
Жаркент
Айнасы 

№12 (33), 30 маусым, сейсенбі, 2020 жыл, jar-aina@mail.ru

Қоғамдық-саяси, ақпараттық-экономикалық, тарихи-танымдық газет

(Жалғасы 4-5 бетте)

Құлақтандыру

Жанайқай

АҒАЙЫН, 
АРМИЯЛДЫ НЕГЕ 

ҰМЫТТЫҚ?!
 Жылда саяси-қуғын сүргін құрбандарын 

еске алатын мамырдың соңғы күні көңілді бір 
мұң басады. Жазықсыз жазалы болып, айыбы 
жоқ болса да айдалып, азапталған жандардың 
елесін көріп қалатындай елең күй кешетініміз 
бар. Осы күні азалы жылдары аштықтың, 
ату мен асудың құрбаны болған қандастар 
рухына қол жайып, енді ондай зұлматтың 
қайталанбауын тілейміз.  

Биыл қалың қазақтың қатарын сиретіп кеткен 
ашаршылықтың болғанына 88, ал жұттан аман 
қалған жұртының алдында жүрген аймаңдай 
азаматтарды сталиндік-голщекиндік репрессия 
жалмағанына 82 жыл толады екен. Елбасы 
31 мамырды «Ашаршылық және репрессия 
құрбандарын еске алу күні» деп белгілеген 
Жарлыққа қол қойғалы да жиырма жылдың жүзі 
ауыпты.  Осы уақыт аралығында қысқа ғұмырында 
«елге болсын...» деп өткен нешеме ерлердің асыл 
есімі ортамызға оралды. Қаншама қайраткердің 
аты жаңғырып, тәуелсіз ел жастары тәлімін тани 
түсті. «Шүкір, ел екенбіз ғой» дейсіз осындайда. 
Бірақ, қазақ баспасөзінде ақтаңдақтар тақырыбын 
алғаш көтерген журналист Армиял Тасымбековтің 
ұмыт қалып бара жатқаны қабырғаны аяздай 
қариды.

Азаматты абақтыға жауып, атып-асып, жан-
жағына үрей сепкен сол кезеңнен үргедек болып 
қалған талайлардың көңіліндегі үрейді сейілтіп, 
ел алдына алып шыққан осы Армиял Тасымбеков 
болатын. Қазақ қайраткерлерінің асыл жарлары 
азап шеккен «Алжир» туралы ақиқат та 
журналистің «Жазығы не еді апалардың?» атты 
сериалы мақалаларында айтылды. Кейін ол 
«Жан дауысы: Алжир архипелагі» атты кітап та 
шығарды, «Алжир» фильмінің сценарийін жазды. 
Сталиндік жазалау машинасына іліккелі ізсіз 
кеткен талай азаматтың атын тап осы Тасымбеков 
тірілтті десек ешкімнің таласы болмайтын 
шығар...  

Желтоқсан құрбандары туралы да құпия 
деректерді алғаш тапқан, фотоларын газетке 
жариялаған да тағы Тасымбеков болды. Қазір 
қарасақ, бар болғаны 46 жыл жасаған Армиялдың 
бар миссиясы жазықсыз жалалы болғандарды 
ақтап алу болған секілді.  Бірақ, елдің керегін 
табам деп елпілдеп жүрген өзінің де жоғалтқаны 
көп еді...

Жетісудағы Жаркент өңірінде Айдарлы 
деген ауыл бар. Біздің бала күнімізде  осы ауыл 
жастарының алдында Армиял Тасымбеков 
жүрер еді. Өнерлі жастардың басын қосып, 
ең алғаш «Гүлдәурен» атты вокальді-аспапты 
ансамбль құрды. Қияндағы ауылдан мұндай 
жаңалық күтпегендер жаңа ұжымға таңырқай 
қарасты. Оларды одан сайын таңқалдыра түскен 
«Гүлдәурен» бірден арындай шапты, талай 
конкурстан жүлдемен оралды. Күні кешеге дейін 
Армиял салған ізбен құрылған ансамбльдер ауыл 
кешінің көркі болып келді.

Кішкентай күнімізде аудандық газетке 
Армиял Тасымбековтің өлеңдері жиі шығып тұрар 
еді.  Соның ішінен «Айдарлының сексеуілі» атты 
өлеңін топ бала жаттап алдық. Қазір ұмытыппын, 
авторы секілді «Айдарлының сексеуілі» де 
жадыдан өше бастапты.

Ақтаңдақтар жайлы еңбегі бірнеше кітапқа 
жүк болатын ол бір өзі бір институттың 
шаруасын жасады. Архив қопарып, талай 
деректерді тапты. Еліне осынша еңбек сіңірген 
азаматтың аруағын елемей қойғанымыз қалай 
болар екен?

Ағайын, Армиялды неге ұмыттық?!

Мұрат АҚЫНҰЛЫ,
Қызылорда қаласы.

Уақыт тезіне қандай дүние шыдайтынын ешбір адам айтып жеткізе 
алмас. Жыл сайын қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын 
еске алу күні жақындаған сайын ойым астаң-кестең болып, 
есімнің әлем тапырағы шығады. Жаңа дәуірдегі Еуропа елдерімен 
салыстырғанда дамуы жағынан біршама артта қалып келе жатқан 
Ресей патшалығының отаршылдық саясатының қарқынды жүргізілуі, 
жат жерлік басқыншылармен ұзақ жыл соғысқан қазақ хандығынын 
алауыздықтан әлсіреген кезіндегі бытыраңқылығын  пайдаланып 
әрі көмек қолын созғансып жаулап алуы, еркіндікке ұмтылысын 
ауыздықтап, құлдық қамытын кигізгені тарихтан мәлім. Көшпелі 
мәдениеті қалыптасқанымен төңірегіндегі мемлекеттермен ұзақ 
жылдарға созылған еркіндік үшін арпалыс елдің экономиқасының 
дамуына кедергі келтірді. Отарлық жүйенің қысымына төзбеген 
халық бұқарасы патша өкіметінің бұғауын лақтырып тастамақ болып 
дүркін-дүркін көтеріліске шыққанмен күш тең емес еді. Сандаған 
қол бастаған серкелерімен теңдік үші таласта талай тарландары 
мен боздақтарынан айырылып азада қалды. Әлемге «дүниені дүр 
сілкіндіре отырып жарлылардың теңдігін әпердік» деп жариялаған 
кеңестік биліктің орнауынан қазақ халқы жиі-жиі зобалаңға ұшырап, 
нәубеттен өзге жақсылыққа жетпегенін сезінетін халетке жеттік. 
КСРО тарихын оқып өскендермен мен естіп ержеткендер Қазақстан 
өз еркімен Ресейге қосылды деген ертегіге қанып өсті. Ал біздер ше? 

Талаптанып жүріп тарих атаның қойнауына сүңгімесек, тереңірек 
үңілмесек туған халқымыздың өмір тіршілігінің үнемі тағдыр 
таразысының тәлкегінде қалғанын білместе едік. Қазақтын «Сенген 
қойым, сен болсаң» деп халық ақ орыстың орнына келген қызыл 
орыстың «барлық ұлттар тең» делініп бүркемеленіп жүргізілген 
басқыншылық саясатынан да түңіле бастады. Қызыл ұранмен 
тұмшаланған жаңа отарлық саясатты алғаш түсінгендер Алаш 
оқығандары болды. Кеңес үкіметі алғашында оларға үрке қараса да 

Қазан төңкерісінен кейін жүріп жатқан азамат соғысында (азамат 
соғысы дегеніміз - бір мемлекет ішіндегі билік үшін екі топтын 
күресі) қарсыластарын тұқырту күресінде өздеріне жақтастар тарту, 
халықтың қарсылығын тудырмау  мақсатында уақытша келісімге 
келді. Алты Алаштың зиялылары болашақтан үлкен үміт күте, 
тәуелсіздікті аңсай жүріп халқына қызмет көрсетуге барын сала, 
құлшына кірісті. Қызылдар билігі сығымдаған уысынан сырғып 
кетерін білгендей алаштың алдыңғы қатардағы зиялы азамақтарының 
алтын арқауын үмітін қиды. Қазақ халқын қанды диірменге салып 
жіберіп, олардың ішіндегі иісі қазақтың үміт етіп отырған, ертеңгі 
жақсы күнге бастап апарады деген бас көтерер азаматтарын қынадай 
қырған зұлымдардың зұлматын әсте естен шығаруға бола ма? 

Баспасөз беттерінде қолына жүрдек қалам ұстаған саясаткерлердің 
журналистертердің, жазушылардың, кейде тіпті қарапайым 
азаматтардың 1920-1990 жылдарға дейінгі сталинизмнің террорлық, 
тоталитарлық режимінен зардап шеккен, зорлық-зомбылық көрген 
мыңдаған адамдардың мұң-зарын, тартқан қайғы-қасіретін жылауын 
жазып кейінгілерге «Ағайындар абайлаңдаршы! Өткендеріңді 
ұмытпаңдаршы!» деген ой тастайды. Санаға салмақ салатын, 
батпандап басынды басатын саяси қулығына құрық бойламайтын 
қызылдар билігі қазаққа қарсы жүргізілген зобалаңды әртүрлі ат 
қойып, айдар тағып атқарды. Өз қарсыластарына ақтар деп ат қойып 
монархиялық билікті жақтаушылармен бірігіп қазақ жеріндегі 
бірлейін деп тұрған ұлттық сананы тұншықтырып тастау үшін бізге 
қарсы күресті. Ұлттық дербес ел болу идеясын басып тастады. 
20-жылдардағы қарсыласуды басып-жаншығаннан кейін Сталиндік 
билік қазақтарды біржолата жаныштап, тұқырту мақсатындағы 
еврейлік «Кіші Қазан» идеясын дереу қолдап, жылдам тез арада жүзеге 
асуына ықпал жасады. Жаңа қоғам орнатуға кесел келтіріп жүр деген 
желеумен қазақтың ауқатты, ел-жұртқа бас-көз болып, жұмыспен 

қамтамасыз етіп бағып-қағып отырған адамдардың бірін «зомагерге» 
жатқызып кәмпескелеп,тайлы-таяғымен, тұқымдарымен жер 
аударса, бірін ит жеккенге айдап, тоз-тозын шығарды. Қазақ 
қоғамындағы дәстүрлі шаруашылығын мығым жүргізген ауқатты 
адамдар таптық тұрғыдан жаңа заманға зиянын тигізетін, кедергі 
келтіретін кертартпа элементтер санатына жатқызылынуы, 
1928 жылы 27 тамызда Орталық Атқару комитеті мен Халық 
комиссарлар кеңесінің «Ірі байлар мен жартылай феодалдарды 
тәркілеу және жер аудару» туралы декрет қабылдауы отқа май 
құя түсті. Әртүрлі санатқа жатқызылынып, шаруашылықтары  
тәркіленген 696-дай қожалықтың әлеуметтік құрамы бір текті 
емес еді. Қазақша айтқанда «қосақ арасында» кеткендер де болды. 
Қазақтардың  шаруа қожалықтарын ұжымдастырудың еріктілік 
принципі белден басылып билік тізгінін ұстағандардың бұл саясаты 
жұртшылыққа қарсы зорлау, күштеу шараларын қолдану арқылы 
жүзеге асырылды. Бұны жаңа  жазалау түрінің бірі деп санасақ онда 
ол айрандай ұйып отырған қазақтардың ауызбірлік ынтымағын 
бұзып іштей іріткі туғызып, адамдарды жіктеп-жіліктеп алауыздық 
арқылы кеңестік жүйені күштеп енгізудің тағы бір сенімді құралы 
болып табылғандай. Ежелден-ақ елдік ұранға айналған «қара қазан, 
сары баланың қамын» жеген жұрт дүрк көтеріліп атқа қонды. 
Аттандап атқа мінгенімен қолдарында сол заманның атыс қаруы 
жоқ, бірақ тәуекелге бас тіккен көтерілісшілер, бес қаруы бойында 
болған қызылдар армиясының тұрақты бөлімдеріне айтарлықтай 
қарсы тұра алмады. Жеңіліске ұшыраған көтерілісшілердің қолға 
түскендері ату жазасына кесіліп, соңы ОГПУ тарапынан құғын-
сүргінге ұласты. 

АЛАШТЫҢ АРМИЯЛЫ
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Тамыры терең тарих қатпарына зерделі 
оймен көз жүгіртсек Қазақ елінің 
Тәуелсіздікке жету жолы – отаршылдық 

саясаттың озбырлығы, кеңестік тоталитарлық 
жүйенің қанқұйлы өктемдігі мен аштық, ұлт 
зиялыларының үздіксіз қуғындалуы секілді қиын-
қыстау замандардан тұрады. Осынау ғасырларға 
жалғасып тағдыр тәлкегіне ұшыраған қасіретті 
тарихымызға ұлт – азаттығы жолында төгілген 
өлшеусіз қан мен тер, атамекенін тастап жат жерге 
босқан ел, сондай-ақ, ел тізгінін ұстаған сұңғыла 
билеріміз бен жасындай жарқыраған жаужүрек 
батырларымыздың жанкешті ерліктері куә. 

Өткенді саралап ой елегінен өткізбей, 
болашақты болжау мүмкін емес. Алайда ұлт 
тарихының әлі де болса толық зерттелмей, 
ақиқатының ашылып айтылмай жатқан кемшін 
тұстары да жетерлік. Себебі, бұған өз кезегінде 
біздің қоғам басынан өткерген үш ғасырлық 
отарлық саясаттың санадағы зиянды салдары, 
қазақи ұлттық, рухани құндылықтарымыздың 
барынша жоғары деңгейде дәріптелуіне кері әсерін 
тигізуде. Тұтастай Қазақ елінің ұлт – азаттық 
қозғалыстарының тарихын зерделеу, бұл ұлттық 
құндылықтарымызды жоғары деңгейде жаңа бір 
қырынан түйсінуге, бағалап қастерлей білуге 
негіз болып табылады. Сол бір дербестік үшін үш 
ғасырға созылған ұлы күрестердің бірқатарына: 
Қоқан езгісіне қарсы Байзақ, Жанқожа батырлар 
бастаған және Ресей отаршылдығына қарсы 
Сырым Датұлы көтерілісі, Исатай мен Махамбет, 
Есет батырлар, Кенесары хан күресі, 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтерілістер мен т.б. көптеген 
саяси қарулы қарсылықтарды жатқызамыз. Бұл 
қанды шайқастарды шетел басқыншыларымен, 
отаршылдыққа қарсы күрес деп түсіну қажет. 

Ал, тәуелсіз ұрпақтың ұлттық санасын түлетіп 
жаңаша қалыптастыруда осыншама ұлт-азаттық 
күрестердің саяси астары мен тарихи маңызын 
зерделеп, айқындап көрсетудің мәні өте зор. 
Мәселен, осы бағытта қолға алынып, баяндалып 
отырған ұлттық тарихымыздың бір парасы 1916 
жылғы Ұлт-азаттық көтерілісінің тарихын білу, 
бүгінгі таңдағы ұрпақ санасына тарихи сананы 
ұялатудың құндылығын арттыруда алатын орны 
ерекше. Енді осы көтерілістің туындау себептерінің 
жылдар бойы қордаланған алғышарттарына 
тоқталып өтсек: 

1) Ресей империясының жаулап алған ай-
мақ тарды жаңаша билеп - төстеуді өзгертуі 
тұрғысындағы жаңа әкімшілік шаралардың 
жүзеге асырылуы. Яғни, қазақтың ғасырлар 
бойы қалыптасқан дәстүрлі басқару жүйесіндегі 
хандық биліктің жойылуы (1822-1824 жылдардағы 
реформа).

2) 1868 жылғы 21 – қазандағы реформа қазақтың 
бүкіл жерін, жердің асты – үстіндегі байлықтары 
мен өзен – көлдері т. б. «империя меншігі» деп, 
қазақтың ғасырлар бойғы туған атамекенін, сол 
қазақ қауымына тек пайдалануға ғана берілді. Оған 
қоса жерсіз, күйсіз орыс шаруаларын қазақтың 
шұрайлы жерлеріне күштеп қоныстандырудың 
басталуы мен жергілікті ұлттың құнарсыз шөлейтті, 
таулы аймақтарға ығыстырылуы, қарсы шыққандар 
аяусыз жазаланды. Сол кезең айғақтарына жүгінсек 
шұрайлы қоныстарды күшпен алу, жерді отарлау 
жағынан Жетісу аймағының алдыңғы орында 
екендігін аңғарамыз. Жалпы, қазақ жеріне 1,5 млн. 
орыс келімсектері қоныстанды. 

3) ХХ ғасыр басындағы бүкіл қазақ жерінің 
патшалық Ресейге бағынышты бодан болуы. І – 
дүниежүзілік соғыс жылдарындағы отарлық езгінің 
күшеюі, алым-салықтың көбейіп, ел тұрмысының 
күрт нашарлап кетуі. Халық шаруашылығының 
күйзеліске ұшырап, егістік жердің көлемінің 
азаюы, алынған өнім мен мал санының кемуі. 

4) Ресей патшасы ІІ Николайдың Орта Азия мен 
Қазақстан және Сібір өлкесінің бұратана жұртынан 
19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарды 
майданның қара жұмысына алу туралы 1916 жылғы 
25 маусым жарлығы себепші болды. 

 Бірақ, жоғарда айтылған мәселердің бәрі 
бодандық аясындағы 50 жылдан астам уақыттан 
бері қордаланып, халықтың ашу-ызасын қоздырып, 
наразалықтың да шарықтау шегіне жеткен шағы 
еді. Мәселен, шұрайлы жерлер күшпен тартылып 
алынып келімсектерге бейпіл таратылды. 
Қазақтың көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарының 
бұндай қиянатқа жаны шыдамай қайсарлықпен 
қарсы тұрды. 1905 жылы Жетісудың ең құнарлы 
деген 510,5 мың десятина жері казак орыстарға 
берілсе, бұл көрсеткіш 1914 жылы 2 млн. 703 мың 
десятинаға жеткен, яғни, алғашқы көрсеткіштен 
53 есеге өскен. Бұндай жауыздыққа қай халық 
шыдайды? Жарлық бойынша жалпы Қазақстан 
мен Орта Азиядан 400 мың, ал Жетісу өңірінен 
87 мың адам «қара жұмысқа» шақырылуы керек 
болды. Айта кетерлік бір жағдай, «бұратана 
халықтардан қара жұмысқа адам алу» отаршыл 
державалардың іс-тәжірибесінде бар үрдіс еді. 
Мысалы, осы І дүниежүзілік соғыста Англия 
Азияның оңтүстігіндегі отары Үндістанның 
қазба байлығы мен азық-түлігін соғыс мүддесіне 
аяусыз пайдаланғанымен қатар, әскер қатарына 
1,5 млн. үнділіктерді шақыртып, оларды көбінесе 
Таяу Шығыста, Парсы бұғазында, Иранда майдан 
шебіндегі қара жұмыстарға салды. 

Міне, осына бір келеңсіз үрдісті патшалық 
Ресей де өз отарларында жүзеге асыруға бел буды. 
Бұған алғашқы қарсылықты Жаркенттің Тараншы 
болысына қарасты Городское елді мекенінің 
қазақтары бастап, оған Иванов болысының жұрты 
қосылды. Ол 1916 жылы 2 шілдеде албан рулары 
жиі қоныстанған өңірдегі Қарқара жайлауындағы 
жәрмеңкеде пристав Подварков патша жарлығын 
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мәлімдеп, 5 күн ішінде, «қара жұмысқа алынатын 
ер азаматтардың» тізімін өткізуді жергілікті 
болыстарға жүктеуден басталды. Жарлық бейбіт 
жатқан халыққа жайдың оғында әсер етіп, қазақ 
елінің барлық аймағында тұрғылықты жұрттың 
стихиялы түрдегі наразылықтары кең етек алды, 
көпшілігі «қарусыз майданға барып опат болғанша, 
өз туған жерімізді қорғап өлген артық» деген, 
шешімге тоқтады. Бұл тосын құбылыс күшейе 
келе ұйымдасқан сипат алып, қарулы көтеріліске 
жалғасты. Ұлттық дербестікті ұран етіп көтеруге 
ұласқан бұл тарихи оқиғаның негізгі ошақтары – 
Жетісу мен Торғай өңірлері болды. 

 Негізінен, Жетісу облысының - Жаркент, 
Верный, Лепсі және Қапал уездерінің аумағын 
қамтыған бұл ұлт-азаттық күресі тарихқа «Қарқара 
көтерілісі» немесе «Албан көтерілісі» деген 
айдармен енді. 6 шілде күні Жаркент уезіне қарасты 
13 болыстың ел басшылары Ақбейіт тауында 
бас қосып патша жарлығын орындамауға, яғни, 
«майдан жұмысына адам бермеуге» серт берісті. 
Ал, 10 шілдеде «Қабан Қарағай» жайлауында 
Құрман болысының беделді адамы, батыр Ұзақ 
Саурықовтың ауылында Құрман, Мерке, Шілік, 
Торайғыр, Сарытоғай, Қоңырбөрік, Қожбанбет, 
Бөдеті, Иванов, Алжан, Айт болыстарының ел 
ағалары, басшы би-болыстары «тыл жұмысына 
адам берілмесін, қара жұмысқа баруға жасалған 
тізімді жою керек» деп шешім қабылдады. 
Себебі, 1864 жылы Ресей билігі Қазақ жерін 
толық отарлаған шақта, «қазақтардан майданға 
әскер алынбайды» деген келісім болған еді, енді 
бұл келісім аяқасты қалып, уәде бұзылды. «Уәде 
бұзғанның құдай үйін бұзады» деуші еді атам 
қазақ, патша уәдесінен тайды, оған да бір зауал 
болар» деп, қапаланған Жәмеңке би: «Берсек – 
бала өледі, бермесек кәрі өледі, жас боздақтарды 
ажал оғына тірідей жібергенше, азат соғысына 
аттанамыз, бірде-бір бала бермейміз» деп ұран 
салып, атқа мініп, Алаш туын көтерді. Көтеріліс 
басшыларының бірі Жәмеңке Мәмбетовтың осы 
бір «Берсек – бала өледі, бермесек кәрі өледі. Бала 
өлгенше кәрі өлсін!» деген аталы сөзі жел үрлеген 
жалындай халыққа тез тарап, ұранға айналды. 

20 шілдеде билік қызметкерлері халықты жиып, 
нақты шешімнің жауабын сұрайды. Ел ағалары мен 
би-болыстар «Ақ бата, қызыл қан!» деп, берген 
серттен таймай, майданға бала бермейтіндіктерін 
кесіп айтты. Амалы таусылған пристав Подворков 
казак-орыс жасағын алып келіп, 23 шілде күні 
көтерілістің үш басшысы - Жәмеңке Мәмбетов, 
Ұзақ Саурықов, Әубәкір Солтанбеков пен тағы 15 
адам, «Ереуілтөбеде» болғандарды түгелге жуық 
тұтқындап Қарақол қаласындағы (Пржевальск) 
түрмеге қаматады, ондағы мұрағат қоры 
мәліметтерінде жалпы саны 67 адам тізімделген, 
оның 15-і Кеген асуында жазлаушылар қолынан қаза 
тапты. Абақтыда жатқандардан 4-ші тамызға дейін 
жауап алмай, егерде «бала берсе» бостандыққа 
шығаратындарын айтады. Тұтқындарды тергеу 5-ші 
тамызда басталып, небір қитұрқы әдіс-тәсілдерді 
қолданғанмен еш нәтиже шығара алмаған түрме 
басшылары Верныйдан көмек сұрайды. Ол 
жақтан артына ерген елдің қаһарынан қорыққан 
биліктің; «жасырын түрде болмаса Жәмеңке 
биді ашық жазалаудың қауіпті екендігін, қалған 
тұтқындарды жала жауып түрме аумағында 
көзін жою» туралы хабарлама келеді. Сөйтіп, 
ереуілшілердің ақылшы басшысы Жәмеңке биге 
6 тамызда у беріліп, қайтыс болған соң денесі 
сондағы мұсылман қорымына жерленеді, ал, қалған 
59 адам 12-і тамызда сол Қарақол түрмесінде 
ешқандай сот-тергеусіз атылды. Мұрағат деректері 
бойынша сол кездегі түрме бастығы Хромыхтың 
31-ші тамыздағы Верный округтық сотының 
прокурорына берген рапортында: «...12 тамыз 
күні күндіз Қарақол түрмесіндегі барлық адамдар 
қашуға әрекет жасады. Сондықтан біз оларды атуға 
мәжбүр болдық» деп жалған хабарлама жасаған. 

