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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 ауызды билердің, орақ 
тілді ақындардың, елге билік жүргізген болыстардың, өмірі өнегеге толы өнер адамдары мен өлкемізден шыққан даңқты 
тұлғалардың тарихынан хабардар болыңыз. Газетімізде Сіз үшін құнды, тың мақалалар жариялауға тырысамыз. Жазылу 
«Қазпоштаның» барлық бөлімшесінде жүргізіледі. Индексі – 65161. 

«Жаркент айнасы» газетіне 1 жылға жазылу бағасы - 2823 теңге.

(Жалғасы 4-5 бетте)

САХАЛИН СҮРГІНІ

Бұл оқиғаның жай-жапсарын маған Алматыда 
тұратын Жаркент тумасы, зиялы азамат Хамза 
Еспембетов айтып берді. Айтып қана берген 
жоқ, осыдан бір ғасырдың арысында ақ патша 
төрелерінің тарапынан болған қиянат-қорлыққа 
төзбей қарсы шыққаны үшін жазаланып, тіпті, 
Сібір емес-ау, Сібірден де әрі ит өлген жер 
Сахалинге айдалып, қияпатқа толы ғұмыр 
кешкен талайы өзгеше тағдырға қатысты біраз 
ақпаратты алдыма жайып салды. Бұлар Ресейдің 
Владивосток қаласы мен Сахалин облысының 
архив мекемелерімен жазысқан хаттар, Сахалин 
облысы үкіметінің, оның инвестициялар және 
сыртқы байланыстар министрлігінің хаттары, 
«Сахалинская правда» газетінен келген 
жауап, т.б. екен. Бір аңдағанымыз, архивтік 
деректерде аты біресе «Улотомбай», біресе 
«Ультомбай», біресе «Ултамбай» деп, ал тегі 
бірде «Джаксымбетов», енді бір жерлерде 
«Джаксанбетов» деп әртүрлі көрсетілген. 
Әрине, бұдан алдағы ақиқат әңгімеміздің мәні 
ешбір өзгермесе керек. Біздің жүгінеріміз батыр 
бабаның азан шақырып, ақ қойылған аты – 
Ұлтанбай…

…Уақыт мұнары көлегейлеген алыс жылдарда 
Жетісудың бір құйқалы пұш пағы – Жаркент өңірінде 
болған оқиға. ХІХ ғасырдың орта шамасында Жаркент 
қаласының да әлі тарих сахнасына шықпаған, 
карталарда таңбаланбаған кезі. Аумақтық бөлініс 
бойынша бұл атырап Құлжа ауданына қарапты. Сол 
уақыттарда суан ауылдарының бірінде шежіреден 
белгілі Молақ Елтінді батырдың ұрпағы Арқабайдың 
әулетінде тай-құлындай тебісіп Жақсымбет және 

Жақсылық атты соқталдай екі ұл өсіп келе жатады. 
Сайын сахараның еркебұлан жігіттері ержетіп 
үйленеді. Екеуі де ұлды болып қуанады. Жақсымбет 
шекесі торсықтай ұлының атын Ұлтанбай деп 
ұлықтап қойыпты. Ал Жақсылық өз перзентіне 
Еспембет деген елеулі есім беріпті. Олар да дұшпанға 
кеудесін бастырмас өр болып ержетіпті, дейді. Жетісу 
облысының әскери губернаторына Сүйдін қаласы, Іле 
ауданы 3-ші учаскесінің бастығынан 1872 жылы түскен 
санақ туралы рапортта суан болысының №7 ауылында 
Жақсылық Арқабаевтың әулетінде 6 түтін, 14 ер адам, 
12 әйел адам бар екендігі көрсетіледі. Бір айтатын жай, 
осы кездерде Ресейден қоныс аударушы келімсектер 
– казактар мен ерікті шаруа мұжықтар Жетісу жеріне 
өктемдей еніп, Қытаймен арадағы шекараның өн 
бойына әскери бекіністер мен қоныстар сала бас тайды. 
Әлбетте, осы жағдайда жергілікті халық, қазақтар 
өз атамекенінде ғасырлар бойы жайлаған жұртынан, 
жайлау-қоныстарынан ығыстырылғаны, көпе-көрінеу 
қиянатқа ұшырағаны басы артық дәлелді қажет етпес, 
сірә. Міне, бүгінгі күнге шейін де ел ішінде ұмытылмай, 
көнекөз ақсақалдардың айтуы бойынша, осындай 
әділетсіздіктерге қаймықпай, қасқайып қарсы шыққан 
жүрек жұтқан ерлердің бірі жаңағы Жақсымбеттің ұлы 
Ұлтанбай болған екен.

Осы Ұлтанбайдың бел баласы, Кеңес өкіметінің 
алғашқы жылдарында Жетісу-Жаркент өңірінен 
шыққан көзі ашық көрнекті қайраткерлердің бірі 
Зәріп Жақсымбетов белгілі жазушы Бексұлтан 
Нұржекеұлының «Жау жағадан алғанда» атты 
қалың романындағы қатпарлы оқиғаларда кеңінен 
көрсетілген. Сонымен бірге, үлкен шығарманың әр 
тұсында патшаның отарлау саясатына қарсы бас 

көтерген Ұлтанбай тағдыры аз сөзге көп мағына 
сыйғыза, сараң айтылып өткен екен. Енді осы жайдың 
көркем шығармада көрініс тапқан бір нұсқасына зер 
салайық.

«– Аға, шыныңызды айтыңызшы, – де ді Қасымхан 
Кітапбекке, – Зәріптің әкесі Сібірге не үшін айдалған? 
Оны сұрап отырғаным: осындағы бір білгіштер: 
«Ұрлық жасаған», – дейді. Ал өзі: «Пат шаның отарлау 
саясатына қарсы болғаны үшін», – дейді. Қайсысын 
дұрыс дейсіз?

– Соңғысы дұрыс. Зәріппен біздің таныс боп, туыс 
боп жүруіміздің өзі сол әкесінің сотталуына байланысты. 
Біздің ауылдың бір кісісін бәйге атына қызығып екі 
орыс, орыс болғанда солдат атып кетеді. Және сотсыз, 
дәнеңесіз аман құтылып кетеді. Соған ызаланған 
Ұлтанбай жайлауға келіп қайтып бара жатқан екі орыс 
төресін ұстап алып сүндетке отырғызып жібереді. 
Намыс үшін істеген. Қасыңда жолдастары бар, бәрін 
соттаған, содан аман қайтқаны жалғыз сол.

– Біреулер маған: «Қарағай тартып жүрген 
жазықсыз орыстарды ұстап алыпты» деп еді, – деді 
Әбубәкір мұртын сипай ойланып.

– Мен Ұлтанбай қарияның өз аузынан естідім. 
Жазамыз жеңіл бола ма деп: «Төре екенін білгеміз жоқ, 
қарағай тартып жүрген жай орыстар шығар деп ойлап 
ек», – деп, сотта біраз жалтарып көрген екен, соны 
шатастырған біреудің сөзі болар сіздің естігеніңіз.

– Е, әкесі әкелеріңіздің кегін қайтарған кісі болса, 
онда, дұрыс. Онда, онымен туыс болуға болады екен, 
– деді Қасымхан жымиып. Батыр кісінің баласы болды 
ғой Зәріп».

Тарихта ұлы жазушы А.Чехов қаламымен таңбаланып қалған қазақ 
Ұлтанбай Жақсымбетов тағдырынан бір үзік әңгіме

Конференция 

Құнды жәдігерлерді 
сақтау – парызымыз

Жуырда «Рухани жаңғыру» бағ-
дар  ламасы аясында «Жаркент меш-
іті» сәулет-көркемөнер музей інің мұ-
рындық болуымен «Көне тарихтың 
куәсі болған құнды жәдігерлерді 
сақтау және дәріптеу» тақырыбында 
аудандық ғылыми-практикалық кон-
ференция болып өтті.

Конференцияға аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінен Нұрәділ 
Бегімбет, аудандық оқу бөлімінен Анар 
Жақсылыққызы, «Жауынгерлік даңқ» 
музейінің меңгерушісі Қали Тұрдығазыұлы 
және де аудан мектептерінің тарих, 
география пән оқытушылары қатысты.

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында 
«Мен халқымның тағылымы мол 
тарихы мен ықылым заманнан арқауы 
үзілмеген ұлттық құндылықтарын кемел 
келешегіміздің өркендеуінің берік дің-
гегі ете отырып, әрбір қадамын нық 
басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 
қалаймын», – деп атап көрсеткендей, 
ел мұраты, ұрпақ болашағы жолындағы 
«Мәңгілік Ел» болуды мақсат тұтқан 
тәуелсіз еліміздің қоғамдық сананы 
жаң  ғыртудағы бағдаршамына ай нал-
ған тарихи құжаттан туындайтын мін-
деттерді жүзеге асыру, яғни ұлы дала 
руханияты, өркениеті мен мәдениетін 
таныту- мәдениет саласының басым ба-
ғыттарына айналып отыр. Ол - тарлан 
тарихымыздың тереңге тартқан тамырын, 
даналарымыздың дүниетанымын, баба-
ларымыздың тағылымын, ұлықты елі-
міздің, рухты жеріміздің елдігінің үрдісін, 
ерлігінің үлгісін таныту, өткеннің ұла ғатын 
бүгінгіге үйрету, келешекке үлгі ету.

Біздің «Көне тарихтың куәсі болған 
құнды жәдігерлерді сақтау және 
дәріптеу» ғылыми-практикалық конфе-
ренциямыздың басты мақсаты – музейлік 
маңызы бар заттарды сақтау және де 
өскелең ұрпаққа дәріптеу.

 Бүгінгі жаһандану заманында еліміздің 
тарихы мен айбарын халыққа танытып, 
тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолындағы 
жоспарлар мен істерді ел ішіне жеткізу 
маңызды да жауапты міндеттің бірі 
болып отыр. Осы орайда халқымыздың 
ғасырлардан тамыр тартатын өткенін, 
яғни, тарихын халық арасына, кейінгі 
ұрпаққа таратуда музейлердің маңызы 
зор. Музей – ғылыми, мәдени-тарихи 
орталық. Музейлер – бірнеше дәуірдің 
тарихын, этнографиясын, тарихи 
тұлғаларын, өнерін жинақы түрде 
ұрпақтан ұрпаққа жалғап отыратын 
институт. Сонымен қатар ол жинақталған 
мұраны ғылыми түрде зерттеп, зерделеп, 
халықтың тарихын, мәдениетін, салт-
дәстүрін танытып отырады.

Әбдімұрат РАЕВ,
«Жаркент мешіті» 

сәулет-көркемөнер 
музейінің меңгерушісі. 
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Жақында 
ғана «Алматы» 
баспасынан жер-
лесіміз, барша қазақ 
қауымына танымал 
ақын Әдепхан 
Төреханұлының 
«Белжайлаудың 
Әдеп ханы» атты 
кітабы жарыққа 
шықты. Аталмыш 
жинаққа кейінгі 
жылдары жазған 
өлеңдері, тол-
ғаулары мен 
қаламдастарының 
ойтолғаулары, 
пікірлері, зерттеулері 
және арнау өлеңдері 
рет-ретімен 
топтастырылған. 

Кітаптың І-бөлімі «Бабақоныс-Басатжұрт» 
аталып, онда «Белжайлау», «Тасыта бер Жетісудың 
ырысын», «Тауды аңсаймын», «Туған жерді аралап 
жүр қайталық», «Мұзбалақ» тағы басқа соңғы жылдары 
хатқа түскен өлеңдері, атақоныс пен туған жер 
табиғаты, жастық шақ туралы жыр шумақтары жан-
жақты жүйеленіп берілген. 

ІІ-бөлімі «Халықта бар небір сөз. Ізгілік іңкәр 
лебіздер» айдарымен беріліп, онда көптеген тәрбиелік 
мәнді, ғибратты сөздер мен қазақ жұртына танымал 
ақын, жазушылыр - Б. Нұржекеұлы, Ә.Дәуренбеков, 
Ұ.Асыл, Ж.Қорғасбектің тағы біршама аймаққа есімдері 
таныс руханият өкілдерінің ізгі лебіздері мен ардагер 
– ұстаз ақын ағамызға деген жүрекжарды ағеділ 
пікірлері айшықталған. Мәселен, ҚР Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері, алаштың арда жазушысы Бексұлтан 
Нұржекеұлы өзінің «Ауыл бар, ауылда да өмір бар» 
атты мақаласында: «...Оның ең басты қасиеті – туған 
жерін туған әке-шешесіндей жақсы көруі. Ол үшін 
әуелі перзенттік сезім керек, сонан соң ақ пен қараны 

Жаңа кітап 
жарыққа 
шықты
ажырататын ақыл керек, қала бере туған жердің арғы-
бергі тарихынан бірдеме білуің керек. Осының бәрі 
Әдепханда бар» - дей келе ақынның төрт жол өлеңіне 
назар аудартады:

Өртеңсайда бабамның даналығы қалған жер,
Қозы баққан әкемнің балалығы қалған жер.
Тұңғыш сүйіп марқайып, кенже сүйіп қартайып,
Жүзге келген әжемнің аналығы қалған жер, - деп 

әріден қозғап, толғанады. 
Расында да осынау жыр жолдарында ата-ана мен 

туған жерге деген перзенттік махаббат бір-бірімен 
қабысып, әдемі бейнеленген.

Және тағы бір алашқа аты мәлім қаламгеріміз Жүсіпбек 
Қорғасбектің ағаға арнап жазған «Белжайлаудың 
Әдепханы» мақаласында, «...Бірде ол кісі біз үй тігіп 
болғанша жарқыратып тай сойды. Бекең (Б.Нұржекеұлы) 
екеуі қатты қалжыңдасады екен. Әлде жастар зерікпесін 
деді ме, біраз жерге барысып қалды. Кезінде мұғалім 
болған, бүгін де үйірімен жылқы айдаған Әдекең:

Жалыным бар жанымда қызу денем,
Көктем, жазым, қысым, күзімменен.
Шөберемін атақты Салпық биге, 
Жеті атамнан қаракөк үзілмеген, – деп жырлап та, 

жырғап та жүрген адам». 
Міне, ақын ағамыздың арғы тегіне көз жүгіртсек, исі 

Суанда сөз ұстар болған Салпық би. Яғни, «Тұлпардың 
тұяғы, асылдың сынығы» деп, бабаларымыз айтқан 

аталы сөздің мәнісі Әдекеңе арналып айтылғандай дәл 
келіп-ақ тұр. Қай қырынан алып қарасаңыз да Әдепхан 
Төреханұлы көп ішінен көзге ұрып, өзіне еріксіз назар 
аудартатын бірегей дара тұлға екендігі бірден байқалады.

Кітаптың ІІІ-бөлімі «Еңкеймеген еменнің 
бұтақтары (шежіре)» деп берілген. Ол бөлімде бабасы 
Салпық биден қалған тәрбиелік мәні зор ұлағатты 
шешендік сөздермен және Әдекеңнің өз кіндігінен 
тараған ұл-қыздарының өмір жолдары жайында 
жазылған мәліметтерге кеңінен қанығасыз. Демек, жеті 
атаңды білу - «Жеті жұрттың қамын жеумен» бірдей. 
Көпшіл болу, адамгершілікті ту етіп ұстау, ағайынға деген 
бауырмалдық, ата салтты қастерлеу тағы басқа да ізгі 
қасиеттердің түп тегі, темірқазығы осы аталмыш «Жеті 
ата шежіресі» екендігін бәріміз де білеміз, қастерлейміз. 
Сондай-ақ, бұл жазбалардан немере, шөбере, 
жиендермен көркейіп, жапырақ жайған бәйтеректей 
өсіп-өніп отырған айтулы әулет екендігіне куә болып, 
көңіліңіз бір марқайып қалады. Бұл дегеніңіз аталмыш 
туындының баға жетпес құндылығының тағы бір қыры.

