн.

- Әлгi қарлығаштарың қайда кеттi? - дедiм бiр қауым 
үнсiздiктен кейiн   Мұқатайаға мойнымды бұрып. Ол әлде нендей 
ой кешiп, күйзелiп отыр едi,  менiң бетiме аңыра қарады да.

- Е-ит бiле ме! Өздерi перi ме, перiште ме!? - деп беталды 
сандырақтады. 

Сырттан бiреулердiң даңғыр-дүңғыр сөйлеген дауысы, 
тапырлаған  аяқ дыбысы естiлдi. Есiк ашық тұрған, Мұқатай 
екеумiз аулаға қарадық. Қара барқыт сым-шапан киiп, бума-бума 
кітап қолтықтаған ұзынтұра екi  кiсi самайларынан моншақтаған 
терлерiн сүртпестен бiз отырған бөлмеге кiрiп келдi. 

- Хал қалай, азаматтар? Кеңсе кадрларынан жан пенде 
болмаған ғой, сірә! Не ғып шыжып кеттi құрығанның қу күнi! - 
деп қолтығындағы  бумаларды үстел үстiне тастап, мойынын, 
кеудесiн орамал шытымен ысқылап сүртiп жатыр. Жұқалтаң 
өңдi аққұба жiгiт сүртiнген сайын   ысылдап, көзiнiң құйрығын 
үшбұрыштап бiзге күлiмсiрей қарайды. Түсi  жылы, мiнезi кәдiмгi 
қазақ азаматынан гөрi, шығарма кейiпкерiне, әсiресе Гоголь 
кейiпкерлерiне көбiрек ұқсайды. «Ел жатса да, енекем жатпайды 
дегендей иен үйде екеуiң ғана шоқайып қалыпсыңдар ғой, жайша 
ма?! - дейдi салқындай бастағанына сүйiне аузын шүршитiп.

- Жайша емес! - дедiм мен бiр сөздi екi бөлiп: - институт 
тауысқан оқушылар едiк, Гангу орта мектебiне қалай 
барарымызды бiлмей, дағдарып  отырмыз.

- Оһо, жолы болар жiгiттiң жеңгесi алдынан шығады деген, 
жаңа саптастарымыз сiздер екенсiздер ғой! Мына кiсiнiң аты 
- Абай, менiң атым  Кукен. Оқулық алу үшiн Гангуден арнайы 
келгенбiз - дедi  қалың қара қасты, қара жiгiт Кукен. Сөйлеген 
сайын өз сөзiне өзi мәз болып, басын   қисаңдата, маңайына 
ыржиып қарап қоятын әбес қылығы да бар екен.

- Мақал-мәтел қолданып салиқалы пiкiр толғау неңдi алған, 
Кукен. Алдыдан шыққан жеңге сен болмасаң, мен емеспiн. Бұл 
екi соқталдай азаматтың жеңгелік қисыны тiптi келмейдi. Одан 
да жаңа  таныстарымыздың аты жөнiн ұғайықшы, жарықтығым! 
- дедi Кукендi  жаратпағандай болған аққұба азамат Абай.

Мұқатай екеумiздiң есiм-фамилиямызды, оқыған кәсiбiмiздi  
таныстырды. 

- А, Ғалым Қанапияұлы сен болсаң қарсы  аламыз, қарсы 
аламыз! - дедi Абай қуана орнынан тұрып. Көңiл күйiнде шұғыл 
өзгерiс болған кезде әлгiбiр жасанды, кербездiк ұшты-күйлi  
жоғалып, бар еңсесiмен құлайтын, ақ  көңiлi қопарыла көрiнедi 
екен. Сендер 59 жылы Задақан, Жақсылық, Оразхандар қарайлас 
мектеп тауысатын секiлдi едiңдер ғой, батыр болып кешiктiң 
бе, әлде татыр болып  кешiктiң бе?! - деп, қолымызды сілкілеп 
жатыр.

- Алдағы дәурен талай сырымызды ортақтастырар, Абай, 
аттың жалы,  түйенiң комында бiр ғана ауыз жауап берсем 
өтiрiк айтамын. Өтiрiк айту, ұрлық қылу, болмысты бұрмалау, 
ең зор қылмыс екенiне он жасымда ант  iшкемiн. Сол анттан 
таймаймын,- дедiм.

Абай бұл тiлегiме тiптi  қуанды. Менi тартып кеудеме кеудесiн 
соғып: 

- Алысқан қол, айқасқан құшақ деген осы! – дедi тебiренiп.
Абай  Боранбайұлы 1959 жылы Шынжаң институтының 

химия факультетiнен оқып бітірген. Газет-журнал беттерiнде 
өлеңi көп жарияланған, жұртқа таныс автор. Ойлы, күйлi, 
лирикалары, жана пiкiр, тапқыр тiлi бар. Айналайын ата-ана, 
қазақтың ұлы әруағын мәңгi жоғалтпау тiлегiмен атын Абай 
қойған. Болмаса да ұқсаған сол Абай осы. 

Бiз жаңа тыныс тауып жол бағдарын ұғынып, әжептәуір 
желпiнiп отырған кезiмiзде бағанағы екi қыз тағы келдi. 

- Ақау, өзiмiздiң Абай мұнда отыр екен ғой. Гангуге бастап 
баратын  ауылдасыңды ендi таптын, Қадиша! - деп сартылдап 
сөйлей кiрдi екi қыздың үлкенi. Қадиша деп құралай көздi қара 
торы қыз бұл жолы маған ұяң мұңды көрiндi. Шалқып, кейде 
төңкерiлiп қарайтын көз қарасы, қақпанға түскен кiнәсiз киiк 
лағын еске түсiредi екен.

- Мектебiмiздiң мұғалимасы болдың ғой, қарғам, қарсы 
аламыз, қарсы аламыз! Машина қазiр жолға шығады. Тақ болып 
отыр! - деген Кукеннiң жартылай ойғырша, жартылай қазақша 
бауырмалдығынан да  қысылатын тәрiздi, қызара мөлиiп жерге 
қарай бердi.

Ол жылдарда қазіргiдей автобус қатынасы болмайды. Иiсi 
Нансанға  жолаушы апаратын машина бiреу-ақ. Хушиа деп 
аталатын кен районына  барып қайтады. Үстi кенеппен жабылған 
әскери өндiрiсшiлердiң қара машинасы. Апыр-топыр соған 
шығып, билет сатып алдық. Мұқатай екеумiздiң мұқтажымызды 
сезген Абай құрылыс ақшасынан бес-бес сомнан қарыз бердi. 
Мектеп iргесiнен аттамай жатып мүсәпiр  болғанымызға, қарыз 
алғанымызға қысыламыз. Сағидияның айы өтейiн дедi. Гангу 
орта мектебiне оқытушы болып баратынымызды Сағатай,  
Аймұхаметтерге айтпай, қаржы сұрамай, жасырынғандай болып 
бара жатқан өзiм. Ендi бiреуден қарыз алғанымды Қадиша сезбесе 
екен деп  ойлаймын. Менiң осы қымтанған жерiмдi ашқандай:

- Қарызды мектепке қайтарасыңдар ғой, Ғалым. Жейтiн 
бiрдеме алып алыңдар жолда не табылар дейсiң! - деп Абай тағы 
да бес сом ұстатты. 

Мынау қылмиған қыз бiзге сын үшiн, жәбiр үшiн 
қосылғандай. Сөзiм азайып, мiнезiм ауырлап, жат ортаның мысы 
басып тұрғанын сеземiн. 

- Не оқыдыңдар бес жыл iшiнде? - деп тақымдаған Абайға, 
қысқа көңiлсiз жауап қайырғаным да сондықтан. Институтта 
болса  Шекспер драматизiмi деймiсiң; Ли Бай, Ду Фу, Байрон 
романтизiмi  деймiсiң; Пушкин, Лерментов, ой образдылығы  
деймiсiң; Балзак, Толстой, Мұхтар аренасы деймісің; ақты-бозды 
сыдыртар едiм-ау! Қасым Аманжоловтың, Хамит Ерғалиевтың 
қазақ әдебиетіндегi еңбегiн, мәнерін тәп-тәуiр тарататынмын. 
Шынжаң әдебиетiндегi формализiм  және оның қоғамдық 
қайнары туралы жазған дисертатциялық мақалам да  бар. 
Амал не, отырған орным институттың сабақханасы емес, дала 
қатынасының шарқылдақ машинасы. Оның үстiне мынау жұрт  
айтқаныңды  дұрыс түсiнсе жарайды. 

Машина Үрiмжiден отыз километр суырылып шыққан соң, 
бiздi  Иуңфыңчуй деген жерге қотарып  тастады да, көз ұшында 
бұлдыраған қаратауға сiңiп көзден ғайып болды. Ызыңдаған 
жел кiсiнеген кез құйрық  үнiнен басқа дыбыс өшкендей. 
Иуңфыңчуй тау сағасында көсiлiп, күнсiп жатқан қара татыр 
екен. Тынбай толқыған бұлдыр сағым iшiнен үйрiм-үйрiм 
тораңғы бараны, қаракөк түтін будақталған қоржалар, елбең 
еткен қаңбақ байқалып қалады. Бiз түсiп қалған жер тоғыз 
жолдың торабы, шаңы  аспанға шығып жататын ауылдық округ 
орталығы болып шықты. Бейпiл жүрген  пенде жоқ. Қоянның 
тарлан қабырғасынан келетін аламыш атыздардың  iшiнен кейде 
қарға, ұзак, кейде орақ бау-ши көтерген  ер-әйел нарау  елбең етiп 
қалады. Құдай берсе алып, бермесе налып, жүрелеген жүрістен 
бiр тынбай қыбырлаған ел сияқты.
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Абай мен Кукен Теректi дейтiн жерден жаяу асатын болып, 
кетiп қалған.  Бiздi алып қайтуға орта мектептiң арбасы келетiн 
көрiнедi. Соны тосып  жол шетiнде үшеумiз ошақтың үш 
бұтындай шошайып отырмыз. Қадишаның қауашақтай ернi 
аңызғақтан жарыла кеберсіп маңайға мұңайып қарайды. Мұқатай 
екеумiз көңiлсiзде болса өзара әңгiмемiзге оны араластырмаймыз. 
Қаладан алып шыққан аз бунан, пiрандiгiмiздi өзiмiз бөлiсiп 
жедiк. “Қане кел, пiрандiк ал!” дегемiз де жоқ. Бiр ғажабы ол 
бiзден ондай пейiл де дәметпеген-дi. Бiз тамақтанып бола берген 
кезде, қол сумкасын ашып таза қағазға оралған бiр жiлiк, піскен 
ет алып шықты да, алдымызға қойды.

- Сiздер жеңiздер! - деп күрсiне күлiмсiреп сумкасының аузын 
жауып жатыр. Мұнысы несi, «бермегендi берiп ұялт» дегенi ме, 
жоқ тағы да бiздi  көзге ұрған астамдығы ма! 

Ет, неше жылдан берi көзден бұлбұл ұшқан семiз ет, мына 
қыздың сумкасын мекенденiп алыпты. 

- Көкталдағы атты әскерлер полкындағы әпкем кеше алып 
келген екен, сiздерге бұйырыпты! - дедi қыз, зорлана езу тартып. 
Оның көзiндегi мұң сонда да айықпады.

Менiң есiме Қадишаны дәмге шақырмаған ұятымнан 
бұрын, өткен  жылы Шағылбайдың әкесi Қамзаның басы 
көлкiлдеп өлгенi,  сақа оқытушы Камел арықтың iшiнен шыға 
алмай  қалғаны, Құсайынбайдың кербез бәйбiшесi Ықыш 
көмусiз қала жаздап, Ақбақан сыңар қолымен сүйретiп, жер 
ошақтай ор тырналап, бетiн зорға жасырғаны сияқты ауылым 
жақтан естiлген суық хабар құлағымның түбiне ызындагандай 
болды. Қышыманың басын сыпырып жесек те тiрi  қалған бiз 
бақыттымыз ғой қалайда!  Осыны бiле ме екен Қадиша?!  Әлде, 
мансап-мәртебенiң мамық төсегiнде туылып, ырғын тұрмыс 
iшiнде  ержеткен сылқымның бiрi ме бұл деп ойладым да 
орнымнан қалай тұрып  кеткенiмдi бiлмей қалдым. Жаутаңдаған 
қыз көзiнен дат, шағым, айыптау, өкпе сезсем де еттен ауыз 
тимедiм. Аштан өлген туысымның аузынан  тартып алған атау-
кере емес пе дегендей етке өшiге қалдым.

Күн тас төбемiзден ауған шенде Гангуге бұрылатын шаңдақ 
жолдан үш ат жеккен  арбаның қарасы көрiндi. Аттары егей ме, 
алде арбакеш жындыбас па, жолдың шаңын шүйкедей шалқытып, 
ұйтқытып келедi. Жуықтай бере қияқ мұртты, қиықша көздi, 
сарғыш жiгiттiң аттардың  қабырғасына делбенi сатыр-сұтыр 
соғып түрегелiп тұрғандығы  байқалды. Бiздiң жүгiмiз үйiлген 
жерге жете бере, жалындай жалт бұрылған үш баран Қадишаны 
қағып кете жаздады. 

- Дыр! – дедi арбакеш танаураған аттарын сабырға 
шақырғандай ершiмдi дауыспен: - Дыр… р! Әлгi орта мектеп 
мұғалiмi сендер ме? - деген кезiнде танауынан мырыс етiп 
дыбыс жарыса шықты. Шаң-тозаң басқан түрiмiздi, уыздай 
жастығымызды қомсына ма, қусырылған етсiз танауымен, 
қиықша сұрғылт жанарында айықпас бiр күлкi, қытық тұр. 
Иен жер болса “мәссаған мұғалiм!” деп iшек сiлесi қатқанша 
күлетiн  сияқтанады. Үстiмiздегi жай трико сым, шапан. Момын 
қара деп аталатын шүберек шақайымыз да оның күлкiсiн 
асқындыратындай.

- Гангу орта мектебiне баратын жаңа мұғалiмдердi iздеп келген 
болсаңыз, бiз! - дедiм мен, оның комсынғанына намыстанып.

Арбакештiң желбезегi бүлк ете түстi. Аты - Мұқаш екен.
- Кұлмұқаш дейдi менi. Ақсүйектiң ұлы болған соң,  менi 

солай атайды, - деп арбаның қажалғанындай қиқ етiп күлiп 
қойды. - Ал, сенiң атың Мұқатай екен. Тарбағатайлық көрiнесiң. 
Бiзде тарбағатайлық шешен, iлелiк көсем дейтiндер иттiң 
басына төгiледi. Алтайлық әлкеуде ғана кем болып тұрғаны. 
Алтайлықтарың жоқ па  мұнда?! - деп Қадишаға көзiнiң қиығымен 
жымын еттi де, бишiгiн үйiре ысқырып қалды Мұқаш. Үш баран 
ат жегiлген арбаны жұқа  қозғалтқанда Мұқатай шалқасынан 
құлап, Қадиша екеумiзге келiп соғылды. 

- Е-еу! мен жалғыз баласымын Жанұзактың, 
Ойнастан туған деген аңыз аппын.
Шешеме куә өзiң деп көп жабыстым,
“Оттама!” дейдi , өзiм де доңыз ақпын-ай. 
Ахау, боз бала-ай,
Өттi-ау, заман. 
Қош бол аман, 

Жиырма бес қайта айланып келмес маған! - деп ән шырқап 
барады Мұқаш.

Тосыннан көтерiлген әнге елегiзе құлақ тiккен Мұқатай 
екеумiз мәз-мейрам болып күлдiк. Қадиша төмен қарап  қызара 
езу тартты.

Өз тумысы үшiн шешесiн куәға тартқан Мұқаш мiнезi әрi 
аңғал, әрi әдiл сезiлдi маған.

- Айғақ – керішiнi бұлтартпастай жерден iздеген екенсiз,- 
деймiн күле тұрып.

- Жұрт қысай берген соң, ендi қайтейiн! - дейдi Мұқаш мiз 
бақпастан.

Бiз Мұқаш айтқан жаяу қалжақ, дарбаза әңгiмеге елiгiп 
Гангуге қалай  жеткенiмiздi сезбей қалыппыз.

Гангу (Құрғақсай)  аталғанмен жаман жер емес екен. Бел-
белестерден  самырсын–шетенi мiнбелеп, жасыл тепсең, сай-
саласы қолтығын созып бұта-бүргенi шалқыған кең аңғардың 
аузына мектеп пен ауылдық үкімет қатар орналасыпты. Мектептiң 
алдын кесiп ағатын әжептәуiр бұлақ суы  аңғарды қуа созылып, 
бұзау, лақ, қаз, үйрек, бала-шағаны бойына жиған. Мұқаш бiздi 
бұлақ бойына түсiрдi де:

- Жә, мектептерiң анау, бара берiңдер! Бұл маңдағы тiрi жан, 
тiстi бақа  бүгiн Гүлтекше деген жерде, ет пен қымызға бөгiп 
жатыр. “Көсе бала” бағана сендердi алып келуге менi жұмсап, 
несiбемнен қаққан болатын. Ендi опырып келейiн мен сол жерді! 
- деп өрлей жөнелдi. 

«Е, еу! Мен жалғыз баласымын Жанұзақтың…» Ән ауылдық 
үкімет кеңселерiнiң тұсына дейiн естiлiп тұрды да, онан әрі 
алыстан әлсiреп, ақыры естiлмей кеттi. 

- Қызық кiсi екен! - деп күлдi Қадиша. 
- Жақсы азамат екен! - дедi Мұқатай. Менiң көңлiмде осыған 

жуық бiр сезiм пайда болған - ды.
Бiз бұлақ суына жуынып, шайынып, таудың таза салқын 

ауасынан жұтынып рахаттанып калдық. Маңайымызға аңыстап 
қарап қоямыз, түсі таныс бiреу, балажан қазақ кемпiр көрiнбес пе 
екен деп емекситiн болсақ  керек. Бар танығаным Абай, Кукен, 
Мұқаш. Олардың ықыласы өздерiмен  бiрге кеткен.

Бұлақтың ар жағындағы жүз метрдей жерде ғана мектептiң 
оқыту ғимараты көрiнiп тұр. Сырты ізбеспен жаңадан ағартылған, 
терезелерi там бойы, он-жиырма кластың төбесi шатыршаланып 
бiр-ақ жабылған, таза мектеп танысымыздай жылы ұшырайды. 
Бiздiң ендiгi  тұрағымыз, қоғамдық тағдырымыздың  бесiгi  осы. 
Кiм боламыз, қандай талқыға түсемiз, не мiндетке жегiлемiз - 
оған көз жетпейдi. Мұғалiм деген есiм ғана қасиеттi, ұлы есiм!.. 
Сол ұлылықтың  табалдырығына жетiп тұрмыз бүгiн. Жүрегiм 
дүрсiлдеп қоя бердi. Қуаныштан да, қорқыныштан да дүрсiлдей 
бередi ғой бейбақ жүрек!

Оқыту ғимаратының  шығыс солтүстiк қанатынан көлденең 
созылған бiр корпус жатаған үй байқалған-ды. Соның арғы 
шетiнен далаға шыққан жастау екi қыз бiзге қарап жүрдi. 
Үстiлерiнде қызыл мәліскен көйлек, барқыт желетке, балағының 
аузын бүрген шалбарлары бар. Жүк шамаданымызға қарағыштап 
бiрiн-бiрi түрткiлей бiзге жақындап келедi. 

- Жаңа келген мұғалімсіздер ме? - деп қалды өжеттеу бiреуi. 
- Арбадан әзiр түскен едiк, жатар орынның жөн-жосығын 

бiлмей тұрмыз! - дедiм мен, әлгi екi оқушыдан бетер қипақтап. 
Үлкен инабатты кiсiлерден сескенбейтiн көңiлiм, бұл балалардан 
қалай сескенгенiне қайран қалдым. Кейiн ойласам әкемнiң 
қарапайым халықшыл қасиетi екені менi  сескендiрген.

- Бүгiн мектепте ие боларлықтай кiсi жоқ, мұғалімдер 
жатағына кiргiзiп, тамақтандыра тұрайық. Кешке бiр жөнi 
болар! - дедi екi оқушының  өжеттiрегi серiгiне сөйлеген болып, 
бiзге баратын орынды нұсқады. Жас басымен салыстырғанда 
байыпты, сұңғыла, кiсiнiң порымын танытады. Аты - Бижамал 
екен. Жетiншi сыныпта оқитын көрiнедi. 

Бiз асты-үстi тақтайлы жатаққа кiрiп дем алдық. Ретсiз 
жиналған  көрпе-жастық, киiм – кешектерден - ақ бұл тұрақ ер 
мұғалiмдер жатағы екенi бiлiнiп тұр. Қадиша жатақ iшiне қарап 
аз отырған соң, миығынан күле жүрiп бәрiн де реттедi. Едендi 
сыпырды. Төсек-орындарды қырлап жинады. Қалай болса, солай 
тасталған киімдерді iлiп қойды. Қыздың қолы тигеннен кейiн 
жатақтың iшi кәдiмгiдей әрленіп, жұтына қалды. 
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Тау табиғатына сай құбылыс бұл жерде де айқын екен. Күн 
таудан аса бере-ақ ымырт үйiрiледi. Байғыз, үкi, ит дауысы 
күшейiп, күндiзгi ыстық орнын ауыр салқын ауа басты. 

Шаршап келген Мұқатай екеумiз тамақтанып бола сала кез 
келген төсекке қисая кеткенбiз. Ел жатар уақыт болса керек, 
залдың iшi ара түскендей гулеп,  ию-қию болғанына ояндық.