Бірақ, осы қанды оқиғадан 4 адам – Әубәкір 
Солтанбаев, Тұрлығожа Жансеркин, Біләл Рзақов, 
Жайшыбек Бектеневтер аман қалған еді. Кейін, 
1926 жылы осы көтеріліс жайлы Ә. Солтанбаев 
мынадай мәліметтер береді: ...Мұздай қаруланған 
түрме күзетшілері түнгі сағат екі мен үштің 
аралығында абақтының кішкентай терезесін ашып 
қойып, ешқандай ескертусіз оқ жаудырған, түрме 
есігін бұзып шыққандар арасында Ұзақ батыр да 
болған. Бірақ, сыртқы дуалдан секіретін кезде, жәй 
азаматтық киімдегі қаруланған орыстар алдарынан 
шығып, Ұзақ батырды аяғынан жаралайды. Батыр 
жүре алмайтынын біліп «Маған қарамаңдар, елге 

аман барып, халыққа басшылық жасаңдар» деп 
аманат айтады. Ұзақты сол түні бір таныс ұйғырдың 
үйіне апарып, ақша беріп жасырып кетеді. Алайда, 
жаңағы ұйғыр ертесі күні жазалаушыларға Ұзақ 
батырды ұстап беріп, есіл ер қапыда қаза табады. 
Жақындары Ұзақ батырдың денесін Кегенге жақын 
жердегі Түменбай бұлағы басындағы зиратқа 
жерлеген екен. 

Бұл оқиғадан кейін барлық қазақ қолға 
қару алып, орыс селоларына жаппай шабуылды 
бастайды. Тамыз айының ортасына қарай 
көтеріліс жалыны бүкіл Жаркент уезін толық 
қамтыды. Қаһарға мінген көтерілісшілер 11 
тамызда Жалаңаш станциясын басып алып, 
қоныс аудару басқармасының қызметкерлері 
Долгушинді, Адековты т.б. қызметкерлерді өлтірді. 
Монай Ұзақбайұлы бастаған албан жасақтары 
Қарқара жәрмеңкесін басып алып, Нарынқол-
Шарын приставы құзырындағы бүкіл аймақты 
15 қыркүйекке дейін өз бақылауларында ұстады. 
Верный уезіне қарасты албанның Қызылбөрік 
атасының ұрпақтары да атқа қонып, 3 тамыз күні 
Асы жайлауындағы уезд көмекшісі Хлыновскийдің 
жазалаушы отрядын Верныйға қуып тастады. 
Күннен-күнге күш алған азаттық күресінің дүмпуі 
басқа уезд болыстарында да (Ботабай, Шығыс және 
Батыс Қастек, Ырғайты, Тайторы Жайылмыш, т.б.) 
қарқын алып, Лепсі уезіне қарасты Мақаншы-Садыр, 
Мәмбет-Қысқаш, Балқаш-Лепсі болыстарының 
да жұртын көтеріліске алып шықты. Кіші, Орта, 
Үлкен Ақсу елді мекендеріндегі дүнгендер, 
Қорам болысындағы ұйғырлар да жазалаушы 
жасақтармен қарулы қақтығыстарға түсті. 

Халық қаһарынан шошынып, жаны қысылған 
билік Әндіжаннан, Саратовтан, Семейден І 
дүниежүзілік соғысқа аттанып бара жатқан 
әскерлерді осы көтерілісті басып-жаншуға алып 
келді. Оған қосымша тағы да әскери көмек 
шақыртты. Олардың қатарында: 

1) п-пк Гейциктің отряды – 737 жасағы бар 2 
рота, 2 зеңбірек батареясы, 1 казак жүздігі, 160 атты 
барлаушы; 

2) п-пк Алатырцевтің отряды – 4 атқыш рота, 
1 зеңбірек батареясы, 1 казак жүздігі, 4 пулемет, 
саперлер бөлімшесі; 

3) 240 адамнан тұратын Сібір жасағы және 28 
атты барлаушы; 

4) Кравченконың жазалаушы әскері мен Фон-
Бергтің жазалау отряды, т.б. болды.

Қыркүйектің аяғы мен қазанның басында 
патша жазалаушылары көтерілісшілердің негізгі 
күштерін талқандап үлгерді. Бақайшығына дейін 
қаруланған, сол заманғы зеңбірек, пулеметпен 
жасақталған патша әскері мен жазалаушы 
қосындарға, қарапайым аңшы мылтығы, айбалта 
мен қылыш, айыр секілді жабайы қарумен 
қаруланған көтерілісшілердің ұзақ қарсылық 
көрсетуі мүмкін емес еді. Жазалаушылар жас, кәрі, 
бала деп қараған жоқ атты, шапты, дарға асты, 
түрмеге қамады, бәрін қырғынға ұшыратты. Бір 
ғана Фон-Бергтің отряды 10-28 тамыз аралығында 
бас-аяғы 400-ден астам адамды өлтірген. Қолында 
қаруы бар, жоғары билікке сүйенген орыс 
келімсектері қай жерге барса да қазақтарды өлтіріп, 
асып, атып тастап айрықша дұшпандық көрсетіп 
отырған. Ол аз десеңіз Жетісу әскери губернаторы 
Фольбаумның, Лепсі уезінің басшысына жолдаған 
бір жеделхатында: «Керек болса бір ауылды 
толық құртып жіберіңдер, басқаларына 
сабақ болады» деп жазғаны бар. Себебі, 1916 
жылы 17 шілдеде патша жарлығымен Түркістан 
аймағы «соғыс жағдайында» деп жарияланды. 
Бұл дегеніңіз, аталмыш өңірдегі әскери жағдайға 
байланысты жазалаушы отряд жанынан құрылған 
әскери-далалық соттар қызметінің шектен тыс қан 
төгуіне құқық беру еді, мысалы, кез-келген қазақты 
бүлікші, бас көтеруші ретінде ұстап алып, өздері 
шешім шығарып сотсыз, тергеусіз 24 сағаттың 
ішінде атып тастайтын болған. Өйткені тұтастай 
ауылдарды өртеп жіберу, кездескен қазақтарды атып 
тастау-орыс әскері үшін үйреншікті жағдай еді. 

Енді, патшаның жазалаушы отрядының қан-
қасабына шыдамаған халық амалсыз жансауғалап 
Қытай асуға мәжбүр болды. Алаштың азаматы 
М.Тынышбаевтың деректері бойынша сол бір ел 
басына күн туған зобалаңда 300 мыңдай қазақ 
шекара асқан. Олардың ол жақта да жағдайы өте 
қиын болды. Оған дәлел сол көтеріліске қатысып, 
елмен бірге Қытай асқан Д. Сәрсенбіұлы өз 
естелігінде: «Сол күні жиналып отырған ел 7 
мың түтін екен. Көшіп қалмақ жеріне өттік. 
Сонда Текес суының бір жағы Алманың жары 

деген жерде 3 күн қамап, Қытайлар елден 
аласысын алып, Текес суынан 7 мың түтін 3 күн 
шұбырып өттік. Суға кеткен қатын-бала судың 
бетін сең қылды, мал одан да көп. Қысқасы 
қырғынның әкесі сонда болды» деп баяндайды.

1917 жылы Ақпан революциясы орнап, «1916 
жылығы көтерілісшілерге кешірім беріледі» деген 
хабарды естіген шекара маңындағы қазақтар 
туған жерге қайта өткенде «Ақ патшаның тақтан 
құлауына тікелей сендер кінәлісіңдер» деп, 
қарулы орыстар тағы да оқпен қарсы алады. 1917 
жылдың көктемінен шілдеге дейінгі аралықта 
Қытайдағы аштықтан, түрлі аурулардан және 
келімсек орыс шаруалары құрған қарулы топтың 
қолынан 83 мың жерлестеріміз қаза тапқан. Осы 
бір қатігез келімсектер туралы Ә.Бөкейханов 
өзінің «1916 жылғы көтерілістің он жылдығына» 
атты мақаласында: «...Өз жерінде төресіне құлақ-
кесті құл егінші орыстар біздің жерге келіп, жер 
сауырын иеленіп, орыстар төреге сүйеніп, өз 
өкіметіне сүйеніп қазақ - қырғызға кешегі құл 
би болған. Қазақ-қырғыз атар таңнан, шығар 
күннен күдер үзген...» деп, ашына жазады. 

Иә, бір айта кетерлік жағдай осы 1916 жылғы 
Жетісудағы ұлт – азаттық көтерілісте орыстар 
қазақты қарудың, күштің көмегіне сүйеніп асқан 
қатігездікпен аяусыз жазаласа да, біздің ұлттың 
тәуелсіздікке, азаттыққа деген асқақ рухын жеңе 
алмады. Көтеріліс барысында халықтың саяси 
таным-түсінігі артты. Тәуелсіздік жолында 
жандарын құрбан етумен қатар, ұлттық мемлекет 
құруға ұмтылып, қолға қару алып қасқайып қарсы 
тұрды. Алайда, тарихтағы осынау ұлт – азаттық 
қозғалыс барысындағы ел басына күн туғанда, 
бүкіл қазақтың мүддесінің бір екендігін сезінді 
және халықтың ұлттық санасының өскендігінің 
айқын көрінісі болды. Және де Жетісу өлкесінің 
көтерілісінің басшылары қатарында болған Т. 
Бокин, Б. Әшекеев, Н. Сәтібеков, Ж. Мәмбетов, 
Ұ. Саурықов тағы басқа да елінің ер оғландары 
өшпес ерлікті ұрпақтарына өнеге етті. Сондай-ақ, 
Жетісудың Жаркент өңірінің жаужүрек батырлары 
Әтіке мен Нұржекенің талай қазақ ауылдарын 
жазалаушы отрядтың қырғынана құтқарып, шекара 
асырып әкеткені және елі мен жері үшін жасаған 
жанқиярлық көзсіз ерліктері жайлы шежіре 
қарттарымыздан бала күнімізден естіп өскен едік. 
Себебі, 1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс шын 
мәнінде Ресейге, сол уақыттағы отаршыл билік 
пен оның сұрқия саясатына қарсы бағытталған еді. 
Нәтижесінде, патша тағының шайқалуына, көп 
ұзамай монархияның тарих сахнасынан кетуіне 
өздік үлесін қосқан ерекше құбылыс ретінде 
тарих шежіресіне еніп, таңбаланды. Осы көтеріліс 
жайлы қоғам қайраткері, ұлт жанашыры Тұрар 
Рысқұлов өз еңбегінде «Бұл Ресей билігіне, 
орысқа қарсы көтеріліс» деп, кеңестік биліктен 
қаймықпай ақиқатын айтқан болатын. Әйгілі 
жазушы М. Әуезов бұл тарихи оқиғаны өзінің 
«Қилы заман» шығармасына арқау етіп, шегіне 
жеткізе бейнелеген. 

1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліс біздің 
тарихымыздағы ұлы оқиғалардың бірі екендігі 
даусыз, бірақ бұл тақырып әлі де жан-жақты 
зерттеулерді қажет етеді. Наразылық қуаты бүкіл 
қазақ жерін қамтыса да, негізгі ошақтары болған 
Жетісу мен Торғайды салыстырып қарасаңыз, 
патша тарапынан айрықша асқан қатігездікпен 
жазалауға ұшырағаны біздің Жетісу өлкесі еді...

Уақыт өтті, заман өзгерді. Кейінгі деректерге 
кезек берсек аталмыш өңірге, «1927 жылы қоғам 
қайраткері О. Жандосов келіп, қасында бірнеше 
адамдар бар, жайлы біршама мағлұматтар 
жинаған. Сондағы Қарқара жәрмеңкесінде 
20 үй тіктіріп, қырғын, қорлық көріп келген 
халықтың көңілін көтеру үшін той жасатқан. 
Сол тойға жиналған адамдарға Қарқараның 
тасынан кісі басына екіден, үштен тас алдырып 
сол төбеге үйдіріп, «Ереуілтөбе» деп ат қойған. 
Сонда сол төбеге барлық Албан жиналған...» 1916 
жылғы оқиға деп, өзі қатысқан 1916 жылғы көтеріліс 
жайындағы естелігінде А. Қойшыбаев ағамыз 
тебірене жазып, тағы біршама деректер қалдырған. 

Алайда, тарихи сананың тамыры өткен 
ғасырлардан бастау алғанымен, ұлттық тарихты 
қазіргі өмірмен байланыстыра отырып, заман 
ағымына икемдеп, үкімет саясатымен ұштастыра 
қалыптастырудың мәні өте зор. Егемендіктің 
аясында адами санамызда ұлт тарихына деген 
басқаша көзқарас пен ұстаным пайда болып, 
барымызды бағамдап, жоғымызды түгендеп 
жатырмыз. Кеңестік билік танымастай етіп 
бұрмалаған тарихымыз қайта қалпына келтіріліп, 
ата тарих туған елімен қайта қауышуда.

Мінекей, биыл мұқым Қазақ жерін дүр 
сілкінткен 1916 жылғы Ұлт – Азаттық көтерілісіне 
104 жыл толып отыр. Келешекте осы Ұлы тарихи 
оқиғаға байланысты ғылыми конференциялар 
өткізуге, ескерткіш қою, т.б. еске алу шараларына 
үкімет тарапынан қолдау болып жатса нұр үстіне 
нұр болар еді деген тілегіміз бар. Көктем кезінде 
бір журналдан: ...Алматы облысы, Райымбек 
ауданындағы көтеріліс болған Ереуілтөбеде 40 га 
жерге бақ отырғызылып, шілде айында бақтың 
ашылу рәсімі өткізіліп, аруақтарға арнап ас 
берілетінін - дегенді оқып, қуанып қалдым. Осы 
бір аудандық деңгейде ұйымдастырылып жатқан 
іс-шараға атсалысып жүрген, ата-баба дәстүріне 
берік, ұлт тарихы мен рухани құндылықтарды 
насихаттаушы, ұлтжанды ер-азаматарға мың 
алғыс! Иә, ағайын біздің киелі Жетісу аймағы 
ықылым заманнан бергі талай тарихтың куәсі 
болған, қасиетті мекен!

 
Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ, 

Тарих ғылымдарының магистрі,
Жаркент қаласы.
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Шыным осы, кеше ғана арамызда өмірді 
өлеңмен өрнектеп, Жаркенттің қайыспас қара 
ағашын көзімізге елестетіп, еменжарқын әзіл-
қалжыңымен еліктіріп, дауылпаз жырларымен 
желіктіріп жүрген суырып салма ақын Қален 
ағамыздың, Қален Тәжібайұлының тірісінде 
қадірін білдік пе? Алпысын айтпағанның 
өзінде жетпіс-сексен жылдық мерейтойларын 
дүрілдетіп өткізіп, шапан жаптық па, атын 
көлденең тарттық па? Мұқабасы көз тартарлық, 
жазулары айқын үлкен баспадан ең болмаса бір 
жинағын шығарып, қолына ұстатып, мерейін 
өсірдік пе? Ертеңгі күні көз жұмсам, соңымда 
іздейтін елім бар, қасиетті жерім бар деген сенім 
бере алдық па?

Соның бәрін бүгін, ол кісі арамыздан 
алыстап кеткен соң ойласам, өзегім өртенеді. 
Адамға деген, оның ішінде өнер адамына деген 
салғырттығымыздан жаным жеркенеді! 

Құдайға шүкір, 70 жылдығына орай жергілікті 
баспаханадан шыққан мына қолымыздағы жұқа 
қағаз мұқабалы, сырт кейпі кедейдің киіміндей 
көзге қораш көрінетін «Қадіріңді білдім бе, қайран 
уақыт...» атты өлеңдері мен айтыстары енген 
жинақ қалыпты. Егер сырты қораш болса да, іші 
алтынға бергісіз бұл жинақ болмаса, ақынның 
талай ардақты дүниесінен қол үзіп қалағандай 
едік. Сол үшін кітапты жинақтап баспаға ұсынған 
журналист қарындасымыз Роза Ыстай мен Жаркент 
баспаханасының сол кездегі меңгерушісі Нұрғали 
Ахметов бауырыма ақынның туған-туыстары 
атынан үлкен рахмет айтамын! 

Осы кітабын Қален аға: 
«Балам Ислам-Ғалиға! 
Тілеуім менің бір тілеу -
Араға дұшпан кірмесе!
Қасиет бар ма ақында,
Бірін-бірі түсініп,
Арқаланып жүрмесе!
Іренжиді Әкеңіз,
осыны оқып Ислам-Ғали,
езу тартып күлмесе! - деп әзілдей отырып 

қолтаңба жазып берген екен. Осындағы «Балам, 
Әкең» деген сөздер неге жазылғаны туралы аз-
кем түсінік бере кетейін. Құдай-а тәуба, адамға 
адам ұқсайды десек те, менің әкем Үркімбай мен 
Қален аға егіздің сыңарындай еді. Бір өкініштісі, 
мен Қален ағамен араласа бастаған жылдары әкем 
бақиға аттанып кеткен. Кейін Қалекеңді көріп, әкем 
тіріліп келіп тұрғандай әсер алып, жүрегім дір етіп, 
қобалжып қалғаным бар. Тағы бір жүздескенде 
әдейі үйіме ертіп келіп, осыны ақын ағама айтып, 
әкемнің суретін көрсеткенімде ол кісі де таңқалған 
еді. «Сенің әкең елшібектің, мен ақшаның баласы 
болғаныммен, бір суанның ұрпағымыз. Түбіміз 
бір. Мына ұқсастығымыз да содан шығар. Құдай 
бізді тегін кездестіріп тұрған жоқ, мен енді сенің 
әкең, сен менің балам бол!» деп қол алысып, 
құшақ айқастырған едік. Уақыт өте келе бұл әсер 
де сабасына түсіп, тұрмыстың тұтқынына айналып  
кете бардық...

Жоғарыда аты аталған журналист қызымыз 
Роза Ыстайдың шығарған «Ел газеті» атты тәуелсіз 
үнжариясына «Үш Бәйтерек» деген тақырыппен 
Тұрғанғазы Жапарқұлұлын, Қален Тәжібайұлын, 
Тоқбай Исабекұлын – дәріптеген мақала жарық 
көрді. Ауданымыздағы осы үш тұлғаның айтылған  
атаққа әбден ылайық адамдар екенін білдіріп аудан 
жұрты ашық қолдау көрсеткені  әлі есімде... 

Айналамда жүрген осындай ағаларымнан 
өлшеусіз өнеге алып, біруден озып, біреуден қалып 
болса да, тағдыр жолынан тайқымай, жүріп келе 
жатқан жәйім бар. Аудандағы батыр-билер мен 
еңбек ардагерлерінің аттарына көше беруді ұсынып 
үш ұйым хат жазғанда, ағаларым жәйлі естеліктер 
жазуды ойлап едім. Сол ойым жартылай іске асты. 
Қален ағадан басқалары жөніндегі мақалаларым 
мерзімді баспасөздерде жарық көрді.        

Аталмыш үш ұйым: өзім басқаратын аудандық 
«Қазақ тілі» қоғамдық бірлестігі, ақын-жазушы, 
композитор Базархан Жақыбаев басқаратын 
«Жаркент жауһарлары» халық шығармашылығы 

Қадіріңді білдік пе, қайран ақын...
орталығы, Тоқбай аға өзі ұйымдасытрып кеткен, 
қазіргі кезде журналист ақын Сүлеймен Керімбеков 
басшылық жасайтын «Арқас алауы» әдебиет және 
өнер бірлестігінің ұсыныстары  нәтижесінде қазір 
Жаркент қаласынан он үш-он төрт адамға көше 
берілді. Жақында Қален ағамызға да өзі тұрған 
Көктал кентінен көше берілетін болды деген 
қуанышты хабар естіп, архивімді қайта ақтаруға 
отырдым. Алдымен іздегенім, Қален ағаның біздің 
«Қазақ тілі» бірлестігінің Құрмет тақтасында 
ілулі тұратын фотосуреті еді. Қолыма аялай ұстап, 
әкемнен айнымайтын ақын суретінің көшірмесін 
баласы Наурызбайға тапсырдым. Содан кейін, 
мұқабасының ішкі бетіне ағаның өз қолымен, 
әдемі, маржандай жазулармен жазылған бір 
шумақ өлеңді қайта-қайта оқып, ойға беріліппін. 
Қайран әкем! Өнердегі ұстаз Әкем! Бірге жүрген 
сәттердегі ағаның әңгімелері, қызықты анекдотқа 
бергісіз оқиғалары! Ағаның өзі актерлық асқан 
шеберлікпен, қимыл-әрекеттермен  көрсете 
отырып айтқанда көзімізден жас аққанша, ішегіміз 
түйілгенше күлгеніміз, бәрі-бәрі кино таспасындай 
көз алдымнан айқын сырғып өте берді-өте берді... 

«Үшарал колхозында жүгеріші бригадир 
болып жүрген кезім, – деп бастады бірде әңгімесін 
(Қален аға Талдықорған маңындағы «Кировск» 
аталатын колхозда  жүргенде бала кезінен 
орыстардың арасында өскендіктен, орыс тілінде 
жатық сөйлейтін. Балалайкамен орыстардың 
частушкаларын айтқанда, естігеннің құлағының 
айызын қандыратын!). Сол кезде рация шығып, 
бригадирлерге тарата бастаған. Соның бірін мен 
де алдым. Колхоз басқармасының бастығы әйгілі 
Нүсіпбек Сауранбаев! Соның конторында жұмыс 
істейтін жеңгем бар еді. Күйеуі былтыр қайтыс 
болған. Сол есіме түсе кетіп, рацияны қосып 
қалмасым бар ма! Ар жағыннан «Бірінші тыңдап 
тұр!» деп әлгі жеңешемнің дауысы саңқ ете түсті. 

Жеңеше, ақ торғындай  білегіңді, 
Бір тыңдап көрсең менің жүрегімді.
Шыға алмай айналсоқтап айналаңнан,
Қосар ем тілегіңе тілегімді.., – дегенім сол еді, 

«әй көксоққан, тоқтат, бізді бәрі естіп тұр ғой!» 
деп жеңгем баж ете түсті. Сөйтсем, рациямен 
сөйлегенді бүкіл колхоз басшылары еститінін 
есімнен шығарған екем... 

Ертесі орталыққа шақырды. Бәленің басы 
кешегі өлең екенін ішіммен сезіп, сүмірейіп мен 
келдім. Бастықтың қабағы сұсты. «Ия ақын жігіт! 
Мен сені жүгері өсіріп жүр десем, жүрек өсіріп жүр 
екенсің ғой!» дегенде кешегі сөзімізді естігендер 
мырс етіп күліп жіберді. «Бар,  бара бер! Жүрегіңді 
айтасың ба, тілегіңді айтасың ба, өлеңіңді шырқап 
жүре бер!» деді Нүсіпбек зілді дауыспен. Орнымнан 
сүмірейіп тұра бастап едім, «Маған сөз беріңізші!» 
деген Күлғайшаның дауысын естідім. Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Күлғайша Бердіғұлова орнынан 
тұрды. «Аға, Қалекеңнің ақын екенін, біздің колхоз 
ғана емес, ауданның атын шығарып жүрген ақын 
екенін білесіз. Рацияны кеше ғана алды. Тетіктерін 
қолдануды әлі игерген жоқ. Оның үстіне өлең 
өзінің жеңгесіне арналып отыр. Жеңге мен қайны 
қалжыңдасыпты деп жұмыстан қуғаныңыз дұрыс 
бола ма?» деді. Бастық ойланып қалды. Сәлден кейін, 
«Бар жүгеріңе ие бол!» дегенде «үһ» деп далаға 
шыққанша асықтым», – деп бізді күлкіге қарық 
қылып еді марқұм. Ағаның мұндай қызық дүниелерін 
жинаса шіркін, қомақты бір кітапқа жүк болар еді-
ау. Амал қанша, кезінде құнттап жазатын ешкім 
болмады, айтылғаны айтылған жерде қала берді... 

