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РЕСЕЙ АЛЯСКА МЕН ІЛЕНІ 
НЕГЕ САТТЫ?

Қоғам айнасы

Бүгінгі жастардың тағы бір жағымсыз 
«ауруы» телефон болып барады. Компьютер 
де емес, басқа да емес, кәдімгі қалтаға салып 
жүретін ұялы телефон. Ес кірген баладан, 
етек жапқан жасөспірімдерге дейін (солардың 
санатында ержеткендер мен бойжеткендер 
де бар) ұялы телефоннын «құлына» айналып 
барады. 

БАЛАЛАРЫМЫЗДЫ 
ТЕЛЕФОН 

«ТҰТҚЫНЫНАН» 
ҚАЛАЙ ҚҰТҚАРАМЫЗ?

Ол пәленің де көз қызықтырар не бір 
түрлері самсап тұр. Алма деп, қалтаңа салма 
деп тағы айта алмайсың. Алты жасынан 
бастап соған байланып өскен жастар, ересек 
болғанда да одан ажырай алмай, тәуелді күйге 
түседі екен. Есіңді жаулап алатын есіртікінің 
бір түрі дерсіз. Дүниенің бар қызығы 
алақандай «айнада» тұрғандай соған телміріп, 
бар дүниені ұмытып есеңгіреп отырғандары. 
Ас үстінде де, біреумен тілдесіп отырып та, 
көшеде кетіп бара жатқанда да құлақтарында 
телефон. Өзімен-өзі сөйлеп, өзінен-өзі күліп 
немесе өзімен өзі ұрсысып бара жатқан 
адамдарды көргенде амалсыз жағаңды 
ұстайсың. Жеңдерінен тартып тоқтатпасаң, 
бір нәрсе сұрайын деп сөйлесең естімейді. 
Дәл осы жағдай дүниежүзі халықтарында 
бірдей ме, жоқ, біздің қазақ балаларында ғана 
сондай ма, ұға алмадым. 

Ойлаймын. Бүгін мемлекеттің барлық 
саласында жұмыс істейтін жастары бар, 
жасамыстары бар, бәрі бала кезінен сиқырлы 
айнаның сиқырына арбалмаған, тұтқынына 
түспеген ұрпақ. Себебі, біздің бағымызға бұл 
пәле кейіндеу келді. Біз сол телефондарды 
қолдансақ та, жастарға ұқсап санамыз тұтқын 
болып қалған жоқ. Оны керек жерінде ғана 
пайдалануға ерік-жігеріміз жетеді. Ал, 
енді бүгінгі балабақшадан бастап, мектеп, 
жоғарғы оқу орындарын тәмәмдаған ертеңгі 
жас ұрпақтың өмірін көз алдыма елестетуден 
қорқам. Олар қалай отбасын асырайды, қалай 
еңбек етеді, ғылым мен білімді қалай игереді, 
мемлекетті қалай басқарады? Миларында 
қалта телефонның айнасының ішіндегі 
жасанды елестен басқа ештеңе жоқ болса?

Баласының болашағын ойлаған ата-ана 
көз майын тауысып, сабақ та оқымай, кітап 
бетін де ашпай, ойынға да қызықпай, бар 
дүниеден баз кешкендей телефонға үңіліп 
қалған үрпекбастарды күнде көріп, ештеңе 
ойламайды деп айта алмаймын. Ендеше, бұл 
заман «індетімен» қалай күресеміз ағайын?

Ұялы телефон мен компьютер бүгінгі 
уақыт талабы. Онсыз өмір жоқ деуге болады. 
Онсыз ешқандай жұмыс жүрмейді. Ол біздің 
өмірімізге қуаныш әкелген заман жаңалығы. 
Ісіміз ілгері жүргенде – қуантады, ұрпағымыз 
мәңгүртке айналғанда – жылатады. Бір беті 
– күн, бір беті – түн дейтін нағыз пәлекет. 
Сол пәлекеттен  балаларымыздың санасын 
арашалау біздің, ата-ана, мұғалімдер, 
мемлекеттік ұйымдар мен қоғамдық 
орталықтардың басты міндеті деп түсінеміз. 
Бұл «дертке» ертең өзі жазылады деп 
немқұрайлы қарасақ, болашағымызды 
ойламағанымыз. Болашақ керек екен – «дерт» 
асқынбай тұрғанда күресті күшейтуіміз керек. 
Балалар мен телефонның арасына белгілі бір 
уақыттарға шектеу қоюымыз қажет болар? 
Басқа да амалдарын қарастырайық. «Қалай?», 
«Қайтіп?» деген сұрақтардың жауабын бүгін 
таппасақ, ертең кеш болуы әбден мүмкін, 
ағайын!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ

XIX ғасырда Ресей үшін ең 
үлкен табыс көзі – жер сату болды. 
Алып территориялар мен шұрайлы 
мекендерді сатты. Соның қатарында 
Аляска мен Іле бар. Тарихқа көз 
жіберсек, Аляска – үндістердің жері. 
Іле – үйсіндердің жері. Алясканы 
Америкаға сатты, Ілені Қытайға (Чиң) 
сатты. 

Ресей Сібірді жаулап алған соң 1784 
жылдан бастап Беринг бұғазы арқылы 
үндістер жері Аляскаға өтті. Бастапқыда 
үндістермен сауда-саттық жасап тұрды. 
Сауданы сылтауратып ақырындап 
ішкерлей еніп, дін таратып, христиан 
шіркеулерін салды. Қарапайым халықтың 

қарсылығына қарамастан өз меншігі 
ретінде бақылау орнатты. Ресей 1853-1856 
жылдарды Қырым соғысында Түркия, 
Ұлыбритания, Францияның армиясынан 
жеңілді. Осы сәтте Ресей үшін екі жағдай 
қатар келді. Бірінші, енді Ресей үшін 
алыстағы Алясканы қорғап тұру қиын деп 
есептеді.

Екіншіден, соғыстың өзі 
экономикалық шығын әкеледі, билік 
Алясканы сатып, пайдаға кенелуді 
көздеді. 

Ресей мен Америка 1867 жылы 30 
наурызда Вашингтонда Алясканы сату 
туралы келісім жасады. Келісім бойынша 
1 миллион 519 мың шаршы шақырымдық 

алып территория 7,2 миллион долларға 
сатылды. 

Қазіргі Іленің жер ауданы 56 мың 
шаршы шақырым. Іле Қазақ автономиялы 
облысына төте қарасты 8 аудан мен 1 
қала орналасқан. Іле өзенінің 71%-ы осы 
өлкеден толығады. 

Іле жыл санауымыздың II ғасырынан 
жыл санауымыздың V ғасырына дейін 
үйсін мемлекетінің маңызды бөлігі болды. 
Одан кейін үйсін халқы тірек болған 
Юебан, Батыс Түрік, Түркеш, Қарлұқ, 
Қарахан қатарлы қағанат, мемлекеттердің 
меншігі болды.

(Жалғасы 2-бетте)

Тазабек батыр жайында мен оқыған 
жазба дерек 1846 жылдың 23 маусымынан 
басталады. Сол күні Албан, Суан, Дулат, 
Шапырашты, Жалайыр тайпаларының 
сұлтандары мен билері генерал 
Вишневскийдің қатысуымен орыс қол 
астына қарайтын болып келісімге қол қояды.

Бұл рәсім Қапалда өткен болу керек. 
Өйткені ұлы жүз қазақтарын басқару орны 
1862 жылға дейін сонда болған. Осы құжатта 
Тазабектің де қолы мен мөрі бар. Онда 
Тазабектің аты-жөні орысша «Пусырманов» 
деп көрсетілген. Ал арабшасында 
«Мұсылманов» деп тұр. Бәсе деймін-ау, 
ХІХ ғасырдан бұрын қай қазақ баласына 
«Пұсырман, Басұрман» деп ат қойсын-ау. Ол, 
сөз жоқ, орыс шенеуніктерінің бұрмалауы. 
Медеу шатқалын иемденген кісінің де аты-
жөні осы тектес өзгертілген деп ойлаймын.

Төре тұқымына жатпайтындықтан, 
Тазабек, әрине, ол кезде сұлтан болмады, 
бірақ әрі би, әрі рубасы екені даусыз. 
Атағы, билігі болмаса, тайпа атынан ұлы 
жиынға қатысуы екіталай-ды. Тазабек 
жайындағы одан кейінгі деректі Шоқан 
Уәлиханов қалдырған. Ол өзінің Қашғарға 

«ҚҰЛЖА ІСІНІҢ» ҚАҺАРМАНЫ
сапары жайында «Қашғар күнделігін» 
жазып қалдырғаны баршаға мәлім. Ол 
күнделік алғаш Әлкей Марғұланның 
құрастыруымен шыққан бес томдығына 
«Қашғар күнделігінің» бір нұсқасы болып 
енген екен. Сонда Шоқан 1859 жылы 14 
қыркүйекте Қулық тауына, Кеген өзеніне 
қалай барғанын жазады да, Кеген өзенінің 
бойында отырған Тазабек ауылында төрт 
күн аялдағанын айтады.

1846 жылдан бері он үш жыл өткен. 
Ол кездің салт-дәстүріне ой жүгіртсек, 
төре Шоқан кез келген үйге қона салмаған, 
қасындағылары ондай жерге қондыра да 
қоймаған. Соған қарағанда, Тазабек өз 
тайпасының ортасында өте беделді адам 
болған. Сол сапарында Шоқан Тезек төренің, 
Боранбайдың суретін салып, олар жайында 
пікірін жазып қалдырса, Тазабек туралы түк 
айтпайды. Неге? Ұнамаған ба? Ұнамаса, 
ондай ауылға төрт күн бойы аялдай ма?

Менің ойымша, екеуінің арасында айтуға 
болмайтын әңгімелер болған. Тазабек, 

сірә, Шоқанның айтқысы келе бермейтін 
жағдайларды да сұраған болу керек, оған 
Шоқан жауап та берген болар. Сондықтан ол 
Тазабек туралы тәптіштей бермеген. Менің 
олай ойлайтын себебім: арада 4-5 жыл өтер-
өтпес орыс ұлығынан прапорщик деген 
атақ алған Тазабек орысқа бағынбайтын 
болып шыға келеді ғой. Өзі де көтеріліп, 
албандарды да көтеріп, Колпаковскиймен 
ашық соғысуға шықты емес пе? Оған, 
біріншіден, өз көрген-білгені әсер етсе; 
екіншіден, Шоқан сияқты өзі сыйлаған 
оқымысты адамның кей пікірі де әсер етуі 
әбден мүмкін емес пе? Отаршылдардың 
түпкі пиғылын Тазабек батыр тереңнен аң-
ғарған. Мен «Әй, дүние-ай!» романымда 
оның осы жайындағы болжамын былай 
түйіндедім: «Бір орыс – бауыр, бес орыс – 
ауыл, жүз орыспен санасасың, мың орысқа 
бағынасың».
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(Басы 1-бетте)

Шағатай, Моғолстан мемлекеті 
тұсында Іледе негізінен көшпелі үйсін 
тайпалары мекен етті, олар біртұтас 
Моғол деп аталды. Алмалық – саяси-
экономикалық маңызды орталық 
қала болды. Іле XV ғасырдың екінші 
жартысында Қазақ хандығына қосылып, 
үйсін тайпалары Жұлдыз жеріне дейін 
мекендеді. Алайда, XVII ғасырда Жоңғар 
шапқыншылары Ілені тартып алып, өз 
иелігіне қосты. XVIII ғасырдың екінші 
жартысында Чиң патшалығы Жоңғар 
хандығына шабуыл жасап, 1759 жылы 
Ілені өз бақылауына алып, 9 әскери бекініс 
орнатты. Десе де жетісу қазақтары 1830 
жылдардан бастап жылына 60 ат салық 
төлеп, Тоғызтарау, Шапшал өңірлеріне 
мал отарлатты. Қабанбай би тұрақты 
мекендеуге рұқсат алды. 

1860 жылдан бастап Жетісулық Ұлы 
жүз қазақтары Ілеге шабуыл жасап, Ілені 
қорғап тұрған торғауыт-қалмақтарды 
қырып-жойып, Ілені тартып алды. Тірі 
қалған қалмақтар Жұлдыз жеріне қарай 
асты. Іледегі Чиң армиясы дәрменсіздік 
танытты. 1862 жылы Іледегі қазақтар 5 
болыс ел болды. Саурық, Бұқа (Тұрысбек) 
қатарлы батырлар бас болып, далалы 
аймақтар қазақтардың бақылауына өтті. 
1862 жылы Құлжа маңында қазақтардың 
қолдауымен тараншы-ұйғырлар мен 
дүңгендер бас көтеріп, Чиң патшалығына 
наразылық білдіре бастады. Ұйғыр-
тараншыларды Әлахан, Әбдірасул, 
Садыр палуан, ал дүңгендерді Аджы 
ахун басқарды. 1864 жылдан бастап 
көтеріліс қанды шайқастарға жалғасып, 

РЕСЕЙ АЛЯСКА МЕН 
ІЛЕНІ НЕГЕ САТТЫ?

