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«БАТЫР ЖОҚ ӘТІКЕЙДЕЙ ӘРУАҚ ШАЛҒАН...»

Тәуелсіз дербес ел атанған қазақ елінің 30 жылғы жемісі 
тәуелсіз мемлекетіміздің және оның азаматтарының 
даму мен кемелденуінің айқын дәлелі. Мемлекет 

басшысы Қасым – Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан 
халқына әр жыл сайынғы жолдауы кезең кезеңімен жолданып 
келеді. 

Мемлекет басшысының бұл реттегі жаңа жолдауы тұтас елді өз 
үрейіне тұмшалатқан пандемия кезіндегі елдің дамуын айқындауға 
бағытталған жаңа жобалар, серпімді істердің айқын көрінісі. Мәдени 
саласы – ел мәдениетінің дамуы мен өсуін рухани биікке көтеретін 
алғы фактордың ең бір негізгісі болып табылады. Кітапхана, мұрағат, 
мұражай – мәдени рухани саланың тарихтың терең тамырынан 
тұтас хабар беретін рухани орталықтар. Президент 2022 жылдан 
2025 жылға дейін мәдениет қызметкерлерінің, мұрағатшылардың, 
кітапханашылардың жалақысын жыл сайын орта есеппен 20 пайызға 
өсіруді тапсырды. Бұл жаңалық кітапханашылар үшін жағымды 
жаңалық, жаңа серпін. Кітапхана – тұтас оқырман қауымның білім 
жолындағы ізденісін тереңдетуге, ғылым жолындағы бағытына 
толағай ақпарат беретін кеңейтілген рухани білім ордасы. Осы 
орайда кітапханашылардың атқарып отырған сүбелі жұмыстарына 
Президенттің көңіл бөлуі зор құрмет. Мақсатымыз айқын, 

Жолдау – 2021 ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМА – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІНІҢ 
БЕРІК НЕГІЗІ

Жолдаудың түпкі нәтижесі әрбір Қазақстандықтың әлеуетін 
арттыруға бағытталған. Еліміздің өркендету жолында аянбай бірлесе 
еңбек етейік. Ел іргесі тыныш, еңбегіміз табысты болсын!

Гүлдана НҰРҒАЛИҚЫЗЫ,
Үлкеншыған ауылы.

Көкжиек
Биыл қазақ елінің егемен ел болып, 

тәуелсіздік туын желбіреткеніне, әлемге 
дербес мемлекет ретінде танылғанына 
30 жыл толады. Осы бір толайым 
жылдардың қазақ еліне тосын тартуы 
да, салмақ салған саяси жағдайлары да 
талай кездесті. Еліміз бұл сынақтардан 
сүрінбей өтіп, халықаралық жағдайларға 
тәуелсіздік тұғырынан бейтарап көз-
қараспен баға беріп келеді. Егемен елдің 
ең үлкен жетістігі деп осыны айтсақ керек.

ТӘУЕЛСІЗДІГІМ – 
ТҰМАРЫМ

Тоқсаныншы жылдардағы эконо микалық 
тоқыраудан аман шығып, ел еңсесін тіктеген 
екімыңыншы жылдар қазақ елі үшін табы-
сты һәм өрлеу кезеңі болғаны анық. Сая-
си ұстанымы нық, экономикалық рефор-
малары нәтижелі өзгеріс әкелген Орталық 
Азияның басты ойыншысы – Қазақстанды 
осы кезеңде әлем таныды, іргелі елдер сана-
са бастады. Ең бастысы қарапайым халықтың 
әл-ауқаты артып, қорасы малға тола бастады. 
Халықтың жағдайының жақсаруы еліміздің 
көптеген саласына жан бітіріп, экономикамыз 
әртарапты дами бастады. Дұрыс жүргізілген 
дипломатиялық дискуссиялардың арқасында 
қиын кезеңде елімізге инвестиция құйып, мем-
лекет болашағына сенген шетелдік қаржылық 
ұйымдар мен іргелі компаниялар да жас мем-
лекетпен бірге дамып, көркейді. Осылайша 
Қазақстан өзіндік даму моделі қалыптасқан 
мықты мемлекет, билік пен халық ортақ тіл 
табысқан бақытты елдің шаңырағын құра алды. 

Тәуелсіздікпен бірге еліміздің өткен 
тарихын тірілтіп, мыңжылдықтар қат-
парындағы төл мәдениетімізді тіріл-
тудің мүмкіндігі туды. Орхон-Енисей 
жазбаларындағы түркілер рухы сана мызға 
сәуле түсіріп, салт-дәстүрімізді ардақтауға, 
өз жерімізде топырақ басып жатқан жүздеген 
ежелгі қалаларды қайта қазуға кірістік. 
Еліміздің мәдени-рухани өмірінің тамыры-
на қан жүгіріп, төл өнерімізді әлемнің үздік 
сахналарында таныстырдық. Осыған дейін 
беймәлім елдің зор рухани потенциалы, бес-
алты мыңжылдық тарихы барын білген әлем 
жұртшылығы зор ықыласпен қол соқты. 

Тәуелсіздік алған кезеңде қазақтың 
көк байрағын спортшыларымыз сан мәрте 
желбіретті. Олимпиада, Әлем чемпиона-
ты, Азия біріншілігі сынды әлем елдерінің 
саңылақтары бас қосқан дүбірлі додаларда 
жеңіске ұмтылған жерлестеріміздің арқасында 
талай рет көк туымыз желбіреп, әнұранымыз 
шырқалды. Бұл да болса тәуелсіз Қазақ елінің 
спорттық держава екенін әлем алдында паш ет-
кен елеулі оқиғалардың бірі.

Азаттық сыйлаған ең басты құндылық 
– ол еліміздің шекарасының заңды түрде 
шегенделуі деп білемін. Қазақстан – көршілес 
мемлекеттермен даулы территориясы жоқ, 
дамудың даңғыл жолына түскен алып мемлекет.

Даниал СЕРІК,
Әл-Фараби орта мектебінің 

11 сынып оқушысы.
Алматы облысы.

 Әтікей батырдың руы Суан. Оның 
ішінде Сатай-Қойке-Құдабай-Бурабай-
Қазақбай-Әтікей, Әти. Әтікейден 
Ыбырайым, Биғаш деген екі ұл болған. 
Екеуі де шешек ауруынан жастай 
қайтыс болған. Әтікейдің інісі Әтиден 
Қамзабек, Қасен, Мәжит деген үш ұл 
туған. Қазақбайдың баласы Әтікей 
батыр бала кезінде аталас туысы 
– менің атам Байнөсердің қолында  
болыпты. Әтікей Байнөсердің екінші 
ұлы Отарбекпен құрдас екен. 

Күздің бір суық күнінде қозы бағып, 
мұздап келген Әтікейге жылы үйден 
шыққан Отарбек «Күресесің бе?», – 
депті. Екеуі күресе кетеді. Байнөсер атам 
сыртта мал келген кезде биіктеу жалпақ 
тасқа төселген киіз үстінде өрістен келген 

Әтікей батыр жайында әкем Батырғалидан естігендерім
малды бақылап отырады екен. Екеуінің 
күресіне көз қырын салып отырады. 
Осы кезде Отарбектен жығылып қалған 
Әтікей отыра қалып:  «Әкеңнің аузы... 
Қазақбай-ай, сен Байнөсер атам сияқты 
бай болсаң, мен мұздап келіп Отарбектен 
жығылып қалмас едім», – деп жылап 
жіберіпті. Мұны естіген бабамыз сол 
күні Қазақбайды шақыртып, Әтікейдің 
астына торы төбел құнан мінгізіп, 
«Енді Әтікейді кісі есігіне жіберуші 
болма!», – деп тапсырыпты. Ерге қарай 
ат бітеді демекші, сол торы төбел құнан, 
жүйрік ат болады. Әтікейдің айналасына 
құдайберді Нұржекей, алдияр Жанпейіс, 
Есімбек сияқты еті тірі, жігерлі жастар 
топтасады. Қазаққа өктемдік көрсеткен 
қытай, орыс байларының малын алып, 

еліне таратып беріп отырады. Әтікей  
Қытай мен Ресейдің отаршылық 
саясатына осылай қарсылық көрсетіп, 
оларға қарсы күрестер ұйымдастырады. 
Елі-жұрты құрметтеп, «Әтікей батыр» 
деп құрметпен атайды. Тікелей жеңіске 
жетпесе де, Қытай шеріктері мен Ресей 
әскерлерінің Әтікей десе зәре-құттары 
қалмай қорқатын еді дейді көне көз 
қариялар. 

Бірде Әтікей Байнөсер атама келіп, 
«Ата, маған Отарбекті қосып беріңіз, 
Сатай Тұрдыны өлтірген қытайдағы 
сібе Мыңамбыдан кек алып қайтамыз», 
–  дейді. Сөйтіп Отарбек Әтікей тобымен 
бірге кетеді. 

БАСПАСӨЗ – 2022
Құрметті «Жаркент айнасы» газетінің 

оқырмандары! Алдағы 2022 жылға газетке 
жазылу маусымы басталды. Газетімізге 
жазылып, ерлікке толы еліміз бен жазиралы 
жеріміздің, өңірімізден өткен баһадүр батырлар 
мен от ауызды билердің, орақ тілді ақындардың, 
елге билік жүргізген болыстардың, өмірі 
өнегеге толы өнер адамдары мен өлкемізден 
шыққан даңқты тұлғалардың тарихынан 
хабардар болыңыз. Газетімізде Сіз үшін құнды, 
тың мақалалар жариялауға тырысып келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» барлық 
бөлімшесінде жүргізіледі. 1 жылға жазылу 
бағасы 3400 теңге. Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, ойлы оқырман! 
Ұрпағымыз өзінің шынайы тарихын біліп, 
ұлықты болып өссін. «Жаркент айнасы» – 
Жаркенттік рухты жандардың газеті. 
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Панфилов ауданының елді мекендерінде салық салу 
объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу 

коэффициенттерін бекіту туралы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)» 

Қазақстан Республикасы Кодексінің 529-бабының 6-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
31-бабына сәйкес, Панфилов ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Панфилов ауданының елді мекендерінде салық салу 
объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттері бекітілсін. 

2. «Панфилов ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 

1) осы қаулының Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Панфилов ауданы әкімдігінің интернет-

ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Панфилов ауданы әкімінің орынбасары Ш. Курбановқа 

жүктелсін. 
4. Осы қаулы 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Панфилов ауданының әкімі     Т. Өмірәлиев

Панфилов ауданы әкімдігінің 2021 жылғы __ ________ «Панфилов ауданының елді 
мекендерінде салық салу объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін 
бекіту туралы» № __ қаулысының жобасына келісім 

 «КЕЛІСІЛДІ» 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы 
бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің 
Панфилов ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасы» республикалық мемлекеттік                                Оспанов Берик                                           
мекемесінің басшысы                                                                     Ермекович 

 «___» «_____________» 2021 жыл

Панфилов ауданы әкімдігінің 
2021 жылғы __ _______ № __
қаулысына қосымша
Панфилов ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасуын ескеретін аймаққа 

бөлу коэффициенттері

№ Салық салу объектісінің орналасуы Аймаққа бөлу 
коэффициенті

Жаркент қаласы
1 004 (Иванов көшесінен оңтүстікке қарай), 006, 007 (Набережная 

көшесінен шығысқа қарай, Пушкин көшесінен оңтүстікке 
қарай), 005 (Иванов көшесінен оңтүстікке қарай), 014 (Илахунов 
көшесінен батысқа қарай), 015 (Илахунов көшесінен батысқа қарай, 
Ходжамьяров көшесінен солтүстікке қарай) кадастрлық кварталдары 

1,50

2 008 (Шәмиев көшесінен солтүстікке қарай құрылыс жүргізілген аумағы), 
004 (Иванов көшесінен солтүстікке қарай), 005 (Иванов көшесінен 
солтүстікке қарай), 009 (Шәмиев көшесінен солтүстікке қарай құрылыс 
жүргізілген аумағы), 002, 012, 013, 010 (Шәмиев көшесінен солтүстікке 
қарай құрылыс жүргізілген аумағы), 007 (Набережная көшесінен батысқа 
қарай, Пушкин көшесінен солтүстікке қарай) кадастрлық кварталдары

1,40

3 008 (Шәмиев көшесінен оңтүстікке қарай құрылыс жүргізілген аумағы), 
009 (Шәмиев көшесінен оңтүстікке қарай құрылыс жүргізілген аумағы), 
015 (Илахунов көшесінен шығысқа қарай, Ходжамьяров көшесінен 
оңтүстікке қарай), 003, 001, 014 (Илахунов көшесінен шығысқа қарай), 
010 (Шәмиев көшесінен оңтүстікке қарай құрылыс жүргізілген аумағы) 
кадастрлық кварталдары 

1,30

4 008 (құрылыс жүргізілмеген аумағы), 009 (құрылыс жүргізілмеген 
аумағы), 010 (құрылыс жүргізілмеген аумағы), 011 кадастрлық 
кварталдары 

1,20

 Айдарлы ауылдық округі
5 Айдарлы ауылы 1,40
6 Дарбазақұм ауылы 1,30
7 Сарпылдақ ауылы 1,30
 Басқұншы ауылдық округі
8 Алмалы ауылы 1,50
9 Басқұншы ауылы 1,40
 Бірлік ауылдық округі
10 Алтыүй ауылы 1,50
11 Надек ауылы 1,40
12 Шежін ауылы 1,40
 Жаскент ауылдық округі
13 Головацкий ауылы 1,50
14 Суптай ауылы 1,40
 Көктал ауылдық округі
15 Ақжазық ауылы 1,40
16 Аққұдық ауылы 1,40
17 Көктал ауылы 1,50
 Қоңырөлең ауылдық округі
18 Бөрібай би ауылы 1,30
19 Керімағаш ауылы 1,30
20 Қоңырөлең ауылы 1,50
21 Сарытөбе ауылы 1,30
22 Ынталы ауылы 1,30
 Пенжім ауылдық округі
23 Ават ауылы 1,40
24 Қорғас ауылы 1,40
25 Пенжім ауылы 1,50
26 Ынтымақ ауылы 1,40
 Сарыбел ауылдық округі
27 Садыр ауылы 1,40
28 Сарыбел ауылы 1,50
29 Тұрпан ауылы 1,40
 Талды ауылдық округі
30 Еңбекші ауылы 1,40
31 Жерұйық ауылы 1,40
32 Лесновка ауылы 1,50
 Үлкенағаш ауылдық округі
33 Әулиеағаш ауылы 1,50
34 Жаркент-Арасан ауылы 1,30
35 Көктал-Арасан ауылы 1,30
 Үлкеншыған ауылдық округі
36 Ақкент ауылы 1,30
37 Кішішыған ауылы 1,50
38 Қырыққұдық ауылы 1,40
39 Үлкеншыған ауылы 1,50
 Үшарал ауылдық округі
40 Ақарал ауылы 1,30
41 Қызылжиде ауылы 1,30
42 Үшарал ауылы 1,50
 Шолақай ауылдық округі
43 Диқанқайрат ауылы 1,40
44 Жиделі ауылы 1,30
45 Шолақай ауылы 1,50

Об утверждении коэффициентов зонирования, 
учитывающих месторасположение объекта налого-
обложения в населенных пунктах Панфиловского района 

В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан  «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», статьей 31 Закона Республики Казахстан 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат 
Панфиловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить коэффициенты зонирования, учитывающих месторасположение объекта 
налогообложения в населенных пунктах Панфиловского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Отдел экономики и бюджетного планирования 
Панфиловского района» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Панфиловского 
района после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
Панфиловского района Курбанова Ш.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

Аким Панфиловского района    Т. Умралиев

Согласование к проекту постановления акимата Панфиловского района   от __ 
_______ 2021 года № ____ «Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих 
месторасположение объекта налогообложения  в населенных пунктах Панфиловского района»

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель республиканского государственного
учреждения «Управление государственных доходов 
по Панфиловскому району департамента 
государственных доходов по Алматинской области 
комитета государственных доходов министерства                    Оспанов Берик
финансов Республики Казахстан»                                                    Ермекович  

«___» «_____________» 2021 год

Приложение к постановлению 
акимата Панфиловского района 
от __ ______ 2021 года № __

Коэффициенты зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения 
в населенных пунктах Панфиловского района

№ Месторасположение объекта налогообложения Коэффициент 
зонирования

Город Жаркент
1 Кадастровые кварталы 004 (южнее ул.Иванова), 006, 007 (восточнее 

ул.Набережная, южнее ул.Пушкина), 005 (южнее ул.Иванова), 014 (западнее 
ул.Илахунова), 015 (западнее ул.Илахунова, севернее ул.Ходжамьярова)

1,50

2 Кадастровые кварталы 008 (застроенная территория севернее ул.Шамиева), 
004 (севернее ул.Иванова), 005 (севернее ул.Иванова), 009 (застроенная 
территория севернее ул.Шамиева), 002, 012, 013, 010 (застроенная территория 
севернее ул.Шамиева), 007 (западнее ул.Набережная, севернее ул.Пушкина) 

1,40

3 Кадастровые кварталы 008 (застроенная территория южнее ул.Шамиева), 
009 (застроенная территория южнее ул.Шамиева), 015 (восточнее 
ул.Илахунова, южнее ул.Ходжамьярова), 003, 001, 014 (восточнее 
ул.Илахунова), 010 (застроенная территория южнее ул.Шамиева) 

1,30

4 Кадастровые кварталы 008 (незастроенная территория), 009 (незастроенная 
территория), 010 (незастроенная территория), 011 

1,20

 Айдарлинский сельский округ
5 Село Айдарлы 1,40
6 Село Дарбазакум 1,30
7 Село Сарпылдак 1,30
 Баскунчинский сельский округ
8 Село Алмалы 1,50
9 Село Баскуншы 1,40
 Бирликский сельский округ
10 Село Алтыуй 1,50
11 Село Надек 1,40
12 Село Шежин 1,40
 Жаскентский сельский округ
13 Село Головацкий 1,50
14 Село Суптайа 1,40
 Коктальский сельский округ
15 Село Акжазык 1,40
16 Село Аккудык 1,40
17 Село Коктал 1,50
 Конуроленский сельский округ
18 Село Борибай би 1,30
19 Село Керимагаш 1,30
20 Село Коныролен 1,50
21 Село Сарытобе 1,30
22 Село Ынталы 1,30
 Пиджимский сельский округ
23 Село Ават 1,40
24 Село Хоргос 1,40
25 Село Пиджим 1,50
26 Село Ынтымак 1,40
 Сарыбельский сельский округ
27 Село Садыр 1,40
28 Село Сарыбел 1,50
29 Село Турпан 1,40
 Талдынский сельский округ
30 Село Енбекши 1,40
31 Село Жеруйык 1,40
32 Село Лесновка 1,50
 Улкенагашский сельский округ
33 Село Аулиеагаш 1,50
34 Село Жаркент-Арасан 1,30
35 Село Коктал-Арасан 1,30
 Улкеншыганский сельский округ
36 Село Аккент 1,30
37 Село Кишишыган 1,50
38 Село Кырыккудык 1,40
39 Село Улкеншыган 1,50
 Ушаральский сельский округ
40 Село Акарала 1,30
41 Село Кызылжиде 1,30
42 Село Ушарал 1,50
 Шолакайский сельский округ
43 Село Диканкайрат 1,40
44 Село Жидели 1,30
45 Село Шолакай 1,50
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Аққұдық ауылының тұрғындары жаңа 
оқу жылының басын дүрмекті жаңалықпен 
қарсы алды. Еліміздің тәуелсіздігінің 30 
жылдығы қарсаңында Ш.Байбатшаев 
атындағы орта мектеп коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ұжымы биылғы 
оқу жылын жаңа ғимаратта бастады. Мәре-
сәре болып қуанған ұстаздармен олардың 
арасында мектеп табалдырығын алғаш 
аттаған бірінші сынып оқушылары  үшін 
ерекше есте қалатын күн болды. 

