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БАСПАСӨЗ – 2020
Құрметті «Жаркент айнасы» газетінің оқырмандары! Алдағы 2020 жылға газетке жазылу маусымы басталды. 

Газетімізге жазылып, ерлікке толы еліміз бен жазиралы жеріміздің, өңірімізден өткен баһадүр батырлар мен от ау-
ызды 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 тырысамыз. Жазылу «Қазпоштаның» барлық бөлімшесінде жүргізіледі. Индексі – 65161. «Жаркент 
айнасы» газетіне 1 жылға жазылу бағасы - 2823 теңге.

1946 – жылы қайтыс болған шежіреші 
ақын Қазанғап Байболов деген кісі 
кезінде «Еңсегей бойлы ер Есім» атты 
тарихи дастан шығарған. Сонда Есім 
ханның арғы бабасы Шыңғыс хан жайына 
да тоқтала кеткен.

«Темушин өсе келе өзінің ақылымен, 
ерлігімен жұрт көзіне түсті. Тоғыз ұл 
оны күндеп көре алмайтын болды. Бір 
күні абасы айтыпты: «Сенің мыналармен 
абаң бір болса да, атаң басқа еді. Бір күні 
болмаса, бір күні зорлық қылады. Осылар 
есейіп өз беттерімен кеткенше Іленің 
басына барып садақ атып күн көр. Іленің 
беті құстың жүні басса, сенің тірі екеніңді 
білемін», – дейді. (Қазанғап Байболов 
«Төле би», Алматы, 1991. 19, 20 – бет).

Өнәннің Іле екеніне бұл да дәлел емес пе?
Қазақтың ақылды – білімді ақыны 

Мағжанның «Түркістан» деген өлеңіне 
қарайықшы.

Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер,
Данышпан, тұңғиық ой, болат жігер.
Шыңғыстай арыстанның құр аты да
Адамның жүрегіне жігер берер 

(Шығармалары, Алматы, 1989 ж.175 – бет).
Мағжан бұл өлеңінде Шыңғыс ханды 

Түркістанның түлегі деп мақтан тұтып 
отыр. Бұған қарағанда, Шыңғыстың түрік 
екенін білушілер бізден бұрын да болған. 
Тек бір өкініштісі, Қазыбек бектің, 
Сәкеннің, Қазанғаптың, Мағжанның бұл 
айтқандарын оқыған кезде қазақтар өз 
қазағының айтқанына иланбайтын, өз 
қазағын менсінбейтін ауруға әлдеқашан 
ұшырап қойған болатын. Ол аурудан, 
сірә, әлі ұзақ емделетін шығармыз.

Күдіктенудің, сенбеудің, мойындау 
мен мойындамаудың – бәрінің шеті мен 
шегі болады. Жарайды, Алтын Орданы  
құрған Шыңғыс ханның ұрпақтары 
түрік моғолдары емес, түрік татарлары 
да емес, түрікше білмейтін, моңғолша 
сөйлейтін-ақ ел болсын. Еділ бойын, 
Қырымды, бүкіл Дешті – Қыпшақ даласын 
бірнеше ғасыр солар биледі. Орыс жері 
де солардың қол астында болды. Егер 
олар кәзіргі моңғолдың арғы ата-бабасы 
болса, неге олардың мемлекетті басқару 
тілі түрік тілі болды?

Махмұт Қашғари бабамыз «Түрік 
сөздігін » Шыңғыс хан дүниеге келмей 
тұрып бір ғасыр бұрын жасағаны әлем 
ғылымына аян. Сол сөздікте мынадай 
түрік сөздері бар: қаптан, орысшасы 
– кафтан (түрікше мағынасы: тәннің 
сыртқы қабы, йағни сырт киім), ыштан, 
орысшасы – штан (мағынасы ішкиім, 
тәннің ішкі киімі), үтік (киімнің қыртысын 
жазатын құрал), орысшасы – утюг; 
йоғұрт (ұйыған құрт, ұйыған айран 
болғанда, ұйыған құрт  неге болмасын?), 
орысшасы – йогурт, жир (малдың шикі 
майы), орысшасы да «жир». Қазақта 
арық адамды «шір бітпеген қу екенсің» 
дейтін сөз бар. Тауар (малды айырбас 
сауда жасау), орысшасы – товар. 
Бұл сөздер орыс лексиконына кәзіргі 
моңғолдар арқылы сіңді деуге кімнің аузы 
барады? Оларда бұл сөздердің айтылуы 
мүлдем басқаша. Бұл сөздер, сөз жоқ, 
Алтын Орда билеушілері арқылы орыс 
тіліне енген сөздер. Махмұт Қашғаридың 
«Түрік сөздігіне» енбей қалған да талай 
сөзіміздің төбесі кейбір орыс сөздерінен 
қылтиып тұратыны өтірік пе? Мәселен, рет 
– ряд, арқан – аркан, қарауыл – караул, 
қорған – курган,  шалбар – шаровар, 
теңге – деньги,  қақпан – капкан (бұл 
сөз «қапқан» деген түрік түбірін дұрыс 
сақтаған), тым көп – тьма, мүк – мох,    
дада – дядя, ұра – ура, барыс – барс, 
боран – буран, жасауыл – есаул, жасақ 
– ясак, биік – пик, көпек (ұсақ) – копеек, 
бүкір – бугор, жам, жамшы – ямщик, 
бекет – пикет, ал (қызыл) – алый, бөрене 
– бревно, ілбіс – ирбис, таңба – тамга, 
тұман – туман, тәңірі – тенгри, ошақ – 
очаг, керіш – керч, кесек – кусок, тұлып 
– тулуп, табын – табун, құрық – укрюк,  
жарық – яркий, дала – даль, сопақ – 
сопка, жар – яр, түздік – туземец; қожа, 
қожайын – хозяйн, томаға – томагавка, 
тобыр – табор, құйрық (қойдікі) – курдюк, 
жырақ – овраг, сырға – серга, талыстай 
– толстый, қый-тезек – кизяк, қазақ – 
казак, төбе кійім – тюбейтейка, кетпен 
– кетмен, атқа – атака, босаяқ – босяк, 
шопан – чабан, батыр – богатырь, бүркіт 
– беркут,  қарбыз – арбуз, жұрт – юрт (а), 
керуен – караван, жұму – зажмуриться, тік 
– ткать,  тігінші – ткачиха, базар – базар, 
марал – марал, жарлық – ярлык, дарын – 
дар, мама – мама, бақша – бакча; қырат, 
қыр (бет) – хребет, қосақ – косяк, кірпіш 
– кирпич, доға – дуга, құмай – гамаюн, 
т.с.с. Мұның бәрі «татаро – монгольское 
игоның» жемісі емегенде, не? Ол, шын 
мәнінде, «иго» емес, игілік болған: орыс 
кінәздіктерін біріктіріп, мемлекеттік 
жүйеге келтірген – Алтын Орда.

БІР ӘРІПТЕН 
АДАСҚАН ТАРИХ

Жуырда Грузия астанасы Тбилисиде өткен ардагерлер 
арасындағы грек-рим күресінен әлем чемпионатында 58 жастағы 
Қазақстан балуаны Қасенхан Серғазиев алтыннан алқа тақты.

62 келі салмақ дәрежесінде белдескен жаркенттік жерлесіміз 
финалда түрік балуанымен кездесіп, 8:4 есебімен жеңіске жетті.

Әуелі Қасенхан балуан ширек финалда ирандық балу-
ан Х.Азадиге қарсы шықты. Азади алымды көрінгенмен, 
қарсыласының қателігін қалт жібермейтін Қасенхан балу-
ан оны он бесінші секундта боз кілемге аунатып түсірді. 
Есеп 2:0. Жерлесіміз енді ирандық балуанның жауырынын 
жерге тигізіп, таза жеңуге бар күшін салды. Қарсыласып 
баққан Азадидің шамасы бір минутқа жетпеді. Жауырыны 
жер иіскеп, Серғазиевке келесі кезеңге өтуге жол ашылды.

Келесі айналымда Қасенхан Серғазиев түрік балуаны 
К.Коюнмен белдесті. Бастапқыда балуандар оңтайлы сәтті аңдып 
тең жағдайда күресті. Жерлесімізбен бойы да, бітімі де бірдей 
түрік балуаны алғашқы әдісін сәтсіз жасады. Серғазиев осы 
орайды сәтті пайдаланып, түрік балуанын орай құшақтап, әдіске 
қарсы әдіспен алып ұрды. К.Коюн күрес үстінде Қасенханның 
аяғынан ұстамақ болды, артынша төрешіге қарсылық білдірді. 
Төреші қос ардагер балуанға да екі ұпайдан жазды. Есеп 2-2. 

Аздаған үзілістен кейін боз кілем үстінде қайта айқасқан қос 
балуан көп аңдыспай бірден әдіс жасауға көшті. Коюн аяққа өтіп, 
аунату әдісін толық жасай алмады. Төреші оған 2 ұпай қосты. 
Бірақ Серғазиев саспады. Коюнның шала жасалған әдісін өзіне 
қарсы қолданып, аунатып түсірді. Есеп тағы да теңесті – 4-4. 
Түріктің қарт балуаны жанталас үстінде қараулық жасап, белге 
өткен Қасенханның қолын босатпай қойды. Төреші ескерту жа-
сап, Серғазиевтің еншісіне 1 ұпай қосты. 5-4 есебімен жерлесіміз 
алға шықты. Лас күрескені үшін төреші түрік балуанын 
төрттағанға қойды. Серіппедей серпілген Серғазиев Коюнның 
қабырғасын қаусата жаздап екі ұпай еншіледі. Кездесудің 
соңғы минутында аяққа атылған Коюнді тұқырта басып, беліне 
өткен Қасенхан балуан тағы да бір ұпай еншіледі. Есеп 8-4-ке 
жетті. Жерлесіміздің пайдасына. Қалған жарты минутта түрік 
балуаны қарсылық көрсетіп жарытпады. Ендігі меже – финал.

Ақтық белдесуде жерлесімізді түріктің тағы бір білекті балу-
аны М.Бектас күтіп тұрған еді. Төрешінің ысқырығынан кейін 
финалдағы қос балуан біраз ырғасып, білек күштерін бағамдап 
алды. Түріктің бойшаң балуаны жылдам қимылдап, Қасенханның 

сол қолын тартып, мойнына бұрай лақтырмаққа әрекеттенген. 
Бірақ Серғазиев Бектастың бұл қитұрқы әдісін сезіп қойды, бірден 
қорғанып үлгерді. Дегенмен түрік балуаны белге өтіп, екі ұпай 
еншіледі. Есеп ашылды. 2-0. Бектастың пайдасына. Екі мәрте бел-
ден бұрап, аунатып жібермек болған түрік балуаны тарамыстай 
тартылған жерлесімізге ештеңе жасай алмай пұшайман болды.

Есесі кетіп, есептен жеңіліп жатқанын түсінген жерлесімізге 
енді аянып қалатын ештеңе жоқ еді. Әлемдік доданың 
ақтық белдесуіне күнде шығып жатқан жоқ. Қайрат 
қылатын сәт туды. Артында қалың қазақ елі тақым қысып 
отырғанын ардагер балуан түйсігімен сезгендей. Осы сәтте 
бойшаңдығын пайдаланып бүрмек болып төне түскен 
Бектастың сол қолынан шап беріп, иығынан асыра атып 
ұрды! Әдемі жасалған әдіске көрермендер шу ете түсті. 
Төреші төрт ұпай қосты. Есеп 4-2. Енді Қасенхан алға шықты.

Жарты минуттық үзілістен кейін қайта белдесуге шыққан 
қос балуан ширақ қимылдады. Шешуші кезең. Екеуі де ал-
тыннан алқа тағынғысы келеді. Ауыл арасындағы айқас 
емес, беделді бес батпан намысты белдесу. Екеуі де артын-
да бір-бір мемлекет тұрғанын жақсы түйсінеді. Сондықтан 
да биік тұғырға көтерілуі тиіс. Бұндай кезде балуандар 
қарсыласымен бір, жауапкершілікпен екі күрессе керек.

Ұпай санымен ұтылып жатқанын білген түрік балуаны Бектастың 
иықпен қағып құлатам деген әдісі өз нәтижесін бермеді. Қайта 
бұл сәтті біздің жерлесіміз ұтымды пайдаланып, қарсыласын 
бұрап түсіріп, жауырынын боз кілемге тигізбек болып жантала-
сты. Төреші және төрт ұпай қосты. Есеп 8-2. Енді Бектас белде-
суге бел шеше кіріспек болып ұмтылды. Белге орай өтіп, екі ұпай 
еншіледі. Бірақ бұл кезде белдесудің уақыты аяқталып үлгерді.

Осылайша жас кезінде атағы ауданнан асып, республикаға 
жеткен, талай бозкілемнің шаңын қағып, күрестің та-
маша үлгісін көрсеткен жаркенттік жерлесіміз Қасенхан 
Серғазиев ардагерлер арасында өткен грек-рим күресінен 
әлем чемпионатында алтыннан алқа тағынып, жеңістің 
ең биік тұғырына көтерілді. Қуан қазақ, шаттан қазақ! 
Жерлесімізді жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!

Қазақстан құрамасы грек-рим күресінен әлем чемпионатының 
алтын медалін соңғы рет сонау 1999 жылы алған болатын. Ол 
кезде Мхитар Манукян Грекияның Афина қаласында өткен жа-
рыста алтын медаль ұтып, екі дүркін әлем чемпионы атанды.

ШАТТАНСАҢ ҰЛ ТУДЫМ ДЕП, ЕЛІМ ШАТТАН, 
ҚАСЕНХАН БАР ҚАЗАҚҚА БОЛҒАН МАҚТАН!

(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

(Жалғасы 4-5 бетте)
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Қазақ жеріне Кеңес өкіметі қызыл 
туын желбіретіп тікеннен кейін адам 
тұрмақ туған жердің төл аттары да 
кеңестене бастады.

Мысалы, Қызылеспе-Еңбекші 
(5-ферма), Әулиеағаш – Ленин 
(4-ферма), Көкағаш – Киров (1-фер-
ма), Ақжазық – 3-ферма, Аққұдық 
– 2-ферма, Қу өзені – Бурақожыр 
- Барахудзир, Өссек – Уссек, 
Жіңішке арал – Каменка, Құсмұрын 
– Кардон. Міне осының өзі кеңес 
өкіметінің әкімшілдік, әміршілдік 
бағынушылыққа айналдырғанының 
көрінісі емес пе?! Осы қыңыр 
саясаттың кесірінен қазіргі тілі 
төселіп шыққан бала мен отыздың 
арғы бергі жағындағы азаматтар 
мен азаматшаларға Қызылеспе, 
Әулиеағаш, Ақжазық, Аққұдық, 
Көкағаш деп атату қиынға түсуде.

«Малдың аласы сыртында, 
адамның аласы ішінде» - дегендей 
өзіміздің арамызда да мәңгүрттікке, 
салғырттыққа бой ұрып, түбін, түп-
тамырын білмегендіктен сұрықсыз, 
сұмпайы аттар қойып, жер, су 
аттарының қадір-қасиетін кетіру 
жағдайы да кездесіп қалады. 

Мысалы: Таможны, Пригат, Күйген 
қора, Итшоқы, Жауырын байлаған, 
Жынды қатынның сайы, Шәйтанқара, 
Шеңгел баз, Қамыс баз. Кейінгі жа-
стар осынау сүреңсіз, сұрқия аттар-
ды атауға келгенде таңдайлары тақ 
ете түседі.

Мен бұрынғы жылдары жазған 
мақалаларым мен зерттеулерімде 
жоғарыдағы аты аталған киелі 
жер аттарына, тарихына тоқтап, 
қал-қандарымша түсініктеме бер-
гем. Бүгінгі мақаламның ау жайын 
көпшілікке көптен таныс Қызылжиде-
Керімағашқа және сол өңірдегі жер 
аттарына тоқталмақпын.

ҚЫЗЫЛЖИДЕ-КЕРІМАҒАШ 
өңірінде көбінесе жиде, тораңғы, 
шеңгел (тікен), сексеуіл өседі. 
Азықтық шөптерден қамыс, қоға, 
ши, қияқ шөп, селеу шөп өседі. Жері 
құмдауыт, қаратопырақты, құнарлы 
келеді. Ертедегі тұрғындар ауыз су-
ларын құдықтардан алып ішкен де, 
төрт түлік малдарын Іле өзені мен 
Тереңөткелден суғаратын. Өссек 
өзенінің Ілеге қосылар жерінен 
батысқа қарай Қызылжиде мен Іле 
жағалауын сонау Аққұм, Ақтауға 
(Шурма) дейін Тоғарыстан руының 
ұрпақтары күз, қыс мезгілінде ғана 
мал жайылым үшін пайдаланған. 
Қыста мал отарлатып барған 

ҚЫЗЫЛЖИДЕ - КЕРІМАҒАШ
жылқышылар қыстың күні құдық қазу 
мүмкін болмағандықтан текеметтерін 
қалың шидің түбіне жайып қойып, 
текеметке немесе ағашқа, шиге 
жабысқан қырауларды қағып, соны 
ерітіп ішкен. Іледен көтерілген су 
буының ағаш бұтақтары мен ши ба-
сына көбірек қырау болып жабыса-
тынын халық жақсы білген. Қазақтың 
«Ауруың тұмаулы болсын, қысың 
қыраулы болсын» деуінде де үлкен 
салмақтылық жатыр. 

Менің пайымдауымша бұл жердің 
табиғи аты Қызылжиде-Керімағаш 
болуы мүмкін. Себебі: жиде алғаш 
өскенде сүмбідей түзу, қызыл күрең 
тобылғы тектес болып қатар түзеп, 
бой жарыстырып күн сәулесіне тала-
са өседі. Оның көктем кезіндегі қош 
иісі мұрныңа келгенде, кеудеңді керіп 
тұрып көкірек сарайыңа жұта бергің 
келеді. Жиде өте мықты, төзімді, 
жылуды көп бөліп шығаратын, 
сексеуілден кейінгі екінші орын ала-
тын отындық, сәндік жемісті ағаш. 
Жиде жеміс ағаштардың ішіндегі 
кенжелеу гүлдеп, кеш пісетін ағаш. 
Жиде көктеген кез көктемнің нағыз 
толықсыған айы мамыр емес пе?! 
Қазақтың мына бір қара өлеңі дәл 
осы мезгілді меңзейді.