1866 жылы Іледегі Чиң патшалығының 
билігі жойылып, Іле Сұлтандығы 
құрылды. Сұлтандықты ұйғыр, қазақ, 
дүңген, қырғыз қатарлы ұлттар құрады. 
Халқы 100 мыңнан астам болды, оның 
ішінде қазақтар 25 мыңан астам, ұйғыр-
тараншылар 50 мың адам. Орталығы 
Құлжа қаласы. 

Тазабек батыр 1871 жылы Ресей 
жасағымен соғысып, 300 жасақ және 
бірнеше мың түтін халықты бастап 
Ілеге өтті. Тазабекті қуып келген 
Ресей армиясы Құлжа маңында үлкен 
соғыс жасады. Тазабек қолға түсті. 

Іле қазақтарының басшысы Саурықты 
Текесте өлтірді. Осылайша Іле патшалық 
Ресейдің қарамағына өтті. Бірақ, Ресей 
Ілені ұзақ уақыт билеп тұра алмайтынын 
сезді. Қырым соғысында тас-талқаны 
шығып жеңілгендіктен, енді өзіне жау 
тапқысы келмеді. Көп кешікпей Ілені 
қайтару бекіміне келді. Оның үстіне 
Іледегі тайпаларды толық бағындырып, 
басқару қиынға соғатынын сезді. Ілені 
кімге қайтару керек екені әу бастан 
белгілі болды. Ілені қазақ пен ұйғырға 
берсе, олар қайтадан мемлекет құрып, 
Оңтүстіктегі Жетішаһарлықтармен, Анг-

лиямен байланыс орнатып, Орта Азияға 
қатер төндіретінін білді. Ресей Ілені 
Қытайға қайтару үшін 1876 жылы 11 
сәуірде кеңес өткізді. Қытай өкілі Чун Хоу 
1878 жылы Париж арқылы Петербургке 
келіп, Іле мәселесі жөнінде Александр 
II патшамен кездесті. Ілені қайтару 
мақсатында Қытай мен Ресей 1879 жылы 
20 қазанда Ливадия келісімін жасады. Бұл 
келісім бойынша Ресейге Текес өзенінің 
аңғары, Мұзарт асуы және Борохудзир 
(Бурақожыр, Бөріқұзар өзені – Панфилов 
ауд., Көктал ауылы) бекінісі берілетін 
болды. Сонымен бірге Ілені алуға кеткен 
әскери шығынды төлеу (4 милиион 
рубль), Ресей саудагерлеріне жеңілдік 
берілетін болды. 

Бірақ, Чун Хоудың Ресеймен жасасқан 
бұл келісімін Чиң патшалығының 
сарайындағы мәнсаптылар дипло-
матиялық жеңіліс деп бағалап, келісімнің 
күшін жоюды талап етті. Тіпті, Ресеймен 
соғысуға дайынбыз деп жар салды. 
1880 жылы Іледе Ресейдің 14 әскери 
батальоны тұрып жатты. Ресей де 
соғысқа дайындалды. Алайда, Ливадия 
келісімінен соң екі жақ 1881 жылы 12 
ақпанда Петербургте қайтадан келісім 
жасасты. Бұл келісім бойынша Іленің 
өтемі үшін Қытай Ресейге 9 миллион 
рубль металл ақшамен төлем төлейтін 
болды. Ресей Текес өзені мен Мұзарт 
асуынан бас тартты. Осылайша Іленің 
жерлік халқының құқығы аяққа тапталып, 
отарлықтың қамытын қайтадан киді. 
Ежелден еншісі бөлінбеген қазақтар екіге 
айырылды. Көк тіреген таулар қалды, 
мөлдір бұлақ сулар қалды...

Ертай ЖОМАРТ

Жаркент өңірінде ескіше 
оқып, ел аралап, көпті көріп 
көңіл көкіректеріне түйгені, 
айтарлары көп ақсақалдар 
мен ел ағалары бүгінгі күні 
сиреп калса да, олардың 
білтелеп айтып кеткен би-
болыстар туралы білгендері 
халық арасында көп 
кездеседі. Менің оқырманға 
жеткізейін дегенім, сонау 
1954 жылдан бастап 
әкелеп, ағалап, алдарынан 
кесе өтпей, қадір-құрмет 
тұтатын қасиетті ақсақал 
әкелерімнен, сезімтал, сыр 
мінезді ағаларымнан естіген 
ел-жұрт арасындағы аңызға 
айналған, шежіре сарынды, 
мөлтек әңгімелер. Осы 
бір игілікті істі атақты 
Қараменде биден бастағалы 
отырмын.

Қараменде би
Зерделі адамдардың айтуынша 

Тоқарыстаннан шыққан Қараменде 
би ХVІ ғасырда өмір сүрген. Сол 
ХVІ ғасырдың аяқ кезінде Суанның 
Тоқарыстан мен Байтүгей баласы Сыр 
бойынан жер ауып келіп, осы Жаркент 
өңірін мекендеп, орнығады. Суанның 
Қанбағыс, Досбағыс деген балалары 
(Бағыс суандар) сол Сыр бойын мекендеп 
қалады. Қараменде би, жалайыр 
Ескелді әулие мен Балпық әулиеден 
бұрынырақ өмір сүрген. Қараменде 
бидің халыққа жасаған игі ісі: Сырдан 
ауып келген Тоқарыстан мен Байтүгей 
руларына мекендейтін жер мен суларын, 
жайлау, көктеу, қыстау, күзектерін 
әділдікпен бөліп беріп, ер іргесін 
ірітпей, бекемдей түскен. Суанның үлкен 
баласы Тоқарыстанға Өсек өзенінің батыс 
жағын, Қарақайыңнан бері қарай батыс 
солтүстігін, Орбұлақ пен Қызылқия, 
Қарақол, Есенқұл, Торыайғырдың асуы, 
Үйгентас, Қызұясы, Көл, Кепелі, Қойтас, 
Ақдала, Китің, Қарасай, Қарабастау, 
Баркөрнеу, Қызылеспе, Доланқара 
сияқты жайылым, жайлаулар мен қыстық 
мекендерін, Оңтүстік шығысында Іле 

өзеніне дейінгі Қарадала, Кермеағаш, 
Қызылжиде, Көкағаш, Аққұм, Айдарлы, 
қысқасын айтсақ Бурақожыр (Қу) 
өзенінің екі қапталын толық бөліп 
берген. Байтүгей ауылына, Өсек өзенінің 
шығыстағы Қорғас өзеніне дейін 
батыс солтүстігін, Жоңғар тауының 
(Еренқабырға) оңтүстік қапталын Қазан 
көлі мен Мыңшұңқырға дейін шығыс 
оңтүстігін, Іле өзеніне дейін мекен-жәй, 
ата-жұрт етіп берген. Елдің саны өсіп, жер 
көлемі артып, іргелі елге айналған шақта, 
отыз жылдық билігімен қоштасып, оны 
өз баласы Садыға өткізген. Қараменде 
би тұсында, Суанның Елтінді батыры, 
Бағай батыры, Мырзакелді, Кебенек 
(Үмбет), Есет, Қошқар, Туматай, Аралбай, 
Сады, Биғаш батырлары ел қорғаны 
болған.

Сады би
Қараменденің бел баласы Сады 

би өзі батыр және тік мінезді, кесірлі, 
бай адам болған екен. Садының 
үлкен бәйбішесінен 9 ұл болады да, 
Аңырақайдағы қалмақ-қазақ шайқасында 
Жоңғардың қолбасшы батыры Әмірсана 
қолға түсіп, соның қызын Сады би 
тоқалдыққа алады.

Әмірсананың қызынан Тана деген ұл 
туады. Екі әйелден он бір ұлды болған 
Сады масаттанып жүргенде, еліне 
жау шапты деп жаушы хабарға келсе, 
кесірленген Сады: «мені жау тұрмақ, 
құдай да шаппайды», - деп астамшылық 
жасайды. Сол жау шапқан күні Садының 
сегіз баласы қырылып, Тана мен Жәйіл 
деген екі ұлы тірі қалады. Бірақ, сол 
шапқыншылықтан зардап шеккен Сады 
да, оның екі әйелі де көп ұзамай дүние 
салады.

Садының бәйбішесінен қалған 
Жәйіл, әкесінің сан жетпейтін, сал 
қара жылқыларын Тәшкенге барып 
саудалаймын деп, бірнеше жыл жоғалып 
кетіп, әрең қайта оралады.

Тана би
Садының Әмірсананың қызынан 

туған ұлы Тана кедейшіліктің тауқыметін 
тартып, аздаған шаруасын бағып жүргенде, 
төбе-төбеге жиналып, жер дауын, жесір 
дауын, ердің құнын дауласқан Суан, 
Албан, Жалайыр елдерінің би-болыстары 
жан-жақты салиқалы шешім айта алмай 
тарасатын көрінеді. Бұны байқап қалған 
Тана үлкендердің айтқандарына құлақ 

түріп, оңды келісім болмағанына ренжіп 
жүрсе керек.

Бір күні жиылған топтың ішінен 
Тананы байқап қап: «Ей, бала күнде 
осында кеп тың тыңдайсың, не ұқтың, 
ұқсаң айтарың бар ма?» деп назар 
аудара, сөз тастайды. Тана тұрып: 
«Менің ұққаным, асқар тауда бір мін 
бар асу бермейді, тасыған су да мін бар 
өткел бермейді. Шешендер, сендердегі 
үлкен мін – өздеріңнен басқа адамға сөз 
бермейсіңдер» десе керек. Сонда, «осы 
дау-дамайдың шешімін сен айтып көрші» 
десе, Тана: «Басында бірге туыспау керек, 
бірге туысқан соң, пәле қуыспау керек, 
сен, барымталаған малды қайтар, сен, 
олжалаған жесірді қайтар!» деп шешім 
айтыпты. Кәртейіп, билікке араласпай 
отырған Қараменде би өзінің немере 
ұлы, Тананың тапқырлық билігіне 
сүйсініп, 17 жасында Тоқарыстанға би 
сайлапты.

Әдепхан ТӨРЕХАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
ақын, этнограф.

Көктал ауылы. 

СУАННЫҢ БИЛЕР ДИНАСТИЯСЫ
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Әкемнің басынан өткерген талай 
оқиғасы, жүрегінде әлдилеген 
талай сыры маған ән болып 

берілгендей көрінеді... Әкем Қабимолда 
Жанпейісұлы 1921 жылы дүниеге келген 
екен. 1932 жылы, аласапыран заманның 
желімен, ел үркінде арғы бетке көшкен. 
«11 жасымда әкемнің арқасына жабысып 
отырып арғы бетке өткенім есімде» деп 
әңгімелеп отыратын. Атам Жанпейіс үлкен 
діни білімді адам болыпты. Жаркенттегі 
Кекілсайда Жанпейіс атам мешіт салып, 
талай шәкірттің сауатын мұсылманша 
ашқан. Бай, молданы қудалаған уақытта 
Қызыл өкімет атамды да қамап, тергеуге 
алған. Ілік іздеп, ел ішінен сұрастырса, 
«Жанпейіс ақсақал елден бір тиын да алған 
жоқ. Керісінше, өлім-жітімде немесе мал 
атаған сәтте өз малын жағдайы нашарларға 
бөліп беріп отырған», – дейтін көрінеді 
жұртшылық.

Тергеуші де иманжүзді адам болды ма 
екен, атама: «Ақсақал, мына заманның райы 
қалай боларын білмейміз. Бірақ бәрібір 
сізді тыныш қоймайды-ау. Қазір босатайын, 
дегенмен бала-шағаңызды алып, елмен бірге 
арғы бетке көш түзеңіз», – деп ақыл қосыпты. 
Содан атам Қытай ауған. Арғы жақта жағдайы 
жақсы болмаған сыңайлы. Бала оқытып күн 
көрген. Атам қай жерде қайтыс болғанын, 
оны қайда жерлегенін әкем жазып беріп 
еді. Әкемді және қалған ел-жұртты елдің 
үлкендері көшіріп шекараға әкелген. Әкем 
сол Қытай тарапындағы шекара маңында 
ер жетіпті. Апам Жүзік Шынтайқызы 
шешем Үмітхан Демеуқызын әкеме өзі 
таңдап алып берген. Өз апам мен нағашы 
апам, ата-анам – бәрі бір шаңырақта тұрған.