 Соңғы ІV-бөліміндегі «Сызба шежіреде» ататек 
шежіресінің сызбаша түрде берілуімен ерекшеленеді. 
Яғни, тегіңді білу, тектілік пен қан тазалығын сақтау 
қазақ елі үшін бәрінен жоғары тұрады. Шежіре тарқату 
тек қазақ ұлтының ғана маңдайына біткен даралық 
қасиеті екендегі баршаңызға мәлім. Сондықтан да келер 
ұрпақ үшін бұл қасиеттің бұзылмай сақталып, ұрпақтан-
ұрпаққа берілуі әр әулетке ауадай қажет.

 Сонымен жаңадан жарық көріп отырған кітап жайлы 
қысқаша сипаттамамызды аяқтай келе, санаға салмақ 
сала отырып, жанға жарық сыйлар тамаша туындыға 
ақжол тілейміз. Осынау руханият айдынына келіп 
қосылған бірегей шығарманы, туған мекенге деген шексіз 
махаббаттың мәрмәрдан соққан ескерткіші дерсің. Тұла 
бойы өнегеге тұнған жыр бұлағының қайнар көзі іспетті, 
ізгі тілектер мен нақыл сөздерге, жарқ етер тарихи 
сәттерге толы «Белжайлаудың Әдепханы» атты асыл 
қазынаның оқырман жұршылығына тартқан сапары оң 
болсын! Сәт сапар!

Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ

Қолымдағы Алматы облысының әкімі 
А.Ғ.Баталовтың қолдауымен жарық көрген 
«Жаркент өңірі: Өткені мен бүгіні» атты кітапты 
оқығанша асығудамын. Асығатын себебім, 
бұл кітаптың авторы өзіміздің Қали. Кәдімгі 
Ибрайымжанов Қали Тұрлығазыұлы. Жаркенттің 
жарқын жүзді азаматы. Туған жеріне туын тіккен 
жігіттердің бірі. Ол 2006 жылы Алаштың тұмарына 
айналған Түркістан қаласындағы Қазақстан-Ресей 
университетінің тарих және география факультетін 
бітірді. 2016 жылы Тараз инновациялық –
гуманитарлық университетінің тарих мамандығы 
бойынша магистратура тәмәмдап, Гуманитарлық 
ғылымдар магистры академиялық дәрежесін алды. 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. 

Осы жігіттен мен үнемі халық арасындағы тарихи 
әңгімелерді жиі естимін. Өзінің бойына біткен бар 
қасиетімен қоса, асып-саспайтын ұқыптылығы да барын 
байқадым. Бұл енді, арғы жағындағы көргендігін мегзеп 
тұрғандай болатын. Мен сонда асыл халқымыздың өткен 
тағдырын  дәл осындай азаматтар анықтай алатынына 
кәміл сенген едім. Алғашқы кітабы «Тұлпардың тұяғымен жазылған тарих» деп 
аталғанында да үлкен мән жатыр деп есептедім. Сүйсіне қуандым. Енді міне, дос-інімнің 
аталмыш екінші кітабы дүниеге келіп, ол қолыма тиіп отырса, оқуға мен асықпай, кім 
асығады. Зерттеулер, мақалалар, естеліктер топтастырылыпты. Жалпы қазақ жерінде, 
оның ішінде Жаркент өңірінде тұнып тұрған тарих қоймасының ғибраты  көп-ақ қой. 
Қалидың қазіргі жазып жүрген дүниелерін қызыға оқып жүрген мен, мына кітабына 
ешнәрсеге қарамай, бірден бас қойдым. Әдетіммен, мазмұнын ақтарайын. Бірінші 
бөлім: «Топыраққа көмілген тылсым тарих». Шындығында, қаншама қазынамыз 
топырақ астында жатыр. Сонау ежелгі Сақ қорғандары мен әлі топырағына кетпен-
күрек тимеген Үйсін қорғандары мен мұндалайды. Обалар арасынан шығып жатқан 
үлде мен бүлдеге бөленген мәйіттер, алтын-күміс әшекейлер т.б. қылаң береді. 

Ежелгі Жаркенттің өзі тұнып тұрған шежіре. Әлі жете зерттелмеген тың дүние. 
Түрген қорғаны, ғалымдар Ілебалық қаласының орны деп жорамалдап отырған 
Үшарал ауылы түбіндегі көне елді мекендер...  Кітаптағы Қалидың қолымен жазылған 
мәліметтер өзіне тартып, жетелей береді, жетелей береді. Екінші бөлім «Жаркент 
өңірі: оқу-ағарту саласының қысқаша шежіресі» деп басталыпты. Қали өзінің 
мамандығы ұстаз болғандықтан бұл мәселені де қамтып отырғанына қуандым. 
Патшалық Ресей кезінде Жаркент қаласы Жаркент уезінің орталығы болғаны белгілі. 
Сол кезден бастап жүргізілген орыстандыру саясаты орыс тілді мектептер мен орыс-
қазақ мектептерін қолдан жасады. Мұрғат мәліметтеріне сүйене отырып жазылған 
зерттеу жұмыстары маңдай тер мен көздің майының өтемі тәрізді көрінеді маған. 
Қаншама еңбек! Автордың ондағы мақсаты бүгінгі және келешек оқырмандар білім 
саласындағы орыс шовинистерінің қазақ халқына  жасаған қиянаттарын білсін дегені. 
Нақты мәліметтермен сол қиян-кескі күресті көз алдыңа әкеледі. 

Үшінші бөлім «Жетісудың жайсаңдары» деп аталады. Қандай бір ойдың адамы 
болмасын, оның екі тірегі болатыны анық. Оның бірі елі, әсіресе, сол сол еліндегі зиялы 
қауымды, көзі ашық азаматтарды тану, білу, бағалау. Екінші ел мен  жердің өткен 
тарихын ой елегінен өткізу, болашаққа жеткізу. Осы екеуін де Қали қалт жібермеген. 
Өз өміріне ағалық қамқорлығымен, таным-түйсігімен, ақыл-кеңесімен із тастаған 
ағаларының еңбегін екшеп, өз сезім сүзгісінен өткізіп ойын қағазға түсірген. Сол 
арқылы оқырманға айнала ортаңды бағала, үлкенді ағала, кішіні аяла деп тұрғандай. 

Жалпы айтқанда, «Жаркент өңірі: Өткені мен бүгіні» атты бұл тарихи-танымдық  
жинақта Жетісудың Жаркент өңірінің топырақтың астындағы өткені мен үстіндегі бүгіні 
тартымды оқиғалар мен дәлелді зерттеулердің нәтижелері жазылған дүние екені анық. 
Бүгінгі ізденуші жастарға таптырмайтын қазына. Әттең, кітапханаларға молынан түсіп 
жатса, өзі өмір сүріп жатқан жердің тау-тасын, өзен-көлін, жер асты қазыналарын 
білсем деген адамға таптырмайтын оқу құралы. «Мазасыз бал арасындай мынау қым-
қуыт, маңдай жібітерінен гөрі қаптаған қара борандай жәбірі асып түсетін тірлікте бос 
айғай мен популистік даурықпаға салынбай, демогогияға жегілмей, жүректен шығып, 
жүрекке жететін ғибраты мол, шырыны сорғалаған шымыр ойлардан кесте тоқу – нағыз 
зергердің маңдайына жазылса керек» депті ғұламаларымыздың бірі Тұрсын Сыдықов 
бауырымыз. Сол кісі айтқандай Қали Ибрайымжановтың бұл кітабы да тарихи ғибраты 
мол, шырыны тамшылаған дәмді де,  қомақты дүние.

                           Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ

Ғибраты мол кітап

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің Жол-
дауында өскелең ұрпаққа бағыт-бағдар 
беріп, «Қазақстанның жас азаматтары! 
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 
болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. 
Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл 
барыңдар. Шеберліктің шыңына жете 
білсеңдер, мамандықтың бәрі жақсы. 
Қазір техникалық мамандықтардың, 
ғылым мен инновацияның күні туған за-
ман...» деп, қазіргі заманда техника 
мамандықтарын меңгерудің қажеттілігін 
нақты айтып өтті.

Қазақ халқы: «Адам екі түрлі жағдайда 
қателеспеу керек: бірі - жар таңдағанда, 
екіншісі - мамандық таңдағанда», - деп 
бекер айтпаса керек. Өз қабілетіңізге 
қарай жаныңыз қалайтын мамандықты 
таңдау, өзің айналысқың келетін жұмысты 
таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін 
ортаны да таңдау, сонымен қатар 
болашағыңды да таңдау. Мамандық - ол 
сіздің болашағыңыз, табысыңыз, өміріңіз. 
Мектепті бітірген жастардың алдында 
«Қайда барамын, кім боламын?» деген 
сұрақтың тұрғаны рас. Мамандық алып, 
өміріңізде кәсібіңізді игеріп кету үшін 
алдымен дұрыс оқу орнын таңдап, дәріс 
беретін оқытушылар құрамын білу де 
маңызды. Болашақ мамандығыңыздың 
еңбек нарығында қаншалықты 
баға ланатынын білгеніңіз жөн.

Бүгінгі таңда сәулетшілер мен құры-
лысшыларды, дизайн өнерінің барлық 
түрлері бойынша мамандарды сапалы да-
ярлайтын бірден бір оқу орны - ҚазБСҚА 
(Қазақ бас сәулет – құрылыс академия-
сы). Басты мақсаты – сәулет-құрылыс 
саласында жоғары білікті, бәсекеге 
қабілетті, заман сұранысына ие маман 
дайындау. ҚазБСҚА-ға түскісі келетін та-
лапкер, сәулетші, дизайнер, құрылысшы, 
ағаш өңдеу технологы, құрылыс мате-
риалдарын өндіру және жасау маман-
дарын, инженерлік жүйе, құрылыстағы 
экономика және менед жмент, геодезия 
мамандықтары бойынша білім ала алады. 
Оқыту үдерісінде BIM – инженер-құрылыс 
саласында пайдаланылатын, сандық 
түрде ғима раттардың бір немесе бірнеше 
нақты виртуалды моделдерін құрастыруға 
мүм кіндік беретін жобалаудың ең зама-
науи және жетілдірілген технологиясына 
ерек ше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, 

Сен де 
бір кірпіш 
дүниеге...

Autodesk Revit, Autodesk Infrastructure 
Design Suite Premium, AutoCAD Civil 3D, 
AutoCAD Map3D, 3DMAX бағдарламалары 
да кеңінен қолданылады. Ғимараттарды 
ақпараттық моделдеу концепциясы 
есептеуіш техниканың архитектуралық 
жобалаудағы рөлін түбірімен өзгертеді. 
Бүгінгі таңда BIM технологиясы көме-
гімен дәстүрлі сызбалардың орнына 
нысандардың 3D өлшемді ақпараттық 
моделі нағыз құрылыс алаңының шынайы 
көрінісі болмақ. 

ҚазБСҚА профессор-оқытушылар 
құра мы заман көшіне ілесіп, шәкірттеріне 
беретін дәріс мазмұнын әрдайым 
жаңартып, заманауи технологияларды, 
инновациялық әдістерді меңгеріп, әр 
сабақта заман талабына сай үш тілді қатар 
меңгеруге көңіл бөледі. Үш тілді жетік 
меңгерген студенттер академиямыздың 
шетелдік жоғары оқу орындарымен 
байланыс жүргізу нәтижесінде ұсынып 
отырған «академиялық мобильділік» 
бағ дарламасымен Италия, Түркия, Гер-
мания, Англия, Франция, Оңтүстік Ко-
рея, Польша, Латвия, Литва, Беларус-
сия, Эстония елдерінің сәулет-құрылыс 
университеттерінде білім ала алады. 

Академияда жұмыс беруші орын-
дармен болашақ мамандарды 
дайындаудағы бірден-бір стратегиялық 
әріптес ретінде тығыз жұмыс жасау 
қолға алынған. Мәселен, құрылыс және 
сәулет компания өкілдерімен кездесулер, 
дөңгелек үстелдер жиі ұйымдастырылып 
тұрады. Мұндай бас қосуларда студент-
тер мен магистранттар пікірлер алма-
су арқылы алған білімдерін практикада 
қолдануға, кәсіби біліктілігін жетілдіруге 
мүмкіндіктер алады. Сонымен қатар 
жоғарғы курс студенттері өндірістік 
тәжірибені ірі құрылыс компанияла-
рында, жобалау институттарында және 
ғылыми-зерттеу институттарында өтеді.

«Ең қиын мамандық - адам болып қалу» 
дейді Хосе Хулиан Марти. «Сен де бір 
кірпіш дүниеге, Кетігін тап та, бар қалан», 
-деп Абай атамыз айтқандай, өмірде өз 
орындарыңызды тауып, кірпіш болып 
дұрыс қалануларыңызға тілектеспіз!

А.К.Рысбаева, 
Ж.Т.Кобенкулова,

ҚазБСҚА ЖБПФ оқытушылары.



№21 (23), 15 қараша, жұма, 2019 жыл ПАРАСАТ АЙНАСЫ 3

Телефон тырр етті. Тұтқаны құлағыма 
тоссам, Баукең. Сәлемімді алысымен ай-
шай жоқ:

– Менің нәзік жанымды сенен басқа кім 
түсінеді? – деді. Даусы сәл қарлығыңқы. 
– Мені ойлайтын кезің бар ма?

– Түнде ұйықтар алдында сізді ойлап 
жатам.

– Сен ұйықтар алдында ойласаң, 
мен сені үнемі ойлаймын. Телефонды 
қасыма жақындатпаймын. Жеңгең 
кейде тұлданып: «Ары-бері тасудан-
ақ жалықтым», – деп оны қасыма әкеп 
қояды. «Қасыма әкелмеші. Әкелсең, 
Мамытбектің мазасын алып, оған 
телефон соққым келе береді», – деймін. 
Ол кейде тыңдап, кейде тыңдамайды.

Баукең біраз үнсіз қалып, маған 
түсініп тыңда дегендей даусын көтеріп:

– Сен Мамытбек дегенді танисың ба? 
– деді.

– Танимын ғой, –   дедім күліп.
– Жоқ. Мамытбекті сен мен сияқты 

тани алмайсың.
– Ой, аға.
– Өзі сары бала, кең жауырынды, 

бойшаң. Сен бұдан басқа оның несін 
білесің? Мен оның ішкі дүниесінің бәрін 
білемін. Түсіндің бе?

– Түсіндім.
– Үй-ішің, ауыл-аймағың аман-есен бе?
– Аман-есен, аға.
– Пай-пай дегіздірерліктей қандай 

таңдай қақтырып қуантатын жаңалығың 
бар? Ақын-жазушылардың арасында 
кімдерді бөле жара атар едің?

– Шоқтығы биік, талантты ақын-
жазушыларымыз жетерлік, аға. 
Солардың бірі – Оспанхан Әубәкіров деу 
орынды тәрізді.

– Иә, ол қандай қасиетімен елден 
ерекше?