Өткен ғасырдың 1928 жылдары 
сауатсыздықты жою кезінде салынып кейін 
1935 жылы сол кездердегі талап бойынша 
ыңғайластырылып салынған мектеп 
қабырғасынан қаншама елге еңбегі сіңген, 
халқына қалтқысыз қызмет еткен керемет 
тұлғалар білім алып шықты. Халыққа 
90 жылға жуық қызмет көрсеткен білім 
ошағының қаншама тарихи кезеңдерді басынан 
өткергендігін сол ұядан білім алып шыққандар 
мен ұстаз болып қызмет еткендер ұмытпақ 
емес. Мектепке халқымыздың ардақты ұлы, 
қоғам қайраткері Ш.Байбатшаевтің есімі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 
жылғы 18 тамызындағы  №779 қаулысымен 
берілген болатын. Аққұдық ауылында туылып, 
өсіп ержеткен Алматы, Жамбыл, Талдықорған 
облыстарында басшылық қызметте болып еліне 
адал қызмет атқарған, Қазақ КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің 4-ші, 5-ші шақыруының депутаты 
болып сайланған Шабдан Байбатшаев 1896 
жылы дүниеге келген еді. Елімізге сіңірген 
еңбегі мемлекет тарапынан еленіп көптеген 
ордендермен, медальдармен марапатталған. 
Аққұдық ауылының перзенті қай салада, қай 
жерлерде қызмет атқарып жүрмесін Жаркенттен 
шыққан азамат деген атты жоғары ұстады. 
Халыққа бойындағы бар іскерлігін жұмсап 

ҰРПАҒЫМ ЕРКІН ӨССІН ДЕП...
адалдықпен еңбек етуді мақсат еткен жерлесіміз 
елге сыйлы, абыройы бір бойына жетерлік 
мемлекеттік қайраткер дәрежесіне көтерілген 
еді. Қиыр жайлап шет жүрсе де туған жерін 
ұмытпаған Шабдан Байбатшаев жерлестерінің 
қолынан түспейтін «Бел-белестер» кітабын 
жазды. Туған елі, жері қадірлеген азаматты 
ұмытпаған жұртшылық мектепке есімін беріп 
мәңгілікке тарихта қалдырды. 

«Ескі мектеп деп аталса да оның ауласынан 
бастап керегелері, сынып бөлмелері маған өте 
ыстық. Осыдан тура он жыл бұрын ертеректе 
салынған мектепке басшылыққа келіп едім, 
бүгін міне жаңарған заманда бүгінгі күннің 
бар талабына сай ұрпағымыз еркін өссін деп 
тұрғызылған ғимаратқа көшіп, оқу жылын 
бастағалы отырмыз» дейді қуанышын жасыра 
алмаған мектеп директоры Асанов Сәулет 
Мырзаханұлы.

Жас өркендерді елжандылық рухта 
тәрбиелеу мақсатында болашақта елі-жері 
үшін аянбай қызмет атқарып, халық алғысына 
бөленген айтулы тұлға Ш.Байбатшаевтің 
өмір жолын баяндайтын мектеп ішілік музей 
ұйымдастырып еңбегін елге дәріптесек деген 
ойында жасырмады.

Ауылға кіре берістегі аумағы екі гектар 
жерді алып жатқан мектеп ғимараты бірден 
көзге түседі. Жас ұрпақтың келешекте 
сапалы білім алуына лайықтап жасалынған 
жобамен салынған үш қабаттан тұратын 120 
орынды мектепке мемлекеттік бюджеттен 
бөлінген 699 931918 теңгенің жұмысын «Нұр-
Шапағат» ЖШС директоры Кереев Қайрат 
Нұрғабылұлының ұжымы міндетіне алып 
мерзімінде абыроймен аяқтап отыр. Құрылыс 
саласындағы тәжірибелі, талапшыл басшы 
Қайрат Нұрғабылұлының қарамағындағы  
құрылыс бригадирі Бақыт Сайлыбаев та 
өздері басынан бастап құрылыс жұмыстарына 
қатысып, аяқтап ауыл тұрғындарына сыйға 
тартқан мектептің сапалы әрі заман талабына 
сай жасалынғандығына сүйсініс білдірді. 
Оқу шаңырағында оқитын шәкірттердің жан-
жақты білім алуын қамтамасыз етуге мемлекет 
тарапынан ең қажетті құрал-жабдықтарға 
61 млн. теңге бөлініпті. Ақпараттандыру 
заманында бәсекеге қабілетті жаңа электронды-
техниканы жоғары деңгейде меңгерген, өзіндік 
ойы бар жеке тұлға қалыптастыру үшін 
практикалық жұмыстарды күнделікті жүргізіп 
отыру қажеттілігі туындайтыны белгілі. Жас 
буынды жаратылыстану бағытына бейімдеуде 
мектептегі математика, интербелсенді 
тақталармен қамтылған информатика, физика, 
химия кабинеттерінің қазіргі заманғы құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етілуі болашақтағы 
елімізде өндіріске керекті техника саласындағы 
ғалымдар мен инженер мамандардың көптеп 
шығуына ықпал етері сөзсіз. Ұстаздардың 

сабақ жүргізуімен шәкірттердің сабаққа 
қатысу ынтасын бақылау үшін кабинеттер 
түгелдей бейне бақылау камераларымен 
жабдықталыпты. Өзге кабинеттерде де 
осы талаптар сақтала отырып жаңа парта 
орындықтармен қатар магнитті тақталармен 
қамтылған. Компьютерлердің кейінгі шыққан 
толқыны кабинеттерде оқушыларға қызмет 
етіп тұр. Мектеп балалардың білім мен тәрбие 
алатын, ұжымдық іске біріктіретін және жеке 
басының шығармашылығын дамытатын орын 
болғандықтан қажетті заттармен жабдықталған 
мәжіліс залы да көз тартады. Зәулім етіп 
салынған әрі кең спорт залынан дене тәрбиесі 
мұғалімдері тер төге еңбек етсе болашақта 
талай майталман спортшылар шығары белгілі. 
Мектептегі оқушыларды бір мезгіл ыстық 
тамақпен қамтамасыз етуге арналған асхана 
тиісті талаппен жабдықталыпты. Мұнда жүріп-
тұруы қиын мүгедек балалардың да жағдайы 
ескеріліпті, оларға арналып үшінші қабатқа 
көтерілетін арнайы лифт орнатылған. Өткен 
оқу жылында білім саласында еңбек еткен 
отыздан астам ұстаздар қатары,биыл жоғары 
оқу орнын бітіріп келген екі жас маманмен, 
қазақ тілі мен әдебиеті, информатика пәнінің 
мұғалімімен толықтырылыпты. 

Далада күн сәулесі күйдіріп тұрсада тап-
таза мектеп іші салқын әрі еркін тыныстайсыз. 
Дәлізде кездескен мұғалімдердің қай-
қайсысымен әңгімелессек те жүздерінен 
қуаныш сәулесі кетпейді. Әріптесім болған соң 
осы ауылдың түлегі Қуан Мұхамедуәлиұлын 
сөзге тарттым. Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік университетінің тарих факультетін 
бітіріп осы өзі оқыған мектепте он тоғыз 
жылдан бері тарих пәнінен сабақ жүргізіп 
келеді екен. Жаңа оқу ғимаратында жұмысты 
жаңаша жүргізетінін айта отырып, тарих 
кабинетін ақпаратты тез алмастырып тұратын 
жылжымалы стендтермен жабдықтасам 
деген ойын жеткізді. Жетістіктері де жоқ 
емес болып шықты. Өткен оқу жылында 
тоғызыншы сыныпта оқитын алғыр шәкірті 
Ернұр Әубәкіров облыста өткен «Мың бала» 
олимпиадасына қатысып жүлделі үшінші 
орынды иеленіпті. Ісіне сәттілік тіледік. Отыз 
жылдан астам ұстаздық жасап, көптеген 
шәкірт тәрбиелеп өмір жолына аттандырып 
ел алғысына бөленіп жүрген бастауыш сынып 
мұғалімі Молдабекова Роза Торғайқызы да өз 
ұжымымен жаңа салынған білім ордасында 
қызметін абыроймен жалғастырып отыр.

Биылғы оқу жылында облыстағы 
мектептердің бірінші сыныбына 47 мың оқушы 
партаға отыратын болса соның 11-і осы аядай 
Аққұдық ауылының балалары. Ауылдағы ата-
аналармен биыл мектеп табалдырығын алғаш 
аттаған бүлдіршіндерді ерекше қуанышқа 
бөлеген шара, еліміз осыдан екі-үш жыл 

бұрын қол үзіп қалып қайта қауышқан  
ұлт ұстазы А.Байтұрсыновтың жасаған 
«Әліппе» оқулығының қайта оралуы болды. 
Бірінші қырқүйек «Білім күніне» арналған 
«Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын 
кез...» тақырыбы аясында өткізілген ертеңгілік 
балаларды бірінші сыныпқа қабылдау әрі 
оларға «Әліппе» оқулығын салтанатты тапсыру 
шарасы үлкен қолдауға жолықты. Алдағы 
оқуға деген құштарлық, ұмтылыс билеген 
бүлдіршіндер елімізге, ұстаздарға, мектепке 
арналған өлең шумақтарын шаттана айтып, 
әндерін арнады. Мектеп түлектері атынан 
кішкентай парталастарын 11 сынып оқушысы 
Жаңыл Ұланқызы құттықтап, одан кейін  «Кел 
балалар оқылық...» күміс қоңырауын бірінші 
сынып табалдырығын жаңа аттаған Еркежан 
Жеңісқызы екеуі қағып даланы күмбірлетті. 

Алғашқы қоңырау бірінші сынып үшін 
болғандықтан, бастауыш пен жоғары сынып 
оқушылары биылғы оқу жылына арналған 
«Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбымен 
өткізілетін сынып сағаттарын бастап кетті. Бір 
жарым жыл бір тоқсан онлайын форматында 
оқып мектептен тыс сырттап қалған оқушылар 
білім партасын сағынғандықтан  сабаққа зор 
ынтамен келгендігі білінді. «Қазақстанның 
келешегін жаңа белеске көтеретін жас 
ұрпақ осылай өсіп келе жатыр» деді бізге ел 
Тәуелсіздігінің  30 жылдығына байланысты 
осы шараның өткізілуіне мұрындық болып, 
басы-қасында жүрген мектеп директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Бақыткүл 
Нүптебаева. Мектеп директорымен әңгімелесу 
үстінде кіріп қалған музыка пәнінің мұғалімі 
Мұхит Бердіұлын жаңа салынған мектеп жайлы 
пікірін білмекке сөзге тартып едім, «Сізге жаңа 
мектепке кірген қуанышымды күй арқылы 
жеткізейін» деп ақ домбырасын қолына алып 
бөлменің ішін күмбір күйге бөледі. Мұндай 
көңіл күймен ұстаздық қызметін бастаған кез-
келген мұғалім ертең біздің елдің болашағы 
жастарымызға сапалы біліп беріп, үлкен азамат 
етіп шығаратынына сеніммен қайттым.

Молот СОЛТАНАЕВ, 
«Жаркент айнасы» 

газетінің Бас редакторы. 

Марфуға Айтқожина 1936 
жылы 25 тамызда Қытай Халық 
Республикасының, Шыңжаң 
өлкесіндегі Құлжа қаласында 
дүниеге келген. 1956 жылы 
Құлжа әйелдер педагогикалық 
гимназиясын бітіріп, содан кейін 
онда оқытушы болып жұмыс істеді. 
Ал 1958 жылы отбасымен бірге 
КСРО-ға көшіп келді. 1965 жылы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетін, ал 1971 
жылы – Мәскеудегі Жоғары әдебиет 
курстарын бітірді. 1961 жылдан 
1969 жылға дейін «Қазақ әдебиеті», 
«Қазақстан мұғалімі» газеттерінде 
қызмет етті.

Ақын Марфуға Айтхожина 
жиырмадан аса жыр жинақтарынның 
авторы. Оның өлеңдері 40-тан астам алыс-жақын шетел тілдеріне 
аударылып, өлеңдеріне көптеген сырт жұрт композиторлары ән 
шығарған. Мәлелен: Болгария, Украина, Ресей, Қарақалпақ, Қытай, 
Монголия және басқалары. Ақынның  «Бір уыс топырақ» деген 
өлеңіне жазылған романсы Ресей еліне мәлім. Тағыда Моңғолия 
композиторлары жазған «Туған жерін аңсамайтын жан бар ма» қатарлы 
әндер Моңғолияда тұратын қазақ бауырларымыздың сүйікті әніне 
айналды. 

Тақырыптық жағынан саралағанда ақынның жырлары әралуан. 
Олардың түйісетін, тоғысатын нүктесі бар. Ол – адамдарды, ел мен 
жерді сүюден туған аңсарлы жырдың жайлауы. Махаббат пен шапағат, 
сұлулық пен ұлылық, күйініш пен сүйініш, пейіл мен мейір бәрі 
осында.

Тәуелсіздік жылдары еліміз еңсесін тіктеп ес жия бастаған кезең 
ақынның арманына астасып, тағы да қайың жырдың жапырақтарын 
дүр сілкінтті. Ақынның арманы ел бақытына ұласса ұлы арман 
болғаны. Ақындықтың аламанына атын қосқалы бері мәреден тосқан 
оқырмандарына олжа салып, уақыттың бұқарасындарында да өзінен 
де, өлеңінен де көз жаздырмай келе жатқан шабытты шайыр – қазақтың 
Марфуғасы. Осы мезгіл аралығында дараланып, сараланып өлеңнің өз 
перзентіне, ақындықтың айдынына айналды. Марфуға – жыр айдының 
аққуы деген қанатты ұғым қалыптастырды қабырғалы қазақ жұртына. 
Аққудан да, айдыннан да ақын Марфуға Айтхожина деген есім еліне 
елеулі, халқына қалаулы. 

Гульзира РАЕВА, 
Пенжім ауылы.

«Мәдениеттің мәйегі – кітап» дейді заманының 
заңғар жазушысы Шерхан Мұртаза. Жаһандану 
дәуірінде, цифрландыру кезеңінде адамзатты бағдарынан 
адастырмайтын да, тұңғиық тереңге батырмайтын да – 
кітап. Алайда, қазіргі уақытта кітаптың да, оны қолына 
алар оқырманның да қатары сиреді. Сірә, біздер «Тірлігім 
көбейген сайын, көбірек оқимын» деген нақылды елемей 
жүрміз. Әжесінің бауырында ертегі тыңдап, жыр жаттап, 
төл құндылықтарымызды санасына сіңіріп өскен 
ұрпақтар легі неге азайды? Ертеңгі болашақ – бүгінгі 
жас ұланның, былдырлаған баланың қолынан кітап 
емес, телефон түспейтінін көріп жан азады. Бұл, сіз бен 
бізді, қоғамды алаңдатып жүрген өзекті мәселе. Осыны 
зерделей білген ел жанашырлары үлкен бір іс атқарды. 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында Шұғыла 
қорының бастауымен, демеушілердің қолдауымен Дария 
Дамыту орталығының ұйымдастыруымен «Тұлға болам» 
атты кітап оқу сайысы ұйымдастырылды. Сайыстың басты 
мақсаты жастарды кітап оқуға құлшындыру, жалпы елде 
кітап оқу дағдысын жандандыру. Сол арқылы өзіміздің 
төл құндылықтарымызды санаға сіңіру. «Кітап дегеніміз 
алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған өсиеті. Кітап 
оқудан тыйылсақ ой ойлаудан да тыйылар едік» деген Ғабит 
Мүсіреповтың ғибратты нақыл сөзін бағдар еткен «Тұлға 
боламын» сайысы үлкен ауқымды қамтыды. Үш айға созылған 
байқауға Қазақстан, Өзбекстан, Моңғолия мемлекетінен 
50 мыңға жуық қатысушы тіркелді. Сайысқа қатысу тегін. 
Сайыстың басты жүлделері: шетелге саяхат, MacBook, iPad, 
Apple Watch және басқа да бағалы сыйлықтар. Сайысқа 
қатысушылар: 1-3 сынып, 4-7 сынып, 8-11 сынып оқушылары 
және ересектер болып барлығы 4 топқа бөлінді. Әр топтың 
кітабы да, жүлдесі де бөлек. Оқылатын кітаптар: қазақ 
классиктері мен әлем классиктерінің таңдаулы шығармалары. 
Оқырмандар 3 кезенде 3 кітапты оқып бітірулері тиісті 
болды. Әр кезеңнін соңында кітап бойынша онлайн тест 
алынды. Үш айға созылған дүбірлі доданың жеңімпаздары 
2-қыркүйек күні Алматы қаласында марапатталып, жүлделері 
табыс етілді. Дәл осы байқауда Алматы облысы, Панфилов 
ауданы, Әулиеағаш ауылы «Әулиеағаш орта мектебі» КММ-
нің 3-сынып оқушысы Асқар Әділ Қуанышұлы жеңімпаз 
атанды. Сайыс кезінде Әділ қазақ және әлем классиктерінің 
таңдамалы шығармаларын оқу арқылы таным көкжиегін 
кеңейтті.