...1955 жылдары әкем елші кеңсесіне 
арбамен тас тасиды екен. Аулаға тас төгіп 
жүрген бір күні елші сыртта темекі тартып 
тұрып: «Әй, бала!» – деп шақырады. Әкем 
қасына барған. Елші: «Советке өтесің бе?», – 
деп сұрапты. Ел Совет жаққа енді қозғалып 
жатқан кез. Әкем ойланбастан «өтем» 
депті. «Онда жиырма адамды тізімдеп 
алып кел», – депті Елші. Сөйтіп, әкем 
туыстарының бәрінің аты-жөнін тізіп, сол 
тізім бойынша құжат дайындапты. «Бәріміз 
елге алғашқылардың бірі болып өттік» деп 
отыратын әкем.

Әрине, әкемді шекара маңындағы 
Жаркентке қалдырмаған. Бішкек жақтағы 
Тоқмаққа апарып тастаған. «Күндіз үйдің 
есігін құлыптап, бала-шағамызбен егін 
алқабына жеткізетін де, кеш батқанша 
үйге кіргізбейтін» дейтін әкем. Үлкен ағам 
ол кезде ойын баласы: «Мақта тергізетін. 
Қолымызға тікен кіреді. 4-5 жастамыз. 
Тікенді ала алмай жылап қалатынбыз», 
– деп еске алады ол күндерді. Содан 
үлкендер «бұлай болмайды екен» деп 
ұйымдасып, түнделетіп көштің бетін 
Жаркент жаққа түзейді. Қашқандай болып, 
Шуға бір машинамен жетіп, пойызға мініп 

Нұржан ЖАНПЕЙІСОВ, әнші: 

ӘКЕ РУХЫ ҰДАЙЫ ҚОЛДАП, 
ҚОРҒАП ЖҮРЕТІНІН СЕЗЕМІН

Сарыөзектен түсіп қалған. Одан Жаркентке 
жеткен. Бұл жақта ағайын, ел-жұрт бар. 
Осындай елдің қатарына келіп қосылыпты.

Әкеміз 9 баланы өсіріп жеткізді. Мен 
– үйдің кенжесімін. Әкем де үлкен діни 
ілімді кісі болатын. Көп оқитын. Әсіресе 
Абайды түгел жатқа білетін. Әңгімесін 
Абаймен түйіндейтін, ұдайы Абайды алға 
тартатын. Кішкентай кезімізден Абай сөзін 
құлағымызға сіңіріп өскен себебіміз – осы. 
Әкем Абай өлеңдерін өзінің екі әуеніне 
кезек-кезек салып, айтып отыратын. Оның 
бірін былтыр наурыз айындағы ән кешімде 
ең алғаш сахнаға алып шықтым. Абайдан 
бөлек, әкем бұрынғы ақындардың өлеңдерін, 
әсіресе айтыстарын жатқа айтатын. Күй 

тартатын. Ол тартқан күйлер, қазір ой 
елегінен өткізсем, тарихи күйлер екен. 
Ақындар айтысын да толғайтын. Әсіресе 
Бақтыбай мен Қыпшақбайдың айтысын жиі 
айтатын. Ол айтыс кітапқа да енген. Бірақ 
кітаптағы нұсқасы өңделіп, кейбір сөздерін 
өте жұмсақтап беріпті. Сол айтысты әкемнің 
орындауында тыңдағанда мүлде бөлек 
еді. Себебі, өте өткір, адуынды айтыс-тын. 
Өкінішке қарай, ол кезде әкемнің әндерін 
жазып ала қоятын жағдай болған жоқ. Бірақ 
бір таспаға үзік-үзік жазып алғаным бар. 
Бір ағамыз камерасын көтеріп келе қалды, 
сөйтіп, әкемнің домбыра тартып отырған 
сәтін түсірдік. Бірақ сапасы нашар. Сол 
сақтаулы тұр. 1985 жылы 5-сынып оқып 
жүрген кезімде әкем мені қалаға – Жаркентке 
алып барды. Ауданда жалғыз фотосалон 
бар-тын. «Жүрші, екеуіміз суретке түсейік» 
деді. Міне, әкеммен түскен сол сурет – бір-
ақ суретіміз ғана бар.

Кейін Дәкең – Дәнеш Рақышевтың 
алдына барғанда, ұстаз үйреткен әндерін 
еш қиналмай айтуымның үлкен бір себебі 
– жастайымнан ол әндерді құлаққа сіңіріп 
өскендігім болар. Үйде менен басқа 
балаларының барлығы домбыра тартып, 
ән айтады. Бірақ өнердің соңына түскен 
ешқайсысы жоқ. Сонымен, 90-шы жылы 
Дәкеңе бардым. Мені тыңдап, кімнің баласы 
екенімді, әкемнің жасын, домбыра тартатын-
тартпайтынын сұрады.

Дәнеш ағаның досы Тұрғанғазы 
Жапарқұлы әкемнің досы болатын. Бір 
ауылда тұрған екен. Сол Тұрғанғазы аға: 
«Дәнешке қосылсаңшы», – деп айтыпты. 
Әкем Дәкеңді іздеп барса, қатарына қосар 
еді деп ойлаймын. Алайда әкем діни ілімді 
еді. Содан бұл жолға түсуге аса ықыласты 
болмаған шығар. Оның үстіне, ол кісі 
арғы жақта қиындықты көп көрген. Көшіп 
келгеннен кейін де қиындықтан бірден 
арыла қоймапты. Тоқмақтан елге жеткенде 
сол кездегі директор Головацкий бұзаулы 
сиырды жетектеп, есіктің алдына бидай 
әкеп төгіп, жұмыс тауып беріп, үлкен 
қолдау көрсеткен. Содан кейін әкем де: 
«Мен де еңбегіммен көмегін өтейін», – деп 
қара жұмысқа кеткен. Мұрап болған. Суды 
белшесінен кешіп жүріп, әкем кейін соның 
зардабын қатты тартты. Науқас меңдеп 
үйде жатып қалды. Бірақ бұл ауруға да бой 
бермеді. 1967-68 жылы науқасқа ұшыраса 
да, 2003 жылы, 85 жасында қайтты. 

Әкем арғы жақта жүргенде Абай сөзін 
жүрегіне тоқыпты. Ол уақытта Абайдың 
қалың сары кітабы бар. Сол кітап әкемде 
болды. Науқастанғаннан соң әкем көлеңкеге 
отыра алмайтын. Ұдайы жылу іздеп жүретін. 
Есіктің алдында, күншуақта жатып алып, 
басын ғана көлеңкелеп, Абайдың кітабын 

қайталап оқып отыратын. Әкем осында 
келгеннен кейін жаңадан сауат ашқан. 
Бірақ мұсылманша бұрыннан ілімді болған, 
Құранды жатқа білетін. Ауылда науқастарға 
дем салатын. Намаз, Құран үйрететін. Қазір 
ауылдағы имамдар: «Әкеңнен оқығанбыз 
ғой. Сол кісінің ілімі», – деп жатады.

Біз мектепте оқып жүргенде алғашқы, 
соңғы қоңырауларға әкемді шақыратын. Ол 
балалардың оқу оқығанын сондай ұнатты. 
Біздің де білімімізді қатты қадағалады. 
Сабаққа аяқ астынан кіріп келіп, соңғы 
партаға отыра кететін еді. «Балам, ар жақта 
да болдық. Алғаш көшіп келгенде де бізде 
мынандай үй, мынандай дүние болған 
емес. Тонның бір жағын астымызға, бір 
жағын үстімізге төсеп күн көретінбіз. Қазір 
дастарқан үсті самсап тұр. Бидайды қуырып 
күнелткен кезіміз болды. Аллаға шүкір! 
Бейбіт заманның, бардың қадірін біліңдер» 
деп жиі айтып отыратын.

Дәкеңе шәкірт болып, біраз ән 
үйренгенімде әкем қатты қуанды. Оның 
үстіне Дәкең айтқан әндер әкемнен естіген 
әндер ғой. Соны үйреніп айтқан кезде әкемнің 
қуанышында тіпті шек болған жоқ. Елге 
барғанда ауыл ақсақалдарын жинап алып, 
ән тыңдатқызатын. Таңжарық ақынның 
амандасуын айтсам, үлкендер жылап 
отырып тыңдайтын. Сол әнді қайта-қайта 
айтқызады. Ақан сері, Біржан сал, Әсеттің 
әндерін жалықпай тыңдайды. Әкем ән 
айтқаныма қатты риза болатын. «Өзге 
ағаларыңа қарағанда сен сыртта жүрсің 
ғой. Сыртта жүрген адам жақсы-жаманды 
тез айырады» деп отыратын. Өзім де елге 
баратын сәтте ауылға телефон шалып, ағама: 
«Әкемнің шашын алмай тұра тұрыңдар, 
өзім алып берем», – дейтін едім. Ұстарамен 
әкемнің шашын аламын, құлақ ішіндегі 
түктерін кесіп беремін. Әкем ондайда қатты 
риза болып, ұзақ толғап батасын беретін. 
Әкеммен бірге мәз-мейрам болып отыратын 
сәттер әлі күнге жүректі жылытады... 
Ауылға барғанда әкемнің қасында ұзақ 
отырып әңгімелесетінмін. Шешем қызғанып 
қалып: «Жіберсейші, баратын жері бар 
шығар», – дейтін...

...Өкінішке қарай, әкем қайтқанда 
қасында бола алмадым. Іссапарда едім. 
Ресейдегі Қазақстан жылы аясында бізді 
арнайы топпен ұзақ сапарға жіберді. Ресейді 
аралап жүр едік. Жерлеуіне үлгердім... 
Әке рухы ұдайы қолдап, қорғап жүретінін 
сеземін. Ән салсам да, жаңа әнді сахнаға 
шығарсам да, әкем залдың бір бұрышында 
риза кейіппен тыңдап отыратындай...

Жазып алған Қ.СЕРІКҚЫЗЫ
«Ақ желкен» журналы, №6

(Тақырыбы өзгертілген)
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Медицина ғылымының докторы, 
профессор Ертай Сәрсебеков 
Елбасының 2017 жылғы 28 
қарашадағы Жарлығымен бір топ 
әріптестерінің қатарында ғылым 
мен техника саласында белгіленген 
Әл-Фараби атындағы Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері атанды. Ертай 
Қожахметұлы 2005 жылы да ҚР 
Үкіметінің қаулысымен «Нарықтық 
жағдайларда жаңа тиімділігі жоғары 
технологияларды әзірлеу және 
жетілдіру модулі» атты ғылыми 
жұмысы үшін Мемлекеттік сыйлыққа 
ие болған болатын. 

Екі мәрте Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері атанған талантты ғалым Ертай 
Қожахметұлы Сәрсебеков жазиралы 
Жаркент өңірінің тумасы. Әріптестері 
арасында осынау жоғары наградаға жеке 
дара қол жеткізген оның шыққан биігі 
барша Жетісу жұртының қуанышы. 

Ертай Қожахметұлы 1951 жылы 9 
тамызда Жаркент өңіріндегі қасиетті 
Шежін ауылында дүниеге келген. Оның 
кіндік қаны тамған жерін қасиетті деп 
ұлықтап отырғанымыз, осынау тау 
баурайындағы шағын ауылда қазақ 
кәсіпқой көркем сүрет өнерінің төлбасы, 
Халық суретшісі, Ш.Уәлиханов атындағы 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері Әбілхан 
Қастеев дүниеге келген.

– Дүние жүзінің қай түкпірінде 
жүрсем де, қандай атақ-дәрежеге 
жетсем де менің ойымнан, көз алдымнан 
кетпейтін жұмыр жердің бір нүктесі 
бар. Ол – менің кіндік қаным тамған, 
туылған, өмірге келген, балалық 
шағымды өткізген ауылым – Шежін, – 
дейді ғалым бауырымыз толғаныспен. 
– Тау бөктеріндегі табиғаты тамаша 
осынау шағын ауылдың қандай құдіреті 
барына әлі ешкім ой жүгіртіп, тұжырым 

МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚТЫ ЕКІ 
МӘРТЕ ИЕЛЕНГЕН ҒАЛЫМ

түймеген шығар. Дегенмен өз басым 
отыз үйлі шағын елді мекеннің жері мен 
суы, ауасы, жалпы аурасы жәй емес 
екеніне баяғыда көз жеткізгенмін. Бұл 
өңірден осыдан үш ғасыр бұрын бүкіл 
Суан тайпасының қолын бастап қалмақ 
басқыншыларына қарсы шыққан Бағай 
Елшібекұлы шыққан. Бұл батырдың атын 
ауыз толтырып айғақтап айтуымның 
себебі жоқ емес. Бүкіл қазақтың басын 
біріктірген айдарлы Абылай ханның бас 
ақылманы Бұхар жыраудың өзі алты 
Алашқа айғақтап:

Бағайым аз Суаннан, 
Бағай атқа қонғанда,
Бүкіл елі қуанған, – деп жыр арнауы 

зердесі бар жанға жай еместігін білдірсе 
керек.