- Әй, Құлмұқаш-ай, әй, қояншық неме! - дейдi бiр айғай 
өзеленiп: - Қоя бер анау аттарыңды. Аузы араққа тиген соң-ақ 
өсти қалады бұл жынды.

- Қақ, қақшы қалтаңды, Рақа! - деп пысуы асып кеткен 
iрiмшiктей шұрқылдайды бiреу. Аздан кейiн бiз жатқан жатақтың 
есiгi ашылып әлгi топ қотарыла кiргендей болды. Ол кезде Гангуге 
электр жарығы бара қоймаған, бiреуi кiрпiш пештiң мойнындағы 
майшамды тамызып, жатақ iшiне сәп салғандай болды. 

- Мiне қызық, мынау қасқыр қайдан келе қалған адамзат 
мекенiне?! - дедi шiңкiлдеген дауысты біреу. Мұқатай жатқан 
төсек жақтан.

- Оһо, мынауың кiм? Мынауымның жатысы бөлек екен. Менiң 
әкем Мұсабектен бетер баса көктеп терiсiн жайып тастапты 
мүлдем. Қасқыр екенi рас болса арланы осы  шығар! - дейдi бет-
аузынан бiр қазан ет шығарлық семiз бiреу менiң бетiме фонарик 
сәулесiн түсiрiп.

- Есен-сау келдiңiздер ме?! - дедiм мен, жарықтан көзiмдi 
қашыра, басымды  көтерiп.

- Бiз ғой есен–саумыз, әкетай, ал өздерiң  ауырып-сырқағаннан  
амансыңдар ма? - деп тарбақ танауын шүйiре тартып маған үңiле 
қарап қойды, Мұқатайдың қасына отырған бұйра бас қара жiгiт.

- Ау, Оразан, Рақымжан, хал-жағдайымызды осы жерден 
қайырып алайық. Жаңа көрiскен жолдастарға таныстық берудiң 
орнына, тасыраңдай жөнелсек әдепсiздiк болмай ма?!. Малшы, 
қойшы емес, оқытушы, ұстазбыз ғой бәрiмiз - дедi үлкен шегір 
көзді жалпақ бетті қызылсары жiгiт: - Алдымен таныстық 
жасайық. Менiң атым - Ұлтуған, геометрия, саясат сабақтарын 
берем. Мынау жылым қараның аты - Ғинаят. Ғинаят Абылқақұлы 
көрнектi әдебиет сыншысы, жоғары кластарға әдебиет сабағын 
өтедi. Анау таңқы танаудың аты - Рақымжан. Рақымжан 
Оралханұлы тарих сабағынын маманы, музыкант, қызға 
қырындаудың да шеберi. Мынау жуан бас, қызыл көздiң аты - 
Оразан. Оразан Мұсабекұлы талантты әртiс, әрi талантты аспаз. 
Ет болса қазанға салып қайната беруге, нан болса  шикiлi–пiсiлi 
шайната беруге жарайтындай. Мынау күлекеш, қыр мұрынды  
жұқалтаң жiгiттiң аты - Оразиман. Мектебiмiздiң оқыту бөлiмнiң 
меңгерушiсi, сұр бойдақ, ал өздерiң кiм боласыңдар, әлгi 
Мұқаштың сiлекейiн шұбыртқан, сұлу мұғалималарың қайда?  

Соңғы сұрау өзгелердiң де делебесiн қоздырып жiбердi.
- Иә, сол қайда?! 
- Көкетайымды екi қасқыр жаукемдеп қоймады ма екен деп 

ойлағанымда қымыз кеңiрдегiмдi  қырық түйнемедi ме менiң! – 
деп әңгiмеге елеурей араласты Оразанман.

Мен аты жөнiмiздi, оқып келген кәсiбiмiздi қысқа 
таныстырып, жатаққа рұқсатсыз жатқан айыбымызға кешiрiм 
сұрадым. Қадишаны қайда алып кеткенiне бұлар тұрмақ, өзiмiз 
зар болып отырмыз. Бағана тамақтанып болған соң оқушы 
балалар оны ертiп шығып кеткен. Содан оралған жоқ. Мүмкiн 
қыздар жатағына барып жатқан шығар, мүмкiн  семьялардың 
бiрiне барып қонған шығар. Алғашқы астамдығы үшiн iшке 
бүккен өкпе-сақпамыз болса да, мына мұғалiмдер Қадишаны 
бiздiң туысымыз есептеп лақабына табыттарын қағып отыр ғой. 
Ойласа ойлай берсiн, солай-ақ. Қадиша ұятқа қалдырарлық қыз 
емес сияқты. Оған жақын саналғанымыз үшiн Мұқатай екеумiз 
де ренжiмеймiз.

Ертеңiнде мектептiң оқытушы, қызыметкерлерi және сабақ 
бастауға  алдын ала жиылған оқушылары болып, жүз елудей 
адам бiздi қарсы алу  жоралғысын өткiздi. 

- Жолдастар, сабақтастар! - дедi кең кластың алдындағы 
оқытушы  мiнбелерiне көтерiлген Оразиман аузын кәрi қыздай 
бүрiстiрiп. - Ұлы Жұңго  (Ұлы Қытай) комунистiк партиясы 
мен ұлы  көсемiмiз  Мау Зыдұңның дана басшылығында, үш 
қызылтудың жебеуiнде, автоном райондық парткомның теңдiк, 
береке саясатының арқасында, мектебiмiздiң оқу-ағарту iсi 
қарыштап Шынжаң  педагогика институтын тауысқан бiр 

топ жаңа, жас мұғалiмдер кеше ғана  босағамыздан аттады!, -  
танауы қусырыла күлiмсiреп, көсiле түсетiндей  сыңай байқатты 
Оразиман.

- Сонда қарсы аламыз ба, қуып шығамыз ба? - дедi арт жақта 
отырған Оразан, моп-момақан ғана сұрау қойып.

- Е, қарсы аламыз - деп жаңғалақтана шапалақ соқты 
Оразиман. Класс iшi желі басына мың жылқы келгендей 
дүрлiгiп басылды. Партаның төбесiн, тақтай едендi  дүсiрлетiп 
отырғандар жоқ емес.

- Жә, жә, тынышталыңдар! -дедi Оразиман әлде не себептi 
кiлт ете  түскендей, құлағы тебiнгiдей қалқиып, қызарып кеттi. 
- Мектеп меңгерушiсi  Молдаш жолдасты сөзге ұсыныс етемiз.

Тағы да шапалақ үнi дүрiлдедi. Отырғандарға бiз қандай 
жат, жаңа сезiлсек, олар да бiзге сондай жат, жаңа сезiледi. Киiм 
үлгiсi, мiнез құлқы, сырғуаң, одағай, жас мөлшерi де әркелкi 
өзiмiзге жете қабыл, тiптi  өзiмiзден ересек оқушылар да, кенже 
туған қозы-лақтай бүлдіршін балалар да бар. Қарсы алуға пейiл 
бергенi де, қарсы алуды ермек, қызық көргенi де аз емес.

Жұрт қатарында ойланып отырған бота көздi, қыр мұрынды, 
қызыл кепештi, көсе жiгiт орнынан тұрды да, алдымен кеше 
келген үшеумiздiң қолымызды  бiрден, бiрден алып: 

- Қарсы аламыз, жас мұғалiмдер, ыстық ықыласпен қарсы 
аламыз сiздердi! - дедi бауырмал үнмен. Ол сөйлеп жүрiп мiнбеге 
көтерiлдi: - Сiздердiң жолға шыққандарыңызды кеше таңертен 
ғана аудандық сыртқы сауданың бiр кадрынан естiп, сейiл–
серуенiмiздi кешiктiре алмаған едiк. Иен мектепке келiп, бiр 
күн болса да, алаң-ашық сезiнiп қалдыңыздар-ау!  Кешiрiңiздер, 
жолдастар, кешiрiңiздер! 

Мұқаштың кешегi “Көсе бала” дегенi осы кiсi болды. Бет 
аузында бiр  тал қылтанақ жоқ. Қызыл кепеш, ақ көйлек, қара 
желеткесiмен қазақтың кәдiмгi бозбаласындай көрiнгенiмен, 
бiлгенi мол, саналы азамат сияқтанды.

Молдаштың сөйлеген кезiндегi салауатты қимыл-
қозғалысындағы, көз қарасындағы мысы басым екен. Сөйлеген 
сайын салмақ тартып, iрiлеп, бөгде қимыл, бөстекi сөздi ойлы 
қабағымен тиып, баурап алды. 

- Гангу мектебi бастауыш, толықсыз кластардан дамып, 
орта класс ашқанына  биыл үш жыл болды. Мынау Оразан, 
Масия, Тұрдығазы алғашқы толық  орта класымыздың түлектерi 
болатын. 1958 жылы Құлжа педагогика мектебiн тауысып, 
Есімбек, Рақымжан, Ұлтуған, Бейсенбайлар келдi. Шынжаң 
институтың, Үрімжi дарылфынын тауысып Абай, Ғинаят, Кукен, 
Әмiрбай, Гүлзиялар жеттi. Мiне, сiздер келiп қалдыңыздар бұл 
ұлттық мәдениетiмiздiң қуанышы, халықтық оқу–ағартумыздың 
қуанышы, халықтық оқу-ағартудың мақсаты, жұрт  арманы!,- 
дейді Молдаш. 

Молдаштың мiнезiнде, сөзiнде титтей жасанды, жалған 
жарамсақтық жоқ, табиғаттай мерейлi, үстем екен. Сол шаттықты 
алақайлағандай  шапалақ үнi дауылдай көтерiп, гулеп кеттi.  

- Мен гоминдан уағында оқыған адаммын, - дедi ол, әлденеге 
күмiлжiгендей болып: - Бар-жоғы жетi жылдық оқуды тауысқан 
соң, жаңа өкiметпен бiрге қызметке шықтым. Қабiлетiм 
шектi, бiлiмiм саяз, институт, университет таусып келген iнi–
қарындастарыма ғылыми жақтан жетекшiлiк ете алмайтынымды, 
заман көксеп отырған жаратылыстық, қоғамдық пән жүйесiн 
меңгере алмайтынымды бiлемiн. Оның үстiне, саяси  идеялық 
жұмысты қалай жүргiзу керектiгiн өзiм де түсiнiп кеткенiм жоқ. 
Тек сiздерге сүйенiш болып, қазақ оқу-ағартуын заманға лайық 
бiр деңгейге көтере алсам дейтiн арманым ғана бар!

Меңгерушiнiң шын тебiренiсi  бүлк-бүлк ете алқынған, 
қобалжыған  өңiнен бiлiнедi. Кеңiрдегiне келiп кептелiп, аузынан 
шықпай тұрған талай  мұң, мұқтаж, саяси қамдау, қоршау, шырға, 
махаббат, арман жатқан секiлдi. Ендi сөйлесе төгiлiп кетердей, 
көз шарасында мөлдiреп шық тұр. Соны  сезген Мұқатай, Қадиша 
үшеумiз ереуiлдегендей шапалақ ұрдық. Бiзге аз  дағдарып, 
аңыра қараған өзге оқытушы, оқушылар да шапалақ  соқты. 
Шын сөздiң, шын ниеттiң құндалуы тұңғыш рет болып отырған 
бiр аңтарылу байқалды. Бұрын керексіз, елеп ескерiлмейтiн 
iстердiң де  маңыз алатынын сезiнгендей бiр күй. Абай, Ұлтуған, 
Кукен, Рақымжан  төртеуi бiзге тiлектес екендiктерiн бiлдiре 
шапалақтарынан, көздерiнен   нұр бөлiп берiп жатыр. Бiздiң 
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ықыласымызды жақтырмай қыржың-тыржың етiп отырғандар 
да, тiптi, қарсы көзiн ойнатып, қалжаққа шаптырып жатқан 
кiсi де жоқ емес. Мұқаштың қусырылған танауымен, қиықша 
жанарында әр–әркiмдi нұсқап, мектептiң қас-қағым  арасындағы 
писихологиялық жiктелiсiн ымдап жанталасқан аласайтан ұдайы 
ұшып жүрдi. 

Қарсы алу жиынының соңында жатақ салу жұмысы сөз 
болды. Мұқатай, Қадиша үшеумiз кiрпiш тасуға бөлiндiк те, 
Мұқаштың шошаң еткен иегi қопарғандай далаға шығып арбаға 
отырдық.

Саңғырлап тұрған балшық кiрпiштi лақтырып беру де, арбаға 
рет–ретiмен басып түсiру де оңай емес. Қолғапты түтелеп, 
терiнi  көшiрiп, саусақтың басынан шып-шып қан шығарып, 
сүйектi сырқырататын михнаты бар. Қадиша физика маманы 
болғанымен, еңбекке маман емес - тi. Бiр күн болмай жатып, 
саусағының басына жапсырма дәкi орап шұқылана бастады. Оны 
арба үстiне шығарып, кiрпiш тiзуге қойғанбыз. Мұқатай кiрпiштi 
бiрден, бiрден апарып қолына ұстатады, мен алыстан лақтырып,  
түйiп беремiн. Кiрпiш түсiп аяғы ауырған кезде Қадишаның 
көзiндегi мұң мөлт етiп көрiнiп қалады да, маған қарамауға, 
ауырсынған белгi   сездiрмеуге бәрін салады. 

- Қандай екен, астам қыз?! - деймiн мен iшiмнен күбiрлеп. 
Аудандық  ағарту кеңсесiндегi күлкiсi, елемегенi есiме түседi. 

- Ғалым, сен байқасаңшы! - дейдi Мұқаш, маған сайтан 
жанарымен  танауын тiкiрейтiп. Миығында көлкiлдеген бiрдеме, 
сонда да ебелек қағып тұрады. Кiрпiш құю, кiрпiш тасу, үй салу 
деген сөзбе тәйiрi! Тас шағып, қоқыс өртеп, көмiр құдығының 
астына түссе ғой мiне! 58-59 жылы Үрiмжiнiң шығысы мен 
батысында не iстемедiк. Күндiк мiндет екi текше метр руда тасын 
қазып, машина, арба баралатын жерге үйiп беру. Немесе үш 
текше метр малта тас, ақталған тарыдай құмды тоған тағанына 
жеткiзу. Күндiз күлкi, түнде ұйқы көрмей дайындаған сол руда 
тасы Үш бұзауда,  Төртұйықта,  Ұланбайда әлi үйулi жатыр.

“Барлық iсте зор секiрiп, iлгерлеймiз!”, “Барлық саладан 
жасанды серiк  ұшырамыз!”,“Англияны басып озамыз!” деп бiз 
созбаған борбай қалды ма?! Ұшырылған сол жасанды серiктен   
қазiр жұрт есiнде қаларлық бiр белгi жоқ. Халықтың қан терiнен  
сығып алған қорды тау-тасқа, шөл далаға төгiп-төгiп тастадық 
та, мемлекеттi  қарызға батырып бiр шықтық. “Тым ұшқары 

iстедiк” деп бұрыңғы  “бейiм” делiнген үстеудiң орнына “шыл” 
жұрнағын қосып “оңшыл” атаныппын мен. Қадишаның кiрпiшке 
қолын, желге ернiн түтелуi неге тұрады оның жанында! 

Там жинаушы шеберлер Ұлтуған, Әмiрбай, Кукен екен. 
Рақымжан  мен Оразан лай жасап, тамшылардың алдына лайды 
күрек-күрегiмен атып берiп тұр.

- Мiне, ұста! - деп Оразиман, бiр шелектей лайды тамның 
үстiне салық еткiзiп тастады. Оның ұстасы дөңгелек жүздi, 
тiкенек сақалды, сарғыш тiстi қара жiгiт, үстi-басына шашыраған 
лайға ренжiгенi сол,  шұрқ-шұрқ күлiп:

- Әй, жынды, әй, жынды, түзеп бер! - деп жатыр.
- Әмiрбай деген азаматымыз осы. Әрi кассир, әрi завхоз, әрi 

қамбашы, әрi нанбасы. Есеп-хисабы, қазан-ошағы қалтасында 
жүредi! - деп таныстырды Мұқаш, бiздiң көзiмiздегi сұрауды 
бiлгендей.

Қадишаның кiрпiшке қолын, аңызғаққа ернiн түтелеуi, 
әсiресе түпсiз мұңға батуы жақпады маған. Ал осы қаралықсыз, 
қалтқысыз орта маған жаға бастады. Әлгi Молдаш, Оразиманы, 
анау Кукен, Абайлары, анау Оразан, Рақымжан, Ұлтуған 
дегендерi -  тiптi, жайсаң жiгiттер. Осындай  еңбек iстеп жүрген 
күндерiмiздiң бiрiнде: 

- Үйге кiрiп, сусын iшiп алыңдаршы, Қадиша! - дедi ат жақты, 
дөңгелек қара көздi, биязы әйел жақындап келiп, бiзге сыпайы 
ғана амандасып. 

- Бәрiмiз бе, София  апай? – деп Ұлтуған жұлып алғандай 
сұрау қойды.

- Жоға, мына жаңа келген, кеше жайлауға шыға алмаған 
балаларға   айтамын.

- Оныңызға құлдық, аппай. Десе де жаңа келген, көне 
түртiншек дейтiн емес, бәрiмiз де өз қолыңызға қараған 
жетiмектермiз ғой! - дедi Рақымжан  қуақылана батпақ жұққан 
бетiн тыржитып.

- Тек, ондай демеші, Рақымжан. Бәрiңнiң де әке-шешең бар 
шығар? - деп от басқандай шыр еттi әлгi әйел.

Қадишаның көзiне қара түнек мұң, мұңмен қоса мөлдiреген 
жас тола қалғанын байқап қалдым. Күйзелiстi бiр сыр бар-ау осы 
қызда деп түйдiм.

Бiз қымыз iше отырып София мұғалiммен әңгiмелестiк. Оның 
зайыбы –  Шыңжан институтының тiл-әдебиет факултетiнде 
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жауапты қызметте болған екен. 1959 жылы “стиль дұрыстаудың” 
соңында оңға бейiм  саналып, партиядан, факультет 
комиссарлығынан, қызметiнен  қуаланып, айлығы екi дәреже 
түсiрiлiп, ауыл қыстаққа айдалыпты. Қазiр осы жерде Шыңжан 
университетiнiң мал табындарына бас-көз болады екен.  Айыбы 
Задақан, Жақсылық, Оразхан деген балаларда керi төңкерiстiк  
ұйым болған емес дегенi. Әлгi оқушыларды - айдауда, Ризабек 
болса  қуғында жүрiптi.

София мұғалiмнiң қалтқысыздығы Қадишаның құпиясын 
ашты.  

- Әлгiнде “бәрiңнiң де әке-шешең бар шығар!” дедiңiз. Мен - 
тiрi жетiммiн! - дедi ол мойнын есiк жаққа жартылай бұрған бойы, 
көзiнен жас парлатып: - Әке-шешем, туыс-туғаным Советке өтiп 
кеткен. Болмағанда аға-бауыр, алдымда жал, артымда құйрығым 
жоқ бiр сорлымын.

Мен сасқалақтап қалдым. Ойламсыздығыма, Қадишаны 
жәбiрлегенiме өкiндiм. Бәсе, көзiнен тарамайтын мұң, мұнар 
осы екен ғой. Қабырғасы қатпаған, бұғанасы бекiмеген бала, бiр 
таңда туыс-туғанынан бiр-ақ  айырылса, өзi  оқып жүрген кезде 
ел жұрты қиянға қотарылып көшiп кетсе оңай ма! Қоқыс өртеу, 
тас шағу, кiрпiш тасу да сөз болыпты ма?! Кешiр, Қадиша кешiр 
менiң  аңғалдығымды, саған ендiгi әрі зәбiр жасамаспын деймiн 
iшiмнен. 

Мен күнi бүгiнге дейiн осы сертiмнiң үстiндемін, Қадишаға 
жәбiр жасаған кiсiмен, тiптi, сүйiп тиген күйеуi Алиханмен де 
шайқасып қалған кездерiм болды. 

Бес ауызды ұлдар жатағын он бес күнде тiк тұрғызып, iшi-
сыртын сылап, төбесiне үш қабат лай жатқыздық. Еренқабырғаға 
қар, жаңбыр қалың жауатындықтан лайға сабан-топан 
араластырып, сиырдың жас  жапасынан қосып әбден пiсiру шарт 
екен. Қолы жеткендер қаңылтыр, тақтай, май қағаз, қарамай 
төгiп қапысыз бекiтетiн көрiнедi. Мектептiң  қаражаты кем, қолы 
қысқа болғандықтан бiз топан қосқан лайдың өзiн алынбас қамал 
көрдiк. 

Гангуге келгеннен берi  бас алмай iстеп жатқанымыз еңбек.
- Әй, әй, Құлмұқаш аттарды бер ендi, бiр-екi күннен соң 

пiшенге  аттанамыз! - деп тағы бiр  еңбектiң шетiн шығарды, 
құрылыстың iргесiне дәрет сындырып, әдепсiзiн терiс қарап 
сiлкiлеп тұрған бурыл басты,  жалпақ бет, тарғыл кiсi.- Ананы 
қараңдар, мектеп деген осындай болса ғой, шiркiн! - деп танауын 
бүлк еткiзiп, иегiн көтерiп қалды. Мұқатай, Қадиша терiс 
айналып жүре бердi.

Мектебiмiздiң қожалық бөлiм меңгерушiсi Ақжарқын 
ақсақал осы кiсi.  “Құл” дейтiн сөздi қосып айтатындығы үшiн 
оған Мұқаш наразы, мектебiмiздегi жалғыз коммунист сол!  