«Мен бұл байқауға қатысқаныма қуаныштымын. Себебі, 
жазғы демалыс кезінде өте қызықты кітаптарды оқыдым, 
білетінім көбейе түсті, табанды болуға үйрендім. Әр 
кітапты оқу барысында әртүрлі әсер алдым. Әсіресе, Марат 
Қабанбаевтың «Сурет салғым келмейді» атты шығармасы 
қатты ұнады. Ондағы болған барлық көріністерді көз алдыма 
елестеттім. Әңгімелерде кездескен мақал-мәтелдерді жаттап 
та алдым. Байқау барысындағы барлық кітаптарды жақсы 
түсіну үшін бірнеше мәрте қайталап оқыдым. Сол себепті де 
тест кезінде жақсы жауап бердім. Бұл байқауда кітапты жақсы 
түсінгенің аздық етеді, жылдамдық та қажет. Белгіленген 
уақыт аралығында сұрақтарға дұрыс әрі жылдам жауап 
бере алғанда ғана алда боласың. Байқау барысында жаңа 
достар таптым. Олар да мен сияқты кітап оқығанды жақсы 
көреді. Өзімнің барлық достарым мен сыныптастарымды 
осы байқауға қатысуға шақырамын! Мен енді қазіргіден де 
көп кітап оқитын боламын» дейді жеңімпаз  жас оқырман. 
Ең алдымен, баланың кітап оқуға деген құлшынысын оятып, 
білімін ұштаған Әділдің ата- анасымен «Әулиеағаш орта 
мектебі» КММ-нің  ұстаздарына ерекше алғыс айтамыз. 
Болашағынан үлкен үміт күттіретін дарынды оқушының алда 
алар белестері бұдан да биік болсын деп тілек білдіреміз. 

Қазіргі заман – ақыл ойдың аламанға түскен кезеңі. 
«Ақылына ақы сұрамайтын» нағыз адал дос – кітап өскелең 
ұрпақтың жан серігіне айналса дейміз. Абай атамыз  «Артық 
білім кітапта, ерінбей оқып көруге» деп біздерге сонау ғасырда 
бағдар беріп кеткен жоқ па? Кітап оқып, пайым- парасатымызды 
кеңейтіп, білімімізді молайтайық! Рухани бай болайық! 

Алуа АСҚАР,
ҚазҰУ филология факультетінің

  2-курс студенті.
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Егінге су ұстап жатқан мезгіл 
екен, астында көк жорға аты, мойнына 
асынған қылышы бар Мыңамбының өзі 
айдың жарығымен жұмысшыларына су 
ұстатып жүрсе керек. Әтікей еріп барған 
адамдарын бір өзекке қалдырып, жалғыз 
өзі қалың шидің арасымен құлақ басына 
барып арықтағы суды басқа жаққа бұрып 
жіберіп, сонда жасырынып Мыңамбының 
келуін күтіп жатады. Бір кезде көк жорға 
атпен Мыңамбы келіп, аттан түсе қалып, 
суды бұрғалы жатқан кезінде Әтікей 
қарғып тұрып, Мыңамбыны тарпа 
бас салып, қанжарымен кеңірдектен 
бауыздап жібереді. Ай сүттей жарық 
екен, Мыңамбының кеңірдегінен аққан 
қан аспанға шапшып жатты дейді. Сол 
кезде Әтікей: «Тұрды ағамның кегі үшін» 
деп шапшып жатқан қаннан ұрттап 
жұтып жіберді дейді. Көк жорға атты 
жетелеп, сібенің мойнындағы қылышын 
алып, Әтікей ауылға келеді. Көк жорға 
атты Байнөсер атама, қылышты Мұқа 
болысқа байлайды. Мыңамбының қанын 
ұрттағанын көзімен көрген Отарбек атам 
шошынып ауырып қалады. Көк жорғаны 
көпке дейін Байнөсер атамның мініп 
жүргенін көнекөз қариялардан естігенін 
елшібек Жапарқұлов Тұрғанғазы қария 
өзінің кітабында жазған еді. Қылышты 
Мұқа болыс ұстап жүріпті. Әтікей қайтыс 
болғаннан кейін сібелер Мұқа ұстап 
жүрген қылышты танып, Жаркент үйезінің 
бастығына «Мыңамбыны өлтірген Мұқа, 
айғағымыз бар» деп арызданады. Сөйтсе 
қылыштың сабының ішінде Мыңамбының 
аты жазылып, мөрі басылған қағаз бар 
екен. Айғақ дәлелденіп, Мұқа болыс істі 
болып, Қарағандыға жер аударылған екен. 
Үш жыл орта жүз туыстардың арасында 
болып, ол жердегі дау-дамайды шешуге 
араласып, әділдігімен орта жүз елінің 
құрметіне ие болыпты. Жер аударылған 
мерзімі аяқталғанда алдына мал салып, 
құрметтеп шығарып салыпты. 1910 жылы 
елге оралып, қайта болыс болғанын 
айтады.

Әтікей 1902 жылы 33 жасында Ресей 
әскерінің қолынан қаза табады. Елім 
деп еңіреп өткен Әтікей батыр атымен 
Жаркент өңірі мен Қоғас өзенінің қытай 
жағындағы жерлерде «Әтікейдің асуы», 
«Әтікей шоқысы», «Әтікейдің үңгірі», 
«Әтікей бастауы», «Әтікей жайлауы» 
деген жер-су аттары көптеп кездеседі. 
Әтікей туралы ақындар дастандар жазады. 
«Әтікей, Нұржекей» дастанын қай  
ақынның жазғаны туралы нақты дерек 
жоқ. Әбіләкім молда жазыпты дегенді 
естуші едік, қазір әркім әртүрлі айтып 
жүр. Өкінішке орай ол дастандар толық  
сақталмаған. 1964 жылдан бастап ел 
арасынан Әтікей батыр жайлы айтылған 
жыр жолдарын жинап жүруді қолға алдым. 

Соның нәтижесінде Кербұлақ 
ауданындағы Жоламан станциясында 
тұратын, Жалайыр – Андас Балпық би 
ұрпағы Нүсіпбекұлы Әпсәмет марқұмның 
аузынан Әтікей батыр дастанынан есінде 
сақталғандарын 1969 – жылы қағаз бетіне 
түсіріп алдым. Ол кезде баспа бетіне 
жариялау мүмкін емес еді.

Қай жылы екені нақты есімде 
жоқ 1980 жылдар шамасы ғой деймін 
марқұм Балғабеков Мәлік «Әтікей батыр 
жайында жинағандарыңды жазушы 
Бұқара Тышқанбаев сұрап жатыр, сол 
кісіге апарып берейін, мүмкін баспасөз 
бетінен жарық көріп қалар» деп жинаған 
жазбаларымды алып кетті. Бірақ ешқандай 
хабар болмай, қолжазбаларымды 1-2 
жылда әрең қолыма түсірдім. Одан 
кейін 1982 жылы КазПИ-дің қазақ тілі 
мен әдебиетінің мұғалімі Асылжанов 
Бәзілжан қасында тағы бір адам бар 
екеуі ел арасындағы айтыс ақындары 
жайлы мағлұматтар жинау мақсатында, 
Алматыда тұратын Изенаев Шакен 
атаның айтуы бойынша мені әдейілеп 
іздеп келді. Сол сапарында менен Әтікей 
батыр жайындағы жиғандарым мен ақын 
Әбіләкім Игембайұлының қолжазбаларын 
жазып алып кетіп еді. Бұл жөнінде де еш 
хабар болмай кетті.

Еліміз егемендігін алғаннан кейін 
«Әтікей батыр» дастанынан жиғандарым 

«БАТЫР ЖОҚ ӘТІКЕЙДЕЙ ӘРУАҚ 
ШАЛҒАН...»

1991 жылы Жаркент қаласында, «Ұлағат» 
газетінің №4-5 сандарының беттерінен 
жарық көрді. Бұл дастанның толық 
нұсқасы емес, әлі де ізденуді қажет етеді.

Молдалар хат жазғалы қалам алған,
Батыр жоқ Әтікейдей әруақ шалған.
Бұрынғы пайғамбардан қалған үлгі,
Жақсының өзі өлсе де аты қалған.
Айтамын Әтікейдің әңгімесін,
Жақсының өзі өлсе де сөзі өлмесін.
Алладан ажал тағдыр өлім келсе,
Ап жүрер жерге қоймай кім денесін.
Аз ғана Әтікейден сөз қозғайын,
Жақсылық елге берсін бір құдайым.
Ерінбей құлақ салып тыңдаңыздар,
Шұбыртып, шұбарлатып көп 

созбайын.
Олжа алған қытай шауып ер Әтікей,
Суаннан бала тумас сірә сендей.
Бой бермес мың кісілік перен едім,
Артымды қылып кеттім қара жердей.
Қасымда Нұржеке мен Есімбек бар,
Біздерге жаппар ием бір Алла жар.
Жамылдық үстімізге жазда жапырақ,
Жортып ек, төсеніш қып қысында қар.
Ауылға «қара шекпен» жолатпадық,
Базаршы, жүргіншіні тонатпадық.
Суанның малы еркін жайылсын деп,
Құсын да шошытпастан қонақтаттық.
Әтікей сан әскерді талқандады,
Бұл іске, естіген жұрт таңқалған-ды.
Оязной әскеріне жарлық қыпты,
Тірідей Әтікейді тұтқындауды.
Құдасы Әтікейдің Торғай еді,
Біріне-бірі сүйеу қорған еді.
Достықтары жарасқан, ел ішінде,
Қыл өтпес бірге туған жандай еді.
Оязной шақырып ап Торғайға айтты,
Тапсырып, үкімменен арнай айтты.
Көпсітіп көп сыйлықпен көтермелеп,
Артынан бірер жеті қалмай айтты.
Бересің бізге ұстап Әтікейді,
Оны жұрт құдаң, әрі досың дейді.
Әтікейді бізге ұстап берер болсаң,
Түйіні қай мәселе шешілмейді?!
Береміз үйіп-төгіп алтыннан да,
Байлығы өкіметтің сарқылған ба?!
Жоқ әлде шыныңды айтшы, не 

тілейсің,
Қоятын басқа бізге шартың бар ма?
Дегенде Торғай басын көтереді,
Бір сайтан жаман ойға жетеледі.
Оязға уәде етіп апыл-ғұпыл,
Орнынан тұрды да ол, кете берді.
Келді де бәйбішеге ақыл салды,
Қатыны қия алмайды жақын жанды.
Ақыры айналдырып көндірді ғой,
Қандай күш тоқтатады сатылғанды.
Шығып ем жиырма жаста мылтық 

алып,
Жүруші ем мың кісіге бағаланып.
Талқандап сан әскерді жүрген басым,
Кетем бе жалғыз оқтан дүние салып.
Қорқытып тартып алдым қарағаннан,
Қайратым артып еді-ау талай жаннан.
Байларын орыс, қытай тонасам да,
Ине жіп алғаным жоқ мұсылманнан.
Әркімге құдай пана қысылғанда,
Іс қылса жарасады-ау ысылғанда.

Дұшпан боп ағайыным ұстап берді,
Жоқ еді еш зияным мұсылманға.
Әтікей шығып едім Байтүгейден,
Шығады айтсам кеңес тіл-көмейден.
Жақыным жаулық етіп аңдыған соң,
Қор болып жалғыз оқтан өлгендеймін.
Дұрыстап орын алдым Әпсүгірден,
Олжа алып, оза шауып талай елден.
Өшеді өлгенен соң қайран атым,
Бар еді әруағым құдай берген.
Қор болып қалғаным ба қарашатта,
Аға-іні сәлем айтқын азаматқа.
Жігіттер менің айтқан өсиетім,
Іс қылғын, елге сеніп үйде жатпа.
Әтікей өзім атым, затым Қойке,
Қойкеден жақын болған қу бердеңке.
Жабылып қытай, сібе, қалың кержақ,
Атысып қыла алмаған ол да ештеңке.
Әтікей шығып едім Қазақбайдан,
Жалғыз боп, арманда өлдім 

Қарасайдан.
Алладан ажал тағдыр тура келді,
Көрейін елден несін, іс құдайдан.
Әтікей ұйықтап жатып түс көреді,
Түсінде бір ғажайып іс көреді.
Қолынан ақ алмасын жұлып алып,
Бір дию оны теңдей үш бөледі.
Оянып арлы-берлі көп жүреді,
Ауырған екі ұлына елжіреді.
Түсін жорып баласын емдетуге,
Тәжібай тәуіпті тез келтіреді.
Алладан басқа жанға табынбаған,
Байға да, басқаға да бағынбаған.
Ешқашан оязға да бас имеген,
Қазақтың батыры еді арындаған.
Көрісіп Тәжібайға сәлем берді,
– Мен өзім бір Аллаға сенем деді.
Дерт меңдеп екі ұлым жатып қалды,
Шипасы бұл сырқаттың неден деді.
Болғалы ер Әтікей талай болды,
Пешнеме жазғаны солай болды.
Түсімде алмас қылыш үш бөлінді,
Аяғы бұл сұмдықтың қалай болды?
Осы екі бұйымтайым ойластырғын,
Сен едің жастайымнан сыйлас құрбым.
Егерде екі балам тұрып кетсе,
Беремін сұрасаң да ердің құнын.
Тәжібай томсырайып үндемейді,
Көңіліңді құмалаққа бұр демейді.
Жақ ашпай, жабырқаумен үйден 

шықты,
Қойғандай бірақ жұтып тіл-көмейді...
Әтікей қайтып одан сұраған жоқ,
Ширатып қыл бұраудай бұраған жоқ.
Тәуіптің қабағынан шошып қалды,
Кеткені оның үнсіз ұнаған жоқ.
Әтікей жиырмамда атқа қондым,
Он үш жыл оттай лаулап қызық көрдім.
Біз түгіл пайғамбардан қалған үлгі,
Қаларын сұм жалғанның енді білдім.
Атса да оқ – ажалсыздан өтпейді екен,
Ажалдан пенде қашып кетпейді екен.
Дүние үшін ағайынмен араз болма,
Құрғырдың түбіне ешкім жетпейді 

екен.
Қызықты, уа, дариға жиырма бір,
Жоқ еді өлем деген көңілде кір.
Бір басым мың кісілік перен еді,
Қалыпты жалғыз оқтан шіркін көңіл.