Соңында қалған жалғыз кітап. Алғашқы 
бетінде «Тағдыр тәлкегі» атты өмірнамалық 
поэмасы басылған екен. Ақын кезінде бұл өлеңіне 
«поэма» деп айдар тақпай кісілік пен кішілікті 
қатар көрсетсе де, біз осылай атағанды жөн көрдік. 
Жүз он тоғыз шумақтан тұратын бұл жыр-дастан 
ағаның шабытпен жазылған өмірбаяндық толық 
шығармасы еді. Оқырманға түсінікті болуы үшін 
сол поэмадан үзінді келтірейік:

Бастаймын сөзді неден, әуел бастан,
Дейді екен, асыл тастан, ақыл жастан.
Сөз жазсам қисыны жоқ, кешіріңдер,
Шал болдық, ойы таяз, ақыл қашқан.

Жаралып дүниеге келгеннен соң,
Бір алла тіршілігін бергеннен соң.
Жан бағып, ел қатарлы жүрміз аман,
Күн бітіп, ажал жетіп өлмеген соң.

Жаратты бір құдайым өмір беріп,
Жесін деп ырызғысын өзі теріп.
Не түрлі жағдай басқа келсе-дағы,
Жүрміз ғой соның бәрін көзбен көріп.

Пендеміз оң мен солды білмейтұғын,
Өмірде бір күн тыныш жүрмейтұғын.
Дүниеден ақыр  бір күн кетем деген,
Ойыма еш  уақытта кірмейтұғын.

Жас кезде бәрі жақсы жүрісіңнің,
Болмайды қателегі бір ісіңнің.
Өтеміз жанталасып, дүние қуып,
Ақырын  ойламаймыз бұл ісіңнің.

Атадан туған екем жалғыз дара,
Жалғыздық, сақаймайтын бұл бір жара.
Алланың жаратуы неше түрлі,
Сәпсалып, көңіл қойып ойлап қара.

Өз әкем ағайынды алтау екен,
Соцжол мен Ынталыны еткен мекен.
Үш қыз бен, үш ұл екен Иманқұлдан,
Анықтап осы жерін айта кетсем.

Ауылы Иманқұлдың болған мықты,
Дәулеті жыйған-терген, майдай жұқты.
Тәжібай ең үлкені, пысық болып, 
Ел билеп отызында аты шықты...
Міне өлеңмен жазылған осы ғұмырнамасында 

ақын өмір жолын өзі баяндайды. Он бір айлығында 
әкесі жаулардың қолынан қаза болып, шешесі 
Күлиманды бандылар Қытайға апарып тастап, 
жат мекенде шешесінің тартқан азапты өмірін, 
кейін  анасының өз аузынан естіп жүрегі егіле 
отырып жырлаған.  Кіші әкесі Бекмұқа қытайға 
жасырын барып, ағасының жалғызы Қаленді кері 
алып қайтады. Сол келісімен төрт жасар Қаленді 
алып Талдықорған жаққа кетіп «Бес жылдық» деп 
аталатын шағын ауылға тұрақтайды. Коммунаға 
мүше болып, әкесі Бекмұқа үйленіп, шаңырақ 
көтереді... Соғыс басталып, әкесі соғысқа кетіп, 
жетімдіктің қамытын қайта киген Қален, еті 
тірілігінен алысқанмен алысып, жарысқанмен 
жарысып жүріп адам қатарына қосылады. 
Соғыстан оралмаған әкесін ойлай жүріп жанынан 
өлең шығарады. Жиылған топқа балалайка, 
гармошка, домбырамен өлең, частушкалар айтып, 
көзге түседі. «Ит тойған жеріне, ер туған жеріне» 
демекші Қален де өсіп, есін жыйған соң Жаркент 
өңіріндегі Ынталы колхозына қайта оралып, одан 
әйгілі Үшарал колхозына тұрақтайды...

1986 жылы тұңғыш рет айтысқа қатысып, 
суырып салма  ақын ретінде  таныла бастайды. 
Аудандағы айтыстарда топ жарып, алдына жан 
салмаған Қалекең, облыс деңгейіндегі, одан, 
республика деңгейіндегі айтыстарға қатысып 
жүлделі орындарды иемденеді. Соның нәтижесінде 
облыстың Бас Ақыны аталады. 

Қапалдық Балқия Көшкіновамен, 
Республикалық ақындар айтысында Ақтөбелік 
Бақытжамалмен, Бауыржан Момышұлының 80 
жылдығында Шорабек Айдаровпен, Моңғол 
Халық Республикасының Баянөлгей аймағында 
өткен Одақтық ақындар айтысында монғолия 
ақыны Шекер Әкейқызымен, Абаш Кәкеновпен, 
1994 жылы Шығыс Қазақстан облысында өткен 
айтыста Әселханмен,  1993 жылы Ташкенттен 
келген ақын Нұрқанмен, 1989 жылы Қапалдың 
Мұзбұлағында Шакурамен, 1994 жылы 
Талдықорғанда Сембаймен, әйгілі ақын Есенқұл 
Жақыпбековпен, ауданымыздың ақыны Қайыржан 
Жексенбиевпен, Байырхан Әбдікәрімқызымен  т.б. 
айтулы ақындармен айтсып ұтымды  сөздерімен 
ұтып отырғанын білеміз. Мысалы,  Есенқұл:

«Болар ма мына жағдай, құтырмасам,
Құтырам деп, Қалекеңнен ұтылмасам.
Үйде бір бойдақ апам отырушы еді,
Болмады-ау әкеп беріп, құтылмасам, - деп 

жеңілгенін мойындаса, Талдықорғандық Сембай 
ақын:

Мен-дағы болар істі пайымдадым,
Осыны естимін-ау, деп уайымдадым,
Сөз тапқанға қолқа жоқ деген осы,
Жығылдым, Қалекеңді мойындадым, - дейді. 
Қалекең  Талдықорғандық Шакурамен 

айтысында:
...Мұғалім, өзің сабақ беріп жүрсің,
Айтыстан қалмай және еріп жүрсің.
Оқыт деп балаларды ана тілге,
Талабын халқымыздың көріп жүрсің,
Балаңның бәрін бірдей орысша оқытып,
Шакура, әлде неге сеніп жүрсің?
Ана тіл, қасиетті өз тіліңді,
Жығып сап, орыс тілге беріп жүрсің, - дегенде 

Шакура жеңілгенін мойындап:
Таласып Сізбен нені өндіремін,
Әділет айтсам егер көндіремін.
Ертеңнен бастап түгел балаларым,
Ана тілде оқыйды деп сендіремін! – дегенін 

өз құлағымызбен тыңдаған едік. Осылай қасиетті 
қазақ тілінің жоғын жоқтап, қара өлеңнің жебесін 
оқтап Қален ақын көп еңбек сіңіріп еді. Осы 
айтысты тыңдап, марқайып қалған біздер аудандық 
«Қазақ тілі» бірлестігінің арнайы жиынын 
шақырып, Қален ағаны марапаттап едік. Бірақ 
сол жиынға Қалекең белгілі бір себептермен келе 
алмай қалды. Араға апта салып қайта шақырдым 
да, өкпелеген сыңаймен «Сізге деген көңілім қатып 
қалды»  дегеп өлең жібердім. Қалекең:

«Балам-ау, ертең шауып бармаймын ба, 
Марапатты қолыңнан алмаймын ба!
Содан соң думандатып жуып беріп,
Көңіліңді жібітіп алмаймын ба! – деп тілдей 

қағаз жазып жіберіпті...
Менің нағашым Қалекең осындай ғажайып 

адам еді ғой! (Шешем Ақша руының қызы). 
Сексенге жеткенін сезбей де қалдық. Жаспен жас 

Қаперіне алмайтын дәнеңені,
Іздегені ән мен жыр, өнер еді!
Білетіндер айтатын, жас кезінде,
Бұзақылау қара жігіт Қален еді!

Алпысында танымал ақын болды,
Олжа салды өлеңмен жарып топты!
Сексенге де өшірмей келіп отыр,
Жүрегінде лаулаған өлең-отты!

Қалжыңы мен әзілі жарасымды,
Үлкенге – үлкен, кішіге – бала сынды.
Жыйын топта, бір өзі бір театр,
Мәз боласың көргендей нағашыңды!

Құрметі мен атағы өз алдына,
Түйілесің күлкіден – сөз алды ма!
Сізді көрсем Қал-аға – егізіңдей,
Марқұм әкем келеді көз алдыма.

Ақын деген, ақынға емес бөтен,
(Нағашы мен жиенді демес бөтен)
Сізді көрсем, Қал-аға, көз алдыма,
Қарағашын Жаркенттің елестетем!

Ыстыққа да, суыққа қайыспаған,
Дауылдарда қақырап, майыспаған!
Әулие қарт секілді арса-арса,
Қарағашым әкемдей таныс мана!

Сексенде де қалмаған серілігің,
Қарағаштай Қалекем, берік, мығым!
Оңды-солды боратып жыр нөсерін,
Ақындықпен танылды қыр мен сырың!

Көп болса да қырандай жас ақыны,
Болмаған соң өзіңнен асатыны.
Айтыс көшін ағамыз түзейді деп,
Облыстың сайлады Бас Ақыны!
Сөйлеп кетсе тілден май тамызатын,
Өзіңіздей болар-ау, нағыз ақын!
Тоқсанда да көрейік аман-есен,
Құтты болсын сексенің Абыз Ақын!
«Ілтипат» кітабымнан.

Ардақты ақынымыз Қален Тәжібайұлына 
берілетін көшемен аудан жұртын алдынала 
құттықтап, қуаныштарын бөлісейін деп қолыма 
қағаз-қалам алдым ағайын! «Қуанышты бөліссе, 
көбейеді» деген ырыммен осы мақала дүниеге 
келді. Ақынның қуанышы – жыр кітабы. Қален 
ағамыздың аудан баспаханасынан сонау 1998 жылы 
жарық көрген, бүгінде аудан жұртының бірінде 
сақталса, бірінде жоқ «Қадіріңді білдім бе, қайран 
уақыт...» атты, көзі тірісінде өз қолымен ұстап, өз 
көзімен көріп кеткен асыл дүниесін қайта жаңалап, 
халыққа ұсынатын жанашыр табылса шіркін, нұр 
үстіне нұр болар еді-ау! Менің бұл тілегім тек қана 
арман болып қалмасына сенемін ағайын!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 
одағының және Журналистер 

одағының мүшесі, Панфилов 
ауданының Құрметті азаматы.

болып, маспен «мас» болып сөйлесе беруші еді! 
Ақын жүрегі алып-ұшып тұратын. Ол кісіде кері 
тарту деген болмаушы еді. Қайда шақырсаң да 
шауып алдыға түсетін, қой бастаған серкедей, ел 
бастаған еркедей жайраңдап, жалындап, жанынан 
суырып салып жыр оқығанда жетпіске де, сексенге 
де қыймадық. қыймаған соң, мынандай жыр 
сыйладық:

А Б Ы З  А Қ Ы Н
Панфилов ауданының Құрметті азаматы,

Еңбек ардагері, Алматы облысының Бас
Ақыны, бірнеше мемлекетті медальдардың
иегері, Аудандық «Қазақ тілі» бірлестігінің
басқарма мүшесі, айтулы  айтыскер ақын

ҚАЛЕН  ТӘЖІБАЙҰЛЫНЫҢ
80 жас мерейтойына арнау!
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Қазақстанның көп аймағын шарпыған бұл көтерілістер күшпен 
жаншылды. Көтеріліс болған аймақтар, ОГПУ-дің сауатсыз 
тергеушілерімен қару ұстайтын қызметкерлерінің қолдарындағы 
қаруларын айыпталғандарды атып үйренетін полигонына айналды. 
Кейінгі кездері табылған көптеген архивтік құжаттардан алынып 
көрсетілгендей 1929-1931 жылдардағы Қазақстанның әр аймағында 
жүгенсіз, солақай саясатқа қарсы болған 372-ден астам көтеріліске 
қатысқандардың саны 80 мың адамнан асқан. Жалаңаш қолмен 
жауға шабуға итермелеген күш елдің сонау патша заманынан келе 
жатқан кірмелерден, бөтен елдің билігіне бағынғысы келмеген 
жұрттың азаттық алу үшін қарсыласуы еді. Талай боздақ туған 
топырағын жастанып оққа байланып қаза тапса, біразы айдауға 
кесіліп ит қорлықты басынан өткеріп жат жерде кіріптарлық 
жұмыстарға жегілді. Қаншама жүректі ұлдар құмда көміліп қалып, 

уақытында ашып көрсеткен үлкен  сенсацияның бірі ретінде жылы 
қабылдап, мақұлдап жатқанын айттым. Ауыл азаматының аузынан 
түсірілген туындылары туралы дәріптеу естіген екеуі  бұл хабарыма 
дән риза болып, еңбектерінің елге жеткеніне қуаныштары қойнына 
сыймай қатты толқыды. Әңгіме арасында Аяған «Ел мені біледі 
екен ғой» деп қойды. Осы жолдарды жаза отырып сол жылдары 
қатарласа тізе қосып жүрген қазақтың қос арысының кейінгі еліміздің 
жазылатын тарихына естелік кітаптары мен кинофильмдері арқылы, 
мағынасы мол мәңгі өшпес деректер бергенін, қасіретті кезеңнің 
«ақтаңдақтарының» азаюына сүбелі үлес қосқанын, ал өздерінің 
сол сіңірген еңбектері жайлы кейінгі жандардың не ойлағанын, 
қалай бағалағанын біле алмай кетті-ау деп өкініш айтуға болады. Тірі 
куәгерлермен халық санасында қалған зілмауыр жылдардағы қанды 
қасапты айтушылар арқылы көз алдыңызға әкеліп көрсетіп, әрі ащы 
ақиқатты бойыңды шымырлата отырып баяндауы есіңізден мәңгі 
шықпайтындай етіп шегелейді. 

Бодандықтың бодауынан ауыр болса да бейбіт түрде босаған 
енді ғана ақ-қарасын тани бастаған елімізде қазақ тарихындағы 
«ақтаңдақтар» деп аталатын қасіретті кезеңдер басталды. 1953 жылы 
«ғасырдың тираны» атанған күдікшілдік ауырумен ауырып өлген 
көсемнен кейін тарихта «жылымық» кезең деп аталатын мыңдаған 
саяси құғын-сүргінге ұшыраған жазықсыз адамдар қамаудан 
босатыла бастады. Бұл шаққа дейін құпия болып келген жазалап 
жаншудың толық болмаса да біразынан халық хабардар болды. 
Сталиндік террорлық биліктің халық зиялыларына қарсы жүргізген, 
оларды түп-тұқиянымен жою шараларының шындығы жеті қат 
жердің астында құпия ұсталынып келгендігі анықталды. Армиял 1937-
1938 жылдардағы саяси құғын-сүргінге ұшыраған жазықсыздардың 
аянышты тағдырын уақыттың тезінен өткен сайын, сиреген қара 
ормандай қадау-қадау болып аман қалған қазақтын «халық жауы» 
атанып, атылып кеткен зиялыларының жесірлерінің жанында 
отырып өз ауыздарынан жазып алғандығымен құнды. Армиялдың 
айналасындағы адамдардың тағдырына бей-жай қарамайтындығы, 
оның жазықсыз зәбір көріп құғын-сүргінге ұшырап, тар жол тайғақ 
кешуге ұрынған адамдардың өмірін суреттеген еңбегінен көрінеді. 
1994 жылы Алматыдағы «Жалын» баспасынан жарық көрген «Жан 
дауысы. Алжир архипелагі» деректі-публицистикалық повесі осы 
сөзіміздің айғағы. Тоталитарлық режимнің тепкісіне түскен адам 
төзгісіз азаптың сан соқпағынан өтіп ерлері үшін өлімге бас тіккен 
батыр аналарға естеліктерден соғылған ескерткіш деуге боларлық 
үлкен дүние. «Жан дауысы» кітабына енгізілген мақалаларды жай 
шолып оқып шығу оңай емес. Жазушы жазбаларында «Өткен өмірін 
еске ала әңгімелесе отырып жүректері қысылып, талып қалған 
аналардың балаларына кінәлі болған күндерім де болды» деген 
сөздерінен айтушы аналардың жай-күйінің аянышты кездерінде 
жүрегі солармен бірге қасіретке толған Армиялдың қандай толғаныста 
отырғандығын көзіңізге елестетудің қаншалықты азап екендігін 
түсінесіз. Егемендікке қол жеткізгеннің өзінде де, әліде болса заман 
қалай болар екен деп, әліптің артын бағып бұқпантайлап жүрген 
кейбір әріптестеріне қарайламай, зобалаң кездің ащы запыранын 
жүздеген аналарға жолығып, тебірене тыңдай отырып, жан азасын 
көтере білген әрі «Жан дауысы» кітабымен қалың жұртқа жария еткен 
бірден-бір азамат Армиялдың еңбегі нағыз ерлікке лайық.

Бастарынан өткерген ауыр қайғы-қасіреттен, шеккен азаптарынан 
жүздерін емес, жүректерін әжім басқан «халық жауы» атанған есіл 
ерлердің жесірлерінің «тәубе» деп, өткен қысталаңның шындығын 
кейінгіге айту үшін тірі қалғандарына шүкіршілік жасайды. 
Мыңдаған жазықсыз қараланып, аяусыз атылудың құрбандарының 
көз жастарын көл қылып, артында қалған жұбайларын, туыстары 
мен бала-шағаларын іздеп тауып барып, ит қорлықпен өткізген 
өмірлерін аһылап-үһілеген, демдерін демей отырып естіліктерді 
айтқызып жазып алу, осыдан мыңдаған жылдар бұрын өмір кешкен 
адамдардың тіршілігін көрсетуден анағұрлым ауыр. Армиялдың 
кітабында 1930-1950 жылдарда жазалау диірменінен өткен 100970 
қазақстандық болса оның 20170-і атылыпты деп көрсетеді автор. 
Бұл деректер алынып, қағазға түскелі, жарыққа шыққалы бері 30 
жылдан астам уақыт өтті. Бүгінгі күні 37-38 жылдары саяси құғын-
сұргінге ұшырағандар туралы кейбір құпия жайлардың ақиқаты 
ашылып, зерттеу материалдары жарияланып, жаңа мәліметтермен 
толығып, құрбандар саны артты. Ұсталып, сотталып атылып кеткен 
белгісіз есімдер әлі де табылып жатыр. Сөз арасында айта кетер 
болсақ, 1932 жылдан бастап 1938 жылдың күзіне дейін және 
1944 жылдары «жапон шпионы» деген сылтаумен сол кездегі 
есеп бойынша шағын елді мекен саналатын Жаркенттегі Алмалы 
ауылының өзінен әртүрлі жаламен ұсталып, РСФСР Қылмыстық 
кодексінің 58 бабының 10-шы,11-ші тармағымен «кеңес өкіметіне 
қарсы үгіт-насихат жүргізген және контрреволюционер» делініп 
сотталып кеткен 10 шақты адамның біразының мүлдем дерегі жоқ. 
Ұсталынып кеткенімен, қай түрмеге апарылды, кімдер тергеді, 
қандай кінә тағылды: соттады ма, атып тастады ма, одан арғы 
жағдайлары не болғаны туралы мәліметті хат жазып сұрау жолдасам 
да тиісті органдар тауып бере  алмады. Мұндай жағдаятты да ауыл 
жұрты үшін, қала берді қазақ үшін «ақтаңдақ» демеске  лажымыз 
жоқ. Армиялдың әлі толық ашыла қоймаған архивтік деректердің 
кейбіріне қол жеткізіп сақталып қалған мәліметтердің анық-қанығына 
көз жеткізу мақсатында, осы сұмдықтың ұйымдастырушылары 
мен орындаушыларының кейбіреулерін іздеп жүріп тауып, бұдан 
сескеніп отырса да сұхбат жүргізген. Осы зобалаңның басы-қасында 
жүрген, мойнына жазықсыз жүздеген адамдардың қанын жүктеген, 
ел еркіндікке шыққаннан кейін не боларын күтіп жүрген бұрынғы 
органдарда істегендердің оған сес көрсетіп, «қойсаңшы, бала» деген 
ескертпелерін де естіген, бірақ бастаған жұмысын орта жолда тастауға 
ары жібермеген, олардың сөздеріне  құлақ қоймаған. Халқымыздың 
естісе дегбірі қашатын сонау үрейлі 1937-1938 жылдары белсенді 
жұмыс жүргізген зұлматты ұйымдастырушылар мен тергеушілердің, 
жалалы болған жазықсыздарды атуды  орындаушылардың 
біразының әлі де көзі тірі болатын. Қайсыбірі атақ-даңққа ие болып, 
кейбірі құрметті адамдар атанып, дербес зейнеткер санатына 
кіретін. Ал олар кезі келгенде зерттеушілерге қолдарынан келгенше 
кесірлерін тигізіп, деректер жинауға, архивтен материалдарды алуға, 
пайдалануға кедергі жасап бақты. Армиял жазықсыз құрбан болған 
ерлері үшін жапа шеккен аналардың тарихын зерттеп жазуды қолға 
алғанда «Көзден кетсе көңілден болады ұмыт» деген ұстанымды 
каперіне ала отырып кіріскен сияқты. 

Армиял қолына қаламын алғанда 1937-1938 жылдардағы қанды 
қасапқа арада 50 жылдай уақыт өткен екен. Тасымбеков сол зұлмат 
кезеңнің зорлық-зомбылығын бастан өткерген кейіпкерлерді, яғни 
тірі куәгерлерден айырылып қалмайын деп Шымкент, Павлодар, 
Қызылорда, т.б. еліміздің түкпір-түкпірінде болып, одан кейін 
Әзірбайжанның, Ресейдің астанасы Москвадан бастап біразына жерге 
ат басын тіреп қайтқан. Мақсат біреу еді. Кейбіреулер өткен кеңестік 
кезеңді өксік қағып көксеп жүргенде, Армиял 20 ғасырдың «тираны» 
Сталиннің бет-пердесін сыпырып, нақты деректермен оның қазақ 
халқына қарсы қолданған қанқұйлы әрекеттерін хатқа түсіру арқылы 
әшкерелеуді мақсат етті. Сталиннен кейінгі оның мұрагерлерінін де 
билеп-төстеуінде великоростық шовинизм көріністері бар екендігін 
нақты дәлелдермен жарыққа шығарып, ақиқатты айта отырып 
халықтың назарын ұлт тағдырына немқұрайды қарамауға аударуды 
көздеді. Тірі қалған куәгерлер арқылы Сталинизмге лағнет айтқыза 
отырып, қазақ  еліне, жұртына жасаған қиянатты көрсетіп, жауыздық 
сипатын саралап көрсетті. Ол қаны сорғалап тұрған шындықты, 
азапқа түскен ұлт аналарының алдына барып, көңілдерін аулап, 
өз аузынан жазды. Оның азалы кейіпкерлерінің бірі Ақмоладағы 
әйелдер лагерінде 10 жыл жазасын өтеп шыққан 90 жасқа жақындап 
қалған әзірбайжандық Шүкірие ханымның, «апай, осындай, 
топалаң заманға кім кінәлі деп ойлайсыз?» деген сауалға: «Әрине, 
Сталин, сол нағыз баскесер, нақұрыс! Бүкіл елді қорқытып атып, 
асып, үрейлендірген Сталин» дейді. Армиял халық атынан осылай 
жазуға мүдделі еді. Оған жетті де. Себебі, қалың жұртшылықтың 
өзінен осы бір зұлмат жылдардың ақ-қарасын анықтап жазуды, сол 
оқиғалардың ақиқатын күткен елі бар екеніне іштей сенді. Айтылған 
мақалалар жинағын дайындап шығарғанға дейін 37-38 жылдары 
Ресей Қылмыстық Кодексінің 58 – бабының 17-тармағымен «Халық 
жауының әйелі» болғандықтан тұтқындалып, сотталған, тағдырдың 
әділетсіз илеуіне түскен аналарды, олардың немерелерін, балаларын 
«АЛЖИР» лагерінің басшы қызметкерлерін іздеп тауып, кездесу 
жүргізді. Әңгіме үстінде жандары қинала отырып айтқан естеліктерін 
өзінің де жаны сұмдықтан түршіге отырып жазып алды. 