«Күндіз келгін ауылыма түнде 
келме,

Құмар маған білгенде, білмегенде.
Кездесейік есен-сау келер жазда,
Қызылжиде - Керімағаш 

гүл дегенде».
Академик жазушы Мұхтар 

Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясын-
да Ербол мен Абай екеуі Шүкіманның 
ауылына барып келе жатып 
Шүкіманның келіс-келбетіне, тұрпат-
тұрқына, ішкі сезім иіріміне разы бо-
лып, іштей қыздың Шүкіман деген 
атына көңілі толмай келе жатқанда 
Ерболдың сөз арасында Шүкіманды 
мақтай келе «Ой, керім қыз екен» 
деген сөзіне Абай масаттанып, «Онда 
бұл қыздың атын Шүкіман емес 
Әйгерім қояйық» деп өзінің болашақ 
жарын ұлы Абай осылай Әйгерім 
атап кеткен. Жазылуда Айгерім бо-
лып жүр. Дәл осыған ұқсас Қызыл 
жиденің әдемі, әсем иісті, жемісті, 
сымбатты сұлу болғандығынан 
көрермен халық Қызыл жидеге 
керім деген сөзді қосып Қызылжиде-
Керімағаш атап кетуі мүмкін. 

Әрине бұл ат жарасып та тұр. Туған 
жерге осындай сүйкімді аттарды 
қойып мұра қалдырғанға не жетсін.

Жиде ағашы тамырын тереңге 
жіберетін, қоректік элементтері 
көп шырынды, шұрайлы жерлерге 
өсетін болу керек. Осы Қызылжиде-
Керімағаш аумағынан жер астынан 
ыстық дәрілік су табылып, оған ар-
найы емдеу сауықтыру арасаны са-
лынып, сырқаттың бірнеше түріне 
дауа болатыны анықталды. Бұл 
Қызылжиде-Керімағаш Арасаны 
тек Жаркент халқы үшін ғана емес, 

байтақ Республикамызда тұрған 
халықтардың емделіп, сауығып, 
көңілді дем алатын мекен-жайға 
айналды. Осының өзі Қызылжиде-
Керімағаш жерінің үлкен қасиетін 
паш етіп, ел жұртына әйгілеп тұр.

ҚОС ҚЫЗДЫҢ КҮМБЕЗІ. 
Қызылжиде-Керімағаш пен 
Қостораңғының солтүстік батысын-
да, шамамен 3-4 шақырымдай жерде 
шикі кірпіштен ескі жобамен қатар 
салынған екі күмбез бар. Осыдан 
отыз-қырық жыл бұрын күмбез аздап 
қана бүлініп, кірпіштері мүжіліп, тоза 
бастаған еді. Ал дәл қазір мүлдем то-
зып, құлап, тек сұлбасы ғана қалды. 
Осы «Қос қыздың күмбезі» жөнінде 
ел арасында мынандай аңыз бар. 

Ертеде Шығыс Түркістанды ме-
кендеген қазақтар мен Қытай және 
Моңғолдар арасында шапқыншылық 
болып, сол бір қырғын шайқаста 
қазақ батырының егіз қарындасы жау 
қолына түсетін болғандықтан қазақ 
батыры екі қарындасының атын же-
тектеп, Қас-Күнес тауынан бастала-
тын тасып жатқан өзеннен өткелсіз 
жерден өтуге мәжбүр болады. Екпіні 
күшті, қойдай тастарды ағызып, 
аласұрып жатқан тілсіз жау екі 
қызды аттарымен ағызып, олардың 
ажалына куә болады. Батыр жігіт 
өзінің ептілігімен, батылдығымен 
аман қалады.

Екі бірдей қарындасынан айы-
рылып, қаралы қаза тұтқан ба-
тыр қарындастарының сүйегін 
іздеп сапарға шығады. Қас-Күнес 
өзендерінің Ілеге құятынын білетін 
батыр өзен бойын жағалап Ілеге 
құяр жеріне дейін келеді. Таба ал-
майды. Алған бетінен қайтпайтын 
қайсар мінезді батыр өлген адамның 
су шетіне шығып қалатынын біледі 
де қарындастарының сүйегі табылып 
қалар деген үмітпен Ілені бойлап 
жүре-жүре осы өзіміздің  Қызылжиде-
Керімағаштың тік астындағы Іленің 
бойындағы «Жарқонақ»  де-
ген жерге келгенде салындымен 
бірге жағаға шығып қалған екі 
ару қарындастарының мәйітіне 
кез болады. Қарындастарының 
мәйітін қайтып еліне алып ке-
туге мүмкіндік болмағандықтан 
Іледен 6-7 шақырым қашықтықта  
тұратын осы «Қос қыздың күмбезі» 
аталған жерге әкеп жерлеп, басы-
на күмбез орнатып, ел-жұртқа ама-
нат етіп еліне қайтады. Сол маңға 
бара қалсаңыздар кімнің, қай елдің 
қыздары екенін елемей-ақ кірісінен 
шығысы артық, жүрісінен тұрысы 
артық, еңіреп өткен қазағымның ару 
қыздарының бірі шығар деген ниет-
пен құдай үшін, аруақ үшін, аттан 
түсіп аят оқуларыңызға болады.

Әдепхан ТӨРЕХАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ақын.
ҚР Мәдениет үздігі.

«Жауынгерлік 
Даңқ музейіне» 

жәдігер 
өткізіңіздер, 
жерлестер! 

Құрметті аудан жұрт-
шылығы! «Жаркент айнасы» 
газеті жарыққа шыққалы 
көтеріп келе жатқан өзекті 
мәселесінің бірі – елдің, 
жердің тарихына қатысты 
дүниелерді тауып, анықтап, 
жазып, жарияланым арқылы 
қалың оқырманға таныстыру. 

Жаркент аймағы ежелгі 
дәуірден адам баласы мекендеген 
аймақ. Мұнда тас дәуірінің, сақтар, 
үйсіндер, көне түркі кезеңінің, 
қазақ хандығының ескерткіштері 
сақталған тарихи жәдіргерлері 
мол жер. Ортағасырлық Іле-
Балық (2016, 2018 ж. қазба 
жұмыстары жүргізілді), Түр-
генкент, Ақкент, Дөңгене, 
Жыңғылды сияқты қалалардың 
орны, тарихи-археологиялық 
мұрасы баршылық. Бұл жөнінде 
«Жаркент айнасы» газетінің 
(12.05.2019 ж) бұрнағы нөмірінде 
жарық көрген «Жаркент өңіріне 
тарихи-өлкетану мұражайы керек 
пе?» деген мақаламызда толық 
келтіргенбіз. Осы жоғарыдағы 
айтылған дүниелердің тозып, 
жоғалып кетпесі үшін сол тарихи 
орындардан табылған архео-
логиялық жәдігерлерді сақтау 
әрі халық игілігіне жарату үшін 
Жаркент қаласынан тарихи-
өлкетану мұражайын ашу жөнінде 
жоғары билік орындарына хат 
жазып, конференция ұйым дас-
тырып, көпшілікпен ой бөліс-
кен едік. Міне бүгіндері осы 
ұсынысымыздың шешімі ретін-
де Жаркент қаласындағы 
«Жауын герлік Даңқ музейі» ал-
дағы уақытта Жаркент Тарихи-
өлкетану мұражайына айнал-
мақ. Мұражай жұмысына табыс 
тілей отырып, аудан жұрт шы-
лығынан қолдарыңызда ежел-
гі дәуірден сақталып келе 
жатқан археологиялық, тарихи, 
тұрмыстық-этнографиялық, 
муми зматикалық, әдеби (көне 
қолжазбалар) жәдігерлер бола-
тын болса мұражайға әкеліп, 
арнайы хаттама арқылы өткізу-
леріңізді өтінеміз. 

Бұл біздер мен біздің ұр-
пақтарымыздың өз жерінің тари-
хын біліп, оны қорғайтын ұлт-
жанды азамат тәрбиелеуімізге 
ық пал етері сөзсіз. 

Мұражай адресі Жаркент 
қаласы, Қастеев көшесі 12 үй. 
Тел.: 87052771691
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Есімі ел есінде жүретін абзал азаматтар 
халықтың бірлігі мен ынтымағын бәрінен 
де жоғары қояды. Халықтың мүддесін өз 
мүддесінен биікте ұстайды. Өмір бойы 
халыққа қызмет істеп, ел ырызғысын 
арттыруға лайықты үлес қосқанын 
ешқашан міндетсінбейді. Дана халқымыз 
осындай ұлдары мен қыздарын «сегіз 
қырлы, бір сырлы» - деп құрметпен атап 
келді. Ел құрметіне бөленіп елеулі де, 
қалаулы ел ағасы атанған, сабырлы да 
салмақты ағамыз -Шәріп Омарұлы Ома-
ров. «Жақсы адам – елдің ырысы, жақсы 
жер – жердің тынысы» - дегендей Шәріп 
Омарұлының Жаркент аймағына сіңірген 
еңбегі ерен. Дәрия да көзін бастаудан 
алатындай, Шәкеңнің де өмір жолы жас 
ұрпаққа үлгі болатындай сайрап жатыр.

1938 жылы қаңтар айының бірінде жаңа 
жылмен бірге дүние есігін ашқан Шәріпті 
әкесі мен шешесі төбелеріне көтерді.

«Әкеден ұл туса екен, әке жолын қуса 
екен» - деген осы емес пе? – деп әкесі 
Омар ерекше қуанды.

Шешесі болса: «Жеткіншегімнің өмір 
жасы ұзақ болса екен», - деп кіп-кіш кентай 
Шәріпті мейірлене бауырына басты.

Әке мен шешенің жүректерін жарып 
шыққан асыл сөздері Алланың дәргейіне 
жетті-ау деймін, сәби Шәріп өсе келе аудан 
халқының жанашыр қамқоршыларының 
бірі де бірегей бола білді.

Шәріп бір жарым жасқа толғанда шешесі 
дүниеден өтті. Бесіктегі сәби өмірдің 
алғашқы ауыр соққысына тап болды. 
Бірақ әкесі Омардың аялы алақаны мен 
ыстық мейірімді шапағаты жас сәбидің 
қиналмай өсуіне ықпал етті. Ал 1941 
жылғы Ұлы Отан соғысы қаншама от-
басын өз ызғарына орамады десеңізші. 
Миллиондаған жүректерді соғыс оты 
қанжылатты ғой!..

Аяғын апыл-тапыл басқан Шәріп әкесін 
«Әке деп те, шеше деп те» - жүргенде, 
яғни, 1941 жылы әкесі Омар Отанымыз-
ды жаудан қорғауға майданға аттанды. 
Үш жастағы Шәріп пен өзінен екі жас 
үлкен ағасы Зәкір екеуі қиындықтың 
– қиындығына, өмірдің ащысына енді 
кездесті. Ұлы Отан соғысы екеуінің де 
балалық балдәуренінің күл-талқанын 
шығарды. Егіз қозыдай екеуі тағдырдың 
мұздай суық, тастай төсегінде теңселіп 
жүріп, көздерінен моншақтаған ыстық 
жастың өзінен қуат алғандай бірде аш, 
бірде тоқ болып, қиыншылықта өсіп 
жатты.

1945 жылы соғыс жеңіспен аяқталып, 
әкесі Омар майданнан оралды. Өмірдің 
оты екі балаға жылт еткендей әсер етті. 
Тапшылық пен жоқжылық алқымнан 
алған ызғарлы кезде әкесінің мейірімінің 
өзі жадап – жүдеген екі ұлды әжептәуір 
жігерлендіріп тастап еді. Бірақ осы бір 
жылт еткен қуаныш та ұзаққа барма-
ды. 1948 жылы Шәріптің әкесі соғыстан 
алған ауыр зардаптарының салдарынан 
өмірден өтті. Он жасқа енді ғана толған, 
бұғанасы қатпаған Шәріп үшін бұл орны 
толмас қайғы мен уайым еді. Бірақ болған 
іске болаттай берік болды.

Нағыз жетім атанған ағасы Зәкір екеуіне 
ендігі жерде пана болған Омардың әпкесі 
Алтыүй ауылында тұратын Рахымхан еді.

Алтыүйдегі бұл колхоз – Молотов кол-
хозы деп аталатын. Әкесінің әпкесі мал 
бағатын. Сондықтан да олар қайда көшсе 
екі бала сонда көшіп жүрді. Жаркент 
қаласындағы үй де жайына қалды. Тағы 
да өмірдің «тар жол, тайғақ кешуі» ба-
сталды. Бала Шәріп әрі малшы, әрі мек-
теп оқушысы атанды. Таңның атысы мен 
күннің батысына дейін таусылмайтын 
жұмыс жалғасып жатты. Бала Шәріптің 
есінде қалған ұмытылмайтын бір оқиға 
1956 жылғы Қазақстанымыздың мемле-
кетке бір миллиард пұт астық тапсыруы 
еді. Өйткені, осыдан бастап жетім баланың 
да қарны тоқ бола бастады. Бұл жыл бүкіл 
халық үшін ырысты жыл болып, соғыстан 
кейінгі тоқтықтың шыңындай мұнартып 
тарихта қалды. Алтыүй ауылында ол 
жылдары мектеп 4 кластық болғандықтан 
зерек бала Шәріп ендігі жерде оқуды 
қалай алға жалғастырудың жолдарын 
ойластырды. Ол бір-ақ жол – балалар 
үйіне орналасу. Әкесі де, шешесі де жоқ 
нағыз жетім ретінде Шәріп Омаров Жар-
кент қаласындағы жетім балалар үйіне 
талай есікті қағып жүріп әзер дегенде ор-
наласты. Қаршадайынан қиындықты да, 
ауырлықты да, жоқшылықты да, аштықты 
да басынан өткеріп, темірдей шыңдалған 
оқушы Шәріп қайткенде де мектепте 
жақсы оқып, білімін жалғастыруды басты 
мақсат етті. Қажымас қайсарлығы, жа-
сымас жігерлілігі, ерінбес еңбекқорлығы 
үйлесім тауып, мектепте сабақты жақсы 
оқыды. Үлгілі де, үздік оқушы атан-
ды. Өмірге деген алғашқы өз қадамы 
мен өз ойы дұрыс бағытқа бастағанын 
зерек Шәріп сол жылдары сезді де. 
Жетім балалар үйінде жатып, Молотов 
атындағы (қазіргі Жаркент қаласындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта 
мектебі) мектептің жетінші класын жақсы 
бітірісімен, Талдықорған қаласындағы 
ауыл шаруашылығы техникумына 
оқуға қабылданып, 1958 жылы агроном 
мамандығын меңгеріп, қолына диплом 

КОСМОНАВТПЕН КУБАДА 
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алды. Техникумның берген аздаған сте-
пендиясымен жексенбі және оқудан бос 
кездерінде әртүрлі жалдамалы жұмыс 
істеп тапқан табысына киім киіп, тамағын 
асырады. Кешегі жетім бала, өзінің бой-
ына біткен ерекше қасиетінің арқасында 
маман-агроном атанды. Ол жылда-
ры мұндай мамандыққа ие болу екінің 
бірінің қолынан келмейтін. Білімді жас 
маманды жолдама бойынша астықты 
өлке – Ақмола облысының, Невочеркас 
ауданының «Қызыл жұлдыз» колхозы-
на бас агроном етіп жіберді. Жолдама 
мерзімі – екі жыл. Тың игерушілермен 
бірге қоян – қолтық араласып кеткен жас 
маман шаруашылықта өзінің білімділігін 
де, қайтпас қайсарлығын да айқын та-
нытты. Өзінен 10-20 жас үлкендерге 
нақты тапсырма берумен қатар, оның 
қорытындысын да сұрай білді. Бұл 
шаруашылықта екі жылдың ішінде Шәріп 
Омарұлы бедел де жинады. 

«Туған жердің күні де ыстық, түні де 
ыстық» - дегендей жас жігітті өзінің туып 
– өскен алтын бесігі – Жаркент аймағы, 
оның мейірімді халқы күн өткен сайын 
өзіне тарта түскенін сезді. «Туған жерге 
туыңды тік» - дегендей Шәріп екі жылдық 
жолдама мерзімі аяқталысымен елге 
оралды. Ақмоладағы үлкен – кішілер жас 
маманды қиыспай – қиыспай Жаркент 
аймағына шығарып салды.

Панфилов ауданына ол кезде Ш.Омаров 
сияқты білімді де білікті маман- агро-
ном ауадай қажет еді. Ауданға келісімен 
іргелі шаруашылық басшылары Киров 
атындағы ұжымшардың Надек өндірістік 
учаскесіндегі жастардан құрылған 
бригадаға Ш.Омаровты агроном – брига-
дир етіп жіберді. Үлкен елді мекенде сол 
алпысыншы жылдардың басында жүгері, 
бидай өсірілетін. Бұл дақылдарды өсірудің 
қыры мен сырын әжептәуір үйренген ма-
ман алғашқы күндердің өзінде-ақ білек 
сыбана жұмысқа кірісіп кетті. Ақмолада 
ысылғанын көрсетті. 

Шәріп Омарұлы бөлімшедегі жұмысын 
жүргізіп жүргенде шаруашылыққа келген 
комиссия деп жеңіл машинамен екі-үш 
адам жетіп келеді. Бұлар бір емес, бірнеше 
рет келгіштейді. Жас маман Шәріппен 
жиі-жиі әртүрлі тақырыпта әңгімелеседі. 
Әсіресе, халықаралық саясат туралы 
әңгіме тақырыбы жиі қозғалады. Сол 
келгендердің біреуі облыстық комсо-
мол комитетінің ұйымдастыру бөлімінің 
меңгерушісі Кеңес Жандыбаев, екіншісі 
Қазақстан ЛКСМ Орталық комитетінің 
нұсқаушысы еді. Олар соңғы рет келген-
де негізгі мақсаттарын ашып айтты. Куба 
Республикасында коммунистік мемле-
кет құрылды. Жас мемлекет, оған кадр 
жөнінде, әсіресе, ауыл шаруашылығы 
саласы бойынша көмек көрсетуіміз ке-
рек. Ол мемлекеттің басшысы Фидель 
Кастро еді. Баспасөз беттерінен Куба 
жайында хабары бар Шәріп өзімен 
әңгімелесіп жүргендердің арнайы тап-
сырмамен келгенін сонда барып білді. 
Олар кетерінде: «Кубаға 18 айға қызмет 
етуге, олардың ауыл шаруашылығын 
көтеруге көмектесуге Қазақстаннан 9 
адам бармақ. Соның бірі сізсіз. Үш күннен 
соң келеміз жауабын бересіз. Бұл әңгіме 
жайында ешкімге тіс жармайсыз» - дейді. 
Шет елге, оның үстіне Американың 
түбегіндегі Кубаға кадр жіберу ол жыл-
дары Мәскеудің құзырындағы маңызды іс 
еді. Арада екі күн өткенде Кеңес Жанды-
баев келді де:

– Шәріп, дайынсың ба? – дейді.
Шәріп те бұл мәселенің мемлекеттік 

деңгейде шешілгеніне көзі жетіп:
– Келістім, – деді сенімді үнмен. 
Содан бірнеше іріктеулерден соң 

Қазақстаннан 9 адам Кубаға аттанды. Бір 
таңқаларлығы соның 4-еуі қазақ ұлтынан 
еді. Осының өзінен-ақ Шәріпке деген 
үлкен сенімді аңғаруға болатыны анық.