Қызықты, уа, дариға жиырма екі,
Боялды қызыл қанға жердің беті.
Көз көріп атар жерде дұшпаным жоқ,
Ішінде Әтікейдің кетті-ау дерті.
Қызықты, уа, дариға жиырма үш,
Басыма түсті бүгін бір ауыр іс.
Алладан жалбарынып сұрайтыным,
Жауыммен алысардай бере гөр күш.
Қызықты, уа, дариға жиырма төрт,
Жастық шақ секілді екен лаулаған өрт.
Қапыда қас дұшпанға жақтас болып,
Бір қатын алдап кетті-ау қара бет боп.
Қызықты, уа, дариға жиырма бес,
Кержақтың малын алдым ертелі кеш.
Жауыңменен алысып өлген артық,
Олар да маған енді маза бермес.
Қызықты, уа, дариға жиырма алты,
«Ер өлмес» дейді екен сөздің салты.
Ағайын арт жағымда тұяғым жоқ,
Болмайды өлгеннен соң ердің арты.
Қызықты, уа, дариға жиырма жеті,
Жүрекке мұз боп қатты жаудың кегі.
Жеріме ие болмақ келімсектер,
Болып тұр осы жағдай елдің дерті.
Қызықты, уа, дариға жиырма сегіз,
Көрерсің талай нәрсе өлмесеңіз.
Отаршылдан қалай ғана кек аламын,
Бір Алла өзің медет бермесеңіз.
Қызықты, уа, дариға жиырма тоғыз,
Ел үшін атқа қонған ер ғой нағыз.
Әйелдің арбауына түсіп қалып,
Барып ем, осы ауылға өзім жалғыз.
Қызықты, уа, дариға отыз деген,
Мен бір жан ел-жұртымның қамын 

жеген.
Қаншама ұрыс жасап жүрсем-дағы,
Ойыма бір келмепті-ау өлем деген.
Қызықты, уа, дариға отыз бір жас,
Қол жинап, жасақ жидым көтеріп бас.
Зорлығы кәпірлердің ойдан кетпей,
Шер байланған жүрегім қап-қара тас.
Қызықты, уа, дариға отыз екі,
Боданда жүрген елдің болмас еркі.
Ресей, Қытай, Сібе, Солаңдардан,
Жері мен елін қорғау ердің серті.                                                                       
Келіп ем, соққан желдей отыз үшке,
Бір қатын жолықтырды-ау қиын іске.
Көз жасын естіген жұрт тия алмайды,
Қазасы Әтікейдің еске түссе.
Бөлініп Есімбектен қалдым кейін,
Жан ашыр бір адам жоқ маған бейім.
Тәнеке бастап келіп мені өлтірткен,
Несіне өткен іске өкінейін.
Бұл істің өкінбейін өзгесіне,
Әтікей ажал келіп өлмесін бе.
Талайды мен де талқан қылып едім,
Кезекті дүние бізге келмесін бе.
Өлді деп, ер Әтікей бұлар барсын,
Есімбек «Ой, бауырым» деп зар 

жыласын.
Жылаудан өнген бізде дәнеңе жоқ,
Бердіғұл, Тәнекеден кегімді алсын.
Қызықтым шұбар аттың көріп көркін,
Шабуға жақсы ат екен, жүйрік еркін.
Сіздерге бере салмай алып едім,
Артымда бір күн мінбей қалды-ау 

шіркін.
Қасымда Рысбек пен Жампейіс бар,
Жігіт жоқ Жампейістей қайла қылар.
Таласып шұбар атқа араз болған,
Сағынып бұл үшеуін қыламын зар.
Торғайға төте шықсам өзекпенен,
Жүр екен екі қатын тезек терген.
Қып-қызыл қатын екен бұлаңдаған,
Бұрылып жөн сұрастық кезекпенен.
Қатынмен қалжыңдасып біраз тұрдым,
Екеуімен әңгіме дүкен құрдым.
Басыма сол ойыным тажал болды,
Сәлем де Есімбекке қайран құрбым.
Алдаған қатын мені, етін асып,
Жотада көп әскер тұр айғайласып.
Сұсынан кәпірлердің қатты шошып,
Үйден жан шыға алмады асып-сасып.
Ауылды қоршап алған қалың солдат,
Тірідей берілгін деп, тұр айғай сап.
Көкжалдай қарсы тұрған ер Әтікей,
Қоршауда алас ұрды көзі жайнап.
Қасындағы қатын жоқ, кеткен шығып,
Мылтықтың оғын алып, қойған тығып.
Осындай айламенен сайқал қатын,
Жауына Әтікейді берген жығып.
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Оғы жоқ қолындағы құры мылтық,
Өлімге ер Әтікей тұр ұмтылып.
Алладан ажал тағдыр тура келіп,
Алыпты Әтікейдің көзін тұтып.
Қытайдан жүз жылқыны келдім айдап,
Бурадай дұшпандарды кеттім шайнап.
«Дос» десем, Торғай шіркін дұшпан 

екен,
Тар жерде қапыда өлдім, сорым 

қайнап.
Жүз жылқы құда болып Торғай алған,
Әтікей оған сеніп, үйіне барған.
Түбіме алыс емес жақын жетті,
Уа, шіркін, осы екен ғой дүние жалған.
Жылқыны Торғай үшін айдап бардым,
Өзіне құда ғой деп сеніп қалдым.
Дүниеден арманда боп кетіп барам,
Есімбек сол Торғайдан кегімді алғын, 

– дедің де бұл жалғаннан өтіп кеттің,
Көзіңнен моншақ-моншақ жасты 

төктің.
Мен байқұс айтқаныңды жеткізе 

алмай,
Қанша күн қалам ұстап қайғы шектім...
Әбсәмет қарияның айтуына қарағанда, 

1895 жылдар шамасында Жалайыр – 
Андас Балпық әулиенің баласы Тіленші 
қазының немересі, Орыс патшалығынан 
полковниктік шен алған Оспан әкесі 
Байғозыға ас берген жылы Әпсәмет 
қарияның әкесі Нүсіпбек Әтікей батырды 
өз көзімен көрген екен. Ол кезде Тіленші 
қазының көзінің тірі кезі, 80 жасқа таяп 
қалған шағы екен. Көксудың жағасына 
Жалайырлар үй тіккізіп, он екі ата 
жалайырға сауын айтып, Арғын, Найман, 
Албан, Суанды шақырып ас беріпті. 
Сол кезде Алтынемелге үй тігіп, қозы 
сойып Суандарды қарсы алуға барған 
адамдардың ішінде Әпсәмет қарияның 
әкесі – 15 жастағы Нүсіпбек те болған 
екен. Суанның игі-жақсыларымен бірге 
бұл асқа Әтікей батыр мен Нұржеке де 
келген дейді. Суандарды қарсы алған 
Жалайыр жағы: «Уа, Суан туыстар ат-
көліктерің аман жеттіңіздер ме? Әтікей 
батыр да келген екен, аман-саулықтан 
бұрын Әтікей батырдың өнерін көрсек деп 
едік», – дейді.

«Жә, айтқандарыңыз болсын, 
Әтікейдің батырлығын көрсететін 
жаугершілікке келгеміз жоқ, асқа келдік, 
солай болса да, Әтікейдің мергендік 
өнерін көріңіздер» деген екен Суандар 
жағы. Әкемнің айтуы бойынша дейді 
Әпсәмет қария, «Әтікей батыр мен 
ойлағандай алпамса денелі емес, шағын 
денелі, ширақ қимылды, бетіне адам тура 
қарай алмайтындай өткір жанарлы адам 
екен. Астындағы торқасқа ат ауыздығын 
шықырлатып бір орнында шыркөбелек 
айналып, тыныш тұра алмайтын ерекше 
сұлу ат екен. Мойнында асынған 
бердеңке мылтығы бар екен» дейді. 
Ортаға Нұржеке шығып, «Батыр, мына 
жұрт сіздің мергендік өнеріңізді көргілері 
келеді. Анау ағаш басындағы сауысқанды 
атып түсіріңіз», – дейді. Әтікей батыр 
доғалдау сөйлейтін кісі екен, «Ей, 
Нұржеке, ол сауысқанның көзінен атайын 
ба, әлде к....нен атайын ба?», – депті. 
«Сіздің мергендігіңізді көрсін, көзінен 
атыңыз» дейді, Нұржеке. Әтікей батыр 
мойнындағы бердеңкесін ала салып, аты 

шыр көбелек айналып тұрған күйінде 
сауысқанға қаратып шүріппесін басып 
қалады. Сауысқан жалп ете түседі. Шауып 
барып сауысқанды әкелгенде көрдік, 
оқ сауысқанның басын жұлып әкетіпті. 
Қариялар жағы, «бәрекелді, нағыз қол 
мерген екен десіп жатты» дейді, әкем. 

Ертесінде астан кейін аударыспақ  
басталыпты. Ортаға жалы жер сызған дәу 
шұбар атқа мінген, еңгезердей найман 
жігіті шығыпты. Арадан Тіленші қазының 
өзі шығып: «Кәне, үйсін жағынан кім 
шығады?» деп жар салады. Бірден 
ешкім  шыға қоймаса керек. Тіленші 
қазы екінші рет «Қарсыласар ешкім жоқ 

па?» деп айғайлағанда: «Мен шығам» 
деп Әтікей құйындатып келе жатады. 
Алдынан Тіленші қазы қарсы шығып, 
«Жоқ, балам, сен шықпайсың!» деп 
шаужайынан алып кері қайтарып әкетеді. 
«Үйсіннен ұл тумаған ба? Қайсысың 
шығасың, қане шығыңдар біреуің» деп 
Тіленші қазы тағы жар салады. Ешкім 
шықпайды. Сол кезде «Маған ұрықсат 
етіңіз, мен шығайын» деп Әтікей ортаға 
екінші рет келеді. «Алла жолыңды 
оңғарсын» деп Тіленші қазы батасын 

беріп, аударыспаққа жібереді. Әтікей 
құйындатқан күйінше көз ілеспестей 
жылдамдықпен «Бақтияр! Бақтияр! Бай 
Суан! Бай Суан!» деп ұрандатқан күйі, 
Шұбар атқа мінген  жігіттің иығына 
жармасқан кезде шұбар ат тізерлеп 
қалды дейді. Сол сәтті пайдаланып, өте 
жылдамдықпен, еңгезердей жігітті ат 
мойнынан оп-оңай сырғытып, жерге 
түсіріп кетіпті. Бақтиярлап ұрандатқан 
Жалайыр, Албан, Суан жігіттері Әтікейді 
ортаға алып, шетке шыға берді дейді. 
Осы арада Найман жағы мен Жалайыр 
жігіттері арасында сабаласу басталып 
кетіпті. Екі жақтың қариялары араласып, 
сабаласты тоқтатып мәмілеге келіпті. Осы 
кезде қариялар жағы Тіленші қазыдан 
«Әтікей бірінші рет шыққанда неге 
ұрықсат етпедіңіз» деп сұрапты. «Бірінші 
ретте ұрықсат бермегенім, Әтікейдің 
көзін қан жауып кетіпті, бетін қайтардым. 
Бірінші ретте шығарғанымда не адам, не 
ат жазым болар еді. Бетін қайтарғанның 
өзінде Әтікейдің алапатына шыдамаған ат 
тізерлеп қалды»  деген екен. Қасиетіңнен 

айналайын Тіленші қазының өзі де бекер 
адам болмағаны ғой. 

Әтікей батырды елі құрметтеп, 
көптеген жер-су аттарын берген.           
«Әтікей үңгірі», «Әтікей сайы», «Әтікей 
шоқысы», «Әтікей бұлағы» деген жер-су 
аттары Жаркент өңірінде, Қытайдағы Іле 
қазақ автономиялық  облысының жерінде 
көптеп кездеседі. Әтікей батырдың аты 
осылай мәңгіге сақталып келеді.

Қазақстан Ұлттық энциклопе-
диясының (1998 ж.) 1-том 697-бетінде: 
«Әтікей Қазақбайұлы (1869-1902) – Ресей 
империясының отаршылдық саясатына 
қарсы күрескен батыр. Суан тайпасынан 

шыққан. Жетісу жеріне келімсектердің 
жаппай қоныстануына байланысты 
Сарыбел, Көктал, Өсек, Тышқан, Бұрқан 
өзенінің бойындағы елде де дүрбелең 
басталды. Нұржекей батырмен бірлесіп, 
ел жігіттерінен жасақ құрып, ұзақ уақыт 
мұғажырлардың Жаркент өңіріне келіп 
орын тебуіне қарулы қарсылық көрсетті. 
Ақырында жау әскері оны атып өлтірген. 
Қос батырдың ерлігін мадақтайтын 
«Әтікей-Нұржекей» дастаны бар. 
Дастан тұңғыш рет 1986 жылы «Мұра» 
журналының 3-санында (ҚХР) жарық 
көрді. Оны «Жалын» баспасы біршама 
толықтырып, 1993 жылы «Алмас қылыш» 
атты кітапта шығарды», – деп жазылған. 

Әтікей батырдың Ресей әскерінің 
қолынан қалай мерт болғандығы 
жайында әкем марқұм Батырғали 
былай әңгімелейтін еді. 

Әтікей руы шегірек Торғаймен 
құдандалы сыйлас адам болған дейді. 
Әтікейден әбден запыс болған Жаркент 
оязының бастығы Әтікейді тірідей қолға 
түсіріп, орыс-жапон соғысына жіберіп, 
одан құтылмақ болады. Тәнеке би мен 
Торғайды шақырып алып, бір жағынан 
қысым көрсету арқылы, екінші жағынан 
Әтікейдің басына көп мөлшерде ақша 
тігіп, тірідей қолға түсіру айласын 
ұйымдастырады. Бір жағынан қысымға 
шыдамаған, екінші жағынан ақшаға 
қызыққан Торғай, сол ауылдағы Әтікейдің 
көңілдес әйелінің басын айналдырып, 
сатқындық әрекеттерге барады. Әтікейдің 
ол әйелдің үйіне жалғыз келетіндігін 
пайдаланады. Әтікей атының шылбырын 
белдеуге байламай қыстыра салады екен. 
Ағылшынның бердеңке мылтығын да, 

оқтаулы күйінде ұстайды екен. Айлакер 
қатын Әтікейдің атын тұсап, бердеңкенің 
оғын алып тығып қояды. Содан кейін 
сыртқа белгі беріп, өзі сыртқа шығып 
тығылып қалады. «Әтікей тірідей беріл!» 
деп қоршап алған патша әскерлері 
айғай салады. Қарғып тұрған Әтікей 
қылышы мен мылтығын алып, атының 
тұсауын қылышымен кесіп, атысайын 
десе мылтығында оқ жоқ, көрінер 
жерде солдаттар да жоқ. Қарасайға 
барып жасырынып, мылтығын оқтап, 
артынан қуған патша әскеріне жалғыз 
қарсы шабуылға шығады. «Қашып 
құтылып кет!» деген жанашыр жұрттың 
сөзіне құлақ аспайды. «Орыстың жаман 
солдатынан қорқып, Әтікей қашып кетіпті 
деген артыма жаман ат қалтырмаймын» 
деп қарулы солдаттарымен  жалғыз 
өзі ұрыс салады. Бірнешеуін атып та 
түсіреді. Ақырында жараланып жатқан 
орыс солдатының қасынан өте бергенде 
оққа ұшады. Патша әскерлері өлгені мен 
жараланғандарын алып, қайтып кетеді. 
Қараңғы түсе Әтікейдің жақтастары келіп, 
Әтікейді сол Қарасайға «Аманат» деп 
жерлейді. Көп ұзамай патша әскерлері 
Нұржекей мен Жампейісті қолға түсіріп 
жер аударады. Әтікейдің інісі Әти Қытай 
жеріне барып, сол жерде ақалақшы 
болып істейтін аталас туысы Сүлейменді 
паналайды. Нұржекейді Жаркент оязының 
бастығы Верный губернаторына апарып, 
орыс-жапон соғысына жіберген дейді. 
Бірнеше жылдан кейін, крест орденін алып 
елге оралған соң қайтыс болды дейді.

Әкем Батырғалидың айтуына 
қарағанда, Әтікей жерленгеннен кейін бір 
жыл өткесін  Сатай Қойке ақсақалдары 
жиналып, Әтікейдің сүйегін Сарыбелге 
әкеліп жерлемек болады. Қарасайдағы 
«Аманат» деп қойған мәйітті түнде 
барып қазып алып, орнына қара қойды 
бауыздап көмген екен. Төтелеп өтуге 
Өсек өзені тасып жатқан кезі екен, өткел 
бермейтін болғандықтан, төмендеп келіп, 
Өсектің тарамдалған жерінен өтпек 
болады. Қызылеспенің аяқ жағындағы 
Тілеке Делегейдің қыстауы маңындағы 
Құреспеге келгенде, жерге жарық түсе 
бастайды. Атқа өңгерген мәйіттен қан 
тамып тұрғанын көреді. Шейіттің тәнін 
қинамайық деп, сол жердегі қорымға 
жерлеген дейді. 

1925 жылы әкем Батырғалиға атам 
Балабек, Салпық байдың Кенжебегінің 
қызы Нұрбаланы алып беруге қайындатып 
бара жатқанда Әтікей батырдың 
зиратының басына келіп көрсетіп, құран 
оқып аттанғандығын айтқан еді. Әкем 
Қызылеспедегі жездем Бердіғожаның 
үйіне автобуспен келе жатып, Әтікей 
батырдың зиратының тұсынан өткенде 
дұға бағыштап өтетін еді. 

Дәл осы жерде жерленгендігі 
жайында марқұм мырзагелді Нұрсейіт 
Сауранбаевтың кітабында және 
елшібек Тұрғанғазы Жапарқұловтың 
жазбаларында айтылады.

Әтікей батыр туралы айтылар әңгіме, 
жазылар еңбектер әлі де жалғасын таба 
бермек. Талмай  ізденіп, зерттеуге лайық 
ұлы тұлғаны естен шығармай іздене беру 
басты міндетіміміз.