Армиялдың журналистік жолына шолу жасай отырып оның 
өмірден ерте озуына да кейде қасіретті кездегі алаш азаматтарының, 
олардың жарлары мен балаларының  қиын да қыйлы, таланы тастай 

тағдырын тақырып етіп алуы да әсер етті ме екен дейсіз. Ұлтшылдық 
жаламенен ұсталып, жазықталмай жазаланған қазақтың маңдай 
алды азаматтарының өміріне жазушының аяушылықпен қараудан 
туған ішкі жан күйзелісі мен сыртқы қүштердің психологиялық 
қысымы қатты күйік тартқызған секілді. Біз бұны оның кейінгі 
күндердегі өмірінен байқаймыз. Армиял өз мақаласын «...бұл іске 
Ақмола қаласының маңындағы сол кездегі ресми түрде лагерьлер 
Бас басқармасының 26-шы нүктесі куә бола алады» деп осы жерді 
куәге тартады. Кеңес елінің түкпір-түкпірінен  «халық жауы» 
атанып қазақ зиялыларымен бірге ұсталып, түрме камерасында 
атылып кеткен партия, қоғам қайраткерлерінің түрлі себептермен 
сотталынып әкелінген әйелдердің көрген азабын, тартқан қасіретті 
жайын қозғайды. Осындай жаламен атылып кеткен, жүздеген зиялы 
қызметкерлердің әйелдеріне күйеулерінің қылмысына қатысы бар 
деген жаламен ұстап, сотталған, апталап айдалып, қорлық вагонмен 
«Алжирге» жеткізілген әйелдердің өмірінен бастайды. Ол мыңдаған 
адамдардың назарын аударған орыс тілінде «Акмолинский лагерь 
жен изменников Родины» деген атау алған, «халық жаулары» 
болып жазаланған азаматтардың әйелдері, қыздары, балалары 
қаумалап қамалған «солтүстіктен оңтүстікке қарай 700 шақырым, ал 
батыстан шығысқа қарай 400 шақырым болатын аумағы Европаның 
Франция сияқты елінің территориясымен пара-пар Қарағанды 
лагерінің» (А.Тасымбеков. Жан дауысы. Алматы, 1994 ж. 131-
бет.) тұтқындарының қайғы-қасіреті, шеккен жан азабы туралы 
сериалы әңгімелерін кезек-кезек тоғытады. Өзі жолығып 39 ананың 
естеліктерін жазып алған болса, оның ішінде 9-ы орыс, поляк, украин, 
т.б. ұлт өкілдерінен еді. «Алжир-Малиновка» жазбасындағы айтылған 
жайға тоқталатын болсақ, 1990 жылы Малиновка поселкесінде 
«Алжирде» жазықсыз жаланың құрбандары – әйел-аналарға 
орнатылған ескерткіштің орнатылуына бұрынғы Кеңес жерінің түкпір-
түкпірінен куәгерлер келген. ГУЛАГ-қа қарасты «Алжир» тұтқынында 
болған 22 мыңнан астам әйелдердің тірі қалғандары, шамасы 
жететіндері жиналғандығы сөз болған. Сталиннің зобалаң кезеңін 
басынан өткергендер естелік айтып, қысталаң кездің сұрқиялығын 
аша түскен. Жарты ғасыр өткен соң жиналып ашына сөйлеп, 
естелік айтқандар 18-20 жас кездерінде көрген азаптарын ойға 
алып бәрі сол шақтағы биліктің халыққа қарсы жүргізген әділетсіз  
нәубеттің  шындығын айтуды, мұндай зұлмат істің басты кінәлісі 
Сталинге қарғыс айтып, тыныш тағдырларын талқандағанына лағнет 
жаудырғанын қағазға басқан. Сталиннің тікелей нұсқауымен жұмыс 
істеуге кіріскен қолшоқпарлары зобалаңды асыра ұйымдастырып, 
елді уысында ұстаудың қатал шараларын атып-асу, қуғын-сүргінге 
ұшырату, лагерлерге тоғытуды қатыгездікпен пайдаланды. Билік 
басындағылар бұл істің орындалуына ел ішінен «халық жауын» 
табуға жан сала кіріскен. 

Армиял Мәскеу қаласында өткен Бүкілодақтық ерікті тарихи-ағарту 
«Мемориал» қоғамының конференциясына қатысып, қоржыны 
көптеген жаңа мәліметтермен толығып қайтқан еді. Өткен өмірлерінің 
көлеңкелі жағынан қорқып, жасқаншақтап, тартынып отырған кейбір 
қазақстандық аналарға құрбыластарының жігер берген сәлемін 
жеткізіп, шындықты айтудан тартынбауы туралы сөздерінде әкелген 
болатын. Конференция кезінде лагерь тұтқыны болған, жастық 
шағының жарқын болар кезін азапта өткізген мәскеулік Ксения 
Евдокимованың егіле айтқан естелігін жазып ала отырып, ол кісімен 
абақтылас болған 29 әйелдің аты-жөнін тізіп көрсетеді. Ленинград 
филармониясының 70 әйел артистерінің де алжир қамауында 
отырғандығынан да хабар жазған Армиял. Москва сапарында осы 
аталған әйедердің біразымен жолығып, олардың «Келешек ұрпақ бұл 
зобалаңды енді көрмей-ақ қойсын, балам» деп тілеген тілектерімен 
баталарын алып қайтады. Армиял өзі айтқандай «есімдері қаламға 
ілінбеген» белгісіз, кең көлемді кеңес жерінің көптеген тозақ 
қамағында айдауда өлген, тұйықсыздан мерт болып құлаған жеріне 
көміліп, із-түзсіз кеткен аналар сүйегін қалай түгендерсің. 

Кітаптың алғашқы беттерінен қатал тағдырдың тезіне түскен айтулы 
тұлға, қазақ халқының ұлт көш басшыларының бірі болған алғашқы 
кезде Казкрайкомның екінші хатшысы, кейін Қазақстанға басшы 
болып келіп ұлт кадрларын әртүрлі жолдармен қуғынға ұшыратқан 
Ф.И.Голощекиннің астаң-кестеңінен соң Өзбекстанға қызметке 
ауысқан Сұлтанбек Қожановтың әйелі Күләндәмнан бастап, алды 3,5,8, 
жыл, соңы 18 жылға сотталған, айдаумен, түрме қорлығын тартқан 
әйел жандардың өмір тарихы баяндалады. Репрессияға ілінген қазақ 
қоғамының белсенді қайраткерлерінің, интеллигеция өкілдерінің 
айтулы ер-азаматтарының қаралы тізімімен қоса олардың артында 
аңырап қалған  Күләндам (Сұлтанбек Қожановтың әйелі), Дәмеш 
(Темірбек Жүргеновтың әйелі), Бибіжамал (Нығмет Сырғабековтың 
әйелі), Мәдина (Оразов Дәулеттің әйелі), Майнұр (Қабылбек 

Сарымолдаевтің әйелі), Сағадат (Қайсар Тәштитовтың әйелі), 
Сақыпжамал (Зарап Темірбековтың әйелі), Уәзипа (Зақи Күленовтың 
әйелі), Әсмә (Рахымжан Шомановтың әйелі), Баршын (Қалменов 
Атлаштың әйелі), Зұпнұн (Нығмет Нұрмақовтың әйелі), Мәриям (Халық 
Есенгелдиннің әйелі), Елизавета (Борис Балашовтың әйелі), Зағфи (сол 
кездегі жастар ұйымының жетекшісінің бірі), Күнжамал (Бейімбет 
Майлиннің әйелі), Шәкітай (Мұқаметқали Тәтімовтың әйелі), 
Елизавета (маршал М.Н.Тухачевскийдің туған қарындасы), Әзиза 
(Тұрар Рысқұловтың әйелі), Шүкірие (Әзірбайжан ақыны, публицист 
Ахмеджабад Ахунзаденің әйелі), Сұлухан (Мұхамбетәлі Бағызбаевтың 
әйелі), Әйіш (Ұзақбай Құлымбетовтың әйелі), Елена (Константин 
Кельмансонның әйелі), Елизавета (Жанайдар Садуақасовтың әйелі), 
Варвара (күйеуі Смоленск телеграф агенттігінің бастығы болған 
жерінен тұтқындалып, атылған), Ғайниқамал (Сабыр Айтхожиннің 
әйелі) сияқты аяулы жарларының аты-жөнімен жалғастырады. Мен 
мұнда аты аталып өткен аналардың жан жарларының қызметтеріне 
тоқталмай есімдерін ғана атап кетіп отырмын. Армиял шығарған «Жан 
дауысы» деректі повесінен кейін, ел үшін еткен еңбектерін сталиндік 
билік заяға шығарған халқының жолында құрбан болған, әр түрлі 
қызмет атқарған қоғам қайраткерлер туралы қаншама өмірбаяндық 
зерттеу материалдары, мақалалар жарық көрді. Әділетсіздік істің 
құрбандары туралы біршама кинофильдер, бейнебаяндар түсірілді. 
Халқына қалтқысыз еңбек еткендердің есімдері жарияға шығып, елге 
жетті. НКВД органдары тұтқындаған әйелдердің барлығы халыққа 
белгілі қоғам қайраткерлерінің жұбайлары еді. Оларға қойылатын 
құйтырқы сұрақтардың алғашқысының бірі: «Сен күйеуіннен бас 
тарт, оларды жаманда, сонда аман қаласың» деп басталатын. 
Мұндағы тергеушілердің алдына қойған мақсаты «халық жауы» 
атанып ұсталғандардың іс-әрекетін мінеки, бұларды отбасылары 
да құптамай бас тартып отыр деп, былайғы жұртты сендіру үшін 
ақпарат таратып, жалпақ жұртқа жария жасау еді. Бұл тарапта 
Кеңестік билік бүкіл баспасөз құралдары өз қолдарында болғаннан 
соң, күнделікті әшкереленген халық жауларының есімдерін газет 
беттерінде жариялап тұрғандығы, ертеңгі күнін ойлаған көпшіліктің 
бойына үрей ұялатты, қорқыныш билеген ел еріксіз халық жаулары 
бар екендігіне сенді, кейбірі сенген сынай танытты. Тергеудің сан 
тәлкегін көріп азапталып, елдің оңтүстігіндегі қалалар мен елді 
мекендерде ұсталып, Читаға айдалып, Ресейдің Нижний Тагилінен 
кері айналдырылып, одан қазақ жерінің дәл ортасында жатқан 
Карлагқа жеткізіліп, енді бірі батыста тұтқындалынып Аклагке әкелініп 
адам көргісіз барактарда, жан төзгісіз ыстық-суықтарда өмір кешкен 
жүздеген аналар сонда да адалдықтың ақ жолынан танбады, сүйген 
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қаншасы суға кетіп із-түзсіз  жоғалды, оны ешкім айта алмайды. Осы 
айтып өткен жасанды қырғынды ұйымдастырудың кесірі халықтың 
демографиялық өсіміне кеселін тигізіп, халық санының орасан 
ойсырап кеткендігін көреміз. Кезінде Елбасымыз өз сөзінде «1924-
1951 жылдары қуғын-сүргінге ұшырағандардың саны 3 млн. 777 
000 адам. 649 000 адам атылған. Осы кезеңде Қазақстанда 100 мың 
адам саяси қуғынға ұшырап сотталған. Олардың 25000 өлім жазасына 
кесілген. «Алжир», «Карлагта» 2 млн. тұтқын отырған. 1938 жылдың 
25 ақпаны мен 13 наурыз аралығында әскери сот алқасы шешімімен 
650 адам ату жазасына кесілген. КСРО бойынша 20-50 жылдары 40 
млн. адам қуғын-сүргінге ұшыраса, 25 млн. астамы ұжымдастыру 
құрбаны болды. Соның кесірінен 1 млн 750 мың қазақ құрбан болды. 
Бұл қазақ халқының 42 пайызын құрайды» деген еді («Егемен 
Қазақстан». 28.05.2010 жыл). Қазақ халқының басына түскен қасіретті 
жылдардың  даму хроникасын бүтіндей беру мүмкін емес. Нақты 
айы, күнімен жазып шығуға жүздеген томдар аздық етеді. 

Әйтседе қазақ халқының шеккен қайғы-қасіретінің күңіренді 
тұстарын қанын ағыза отырып қағаз бетіне түсірген аты алты 
алашқа лайық азаматтың бірі Армиял Тасымбеков. Кеңестік жүйе 
жаңа қоғамдық өзгерісті орасан зор құрбандықпен жүзеге асырды. 
Жаңа дүние орнайды десе де өздері қыл үстінде отырған негізгі 
күн көрісі мал шаруашылығы болып табылатын көшпелі шаруа 
адамдарының тіршілігінің ойран-топырын шығарып, билік кезекті 
азапқа ашаршылыққа ұрындырды. Ашаршылықтың апаты жайлаған 
Қызылжар, Қарқаралы өңірінің халқының қалай қырылып жатқан 
кезі туралы жазған «Қызыл қырғын» мақаласын оқығанда денең 
түршігеді. Бірақ шындықтан қашып қиырға шығып кете алмайсың. 
Қайғы-қасіретті көзбен көріп, өздері тірідей куәгер болған Ұлы 
(Армиял Ұлы деп жазған) Мағжанның жасы жүзге таяп қалған әйелі 
Зылиқаның айтқандарымен, ауыл-ауыл болып аштықтан қырылған 
Қарқаралы өңіріне Алматыда ұйымдастырылған аштыққа қарсы 
жүргізілетін комиссияның мүшесі болып барған Ғайниқамал (күйеуі 
Сабыр Айтхожин 1937 жылы тұтқындалынып атылып кеткен) 
Атхожинаның өз ауызынан жазып алынған деректер. Армиялдың 
бұл мақаласы 1937-1938 жылдары жазықсыз жала жабылып «халық 
жауы» деп ұсталып атылған, халқымыздың көрнекті қайраткерлерінің 
50 жылдан астам құпияланып келіп, енді айтыла бастаған кезінде 
қолға алған күрмеуі қиын, түйіні мол, жұмбақты жайттары көп, әлі 
де көпшілікке жабық репрессия құрбандарының отбасыларының 
қуғындалуына журналистік зерттеу жүргізе бастағанының алдындағы 
табан тірер тұғыры сияқты еді. Іштерінде қара қандай қатқан дертті 
шығара алмай жүрген аналармен олардың балаларының тынысын 
ашқан сол жылдары жастардың «Өркен» газетіне жариялаған Армиял 
Тасымбековтың «Жазығы не еді апалардың?» деген мақаласы 
болатын. Газет бетінде жарық көрген мақаланы оқығаннан кейін 37-
38 жылдары азап лагерінде болған аналардың көзі тірілері, олардың 
туған-туыстары, қыздары, жақын жанашырлары өздері білетін қуғын-
сүргінге түсіп сотталған аналар жайлы хабарласа бастаған. Соның 
нәтижесінде кезінде «ақтаңдаққа» жататын «Алжирдің» құпиясы 
жазылды. Бірнеше тізбекті мақаласынын негізі осы аттас  деректі 
фильмге арқау болды.

Әлі есімде, Кеген аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі 
қызметін атқарып жүргенімде Алматы қаласына сапарлай бардым. 
Өткен ғасырдың 90 жылдары аз уақыт шықса да халықтың көкейіндегі 
жайттарды жариялай отырып ел назарын өзіне аудара алған «Халық 
кеңесі» газетінде істейтін, Қазақ Ұлтық университетінде қатар оқыған 
журналист жолдасым Мейрамбек Төлепбергеновтің кабинетіне 
жайғасып студенттік кездеріміздің қызықтарын еске түсіріп 
әңгімелесіп отырғанымызда есік серпіле ашылып, екі жігіт ентелей, 
иықтаса кірді. Еркін, өзімсіне енгендеріне қарағанда мен отырған 
бөлменің иесіне өте жақындықтарын сездірді. Сәп салып біреуінің 
бетіне қарасам өзім бұрыннан жақсы танитын жерлесім Армиял екен, 
қапсыра  құшақтасып, қауқылдасып, отбасымыздың амандығын, 
ел-жұрттың жаңалығын айтысып мәре-сәре болыстық. Жаркенттің 
тумасы Армиял 1967-1971 жылдары Панфилов педагогикалық 
училищесінде менің әйелім екеуі бірге оқыған болатын. Кейіннен 
мен Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінінің 
студенті болғанымда, ол Қазақтың Абай атындағы Педагогикалық 
институтының филология факультетінің сырттай бөлімінде оқып 
жүрді. Сол кездері өтетін жазғы, қысқы сессияға келгенінде 
жолығып ауыл жайлы, т.б. жаңалығымызды бөлісіп тұратынбыз. 
Оқуымызды аяқтап әртарапқа кеткеннен кейін анда-санда бір көрісіп 
қалатынбыз. Мен Армиялдың Кеген ауданында тұратын Жаркент 
педучилищесінде бірге оқып бітірген достарының бәрімен таныс-
біліс болып, жолдас ретінде жиі араласып тұратынмын, сондықтан 
да Армиял жолыққан сайын олардың хал-жағдайын сұрап тұратын. 
Армиялдың қасындағы орта бойлы жігітті маған Мейрамбек пен 
Армиял екеуі жарыса таныстырып шықты. Ол қолын ұсынып өзін Аяған 
Шәжімбаев деп таныстырды. Әңгіме-дүкеніміз жараса кетіп, таныса 
отырып өзін сырттай баспасөз материалдары арқылы білетінімді, 
режиссерлық қызметімен таныстығымды білдіре «Алжир» деректі 
фильмін  түсіргендігімен құттықтадым. Егемендік алғаннан 
кейін теледидирдан берілетін жаңалық атаулыны қалт жібермей 
көретін қалың жұртшылықтың фильмді ащы шындықты тізбектей 
баяндап, кеңестік биліктің халықты қандай азапқа салғандығын дәл 
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жарларынан бас тартпады. Осындай сандаған 
өткелектен өтіп келген, тауқымет тартқан жанкешті 
аналар тілшімен кездесіп, естелік айта отырып, 
«Тек шындықты жаз. Ал, қорқатын болсаң жазба, 
балам, осыған келісіп алайық» деп шарттасып, 
талап қойып, қайсарлық танытуы нағыз жүректі 
жандардың сөзі. 

Келтірілген деректерді салыстыра отырып 
Армиялдың жазғандарын оқи келе 1937-1938 
жылы еш нәрсенің қарасы жоқ, қараптан-қарап 
үрейленген биліктің халыққа қарсы жүргізген саяси 
зұлматтың кесірінен қуғын-сүргінге ұшыраған 
мыңдаған қоғам қайраткерлерінің, зиялы қауым 
өкілдерінің отбасыларының, балаларының аты-
жөнін анықтау, олардың тұтқындалған кезіндегі 
көңіл күйлеріне тоқталу, лагерлердегі шеккен 
аянышты өмір тұрмысын шынайы тұрғыдан беру 
жөнінде оның орасан зор жұмыс атқарғандығына 
көзім жетті. Қазақ халқының қыйын кезіндегі 
ауыр жүгін қара нардай қайыспай көтере білген, 
жақсыларын селдей қаптап сыпырып кеткенде 
қаншама жаңа туылған, сәбилер мен балалар, 
жасөспірім өскіндер жетімдіктің зарын тартып 
өтті. Осындай сұмдықтан ауыр қыйындыққа 
шыдамай жынданып кеткен, жаны өмірден түңіліп 
күйзеліске түскеннен ауру болып қалғандардың 

халі «Жан дауысы» кітабінің әр бетінен кездеседі. 
Кейде бәрін тағдырға сілтей саламыз-ау. Ал мұнда, 
адамдар тағдырымен кітап кейіпкері айтқандай 
«ойыншықша ойнап отырған» қолдан жасалынған 
сталинизмнің жазалау машинасы тәлкекке 
ұшыратқан, жүздеген  адамдардың басынан өткен 
зобалаңын тыңдап отырып, Армиялдың қалам мен 
қағазға қалай ие болғандығына таң қаласыз. Көп 
адамдар біле бермейтін деректер әр сөйлем сайын 
ұшырасып отырады. 

1938 жылы 8 желтоқсандағы КСРО Жоғарғы 
Сотының әскери коллегиясының үкімімен 
айыпталынып атылған, 1956 жылы 8 ақпанда осы 
аталмыш мекеменің шешімімен ақталған, ұлт 
мақтанышына айналған Тұрар Рысқұловтың әйелі 
Әзиза өзінің қызы Риданы Мәскеу қаласының 
Бутырка түрмесінде босанған еді. Мәскеуде өз 
үйінде қамауға алынған Әзиза «Алжир» лагеріне 
әкелініп, өзінің анасы Әрипамен қызы Рида үшеуі 
түрме азабын бірге тартқан. Риданы үш жасқа 
келгенде анасынан бөліп алып кетіп, балалар 
үйінде ұстаған. 

«Халық жауы» деген желеумен ұсталған 
М.Бағызбаевтің әйелі Сұлуханның үш баласының 
да тағдырлары өз бастарынан жетіп артылады. 
Алты жасында жанына жақын тартқан адамға 
ілесіп, аты-жөнін түгел өзгерткен, қазақша бір 
ауыз сөз білмейтін қыз бала арада жеті жыл 
өткен соң ғана жақсы адамдардың көмегімен 
анасымен қауышқан. Қабырғасы қайыса тоғыз ай 
көтеріп босанған ұлын ұсталғаннан кейін мүлдем 
бірін-бірі көрмей өмірден озған. Өз тағдырыңа 
өзің қожасын деген бос сөз болып, тағдырың 
тәлкекке айналып, биліктің бодауына түскен заман 
болды. Мұндай мысалдарды келтіре отырып 
айыпталушы адамдарды лагерьлерге тоғытушы 
тергеу орындарындағы кеңес қызметкерлерінің 
қатыгездігіне, әрі олардың да өз жандарын 
аман алып қалу үшін және қызмет сатысында 
жоғарылау ойымен әр істерін толық жүзеге асыруға 
мүдделі болғандығын көреміз. Қалай болғанда 
да «халық жаулары» екендігін мойындатып, 
тергеу хаттамаларына қол қойдыру барысында 
жауап алушылардың небір адам сенбес азаптау 
тәсілдерін қолданғандығы көрсетіледі. Екінші 
дүниежүзілік соғыс кезінде фашистік Германияның 
солдаттарының қолға түскен кез келген елдің 
әскерлерінен мәлімет алу, шындығын айтқызу 
үшін азаптау тәсілдерінің небір айуандық 
түрлерін қолданғаны белгілі (Адамзатты қырғынға 
ұшыратқан фашистердің басшыларына жүргізілген 
1945 жылдың 20 қарашасынан 1946 жылдың 1 
қазанына дейін жүргізілген Халықаралық Әскери 
трибуналдың материалдары. Тарихта Нюрнберг 
процесі деп аталады). Фашистік жазалау машинасы 
бейбіт жатқан мемлекеттерге агрессиялық соғыс 
ашып, басып алған, тұтқынға түскен миллиондаған 
тұрғын халыққа аса қаталдық көрсетіп, қырып 
жойып, қорлық көрсеткен. Сотсыз, тергеусіз, қинап-
азаптап өлтіргендері қаншама. Халықаралық 
әскери трибуналды материалының өзі 8 томды 
құрайды. Ал, мұндай азаптау тәсілін кеңес 
тергеушілері олардан бұрын үйренген еді. 

Қазақ зиялыларының әйелдері көрген 
қыйыншылықты, халқымыздың маңдайына біткен 
атақты жазушы, қысқа әңгіменің шебері Бейімбет 
Майлиннің әйелі Күнжамал да басынан өткерген. 
Күйеуін тұтқындап алып кеткеннен кейін отырған 
үйлерінен қуып шығып, бес баласын жан-жаққа 
тентіретіп, өзін Қарағандыға айдауға жіберген. 