Бертінде осы ауылдан бүкіл қазақтың 
кәсіпқой көркем сурет өнерінің атасы 
атанған Әбілхан Қастеев өнердің үлкен 
жолына аттанған. Атын атап, айғақтап 
айтпасам да Шежіннен кейінгі жылдары 
да көптеген жақсы адамдар шыққанын 
жұрт біледі. Солардың бірі де бірегейі 
Социалистік Еңбек Ері атанған Күләш 
Айтжанова әпкеміз.

Ерекеңнің осындай толғанысқа 
толы сезімі оның туған жерге, онда 
өмір сүретін адамдарға деген шексіз 
махаббатын айғақтайды. Ол шынында 
да қайда, қандай қызыметте жүрсе де, 
туған жерінен, қасиетті елінен қол үзген 
емес. Арғысын айтпағанда ауылдастары 
үстіміздегі жаңа ғасыр басында Елшібек 
бабаға кесене, Бағай батырға ескерткіш 
орнатып, ауыл іргесінен ашық аспан 
астынан этникалық саябақ жасақтап, оған 
ел тарихын айшықтап, бабалар рухына 
арнап ас бергенде де бауырларының 
ортасынан табылып, қолынан келген 
көмегін көрсеткен болатын. Одан кейін 
суретші Әбілхан Қастеевтің 2004 жылы 
ЮНЕСКО көлемінде айшықталған 100 
жылдық тойының туған ауылында жоғары 
деңгейде өтуіне белсене атсалысты.

Міне биыл Ерекеңнің өз жасы да 
мерейлі 70-ке келіп отыр. Осы орайда 
дәстүрінен жаңылмаған ғалымның 
жерлестері мерейлі сәтті пандемияға 
байланысты қиындықтарға қарамастан 
атап өтпекші. Осы орайда біз Ерекеңнің 
еңбегін баспасөз арқылы жұртқа жеткізуді 
өз міндетімізге алдық. Сондықтан ендігі 
әңгіме ауынын Ертай Қожахметұлының 
еңбек жолында атқарған жұмыстарына 
шолу жасауға орайластырайық.

Жоғарыда өзі айтқандай жер 
кіндігінде өмірге келген Ертай 
Қожахметұлы 1968 жылы жазиралы 
Жаркент өңіріндегі А.Розыбакиев 
атындағы орта мектебін үздік бітірген. 
1974 жылы Алматы мемлекеттік медицина 
институтын тамамдады. Еңбек жолын 

Гурьев (Атырау) облыстық онкология 
диспансерінде ұйымдастыру-әдістемелік 
бөлім меңгерушісі болып бастады. 
Ол еңбек жолын бастаған ұжым 1978 
жылы ғылыми-практикалық жұмыстар 
нәтижесінде Бүкілодақтық жүлде алып, 
лауреаттар қатарында Е.Қ. Сәрсебеков 
те болды. Осы зерттеу жұмыстарын ол 
Н.Н. Петров атындағы Еңбек Қызыл Ту 
Орденді Онкология Ғылыми-зерттеу 
институтында жалғастырып, оларды 
«Өңеш рак ауруының пайда болуындағы 
әртүрлі тұрмыстық және кәсіптік 
факторлардың әcepi» атты кандидаттық 
диссертация ретінде 1983 жылы үздік 
корғап шықты. 1980-1990 жылдары 
Қазақ онкология және радиология 
Ғылыми-зерттеу институтында қызмет 
icтеп, осында СССР-да алғашқы болып 
Қазақстанда өндірілетін ауыр мұнай 

мен нефтебитумдық тектестіктер 
және олардың әртүрлі өнімдерінің 
бластомогендік және нефротоксикалық 
ерекшеліктеріне жан-жақты зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. Күрделі химиялық 
және сезімтал спектралдық сараптау 
негізінде аталған заттардан 30-дан аса 
әртүрлі токсикалық және канцерогендік 
қосылымдар тауып, ал лабораториялық 
хайуанаттардың әр түрінде және әрқилы 
әсер ету жағдайларында олардың 
жоғары деңгейдегі бластомогендік және 
нефротоксикалық қасиеттерін алғашқы 
рет дәлелдеді. Осы зерттеулер ССРО-
ның жетекші эксперимент - патолог 
ғалымдарының жоғары бағасына ие 
болып, «Ауыр мұнай мен нефтебитумдық 
тектестіктер және олардың өнімдерінің 

бластомогендік және нефротоксикалық 
қасиеттерін жан-жақты бағалау» 
атты Е.Қ. Сәрсебековтың докторлық 
диссертациясы 1992 жылы Санкт-
Петербургтың Н.Н. Петров атындағы 
Еңбек Қызыл Ту Орденді Онкология 
Ғылыми-зерттеу институтында үздік 
қорғалды. Оған 1995 жылы медицина 
профессоры ғылыми атағы берілді.

Ертай Сәрсебеков ұйымдастырған 
зерттеулер нәтижесінде мұнайшылар 
арасында онкологиялық және 
нефроурологиялық аурулар жоғары 
деңгейде кездесетіні дәлелденді. Осыған 
байланысты ол өзінің эксперименталдық 
және клиникалық-эпидемиологиялық 
зерттеулер нәтижелеріне сүйене отырып, 
мұнайшылар арасында осы аурулардың 
алдын алу шараларын ұйымдастыруды 
жетілдіруге көп еңбек сінірді. Ғалымның 

ұсынысымен Қазақ КСР Денсаулық 
сақтау министрлігінде мұнайшылар 
еңбегі қауіпсіздік және гигиеналық 
шараларыньң директивтік құжаттары 
қайта қаралып, бекітілді. Осы зерттеулер 
Қазақстанда алғаш жарық көрген Е.Қ. 
Сәрсебековтың «Мұнай: экология және 
денсаулық» атты монографиясына нeгiз 
болды.

Талантымен танылған ғалым 
1991 жылдан Урология Ғылыми-
зерттеу институтында (Ғылым 
Орталығы құрылған мезгілден) 
жетекші ғылыми қызметкер, ғылыми-
ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, 
директордың орынбасары қызметтерін 
атқарды. 1991-2006 жылдары оның 
жетекшілігімен республикада алғаш 
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рет зәр-жыныс мүшелері ауруларын 
емдеу-диагностикалық шаралары 
көлемінің медициналық-экономикалық 
стандарттары және мамандандырылған 
урологиялық көмектің сапасын бақылау 
мен тиімділігін бағалаудың жүйесі 
ғылыми негізде жасалды. Осы және басқа 
да зерттеулер Е.Қ.Сәрсебековтың ғылыми 
жетекшілігімен қорғалған 3 докторлық 
және 17 кандидаттық диссертацияларға 
негіз болды. Жоғары білімді, білікті ғалым 
екендігі ескеріліп, ол 1999-2003 жылдар 
аралығында Қазақстан Республикасының 
Жоғары Аттестациялық Комиссиясының 
эксперттік комитетінің мүшесі болды, 
жүздеген кандидаттық және докторлық 
диссертацияларға сараптама жасап, 
ғылыми тұрғыдан баға берді.

Ертай Сәрсебеков белгілі ғалым 
ретінде көп жылдық зерттеулерінің 
негізінде 360-тан аса ғылыми еңбектер 
шығарды. Ол 12 монографияның, 
16 методикалық әдістемелер, 5 
ғылыми өнертапқыштық және 11 
интеллектуалдық меншіктік объектілер 
куәліктерінің иесі. Мемлекеттік тіл 
туралы Заңды жүзеге асыру бағытында 
оның редакторлығымен қазақ тілінде 
«Урология» оқулығы, орыс-қазақ тілінде 
«Урология терминдерінің сөздігі», қазақ-
орыс-ағылшын тілінде «Қазақстандық 
урология» ғылыми-көпшілік кітабі 
жарық көрді және ол Урология Ғылыми 
Орталығы шығарған 8 ғылыми еңбектер 
жинақтарына редактор болды.

Е.Қ. Сәрсебеков өзінің жоғары 
ұйымдастырушылық қабылетіне және 
тәжірибесіне сүйене отырып, Қазақстан 
урологтарыньң II-, III- және IV-
Конгресстерін (1995, 2000, 2005 жж), ТМД 
елдері жас маман – дәрігерлерінің I-VII-
халықаралық конференцияларын (1998-
2006 жж), Алматыда өткен урологтардың 

Европалық мектептерін (2000, 2005 жж), 
Қазақстанның тәуелсіздігі мен Урология 
Ғылыми Орталығының 10 жылдығына 
арналған ғылыми-практикалық 
конференцияны (2001 ж) және басқа да 
ғылыми форумдарды ұйымдастыруға 
белсенді қатысты, олардың көпшілігі 
Ерекеңнің тікелей басшылығымен 
өткізілді.

Еңбек жолында Е.Қ. Сәрсебеков 
үлкен ғылыми және практикалық 
қызметтерімен қоса қоғамдық icтерді де 
белсенділікпен атқарды. Ол Қазақстан 
урологтары Ғылыми қоғамы төрағасының 
орынбасары, Урология Ғылыми 
Орталығы Ғылыми кеңесі төрағасының 
орынбасары, республикалық екі 
аттестациялау комиссиясының (урология 
және әлеуметтік медицина) және 
урология жөніндегі Диссертациялық 
Кеңесінің мүшеci болды.

Денсаулық сақтау істерін 
ұйымдастырудағы ғылыми және 
практикалық жұмыстары ескеріліп, 
Е.Қ. Сәрсебеков 2006 жылы Қазақстан 
Республикасы Президенті Іс 
Басқармасына жұмысқа шақырылып, 
оның Медициналық орталығы 
басшысының орынбасарлығына 
тағайындалды. Қызметте оның 
басшылығымен және тікелей қатысуымен 
осы саланың көптеген маңызды 

директивтік қүжаттары дайындалды 
әрі іске асырылды. Осылардың 
барлығы медициналық көмек алатын 
контингенттің денсаулығын жақсарту, 
көрсетілетін медициналық көмектің 
көлемін ұлғайту мен сапасын жақсарту, 
мамандардың кәсіби деңгейін көтеруге 
бағытталған және өз нәтижелерін 
заманауи тұрғыда көрсетті. Жұмыстары 
бірнеше дүркін халықаралық деңгейдегі 
конференцияларда оң бағасын алды.

Осы жылдары орталық басқару 
органдары мемлекеттік қызметкерлеріне 
көрсетілетін медициналық қызметті 
халықаралық деңгейге көтеру үшін 
Е.Қ.Сәрсебеков көптеген шетелдік 
денсаулық сақтау ұйымдарымен бірлесе 
жұмыс істеп, тәжірибе алмасты. Ол 
Бірлескен Араб Әмірліктерінде (Дубай 
қ.), Израиль (Тель-Авив, Иерусалим, 
Хайфа қалалары), Австрия (Вена қ.), 
Германия (Берлин, Мюнхен, Нюрнберг, 
Ульм, Франкфурт қ.), Турция (Стамбул 
қ.), Ресей (Мәскеу, Санкт-Петербор қ.) 
сияқты елдерде бірнеше дүркін болып, 
олардың білікті мамандарымен тікелей 
байланыс орнатты. Бұл қарым-қатынас 
әлі күнге дейін жалғасуда және еліміз 
үшін оң нәтижесін беруде.

Ертай Қожахметұлы 2010 жылдың 
мамыр айынан бастап Қазақстан 
Республикасы Президенті Іс 
Басқармасының Алматыдағы Орталық 
клиникалық ауруханасына қызметке 
ауысып, мекеме жанынан ғылыми-
инновациялық Орталық құрып, 
оған жетекші болып тағайындалды. 
Оның басшылығымен Орталықта 
ғылым, инновация және халықаралық 
қатынастар секторлары құрылып, жаңа 
қарқынмен жұмыс істелді. Ауруханада 
атқарылган жұмыстар және көрсетілетін 
медициналық көмек халықаралық 
стандарттарға көшірілді, ғылыми 
тұрғыда талданды. 

Ертай Қожахметұлы 2011-2013 
жылдары Қазақстан Республикасы 
Президенті Іс Басқармасының «Оқжетпес 
шипажайы» Акционерлік қоғамының 
Президенті қызметін атқарды. Оның 
басқаруы мерзімінде шипажай 
«Европалық сапа» алтын белгісімен 
марапатталды және шипажай ұжымы 
халыққа қызмет көрсету саласында 
еліміздегі ең үздік мекемелер қатарында 
болды.

Е.Сәрсебеков соңғы жылдары 
Қазақстан Республикасы Президенті Іс 
Басқармасының Медицина Орталығы мен 
Ұлттық онкология және трансплантология 
Ғылыми Орталығында бас ғылыми 
кеңесші қызметтерін абыроймен атқарып 
келеді. Ол осы ұйымдардың ғылыми 
кеңестерінің мүшесі және республикалық 
екі ғылыми-медициналық журналдың бас 
редакторларының орынбасары сияқты 
қоғамдық жұмыстарды да атқаруда. 