-Ақаңа наразы болушыларды бiз партияға наразылық деп 
түсiнемiз. Өзге партия мүшесi болмаса  қайдам?! - дедi Ұлтуған.

Шам түбi қараңғы деген осы екен-ау деп ойладым мен. 
Үрiмжi - автономиялы районның орталығы. Азат болғанына он 
бес жылдан асты, осындай саяси маңыз алған орта мектебiнде 
партия ұясы, партия беделi жоқ. Сонда коммунизм iсi қалай 
дамиды?.. Ақ көңiл, адал оқытушылармен  бiзге ұнай 
 бастаған мектеп тұлғасынан қаралықтың, қараңғылықтың кей 
нышаны байқалып, секем алдырайын дедi. Бiр түрлi жасанды, 
жалған қоғамдық ыңғыл бығып жатқандай сезiлдi. Молдашты, 
Ұлтуғанды, Гүлзия, Софияны партия қатарына неге тартпайды 
екен? Бiлiм десе бiлiмi, мораль десе моралы, оқушы тәрбиелеу 
қабiлетi десе қабiлетi бар осындай  адамдар неге қағылып, 
қорғалап қалады?! Мұнда қандай сыр бар?! - деген  оймен  тағы 
да iштей арпалысып жүрдiм.

Мектептiң бiр қора қойы, жетi-сегiз аты, он неше сиыры 
үшiн ауыл жыл сайын қыстаулық өрiс, картоп, капуста егетiн жер 
берiп қамқорлығына ала жүредi екен. Бұл жылы Жiңiшкесайдың 
басын көрсетiп “пiшен шауып алыңдар!” - дептi. 

Мұқаш, Оразан, Ұлтуған, Абай Рақымжан және iшнара 
ересек  оқушыларды қатарға алып Жiңiшкесайдың басанан 
барып түсе қалдық. Ертiс бойынан таспа қияқ, майқұрақ, сары 
жоңышқа, көк шалғыны секiлдi қаулап шықпаса да, әжептәуiр 
балқашты пiшендiгi болады екен. Менiң шалғы ұстағаным осы. 
Бiресе талға соғып, бiресе жер томарға тiстетiп, түс болмай-ақ 
алақанымды сырып, бұралаңдай бастадым.  Мұқаш, Оразан, 

Рақымжан, Ұлтуғандар жақсы тартады. Алған солдарының 
(шалғының алымы) жалпақтығы екi жарым метрдей, өткiр 
ұстарамен бабында жiбiтiлген терi жүнiн сыпырып бара 
жатқандай-ақ  еркiн сiлтеседi. Оқта-текте  шалғы жүзiн бiр-екi 
жанып, бармақтарымен сынап көргенi болмаса, байыздамайды. 
Көз ұшына барып қайта оралған кезде бiз тыртаңдаған өз 
күйбеңiмiзден ұяламыз.

- Қалай, ақыным? - дедi шалғысын көтере, қайқайып келе 
жатқан Рақымжан менiң жаныма жете бере темекiсiн бұрай 
шоқайып: -Пiшен дегенiмiз пiшен, лирика емес ол! Лирикаға бел, 
ауырып қол қабармайды. 

Әдемi қастарын ойната күлiмсiреп, келте танауын бiр–екi 
дүркiн тартып  қойып. Рақымжан менi айналдыра бастаған соң 
ол жақ, бұл жақтағы жолдастар да құрала бердi. 

- Оқы, «Хушиа» деен өлеңіңді оқып жiберші- дейдi Оразан 
қып-қызыл көзiн ежiрейтiп. 

Мен Оразан мен Рақымжанды ұнатып дос-жаран, ағайын 
болып қалған едiм. Ұнататыным ол екеуiнде, қаралық, қалтқы  
жоқ. Қашанда табиғататай сап бейнелерiмен көрiнедi. Өмiрдiң 
ауыртпалығына  мойымайды, жеңiлiне селқос қарамайды. Әндi, 
күйдi, театрды жандарындай жақсы көредi. Жағыну, жалпаюды 
бiлмейдi. Балаға да, басқарушыға да бiрдей мәмiле ұстайды. Өз 
кәсiбiне маман. 

Сол Оразан алдыңғы күнi қойын дәптерiмдi сұрап алып 
ақтарып шыққан. Бүгiн «Хушианы» оқы деп бұйырып отыр. 
Хушиа мұнда отырған  жолдастарға қанық, ол - осы өңiрдегi бiр 
шатқал. Мен Хушианы әлi көргенiм  жоқ, жұрттың ол жөнiндегi 
аңызын естiдiм. Өлең жазған кезiмде көз алдыма тұрғаны 
Хушиа емес, өзiм өсiп-өнген жердiң тау-даласы болды. Ендi 
оқи жөнелсем бедерi қате шығып6 күлкiге қалмаспын ба деп 
ойладым.

- Оқы, естиік!
- Тынығып алуымызға да бiр орай, оқып жiбер! - дедi Абай 

мен Ғинаят жарыса жан алқымға алып. Наздану, кергуді жек 
көретiн басым, не күйсiн, не тисiн дедiм де оқи жөнелдiм.

Өлең оқып болған соң жолдастар дүрiлдеп мақтап кеттi. 
- Ой, бәлекет ай! 
- Жасап кет, Ғалым Қанапияұлы, жан бiтiрiпсiң жаман 

Хушиаға! 
- “Төсектен құлап түскен бұрым сынды” деген жерiң ғой, 

жаным-ай!  Сол бұрымның жанында мен неге жан үзбедiм екен 
дешi! - дейдi Мұқаш, қалжыңқойлығына басып. 

Ғинаят саяси идеялык құнын, заман образының сәттi 
жасалғанын,  Абай ойдағы образдылық пен суреткерлiктi, тiлдiң, 
сезiмнiң саптығын  мадақтады.

- Тұлғасы тұтас, сом алтын. Осындай лирика туған басыннан 
айналайын! - деп, Рақымжан төбемнен иiскеп жатыр.  

Ұлтуған ғана үндемей, үлкен сұрғылт жанарын жарқылдатып, 
әлде не жайлы ойда отырғанды. Жолдастардың бағалауы 
басылған соң, жағын кере шалқалап сөз бастады: 

- Саясиын Ғинаят, көркемдігін Абай айтты. Оларға менiң 
қосып алар  жаңалығым жоқ. Өлең жақсы, жақсы болғанда да 
керемет жақсы!.. “Пiшен дегенiмiз пiшен, лирика емес. Лирикаға 
бел ауырып, қол қабармайды ” деп әзiлдеген едi Рақымжан. 
Менiңше, еңбектiң, жасампаздықтың құны белгісімен өлшенсе 
әдiлет болмайды. Хушиа жөнiндегi өлеңде ақыл-ой  шалғысының 
екi заман аралығындай жалпақ жонды дөңгелектене таратып, 
Алтай, Тарбағатай, Ерентауды алдымызға иiрiп тастағанын 
көрiп  отырмыз. Бұл Мұқаш екеумiздiң белiмiз, Рақымжан мен 
Оразанның томардай жұдырығымен өлшенетiн қуат емес. Сонда 
қайда жатыр бұл қуат – қайрат?!. Мен әдебиеттi бiлмеймiн. Тiптi, 
бұл салаға әуестiгiм де жоқ. Десе де, там- тұмдап естiгенiм бар. 
Жаңа өлең, жақсы жыр, бағыз заманнан берi адамзаттың арманын, 
жаратылыстың құпиясын ашып, еркiндiк, теңдікке жетелеген 
едi дейтiн болсақ “Хушиа” сондай өлең болыпты. Шығармада  
айтылғаны  - табиғаттың көрінiсi, суретi ғана емес, адам жаны, 
заман тынысы. Дәуiрдiң таза қуатты арманы. «Алтында да ақау 
бар» дейдi дана халық “Хушиа” өлеңi өте жақсы болғанымен, 
мiнсiз емес, бiр жолында  “елiктiң кер бұзауы шошынатын” 
делiнiптi. Елiктiң төлi, бұзау емес, лақ делiнедi. Кер қызыл 
болмастан, сұрша болады. Ақын өмiрдi ұғымды, халықтық атау 
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бойынша бейнелеу керек. Бiр ғана сөз ағаттығы деп, жақсы 
шығармаға жабысқан кiнәрәт, ақауды кешiре салуға болмайды. 
Әдебиет - жеке адамның меншіктісі емес, халықтiкi.

Ұлтуғанның пiкiрi жолдастарды айрандай ұйытып, десе де 
бұл өлеңiм өз  көңлiме жақпады. Ата-бабамның әруағын аттап, 
мекеннiң түр-тұлғасын бүлдiрiп, қайдағы жасанды, жалған 
сезiмге бой ұрған хан  ордасының бұлбұл таңдай, жез көмей 
жыршысы сияқтанып бара  жатқаныма ерекше намыстандым. 
Сондықтан: 

«Дегендей-ақ қуанышын арбайық, 
Дiрiлдейдi ағаш басы сарғайып. 
Жаз өткенде көкiрегiң құлазып,
Сағынтады екен, әбес жар ғайып!», - деп “Жаз өткенде” 

дейтiн өлеңiмдi оқып бердiм. Бұл өлеңiм де ұзағырақ едi. 
Тыңдаушыларымды аттай шұлғытты. Өзiм де желпiнiп қалдым.

Мен осындан кейiн қойын дәптерiмдi тiземе қойып “елiктiң 
кер бұзауы” деген жолды “елiктiң сұрша лағы шошынатын” 
деп өзгерттiм. Қандай саналы, көреген, еңбеккер ортаға келiп 
қалғанмын. Құдайдың мұнысына да шүкiр деп ойладым. 
Әдебиеттi бiлмейтiн, жақтырмайтын кiсi   Ұлтуған болса, сол 
қандай кесек ой тастады. Маған қанат, құйрық әзiрлеп  тұр ғой 
бұл орын, тек талпына бiлуiм ғана керек екен.

Қазақ - атты жанындай жақсы көретiн халық. Сан ғасырлық  
жау-жалам жағдай, көшпендi шаруашылық, барымта, сырымта 
соған мәжбүрлеген секiлдi.

Молдаш пен Ақжарқында екi тамаша ат болды. Бiрi - қара 
жал, қара құйрық сұлу сары ат, тағы бiрi - есiкпен төрдей ақ көк 
ат. Жол жүргенде жазық пен күдірдi  бiрдей жердiң апшысын 
қуырып басады. Мукен мен Ақаңның меңгерушiлiк салауатын 
осы аттардың үстiнде отырған кездерiнде көбiрек сезiнетiн ел. 
Қолда ат тұрған соң, жем, шөп жию керек. Сол себептi Ақжарқын 
Жiңiшкесайға келiп, бiзбен бiрге шалғы тартуға  шыға қалды. 

Мұқаш бiр жағынан сөйлеп, бiр жағынан шалғыны көсiле 
сiлтеп, қуып келе жатыр. Бiздi әлгiнде ғана шыңап, жанып 
алған ақ шалғысы  қалтамыздың түбiн сыпырып, зәренi алады. 
Мұқатай, Абай үшеумiз тайқап шыға бердiк. Ақжарқын бiздiң 
алдымызда тәп-тәуiр тартып бара  жатқан. Мұқаштың көздегенi 
сол екен:

- Бол, бол! - дейдi  ол тостағандай дөңгеленiп, Ақжарқын 
өкшесiнiң түбiнен ысқырған шалғыға үрейлене қарайды. Мұқаш 
аял, тағат беретiн емес: 

- Пiшен күйiп кетсе, екi қолымызды мұрнымызға тығып 
қаламыз. Жұмысшы табының авангарды екенiң рас болса, жаз 
құлашыңды! - дейдi  тақымдап. Ақыры Ақжарқын үйектiң 
аяғына жетпей-ақ насыбай ататын  кiсi болып шеттеп шықты. 
Мұқаш «ой, ахауға» басып, шалғысын сiлтеп барады.

Қыркүйек айының орта шенi болмай шөптi шарбаққа үйiп, 
картопия  қазуды бастадык. Мектептегі оқудың қатардағыдай 
жүрiлiп жатуы - осы азғантай мал мен картоп, капустаның 
арқасы. Әйтпесе, жоғарғы орын  беретiн қаражат жоқтын қасы.

Бұл жылы оқушылар шақыртусыз, ерте жиналды. 10-шы 
сынып отыз бала. 9-шы сынып жиырма жетi бала. 8-ші сынып 
жиырма тоғыз бала. Шетiнен өңкиген үлкен–үлкен оқушылар. 
7-шы сыныптан төменгiлерi ғана ұсақтап, кәдiмгi  ұзақ жылдық 
оқыту программасына лайықтасқан. 

- Шақай бермейсiздер ме, мұғалiм?
- Оқулық құрал, қағаз, қалам алатын ақшам жоқ, мұғалім!
- Сүт ала келейiн бе, мұғалiм? - деп сұрайтын  сабақтастар 

да бар.  Ендiгi жерде мұғалiм деп атаудан бiз де қымсынбайтын 
болдық. Мұқатай 8-ші сыныптың, мен 6-шы сыныптың 
жауаптысымыз әуелi.

- Сабақтастар! – дедiм мен класыма алғаш кiрген күнi салқын, 
сұсты  шырайыма күлкi дағын жаққан болып: - Менiң атым - 
Ғалым. Алтай қазағымын. Класс тәрбиешiлерiңiз болуымды 
мектеп жүктеген екен. Шама-шарқымша тәрбиелеп көремiн.

Оқушыларда қарсы алу немесе қамығу сыңайы жок. Моп-
момын  жүздерiмен аңыра қарайды. Iшнара қырыс, қыңыр 
жанарлар да байқалады.

 - Жиын ашайық па, әлде ертегi, әңгiме айтып берейiн бе? 
- деген кезiмде әлгi  момын, аңқау, көп қарашық сәуле шаша 
сiлкiнгендей болды.

- Ертегi... Ертегi айтыңыз! - дедi жамырап.
Мен “Керқұла атты Кендебай”, “Жақсылық пен жамандық”, 

“Қарттың ұлына өсиетi” қатарлы үш ертегі айтып бердiм. Балалар 
әр ненi  сұрап, тыңдап жырғап қалды. Сырласуым елеусiз 
басталып, адамгершiлiк, арман, халық рухына дейiн өрiстедi. 
Кендебайдың қажыр-қайраты мен қарттың өсиетiн балалар мәндi 
жағынан ұғынды. Әуелi, талас жүргiзiп, өзектi  идеяға өздерi 
қауымдалды. Бұған мен разы болдым. Сол күннiң кешiнде:

- Класыңа жиын аштың ба, Ғалым? - дедi Есiмбек деген 
мұғалiм, маған күлiмдей жанасып. Бұл кiсiнi күнде көрiп жүрсем 
де таныса алмағам. Күлiмсiреген қаракөзiнiң түкпiрiнде әлде 
нендей бөтен пыйғыл, шүнет, иірiм жатқандай сескендiретiн.

- Жиын аштым - дедiм мен.
- Қалай аштың? 
- Кәдiмгiдей,  жөн-жосығымды ұқтырып, үш ертегі айтып 

бердiм.
- Мiне, қызық!..
Естiп отырғандар ду күлдi. Мен елемедiм.
- Осы Ғалым сiз, иниститутта сынып бойынша сындалдыңыз 

ғой деймiн, ә?! - деп жай-жадыра сұрау қойып, бiрден-ақ кеулеп 
кеттi  Есiмбек.

- Сынып бойы емес, факультет бойынша сындалдым.
- Не дейдi-ау, жаңсақ естiппiз. Сынып iшi дегенiмiз ағат 

болды ғой! Не дейдi сонда?
- Не демейдi  сонда! - дедiм мен оның таңданыңқы әуезiн 

қайталап.
Абай, Рақымжан, Ұлтуған үшеуi әлденеге мәз болып күлдi.
- Әншейiн, әңгiме болсын дегенiм ғой! – дедi Есiмбек 

болымсыз қызарып.
“Әңгiме болсын!”, “Сырласу” 1958 жылдан кейiн-ақ 

адамдарды мезі  қылған жұтпа қармақ болатын. Қарапайым 
тұрмыстан, елеусiз  iстерден әңгiме қозғалатын. Онда 
айтатынымыз - қазақтың әйелi кимешек-шылауыш тартады. 
Көлбетiп көйлек киедi. Кiсi қайтыс болса жиырма, отыз метр 
ақыретке оралады. Бұл дуниеден, ол дүниеге алып кететiнi сол 
бiр ғана кебiнi дейтiнбiз. Немесе, ағым бағымға түстi, норма 
дорбаға түстi, өмiр нөмiрге түстi, сыңғыр дыңғырға түстi 
дейтiнбiз. Адамның көптiгiн өндiрiстiң мешеу, көне, феодалдық 
қалыпта екенiн,  жұмыссыздық себебiнен ұдайы былық туылып 
тұратынын сөз ететiнбiз.

Осы “әңгiме” ғой көп кiсiнiң басына қалпақ болған. Есiмбек 
не бұйымтаймен жай сырласып, әңгiме iздей қалды екен. Сынып 
жиынында  ертегi айтып беруiм мен факультетте сындалуымның 
не қатысы бар? Зәйiрi көмейiнен сұр жылан ысқырып тұр ма?! - 
деп күдiктендiм.

Гангу орта мектебiндегi жалғыз коммунист, қожалық бөлiм 
бастығы - Ақжарқынды медеу көрiп, мектептiң саяси жағдайын 
ұғу үшiн соған бардым.

Ақжарқын үйде жоқ екен. Домаланған ақ көңiл, қара келiншек 
жалбырап қарсы алды. 

- Жаңа келген мұғалiм екенсiң ғой. Жоғары шық, әкесi! - деп 
сырмақ салып, шайын жөндеп, жылы ықылас  бiлдiрдi.  Жасы 
егде болғанмен, Ақжарқынның кекселiгiне бағып, маған “әкесi” 
деген кiшiрейту мағынасын тартынбай қосты. Тұлым шашы 
үлпiлдеген, кiшкене қоңырқай қыз есiк алдында секеңдеп ойнап 
жүр. Жұмыртқадай киiз үйдiң iшi-сырты реттi, айнала басқұр, 
терме бау, шым ши, жүк жапқыш ұсталған, төсек үстiнде төрт 
қабат қалы кiлем жатыр. Босағада су жаңа  тiгiн машинасы тұр. 
Мен шай iшiп бола берген кезде, үй сыртынан:

- Әй, анау бұзауды байласаңшы! - деп кiсiлiктене жақындаған 
Ақжарқынның дауысы естiлдi. Үйге кiрмей есiк алдында сырт 
айналып: - Уой, уой қайыр, қайыр артаман сиырыңды. Не деген 
сiлiмтiк неме бұл.  Картопия, капустаға сиыр жайғаны несi!? - 
деп дүбiнiп тұр бiреуге.  

- Албаты зiкiнбей үйге кiрсеңшi, Ғалым мұғалiм тосып отыр 
сенi -дедi, әйелi назды, байыпты үнмен. Қожалық меңгерушiсi 
сонда да әлгi адамға зекiп, үй сыртына түкiрiнiп, қақырынған соң 
күңгiрлей кiрдi үйге.

- Тапандай тал түсте көкөнiстiң үстiн шиырлап, сиыр жайып 
жүр Мұқанның Сұлтаны. Денi сау емес қой деймiн өзiнiң!- дейді.

Ақжарқын ернiне насыбай салатын кiсi. Аузын шайып төрге 
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келiп отырған соң сабасына түскендей болды. 
- Шай құйдың ба Ғалымға? - деп айғайлады далаға шығып 

кеткен әйелiнiң атын атап.
- Құйды, iштiм - дедiм мен.
- Жайша келдiң бе?
- Жайша емес десем де болады. Сiз мектебiмiздегi жалғыз 

партия мүшесi,  жаңа заманның уәкiлi екенсiз. Оқытушы 
оқушылардың саяси-идеялық жұмысына жауапкерлiгiңiз бар. 
Менiң түсiне алмаған бiр iсiм болып тұр. Есiмбек жолдас жуықта 
менiң институтта сындалған, сындалмағанымды сұрады, ол 
кiсiге мұның не керегi болды екен?

- Е, әлгi не ғой! - дедi Ақжарқын езу тартып. - Партия ұясы 
оған  мектептiң саяси, идеялық жұмысына көмектесудi жүктедi. 
Тәрбиеленiп  жүрген кiсiнiң бейне көрсетуiне орай жаратуы 
керек қой!

Мен түсiне қалдым. Есiмбек мектептiң саяси, идеялық 
жұмысына араласып, партия мүшелiгiне шарт толтырып жүр 
екен. Мұндай адам белсендi, қағiлез болуы керек қой, десе де:

- Ол бұрын не iстеген өзi ? - деп сұрадым.
- Кұлжа педагогика мектебiнен оқыпты. Белсендi одақ 

мүшесi, жақсы оқушы екен. Сол мектепте құрылған керi 
төңкерiстiк “Үмiт - Жетiбай” ұйымын әшкерелеуде майданы 
берiк, туы айқын, таптық  қырағылығы жоғары болған! - дедi 
маған қыржия қарап. Мұнан әрі  сөйлесудiң қажеттiлiгi қалмады, 
бәрi де түсiнiктi болды. 

Қазақ психологиясын қамап, қоршап келе жатқан жасанды, 
азғын мiнез  үстем заңды орынға шыға бастағаннан сескенемiн. 
Қара тасқын астынан әкемнiң көзi, шешемнiң қанаты көрiнiп 
қалады. Рақай бебеулеткен күй, Ашау, Сәрінжiп боздатқан хиса 
сарыны жаңғырығады. “Қаратаяқ,  шоқыншық, абужахил!” - деп 
Ақан ақшиып тұрғандай.