Ғабдулла БАЙНӨСЕРОВ

Байнөсеров Ғабдулла Батырғалиұлы 
1945 жылы 2-қаңтарда Шығыс 
Түркістанда дүниеге келген. 1964 жылы 
Жаркент қаласындағы Ы.Алтынсарин 
атындағы қазақ орта мектебін 
күміс медалмен бітіреді. 1965 жылы 
Алматыдағы Еңбек Қызыл Ту орденді 
Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің Химия факультетіне 
оқуға түсіп, оны 1970 жылы бітіріп, 
Социалистік еңбек ері, академик 
Д.И.Сокольскийдің кафедрасында 
жұмыс істейді. Сол кісінің 
басшылығымен «Майларды геторогендік 
катализатормен гидрлеу» тақырыбы 
бойынша СССР Министрлер Советінің 
жаңалықтар ашу істері Комитетінің 
№296354 Авторлық куәлігіне ие болады. 
Зейнетке шыққанша ұстаздық қызмет 

атқарды. Зейнетке шыққаннан кейін 
ел тірлігіне, тарих сүрлеуіне бел шеше 
араласқан. Ел ішінен шыққан батыр-билер 
мен болыстардың, ақын-жыраулардың 
еңбектерін зерттеп, тыңғылықты 
жұмыстарды қолға алды. 2020 жылдың 
22-шілдесінде дүниеден озды. 
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(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

Есіне осыдан екі жыл бұрын қалашықтағы ба-
зарда басынан өткен оқиға келді. Қалашықтың 
орталығындағы едеуір ашық жерді айнала 
дөңгелене тұрып, ойдан-қырдан жиналғандар 
өзінің әкелген бұйымдарын бұлдайтын. 
Қалашықтың отырықшы тұрғындары басқа 
қалалардан әкелінетін қазақы тұрмысқа 
пайдаланатын темірден, ағаштан, қыштан 
жасалынған керекті заттардың денін, сол 
сияқты кезмалдарды түр-түрімен осында 
сатуға шығаратын. Әркім әліне қарай қолында 
ұстап отырған аздаған малын саудалап, енді 
бірі үй тұрмысына күнделікті қолданатын 
қажетті шәй-тұзын, сабын-тарағын және өзге 
бұйымдарын сатып тұратын. Бірде базарға 
әдеттегідей әртүрлі сырт киім, аяқ киімге тағы 
басқа істерге қажет болар деп дайындаған 
былғары мен жаздың күні қаншама терін 
төгіп, талай еңбегін сарп етіп ұстаған, базарда 
қымбат бағаға өтетін жүндері жылтылдап көз 
жауын алатын ақтиіннің, қымбатқа тұратын 
бұлғынның, аса бағалы құндыздың терілерін 
сұрыптап шығарды. Ешкім белгілеп бермесе 
де межелі орнына келіп, құлпырып, жұтынып 
тұрған терілерін бір-екі бұлғап, сілкіп жіберіп, 
қарына іліп бұл да тұрды. Түске тармаса 
базаршылардың қарасы көбейе бастады. Ки-
ген киімдерінің өзі жағдайлы тұрмыстарынан 
хабар беретін осы жердің ауқаттыларының 
әйелдері мұның білегінен түгі жылтылдап 
құлпырып тұрған илеуі келіскен терілерді 
қолдарына алып, ұстап көріп бұған көз та-
стап қойып, сөз арасында мақтауын жеткізіп 
жатты. Өзгелерге қарағанда мұның қайыстан 
өрілген бұйымдары мен былғарысы, ұстағанда 
бүлінбей бітеудей сойылып, пісуі қанып илен-
ген бағалы аң терілері өтімдірек болды. Жо-
ламан да көңілдене тұрып біраз тұрмысқа 
қолданатын жабдықтарды лайықты деген 
бағаға өткізіп жіберді. Сапырылысқан жұрттың 
арасында аласа бойлы, сақал-мұрты тікенекше 
өскен сұрықсыздау, қабағының үстінде 
ұзыншақтау келген тыртығы бар біреу мұның 
алдындағы қаптың үстіне жайып тастаған, 
ұстап тұрған бұйымдарының әрқайсысын бір 
ұстап көзінің құртын сала қарады. Адамға 
жасқанбай тіке қарап үйренген бұдан көзін 
ала қашып айналсоқтап біраз жүрді де кетіп 
қалды. Жіті қарайтын, әр дүниені алыстан ша-
латын аңшының көзі мұның қимыл-әрекетінен 
сезіктеніп тегін жүрісті адам еместігін 
байқады. Зат алушыға мүлдем ұқсамайды. По-
шымы осы жердің тұрғындарының біріне де 
келмейді, бұрындары көрмеген адамы екен. 
Керекті оны-мұнысын салып алатын иығына 
артқан қоржыны да көрінбейді. Ертесіне ба-
зар алаңына шығып тұрғанында кеше көрген 
тыртық шеке қасына төртбақ денелі, қамыт аяқ 
серігін ертіп екеуі мұның жанына таяп келді. 
Тыртық шеке Жолманның бетіне бір қарап 
әй-шәй жоқ білегіне көлденең тастап тұрған 
терілерін жұлып алды да өз иығына салды. Бұл 
мынаның істеген қылығына аңтарылып қарап 
қалыпты. Қасындағы қамыт аяққа бас изеп еді, 
дайын тұрған ол қаптың бұрышынан ұстап бір 
сілкіп аударып тастап, босаған қапқа шашылып  
жатқан заттарды нығырлап сала бастады. Қолы 
да жылдам неме екен. Терілерді түгел қапқа 
толтырып алып, қамыт аяқ арсыздана жыми-
ып бұрылып кетуге оқталды. Екеуі қатарласып 
жүре бергенде Жоламан қатандау дауысымен:

– Әй, бұларың не? Ақшасын төлемейсіңдер 
ме?, – деп алға қарай қозғалды. Жоламанды қап 
көтерген қамыт аяқ кеудесінен тіреп тоқтатпақ 
болып ұмтылып еді, оны сол қолымен шиыра 
ысырып тастап кешелі-бері көзі қарақты болып 
қалған тыртық шекенің соңынан ерді. Ешкімді 
көзіне ілмей кеудесін керіп кердеңдей басып 
бара жатқан әлгі тыртық шекені тоқтатпақ бо-
лып иығынан тартқаны сол еді, соңындағы жан-
дайшабы бөксесінен оңдырмай теуіп жіберді.

Мұнысы несі деп бұрылып қарағанша болған 
жоқ, шүйдеден тиген ауыр соққыдан миы аузы-
на түсе жаздады. Сәл теңселіп барып түзеліп 
кетті. Соқтықпалы елде, бұралаңды жерде 
жүрсе де бұрын-соңды мұндай басынғандықты 
басынан өткізбеген Жоламанның зығырданы 
қайнап, қаны басына шапты. Демде оқ жы-
ландай ысқырып шыға келді. Тау кезіп, тас 
басып өскен, жұдырығы қолақпандай жігіт 
артындағы «маған не істей қоясың» деп 
күлкі етіп тұрған қамыт аяқтың омырауынан 
шап беріп қылғындыра қармап, мұны ұрмақ 
болған алдындағы тыртық шекенің қолын 
қағып қалып оның да жағасынан сығымдай 
ұстады. Сақпанның тасындай қимылдаған 
Жоламанның қолының қимылына көз ілеспеді. 
Жұрт жөпелдемеде немене апай-топай болып 
жатқанын түсінбей аңтарыла қарап қалды. 
Тұщы етіне бір емес екі таяқ тиіп, ыза буған 
жігіт екеуін қаңбақ құрлы көрмей айналдыра  
үйіріп әкеліп бастарын тасқа соққандай бірімен 
бірін беттестіре ұрды. Қамыт аяқтың көтеріп 
алған терілер салынған қабы бір жаққа ұшты. 
Қолдары сылқ етіп екі жағына түскендерді 
шиырып әкеліп сүзіскен қошқардай тағы 
бір соқтығыстырып үлгерді. Жұмсақ беттің 
еттері түйіскенде «бырс» еткен дыбыс шықты. 
Екпіндерімен келіп бастарын бұрып үлгермей 
тұмсықтарымен тіреле соқтығысқан екі 
бұзақыны сілкіп екі жаққа лақтыра салды. 
Шалқалай құлап ауызы-мұрындарынан қан 
кетіп, естерін жия алмай есеңгіреп жатқан 
бұзақыларға қарап тұрды да сәл ентігін басып, 
жан-жаққа шашылған терілерін жинауға кірісті. 
Ентігін басып жан-жағына көз жүгіртіп қарап 
еді, базар алаңындағы жұрт тірліктерін тастай 
салып, дүрлігісіп, үдірейе қарасып қалды. 
Қалтарыстау бұрыштан қолында әлденесі бар 
біреу бұған ұмтылмақ еді, бірақ оны қасындағы 
қабағы түксиген, бұжыр бетті қысық көздісі 
қолынан тартып тоқтатты. Қалың жұрттың 
көзінше бұған ашық шабуылдауға бата ал-
май қалтарыстан бас бағып сығалағандарына 
қарағанда мынау жайрап жатқандардың сыбай-
ласы екенін сезді. Ыңқылдап жатқан екеудің 
біріне келіп бетіне үніліп еді, тыртық шекелісі 
екен. Көзін қан жауып, бір көзі әрең жылты-
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райды. Тағы да ұрама деді ме қолымен бетін 
көлегейлей берді. Шалқасынан түскен қамыт 
аяқ аузы-мұрнынан аққан өз қанына қақалып 
жатты. Жуық арада аяғынан тұратындай емес. 
Мына керістен кейін базарда қалудың жөні жоқ 
екендігін білген Жоламан шашылған заттарын 
асықпай жинастырып, қабына салып, үйге бет 
алды. Бәрін бастан-аяқ көріп тұрған жұртың 
ішінен шығып, қасына келіп ешқайсысы 
қолдау сөз айтпаса да Жоламанның еркінсіген 
бұзақылардың сазайын бергеніне риза болып 
тұрғандығын байқады. Байқаса ел мыналардың 
көрінбей жүрген басқа серіктерінен кәдімгідей 
жасқанатын сияқты. Кейінірек жора-жолдаста-
рынан естісе бұлар кәнігі қарақшылар екен. 
Жол торып адам тонайтын, ұрлық-қарлықтын 
неше атасын жасайтын осында тұйықсыздан 
соғып-кетіп тұратын үш-төрт адамнан тұратын 
нағыз баукеспе, қолдары қанды аламандар 
болып шықты. Осындағы жұрттың біразы 
қарақшылардың қылықтарын жақсы білсе де 
қорыққандарынан өзгелерге тіс жарып ештеңе 
айта алмайтын сияқты. Басқарып жүргені 
нағыз қанышер дегенді естіді. 

Сол бір оқиғадан кейін өрескел ештеңе бола 
қоймады, базардағы қалған күндері тыныш 
өтті. Бірақ әлгі тыртық шекені бірде ана жер-
ден, бірде мына жерден көріп қалып жүрді. 
Негізі ындыны жуас жігіт оның өз шаруасы-
мен жүрген адам шығар мән бере қоймады. 
Ол қақтығыстың өткеніне де үш-төрт жылдың 
жүзі толды. Әйтсе де, бүгінгі ата-анасын 
түгел қан қылып өлтіріп, қоймадағы бүкіл 
жаз бойы  жиналған заттарды түп көтере 
алып кеткендеріне қарағанда жауыздық сол 
қарақшылардан келдіге санады. Бетпе-бет ке-
луге дәттері шыдамай, мұның қолындағы атыс 
қаруымен, әрі алысса үш-төрт адамды жапырып 
тастайтын қүш-қайратынан сескенгендіктен 
осындай жасырын келіп, ешкім жоқ жерде 
арам ойларын іске асырып отыр. Қанышерлер 
қанша куә қалдырмадық, артымызды тып-
типыл жасадық десе де әкесінің ұлының 
келетіндігінен үмітін үзбей, жаратқанға жалба-
рынып бір ауыз сөз қалдырғанынын әрине олар 
білмеді. Қайғы мен қасіретке батып, қараңғы 
түнді көзімен атқарып отырса да бұрылып, 
тізерлеп, әкесі мен шешесінің бейітінің алдын-
да бағана берген сертін тағы бір қайталады.

«Әке, апа. Тәңір алдында ант етейін. Қайтсем 
де табамын. Осы жасағандарын өз бастарына 
келтірмесем Жоламан атым өшсін. Сендердің 
жазықсыз кеткендеріңді, ажалдарыңа себепші 
болғандарды табамын. Кегімді жібермеймін», 
– деп бірнеше рет ашына қайталады. Таң 
ағара бастады. Кешеден бергі тартқан қайғы-
шер, ата-анасын жер қойнына тапсыру азабы 
еңсесін езіп жіберіпті. Созалаңдап барып  ор-
нынан тұрып, балаларына қарап қойды. «Әлі 
ешнәрсе білмейді-ау жандарым. Ертең-ақ атасы 
мен апасын іздейді ғой. Не деп жауап беремін 
бұларға?». Көңілі босағанымен көзінен жас 
шықпады. Алыстан жылқының кісінегені та-
лып жетті. Аттап барып қалт тұра қалды да, 
бойын тіктеп құлақ түрді. Желдің екпінімен 
тербелген қалың қарағайдың ұшынан шыққан 
сусылдаған дыбыспен қосарлана естілген 
жылқының кісінегенін құлағы шалды. 
Жылқының кісінегені астырттан соққан жел-
мен жетіп тұр. Әп-сәтте ойы сан-саққа жүгірді. 

«Ойпырым-ай, түн ішінде бұл жануар қайдан 
жүр? Жоқ әлде, Қалиша ма, ол бірақ бұлай ер-
телеп жолға шықпауы керек еді». Жиреннің 
дауысы қасқыр қамалағанда қорыққандай әрі 
жиі-жиі ұзағырақ кісінегендей естілді. Ойы-
на әлдене түсті де астыртқа қарады. Жануар 
көмекке шақырғандай. Жалма-жан үйге тез-
дете  басып кіріп, дайын тұрған мылтығымен 
оқшантайын ала салып еңіске қарай  екпіндете 
жүгіре жөнелді. Қарағай-қарағайдың ара-
сымен, нешеме жылдардан бері арлы-берлі 

қатынап жүрген табаны үйренген соқпақпен 
ұшып келеді. Ойын билеген қорқынышты 
баса алмай ентіге түседі. Әйелінің атын ауызға 
алайын десе жамандық шақырғандай болмай-
ын деп жүрексінеді. Әйтседе, көңілі күпті. 
Жануарды аю, қасқыр не болмаса басқа бір 
жыртқыш шабуылдап тұрса сескенсін деген 
оймен тоқтамаған күйінде аспанға қаратып 
мылтықты екі рет атып жіберді. Маңай гүрс 
еткен мылтықтың үнінен жаңғырып, шатқалды 
бойлап күркірей жөнелді. Кісінеп тұрған өзінің 
жалғыз жирен аты екенін дауысынан  ажыра-
та бастады. Аяғы аннан бір тиіп, мұннан бір 
тиіп, кейде жалғыз аяқ жолдан шығып кетіп 
қалың шалғынға оратылып жүгіре басып 
еңістеп келеді. Өздері қоныстанған тепсең со-
зыла түсіп барып төмендей келе шеті өзенге 
тіреледі. Бас жағын өздеріне жақын маңнан 
алатын кішігірім өзеннің суы осы тепсеңнің 
жарлауыт тұмсығын айналып иін болып 
ағады. Жылқының үні шықпады. Аспандатып 
мылтықты тағы бір атты. Құраулағаннан соң 
барып жақын арадан кісінеді. 

Жер бетіне жарық түсті де айнала тегіс 
көріне бастады. Кешелі бері қозғалып қалған 
жүрегі бір жамандықты сезгендей жиілей 
соғып, өкпесі аузына тығылды. Сайдың ішін 
қуалап шатқалдың аузына апаратын жыланша 
ирелеңдеген соқпақтан шығып қиыстай тар-
тып әлгіндегі жылқы оқыранған тұсқа беттеді. 
Тынысы тарылып демігіп келе жатса да «құрау, 
құрау» деп айғайлауын тоқтатар емес. Тайынан 
қолда бағылған жануар Жоламанның дауысын 
танығасын мен мұндамын дегендей әрекідік ды-
быс беріп тұр. Оқыранған дыбысын тұспалдап 
алып ақыры жетті-ау. Ат басын шұлғып шыл-
бырын үзіп кетпейтіндей етіп жуан қарағайдың 
биігірек біткен бұтағына қысқартып байлаған 
екен, бұл жақындағанда оқыранып, тыпыршып 
кетті. Қай уақытта байланғанын кім білсін со-
зыла-созыла мойыны да қарысқандай, көздері 
алайып кетіпті. Байлауы босаған соң жануар 
мұның омырауына басын сүйеді. Тартпасы да бо-
сатылмапты. Аттың айналасын бір сүзіп шығып 
ешкімді көрмегеннен соң жүрегі суылдай түсті. 
Басына бәрі бітті деген ой кірді. Іздегені әйелі 
Қалиша болды. Ертоқымы сол күйде болғанмен, 
қанжығасында ештеңе жоқ еді. Бұл қалай 
болғаны сонда. Қарақшылар Қалишаны төменге 
кетіп бара жатқанында ма, жоқ қайтар жолын 
аңдып отырып қолға түсірген бе? Аңтарылып 
біраз тұрып барып қарама-қарсыға қарай дауы-
стай бастады. «Қалиш...аааа...», «Қалиш...ааа...» 
деп созды. Таңғы тыныштықта мүлгіген сай-
саланы, тау шатқалын гүрілдеген дауыс өрлей 
жайылып бұған көмектескендей жаңғырыққа 
ұластырып қайталады.

«Бұл не сұмдық, бұл не сұмдық болды?» деді 
өзінен өзі дауыстай сөйлеп. Мынау дүниеден 
көңілі қала бастады. Жан дегенде ет-жүрегін 
кесіп беретін ата-анасынан айырған сұм тағдыр 
тағы бір иттігін көлденең тартқалы тұр ма деп 
налыды. «Кеше ғана мәре-сәре болып күліп-
ойнап, сәби сүйдіріп, отбасын бар қызыққа ке-
нелткен жарымнан айырмақ па?».