Одессадан теңіз жолы арқылы Кубаға 
18 тәулік жол жүріп жетті. Осы теңіз 
жолында неше түрлі қиындықтар мен 
таңғажайыптарға кездесті. Оның өзі бір 
үлкен әңгіме.

Куба астанасы – Гаванаға жеткенде 
КСРО-дан келгендерді кубалықтар өте 
жылы шыраймен дүрілдетіп қарсы алды. 
Тіпті, төбелеріне көтергендей болды. 
КСРО-дан Кубаға барған мамандардың 
ішіндегі 23 жастағы, әрі ең жасы да  Шәріп 
Омаров еді. Көп уақыт өткенде бұлармен 
Фидель Кастроның кездесуі өтетін күн де 
жетті. «Гавана Ливро» қонақ үйіндегі кез-
десуге Ф.Кастро келді. Бірінші қатарда 
тұрғандармен қол алысып сәлемдесті. Осы 
қатардағы Шәкеңнің қолын алып тұрып, 
оның Қазақстаннан келгенін сұрап білген 
соң: «Ет пен наны көп ел» - деді күлімсіреп.

Ш.Омаровтың Кубадағы 18 ай жұмыс 
уақыты талай қызықтар мен қиындықтарға 
толы десек артық айтқандық болмас. 
«Қазақстанның кадрі тамаша екен!» - де-
ген пікірді Кубада қалыптастырды. Қалай 
десек те Қазақстанымыздың беделін Ку-
бада да асқақтатуға Шәкең үлес қосты. 
Елге деген сағынышқа толы 18 ай да зы-
мырап өте шықты. Кубалықтарға ауыл 
шаруашылығын дамытудың ғылыми жол-
дарын барынша үйретіп қайтты. 1961 
жылы 26 шілде күні Кубаға алғашқы кос-
монавт Юрий Гагарин келді. Шәкеңдер 
онымен бірге болып, әртүрлі саяси-
мәдени шараларға қатысты. Қайда жүрсе 
де Ш.Омаровтың елінің атақ-абыройын 
үнемі жоғары ұстай білді.

Панфилов ауданына Ш.Омаров келген-
де Хрущевтің жөн-жосықсыз реформа-
лары дүрлігіп тұрған. Панфилов ауданы 
біресе Гвардия ауданына біріктірілді. Со-
дан соң Ұйғыр ауданы Панфилов ауданы-
на қосылып, аймақтық ауыл шаруашылық 
басқармасы құрылды. Осы ауыл 
шаруашылық басқармасында қызмет 
атқарған Шәкең 1971 жылдан аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасының бас 
агроном, кейінен 1991 жылға дейін ауыл 
шаруашылық басқармасының бастығы, 
одан соң «Ассосация Гибрид» деген ме-
кемеде бас директор болып 2000 жылға 
дейін қызмет атқарды. Жоғары білімді, 
ғалым – агроном Ш.Омаров аудандық пар-
тия комитетінің бюро мүшесі, аудандық 
кеңес атқару комитетінің мүшесі, 
аудандық кеңестік бірнеше мәрте депу-
таты болса, бірнеше ордендер, медаль-
дармен, құрмет грамоталарымен мара-
патталып, «Ауданның құрметті азаматы» 
атанды. Ауданымыздың экономикасының 
өркендеуіне лайықты үлес қосты. 

Ш.Омаров ұзақ жылдар бойы аудандық 
ауыл шаруашылығы басқар масын 
басқару кезінде көптеген үлкен лауа-
зым иелермен терезесі тең дәре жеде 
әңгімеленіп, күрделі-күрделі шаруа-
шылық мәселелерін шешіп отырды. 
Жүгері тұқымын өндіру бойынша Панфи-
лов ауданы Республикамыздағы жалғыз 
аудан еді. Жүгерінің жаңа тұқымын алу 
жөніндегі Венгрия, Югославия, Молдавия, 
Украина, Германия тағы басқа да шет ел-
дерге барып, шаруашылықтың мемлекет 
аралық деңгейде шешілетін істерін шешіп 
келетін де осы өзіміздің ауданның аза-
маты Шәріп Омаров болды. Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетнің хат-
шысы А.П.Рыбников, ауыл шаруашылығы 
министрлері М.Моторико, С.Кәріпжанов, 
С.Ақылбеков, Т.Нұрқиынов ауыл шаруа-
шылығы министрлерінің орынбасарлары 
Г.Измайлов, В.Косеревтермен маңызды 
– маңызды мәселелерді ақыл даса отырып 
шешкен еді. Ш.Омаров тіпті КСРО ауыл 
шаруашылығы министрлігі В.К.Месецтің 
де есігін ауданның бола шағының қарыш-
тауы үшін ашқан еді. 

1986 жылы ақпан айында Республи-
камызда ауыл шаруашылығы бойынша 
үлкен жиналыс өтіп, онда қосымша ба-
яндаманы Панфилов ауданынан Шәріп 
Омаров жасайтын болып белгіленді. 
Бұл Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің шешімі еді. Жиналысқа Мо-
сквадан небір мықтылар қатысты. Жина-
лысты Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің хатшысы А.П.Рыбников 
жүргізіп отырған.

Республикалық бұл үлкен жи-
налыста сөз сөйлеген кейбіреулер 
Қазақстанымыздағы ауыл шаруашылық 
саласы бойынша атқарылған ұшан-теңіз 
жұмыстарға көлеңке түсіре сөйледі. Сон-
дайлардан соң Панфилов ауданы ауыл 
шаруашылығы басқармасының бастығы 
Ш.Омаров көтеріліп, қосымша баяндама 
жасады. Бұл баяндама зор ықыласпен 

тыңдалды. Ауданымыздағы нақты істі 
Ш.Омаров айқындап та, дәлелдеп те ба-
яндап шыққанда А.П.Рыбников қатты риза 
болып, алдындағы микрофон арқылы:

– Рахмет, Сізге Шәріп Омарович!, – деп 
дауыстап жіберді.

Осы баяндамасы арқылы Шәріп 
Омарұлы Республикамыздың намысын да 
қорғап шығып еді. Бұл үлкен азаматтық!

Жиналыстың соңынан кейін Д.А.Қонаев 
Қазақстандық ірі-ірі басшылардың ал-
дында Шәріп Омаровтың баяндамасының 
нақты істелген іске құрылғандығын 
айрықша атап өткен. Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің бірінші хат-
шысы, СОКП Орталық Комитеті Саяси 
Бюросының мүшесі Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевтің бұл сөзі Шәріпке берілген 
үлкен әрі абыройлы баға еді.

Н.Ә.Назарбаев Қазақ ССР Министрлер 
кеңесінің төрағасы кезінде біздің ауданға 
келді. Н.Н.Головацкий басқаратын 
агрофирманың орталығы Жастар 
қалашығында болды. Сонда жүгеріден 
шағын көрме ұйымдастырылып, 
Ш.Омаров жиырма минуттай хабарла-
ма жасады. Хабарламаны зейін қойып 
тыңдаған Н.Ә.Назарбаев:

– Шәріп Омарұлы, Сізге рахмет. Жүгері 
тұқымын өндіру жайында толық  мағлұмат 
бердіңіз. Осы ауданға жүгері жөнінде 
ғылыми-зерттеу институтын құрғызып 
беремін, – деді.

Көп ұзамай-ақ ғылыми-зерттеу ин-
ституты Жастар қалашығынан ашыл-
ды. Бірақ ғылыми институт көптеген 
кедергілердің салдарынан осы жұмысты 
нәтижелі жалғастырып кете алмады.

Ауданымыздағы ауыл шаруашылық 
жұмыстарының көпке үлгі етерліктей 
да муының нәтижесінде, кезінде ауда-
нымызға СОКП Орталық Комититінің хат-
шылары, СОКП Орталық Саяси Бюросының 
мүшелері Черненко, Никоновтар келіп, 
аудан активінің жиналысына қатысып, 
ауданымыздағы ауыл шаруашылығы 
жұмыстарының жетістіктеріне риза-
шылықтарын білдіріп кетіп еді.

1994 – 1998 жылдары аудандағы 
шаруашылықтардың қаржы жағдайы 
қиындай түсті. Дәл осы кезде «Ассоса-
ция гибридтің» бас директоры Ш.Омаров 
Республикамыздағы бірнеше лауазым-
ды азаматтардың қабылдауында бо-
лып, жеңілдетілген 66 миллион теңге 
несие алып берді. Оны астық тұқымы, 
ауыл шаруашылығына химиялық зат-
тарын алуға пайдаланды. Бұдан соң 
шаруашылықтарға 87 миллион теңге 
қайтарымсыз ақша (тегін ақша) алып бе-
руге көмек жасады. Бұл дегеніміз – сол 
кездегі курспен 1,7 миллион доллар еді. 
Бұл қаражат шаруашылықтарымызды бір 
көтеріп тастады. Осындай – осындай ірі 
мәселелерді шешерде Ш.Омаров барлық 
мүмкіндігін пайдаланатын. Өйткені, бұл 
аудан халқына жасаған ірі қамқорлық 
екенін жақсы білетін. Қажырлы іс 
қашан да айшықты ізін қалдырмай ма? 
«Жақсының артында із қалады» - деген 
осы. «Ержігіттің абыройы мың жылқы» 
деген дана халқымыздың асыл сөзіне 
әбден лайық азаматымыз - Шәріп Ома-
ров деп берік сеніммен айта аламыз және 
Шәріп ағаның асыл істерін бүгінгі ұрпақ 
сеніммен жалғастыруда.

Жұбайы Роза Кәрібозова 40 жыл бойы 
Жаркент қаласындағы Ы.Алтынсарин 
атындағы қазақ торта мектебінде физи-
ка, математика пәнінен жас ұрпақтарға 
тиянақты білім берді. Роза Кәрібозованың 
сабақ беру жөніндегі іс-тәжірибелері 
аудан мектептеріне әлденеше рет та-
ратылды. Оның көптеген шәкірттері 
республикамыздың түпкір – түпкірінде 
жемісті еңбек етуде.

Отбасыларында екі ұл, бір қыз өсіп, 
жетілді. Омаровтардың отбасында не-
мере, шөберелер бар. Үлгілі отбасынан 
үлгілі балалар өсті. Егеменді еліміздің 
бүгінінен ертеңгі тіптен де тамаша бо-
лары сөзсіз. Ақылшы әке мен шешенің 
ақыл – кеңестерін пайдаланған білімді 
балалары егеменді елдің білікті азаматы 
деген атақты биік ұстап келеді. Үлкен ұлы 
Болат өсімдіктердің тазалығын зерттейтін 
мамандық иесі, Мұрат кәсіпкер, қызы 
Қарлығаш – психолог.

Садық ЖҰМАБАЕВ
Садық Нұрышұлы 

Жұмабай – Қазақстан 
Журналистер Одағының 
мүшесі, Қазақстан Жур-
на листер Одағы жетінші 
съезінің делегаты, Бал-
ғабек Қыдыр бекұлы 
атын   дағы сыйлықтың 
ие гері, Панфи лов аудан-
дық Советінің бұрынғы депутаты, Панфи-
лов ауданының сол кездегі халықтық 
бақылау комитетінің мүшесі, Қазақстан 
Журналистер 

Одағының Панфилов ауданы бойынша 
төрағасы.

Жазушы-журналист С.Н.Жұмабай «Жар-
кенттің жайсаңдары», «Үкім», «Шеңгел 
гүлдегенде», «Жібек жел», «Жар кентте 
шыңдалған әскерилер», «Жаркент-100 
жыл» атты кітаптардың авторы.
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Моғолстанның, Алтын Орданың мемлекеттік тілі түрік 
тілі болғанын кім жалған дей алады? Арап жиһангезі Ибн 
Баттутта да оған XIV – ғасырда «Дешті Қыпшаққа сая-
хат» атты шығармасында куә болмап па еді?

Еділ бойын мекен еткен Бату (Батый), Берке (Береке), 
Сартақ, Қырым мен Сарайды  орда еткен Өзбек хан, әз 
Жәнібек хан, Ноғай хан, қазақ хандығын құрған Керей мен 
Жәнібек те, Қасым хан, Хақназар хан, Шығай, Тәуекел, 
Есім, Жәңгір, Тәуке хан – бәрі Шыңғыс ханның ұрпақтары, 
бәрі түрік тілінде, оның ішінде қазақ нұсқасында сөйлеп 
өтсе, қай дәлелмен оларды моңғол еді дейміз? Қазақ 
елін билеген ханның бәрі – Шыңғыс ұрпақтары. Шыңғыс 
моңғол болса, оның ұрпақтары неге Моңғолияны би-
лемеген? Неге бәрі қазақ жеріне «көшіп» кеткен?

Бұрқан – Қалдұнның қайда екенін білместен, оның ор-
нын анықтап алмай тұрып, Шыңғыс ханды әдейі басқа 
халықтың баласы    ету – қазақты мазақтау. Білімсіз, өз 
тарихын өзі білмейтін надан халық деп менсінбеу.

Тіпті қисынсыз мына өтірікке зер салыңыздаршы.
Өлеңді өз жұртына әкеле жатқан меркіт жігіті Бұрқан 

арқылы өз ауылына келе жатқанда, кенет жолдан оған 
Есугей бауырларымен жабылып, Өлеңді тартып алады.

Ал енді картаға қарайық. Меркіт жігіті Өлеңді қай 
жақтан өз жұртына қарай әкеле жатады? Шығыс  жағы 
– мұхит. Ол жақтан әкеле де жатпайды, ол жаққа апара 
да жатпайды, ол жақта ел жоқ, тек мұхит бар. Батыстан 
әкеле жатыр дейін десең, онда оны қайда апара жата-
ды? Мұхитқа ма?  Меркіттің жері Хэнтэйдің батысында. 
Бірі ғана емес, бәрі үйлеспейді. «Өтіріктің құйрығы – бір-
ақ тұтам» екені көрініп тұр.

Алайда сол көрініп тұрғанды көре алмайтындай бізге 
не көрінді?

Қазақтың Ата шежіресін жазып қалдырған Қазыбек 
бек Тауасарұлына жүгінейік.

«Рас, Шыңғыс ханда моңғолдар да болды, – дейді 
ол. – Олар бар-жоғы төрт  жарым  мың ғана адам еді. 
Одан басқа отыз екі мың татарлар бар-ды. Татарлар да 
түрікше сөйлейтін жұрт болатын».

«…Егер тауарихтың жүзіне тура қарар болсақ, 
Шыңғыс қазақ жеріндегі биліккеталасқандарға ғана қатты 
келді. Ол Арғынның, Үйсіннің, Қыпшақтың қылшығын 
қисайтқан жоқ. Қайта олардың жауынгерлігіне құлдық 
асып отырды» («Түп-тұқыйаннан өзіме шейін», Алматы, 
1993, 97 – бет).

«Шыңғыстың жермен жексен еткен қалалары қара 
қытайлар билеп отырған Ұш, Ақтөбе, Тараз, Отырар, 
Бақын (Баршын деген сөз қате жазылған-ау, сірә? 
– Б. Н.) сықылды қалалар болатын» (сонда, сол бет-
те). «Моңғол  жерін билеген Дулаттар сол арғы Дулы 
тұқымынан келеді. Моғол деген атау да Абыл ұрпағына 
берілген екен. Ал Мұхамед Хайдар Дулати сол соңғы Ду-
лат ұрпағынан» (сонда,  42 – бет).

Бұған қарасақ, Шыңғыс хан заманында моғол да, 
моңғол да болған екен. Бұған не айтамыз?

Моғолдың түрік екенін, Абыл ұрпағы болатынын 
Қазыбек бек жазып қана қоймай, оның берілген атау 
екенін де анық айтыпты. Демек ол ұру да, тайпа да, 
халық та емес, белгілі бір жұртқа берілген атау ғана.

Тағы бір сәт Сәкен Сейфулиннің жазғанына да жүгіне 
кетейік.

«Жошының жаңа аталған бес үлкен ұлынан басқа да 
ұлдары болған. Сол кіші ұлдарының белгілі біреуі Моғол 
есімді болған. Моғолдың немересі Ноғай деген көшпелі түрік 
руларының атақты мықты ханы болған (сонда, 15 – бет).

«Елдің аты сол елді билеген атақты бидің, атақты 
ханның атымен аталып кететін ескіліктен келе жатқан, 
әсіресе түрік руларында ескіден келе жатқан әдет» (сон-
да, 16 – бет).

Бұған бірдеңені алып-қосудың, меніңше, қажеті шама-
лы. Мәселе «моғол» сөзінің төркіні түрік тілінде екенінде.

«Моңғолдың құпия шежіресі» деген кітәп 1979 – жылы 
алғаш рет Моңғолияда қазақшаланды, Өлгий қаласында 
басылды. Оған Дамдансүрэн деген ғалымның 1940 – 
жылы  1– қазанда жазылған мақаласы алғысөз ретінде 
берілді. Аударған – Базылхан Бұқайұлы (1978 – жылы 
15 – көкекте).

Карпини мен Рубрук Шыңғыс ханның атамекені Онан-
керуле десе, «Құпия шежіре» Онон мен Хэрлэн өзендерін 
атайды. Хэрлэнді зорлап Керуленге айналдырып жүрген 
– кейінгілер. Бұл күнде ол картада да Керулен деп 
жазылған. Бұл, сөз жоқ, Шыңғыс ханды зорлап моңғол 
қылудың алғашқы қамы.

