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ЖАЗЫЛЫМ – 2021
Құрметті «Жаркент айнасы» 

газетінің оқырмандары! Алдағы 
2021 жылға газетке жазылу маусымы 
басталды. Газетімізге жазылып, 
ерлікке толы еліміз бен жазиралы 
жеріміздің, өңірімізден өткен 
баһадүр батырлар мен от ауызды 
билердің, орақ тілді ақындардың, 
елге билік жүргізген болыстардың, 
өмірі өнегеге толы өнер адамдары 
мен өлкемізден шыққан даңқты 
тұлғалардың тарихынан хабардар 
болыңыз. Газетімізде Сіз үшін құнды, 
тың мақалалар жариялауға тырысып 
келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» бар
лық бөлімшесінде жүргізіледі. 
1 жыл ға жазылу бағасы 2800 теңге. 
Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, ойлы 
оқырман! Ұрпағымыз өзінің шынайы 
тарихын біліп, ұлықты болып өссін.

Тəуелсіздік келген 
бізге осылай!

Емес еді ол ешкімнің де бас қамы,
Бұлтты еді желтоқсанның аспаны.
Өз талабын айту үшін билікке,
Шықты алаңға Қазағымның жастары!

1986ның соңы еді,
Бұл халықтың іште шері көп еді.
Көп болса да, осы жолы жастарда,
Бір талаптан басқа талап жоқ еді.

Тұрған еді түнерумен аспан шын,
Ашынғанда жастар неден жасқансын!
Жалғыз талап қойып еді билікке:
Қазақ Елін – қазақ ғана басқарсын!

Жастар айтқан жүрек сөзі осы еді,
Тілегі еді ол, бар қазақтың кешегі.
Деді олар бұл қазақтың тағдырын,
Тізеге сап Мəскеу неге шешеді?

Намысты ұрпақ қойды осылай талапты,
Кремльді ауызына қаратты!
Өр мінезбен өлімге де бас тігіп,
Ақырында, тəуелсіздік таңы атты!

Тұрды олар биліктен де жасымай,
Тік қарады қарудан да шошымай!
Ұмытпаңдар жалын жүрек жастарым –
Тəуелсіздік келген бізге осылай!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ 

Азаттық аспаны

1986 жылғы желтоқсан оқиғалары 
жөніндегі оқырмандардың назарына 
ұсынылып отырылған бұл деректі хикаят 
сексенінші жылдардың аяғында қолжазба 
түрінде болған еді. Сол кезде тың көзбен 
айқын көрілген, бірақ, баспасөз бетінде 
жарияланбаған жəне жыл өткен сайын 
көмескіленіп, ұмытыла бастаған оқиғаларды 
оқырмандарға неғұрлым алғашқы күйінде 
жеткізу, оң немесе теріс əрекеттерге қатысы 
болған лауазым адамдарының кім екенін 
көрсету, сөйтіп, еліміздің тарихында бұл 
оқиға жөнінде шындықты қалтыруға тыры
су – менің мақсатым. Ащы шындықты сол 
күйінде бүркемелемей айту кейбіреулерге 
ұнамауы да мүмкін. Бірақ, көңілге қарап, 
ақиқаттан ауытқу тарихты бұрмалаумен 
бірдей болар еді. 

Алматыдағы жəне республиканың 
бірқатар қалаларындағы 1986 жылғы 
желтоқсан оқиғасы – жиырмасыншы 
ғасырдың ішіндегі ерекше есте қалатын 
кезең. Ол жарқ етіп өте шықса да, қазақ 
ұлты тарихында бүтіндей бір құбылыс бо
лып қалды. Атақты Желтоқсандықтармен 
замандас болғанымды мен өз өмірімнің ең 
жарқын сəті деп санаймын. 