– Сізге түсінікті болу үшін прокурор 
інім Абдрахман Үйсінбайұлының 
шерткен сырымен бөлісейін.

– Бөліс. 
– Ол жігіт сықақшы Оспанхан 

ақынның шәкірті. Үйіме жиі келіп 
тұрады. Бірде Оспанхан ағаңмен сен 
алғаш қалай таныстың? – деп сұрадым.

– Әл-Фараби атындағы қазақ 
мемлекеттік университеті заң 
факультетінің үшінші курсында 
оқып жүргем. «Ғылым әлемінде тың 
диссертация» деген сықақ әңгіме жазып, 
«Ленин жас» газетіне жолдап едім, көп 
ұзамай газеттің «Сүзеген сөз» бөлімінде 
жарық көрді, – деді ол шешіліп. –  Арада 
бірер апта өткенде тағы шағын сықақ 
әңгіме жазып, «Лениншіл жас» газетіне 
барып едім, шағын бөлме төрінде 
Оспанхан аға отыр. Ол кісі «Сүзеген 
сөздің» жаттықтырушысы екен. 

– Рақмет, менің сықақ әңгімемді 
жарияладыңыз, – дедім.

– «Ғылым әлеміндегі тың дис-
сертацияның» авторы сенсің бе? Осы 
«маховик бір айналса, коленвал шыр 
айналады» деп ғалым әлемде жоқ 
жаңалық ашты» деген сөйлеммен 
басталған сықақ әңгімені жазған сен 
бе? Керемет дүние екен, жаза бер, – деп 
мені өзіне жақын тартты. 

Екінші жолы қаламақымды алайын 
деп Жазушылар одағының бухгалтеріне 
барған едім, Оспанхан аға қарсы 
ұшырасты. Әдемі плащ киіп алыпты. 
Амандасқан соң:

– Мына плащ өзіңізге құйып 
қойғандай жарасып, ажарыңызды ашып 
тұр, – деп едім:

– Менің ажарымды плащ ашып 
тұрған жоқ, плащтың ажарын мен ашып 
тұрмын, – деді. – Мұны кеше орталық 
әмбебап магазинінен алдым. Бағасы 65-
ақ сом. Сен де барып ал. 

– Біздей студентке 65 сом қиял ғой.
– 65 сом деген отырып қалған кәрі 

қыздың қалыңмалындай ғана нәрсе.
Намысқа тырысып, ертеңіне айтқан 

магазиннен плащты алдым. Оны киіп 
қуанып, Оспанхан ағаға жеттім.

– Енді екеуіміз плащ бажа болдық, 
– деді ол кісі мәз болып. 

Баукең аха-ха-халап күлді.
– Жәкеңнің: «Жақсы сөз бейне 

шамшырақ, орнаған мықтап көңілге» 
дегеніндей мынау есте жүретін сөз екен. 
Айта түс.

Абдрахман: «Үйімде Оспанхан 
ағамның екі кітабы, плащ бажа 
болғандағы бірге түскен суреті 
сақтаулы. Алғашқы сыйлаған кітабына: 

«ІЗГІ СӨЗДІ ІЗГІ АДАМ 
ҒАНА АЙТА АЛАДЫ»

«Шәкіртім Абдрахман Үйсінбайұлына. 
Өзімдей болып сен өс, өзіңдей болып 
мен өсейін» деп жазған қолтаңбасы бар, 
– деді мақтаныш сезіміне бөлене.

– Оспанханның «ұстазынан шәкірті 
озады, сен менен оз» деген сөзінің 
астары қандай терең?! –  деді Баукең 
шын қуанып.  – Сөзіңді жалғай түс. 

 – Екінші кітабына: «Үкіметтің заңы 
– бала-шағамның бағы, Оспанханның 
жаны. Аман бол, көкем Абдрахман» деп 
жазды.

– Тума талант деп Оспанханды айт! 
– деді Баукең сөзімді қайта бөліп. Ол 
кісіде мұндай әдет бұрын жоқ болатын. 
Өз басым бұған дейін айтушының сөзін 
бөлген сәтін кездестірген емеспін. Тосын 
мінезіне таңғалғанымнан ба, Баукеңнің:

– Ало, ало, – деген даусына біраз 
кешігіп жауап бергенімде:

– Әй, неге үнің өшіп қалды?! – деп   
ашуланды.

– Аға, сізді тыңдап тұрмын. 
– Жай емес, түсініп тыңда!  – деді 

бұйырып.  – Даналықтың жасыл 
жайлауының таза ауасын жұтып, тас 
бұлағының суын ішіп еркін өскен 
Оспанхан заңның қасиетін, заңның 
құдіретін қалай терең түсінген?! Оның: 
«Үкіметтің заңы – бала-шағамның 
бағы, Оспанханның жаны» деген 
сөзін түрменің маңдайшысына ірі 
әріптермен жазып, әр қылмыскердің 
жастығына жапсырып қою керек. Заңға 
бағынбайтындар есуастар дегенді ол әр 
жүрекке тамаша жеткізген! 

Баукеңнің желді күнгі теңіздей үлкен 
толғаныс құшағына енгенін түсініп, 
сөзімді ары қарай жалғадым.

– Оспанхан ақынның: «Көзіне 
қарасаң, туысқан, сөзіне қарасаң, 
ұғысқан. Жамандайды жетпегір, бұрыла 
беріп бұрыштан», – деп өсекші, өтірікші 
ұсақ жанның күйкі келбетін қапысыз 
кестелегені де мағап ғажап әсер етті, – 
деп едім:

– Бұл қазекеңе бір мінездеме, – деді 
Баукең мені қоштап.

– Егер мен ғалым болсам қабілетті,
Жер-көктен хабары мол мәліметті.
Іштарлықтың ішін кеңейтетін,
Жасар ем удай ащы табілеткі, – деген 

де өлең жолдары бар.
– Бұл шумақтың да ешкімді бей-

жай қалдырмасы, керісінше терең ойға 
түсірері анық. Өйткені пендешіліктен 
аман жан жоқ», – деп Баукең өз пікірін 
білдірді. Оспанханның Абдрахманға:

– Заң қуып заңкөй болғанша, сықақ 
қуып сәнқой болсайшы? Сенің орның 
біздің ауыл жақта, бері қарай жүр. Сен 
бізге талай тамаша дүние сыйлайсың, – 
дегені де ғажап! 

– Ол өз қабілетіңді өзің танып, сол 
жолға түс, онсыз көздеген мақсатыңа 
жете алмайсың, бақытсыз жанға 
айналасың деп тұрғандай. Ақын көңілі 
қандай зерек, қиялы қандай жүйрік 
десеңші?!  – деді Баукең риза көңілде.

– Абдрахман Алматы облысы 
Күрті ауданында прокурор болып 
жүргенінде Оспанхан ағасын қонаққа 
шақырып, Күрті ауданының орталығы 
Ақшидің маңындағы Тасқопа табиғатын 
тамашалатады.

– Осы жерде «Қыз Жібек» фильмі 
түсіріліп, Бекежан тұтқындалған, – 
деген Абдрахманға:

– Мұны маған жақсы таныстырдың. 
Алматыға барған соң, Асанәліні 
тауып алып: «Мойныңа күнә арттың 
ба, сазайыңды тарттың ба?» деймін 
әзілдеп, – деп күлгенінде терең мән 
бар. Бұлай дейтініміз, Оспанхан 
кезінде консерваторияда Асанәлімен 
бірге оқыған, консерватория қабырға 
газетінің редакторы болған екен. Екінші 
курстан кейін оқуды тастап кеткен.

...Оспанхан көлде қайықпен жүзіп, 
Абдрахман серіктестерінің бірі – Сейдан 
ән шырқағанда қайырмасының сөзін 
ұмытып қалып, «мбабап, мбабап» 
деп ары қарай өтіп кеткеніне көңілі 
толмапты. Әсіресе «Жаңбыр төкті» әнді 
жақсы-ақ бастап, ары қарай тағы сөзін 
ұмытып қалғанда, Оспанхан:

– Айналайын-ау, мынандай тамаша 
дүниені қор еттің ғой. Дауысың тамаша-
ақ. Сөзін жаттап, кім жазғанын, әннің 
авторы кім екенін біліп алсаңшы. Ертең 
біреу сұраса, білмеймін десең, ұялып 
қаласың. «Жаңбыр төкті» қырғыздың 
композиторының әні, – дейді біраз ой 
толғап.

Сейданның «Алаулап атқан таң-
дармен, келмейді-ау бала кез» деп 
басталатын «Сағыныш екен бала кез» 
деген әнді шырқағанда, Оспанхан көзіне 
жас алып, жылап қалады. Ол әннің сөзін 
жазған өзі болғандықтан жан дүниесі 
терең тебіреніске түссе керек.

Абдрахман Оспанхан ағасын аңға 
алып шыққалы ат, мылтық дайындайды.

– Бұл маңда қандай аң бар?
– Қоян бар, аға. Қоян атасыз.
– Ашаршылық жылдары қоян бізді 

асыраған. Етін жеп тірі қалғанбыз. 
Олардың тұқымы өссін. Мен өзімнің 
асыраушымды атуға бармаймын, – 
дейді. 

– Міне, бұрынғы қазақтың көзі! – деп 
Баукең қуанышын жасырмады. – Сөзіңді 
әрмен жалғастыр.

– Прокурор Абдрахман бір мал-
шының үйіне тамақ әзірлетеді. Ішке 
енген Оспанхан төртінші, бесінші сынып 
жасындағы балалардың арасына қойып 
кетеді. Сәл өтпей балалардың шектен 
тыс күлкілері естіледі. Оспанхан бұрын 
балалар қуыршақ театрында істеген. Үй 
ішіндегілер күлкілі спектакльден қызық 
көріністі орындап, балаларды күлдірген 
шығар деп ойлайды. Кейін белгілі 
болғандай, ол балаларға:

– Қайсың жеті атаңды түгендеп 
айтып бере аласыңдар? – деген 
сұрақ тастапты. Бір бала білгішсініп, 
төрт атасының атын айтып, бесінші 

атасының атын білмей қалыпты. Ол 
ұзақ ойланып:

– Менің бесінші атамның аты Ленин, 
– депті. Соған балалар ду күліпті. 
Оспанхан да қарқылдап мәз болып:

– Мұның арғы атасының аты Ленин 
екен, – деп үлкендерді де күлдіріпті.

Малшы келіншегінің нан да жауып, 
балаларына да қарап, тамақ та 
әзірлеп, бәріне үлгеріп жүргенін көрген 
Оспанхан:

– Әй, Абдрахман, мынау бізге келін, 
әлде замандас бола ма, можантомпайдың 
өзі. Сен можантомпайдың қандай адам 
екенін білесің бе? Ол қабағы ашық, 
жүрегі таза, мейірімді, бәріне үлгеретін 
еңбеккер жан. Қаладағы жеңгелеріңді 
алып келіп осы кісінің тәжірибесінен 
өткізер ме еді?, – деп күлгені де көз 
алдымда. Оспанхан ағам керемет кісі 
еді. Мені туған інісіндей көрді. Амал 
қанша, кезінде қызмет қызығымен 
айтқан күлдіргі әңгімелеріне мәз 
болып, шығармашылығына онша мән 
бермеппін, – деді Абдрахман жеңіл 
күрсініп. – Оспанхан ағам Мұқағали 
ақынмен дос еді. Екеуінің бірге түскен 
суреті, Мұқағалидың Оспанхан ағама 
арнаған тамаша өлеңі де бар. «Айығып 
келем, айығып келем бәрінен, емделіп 
жүрмін достарым берген дәрімен» деген 
өлең жолдарын жиі айтатын.

– Оспанхан ағаңның тағы қандай 
мінезі ұнады? – дегенімде, Абдрахман:

– Ол кісі де, Мұқағали, Еркін ағалар 
да балағат сөз айтудан, біреудің 
намысына тиіп сөйлеуден аулақ, 
астарлап сөйлеуге шебер еді, –  деді.

Абдрахман Нарынқол ауданында 
төрт жыл прокурор болып істегенде ақын 
Еркін Ібітановпен де шығармашылық 
қарым-қатынаста болыпты. Еркіннің де: 
«Заң деген қиын, қойсайшы. Сатира 
заңнан да күшті, ол мәңгі ел игілігіне 
қызмет етеді», – дей отырып:

– Өлең-жыр қайғы шерткен аңыз 
жайлы,

Қалайша жанардан жас ағызбайды.
Еңкілдеп еңіреген өмір құрсын,
Күлкісіз тіршілік нағыз қайғы, – деп 

арнау өлең де жазған. Еркін аға оны 
«Әбіш інім» деп ерекше құрметтепті.

– Бұл ақын да тума талант. «Еңкілдеп 
еңіреген өмір құрсын, күлкісіз тіршілік 
нағыз қайғы» деген жолдары арқылы 
ол құлдық өмірге қарғыс айтып, бүкіл 
адамзат баласын ойлануға мәжбүр 
еткен. Менің бұрын саған «Мұқағали да 
халқымызға ұстаздық ете алады екен» 
дегенім есіңде ме?

– Есімде.
– Еркін ақынды да ұстаз дер едім. 
– Нарынқол Мұқағалидың, Еркіннің, 

Батық Мәжитовтың туып-өскен өңірі 
ғой. Абдрахман інімнің айтып берген 
тағылымы мол бір оқиғасы есіме түсті.

Еркін мен Батық аудандық газеттің 
шағын бөлмесінде отырады екен. 
Бір күні Ерекең «қызып» келеді. Бас 
жазатын көк тиыны жоқ, қиналғаннан 
қабағы түсіп, мазасы қашады. Батық 
інілік ізет сақтап, ештеңе білмегенсиді. 
Әбден қиналған Еркін:

– Е, Батық, сен коммуниссің бе? – 
дейді.

– Жоқ, әлі коммунист емеспін.
– Коммунизм құрылысшыларының 

моральдық кодексін естуің бар ма?
– Иә, естуім бар.
– Онда қандай сөз жазылған?
Батық жауап қата алмай күмілжиді.
– Оның бір тармағында «адам адамға 

дос, жолдас, бауыр» деп жазылған емес пе?
– Иә.
– Қазір мына жұмыс бөлмемізден 

достықтың да, жолдастықтың да, 
бауырмалдықтың да өзі түгілі 
көлеңкесінде көріп отырған жоқпын.

– Қазір, – Батық жүгіріп кетіп, 
Еркіннің бас жазарын әкеліп береді. 

– Міне, ақындық тапқырлық! Ол 
ойын әдемі астарлап, қалай шебер 
жеткізе білген, шіркін! «Барып алып 
кел»десе, Батықтың көңіліне келуі, не 
қырсығып, қозғала қоймауы да мүмкін. 
Тігісін жатқызып сөйлегеннен кейін 
Батық қалай жүгірмесін? – деп Баукең 
қайта толқи тіл қатты. – Ойыма біраз 
қозғау салып, жандырдың. Ізгі сөзді ізгі 
адам ғана айта алады. Рақмет, сау бол, 
қарағым.