Қамыққан кездегi бiр мұңдасым - София  мұғалiм болатын. 
Мiнезi жайдары, сабыры мол, Озипа жеңгем секiлдi толғамды 
жан едi. Соған барып жүрегiмдi орталатқым келдi. Оның үстiне 

Үрiмжi қалалық қыздар орта мектебiнiң он жылдығын тауысып, 
қызыметке бөлiнгелi жүрген  сiңлiсi Гүлсия маған перiштедей 
көрiнген. 

Баспаған кiм өмiрдiң жас қадамын,
Қалқатай, аңдығаным қас-қабағың.
Сөксең де бiр көргеннен сенi сүйдiм,
Қанжардай кiрпiгiңнен жасқанамын.

Жөн бе екен сүйген жанға жан үзбеген?
Мен үшiн қимылыңның бәрi iзгi өлең.
Ернiңе қызғалдақтай болдым құмар,
Ақ қанат көбелектей бал iздеген!
деп өлең жазып қалтасына салып кеткен болатынмын. Ол 

анық жауап  бермесе де туламаған. Бiр рет оқулық алу үшiн 
Үрiмжiге түссем, қызмет орынын ұғысуға ол да түсiптi. Содан, 
тауға қайта шыққанда тағы бiр хат  ұстаттым. 

Гүлсия маған арманда қалдырған бұрынғы ғашығым 
Гүлбанудай  көрiнген. Ойлам-толғамы сондай ма, емес пе, оны 
бiлмеймiн. Әйтеуiр, мектебiне оқытушылыққа бөлiнген қызмет 
орынына аттанардың алдында:

“Еркiңiзге атадым өзiмдi. Сұлу сөзден ғана емес, 
адамгершiлiктiң алдағы сынақтарынан уәдеңiздi тосамын!” 
деп жауап бердi. Оның өзiнен жазып жiберген хатымды 
қарындасымның күйеуi Аймұхамет оқып отырып: “Жеңешем-
ай!” деп бассалғанда, бетi ашыла қоймаған  жеңешесi қатты 
ұялғанын айтты. «Жасы, жолы үлкен кiсiлердiң “жеңге” деп 
атағанынан ұялсаң қайтейiн, маған тиетiнiң рас болса. Сағатай 
мен Аймұхаметтiң жеңгесi болмай, сiңлiсi болушы ма едiң! - деп 
күлдiм.

Сол жылы октябрьде бiр қойымызды сойып, көрпе-
жастығымызды қосып, той жасадық.

Менiң отауымда мандолин, гитара шертiлiп, скрипка 
ойналып, өлең, әңгiме оқылып, ғылыми кеңес гулеп, жәрмеңкенiң 
жарты базары болып  жататын. Гүлсия осындай дос-жарандары 
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болғанға дән разы едi. Қара көзi мөлдiреп, миығынан шаттық 
алауы есiп, бiздi күткенiне қуанатын. Достарым да оны аялай 
бiлетiн-дi. Жазды күнi орта мектеп сейiл, серуенге  шыққан 
кездерде Гүлсияның балаға айналып, үйде қалып қойғанын 
сезген  Оразхан, Рақымжан, Мұсабек тепсеңнен қос ат алып түсiп, 
Гүлсияны ойын-тамаша болып жатқан жерге алып баратын.

- Сен қатiгезсiң, сенде шапағат аз! – деп сындайтын олар 
менi.  Отаумыздың отын, соғым, қымыз, сүтiн де сол достарым 
өздерi қамдиды. Келiншегiмдi, сүйкiмдi ұлым – Шалқарды 
көру үшiн орман майданының мынау арғымақ сары атымен күн 
құрғатпай келетiнiмдi өздерi де бiледi. Ырғайдан иiп, шебікпен 
қоршап жасап берген кiшкене кресломда, Шалқардың далаға 
қашып, маңайынан өткен қозы-лаққа қол сермеп, мәз  болған 
жүзi көз алдымнан бiр сәт кеткен емес. Қозы-лақты ұстап бер 
дегендей ме, үйрек-қазды қасыма қондыр дегендей ме, әлде 
көкке шығар дегендей ме, менi көре сала далбаңдап талпынады 
балапаным! Шыбын жаным болса мен сенi арманыңа жеткiзуiм 
керек қой, Шалқарым! Балаға жүрек қанын сарқып берудi мен 
әкем Қанапиядан үйренгенмiн. Әке–шешеме өтейтiн қарызымды 
сен тапсырып алуың керек!

Мектептiң тәлiм-тәрбие жұмысында жасампаздық болып 
тұруға тиiстi болғанымен, сақа оқытушылардың сынып 
басқаруы, сабақ өтуi, конспект  дайындау тәжiрибесiне де 
мұқтаж едiк. Абайдың химияны реакция арқылы  мазмұнды 
түсiндiрiп, оқушылардың өздерiн–өздерiне басқаруы; 
Ұлтуғанның саясат пен қоғамды салыстырып, Маркс, Энгельс, 
Лениндер  байымдаған қағидалардан ауа жайылған iстердi тауып 
шығуы; Ғинаяттың   әдебиеттен кiсi жанын, қоғам мiнезiн iздеуге 
жетелеуi жақсы. Бiрi мерейлi, бiрi сүрлі, бiрi жадағай әлпетпен 
сөйлесе де, педагогика мен сабақты  сәйкестiрiп оқушыларға 
қажеттi тәрбие бере алатын.

Рақымжанның тарих сабағын өтуi, тiптi, айта қалсын едi. Ол 
сыныпқа  балалардың досындай, күлiмсiреп ғана кiредi. Жоқтама 
жасау, өтiлген  сабақты пысықтау, тапсырма беру секiлдi бес 
басқыштық сабақ өту  дағдысын адақтап жатпайды. Кiм бар, 
кiм жоқ екенiн класкомнан ұғысып, жаңа сабақты бастап кетедi. 
Өтiлетiн сабақтың тақырыбы, адресi, дәуiрi  карта болып тақтаға 
жазылып, сызылып жатқан кезде ауызы тынбайды.  Рақымжанның 
жазуы, тақтаға сызылған картасы реттi, әрi көкейге  қонымды 
болатын. Тақта алдындағы қимыл-қозғалысы да өзi өтiп жатқан 
тарихқа сәйкестi болатын, тарихи жекелердiң аты, ұлы өзгерiс 
тудырған қоғамдық себептер бәрi–бәрi қағыс қалмайтын. 
Оқушылар бір заманды серуендеп келгендей желпiнiп, жарыса 
қол көтерiп еркiндiк, теңдiк сезiнетiн.

Десе де, сақа оқытушылардың бәрi бiрдей емес - тi. 
Кейбiр оқытушының сабаққа дайындалуы, сабақ өтуi  көңiл 
қалдырарлық едi. Олар сыныпқа кiрудiң алдында жаңа сабақты 
үтiр, нүктесiне дейiн қалдырмай жаттайды. Оқушыларға құран 
аударғандай  судыртып айтып бередi. Солай болғандықтан 
ол сыныпқа кiргенде не қарадай суқаны қашып оқушыларға 
түзу қарай алмайды, не ақсиып түлен тұтады. Осындайлардың 
жағарапия сабағын өтетiндерi қабырғада iлулi тұрған дүние 
картасы, Қытай картасына, өзi ала кiрген глобуска да қарамайтын. 
Ал қарай қалғанда орта Қытай жазығы деген кезде, iшкi Моңғол 
үстiртiн сыйпап көрсететiн. Мұндай кезде оқушылар ду күлсе, 
есiктi тарс еткiзiп жауып шығып кетiп, жылайтындар да болатын. 
Гангу орта мектебiнiң сенбi күнгi кешi жанданып кетушi едi. Ел 
жиылғанша мен ертегi  айтатынмын. “Ер Төстік”, “Уәзір бала” , 
“Алтын сақа”, “Аламан мен жоламан”, “Жерден шыққан желiм 
батыр”, “Күн астындағы Күнiкей қыз”, “Қорқыт”, “Асан қайғы” 
тағы басқаларының бәрi-бәрi айтылатын. Мұнан басқа “Мұңлық 
- Зарлық”,  “Қобыланды”, “Арқалық батыр”, “Салиқка-Сәмен”, 
“Әсет пен Ырысжанның айтысы”,  “Бiржан мен Сараның 
айтысы” секiлдi мектеп тәлiм тәрбиесi үшiн залалы жоқ хисалар, 
айтыстар да оқылатын.  

Менiң көздейтiнiм – оқушылардың ойлау, сөйлеу, бейнелеу 
қуатын өсiре беру. Ұлттық арман-тiлегiн, мәдениет тарихын 
құлағына құю. Кейде Абай  екеумiз кезектесiп өлең оқимыз. 
Оқушылар сынып-сынып бойынша дайындаған концерт 
номерлерiн орындайды. Рақымжан өзi баулыған бiр топ оқушыны 
қасына алып: ”Сарыарқа”, “Адай”, “Балбырауын”, “Алатау”, 

“Қайран шешем”, “Кiсен ашқан”, “Ақбай”, “Әсемқоңыр”, “Сары 
жайлау”, “Дайымқол”, “Кеңес”, “Төрт жаяу”, “Той бастар”,  
“Шалқыма”, “Шыңырау” күйлерiн топтық орындайды. Кейде 
Оразхан мен  Рақымжан бiр–екi оқушыны қосалқы ролдерге 
алып, “Шағылған  төсек”, “Қырықбай”, “Қалың мал” пьесаларын 
ойнайды. Оразаңның  ойнау өнерi кейіпкерлердiң кітаптағы 
образынан көп жоғары, жанды, жан–жақтылы едi. Мейлi 
Орықбай, мейлi Қырықбай, мейлi Итбай болсын  бар болмысымен 
жұртқа iшiн ашып көрiнетiн де, көрушiнi мәз-мейрам ететiн.

Сенбi күндерiнiң кей кешiнде Қадиша ән айтады. Оның 
талдап, таңдап алған әндерi өз көңiлiндей назды, мұңды болушы 
едi. Дауысы пәлендей  ашты, немесе бәсең емес, қора шетiнде, 
айлы кеште, қоңыр ырғақпен  шығандап кететiн қазақ әйелiнiң 
дауысы жүрекке, жұлын, жүйкеге шабатын. Осындай кештiң 
бiрiнде Молдаш:

- Мектеп ендi ғана өңiне кiре бастады ғой! - дедi қуанып. 
Коп сөйлемей, оқытушы, оқушылармен көп араласпай, 10-

шы сыныпқа ханзу әрпi мен тiлiн ғана үйретiп, мектеп iшiнде 
салбырап жүретiн меңгерушiден бар адам айнығанымен, 
тапсырығын бұра алмағанымен,  тасада қараңдаған бiр–екi 
көлеңке байқалатын. Оның бiрiншiсi –  Молдаштың сары iзiне 
шөп салып, басқан, тұрғанын аңдып, барлық сөз  әрекетiн саясиға 
байлап, осы адамның көзiн жоюды қастаған көлеңке. Екiншiсi – 
мүлде мұның керiсiнше. Молдашты бар күшпен қолдап, қорғап,  
жасанды, жалған мiнезге дәлме-дәл қарсы тұратын, арман, мұрат 
дегендi   халықтық тұрғыдан түсiндiретiн көлеңке. Мектептiң 
оқыту, оқуы тәлiм  тәрбиесi, мәдениетi осы көлеңкенiң 
ықпалында болатын. Бұл - тұтас қоғамда сайысқанына талай 
жыл болған екi  түрлi психологияның Гангудегі бейнесi едi. Дана 
психологияның басында  тау, дала, қараторғай, сарыала қаз, көк 
мойын, ұзақ, қарақұйрық. Дәлелхан, менiң әкем, Молдаш жүредi. 
Азғын психологияның басында  қара боран, қарға, бәлен-сәлен, 
есiм–сесiмдер қараңдайды. Гангу орта  мектебiндегi көпшiлiк 
алдынғы топқа табиғи түрде екшеліп шыққан едiк. Жағдай 
барған сайын ушыға бастады. 

Бiз келгеннен берi Молдаш сөзге көп шықпаған. Биылғы 
жылдың сабақ бастау зор жиынында: 

Өтiрiк, өсек, мақтаншақ ,
Ерiншек, бекер мал шашпақ. 
Бес дұшпанын бiлсеңiз.  
Талап, еңбек, терең ой,  
Қанағат, рақым ойлап қой,
Бес асыл iс көнсеңiз.
деген едi ұлы Абай, бiз осыны ұстанайық, «өз ағасын ағалай  

алмаған, кiсi ағасын жағалай алмас» деген болатын. Кейiн мен 
Есiмбектiң қылығын  дәттеп барғанда ол: 

- Бiреу өмiрден аламын деп келедi, бiреу өмiрге беремiн деп 
келедi.  Жан-жануар, өсiмдiкке қорек, пана болған топырақтан 
суық бауыр тасты да көресiң. Ол өмiрге де, өлiмге де құшақ ашып 
тұрған   сияқтанады. Мынасын құптаймын, анасын құптамаймын 
дей алмайсың. Таңдау еркi адамда емес, әуелi,- деп күлген. 

Меңгерушiнiң осындай сөздерiнен–ақ диалектикалық арманы 
байқалатын - ды. Ол: “жаттау - бiлгендiк емес, тар шеңберге 
кiргендiк!” - деген менiң нақылымды қызыл қағазға жаздырып 
сыныпқа  iлдiрiп  койыпты. 

- Көсемдердiң сөз үзiндiлерi iлiнетiн жерге Ғалымның 
сандырағын iлдiрiптi!

- Мектеп ақ сүйектер мен оңшылдардың тәлiмiн басқа көтеріп 
“ендi  өңіне кiре бастаған екен!” 

- Гоминданның қалдығы Молдаш мектептi басқарып отырған 
соң, дүние миша былықпай қоймайды.

- Албасты қабаққа қарай басады! – деген сөздер әр-әр жерден 
күңк етiп, бұрқ етiп қалып жүрдi. Жақсының жағасынан алуды 
ерлiк, батылдық  санайтын Оразбай, Тәкежан бақастығы бұл 
күннiң соқыр белсенділерінен мол базар тауып, тiптi, қабындап 
кеткен. Кезiнде Абайды да күңiренткен қазақы   надандықтың 
жалғасын, жерден алтын тапқандай Ақжарқын, Есiмбектер қолға 
алған. Құйрығын ширата аң торыған  қабылан секiлдi түрлi 
тұрғыдан бақылап қалатын жоғарғыдай сес те осылардың сесi  
едi. Алайда, Молдаш бұған былық еткен жоқ. Бiз көпшiлiк те 
былқ етпедiк.
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Қандай бiр қоғам, қандай бiр мектеп бiлiм  жұртында әдебиет 
сабағы маңызды сабақтардың бiрi есептелiнедi. Шынында 
солай. Әдебиет  оқушылардың байымдау өресiн, кiсiлiк моралiн, 
бейнелеу қуатын асырып  қана қалмастан, жаңа өмiр жасау 
сенiмiн де жақсартады. Жаратылыстық орта мен адамзат қоғамы 
арасындағы ортақтықты, даралықты  бiрiне–бiрiнiң әсерiн 
ашады. Сондықтан әдебиет оқулығына алынған текст саяси  
жақтан ғана емес, ғылыми жақтан барынша сараланып, мол бiлiм 
бере алатындай болуы шарт. Күнде-күнде шығарманың өзектi 
идеясы, көркемдiк ерекшелiгi, құрылысы делiне беретiн болса 
ұзақ сапар үстiндегi  түйе ырғағында отырғандай, оқушы ұғымы 
бiр қалыпқа натуралистiк тұйыққа қамалып ақыры қажиды. Жаңа 
өрiс–қоныс, түкпiр көрiлмеген соң сабақтан түңiледi. Әдебиет 
дегенiмiз мылжың бiрдеме дейтiн жиренiштi  ұғым қалдырады.  

“Құр күлемiн жымыңдап!” деп басталатын бiр шумақ өлеңдi 
бiр сағаттық сабақ уақытында өтiп болу мүмкiн бе? Өлең 
жазылған заман, жазылу себебi, философиялық, психологиялық, 
диалектикалық қармаулар. Суреткерлiгi мен тiлдiк қоры, 
қазақ поэзиясынан ұстайтын орыны қатарлыларды сөйлейсiң. 
Сөйлеп отырғаның әдебиет – адамның жан дүниесi болғандығы 
үшiн, соның iшiнде қазақ классикалық әдебиетiнiң  негiзiн 
салушы Абай өлеңi болғандығы үшiн 15-16 ғасырдағы жырау 
жырларынан, әсiресе 18 ғасырдағы дүние әдебиетiнiң шарықтау 
толқынынан айналып өте алмайсың. Сонда мұндай бiр шумақ 
өлең бейне атом элементi секiлдi өз бойына сұрапыл  күш-қуат, 
ғылым, бiлiм, қыруар  қайшылық жиған болады. Оқытушы деген 
осынын бәрi-бәрiн сөйлеуi керек. Дәуiрлiк даралығы, бейнелеу 
жаңалығы бар сабақтарды ат үстi емес,  алтын iздегендей, терең 
қазып отырып, қанша тас, қанша құм шықса да  ерiнбей отырып 
шаю керек. Бiрнеше жылдық бейнетiнiң құны оқушы таңдайына 
салатын нәрiң сонда.  

Мұндай тексттер маған көп кезiкпедi. 1962 жылғы оқулықта, 
Қытайдың Таң заманындағы ақыны Дуфудың “Фын янға саяхат” 
деген өлеңi мен  Пушкиннiң “Қысқы кешi” және Михаил 
Шолаховтың “Адам тағдыры” атты шығармасы болды. Мен осы 
үш сабаққа бар қуатымды, уақыттың денiн жұмсадым.

Романтизм әдебиетiнiң дүниеге келуi мен даму тарихын, 
елiмiздiң Таң  дәуiрiнде болып өткен iрi–iрi қоғамдық 
бұрылыстарды, ықты сәт пен мәдениеттiң гүлденуiн егжей-
тегжейлi сөйледiм. Романтизмнiң арман-тiлекке сай, кейде 
қайшы келетiн сипаттарын да аштым. Адамзат  ойының құпиясы 
мен табиғат сырының үндестiгiне көп тоқталдым. “Фын ян” 
бiр ғана мекеннiң аты. Бiрақ автордың суреттеп отырғаны бiр 
заман, және бiр замандық адамзат бейнесі. Табиғатқа жастап, 
қоғамдық өмiрге жастап, көңiл күйге жастап кесек–кесек 
суреттелген сол романтизм  оқырманды ереуiлге шақырады, 
бостандық, теңдiк iздеуге үндейдi. Бұл адамзат тарихы, жан- 
дүниенiң көкейiндегi образ. Диалектикалық материализiмнiң 
адам ойын ежелден ұштап келе жатқанының дәлелi. “Фын янға 
саяхаттың” әр шумақ, әр тармағына дейiн жiктеп, өмiрмен, 
тарихпен, автордың дара үлгісімен байланыстыра дәлелдеп  
шықтым. “Қысқы кештегi” боран, қасқыр, кемпiр, шал және 
олардың арасындағы  тағдырластық та шет қалмады. Бұл әдебиет 
алыптарының өзара елiктеуiнен туған құбылыс емес. Адамзат 
арманының, тiршiлiгiнiң, сезiмiнiң ортақ қан айналысы екенiн 
тұжырымдадым. Шолоховтың “Адам тағдырын” сөйлеу мұнан 
да қиынға түстi. Өйткенi, автордың бейнелеу тәсiлiнде хикмет 
жәйіттер бар едi. Кейiпкер тұрмысы мен мiнезi, тақырып пен 
өзектi идея, баяндау мен суреттеудiң тоғысып кетуi жәй лекция 
мен жеткiзiлетiндей емес - тi. Сондықтан “Адам тағдырындағы” 
кейiпкердің жанын сахнаға көтерiп шығып, өз тiлi, өз сезiмi, өз 
арманы ретiнде сөйлетуге тура келдi. Мен әңгiменi  нақышына 
келтiре отырып оқып бердiм. Оқушылардың жанары мөлдiреп,  
ішнаралары күрсiне демiгiп, маған мұңмен қарасып отырды. 
Көзiне бiрдеме түсiп кеткендей, саусағымен, бет орамалымен 
жанарын сүрткен  балалар да байқалды. Мен әңгiменi оқып болған 
соң, реализм бағытын  сөйледiм: “Адам тағдыры” социалистiк 
реализм негiзiнде жазылғанын, тарихи жақтан диалектикалық 
материализм тұрғысынан  дәлелдедiм.

Шолаховтың өмiрдi, құбылысты бақылауы, тақырыпты, 
кейiпкердi, заманды көңiл-күйдi игеруi сол көрегендiгiне 

үйлескен, тiл оралымы   керемет-ақ. Жасанды, жалған, азғын ой–
пiкiрлерге жынысын қоспайды. Тек қоғамдық болмысты ғана көз 
алдан шұбыртады.

 “Адам  тағдырына” екi апталық уақытымды жұмсап, басынан 
бақайшығына, тақырыбынан абзацтарына дейiн бақшалап, 
сөйлеп шықтым. Оқушылардың жаттығу жасауына, талдау 
жүргiзуiне, жаңа ой iзденуiне осы бiр–екi сабағымның рөлi зор 
болды. Өмiрдi, қоғамды бақылауына да көмегі тидi.