Тұтқындалған азаматтардан НКВД тергеушілері 
қандай әдістермен жауап алатынын мен де өз 
құлағыммен естідім. Осындайда еске түседі. 
1975 жылдары Алматы қаласындағы С.М.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік  университетінің 
тарих факультетінің студенті атанып оқып жүрген 
кезімде естіген әңгімем есімнен шықпайды. Естіген 

әңгімемді ұмытпайтын да себебім бар, өйткені 
ол жөнінде көп жерлерде біраз жігіттерге айтып 
та жүрдім. Отбасыммен пәтер жалдап тұратын 
болғандықтан үй түбіндегі ағаш өңдеу зауытына 
түнгі кезекте күзетші болып істеуге келісімге келіп, 
жұмысқа орналасып алдым. Күзетшілік жұмыстың 
маған көп пайдасы тиді. Түнгі кезекке екі күнде 
бір рет барып сол жердегі күркеде таң атқанша 
сабағымды дайындап шығам. Кейде сенбі күні 
лекциядан кураторымнан сұранып кетіп, күнделікті 
тұрмысқа қажетті қаржы табу үшін қаланың әр 
жерінде орналасқан көптеген мекемелерді, зауыт-
фабрикаларды, темір жол бойындағы қоймаларды  
кезіп жүріп, жанымдағы жолдастарыммен 
жалданып жүк түсіретінбіз. Менен бір курс 
жоғары оқитын жерлесім Әпешов Ақылбай, 
өзімнің курстастарым Исмағұлов Батырбай, 
Адамбалинов Ораз төртеуміз бірлесіп жұмыс 
тауып, ауыртпалықты бірге көтеретінбіз. Бірде 
М.Әуезов көшесінің бойына орналасқан арақ-
шарап зауытының (қазіргі «Бахус») алдына таңғы 
сағат жетілерде келіп жүгі түспеген бір вагонға ие 
болдық. Ие болдық дегенім ол кезде қосымша 
қаржы табуға құштарлар көп болатын. Үйлі-баранды 
студенттер, құрылыстан босаған жастар, тіпті үйсіз-
күйсіз жүрген қаңғыбастар келіп аздаған ақша үшін 
істеп, қолма-қол ақы алып кетіп жататын. Мойынға 
алған жүк вагонына зауытқа тиесілі 69-70 мыңға 
жуық шампан бөтелкесі тиеліп жіберіледі. Түсіруді 
таңғы сағат жетілерде бастасақ, түнгі онбірлер 
шамасында аяқтайтынбыз. Бір жақсысы еңбек 
ақымызды түнгі ауысымдағы кассирлер жұмыс 
аяқталысымен дереу қолма-қол есеп айырысатын. 
Арасындағы бір екі сағаттық үзілісімізді алып 
тастағанда онбес-оналты сағаттық еңбегімізге 19 
сом 50 тиын аламыз. Сол кездегі бағамен жаман 
табыс емес. Студенттік степендиямыз 40 сом еді. 
Бірде түс әлетінде ақ тер-қара тер болып вагоннан 
жанымызды сала бөтелке түсіріп жатқан кезімізде, 
қасымызға ортадан жоғары бойы бар, дембелше 
келген жасы қырықтардан асқан ақ-сары орыс 
кісі келді де, амандасып қазақша сөйлей жөнелді. 
Жасымыздан орыс балаларымен, жігіттерімен 
араласып өссек те дәл мұндай қазақшаға судай 
орысты көрмегендіктен таңырқап қалдық. 
«Студент екенсіңдер ғой. Түрлеріңнен білініп тұр. 
Бұларың енді дұрыс. Еңбексіз нан табу оңай емес» 
деп одан әрі мақалдап тарта жөнеліп, бізді мақтап 
біраз жерге апарды. Сәл-пәл бізге қарап алды да, 
әлден соң:  «Сендер маған таң қалмандар. Мен 
жергілікті орыспын. Қазақ болып кеттік қой. Мен 
жазушы Бейімбет Майлиннің құдасымын. Әйелі 
Күнжамал құдағиым. Олармен жиі араласып 
тұратынбыз» деген соң істеп жатқан жұмысымызды 
тоқтатып, қасына иіріліп тұра қалып, әңгіменің 
желісін Бейімбетке қарай бағыттап, 1937 жылғы 
қанқұйлы оқиғаларды сұрап және біртіндеп 
жазушы Бейімбет туралы сөзге бұрдық. «Оның 
несін сұрайсыңдар. Ол бір қиын-қыстау кезең 
болған ғой. Бейімбет туралы Күнжамал құдағидың 
әңгімесінен көп жайды естіп, өзіміз де есімізді 
көпке дейін жия алмай қорқып жүрдік. Күнжамал 
күйеуін тұтқындап алып кеткеннен кейін келесі 
күндері Дзержинский көшесінін бұрышындағы 
НКВД-ның түрмесіне жолығуға барып жүріпті. 
Тергеушілер сөзбұйдаға салып жүріп бірнеше 
күннен соң әзер дегенде жолығуға рұқсат етіп, 
алып кіріп, Бейімбетті көрсеткенде Күнжамалдың 
аза бойы қаза болған ғой. Кездестіру бөлмесінің 
ортасындағы орындыққа отырғызып қойған 
Бейімбеттің адам шошырлық түрін көріп, талып 
қала жаздапты. Сақал-мұрты қаулап өсіп, аяусыз 
соққыдан беті-басы күп болып ісіп кетіпті. 
Алақанымен ауызын жауып алыпты. Басын изеп 
бірнәрселерді айтқан екен, түсінбей қалып қайта 
сұрағанда, аузын жауып тұрған қолын түсіріп, «Мен 
тазамын. Босап шығамын. Балаларға ие бол» деген 
сөзді айтқанын әрең түсіндім. Сұраққа алып қинап, 
ұрып-соғып аузындағы алдыңғы тістерін түгелдей 
түсіріпті. Жаным түршігіп, көзімнен жас ыршып 
кетті. Бейімбетке басқа еш нәрсе айтқызбады. Мен 
де ешнәрсе айта алмадым. Екі жағында тұрған екі 
адам «Болды. Уақыт бітті» деп екі қолтығынан алып 
аяқ басуға мұршасын келтірмей сүйрей жөнелді» 
деді, деп әлгі сары орыс әңгімесін аяқтады. Қазақ 
тілінде еркін сөйлеп, осы оқиғаны кей жерінде 
ашынып, кейде бәсең дауыспен мұңая баяндап 
берген азаматтың ұмытпасам Бейімбеттің ұлы 
Еділдің әйелінің інісі, яғни балдызы екендігі есімде 
қалыпты. Бұл біздің жетпісінші жылдардағы, 
құпиялықтың құлпы ашылмай тұрған кездердегі 
естіген әңгімеміз. «Халық жауы», «троцкистік-
зиновьевшілдік террористік орталықтың мүшесі», 
«жапонның шпионы», тағысын тағы тағылған 
айыптар жетіп артылатын. Алапат үрей әкелген 
37 жыл емес одан кейінгі кезеңдерде де халық 
жазылып шындықты, қыстығып қылмысты 
айта алмай жүрді. Сондықтан да Армиялдың 
сұхбаттасқан апаларының бірі сынай сөйлеп, 
«Мойныңды ішке тығып, «өтіп кеткен уақыт, 
шаруамыз не?» деп жүре берсе өткен тарихын 
сыйламағаны. Содан соң 1937- жылдың құрбаны 
болып кеткен абзал азаматтардың өмірбаяндық 
деректерін неге зерттемеске. Менің байқағаным 
кейінгі интеллигенция әбден қорқақ болып қалған. 
Әрнәрсеге сақтықпен қарайды» (А.Тасымбеков. 
Жан дауысы. Алматы, 1994 ж. 59-бет.) деп сұрақты 
төтесінен қойып ойын ашық жеткізеді. 

Темір қайнаған сайын қатаяды. Мұндай 
қиындыққа мойымайтын апалардың бірі 1937 
жылдың 22 наурызында «үштіктің» үкімімен 
атылған, қазақтың жоғын жоқтаған бар қарым-
қабілеттерін, күш-қуатын туған халқының 
жарқын өмір жолына түсуіне тынымсыз еңбек 
еткен 19 халық комиссарларының бірі Нығмет 
Сырғабековтың туған қызы Роза Сырғабекова еді. 
Алматы облыстық «тарихи және археологиялық 
ескерткіштерді қорғау» қоғамының бастығы 
қызметін атқарған Роза Нығметқызы текті жерден 
шыққандығын бірден көрсетті. Абай даңғылы 
мен Космонавт көшесінің қиылысындағы бес 
қабатты үйдің астыңғы қабатындағы орналасқан 
мекемесіне кіріп барғаннан-ақ тазалық пен 
жылылықтың лебі есті.  Жолығып әңгімелесу 
барысында тәрбиелігі, сөйлеу мәнерінен 
жақсыдан қалған асылдың тұяғы екендігі сезіліп 
тұрды. Келген шаруамды бітіріп, қайтар кезімде, 
«Әй, айналайындар, әр нәрсені өз уақытында 
істесеңдерші, талай дүние із-түзсіз жоғалды ғой» 
деген сөзін әлі ұмытпаймын. Алғашында мен оны 
басшы болғаннан кейін бізге қарата күнделікті 
атқаратын жұмысымыз жөнінде айтқаны шығар 
деп жүрдім. Армиял туралы ойларды қағазға түсіре 
бастағанда сұңғыла апайымыздың нені меңзегені 
ойға оралып санаға сәуле түсірді. Ал, Армиял 
бұл жұмысты өз уақытында бастапты. Өткен 
зобалаң жылдардағы «айыпталушыларға» аса 
тым қатыгездік көрсеткен НКВД қызметкерлерінің 
кінәлісін тауып, жазалануын талап етіп, ал 
өздерінің ұсталған ер-азаматтарының халық үшін 
атқарған істерін көпшілікке жариялап, олардың 
аты-жөндерін ел есінде есте қалдыруға мүдделі 
екендігін білдіреді. Алдымен күйеулерінің аты-
жөнін жазғызып, олар көп жылдар бұрын  ақталса 
да есімдерімен еңбектері жазылмай, айтылмай 
жатқанын тілге тиек етіп, олардың өмірінің 

кейбір тұстарынан маңызды деректер береді. 
Сонау алыстан арнайы уақытын сарп етіп, іздеп 
келіп отырған тілшіге ризалығын білдіре отырып, 
«Мен сияқты мыңдаған әйелдер отырған Ақмола 
лагерінде. Оның бәрін іздеп табамын дегенше 
шаштарың ағарып кетпей ме?» дейді кейбір аналар 
жанашырлық танытып. Ер қамымен,  ел қамын 
ойлап отырған аналардан айналғын келеді. 

Бір мақала шеңберінде жерлесіміз, белгілі 
журналист, публицист, кезінде 1937-1938 
жылдардағы жазықсыз жаланың құрбандары 
туралы мақалаларымен елді елеңдеткен 
Армиялдың халыққа жария еткен еңбегіне 
толықтай тоқталып өту мүмкіндігіміз жоқ. Десе 
де оның «Жан дауысы» повесінде жарияланған 
«Олар 19 еді» деген мақаласындағы еліміздің 
бетке ұстар кеңес, партия қызметкерлерінің, 
ұлттық интеллигенцияның көрнекті өкілдерінің 
19-ның бір түнде атылып, мәйіттерінің қаптарға 
салынып, машинаға тиелініп, жасырын түрде 
Боралдай маңындағы жергілікті халық «Қанды 
сай» атап кеткен өзекке әкелініп шала-пұла көміп 
тастағандығы сөз болады. Патша өкіметінің 
отаршылдық саясатының жалғастырушысы 
Кеңес үкіметі екендігі осыдан көрінеді. Болмаса 
осы маңда 1916 жылғы Жетісудағы ұлт-азаттық 
көтерілістің басшысы Бекболат Әшекеевті дарға 
асқан жерге репрессия құрбандарын әкеліп шала 
жерлеп тастауды кімнің ойына келеді, кім қайдан 
біледі. Армиял бұлтартпас дерек ретінде 1938 
жылы 22 наурызда «Социалистическая Алма-Ата» 
газетінің №6 санындағы шыққан 19 азаматтың 
аты-жөнін келтіреді. Айыпталушылардың істерін 
1938 жылдың 6-12 наурызында жабық қараған 
КСРО Жоғары Сотының көшпелі Әскери сессиясы 
19 адамды ең жоғары жаза - өлім жазасына кескен. 
Үкімде таққан айыптары «Отанына опасыздық 
жасаған», «Қазақстанды КСРО-дан бөліп шетелге 
кіріптарлыққа салмақ болған», «зиянкестік 
бүлдіру әрекеттерін жүргізген», көп тіл білгендерді 
«жапондардың шпионы», «неміс тыңшысы» деген 
сияқты жасанды жалалар еді. 

Кейінгі кездерде қаншадай адам атылып, қай 
жерлерге көмілгендігі туралы мәліметтер айтылып 
та, жазылып та жатыр. Адам жадысын сөндіруге 
билік басындағылар қаншама тырысса да бойында 
жан баласына деген мейірі, аяушылық сезімі 
бар кісілердің көңілінде өткендегі өкініштерін 
айтпай қалмайтын жағдаяттар болады. Бұл 
күндері о дүниелік болып кеткен, жаны тынып, 
жұмақтан орын тапқан сондай жанның бірі, 30 
жыл бойын қорқыныш билесе де тәуекелге барып 
шындықты айтып кеткен 1938 жылдары Алматы 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы 
қызметін атқарған Шақпақ Артықбаев екен. 
Армиял Тасымбеков 1938 жылдың наурызында 
ату жазасына кесіліп кеткен Қазақ ССР Халық 
Комиссарлары Кеңесі төрағасының орынбасары 
қызметін атқарған Сүлеймен Есқараевтің ұлы 
Маратты іздеп тауып, толқыған жан дүниесін 
түсіне біліп, суыртпақтап отырып сол жылдардың 
шындығына жетеді. Марат Сүлейменұлы әкесі 
тұтқындалғаннан кейін көп қиындықты басынан 
өткерсе де, әкеге деген сағынышы оның сүйегі 
жатқан жерді іздеп табуға жетелеген. 1966 жылдың 
жазында Мараттың әкесін жақсы білетін Шақпақ 
ақсақал Боралдай маңындағы жалалы болып 
атылып, құпия жерленген азаматтардың ішінде 
Мараттың да әкесі барын айтып, ертіп алып  
олардың белгісіз жатқан жеріне апарады. Шақпақ 
ақсақалға бұл сұмдықты НКВД баскесерлерінің 
күштеуімен мәйіттерді машинасымен осында 
тиеп әкелген оқиғаға тірідей куә болған шофері 
Айтжан айтқан екен. Айтжан да жанын шүберекке 
түйіп, бір жағы әділетсіздікке шыдамай бастығы 
Шақпаққа айтып, ол кісі тәуекелге бел буып, 
екеуі ер-азаматтардың көмілген жерін түнделетіп 
келіп көріп, белгі қойып кетіп, «халық жауы» 
болып ұсталып, содан 10 жылдан соң әрең 
еліне оралған. Ал шоферінің өзі біраз күннен 
соң жоқ болып кетіпті, шамасы мәйіттердің 
апарылғанын көрген адамның бірі болғандықтан 
ұстап кеткен. Әлдеқалай, кейін заман өзгерсе, 
жауапталсақ ісімізге көзі тірі куәгер болады деп 
көзін жойған сияқты. Мараттың айтуы бойынша 
адам сүйегі қурайша шашылып қалған Боралдай 
сайының бойына бүккен қанды сырын халыққа 
ашып берудегі Армиялдың азаматтығы оның 
әділеттің ақтаушысы қызметінде болғандығын 
білдіреді. Мақаладағы айтылған мәселелердің 
түп-төркіні шындап келгенде Сталиннің  тап 
күресі туралы саясатының адам баласына қарсы 
жүргізілгендігінің ақиқатын ашады. Оның ішінде 
Қазақстанда өз билігін мойындата отырып оны 
нығайту мақсатында жүргізілген қуғын-сүргінге 
ұшыратудың соңы ұлт жақсыларын түгелдей атуға 
ұласқандығын көрсетеді. Армиял олардың артында 
қалған әйелдері, балалары, туған-туыстарының: 
«Бізді жазалағандар сыбағасын алмай жүр. ...Жо-
жоқ, сазайын тарту керек, сазайын. Екі қолын жылы 
суға малып отыр олар» деген сөздері  арқылы 
қазіргі үкімет басқарып отырған биліктегілерге 
сауал тастайды Кезінде халықты мыңдап «халық 
жауы» атандырып құғындаған адамдардың, 
соттардың, прокурорлардың, жалақорлардың, 
тергеушілердің, әртүрлі лагерлердің 
бастықтарының, түрме қарауылдарының, 
т.б.есімдері неге жарияланбайды дейді. 

Армиялдың өзі мынандай оқиғаны келтіреді. 
Сол кездердегі «халық жауларымен» жұмыс 
атқарған кездегі қызметтеріне өкініш білдіре ме 
деген мақсатпен лауазымды қызмет істеп дербес 
зейнетке шыққан адамдармен сөйлескен. «1937 
жылғы оқиғаларды еске түсірдім. Бүкіл баспасөздегі 
көтеріліп жатқан мақалаларды куәлікке тарттым. 
Репрессияға ұшырап ақталғандардың сала құлаш 
тізімін жатқа айттым. Олардың отбасына келген 
зобалаңды түсіндірдім. «Жоқ, – деді ол ашулы 
кейіппен, – «халық жауы» болғаны рас, біз оны 
аямай жазалағанбыз, сен антисоветщиксің», – 
деп менен бойын аулақ салып ел арасына сіңіп 
кетті. Анау өңіндегі ызғарды 1937-1951 жылғы 
жазаға ұшырағандар да көрген шығар деген ой 
келді маған» (Жан дауысы. 1994 ж. 25-бет) дейді. 
Осындай сұрақтарды қойып жүріп Армиялдың 
өзі де талай теперішті басынан кешті. Тыныш 
өміріміздің берекесін кетіргелі жүр деген бұрынғы 
репрессия жүргізгендердің тірісінің нұсқауымен 
Шолақай ауылында мұғалім болып жұмыс істеп 
жүргенде (1986 жылдары) құжаттарын өртеп кетсе, 
Москваға кездесуге  барып қайтар сапарында темір 
жол вокзалында белгісіз біреулер соққыға жығып, 
талдырып кеткен. Бұл әңгімені Армиял 1980 
жылдары Сарыбел ауылындағы орта мектепте 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп, әрі 
класс жетекшілік жасаған оқушыларымен кейін 
1990 жылы онжылдық кездесуге келгенде айтып 
беріпті. Ол кезде Политехникалық института 
лекция оқып жүрсе керек. Оқушылары ашық 
мінезді, көрген білгенін жасырмай айтып беретін, 
жаны жайдары, домбыра шертіп, баянда еркін 
ойнайтын, гитарамен ән салатын өнерпаз 
ағайларын сағынышпен еске алады.

1937-1938 жылдардағы органдарда қызмет 
атқарған өз істерінен өздері қуыстанып 
жүргендердің қалдығы Армиял жоғары оқу 

орынында – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
университетінде дәріс оқып жүрген кездерінде 
де әртүрлі желеумен мазасыз алып, тынышын 
кетіріп отырған сияқты. 1999 жылы мамыр айында 
бұрынғы ағалары мен апалары сияқты нақақтан 
күйе жағылып, қамалып та шыққан. Көптеген 
көрген қыспағын көтере алмаған Армиял сол 
жылдың тамыз айында қайтыс болды. Елуге де 
жетпей өмірден ерте озуына да сол ізін аңдыған 
сұмырайлардың тепкіні болмаса да екпінінің 
салқыны ұрды ма деп те ойлайсың... 

Қазақ халқының басынан өткен құғын-сүргін деп 
аталған, тікелей бір ұлтқа қарсы әдейі бағытталған 
геноцид туралы материалдар тың деректермен, 
мәліметтермен, естеліктермен толығуда. Бұған 
шетелдік тарихшылар да мақалалар жариялап 
өз үлестерін қосуда. Армиялдың жазбаларында 
болашақта өткен күндердегі Кеңестік биліктің кінәсіз 
адамдарға қарсы жүргізген әділетсіз азаптарының 
беті ашылып, оны ұйымдастырушылар мемлекеттік 
деңгейде айыпталып, оларға халық атынан үкім 
шығарылып жазаланады деген ойлар бар. Ал, 
оның бұл мәселерді көтеріп жарыққа шығарған  
кезінде әлі Кеңес өкіметі өмір сүріп тұрған еді. 
Жариялылық ұраны көтерілсе де жоғарыдан 
бастап төменгі дейінгі деңгейдегі партия, кеңес 
органдарындағы кадрлардың көбі қоғамның 
өзгеруін қаламайтын кертартпа өмірдің өкілдері 
болатын. 1920-1921 және 1931-1933 жылдардағы 
еріксіз ұжымдастырудың салдарынан болған 
аштықтан халқының тең жартысынан айырылған 
елге өте қиын тиді. 1937-1938 жылғы «халық 
жауы» деп жаппай жазалау тәртібі ел еңсесін 
түсіріп, еркін ойлауды тұншықтырып тастады. 
Қазақстан егемендікке қол жеткізгеннен кейін 
ғана жоғарыдағы айтылған құпиялық белгі 
салынған «ақтаңдақтарды» анықтау қолға алынып 
1993 жылы 14 сәуірде «Жаппай құғын-сүргін 
құрбандарын ақтау туралы» ҚР Заңы қабылданды. 
Осы салада талай толымды жұмыстар атқарылды 
десек те халықты қанымен тұншықтырып 
жүргізілген әр жылдардағы қырғынның ара 
жіктері ашылып, сараланбапты. Әлі күнге дейін 
толық аяқталмаған 1920-1990 жылдарға дейін 
құғын-сүргін құрбандарын анықтау, ақтау т.б. 
жұмыстарды жүргізу үшін  ҚР Мемлекеттік 
хатшысының тапсырмасы бойынша ҚР БҒМ Ғылым 
комитеті төрағасының 2020 жылғы 25 ақпандағы 
бұйрығымен құрылған жұмыс (сараптама) тобы 
әзірлеген «Қазақстандағы саяси құғын-сүргін 
құрбандарын заңдық және саяси жағынан толық 
ақтау» Тұжырымдамасымен толық танысып 
шықтым («Жас Алаш».28 мамыр. 2020 жыл, №40). 
Төрт бөлімнен тұратын Тұжырымдама ғылыми  
ұжымдық жұмыстың нәтижесі болғандықтан 
барлық кезеңдерде құғын-сүргінге ұшыраған 
азаматтардың заңды түрде ақталуының қалай 
жүргізілетінін көпшілікке түсікті етіп берілген 
құжат. Мұнда  Тұжырымдаманы түзген 30-ға 
жуық қоғам қайраткерлерінің есебі бойынша 
20-дан астам санаттан тұратын («Жас Алаш». 
2020 ж. 26 мамыр) Қазақстандағы саяси құғын-
сүргінге ұшыраған құрбандарының 5-6 санатына 
жататындары ғана ақталып, қалғандарының 
сеңі бұзылмай тұр делінген. Кеңестік жазалау 
шараларының шындығын ашуға талпыныс 
жасағандардың бастауында тұрған азаматтардың 
алдыңғы сапында Армиял да тұр. 1980-ші жылдары 
зерттеу жұмыстарын бастаған кезінде-ақ осы заң 
актілерінің жоқтығына наразы екендігін сездірген 
болатын. 