Мамытбек ҚАЛДЫБАЙ, 
жазушы, бауыржантанушы. 
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(Басы 1-бетте)

 Ал Ұлтанбай батыр ақсақалдың қызы Балиханың 
қайынсіңлісі болып келетін Гүләйім Ізбасарқызы деген 
апайымыздың куәлігіне жүгінсек: «Ұлтанбай атаның 
тарихы қызық. Жасырақ кезінде қазақтардың тізімін 
алып келе жатқан патшаның уряднигін ұстап алып, 
қағазын тартып алады да, өзін сүндеттеп қоя береді. 
Патшаның қызметкеріне қарсы жасаған осы қылмысы 
үшін атамыз қазақтар «итжеккен» деп атайтын сонау 
алыстағы Сахалиннен әйелі екеуі бір-ақ шығады. Сөйтіп, 
сондай жырақтан арада 27 жыл өткен соң ғана оралады! 
Және бір қызығы, сол жақта жүріп тағы үйленіп, өзі 
ғана емес, Зәріп, Зәлиха деген балаларымен келіпті. 
Елге келген соң Жықай апамызды алып, одан Дәниха, 
Балиха, Жайлаубай атты ұл-қыздар көріпті. Кәмпеске 
дүрбелеңінде Жықай апа бір ұл, бір қызымен Қытайға 
өтіп кетіп, кейін 60-шы жылдары оралады. Ал Ұлтанбай 
атаның кейінгі өмір тарихын анық білмеймін. Біреулер 
Қытайға кетті десе, екіншілері Жаркентте қайтыс болды 
дегенді айтады».

Ел аузындағы тағы бір әңгімелерде қазақтың қыз-
келіншегінің намысына тиген патша офицері болыстың 
үйінде қонақта отырады. Жаңағы қорлыққа шыдамаған 
Ұлтанбай үйге кіріп келіп, қиянатшының сазасын 
тарттырып, ат қылып жіберген екен деседі. Бір нұсқада 
бір арба землемер деп те айтылады. Содан, қазіргі 
тілмен айтқанда, қылмыстық іс қозғалады. Елде-күнде 
жоқ «басбұзарлықты» жасаған қара қазақ Ұлтанбай 
Жақсымбетов екені әйгілі болады. Бүлікшіні ұстауға 
қарулы жасақ шығарады. Ұлтанбай ұстатпай екі жылдай 
тау-тас, сай-салада, ауыл-ауылда бой тасалап қашып 
жүріпті, дейді. Сонда өкімет орындарының: «Егер 
қылмыскер Ұлтанбай Жақсымбетов заң қолына берілмесе, 
оны жасырып, қайда жүргенін айтпай отырған ағайын-
туыстары жазаланып, жаппай айдалады», деген пәрмені 
жария етіледі. Іс осылайша насырға ша уып, жазықсыз 
елдің қаны төгілетін болған соң Ұлтанбай шарасыздан 
қасқайып келіп қас дұшпанның қолына түседі.

Ұлтанбай тарихы оның немере інісі Серғали 
Еспембетұлы жазып қалдырған баянда тәуір тәптіштеледі. 
Неғұрлым шындыққа жақыны да осы нұсқа сияқты. Бұл 
баянға жүгінсек, Жақсымбетұлы Ұлтанбай 1844 жылы 
Байтүгей елі, Бұрқан ауылында дүниеге келеді. 30 
жасқа иек артқан шағында жолдастарымен туыстарда 
қонақтап, ел аралап келе жатып өкіметтің пошта 
таситын пәуескесіне кезігіп қалады. Сол арада бұларға 
қару кезеніп, күш көрсетіледі. Пәуескедегі ақ патшаның 
офицері Ұлтанбайды атып, оң иығын жаралайды. Содан 
ол: «Ұстаңдар! Бұлар кәпір. Кәпір болмаса бізге неге 
мылтық атады?!» деп жабылып, әлгі офицерді ұстап, 
мұсылман қыламыз деп сүндеттеп жібереді.

Содан аз күн өткенде басбұзарларды іздеген қарулы 
жасақ шығып, жалайыр, қаңлы, суанның ел билеп 
отырған жүзден астам басты адамдарын түрмеге қамап 
тас тайды. Мұны естіген Ұлтанбай жолдастарымен 
ақылдасып, жазықсыз жандардың көз жасына қалмауға 
сөз байласып, бұл қылмысты істеген біз деп өз 
мойындарына алып өкімет қолына еріктерімен беріледі. 
Қамаудағы би-болыстар босап, бұларға рахметін айтады.

Қалай болғанда да, Бас әскери сот 1875 жылдың 
7 ақпанында үкім шығарып, оны 12 жылға рудниктегі 
каторгалық ауыр да азапты жұмысқа кескені анық. Әйелі 
Бәтима (Батыма) елде қалғанда не істеймін деп күйеуіне 
еріп, бірге кетеді. Бұл мәліметтерді біз Жетісу облыс тық 
бас қармасының 1875 жылғы 20 мамыр дағы баптық тізімі 
негізінде 1883 жылдың 3 қыркүйегінде толтырылған 
каторгаға жер аударылушы Ұлтанбай Жақсымбетовтің 
жеке баптық тізімінен алып отырмыз. Мұндай тізімді сол 
уақыттарда При морье облысының жер аударылушы-
сотталғандар басқармасы жасатыпты. Мұнда оның Құлжа 
ауданының қырғызы (қазағы) екендігі, барлық мал-
мүлік құқығынан айырылғандығы айтылады. Сондай-ақ, 
«белгілері» деген бағанда бойының ұзындығы 2 аршын 
8 вершок болғандығы, шашы мен көзінің қаралығы, 
түрінің қараторыға жататыны, оң жақ иығында тыртығы 
бар екені көрсетілген. Осы арада: «Ақ патшаның офицері 
атқан оқ Ұлтанбайдың оң иығына тиді», дейтін Серғали 
Еспембетұлының естелігін еске алайықшы. Мына тыртық 
дәуде болса содан қалған. Ал бойы, қазіргі есепке салсақ, 

САХАЛИН СҮРГІНІ
Тарихта ұлы жазушы А.Чехов қаламымен таңбаланып қалған қазақ Ұлтанбай Жақсымбетов 

тағдырынан бір үзік әңгіме

1 метр 80 сантиметрге жуық. Бұдан Ұлтанбайдың біршама 
тұлғалы, ірі адам болғандығы байқалады. Әлбетте, 
осы орайдағы сауалға жауап қатып, құжаттардың 
көшірмелерін Ұлтанбай бабамыз дың бір ұрпағы, 
артындағы іздеушісі Хамза бауырымыздың қолына 
тигізгені үшін Ресейдің Владивосток қаласындағы Қиыр 
Шығыс мемлекеттік тарихи архивіне мың да бір рахмет.

Иә, Ұлтанбай шері налалы намыс тылығының жазасын 
Сахалинде өтеген. Серғали аға баяны оның жазда 
құмнан алтын шайып, қыста ағаш кесіп, оны  жаяулап 
тасу жұмысына жегілгенін айтады. Бұл жайды бүкіл елі-
жұрты білген, кейінгі толқын ұрпақ та жадында тоқып, 
есінде сақтаған. Өзінің көруге жазмыш нәсіп етпеген 
күйеу баласы, үшінші қызы Балихаға (Балқан апа) 
үйленген Ұлы Отан соғысының майдангері, запастағы 
офицер Қадыр Ізбасарұлы Қарабалаев та өмірбаяндық 
анкетасында қайынатасының Сахалинде ұзақ жылдар 
айыпты ретінде айдауда болғандығын арнайы бағанда 
көрсеткен екен.

Сахалин облысының архив басқар масына 
жолданған сауалға келген жа уап күтпеген қуанышқа 
кенелдірді. Онда директор С.Чарочкин архив қорында 
Ұ.Жақсымбетов туралы деректердің жоқтығын айта 
келіп, бірақ орыс жазушысы Антон Павлович Чеховтың 
«Быть может, пригодятся и мои цифры» және «Остров 
Сахалин» атты кітаптарында Ұлтанбай Жақсымбетов 
қана емес, оның бүкіл отбасына қатысты мәліметтер 
келтірілгенін хабарлайды.

Антон Чеховтың әлемнің әдеби жұрт шылығы 
азаматтық ерлік деп бағала ған 1890 жылғы Сахалин 
сапары көзі ашық қауымға, әрине, кеңінен мәлім. Ол 
Приморье облысының генерал-губер наторы Корфтың 
және Сахалин аралының бастығы генерал Кононовичтің 
рұқсатымен аралдың барлық бекеттерін, қоныстары 
мен селоларын аралайды. Гуманист жазушы өз алдына 
1869 жылдан бері ресми түрде патшаның жер аударып 
жазалау орны деп жарияланған Сахалин аралындағы 
азапты жұмысқа жегілген бейбақтардың тұрмысын, 
тыныс-тіршілігін зерттеу мақсатын қояды. Сол кезде 
туберкулезбен ауырып жүрген Чеховтың бүкіл Ресейді 
көктеп өткен 4,5 мың шақырымдық ат-арбалы сапары 

сы және көптеген басқа жайлар. Десе де, оның басты 
назарында – ауыр азапқа жегіл ген жер аударылушы 
бақытсыз адам. Антон Павлович сол кездерде Саха лин 
кар тасында таңбаланған 65 қыстақ тың 54-ін си паттап 
жазған немесе атап өткен, 39 қыс таққа өзі барған. Арал-
дағы сол уақыт тағы жолсыздық пен жайсыз дық жағда-
й  ында осыған тәуекел еткен А.П.Чеховтың жанкештілігі 
қайран қалдырады.

Иә, 10000 сауалнама-бланкпен ол Сахалин 
аралының барлық бекеттерін, қоныс-қыстақтары мен 
селоларын ара лауға бар ынты-шынтымен құлай кірісе ді. 
Естеліктерінде А.П.Чехов досы Дубро винге өзінің әрбір 
үйге кіріп, әрбір жер аударылушымен, еркін шаруамен 
немесе каторга қамытын арқалаушымен шай ішке нін 
жазады. Аралдағы Александровский бекетіне келгенде 
жазушы осындағы №30 үйге кіріп, үй-үйді аралау 
кезіндегі қазыналық санақтың сауалнама карточкасына 
мынадай жазулар түсіреді: Ұлтанбай Жақсымбетов, 
қожайын, жер аударылғандардан шыққан шаруа, жасы 
65-те, мұсылман дінінде. Әлбетте, сауатсыз. Сахалинге 
келген жылы 1875 деп көрсетіліп, соңына сұрақ белгісі 
қойылған. Туған елінде және Сахалинде, яғни екі мәрте 
үйленгені отбасылық жағдайын сипаттайды.

Міне, 27 жылдық азаптың ең бір ғажап сәті! Шай 
ішіп әңгімелесіп отырған Чехов пен Ұлтанбай. Болмыс-
табиғатынан ізгілікшіл гуманист жазушы Сахалин 
тозағындағы бұратана халық өкілдеріне ерекше 
көңіл бөледі, олардың жай-күйін, мінез-құлқын, 
өзгешеліктерін көбірек білгісі келеді. Карточкалық 
тізімде екінші болып отағасының бірінші әйелі ретінде 
Бәтима Жақсымбетова көрсетіледі. Ерікті жағдайдағы 
әйел. Жасы сол кезде 67-де деп жазылған. Сахалинге 
келген жылы 1876 делінсе де (оған қойылған сұрақ 
және бар), әрине, бұл әйел аралға күйеуімен бірге еріп 
келген деп есептейміз. Себебі, артынан іздеп келді деп 
тұжыруға ешқандай негіз жоқ. Тағы бір түсініксіздеу 
нәрсе, Ұлтан байдың туған жері Танкент, ал Бәтиманыкі 
– Ташкент деп көрсетіледі. Әріп қатесі кетті ме екен? 
Жазушы жауапты жаңылыс ұқты ма? Әлде, жалпы 
Ташкент өңірі деген мағынада ма? Неге Танкент? Неге 
Ташкент? Ол жағы әзірге беймәлімдеу.

үш айға созылған екен. Шамамен осыған қарайлас 
қашықтықты жаяулап еңсерген кісендеулі Ұлтанбай 
мен оның әйелінің халі сол тауқыметті жолда нешік 
болды екен деп налимыз-ау біз. Ал баршамыздың сүйік-
ті жазушымыз Чеховқа мың рахмет. Ұлтан байды кейінгі 
тарихқа өшпестей етіп қалдырды.

Аралда болған үш айдан сәл артық уақытта осы 
бір аяулы адам, қажымас қаламгердің ғаламат жұмыс 
жасап, таңғаларлық қажыр-қайрат танытқанын айтпай 
кетуге болмас. Осы ретте біраз ғаламтор ақпараттарын 
ақтаруға тура келген. Чехов жалғыз өзі жер аударылушы 
тұрғындар санағын жүргізуге бел буып, 10 мыңға жуық 
карточкаларды толтырады. Карточкалар жазушының 
тапсырысы бо йынша Александровский бекетіндегі 
шағын баспаханада басылады. Қолындағы рұқсат 
қағазымен Чехов аралдың ең шалғайдағы түрмелері мен 
қоныстарына дейін зерт тейді. «Мен барлық қоныстарды 
аралап шықтым, әрбір үйге кіріп, әр адаммен сөйлестім. 
Санақ жүргізгенде карточкалық жүйені пайдаландым. 
Қазірдің өзінде каторгада жүргендер мен қоныстанушы 
он мыңға жуық адамды жазып алдым. Басқаша 
айтқанда, Сахалинде менімен сөйлеспеген бірде-бір жер 
аударылушы немесе қоныстанушы жоқ», – деп жазады 
1890 жылдың 11 қыркүйегінде  баспагер А.Суворинге.

Сахалинде А.П.Чеховты барлық жайт тер қызықтырады: 
ауа райы, түрмелердің гигиеналық жағдайы, 
тұтқындардың тамағы мен киімі, жер аударылғандардың 
баспаналары, ауыл шаруашылығы мен кәсіпшіліктердің 
жай-күйі, жазалау жүйе сі, әйелдердің жағдайы, балалар 
өмірі және мектептер, медициналық статис тика мен 
ауруханалар, метеорологиялық стансалар, жергілікті 
халықтың өмірі және Сахалиннің көне жәдігерлері. 
Корсаков бекетіндегі жапон консулдығының жұмы-

Ұлтанбайдың екінші әйелі ретінде аталған Сесана 
Жақсымбетова тізімде үшінші болып тұр. Оның атағы 
қоныс танушы. Жасы 34-те. Діні – мұсылман. Туған жері 
Семей деп анық көрсетілген. Сахалинге 24 жасында 
1880 жылы келген. Күйеуге осы жақта шыққан. Бұл 
бейбақты мына тамұққа айдап әкелген қандай тағдыр, 
қандай жазмыш екен? «Сесана» деген, тегінде, татар 
есімі қазақша қалай дыбысталды екен? Сондай-ақ 
Чехов толтырған сауалнамалық тізімнен Ұлтанбай 
Жақсымбетовтің 4 жастағы Махмет және бір жастағы 
Әбділ-Мәлік (Абдул-Малик) деген ұлдары болғанын 
көреміз. Өкінішке қарай, Ұлтанбайдың нақ осы екі әйелі 
мен екі ұлының кейінгі тағдыры туралы нақты мұрағаттық 
мәліметтер әзірге табылмай тұр. Тек болжамдар мен 
ел аузындағы әңгімелер. Ол ұлдар ержетті ме, әлде 
бір оқыс жағдайлардан опат болды ма – белгісіз. 
Сесана Жақсымбетова жайында татар ұлттық-мәдени 
орталықтарына жолданған сауалдарға да жауап жоқ. 
Сол бір қилы замандарда кімді кім іздегендей еді дерсіз.