Бір қызығы, Ононның да, Хэрлэн мен Керуленнің де 
моңғолша мағынасы жоқ екен. Оның себебі, меніңше, 
бұл екі сөз де Төле басқарған түріктермен бірге барған 
сөз. Түрікшіден түрленіп, жат жерде адам таныма-
стай өзгеріп кеткен сөздер. Өнәнге (Ілеге) құймай, 
теріс аққан Қаратал өзеннің басы Белжайлаудан ба-
сталатын Теріс – аққан өзені болу керек. «Кері» мен 
«теріс» сөзінің бір-бірімен мағыналас сөз екенін бүкіл 
қазақ біледі деп ойлаймын. Алматы обылысы Қарасай 
ауданындағы Қасқасу өзені Қасқа өлең деген атаудан 
өзгере-өзгере осы күні Қаскелең боп кеткенін де білетін 
жұрт баршылық. Жердің тарихы – ел мен тілдің тарихы 
екенін бұл да еске салады. Жердің атауы кімдікі бол-
са, жердің иесі де сол. Сондықтан басқыншылар басып 
алған елінің жер-су атын құлшына өзгертетініне тарих 
куә. Ал Шыңғыс хан заманындағы Жетісудың жер-су 
аттары бізге аман жетуі сол замандағы тайпа мен ру 
адамдарының әлі күнге сол арада қозғалмай отыруынан.

Алғысөз жазған Дамдансүрэн: «Шыңғыс хан       туып-
өскен жердегі Бұрқан тауы –мынау, Кері өлең – анау, 
Көде Арал – осы», – деп ешбір жер-суды дәл атамай-
ды. Тек «Хэрлэннің Хөдөө аралы кәзіргі Байан Улаан 
екені даусыз». «Хөдөө Аралдың Долоон Болдоогі  кәзіргі 
Долоод. Хэрлэннің Ауругі – қазіргі Аврага» деген үш 
пікір-ұсыныс  айтады (22 – бет).  Нақтылап атаған да, 
дәлелдеп көрсеткен де ештемесі жоқ, тек жорамал ғана. 
Ал тарих тек жорамалмен жасалмайды ғой.

Алдында тағы бір олжасын, кейін ұстаған балығын 
тартып алған соң, Теміршың інісі Қасар екеуі басқа ше-
шеден туған ағасын өлтіреді ғой, сонан соң руластары 
сол үшін Теміршыңды жазалауға Бұрқанға келеді. Олар 
қорғанады. Ақырында Теміршың атқа мініп қашады. Соны 
«Моңғолдың құпия шежіресі» былай жазады: «Қасар 
Тэмужінді білдірмей ну орманға қашырып жіберді. Тай-
чиудтер оны біліп қойып қуады, бірақ асқар шыңның 

нуына сүңгіп кеткендіктен, адасып қалады да, орманды 
ту сыртынан қоршайды» (79 – үзік, 36 – бет). Ешқандай 
жердің аты аталмайды. «Асқар шыңға» қашады, белгісіз 
«орманды» қоршайды».

Осы шығарманың орыс тілінде «Сокровенное сказа-
ние монголов» деген атпен 1990 – жылы Улан – Удэде 
шыққан нұсқасын оқып қарайық. «Темужин пустился в 
лес. Тайчиудцы бросились за ними в погоню, но он уже 
успел прибраться в густую чащу на вершине Тэргуне . 
Не умея туда проникнуть, Тайчиудцы окружили этот бор 
и стали его сторожить» (27 – бет).

Енді көне қытай тілі мен жазуын жетік білетін Тілеуберді 
Әбенайұлының қытайшадан аударған нұсқасын оқып 
көрейік.

«Темежан асып-сасып атқа мінді де, орманға кіре 
жөнелді. Тайжігіттер көріп қалып, Түрген тауына дейін 
қуды. Темежан нуға сүңгіп кеткендіктен, Тайжігіттер 
кейіндей берді де, сырттай қоршауға алды» (79 – үзік, 
156 – бет). «Құпия шежіренің» құпиясы», Алматы, 2013, 
«Шапағат–нұр» баспасы).

Салыстырып отырған үш тілде де Бұрқан аты дұрыс 
жазылған.

Үш аударма да қытай тіліндегі түпнұсқадан аударылған. 
Сонда қалай, біреу оқығанды екінші біреу оқымай кете 
ме? Меніңше, жердің аты әдейі аударылмаған. Себебі 
біреу-ақ: ондай жер Моңғолияда жоқ. Ал орысша «Тэргу-
не» мен қазақша «Түргеннің» мағынасы – бірдей: «тез» 
деген мағынаны береді. Қытай тілін екі аудармашы да 
мағыналық жағынан дұрыс аударған, алайда Тэргуне де-
ген жер Моңғолияда да, Қазақстанда да жоқ, тек Түрген 
бар. Ол Алматы обылысындағы Жәркент қаласының 
батысында жатқан Үсек өзені  бойындағы ұзын тоғай 
әлі күнге дейін Түргентоғай аталады.  Басы Бұрқан 
таудың шығыс жақ тұсынан басталып, аяғы Жәркент 
қаласының батыс жақ тұсынан тоқталады. 1856 – жылы 
Құлжаға бара жатқан сапарында Шоқан Уәлиханов осы 
арамен өтіп, Бұрқанға аялдап, Түргентоғайда жоғалған 
түйелерін Түргенкент маңайынан тауып, Үсек өзенінің 
төменгі жағы әлі де Түрген аталатынын жазып кеткен (Ч. 
Ч. Валиханов «Собрание сочинении в пяти томах», том 
ІІ, Алматы, 1962, «Западный край Китайский империи и 
город Кульджа» Дневник поездки в Кульджу). «Турген 
– это быстрый», –  деп жазады Шоқан. Біреуді іле-шала 
тез қуғанда, оны қазақ «түре қуды» дейді.

Бұрқаннан қашқан адам оның қасындағы Түргентоғайға 
тығылмағанда, Іленің сол жақ бетіндегі Түргенге 
тығылмайды ғой? Әлгі Карпини жазған екі таудың арасы 
да осы ара ғой, оның үстіне. Біріне бірі дәл келіп тұр.

Өнән де, Кері өлең де ешбір тарихи деректе Бұрқан 
тауының өзінен басталмайды, тек Бұрқан тауы Өнән 
өзенінің бас жағында екені ғана айтылады. Оның үстіне, 
Рәшид әд –Діннің Шыңғыс хан өмірін зерттеуге арнаған 
«Жамиғ –ат тауарих» атты зерттеуінің орысшасында 
Бұрқан жерінен ағатын өзендерді былай сыйпаттайды: 
«...в центре – Келурен, с востока – Онон» (том ІІ, кни-
га вторая, Москва –Ленинград, Издательство Академии 
наук СССР, 1952, стр. 234).

Мен Кербұлақ пен Панфилов ауданының жер-суын 
біраз білетін адаммын, сол арада туып өскенмін. Дәл 
Рәшид әд – Діннің жазғанын көзіммен де, көңіліммен 
де көре алам. Кері өлең, йағни Терісаққан суы Қаратал 
өзенінің  басы саналады, өйткені ең ұзын саласы – сол. 
Ол Белжайлаудың Үйгентас деген белінен басталып, 
әуелі Көксуға, сонан соң Қараталға құяды. Басталар 
жері әйгілі Орбұлақ шайқасы өткен жерден он шақты 
шақырым шығыста. Қорғастан Белжайлауға дейінгі 
барлық су Ілеге қарай ағып, Ілеге құяды да, тек осы су 
теріс ағады. Жәңгір хан бейітінің батыс жанынан өтеді, 
екі таудың ортасынан ағады. Рәшид әд –Діннің, меніңше, 
«в центре – Келурен» деп отырғаны сондықтан. Шыңғыс 
хан заманында Қорғастан Көксуға дейін созылған ұзын 
тау түгелімен Бұрқан аталған. Солай екені сол кездегі 
жазбалардан көрініп тұр.

Шыңғыс ханға қатысты деректерде айтылатын Онон 
өзені кәзіргі Іле дейді Тілеуберді Әбенайұлы. Мен оған 
қосылам. Өйткені Онон өзенін моңғолдардың өзі Онын 
дейді екен. Шыңғыс хан заманынан бір ғасыр бұрын 
Махмұт Қашқари бабамыз Ілені Іле деген, ал үлкен, 
қасиетті суды бабаларымыз «дария», «дайра», «үлкен 
су», «нән өзен» деп дәріптеген. Ілені де «Өнән» деп, 
нән өзен деген шығар деп ойлаймын. Және тоғыз күн 
Түргентоғайға тығылған Теміршыңды ұстап алған 
Тәйжігіттер оны Өнән өзенінің бойымен алып бара 
жатқанда, ол қашып шығып Құмырға өзенінің қасында 
Бүркей – Ірге деген жерде отырған өз отбасына қосылады. 
Құмырға өзені шығыстан батысқа қарай біраз ағып ба-
рып Өнәнге қарай бұрылады деп жазады деректер.

Белжайлаудың күнгей жағындағы таудан ағатын 
Қарақол суына таудың шығыс жақ етегінен бір су 
қосылады, ол Желке аталатын жайлаудың шығысынан 
көлденең ағып келіп, әлгі Қарақолға құйылады да, ары 

қарай Көктерек өзені аталып, Ілеге қарай ағады.
Мен осы судың аты қате аударылған ба деп ойлаймын, 

дұрысы Құмырға емес, Қабырға болу керек, өйткені тау 
етегін қабырғалап ағады. Және Бүркей– Ірге  деген – 
қазақ сөзі; желден, суықтан бүркеулі, ық ірге жер деген 
мағына берсе керек. Сол судың шығысындағы жазықтың 
арғы бетінде күні бүгін де Іргетау аталатын көктеу 
бар. Меніңше, Бүркей – Іргеміз – сол. Теміршың осы 
Іргетауда отырғанда, көктемде меркіттер келіп Бөртені 
тартып әкетеді. Ал Теміршыңның өзі Китің жазығын кесіп 
өтіп, Баркөрнеу тауының іргесі арқылы Түргентоғайға, 
одан әрі Бұрқанға қашып кетеді. Қуғыннан аман қалған 
соң, Бұрқанға басын иіп, тоғыз мәрте тәу етеді. Жер 
ыңғайы, бір-бірімен жақындығы – бәрі деректерде 
жазылғандармен дәлме-дәл келеді. Жарайды, бұған да 
күдіктенейік. Ал картаға қарайықшы, Моңғолиядағы Онон 
өзені оңтүстіктен солтүстікке қарай ағып жатыр және 
Бұрқанның бас жағынан емес, дәл өзінен басталып жа-
тыр. Ал Рәшид  әд – Дін оны шығыстан ағады деп ап-анық 
жазып отыр. Бұл сәйкессіздік бізді неге ойлантпайды?

Әлгі айтқан Қарақол суы, Бичуриннің жазуы бойынша, 
Шыңғыс ханның бабасы Қайдуға жайлау болған жер, ол 
оны «Черная вода» деп аударады. Ал, тіл заңы бойынша, 
атау сөз болып тұрған жалқы есім ешбір тілге мағыналық 
жағынан аударылмауы керек. Бичуриннің бұл айтып 
отырған «Черная водасы» – біз айтып отырған Қарақол, 
Қарасу дегенді білдіретін көне түрік сөзі.

Алан – Хауаның шата туған балалары бізден артылып 
барады деп көре алмаған жалайырлар оның тұқымынан 
тараған сегіз баланы өлтіріп, тек нағашысының 
қолындағы Қайду ғана аман қалады. Нағашысы 
оны отын арасына тығып аман алып қалады. Кейін 
жалайырлардың ақсақалдары ол қатыгездікті айыптап, 
кінәлілерді Қайдуға біржола құл қылып береді. («История  
монголов» кітәбі. Н. Бичурин (о. Иакинф) «История пер-
вых четырех ханов из дома Чингисова», Москва, 2011).

Бичуриннің бұл дерегіне қарағанда, Шыңғыс ханның 
бабалары жалайырлармен жақын, қоныстас отырған. 
Ал жалайырлардың ежелден Жетісу, йағни Жете немесе 
Моғол жерін мекендегенін  XIV – ғасырда Моғолстанды 
он шақты рет шапқан Ақсақ Темір жорығын жазып 
қалдырған екі бірдей «Зафар-нама» шығармасы жер-су 
аттарын дәл атап тұрып дәлелдемеді ме? Ол «Зафар-
наманың» бірін Мұхамед Қайдар Дулати бабамыз өзінің 
«Тарихи Рашиди»  атты әйгілі шығармасында түп дерек 
ретінде пайдаланған ғой. Шыңғыс хан әулетінің жалай-
ырлармен мекендес екенін Бичуриннің бұл дәлелдеуінің 
өзі тарих үшін үлкен жетістік емес пе?

«Все их юрты простираются от пределов страны уйгу-
ров до границ Хитая и Джурдженэ в тех областях, кото-
рые ныне называют Могулистан», дейді Рашидәд – Дін 
(«Сборник летописей», том 1, книга первая,    Москва 
– Ленинград, 1952. 92 – бет).

Моғолстанның Моңғолстан емесін, ол Жетісудың 
көне атауы екенін бұл күнде тарихшылар ғана емес, 
М.Қ.Дулатидың «Тарихи Рашиди» шығармасын оқыған 
барша жұрт білетін шығар деп ойлаймын.

Басқа жұрт бір темір теңге тауып алса, бүкіл тарихына 
жаңа көзқараспен қарайды. Ал біз жер-суымызды тау-
ып жатсақ та өзді-өзімізбен айтысып-тартысып, бірімізді 
біріміз құптамағанды батырлық санап, елдің мүдесінен 
бұрын ру мен тайпаның мүдесін жоғары қойып, бір-
бірімізбен бет жыртысамыз да  жатамыз.

Орысша, қазақша деректің бәріне қараңыз, Онон 
өзенін бойлап барып Оң хан мен Шыңғыс хан Ульджа 
деген жерде татарларды жеңеді. Сол маңайда Құс шаты, 
Нараты шаты деген жерлер бар екені айтылады. Ал енді 
картаға қараңыз, Нараты жотасы Қытайдағы Іленің бас 
жағында тұр. Өнәннің Іле екеніне осының өзі-ақ  дәлел 
емес пе? Әлде қате картадан кеткен бе? Нараты Іленің 
басында тұрса, онда Ульджи, Ұлжа деп түрлендіре жа-
зып жүргеніміз Құлжа болып шықпай ма?

Мұның бәрі тарихи дәлелге жатпаса, онда бізге 
тарихқа дәлел емес, ешкімді, ешнәрсені мойындамайтын 
тоңмойындық қана керек болғаны ма?

Осыншама озбыр өтірікке төзіп келе жатқаны үшін, 
біздің тарихшыларға тек таң қаламын. Өзгенің бұрмалап 
жазған өтірігін талғамай, толғамай жұтып  жатқанымызға 
қарап, өтірікке қарсы арамыздан біреу ауыз аша қалса, 
оған өзіміздің не тап беріп, не бас салып жатқанымызды 
көріп, соншама сорлы халық болып қалғанымызға 
жылағым келеді! Оқымағаннан, білмегеннен қаншама 
есеміз кетіп жатыр?!

Дамдансүрэннің мына дәлеліне сенеміз: «Хэрлэннің 
Хөдөө аралы кәзіргі Байан Улаан екені даусыз». Осы да 
дәлел ме? Неге ол даусыз? Байан Улаан дегені – тау. Ал 
«ходоо» – моңғол тілінде «қыр» (205 – бет). Сонда Хөдөө 
аралымыз «Қыр арал» болмай ма? Тау мен қырдың ай-
ырмасы жер мен көктей емес пе?

Бұл сөзді Тілеуберді Көде Арал деп аударды. Десе 
дегендей, Кербұлақ ауданындағы Аралтөбенің ауда-
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ны сол араның адамдарының есебі бойынша, 70 – 80  
гектар жер. Үстінде тек көде өседі. Ол көдені біреулер 
«садақкөде», тағы біреулер «қылтанақ», кейбіреулер 
«ақселеу» деседі.

Менің ойымша, Арқас тауы мен Алтынемел тауының 
ортасындағы Аралтөбенің ескі аты Хөдөө де емес, 
Көде де емес, «Көту арал» болған болу керек. «Көту» 
сөзі Махмұт Қашқари бабамыздың «Түрік сөздігінде»  
(ХІ – ғасыр, Шыңғыс ханнан бір ғасыр бұрын) «төбе» 
деп көрсетілген.  Солай болса, бұл төбе әу бастан-ақ 
Аралтөбе атанған. Қытайдың пішік жазуындағы бұл 
сөзді, Тілеубердінің айтуынша, «Көту» деп те оқуға бо-
латын көрінеді.

«Моңғолдың құпия шежіресінде» Шыңғыс ханның 
дүниеге келген жері жаңағы Аралтөбенің жанындағы 
Жубур деген жер деп жазылған (44 – бет), ал Тілеуберді 
оны «Шұбар» деп оқыған («Құпия шежіренің» құпиясы», 
Алматы, 2013, 488 – бет ).

Шұбар деген ауыл кәзір де сол Аралтөбенің батысында 
10 шақырымдай жерде тұр.

Алтынемелдің шығыс жақ бетінде Құрсай, сонан соң 
Шыңғыссай деген шалғынды, бұлақты сай бар. Әлгі 
Шұбар мен Аралтөбенің оңтүстік бетінде, Қарақорым 
– Матайдың солтүстік желкесінде. Қарап отырсаңыз, 
осы мен айтып отырған жер-су мен тау-тастың бәрі 
бір маңайда, бір төңіректе, бір-бірінен алыс емес, бір-
бірімен қарайлас жерде.