Міне ол көксеген жаппай жазалы болған 
халқының толықтай ақталатын күндері де келіп 
жетті. Сөз басына оралсам, көз алдыма тоқсаныншы 
жылдардағы Алматыда кездескен кездегі ашық-
жарқын жүздерін, екеуінің қолдарына алған 
істерінің ойларынан шыққан шақтарындағы 
қанағат күйге түскен сәттерін келтірдім. Иә, екі 
азамат, екеуіде есімдері ел ауызынан шығатын 
айтулы тұлғаға айналды деуімізге болады. Әйтседе 
көңілді бір түйткіл мазалайды. Аяған сияқты аяулы 
азаматын туған жеріндегі халқы атын аспанға 
көтере дәріптеді. 2012 жылғы «Егемен Қазақстан» 
газетінің» 28 қарашадағы номеріне «Аяған» деген 
атпен Өмір Есқалидің көлемді мақаласы жарық 
көрді. Журналист «Қазақ киносына қосқан үлкен 
үлесі, кинорежиссурада өзіндік орны бар Аяғанды 
туған ел-жұрты «Алжир» публицистикалық-
деректі туындысы мен Халықаралық жүлделерді 
иеленген қазақ киносының алтын қорына 
қосылған «Жансебіл» көркем фильмі арқылы 
біледі» деп барынша толғаған. Аяған Шәжімбаевтің 
60 жылдығы кеңінен атап өтіліп, есімі ерекше 
ұлықталды. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл 
ауданындағы Явленко кентіндегі қазақ орта 
мектебіне есімі беріліп, Петропавл қаласындағы 
бір көшеге аты қойылды. Халқына өмірден 
өткенінше қызмет еткен азаматты елі есінде 
ұстайды. Түйсігімді мазалаған түйткіл Армиял 
есімінің еш жерде аталмауы. 30 жылдардағы 
қызылдар қырғынын жазып жар салған сол емес 
пе?! 1937-1938 жылдардағы саяси  қуғын-сүргін 
құрбандары, олардың азапты өмірлері туралы 
сериалы мақалалар жазып ел құлағын елең 
еткізгендердің алғашқыларының бірі емес пе 
еді?! Архивтік материалдарды көзінің жанарын 
сауып сарғайған сары тігінділердің арасынан 
патша отаршылдарына қарсылық көрсетіп, одан 
қудаланды болып Қытай жеріне ауған, қазағым 
деп туған Алаш үкіметінің әскерлерін Алтынемел 
асуында қарсы алып оларды азық-түлікпен, күш- 
көлікпен қамтамасыз етуге ат салысқан Жаркент 
өңірінің атақты адамы Мұқа болыс (Ғ.Байнөсеров. 
«Тегіңді ұрпақ ұмытпа». «Жаркент айнасы. №10. 
27 мамыр, 2020 жыл.) туралы алғашқы деректі 
тауып жариялаған сол Армиял неге бұл күндері 
ел жадынан ұмыт қалды? Армиял жөнінде туған 
ауылының азаматтары сөз айтпайды. Күні кеше 31 
мамырда саяси құғын-сүргін құрбандарын еске алу 
шаралары болып өтті. Мұнда да ол жөнінде ештеңе 
айтылмады. Біздер жерлестері үлкен әріппен 
АЛАШТЫҢ АРМИЯЛЫ деп оның  есімін жаңғырту 
жөніндегі мәселені төтеннен бастауымыз қажет 
сияқты. Бүгінгі күніміз өтіп бара жатқан біздер үшін 
емес, келешектегі ұрпағымыз «ағалар, мынандай 
азаматымызды ұмыт қалдырыпсыздар, ел үшін 
еңбек еткендеріңіз осы ма? Ел үшін еңбек еткен 
ерлеріңізді атаусыз қалдырыпсыздар» деуі мүмкін. 
Кешегі күндері өзі жазып қалдырған от пен судан 
өткен аяулы аналарға жасаған өлшеусіз еңбегі 
үшін Жаркент қаласының бір көшесіне Армиял 
Тасымбековтың есімін беру – парызымыз. 

P.S. Менің бұл ойымды Армиял есімін есте 
қалдыруға мүдделі болып жүрген кешегі өзінің 
оқытқан шәкірттері, жора-жолдастары, көкірегі 
ояу, көңілі сергек азаматтардың, тіпті аудан 
жұртшылығының қолдайтынына сенемін. Ертелі-
кеш бұл көшемен өткен ел, халық басына қасірет 
әкелген  «Ақтаңдақ», «Нәубет», «Қуғын-сүргін» 
сияқты зұлмат кезеңдердегі ерлердің есімін 
ұлықтаған Армиял Тасымбековты есіне алып 
жүреді.

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» 

газетінің Бас редакторы.
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Тіршілікте көргеннің бәрі қызық дейді 
ғой атамыз қазақ. Шіркін, балалық 
шақ деген қандай керемет. Қызығы 

таусылмайтын тәтті күндер екен ғой. Жер көгергелі 
үлкендеріміздің қыстаудан көктеуге көшеміз 
дегеніне бүгін үшінші күн болатын. Басқаларды 
білмеймін, ең қызығы біздің үйдің көктемде 
көктеуіне, одан үлкен жайлауға, одан қайта күзекке, 
сол күзектен қыстауға қашан көшіп-қонарын апама 
күніне екі уақыт сауғызып, екі шелек сүт беретін 
қызыл қасқа сиыр білетін. Жануардың желіні 
бұтына сыймай өрістен кешкісін бұзауы байланған 
желінің басына емшегінен сүті тамшылап әрең 
жетіп үлгерсе, таңертең желіні сыздайтындықтан 
жиі мөңіреп тұратын. Шешем оның даусынан 
ояна сала шелегін қолына іле тұра ұмтылушы еді. 
Менде ол кісінің артынан қалмай бұзау тартысып, 
шелек толы сүтті маймаңдай көтеріп әкеліп қазанға 
қотарып жататынмын. Сонымен біздің көшіп – 
қонуымызды қасқа сиыр біледі дейтінім былай. 
Жануар жылда сәуірдің орта шенінде бұзаулайтын 
да, алғашқы төрт – бес күн бұзауын да, бізді де 
тәтті уызына әбден тойғызатын. Содан кейін анам 
Қытайдың аққұйрық шәйін аққұманына демдеп 
алып, төрт-бес күн қасқа сиырдың жебіндісін 
қатып, рахаттана шөлін басып отыратын да, күніне 
қазан толы сүт беретін қасқасы туралы өзі білетін 
жағымды әңгімелерін бастап кететін. Шәйға 
балбырай терлеп отырып сондағы айтатын әңгімесі 
– ана бір жылы, - деп бастайтын жарықтық. Майлы 
жебіндіге қаныққан ыстық қызыл – күрең шәйді 
ұрттап қойып, - көктем кезі еді, ана өзіміздің 
Жалаңаштағы қыстаудан көктеуге әне көшеміз, 
мәне көшеміз деп құйысқанымыз көтеріліп 
отырған. Қасқа сиырдың желіні жетіп, бүгін – 
ертең бұзаулап қаларма екен – деп жүргенде аяқ 
астынан көз жазып қалмасым барма. Сол күні іздеп 
таба алмай, ертесі Шоңқыбайдың тұйығын өрлеп 
келе жатсам сиырымның өрісте бір нәрсені қуып 
жүргенін алыстан байқап қалғаным. Астымдағы 
атты желдірте бастырып жақындап келсем, 
жануардың ұмтыла қуып жете алмай жүргені 
қасқыр екенін көріп, зәрем ұшып менде қамшыны 
білей айқайлап жіберіппін. Ондағы ойым бұзауын 
жегізіп, өз басын қорғап жүрме екен дегендік еді. 
Енесі қайда жүрсе артынан томпаңдап қалмай еріп 
жүрген бұзауын көрген соң барып көңілім орнына 
түскендей, қайта бажайлай көз тіксем, бағанағы 
жыртқыштың анадай жерде бөксе тұсынан қан ағып 
тұрғанын байқап, сиырымның бұзауы тұрмақ, түсіп 
қалған шуын да ала алмай жараланып тұрғанын 
көріп ішімнің жылып кетпесі барма, - деп самай 
терін көлдей көк орамалымен бір құрғатып алып, 
шынысын шәйға қайта ұсынып жататын. Апамның 
сол қасқасы жаңа қонысқа қашан қашады, бізде 
артынан көшіп баруға мәжбүрміз. Егер олай істемей 
қонысқа ерте барып алсақ, айдап барған сиырымыз 
сол түні қасындағыларды мүйіздей қуып, қайта 
қыстауға әкеліп алатыны бар еді. Ол өз келісімімен 
жаңа қоныста тұрақтағанша бізді екі ортада әрі-бері 
сиыр айдаудан әбден жалықтыратын. Өзі аңсаған 
уақытта барып алса, артынан көшіп барған иесін 
жұртта жусап жатып қарсы алатын. Биылда жүкті 
буып – түйіп көшеміз деп шапқылап жүргенімізбен 
қасқаның қабағына қарай – қарай жіпсіз байланып 
отырмыз. 

Жылда көктеуден теріп жейтін қымыз татитын 
рауғаш пен солқылдақ көкейді тесіп, көшкенде 
мінетін тай-құнандарымызды, ерттейтін айыл-
тұрмандарымызды дайындап тізгін ұшында 
отырған біз бейбақ «қашан көшеміз?» деп әке-
шешеміздің мазасын алып әлекпіз. Ал қасқа сиырға 
айт – айтпа ол ештеме ұққысы келмейді. Жауап та 
бермейді. Мұрнын шүйіре пыс еткізіп, кешке дейін 
қарнындағы шала шайнаған шөбін аузына қайта 
әкелген күйісіне көңілі толып, қорадағы қорданы 
төсеніш екеніне мәз. Сөйтіп, көктеуді зарыға күтіп, 
балалардың жылда Аша көктеуінде жидек теретін 
сай-сала, өзен-бұлақтарды ойлап жатып ұйықтап 
кететін көп күндердің бірі еді. Ертеңгісін шәй 
үстінде анамыз:

– Біз де бүгін көшелік, қасқа сиыр Ашаға кетіп 
қалыпты, – дегені.

Орнымыздан қалай қарғып тұрғанымызды 
білмей, мінетін ат-көлігімізге ноқта, жүген ала 
жүгіргеніміз әлі есімде. Көктем айларында көктеу 
аталатын дала табиғатын көріп өскендерге естен 
кетпес еркін өмір ғой бұл Аша. Өзі айтып тұрғандай 
оңтүстіктегі кең саймен солтүстікке қарай өрлеп 
жүрсең алдыңғы оң жағыңнан Шетбұлақ сайы, 
сол жағыңнан Жалаңаш сайы өрлейді. Дәл осы 
жерді Аша көктеуі деп атап кеткен. Аша көктеуінде 
тіршіліктегі сырлы өмірдің сыңғырлы үнін 
сезініп өскен дала баласы тұрмақ, төрт түлікті 
өзіне сүйсінте қаратқан жерге көшіп келгенімізге 
біраз күн болып қалған. Барлық тіршілік иесінің 
табиғаттағы бар қалауы осы жерде орындалатындай 
көрініс көзіңе елестейді. Таудың сұлу мүсіндері 
адамға асқақ арман сыйлап, жігеріңді жіпсіз өрге 
жетелейтінін қайтерсің. Былтырғыдан гөрі бір 
жас қосып есейіп қалғандікі ме, бұрын ескере 
бермейтін жәйттер биыл көзге жиі басылып, 
қызық көрініп бара жатқандай. Бұрын ертеден қара 
кешке дейін рауғаш, солқылдақ, таңқурай теріп, 
күннің батқанын білмей, кешкісін отырған жерде 
ұйқыға кетіп қалатын қара сирақтар, биыл анау 
шоқы басында лағын ерткен тауешкілерімен, арша 
арасында өрістеп жүрген еліктерге қызыға көз 
тастап, реті келсе аңшылық кейіпке де ауыз салуға 
құмарта бастағандаймыз. Әр жұбы он-он бестен 
балапан ертіп, бет-бетте қойша өріп бара жатқан 
кекілік, шілдерді алыстан абайлай айдап тұзаққа 
әкелу бізден кейінгілердің еншісінде қалғандай. 
Ертелі-кеш ауыл адамдары бет-бетті тұтас алып, 
өрттей жалындап тұратын таушымылдық қызыл 
гүлінің иісін құмарта жұтқандықтан ба, үйге 
кірмей көпке дейін далада жүріп алатынын ертесі 
бір-біріне таңырқай, тамсана жеткізіп жатады. Көк 
Қамыр сазды бұлақ жағасына тартылған желідегі 

ЖҰПАР ТӨБЕ
Әңгіме

тыпырлаған жас құлындарға көз сала отырып әрі-
бергіден әңгіме өрбіткен ауыл үлкендерінің қасында 
жағалап жүрген «тесік» құлақ жеткіншектер кейде 
өзара бас қоса қалғанда, - менің атам айтқандай – 
деп басқасынан оза сөйлеп тұратынын қайтерсің. 
Сөйтіп «Аша» көктеуіндегі балалық балғын 
күндердің қызығын әсте тойымсыздана өткізіп 
жатқан қызықты күндердің бір кешінде қасқа 
сиырдың бұзауын тартып сауғызып болған соң, 
майлы айранға тыңқия тойып, ұйқыға жатып 
қалғанбыз. Анамның қаттырақ шыққан даусынан 
оянып кетсем ертеңгі күн шығатын уақыт болып 
қалған кез екен. 

– Әлгі қасқа сасық үлкен жайлауға кетіп қалса 
керек, оны айдап келгенмен тоқтата алмаймыз. Енді 
бізде көшелік, – дегеніне үнсіз келісіп орнымыздан 
тұра бастадық. Біздің жылда баратын «Үлкен 
жайлауымыз» Жалаңаш сайының басындағы 
Көктекше қоныс. Ол жердің де бізге арналып өсіп 
тұрған таңқурай, рауғаш, солқылдақ, бүлдіргендері 
енді-енді пісе бастаған кез. Он-он бес күннен кейін 
бүлдірген піскенше, басқа жидектерді теріп, жасыл 
белдерге қойша жайылып жүретініміз есіме түсіп, 
құтты қонысқа ерте жетуге асығып, үйді артатын 
жүк көліктерін айдап әкеле бастадық. Түс ауа 
көш жұртқа жеткенде, сол жерде жусап жатқан 
қасқасын көрген аннам: 

– Үй, құрғыр сасық, сенің соңыңнан еріп-ақ 
әлек болдық қой, – дегеніне көңіл аудару ыңғайын 
білдірмеді. Сасығы бұзауына мекірене, асықпай 
сүтке тойғызып алған соң маңғаз басып өрісіне 
бұрылып кетіп бара жатты. Жыл сайын осы 
жайлауға келген күннен бастап сай-саланы аралап, 
жидектің жыныстап өсетін жерін жатқа білетін 
біз сияқты қара сирақтар сол күні-ақ талай жерді 
шарлап, таңқурай үзіп, рауғаштың дәмін татып 
үлгергенбіз. Өзімізден артылғанын үлкендердің 
алдына қойып, алғыс алғанымыз үшін мұрнымыз 
делдиіп, кісілігіміз тасып қалатыны да шындық 
болатын. Әрқайсымыздың ел қатарлы күнделікті 
бұт артып шапқылап жүретін тай-құнанымыз 
барларға көк жайлау қызықтың қызған шағы еді. Ел 
болған соң жыл сайын жадыраған жасыл қоныста 
қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той, бесік той сияқты 
көпшілік басын қосатын алқалы жиында ешкім 
әдейілеп шақырмаса да балалар көптен қалмай топ 
арасында жүретін әдеті. Бізде кешкі ұйқыдан басқа 
уақытта күнді осылай өткізіп жүрген күннің бірінде 
өзімізбен бірге жүретін Тұрған (балалар Торытопай 
дейтін. Өйткені ол астына торы тай мініп жүретін. 
Балалар сонасына қарай айтқаны ғой): 

– Бекен, – деді маған. – Ана Көктекшенің 
бүлдіргені пісіпті. Кеше Сауыт ағам жылқы айдап 
келе жатып байқаса керек.  

– Ей, Торытопай, онда балаларға айтып ертең 
барып қайталық, – дедім. Көктекше, Кеген өзенінің 
шығысында Алатау етегіндегі шығыс күнгей беті 
аздап шөбі жұқалау, батыс беті өте қалың өсетін көк 
бұйра жапырақты тау гүлінің сан түрі жайқалып 
тұратын құнарлы тепсең. Біз қойбүлдірген деп 
атайтын бармақ басындай өте тәтті жидек. Жалаңаш 
жайлауында Көктекшеден басқа сай-салаларында 
онша көп өсе бермейді. 

Сондықтан ғой деймін Көктекшенің атын 
естігеннен бүлдіргенге деген аңсарымыз бірден 
ауып кетті. Көктекшенің бүлдіргені пісіпті 
деген сөз сол күні-ақ, бүкіл жайлауға таралып 
үлгерген. Ертесі әр үйден тай мінген, тайынша 
мінген балалар тіпті әке-шешесінен рұқсат 
алған бізден үлкен қыз-қырқындар да дорба, 
қоржындарын бөктеріп, іші қуыс ыдыстарын 
қолына алып кер жолдың сорабымен шуап 
бара жатқанбыз. Бұндайда тайынша-торпаққа 
мінгендер сақ жүрмесе, оқыра қоңыз сиыр малына 
тигенде, әкесі өлгеніне қарамай қайда болса 
сонда безетін. Жануар үстіндегі адамды құлатып 
мертіктіріп кетуденде тайынбайтыны бар. Ойында 
Көктекшеге барудан басқа ештеңе жоқ оншақты 
бүлдірген тергіштердің кейбірі жаяу келе жатса, 
біразы екі-екіден тайыншаға мінісіп кер жолдың 
тасты мойнағынан шуылдаса асып келе жатқан 
бетіміз болатын. Дәл сол кезде қас қылғандай бұлт 
арасынан ысып шыға келген күннің әсерінен бе, 
қайдан пайда болғаны, жау алғыр оқыра қоңызы 

ызылдап-тызылдап жағымсыз үнімен сиыр 
біткеннің тұла бойын түршіктіріп жіберді. Балалар 
мініп келе жатқан тайыншаларға біз тұмсығын 
қадауға ұмтылғаны сол еді, мұрындары пысылдап, 
үстіндегілерді көтере аямай тастақ жолда майлы 
өкшесіне батқан қиыршықтан әрең келе жатқан 
бейшаралар аяқ астынан құйрығын тігіп, ала 
көздері шарасынан шыға қанталап беталды жаққа 
ала жөнелгені. 

Ешнәрседен хабарсыз жәйбарақат келе 
жатқандар аяқ астынан оқыра қуған көліктерінен 
шошынғандықтан ба, бірі шыңғыра айқайлап 
құлап бара жатса, екіншісі қашқан көліктің үстінде 
жабысып бара жатты. Ақыры оншақтысын далаға 
аударып тастап, алқына шапқылаған (қарасандар) 
ауылға қарай бел асып зым-зия болды. Жол бойында 
көліктен құлап қалғандар әржерде жараланған 
денелерін қолдарымен басып, біразы бақырып-
шақырып, ақыры басылған соң қан шыққан 
жерлеріне топырақ сеуіп, әр жерде шашылып 
қалған дорба қоржындарын жинастырып еңіске 
қарай домалаған шелек-шәугімдерін қайта түгендеп 
естерін жия бастаған. Бағана қара тайыншасын 
мұрындықтап мініп, ел қатарлы келе жатқан 7-8 
жасар Үсен де оқыра шабуылының ортасындағы 
айғай-шуда бірге кетіп бара жатқанын байқап 
қалғанбыз. Алдыңғы шетте алас ұрып бара жатқан 
қара пәле үстіндегісін жерге бір ұрып көз жаздырып 
кетсе керек. Үсекеңе бәрімізде бір кісідей қарай 
қалыппыз. Бір кезде ересектеу Әмірханның жаны 
ашыды ма кім білсін Үсенге қарай жүгіріп кетіп 
еді. Тез қайтты. Келе сала мұрнын қолымен басып, 
«балалар анау сасып кетіпті. Шалбары толып тұрса 
керек жүре алмайды», - дегені, саусағын Үсенге 
қарай шошайтып алып. Әмірханның бұл сөзіне 
бар балалар аяқ астынан қыран – топан болды 
да қалды. Бағана тайыншадан жығылып, қол – 
аяғын қанатып, жасын ағызып отырған қыздар да 
ауырған жерлерін ұмытып кетсе керек. Әйткенмен, 
Үсенді жолға тастап кетуге ешкім қимады. Ақыры 
шалбарын бұтынан зорлықпен сыпырып алып, көк 
шөппен сүртіп, бұтын балауса құрақпен тазалап 
берген қыздар оны қастарына ертіп алды. Оқыра 
майданы басталған жерден су атаулы алыстау 
еді. Сонау сай табанында болғандықтан Үсеннің 
бұтындағы кеуіп қалғанын – шешең үйіңде жуып 
береді, - деген қыздар шалбарын қайта кигізіп 
жатып. Сол күні алғаш рет Көктекше бүлдіргеніне 
бас қойған Жалаңаш жайлауының «мықтылары» 
күн еңкейгенше құмарын қандыра алмай әлек. 
Жайылған қойдай бытырап кеткендерді іштеріндегі 
ересектеу Бекеннің «Ей, боқмұрындар, ана қарағай 
арасынан кешке қарай аю шығады», – дегенінен 
кейін ғана қарындары сыздаған қарасирақтар 
қайтар жолға түсе бастаған. 

Жайлаудағы Көктекше, Ақтекше, Қарағайлы 
сайдың бүлдіргендері жаз бойы бала – шағаның 
ғана ермегі емес, үлкендерде де жиі – жиі жидек 
теріп, бой жазып қайтып жүретін. Бозбала 
жігіттер, бойжеткен қыздар, жас келіншектер 
сол сайлармен текшелерге баруға құмар-ақ еді. 
Таңдайына дәм кіргізіп, көңіліне сән кіргізген 
туған жерді кім жек көрсін. Өткен жаздың осы кезі 
ғой деймін ұмытпасам. Дәл бүгінгідей ауылдың 
қалың балалары күн көтеріле анау астыңғы жағы 
етекке дейін қарағай өскен үстіңгі тепсең теріскейі 
жүргенде аяқ бояйтын қалың бүлдіргенді алқапқа 
жабыла кірісіп, қойдай өріп кетенбіз. Бізбен бірге 
екі – үш тараншының хотын қыздары да келіп 
бүлдірген жинап, ой – айлап жүргеніне бір жетідей 
болып қалған. Ауыл қазақтарынан гөрі қызылды 
– жасылды киініп, төртбұрышты тақияларымен, 
шаштарын тоғыз тарамғып өріп, әдемі киінген 
соң ба, бұрын төбе көрсетпейтін ауылдағы Сауыт, 
Дәулет, Алдан сияқты ағалар да жидек теріп, 
Ақтекшеге жиі келгіштейтінін байқап жүретінбіз. 
Ана қала тараншылары жейтін шөбін өздері тере 
білмей ме қайдам, ағалар бар жиған – тергенін 
солардың топайына салып беріп қасынан екі елі 
ұзамайды. Бізге қиылып та қарау жоқ. Анда – 
санда байқаусыз жандарына жақындап қалсақ, 
барыңдар ана жақтан теріңдер деп өңдерін суытып, 
қабақтарын түсіргенде өзіміз де беземіз. Дегенмен, 
бала болсақ та, ортамызға келген бөтендердің кеше 

ыбыр – сыбырдан біліп алғанбыз. Осы ауылдан 
Мырқали деген бір ағамыз қалаға жұмыс істеуге 
кеткеніне екі жылдай болып қалған. Міне үш 
хотынның біреуі сол Мырқалидің қаладан үйленіп 
келген келіншегі екен де, қалған екеуі бүлдірген 
жеуге еріп келгендер көрінеді. Сөйтіп күнделікті 
араласып жүрген соң ба бізде ол кісілерге үйренісіп 
қалдық. Біздің балалар түске шейін бүлдіргенге 
шелек толтырсақ, ана кісілер бір уыста тере алмай 
ой – айлап ыржақтап жүргеннен басқаны білмейді. 
Кейде тергенімізден уыстап беріп қойсақ, «ой, 
қандақ яхши бала, акаларыңда сендер сияқты ма?» 
деп ыржалаңдап тұрады. Біздің де қулығымыз 
өзімізше болып – міне, - деп бас бармағымызды 
қайқайта көрсетіп риза етіп қоямыз. Соңғы 
үш – төрт күнде тараншы жеңгеміз қасындағы 
қыздарымен түс ауа қарағай аралап кетіп жүрді. 
Етектегі қарағайдың арғы жағында сарқыраған 
Кеген өзені таудан құлап ағып, бүкіл бір сайды 
басына көтеріп жататын. Қонақ қыздар сырттан 
келген соң ба оларға бәрі қызық көрінеді ғой 
деймін. Өзенді көрдік, қарағайды араладық – деп 
келеді. Мейлі ғой қайда барсада өз еркі. Балаларға 
олардың қайда барғанының керегі не. Үйдегі әке 
– шешесіне жиған – терген жемісін апарып беріп, 
риза етсе болды емес пе. 