Ал орыстың ұлы жазушысы А.П.Чехов іздеген. Өзін 
ауру меңдетсе де бірнеше мыңдаған шақырымдағы қиыр 
шетте қорланған бейшараларды іздеп барып, Сахалин 
аралына айдалғандар ақиқатын айдай әлемге жайып 
салған. Сондағы әрбір жолыққан бейбақты жылы сөзімен 
жебеген. Тым құрса аттарын өлтірмей, рухтарын өшірмей 
бізге, біздің бүгінгі күнімізге жеткізген. Жазушы Ұлтанбай 
Жақсымбетовті, сондай-ақ оның әйелдері Бәтима мен 
Сесананы, ұлдары Махмет пен Әбділ-Мәлікті «Быть 
может, пригодятся и мои цифры…» кітабында келтірілген 
санақ карточкаларында ғана атап қоймайды. Сонымен 
бірге, «Остров Сахалин» атты негізгі жолжазбасында 
да сауалнамалық санақ материалдарына сілтеме жасай 
отырып, Ұ.Жақсымбетовтің отбасына қатысты пікір-

Александровск каторгалы түрмесіндегі жалпы камера

Зәріп Ұлтанбайұлы Жақсымбетов, әйелі Шарифа 
Жақсымбетова (Хайбуллина), ұлдары Ескендір 

Жақсымбетов, алдында отырған бала белгісіз
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САХАЛИН СҮРГІНІ
Тарихта ұлы жазушы А.Чехов қаламымен таңбаланып қалған қазақ Ұлтанбай Жақсымбетов 

тағдырынан бір үзік әңгіме

пайымын сабақтайды. Сахалиндегі мұсылмандардың 
айдауда жүрсе де көп әйел алудан бас тартпайтынын, 
олардың кейбіреулерінің қос-қостан әйел   де рі барын 
ескерте келіп, осыған мысал келтіргенде: «…айталық, 
Алек сан дровскідегі Жақсымбетовтің Бәтима және 
Сесана деген екі әйелі бар…» деп жазады. Екінші әйелі 
Сесанаға Сахалинде үйленген. Өйт кені мұнда жер 
аударылғандардың сот талған әйелдерге үйленуіне 
арнайы рұқсат нама бар. Тағы да Чехов куәлігіне 
жүгінсек, тәртібі қатал каторгалық жағ дайда түрмедегі 
әйелдердің күйеуге шығуына әкімшілік мүдделі болған 
және жер аударылған ерлердің ішінен үйленуге ең 
лайықтыларына, мінез-құлқы жақсы, отбасын ұстай 
алатын шаруагер адамдарға рұқсат еткен. Сірә, біздің 
Ұлтанбай бабамыз осы санатқа кірсе керек, каторга 
бастықтары алдында қандай да бір адами қасиетттерінің 
арқасында беделі болса керек. Солай деп шамалаймыз. 
Ал Сесананың әлеуметтік жағдайына келер болсақ, 
ол А.П.Чеховтың статистикалық дерек те рінде «жер 
аударылғандардың ішінен шыққан шаруа әйел» деп 
анықталған.

Сесана бір сотталушы татар жігітінің әйелі екен, дейді 
Серғали аға жазбасы. Ұлтанбай екеуі бірге жұмыс істеп 
жүріп, татар жігіт ауырып қайтыс болады. Ұлтанбай оны 
мұсылманша жерлейді. Бір жыл өткесін Ұлтанбайдың 
әйелі: «Екеуміз бала көрмедік, ұрпақсыз өтеміз бе?» 
деп татар жолдасының әйелін өз еріне некелеп қосады. 
Тілегенге құдай беріп, бұл әйелі Сахалин сүргінінде 
жүрген шерлі Ұлтанбайға үш бірдей балпанақтай 
бөпе: екі ұл, бір қыз сүйгізіпті. Сол Сесана Ұлтанбайға 
күйеуге шыққаннан кейін еркін қоныстанушы немесе 
онымен азаматтық некеде бірге тұрушы, әйтпесе 
қамқорлығындағы пәтершісі санатына көшірілген. Бір 
жақсысы, Сахалинде мұндай әйелдер каторгалық ауыр 
жұмысқа міндеттеп салынбапты. Олардың өз тамағын 
өзі тапқанын, мұндағы ерлердің табиғи қажеттіліктерін 
өтеп, солармен тұрмыс құрып, өмірге бала әкелгендерін 
олжа санапты. Ал балалардың демографиялық өсім, 
келешектегі жұмыс күші екенін бағамдаған.

Осы арада мына бір жайға назар аударудың реті 
келгендей. Ұлтанбайдың өзі де 1890 жылғы Чеховтың 
санақ карточкаларында «крестьянин из ссыльных», яғни 
«жер аударылғандардан шыққан шаруа» деп көрсетілген. 
Сұрақ туады. Неге шаруа? Ұлтанбай Жақсымбетов заң 
тұрғысында «сотталған жер аударылушы қылмыскер» 
емес пе еді? Иә, солай-тын. 12 жылдық жаза мерзімі 
1886-1887 жылдары аяқталып, ол каторгадан босап, 
біржола бостандыққа шығып, еліне қайтуы тиіс еді. 
Бірақ 1880 жылы жаза мерзімін өтеген каторгашылардың 
аралдан кетуіне тыйым салып, оларды үй тұрғызуға, 
ауыл шаруашылығымен айналысуға міндеттеген ұлық 
мәртебелі пәрмен шығыпты. Ұлтанбай Жақсымбетовтің 
тағдыр тауқыметі жалғаса беруіне, жаза мерзімі біткен 
соң да елге қайтпай, Сахалин колониясының шаруа 
тұрғыны болып қалып қоюына, 12 жылға кесілген азаптың 
бақандай 27 жылға созылуына осы оспадар пәрменнің 
әсері тигені күмәнсіз. 27 жылдық шер, туған ел мен жерге 
деген 27 жылдық сағыныш…

Біздің кейіпкеріміз Ұлтанбай Жақсым   бетовтің тағдыры 
жайлы да құнды мәліметтер келтірілген Антон Павло-
вич Чеховтың толық нұсқасы 1895 жылы жарық көрген 
«Сахалин аралы» кітабы сахалиндік каторгалық колония 
шындығын, ондағы адам төзгісіз ауыр жағдайды бірінші 

болып айтты. Тауқыметті сапарда өзі де талай қиындықты 
бастан кешкен қаламгер «төзіп болмас қасіреттер 
мекені» Сахалинге жұртшылық назарын аударуды өзінің 
азаматтық әрі жазушылық борышы санапты. Кітаптағы 
ащы ақиқаттар бүкіл көзі қарақты, көкірегі ояу Ресейді 
дүр сілкіндірген. Қоғамдық пікір бұрқанысымен үкімет 
каторга тұтқын дары мен жер аударылғандардың жай-
күйі туралы заңнаманы реформалауға мәжбүр болады. 
1906 жылы Сахалин каторгасын тарату жөнінде заңдық 
қуаттағы мәртебелі жарлық шығыпты. Ал 1908 жылы 
арал ерікті түрде қоныстануға ашық деп жарияланады.

Біздің Ұлтанбай бабамыз бұл кезде елге оралған 
болатын. Жобалауымызша, 1902 жылы. Туған ел-
жерімен бүтін бір ғұмыр дерлік соншама жылдан кейін 
қайта қауышқанда Ұлтанбайдың қасында екі әйелі 
және Зәріп пен Әбділда деген ұлдары, Зылиха деген 
қызы болыпты. Әуелі, Сібірге айдалған Ұлтанбай келе 
жатыр деген хабар күллі Жетісу, Күреңбел, Қоңырөлең, 
Жаркент өңірлеріне тарап кетіпті. Осы хабар құлағына 
тиген ел басшылары, жұрт жақсылары жиылып 
Ұлтанбайды жұрағатымен құрметтеп қарсы алыпты. Үй 
тіктіріп, нешеме күн той қылыпты. Сосын алдына мал 

алуды әдет қылған әйгілі Қасымхан Чанышев пен оның 
қол астындағы милиционерлерді сынап сөйлейді. Ол сол 
аласапыран кездерде уездік жер бөлімінің төрағасы, 
сондай-ақ уезд аумағындағы Нарынқол, Көктал, Жаркент 
елді мекендері мен басқа да болыстардың аттарын 
өзгерту жөніндегі комиссия төрағасы болады. Кейінірек 
Зәріп Жақсымбетов Жер халық комиссариатының 
шақыруымен ұлы Ескендірді алып Алматыға қызметке 
ауысады. 1937-1938 жылдары қудалауға түсіп, ұсталып 
кетсе керек. Ал ұлы Ескендір, ол кезде ержетіп қалған 
жігіт, аға лейтенант шеніндегі НКВД қызметкері, Қызыл-
ордаға жауапты қоғамдық-саяси жұмысқа жіберіліп, 
сонда құрт ауруына шалдығып, күтпеген жерден қайтыс 
болған.

Бүгінгі Ұлтанбай ұрпақтары дегенде қартайғанда 
көрген қос қызы Дәниха мен Балиха апалардан тараған 
перзенттерді ауызға аламыз. Дәнихадан туған екі жиен 
Ораз бен Жапар Нұрпейісовтер, соғыс және еңбек 
ардагері Қадыр Қарабалаевпен дәм-тұзын жарастырған 
Балихадан өсіп-өрбіген Мәлік, Серік, Гүлнәр есімді ұл-
қыздар да Панфилов ауданында береке-бірлікпен өмір 
кешіп жатыр. 1917 жылы туған бұл Балиха 30-шы 

Түстеніп отырған тұтқындар Еркін қоныстанушы тұтқындар тұратын үйлер

А.П.Чехов толтырған Ұлтанбайдың деректемесі

Александровский түрмесінің ғимараты

салып, алты қанат үйімен Байтүгей ішіне, туған жері 
Бұрқанға алақанға салып апарып қондырыпты. Ағайын-
туыс шаттанып, ел-жерімен сағынып көріскен, сағы 
сынбаған Ұлтанбайды дүйім халық сыйлап, абыройы 
асып тұрыпты. Кейін Жаркент қаласында тұрақтайды.

Қалай болғанда да Ұлтанбай алты-жеті жыл өткенде 
үшінші қайтара төсек жаңғыртыпты. Ағайындары 
ақылдасып, нарынқолдық албандардың 17-дегі Жы-
қайша деген бойжеткен қызын құда түсіп алып беріпті, 
дейді. Ілгеріде айтылғандай, Жықайшадан 1914 
жылы Дәниха, 1917 жылы Балиха және 1923 жылы 
Жайлаубай атты перзенттер дүниеге келген көрінеді. 
Ал А.П.Чеховтың санақ карточкасында тіркелген 
Махмет және Әбділ-Мәлік атты қос ұл жоғарыда айтыл-
ған Зәріп пен Әбділда болар-ақ. Осылай долбарлауға 
да қақымыз бар сияқты. Өмірде не болмайды? Шым-
шытырық қияпатты тағдырлар аз ба? Сөйткен Ұлтанбай 
ақсақалдың өзі 1930 жылы 86 жасында дүниеден өтеді.

Ұлтанбайдың тарихтан белгілі ұлы Зәріп 
Жақсымбетов. Благовещенск гимназиясында оқыған, 
одан соң техник мамандығын алған. Елде біраз жыл Үсен 
болыстың хатшысы болыпты. Әкесі оған Жаркенттегі 
Хайбуллин Низами деген татар көпесінің Шарипа деген 
сұлу қызын алып береді. Оның жағымды бейнесін 
сомдауға «Жау жағадан алғанда» романында жазушы 
Бексұлтан Нұржекеұлының бірталай байыпты беттер 
арнауы да бекер емес екен. Бұл да Ұлтан  байұлы Зәріптің 
тегін адам болмағандығын айғақтай түспек. Ол 1918-
1928 жылдары Жаркент уезінің ревком мүшесі болады, 
қарапайым малшы қазақтардың мұң-мұқтажын табанды 
түрде қорғайды. Ревком отырыстарының бірінде Зәріп 
тапа тал түсте қазақтардың мініп жүрген атын тартып 

жылдарда Ескендірмен бірге Алматыдағы Зәріп ағасының 
қолында тұрған.

Мақаламыздың басында Ұлтанбайдың інісі Еспембет 
деген ер жігітті ауызға алып едік қой. Сол Еспембеттен 
тараған ұрпақтар да бүгінде бір қауым ел. Ұлы Отан 
соғысының ардагері Серғали Еспембетов пен еңбек 
ардагері, ұлағатты ұстаз Нұрила Тұрғанқызының 
балалары мен немерелері де Алматы-Жаркентте өмір 
шуағына бөленген. Біздің қазақтың қара емендей берік 
қасиетті қариясы Ұлтанбай туралы қалам тартуымызға 
мұрындық болған да Еспембеттің немересі Хамза 
Серғалиұлы екенін айтпауымыз жарамас. Ол алыстағы 
Сахалиннен Ұлтанбай ұрпақтары табылып қалар деген 
үмітін де үзер емес, іздеуді тынбай жалғастыруда. 
Соңғы санаққа жүгінсек, қазір Сахалинде 500-ден 
астам қазақ тұрады екен. Бірақ «Сахалинская правда» 
газетінің редакторы Хамзаға жазған жа уап хатында 
Сахалин облыстық ішкі істер басқармасының есебінен 
Жақсымбетовтер туралы дерек кезіктірмегенін айтады. 
«Бәлкім, олардың тегі өзгерген шығар, өмірде ондай 
жағдайлар көп қой», деген Хамза бәрібір мойымайды. 
Біз ойлаймыз: болашақта батыр баба, таңғажайып 
тағдыр иесі Ұлтанбай Жақсымбетов туралы фильмде 
түсірілер, роман-хикаятта жазылар. Осы бір жарқын 
бейнені ел есінде қалдырудың басқа да шаралары 
жасалар. Ұлы жазушы А.П.Чехов сипаттаған Сахалин 
сүргіні сайыпқыранының өмірі қастерлеуге татиды, 
ұрпаққа ұлағат етіп ұсынуға лайықты.

 Қорғанбек АМАНЖОЛ, 
«Егемен Қазақстан» 

Алматы
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Қазақ ауылының кез келген жерінен әр 
кезеңде өзі өмір сүрген қазақ даласындағы 
ауылдан шыққан қалам тартуға бейім 
адамдар көптеп кездеседі. Айналасын 
қоршаған жандарға ерекше жылы көзбен 
қарайтын, өткен, болған оқиғаларды ерекше 
сезіммен көңіліне түйе білетін, әрі қағазға 
түсіріп кеткен жандардың бірі Нұрымбай 
Нұрмұқаұлы еді.