Жамұқа мен Шыңғыс хан (екеуі де Алан – Хауадан  та-
райды – Б. Н.) алғаш рет Зерен Қапшағайда, екінші рет 
Күйтең деген жерде соғысады, Қапшағайды аудармашы-
лар атау сөз ретінде аудармай жазуы керек еді, әдейі 
ме әлде білмей ме, қыспақ жер екенін білдіретін сөзбен 
бере салған. Ал Күйтеңді кәзір ел Кійтің деп жүр. Бұл 
Кійтіңнің сол Шыңғыс хан заманындағы Күйтең екеніне 
мен мына себепті сенімдімін. Шыңғыс ханға Жамұқаға 
қарсы көмекке келген Керейдің басшысы Оң хан оған 
Отқия арқылы Күйтеңге шықса, Шыңғыс ханның өзі 
Күйтеңге Көренлік деген жерден шығады. Ол жерлердің 
аты бүгінде сәл өзгешелеу, бірақ баяғы түбірін сақтап 
айтылады. Отқыя – Қызылқыя,     Көренлік – Баркөрнеу. 
Баркөрнеуден де, Қызылқиядан да Китің жазығына 
шығатын жол бар, Китің – екеуінің де оңтүстігінде. Оның 
үстіне, Қызылқыядан шыққан  керейлер шеп құрып 
жатқан жер бүгінде Керейсай аталады.

Осыншама  бір-бірімен бір өңірде байланысып жатқан 
жерлер «Моңғолдың  құпия шежіресінде» де, «Сокро-
венное сказание монголовта» да, тағы басқа деректер-
де де  орындары неге дәлме-дәл кәзіргі орнымен сай 
келеді? Өйткені бұл ара, шынында да, Шыңғыс хан өмір 
сүрген, туып өскен ара. Бичуриннің жазуынша, сол за-
манда Шыңғыс ханның сегіз бірдей бабасын бауыздаған 
жалайырлар да әлі күнге дейін сол орындарында отыр. 
Шұбар, Аралтөбе өңірінде тұрып жатқан жалайырлардың 
көбі кәзір де Андастар.

Осының бәріне мұрын шүйіріп қарауға бола ма? Бұған 
мән бермесек, оны есепке алмасақ, онда «тарихтың 
мақсаты – шындыққа жету» деп жалған даурығудың не 
қажеті бар?

Жарайды, бір қазақтың айтқанына екінші қазақ 
сенбей-ақ қоялық. Өз көзімен көрген, өз құлағымен 
естіген шетелдік Карпини мен Рубруктың, Атамәліктің, 
Рәшид  әд – Діннің   жазғандарына қазақтың айтқаны да 
дәл келетінін мойындау керек емес пе?

Ал енді татар да, моал, монгал немесе моғолдар – 
бәрінің тегі түрік болса, онда неге моалдар татарларды 
жақтырмайды?

«Моалдар, – дейді Рубрук, – өздерін «татар» деп 
атағанды жақтырмайды» (100 – бет ). Өйткені бұрын 
олардың өзі татар болған, кәзір моал – олардың 
билеушісі. Сондықтан моалдар татар деген атты құртып, 
моал деген атты жоғарлатқысы келеді дейді (101 –бет).

Мұның да жауабы Рәшид әд – Дінде тұр.
Қабыл хан билеген заманда татарлар мен моңғолдар 

тату-тәтті тұрып жатыпты. Бәрі қыйат пен нируннан 
тараған туыстар бір-бірімен бауырласып өмір сүріп жа-
тады. Қабыл ханның әйелі қоңырат тайпасынан екен. 
Соның Сайым – тегін деген бауыры ауырып, оны татар 
бақсы емдейді. Алайда Сайын – тегін өліп қалып, оны 
бақсы дұрыс емдемей өлтірді деген әңгіме шығып, бау-
ырлас елдің арасына осыдан араздық кіреді. Ол бірте-
бірте өршіп, үлкен жаулыққа ұласады (сонда, 104 – бет).

Ал енді осы моғол немесе «моңғол» сөзінің мағынасы 
не? Және ол қай тілде пайда болған сөз?

Бұған түсінікті Рәшид әд – Дін ғана береді.
«В настоящее время у монгольских племен так уста-

новлено, что те, которые появились от этих ветвей, 
чаще всего состоят между собой в родстве, и монгол – 
дарлекины – суть они слово же монгол сперва звуча-
ло (букв. было) мунгол, то-есть, «бессильный» и «про-
стосердечный. По монгольский «Киян» значить «боль-
шой поток», текущий с гор в низину, бурный, быстрый 
и сильный. Так как Кияны были отважный, храбрый и 
крайне мужественный; что это слово положили их име-
нем. «Кият – множественные число от Киян; тех и этого 
рода, которые ближе к его началу, называли в древно-
сти кият» («Сборник летописей», том 1, книга первая, 
М. – Л. 1952. 154 – бет).

Көп адасудың басы осы сөздердің айтылуы мен жазы-
луынан басталған сыяқты.

«Қыйан» мен «Қыйатта» тұрған түсінбестік жоқ. Сөздің 
мұндай жекеше және көпше түрі қазақ шежіресінде 
бұрыннан бар. Мысалы, керей, оның көпше түрі – 
керейіт; дулы, көпше түрі – дулат.

Ал Рәшид әд – Дінді аударған Хетагуров ежелден бір-
бірімен туыс халықтың бірі «монгол – дарлекин» деп 
аталған, ал оның бастапқы аталуы «мунгол» дейді.

Аудармашы Хетагуров парсы тілін білгенмен, түрік 
тілін білмеген болу керек. Сондықтан оның «монголы – 
дарлекины» дегенін түсіну мүмкін емес.

Тарихқа жүгінсек, ертеде түрік халқын жау шауып, екі 
отбасы ғана аман қалады, оларды Қыйан мен Нүкүз деп 
атайды. Төрт жүз жылдай тау ішінде тығылып, көбейіп, 
ақырында олар ашыққа шығады. Қыйандардан Шыңғыс 
ханның ата – бабалары тарайды, ал Нүкіс, Нөкіс атала-
тын аталар Түлкібас ауданында әлі де бар, негізінен олар 
– қарақалпақ ішіне тараған ұру. «Ақтабан шұбырынды» 
зобалаңы кезінде қарақалпақтар қазақтармен бірге 
қалмаққа қарсы 35 жыл бойы соғысты. Тек Әбілқайырдың  
дұрыс саясат жасамауынан жат болып кетті.

2016 – жылы Рәшид әд – Діннің «Тарихтар жинағын» 

Зәріпбай Оразбай деген азамат парсы тілінен тікелей 
тәржімеледі. Ол: «Рәшид әд – Дінде моңғол деген сөз 
жоқ», – дейді, «мұғұл» деп аударды. Демек аудармашы 
Хетагуров «ң» әрібін қосқан. Алайда парсы тілінде «ң» 
дыбысы мен әрібі де жоқ екен. Бір әріптен адасудың 
сыры бұда да жатуы мүмкін.

«Байырғы замандардан қазіргі уақытқа дейін қоңырат, 
қоралас, икирас, елжиған, уранқай, келінғұт деген атпен 
белгілі және (осыларға ұқсас) басқа да тайпалар мұғұл 
– дүрліккен деп аталады», – деп аударыпты Зәріпбай 
(Рашид ад – Дин «Тарихтар жинағы», Шымкент, 2001. 
1 – том, 173 – бет).

Сондай-ақ мұнда мұғұлдар ішінде ерекше болып табы-
латын нируун қауымы бар екені айтылады.

«Дарлекин» дегені «дүрліккен» екені енді түсінікті. 
Жаудан үріккен, қашқан ел дүрлікпегенде кәйтсін? 
Дүрліккен – түрік сөзі. Демек қыйандар да, мұғұлдар да, 
нүкістер де – бәрі түріктер. Бұған дау айту – деректі, 
тарихты сыйламау.

Бұл кітәпте: «Мұғұл (тайпасы) түркі қауымдастығының 
бір бұтағы болып табылады», – деп ап-анық жазылған 
(сонда, 178 – бет).

2 – томының түсініктемесінде Зәріпбай Хетагуровтың 
Онан дегенді Онон деп бұрмалап аударғанын жаза-
ды (сонда, 2 – том, 23 – бет). Бұрмалаулар бір әріптен 
де басталғаны осыдан да белгілі. «Онан» сөзі қазақша 
Өнәнге жақын ғой, оны Онон деп алыстатқан.

«Жас күнінде Шыңғыс ханды меркіттер тұтқынға 
алған», – деген дерек оның оларға өшпенділігін түсіндіре 
түседі (сонда, 2 – том, 68 – бет).

Зәріпбай былай аударады: «Асылында, «мұғұл» сөзі 
алғашында «мұң ұл» деп аталған, яғни «мұңлы», «бей-

шара» әрі «ақкөңіл», «ақжарқын», «кішіпейіл» деген 
мағынаны аңғартады (сонда, 2 – том, 143 – бет).

«Моңғол», «монгал», «моал», «моғол», «мұғұл», 
«мұңғұл», тағы  басқаларының бәрі осы «мұң ұл» 
сөзінен әр себеппен бұрмалана өзгерген сөздер екені, 
меніңше, енді дау тудырмаса керек. «Мұң ұл» дегенді 
қазақ-түріктер үндестік заңының ықпалымен сан түрлі 
құбылтып айта беруі – табиғи құбылыс. Ертеде «ұл» 
дегенді қазақтар «оғлан», «ұлан», «ұғылы», «оғылы» 
деп айта берген. Сондықтан «мұң ұл» дегенді «мұң 
ұғыл», «мұң (лы, ды) оғлан; «мұң (лы, ды) ұлан» не-
месе «мұң оғлан» деп ауызекі айтыла-айтыла келіп, 
сан құбылып кетуі – заңды. Ең басты нәрсе бұл сөздің 
бәрінің де төркіні түрік тілі екенінде.

Түйіткілдің түбі Осекең айтқан «ң» дыбысы мен әрібінен 
тарайды. Қазақ тіліне тән үндестік заңы бәрімізді бір 
әріптен адастырып жүр деп ойлаймын. Өйткені «ң» мен 
«ғ» дыбысы қатар келгенде, екі түрлі аталатын сөздер 
қазақ тілінде біршама. Мысалы, «шаңырақ – шаңғырақ»,   
«саңырық –саңғырық», «құман – құмған», «Қоймаңырақ 
– Қоймаңғырақ» (жердің аты), тағы сол сыйақты.

Қысқасы, бұл сөздің түп атасы – «мұңұл». Оған ең 
жақыны – мұң ұғұл. «Моғол» да осы мағынаны беретін 
сөз болуы керек, «жуас», «момын», «маужыр» адам де-
ген мағынаға жуық сөз.

Менің апам атамды «Мәугіл» деп атағанын ылғи айтып 
келем. Осы сөздің де астары «моғол» сөзімен туыстас 
секілді.

Осының бәрін таразыға салып ой түйсек, бізді адасты-
рып жүрген сөздің ең алғашқы аталуы «мұңұғыл» неме-
се «мұңлыұғыл» деген тұжырымға сайады.

Шыңғыс ханның Төле атты ұлы кәзіргі моңғол жерін 
билегендіктен, бұл сөз сол билеуші түріктермен бірге 
«моңғол» түрінде соларға жеткен. Алайда ол арада да 
«моңғол» аталған түріктер, йағный Шыңғыс хан жұрты 
болған. Бүкіл дерек осы тұжырымға әкеледі.

Бұдан шығатын қорытынды қандай? Біреу-ақ: тарих 
бұрмаланған.

Шыңғыс хан тарихы әдейі бұрмаланған ба әлде 
қателескендіктен өзгерген бе? Меніңше, әдейі.

Біресе «моғол», біресе «моңғол» деп жазып жүрген 
халықтың о баста татар атты түрік қауымдастығына 
кіретін халық екенін қытай, орыс, моңғол тарихшылары 
білген. Біле тұра бұрмалаған. Өйткені Рәшид әд – Діннің 
кітәбінде бұл жағдай айдан анық жазылған. «Раздел тре-
тий. Относительно тех тюркских племен, которых в на-
стоящее врмея называют монголами», – дейді ол («Сбор-
ник летописей», том 1, книга первая, 1952.  92 – бет).

Тағы бірде Рәшид: «большую часть тюрков теперь на-
зывают монголами», – дейді (сонда, 77 – бет). Өйткені 
олар енді татарлардан мықты бола бастаған.

Бұдан шығатын қорытынды біреу-ақ: «моғол» да, 
«моңғол» да – бәрі түріктер. Бұған дейін олардың бәрі 
«татар» аталған. Оның да дәлелі деректерде тұр. Тағы 
Рәшид әд – Дінге жүгінейік.

«Подобно тому, как перед этим татары стали побе-
дителями, то и тех (других) стали называть татарами» 
(сонда, 77 – бет).

Кім күшті болса, кім жеңсе, қауымдастық та соның 
атымен аталған. Осы басы ашық тұрған нәрсені орыс 
ғалымы Рәшид әд – Діннің кітәбіне жазған алғысөзінде 
оп-оңай бұрмалай салады:

«... можно утверждать с большой долей вероятности, 
относительно ряда племен – татар, кереитов, найманов, 
жалаиров, сулдузов, барласов, меркитов, ойратов что в 
ХІІІ – веке они были монголоязычными, а не тюркоязыч-
ными» (сонда, 29 – бет).

ХІІІ – ғасырда, йағни Күйік пен Мөңке билеп тұрған 
кезде Еуропадан Карпини мен Рубрук келгенде, «мон-
галдар» мен «моалдардың» кәзіргі моңғол тілінде емес, 
кәдімгі түрік тілінде сөйлегенін біз жоғарыда дәлелдеп 

шықтық деп ойлаймын. Тек ойраттар жөнінде жеке пікір 
айтуға тиіспіз. Ол – кәзіргі Моңғол халық республика-
сы құрамына кірген, бұрын қазақтар «қалмақ» атаған 
мемлекет құрамында болған үлкен тайпалар одағы. Ал 
қалмақ немесе кәзіргі моңғол тілі ешқашан түрік тіліне 
жатпаған. Ол ерекшелікті Рәшид   әд – Дін де анық жаза-
ды: «Несмотря то что их язык монгольский, он (все же) 
имеет небольшую разницу от языка других монгольских 
племен» (сонда, 118 – бет).

Бұл дерек біраз нәрсенің бетін ашады.
Ойраттардың Шыңғыс хан жаулап алған ел екені 

бүкіл тарихтан белгілі. Жауланған ел жаулаған елдің 
тілін үйренгені өз басымыздан белгілі. Орыстарға екі 
ғасырдан астам бодан болған қазақтар тәуелсіздік 
алғанымызға отыз жылға таяп қалса да әлі орысша 
сөйлеп, мемлекетімізді орысша басқарып келе жатқан 
жоқпыз ба? Ойраттар да сөйткен. Олар өйткені Шыңғыс 
хан мемлекетінің құрамына кірген. «Моңғол» сөзі солар 
арқылы бүгінгі моңғолдарға да барған екен ғой деуге 
болады.

Ойланайықшы, осы алдау кімге және не үшін керек 
болды? Аш адам айуаннан жаман. Ақыл-естен айыры-
лып, мәңгүрт болады, тегін, тарихын тез ұмытады.

1921, 1922 – жылы, 1931, 1932 – жылы қазақ қатты 
ашаршылыққа ұшырады. Біреулер: «Кеңес өкіметі 
аштыққа әдейі  ұшыратты», – дейді. Ол рас болса, 
оның нәтижесі – геноцид, қасақана қыру. Біреулер: 
«Кеңес басшылығының қателігінен  қырылдық», – дейді. 
Екеуінің де нәтижесі –біреу: қисапсыз қырылдық. Кал-
хоздастыру кезіндегі ашаршылықта 3,5 ( үш жарым) 
миллионнан астам қазақ қырылды деп жүр тарихшылар. 
Ол сан – халқымыздың жартысынан көп. Бәлкім, үштен 
екісі шығар.

Менің Ешмұхамбет атам: «Отызыншы жылдың ашар-
шылығында мен жеті баламнан, үлкен інім Бекмұқа 
сегіз баласынан, қалғандары төрт-бес баласынан ай-
ырылды», – деп аһылап отыратын. Сол балалар әлгі 
тарихшылардың ресіми есебінде бар ма? Менің жа-
нымды қыйнайтын – осы  сұрақ. Өйтіп есепке ілінбей 
қырылып қалған қазақ баласы қаншама? Міне шыбын-
дай қырылудың шындығы осында.

Қазақ баласы ас таба алмай қырылып жатқанда, 
кеңес өкіметі Риддерге Орталық Ресейден жұмысшылар 
әкеліп жатқаны туралы құжатты мен оқығам. Ол туралы 
«Көшпенді шаруалар қайдан шықты?» деген мақала да 
жазғам. «Жаны ашымастың қасында басың ауырмасын» 
деген – сол. Бізді кеңес өкіметі соншалық жазалайтын-
дай не істедік?

Бас көтерген ағаларымыз түгелдей «халық жауы» 
болды, түгелдей атылды. «Сталиннің жазығы жоқ, 
бір-бірімізді көрсетіп жатқан өзіміз», – деп, айналып 
келгенде, өзімізді-өзіміз кінәледік. Арыз жазсаң бол-
ды, алып кететін, атып тастайтын заңды кінәлемедік. 
Ақ пен қараны ажырата алмадық. Аштықтың, атудың 
нәтижесінде, ақ пен қараны ажырата алмайтындай 
жағдайға жеттік.

Әлихансыз, Халелсіз, Ахаң мен Жақаңсыз, Мағжан мен 
Шәкәрімсіз, Мұстафасыз,  Ырысқұлов пен Жандосов-
сыз, Сәкен, Ілияс, Бейімбет пен Санжарсыз, Нәзір мен 
Смағұлсыз, Ілекеров пен Жүргеновсіз, тағы-тағыларсыз 
мыйын ойып алған қуыс бас құсап қалдық. Соны пайдала-
нып, өкімет айдаған жағына апарды, жетектеген жағына 
жүргізді. Мәңгүрт болып бара жатқанымызды Айтматов 
еске салып еді, оның өзін жазалап жібере жаздадық. 
Сондай-сондайдың салдарынан өз халқымыздың тари-
хын өзге халықтың тарихшысынан сұрайтын хәлге жеттік.

Халықтар достығын ұран қылып басқарған «ұлы Ста-
лин» бізді бұл хәлге неге жеткізді?

Анық шындығын, әрине, Сталиннің өзі ғана біледі. Біз 
тек жорамалдаймыз.