Ертай Қожахметұлы халық 
денсаулығын қорғау ісіндегі ерен 

еңбегі үшін Қазақстан Республикасы 
Президентінің және Қазақстан 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
Құрмет Грамоталарымен, «Қазақстан 
тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан 
тәуелсіздігіне 20 жыл» медальдарімен 
марапатталған және оған «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау icінің 
үздігі» атағы берілген. Ол 2005 жылы 
ғылым саласы бойынша Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты атағына ие болды, ал 2008 
жылы оған «Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы 
берілді. Көп жылғы әрі маңызды ғылыми 
еңбектері ескеріліп Ертай Қожахметұлы 
2007 жылы Ресей медициналық-
техникалық Академиясының академигі 
болып сайланды және осы Академияның 
Чижевский атындағы алтын медалімен 
марапатталды. Ертай Қожахметұлы 
2005 жылдан Алматы облысы Панфилов 

Ертай Қожахметұлы Сәрсебеков 
2017 жылы «Ұзақ өмір сүруді 
қалыптастырудың ғылыми дәлелденген 
әдістері» атты көп жылдық сапалы 
ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін ғылым 
саласы бойынша екінші рет Казақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлығынын 
лауреаты атағына ие болды. Ол бұл атаққа 
әріптестері арасында екі рет ие болған 
еліміздегі жалғыз ғалым. 

Ертай Қожахметұлы үлгілі 
отбасының иесі. Жұбайы Лиза 
Мақсұтқызы жоғарғы санаттағы дәрігер-
стоматолог, ұзақ жылдар Алматы 
қаласының орталық стоматология 
емханасында еңбек етіп, бүгінгі күні 
құрметті еңбек демалысында. Олар үш 
ұл-қыз өсірген үлгілі жандар. Үлкен 
қыздары Гүлшат – заңгерлік қызметте. 
Кіші қыздары Жанат – дәрігер, 
Алматыдағы медицина орталығында 
кардиолог болып жұмыс істейді. Ұлдары 

ауданының Құрметті азаматы. Халық 
арасында жүргізген әлеуметтік және 
қайырымдылық жұмыстары ескеріліп, 
ол 2010 жылы «Алтын жүрек» қоғамдық 
қорының алғыс хатымен марапатталды. 
Көп жылғы манызды еңбегі ескеріліп, 
2017 жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Іс Басқармасының Медицина 
Орталығының «Үздік еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды. Сонымен қатар 
2019 жылы оған ҚР Ұлттық Ғылым 
Академиясының «Құрметті академигі» 
атағы берілді.

Арман Қытай Халық Республикасының 
Шанхай қаласындағы «Хуа ши да» 
университетін «Әлемдік экономика» 
мамандығы бойынша бітірген, қазір 
Қазақстан-Қытай бірлескен кәсіп-
орнында басшылық қызымет атқарады.

Сөзіміздің соңында талантты ғалым, 
қадірлі жерлесіміз Ертай Қожахметұлын 
мерейлі 70 жасқа толу қуанышымен барша 
жаркенттіктер атынан құттықтаймыз.

Мырзағали НҰРСЕЙІТ,
Жаркент қаласы.
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(Басы 1-бетте)

Келімсектердің ағылып келіп 
жатуына, оларға Колпаковскийдің ең 
шұрайлы жерлерді беруіне ол көңіл 
аудармады деймісіз? Соның бәрінен ой 
түйген әрі ақылды, әрі көреген Тазабек еш 
әрекетсіз жүре беруі мүмкін бе?

1846 жылдан кейін, арада 66 
жыл өткен де, 1912 жылы шенеу нік 
П.П.Ру м ян  цев Санкт-Петербургте 
«Джаркент   с  кий уезд» деген кітап шыға-
ра ды. Ол сол кі  таптың алғысөзінде Же-
тісу өңі рінің арғы-бергі тарихы на біраз 
шолу жасайды. Моғол станның, моң-
ғол мен қалмақтың, қыта йдың ара қа-
ты на сы на да шолу жасай ды. Соның 
бәрін айта келіп, Құлжа айма ғын -
дағы дүнген-тараншы көтерілісіне де 
тоқталады. Осы кезеңде прапорщик Та-
за  бектің де үлкен оқиғаға қатысты бол-
ғанын тұжырымдап қана айта кетеді. 
Сірә, өзінің де саяси жағдайын ойлаған 
болу керек, Тазабек жайында Румянцев 
ег жей-тегжейлі тоқталмайды. Себебі 
ол кезде Румянцевтің өзі жандармның 
бақыл ауында еді. Ол Петербургтегі үлкен 
ше неу ніктің баласы болатын. Сонда 
оқып жүргенде студенттердің ере уіліне 
қаты сып, содан кейін үнемі жан дарм 
бақылауында жүретін. Әуелі Қазақ стан-
ның Арқа өңірінде қызмет атқа рып, 
содан Жетісуға келген. Кейін Кеген, 
Лепсі, Қапал, Жәркент, Верный уездері 
және тараншылар жайында кітабы 
шыққан соң ғана, көші-қон басшысының 
өтініші бойын ша, жандарм бақылауынан 
босатылған-ды. Сондықтан болу керек, 
ол дүнген-тараншы көтерілісінің мән-
жайына да көп тоқталмайды, тек: 
«Влятельный прапорщик Тазабек бежал 
в Кульджу с 1000 кибиток киргиз-
казахов», дейді. Содан кейін 1871 
жылдың 12 маусымында генерал-майор 
Колпаковскийдің Бурақожырдан (Көктал 
ауылы – Б.Н.) аттанып, 19 маусым күні 
Сүйдінді, 21 мау сымда Құлжа қаласын 
басып алғанын ғана айтады. Тараншының 
басшысы Әбілоғлы ханның өзі орысқа 
берілгенін және Тазабекті оларға ұстап 
бергенін ғана жазады.

П.Румянцевтің айтуы бойынша, 
1881 жылы Петербург келісімі болып, 
Құлжа қаласының қытайларға қайта-
рыл ғанын,1882 жылы Жәркент уезі құ-
рыл  ғанын, оған дейін Іленің оң жағы 
Қапал уезіне, сол жағы Верный уезіне 
қарап келгенін атап өтеді. Сөз барысында 
тоқтала кетуге болады, Румянцев кез ін де 
қалмақтың қонтайшысы Ғалдан Бошохты 
мұсылмандықты қабылдады десе, Іленің 
сол жағындағы тауды Ұзынтау деп 
атайды, Нарынқолдың (Охотничий), 
Қыр ғыз сай дың (Подгорный) негізі 1872 
жылы қа лан ған дейді, Құлжадағы таран-
шы лардың қазақ жеріне қоныс аударуы да 
1881-1882 жыл дары дейді.

Осы кезеңнің тарихына біз әлі терең 
бойлай алмай келеміз. Шындығына 
келсек, бұл кезең – үлкен тарихи кезең. 
Оған себепші әрі патша өкіметі үшін 
сенімсіз болған – Албан Тазабек батыр 
және оның жақтастары. Ол кезеңнің 
оқиғасын баяндайтын құжаттар 
Мемлекеттік мұрағатта «Құлжа ісі» 
(«Кульджинское дело») деген атпен 
сақтаулы.

Бұдан кейінгі деректі 90 жылдан соң 
Ілияс Жансүгіров жазған екен. Алайда 
ол дерек бізге өз кезінде жетпепті. 
Бірақ бір себеппен сақталып қалыпты. 
Ілекеңді «халық жауы» ретінде тергеген 
жал ғызбасты, үйленбеген орыс кісі 
көрінеді. Ілекеңнің қолжазбалары 
«өртелді» депті де, өртемей сақтап 
қалыпты. Тергеуші орыс өлген соң, 
оның үйінде сақтаулы жатқан арабша 
жазылған қолжазбаны оқыту үшін, 
көршілері мұрағат қызметкерлерін ша-
қырса, оның бәрі Жансүгіровтің қол-
жаз балары екен. Соның бәрін кезінде 
облыстық мұрағаттың басшысы Сәуле 
Боран баева деген қарындасымыз жеке 
кітап етіп шығарды. Мен оған арнайы 
мақала арнадым. Сол қолжазбаның 
ішінен «Жетісу» атты қолжазба да 
табылған. 2001 жылы ол да жеке кітап 
болып басылды. Сол кітапта 1730 бен 
1916 жылдар аралы ғын дағы Жетісу 
өлкесінің тарихы баяндалады. Ілекеңнің 
Тазабек жайында жазған дерек-
терінің бәрі әрі дәл, әрі құнды. Құл жа 
қаласындағы тараншылар қытай бас шы-
ларына қарсы көтеріліп, оларды жең ге-
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нін, Абыл ұлы деген тараншыны хан кө-
тергенін жазады.

«Кейін орыстан қашқан Албан Таза-
бек ті бермеген себепті сылтауратып, 
орыс Құлжа ауданына аттаныс жасап, 
тараншыдан Құлжаны алды. Орыс 
Құлжа округіне қожа болып 1881 жылға 
шейін тұрды. Сол жылда қытай мен 
орыс өкіметі келісім жасап, Құлжа 
ауданы қытайға қайтарылды. Құлжа 
қытайға берілген соң, ондағы таран шы, 
дүнген, қазақ, қалмаққа қытай бая ғысын 
бастады. Тараншы, дүнгендер орыс қа 
қарап, Жетісуға қоныстануды орыстан 
өтіне бастады», дей келіп, орыс өкі меті 
қытайдан 55 мың жан алатын бол ға-
нын жазады. Одан әрі: «Қытай ға шекара 
елдегі Бұғы қырғыздары, қазақ тың албан 
руы орысқа орнықпай, керқай заң дық 
қылды. Мұның бірі – Албан Тазабек. 
Албан ішінде Әлмерек бабаның Жәнібек 
тармағынан тарайды. Тазабек тараншы 

ханымен сөздес болып, орысқа бағынғысы 
келмейді. Албандағы Құрман Саурық 
деген кісі де орысқа бағындырмай, ең 
болмаса алжанды ажыратып алғысы 
келеді. Оған ерген албанның кейбірін 
Құлжа маңына көшіреді. Бұған Бұғы 
қырғызы да қосылады. Саурық, Ботыш, 
Жетен деген адамдарды орыс ұстауға шы-
ғады. Саурықты орыс қуып, қытайдың 
Суасу деген жерінде жатқанда, 30 казак-
орыс қазақ тан басшы апарып, Саурықты 
ұс тай ды. Мұның қолында қырғыз Балбай 
деген болады. Бұл екеуін Алматыға әкеліп, 
«абақ тыда өлді» қылып көзін жоғалтады.

Тазабек «орысқа қарсы» дегеннен 
Тазабекті ұстауға Алматыдан жүздей 
казак-орыс шығады. «Тазабекке орыс 
шықты» дегенде, Тазабек шындап атқа 
мініп, жақын жердегі орыс қарауылдарын 
өлтіреді. Тазабектің жинаған азын-аулақ 
жасағы болады. Тазабекті қуған орыс 
Іле бойында Тазабекпен кездесіп, атыс 
болып, екі жақтан да бірғауым кісі өледі. 
Ақырында Тазабек тайқып, Қырғызсайды 
басып, Сүмбеден асып, Құлжаға сіңіп 
кетеді. Тараншы ханы Абыл ұлының қол 
астына барып кіреді.

Орыс Ушаков тараншыға тап беріп, 
Құлжа маңына әскер аттандырады. Бұл 
әскер Шалкөдені басып жүрді. Албан 
жиналып, Есенкелді деген кісіні хабарға 
жібереді тараншыға. Тараншылар 
шабынысып, орысты тосады. Орыс 
тараншыға кісі салып, Тазабекті 
сұрайды. Тараншы Саурықты сұрайды. 
Екі жақ сөзге келісе алмайды. Ол 
жолы тараншылар орысты табандатып 
жатып, бірталай адамын өлтіріп, әскерін 
қашырады.  Колпаковский қайта күш 
жинап, тараншыға аттанады. Іленің 
екі жағын өрлеп, орыстың көп әске-
рі жүреді. Колпаковский өзі де осы жо-
рықтың ішінде болады. Орыс тепкісіне 
шыдамай, тараншы орысқа бағынады. 
Тараншылар Тазабекті Колпаковскийдің 
қолына береді. Бұл жолы Шалтабай деген 
Саурықтың інісін де орыс ұстайды. Бұл 
1871 жыл еді. Тазабекті орыс түрмеде 
саурықшылатып өлтіреді. Шалтабайды 
Сібірге айдайды. Шалтабай сол кеткеннен 
он жылдан соң қайта елге қосылады»,  
дейді Ілекең. Содан кейін: «Сондағы 
Шалтабай өлеңінен», дейді де, жақшаның 
ішіне: «Манап Байпақовтың жинағынан 
алынды» деп ескертеді. Ол Байпақов – 
кәдімгі археолог Карл Байпақовтың атасы. 
Кезінде, өткен ғасырдың жиырмасыншы 
жылдары, Жәркент уезінің бастығы 
болып біраз істеген адам. Ал Ілекең одан 
жазып алған өлеңде мынандай шумақтар 
бар:

Үш Қарқара, кең Текес – қайран 
жерім,

Қайғысыз, қамсыз өткен қайран елім.
Кәпірдің уысына қалдың түсіп,
Күн болмас баяғыдай енді тегін.
Сөйтіп бір толғаса:
Қолына түсіп орыстың,
Көрдім дүние жалғанын.
Тазабек, Саурық күш қоспай,
Тараншыға сенем деп,
Тістеулі кетті-ау бармағым!
Ішімде кетті-ау арманым! – деп екі 

толғайды.
Қожеке, сенің әкең Назар еді,
Жігітке жүрген жері базар еді.
Іліпбай, Саурық ағам аман болса,

Артымнан бір қағазды жазар еді, 
– деп барып, былай қайырады:

Менің атым Шалтабай,
Асылдан соққан балтадай.
Сібірге айдап барады,
Мына кәпір қайтеді-әй?!
Шалтабайдың бұл әнін бұл күнде 

Тілеулес Құрманғали ініміз елге жақсы 
таратып жүр.