Алмалы ауылынан соғыстан кейін туылған 
санаулы азаматтарының ішінен санасын, ғұмырын 
бала тәрбиесіне арнаған ұзтаздардың бірі. Ауыл 
ортасын бөліп ағатын жылы ағысты Алмалы 
өзенінің бойын жаз бойы думанға бөлеп, ауыл 
үстіндегі қыраттың бауырынан бұрқылдап шығып 
кәдімгідей жылға салып, сылдырап ағатын 
Ащыбұлақтың бір жарым, екі қарыстай болатын, 
дәмі тіл үйіретін теңбіл балығын ұстап алып, сол 
жердегі бір түп шиге қойып, қарып жеп, түстене 
салатын, ауызы күйелеш-күйелеш болып, кешке 
қарай үйге оралатын ауыл балаларының бірі 
еді. Ұлы Отан соғысынан кейін іркес-тіркес 
туылған ауылдастары бұл күндері марқұм болып 
кеткен Ерсайын Қалиақпарұлы, Тұрлығазы 
(Кәкен) Сабырбайұлы, Серікбай, Көкен, Ермаш, 
Айтбай, Әлиер, Тұрған, Әжінұр сияқты қара 
домалықтармен қара күзде қара судан шүрегей, 
үйрек аулаушы еді. Соғыстан кейінгі ауыртпалық 
бұлардың да мойынына түсті. Есейе келе шілденің 
шіліңгір ыстығында шөп шапты, шөпшек тасыды, 
мал қорасын тазалау, көктемдегі лайсаңда 
сақманға бару, қозы-лақ, бұзау бағу, жазғы 
аптапта жүгері отау осы қиын да көп күшпеген 
шыдамдылықты, төзімділікті қажет ететін істерді 
атқарысты. Әкесі Нұрмұқа Ұлы Отан соғысынан оң 
аяғынан жараланып, мүгедек болып оралды. Бірақ 
мен соғысқа қатыстым, жарымжанмын деп үйде 
қарап жатпай, ұшы-қиыры жоқ колхоз жұмысына 
араласып кетті. Алғаш егіс даласының бригадирі, 
мал фермасының меңгерушісі қызметтерін 
атқарғанымен, кейінгі жылдары сыздаған жарасы 
сыр беріп, ат үсті жұмысқа қарауылдыққа ауысты. 
Ауылдың тау жағына орналасқан төртжылдық 
бастауыш мектеп жаңа орта, жаңа достар, оқуға 
құштарлық қажетті білім нәрінен сусындауына 
жол ашты. Педагогикалық училищені, кейіннен 
интитут бітірген өнегі мол білімді ұстаздар Өмірзақ, 
Садық, Фаридалар, оқу орнын жаңа бітіріп келген 
Нұрсағат ағайлар сабақ берді. Ән сабағын өтіп, 
өнермен қауыштырды.

Аудандық білім бөлімі арқылы Соцжол (қазіргі 
Байбөрі би ауылы) Ынталы ауылдарына жіберіліп, 
біраз жылдар мұғалім мен директор болып қызмет 
атқарған кездегі әріптестері Нұрымбай Нұрмұқаұлы 
туралы Бердікеев Жұмағали ілтипатпен еске 
алады. Соцжол орта мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен сабақ беріп жүрген кезінде 
«Октябрь» совхозына қарасты бөлімшелердің бірі 
Сарпылдаққа колхоздың жүгерісін жинауға барған 
шақтағы ол кісінің адамдарды ұйымдастырғыштық, 
әрі жұмысқа деген бейімдеу қабілетінің жоғары 
екендігін айтады. 

«Нұрекең Соцжол, Ынталы мектебінде мұғалім 
болып істеп жүргенде, колхоз жұмысына қолғабыс 
тигізуге келгендермен бірге барып еді. Жұмысқа 
келген оқушылардың бәрі палаткаларға бөлініп-
бөлініп орналастырылған еді. Нұрымбай ағамыз 
ерте тұратын, таңғы таза ауамен тыныстай 
жүріп, елдің кеш жатып, кеш тұратынына көңілі 
толмаған соң баяғы бала күннен бойға сіңген, әрі 
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іске жауапкершілікпен қарайтын әдетінше үшінші 
күні айғайға басып, барлық жұртты оятып, сапқа 
тұрғызып, бұдан былай лагерьде белгілі тәртіп 
болуы керек екендігін түсіндірді. Дауысы зор 
еді. Лагерьдің жоғарғы жағындағы палаткадан 
соңғы орналасқан палаткаға дейін еркін жететін. 
Сол күннен бастап ешкім келіп ол кісіні жетекші 
етіп сайламаса да бәріміз сол кісіні мойындадық. 
Жұмыс түзеліп жүре берді», – дейді Жұмағали.

Жаркент аймағының бір шетінде, шекара 
шебінде Алмалы ауылында тұратын жасы келген 
ата-ананың қамын ойлап, кез келген кезде сәлем-
сауқат салып жіберіп, болмаса қолы қалт еткенде 
өзі келіп шай-пайын әкеліп тастайтын еді. «Өзі 
де керемет шайқор адам, бір шай ішуді бастаса, 
самауыр су алғанша орнынан тұрмайтын. Қолынан 
тастамайтын қара портфелі бар еді, барған 
жерінен үнді шайын тауып алып әкелетін», – деп 
Жұмағали жымия күліп, көрші тұрған ағасының 
қарапайым қазақы мінезін ілтипатпен еске алады. 

Қоңырөлең тарабында 1936 жылы салынып, 
талай тұлғалы азаматты тәрбиелеудің ошағы 
болған, білім берудің ордасы – Ынталы 
сегізжылдық мектебі еді. Қазірде еліміздің түкпір-
түкпіріне жыл сайын өз жеткіншектерін самғатып 
отырған білім ордасы. Нұрымбай Нұрмұқаұлы 
Ынталы сегізжылдық мектебіне директор болып 
келгенде бастауыш сыныпта сабақ жүргізіп жүрген 
Ақанова Бижамал: «Керемет маңғаз, басқару 
этикасы өте жоғары адам болды. Алдына келген 
адамдардың сөзін бөлмей, көп тыңдайтын, көп 
сөйлемейді, үнемі жымиып отыратын еді. Ешкімді 
дауыс көтеріп, тілдемейтін. Сабақ талдаудың 
шебері болатын. Кей кездері жарысқа түссек, 
біздерге арнап өлең жазып қоятын. Адамгершілікті 
еді», – деп өзінің жалындаған жастығына, жақсы 
басшы тап болып, ұстаздық ісінің шаттығына 
бөленген кездерін бір шарлап алып, мұңая 
есіне алады. Шағын бірнеше ыңғайландырылған 
бөлмелерден тұратын осы мектепке қосымша 
бір бөлме қосқызған да Нұрымбай еді. Ауылдағы 
ата-аналарды, мұғалімдерді ұйымдастырып, өзі 
бас болып, бір сыныпты тұрғызып, үстін жауып, 
күзде сабақ оқуына жағдай туғызды. Сол қадірлі 
ағамыздың табанының табы қалған қабырғалары 
мен тақталары әлі оқушы игілігіне жарауда.

Нұрымбай Нұрмұқаұлының журналистік 
қызметіне тоқталар болсақ, менің қолыма 
тиген қолжазба 40 бетке жуық көне Кеңестік 
машинкамен жазылған, сарғая бастаған уақыт 
табы тиген дүние еді. Марқұм Нұрымбайдың 
жұбайы Рахима жеңгеміз «Мәкен, айналайын, 
ағаң мына дүниелерді жазып жүруші еді, тарихи 
дүниелер ғой, керекке жаратуға болатын шығар, 
оқып көрсеңші», - деп өтініп маған тапсырып 
еді. Қолжазбадағы айтылып отырған мәселелер 
біздің Жаркент өңіріндегі Азамат соғысы кезінде 
жанқиярлық оқиғаларды баяндайды. Кез келген 
ауылдың, жердің, елдің тарихы Қазақстанның 
тарихы деген тұрғыдан қарасақ, Нұрымбайдың 
да тарихты зерттеу саласында сіңірген еңбегін 
атап өтуге тұрарлық. Революциядан кейінгі 1920 
жылдардағы Кеңес өкіметінің өмір сүруіне кеселін 
тигізіп тұрған Қытайдың Сүйдін қаласын шабуыл 
тірегіне айналдырған, қазақтардың жеріне 
бүйідей тиіп, жанын өлтіріп, малын тартып алып 
отырған атаман Дутовтың көзін жою операциясы 
туралы аз жазылған жоқ. Г.Миловановтың «Құпия 
майданның жауынгерлері», Б.Нұржекеевтің 
«Өзендер өрнектеген өлке», К.Тоқаевтың «Соңғы 

соққы», «Біз Жетісуданбыз» повестерінде, 
Ж.Арыстанбековтың «Қыран да жерді мекендейді» 
шығармаларында және Кеңес одағы ыдырамай 
тұрған кездегі 1920 жылғы 6 ақпандағы оқиғаға 
байланысты көптеген мақалалар шығатын. Сондай 
бір көлемді мақала сол кездегі Орталық партия 
комитетінің «Правда» және «Известия» газетінің 
1991 жылғы соңында шыққан. Мақала жазушы 
осы операцияға қатысқан адамдарға, олардың 
ерлігіне үлкен баға берген еді.

Жоғарыда осы тақырыпқа қалам тартқан 
жазушы журналистер архивтік деректерге сүйеніп 
жазған болса, Нұрымбай осы оқиға жөніндегі 
топтамалармен түгелдей танысып және 1920 – 
1930 жылдардағы оқиғаларды көзбен көрген, 
бастан өткерген адамдардың көзі тірісімен тікелей, 
бетпе-бет кездесіп, әңгімелесіп, деректерді 
солардың ауызынан жазып алуында. Күнделікті 
қасында жүрген жазылмаған тарих – әке-шешесі, 
туыстары, ауылдастарының тағы бар екендігінде.

Нұрымбай Нұрмұқаұлының журналистік қыры 
осы 1921 жылғы айтулы оқиғаның өзі туған 
Алмалы ауылындағы адамдардың қатысуынсыз 
өтпегендігін дөп басып тани алуында. Мұқай 
Байсымақов, Солтанай Маралбаев сияқты батыр 
аталарының ел тыныштығын бұзғалы отырған 
қанішерлердің көзін жоюға тікелей араласуы. 
Оның бойында олардың ерліктерін елге паш ету 
сезімін туғызды. Ол еңбегі ақталды.

«Алғашқылар» деп ат қойған еңбегінде шын 
мәнінде кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында 
жаңалық болып табылатын, сауатсыздықты жою 
мақсатында мектеп ашу, алғашқы ұжымдастыру 
«Қосшы» артельдер, «Кооперативтер» құруға 
белсене қатысқан Жаркент аймағындағы 
Қоңырөлең, Соцжол, Алмалы, Басғұншы, Талды 
сияқты жерлердің азаматтарының есімдерін, 
еңбектерін өз зерттеуіне арқау еткен. Жазған 
дүниелерінің құндылығы да сонда, сол кездердегі 
оқиғаларды көрген, білген, естіген алғашқы тың 
дерек көздерін пайдаланған. Бұл еңбегінің сәл 
кешігіп шығуының өзіндік себебі бар. Әрине 
«Алғашқылар» деп ат қойып шығарып ел қолына 
тигізуге болар еді. Қолжазбаны оқи отырып, 
ондағы оқиғалардағы адамдардың есімдерін, 
оның және олардың суретін, ұрпақтары жайлы 
мәлімет қосымша деректер беру қажеттігі 
туындады. Сондықтан да мен Нұрекең қызмет 
еткен Қоңырөлең аймағын аралап, өзі еңбек еткен 
мектептегі әріптестерімен пікірлесіп, көптеген 
мәліметтер алып қайтып, кітапқа енгізіп отырмын. 
Жетісудай жер жетпес өлкеде туылып, осы 
әсемдіктер нәр алып өскен Нұрекең осы өлкенің 
тарихи оқиғаларға толы екендігін өз еңбегімен 
дәлелдеп, келешек ұрпаққа «өз тарихыңды 
ұмытпа» дегендей. Нұрымбай Нұрмұқаұлының 
еңбек жолының өзі журналистік жол деп санауға 
болады.

Молот СОЛТАНАЕВ,
Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, ақын.
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«Адам мен Заман жайлы ойлағанда жаныңа маза бермейтін 
және әлгі ойларды өлеңнен гөрі қара сөзбен жазған жөн болатын 
тақырыптар бар. Сондай толғаныс сәттерде айтарыңды көп 
созбай, түйіндеп, ел ұғатындай, қысқа қайырыммен жазуға 
тырыс». 

Мұқағали МАҚАТАЕВ.

Иә, заман десек, адам дегеніміз – адам десек заман дегеніміз, 
бірінсіз бірі жоқ дүние. Заманды – Уақыт билейді, ол құдайдың 
қолындағы құдірет, оған адамның қатысы қанша дерсіз. Ол да дұрыс 
шығар, дегенмен адамсыз заманның не мәні бар? Бос табиғат, 
жан-жануарлардың мекені ғана болмай ма ол. Заманды жасайтын 
сана, ақыл, тіршілік, оқиға, уақыт, осылардың қосындысы – тарих 
емес пе? Ал, тарих-адамдар ғұмырының желісі, құрылысы екені 
белгілі. Ендеше, адамсыз-Заман жоқ, Замансыз – Адам жоқ! Адам 
деп аталатын жалпы ұғымның өзегінде – жеке өмірлер, есімдер, 
келбеттер, мінездер, сезімдер, түйсіктер, тілдер деп аталатын қоғам 
тұр. Заманды гүлдендіретін де, түрлердіретін де, жарыстыратын да, 
табыстыратын да, дауластыратын да, жауластыратын да, оздыратын 
да, тоздыратын да осы жеке адамдардан құралатын қоғам.

Қоғамдасып өмір сүруден-еңбек, еңбек етуден-табыс, табыстан-
пайда, пайдадан-байлық, байлықтан-билік туындады. Осы билік – 
билеушілердің заманын туғызды. Бұл жердегі заман-шартты түрде 
болса да, адамзат тарихынан алатын өз орыны бар. Ары бармай-
ақ Шыңғыс хан заманы, Абылай хан заманы, кешегі Ленин заманы, 
деген үлкенді-кішілі «замандар» толып жатыр. Солардың бәрінде 
адам тағдыры, жеке тұлғалар тағдыры, белгісіз өмірлер тағдыры 
жатыр. Сол көзге білінбейтін, белгісіз өмірлерді, белгісіз тағдырлар 
жиынтығын- Халық деп атаймыз.

Қасиетті ұғым – Халық!
Бір түйір тастан тау жаралғаны секілді, жеке тағдырлардан – 

Халық, халықтардан Адамзат қоғамы құрылғаны белгілі. Ендеше, 
сол жеке тағдырлар туралы ой толғап көрелік...

Мәңгілік өмірге, яғни бақиға барар жолдағы 
баспалдағымыз – фәни дүниедегі, демек «жер бетіндегі 
сынаққа толы тауқыметті тіршілігіміз» туралы қаншама 
жазылған да, айтылған да дүниелер бар. Ұшы-қиырына сан 
жетпейді. Солардың негізі – өлеңмен жазылған. Ақынның 
жүрегінің қанымен қағазға түскен. Ми қатпарларына қатталып, 
бүгінге ауызша жеткендері бір төбе.

Алланың адамға бергендерінің ішіндегі киелісі де – поэзия 
болар деймін. Басқа елдерді қайдам, біздің қазақта өлең 
араласпайтын жер жоқ сияқты. Өзіміз көріп жүргендері – 
салтанатты жиын, думанды той, қаралы қаза, хат-хабар, марапаттау 
рәсімдері, тағы басқалар өлеңсіз өтпейді. Ал, сол өлеңді туғызатын 
ақын – жеке тағдыр. Біз туғызатын деген сөзге екпін беріп айтып 
отырмыз. Фариза апамыздан естідік-ау деймін, «...өлеңді жазатын, 
шығаратын, тіпті жасайтын ақындар бар да, өлеңді кәдімгі бала 
тапқандай толғатып, туатын ақындар бар» дейді поэзия падишасы. 
Алдыңғысы жетерлік, кейінгісі сирек. Осы сирек ақындар ғасырдан 
ғасырларға жететін киелі өлеңдер туады. 