Бірінші жорамал:
Шыңғыс хан және оның ұрпақтары Ресейді де, Грузия-

ны да, басқаларын да күшпен басып алды. Сталин соның 
кегін қайтарды. Өйткені ол Шыңғыстың қазақ тайпасы-
нан шыққан адам екенін анық білді. Оған профессор 
И. П. Петрушевскийдің Рәшид әд – Діннің «Жамиғ – ат 
тауарих» кітәбінің орысшасына жазған алғысөзінен көз 
жеткіземіз. Шыңғыс хан жайындағы тарихты Сталиннің 
өзі қадағалаған (1 – том, 1 – кітәп, 74 – бет).

Шыңғыс ханды моңғол деп көрсету Сталиннің са-
ясатына  тійімді болды. Өйткені ол моңғол болса, 
қазақты аштықтан қырудың кек алуға еш қатысы 
жоқ болып көрінетін еді. Егер бұл солай болмаса, Ва-
лерий Михайловтың «Великий джут» атты екі мәрте 
басылған кітәбін қарайықшы, жер-жерден орыстардың 
өзі қазақтардың аштықтан қырылып жатқанын ха-
барлап Мәскеуге, Алматыға, кеңес өкіметінің сондағы 
көсемдеріне жан-жақтан жеделхаттар жіберіп жатқан. 
Бірақ өкімет көрмегенсіп, білмегенсіп, олар «откочев-
ники», йағный «көшпенді шаруалар», өліп жатқан жоқ, 
ары-бері көшіп жүр деп отыра берген. Әдейілік деген 
осы емес пе?

Екінші жорамал:
Орыс пен қазақтың, грузин мен қазақтың арасына 

кек қайтару ісі кері әсер етіп жүрмесін, ұлт араздығы 
өршімесін деп, Шыңғыстың қазақ екенін кеңес өкіметі 
әдейі жасыруы мүмкін.

Үшінші жорамал:
Қазақ секілді қораш халықтың орыс, грузин, 

қытай тәрізді ұлы мемлекеттерді жеңіп кетуін намыс 
санағандықтан, тарихты әдейі бұрмалау орын алған.

Төртінші жорамал:
Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары құрған Алтын Ордаға 

қараған біраз жер кәзір Ресей қарамағына өтіп кетсе, 
Төле мен Құбылайға қараған біраз жер кәзіргі МХР мен 
Қытай мемлекетінің қарамағына қарап кетті. Соның бәрі 
ойда жоқ сайасатқа түрткі болмас үшін, бұл елдің бәрі 
Шыңғыс ханды қазақ тайпасынан шыққан адам деп та-
нуды аса тійімсіз шындық санайды.

Бәрін бір мақалада қотара айту мүмкін емес. Қалай 
болғанда да, тарихи деректі қасақана бұрмалау 
мәдениетке де, ізгі нійетке де жата қоймайды.

«Мен жастарға сенемін!» – деген ғой Мағжан. Жатқа 
жалтақтамайтын, шындықтан тайсалмайтын ұл-қызымыз 
тарих тізгінін болашақта өз қолына алар.

Солар бәрін өз орнына қояр.

Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ,
жазушы, мемлекеттік 

сыйлықтың иегері.
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Қатысушылар:
ЖАҚАН – күйеуі, болашақ ғалым. Жас шамасы 25-30-да. 
АЛТЫНАЙ – әйелі, 20-25-тегі келіншек. 
СӘБИТ – бала асырап алғысы келетін қария. 
ШАПАҚ – Сәбиттің кемпірі. 
БОЗБАЛА – 18-20 шамасындағы жігіт.

1-ші көрініс
Перзентхана алды. Жақан мен іші томпиған Алтынай 

перзентхана есігінен кірер-кірместерін білмей абдырап 
тұр.

Алтынай: Жаным, баланы қалдырғым келмейді 
бұл жерге /Жылап тұр/. Өз құрсағымнан шыққан 
сәбиді қалайша тастап кете берем? Көкек ана емеспін 
ғой. Неге жерінесің өзіңнің балаңнан? Сен біреудің 
әлпештеген ұлы болсаң, бұл да біздің әлпештейтін 
ұлымыз болмай ма?! 

Жақан: /әйелін құшақтай алады/ Алтыным, біз 
келістік қой. Бала бізге қазір кедергі жасайды. Үйіміз 
де жоқ. Қаңғырып квартирада жүрміз. Менің болашақ 
ғалым екенімді білесің күнім. Бала түнімен жылап маған 
жұмыс та істетпейді ғой. Мазаны алады. 

Алтынай: /күйеуін итеріп жібереді/ Онда баланы 
босанам да өзімнің әке-шешемнің үйіне кетем. Сен 
сол ғылымыңмен бас қатырып отыра бер. Балам 
өскен соң келермін. /Пауза/ Сен қаласаң, әрине. 
Қаламасаң әке-шешемнің үйінде тұра берем. Саған 
кедергі жасамаймыз. 

Жақан: /Әйелін қайта бауырына тартып/ Алтынжан, 
қойшы енді қырсықпай. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын 
ғой. Сен маған керексің күнім. Балалы болуға әлі ерте-
рек, күнім. Сенің ерте қартайып, үйде баламен отырып 
қалғаныңды қаламаймын. 

Алтынай: /Жұлқынып/ Мен керекпін де, бала керек 
емес пе саған? Сені мұндай арсыз деп ойламаппын. 
Жүзіқара болмасаңшы, Жақан-ау. 

Жақан: /Шарасыздықтан ауыр күрсініп/ Ботам менің, 
бала керек емес дегем жоқ қой. Құдай қаласа біздің 
әлі к-ө-ө-ө-ө-п баламыз болады. Сен оларды туып та 
азаптанбайсың. Қазір бала асырауға жағдайымыз по-
зволять етпейді ғой. Түсінші енді мені де. Жуырда 
диссертациямды қорғауым керек. Ол үшін күндіз-түні 
жатпай-тұрмай жұмыс істеуім керек дегендей. Білесің 
ғой енді жарқыным, ғылым жолы қиын жол екенін. 

Алтынай: /Бойын жинап, қатуланып алады/ 
Жоқ, осы баладан бас тартсақ, бізде мәңгі бақи 
бала болмайды. Ұғасың ба сен соны?! Құдайдың да 
көзі түзу, бірінші баладан бас тартқандарға екінші 
рет мейірімін төге қоюы неғайбыл. Содан қорқам, 
Жақан. Түсінесің бе?! 

Жақан: /үні жарқын, қуанышты кейіпте/ Болады 
күнім, еш саспа. Болады бізде бәрі де. Менің оған ілім-
білімім де, күшім де жетеді. 

Алтынай: /таусыла сөйлеп, жатырын сипайды/ 
Қайдам!?. Жақан, өзің де біліп тұсың ғой жаным, 
біздің бұл әрекетіміз дұрыс емес. Құдайдың қарғысына 
қалмасақ болғаны. 

Жақан: /әйелінің бетінен сүйіп/ Күнім менің, мен 
сені мәңгі сүйіп өтем ғой ботам. Міне, осылай жөнге 
келші. Бұл баланы осында қалдырамыз. Сені санато-
рийге емделуге жіберем. Сонда жатып тынығасың, ес 
жинайсың. Сосын бұрынғы бақытты қалпымызға қайта 
түсеміз. Алдағы 5 жылдан соң сен балалы боласың. Ол 
кезде үйіміз де, күйіміз де болады. Бәлкім, алдағы бес 
жылдан соң саған бала көтеріп азаптанудың қажеті 
шамалы болады. Білесің бе, /Пауза. Жұбайының 
кекілін саусақтарымен тарап/ менің қазір айналысып 
жатқан ғылыми жұмысым осы емес пе? Талайдан бері 
айтып жүрмін ғой. Болашақта жер бетіндегі әйел атау-
лы бала туудан бас тартады. Ер мен әйелдің шақуатын 
аламыз да вакуумға салып, сонда жетілдіреміз. Тоғыз 
ай емес, небәрі 3-4 айда-ақ бала толықтай жетіліп 
шығады. Бұған біз көз жеткізіп келеміз. Тек алдағы 
күзде Еуропа ғалымдарының алдында осы жобамызды 
қорғап шықсақ, бар ғой шы, бізді бүкіл әлем мойын-
дайды. Шытырлаған ақшаның астында қаламыз. Күллі 
әйел атаулы рахметтерін жаудырады бізге. Именно 
маған, яғни Жақан Алтаевичқа. Көресің әлі-ақ инку-
баторда балапан басқан сияқты балаларды топырла-
тамыз. 

Алтынай: /қайта еңіреп/ Жақан, ол мүмкін емес! 
Баланың бойға бітуі – Жаратқанның қалауы. Адамның 
пайда болуы – Алланың әмірімен іске асатын құдіретті 
іс. /Жылауын дереу тоқтатып, сәл үнсіз қалады/ 
Жүрегім бір сұмдықты сезіп тұр. Мен енді балалы бола 
алмаспын. 

Жақан: /ашуланып/ Алтын! Болды енді, жетер. 
Адамның миын су қып жібердің ғой. Ел-жұрттан ұят 
емес пе көріп тұрған. Баяғыда-ақ айттым емес пе? Ал-
дырып тастайық деп. Көнбедің. Түнде осы байламға 
келіп едік қой. Біреудің босағасынан сығалап жүріп 
баланы аурушаң қылып алсаң қайтесің? Маған ондай 
дені сау емес ұрпақтың керегі жоқ. Ғылыми тұрғыда 
негіздеп келем, демек болашақта өз баламды ақыл-
есі түзу, дені сау етіп қолдан-ақ жасап алам. Түсінші 
жаным, бұл ғасыр күн санап дамыған технологияның, 
ғылым мен инновацияның ғасыры. 

Алтынай: /Арқасын қабырғаға сүйей отыра қалады/ 
О, Тәңірім. Кеше гөр мені. Кеше гөр. Бойыма біткен ба-
ладан бас тартып тұрмын /Егіліп жылайды/.

Пауза. Жақан темекісін тұтатып перзентхана алдын-
да әрлі-берлі ойланып жүр. Әйелі бүктеле отырған күйі 
жылау үстінде. Кенет Жақан адымдай басып әйелінің 
жанына келеді. 

Жақан: /Әйелін орнынан көтере бере/ Қой, жы-
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лама енді күнім. Бекем бол. Бекінген екенбіз қырық 
құбылмайық. Түстен кейін менде конференция бар. 
Соған кетуім керек. 

Алтынай: /бетін басқан күйі/ Қалауың сол болса 
орындалды. А, Құдай, бар болсаң мені осы перзентха-
надан тірі шығара көрме. Енді өмір сүре алмаспын.

Алтынай перзентхана есігінен ішке ене береді. 
Жақан: /Қайта темекісін тұтатып/ Осы әйелдер 

қызық өзі. Адам түсініп болмайтын жаратылыссыздар. 
Мына, менің әйелімді айтам да, өз әйелімді. Өмірі түсініп 
болмайсың мінезін. Бағана айтқан сөзін қарасаңшы. 
Тірі шығарма мені дейді. Өлгісі келіп жүр ме сонда? 
Қайта тезірек босанып, бойым жеңілдесін деп тілемей 
ме. Бойындағы шикі еттен арылып, фигурасын қалпына 
келтіруге тырыспай ма Еуропа әйелдері сияқты. Еее, 
осыдан дисертациямды қорғап шығайыншы, ең бірінші 
Батыстың қыз-келіншектері қуаныштары қойындарына 
сыймай, рахметтерін жаудырады маған. Сіздер де... /
Сахнаға қарап/

Жақан перзентхана есігіне қарап тұрады да «тфуй» 
деп темекісін лақтырып жібереді. Аулада ары-бері 
сенделіп жүріп, сахнадан шығып кетеді.  

2-ші көрініс
1-диалог. Сәбит, Шапақ. 
Музыка. Терме баяу айтылып тұр. «Адамның бір 

қызығы, ай-хей, бала деген. Баланы әлпештейді-
оу,ана деген. Тырмыштап қу дүние-ай жинағанмен, 
бір күні артта шіркін, оу, қалады екен...» Перзентхана 
ауласына Сәбит ақсақал мен кемпірі Шапақ кіріп келе 
жатыр. Бір-бірін сүйемелдеп алған.

Сәбит: /даусы қырылдап/ Ия, Құдай, бүгін бізді 
құралақан қайтармашы. Бір шикіөкпені сыйға тартшы, 
өтінем. Бір перзентке зар болдым ғой. Зарымды неге 
естімейсің Жаратқан?!

Шапақ: /Қолын шалының қолтығынан жұлып алып/ 
Зарлай бермеші қубас-ау. Бұйырғаны болса берер. 
Болмаса ертең де күн бар ғой. Жетімдер үйінен-ақ 
бағып алайық ұл баланы десем, болмайсың ғой. Жоқ, 
маған ондай керек емес, перзентханадан әлі бауырын 
көтермеген сәбиді алам деп. Кім саған өз баласын мә 
деп бере қойсын, а?! 

Сәбит: /Кемпіріне одырая қарайды/ Зарламағанда 
қайтем кемпір?! Сенің де пұшпағың қанамады ғой. 
Кім көрінгеннің баласына емініп, өміріміз бос қалды. 
Қартайғанда артыңнан ерер қараң болмаса, тізгін ұстар 
қамшыгерің болмаса өмірдің мәні не?

Шапақ: /Қолын бір сілтеп/ Қартайғанда қақсамай 
жас кезіңде неге бала асырап алуға ниет қылмадың?! 
Енді кеп шал болғанда ұл керек деп миымды жейсің. 
Бұйырғаны болса әлі-ақ ұлыңды алдыңа алып тербетіп 
отырасың. 

Сәбит: /Ашуы тарқап, әжімдері жазыла/ Е, кемпір, 
сөйтші енді. Бүгін бір жақсы түс көрдім. Атқа мініп 
туған ауылымның шетінде шауып жүр екенмін. Артым-
да бір бала құлдыраңдап жүгіреді. Кенет қолымдағы 
қамшып сусып жерге түсіп кетті. Қамшымды алайын 
деп тізгінімді тартып, артыма бұрыла берсем, «Көке, 
қамшыңызды алыңыз» деп әлгі бала жердегі сегіз та-
спа өрімді қолыма беріп жатыр. Әй, бұл Жаратқанның 
мейірімінің түскені болар бізге. Бүгін қуанышпен 
қайтармыз үйге. Қара да тұр. Айтқаным келеді. Тек 
Құдайдың көзі түзу болсын деп тіле бізге.  

Шапақ: /Иегі кемсеңдеп/ Әумин, әумин шал-ау, 
айтқаның келсін. Осы перзентхананың есігін күзеткелі 
қанша күн болды. Біздің де зарымыз жеткен шығар 
Жаратқанға.

2-диалог. Жақан, Сәбит, Шапақ
Осы сәтте Жақан перзентхана сыртында әлдекіммен 

ұялы телефон арқылы сөйлесіп жатады. Сәбит пен 
Шапақ оның сөйлегенін естіп тұр.

Жақан: Ия, ия, Алтынай қазір перзентханаға кіріп 
кетті. Ну, мам, білесің ғой енді, ол баланы туғанмен 
қалай асыраймыз?... Мен әлі диссертациямды қорғап 
та үлгермедім, білесіз ғой... Қазір шынымды айт-
сам мұрнымнан шаншылып жүрмін... Ғылым жолы – 
құрбандық талап ететін қиын жол ғой.. Баланы бағу 
да оңай шаруа емес... Аяғымызға оралғы болады ғой 
бала... Ол да жұмыс істемесе жағдаймыз қиындап 
кетеді... Жалғыз менің стипендиям пәтерақыға да 
жетпейді... Ну, ренжімеші енді мам, Құдай қаласа бо-
лады әлі талай баламыз... Немере бағудан шаршайсыз-
дар... Алтынай да осылай жасағанымыз дұрыс деп отыр 
ғой... Ия, екеуміздің келісіміміз. Баланы... енді осында 
қалдырамыз да. Қазір бала асыраушылар көп қой... 
Аха, еш уайымдамаңыздар, ия. Ең бастысы Алтынай өзі 

аман шықса болғаны... Қалай шығады, хабарын берем 
ғой өзіңізге... Ал, жақсы мам, аман болыңыздар...

Шапақ: /Шалына күлімдей қарап/ Сәкесі, естідің бе, 
мына жігіт баласынан бас тартып отыр. Жүр сөйлесіп 
көрелік. Сенің түсіңе кірген осы боп жүрмесін. 

Сәбит: /Таяғына сүйене басып/ Әй, сен өткен 
жолғыдай қайдағыны айтып, жас жігіттің басын 
қатырмашы. Мен өзім сөйлесейін. Әйтпесе баласын 
бізге бермейміз деп ат-тонын ала қашып жүрер. 

Екеуі Жақанның жанына таяп келеді. 
Сәбит: /қолын ұсына/ Амансың ба, балам? Қал-

жағдайың қалай?
Жақан: /Ол да екі қолын ұмсына түсіп/ 

Ассалаумағалейкум қариялар. Өздеріңіз қалайсыздар? 
Күйлі-қуаттысыздар ма?

Шапақ: /Басын ие амандасып/ Көп жаса құлыным. 
Сәбит: /Сақалын сипаған күйі/ Шүкір-шүкір. Өлмеген 

соң жүрміз да құлыным. 
Жақан: /Күле сөйлейді/ Ақсақал-ау, қайдағы өлген?! 

Жап-жассыздар әлі. Немерелеріңізді көруге келген бо-
ларсыздар? Үйде отырып шыдай алмадыңыздар ғой, 
солай ма?

Сәбит: /Жанарын алысқа қадап/ Е, қалқам, қайдағы 
немере? Бір перзентке зар боп жүрген жоқпыз ба. Не-
мере сүюді жазбас енді біздің мына бақ қонбайтын қу 
басқа. Жас кезде қызмет қуып, балалы болуға асықпай 
жүре беріппіз ғой. Енді аяққа тұрып, оң-солымызды та-
нып, қызметте де жоғарылап, бала иісін аңсай бастаған 
тұста мына шешеңнің пұшпағы қанамай қойды. Басқа 
салды көндік. Не шара дейсің Құдайдың ісіне. 

Жақан: /таңдана қалып/ Даааа, қиын екен ақсақал 
жағдайларыңыз. Кешірім өтінем орынсыз сұрағыма. 

Сәбит: /Жанарын Жақанға тура қадап/ Жә, ештеңе 
етпейді ұлым. Бағана сыртыңда тұрып сөзіңді естіп 
қалдым. Ғылым жолында жүрген сияқтысың. 