Аттың ауыздығын алып тартпаларын бо-
сатты да, тізгінді басына түріп қоя берді. 
Өзі ат байланған қарағайдың түбіндегі 
адамдардың ізіне, топырлап түскен аттардың 
тұяқ түртпелеріне көз салып, тезектерін ұстап 
көріп белгі іздеуге кірісті. Аңшы әдеттегідей 
адамдардың қай бағытқа бет алғанын 
анықтап алудан бастады. Жоғары-төмен, 
олай да, бұлай да  із кесті. Ара-арасында да-
уыстап та қояды. Бұтақтары сиректеу біткен 
төрт-бес қарағайдың түбін айналып шықты. 
Көлеңкедегі шалан өскен шипая шөптердің бір 
жерде жапырылғанын, енді бір жерден адам 
аяғымен тапталып қалғанын көзі шалды. Алған 
бағытының дұрыстығына көзі жетті. Күпті 
көңіл орнына түсер емес. Жүйкесі сыр бере ба-

стаса да тырмысып бағуда. Қалишаны да өлтіріп 
сүйегін алысырақ жерге апарып тастады ма деп 
те ойлап келеді. Ізді қуалай келе шай қайнатым 
уақыт өткен соң сауысқанның шықылын естіді. 
Әдетте, сауысқан атаулының орман ішіндегі 
хайуанаттардың хабаршысы екені белгілі. 
Құстан басқа жыртқыш аң атаулыны, не адам-
ды көрсе құйрықтары қоныс таппай, ұшып-
қонып шықылықтап, мекендеген жерлерінен 
кеткенше соңдарынан қалмай ұзатып салатын 
әдеттері. Бұлардың айналсоқтап шықылықтап 
жүргенінен бір нәрсені көріп кетпей жүргенін 
сезген аңшы солай тартты. Түйсігі бекер емес 
екен. Көлемі киіз үйдей жартасты айнала 
бере қарсы алдындағы қу қарағайға танылған 
Қалишаны көрді. Қос тізесі бүгіліп, сылқ 
ете түсті. Әл дәрмені құрығаннан еңбектеп 
келеді. Бағанағы жер жарған дауысы шықпай, 
сыбырлап қана «Қалиша, Қалиша» дей берді. 
Жер бауырлап қасына келіп, әлін жиып бай-
лауынан босата бастады. Әйелінің басы бір 
жағына қисайып кеудесіне түсіп кеткен. 
Екі қолын артына қайырып жуан қураған 
соңқаны құшақтата байлапты да, дауыстама-
сын дегендері болу керек  орамалымен аузын 
көзімен қосып орай таңып тастаған сияқты, 
онысы сырғып мойнына түсіпті. Қобыраған 
шашы бетін жауып жүзін бүркеп тұр. Тірі 
ме, өлі ме оған әлі көзі жетпеді. Осы болған 
жамандықтың бәріне өзі кінәлі адамдай енді 
дыбысы шықпай, тек қимылдағандағы ыр-
сылы ғана білінеді. Қалишаның мойнына 
сырғып түскен орамалдың орауын шешіп, 
екі қолын артына қайырып байлаған арқанды 
пышақпен кесіп жіберіп еді, буынсыз дене бір 
жағына қарай сылқ ете қалды. Қыймылсыз 
денесін қолтығынан көтеріп тізесіне салып 
басын сүйеді. Дем алысы білінбейді, мойны 
ұстамай басы былқ-сылқ етеді. Жоламанда 
жылау жоқ, түсініксіз әлденелерді күбірлеп ай-
тып жатқанымен жанында басқа біреу тұрған 
болса ол да оның қырылдаған дыбысынан  
өзге ештеңені айырмас еді. Әйелінің беті-
басы адам танығысыздай көгеріп, домбығып 
кетіпті. Қиналған кезінде мұрнынан кет-
кен қан ағып барып қабыршықтана иегінің 
астына қатыпты. Көзін ісік жауып, сусырап 
көнектей болған еріндері, кеберсіп тілім-тілім 
болып жарылыпты. Бүгілген тізесінің үстінде 
жатқан Қалишаның аузына бетін тақаған кезде, 
шошынғандай селк етіп басын жұлып алды. 
Әйелінің аузынан болар-болмас леп шыққандай.

«Қалиша, жаным Қалиша, тірі екенсің ғой. 
Көзіңді ашшы. Бәсе, сен өлмеуге тиіссің. 
Балаларың сені келеді деп күтіп жүр. Ояншы». 
Сұлқ жатқан әйелінің басын кеуде тұсымен 
қоса қапсыра ұстап сілкіп-сілкіп жіберді. 
Соның арасынша «үһ» деген дыбыс шықты. 
Қимылсыз сұлық жатқан денесін құшақтап 
отырып жыламсырады. Суалған көзден жас 
шықпады. Өзінің де есі кіресілі-шығасылы 
күйде еді. Тағы бір сілкіп қалды. Сілкіді дегені 
болмаса бұныкі бесік тербегендей қимыл бо-
латын. Әйел әлсіз ғана ернін жыбырлатты. 
Сөз шықпады. Бірақ «тірі» деген үміт оты 
кеудесінде лап етіп тұтанып, жанын шарпып, 
Жоламанның бойына күш бергендей. Шыққан 
демінен қуат алғандай сұлқ жатқан әйелінің 
денесін жан кірсін дегендей жұлқылай баста-
ды. Әйелінің кеберсіген еріндеріне үміттене 
қарайды, тоқтай қойып, қайта жұлмалайды. 

Қалбалақтап жүріп су әкелу, су себу ойына 
кірмепті. Су іздеп сүйретіліп төмендей келіп бір 
жылғаға кезікті. Су құйып алар ыдысы жоқтығы 
есіне түсті. Жалма-жан бас киімін шешіп ма-
тырып малшылап, толтырып алып, ілбіреп 
жоғарылады. Бір қолымен суы сорғалаған бас 
киімін уыстап, екінші қолымен жолай шөптен, 
бұтадан ұстап тырмысып Қалишаның қасына 
әзер жетті. Ойы онға, санасы санға бөлініп өз 
әрекетіне әрең ілесіп келеді. Тамшылаған суды 
әйелінің домбыққан бетіне, еріндерін ашып 
қарысып қалған жағын қысып ауызына тосты. 
Сорғалаған таңғы мұздай бұлақ суы ма, жоқ 
әлде Жоламанның жылы пейілі мен қозғалысқа 
келтіруінің күші әсер етті ме, әйелге жан 
кіре бастады. Дымқыл алақанымен бетін си-
пап, өзінің де кенезесі кеуіп сусап қалғанын 
енді білді. Тердің иісі сіңген бас киімнен 
сорғалаған кермек дәмді суды қылқылдата 
жұтты. Бас киімін бұрап жіберіп аққан суды 
әйелінің бетіне шашты. Қайтадан  суға баруға 
оқталғанда барып есіне беліне байлаған ішіне 
екі ожау су сиятын кішкене торсығы түсті. 
Алты аласы, бес бересі жоқ қарақшылар аяқ 
астынан мұның басына зобалаң түсіріп, есін 
алып мүлдем мәңгіртіп жіберіпті. Белінен 
ағытып шешіп, ішіндегі аздаған жылымшы 
сумен қимылсыз тыныс алып жатқан әйелінің 
бетін жуды. Тағы барып торсығымен су әкелді. 
Тамағына нәр барса есін жияр деген ниетпен 
тағы да қарысып жатқан жағын қысыңқырап 
сәл ашып бұлақтың салқын суын құйды. Күн 
қарағай бойынан көтеріле бастады. Ара-тұра 
балаларды да ойлап қояды. Үлкенінің естияр 
екенін біледі, соған сеніп те отыр. 

Қисайып отырып қалғып кетіпті. Қалишаның 
«сууу» деген сыбырынан оянып кетті де жалма-
жан басын көтеріп, торсықты ерніне тақады. 
Қақала-шашала жұтқан судан денесі қимылға 
келіп, терең тыныстай бастады. Ісініп кеткен 
көзін ашты. Сығырайған жанардан бір сәуле 
жылт еткендей болды.

«Қалиша қалайсын, амансың ғой әйтеуір. 
Қалиша жаным, сөйлеші. Әлі-ақ, жақсы болып 
кетесің. Балалар бәрі аман-есен» деп дамылсыз 
біраз сөйледі. Әйелінің тірі екендігіне көзі жет-
кеннен соң көңілі орныға бастады. Әрнәрсені 
айта жүріп әйелін көтеріп алып кетуге 
ыңғайланды. Артына қайырып байлап тастаған 
екі қолына жөнді қан бармаған соң былқ-сылқ 
етеді, әлі жан кірмепті. Босатып қойған атына 
барып шылбырын шешіп алды. Жануар суын 
ішіп, жайылып, әлденіп қалыпты. Мұны танып 
оқыранып қойды. Қаныішерлердің ойының 
сұмдығына құрық бойламайтындығы соншалық, 
Қалишаны адам таппастай тасаға апарып ит 
пен-құсқа жем етіп байлап тастаған. Ол тұсқа 
атпен бара алмасы белгілі. Көпті көрген жігіт 
емес пе, әйелін жүрелетіп отырғызып, арқасына 
батпасын деп кеудешемен ораған шылбыр-
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ды жауырын тұсына салып, екі қолтығының 
астынан өткізіп, арқалап өрлей жүрді. Абай-
сызда аяғы тайса жазатайым кететінін біліп, 
табанын қырлап басып келеді. Жайшылықта 
әке-шешесінің көзін ала беріп бір қолымен-
ақ көтеріп құшағына қыса қоятын келіншегі 
бүгін ауырлап кеткендей. «Мен шаршаған 
шығармын» деп ойлады. Тізесі сырқырап шан-
шып, кейде көз алды бұлдыраса да  шыдап 
әупіріммен аты жайылып жүрген тұсқа жеткізіп 
шалғынға жатқызды. Жұбайының бетіне қарап 
қояды. Жоламан арқалап келе жатқанда кеудесі 
қысылып, өкпесіне, ішкі ағзаларына күш түсіп, 
қыймыл қозғалысқа келген соң Қалишаның да 
денесіне қан жүгіргендей. 

Жоламан  әйелін ат үстінде алдына көлденең 
ұстап алып келіп, еппен түсіріп, көтеріп үйге 
кіргізгенде күн түске тырмысып қалған еді. 
Шешесінің былқ-сылқ еткен күйін көріп шо-
шып кеткен балалары екеуі екі жақтан апалап 
бас салып ботадай боздады. Бұлардың жылау-
ын естіп өзі де көз жасына ерік берді. Әлден 
соң көп қорқытпайын деді де, жылауын қойып 
балаларын жұбатуға кірісті. Әлсіреп әрең 
отырған бұдан үлкен ұлы:

– Әке апама не болған? Сөйлемейді ғой. 
Бет-ауызы ісіп кетіпті. Қайда болған?, – деген 
сұрағына қисындатып бірдеңе айтты. 

 «Шешелерің аз күннен соң жазылады. Жол-
да келе жатқанда қарағайдың арасында аты 
үркіп құлап қалыпты. Үйге ат келгенннен соң 
барып тауып әкелдім» деп иландырды.

Кіші ұлы да қалыспай «Апама тиіскен аю 
шығар, бірақ апам одан қорықпаған. Әке біздің 
жирен ат ақылды ғой, иә, саған келіп айтқан» 
деп қояды. Балауса бала мінезіне ілесе иә деме-
ске әбдісі жоқ. Басқадай амалы қалмады.

Қалиша сол жатқаннан жарты ай төсек тартып 
жатып әрең оңалды. Ара-тұра үйдегілері жаңа 
етті аңсағанда аңға шығып тұрғаны болмаса 
қасынан бір елі шықпай аялап күтті. Қиналғаннан 
жетіліп қалған баласын тастап қойды. Жоламан 
әйелінің жанының аман қалғанынына мыңда 
бір шүкіршілік қылды. Қалишаның көзі жұмыла 
қалса мына ғаламда қандай күйге түсіп, қалай 
өмір сүретінін көз алдына елестете алмады. Жы-
лаудан көзі бұлаудай болған жұбайын жұбата 
жүріп тағы сол қарақшылардан кек қайтаруды 
ойлап жүрді. Қысты күні базарда көрініп қалып 
жоқ болып кететін тыртық шекенің айналсоқтауы 
бекер емес екендігі түсінікті болды. Төбелестен 
кейін бұлар Жоламаннан қалай да кек алудың 
ретін келтіруді ойластырып аңдуға көшкен. 
Әйелінің айтуы бойынша сырттай бұларды көп 
аңдыпты. Жоламанның тұрағының ну қарағай 
басқан тау бытқылы мен шатқалының ішінде 
тұратындары ғана белгісіз болса керек. Тау 
етегін ұзақ уақыт шолып жүріп бөктерге шығып, 
қаннен қаперсіз желіп келе жатқан Қалишаны 
қалашыққа жеткізбей жолдан тосып тұрып ұстап 
алған. Жаны жұмсақ, нәзік байғұстың зәресін 
ұшырып қорқытып, қинап, Жоламанның қайда 
кеткенін, таудағы үйде кімдер қалғанын, жинаған 
қандай дүние-мүлік барын сұрап біліп алып, бай-
лап-матап өлсін дегендей тағдырын тәлкектеп 
тастап  кеткен. Сол кездегі бір көңіл көншітер 
нәрсе балалары жайлы олар сұрамапты, Қалиша 
да жұмған аузын ашпаған. Әйтеуір періштелері 
демеу беріп өлімнен қаққан. Қарақшылардың 
төртеу екендігі  мылтығы бары, басшысының 
ала ат мінгендігі, түрі-түсі өзімен базарда ере-
гес жүргізгендер болып шыққандығы ашу-
ызасын еселеп, зығырданын қайнатты. Өлім 
аузында жатқан кездегі әкесі марқұмның 
ажалға аттанардағы ақырғы айтқандары көңіл 
төрінде тұр. «Әттең, сендерді тар кезеңде бір 
жолықтырсам терілеріңді тетір сыпырармын. 
Әзірше тайраңдай тұрыңдар» деп құжырланды.

Сол қанды оқиғадан бері екі жылдан аса 
уақыт өтті. Дөңгелеген толған ай сияқты жыл-
дар  да білдірмей жылжып, адам баласын өз 
тезіне салып ағысымен алып жүрері хақ. Бір 
жаққа барып оралған сайын алдынан «Келдің 
бе балам?» деп күлімсіреп әкесі, «Келе ғой 
күнім» деп бар мейірімін төгіп үйден шешесі 
шыға келетіндей күйде жүрді. «Адам үш 
күннен соң көрге де үйренеді» дейді көнелер. 
Әке-шешесінің үйде жоқтығына үйренгенімен 
бәрібір ұмыта алар емес. Жоламан жанына 
түскен жарадан айықтырар тек бір-ақ нәрсе, ол 
жазықсыз жандар үшін жауларынан өшін алып, 
кек қайтару екендігін ойынан еш шығармады. 
Қайдан болса да іздеп тауып, жандарын 
жаһаннамға жіберсе, сонда ғана жаны жай 
табатындай. Қалашыққа түскен сайын астыр-
тын таныстарынан, туыс-жұрағаттарынан өзі 
күдіктеніп жүрген, кезінде әлімжеттік жасамақ 
болып өзімен базарда төбелескен бұзақылардың 
кейіптерін көз алдына елестетіп, астыртын 
сұрастырып қояды. Анау жылғы өткен оқиғадан 
және содан соң кейінгі қарақшылардың мұның 
отбасына жасаған сойқанды қиянатынан ха-
бардар болып, жауыздықтарынан түңіліп 
жағасын ұстаған жұрт та көмек қолын 
созуға дайын еді. Елдің тынышын кетіріп, 
талай жанның обалып арқалап жүрген 
қаныпезерлердің тезірек көзі жойылғанына 
қиянат көрген жұртта мүдделі болатын. 

Әкесі жасаған тіршілікті тоқтатпай есеппен 
жалғастырып келеді. Екі ұлы да ержетіп, барып 
кел, алып келге жарап, жақсы қолғанатқа айнал-
ды. Үлкені өзінің бала кезіндегі бір орында оты-
ра алмайтын қарекетін қайталап, ісін ұқсатып 
бағуда. Елгезек інісін жанынан тастамай түзге 
шығып кетіп ұсақ аңдарға тұзақ құрып, қақпан 
басып, аң аулап, олжамен оралып жүр. «Әке 
көрген, оқ жонар, шеше көрген тон пішер» демей 
ме, өрімшілікке де ебі бар сияқты. Теріден тіліп 
алған таспадан өрген анау-мынауларын әкесіне 
әкеліп көрсетіп, кемшін жерін біліп алады. Жо-
ламан да жас күніндегі әкесіне ұқсап білгендерін 
дұрыс деп аңшылықтың, терімен жұмыстың  
әртүрлі жолдарын біртіндеп айтып, кейде қолмен 
жасалатын тұстарын көрсетіп, үйретіп жүретін 
болды. Әзірше мылтыққа үйір қылмады.

Қалиша да сол бір кездегі бастан кешкен азап-
тан жанының сірілігінен әрең оңалды. Қолдары 
мен аяқтарының, бетінің ісігі көлкілдеп көпке 
дейін көгеріп жүріп, әрең басылды. Қолдарын ар-
тына қайырып қатты байлап тастағандықтан екі 
иінін біраз уақытқа дейін игере алмай қиналды. 

Әйтеуір біртіндеп сүйретіліп, қыбырлай келе 
қатарға қосылды. Жастайынан келісті келін бо-
лып түсіп, ата-енесіне бауыр басып өскендіктен 
кей-кездерде марқұмдардың өзіне көрсеткен 
жақсы қылықтарын айтып жоқтау салып, бота-
дай боздап қоя беретін. Басу айтар қасында ешкім 
болмаған соң, іштегі запыранын қозғап, шерін 
тарқатып ұзақ жылайтын. Жоламан кей күндері 
әйелінің өзі жоқта мұңға батып жылап алатынын 
ісінген қабақтарынан, қызарып кеткен көздерінен 
байқайтын. Бауырына жалғыз ұлымыз деп тек 
өзін ғана басып, бар тапқандарын аузына тосып, 
бар бақытымыз деп санайтын жақындарынан 
айырылған аңшының көңілі секемшіл. Ендігі 
жерде ойына қауып кірген Жоламан алыстау 
кететін болған жағдайда әйелі мен балаларын жа-
сырып кететін болып жүр. Олар да бұл аңға яки 
қалашыққа жолға шығам десе «бізді қайтесің» 
дегендей елеңдеп керек-жарақтарын қамдай 
бастайтын. Өткен қорлықтың зардабы жүрекке 
қорқыныштың ұмытылмастай табын қалдырды. 
Әке-шешесінен өлідей, әйелінен тірідей ай-
ырылып қала жаздағаны есінде. Ал,сол күні 
балаларының жанын алып қалған баяғы бала 
күнінде өзі тауып, кейін өзінің екінші үйіндей 
болып кеткен жартастағы үңгір деп санайтын. 
Көз алдындағы тізбектелген біресе өрлеп, біресе 
күрт құлдилайтын сай-салалы таулы өлкенің 
адам баласы баспаған бұлталаңы шым-шытырық 
ойырымдары бар еді. Қарама-қарсысындағы 
сілемдерден көз тастасаң бұлардың қонысының 
үстіндегі көк жасыл қарағайы біткен жерден, 
тақыр қатпар-қатпар ұшпа жартастар басталатын. 
Зәулім шың осы екен деп қырын қуалап жолыңды 
кескестеген сансыз жартас пен қойтасты айна-
лып, тырмыса өрмелеп биікке шығасың. Енді 
міне, мұны да еңсердім десең, арғы жағынан 
көз алдыңа жарты киіз үйдің керегесі тәріздес 
шатқалдың арғы шетінен ұшпадай болып тағы 
бір ақбас биік қол бұлғайды. Осы көрініс, нар 
өркеші секілді көз көрім жерге дейін өркендеп 
жалғасып кете береді.