 Маусым айының соңында, жылдық емтихан алынып, 
оқушылар таратылды. Өткен сабақ, ұстаған сыныбымның 
нәтижесi жақсы болды. Мұндай бағалау Молдаштың, 
жолдастардың қолдауымен болғанын  бiлемiн. Осы 1962 жылы 
Гангу орта мектебiнiң әдебиет көркем өнерi тасқындаған бiр 
жыл едi. Абай Боранбайұлы, Рақымжан Оралханұлы бiр қауым 
жақсы өлең, дастандар жазды. Ғинаят Әбiлханұлы сын, зерттеу 
мақалаларын көтердi. Оразан Мұсабекұлы, Хамит Жакеұлы, 
Қамай Айтұлы бұрқыратып өлең, әңгiмелер жазды. Осындай 
қамау, қоршау менiң кiсiлiк моралiмдi, эстетикалық талғамымды, 
педагогикалық қабiлетiмдi  сынға салды. Ойлау, сөйлеу, жазу 
қуатымды өсiруге, өзгеге талап қою үшiн  алдымен өзiмдi 
өсiруге барымды салдым. “Лихулан”, “Еренқабырға”  “Сұлу 
көктем”, “Еске алу”, “Нөсер”, “Пiшен басында”, “Күз таңы”, 
“Өртенген инелiк”, “Шат хабар”, “Лифың туралы толғау” осы 
жылы жазылып, жарияланды. “Соғыс қылмыстарына”, “Өзіңдi 
iздеп келемiн”,  “Алуан мiнез бар” деген өлеңiм мен “Шешемнiң 
тауықтары”  “Жанұзақтың жанын алған кiм?” деген әңгiмелерiм 
басылмады. Әуелi, Мақатан көшiртiп алып кеткен “Жәннаттағы 
кiсiден” де күнi бүгiнге  дейiн дерек жоқ. Мүмкін психологиялық 
азғындық теңiзiнде қарық болған баспасөзбен бiрге жоғалған 
болса керек!

 Шiлде деген - жайлау айы. Қымыз молайған, қозы жетілген, 
жер дүние қауашақ аша құлпырған шақ. Мектеп оқушыларды 
таратқан күннiң ертеңiнде үшiншi отрядқа екi арба оқушыны 
алып жүрдiк. Соғым ұғыса келу, жаңадан оқушы қабылдау, 
қыстау, жайлау сұрау мiндетiмiз тағы бар.  Хушианы көру 
арманым болғанымен, жолын бiлмейтiнмiн. Оразанның  қосылуы 
жақсы болды, жер сырына, ауыл аңғарына судай қанықтық.

Арба Теректiнiң аузынан күлдiрей ойға түсiп, Үрiмжi – Кушар 
тас жолына iлiндi. Сай тағанында көкбурыл өзен аунақшып 
жатыр. Жартас, қойтастарды кеудесiмен соғып, алдашыдай 
күркiреген тентек судың дауысы Еренқабырғаны күңiренткендей. 
Өзеннiң аты “Ташiнку” деп аталады екен. Байырғы халық қойған 
тасқынды деген есiм бұл күндерi мүлдем ұмтылмаған. Әуелi 
“Еренқабырға”, “Боғда”, “Қаратау”, “Қаражал”, “Үшбұзау”, 
“Обалы”, “Бұтсай”, “Жаргез”, “Мыңбұлақ”, “Бабығай” деген жер 
аттары ұлы кәрiлердiң аузында ғана қалған. Мынау “Ташiнкудiң”  
байырғы атауы «тасқынды су» екен.

Тас жол тау iшiне сұғынған сайын Ташынкудың бұрынғы 
бейнесi  айқындала бердi. Бұрын көш жолы шатаңмен емес, 
айналып жүретiн тәрiздi, өзен суы ұзаққа дейiн тауды жарып 
ағады екен. Өрлен кiргендегi  кең қонысқа шейiн өзеннiң екi жағы 
ылғи қара көк жартас, серек шың талғар биiк. Сол биiктермен 
бәсекелескендей жамырап самырсын, қайың, долана, бақа 
тал, қара талдар өскен екен. Бұл жердiң елi самырсынын өзiн 
қарағай дей бередi екен. Табиғаттың көрiктiлiгiнде, таулардың 
заңғарлығында баға жоқ.

Ташынкуды өрлей қара көк таудың бетiн қашап машина жол 
салыныпты.  Көлденеңi алты-жетi метрдей, иiн шынтақтардан 
қарсыдан келе жатқан машина айқасып өтерлiктей, танап 
қалдырған тау iшiн жаңғыртқан сигнал сол айқасу белгiсi тәрiздi. 
Бiз «ой, ахауға» басып өрлей бердiк. Мұндай  даңғаза айқайдың 
сан мыңын бастан кешкен серек шың, ну орман, сай-сала 
қосыла ереуiлдегендей болады. Ташынку кей жерде құтырына 
аласұрып, кей жерде қарауыта бұлқынып, қапы кезiмiздi 
тосқандай шiмiркендiредi. Жол шетiндегi жартастардың бетiнен, 
құлама құздардың алқымнан алынбай қалған темiр арқан, болат 
қазық, кендiр тор, темiр тор  самсап тұр. Кей төскей толайым 
бiр-ақ ағып түсiп, басып қалардай үрейлендiредi. Ұшқан арба, 
трактор. Машиналардың қаңқасы сай тағанынан оқтын-оқтын 
көрiнiп те қалады. Табиғат бiздiң көңіл-күйiмiзге қарайтын емес. 
Тұнық ауасын аңқыта шашып, жанға жайлы қоңыр  самалмен 
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аймалайды. Көкек, бұлбұл, бәбiсек, суыр дауысы мың құбылады. 
Соған сәйкескендей қайдағы шырқау биiктен:

«Угай, угай, ай, угай, Ах, Қазина дариға-ай!» - деген жас 
әйелдiң ән дауысы естiледi. Бала кезiмде, түнгi қора күзетiнде 
әйелдердiң айлы кешке мұң шаққандай, оңаша отырып, ағыл-
тегiл  ақтарылғанын талай естiген едiм. Мынау да тау, далаға, ақша 
бұлтқа, орман тоғайға дәт айтқан сол әйелдiң бiрi сияқтанады. 

Жиырма-отыз километр өрлеген соң, шатқал созылып, 
шалқайған кер  каптал қыртысты, шымды бел-белес көлденеңнен 
көлбеген орманды сай дара болып кетедi екен. Өзеннiң де тынысы 
кеңiп, жайылып ағады. Жағада  шашау-шашау қазақ ауылдары 
отыр. Бiз Тшынкуден батыска қарай қиып өтiп, таусылып 
бітпейтін  шаңдақ жолмен өрлей бердiк. Жердiң жаратылысы 
жақсы, сырықты, бетегелi, шымды болғанымен, жолы жаман,  
қиқы-шойқы, боз топырақты шаңдақ екен. Бiз сайды өрлеп 
келемiз. Үп еткен жел жоқ. Оның үстiне төбеден шаншылып, тiк 
түскен күннiң нұры  атты да, адамды да қаталатып барады.

Сардауан (сары асу) бас-аяғы ат шаптырымдай сырықты жон 
екен. Жон үстiнде қар суынан сарқылып ағатын неше бұлақ, 
бастау бар. Шығысы Ташынку, батысы Ляңгу (салқын сай) деп 
аталатын терең шатқал аралықтағы осы жонды “Дауан” деп 
атайды екен. Жонда он бес-жиырма үйлi қалың ауыл отыр. Бейне 
баулары созылып, өрелерi майысып, iрге есiктерi түрiлiп, күлiгiп 
келе жатқан жолаушыны үнсiз, тiлсiз сусынға шақырғандай.  
Ауыл шетiне таяп қалған кезiмiзде:

- Бiздiң үйге жүрiңiздер! 
- Қане, бiздiң үйден дәм татыңыз, мұғалiм. Бие байлап, қой 

сайлап, даяр отыр екен бiздiң үй - деген дабыр молайды.
- Осында Масиянiң үйi де болса керек едi - дедi Оразан, өзi 

атаған кiсiнi  iздегендей ауылға жағалата көз салып. Сөйткенше 
өр жақтан:

- Әй, Ғалым, әй-әй, көк соққан, тарт берi! - деп айқайлаған 
таныс дауыспен қатар, өңкiлдеп келе жатқан Мақатанның атан 
түйедей денесi көрiндi: - Қайдан келесiң, екi көзiн шаңнан 
жылтырап? - дейдi менi  қалыңдығындай қайыстыра қысып.

- Қымыз бар ма? - деппiн мен.
- Бар, бар. Бәрi де табылады. Жуын алдымен! - деп менi алды-

артыма қаратпай дедектете жөнелдi Мақатан.
Бастау басына барып жуынып, шайындым. Үстi басымның 

шаңын қағып, реттелiп алдым. Мақатан көгалға жантайып, бiр 
тал қарабас бидайықты ширатып, сөйлеп жатыр:

- Көкталдан келгенiме жетi күн болды, ертең қайтам. Сәтiне 
басқанда келiп қалғаныңды қарашы. Бiрнеше өлең, екi очерк 
жаздым, оқып көр. Диярдың атын сұрап мiнген едiм, саған тастап 
кетудi тапсырған. Таңертеңнен бастап арбаның қиқырағынан 
құтыласың. Құлағы тас төбесiне бiткен сұлу, торы ат астыңда 
болады. 

Бiз әңгiмелесе отырып Мәнсияның үйiне кiрдiк. Үй иесi 
Қабдiкәрiм қайтыс болғандықтан ба, әлде Мәнсия зерделi, 
абыройлы мұғалiм  болғандықтан ба, ауыл Мәнсияның атымен 
аталған екен. Оразан ат арбасын доғарып, үйге бiзден бұрын 
кiрiп, қымыз iшiп жатыпты. Есiктен сәлем бере кiрген кезiмiзде 
сәлемдi Оразан алып, қопарыла орнынан тұрды. Көз шарасы 
үлкен, қыр мұрынды, биязы, аққұба келiншек: 

- Жоғары шығыңыздар, жоғары шығыңыздар! - дедi әдеппен 
иiлiп.

Молдаш мақтаныш еткен Гангу орта мектебiнiң тұңғыш 
түлегi  Мәнсия осы болды. Сұрғылт жанарынан саналылықтың 
оты жалындағандай сезiледi маған. Кебеже алдындағы бөстек 
үстiнде байыпты, қызыл қоңыр бәйбiше, шүйке созып отыр.

- Мәнсия, iргенi түре түссеңшi, пысынап келдi ғой 
жолаушылар! - деп аналық мейiрiн де шашып үлгердi. Шешем 
Кәмиланы көргендей, өзегiмдi  өрлеген бiр толқынды зорға тежеп 
амандаса бердiм. Алдына аунап, мойнына асылып, жоғалып 
табылған күшiктей бұраңдағым келедi-ақ. Амал не, сый-құрмет 
дейтiн бiрдеме бөгеп отыр. Шайдан бұрын қымызға бас қойған 
кезде де сол кiсiден көзiмдi алмадым. Отырысы, ықыласы, 
бейнесі не деген ұқсайды. Сiрiкке жайылған жылқының қымызы 
әрi қою, әрi тәттi, өтімді екен. Жуан екi тегененi түгетiп жiбердiк. 
Бағана бiз сай тағанынан көрiнгенде-ақ бұл үй көп жұмысқа 
қам қылған сияқты. Есiк алдында қой сойылып, бас үйтiлiп, 

бауырсақ, шелпек пiсiрiлiп жатыр.
- Төстiгiн қақтап жiбершi, Ахмет! - дедi Мақатан ошақ 

басынан көрiнген бiреуге үңiле дауыстап. - Мына Ғалым 
қымызды аш өзегiне құйып жатыр, басытқы болсын. 

Мақатан қазақтың қайсы үйiне кiрсе де емiн-еркiн араласа 
кететiн. Жұрт оның осы қылығын ұнатушы едi. “Өзiмсiңгенi 
ғой”, “Шақаңнан қалған жалғыз көз ғой!” десетiн. Сол жалғыз 
көз менiң қазiргi сәттегi тiлегiмдi дәп басты. Төстiк қақтап 
алдымызға әкелiндi. Базар халқы тiске сыздық, ерiнге жуғын 
болмайтын қауапты да “па шiркiн” деп жатады–ау әйтеуiр. 
Ағаш шоғына бабында қақталған етектей төстiк Ахметтің ақ 
бәкiсiмен жұқаланып ыстық күйiнде ауызына түссе ғой, мiне, 
кәуап дегеннiң не екенiн, оның дәмi қалай болатынын мәңгi бақи 
ұмыта алмас едiң.

Бiз төстiктi жеп, қымызды көп iштiк. Шайға да қандық. Кешкі 
асты жейтiн жер қалмапты. Тау сарымсағының қош иісi тәбет 
ашып, табаққа әншейiн қол созғанымыз болмаса, өктей алмадық. 
Мешкей Оразан да бес-алты сыпырудан ары бара алмады. 

- Әттеген-ай, әттеген-ай! Шелпек, бауырсақты бекер нығай 
берiппiн,- дей бередi. Табақты көбiнесе ауыл азаматтары еңсерiп, 
бiздiң мiндетiмiздi солар жеңiлдеттi.  

- Тамақ жей алмадыңыздар-ау, ә! Әлгi қақтаған ет жұмыршаққа 
тұрып  қалды ғой, құрғыр! - дейдi бәйбiше қарадай қамығып.

 Түстен берi  iшiп, жеген тамағымызда қисап бар ма?! Жесең 
тағы жемедiң деп, iшсең тағы iшпедiң деп қамыққан қазағым-ай! 
деймiн iшiмнен.

Малшылар жайлауға шыққаннан кейiн мал қоралана бере, 
ойын-сауығын бастайды. Әлгiнде ауыл шетiнен, күзет әнi тектес 
ән басталған. Бiз Мақаңа өлең оқытып, өз алдымызға даурығып 
отырған едiк. Ендi сол ән үйдiң желкесiнен естiлдi, сөзi өте 
айқын, арнаған ат, адресі де белгiлi болды. 

Келдi Оразан мектептен-ей, шаң бастанып,
Ен дарада сүзiскен аң бастанып,
                                дей салдым - ау.
Ғалымы мен Мақатан-ау, тағы да отыр,
Танымайтын кiсiнi паң бастанып,
                               дей салдым - ау. 
Екеуiм-ай, сенi ойласам кетедi, 
Кетеуiм-ай, дей салдым-ай! – дейді екі келіншке жарыса 

әндетіп.
 Мәнсия жымия бетiн сызып, ыдыс аяқты жиыстыра терiс 

айналып барады.
- Не дейдi мына арам қатқырлар! - деп бүлкiлдеп күлдi 

бәйбiше.
Ол кезде Мақатан Бәтiшке қырындап жүрген кезi, 

еренқабырғалықтар соны естiп жездесiнiп ойнайтын секiлдi.
- Ойбай-ау, апатай-ау, ендi қай көзiмдi жыртитайын! - дедi 

Мақатан өтiрiк сасқалақтап.
- Қай көзiңдi жыртитсаң, ол көзiндi жыртит! Өзiм айтыса 

бiлмеймiн! -  дедiм мен. Мақатан да өлеңмен айтысуға шорқақ 
екен. Оразан ғана жауап қайтарды. Сөйтіп қара өлеңдi айтыс 
ұзаққа созылды. Қыза келе қора шетiндегiлер үйге кiрiп 
санымызға өлеңмен бұрау салды. Бiз жеңiлiп қалдық.

Шiркiн халық, өмiрдiң тас таразы, әдiлқазысы бiр өзiңсiң 
ғой. Мақатан екеумiзге айып кесiп, жеңген екi келiншекке 
арнап мал сойдырып, қымыз құйдырды. Сауықтың соңы «дөп 
соқты», «балтам тап», «дүзiк тастаумен» таң атқанша жалғасты. 
Халық екi ақынын жеңгенiне мәз, бiз халықтан жеңiлiп айып 
төлегенiмiзге мәз болып тарастық.

Ертеңiнде Сардауан бастауыш мектебiне барып, бiздi тосып 
жүрген оқушылардан емтихан алып, орта мектепке қабылдап 
қайттық. Бастауыш  мектептiң меңгерушiсi Жолтан қажының ұлы 
Хамит деген кiсi екен. Аузың қайсы десе мұрынын көрсететiн 
жуас жан. Дiни медреседен ғана  қойғаттық сауат ашқан көрiнедi.

- Қайтсек болады қарағым, Мәнсия? - деп қымс еткендi 
Мәнсияға салатын көрiнедi.

- Емтиханнан өткенi кетедi, өтпегенi қалады! – дейдi Мәнсия 
күлiмсiреп. 

- Е, е өзi де солай болады! - деп сөз түйедi Хамит. Сонда 
да балаларды айналып үйрiлiп, бар жұмысқа өзi бәйек болып 
жүредi. Шұнаңдаған  құртымыштай құлағы да, аңқау, адал мiнезi 
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де жағымды Қажының ұлы емес, халықтың ұлы тәрiздi көрiнедi 
маған. 

Күзде жаңа оқушыны жинау жұмысы қабылдап қайтқан 
кiсiнiң мiндетi болады екен. Оразан екеумiз салт атқа мiнiп жапсар 
салада отырған ауылдың төбесiнен түсе қалдық. Қайың, терегi 
мол, самырсын, қара  талынан ит тұмсығы өтпейтiн жапсарсала 
келiсті жер екен. Лянгуды  құлдап ағатын шағын өзеншесi бар. 
Пiшенi аттың омырауын соғады. Ауылдар көп үйден құралады 
екен. Еңбек басында  асар-түсел, сауық-сайран көп. Оған мойын 
бұруға мұрсамыз болмады. Оқушының денi ат-көлiк, киiм–
кешегiн әзiрлеп, аттанғалы жатыпты. “Оқи алмадым”. “Оқыта 
алмадым!” деп жүргендер де бар екен. Соның бiрі – Хамиттiң 
көне көршiсi, көк көз, сары әйел Биғайша. Ала шыттан тiгiлген 
ұзын көйлегiн  ышқырына түре, баласын жетелеп:

- Құдай-ау, ендi қайтейiн менi жесiр, Асанды жетiм қалдырып,  
Санжыға қашып кеттi ғой әлгi қайыршы, әзәзiлге жадыланып! – 
деп есiктен кiре бере байбаламға басты. Қайыршысы кiм, бұл 
жылаудың не  мәнi бар; түсiне алмай, аң-таң болып бiз отырмыз. 
Әйел бұрқылдап сөйлеп, бырқылдап жылай бердi: 

- Жаман қатын, жас бала қайтiп күн көремiз?  Көз жасымыз 
жiбермесiн сенi илахим!

Iстiң сырын Хамит түсiндiрдi. Асанның әкесi Нұрахмет осы 
жазда ғана  қашып кетiптi. Қашқан емей немене, Биғайша мен 
Асанды тастап, Санжыдағы бiр әйелдiң оң жағына барып кiрiп 
алыпты. Аузында иманы, қолында құраны, жұрт iшiнде бедел 
салауаты бар кiсі қасқырдай қаңғып,  ұйығып кеткен. 

- Асанды ала жөнелсеңдер, мына әйел есалаң болып қалады 
ғой! - дейдi Хамит қамығып.

Менiң Нұрахметке ашуым келедi. Биғайшаны жақтырмаған 
болса неге үйленедi?.. Баласы Асанды, өзге туыс-туғанын да 
жақтырмағаны ма оның?   Бұл өзi қандай молда?.. Бала жинау, 
соғым сұрау, қыстау, жайлау жағдайын  ұғысу жұмысын қайырып 
қойдым да “Молда” деген ұзақ өлең жаздым.  Емтиханнан үздiк 
өткен Асан ақыры оқи алмады. Кейiн Нұрахмет менiң  өлеңiмдi 
оқып: 

- Ғалым махаббаты түсiнбейдi екен! - деп сәлем айтыпты. 
Амал қанша,  мен Нұрахметтi күнi бүгiнге дейiн кезiктiре 
алмадым. Кезiккен болсам  махаббаттың не екенiн дәлелдеп 
көруiме болар едi. Менiңше, махаббат деген атау тек адамзатқа 
ғана, соның iшiнде саналы пенделердiң өзара  сүйiспеншiлiгiне 
ортақ мұрат-мақсатына, қалтқысыз қатынасына қаратылған. 
Өсiмдiктiң, жәндiктiң, өзге хайуанның зауқы “махаббат” деп 
аталмайды. Тозаңдану, көбею заңы делiнедi. Десе де, хайуанатта 
да ұрпақ  қалдыру, оны қатарға қосу борышы болады. Бiрақ 
ол да махаббат  емес, тума дағды. Инстинкттiк заңы делiнедi. 
Имандай шынымды айтсам,  махаббатты түсiнбейтiн кiсi мен 
емес, әлi де болса Нұрахмет сияқты  махаббат бiрнеше ұрпақтың 
өмiрiнiң бақыты мен сорын, мәдениет өресiн,  арман-тiлегiн 
өзiне магниттей тартатын лирикалы, трагедиялы барыс. Ұлттың, 
дәуiрдiң сипатына да әсер етедi. Қыз Жiбек пен Төлегеннiң, Қозы 
мен Баянның, Алпамыс пен Гүлбаршынның, Еңлiк пен  Кебектiң, 
Қалқа мен Мамырдың махаббаттары, әне, сондай болған!