Ілекеңнің бұл деректері Тазабек ба-
тыр  дың ірі тарихи тұлға екенін толық ай-
ғақтайды.

Біріншіден, Тазабек пен Саурықтың 
орыс отаршылдығына қарсылығы – Же-
ті су қазақтарының отаршылдыққа қар сы 
тұңғыш көтерілісі.

Екіншіден, ол көтеріліс Құлжадағы 
ұй  ғыр, дүнген көтерілісіне үн қосты. Сол 
ар қы лы орыс отаршылдарын қатты сес-
кен  дірді.

Үшіншіден, Тазабек пен ұйғыр Абыл 
ұлы ның бірігіп кетуі орыс әскерінің Құл-
жа ны басып алуына себеп әрі сылтау бол-
ды.

Төртіншіден, 1881 жылы Петербург 
ке лі сімі бойынша, Құлжа ауданы Қы-
тай  ға қайтарылып, есесіне Іленің оң жа-
ғындағы қазақ жерінің шекарасы Көк тал-
дан Қорғасқа дейін, сол жақ шекарасы 
Текестен Сүмбеге дейін ұзартылды. Сол 
арқылы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама» зобалаңының соңында, 1745 
жылдан, 1770 жылдың соңына дейін 
соғысып, шығыс шекарамызды белгілеген 
Ырайымбек Түке баласы қалмақтармен 
келісім жасасқан шекаралық меже қай та-
дан жүзеге асты. Бұл Қазақ елі үшін үлкен 
жетіс тік еді.

Бесіншіден, қытай езгісінен қашқан 
ұйғыр (тараншы), дүнген мен Құлжа 
маңын дағы қазақтардың Жетісуға қоныс 
ауда руына Тазабек көтерілісі сәтті себеп 
болды. Ілекеңнің жазуынша, Құлжа 
маңы нан қазақтың Суан тайпасынан 25 
мың адам, 45 мың тараншы Жетісуда 
1882 жылы құрылған Жәркент уезіне 
келген. Ал Бішкек маңындағы Қарақоңыз 
деген жерге 4 мың дүнген орналасқан. 
Сонымен, Румянцевтің есебінде, 1910 
жылы Жәркент уезінде 89 985 қазақ 
(57%), 41 131 тараншы (20%), 13 749 орыс 
(8,5%) және 12 345 басқа да халықтар 
(7%) болыпты.

Алтыншыдан, халық көбейіп, жаңадан 
Жәркент уезінің ашылуына да Тазабек 
көтерілісі себеп болды.

Азат өмірді армандаған, сол жолда 
қаза болған Тазабек батырдың ұрпақтары 
да қазақтың тәуелсіздігі үшін, кейін де 
патша билігіне қарсы қаймықпай бас 
көтерді.

Соның бірі – Тазабектің тікелей 
ұрпағы Әубәкір Сұлтанбекұлы – 1916 
жылғы Ұлт-азаттық көтерілісінің хас 
батыры.

Жоғарыда аталған «Жетісу» кітабында 
Ілекең «Әубәкір Сұлтанбекұлының 
естегісі» деген тақырыппен, сол кісінің 
1916 жылғы бастан кешкенін өз аузынан 
жазып алып беріпті. Сонда Әубәкір: 
«Менің әкем Тазабек, албанды орыс 
алғанда, қарамаймын деп, қараланып 
жүріп, орыстан оққа ұшып өлген екен», 
– дейді (сонда, 74 – бет). Демек арада 
ғасырдай уақыт өтсе де, Тазабектің ерлік 
тарихын ұрпағы да, халқы да ұмыта 
қоймаған.

Әубәкір болыс болған, орыстың албан 
еліндегі басқарушысы Подборковпен 
(қазақтар оны «Ақжелкес» деп атап 
кеткен – Б.Н.) жақсы таныс, сыйлас 
болған. Алайда «июнь жарлығынан» 
кейін Подборков Әубәкірді танымайтын 
кісіше оған еш көмек көрсетпейді, 
танымаған кісідей бола қалады. Орыс 
солдаты Әубәкірдің торы атын тартып 
алып, атын сұрай барған оны сабап, 
түрмеге жауып тастайды. Содан тұтқын 
қазақтарды Қарқарадан Қарақол 
түрмесіне айдап барады. Тұтқындардың 
Қарақол түрмесінде қандай күйде 
болғанын жазып қалдырған бірден-бір 
адам – осы Әубәкір. Ілияс Жансүгіровтің 
арқасында оның «Естегісі» талай тарихи 
шындықтың бетін ашуға көмектесіп 
келеді. Әубәкір – М.Әуезовтің «Қилы 
заман» шығармасындағы бас кейіпкердің 
бірі. Ол, шынында да, 1916 – жылғы 
Албан көтерілісінің белгілі басшысының 
бірі әрі куәсі.

1916 жылғы Албан көтерілісінің екін-
ші бір ірі тұлғасы – Жақыпберді Сұлтан-
бек ұлы. Ол да Тазабек батырдың ұр пағы, 
Әубәкір батырдың туған бауы ры. Оның 
ерлігін бізге жеткізуші – Албан кө  те-
рілісіне белсене қатысқан Ірге  бай Дәл-
денбаев ақсақал. Алматы об лы    сы ның 
мұрағатында о кісінің «1916 жылғы көте-
ріліс туралы естелік» де ген қол жаз ба сы 
сақтаулы. Ол жазбаны сол кез дегі мұрағат 
басшысы Сәуле Боран бае в а қарын да сы-
мыз, мұрағат жанынан шы ғатын «Туған 
өлке» журналының 2003 жыл ғы 1-2 
санын да жариялады.

Орысқа қараймыз деп, 1846 жылы 
Тазабек қағазға қол қойып, мөрін бас-
қан мен, Іргебай ақсақал: «1864 жылы 
орысқа қа радық», деп жазады. Бұл 
бекер емес. 1846 жылы қол қоюын 
қойғанмен, ұлы жүз қазақтары, оның 
ішінде албан тайпасы орыс билігіне 
оңайлықпен бас ие қоймаған. Ал 
1864 жыл – Құлжада тараншылар мен 
дүнгендер көтеріліс жасаған жылға тура 
келеді. Сол көтерілістің шар пуынан 
сескенген орыс билігі: «Сен дер ден 
әскерге адам алмаймыз, тек салық төле-
сең дер болды», деп келісім жасаған жыл 
да, сірә, сол жыл болу керек. Сол келісім 
қағаздың албандардың аға сұлтаны 
Тезек төренің киіз үйінде ілулі тұрғанын 
Семен Тяньшанский де өз естелігінде 
жазған.

Іргебай ақсақал «июнь жарлығын» 
елдің қалай естіп, оған қандай қарсылық 
біл діргенін баяндай келіп, Қарқарада 
қамауда жатқан ел ақсақалдарын құт-
қа рып алу үшін, Әубәкір елінің қалай 
ұйым дас қанын айтады. Ал кө те ріліс ші-
лер ге қарсы Қарқараға 90 жаяу әскер, 
62 атты әскер 28 шілдеде келгенін де 
жазады.

«Әубәкір даусы зор, ұрысқан кісідей 
айқайлап сөйлейтін кісі еді», дейді. Менің 
ойымша, Жәркент уезінде болған 1916 
жылғы көтерілісті жалпылай «Қарқара 
көтерілісі» деп атау дұрыс емес. Өйткені 
бұл көтеріліс бір ғана Қарқарада емес, 
бүкіл албан тайпасы жайлап отырған 
жердің бәрінде – Верный уезіне қарайтын 
Асыда, Түргенде, Шелекте, Жәркент 
уезіне қарасты Темірлікте, Қырғызсайда, 
Кетпенде, Жалаңашта, Үш Меркіде, 
Қарқарада, Талдысуда, Көміршіде, Таса-
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шыда, Нарынқолда, Тұйықта, Түпте де 
бол ған. Және сол көтерілісті басқарған 
жеке-жеке батырлар да болған. Соның 
бір а зын Іргебай ақсақал атап та кетеді. Ал 
Қар қара – орыс билігі орныққан, басқару 
кеңсесі орналасқан жер. Сондықтан ол 
арадағы көтеріліс – ең шешуші көтеріліс. 
Сол Ұзынбұлақ, Жалаңаш, Қарқара 
төңірегіндегі көтерілісті басқарған 
азамат тағы да Тазабектің ұрпағы 
Сұлтанбекұлы Жақыпберді болған. 
Солай екенін Іргебай ақсақал ап-анық, 
дәлме-дәл айтады. Өзі сол оқиғаның бел 
ортасында жүрген адамға сенбеуге біздің 
хақымыз жоқ.

«Оныншы ағұс күні түнде Сұлтан-
бек ұлы Жақыпберді бізді баста ған 800 
адам шамасындай Қарқара жәр мең-
ке сіне келді. Бұл жақтан 200-дей кісі 
қосылып, таң ата бергенде Қарқара 
әске ріне шабуыл жасады», дейді Іргебай 
ақса қал.

Мемлекеттік мұрағатта осы Қарқара 
көтерілісін басып-жаншыған фон 
Бергтің де (29 жаста) жазба дерегі 
бар. Ол бұл көтеріліске бес мың 
адам қатысты деп, әдейі адам санын 
көтермелейді, ондағы мақсаты – өзінің 
көп адаммен алысқанын көрсету. Ал 
басқа дерегі, көтерілісшілерді Моргунов 
екеуі қалай қоршап алмақ бол ғаны, 
оны көтерілісшілердің байқап қал ға ны, 
қарулы әскерге қарсылық көрсете алмай, 
көтерілісшілердің тауға қарай қаш қаны 
– бәрі Іргебай ақсақалдың айт қа нымен 
бірдей болып шығады. Екі дерек тің 
үйлес келуі Қарқара көтерілісінің шын-
дығы да сол екенін білдіреді. Демек Қар-
қара көтерілісін басқарған – Әлмерек 
ба баның ұрпағы Тазабектің немересі 
Жақыпберді Сұлтанбекұлы. Ал бүкіл 
Албан көтерілісін бір қолға ұстаған 
басшы болмаған. Егер Жәмеңке, Ұзақ, 
Әубәкірлерді, Серікбайды алдын ала 
қамап тастамағанда, ол көтерілісті, сөз 
жоқ, Жәмеңке мен Ұзақ басқарған болар 
еді. Өйткені: «Қарқараға жиналыңдар, 
осында бас қосамыз!» деп, Асыда 
жатқан Серікбай Қанаевты Қарқараға 
шақыртқан сол екі ақсақал болатын. 
Серікбай Верный уезіне қарайтын 
Қызылбөрік болысы еді. Осы жағдайдың 
бәріне ой сала қарағанда, бұл көтерілісті 
«Албан көтерілісі» деу қай жағынан да 
дұрыс екенін көрсетеді.

Бәрін айт та, бірін айт, сонау 1846 
жылдан 1916 жылға дейінгі аралықта 
Әлмерек бабаның ұрпақтары, анықтап 
айтқанда, Тазабек батырдың өзі, 
оның Әубәкір, Жақыпберді сынды 
немерелері – қазақ тарихының шешуші 
кезеңдерінде қол бастап, ту ұстап өткен 
азаматтар.

Албан көтерілісін аяусыз басқан 
генерал Куропаткиннің мына сөзіне 
Ілекең үлкен мән береді: «Жәркент 
ойазындағы Албан қазақтарының 
бауырындағы Текес бойы тұтасымен, 
Шәлкөде жалпағымен, Қарқара жайлауы 
тегіс алынсын!» (Ілияс Жансүгіров, 
«Жетісу», 2001, 92,93 бет).