Осындай өлеңдер жиынтығын ПОЭЗИЯ дейміз.
2.
Адамның жаратылысы – жан, тән, тағдыр, ажал туралы 

ойланбайтын адам жоқ шығар. Мен де бала кезімнен бүгінге дейін 
осы туралы көп ойлаймын. Күнделіктеріме сол ойларымды жаздым 
да...

Егер, ақын туралы оның өлеңдері сөйлейді десек, менің 
өлеңдерімнің негізі де осы пәлсападан құралады. Адам жанын, 
ақыл-ойын, сезімін, санасын, түйсігін түсінуге талпынудан 
тұрады... Бұл, мен білетін ақындардың бәріне ортақ тақырып, 
ортақ ой. Бұл ой иіріміне тұншықпаған адам, ақын да бола 
алмайтын шығар.

Смағұл Елубайдың «Қиямет-қайым ғасыры» атты эсселер 
кітабының тараулары қолыма түсіп, қадалып оқыдым. Құдай-а 
тәубе, жазушы менің бала кезден бері ойымда жүргенді дөп басып 
жазған. Ажал туралы, фәни өмір мен бақи өмір, алдамшы, Жалған 
дүние - Мәңгілік өмірге барар жолдағы сынаққа толы баспалдағы 
ғана екенін жазғандары, құдды менің күнделіктерімнің «көшірмесі» 
секілді. Адам мен адамның ойлары мұншалықты сәйкес, жақын 
келетіні – бұл да адам бір жанының бір жұмбақ құбылысы шығар. 
Смағұл Елубайды мен білем, көрсем танимын да, ал, ол кісі мені 
мүлде танымайды. Ауылдағы ақынның мерзімді баспасөзге анда-
мұнда шыққан өлеңдерін көрмеген де шығар. Ал, кітаптарымның 
қолына тимегені анық. Себебі өз қолыммен берген жоқпын. Оның 
үстіне, жазушының аталмыш шығармасынан үзінді оқығаныма бір-
ақ апта болды. Міне сәйкестік...

Сәкеңнің «қиямет-қайымы» мені тағы да көп ойға жетеледі. 
Алайда, «сөзіңді біреу сөйлесе, аузың қышып бара ма» дегендей 
бұл тақырыпта, өзі басынан кешіріп, өліп-тірілген әсерін дәлме-дәл 
жазған жазушыдан асып айта алмаспын деп ойлаймын...

3.
«Өмірге өлу үшін келеміз» дегенді мойындасақ та, мына 

жарық дүниеде ұзағырақ жүргенге не жетсін. Онсыз да қысқа 
ғұмырымызды төтенше оқиғалар қиып кетпей, бала-шағаның 
ортасында өз ажалыңмен, өз ризашылығыңмен жан тапсыру деген 
әр пенденің арманы шығар.

«Өмір сүру – өлемін деп ойламау» деп Мұқағали қандай жақсы 
айтқан. Өйткені, ажалды түйсікпен ақиқат деп мойындасақ та, Алла 
берген бес күндік жарық дүниені алаңсыз өткізу керек қой. Соңыңда 
қалатын ұрпақ таратып, ел айта жүрерлік игі істер атқару – өмірдің 
мәні болуға тиіс. 

Әрине, өмірді баршылықпен, мұқтажсыз өткізсек дейміз, 
бірақ, мен өмірді армансыз өткіздім деп еш пенде айта алмаған 
екен, алда да айта алмайды деп ойлаймын. Олай дейтінім, бізде, 
пенделерде қанағат сезімі жеткіліксіз. Әр адам Қожа Ахмет 
Яссауи бола алмайды, жеткілікті өмір сүрдім деп, өмірінің ақырын 
қылуетте өткізуге дәті жетпейді. Сексенге келсе – тоқсанға, тоқсанға 
келсе – жүзге жетсем деп аласұрады. Байлыққа да болдым-толдым 
деп айта алмайды. «Кедей – бай болсам деп, бай – құдай болсам» 
деп жүріп, адами болмысынан айырылады. А.Пушкиннің «алтын 
балығындағы» тойымсыз кемпір барлық пенденің жиынтық бейнесі 
тәрізді, Пушкиннің заманында да болған, қазір де бар, ертең де 
болады. Сондықтан адам армансыз болмайды, дүниеге тоймайды. 
Сол тойымсыздықтан Жер бетіндегі барлық жамандық атаулы 
туындайды...

4.
Мен өмірде бос өткен күндеріме өкінем. Бұл – менен бұрын 

да сан қайталанып, жауыр болған қағида. Әйтсе де, әркімнің 
жүрекжарды өкініші болған соң, мен де қайталап отырмын, менен 
кейін де сан айтылатынына сенімдімін. 

Иә, қызық іздеп, қызыл іздеп, бос өтті күніміз көп, баса алмай 
тамырын дөп... Кейде сол, жас кезіңде керек те шығар деп өзімді 
ақтамақ болам. Ал, бүгінгі күннің көзімен қарасам қызықтан да тыс 
«қызыл итке» мініп өткізген күндерім көп екен. 

ОЙТОЛҒАУ

Соның есесіне, қазір түнде үш-төрт тұрып қалам ұстаймын, 
кейде сарылып таңға отырам.

Кейде «осы жазғандарым біреуге керек пе?» деген үмітсіздік 
те пайда болады. Әттең, деймін ондайда, институтты бітіргенде 
деканымыз Байтұрсын (Өмірбеков) аға, «осында қал» дегенде, 
Алматыны тастап, ауылға кетіп қалғаным, менің үлкен қателігім 
болды. Сол қателіктің кесірінен үлкен әдеби ортадан шеттеп 
қалдым. Қазір Жазушылар Одағына мүше болсам да, әдеби ортада 
ешкімге еленбей жүрмін. «Ауылдағының – аузы сасықтың» күнін 
кешудемін.

Сол үмітсіздікті лықсып келген өлең бұзады. Өлең өзегіме 
құйылғанда менен бақытты, менен құдіретті, менен биік ешкім жоқ. 
Бағанағы үмітсіздіктің жұқанасы да қалмай, желге ұшады, түнгі ұйқы 
безіп жоғалады. Өлеңмен оңаша қалып, бір шуақты сезімге бөленіп, 
содан ләззәт алып, балбырап отырамын. Рахат! Өлеңсіз өмірімнің 
мәні жоғын іштей мойындаймын, мойындаймын да жаңағындай 
үмітсіздікке ұрынбауға тырысам. 

Біреулер жаңа туған өлеңін, түнде оятып алып әйеліне оқып 
береді екен дегенді естуші едім. Жаңа туған «нәрестеңді» біреуге 
көрсетіп «көрімдік» алғың келіп-ақ тұрады әрине. Ондайда 
жаныңдағы әйеліңнен басқа ешкім қолға түспейтіні де рас. Алайда, 
мен олай істемеуге тырысам. Жастау кезімде әлгі естігендеріме 
еліктеп сөйтсем-сөйткен де шығармын. Қазір анда-мұнда болмаса, 
оны көп мазаламаймын. Онсыз да бала-шағадан, күндізгі 
шаруалардан діңкелеп жатқан жарымды әурелегім келмейді.

Өлеңнің өртіне өзім күйем, өзім өртенем, өзім мастанам...
Ауданда өткен іс-шараларда ретін тауып жаңа өлеңімді оқуға, 

мерзімді басылымдар арқылы көпке жеткізуге тырысам... (Мен 
мұны жазғанда қазіргідей ақпарат құралдары жоқ еді).

Менің серігім де, ақылшы ұстазым да мерзімді басылымдарға 
шыққан әр деңгейдегі авторлардың шығармалары, өлеңдер. Іріктеп, 
жақсы дегендерін оқимын, өзімнің жазғандарыммен салыстырам, 
үйренем, жиренем. Өзіме ұнамағандарына көз жүгіртіп қана өтем. 
Сосын, бірен-сараны болмаса, өз өлеңімді де, өзгенің өлеңін де 
жаттамаймын. Оның себебі, біріншіден, жаттау қабілетім өте нашар, 
екіншіден, біреуге «жиен» боп шықаннан қорқам. Ал, жаттаған 
өлеңдегі кейбір ойлар еріксіз қағазға түсіп кетуі мүмкін ғой...

5. 
Жоғарыда мен «қызық іздеп, қызыл іздеп бос өткен күндеріме 

өкінем» деппін. Кеңестік дәуірде біздің қызығымыздың қызуы 
шөлмектің ішіндегіге көп байланысты еді. «Бос өтті» деп отырғаным, 
бір күн болған «тойлаудан» кейін үш-төрт күн ойлауға мұршам 
келмей жүретін едім. Міне осы «тегін кеткен» күндеріме өкінем. 

Ал, енді уақытты бос өткізбеу үшін, сол күндердің орнын 
толтыру үшін, түрлі сылтау тауып, шөлмектен тыйылуға тура келді. 
Достарым алғаш қинап та көрді, өзім де «қиналып» жүрдім. Қазір 
кейбір «достарым» менімен ара қатынасын сиретті, тіпті, біреулері 
мүлдем араласпайтын болды. 

Оның есесіне мен өлеңге барымды сарқып беруге бел 
байладым. Бір жерден оқығаным бар еді, «өнерге сен барыңды 
түгел бермесең, өнер де саған бар құпиясын түгел ашпайды» деп. 
Ол құдайи шындық қой.... Ендеше жігіттермен қатынасты аздап үзе 
тұруға тура келеді. Мені олар дұрыс түсінеді ғой деп ойлаймын...

6.
«Мен өлең жазбасам, тұрып қалған судай борси бастаймын» 

депті ғой бір ақын. Мақтанғаным емес, мен де сол...
Ар жағымнан бірдеңе түрткілей бастағанда қағаз алып 

отыра қалсам «толғақ» басталады. Ойтолғақ кейде тез, кейде 
созылыңқырап барып, дүниеге я «ұл» я, «қыз» келеді. 

Менің бүгін басталған өлеңді ертеңге қалдыруым өте сирек. 
Сол өлең жазылып бітпей, басыма басқа дүние кірмей қояды. 
Рас, поэмаларымды ұзақ уақыт жаздым. Тіпті «Әтіке – Нұржекені» 
бастап қойып, күмәнді мәліметтерді анықтай түсу үшін оншақты 
жыл тұрып қалды. 

Ал, өлең олай емес, дүниеге тез келеді. Бір қызығы, осы тез 
жазылғаны сәтті болып шығады.

Шығарма шабытпен де, төгілген термен де жазылуы керек деп 
ойлаймын. Төгілген тердің шабыт шақыратын сәттері жиі болады. 
Шабыт келгенде жазам деп жүре беру – жалқаулық. «Шығарманың 
бір пайызы талант, қалған тоқсан тоғызы – еңбек» деген қағида бар 
ғой. Осыны мен елу пайызы талант, елу пайызы еңбек дер едім. 
Себебі, талантсыз, шабытсыз, ұзақ, терлеп-тепшіп, қиналып жазған 
дүние бәрібір шабытпен жазылған дүниенің қолына су құйып бере 
алмайды. Қиналып жазатын ақынды қазақ «күшеншек ақын» дейді.

Шабыт – ақынның қанаты, анығырақ айтсақ, қанатты пырағы. 
Осы пыраққа мінген ақын асқақтап кетеді. Ғарышпен тілдесіп, 
мынау пендешілік күйбең тірлікке биіктен қарайды. Бәрін жүрегінің 
сүзгісінен өткізіп, сезініп, түйсініп қарайды. Періштелермен 
достасып, пенделерді мүсіркейді. Патшаға да басу айтып, батырға да 
жол сілтейді. Данышпанмен таласып, Тәңірімен жарасып отырады. 

Ал, шабытты шақ өтіп, қанатты пырақтан түскеннен кейін ол 
кәдімгі көпшіліктің бірі ғана...

7.
Жеріміздің ең шұрайлы аймақтарына қоныстанып алып, 

жергілікті қазақтарға зорлық-зомбылық жасап, қан төгіп, адам 
өлтіруге дейін барған казак- орыстарға қарсы намыс кегін қуған 
Әтіке-Нұржеке атты батырлар дүниеден өткен. ХІХ-ғасырдың 
соңында, ХХ-ғасырдың басында өмір сүрген. Олар туралы Әбіләкім 
және Бұқамолда деген кісілер бәйіт өленмен дастан жазған екен. 

Оның «Әтіке – туып едім Қазақбайдан, қаша алмай арманда өлдім 
Қарасайда...» деген екі жолы ғана ел аузында сақталып қалыпты.

Әтіке – руы Суанның ішінде Сатай. Әнші, ақын, оғы далаға 
кетпейтін мерген болған екен. Ал, Нұржеке одан үш-төрт жас 
үлкендігі бар, руы Құдайберді, алапат күш иесі, палуан болған. Екеуі 
ағылшынның Робин Гуді сияқты кекшілдер болған. Өз басының 
емес, қазақтың намысын жыртып, сол үшін басын бәйгеге тіккен. 
Олар Жаркент өңіріндегі, 1890 жылдары «қарашекпенділердің» 
жергілікті ел – қазақтарға жасаған зорлық-зомбылығына қарсы 
шыққан. Ол жауыздар ешкімнен қаймықпай-ақ, Жаркенттің Үсек 
өзенінің сағасындағы көрікті тоғай ішіне қоныстанып алып, ары-
бері өткен қазақтарды бәс тігіп, атып мергендіктерін сынаған екен. 
Оны өз әке-шешесінен естіген ұрпақтың аузынан жазып алғамыз. 
Сол адамдардың бірі, Нұржеке батырды көзімен көрген Қамысбек 
ақсақалдың айтқаны:

Әтікені Өсектің (Үсек өзенін жергілікті ел осылай атап үйренген) 
бойындағы Қызылжардың батыс тұсындағы дөнесте алдап, қолға 
түсіріп, өлтірген соң, Нұржеке баскесерлердің атаманын атып 
тастап, он жеті жылға итжеккенге айдалып кетеді. Ол абақтыдан 
1917 жылы құтылып келгенде мен 21 жаста едім. Күшім бойыма 
сыймай, өзіме қарсы тұратын адам таппай, палуан атанып, алсұрып 
жүрген кезім. «Нұржеке батыр палуан адам» дегенді естігем. Мен 
жолыққан кезде – алпысты алқымдап қалған, әдемі буырыл мұртты, 
орта бойлы, төртбақ келген кісі екен.

– Қамысбек деген ініңіз едім, Сізді палуан деп сыртыңыздан 
естуші едім, аударыспақ ойнап көрсек қайтеді аға?, –  дедім. 

– Келе ғой, алдымен өзің баста, – деді батыр. Білегінен шап 
беріп аударып ала қояйын десем, мызғымайды. Ешкім шақ 
келмей жүрген қара күшім желге ұшып кеткендей, қозғай алмай 
мықшыңдап қалдым.  

– Енді менің кезегім інім, – дегенде, ұялған тектұрмас дегендей.
– Аға кешіріңіз, Сізбен күш сынасқалы есіріп жүргенім 

ақымақтық екен, – деп белдесуден бас тарттым. Нұржеке ағамыз 
жымиып күліп қойды да, ешнәрсе айтпай бұрылып кетті, – деген 
еді Қамысбек қария. – Ұстаған кезде-ақ батырдың алапат күш иесі 
екенін сездім. Менің күшім оның ширегіне де жетпейтін еді, – деп 
күлді күректей қолдарымен сақалын салалап. 