Жақан: Ия, ақсақал. Биотехника саласында ғылыммен 
шұғылданып жатырмын. Жуырда диссертация қорғауым 
керек. Келіншегімнің аяғы ауырлап... Бірақ та... баланы...

Сәбит: Әй, жастар-ай. Аяғымызға оралғы болады 
дейсіңдер ғой...

Жақан: Ия, ия, ақсақал, соны айтсам келініңіз 
түсінбейді ғой. Әзірге баланы қоя тұрайық деп әрең 
көндірдім. 

Сәбит: /өтірік аңқауси/ Сонда, баланы... балаңды... 
осында қалдырмақсың ба?

Жақан: /ақтала сөйлейді/ Ақсақал, қалдырғанда... 
не ғой... біздің қазір жағдаймыз жоқ бала қарайтын. 
Күтім керек дегендей жас сәбиге... Қазақтың жастарын 
білесіз, пәтерден пәтер ауыстырып, суық үйде қыста 
қатып отырғанымыз. Сонда балаға қиын дегендей...

Сәбит: Есімің кім өзіңнің?
Жақан: Жақан болады ата. Болашақта күллі ғалам 

атын жатқа айтатын Жақан Алтаевич!
Сәбит: Келін шырақ көнді ме оған, енді, былай...
Жақан: Көндірдім ақсақал әзер дегенде.
Сәбит: /жалынышты үнмен/ Балам, онда... осы 

перзентхананың есігін күзеткеніме бірнеше жылдың 
жүзі болды. Сәби іздеп. Сен, сен балаңды бізге 
қалдыршы. Үстінен құс ұшырмай өсіреміз. Бір шикі 
өкпенің зары өтті.

Жақан: /абдырап/ Баланы ма... сіздерге... пожалуй-
ста... Бас дәрігермен келісіп, алсаңыздар болады... 

Сәбит: /қуаныштан көзіне жас алып/ Рахмет ай-
налайын, рахмет саған! Құдай ғұмыр жасыңды ұзақ 
қылсын. Жолыңа тек жақсылық бітсін... Құдай менің 
көз жасымды көрген екен. Түсім де ақ түс болды...

Сәбит пен Шапақ елпілдеп, емхана есігіне қарай 
жүгіре басып жөнеледі.

Жақан: /Дауыстап/ Ақсақал, ақсақал, бір өтінішім 
бар. Ұлымның атын Бату деп қойыңызшы. Күндердің 
күнінде кездесіп те қалармыз, бәлкім...

Сәбит пен Шапақ: /қосамжарлана/ Мақұл! Мақұл, 
айтқаның болсын! Сен айтқан есімді береміз балаға...

3-ші көрініс
Сол баяғы емхананың алды. Көнерген. Тоза бастаған. 

Жақан мен Алтынай қартайған. Қолтықтасып келе жатады.
Жақан: /тамағын кенеп/ Ия, Жаратқан! Көз жа-

сым көл болсың, жанарым суалып, көр болсын. Тура 
жолдан адасқан, ғылым қуып, Алланың ақ ісіне қарсы 
шыққан пендеңді кеше гөр. Рақымыңды төге гөр. Адам-
нан туған бір перзент бер. Өзім вакуумда жасаған ба-
лалар сезімсіз өсті. Бауырыма бірден он баланы басып 
ем, оны да кетті жан-жаққа. Ата-анаға деген құрметті 
білмеді. Елін сыйлап, жерін сүймеді. Өз қалауының 
құлы болып, тентіреп кетті. Өмірімнің көбі кетіп азы 
қалғанда, жазы кетіп күзі қалғанда адамнан туған 
нәрестені құшақтағым келді. 

Алтынай: /шарасыз сөйлеп/ Тілегіңді естір ме екен, 
Тәңірі? Жас кезіңде жаза басып, күллі әйелді бала 
туу азабынан құтқарам деп жан салдың. Құтқардың 
да. Ғылымыңды жетілдіріп, үш-ақ айда жетілдіріп 
шығардың ғой баланы. Сол балалар бірақ та, не 
сезімсіз, мейірімісіз боп өсті. Мейірімсіз ғасырдың орна-
уына сен кінәлісің. Сен...

Жақан: /селсоқ қана/ Айта бермеші жаным. Адамның 
жүрегін жаралай бердің ғой. Онсыз ұйқым қашып, ма-
зам кетіп жүргенін білесің ғой. Жас едік біз ол кезде, 
жалындап-ақ тұр едік. Ғаламда жоқ жаңалық жасай-
мыз деп талпындық. Жасадық та, алайда өкініштен 
қан құстық. Біз өсірген балалар, бейне робот болды  
да шықты. Адамның бойына адамгершілік, ізгілік дәнін 
тек Алла ғана себеді екен. Біз қалыбын жасағанмен, 
оның ішкі әлемін қалыптастыра алмайтынымызды ой-
ламаппыз. 

Бір бөлімді үш көріністі пьеса
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аман шықса болғаны... Қалай шығады, хабарын берем 
ғой өзіңізге... Ал, жақсы мам, аман болыңыздар...

Шапақ: /Шалына күлімдей қарап/ Сәкесі, естідің бе, 
мына жігіт баласынан бас тартып отыр. Жүр сөйлесіп 
көрелік. Сенің түсіңе кірген осы боп жүрмесін. 

Сәбит: /Таяғына сүйене басып/ Әй, сен өткен 
жолғыдай қайдағыны айтып, жас жігіттің басын 
қатырмашы. Мен өзім сөйлесейін. Әйтпесе баласын 
бізге бермейміз деп ат-тонын ала қашып жүрер. 

Екеуі Жақанның жанына таяп келеді. 
Сәбит: /қолын ұсына/ Амансың ба, балам? Қал-

жағдайың қалай?
Жақан: /Ол да екі қолын ұмсына түсіп/ 

Ассалаумағалейкум қариялар. Өздеріңіз қалайсыздар? 
Күйлі-қуаттысыздар ма?

Шапақ: /Басын ие амандасып/ Көп жаса құлыным. 
Сәбит: /Сақалын сипаған күйі/ Шүкір-шүкір. Өлмеген 

соң жүрміз да құлыным. 
Жақан: /Күле сөйлейді/ Ақсақал-ау, қайдағы өлген?! 

Жап-жассыздар әлі. Немерелеріңізді көруге келген бо-
ларсыздар? Үйде отырып шыдай алмадыңыздар ғой, 
солай ма?

Сәбит: /Жанарын алысқа қадап/ Е, қалқам, қайдағы 
немере? Бір перзентке зар боп жүрген жоқпыз ба. Не-
мере сүюді жазбас енді біздің мына бақ қонбайтын қу 
басқа. Жас кезде қызмет қуып, балалы болуға асықпай 
жүре беріппіз ғой. Енді аяққа тұрып, оң-солымызды та-
нып, қызметте де жоғарылап, бала иісін аңсай бастаған 
тұста мына шешеңнің пұшпағы қанамай қойды. Басқа 
салды көндік. Не шара дейсің Құдайдың ісіне. 

Жақан: /таңдана қалып/ Даааа, қиын екен ақсақал 
жағдайларыңыз. Кешірім өтінем орынсыз сұрағыма. 

Сәбит: /Жанарын Жақанға тура қадап/ Жә, ештеңе 
етпейді ұлым. Бағана сыртыңда тұрып сөзіңді естіп 
қалдым. Ғылым жолында жүрген сияқтысың. 

Жақан: Ия, ақсақал. Биотехника саласында ғылыммен 
шұғылданып жатырмын. Жуырда диссертация қорғауым 
керек. Келіншегімнің аяғы ауырлап... Бірақ та... баланы...

Сәбит: Әй, жастар-ай. Аяғымызға оралғы болады 
дейсіңдер ғой...

Жақан: Ия, ия, ақсақал, соны айтсам келініңіз 
түсінбейді ғой. Әзірге баланы қоя тұрайық деп әрең 
көндірдім. 

Сәбит: /өтірік аңқауси/ Сонда, баланы... балаңды... 
осында қалдырмақсың ба?

Жақан: /ақтала сөйлейді/ Ақсақал, қалдырғанда... 
не ғой... біздің қазір жағдаймыз жоқ бала қарайтын. 
Күтім керек дегендей жас сәбиге... Қазақтың жастарын 
білесіз, пәтерден пәтер ауыстырып, суық үйде қыста 
қатып отырғанымыз. Сонда балаға қиын дегендей...

Сәбит: Есімің кім өзіңнің?
Жақан: Жақан болады ата. Болашақта күллі ғалам 

атын жатқа айтатын Жақан Алтаевич!
Сәбит: Келін шырақ көнді ме оған, енді, былай...
Жақан: Көндірдім ақсақал әзер дегенде.
Сәбит: /жалынышты үнмен/ Балам, онда... осы 

перзентхананың есігін күзеткеніме бірнеше жылдың 
жүзі болды. Сәби іздеп. Сен, сен балаңды бізге 
қалдыршы. Үстінен құс ұшырмай өсіреміз. Бір шикі 
өкпенің зары өтті.

Жақан: /абдырап/ Баланы ма... сіздерге... пожалуй-
ста... Бас дәрігермен келісіп, алсаңыздар болады... 

Сәбит: /қуаныштан көзіне жас алып/ Рахмет ай-
налайын, рахмет саған! Құдай ғұмыр жасыңды ұзақ 
қылсын. Жолыңа тек жақсылық бітсін... Құдай менің 
көз жасымды көрген екен. Түсім де ақ түс болды...

Сәбит пен Шапақ елпілдеп, емхана есігіне қарай 
жүгіре басып жөнеледі.

Жақан: /Дауыстап/ Ақсақал, ақсақал, бір өтінішім 
бар. Ұлымның атын Бату деп қойыңызшы. Күндердің 
күнінде кездесіп те қалармыз, бәлкім...

Сәбит пен Шапақ: /қосамжарлана/ Мақұл! Мақұл, 
айтқаның болсын! Сен айтқан есімді береміз балаға...

3-ші көрініс
Сол баяғы емхананың алды. Көнерген. Тоза бастаған. 

Жақан мен Алтынай қартайған. Қолтықтасып келе жатады.
Жақан: /тамағын кенеп/ Ия, Жаратқан! Көз жа-

сым көл болсың, жанарым суалып, көр болсын. Тура 
жолдан адасқан, ғылым қуып, Алланың ақ ісіне қарсы 
шыққан пендеңді кеше гөр. Рақымыңды төге гөр. Адам-
нан туған бір перзент бер. Өзім вакуумда жасаған ба-
лалар сезімсіз өсті. Бауырыма бірден он баланы басып 
ем, оны да кетті жан-жаққа. Ата-анаға деген құрметті 
білмеді. Елін сыйлап, жерін сүймеді. Өз қалауының 
құлы болып, тентіреп кетті. Өмірімнің көбі кетіп азы 
қалғанда, жазы кетіп күзі қалғанда адамнан туған 
нәрестені құшақтағым келді. 

Алтынай: /шарасыз сөйлеп/ Тілегіңді естір ме екен, 
Тәңірі? Жас кезіңде жаза басып, күллі әйелді бала 
туу азабынан құтқарам деп жан салдың. Құтқардың 
да. Ғылымыңды жетілдіріп, үш-ақ айда жетілдіріп 
шығардың ғой баланы. Сол балалар бірақ та, не 
сезімсіз, мейірімісіз боп өсті. Мейірімсіз ғасырдың орна-
уына сен кінәлісің. Сен...

Жақан: /селсоқ қана/ Айта бермеші жаным. Адамның 
жүрегін жаралай бердің ғой. Онсыз ұйқым қашып, ма-
зам кетіп жүргенін білесің ғой. Жас едік біз ол кезде, 
жалындап-ақ тұр едік. Ғаламда жоқ жаңалық жасай-
мыз деп талпындық. Жасадық та, алайда өкініштен 
қан құстық. Біз өсірген балалар, бейне робот болды  
да шықты. Адамның бойына адамгершілік, ізгілік дәнін 
тек Алла ғана себеді екен. Біз қалыбын жасағанмен, 
оның ішкі әлемін қалыптастыра алмайтынымызды ой-
ламаппыз. 

Алтынай: Жә-жә жетер! Күнде айтар жырыңды 
жырлай бермей тоқтатшы. Сенің осы зарыңнан, басым 
ауыратын болыпты. Енді одан мына перзентхананың 
басшысына жолық та, өткнеде берген ақшаңның үстіне 
тағы да сондай ақша беріп, еселеп қой. Бүгін өзі бекер 
звондамаған шығар. Бір келіншек баласынан бас тар-
тып, туғаннан соң алмаймын депті ғой. Оған да ақша 
беріп қоялық. Әйтпесе айнып жүрер. Шақалақты алып 
кетем деп. 

Жақан: Ия, ия кемпір келісем, сөзіңнің де жаны бар. 
Қанша ақша керек десе де берем ғой. Тек сол шақалақты 
тезірек көрсетсе екен. «Мінекей, балаңызды алыңыз» 
деп қолыма ұстатса ғой. Әй, арманым болмас еді. 

Перзентхана алдында бозбала телефонмен сөйлесіп 
тұр. Сәбит пен Алтынай тыңдай қалады.

Бозбала:  /ашуланып/ Алоу, неге трубканы қоя 
бересің, а?! Уақытың жақындап қалса неғыл дейсің енді 
маған? Саған қанша рет айттым мен, маған бала қажет 
емес деп. Ұл болса қайтейін?! Саған да керек болмаса 
сонда қалдырып кет. Дәрігерлер өздері біледі. Сата ма, 
басқа біреуге бағуға бере ме. Менің онда шаруам жоқ. 
Келістік қой, енді менің басымды қатырмайсың. Мен 
сенің маңыңа да жуымаймын. Машина керек дедін, ма-
шинаны үйіңнің алдына апарып қойдым. Болды, осы-
мен қатынасымыз үзілді. 

Алтынай: Жақан-ау, мынау сол баласынан бас тар-
тып жатқан қыздың жігіт сияқты ғой. Барып сөйлесіп 
көрсеңші. Ұл екен және де баласы. Құдайдың форточ-
кадан бергені деген, міне, осы. 

Жақан: Өзім де солай топшылап тұрмын. Тәуекел 
деп көрейік сөйлесіп. Ана қызға машина да әперген 
сыңайлы. Сол темірін мен-ақ әперейін. Бірақ, Алтын-
жан, ана босанып жатқан қыз біздің вакуумда өскен 
бала сияқты. Сезімсіз пәле ғой...

Алтынай: Оны қалай біле қойдың? 
Жақан: Енді, мынау біздің құрыған, ілуде бір ана 

құрсағынан бала туылатын заманда жатырындағы ша-
ранадан бас тарта ма есі дұрыс әйелдер?

Алтынай: /кекесінмен/ Заманның тыныш кезінде 
сен де маған бас тартқызған жоқпысың?!

Жақан: /жорта ашуланып/ Түүүййй, сенде бір. Бас 
десе құлақ деп. Жүр одан да ана жігітпен сөйлесейік. 

Екеуі Бозбалаға жақындайды. 
Жақан: Қалың қалай, балам!
Бозбала: Салам шал!
Жақан: Жап-жас болып перзентхана алдында не 

іздеп жүрсің?
Бозбала: Оның саған керегі не шал?
Жақан: Сөз ауаны солай болған соң сұрап жатқаным 

ғой. 
Бозбала: Жөніңізге жүрсеңізші. 
Жақан: Жарайды балам, кешір мені. Қартайған соң 

орынсыз сұрақ қоя беретін боп кеттік. Сенен бірнәрсе 
сұрасам бола ма?

Бозбала: /жақтырмай қарап/ Ну, сұра. 
Жақан: Естіген құлақта жазық жоқ. Баған бір сөзіңді 

естіп қалды. Перзентхана ішіндегі қызың сияқты ғой.
Бозбала: Сөйтсе...
Жақан: Аяғын ауырлатып қойдың ғой? Ендің бала-

дан бас тартып тұрсыңдар екеуің де. Дұрыс түсіндім бе?
Бозбала: Не, мені тергейін деп тұрсың ба, шал?
Жақан: Жоға да құлыным. Тек бір өтінішім бар еді...
Бозбала: Айтсаңшы енді. Қылқылдамай. Өтініш, 

өтініш дейді ғой...
Жақан: /естімеген сыңай танытып/ Бізге бір бала 

керек еді. Сендерге қажет болмаса бізге қисаңдаршы 
ұлдарыңды.

Бозбала: Шал мен кемпір болғанда ма? Вакуумнан-
ақ жетілдіріп алмадыңдар ма баланы?

Алтынай: /сөзге араласып/ Вакуумы құрысын. Атай 
корме ол пәлені.

Жақан: Балам, сенен өтініп сұраймын. Балаңды бізге 
берші. Қалаған ақшаңды төлеуге әзірмін. 

Бозбала: Ақша деймісің, шал?
Жақан: Ия, ақша қажет болса – ақша, алтын десең 

– алтын берейін. 
Бозбала: Ақша деген кімге артықтық етіпті. Сонда 

қанша бере аласың?
Жақан: Қалауың болсын. Неше сұрасаң да берем. 
Бозбала: Миллион сұрасам да ма?
Жақан: Оған да көнем.
Бозбала: /қуанып/ Ал келістік ендеше. Қане 

ақшаларың?
Жақан: /кемпіріне бұйыра/ Алтынай, әкел бері 

сөмкені. Бір перзенттің жолына садаға.   
Бозбала сөмкені алып жүгіре басып кетеді. Кенет 

тоқтай қалады да артына бұрылып.
Бозбала: Шал, саған бір өтініш бар, орындайсың ба?
Жақан: /сасқалақтап/ Айт, айта ғой, жер басып тірі 

жүрсем орындаймын бәрін де. 
Бозбала: Баламның атын Жақан деп қойшы. Менің 

негізгі әкемнің аты Жақан екен. Жол апатынан қайтыс 
бопты. Марқұмның аруағы риза болсын. Аты өшпесін. 
Жақан деп атарсыз.

Жақан: А-а-а, Жақан деймісің?
Бозбала: /асығып/ Ия, Жақан деп атаңыз.
Жақан: Балам, өзіңнің аты-жөнің кім, айтып кетші.
Бозбала жүгіріп бара жатады. 
Бозбала: Менің аты-жөнім – Сәбитов Бату Жақанұлы.
Жақан: Батууу...
Жақан есінен танып құлап түседі. Алтынай басын 

сүйей беріп, аңырап жылап жібереді. Шымылдық жа-
былады.

Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ

Төккен дәйім көңілдерге  жарығын,
Адам іздер ізгіліктің парығын.
Өмірдің өз жазылмаған заңы бар –
Адал еңбек болар мәңгі тағылым!

Тағылыммен тағдыр жолы  көрікті,
Соны білген жандар терін төгіпті.
Дихан Баба, Айтжанқызы Күләшқа,
Ақ жарылып, ақ батасын беріпті...

Әкесі Айтжан жарқылдаған жас еді,
Жас болса да, бір әулетке бас еді.
Маңдай терін тамшылатып  табатын,
Ұрпағына бергені адал ас еді...

Соғыс бұзды бейбіт өмір келбетін,
От пен оққа орап алып жер бетін.
Әкесі де қан майданға  аттанып,
Қолына ұстап  қалды жалғыз суретін.

Дейтін: «Әкем фашистерді жеңеді,
Жеңістен соң үйге қайтып келеді.
Өз орнына еңбек етіп есейген,
Күләш қызын мақтанышпен көреді...»

Балауса қыз басты әке орынын,
Неге менің дейтін іштей, сорым мың?!
Сағынғанда майдандағы әкесін –
Көзінде жас, жүрегінде толы мұң.

Соғыс жалмап, балалық шақ, арманын,
Қиялдаумен атыратын таңдарын.
Қарақағаз келген сәтте майданнан,
Бірақ білді жетім болып қалғанын.

Көздің жасы төгілді енді жосылып,
Зәукеш ана, балауса қыз  қосылып...
Бейбіт күннің ұқпай жүрген қадірін,
Асып-тасқан ағайын жұрт, осыны ұқ.

Шежіндегі шерлі тағдыр күйбелең,
Дүйім жұртты майданға деп сүйреген.
Жеңіс үшін шұлық тоқып, мал бағып,
Анасы бір  демалуды білмеген...

ДИХАН БАБА БАТА 
БЕРГЕН БАТЫР ҚЫЗ

Социалистік Еңбек Ері Күләш Айтжанова 80 жаста

Қанша үйде үзілді үміт, сынды арман,
Соғыс тажал, бірді беріп, мыңды алған.
Жиырмасыншы ғасырдағы жетімдер,
Жесірлердің көз жасымен шыңдалған.

Біздің Күләш тумысынан өр еді,
Сол жылдарға өрлік еді керегі.
Өлді деуге қимай оның  жүрегі,
Әкем бір күн келеді деп сенеді.

Қой да қырықты, жүгері де суғарды,
Адал еңбек үшін ғана туған-ды.
Күндігіне  жетпіс-сексен қой қырқып,
Артта  ылғый  қалдыратын  ұлдарды.

Жүрегінде жүргенімен жүз үміт,
Қыз болған жоқ отыратын сызылып.
«Айтжанның бұл, қырықтықшы қызы ғой»,
дейтін еді, көрген адам қызығып.

Жетелейтін қайраты мен жастығы,
Жайқалсын деп туған жердің астығы!
Жүгеріге сушы бол деп шақырды,
Ыбырайымжан аға,  колхоз бастығы.

Сушы болды иыққа сап кетпенін,
О да қызық, енді ойласа көктемін.
Бүгін елдің құрметіне бөленсе –
Жұрт біледі маңдай термен жеткенін.

Қой да бақты «үй-риттап» отарды,
Сөйте жүріп үлкендерден бата алды.
Алла қолдап, отыз екі жасында,
Социалистік Еңбек Ері атанды!

Қаршадай қыз солай міне, ерледі,
Қамқор болған жақсы жандар сенгені.
Жанындағы жаны жомарт достарын,
Өз басынан зәредей кем көрмеді.

Бірге жүріп, сезіп көңіл  пәктігін,
Бірге көрді жарқын өмір шаттығын!
Ауылдасын туысым деп түсінді,
Биік ұстап, силастықтың ақ туын!

Дос-әпкесі – Еңбек Ері Әдәләт,
Жүрегі кең еді-ау нағыз қазанат!
Бірге жүріп, қиындықты бір көріп,
Етуші еді қолда барға қанағат.

Ел сенімін ақтау нағыз тәтті арман,
Әкелерден аманат қып ап қалған.
Санасынан жалғыз сәтке шығармай,
Жүрегінің тереңінде сақталған.

Терің тамбай, биікке адам  шығар ма,
Сана керек оның сырын ұғарға.
Жаркентімнің топырағынан жаралған,
Бас иеміз Күләш атты шынарға!

Сексен жасқа келіп тұрған кезіңіз,
Жаныңыз жас, соны  әпке, сезіңіз!
Еңбекпенен Ер атанған Анаға,
Арналады жырымыз да, сөзіміз!

                                           23.09. 2019 ж.

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ, 
ақын, Қазақстан 

Жазушылар
Одағының мүшесі,

Панфилов ауданының 
Құрметті азаматы.
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Шешеміз Жаманбекқызы Тұрған 
1940 жылы Қытай Халық Республикасы, 
Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданы, 
Іле-Қазақ автономиялық облысына 
қарасты Талқы елді мекенінде дүниеге 
келген. Әкесі Жаманбек атамыз ауқатты 
кісі болған екен. Бірақ, сол байлыққа өз 
еңбегімен жеткен адам деседі. Тумысынан 
өте еңбекқор, нағыз шаруақор адам 
болған екен. Нағашы атамыз Құткелдінің 
үш баласы болыпты. Олар Наурызбай, 
Жөкімбай, Жаманбек. Жаманбек атамыз 
тоқалдың баласы болғандықтан қысым 
көріп өскен екен. Ағасы Әпсүгір елінің 
«ата кәсібімен» айналысса керек, түнде 
сойып келген малдарының еттерін 
қазылған ұраның ішіне тығып, үстіне киіз 
жауып, Жаманбек атамызды жылатып 
үстіне отырғызып қояды екен. Іздеп 
келген елдер жылап отырған жетім баланы 
көріп, жандары ашып, кетіп қалады екен. 
Нағашы атамыз кішкентайынан өзін өзі 
алға сүйрепті. Кендір қурайдан арқан 
есіп, оны сатып дүниенің басын құраған 
екен. 

Ат жалын тартып мінген соң Жібікен 
нағашы апамызбен отау құрыпты. Апамыз 
жеті құрсақ көтеріпті. Содан екі-ақ бала 
аман қалған. Бірі – менің шешем, екіншісі 
нағашы ағам – Елеусіз. Шешеме дейінгі 
балалары тоқтамай шетіней беріпті. Сонда 
нағашы атам Құдайдан бала сұрап: «Ей, 
Алла, құлағы керең, мұрны пұшық болса 
да ізімді жалғастыратын бір бала бер», – 
деп Жаратушыға жалбарыныпты. Нағашы 
апамыз атамызға: «Құдайдың баласы 
жетпейді дейсің ба? Сұрасаң, дұрыстап 
сұрамайсың ба? Берсе, дұрыстап берсін. 
Бермесе, басына қойып жатсын», – деп 
ұрсатын көрінеді. Осыдан-ақ нағашы 
апамыздың қандай адам екені көрінеді. 
Шешеміздің кіндігін ырымдап Насызы 
деген (ер адам) дүнген кісіге балтамен 
кестіріпті. Ал, Елеусіз ағамның кіндігін 
ұйғыр кісіге кестіріпті. Қазақта бала 
тоқтамағанда басқа ұлтқа балтамен кіндік 
кестіретін жол болған. Бірінші Алла, 
екінші осы наным-сенімнің арқасы шығар, 
бүгінгі күні сол екі баладан қаншама 
ұрпақ өсіп-өнді. Өзімнің шешем он бір 
құрсақ көтерді. Нағашы ағамыздан төрт 
ұл – Қуаныш, Қуандық, Димаш, Думан 
және үш қыз – Нәзгүл, Мереке, Бақыт 
бар. 

Нағашы апамыз Қошқар руының 
қызы еді. Өте арынды, сөзге шешен, 
мақалдап-мәтелдеп сөйлейтін кісі 
болыпты. Ешкімнің бет-жүзіне қарамай 
айтып тастап отыра беретін, бірақ кек 
сақтап, жамандық ойламайтын адам 
болыпты. Апамыз арғы беттен Совет 
өкіметіне өтіп, бала-шағасының қызығын 
көріп, сексенге қараған шағында қайтыс 
болды. Нағашы атамыз Қытай өкіметінің 
байларға жасаған қысымына шыдамай, 
қайтыс болған деседі. 

Шешеміз байдың қызы болғандықтан 
арғы бетте шалқып өмір сүріпті. Ол 
кезде алтын тіс салу мода болса керек, 
шешемон жас шамасында әкесі аузына 
алтын тіс салғызып беріпті. Шешем жас 
кезінде өте көрікті, реңді кісі болған. 
Апамыз бері Советке өткенде қызы мен 
баласын бір сыныпқа беріпті. Шешем 
19 жасында (алтыншы сынып оқып 
жүргенде) әкеме тұрмысқа шығады. Әкем 
қызды көруге келіп, сөйлесейін десе, 
шешем тауық қораға кіріп, тығылып 
қалыпты. Ол кісіні тығылған жерінен 
іздеп тапқан әкем: «Мен ұнаймын ба?», 
– деп сұраса, шешеміз: «Апам біледі», 
– деп жауап беріпті. Әкем қалыңдықтың 
бұл сөзін құдаласуға келген Қожахан 
ақсақалға айтады. Ақсақал: «Е-е... онда 
болды. Апасы келісіп тұр», – деп екі 
жастың қосылуына себепкер болады.

Шешем болмысынан өте салмақты, көп 
сөйлемейтін, момын адам болған. Бірақ 
өз ісіне өте пысық, қолынан келмейтін 
ісі жоқ, он саусағынан өнер тамған 
ісмер кісі бопты. Оның бәрі шешесінен 
көрген тәрбиесі болса керек. Әсіресе ет, 
қымыз ұстағанда алдына жан салмайтын. 
Жылқының терісін өзі илеп, сабаны пішіп, 
тігіп қымызды тек сабада ұстайтын. 
Тазалыққа өте мән беретін еді. Біздің 
үйден дәм татқан небір басшылар, әкемнің 
достары, қонақтары ауыздарының суы 
құрып, қартайғанша айтып жүретін. 
Соғымның етін ұнның арасына сақтап, аса 
қадірлі қонақтарға күз, жаз айларында 
алдына тартатын. Бірде Қайырмада қой 
ұрықтандыратын пунктте отырғанда үйге 
бір сыйлы қонақ келіп, шешем ұнның 
түбіндегі етті шығарады. Ол ет үш-төрт 
жыл бұрын сойылған малдың жаясы мен 
қазысы екен. Үстіне еселеп жаңа ұн сала 
беріп, ет ыдыс түбінде қалып, сақталып 
тұра беріпті.

Шешеміз әр балаға, әр қонаққа өзінің 
жөн-жоралғысымен сыбағасын сақтап, 
дәм татқызып отыратын. Шешемнің 
жасаған көжесі, айраны, құрт-майы 
керемет дәмді болатын. Жүрген жері 
береке еді. Әкеміз: «Би болмасақ та 
би түсетін үй болдық. Соның бәрі осы 
жаман шешелеріңнің арқасы», – деп 
үнемі айтып отыратын. Үйге қанша қонақ 
келіп жатса да қабағын шытпай, күн-
түн демей қызмет қылатын. Бір күнде 
үш қозыны сойып, қонақ күткен күндер 
де болған. Сауып отырған сиыры, биесі, 
бала-шағасының тамағы, кір-қоңы, оты-
суы бәрі қабаттасып тұрса да асықпай 
жүріп, бәріне үлгеретін. Қатты еңбекқор 
адам еді. Әкемнің абыройын асқақтатып, 
мерейін үстем қылды. Өзі тасада қалып, 
көрінбей тұрса да ісі көрініп тұратын 
қайран шешем-ай! Балаларының бәрін: 
«Әкеңе айтам», – деп-ақ тәрбиелеп, әкені 
сыйлауды үйретті. Өзі әкемнің бетіне 
қарап сөйлемек түгілі, атын да атамаған. 
Сол арқылы әкемізді біздің көз алдымызда 
асқар таудай қылып абыройын асырып, 
от басындағы ер адамның қадірін 

ұрпақтарына үлгі қып көрсетті. Бұл не 
деген тәрбие, отбасылық құндылық 
десеңші. Әкеміздің айтқан сөзін екі етпей 
орындайтын. Шешем біреуді жамандап, 
әйел болып өсек айтпайтын. Әкеміз ылғи: 
«Сендердің шешелерің жұмаққа кіреді. 
Артық ауыз әңгімесі жоқ адам. «Басқа 
пәле тілден» деген, өсек-өтірік айтпады», 
– деп айтатын.

Бірде үйге әкемнің жолдастары келіпті. 
Сонда дастархан жайып, тамақ жасап 
жүрген шешем бір ауыз сөз сөйлемепті. 
Бөтен кісілер: «Бәкеңнің әйелі сөйлемей 
ме?», – деп сұрапты. Сонда әкемнің 
Айтқали деген құрдасы: «Ол кісі мылқау 
ғой», – деп шешемнен ымдап, сіріңке 
сұрапты. Шешем сіріңкесін әкеліп беріпті. 
Әлгі кісілер аң-таң болыпты. Бір уақытта 
ортада қызық анекдот айтылып, елдің 
бәрі күледі. Шешем де езу тартады. Сонда 
барып бөгде кісілер құрдастарының 
қалжыңдап отырғанын түсініпті.

Әкем дүниеден өткеннен кейін 
шешемнің жағдайы қиындай берді. 
Өзі сөйлемейтін адам ішінен тынып, 
сыңарынан айырылған аққудай 
ешнәрсеге қызықпайтын болды. Ол кісінің 
шыдамдылығына бәріміз тәнті болдық. 
Негізгі мәселе жүректе болғандықтан, 
жағдайы айтпаса да белгілі ғой. Ауруы 
меңдеп тұрса да қыңқ еткен дауысын 
шығармай, «еш жерім ауырмайды» деп 
емханаға барудан бас тартты. Өмірінің 
соңғы күндері ауруханада жатса да 
қиналғанын білдірмеді. Осындай 
сабырлықпен ажалды қарсы алған ол кісі 
«батыр ана» деген атқа лайық адам. 

Шешем балаларының ішінде мені 
ерекше жақсы көрді. Басымнан құс 
ұшырмай, үстіме кір жуытпай, ерекше 
еркелетіп өсірді. Мен де шамам жеткенше 
қызмет қылдым. Бірақ Шәмшат келіннің 
еңбегі ерен. Ол кісіге өз анасына 
жасамаған қызметті жасады. Өз анасынан 

АРТЫҢ КЕНІШ, 
БОЛСЫН ПЕЙІШ ОРЫНЫҢ...

Анамыз Нүптекеева Тұрған Жаманбекқызы жайлы естелік

артық қарады десем, артық айтқандық 
емес. Апасы да Шәмшатты көзінен таса 
қылмайтын. Үйден дүкенге шықса, 
«қашан келеді, қашан келеді?» деп 
елеңдеп отыратын. Бір жаққа қонаққа 
барамыз десек, «Шәмшат бара ма? 
Шәмшат барса, барамын» дейтін. Кейде 
Алматының шетіндегі қызының үйіне 
барса, «Шәмшаттар қашан келеді?» деп 
келінін сұрай береді екен. Ол жақта бір-
екі күн болған соң үйге қайтуға асығатын. 
Келін мен ене арасындағы сыйластық, 
түсіністік, қимастық әсілі осылай 
болса керек-ті. Қыздары: «Тәте, біз 
шомылдырайық», – десе, «Жоқ, Шәмшат 
шомылдырады», – деп отырып алушы еді. 

Шешеміз мәңгілік сапарға аттанатын 
күні Шәмшат ауруханада қасында болды. 
Ол кісі өзі ауруханада бар жоғы үш-ақ күн 
жатты. Жаны қатты қиналып жатса керек, 
үш минуттан артық жата алмапты. Басын 
көтеріп отырып түн ортасынан ауғанда 
көрпесін сипалап, жоғалған затын 
іздеп отырғандай болыпты. Шәмшат не 
іздегенін сұраса, «ине-жібімді жоғалтып 
алдым» деп айтыпты. Әйел адам қайтыс 
болса, ине-жіп тарататын ырым бар емес 
па? Құдай соны сездірсе керек. Тағы 
бір ретте Шәмшәттың көзі ілініп барып 
ояныпты. Артында бір адамның сұлбасы 
көрініпті. «Кімсіз?» деп сұраса, әлгі сұлба 
«Әзірейілмін» деп жауап беріпті. Ертесінде 
шешемді жан сақтау бөліміне алып кетті. 
Жан сақтау бөлімінде бір тәулік жатып 
қайтыс болды. Алыстағы қызы Ұлжанды 
күтсе керек. Әпкем жаназасына үлгеріп 
келді. 

Осындай ата-анамыздың болғанына 
Құдайға шексіз ризамыз. Ол кісілердің 
еңбегін қалай тырыссақ та өтей алмаспыз. 
Тек артында жақсы атақ, жақсы сөз қалып, 
ұрпақтарынан дұға-тілек үздіксіз жетіп 
тұрса дейміз. Осындай жақсы естеліктер 
қалып, ізгі ұрпақтың өсіп-өнуіне септігін 
тигізсе, сол кісілердің еңбегі аз да 
болса ақталғаны деп ойлаймын. Жатқан 
жерің жайлы, топырағың торқа болсын, 
жан анашым! Өлең жолдарын сіздің 
әруағыңызға арнаймын. 

Жан анам ұяң едің, момын едің,
Әкемізге асыл жар болып едің.
Сыңарынан айырылмас аққудайын,
Көп кідірмей тағы да соңына ердің.

Анашым, топырағың торқа болсын,
Жатқан жерің жайлы боп, нұрға толсын.
Тілеген дұғаларым қабыл болып,
Арттағы ұрпақтарың аман болсын.

Жан анашым, елден асқан момыным,
Асыл жар боп, тек отыңды қорыдың.
Жөнелдің тез ізін ала әкемнің,
Артың кеніш, болсын пейіш орының.

Нұрман НҮПТЕКЕЕВ