Олардың баранына жетпесем де, менiң де өзiмдiк махаббатым 
бар. Ұлтымды, үрiм-бұтағымды қалтқысыз сүйемiн. Жасанды, 
жалған сөз  әрекетке кектенемiн. Зайыбымның аты – Гүлсия, 1962 
жылы Үрiмжi  қалалық қыздар орта мектебiн таусып, бастауыш 
мектеп мұғалiмi болған, қарапайым малшы отбасының қызы. 
Гүлсия екеумiз бар болмысымызды, мұрат-мақсатымызды алға 
жайып, көңiл қосқан соң айнымадық, қазiр  төрт баламыз бар, 
қатардағы жанұяның бiрiмiз. Бiз сөз байласқан күннен  бастап 
жаратылыстық заң мен қоғамдық өмiр сан-санақсыз тақсiретiн 
көлденең тартты. “Қаңғып жүрген бiреуге қыз бере алмаймын!” 
деп тұлады бастапта қайын атам. «Елге мәңгi қайтпаймын дегенiң 
бе, қайда шырқап барасың, Ғалым?!» - деп хат жазды маған үлкен 
ағам Қауан. 

Еһ, алдамшы дүние-ай! 1962 жылы мен ендi ғана 25 жасқа 
шыққан жалынды ақын, жас оқытушы едiм ғой! Жер-жерден 
оқушы, соғым, пiкiр  жинап мектепке келсем жолдастар 
күлбеттене қалыпты. Үйрену, саяси үйрену, екi аяқты бiр етiкке 
тығып жатыр екен. Әзiл-қалжың тиылған, жұртты күрең қабақ 
меңдеткен.

- Не болып қалды? - дедiм мен, дәнеңенi түсiне алмай аңырып.
- Не болып қалушы едi, стиль дұрыстап жатырмыз. 

Өзгертiмпаздыққа  қарсы тұру науқаны басталды! - дедi Ұлтуған 
аңғарлы емеурiн бiлдiрiп. 

- Ой, тоба-ай, а! Өзгертiмпаздығымыз немене екен?! 
- Онысын бiз де түсiне алмадық, шетке табынған, шеттi 

мақтаған сөз,  әрекеттiң бәрi өзгертiмпаздық  болады десiп жүр 
ғой бiлгiштер. 

- Түсiнгенiм-ай! - дедiм мен. Абай бiр көзiн болымсыз қыса, 
кеңк-кеңк күлдi. Сол күнi кеште Рақымжан мен Оразан одақ 
жиынынан бұрқырап шықты.  

- Иттің ғана итекесi, осы да стиль дұрыстау болып па? Ғалым 
не үйреттi   сендерге? Оңаша әңгiмеде партия туралы, соцализм 
туралы, халық өкiметi туралы у шашпады ма? Алашорда, үш отау, 
дербестiк дейтiн бiрдемелердi   сандырақтамады ма?! - дейдi әлгi 
қылқұрт. Шынынды айтшы Ғалым, осы сен өзi кiмсiң?

Ой, алла-ай, өмiрде мұндай ауыр кек, мұндай ауыр махаббат   
көрмеген екенмiн. Расында, мен кiммiн өзi? Әкем Қанапия балық 
аулап, тұз сатып, келi-келiсап, айыл-тұрман жасап жан баққан 
кiсi едi. Атам Омар, қажы болыпты, бес мың қызыл қой, мың 
көгала жылқы бiткен кiсi екен. Ал өзiм қарапайым оқытушымын, 
қазақпын. Сонда менен  қандай  иiс-қоңыс сезедi бұл қоғам. 1958 
жылы адырақпайларға арнап жазған:  

     Ыңыршағы тәрiзденiп өзгенiң, 
     Өзi сыйса, көзi сыймай жерге оның.
     Сайқал тыңшы, бейуаз жанды өлтiрiп,  
     Мәз болғанын кинолардан көргенмiн.  
деп басталатын бiр өлеңiм есiме түстi. Мен Оразанға дәнеңе 

демедiм. Өлеңдегi нысаналы адам ол емес, ерте ме, кеш пе әлгi 
қылқұртқа бiр жауап   қайырамын деген ойда болдым. Стиль 
дұрыстауда әкесiнiң жөн-жайы   сұрастырылғаны үшiн Қадиша 
жылап жүрдi.

- Сiзде кiтаптар көп қой, ә?! - дедi ертесiнде Есiмбек маған 
күлiмсiрей жанасып.

- Иә, көп. 
- Совет кiтаптары ма? 
- Совет кiтаптары, өз баспамыздан шыққан кiтаптар да бар. 
- Қазақша ма ?
- Орысша, қытайшасы да жоқ емес.
- Ғалеке, мен сiзбен сырласайын деп едiм.
- Талай сырласқан едiк қой!
- Десе де?!
- Қош келiпсiз, қарсы аламын!
- Сiз педагогика институтында “факультет бойынша күреске 

алындым”  дедiңiз ғой, бiз класс iшiнде деп естiген едiк.  
- Қате естiген екенсiз.
- Рас, қате естiппiз. Сонда неден жаздың дейдi, сiзге қиып 

салған айып-шағымдары болды ма?! 
- Есеке - дедiм мен төбе құйқамды кемiрген досыма, мүп-

мүләйiм  күлiмсiреп: - отырыңызшы, отырыңыз! Бұл сiзге не 
үшiн керек болды? Жасанды, жалған, жаланы тектеу үшiн бе, 
әлде, онан арман бекемдей түсу үшiн бе?

- Әншейiн, сырласу ғой! Өзара түсiнiсумiзге пайдалы. 
- Сiз қара дүрсiн бiреу емес, жоғары мектеп тауысқан, заң, 

саясаттан мағлұматты адамсыз! – дедiм мен байсалды бола 
түсiп. Есiмбектiң езуiндегi  күлкi өшкiндей қалды, десе де 
менiң бетiмнен көз қырын алған жоқ. Бiр түрлi сұғанақ төбет 
жанарында жүйткiп тұрғандай едi. Мен сөзiмдi жалғастыра 
бердiм: - кадрларда бiрден дело болады екен ғой, бiздiң деломыз 
аудандық партком ұйымдастыру бөлiмiнде болса керек, менiң 
жайымды солардан сұрап, ауызекі ұққаныңыз мақұл! 

- Мәссаған, сөздi қайда шаптырып кеттiң, Ғалеке, бiздiкi дело 
көру емес, сырласу ғой! 

- Қалай сырласамыз сонда?! 
- Әншейiн, ойымызға келгенiн айтып.  
- Е, ол да болсын, сiз айтыңыз аузыңызға келгенiн. 
- Мен, - дедi Есiмбек қасын кере күлмiң-күлмiң қағып. - 1938 

жылы кедей, малшы семиясында дүние есiгiн ашыппын. Әкем, 
атам жалшылық тақсiрет тартыпты. Арғы атам құл, күң болған 
секiлдi. Мен ғана партияның мәпелеуiнде ер жеттiм. 1951 жылы 
бастауыш мектептi, 1956  жылы орта мектептi, 1958 жылы Іле 
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педагогика мектебiн үздiк  оқып, осы жерге оқытушы болып 
келдiм. Туыс–туғанымда жазаланған, ауытқыған кiсi болған 
жоқ. Өзiмнiң үйренуiм, тәртiп-түзiмдi  атқаруым, қоғамдық 
науқандарға қатысуым жаңа өкiметтiң күткен жерiнен  шықты. 
Жетi рет мақтау қағаз, бiр рет заттай сыйлық алып, облыс 
сахнасына шықтым. Гангу орта мектебi екi дүркiн өнегелi 
мұғалiм, партияға адал комсомол сайлап, айлығымды үш 
дәрежеге өсiрдi. Менiң өмiрiм осындай  қарапайым.

- Қарапайым емес екен. Расында қарапайым емес екен, ақ деп 
ауыздан  шыққан заманда-ақ, алақанға түскен екенсiз. Ал менiң 
өмiрiм сiзден керiсiнше. Жазаланбасам, сыйланған кезiм болған 
емес. Мiнез номерiм, идеялық нысайым үш номерден аспаған. 
Почта тонап, өрт қойған, у тасыған жерiм жоқ, топырағым жеңiл 
өзiмнiң! Маңдайымның соры бес елi,  балтамен, шотпен жонбаса, 
қырғышпен қырып кетiруге келмейдi менiң  қырсығымды. 1951 
жылы өрнек бастауыш мектебiн бiтiрiп, Алтай орта мектебiнен 
оқу дәмесiнде болдым, қағаз-калам, киiм-кешек аларлық  қаражат 
жоқ. Қалаға отын сатып, ақша жинауға бел байладым. Мынау 
аяқты соның бодауына бергенмiн, - дедім мен.

- Халық докторханасы қарамады ма? 
- Қарады, ақшасын төлеген соң, не иiлмейтiн, не басуға 

келмейтiн шотаяқ етiп жазып бердi. Алтай орта мектебiн 
балдақпен оқыдым. Балдақ менiң жастық ғұмырымды тартып 
алған. Балдақ маған қарттардың  ойлы, мұңлы мiнезiн сыйлаған. 
Үлгiлi, адал, белсендi дейтiн айқындауышым, сахнаға шығып 
гүл құшақтаған кезiм болмаса да,  институт сабағынан жұрт 
қатарлы номер алып, қызыл дипломға ие болдым. “Ертіске”, 
“Саршоқы”, “Институтым”,“Балықшылық”, “Дәрiгер”, “Қара 
өткел”, “Сұмдыайрық”, “Лихулан” деген өлеңдерiм баспа бетiнде 
жарияланып, жұрттың аңысын қозғады. Оқытушыларымды, 
сабақтастарымды, әдебиет қауымын разы еттi.  

- Ұзақ суреттеп кеттiңiз-ау! - деп арқама дүрс–дүрс қағып, 
кеңк–кеңк күлдi. Есімбек:  - Шаршаған шығарсыз, дем алайық! 
Таңертен сабағыңыз бар ма?! 

- Мектепке кеше ғана келдiм ғой, онысын бiле алмадым. 
- Сабағыңыз болмаса, ертең оңаша отырып, сырласудың 

аяғын созайық бiр!
Аралықта бiр күн емес, бiр жыл өткенше Есiмбек осындай 

“сырласудан”  жалықпады. 1963 жылдың 14 желтоқсанында ол 
тағы да жылмың етiп кiрiп келдi. 

- Жақсы жатып, жайлы тұрдыңыз ба, Ғалеке?! - дейдi 
бетiме қырынан қарап. Оның осындай бiр жылтыраған күлкiсi, 
мойнымнан құшақтай алатыны, көмейiмдi сұраған сұрулары 
менi әбден мезi қылып болды. Жылан оралғандай қиналамын. 
Күле отырып күрсiнемiн. Ерiктi тұтқын,  қапаздағы сырлас, 
дұшпаннан бетер қас екенiмдi бiлемiн. Бiле тура қатты серпе 
алмаймын. Неге, қалай қатты серперсiң?! Жаңа заман, жаңа ұлт, 
жаңа қулық жетiлдiрген өлшемдi кiсiге қарсы тұру қиын екен.

- Мынау биiктiң басында қара құс көп айналатын болып 
қалды, не бар екен мұнда?! - дейдi Рақымжан терезе сыртындағы 
керталғарға қарап. 

- Тоң жүре бастады ғой, қамалған, құлаған бiр деменi торып 
жүрген шығар! - дейдi Абай жайбырақат ғана. 

   Мен өз күйiмдi ойлаймын, сездi ме екен, сезбедi ме екен 
деген күмәнмен Есiмбектiң бетiне қиғаштап көз тастаймын. 
Түсiнсе де түйсiнбептi.

- Осылардың кеңсесiнде немiз бар, жүршi Кәке, Жаңылдың 
жатағына барайық! - деп маған күлмiндей қас қағып, бастай 
жөнелдi Есiмбек.

 Жаңылдың жатағы ауаша, реттi, таза жатақ. Болымсыз опа 
әтiр иісi бiлiнедi. Есiмбек төсекке шалқалай жатып:

- Бастай берiңiз, Ғалеке! – деп төсек астына кәдiмгiдей 
құманмен қабағын шыта үңiлiп, тiнте қарап қояды. 

- Не бастаймыз? - деймiн мен. 
- Сырласуды ше...
- Тағы да ұзақ-ұзақ суреттеп сiздi зерiктiрiп алармын, қойсақ 

қайтедi осыны!
- Оқасы жоқ, ұзақсынсаңыз қысқартыңқырап айтыңыз. 

Мысалы батыс тау көмiр кенiнен бастап.
Есiмбек қандай сөздiң, қандай мiнездiң, қандай iстiң болса 

да жауапкерi өзi емес, өзге ете алады. Iлгерiде ұзақ суреттеп 

кеттiңiз деп арқама дүрс–дүрс қаққан оның өзi болатын. Ендi 
“ұзақсынсаңыз, қысқартып  айтыңыз!” деп жауапкершiлiктi 
маған итере салды.

- Аудандық партком ұйымдастыру бөлiмiнен менiң деломды 
көрiңiзшi, заң, саясатқа сол лайқ! - дедiм мен. 

- Айтпақшы, қарындасыңыз Сағатайдың яғни Сағидияның 
зерделi, зерек болғанын неше дүркiн мақтаныш еттiңiз. Сол 
Сағатай-Сағидия қазiр қайда? – деп ұйымдастыру бөлiмiнен 
табылмайтын бiр делоны көлденең тартты Есiмбек.

- Күйеуi Совет азаматы болғандықтан, Советке өтiп кеткен.
- Не дейдi-ау, мүлде естiмеген екенбiз. Үй семьясымен бе? 
- Иә, отбасымен. 
- Әке-шеше, аға-бауырыңыз да өтiп кеттi ме?
- Жоқ, әке-шешем, аға-бауырым Совет азаматы емес, одан не 

алады, олар түп-түгел осы жерде.
- Онда “отбасымен” дегенiңіз қалай?  
- Сағатайдың өз үй-семьясы болмаушы ма едi. Тиген күйеуi, 

баласы, қайын жұрты деген сияқты.  
- Мiне қызық, Сағатайдың әке–шешесi мен сiздiң әке-

шешеңiз бөлек пе?
- Бiр әке, бiр шешеденбiз.
- Бiр әке, бiр шешеден болсаңыз, Сағатай Қытай азаматы 

болды ғой?! 
- Солай.
- Солай болса, Сағатайдың шетке шығып кетуiн қалай 

түсiндiремiз?!
- Тарихи болмысты көрiп-бiлiп отырып, қалай түсiне 

алмайсыз. Қазақ екi-үш мемлекет ұстаған халық емес. 16 ғасырда 
бiр ғана қуатты патшалығы болган. Астанасы Түркiстан. Ханның 
аты – Қасым, заңы “Қасқа жол” деп аталған. Екi-үш елге бөлiнiп 
өгей, озбыр, отаршылдық қазақ басына зорлап таңған тақсiрет. 
Оған бүгiнгi ұрпақ жауапты бола алмайды.

Есiмбек бiр жылы әрi суық, бiр түрлi сұмдық күлкiмен қойын 
дәптерiн, және екi жанарын жылтыңдатып маған қайта-қайта 
қарады.

- Қомақты дауыңыз бар екен, қомақты дауыңыз бар екен! - 
дейдi тiтiренiп.

- Кешiрiңiз, - дедiм мен, кешiрiнiз бiлiмiм саяз, саяси өрем 
кем, сырласу  болған соң ауызға келгендi тартпадым.

- Тақуа екенсiз, тым тақуа екенсiз,- деп сығырая күлдi 
Есiмбек. Сонша үрейленерлiк не болды сiзге?

“Аһ, дүние шiркiн, жалған-ай, угай арман-ай!” деген зар, нала  
осындайдан шыққан екен-ау. Ешқандай айып, шағымсыз сот 
судьясыз менi неше жыл тергеген Есiмбектiң қыбы әлi қанбапты. 
“Ұзақ суреттеп  кеттiңiз”, “тақуа екенсiз”, “мәссаған бiздiкi дело 
ақтару емес, сырласу едi ғой!” деп ылғи менi кiнәлайды. Мен 
оған айтуға тиiстi ренiш, кейiс, өкпе-назды ол маған айтады. 
Әуелi, “сонша үрейленерлiк не болды сiзге?” деп жазғырып 
отырғаны әлгi. 

Мен өзiмнiң төтенше ырықсыз бейшара күйде отырғанымды 
Есiмбектiң  осы жазғыруынан ұқтым.

(Жалғасы келесі санда)
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сәбит ДҮйсЕНБиЕВ жазушы

АЛДАН, АҚТӨс жәНЕ 
ҮШ жЕТІМ ЛАҚ

Алдан – атасының баласы. Алданда бәрi бар. Велосипед, 
джинси шалбар, шетелдiк әдемi күртеше... Қандай қат нәрсенi, 
егер Алдан қажет десе, атасы асқабақтың дәнін өткiзсе де, 
әйтеуiр тауып бередi. Және өзі құрметтi еңбек демалысындағы 
адам, қолы бос, Алданға ананы-мынаны үйретуден, ара-арасында 
күлдiргi әңгiме айтып, қажетсiнсе отыра қалып қисса шертiп, 
құлақ құрышын қандырудан жалықпайды. Жатқан бiр алтын 
сандық, түйгенi өмiрiңе жетерлiк. Одан артық Алданға не керек... 
Тек басқа балалар жап-жас әкелерiмен киноға бара жатқанда ғана 
Алдан сәл-пәл жабырқайды. Әрине, киноға атаңмен де баруға 
болады. Бiрақ ылғи атаңмен бiрге қыдырасың ба? Сырт көз бәрiн 
байқағыш. Мына баланың әкесi қайда демей ме?

Алдан – әжесiнен туған. Әжесiнше айтсақ: “Аһ дегенде 
аузынан түсiп қалған”. Айна-қатесiз солай екенiн көршiлер 
де күн құрғатпай құлағына құяды. Алдан, қайтсiн, күмiлжiп 
мойындайды. Алданның өтiрiгiне әжесi алданып, жадырап, 
айналып-толғанады. Әжесінің бар тыққан тәтті-пәттісі ендігі 
сәтте Алданның алдына жайылады. Аузы мылжаңдап, бүгiнде 
таптырмайтын науат сорып жатып, Алдан әжеге бала болғаннан 
асқан бақыт жоқ шығар деп ойлайды.

Бiрақ Алдан, таудай жiгiт емес пе, кiмнен туғанын бiлмей 
не көрiнiптi. Алданды тапқан адам сонау үлкен шаһарда. 
Жалғызiлiктi. Түсiнесiз ғой. Ар жағын ежiктеп жату Алданға 
да ауыр. Кiшкентайынан ата-әжесiне бауыр басқандықтан, 
Алдан үшiн дүние түгел. Ет жақын және басқа жандардың жер 
басып жүргенiн сезiнгенде ғана сәл-пәл көңілі құлазиды. Сол ет 
жақын жандардың екiншiсiнiң мұны мүлде iздемейтiнi қайран 
қалдырады.

Әпкесінің (расында, шешесi сол ғой) жылында сарғайтып бiр 
келуi ол үшiн ерекше той. Еркелеп, шолжаңдап, қасынан бiр елi 
ажырамауға бар. Үйге ұрланып кiрiп, оңаша ерке лететiн сәттерін 
аңсайды. Құпия сыр айтпас па екен деп те үмiттенедi.

Атасы мен әжесiнiң оған өктем сөйлеп, ақыл айтқанын 
жаны сүй мейді. Өйткенi мұндайда әпкесiнiң жүзiне мұң ұялап 
шыға келеді. Содан кейiн-ақ Алданнан дегбiр кетедi. Қашан ол 
көңiлденгенше жаны жай таппайды.

Ол аттанысымен-ақ айнала бiр-екi күнге дейiн құлазып 
сала бередi. Атасының ертегiсi де қызықсыз көрiнедi. әжесінің 
тәттісіне де зауқы соқпайды.

Ондайда Алдан Ақтөске мұңын шағады. Ақтөс – сезiмтал. 
Кәдiмгiдей жанын түсiнiп, жылағандай дауыс шығарып, көздерi 

жасаурап, Алданға жаутаңдап қарайды. “Қандай қиындық болса 
да бөлiсер едiм, әттең адам боп тумағаным-ай” деп өкiнетiндей. 
Тұмсығын тамағының астына тигiзiп, қытықтап, сүйiп, 
еркелеткен рай танытады.

Ақылды Ақтөс биыл күшiктеуге тиiстi. Оның күшiгiн бөлiсiп 
аламыз деп жүрген балалар көп. Малдың сенiмдi сақшысы 
Ақтөстің күшiктерi бүкiл ауылға жайылған.

Алдан жабыңқы сәттерiн атасына сездiрмеуге тырысады. 
Әйтпесе ол:

– Алдашжан-ау, жiгiт адам осылай жабыға ма? – деп ұялтады.
Ойын баласы емес пе, бiрақ, уақыт өте бәрi де ұмытылады. 

Атасы сияқты шаруаға бейiм Алданның қызметi, әсiресе қой 
төлдеген кезде белең алады. Жаңа туған қозыларды үйге, пештің 
қасына әќелу, енесiне жамырату, қайтадан бөлiп алу, құрақ шөп 
салу, су беру, астын құрғату Алданның меншiктеген жұмысы. Ол 
бұл жұмыстарды аса шабытпен атқарады. Әсiресе ұнататыны 
– қозыларды көгеннен босатып енесiне жамырату. Енесiн 
сағынып қалған қошақандар шұрқырай ұмтылысады. Енелерi де 

Сәбит Дүйсенбиев 1959 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түлкібас ауданының Шақпақ Баба ауылында туған. 1981  жылы Қазақ 
мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген.

С. Дүйсенбиев - «Тәтті алма», «Қақпашы», «Мен ғашық емеспін», 
орысшаға аударылған «Сладкое яблоко» атты әңгімелер мен повестер 
жинақтарының авторы. «Махаббат миниатюралары» атты алақандай 
әңгімелері бойынша жасалған инсценировкасы Астанадағы  Жастар 
театрының сахнасында 2007 жылдан бері қойылып келеді. Жас 
жазушылардың Бүкілодақтық ІХ кеңесіне қатысушы. Балаларға 
арналған туындылары республикалық конкурстарда жүлде алып жүр.