 Аты аңызға айналған кекшілдер туралы мен де поэма жазған 
едім. Олар жөнінде әлі де көп дүние жазылады, ерлердің төккен 
тері мен аққан қаны текке кетпейді деп сенем. 

8.
Сәуір айында (ұмытпасам 1996-97-ші жылдар-ау деймін), 

ауданымызға Қазақстан тарихшылар Қауымдастығының төрағасы, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Қойгелді Мәмбет 
Құлжабайұлы өзінің шәкірттерімен келіп, кездесу жасады. 

Ғалым сөзінде, «қазақтың тарихы ақсүйек хандар мен оның 
айналасындағылардың, ел билеуші атқамінерлердің айтуымен 
ғана жасалған. Қарапайым халықтың пікірімен санасқан ешкім 
жоқ. Сондықтан біздің тарихымыз шынайы, әділ жазылған деп айта 
алмаймыз» деді. Осы сөзі біздің көкейімізден шықты. Кездесуде мен 
де көптен көкейімді күйдіріп жүрген ойларымды ортаға салдым.

 – Жаркент қаласының желкесінде, төбесі көк тіреп, ақша 
бұлттар иегінің астында қалықтаған заңғар тауымызды ықылым 
заманнан Арқас Алатауы деп атайды. Ал, дүние жүзінің физикалық 
картасында Жоңғар Алатауы деп жазылған. 

Ғұлама Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп тұқианнан өзіме 
шейін» атты кітабының көп жерінде қайталап Арқас Алатауы деп 
көсетеді. Қазақ жерінде Шымбас, Шуас, Талас, Лабас (Ілебасы), (74-
бет) деп аталатын Бес Алатауының бірі осы Арқас Алатауы. Кітапты 
оқыған адам ғұламаның осы тауды айтып отырғанын жазбай 
таниды. Ал, Лабасы деген ұғым, Ілебасы дегеннен шыққан дейтін 
нұсқасы тағы бар. 

Арқас тауы батыр бабамыздың атымен аталған екен. 
Шапырашты Қазыбек бектің айтуы бойынша Суанның Бай, Дай 
деген екі баласы болады. Бай шынымен атына сай өте бай болған 
да, Байсуан аталған. Бағай батыр осы Байсуанның тұқымынан 
болады. Одан-Шоқай бөрі, одан-Томық, одан-Сарық, одан-Өрдін, 
одан-Омахан, одан-Орынхан, одан-Қармақ, одан-Шор, одан-Қолуқ, 
одан-Бармақ, одан-Момбай, одан-Оғанбек, одан-Құра, одан-Таңғұт, 
одан-Ғауыт, одан-Ертөбе, одан-Берікбай, одан-Құрым, одан-Шоғыл, 
одан-Мақатай, одан-Нау, одан-Түбіт, одан-Майлы, одан-Ақтай, 
одан-Арқалды, одан-Нақ, одан-Текес, одан-Арқас.

 Арқастың Қанбағыс, Досбағыс, Тоқарыстан, Бекарыстан деген 
төрт ұлы болған. Бекарыстаннан – Бәйтүгей, одан Елтінді, Жылгелді 
деген екі бала туады. («Түп тұқияннан өзіме шейін» 357-358 
беттер).

Міне, Арқас бабамыз Бәйтүгейдің атасы болса, Тоқарыстанның 
әкесі екен. Жаркент өңірін мекендеген суандардың түп-тұқияны.

Бұл тау қазақ жеріне жоңғарлар шапқыншылық жасамай тұрып 
Арқастың атымен аталған.

Ал, енді жоңғар аталуына келсек – осы таудың шығыс 
жағында жау басып алған жеріне Жоңғар мемлекеті орнап, кейін 
жойылып кеткені тарихқа мәлім. Шоқан Қашқар сапарына осы 
(қазіргі Панфилов ауданы) Жібек жолы бойымен жүріп, Ақкент 
елдімекеніне (қазір де солай аталады) түстеніп өткенін өзі жазып 
кеткен. Саяхатшы жергілікті елмен, оның ішінде бәлен дегендермен 
әңгімелестім деп ешнәрсе жазбаған. Біздің шамалауымызша – 
Шоқан бұл спарда бүркеншік атпен жасырын жүргендіктен, дәл 
қытаймен іргелес отырған елде, жергілікті тұрғындармен пікірлесуге 
мүмкіндігі болмаған сияқты. Тарихқа белгілі жоңғар мемлекеті өмір 
сүрген тауды, өзінің қолжазбасында Жоңғар Алатауы деп көрсетіп 
жіберген. Орыс достары сол жазбасы бойынша Шоқан жүрген 
жерлердің картасына ғалым өзі көрсеткендей «Жунгарский Алатау» 
деп түсірген. 

Міне, Мәмбет Құлжабайұлының жоғарыда айтқан сөзіне тағы 
бір дәлел. Өйтпегенде, сол жоңғарлардан көрмеген азапты көріп, 
қанша арысын құрбан етіп, қаны өзен боп ағып, көл болып тұнған 
ел, өлсе тауының атын жауының атымен атар ма еді?!

Қазақ тарихының қате жазылған тұстары баршылық екеніне, 
жер аттары әлі де түзетіп, толықтыруды күтіп отырғанына дәлел 
осындай.

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының және Журналистар 
одағының мүшесі, 

шығармашыл жастардың 
Республикалық «Жігер-83» ПОЭЗИЯ 

фестивалінің лауреаты,
Панфилов ауданының Құрметті 

азаматы.
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ҚЫЛҚАЛАМ ҚҰДІРЕТІ
Оразымбеков Елмұрат Әукенұлы 

– суретші, қылқалам шебері. 
Панфилов ауданы, Еңбекші ауы-
лында Оразымбеков Әукен (1936 ж)
мен Жұмаділова Рәштің (1942 ж) 
отбасында 1975 жылдың 27 тамы-
зында дүниеге келген.

1982 жылы Еңбекші ауылындағы Ербол 
Сыпатаев атындағы орта мектептің бірінші 
сыныбына барып, осы мектепті 1992 
жылы бітірді. 1993 жылы әскер қатарына 
алынып, 1995 жылы әскери борышын 
атқарып келді. Мектеп қабырғасында 
оқып жүрген кезде Еңбекші ауылының 
мектебі ішінен «Көркем-сурет лицейі» 
ашылып, осы лицейдің ұстаздарынан 
Көшербаев Болысбек, Самылтыров Ерлан 
ұстаздарынан бейнелеу өнері бойынша 
білімін жетілдірген. 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Пе-
дагогикалық Университетінің Көр кем-
сурет факультетіне 2001 жылы түсіп, 
осы оқу орнын 2006 жылы бітіріп, «Бей-
нелеу өнері және сызу» пәні мұғалімі 
мамандығын алып шыққан. Еңбек жолын 
2004 жылы Жаркент қаласындағы №6 
орта мектебінде «Бейнелеу өнері және 
сызу» пәнінің мұғалімі болып бастаған. 
Осы аталған мектепте 2004-2010 жылы 
аралығында тапсырмаларды табысты 

Жаркент қаласында «Алматы 
облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің «М.Тынышпаев 
атындағы тарихи – өлкетану музейі» 
МКҚК филиалы «Жауынгерлік Даңқ 
музейінің» бастамасымен аталмыш 
музейде «Сырлы өңір» тақырыбында 
өлкетанушы, тарихшылармен 
кездесу кеші өтті.

Кешке белгілі ақын, Қазақстан 
Жазушылар және Журналистер одағының 
мүшесі, этнограф – Әдепхан Төреханұлы, 
«Жаркент мешіті» сәулет-көркемөнер 
музейінің меңгерушісі Әбдімұрат Раев, 
ақын, жазушы Ырысбек Дәбей, тарихшы 
Тұрдәлі Өмірбаев, аудандық кітапхананың 
директоры Дария Бекжігітқызы, тарихшы, 
өлкетанушы Ахмет Баймолда, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, жазушы, 
аудандық «Жаркент айнасы» газетінің 
директоры Дархан Бейсенбекұлы және 
ауданамыздағы «Диана» медициналық 
коледжінің студенттері қатысты.

Кездесуде этнограф Әдепхан 
Төреханұлы алғаш болып сөз алып, 
егемендік тірегі – жастарымызды елін, 
жерін сүюге, өзі өмір сүрген өңірдің 
тарихын терең білуге шақырды. 
Тарихшы, өлкетанушы Ахмет Баймолда 
өзінің жеке коллекциясынан бірнеше 
жәдігерді «Жауынгерлік Даңқ музейінің» 
қорына тапсыратынын айтып, іргелі іске 
бастамашы болса, ақын Ырысбек Дәбей 
«Сакральді Қазақстан» жобасы аясында 
Жаркенттегі бірнеше тарихи орындарды 
тізімге енгізу керектігіне баса назар 
аударды. Жазушы Дархан Бейсенбекұлы 
музей қызметкерлері айына бір мәрте 
ауылдарды аралап, елдің қолындағы 
көне жәдігерлерді жинау, мүмкін болса 
басқа облыстардағы тарихи-өлкетану 
мұражайларын аралап, біліктіліктерін 
арттыру қажеттілігіне тоқталды. «Жаркент 
мешіті» сәулет-көркемөнер музейінің 
меңгерушісі Әбдімұрат Раев, тарихшы 
Тұрдәлі Өмірбаев, аудандық кітапхананың 
директоры Дария Бекжігітқызы 
жастардың рухани кемелденуі, әр салада 
жүрсе де өз елінің тарихын, тұлғаларын 
білуі қажеттігін, кітаппен дос болулары 
керектігін атап өтті.

Кездесу көркін «Тарихтағы тұлғалар: 
Жаркент өңірінің батырлары» 
бейнефильмі аша түссе, аудандық 
Мәдениет үйінің әншісі Оспанбеков 
Бақыттың орындауындағы «Жаркентім» 
әсем әні қонақтардың көңілін бір серпілтіп 
тастады. 

Жаркент – қазақтың атақты ғалымы Ш. 
Уалиханов жүріп өткен. Бұл өңір туған 
жерін сырт жаудан қорғап өткен Елтінді, 
Ұзақ, Назар, Аралбай, Туматай, Сатай, 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ
Бөлек, Бағай, Қара Биғаш, Шойнақ, 
Ұлтанбай, Әтікей, Нұржеке, Мұқай 
батырлар және Қараменде, Қожбанбет, 
Малдыбай, Дөнен, Кененбай, Бегімбек, 
тағы басқа билердің, кешегі 86-ның 
желтоқсанында ұлтымызды бодандықта 
ұстап, салтымызды жоя жаздаған 
қанқұйлы Кеңес одағынан ақырып теңдік 
сұраған Ербол Сыпатаев пен Ләззат 
Асановалардың кіндік қаны тамған 
киелі мекен. Жоңғар шапқыншылығы 
кезіндегі Орбұлақ шайқасы да осы 
өңірдің тауында болған. Бұл жерден 
1941-1945 жылдары Екінші дүниежүзілік 
соғысқа 12,5 мың адам қатысып, оның 
8-і Кеңестер Одағының Батыры атанды.

Кезінде еңбектің ерен үлгісін көрсеткен 
Жаркенттен 9 Социалистік Еңбек Ері 
шықты. Панфилов ауданы Республикаға 
танымал жезтаңдай әншілер Дәнеш 
Рақышевті, Нұржан Жанпейісовті, 
қазақтың сурет өнерінің атасы Әбілхан 
Қастеевті тудырған қасиетті өлке.

Кездесуді қорытындылаған 
«Жауынгерлік Даңқ музейінің» 
меңгерушісі Қали Ибрайымжанов: 
«Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Еліміздің барлық 
аумақтарында тарихымызды түгендеу 
үрдісі қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Солардың қатарында Жаркент өңірінде 
өткен ғасырлардан сыр шертетін 
тарихи орындар жетерлік. Мәселен, 
кейбіреулерімен таныс болсақ та, қайсы 
бірі жұмбақ күйінде жатқан қолдан үйілген 
төбешіктер, белгіге қойылған балбал 
тастар, көмескіленген атаулар. Мінекей 
осыларды көріп білген сайын адамның 
ақыл-ойы әр саққа жетелейді. Мысалы, 
Белжайлаудағы, Бұрқандағы, Сартаудағы 
петроглифтер мен түрлі көлемдегі обалар 
және де көне Жаркент, Ақкент, Ілебалық 
(Үшарал ауылы маңында), Түргенкент 
ескерткіштері әлі де толық зерттеле 
қоймады. Сондай-ақ әртүрлі келбетте 
қойылған ескерткіш тастар, қыш ыдыстар, 
тұрмыстық заттар, қару – жарақтар тағы 
басқа көне тарихи жәдігерлер кұпиясы 
толық ашылған жоқ. Міне осылар ашыла 
қалса, еліміздің тарихына, мәдениетіне 
қосылған үлкен олжалар болатыны анық. 
Осы жолда сіз болып, біз болып аянбай 
тер төгуіміз қажет. Бұның бәрі – болашақ 
ұрпақ үшін атқарылар шаруалар», – деп, 
жиынға қатысушыларға алғысын білдірді. 

Жиын соңында коледж студенттері 
тарихшы, этнограф, жазушылармен 
естелік суретке түсіп, осындай игі іс-
шараның көптеп өтуіне тілектестік 
білдірді. Одан кейін қонақтар музей ішін 
аралап, тарихи жәдігерлермен танысуға 
мүмкіндік алды.

Өз тілшіміз

білім бөлімінің «Құрмет Грамотасымен» 
(2007, 2009 ж.) марапатталған. 

2011 жылы Панфилов ауаны Жар-
кент гуманитарлық-техникалық кол-
леджіне «Бейнелеу өнері және сызу» 
пәні бойынша оқытушы мамандығына 
қызметке қабылданды. 2012 жылы КҒА-
на ІІІ курс студенті Барлыбеков Мақсатты 
«Киіз үйдің құрылысының математикамен 
байланысы» тақырыбында дайындап, 
грамотамен марапатталды. 

2018 жылы ҚР Призидентінің «Бола-
шаққа бағдар – Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Астана – әсем 
қала» тақырыбынан Ә.Қастеевтің көркем 
сурет галереясында облыстық байқау 
ұйымдастырылып, «Графика» өнері 
бойынша І дәрежелі «Диплом» және 
ақша лай сыйлықпен марапатталды. 

2019 жылы Әбілхан Қастеевтің 
туғанына 115 жыл толуына орай 
Панфилов ауданы Аудандық Ішкі саясат 
бөлімі мен көркем сурет галереясы «Туған 
жер табиғаты» тақырыбында кәсіпқой 
суретшілер арасында өткізген байқауда 
Елмұрат Әукенұлы І дәрежелі «Диплом» 
және заттай сыйлықпен марапатталды. 

Қазіргі таңда «Жаркент жоғарғы 
гуманитарлық-техникалық колледжінде» 
оқытушы қызметінде. Сурет салумен 
тұрақты әрі кәсіби түрде айналысады. 

Елмұраттың қылқаламынан туған 
бірнеше суретті назарларыңызға ұсынып 
отырмыз. 

орындағаны үшін Аудан әкімінің «Алғыс 
хатымен» (2007, 2010 ж.), Аудандық 