Әкесі қоныс тепкен тепсеңнің үстіндегі 
қарағайлардың арасында едеуір жерге созылған 
жақпар тас тұр. Бұл жерден керегедей керілген  
жартасқа қарағаныңмен әр, әр жерінде тас бетіне 
тырбықтана таралып, салбырай өскен қалың 
аршадан басқа ештеңе көрінбейді. Бала кезінде 
үйдің жанында ойнап жүріп осы жартасқа көзі 
түскені бар. Онда да назарын осы жаламада 
лақтарын топ-тобымен ертіп емін-еркін жайы-
лып жүрген бір қора тауешкісінің тұяқтарынан 
құлаған ұсақ тастардың сылдыры аударды. Тау-
тасты кезіп, иен өлкені мекендеген түз жануарла-
ры бұлардың бар-жоғын елемеді. Қызыға қарап 
тұрған мұны жабайы ешкілердің лақтарының 
қуаласып жаламаның қырында ойнақтағаны 
еліктірді. Лақтардың жайылғанынан ойнақтағаны 
көп. Қос-қостан қуаласып, сүзісіп, бірін бірі 
итеріп құлатуға айналған сәтінде, бұлт етіп басқа 
жаққа секіріп кетіп аша тұяғымен жартасқа ше-
гедей қадалып қалады. Қызықтап көз айырмай 
қарап тұрғанда әлгінде ойнақтап жүрген лақтың 
бірі жартасты жауып жатқан көк аршаның арасы-
на кіріп кетті де әлден соң қайта шықты. Басқа 
ересектеу біреулері қуаласа тағы да аршаның  ара-
сына сіңіп кетеді. Жартастың белдеуімен жүріп 
келген үлкен аналық тау ешкісінің бірі, жанағы 
лақ жасырынған тұсқа келгенде киіз үйдің есігіне 
жапқан ши сықылды тастың бетін көлегейлеп 
өскен аршаның арасына кіріп жоқ болды. Оның 
ізімен келген бірнеше ешкілердің де лақтарын 
ертіп аршаның ішіне кіргенін көрді. Кешкісін 
аңнан келген әкесіне тамақ үстінде осы өзі 
көргендерін тау ешкілерінің аршаның астындағы 
бір қуысқа кіріп-шығып жүргендерін қызыға 
айтып, ертең апарамын деген уәдесін алды. 
Әкесі де бұған қатты елеңдеп «ойпырмайлап» 
қызығып қалды. Осында қоныстанғалы төрт-бес 
жылдың жүзі болса да әлі күнге дейін жартастағы 
үңгірді байқамаған екен. Таң атысымен тұрып 
баласын ертіп алып барып көрсетпек болып 
ұйқыға жатқызды. Үйден қашықта емес екен. 
Қалың қарағайдың арасынан ұмтылыңқырап 
алдыға шығып тұрған қожыр-қожыр тастың 
ішінде екен. Кісі қырымен жүретін жартастың 
ернеуімен жағалап келіп бұрылған жердегі ат 
айналардай түзеңде тұрып ойға қарады. Қарағай 
арасындағы үйлерінің алдындағы жаққан оттың 
көгілдір түтіні көзге анық шалынады. Әріректегі 
арқандаулы аты мен оның қасынан бір елі ажы-
рамайтын Бөрібасардың да сұлбасы көрінеді. 
Жүздеген жылдар бойы тас бетіне жабыса өскен 
арша төмендей келіп үңгірге кірер ауызды көзден 
тасалап тұмшалап тастаса да түз жануарларына 
бұрыннан-ақ анда-санда соғып ыстық, суықтан 
паналайтын белгілі мекен сияқты. Әкесі ала кел-
ген өткір балтасымен үңгірдің аузындағы көп 
жылдардан бері ұзарып өсіп, қурап қалған қу 
бұталарды отап тастады. Адам еркін енетіндей 
кірер есік қалдырып, қалған тарам-тарам 
бұтақшаларына күннен, жел-ызғардан ықтасын 
болады деп тиіспеді. Алдыңғы кіреберісінің 
биіктігі адам төбесі тиер-тимес екен де, ал кеңдігі 
ат айналардай ұзыншақ үңгір екен. Әкесі салбы-
рап тұрған аршаның бұтақтарын шауып сиретіп 
еді арғы түкпірі әрең-әрең көрінді. Үңгірдің та-
баны шашылып жатқан аң мен құстың сүйегінен 
аяқ алып жүргісіз, бассаң қураған қу сүйектер 
күтір-күтір етеді. Қартайып өлді ме, жоқ 
аңшының оғынан жараланып келіп жан тапсыр-
ды ма, әйтеуір ол жағы белгісіз бірнеше тау ешкі 
мен мүйіздері доғаланып текенің қаңқалары жа-
тыр. Енді бірі жақын маңда өлген болуы керек, 
еті ағып кеткенімен кепкен терісі көн болып 
қалыпты. Баласының өзі жоқта ендігі жерде 
бәрібір осы араға жиі шығып келіп ойнайты-
нын біліп, үңгір ішін тазалауға кірісті. Мұны 
күрек пен сыпыртқыға жұмсап, баласы келгенше 
аңдардың нешеме жыл жатқан  қаңқа сүйектерін 
сыртқа шығарып төмен құзға құлатып тастады. 
Сыпырып біршама тазалағаннан кейін баласына 
аршаның қураған бұтақтарын көбірек жинатып 
әкелдіріп ортаға үйгізіп өртеді. Онысы үңгірдің 
ішіндегі жын-жыбыр кетеді дегені. Шындығында 
да лапылдап жанбаса да оттың жалыны мен 
аршаның түтінінің иісі талай бәлекеттің ажа-
лына себеп болды. Күн ара келіп осы жерге 
әбден үйреніп алды. Әкесі аңға кеткенде бұл да 
тұзақтарын жымға құрып тастап, жартастағы 
үңгірге шығатын. Үңгірдің ауызғы жағына 

аршаның құрғақ бұтақтарын әкеліп, оның үстіне 
жұмсақтауларын төсеп, үстіне жайғасып жа-
тып зеңгір аспандағы қалықтаған талмас қанат 
қыранға, төмендегі гүрілі тынық ауада көтеріліп, 
осында естіліп жататын өзеннің сарылына құлақ 
тосып ұзынсонар ойға шоматын. Таулы жер-
лерде жиі-жиі болатын жауынды-шашынды 
күндері әкесінің жанын қоймай ертіп, көмескі 
сүрлеумен жартастың жиегіндегі ернеумен 
қабырғалап осында келетін. Әкелі-балалы екеуі 
тас үңгірдің ішінде сырттағы ақ жауынның бірде 
бәсеңдеп, кейде сырғый жауған сырылын ести 
жамбастап жатып дем алатын. Әкесі ортадағы 
баяу жанып жатқан отқа  сөнбесін деп сынған 
бұтақтарды тамызықтатып тастап қойып бұған 
бұрынғылардың көне жыраулардың жырларынан, 
дастандарынан, хикаяттарынан әртүрлі қызықты 
әңгімелерді нәшіне келтіріп айтып беретін. 
Бұғының тұздап кептірген етін шоққа ұстап, шы-
жылдатып пісіріп, тарамдап жейтіні тағы бар. 

Үйленіп балалы болғаннан кейін де балалық 
кезіндегі екінші үйіне айналған тас үңгіріне 
келіп өзі жоқта кірген аңның құмалағы мен 
жазатайым қонақтаған құстың, жарқанаттың 
саңғырығын тазалап кетіп тұратын. Үйелмелі-
сүйелмелі өскен ұлдарын өз бетімен жүре 
алатын шаққа жеткенде осы жерге әкеліп әрлі-
берлі жартасты жағалатып жүргізіп үйретіп 
қойғаны бар. Қолы қалт еткенде үңгірге әкеліп 
әңгіме айтып, ойнатып қайтатын. Баласының 
немерелеріне істеп жүрген тірлігін көріп әкесі 
өзінің баяғыдағы жасаған қылықтары есіне 
түсіп жымиып күлетін. Ал, соның бәрі әп сәтте 
көрген түстей ғайып болды. «Жау жоқ деме, 
жар астында, бөрі жоқ деме, бөрік астында» 
дегенді бұрынғы сұңғылалар талай құқайды 
бастан өткергеннен кейін тауып айтқан екен. 
Қалай болғанда да сүйікті қарғаларының 
Қалиша екеуінің бақытына қарай аман 
қалғанына тәубешілік етті. 

Тіршілік таукыметі таусыла ма, күз келіп 
суық түсе буынып-түйініп көшкен бұлар да 
араға бір қонып қалашықтағы үйлеріне кірді. 
Отбасын асырау үшін әкесінен бойына жұққан 
ата кәсібін жүргізді. Өтімді деген біраз аң 
терілерін базарға шығарып қысқа керекті 
отын-суын, шәй-тұзын, киімдерін қамдады. 
Ала жаздай аяқ суытпай аңшылықпен, қыста 
қолы дамыл таппай өрімшілікпен айналысқан  
тынымсыз тірлігінің арқасында ешкімге қол 
жаймай, үй ішінің тамағын тоқтап, киімін 
бүтіндеді. Қалиша да бір жағына шығып, ша-
масы келетіндей істерге көмектесіп, бұған көп 
күш түсірмеуге  тырысады. Тепсе темір үзетін 
жастағы жігіт еш нәрсеге мойымады, үйренген 
ата кәсібін жүргізіп, пайдалы ісін жалғастыра 
берді. Жаздың күні дайындап алған илен-
ген, кейі ағаштың көлеңкесінде кергіге са-
лып кептірілген бұғының, текенің, еліктің 
терілерімен жұмыс жасауға кірісті. 

Орман іші тұнған қазына байлық, жөнімен 
ауласаң не бір адам көрмеген аты беймәлім 
құс пен аңды аласың. Әлемнің біраз жұртынан 
бұрын ағарып атқан таңды, сызылта салған 
әуезді әнімен қарсы алатын ұлардың өзі қандай 
керемет құс. Ашық күндері күнгей беттегі ұшар 
қырдағы ұсақ тасты қырманға шоғырланып, 
шығып келе жатқан күн нұрына шомыла бірі 
сызылтып бастап аяқтай бере екіншісі жалғап 
кететін. Бірі бастап екіншісі қостай салған 
әуездің соңы кейде жаппай шуылдаған құрқылға 
ұласатынын талай тыңдады. Қариялардың үй 
ішіндегі балалардың шуылдап-дуылдасып кет-
се «Ұлардай шулап не көрінді» дейтіні де осы-
дан болар деп ойлайды. «Ұлы тауға шықтың ба, 
ұлар етін жедің бе?» деген  аталарымыз жігіттің 
сұлтаны ғана ұстап жейтін, еті тоқтының етіндей 
бал татитын дәмді болғасын айтқан болуы ке-
рек. Қайыстан жіңішкелеп тіліп, ызып жасаған 
тұзақпен ебін келтіріп құрып жүріп алабауыр 
ұларды да алған күндері болды-ау. Тұзақ құрып 
күз кезінде ұстаған түлкінің, ақтиіннің, ақкістің, 
сасық күзеннің жүні жылтылдаған жұмсақ 
терілерін кәдеге асыра бастады. Ұйысқан қалың 
шалғынның арасын яки, қарағайдың көк бұтағын 
өздері ғана білетін із етіп, ағаш-ағаштың арасы-
мен тоқтаусыз заулап, зытатын олардың жылт 
етіп қай тұстан көрініс беріп, қалай қарай бет ала-
тынын да білетін. Және бір қызығы күзендердің 
де ойнағы бар жерлер Жоламанға белгілі еді. 
Күзенді аулағанда оның да ебін келтіретін. Өсіп 
тұрған қарағайдың қураған бұтағының ұшына 
қайыс тұзақты іліп, шақыртқысына қолда бар 
жұмсақ терінің пұшпағынан кесіп, отқа үйітіп 
қоңырсытып іліп қоятын. Еттің иісін күндік 
жерден сезетін жыртқыш мұны оңай олжа 
көріп бұтақтан-бұтаққа секіріп келіп қағып кет-
пек болып жүріп тұзаққа қалай ілініп қалғанын 
ұқпай да қалатын. Бар салмағымен ілінген 
күзен қыл тамақтан буындырған ілмектен 
құтыла алмай тепкілеген артқы аяғымен ауа 
қармап салақтап тұратын. Қақпан, тұзақпен 
аулағанның артықшылығы сонда, құтылмақ 
болып аунақшып, терісі ұйпалақтанғанымен 
құлпырған аң терісінің бүлінбейтіндігінде. Әрі 
терісін іремей бітеу сойып аласың. Қақпан, 
тұзақ құрып тастап  тосуда отырған кездерінде 
төңірегіндегі тыныш дейтін табиғатта жүріп 
жатқан тіршілікке қисайып жатып зер салатын. 
Жыл сайын маусым айында бұғы мүйізін тастай-
ды. Ескі мүйіздің түбінен шығатын жаңа өскінде 
оңайлықпен тебіндей қоймайды. Бұл төңіректегі 
сай мен салада қадам басқан сайын жүздеген жыл 
бұрынғы ақ соңқасы шыққан бұғының, ішінара 
еліктің текесінің бітеу мүйіздері кездеседі. 
Бұғыға жаңа мүйіз шығарда сай-салада өскен 
шетеннің, мойылдың теңселген басы көрініп сал-
дыры естіліп жатады. Шығып келе жатқан жас 
мүйіздің түбі ескісін көтеріп түбін қышытады 
да оған шыдамаған бұғы ағаш біткеннің түбіне 
тұра қалып сүзгілеп шайқап тұрады. Есіл-дерті 
мүйізінен құтылу болған бұғы мұндай кезде 
жақындаған жауын байқамайды. Әдетте олардың 
екі мүйізі әр жерде түседі. Жаңа мүйіз маусым 
айының аяғында қанға толып пісіп жетіліп, бірте-
бірте қатаяды. Мүйізіндегі өскін сояушаларына 
қарап жасын айырады. Жоламанның аңдыйтыны 
көбіне жасамыс, мойнағы қатпар-қатпар болып 
келетіндері. Мойнағынан алынған таспасы да, 
қайыс та өте шыдамды келеді. Жөпшендікпен 
үзілмейді. Жақын жерде жатқан күн сәулесі түсіп 

ақжем болған сондай мүйіздің түбінде көзі жылт-
жылт етіп ұзын құйрығын бұлғаңдатып ақтиін 
жүр. Он екі салалы ескі мүйіздің жұмсақ жерін 
тауып алып кеміріп жатыр. Шамасы өсімдіктің 
алуан түрі шығатын тау шалғынының ішінен 
ең қуатты дәрілік шөпті тауып жейтін бұғының 
қаны ұйыйтын мүйізіндегі кеміктің ерекше 
дәмін білетін секілді. Мүмкін ақ тиіннің терісіне 
жылтылдақ өң беретін зат сол мүйізде шығар 
деп қойды. Қарағайдың діңіне жабысып, тесе-
дей тұмсығымен тырылдатып құртын суырып 
жеп отырған тоқылдақ бір сәт тыныштала қалды. 
Бұл неғып тоқтай қалды екен деп Жоламан да 
басын сәл көтеріп жан-жағына қарады. Әлдене 
келе жатыр ма дегендей айналасына көз салып 
еді көзіне ештеңе шалынбады. Енді бір бұғына 
қарағанында тұмсығына тістеген қарағайдың 
жас бүрі бар, бұтақтан сырғып түскен тоқылдақ 
қапталдағы шөптердің арасына бірдеңені жасы-
рып жатты. Қозғалмай байқастап тоқылдақ ісін 
бітіріп ұшып кеткен соң ерінбей жаңағы арадан 
не жасырғанын іздеді. Топырағы қопсып қарайып 
жатқан жерді шұқып көріп еді, саусақтары қатты 
бір нәрсеге барып тиді. Бұл соншама не жасырды 
екен деп алып қараса, кәдімгі қарағайдың сырты 
шырыштанған жаңа өскен бүрі.

«Е, құдірет. Құс екеш құста мына табиғатпен 
біте жаралған болды ғой. Неткен үйлесім 
десеңші! Зәулім көкке құлаш ұрған қарағай 
қанша биік болса да тамырдан тарап тұқым 
қалдыра алмайды. Соны ойлап жаратқанның 
жасаған септігін қарасаңшы. Тоқылдақ құс өзі 
мекендеген орманда өсетін әртүрлі қарағайдан 
бастап ағаш біткеннің тұқымын қуыс-қуысқа, 
тесік-тесікке дамылсыз тасып, көміп жат-
са онда өсімдіктердің көбеюіне үлес қосып 
жүрген болды. Әй, тоқта, сонда бұл көшет 
отырғызушы екен ғой» деп жаңалық ашқандай 
болды. «Е, жаратқан-ай, түсіне білген адамға  
бұл дүниенің жұмбағы көп екен. Көзін ашып 
көре білген, ой жүгіртіп ұғына білген адамға 
туған жеріңнің таулары мен даласы, орман-
тоғайы, өзендері-көлдері мәңгіге таусылмас 
сыр бүгіп жатыр-ау...» деген ойға келді.  