Төменде жазушының балаларға арналған екі әңгімесін 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.
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соң, жан бiтiп, қайғы-мұңы ортайғандай, соңғы рет кiрпiш 
үйiндiсiне көз тастап, иесiмен бiрге ауылға қарай бүлкектей 
жөнелдi.

Жетiм лақтардың жайы үшiн Алдан уайым жей бастады. 
Атасы ғой бұрқылдап-сарқылдап ұрсып жүр: “Заржақтар 
ұйқымыздың берекесiн кетiрдi, ауылдастарға берiп құртайық, 
содан кедей болып қалмаспыз” дейдi. Алдан жетiмдердi бiр-
бiрiнен бөлгiсi келмейдi-ақ, әрi өзi сияқты жаны ашитын адам  
табыла ма? Сәл-пәл әл жинаса, ендi қозылардың қасына қосады.

Үлкен кiсiлердiң жүйкесi жұқарған шығар, қой, мен бұл 
лақтардың толып тұрған iштерiн босатайын деп, қолы босаса-ақ 
далаға алып шығып, күн ұзақ ойнатады. Ақымақ үш лақ ұясының 
жанында күшiктерiн ойлап көзi мұнартқан Ақтөске барып 
ұрынады. Ақтөс момын. Лақтар қанша мазалап, басына шықса 
да, қайта содан жаны рахат тапқандай, көзiн бiр ашып, бiр жұмып 
мүлгiп жата бередi. Ендi лақтар үшеулеп жабылып бастарымен 
сүзгiлеп Ақтөстi бiр жамбасына аударуға тырысты. Құлқындары 
құрыған немелер емшек iздейдi, аң екенiмен тiптi шаруасы жоқ. 
Кенет Ақтөс қоймадыңдар ғой дегендей созалаңдай орнынан 
көтерiлдi. Сол заматта Алдан иттiң емшегiнiң тырсылдап сыздап 
тұрғанын аңғарды. Ал ақымақ үш лақ шүпiлдеген емшектерге 
ұмтыла бердi...

Мiне, ғажайып...
– Ата, ата! – деп Алдан жан даусы шығып айқайлады.
– Не болды, балам-ау? – Газет оқығыш атасы әлем дегi 

сирек кездесетiн бiр оқиғаға куә болуға кеш қаламын-ау демей, 
жайбарақат басып қасына таяды.

– Ата, қараңызшы, Ақтөс бәрiмiзден ақылды боп шықты, ол 
– үш лаққа ене болды.

Атасы аң-таң боп сiлейiп қарап тұр.
Шiркiн-ай, адамдардың бәрi де Ақтөс сияқты ақылды болар 

ма едi!
                                      

ҚАҚПАШЫ
Футбол – «Белбұлақ» ауылындағы балалардың ең сүйікті 

ойыны. Кешкілік мал өрістен қайтып, үйді үйге тарағаннан 
кейін ауыл сыртындағы алаңда ойын қызып қоя береді. Алдымен 
екі-үш баланың жеке-дара шыққан дауыстары естіледі де, сәлден 
кейін бәрі солай ағыла басқтайды. Ойын десе ішкен асын жерге 
қоятын үлкендер де баршылық. Бір кезде гараж бастығы Саржан 
да жетеді ырсылдап. Сол бойда ол өзі қалаған командаға қосылып 
кетеді. Ал оған қарсы жақта үшінші класқа енді өткен Ерболдың 
ойнап жатуы тіпті де таң қаларлық емес. Үшінші класқа енді 
өтті дегені болмаса, допты алдына салып зымыратқанда, Саржан 
оған жете алмайды да. Қайта үлкендер қосылғанда ойын ерекше 
әсерлі өтеді. Қолтыққа су бүркіп желпінтуге олар құмар-ақ. Егер 
тебе алмасаң: 

 – Қап, бүгін тамақ ішпей шыққансың-ау, шамасы, – деп 
әзілдейді Саржан ағай

Ал тағы бірде:  
 – Көжені көп ішіп қойғансың  ба, жүгіре алмай қалыпсың, – 

дейді аңқаусып.
 –Абайлап теп, абайлап, аяғың шығып кетер, – дейді шірене 

тартам деп ауа осатындарға кезек келгенде. Әп-әдемі сәтті 
пайдаланам дегеніңде күлкіден булығып, доптан айрылып 
қалатын жағдайлар жиі ұшырасады.

«Белбұлақ» аулында жанкүйерлер де жеткілікті. Бүгін 
футбол деген сөз естілсе, үлкен-кішісі түгел елең ете қалады. 
Сол күн олар үшін мереке дерлік, футболды алаңдамай көру 
үшін алдын ала жұмыстарын тап-тұйнақтай етіп тындырып 
қояды. Әрқайсысының үйінде теледидар болса да, кешкілік бәрі 
бір үйге топырлай қалады. Бұлай ету әрі ыңғайлы: далада доп 
теуіп жүрген олар уақыт таянған кезде ойындарын кілт доғарып, 
сол тобымен зымырап келіп, үйге қойып-қойып кетеді. Кімнің 
үйінде көп бала болса, сонда жиналу әдетке айналған. Содан 
кейін көпке дейін ауыздарының суы құрып айтып жүреді. «Түу, 
сондағы «Қайраттың» «Пахтакорды» ұтқаны-ай» – дейді біразға 
дейін әсерден айыға алмай. «Мен – Сегізбаевпын!», «Мен – 
Байшақовпын!» деп кеуде соғуды да ұмытпайды. Тек бір де 

желiндерiне жабысқан қозыларды жақсы көргендерiн мекiренген 
дауыстарынан байқатып, мойындарын бұрып “балаларының” 
жұпар иiсiн мейiрлене жұтып тұрады. Алдан кейбiр өз қозысынан 
өзі жеріген без бүйрек қойларды басынан ұстап тұрып, қашан 
қошақандар тоят тапқанша сол  арадан кетпейдi. Қарындары 
тырсиған қошақандар ендi бiр-бiрiн жаңа көргендей түсiнiксiз 
“тiлде” табысып, бас түйiстiрiп, қуаласып ойнай бастайды. 
Алдан осы бiр әдемi сәттi қимай, жаураса да сол арада ары-берi 
жүредi. Атасы айқайлайды:

– Алдашжан, қас қарайды ғой, ендi тездетiп үйге кiр. 
Алдан амал жоқ, қозыларды бiр-бiрлеп құшақтап апарып, 

әрқайсысын орын-орындарына байлайды. Мамық жүндi, денелерi 
жып-жылы, сәби сияқты қошақандарды құшақтауға әуес. Атасы 
да беймаза-ау, әйтпесе есi кiрген немересi үшiн уайым жемей, 
көзiлдiрiгiн киiп, газеттін оқып жата берсе қайтер едi.

Малсақ Алдан бiрiншi рет кедергiге тап болды. Төл басы 
тоқал ешкi үш бiрдей лақ тапты да, кәрi денсаулығы көтермей 
көз жұмды. Оның сүтi мен жүнiне қызығып соймай жүрген атасы 
мен әжесi кiнәлi. Кейде адамдардың тағдырдан гөрi бас пайданы 
көбiрек ойлайтыны нелiктен екен?

Лақтардың енесiн емiзiкпен алмастыруға тура келдi. 
Уызында жарымағасын ба, үш лақ тым ашқарақ. Жетiмдер түн 
баласы ұйқы бермей зар қағады. Әлжуаз, аш құрсақ немелер 
суықта төтеп бермес деп, әзiрге пештiң қасынан ұзатпауда.

Бiр уақ iштерiн босатсын деп Алдан қозыларды жамыратқан 
сәтте оларды да далаға шығарады. Пешенесiне ондай ләззатты 
қимағанын ақымақ немелер ойланып жатады дейсiң бе, ай-шайға 
қарамай әр қойдың бiр бауырына ұмтылады. Жетiмнiң зары 
адамдардың қабырғасын қайыстырмағанда, мал бас ауыртсын ба, 
тұсақтардың ешқайсысы да лақтарды маңайлатпайды. Бөтеннің 

сүтiне телмiрген лақ бейшаралар, дәл бiр 
өзгенің бақытына қызыққан Алданнан 
айнысайшы.

Лақтардың жайымен алаң боп Алдан 
Ақтөсті ұмытып та кетiптi. Бiр күні 
құр сүлдесi оралып тұр. Көзi мұңға 
толы. Жер сызып жүретiн қарны босап, 
iшi iшiне қабысқан. Бiр сұмдықтың 
болғанын Алданның жүрегi сездi.

Алдымен үйге жүгiрiп кiрiп пештiң 
үстiндегi жылы сорпаны әкеп ыдысына 
құйды. Неше күннен берi нәр татпаған 
Ақтөс тамақты шылпылдатып жұтқасын 
ғана, айналасына бажайлай қарады. “Е, 
е, әлi де өмiр бар екен ғой” дегендей... 
Сөйтiп көңiлiн жайландыр ғасын ғана, 
Алдан оны ертiп алып ескi қыстауға 
тарт ты. Ақтөс ылғи осында күшiктейтiн. 
Айтқаны айдай келдi. Атам заманғы ескi 
дуал құлап, күшiктердi басып қалыпты.

“Ақтөс-ай, “жазмыштан озмыш 
жоқ” деген осы. Сен туған күшiктер 
ғой, қанша шопанның сенiмдi серiгiне 
айналды. Ақылды ит екенiңдi ауыл түгел 
бiледi, сондықтан да ғой, жаңа туған 
күшiктерiңдi аттай қалап сұрайды. Бұл 
жолғы күшiктерiңдi де асыға тосып едiк, 
бұйырмады...”

Алданның көз алдына бет-әлпетi 
аңқау сәбидей, маймақ аяқтары быртиған 
жұп-жұмыр, шаңырақ астындағы тете  
балалардай боп, бiр-бiрiмен күресiп, 
ойынға тоймай арсалаңдап, үпiр-шүпiр 
жүгiретiн қасқа маңдайлы күшiктер 
елестеп, көңiлi әлем-жәлем боп кеттi. 
Атасына бiлдiрмей оңашада көзiнiң 
жасын сығып алатын кездерi бар-ды, 
сол әдетiне басып солқ-солқ етiп жылап 
алды.

Ақтөс ақылды, өзінің қайғысына 
ортақтасатын бiреудiң бар екенiн бiлген 
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біреуі «Мен – Ордабаевпын» деп айтпайды. Себебі, осы айрандай 
ұйыған ауыл балаларының  бір ғана кемшілігі бар-ды. Ойынға 
қанша құмар болса да, қақпаға тұруға келгенде, бәрі ат-тондарын 
ала қашады. Кімнің қарсы жақтың қақпасын қақырата доп 
соққысы, кімнің жақсы ойыншы атанғысы келмейді дейсің? Ал 
қақпашы болсаң, атың да шықпайды, доп та соқпайсың. Құралбек 
Ордабаевқа ұқсап ұстай алмаған соң, қақпаға тұрып керегі не?  
Тіпті нашар ойнасаң да бір орында сарылмай, балалармен бірге 
алашапқын боп жүгіргенге не жетсін. Бәрін былай қойғанда, 
доп қақпаға зу етіп кіріп кеткенде, сол үшін кім кінәлі болғысы 
келеді. Міне, бәрінен де осы қинайтын.

Ал қақпаға кім тұрады? Әдетте мұндайда кім нашар ойнаса, 
кім балардың ішіндегі ең кішкентайы болса, сол қақпашы болуы 
керек.

Үлкендер қосылғанда да осы жағдай өзгермейді.   
 – Анда-санда бір бой сергітейік дегенде, енді қақпа 

күзетуіміз керек пе? – деп ренжіген кейіп танытады. Тек кейде 
ғана жұмыстан қатты шаршағаны: 

  – Бүгін мен-ақ болайын, аяғым бастырмай тұрғаны, – деп 
мойнына алады. Бұлар иығынан ауыр жүк түскендей еркінсіп 
қалады.Сол күні ойын да қызықты көрінеді. Әттең, бұндай кез 
өте сирек.

Басқа уақытта ылғи да дауласумен ойын басталмай қояды. 
Үлкендер мәмілеге шақырып:   

 – Кезектесіп тұрсаңдаршы, бір доп соққанша, – дейді.
Қай жақ қақпаға болсын, әйтеуір бір доп соғылу керек. 

Қақпашылықтан құтылу үшін, тезірек бір допты өткізе салуға да 
болар еді. Бірақ бұл ауылдың балалары, жеңіс үшін жандарын 
салатындықтан, ондай көзбояушылыққа ешқашанда бармайды.

Қақпа дейтіндей «Белбұлақ» аулында қақпа болған емес. 
Оның орнында үш адым ара қашықтықта қойылған екі тас 
қана жатады. Ал биіктігі қақпашының бойына байланысты. 
Егер қақпашы секіргенде бойы жетпесе, онда биік кетті деп 
есептеледі. Қолының ұшы тисе, ұстай алмағаны. Ендеше 
жер бауырлата теппесең, қақпашының бойының қандай екені 
белгілі, әуелеткеннен еш пайда жоқ. Қақпаның түрі де әлгіндей 

болғандықтан, «түзу кетті», «қисық кетті» деген дау-дамай 
таусылмайды. 

Міне, солай шынашақтай Ербол қорғаған қақпаға, аюдай боп 
гараж бастығы Саржан доп теуіп жатса, еш сөкеттігі жоқ. Көз 
қанығып кеткені сондай, ешкім ерсі санамайды. Тек жеңгелері 
жеңіл шымшып:  

 – Теңдеріңді енді тауыпсың ғой. Түйедей боп, кіп-кішкентай 
балалармен ойнағанға ұялсаң қайтеді? – дейді.

Саржан да есесін жібермейді:  
 – Мына інімізге дұрыстап тамақ берсең қайтеді? Қарашы, 

шалбарының түсейін деп жүргенін.
Қақпашы екенсің, бәріне де шыдауың керек. Кейде резеңке 

доп зыңылдап кеп тигенде, бетің біреу шапалақпен тартып 
жібергендей, дуылдап қоя беретінін қайтерсің. Содан кейін-ақ 
сақтықпен қимылдап, реті келсе доптың бағытын бұрып жіберуге 
тырысасың. Бұрып жіберу айтуға оңай болғанмен, екі қолың удай 
ашып, беттемей қаласың. Доп ұшып келе жатқанда, тұра қашуға 
барсың. Бірақ намыс жібермейді. Сәл аялдатсаң қолыңды жұлып 
кетердей қауіптеніп, көз ілеспес жылдамдықпен қағып үлгересің. 
Шеберлік танытайын демейсің. Өзің үшін. Сырт көзге тәп-тәуір 
қақпашысың. Келесі ойында: 

  – Ұстай алмаймын. Икемім жоқ, – деп айтып көр. Кішкентай 
да болсаң, қақпа кілтін сеніп тапсыруларының бір сыры осында. 
Жек көретінің резеңке доп. Амал жоқ, белбұлақтықтар резеңке 
доппен ойнайды. Оның да себебі бар. Ауыл баласы тірліксіз 
жүрген бе? Әркімге жүктелген жұмыс бар. Ойын әбден қызған 
кезде, бәрі жайына қалады. Мал келіп, мына жақта азан-қазан. Ал 
күнде бір жағында жүретін «жүгермегі», әне, ала допты қуалап 
әлек. Өздері ойнамағасын осылай түсінеді де, қай-қайсысының 
ата-анасы да ала допты қақ жарып тастауға құмар-ақ. Киноға 
деген ақшадан әрең құраған қайран былғары доп, солай қақ 
бөлініп жатады.

Ертеңіне бұлар мойындарына су кетіп, бөлінген допты тігіп, 
бір-екі күн ермек етеді. Содан кейін құрап-сұрап тағы да доп 
сатып алады. Кей ретте үлкендердің өзі жамау доппен ойнап 
жүргендерін көріп, жандары ашып, доп алуға ақша береді. Қанша 
дегенмен, допты ермек етіп, үйдің айналасында жүргендері де 
дұрыс қой. 

  – Доп дегенді қол бос кезде кезде ойнау керек. Өзіңе тиесілі 
жұмысты істе,  содан соң саған кім бірдеңе дер екен, – деп 
құлақтарына құйып қояды.

Осылайша күнде кешке ауыл сыртындағы алаңның шаңы 
бұрқырап, у-шу болып жатады. Тіпті балалардың айқай-шуы 
естілмей қалса, қыдырыстап жүретін қариялар жағы елегізіп: 

– Әй, балалар көрінбейді ғой. Қайда жүргендерін әке-шешелері 
біле ме екен? – Үй жаққа қарап дауыстап: – Пәленше ойыннан 
қайтып па еді? Бүгін көздеріңе түсті ме өзі? – деп, анық-қанығын 
білмей көңілдері көншімейді.

Теңбіл доптың шуылы кішкентай ауылдың мамыражай 
тірлігінің бір жарқын көрінісіндей дерлік. Науқан кезінде 
үлкендер алаңға мүлде жоламай кетеді. Әйтсе де шуыл 
бәсеңсімейді. Әрине, үлкендермен ойнаған әділдеу. Олардың көзі 
тайса-ақ, Есен құтырып шыға келеді. Өзін өзі капитан сайлап, 
билеп-төстеуге көшеді. Енді алмасып тұру деген атымен жоқ. 
Оған ұнамадың екен, қақпадан шықпайсың. Ойнап та береке 
таппайсың. Басқа адам жоқтай,  жалғыз өзі допты ұстап жүріп 
алады. Аяғыңа доп тисе, «пас  тастамадың» деп,  дегбіріңді 
шығарады. Асығып-абдырап, асып-сасып бітесің. Қолайлы сәтті 
дұрыс пайдалана алмасаң, көрген күнің күн емес. Қарсы жақта 
ойнасаң, тобықтан қағып, қан қақсатуға құмар. Сондықтан доп 
тисе-ақ,  сирақтары сидаңдап, жеткізбей кетуге тырысады.

Ағасына арқа сүйеп, інісі Сейсен де төбеңе секіреді. Доп 
тебе алмаса да шабуылда жүргені. Қақпа жаққа қайырылып 
бір қарамайды. Адамның санын көбейткені болмаса, командаға 
пайдасы жоқ.

Бүгін бұлар көрші ауылдың ойыншыларын қонаққа 
шақырған. Мәлік түнімен ойланып шықты. Күнде ойнап жүрген 
ойындай емес, көрші ауылдың балаларымен жарыс өткізу 
қызықты болатындай. Төменгі ауылдықтардың сілесін қатыру 
бұлардың қолынан келеді. Жер шұқыған түрлерін көріп, әй бір, 
айыздары қанар. Тек өзі қақпада көлеңкесін күзетіп тұрмаса де. 
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Бір қаупі осы. Сотқар Есен өзгені ойлай қоймас.
Жеңетіндеріне әбден сенімді «Белбұлақ» командасының 

ойыншыларының көңіл күйі айран-асыр-ды. Олар ала допты 
бүйіріне қыса ұстаған Есенді ортаға алып, қызу әңгімелесіп келе 
жатты. Кім қандай шеберлік танытатынын, кім баспен қақпаны 
дәл көздейтінін, кім допты оқша зымыратынын алдын ала айтып 
мақтанып қояр емес. 

 –Мен де допты көп ұстамай сендерге дәлме дәл  пас тастауға 
тырысам, – деп, жөнге келді Есен де.

Мәлік те бұл дабыр-дұбырдан тыс қала алмады. Әлгі сөзді 
айтқан Есенге  іші жылып, елжірей қарады. Ал төменгі ауылдың 
доп тебе алмайтынфутболшысымақтарының қимылдары сөз 
болғанда, күлкіден ішегі түйіліп өле жаздады. Сірә, қақпашылары 
да шаң қапқаннан басқа ештеңе бітіре қоймас. Қақпашы 
демекші... «Ұмыттыңдар ма, біздің қақпаға кім тұрмақ?» – деген 
сөз аузынан шығып кете жаздады. Өзін әрең тежеді. Бәрі бұған 
таңдана қарап: «Сен тұрасың да. Сенен басқа кім бар?» – деп, 
жамырай кететіндей көрінді. Не де болса ақырын бағайын деді.  
«Жатқан жыланның құйрығын басып нем бар...»

Қой аузынан шөп алмайтын момындығын пайдаланып, бәрінің 
басына кетуге даяр тұратыны жаман. Екінші рет айтқандарын 
өлсем де орындамаспын десе де, көңіл жықпастықпен қалай көне 
кеткенін өзі де сезбей қалады. Қулық жасайын-ақ дейді, қолынан 
келмейді.

Бұның ойынша бүгін қақпаны Сейсен күзетуі керек. 
Кішкентай десең – кішкентай, бойы қысқа десең – қысқа, ойнай 
алмайды десең – ойнай алмайды. Қақпаға тұрғанына қуанатын 
жөні бар. 

Қаупі бекер емес екен. Ойлағанындай қақпа белгіленіп, сол 
жерге киімдер үйілгеннен кейін, бәрі жылыстап шыға берді. Ал 
Сейсен елдің ең алдында жүр. Қақпаға кім тұратыны бірінің 
қаперіне кіріп шығар емес. Мәлік шыдай алмады. Көзді ашып 
–жұмғанша-ақ Сейсеннің қасына жетіп барды. Анау да басынан 
сипамасын сезіп, зытып кеп берді. Қайта мұнысы жақсы болды. 
Балалардан сәл ұзағасын ұстап алып:  

– Осы ойында қақпаға тұрсаң, басқа ойында орныңа тұрам, – 
деді барынша жылы сөйлеуге тырысып.    