Кейінгі кездерде жайлауда екі – үш күн жауын 
болып, үйден шыға алмай бүгін ғана сәскеге таман 
балалар жиылып бүлдірген текшеге жеткенбіз. 
Артымыздан іле қонақ жеңгеміз де қыздарын 
ертіп қасымызға келіп аялдаған соң дорбамыздағы 
жидегімізден бөліп, аздап ыдысына салған болдық. 
Оларда риза болып, тамсана дәмін татып отырды. 
Күн төбеге келіп қалған кез еді. Жасыл жайлауды 
тербеген майда самал Көктекшені құлпыртып-ақ 
тұрған. Қасымызда отырған қыздар Кеген өзеніне 
аңыра көз сүзіп әлсін – әлсін қарағыштай берген. 
Күнде көріп жүрген тау табиғаты бізге соншалықты 
болмағанымен, сырттан келгендерді қызықтыра 
өзіне тартып отырма екен, - деп ойладық та, көп 
көңіл бөле бермегенбіз. Бір кезде қыздар орнынан 
тұрып, қарағай арасымен өзен жаққа беттеп бара 
жатқанын көріп біз де күнделікті жұмысымызға 
кірісіп кеттік. Қыздар кетісімен Әмірхан маған 
қарап:

– Бекен ана тараншы жеңгеміз бен Мырқали 
ағамыз туралы бір әңгіме айтып берейін бе? – деді 
ақсия күліп тұрып. 

– Ия айта бер, құлағым сенде, көз-қолым 
бүлдіргенде болсын, – дедім. 

– Осыдан оншақты күн бұрын Мырқали 
ағалар қаладан жаңа келген кез болу керек. 
Сауыт аға Мырқалимен құрдас болған соң ба, 
әйеліне қалжыңдаса бастапты. Жеңгеміз тараншы 
болғандықтан ба, қалжыңды көтере алмай, қалаға 
қайта қашып, үлкендердің араласуымен әрең 
кетпей қалыпты, – деп естідім. 

– Ей, сонша қашатындай қалжыңмен не істеп 
қойыпты? 

– Ой, былай болса керек. Жеңгеміз қазақтың 
құрдастық қалжыңын түсінбеген болу керек. 

– Сонда не айтыпты?
– Мырқали жайлауға келген күннің ертесі Сауыт 

аға амандасуға барған ғой. Жасынан ойнап – күліп, 
қалжыңдасып бірге өскен екі жігіт дастархан 
үстінде де әзілдерін еркін жіберіп отырады. 
Мырқали әйеліне жігіттігім мықты деп мақтанғаны 
ма екен, бір кезде Сауытқа қораздана қарап: 
«Ей, енді сенің қатыныңның маған түкте керегі 
жоқ, әйел жоқта көмектесті. Барғанымда кетары 
демеді. Сол үшін оған рахмет», - дейді. Сауыт 
оған бір күліп алып: «Ия Мырқали, менің әйелім 
де осы жәйітті Мырқалидың есіне сал. Бойдақ 
кезінде қатынсыратпадым. Енді қатын алыпты, 
соның есесін қайтарып бес-алты күн ана тараншы 
қатынның қасына жатып кел деп жіберді. Оның 
әйелі мен сияқты емес жас қой наз қылғанда жалған 
ойбайламасын. Күйеуімді риза етіп қайтарсын. 
Басында жасаған уәдемді дұрыс орындасын. Олай 
болмаса алған қатынын шығартып жіберіп, өзім 
барып аламын деді. Сондықтан мен бір жұма осы 
үйде боламын, сен қазір үйден шығып кет, мен 
жұмысты аяқтағанда қайта ораларсың», - десе 
керек. Мына екі құрдастың сөзін естіп отырған 
тараншы жеңгеміз шын көріп қалғандағы расы ма, 
әлде қазақтарды сынағысы келді ме екен кім білсін, 
аяқ астынан бүліне бастайды. 

– Ох, сараң қазақ! Маған қарызыңды өтетпекке 
әкелген екенсің ғой. Кетемін! – деп, киім – кешегін 
жинастырып, қоржынын иығына іліп, жолға шығып 
далада отырып алыпты. 

Ауылдың үлкендері Темірхан, Омар аталар 
алдына барып жүріп, екі жігіттің айтқаны қалжың 
екенін, қазақта қатын ауыстыру деген пәленің жоқ 
екенін, Сауыттың бойдақ екенін әрең түсіндіріп 
жатып, үйге қайта әкелсе керек. 

Бекен Әмірханға күле қарап:
– Біз әйел алғанда өйтіп қалжың айтыспалық, 

келіні қашып кетсе әкемізден таяқ жеп қалармыз, 
– деді. 

– Ия. Ол да дұрыс шығар, – деп Әмірхан мен 
Бекен тасқа құйрықтарын баса бергенде жақындап 
келе жатқан Мырқали ағаларын көріп қарғып 
тұрды.

– Ассаламуағалейкум, аға! – деп қос қолдарын 
ала жүгірді. 

– Әлейкумсалам! Ей, балалар, жеңгелеріңді 
көрдіңдер ма, бағана бүлдірген терем деп осы 
жаққа кетіп еді. 

Әмірхан қолын шошайтып: 
– Ия аға көрдік, мына қарағайдың арасымен 

өзенге барамыз деп жеңгеміз осылай түсіп кеткен 
деді. 

– Ә, солай ма? – деген Мырқали атын қамшымен 
бір салып, өзенге қарай желе жортып кетіп бара 
жатты. Қоржын дорбасын жидекке толтырып алған 
балалар ауылға қайтпақ болып ат басын үйге бұра 
бергенде шаңылдаған еркек – әйелдердің даусына 
жалт қараған олар алдындағы үш әйелге ат үстінде 
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қамшы көтеріп, дебейлеп келе жатқан Мырқалиды 
көріп сасқан күйде тұрып калды. 

Бір кезде Мырқали әйеліне: 
– Ей, сен қатын өткенде сүттен ақпын, судан 

тазамын, еркекке қарамақ тұрмақ, сөйлесіп 
көрмеген адаммын деп елді шулатып, алдыңа 
ақсақалдарды жалындырып әкеліп едің, ал мына 
істеп жүргенің не әкеңнің.., – деп қамшысын 
жотасына тартып жібергенде бейшара әйел:

– Ояй, ояй, нем болдым, ояй, қойғына яним 
Мырқали, – деп жерге құлай кеткенін көріп, енді 
қашпақ бола бергенде: «Ей, балалар, тоқтаңдар!» – 
деген өктем дауысқа түгел аңырап тұрып қалдық. 
Жақын келген Мырқали:

– Балалар, ана Сауыт пен Алдан иттер осы 
арадан өзен жаққа қай кезде өтті? Шындарыңды 
айтыңдар!, – деді.

Бекен мен Әмірхан қатарласа:
– Ол кісілерді бүгін көрмедік, аға, – деді. 
– Ей, рас па? 
– Ия аға. Шын айтамыз көрмедік. 
Мырқали оларды кете беріңдер дегендей 

қамшысымен бір сілтеген соң, балалар да өз жөніне 
атын борбайлай шаба жөнелді. Одан кейін ауыл 
өсегі бір тынған ба. Түндегісін күндіз жыр қылатын 
аузы жеңіл жеңгелер, әлгі Темірхан мен Омар 
атамыз Мырқали мен тараншы келіннің ортасында 
елшілік жасапты, Сауыт пен Алдан ұялғанынан 
қалаға қашып кетіпті, - деген әңгімені хан жайлауға 
таратып үлгеріпті. 

*** 
Ертеңгі шәйді ішіп отырғанда апасы Бекенге 

«жақында әпке – жездең жылдағыдай демалуға 
келеміз депті. Кеште қозыларды көгендеп, қой 
сүтінен ежігей дайындайық. Оған қосатын 
бүлдіргенді де көбірек әкелерсің. Оны кептіріп 
дайындағанша талай күн керек. Ертеңнен қалмай 
кіріселік», – деді. 

– Апа, жарайды. Жылқыларды да түгел байлап, 
қымызды сазды жерге салқын сақтап тұрсақ дұрыс 
болар еді, – деді үлкен кісідей анасына қарата 
сөйлеп. Сол анасы айтқан күннен бастап қой 
сауылып, айран ұйытылып, қатық сүзіліп жатса, 
Бекен теріп келген бүлдірген көгінен тазарып, 
көлеңке жерге кептіріле бастаған. 

Көктекшеге осыдан аз уақыт бұрын жидек 
жинауға ылғи ұсақ бала – шаға барып - қайтып 
жүрсе, күннен – күнге ересектер де қосылатынды 
шығарып алды. Әсіресе, жігіттер мен бойжеткен 
қыздар барғалы тау бөктері көңілді көк белеске 
айнала берді. Қалада оқитын, жазғы демалысқа 
келген жігіттер кең дала, тамылжыған табиғатта 
біреуі еркіндеп тұрып өлең оқып, ән айтса, 
екіншілері би билейді, қалың ағаш арасында 
жасырынбақ ойнайды. Сөйтіп жүріп күннің қалай 
кешкіргені білінбей де қалатын. Сондай бір күндері 
Әмірхан екеуміз қалың шөп арасынан баданадай 
қызыл бүлдіргенді қатар теріп бара жатқанбыз. Бір 
кезде..., ия бір кезде сол гүл ашып тұрған майда 
құрақтар арасынан бір сондай өткір әсерлі жұпар иіс 
бұрқ еткендей болып, ілезде жоғалып үлгерді. Аяқ 
астынан сезілген осындай құбылысқа аң-таң болып 
тұрып қалған екеуміз аздан кейін жан – жағымызға 
қарап жалтақтай беріппіз. Ондағы ойымыз 
арамыздағы бойжеткен қыздар каладан әкелген 
әтір суларынан қасымызға әкеп, байқаусыз шашып 
жібергендей сезіліп еді. Айналада екеумізден 
басқа ешкім жоқ екеніне көзіміз жеткен соң 
екеумізде бір ауыздан мына жайқалған көп гүлдің 
біреуінен тарап тұрған иіс болар деген ойға келдік. 
Сол ойымызды анықтау үшін жұпар гүл қандай 
боларына қызығып, бал жинаған арадай кешке 
дейін гүл үзіп иіскеумен болдық. Бірақ сол күні 
бағанағы жұпар иісті таба алмай ауылға қайттық. 
Жол – жөнекей, ертесі тағы келіп иісті іздеп табуға 
және ол табылғанша ешкімге айтпай тұруға келісіп 
Әмірхан екеуміз үйге бет алғанбыз. Кешкісін жұпар 
иіс туралы анама айтпақшы болдым да бағанағы 
уәдені бұзуға жігіттігім кедергі болып ұйықтап 
кетіппін. Алғашқы күндері бүлдіргенге барған 
сайын апам жібергісі келмей, «бие сауғызасың, 
бұзаулар еміп қалды» деп ренжіп жататын. Кейінгі 
кезде әпке – жездем қаладан келеді дегеннен бері 
бүлдіргенді көбірек жинауымды қалайтын болды. 
Өйткені жасайтын ежігейге қосады ғой. Сондықтан 
Көктекшеге баруыма ешкім қарсы болмайды. 

Міне, бүгінде Әмірхан екеуміз Көктекшеге 
тағы келгенбіз. Біздің екеуміз ғана білетін басты 
жұмысымыз кешегі жұпар иістің қайдан шығып 
жатқанын іздеп табу еді. Көк алқапты көп аралап, 
үзбеген шөбіміз, иіскемеген гүліміз қалмай 
сәске ауа шаршаған соң кешегі орынға қайта 
келіп отырғанымыз сол еді, бір кезде батыстан 
желпи соққан самалмен кешегі жұпар иіс мұрын 
түбінен аңқи, жіптей созыла өтіп бара жатқаны. 
Иісті сезісімен аяқ асты сасқалақтап орнымыздан 
қарғып тұрған біз, жоғалтқанымызды тапқандай 
болғанымызбен, көзге көрсетіп, қолмен ұстай 
алмаған соң тағы да арманда қалып, жел өткен 
жаққа сүзіле қарап тұрып қалыппыз. 

Біз кешке дейін іздеп, не гүлді, не болмаса иіс 
шығып жатқан орынды таба алмай дал болып келіп 
кешегі орынға қайта құйрық баса бергенімізде 
аңсаған жұпарымыздың кеңсірікті жара өте шығуы 
әбден таңдандырды. Содан біраздан кейін есін әрең 
жиған Әмірханның айтқаны:

– Білесің бе, Бекен, біз таба алмай жүрген осы 
арада бір үлкен иісті гүл шоғы болу керек. Жаңағы 
жағымды жұпар гүлі содан тарап жатырма екен, – 
десе, ойлы жүзімен тау сілемдеріне көз жүгіртіп 
тұрған Бекен:

– Әмірхан, тіпті де олай емес болуы мүмкін. 
Өйткені ана тауда не өспейді. Қандай тіршілік 
жоқ дейсің. Мына алқапта үш күннен бері біз 
араламаған жер, шөбі үзіліп иіскелінбеген гүлі 
қалмады ғой. Осы иіс әсте гүл өсімдігінен емес қой 
деймін. Мынау таудың суы, жайқалған өзен жағасы 
мен шатқал – шатқалда, қия беттерде жыныс орман 
– тоғай өсіп тұр. Солардың арасында біз білмейтін 

иіс таратқыш ағаштар немесе жан – жануарлар 
бар шығар. Солардан келіп жатқан адамды 
таңдандырған ғажайып болар. 

Біз өзара сөйлесіп тұрып қасымызға Дәулет 
ағаның келіп қалғанын байқамай қалыппыз. 

– Ой, балалар, қалдарың қалай? Мұнда жәй 
тұрсыңдар ма?, – дегенде барып, қасымызда тұрған 
ағамызға: – Асслаумағалейкум, - деп қол берісіп 
болған соң, «жәй тұрған едік» - дей салдық. 

 Даулет аға биыл Құлжадан мұғалімдік 
оқуды бітіріп келіпті деп естігенбіз. Біз жайлауға 
шыққалы да Дәулет ағаны осы Көктекшеден анда – 
санда көріп жүретінмін. Үйлері біз отырған төбенің 
астыртында бұлақ жағасында отырады. Осыдан он 
шақты күн бұрын біз сол сайдан рауғаш, солқылдақ 
теріп жүргенде Дәулет аға да бізбен бірге талай рет 
жидек терісіп жүріп танысып қалғанбыз. Тіпті бір 
күні мені жеке шақырып алып:

– Бекен сен ана үйлеріңнің аржағындағы 
Өмірханның Нұрғайша деген қызын танисың ба? – 
деген. Мен: 

– Ия, танимын, аға – дедім. Расында ол қызды 
мектепте оқып жүргенде танимын, – дедім. Үш – 
төрт жыл бұрын Кеген мектебін бітіріп кеткен-ді. 
Осы жайлауға келгелі, Нұрғайшаны күзге салым 
ұзатады екен, қалың малын алып қойыпты – деп ел 
дүрліктіріп жүргенін де құлағым шалғаны бар. 

– Онда жақсы болды, мен бір нәрсе берсем 
апарып бере аласың ба? 

– Кім біледі, аға? – деп иығымды қиқаң еткізіп 
қалдым. Оным онша құлықты болмай тұрғанымның 
белгісі болатын. 

– Бекен, мына мәнпәзиді ала ғой, – деп бір уыс 
тәттіні қалтама салып берген соң, бұрынғыдай емес 
ойым түзеле бастағандай болды. 

– Аға, Нұрғайшаға не апарып берейін, беріңіз.
– Ой, ешнәрсе емес, мына кішкентай қағаз ғой. 

Хат. Бұны ешкімге көрсетпе. Өзің де ашып оқыма 
ұят болады. Мен сияқты үлкен жігіт болғанда, 
сенде қыздарға жазатын боласың. 

Бағанағы тәттіден екі талын аузыма салысымен 
ішім тым жылып кетті – ау деймін. Бір сөзге 
келмей, «жарайды аға, ашпай, оқымай, өз қолына 
апарып беремін» дедім. 

– Бәрекелді інім жарадың, жігіт екенсің, – деп 
қолыма шиыршықтап бүктелген жазу дәптерінің 
бір бетіне жазылған хатты тағы бір уыс кәмпитке 
қосып ұстатқан соң, – Бара ғой, жолың болсын, – 
деп арқамнан қағып қойды. 

Нұрғайша, ана кездегі оқыра қуған қара тайынша 
жығып, бұтын бұлғаған Үсеннің әпкесі еді. Мен 
сол Үсенмен асық ауыстырып үйіне жиі барып 
келіп жүретінмін. Бүгін түстен кейін-ақ үйлеріне 
барып, кесте тігіп отырған қыздың қолына хатты 
ұстата салып, далаға шығып кеттім. Үсен екеуміз 
есік алдында асыққа таласып жатқанда Нұрғайша 
күлімсіреп тұрып құлағыма сыбырлап:

– Ағаңа айт, үш күннен кейін жауабын беремін. 
Сен сол күні келіп менен хатты алып кеткін, – деді 
қалтамды құртқа толтырып жатып. 

Таңертең қатты ұйқыда жатқанымда күбір – 
күбір сөзден оянып кетсем, күн әжептәуір көтеріліп 
қалыпты. Төрде Дәулет аға апаммен әңгімелесіп, 
дастархан басында қымыз алып отырғанын көріп:

– Асслаумағалейкум аға!, – деп орнымнан тұра 
бастадым.

– Уағалейкумсалам! Бекен жігіт қалайсың?, – 
деді ол кісі де қолымды алып жатып. Бұрын үйге 
көп келе бермейтін Дәулетке құрт-майын алдына 
қойып, қымызын құйып, әке-шешесінің аман-
саулығын сұрап жүрген шешем өзінше көрші 
баланың үйге бас сұққанына риза. Оның маған 
келгенін, менде маңызды жұмысы бар екенін апам 
қайдан білсін. Мен де өзімше маңғаз қозғалып 
қойып дастархан шетіне отырғанмын. Кешегі 
хаттан жылы жауап естімекке үміттеніп келіп 
отырғандықтан тамағынан қымыз өтпей отырғанын 
айтпаса да қайта – қайта қарағыштай бергенінен 
ұғып қалғам. Мен де өзімше бір үлкен жұмыстың 
басын қайырып келген адамдай әкеме ұқсап малдас 
құрып отырып алғанмын. Тегенедегі қымыздың 
көбігін шытырлата соза – соза сапырып қоямын. 
Анда – санда, «аға, қымыз ала отырыңыз» деп 
ілтипат көрсеткеніме, тіпті өзім де бір көпті аузына 
қаратып отыратын кісілікті адамға ұқсап, іштей 
масаттанатынымды қайтерсің. Солай болса да анда 
– санда, кешегі тәтті мәнпази қалтасында қалды 
ма екен, – деп ойлап көз қиығымды салып өтемін. 
Шешем байғұс далаға кіріп – шығып жүріп «ішіп 
– же қарағым, алып отыр» деп жаны қалмайды. 
Бір кезде апам «қарақтарым өздерің құйып іше 
беріңдер, мен бие сауып келейін», - деп шығып 
кеткен. Мен кәрлен кесеге қымызды шүпілдете 
құйып, қыз іздеген жігітке ұсынып жатып, іштей 
– мына қасыңда отырған Бекен дегенді біле білсең 
кешегі сен көрген, өзіңмен таңқурай теріскен 
қара сирақ емес. Әжептәуір маңызды жұмыстың 
басын қайырған, сен сияқты қызбен қатынасын 
жақсартуға жұмыс жасап отырған жігіт. Маған 
кешегіден гөрі тәтті – мәттіңнен молырақ бер – 
деп ойлай бергенімше, «Ей!» деп зірк ете түскені 
бойдақ ағамның. Жәйбарақат өз ойыммен отырған 
мен байғұс селк еткенде қолымдағы ожау жерге 
түсіп кетті. Оған қарап жатқан Дәукең жоқ. 

– Ей, кешегіні айтпайсың ба, бердің бе? Қыз не 
деді, тез айт, – деп бетіме ожырая қарағанда суық 
өңінен сескеніп қалдым. Бағанағы ойыма жиып – 
теріп отырған кісілігімнің бірде-біреуі қасында 
қалмапты. Олардың қайда қашқанын білмей 
алақтаған күйде:

– Дәулет аға, хатты Нұрғайшаға кеше апарып 
бердім. Маған үш күннен кейін келіп жауап хатын 
алып кет деді. Өзімде сізге соны айтайын деп отыр 
едім, – дедім сасқалақтап. Менің мына сөзімнен 
кейін қайта жайдарлы кейіпке түскен Дәулет:

– Ой, бәрекелді, жігіт деген осындай болу керек. 
Жұмысын тиянақты бітірген балаға сенуге болады, 
– деп қалтасынан тағы бір уыс тәтті шығарып 
бергені. – Сен сол жауап хатты маған әкеліп бересің 

бе? – деді жотамнан қағып тұрып. Мен аузымдағы 
мәнпазиді тіліммен ұрт жағыма айдап жіберіп:

– Ия, аға – дедім. 
Содан екі күн өткізіп ертеңгісін біздің үйге қара 

тайыншасын тапырақтатып Үсен келе қалды. Ол 
келе сала:

– Бекен – деді, сырттан айғайлап. – Жүр біздікіне, 
Нұрғайша тәтем шақырады. 

Ауыл арасы жақын болғандықтан Үсеннің 
қара тайыншасына мінгесе салдым. Біз бара 
салысымен өрешенің ішінен айран құйып әкеліп 
берген Нұрғайша, аздан кейін ымдап маған даланы 
көрсетіп өзі шығып кетті. Алдымдағы айранды 
Үсеннің алдына қоя салдым да менде далаға қарай 
зып бергем. Есік түбінде дайын тұрған қыз кішкене 
кестелі орамалға қосып бүктеген хатты қолыма 
ұстата салып «ағаңа апарып бер» деп айналып 
ошақ басына қарай бұрылып кетті. Қыз берген 
хат қолыма тиісімен өкшем жерге шала тиген күйі 
астыртта отырған Дәулетке қарай зымырағам. Жол 
– жөнекей түсіріп аламын ба дегендей бір қолымды 
хат тұрған кеуде тұсымды басып алдым. Мен үйіне 
жақындағанын үріген иттің даусынан білген жігіт 
жүгіріп далаға шығысымен, хат пен кестелі орамал 
қолына тигенде қуанғанынан мені үйіне кіргізді.  
Сандығынан қалам, қарындаш, дәптер алып 
қолыма бергеннен соң, қалтама баяғы тәттісінен 
бір толтырды да:

– Бекен інім, саған көп рахмет. Бұны қазір 
ешкімге айтпа, – деді. Мен де бұған келіскендей 
басымды шайқап қойдым. 

Мен сол кезден бері Дәулетті көріп, амандасып 
тұрғаным бүгін еді. Көктекшедегі бүлдіргенге 
көппен бірге Нұрғайша да, Дәулетте те, тағы сол 
сияқты үлкен қыз – жігіттер келіп – кетіп жүргенін 
сырттай байқап жүретінмін. Бірақ қастарына 
бармағанмын. Енді біздің қасымызға Дәулет өзі 
келіпті. 

– Балалар – деді Дәулет екеумізге қарап тұрып 
– мен кешелі бері бір қызыққа тап болып жүрмін. 
Бір әдемі жұпар иіс анау беттен шығысқа қарай 
желмен шуатыла жәйіліп өтіп кетеді. Кейде түстен 
кейін бір – екі рет қайталап, одан кейін жоқ болады. 
Оның қайдан пайда болғанын іздеп таба алмадым. 
Сендерге ондай иіс сезілмеді ме?

Мына сөзге Әмірхан да қатарласа:
– Ой, аға, біз де үш күн болды іздегелі. Мына 

өзіміз тұрған осы арадан созыла бұрқырап ғажап 
иіс өтеді. Ол да сіз айтқан уақытта пайда болады. 
Бізде іздей – іздей шаршап тұрысымыз осы. 