Бұл не деген сөз? Бұл ол арада енді 
қазақтар тұрмайды, енді ол арада орыс 
автономиясы болады деген сөз. Орыс 
патшасына қазақтың өзі емес, жері 
керек болғаны осы бұйрықтан өте айқын 
көрінеді. Соны күні бұрын білген Тазабек 
Колпаковскийге қарсы шықса, соны 
сезген оның ұрпақтары 1916 жылы тағы 
орыс патшасына қарсы шықты. Бойында 
ата-бабаның рухы бар қазақ қашанда 
азаттық үшін алысқан.

Албан көтерілісінде қырылған қазақта 
қисап жоқ, оны санаған мемлекет те жоқ, 
адам да жоқ. Фон Берг атып өлтірген 
жазықсыз, ақ ту көтерген болыстың 
кім екенін де айқындай алғамыз жоқ. 
Албанды да, бүкіл қазақты да бір ажалдан 
құтқарып қалған – Ақпан төңкерісі: патша 
құлады, алайда патша өкіметінің отарлау 
жоспары бәлшебектердің отарлауына 
ұласты.

Бірақ ата-бабамыздың азаттық рухы 
әркімнің бойында әлі де бар. Халқының 
қамын жеп қаза тапқан Тазабекте оның 
азаттық сүйген ұрпақтары да қазақ 
тарихынан өзіне лайықты орнын алуы 
тиіс. Тарих ұмытпағанды халық та 
ұмытпайды.

 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ,

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты.

«Ұмытпасам, бұл 1924-25 жылдар 
болуы керек. Қызылдардың қылышынан 
қан тамып, байлардың бар дәулетін 
кәмпескелеу науқаны басталып кеткен 
кез. 

Бір күні Жаркент уезінің милиция 
нәшәндігі, жақын туысымыз Сүлейменнің 
Ахметі әкеме  жасырын хабаршы жіберіп 
«Ертең ерте маған жетсін» депті. Ол кезде 
Шежін мен Жаркенттің арасы атпен түстік 
жер. Әкем ертесі шақырған жерге барады. 
Қызыл кәмәндірдің киімін киіп, наган 
асынған сыптай жігіт Ахмет қысқаша 
амандық-саулықтан кейін:

– Оспан, басқаны емес, сені әдейі 
шақырдым. Жассың, көзің ашық, байларды 
тәркілеу жүріп жатқанын білесің. Тізімде 
сенің де аты-жөнің жүр. Мал-мүлктеріңді 
алады. Қарсылассаң Піскенбай әкең 
сияқты ұсталып түрмеге қамаласың, 
немесе итжеккенге айдаласың.  Пісекеңді 
залогпен әзер босаттық. Сен ғана емес, 
сенің ауқатты туыстарыңа да қауіп 
төніп тұр. Одан құтылу үшін арғы бетке 
уақытша қашыңдар. Заман тынышталса 
қайта бері өтерсіңдер, – дейді. Сол 
қытайға қашқандарды атып-ұстап жатқан 
қызылдардың кәмәндірі өзі айтып тұрған 
соң не шара. Әкем ауылға келіп, әкесі 
Піскенбайға (Ол кезде Майемер атамыз 
бақилық болған. Шежіндегі төбесі 
ойылып кеткен күмбездердің бірі сол 
атаңның зираты екенін өзің білесің) 

САТҚЫНДЫҚ
(Бекен ағаның әңгімесі)

деп білетін Иманғазы батыр «туыстан 
садаға кет» деп атып кетуге ұйғарып 
қаруын ұмсынғанда Майемер атамыздың 
үйіндегі әжеміз: «жол жүргелі тұрғанда 
қолдарыңды туысыңның қанымен 
былғамаңдар» деп ара түскен соң, аузына 
шүберек тығып, байлап кетеді. Көш 
шекараға жеткенде әкем шыдамай жиені 
Омарды жіберіп «анау айдалада аштан 
өлмесін, шешіп кел» дейді. Байлаудан 
босай салып астына ат тауып мініп, 
Хасан қалаға емес, Қорғастағы заставаға 
шабады. Ебіл-дебілі шыға «қашты-
қашты...» дейді түкірігіне шашалып. 
Заставадағы қызылдар да атқа мінеді. 
Көштің шолғыншылары әлгілерді көріп 
Иманғазы батырға хабарлайды. Иманғазы 
мен осы Сауыттың әкесі ұмсынғанын тік 
түсіретін мерген екен. Талай шайқасты 
басынан өткерген тісқақты жігіттер 
шекарашыларды көштен бұрып әкетіп 
атыс салады. Солардың арқасында 
біздің көшіміз аман-есен арғы бетке 
өтіп алыпты. Ертесі Иманғазылар келіп, 
аман қалғандарына құрбандық шалып ас 
береді. Қорғастың батыс бетіндегі туған 
жерлеріне қарап қамығып көз жастарын 
бұлайды. Сондай бір сәтте Иманғазы 
әжемізге:

– Әй әже-ай, Сіз болмасаңыз сатқынды 
сол жерде жер жастандырып, тып-тыныш 
өтіп келетін едік. Құдай сақтап шолғыншы 
жібергенімнің арқасында аман қалдық, 

Әкем Үркінбай ержеткен соң ақша 
Құлыбектің Өмірәлісінің кенже қызы, 
менің шешем Мағрипаға үйленіп отау 
құрады. (И.Ү.)

«1955 жылы Отанымызға қайтуға 
рұқсат берілді деген хабарды ести сала 
алдыңғы лекпен атамекенімізге оралдық. 
Онда менің ес біліп, етек жапқан кезім, 
бәрі қазіргідей көз алдымда. Совет 
өкіметі бізді шекара бойында қалдырмай, 
Петропавлға жіберді. Сағынып келген 
Жаркент өңіріне аялдай алмай, көзімізді 
жасқа бұлап өте шықтық. Сарыөзектен 
пойызға отырып белгісіз жаққа кетіп 
бара жаттық. Әйтеуір Қазақстанға келдік 
қой, бізді өлтіре қоймас деген ой ғана 
көңілімізге демеу. 

Петропавлскіде бір қысты өткізіп, 
жолын тауып, көп қиындық көре жүріп  
Жаркентке көшіп келдік. Шежінге жете 
алмай, Сарыбел ауылына орналастық. 
Содан сен сол жердегі мектепке бардың. 
Мұғалімің Кәміл деген кісі еді. Одан 
Тұрпанда екінші сыныпты оқып, Үшінші 
сыныпта Киров атындағы колхоздың 
Үлкеншыған ауылына көшіп келдік. 
Міне, қысқаша әңгіме осы», – деді Бекен 
аға жөткірініп. 

– Аға, кейін қытайдан көшіп келген 
соң Хасан ағаны қалай көрдіңіздер?

– Ол да бір қызық әңгіме. Арада көп 
жыл өтсе де сол түйін үлкендердің, оның 
ішінде Тұрсын ағаның (Жұмағұлдың 
Тұрсыны) көкейінде жүреді екен. Бір ауыл 
қырылып қала жаздаған оқиғаны балалар 
біздің есімізден шығып кетсе де, үлкендер 
ұмыта қоймапты. Үлкеншығанға көшіп 
келсек әлгі Хасанның да үйі сол ауылда 
екен. Бір қонақта Тұрсын аға көріп қалып:

– Сен ит әлі тірі ме едің, – деп  
жағасынан ала түседі. Аға өте қарулы, 
ашуланса мұрты тікірейіп, ешнәрсеге 
қарамайтын еді. Өзің де білесің. Еңсегей 
бойлы, батыр тұлғалы адам еді ғой 
марқұм. Біздің Қуанышбай сол кісіге 
тартқан.

Бұл шатақты тойға жиналған қауым 
әзер басып, қойғызады. Аумалы-төкпелі 
ол заманда әкесі баласына, інісі ағасына 
жау болып бытысып кеттік емес пе. 
Большевиктер кедейді жақтаған болып 
қазақ халқын ақ, қызыл дегізіп екіге бөлді. 
Соның қырсығынан күні бүгінге дейін 
қайсыбір ағайындар әлі үргей-гүргей 
болып жүр. Оның шетжағасын өзің де 
білесің. Амал қанша, «Адамның басы – 
Алланың добы» деген, қалай бұйырса, 
солай домаладық. Сол домалаған басымыз 
атамекенімізге келіп тоқтағанына тәуба 
дейміз. Тұрсын аға бауыры Разымбек 
ағаны ертіп:

– Мен мына сатқын тұрып жатқан 
жерде жүре алмаймын. Бірде болмаса 
бірде кездесіп қалып жазым етермін, өйтіп 
істі болар жайым жоқ деп Талдықорған 
жаққа көшіп кетті, – деп Бекен аға 
әңгімесін аяқтаған еді Қапшағайға хал 
сұрасып барған сапарымызда. 

Исламғали ҮРКІМБАЙҰЛЫ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.
Жаркент – Қапшағай.

тездетіп бүгін түннен қалмай арғы бетке 
қашулары керегін айтады. «Сендерден 
қалып біз не күн көреміз, біз де қашамыз» 
деген кедей туыстар да бірге кетуге бел 
буысады. Бір-екі адам сол түні малды тау 
арқылы арғы бетке қарай айдап шығады. 
Сенің әкең Үркімбай аға мен Мұқаметәли 
ағаны (ол кезде 12-13-тердегі балалар) 
малмен біге жібереді. 

Малды жіберіп, ертесі ауылды 
(Нарын әулеті) көшіреміз деп арғы 
бетке атпекет тартып жүрген туысымыз 
Иманғазы батырды шақырып отырған 
кеште туысымыз Есеннің Хасаны келе 
қалады. Оны қызылдың құйыршығы 

– деп ренжіпті. Сол күні Оспан әкеміз 
малдың алдынан шығып екі інісін алып 
келеді. 

Маямер мен Піскенбайдың әулеті 
еті тірі Оспан әкеміздің басқаруында 
болады. Әкеміздің арқасында қытайда 
да жаман өмір сүрген жоқпыз. Мал-
жанды шекарадан аман өткізіп алған соң 
Мұқа болыс пен өзіміздің Сәтпайдың 
Шаяхметінің көмегімен жер де, жайлаудан 
жайылым да алдық. Дегенмен дастархан 
үстінде үлкендер туған жерлерін сағынып 
әңгіме етіп, апаларымыз көздеріне ерік 
беріп, атамекенімізге жетер күн бола ма 
деп отыратын». 
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Жаркенттіктер ...деген екен
ТОҚАҢНЫҢ ТОК СОҚҚАНДАЙ 

СӨЗДЕРІ-АЙ!
Кезінде комсомолдан бастап, 

партия, Кеңес органдарында басшылық 
қызметтерде болған, мүйізі қарағайдай 
ірі шаруашылықтар мен мекемелерді 
басқарып, аудан әкімі аппаратының 
жетекшісі сияқты жауапты қызметте 
де істеген Тоқтарбай Әкімбекұлы 
Керімқұловтың есімі де күллі Жетісу 
өңіріне кеңінен мәлім. Өндірісті өрге 
сүйреп, ұтқыр ұйымдастырғыштығымен 
танымал болған Тоқаңның әдебиет пен 
мәдениетке де әрдайым бір бүйрегі бұрып 
тұрады. Өнерді, өнерпаздарды үнемі 
бағалай-құрметтей білетін зиялылығын 
да жұртшылық жақсы біледі. Сезімтал да 
сұңғыла қалпы мен ақжарқын да әзілқой 
мінез-құлқына орай ма екен, тілімен 
құс қайырған ақын-жазушы да, есімі 
елге әйгілі әнші-әртіс те, әйтеуір, бәрі 
бұған үйір. Жалпы, Тоқаң қайшылықта 
айбарлы болғанымен жайшылықта өте 
жайдарлы. Әсем әуенді беріле тыңдап, 
жақсы жырды тұщына оқиды. Көңіл 
хошы келгенде «Тобылғы сайдан» тартып 
«әу» деп қоятыны да бар. Ал орайы 
келгенде орып жіберетін сөз саптауы 
мен қалт еткенді қағып түсер қырғи 
тілі ширыққанда тіптен уытты. Табан 
астында тауып айтатын күлкілі әзіл-
қалжыңы болса көңіліңе шуақ шашып, 
жаныңды жадыратады. 