Сол жылы мен «Қазақстан» кітап 
баспасында редактор едім. Дербес 
зейнеткерлікке шыққан кезім болатын. 
Орталық алаңдағы кітап дүкенінде жиі бо
лып тұрдым. 17 желтоқсан күні таңертеңгі 
сағат тоғыздың кезінде «Жалын» дүкеніне 
келгенімде, алаңда топтоп болып жүрген 
көптеген жастарды көрдім. Олар орталық 
трибуна алдынан салтанатпен өтіп жат
ты. Қолдарында Лениннің портреті, 56 
плакат, ұрандар бар. Мен журналистік 
əдетпен олардың мазмұнын білгім келіп, 
əдейі барлығын көріп, оқып шығуға ты
рыстым. Ұрандарда былай деп жазылған: 
«Әрбір халықтың өз көсемі болсын», «Біз 
күшпен емес, өз еркімізбен қосылғымыз 
келеді», «Ешбір ұлтқа артықшылық 
берілмесін», «Қазақстан жасасын», 
«Бірінші хатшы орыс емес, қазақ болсын». 

Сағат онның кезінде кітап дүкенінен 
шықсам, алаңда су шəшіп жүрген екі
үш машинаны көрдім. Суық су шəшіп 

желтоқсанның аязында жастарды малшын
дырып жатқанын көргенде, бұл жəй «мере
ке» емес, қайдағы бір сұрқия уақиға екенін 
сездім. Сол минутта менің қасымда Жа
байхан Абдильдин де тұрды. Ол алаңдағы 
көрініске үрейленіп, тынышсызданып, суға 
малшынған балаларды аяп, не нəрсе екенін 
тез білгісі келуге асыққандай, жедел басып 
кетіп қалды. Мен сол алаңға қарап тұра 
беріппін. Осы кезден бастап, оқиғаның ізіне 
түсіп, бақылауға кірістім. 

Өрт сөндіретін машиналардың оқпан
дарынан атылған судан қашқан жастар 
бəрібір, тарап кетпей, алаңның Фурма
нов көшесі жағына жиналды. Содан Абай 
даңғылының бойымен жүріп, Ленин 
даңғылымен төмен түсіп, Совет көшесіне 
дейін барып, Абай атындағы пединституттың 
алдына барып тоқтады. Осы институттың 
студенттері қосылды. КазПИдың ректоры 
шығып, бұдан əрі қарай ешқайда бармауға, 
үйдіүйлеріне тарауға шақырды. Бірақ, сту
денттер ешкімді тыңдайтындай жағдайда 
емес ді. 

Осыдан кейін колоннаның қатары 
көбейіп, Совет көшесінен К.Маркс көшесіне 
дейін барып, одан төмен түсіп, Горький 
көшесінің бойымен Сейфуллин даңғылына 
келіп, Гоголь көшесінің бойымен жүріп 
отырып, Алматының Қыздар педагогикалық 
институтының жатақханасының алдына 
келіп тоқтады. Колоннаға көптеген студент 
қыздар қосылды. 

Қыздармен амандасыпшуласып, ко
лонна Космонавтар көшесінің бойымен 
көтеріліп, Сəтпаев көшесіне дейін барып, 
сағат екінің шамасында Брежнев атындағы 
орталық алаңға қайтып оралды. Таңертең 
машинамен су шашқанда шамасы 300дей 
жастар болса, енді оның саны 2000нан асты 
деуге болады. 

х х х
Қолға қалам алып, осы оқиға жөнінде 

жазуға себеп болған 1989 жылы 16 қараша 
күні «Известия» газетінде жарияланған 
«Одақтас республикалардың Жоғарғы 
советтерінің сессияларында» деген 
кішкентай хабар болды.

Онда сол Желтоқсан оқиғаларын тек
серу жөнінде Алматыда құрылған арнайы 
комиссия атынан ССРО Халық депутаты 
Мұхтар Шаханов хабарлама жасағаны, оған 
қарсы И.Еділбаев, Б.Исаев, Ғ.Елемесов, 
В.Ануфриев жəне басқалар сөйлеп, 
комиссияның тұжырымдары «біржақты», 
«негізсіз», «зиянды» дегендері айтылған. 