Сол арада барлық бүлдірген терген балалар мен 
қыздар жиналып жұпардың қалай болғаны, қайдан 
келгені туралы талқылап жатқан. Ақыры ешкім 
анығын айта алмаған соң Дәулет аға:

– Бұл мәселені үлкендерден сұралық. Ал, бүгін 
бәріміз бас қосып тұрғанда осы қасиетті туған 
жер даласын жұпарға бөктіріп, иісі бұрқыраған 
бүлдіргенімен жыл сайын балаларды риза етіп 
келе жатқан Көктекшемізге «Жұпар төбе» деп 
ат қоялық. Егер солай деп ат қоймасақ, иіскеп 
жүрген жұпарымыз сыртта жүргенде естен шығып, 
ұмытып кетуіміз мүмкін. Қалай қарайсыңдар, 
балалар?, – деді.

Төбеге жиылған топ түгелдей «Жұпартөбе» деп 
шу ете қалды. Одан кейінде әр бала жеке-жеке 
шығып бүгіннен бастап Көктекше «Жұпар төбе» 
деп айтамыз десіп, Дәулеттің қойған атына риза 
болып тарастық. 

 Балалар кешкісін үйлеріне қайтар 
алдында Дәулет тағы да:

– Жігіттер, қыздар, – деді салиқалы үнмен. – 
Ертең бәрің қалмай «Жұпар төбеге» жиналыңдар, 
Көктекшені «Жұпар төбе» деп атағанымыз үшін 
той жасаймыз, өлең айтамыз, – деді. 

Бағана мен топ ішінен Нұрғайшаны көріп қалып 
едім. Ол қыз да мені шақырып алып:

– Ертең қалмай келгін, жарай ма? – деді 
күлімсіреп. 

– Ия, әпке, келемін. Жақында әпке-жездем 
қаладан келеді. Бүлдіргенді солар үшін де жинап 
жүрмін ғой. Айтқаныңыз болсын. Қалмаймын. 

Содан кейін Нұрғайша мені құшақтап тұрып: 
– Саған рахмет інім, анадағыны ағаңа әкеліп 

бергеніңе ризамын, – деді.
Дәулет Жұпар төбеге ерте келіп екі атты етектегі 

қарағай арасына бекітіп тастап, Нұрғайшаны 
күтіп отырған. Екеуінің уәдесі бүгін шешілмек. 
Кешегі бұлардың той жасаймыз дегені балаларды 
ойын-сауыққа алаңсыз айландырып, байқатпай 
қалаға тартып кетпек екен. Әне балалар да түгел 
жинала бастапты. Бір кезде ауылдың өзі қатарлы 
бойжеткен қыздарымен бірге Нұрғайша да келе 
жатқанын көрген Дәулет жымың етіп, сұңқардай 
сілкініп орнынан қарғып тұрды. Нұрғайшаны аттан 
түсіріп жатып:

– Аттар қарағай арасында дайын тұр, – деді. 
– Онда қашан кетеміз?
– Сәскеге таман мен қарағайға түсем, соңымнан 

сенде байқатпай кел. 
Уәде осы болды. Бала-шағаға не керек. Өлең 

айтты, би биледі. Көк шөптің үстінде күресіп 
жатты. Осы қарбалас кезді пайдаланған екі жас 
қалқаға түсіп, сол кенткеннен Кегеннің өзенінен 
өтіп, қалың тоғай арасына ендеп кете барды. 

*** 
Бекен ақсақал Талдықорғаннан Алматыға бармақ 

оймен такси тұрағына келіп аялдаған. Алматыдағы 
немере-шөберелерін бір аралап, мауқын басып 
қайту жылдағы әдеті еді. Бағана осы араға келе 
салғанда «Алматыға екі адам керек, ақсақал 
сіздер бармайсыздар ма?» деген жүргізушіге 
Бекен «қарағым жалғызбын» деген. «Кемпіріңіз 
қайда? Қасыңызға алып жүрмейсіз бе» дегені әлгі 
пәтшағардың. Бекен әдейі үйге тастап кеткендей. 
«Жоқ болса қайтем, Алланың өзіне керек болса» 
деп зірк еткен ақсақалдың ашулы сөзін естіген 
шопыр тайып тұрған.  

Ия, Бекең дұрыс айтады. Кемпірі қайтқалы да 
біраз жыл болды. Үйде көп отырып жалғызсыраған 

кезде өстіп жүріп кететіні бар. «Марқұм кемпір 
алты-жеті баланы маған тастап о дүниелік 
болып кетті ғой. Ең болмаса аз жыл осыларының 
қызығын көрмей кеткенін-ай», – деп іштей езілген 
қарттың өзегіндегі запыран ойды жаңағы ақымақ 
шопырдың «кемпіріңді ертіп жүрмейсің бе» деген 
оспадарсыз сөзі тырнап аршып жібергендей 
өзін ауыр сезініп, шеттегі бір орындыққа барып 
отырып жатты. 

Содан кейін шалдан жөн сұрауға тізгіншілер 
қорқып қалды ма, жанына дабырлап ешкім 
келмеген соң ғой деймін отырған жерде қалғып 
кетіпті. Бір кезде күбір – күбірден көзін ашса, 
өзінен аздап қартаңдау қария кемпірімен келіп 
жанына жайғасып жатқанын байқады. Ысырылып 
орын босатып сәлемдескен Бекенге әлгі кемпірлі 
шал қол таяғына шақшасын тықылдатып, аздан соң 
алақандағы көкбұйра насыбайды астыңғы ерінге 
төңкеріп тастап кемпіріне қораздана бір қарап 
алып, ерніндегі насыбайдың нәріне балқып отырып 
қалған. Бекен ол кісіге үндемесе де көз қиығымен 
байқап қояды. Аздан соң көңілдене тіл қатқан 
қария:

– Ей, інім, әңгіме айта отыр. Жолаушыға жол 
азығы әңгіме деген. Аздап болса да бір-бірімізді 
білісе отыралық дегенім ғой, – деді. 

– Ақсақал, әңгіме сізден болсын, сіз менен 
үлкендеусіз ғой деймін.

– Дұрыс айтасың інім, құдайдың берген 
сексеніне де таяп қалдық. Мына кемпір де 
жетпістің мол ішінде. Бала – шағаның арқасында 
жүріп жатырмыз. 

– Бәрекелді аға, менен бір мүшел үлкендігіңіз 
бар екен. Әңгімеңізді бастай берсеңіз болады. 
Қайдан келесіз, қайда барасыз, кім боласыз, 
руыңыз дегендей.  Тілге тиек әңгіме көп атамыз 
қазақта. Құлағым сізде.

– Атың кім? – деді ерніндегі насыбайды 
саусағымен сілкіп жатып. 

– Бекен болады ағасы. 
– Е.е.е... бәрекелді Бекен інім, мына 

Талдықорғанда тұрмыста немере қызым бар еді. 
Сол босанып, кішкентайына бауы берік болсын 
айтып келіп едік. Құда – жекжат деген көп қой, 
солар жібермей біраз жүріп қалдық. Мына бар 
болғыр кемпір бөтен үйде қытықтап жанымды 
алып болмаған соң, өз үйімізге баралық – деп көніп 
келе жатқаным ғой. Болмаса тағы біраз күн аралай 
тұруға болар еді, – деп кемпіріне күлімсірей қарап, 
сақалын сипап қойып отырған шалына: 

– Ей, қу шал, қуланбай тыныш отырмайсың 
ба. Өзің ғой кетелік те кетелік, тар үйде ұйықтай 
алмайды екенбіз деп, біреудің даңғарадай үйін 
аузыңмен тарылтқан. Үйге барған соң көрейін өз 
үйіңде қанша ат шаптырарыңды. Ұят-ай ана күйеу 
баладан. Ұзындығы он құлаш көлденеңі бес құлаш 
ақ сарайына сыймай кетіп барамыз. 

– Ой, бәрекелді, аға-жеңге, өз үйім өлең 
төсегім деген елміз ғой. Үйлеріңізге барған соң 
екеуіңіздің де ойдағыларыңыз орындалып, жақсы 
ұйықтаңыздар. 

– Иншалла қарағым біздікі қалжың ғой. Баяғыда 
анау Қытайдан келгеннен Қордай жақтанбыз. 
Руымыз Дулат болған соң ағайындар да сол жақта. 
Сонау жылдары шегарадан бері өткеннен бері мына 
жаман кемпір өмірге оншақты неме әкеліп, бүгінде 
солардың қуанышында жүріп жатқан жәйіміз бар 
қарағым. Бала-шаға өскен соң жан-жаққа тарап 
кетеді екен. Балалардың бір шеті Атырауда, бір-
екеуі Астанада, Өскеменде де бір-екеуі қызмет 
істеп жүр. 

– Өніп-өскен әулет екенсіз аға, сіздерге Алла жар 
болсын! Сіздің аты-жөніңіз бен жеңгеміздің аты-
жөні кім болады? Біле отырсақ. 

– Ой, қарағым-ай, менің ныспым Дәулет, мына 
келіншек Нұрғайша. Ар жақтан бері өтпей тұрып, 
шығыс Түркістанда үйленгенбіз. Елу бесінші 
жылдары қалың елдермен бірге бізде мына тұрған 
Кеген, Жалаңаш деген жерден бері өтіп кеткен едік. 
Кеңес үкіметі кезінде Қытайдан алған біліммен 
мектепте мұғалім болып, зейнетке шықтым. 

– Ой, Дәулет аға, Нұрғайша әпке мені 
танымадыңыздар ма? Мен екеуіңізге хат таситын 
Бекенмін ғой. Жұпар төбенің бүлдіргенін бірге 
теретін күндерді еске алыңыздаршы. 

– Ей, кемпір, мынау не дейді-ей? Бекен-ау, анық 
өзіңсің бе? Ой қайран бауырым-ай, аман екенсің 
ғой. Құдайға шүкір сені көрсеткен, – деп құшақтап 
алған Дәулетпен қоса:

– Жарығым-ай, қайран бауырым сені де көретін 
күн бар екен ғой, Аллаға тәубе, – деп көзінің 
жасын сүртіп жатып, қайта-қайта Бекенге таңғала 
қарай берген Нұрғайша рас па, өтірік пе дегендей 
состиып тұрып қалыпты.  

– Ия аға, әпке, мен анық Бекенмін. Сол елу бесте 
біздің де үй осы жаққа келген. Мен ол кезде он 
екі жасар бала едім ғой. Міне, бүгін жол болып 
алдарыңызда тұрмын. 

Дәулет шал көтеріле отырып:
– Бекен қарағым, құдайдың мұнысына да мың 

шүкіршілік. Бала-шаға, келін бар шығар. 
– Келініңіз осыдан аз жыл бұрын қайтып кеткен. 
– Е..., шырағым, құдай келінге иман берсін, 

балалардың амандығын тілейік. 
– Рахмет аға, сіздер де аман болыңыздар...
Осы уақиғадан кейін Дәулеттің ұлдары 

Астанадан, Өскеменнен, Алматыдағы ат басын 
бұрып Бекенге арнайы келіп, бастарын иіп, «сіз әке-
шешемізді қоспасаңыз біз өмірге келмеген болар 
едік. Сол үшін сізді құрмет тұтып бас иеміз. Қайран 
Бекен аға, әкеме жасаған інілік жақсылығыңыз 
Алладан қайтсын. Аман болсақ өздеріңіз жидегінің 
дәмін татқан Жұпар төбелеріңізге алып барамыз. 
Рахмет сізге. Сізде біздің бір әкемізсіз», – деп 
ризалық көңілдерін білдіріп қайтып жататын 
болды. 

Базархан ЖАҚЫБАЕВ
25.05.2020 ж
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Құлжадан жеткен 
қыймас ән

«...Құлжа да біздің барған жер,
«Угай-ай» әнге салған жер.

Үшбұлақ топырағына,
Кіндік қанымыз тамған жер».

     Шығыстан келген қазақтың әні.

Қайран да, қайран жерлер-ай,
Көгілдір Сайрам көлдері-ай!
Көк Түрік садақ асынып,
құлжа қуған белдер-ай!
Ер болып туып атадан,
Есе бермеген ерлер-ай!
Арқарлар өсіп-өнсін деп,
аналығына тиіспей
құлжасын ғана азық қып,
терісінен тоқым илеген.
Қайқы қылыш қазақтың,
тұлпарының тұяғы,
қалды ма жерің, тимеген!
Еліне ақыл сөз айтқан,
тіл садағын кесе атқан,
билеушісін «би» деген.
Бес қаруы түгел тұрғанда,
Дұшпанға басын имеген!
Жекпе-жек келсе, алысып,
көкпар қылып сүйреген!
Қарағай сапты найзамен,
қарсы келгенін түйреген!
Алтай, Іле аймағын,
Емін-еркін билеген!
Қазағым менің, қазағым!
Құлаққа жетті наз әнің.
Құлжадан жеткен қыймас ән,
тазамын дейді, тазамын!
Жанымның шерін қозғады,
сол шерді мұңмен жазамын!
Сағыныш жасы көзімде,
сартабы бар сөзімде, 
сабыр бер алла төзімге!
Тербеткен ақын жүрегін,
шер-мұңға толы сезім бе?
«Угай-ай, угай, угай-ай!»
Жүрекке әуен тұнғаны-ай!
Өксікпен кермек, өзекке,
кептеле келіп тұрғаны-ай!
Көк сауытты Көк Түрік,
қырқадан құлжа қуғаны-ай!
Тұяғыменен тұлпардың,
Жазылған жалын жырлар-ай!
Өз жерім бүгін жат па екен,
Қызыл қан неге ақты екен?
Қызыл құмға көміліп,
Бас сүйек неге жатты екен?
Жанымды шерге бөктірген,
«Угай-ай» әні тәтті екен...
Қайран да, қайран белдер-ай,
көмусіз қалған ерлер-ай,
ақ сүйек толған жерлер-ай,
тоз-тозы шыққан елдер-ай!
Жаралы құлжа мөңіреп,
Сүйреле басып келгені-ай.
Заманның зары құйылып,
сорлы құлжаға төнгені-ай!
Аналығына бір қарап,
аяғын әлсіз сермеуі-ай!
Қозықандарын өсерген,
Үшбұлақ, қайран жерлер-ай,
көрместі де көргені-ай,
құдайдың басқа бергені-ай!
«Угай-ай, елім, угай-ай»...
Әншінің үні мұңды екен,
Жанарына неге тұнды екен?
Алыста жүрген арман құс,
Сағынып елін тұр ма екен?
Әні мен жаны бір ме екен?
Халықтың жасын көргенше,
«Угай-аймен» дей ме, бір кетем?!
Құлжадан жеткен қыймас ән,
Тыңдай да берем, тыңдасам!
Қазақ ақыны болам ба,
Сен жаққа мойын бұрмасам?
Шығысқа қарап, күрсініп,
Шығысқа қарап сырласам.
Күншілік жерде тұрсам да,
Үнім жетпейді жырласам,
Сөзім өтпейді зарласам!
Мен не дейін, заман-ай,
Осындай күйді таңдасаң!
Араша болсам деп саған,
Айдаһармен де арбасам!
Жаһаннаммен де жауласам!
Несіне ақын боп жүрмін,
Жырыммен қолдай алмасам,
«Угай-ай» әнге салмасам!!!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ

Елбасымыз «домбыраның үніне ұйымаған, 
жусанның иісін аңсамаған қазақты, қазақ деудің өзі 
қиын» деп дәл айтқан. Домбыра – қазақтың халық 
аспабы. Халық арасында «Домбыра – ұлттың үні» 
деген нақыл сөз кең тараған. Домбыра – қазақ 
халқының әрбір үйінде болуы міндетті және 
қажетті аспап болып есептелген.

«Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. 
Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра! 
Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана: 
Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана», – 
деп халық ақыны Қадыр Мырза-Әли жырлағандай 
халқымыздың ғасырлар бойы жинаған ұлттық 
құндылығы мен дүниетанымын дәл суреттеп 
жеткізе алатын қоңыр үнді домбыра екені даусыз.

Жетісу жерінің музыкалық мәдени мұрасы аса 
бай. Домбыра өнеріне келетін болсақ, атадан балаға 
өзгеше нақышпен жалғасқан күйшілігі де бір  ерен. 
Жетісу жерінің күйлерінде байырғы түркілік сарын 
мейлінше  жақсы сақталған.

Бойымды қазақ қаны билеген,
Қос ішегі бір-біріне тимеген,
Қазағымның домбырасы күй тартса,
Тебіреніп, ерекше бір күйге енем. 
Еңбекші ауылдық кітапханасында 1-шілде  

ұлттық домбыра күніне орай «Домбыра – ұлттың 
ұлы мұрасы» атты тақырыпта онлайн кездесу 
«Е.Сыпатаев атындағы орта мектеп» МДШО КММ 
директоры Адилов Дәулетқазы Рахымғазыұлымен 
өткізілді. Кездесуді Дәулетқазы Рахымғазыұлы 
Әбдімомын Желдібаевтің  «Ерке сылқым» күйімен 
бастады. Сұхбат барысында домбыраны ұстазы, 
айтыскер ақын Асылақын Қалиевтің бес жасында 
үйреткенін айтып, ең алғаш домбыраға қосылып 
орындаған әнін және шерткен күйлерін еске түсірді. 

Күй әлемі – адамзат мәдениетінің байлығы 

ішіндегі мұхиттай шексіз, ғажайып дүние. 
Қазақта күй өнері жақсы дамыған. Ұлы жүздің 
ішінде Жаркент өңірінде өткен небір атақты 
күйшілер бар екендігін атап кетті. Соның ішінде 
қазақтың әйгілі күйші композиторы, дирижер, 
дәулескер домбырашы, Қазақ КСР халық әртісі, 
халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің әйгілі 
«Отырар сазы» оркестрінің құрамында жұмыс 
істеген Жаркент өңірінен шыққан аудан мен облыс 
жұртшылығына танымал күйші Алтай Қасымқанов 
туралы: «Ол өз ортасында абыройлы болды, оның 
күй тарту өресі өз тұрғыластарымен салыстырғанда 
шынында биік еді, себебі ол жаңа заман үнімен 
қатар көне күйлерді де өз бойына көп сіңірген, күйге 
ерекше зейін қойған жан болатын», – деп атап өтті. 
Күйде адамның асқақ, асыл ойлары, арман мақсаты, 
ізгі тілектері, қуанышы, қайғы қасіреті мен әртүрлі 
сезім иірімдері бейнеленетінін, күйдің адамның 
жан дүниесіне тигізетін әсері орасан, сондықтан 

НАҒЫЗ ҚАЗАҚ – ДОМБЫРА
оны шынайы ықыласпен қабылдау арқылы ғана 
түсінуге болатынын айтып өтті. Тәрбиелеген 
шәкірттерінің әр қалада қызмет жасап, төл өнеріміз 
домбыраны дәріптеп жүргенін мәлімдеді. Күй 
атасы Құрманғазының күйлерінің шығу тарихына 
тоқталып, Құрманғазы Сағырбайұлының анасына 
арнап шығарған «Аман бол, шешем, аман бол» 
күйін орындап берді.

Күй  өнері – шексіз өнер. Қазақтың күйшілік 
өнерінің үлкен екі арнасы – төкпе және шертпе 
болып бөлінетінін, күйдің өз тыңдаушысы, оны 
жанымен ұғып бағалайтын өнер сүйер кауымы 
баршылық және олардың көкжиегі кеңейе түсуде. 
Күй – біздің мәдениетіміз бен тарихымыз екендігін 
айтып өтіп, 1-шілде ұлттық домбыра күнімен қазақ 
халқын құттықтап, кездесуді аяқтады.

Қаншайым КЕМЕЛБАЕВА, 
Еңбекші ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 23  маусым 
– Мемлекеттік қызметшілер күні мерекеге орай өткізетін жыл сайынғы  
республикалық конкурс осылай аталады. 

Бүкіл республикамыздағы мемлекеттік қызметшілер арасында болған осынау беделді 
байқауда  біздің өңірден қатысқан үміткерлер арасында  аудандық мәдениет және тілдерді  
дамыту бөлімінің бас маманы Бегімбет Нұрәділ Нұртілеуұлы мен Үлкенағаш ауылдық 
округінің әкімі Нұрахметов Ермек Еркінұлының мерейі үстем болды. «Жүзден – жүйрік, 
мыңнан – тұлпар»  демекші, көптеген әріптестерінің арасында ерекше көзге түскені үшін 
оларға ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің 
басшысы Л.Бейсеқұлова АЛҒЫС жариялады.

Бұл марапатты үздік мемлекеттік қызметшілерге Панфилов ауданының әкімі 
Т.Ә.Өмірәлиев табыс етті.

Қазақстан Республикасының Үздік 
мемлекеттік  қызметшісі

Кітапсүйер қауым үшін қуанышты 
жаңалық! Жуырда сәбилер мен 
балалардың ой-танымын арттыруды 
көздеген «Бақытты жанұя» ойын 
кітапшасы жарыққа шықты. Кітап авторы 
– Айтқұрманова Жанар Қуандыққызы. 

«Дүниенің кетігіне кірпіш болып қалану 
– әр адамның арманы. Сіздің қолыңыздағы 
«Бақытты жанұя» бүлдіршіндерге арналған 
ойын кітапшасының тәрбиелік мәні өте зор. 
Баланың ой-өірісін қалыптастыруына, кітап 
оқуға деген ынтасын оятуға көмектеседі! 
Қазір елімізде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында түрлі игі бастамалар 
қолға алынып жатыр. Осы кезеңде сәбилердің 
болашағына пайдалы істерді қолға алып, 
ұлттық құндылығымызға көбірек назар 
бөлуіміз керек. XXI ғасырдың зымыраған 
уақытымен таласа өсіп келе жатқан сәбилер 
ұялы телефоннан бас алмайтынын айтпасақ 
та жетік білесіздер. Бұл ойын кітапшасы 
бүлдіршіндеріміздің сол ұялы телефонға 
деген тәуелділігін тоқтатуға көмектеседі. 
Өздеріңіз байқағандай кітапшамызда ұлттық 
ою-өрнегіміз, киімдеріміз, тағамдарымыз 
суреттеледі. Бүлдіршіндердің тілдеріне жеңіл 
де қызықты жаңылтпаштар, жұмбақтар 
және бабаларымыздың нақыл сөздері 

мен мақал-мәтелдерін ойын барысында 
жаттап ала қояды. «Бақытты жанұя» ойын 
кітапшасы сәбилеріміздің сүйікті құралына 
айналатынына сенімім мол! Болашақта бұл 
кітапша өз жалғасын таппақ. Осы кітапшаның 
шығуына қолдау көрсеткен отбасыма 
алғысымды білдіремін! Жанұяларыңыз 
бақытты болсын!», – дейді кітап авторы.

«Ойын балаларын тәрбиелеуде тек 
кітапты оқып бере салу жеткізіліксіз. Бұл 
кітаптың ерекшелігі сол – мұнда ырым-
тиымдар, мақал-мәтелдер, тәрбиелік мәні бар 
дүниелер балаға тапсырма ретінде беріліп, 
ойын түрінде үйретіледі. Сонымен қатар 
түрлі-түсті суреттермен безендірілген, қиып 
алынатын фигураларды ретімен, өз орнымен 
орналастыру баланың зейінін арттырып, 
танымын кеңейтеді деп ойлаймын. Кітапқа 
қосымша суретті кітапшасы да бар. Оны 
балалар түрлі-түсті қарындашпен бояу 
арқылы өз ойларын дамытады. Қызымның 
бұл бастамасын қуана құптап, қолдау 
көрсеттім», – дейді елімізге белгілі актер 
Қуандық Шәкіржанов. 

«Бақытты жанұя» әр баланың қолынан 
түспейтін, таным көкжиегін кеңейтетін кітап 
болмақ. Кітапқа тапсырыс беру – 87079793797 
телефон нөмірі арқылы жүзеге аспақ. Кітап 

«Бақытты жанұя» – балаларға 
базарлық

«Қазпошта» арқылы Қазақстанның барлық аумағына тегін 
жеткізіледі. Кітап бағасы – 3500 тг. Төлемді Каспий Голд арқылы 
жасауға да болады. 