Испания һәм фамилия
Бірде Тоқаң Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрлігі 
республикалық «Қазсушар» мемлекеттік 
мекемесіндегі тікелей басшысы Сейілхан 
Мырзағалиұлымен бірге Испанияға 
ұшып барады. Баяғы іссапар, тәжірибе 
алмасу... Стамбулға қонып, келесі ұшаққа 
отырғызарда оны жеке алып кетіп 
тексереді. Барселона қаласында да осы 
көрініс қайталанады. Парида шаһарында 
оны тағы да оңаша әкетеді. Сөйтсек, 
мәселенің мәні фамилиясында екен. 
Әсіре сақтық жасағандар бастықтың 
«Мұхамадиев» деген фамилиясына қатты 
мән беріпті. «Мән беріпті» дейміз-ау... 
Мұхаммед пайғамбарымыздың атына 
ұқсас болғандықтан өздерінше тіміскілеп, 
ағамыздың тегінен террористік түйткіл 
іздеп күмәнданған түрі екен.

Қайту сапары. Ұшақ Астананың 
аспанында. Пәленше шақырым биіктік. 
Оның үстіне түн. Мұндай мезетте әрине 
«бастық - бағынышты» деген ұғым онша 
маңызды емес. Сәтті әзіл айтатын қолайлы 
сәтте құр қарап отыратын Тоқаң ба?

– Басеке, Сізге бір өте пайдалы 
ұсынысым бар. Айтайын ба?, – дейді 
аяқасты маңғазданып. 

– Жарайды, айта бер, – дейді Сейілхан 
Мырзағалиұлы еш секемденбестен. Сонда 
Тоқаң:

– Ендеше, дереу тегіңізді өзгертіңіз. 
Ең оңайы – жеңгейдің фамилиясына көшіп 

алыңыз. Осындай халықаралық іссапарда 
өзіңізге жеңіл болады, – деген екен.

Сөйтіп, Басшы мен Қосшы Астана 
аэропортына қонар алдында ұшақ салонын 
жаңғыртып, арқа-жарқа күлкіге қарық 
болыпты. 

 
Құрдасқа «әкелік қамқорлық»

Қытаймен алыс-беріс басталған 
бастапқы жылдардың бірі болса керек. 
Шаруашылық басшылары ретінде 
іссапармен барған Бақытбек досы екеуі қол 
боста Күйтін шаһарының түнгі көрінісін 
тамашалап жүріпті. Айнала күндізгідей 
жап-жарық. Көше бойлай жыпырлаған 
дүкен, тағам иісі аңқыған аспұзыл. Бір-
бірімен даурыға саудаласқан қарақұрым 
халық. Алғашқы әсермен ұзақ аралап, 
кенезесі кепкен досы кенет сатылып 
жатқан балмұздақты көзі шалып қалып, 
тамсана беріпті. Оның ойындағысын ұға 
қойған Тоқаң дереу дүңгіршекке бұрылып, 
қымбаттау болса да ең үлкенін алып береді. 
Шөлі қанып, көңілі жайланған Бәкең:

– Тоқа рахмет..., үлкен рахмет! – дей 
беріпті. 

– Сен мені енді «Әке» десең де болады, 
– дейді бұл салмақты түрде. 

– Не... не дейсің?
– Ақиқатын айтшы, әкең өміріңде 

бір рет те болсын жеті түнде магазиннен 
«мороженное» әперіп пе еді? Жоқ, әрине. 
Ал мен мінеки, тілегіңді орындадым. 
Демек, туған әкең жасамаған жақсылықты 
жасадым!, – депті Тоқаң одан әрі 
маңғазданып.

Ақысын берсе, бұдан да асатын едім
Аса жоғары дәрежелі шенеуніктің 

әкесінің асы. Сәулетті сарай іші өңкей 
ығай мен сығай. Арасынан бірнеше 
лауазымды тұлға сөз алып, дастархан 
басында марқұмның туыстары тұрмақ, 
өзгелердің де өзегін қозғап тебірентіп 
тастайды. Бірақ, белгілі журналист Нұртілеу 
Иманғалиұлының қысқа да нұсқа, анық 
та қанық көңіл айту сөзі олардан да оқшау 
естіліп, көпшілікті ерекше толғантады. Ол 
орнына отырысымен жанындағылар жапа-
тармағай қолын қысып, ризашылықтарын 
білдіріп қошемет көрсетеді. Сонда қалжыңы 
жарасқан досының өмір бойы телевизияда 
істеп келе жатқанын тұспалдаған Тоқаң:

– Ой, несіне мақтайсыңдар оны. Егер 
қырық жыл бойы өкімет сөйлегенім үшін ақы 
төлеп тұрса, мен мұндай сәтте Нұрекеңнен 
де артық айтатын едім, –  деген екен.

Әкім мен имам шақ келмейтін аймақ
– Әй, естідіңдер ме, кеше ауданымызға 

жаңа имам тағайындалды, – деп қалыпты 
біреу алқалы топ алдында.

– Не дейді!? Бұрынғысының келгеніне 
үш-ақ айдай болмап па еді? 

Ел-жұрттың елең етіп, еріксіз аңтарылып 
қалуының да жөні бар еді. Айналасы аз-ақ 
жылдың аумағанда ауысып келіп отырған 
бұл молда – осымен төртіншісі ме, бесіншісі 
ме, әйтеуір жаркенттік жұртшылық санынан 
жаңылысып та қалды. Сол сәтте:

– Е-е, Ермек – әкімдіктен, Құндызбек – 
имамдықтан кеткелі жұртымыз – басшыға, 
жамағатымыз – молдаға жарымайтын болды 
ғой, – деп Тоқтарбай тақ маңдайдан «тоқ» 
еткізіп айтып салыпты.

Расында да, осыдан он жылдай 
бұрын осы топырақтың түлектері Ермек 
Келемсейіт пен Құндызбек Медетбеков бұл 
орындарда өз міндеттерін тұрақты түрде 
табандылықпен тиянақты атқарып жүрген. 
Алайда, олар ауыстырылғаннан кейін бұл 
лауазымдарға жергілікті бұқараға белгісіз 
себептермен адам тұрақтамай кеткені де 
айдай ақиқат.

БОЛАТЖАННЫҢ БУЫН БАЛҚЫТАР 
ШУМАҚТАРЫ

Болатжан Болатайұлы Қожахмет 
Кеңестік кезеңде Ресейден жоғары оқу 
орнын бітірген. Мамандығы – есеп-
қисаптың маңы. Бірақ, қанына сіңген, 
тегінен тамыр тартқан өнерпаздық 
қабілеті мол. Ән айтып, домбыра шертеді, 
Мөрті келгенде маржан сөзді мөлдіретіп 
өлең жазып, тіпті оны әуенмен әдіптеп 
жіберетін сазгерлігі де бар. Оның:

...Ат байладым Көкталдың терегіне, 
Ғашық болдым Албанның зерегіне 
Іздегенім көкте емес, жерде екен.
Бұдан артық бақыттың керегі не? – 

деп шырқалатын әні жаркенттіктердің 
«хитіне» айналғалы қашан?... Ал енді әзіл-
шыны аралас жыр жолдары төмендегідей:

Бір сүйікті жеңгесіне айтқаны
Жүрсеңіз келген жердің оңшап тасын,
Риза боп неге қайның қол соқпасын.
Көңіліңнің қақпасына қырағы бол,
Бауырымнан басқа ешкім «гол» 

соқпасын.

х х х
Бурабайға демалуға барған досы Болат 

Құсайыновтың көл жағасында етіне - ет 
болып жабысқан іш киіммен түскен суретіне 
қарап: 

Жаз айы. Күн шуағы төгіліп тұр.
Шіркін-ай, көлге түссең көміліп бір 
Бөкеңнің Бурабайға тынығуға 
Не үшін келгендігі көрініп тұр,- деп 

«тамсана» жыр жазыпты.

х х х
Келіншегін «Сарыағашқа» емделуге 

жіберіп, өзі кішкентай ұл-қыздарымен 
үйінде қалған кезде балаларын жұбатқаны:

Шешеңді жіберіп ем Өзібекке,
Құдай-ау, жолықпасын көзі көкке.
Балалар ит үреді, қараңдаршы,
Мамаңнан хат келіп пе, өзі кеп пе?
Балалары қыңқылын қоя салып, 

терезеден сыртқа қарайды. Сонда өзі де 
тысқа үңілген отағасының көзі тауға түсіп, 
бойын қызғаныш билеп кеткенде айтқаны:

Ай жап-жарық, түн жым-жырт,
Баркөрнеудің басында.
Отыр ма екен бір қу мұрт,
Өле жаздап қасында... 

х х х
Алматыда ауруханада емделіп 

жатқанында әйелі Шәйбала Жаркенттен 
келмекші болады. Ол жолдасы Сырымбеттің 
көлігімен жолға шығып, онысы орта жолда 
бұзылып, қонып қалады. Түні бойы ұйқы жоқ. 
Күте-күте жалыққанда (бәлкім, күйінгенде) 
құрдасына жазған арнауы мынау екен:

«Алыстан әйеліңді ап жат келе ме?
Шәйбаланы қойныма сап бере ме?»-
Деп жүрсем әйел де жоқ, сен де жоқсың, 
Қызығын өзің көрдің, әттегене...

Бұл заман - әйел қайғы, қызың қайғы, 
Болжаусыз бір сызық та сызылмайды. 
Сырымбет-ау, Алматыға талай келдің, 
Құрғырың сонда неге бұзылмайды?

Қайтейін, оңашаны пайдаландың, 
Дөп келгенін қарашы айдаланың.
«Кең болсаң, кем болмайсың», әй 

жарайды,
Кетпес-ау... ештеңесі Шәйбаланың.

Жүзімнің «жаңа сорты»
Атқамінерлердің арасында ау-

данның бас экологы Нұрлан 
Хайруллиннің аты аталса жымың 
ете қалмайтын жан жоқ. Логикалық 
ойлау шеберлігі шапшаң ол қашан 
да қиыннан қиыстырып қызық сөз 
айтуға, қисық қалжыңдауға, табан 
астында тауып айтуға бейім. 

Бірде досы Әбіләкім Тохтаевтың үйіне 
бара қалған ол ерте көктемде-ақ ашып, тиісті 
ағаштарға іліп қойған жүзімді көріп: «Өй, 
мынауыңды ертерек ашып қойған жоқсың 
ба?» дейді. Ежелден бағбан елдің баласы: 
«Жо-оқ, бұл «Уйгурский раннеспелый» 
деген сорт қой» депті. 

Екі-үш күннен кейін керісінше оның 
Нұрланның үйіне жолы түсе қалыпты да, 
ауласындағы әлі ашылмай көмулі жатқан 
жүзімге қарап: «Әй, сен мынаны әлі 
ашпапсың ғой» депті таңданып. Сонда 
Нүкең аспай-саспай: 

– Мұны ашуға әлі ерте. Өйткені бұл 
сондай сорт... «Казахский ленивый» деген, 
– депті.

– А-а, солай ма еді?, – деп Әбекең 
алғашында сеніп қалады. Содан соң 
сәл-пәл ойланып барып қана, Нүкеңнің 
жауабының мән-жайын түсінеді. Сол-ақ 
екен, алпамсадай денесі селкілдеп, әдеттегі 
өзіне тән қалпымен қарқылдап күліп қоя 
беріпті.

Атауға түзету
Жаркентте жастары шамалас, 

қызметтері қарайлас, ой-пікірлері 
орайлас он шақты азаматтың «Жусан» 
атты компаниясы бар. Бала-шаға, 
отбасыларымен жақын араласып, жиын-
тойларын бірге өткізеді. Қуанышты кездері 
де, күнделікті өмірде кездесетін басқа 
жағдайлары да ортақ. О баста бұл топқа 
атты ойлап тапқан Нұрлан Хайруллин екен. 
Атаудың әрбір әрпінің мәні бар. Мәселен: 
«Ж» - Жалайыр, «У» - Ұйғыр, «С» - Суан, 
«А» - Албан, «Н» - Найман. Яғни, барлығы 
ел атауларының басқы әріптері. Компания 
мүшелері болса, осы рулар мен ұлттардың 
өкілдері.

– Ал, мен ше? Мені айқындайтын әріп 
қайда?, – дейді белді мүшенің бірі Зәкір 
Хизиров. Сөйтсе, Нұрлан:

– Естеріңізде ме, орысшада Ж-дан 
басталатын қазақша сөздің алдына «Д» 
әріпі жазылушы еді ғой. Ендеше, бұдан 
былай біз де «Джусан» боламыз, – деп, 
ұлты дүнген достарының да көңілін 
тауыпты.

«Автопортрет»
Нүкең – Нұрлан Хайруллин қара 

табанынан төбе шашының ұшына дейін 
қалжыңға қанық суарылған жан емес пе? 
Өзгелерді әжуәлағанымен қоймай, өзі 
туралы әзілден де тайсалмайтыны бар. «Сен 
кімсің?» деген сауалға:

– Көзі қысық, жүрісі пысық, жегені 
күшік жанмын ғой, – деп автопортретін 
кәріске ұқсатып сөзбен суреттеп беріпті.

Әңгімелерді әдеби 
өңдеп құрастырған 

Нұрәділ БЕГІМБЕТ