Жоламан аңшы орталықтағы базарға күнде 
болмаса да маңдай терін төгіп, көз майын 
тауысып сарыла отырып бар өнерін салып, 
аса ыждағаттылықпен жасаған бұйымдарын 
жиып-теріп сұрыптап, араға үш-төрт күн са-
лып шығарып тұрды. Ойындағы бар білген 
өрнектерін түсіріп жасаған әр түрлі бұйымдарын 
қалаушылар да кезігіп, өздері іздегендерінің та-
была кеткеніне қуанысып, ұнатқан дүниелерін 
лайықты бағасына сатып алып кететін. Жола-
ушылап алысқа сапарға шығатындар көбінесе 
мініс аттарына шыдас беретін мықты тарт-
паларды, төс тартпа, шап тартпа, қос тарт-
па, құйысқаны мен өмілдірікті, үзеңгі бауды 
тегілдірікпен қосып сатып алатын. Қыз ұзатпақ 
болған ауқатты кісілер жасауға қосуға сәндеп 
жасалған ер тұрмандарды, ат-әбзелдерді, жүген, 
ноқта, шылбырмен қоса түрлі өрімді елік сапты 
қамшы сұрайтын. Қолында сұрағандарының 
дайын жасалғаны жоқ бола қалса, Жоламан аз 
күн ішінде тыным таппай нәшіне келтіріп орын-
дап, жетпеген нәрсесін толықтырып беретін. 
Айналасындағы ел-жұртқа аңшы әрі өрімші 
жігіттің кәсіп істеу шеберлігі мен құнттылығы 
және көп сөзбұйдаға салмай берген уәдесінің 
үдесінен шығатындығы ұнайтын. 

Күн артынан күн өтіп жатты. Қыс мезгілінің 
бірінде көңіліне сезік кірді. Көз алдынан нөпірдей 
кісі өтіп жатса да осы араның адамдарын шыра-
мытып болса да танитын Жоламан солардың 
арасынан екі-үш жыл бұрынғы төбелес кезіндегі 
өзінен оңбай таяқ жеген, кейін, Қалишаны жолдан 
тосып ұстап алып әбден азапқа қалдырғандардың 
бірі – тыртық шекені көріп қалды. Құлақшынын 
бастыра киіп шекесіндегі тыртығы көрінбей 
тұрса да жапырылған мұрны мен сұғанақ көзі 
білдіріп қойды. Жалтақтап бір-екі рет қарап 
алдыда танып қойдыма дегендей жанынан тез-
тез басып өтіп, бұрыш айналып ғайып болды. 
Көңіліне күдік кірді. Саудаға шығарған заттарын 
жинастырамын деп сәл бөгеліп қалды. Артынан 
аңдымаққа бекініп іле-шала жүгіре басып жанағы 
көшеге шығып еді, зым-зия жоқ, суға сіңгендей  
жоғалды. Шаппа пышағын дайындап қабын 
арқалай жүріп тасалау дейтін екі-үш көшенің 
бұрышымен келте түкпірлерді қарап  шықты. Ізін 
суытып таптырмай кетті. «Осы пәлелер әуелі мені 
аңдып жүрмесе?» деген ой қылаң берді. Сақтықта 
қорлық жоқ. Сол күннен былай қарай қайда 
шықса да, қалай жүрсе де аяғын аңдап басатын 
болды. «Адам аласы ішінде, мал аласы сыртын-
да» демекші мұны төңіректеп жылтыңдап, ан-
нан бір, мұннан бір шығатын бәленің ойында не 
арамдық жатқанын сезді. Мұны көрінбей сырттай 
бақылап жүрген сынайлы. Ел ішінде соқтыға  ал-
майды. Ызасы қайнап жүрген жұрт жабыла кетіп 
жандарын суырып алары хақ. Жеме-жемге кел-
генде қолында қаруы жүрген Жоламанға шама-
лары жетпесін біледі. Сақтанбасқа болмас деп өзі 
шаруаларымен қалашық ішінде ұзағырақ жүріп 
қалатындай болса отбасына қарайлап отыруды 
досы Жанаманға табыстап жүрді. Обалы не керек 
Жанаманның отбасы, осы қалашықтағы басқа 
тұрғындар да мұның басынан өткен қайғылы 
жағдайды жақсы білетіндіктен Жоламанның от-
басына жанашырлықпен қарайтын. Тұрғылықты 
жұртта әлгі топтасқан қанышерлерден  тезірек 
құтылуға мүдделі болатын. Әлдеқалай олардың 
көзін біреу  құртыпты десе олардың көзін жо-
ятын бірден бір азамат, соларға қаны қарайып 
жүрген Жоламан болатын шығар деп үміттенетін. 
Аңшы да оларды қара жер жұтып кетсе де таба-
мын деген антынан танбады. Әзірге олардың 
жүрген жері туралы деректің ұшы шығар емес. 
Жасаған қылмыстарының ізі суысын дегендей 
тым-тырыс сыбыс шығармады. Тыртық шекеден 
де айырылып қалды. Сол күннен кейін мүлдем 
көрінбей кетті. Кісі аяғы басылып саудасы сәл 
саябырсығанда уақыт тауып келе қалған кейбір 
жора-жолдастарымен қауқылдасып, қалашықтың 
ішіндегі және одан тысқары жерлерде болып 
жатқан жаңалықтармен бөлісіп әңгімелесіп 
жырғап қалатын. Суыртпақтап әлгілер жайлы 
мағлұмат сұрайтын. 

(Жалғасы келесі нөмірде)
Молот СОЛТАНАЕВ
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Алтынай Асанова – 1986 жылғы 
көтерілістің құрбаны Ләззат Асанованың ана-
сы. Бүгінде ол Алматы қаласында тұрады, зей-
неткер. Желтоқсан оқиғасына дейін мектепте 
бастауыш сынып мұғалімі болған. Кейіннен 
«Халық жауының анасы» деген айыптаумен 
жұмыс істей алмаған. Оның айтуынша, 1986 
жылы Ләззаттың сүйегін алып келгеннен кейін 
де 1-2 жылдай мүлде жұмыс істей алмаған. 
Қайғылы оқиғадан кейін ақырындап есін 
жиғаннан соң кітапхана саласында істеген. Бар 
болмысы, бар тірлігі сол ғана. Tengrinews.kz 
тілшісі Желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың 
анасымен сөйлесіп, қайсар қыздың балалық 
шағы, арманы мен әлі күнге дейінгі жұмбақ 
өлімі туралы сөйлесті.

Ләззат Асанова үйінде жалғыз бала еді. 
Әке-шешесінің тұңғышы. Әкесі өмірден ерте 
өткен екен. Анасының сөзінше, ол бала күнінен 
өнерге жақын болған.

«Мектепте бірінші сыныптан бастап өте 
жақсы оқыды. Өнерге жақын болды. Себебі 
әкесі өнерлі адам еді. Ләззат та өнер жолын 
қуды. Кішкентайынан үйірмелерге қатысып, 
қазақтың ұлттық аспаптарында, домбырада 
жақсы ойнайтын. Үлгілі, тәрбиелі, текті бала 
болып өсті. Өнер жолын таңдағысы келетінін 
айтты. Алматыны аңсап тұрды. Осылайша 
8-сыныптан кейін өзім жетектеп алып келіп, 
оқуға түсуіне себепші болдым.

 

Ләззат би үйірмесінде. (Сол жақтан бірінші). 

Бала кезінен арманы өнер жолы болды. 
Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық 
училищенің қобыз тобына түсті. Бір жарым 
жылдай ғана оқыды. Өнерге арналып туған бала 
сияқты еді. Өкінішке қарай, ұзаққа бара алма-
ды. Желтоқсан оқиғасының нәубетіне жолығып, 
өмірден жұмбақ күйде өтіп кетті.

Музыкаға жақын болды. Аман болса ары 
қарай жалғастырып, дамытар еді ғой. Мінезі 
алтын болатын. Адамгершілігі, біреуге жаны 
ашып тұратыны, айтып жүрсін деген шығар-
ай. Үнемі біреуге көмектескісі келетін. Жаны 
ашып, ешкімге жамандық ойламаушы еді. 
Ләззатқа жамандық ойлаған адамның көп бо-
лып кеткені өкінішті», – дейді анасы.

 

Ләззат туған жері Ақжазық ауылына соңғы 
рет 1986 жылдың 7 қарашасында келген. «Сол 
қараша айынан кейін көрмедім. Көп нәрсені 
ұмытып қалдым, енді ғана еміс-еміс есіме түсіп 
жатады», – деп еске алды Алтынай Асанова.

«ҚАРАЛЫ ХАБАР КЕЛГЕН КҮН». 
ЛӘЗЗАТ АСАНОВАНЫҢ АНАСЫМЕН СҰХБАТ

Ләззат Асанованың анасы Алтынай Қауметқызы

 Алтынай Асанова қаралы хабар келген 
күнді көзіне жас алып еске алды. Ләззаттың 
мерт болғаны туралы суыт хабар 1986 жылдың 
25 желтоқсанында келген.

«Қаралы хабар келген күн өмір 
бақи есімнен кетпейді. Қателеспесем 25 
желтоқсанда түскі шайымды ішіп, өзімнен 
өзім сыртқа шықтым. Далада қызыл 
жағалы адамдар толып тұр. Оның алдында 
ауылдағы адамдарға неше түрлі ескерту ай-
тылып, шығу-кіру шектелгендіктен қорқып 
жүргенбіз. Ләззаттан ондай хабар келеді деп 
ойламадым. Сыртта толып тұрған кісілер 
«Кір үйге» деді. Сол кезде жерді басып, үйге 
қалай кіргенімді білмеймін. Ол сәт әлі көз 
алдымнан кетпейді. Кіріп, табалдырыққа 
сүйеніп тұра қалғанымда ақсақал кісі ауыр 
хабарды жеткізді. Менен «Алматыда оқитын 
қыз бар ма еді?» деп сұрады. Мен «Бар» де-
ген едім, «Сол бала қайтыс болды» деді», – 
дейді анасы.

Сол кезде партия ұйымдастырушысы (пар-
торг) екі телеграмма алып келген.

«Ол кезде парторг, сельсовет дегендер 
болатын. Парторг екі телеграмма ұстап 
тұрды: бірінде «Ләззаттың жағдайы на-
шар, келіңіздер» деген хабар, екіншісінде 
«Келмей-ақ қойыңыздар, алып бара жа-
тырмыз» деген хабарлама жазылып 
тұрды. Есіркеп, көңіл айтқан ешкімді 
байқамадым. Тек орныңнан тұра алмай-
тындай ауыр, зілді хабар келді», – дейді 
Алтынай Асанова.

«Ләззаттың сүйегін кешкі уақытта алып 
келді. Біраз адам келді. «Біз тазалап алып келдік, 
жер қойнына тапсырамыз, ашуға да болмайды» 
деген сөздер айтылды. Бірақ қалай ашпайсың? 
Біз оны көруіміз керек. Бесінші қабаттан ұшып, 
мерт болған екен, өзі кінәлі екен. «Егер терезе-
ден секіріп мерт болса, мен барар едім ғой, ба-
ламды жөнге салар едім ғой» десем, «Біз өлген 
адамды құрметтейміз, сіз олай айтпаңыз» деді. 

Бірақ бой бермей, мәйітті аштырдық. Кешкі 
сағат он бір, он екі болды, қақаған суық, аядай 
ғана екі бөлмелі пәтерде болатынбыз. Бәрі та-
рап кеткеннен кейін ұйықтамай, баламды таңға 
дейін күзеттім, бас-аяғын көрдім. Әдемі қызым 
әдемі болып жатыр. Тек басынан жарақат алған 
– ойылып кеткен», – деп еске алды Алтынай 
Асанова.

 Ертеңінен сағат он бірге жетпей жерлеу 
рәсімі басталған. Ол сәтті суретке түсіруге 
рұқсат берілмеген.

«Тек «сабыр» тіледі де «Осы сәтті тек 
көзіңе түсіріп ал» деді. Ең соңғы рет жаулығын 
жапқаным көз алдымда. Егер суретші болсам 
бейнелеп берер едім. Ол сәтті ұмытпадым. Он-
дай жағдай ешқашан ұмытылмайды екен», – 
дейді анасы.

Сөйтіп бес жылдан кейін, 1991 жылдары 
ғана желтоқсан құрбандарының тағдыры ашы-
ла бастаған.  

«Ләззат ұшып өлді» деді. Бірақ ұшып, 
мерт болған баланың басы ғана ойылуына 
қатысты көңілімде әлі сол бір күмән жатыр. 
Кейіннен 18 жыл өткеннен кейін «Ана тілі» 
газетінде «Ләззат көтеріліске қатысқан жоқ»  
деген мақала шықты. Сол кезде соттасуға 
дейін бардым. Ең соңында Ләззатпен бірге 
оқыған курстастары шындығын айтып, 
жеңіске жеттік.

Сөйтіп артынша Рамазан деген курстасынан 
«Қалай болды? Сен көрдің бе? Шындығыңды 
енді айтсаң» деп өтініп сұрадым. «Ұшып өлді. 
Қатысқанымыз да рас. Барғанымыз да рас. Бірақ 
Ләззатты үш-төрт күндей жоғалтып алдым, оны 
көре алмадым. Сосын келіп, «Маған жала жау-
ып жатыр. Барған 4-5 адамның тізімін берсең, 
біз сені еркіңе жібереміз» деп мені қинады. 
Бірақ мен айтпадым» деді» деп шындықты 
айтты Рамазан. Сөйтіп кішкене де болсын 
жеңілдеп қалдым. Жарайды, ұшса ұшып өлген 
шығар. Бірақ Ләззат – желтоқсанның құрбаны. 
Жаланың бәрін көтере алмай кетті ме? Оған не 
көрсетпеді? Оны мен білмеймін ғой. Неге ол 3-4 
күн жоқ болып кетеді? Азапқа қор болған бала 
мүмкін өз-өзіне қол жұмсаған да шығар. Бұл 
үлкен құпия. Басында «ұшып өлуі мүмкін бе? 
Неліктен басы ғана жарылады?» деп ойладым. 
Бесінші қабаттан секірген баланың бір жері сы-
нып, не көгерер еді ғой. Осының бәрі әлі күнге 
дейін мен үшін үлкен құпия», – дейді Алтынай 
Асанова.

1986 жылғы көтерілістен кейін Ләззатты 
ақтап алуға анасы бар күшін жинап, тайсалмай, 
барлығына өзі жүгірген. Ол кездері Алтынай 
Асанова туралы түрлі мақала жазылып, шабуыл 
жасалған екен.

«Тәуелсіздіктің 10 жылдығында біздің 
ауылдан шыққан Ербол Сыпатаев «ақталды» 
дегеннен кейін, әкім шақырып алып, ізденуіме 
үлкен үлес қосты. Сол кісінің айтқан сөздерінен 
кейін мен Алматыға келіп, ізденіп, біраз адам-
дар арқылы 6-7 ай дегенде Ләззатымды ақтап 
алдым. Одан кейін де Ләззатқа біраз шабуыл 
жасалды. Мен ол кезде де тайсалмай, сот-
тасып, жеңіп шықтым. Ләззаттың тағдыры 
шытырманға айналды. Басынан аяғына дейін 
өзім жүгірдім. Ләззатымның менен басқа ешкімі 
жоқ. Өзі үшін, аналық парызым үшін жүгірдім. 
Іздеушісі де, қорғаушысы да өзім болдым.

Арасында ол туралы тіс жармауым үшін, 
жолымды кесіп, мен туралы неше түрлі мақала 
да жазылып, маған да шабуыл жасалды. Бірақ 
мен Ләззатымды ақтаудан бұрын жоқтаудан 
шаршамадым», – дейді Алтынай Қауметқызы.

1990-жылдары да Алтынай Асанованың 
өзіне көп кедергі жасалған. Тергеп-тексерулер 
мен бақылау күшейген.

«Үнемі сұраққа алып отыратын. Біз тұрған 
Ақжазық ауылы Жаркенттен 18 шақырым 
жерде. Мені үйден әлдекімдер алып кететін. 
Кейіннен ойлап отырсам тергеушілер екен. 
Сұраққа алу жиі болып тұрды. Қайда шықсам 
да, жұмыстан кешіксем де жазалаған кездер 
болды. Қуғын-сүргінге ұшыраған жайлар көп 
болды. Жақындарымыз, туыстарымыз бен до-
старымыз теріс айналып кетті. Арасында көзі 
ашық бірер адам ғана есімді жиюға көмектесіп, 
ақылшы болды. Кейін 1991 жылдардан кейін 
ғана іздей бастады. Мен Ләззаттың анасы 
ретінде өз орнымды біліп отырамын. Кездесу-
ге шақырып, еске алып жатса міндетті түрде 
баруға тырысамын. Әкім қабылдап, көмек беру 
жоқ. 1997 жылдары үй берілді. Сонымен бол-
ды», – дейді ол.

Ләззаттың анасына жіберген соңғы хатынан 
қалған бөлігі

Алтынай Асанова 2013 жылы тұла бойы 
тұңғышы Ләззат туралы жазылған мақалалар 
мен естеліктерді жинап, кітап ретінде шығарған. 
Алайда ол ешқандай сатылымға қойылмаған. 
Тек өзі үшін жинастырып қойған.

«Соның бәрін жоғалтып алмайын, көзімнің 
тірісінде жинақтап қояйын деген оймен 
шығардым. Барлығын өзім жинап шықтым. 
Аналық парызым деген оймен Ләззатымның 
алды-арты таза болсын деп жинастырдым», – 
дейді Алтынай Асанова.

Анасы мен қызының арасындағы махаббат 
ерекше болған.  

«Ләззат мені қатты жақсы көрді. Мен 
оны қатты жақсы көрдім. Екеумізді құдай бір-
бірімізге сондай жақын етіп қойды. Ауылға кел-
генде сабағы туралы әңгімелейтін. Оған ауыр 
жұмыс істетпей, домбырасын шерткізіп оты-
ратынмын. Өнер жолын таңдауына қарсы бол-
сам, оны Алматыға жетектеп әкелмес едім ғой. 
Қарғадай баламды алып келгеніме өкінемін...», 
– деді Алтынай Асанова.  
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Ләззат домбыра үйірмесінде. (Төменгі қатарда сол жақтан екінші) 

«Ләззаттың тағдыры 
шытырманға айналды»

Алтынай Қауметқызының сөзінше, сол күні 
Ләзаттың денесін ашып көруге қарсы шыққан 
адамдар болған.