– Жоқ.   
 – Ең болмаса кезектесіп тұрайық.
Келісер емес. Жалынған сайын шалқақтай түседі.  
– Тұрсаң өзің тұр, – деп шәлтиеді.
Бүйтіп ештеңе өнбесін сезген соң қорқытуға кірісті.  
– Айтқандарымды тыңдамайды екенсің, жаныңды көзіңе 

көрсетем, – деді білегінен мытып. Сол-ақ екен, баж ете қалды. 
Дауысты естіп, топ ішінен Есен бері бұрылды. Келді де ай-шай 
жоқ төпелей жөнелді. Онымен де қоймай,  ұстап тұрып,  інісіне 
де түйгіштетіп алды. 

Ойын басталып кетті. Жалғыз Мәлік қана алыстап шеттей 
берді.

Алып-ұшқан көңілі де әп-сәтте сап басылған. Енді әке-көке 
десең де алаңға жолар түрі жоқ. Ол әлгілердің күш көрсеткеніне 
кәдімгідей-ақ ренжіді. Өзінің ағасы жоқтығына өкінді, ағасы 
болса ғой, бүйтіп ешкімнен таяқ жемес еді. 

Ертеңіне тамағын ішер-ішпестен зыта жөнелетін әдетін 
ұмытып, сары самаурынның қасында жайбарақат аунап-қунап 
жатты. Бір күннің ішінде күшіне күш қосылып, тыңайып 
қалғандай. «Басқалар жүр-ау қазір алаңның  шаңын шығарып. 
Ақымақтар, – деп қойды ішінен. – Жүріңдер солай ала өкпе 
болып».

Екінші күні кеш түсісімен-ақ  аяқтарының ауыл шетіне қарай 
бастап бара жатқанын сезбей де қалды. Әудем жер ұзағанда ғана, 
өткен жай есіне сарт ете түсті. «Енді қайта жоламаспын деген 
сертінен тайғаны ма? Таяқ жегені де, бәрі де ұмытылғандай 
болғаны ма?» Лажсыздан біреу желкелегендей кері аяңдады. 
Бақшаның аяғында шоқиып , ойынды тамашалауға кірісті. 
Есендер жаққа доп соғылғанда қолын шапалақтап, орнынан 
секіріп-секіріп кеткенін байқамай да қалады. Кей сәтте делебесі 
қозып, қастарына зымырап жетіп барғысы келеді. Үшінші күні 
құлағынын шуыл кетпей қойды. Алақанымен жапса да гу-гу. 
Өзін қоярға жер таба алар емес. Ақыры шыдамады,  барды да 
қақпаға тұрды. Ешкіммен таласпады да.

Алғашында оған қақпашылық қызықсыз көрінген. Әйтеуір 
алыстан ынтығып, діңкең құрығаннан бұл да тәуір. Допты да 
қалай болса солай селқостау ұстайды. Бірақ, бұлай ойнағаннан 
ойнамағанның өзі жақсы екен. Енді қайтсе де допты жібермеуге 
тырысты. Әсіресе Есенге доп тигенде тас түйін болып жиырыла 
қалады. 

Ойда жоқта балалардың құмарлығы лап ете түсті. Доп соға 
қалған жағдайда, естері шыға қуанады. «Мен Мәлік қорғаған 
қақпаға доп соқтым», – дейді кеуделерін қағып. Енді екі жаққа 
бөлінгенде, бәрі Мәлікке таласып қалатын болды. Мәлік 
қашанда Есенге қарсы жақты таңдайды. Бұл Есеннің ашу-
ызасын тудырды. Реті келсе қағып-соғып кетуге даяр-ақ. Қанша 
тыраштанса да түк бітіре алмай әлек. Ашуға берілген адамның 
ісі қайтіп оңға бассын?! Доп Мәліктін бауырынан табылғанда, 
ызадан жарылып өле жаздайды. Оны табалағандай, Мәліктің 
шеберлігіне өзгелер мәз-мейрам боп күледі. Бірде тіпті Есен 
мұның ішінен байқамағансып оңдырмай тепті. Мәлік екі 
бүктетіліп жатып қалды. Дәл қазіргі сәтте есе қайтаруға халі 
мүшкіл-ді. Ожар күшке қарсы тұра алмас дәрменсіздігі тағы бар. 
Оның есесіне балалар өре түрегелді. Көптің аты көп. Мұндайды 
күтпеген Есеннің жүні жығылып-ақ қалғаны. Дем арасында 
моп-момақан кейіп танытты. Ағасынан асқан күшті жан жоқ деп 
сезінетін Сейсен де араша сұрағандай әркімге жаутаң-жаутаң 
қарайды. Мәлік те өткендегідей емес, арқа сүйер ағасы бардай, 
үстінің шаңын қағып, орнынан жайраңдай көтерілді. 

Бәрінен де қақпашының көңілін тасытқан жай мұнан кейін 
болды. Кезекті бір ойынға келген Мәлік алаңға орнатылған 
қақпаны көріп аң-таң қалған. Бұған дейін бұл ауылда мұндай 
әдемі қақпа болмап еді.

Бірде қатар келе жатқан Есен:  
– Мәлік, өткендегі жағдайлардың бәрі ұмыт қалсын. Екеуміз 

бір жақ болып ойнап көрейікші, – деп жаси үн қатты. Оның 
кінәсін мойындайтынын Мәлік сезіп жүретін. Тек Есеннің 
оп-оңай жеңіле салғанын қаламап еді. «Жақсы шабуылшы 
кішіпейілділікті әділ ойынымен көрсетпеспе еді» деді ішінен. 

Зымырап жаз да өтті. Күзде олар сабаққа барды. Бір 
күні ауданда жарыс өтеді деген сөз шықты да, оған жақсы 
ойыншыларды таңдап ала бастады. Ал «Қайрат» мектеп 
құрамасына бұлардың аула командасынан тек Мәлік қана ілікті. 

Мәлік сол жарыста «ең үздік қақпашы» деген атақты жеңіп 
алған еді.

Сол баяғы алаң. Балалар әлі де футбол ойнап жүр. Бір қызығы, 
енді бәрі қақпашы болғысы келеді.
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Кішкентай 

Біз кішкентай балдырған 
Сескенбейміз жаңбырдан 
Төбемізде қол шатыр 
Алдымызда жол жатыр.

Бес саусақ 

Бас бармағым - атам, үйдің 
данасы. 

Балаң үйрек - әжем, ошақ 
анасы. 

Ортан терек - әкем, отау 
панасы. 

Шылдыр шүмек - шешем, 
шаңырақ ажары. 

Титтей - бөбек - мен, 
бәрінің базары. 

  
Апта 

  
Жеті күнім- бір Апта: 
Жету үшін мұратқа, 
Апта бойы құр жатпай, 
Алға қарай бір атта! 
    

Бауырсақ
 
Нәйім-нәйім бауырсақ. 
Ағын суға шомылсақ. 
Жағасында гүл теріп, 
Көбелектей жүгірсек. 
 

МАқАл-МәТелдер 
***

досы көппен сыйлас,
досы азбен сырлас. 

*** 

Жаман жолдастан жақсы 
дұшпан артық. 

*** 
Жолдасты жол айырады. 

*** 
Жаман жолдастан мықты 

таяқ артық. 
*** 

Сыйласу екі кісіге бірдей. 
*** 

Жолдасы көптің – олжасы көп. 
 ***

Жаман қорыққанын сыйлайды. 
 *** 

Көргенді кісі 
Көргенін айтар, 
Көргенсіз кісі 

Бергенін айтар. 
 *** 

Ақымақ бұзуға бар, 
Түзеуге жоқ. 

 *** 
Жаманға сырыңды айтсаң 

Жарға жығады. 
 ***

Жаманның ақылы 
Түс ауған соң кіреді.

***
Көп түкірсе, көл болар. 

*** 
Көп күлкісі күннен де ыстық. 

*** 
Халық қаһары қамал бұзар. 

*** 
Жер шежіресі – ел шежіресі. 

*** 
Халық – дана. 

*** 
Көппен көрген – ұлы той.
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Жаңылтпаштар

Асан бақша жақтан. 
Ақ сабақ асқабақ әкелді, 

Басқа жақтан. 
Басқарақ асқабақ әкелді.

***
Ала-ала алашалар, 

Тамаша олар, 
Оған кім таласа алар.

***
Біреуі көрікті кісі,
Біреуі бөрікті кісі.

Көрікті кісі – зорықты,
Бөрікті кісі – қорықты.

***

Кермеде тұр қырық
кір қыстырғыш,

қырық кір қыстырғышқа
қырық қыз келіп,
Кір қыстырды.

***
қондық жаңа қонысқа,
қалың екен жоңышқа.
қоныстағы жоңышқа,

Оралады қонышқа!
***

Айлар өтеді,  
Күндер жылжиды.  
Жылдар кетеді, 
Уақыт сырғиды.

***
Ақылсынған ақылшы ма?  

Астамсымай нақыл ұсынған  
Ақсақал ақылшы ма?

***
Асқабақ басқарақ өскен бе,  

Ашқарақ піспей-ақ кескен бе?  
Ассалаумағалейкум, Астана,  

Аспаңдап ажарланған Бас қала!
***

Ала жаздай, бал аралары  

дала аралады, сай аралады.  
Шүпілдеп тұрған шаралардағы  
Мысқалдап жиған сары ала 

балы аппақ па?

Жұмбақтар 

Тұмсығынан торайдың, 
Тұмсығы бар аумаған. 
Үстін түгел орайтын, 
Тоны ине қаулаған. 
                              (Кірпі)

Гүл ұшып гүлге қонады, 
Гүл бақшам гүлге толады. 
                            (Көбелек)

Шаршамас кемпір көрдім 
жалғыз аяқ,

Аузына тістеп алған шиден
таяқ,

Жүрген сайын белбеуін
қабаттайды,

Беріпті әсемдікті аямай-ақ. 
                             (Ұршық)

Таба алмай оң менен солыңды, 
Адассаң қапылыста. 
дәл сілтер көрсетіп жолыңды, 
Шығысқа, Батысқа.

                        (Компас) 
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ДУБАйДА ТҰРАТЫН ҚАЗАҚ ҚЫЗЫ БАғДАТ 
ДАРБАБАЕВАМЕН  сҰхБАТ

- Бағдат, туған жерге қош келдіңіз! Қазақстанның қай 
жерінде туып өстіңіз?

- Мен Жамбыл облысы Шу ауданының тумасымын. Қазір 
жасым 32-де. Алматыда «Сымбат» сән академиясын суретші 
мамандығы бойынша бітірдім. 

- Дубайға қоныс аударуыңыздың сыры неде?
- Жолдасым екеуміз баламыз дүниеге келгеннен кейін, жеке 

кәсібімізді дамытқымыз келіп, Дубайға тартып кеттік. Шынын 
айту керек, Алматыда үлкен кәсіппен айналысу қиындау болды. 
Дубайда ешқандай салық түрлері жоқ, фирманы 12 күнде ашуға 
мүмкіндік бар. 

- Дубай – үлкен мегополис.  жаңа өмір бастауда қандай да 
бір қиындықтар болды ма?

- Қазақстандағы пәтерімізді сатып, үлкен тәуекелге бел 
будық. 

- Құпия болмаса, қанша ақшамен жеке кәсіпкерлікті 
бастауға болатынын айта аласыз ба?

- Офисті жалға алып, 150 мың доллардай ақшамен 
компаниямызды ашып, кәсіпкерлікті бастап кеттік. Алғашқы 
жылдың өзінде аздап пайда таба бастадық, ал екінші жылы 
аяғымыздан тұрып, тек өзіміз үшін ғана жұмыс істейтін болдық. 

- жеке кәсіпкерліктен бөлек ұлтыңыз үшін де қызмет 
бастап кеткен екенсіз. сол туралы тарқатып айтып берсеңіз...

- Көшкенімізге 2 жыл болды. Бара салып қазақтарды 
іздедік. Қазақтардың Дубайды тұрақты мекен 
еткеніне 15 жылдай уақыт болса да, ешқандай 
қазақтар қауымдастығы құрылмаған екен. Украин, 
қырғыз, орыс халықтарында бар, ал біздің елдің 
адамдарынан құрылған ұйым жоқ.  Бұл жағдай 
туралы Дубайдағы қазақ консулдығынан барып 
сұрағанымда, аздаған қазақ топтары өздерінің 
қызығушылықтарына байланысты кейде жиналып 
тұратындығын айтты. Мен де соған үлес қосқым 
келіп, қазақтардың басын қосу мақсатында фейсбук 
әлеуметтік желісінде «Дубайдағы қазақтар» тобын 
құрдым. 2-3 күннің ішінде 300-ден аса адам тіркелгені 
қатты таңқалдырды. Бас консул Исағалиев Арман 
Қайратұлының бастамасымен барлық белсенділердің 
арқасында, алғаш рет 22 наурызда 20 шақты адам 
жиналдық. Артынша саябақтағы басқосуымызда 
40 адам болып көбейдік. Осылайша бас консулдың 
демеуімен 1 мамыр күні 300-ден аса қазақтың басын 
қосып кіші құрылтай өткіздік. Міне, содан бері 
Қазақстандағы патриоттық мерекелердің барлығын 

бірге өткеріп келеміз. Басты мақсатымыз – ұлттық бірегейлікті 
сақтау. 

- Балаңызбен қай тілде сөйлесесіз?
- Қызыммен тек қана қазақша сөйлесеміз. Өйткені, 

Дубай сынды үлкен қалада тұрғанда әркім өз тілімен, 
дінімен ғана ерекшелене алады. Сондықтан мен үшін мәдени 
құндылықтарымыз бен рухани байлығымыз ең бірінші орында 
тұрады. Ол жақтағы қазақтармен сұхбаттасқанымда байқағаным, 
тілді қатты меңгеріп кетпесе де ұлттық дәстүрлер туралы хабар 
алғысы келеді. 

Жолдасым Санжар әрқашан қазақы тақия киіп жүреді. Сонда 
көпшілігі танып, қазақтың баласы деп келіп амандасып жатады. 
Мұндай жағдайды Қазақстанда тұрғанда сезіне алмайсың. 
Шетелде өз өзіңді, тілің мен дініңді жоғалтпау үшін жұмыс 
жасайды екенсің. Адамға есім мен тегі қалай керек болса, ұлттық 
ерекшелікке де сондай қажеттілік туындайды. 

- Қазақстанға осы жолы үлкен мақсаттармен келген 
екенсіз...

- Дубай қазақтарының мәдени орталығын ашқым келеді. Осы 
жолы Қазақстанға келуімнің мақсаты Дубайдағы қазақ мәдени 
орталығын құру турасындағы құжаттар мәселесімен, жалпы 
Қазақстан тарапынан рұқсат сұрауға келдім. Сыртта жүргенде 
қазақ тұрмақ, орысты көрсең де қуанып кетеді екенсің. Ал оның 
қасында өзіміздің қазақтар бас қосып тұратын орталық болса 
қандай керемет болар еді?!

- Дубайдағы қазақ мәдени орталығының басты мақсаты 
қандай болмақ? Ұлттық ерекшелігімізді сақтау мақсатында 
қандай шаралар ұйымдастырып жатсыздар?

- Ең үлкен жиналысымызға 100-дей ғана адамды жоспарлап 
едік. Бірақ қуанышымызға қарай, 300 адам жиналдық. Осындай 
үлкен отырысты жылына 2 рет өткізуді жоспарлап отырмыз. 
Алайда, Дубайда жаз кезінде қандай да бір шараларды 
ұйымдастыру қиындау. Себебі, күннің ыстықтығына байланысты 
барлығы басқа жаққа кетіп қалады. Алғашқы жиналысымызға 
ЮНИТЕК компаниясы үлкен қаржылай демеу көрсетті. Гүлмира 
Калашникованың көмегімен біраз материалдық шығынымызды 
өтедік. Одан бөлек, Эйр Арабия әуе компаниясы 2 билет сыйға 
тартты. Оны біз лотерея түрінде ойнаттық. Жиналысымыз 
арнайы бағдарлама бойынша жүзеге асты. Ұлттық тағам 

ҚАЗАҚЫ ҚАСИЕТІМІЗДІ 
ЖОҒАЛТПАЙЫҚ...
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Алтын Бесік
түрлерін дайындап ұсындық, түрлі ұлттық ойындарымыз ойнатылды. Дәл сол кезде 
әнші Батырхан Шүкенов қайтыс болған кез еді, барлығымыз оның әндерін айттық. Сол 
жердегі қазақтардың тудың алдында тұрып түскен суреттерінен коллаж жасадық. «24 
KZ» телеарнасының журналисі Айгерімнің көмегімен арнайы хабар түсірдік. 

Одан бөлек, «Ұрпақпен асыл байланыс» атты мәдени кеш ұйымдастырдық. Амина 
Шоқпарова барлық іскерлерді қосып, Дубайдағы қазақтарға ұлттық әшекей бұйымдар 
туралы шеберлік сыныбын өткізді. Нәтижесінде жиналған адамдар тарихы тереңде 
жатқан зергерлік өнеріміз туралы құнды мағлұматтар білді. 

Негізінен әр айдың алғашқы сенбі күні мереке болса да, болмаса да өзіміз үшін 
жиналып тұрамыз. Бір жиынымыз Ұлттық нақыштар күніне тұспа тұс келді. Бас 
консулдық бізге ерекше сыйлықтар берген еді, оларды Қазақстанға қатысты арнайы 
викториналық сұрақтар дайындап, дұрыс жауап берген адамдарға үлестірдік. Рамазан 
айында 90-дай қазақстандыққа ауызашар бердік. 1 маусым балалар мейрамына орай, 
жастар «Бремендік музыканттар» шағын спектаклін ойнады. Кішкентай суретші 

балалар өздерінің галереясын өткізіп, суреттерін сатты. Кейбір суреттерді өзінің ата-
аналары сатып алып, қызық болды. Осылайша айына бір рет бас қосып, түрлі шаралар 
ұйымдастырып отырамыз. Қауымдастығымыздың құрылғанына 4 ай ғана болса да, 
бастамамыз жаман емес деген ойдамын. Себебі, сол қысқа уақыттың арасында біраз 
шаралар өткіздік. 

- Мұғалім шақырып, Дубай қазақтарына қазақ тілін үйрету туралы да ойыңыз 
бар екен... Ол жақтағы қандастарымыз тілімізді үйренуге қаншалықты құлықты?

- Тілімізді үйренгісі келетіндер, әрине, көп. Бірақ біздің сабақ өткізетін орынымыз 
жоқ. Мысалы, менің білуімше, Түркиядағы қазақтар жекеменшік пәтерді жалдап, сол 
жерде оқиды. Бізде ондай да мүмкіндік болмай отыр. Бүгінде ұлттық компаниялардан 
демеуші іздеу үстіндемін. Дубайдағы қазақтардың бәрі бір күнде түгелдей  қазақша 
сайрап кетеді дегеніміз дұрыс болмас, дегенмен, өскелең ұрпақ қазақ тілін танып өссе 
екен деген ойдамын. Бір конкурсымызда мақал-мәтелдерден жарыс ұйымдастырдық. 
Таңқалғаным, мақалдарды жақсы айтатын адамдар ол жақта да баршылық екен. Қазір 
жұрттың барлығы Америка дегенде қызыға қарайды. Ал, Америка дегеніміз ол жай 
ғана – имидж. Біз де сол сияқты Елбасымыздың 100 нақты қадам бағдарламасында 
айтылғандай, Қазақстандық имидж қалыптастыруымыз керек. Шетелдік қандастарымыз 
тілімізді білмесе де, өзінің қазақ екенін айтудан ұялмаса екен деймін. Бастысы, қайдан 
шыққанын, ділін, тілін түсіну керек. Қазақ тілінің мұғалімін шақырудағы мақсатым - 
осы. Жай ғана мұғалім шақырумен іс бітпейді. Бір ғана хабарландырумен оны оқығысы 
келетін адамдар да табылмауы мүмкін. Сондықтан оны арнайы жоба ретінде басқа да 
мақсаттар қосып өткізгім келеді. 

- Қазақстаннан Дубайға кеткен қазақ ретіндегі ең үлкен арманың не?
- Шынымды айтсам ол жаққа көшкелі сана сезімім, өмірге деген, өзіме деген  

көзқарасым қатты өзгерді және бұл сезімімді басқалар да бастан өткеріп көрсе екен 
деген тілегім бар. Себебі, басқа мемлекетте жүргенде өз еліңнің, туған жеріңнің қадірін 
түсініп, патриоттық сезімің артады. Қазақтарда  «Ел көрген, жер көрген» деген сөз 
бекер айтылмаған екен. Сыртта жүргенде еліңнің жағымсыз жақтарын ұмытып, тек 
жақсылықтары еске түсіп, сағынасың. Оған қоса, экономикалық, әлеуметтік тұрғыда 
салыстырып көруге мүмкіндік туады, уақыт өте келе олардың озық үлгілерін қазақтар 
да үйреніп пайдаланса екен деген тілек пайда болады. Қыздар өз үйінің қадірін, күйеуге 
шыққаннан кейін ғана түсінеді ғой, дәл сондай сезімде жүресің. Жалпы, мен бос 
армандауды онша ұнатпаймын.Соған орай, алдыма нақты мақсаттар қойып қана жұмыс 
жасаймын. Ал ең басты мақсатым - өз өзімді дамытып, қазақы қасиетімді жоғалтпау. 

сұхбаттасқан
Айдана АЛАМАН