Әрине, əркімнің өз пікірін айтуға хақы 
бар. Бірақ, қайткен күнде де шындыққа 
жүгінуі керек. Осы тұрғыдан қарағанда 
жоғарыда берілген бағалардың өзі 
біржақты екенін жəй ғана айтып қоймай, 
оны дəлелдеу керек болды. «Известияда» 
айтылған бағаның өзі біржақты, көріне 
дұрыс емес екені маған бесенеден белгілі 
еді. Газет миллиондаған оқырмандар ал
дында Мұхтарға жала жауып, оның өз басы 
жөнінде теріс пікір таратып отырғанын сол 
оқиғаны басынан аяғына дейін білетін, оны 
тексеруге қатысқан мен айтпасам кім ай
тады деген қорытындыға келдім. Қолыма 
қалам алуыма басты себеп осы еді. 

Тағы бір себеп мынандай. Біздің 
баспасөзіміз көпшілік жағдайда оқиғаның 
өңін айналдырып жататыны былай 
тұрсын, бүкіл халыққа жала жауып, сол 
күндері қара бояуды аямай құйып жатты. 
Желтоқсан күндері кейбір журналистер 
газетжурнал беттерінде қазақ жастарын 
қаралау үшін шығармашылық жарысқа 
түсіп, көптеген одағай сөздерді іске қосты. 
Баспасөз бетінде «ұлтшылдық» деген аты
шулы саяси кінəдан басқа, парақорлық, 
дүниеқоңыздық, маскүнемдік, жерлестік, 
бейбастақтық, арамтамақтық, екіжүзділік, 
ірікөңілділік, мылжыңдық, мансапқорлық, 
азғындық, арсыздық деген сияқты қазақ 
интеллигенциясының атына кір келтіру 
үшін айтылған масқара сөздер қаптап 
кетті. Мұның көбін Орталық партия 
комитетінде отырған А.А.Устинов пен 
«Каз.Правданың» редакторы Ф.Игнатов 
ойлап тауып, əрбір мақалаға қолданып, 
қазақ жастарының мойнына таңба қылып 
іліп отырды.
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Ата-бабаларымыз неше ғасырлар 
бойы армандап, аңсап келген 
тəуелсіздігіміздің ұшқыны, сол 1986 
жылғы 17-18 желтоқсан күндері Ал-
маты қаласындағы Л.И.Брежнев 
атындағы орталық алаңға қазақ 
жастарының жиналып, көтеріліске 
шығуымен бастау алған болатын. Сол 
кездегі көтеріліске шыққан қазақ жа-
стары Орталық комитеттің шешімі 
жəне де олардың неше жылдар бойы 
үстемдік жасап отырғаны үшін 
наразылықтарын көрсетті.

Ол кезде мен Алматы қаласындағы 
Қазақ политехникалық институтының IV 
курс студенті едім. Оқу орнымыз Сəтпаев 
пен Масанчи көшелерінің қиылысында 
орналасқандықтан, біздің тұрып жатқан 
№2ші жатақханымыз да сол Сəтпаев  
көшесіндегі №22А ғимараты болатын. 
Орталық алаңға  өте жақын (500600 м), 
есік алдына шығып қарасаң Орталық 
алаң алақанындағыдай көрініп, тұратын. 
Әрдайым сол алаңға барып, кешкісін, де
малыс күндері қыдырып, суретке түсіп, 
жиі серуендеп қайтатынбыз. Өйткені 
алаң өте əдемі еді. Жапжасыл шырша
лар, қыпқзыл гүлдер, айналасындағы 
ғимараттар көрікті де əдемі еді. Сол 
алаңның еліміздің тəуелсіздігі үшін күрес 
алаңы боларын кім білген.

 Өткені Мəскеу билігінің үстемдігі 
халқымызды мезі қылып, əбден 
шаршатқаны, талай рет тарихта 
халқымызды қырғынға ұшыратып, тозды
рып жібергені, елімізді ашса алақанында, 
жұмса жұдырығында ұстап отырғаны 
бəрімізге мəлім еді. Олардың рұқсатынсыз 
елімізде ешнəрсе  салынбайтын жəне 
шешілмейтін. Олар соған даңдайсып, 
басқа халықтардың бəрі солардың ал
дында айтқаныңа көндім деп бас шұлғып 
жүре беруіміз керек еді.

Міне, осының бəрі неше жылдар 
бойы жиналып, халқымыздың ашу ыза
сын келтіріп, құдды бір жарылайын деп 
тұрған бомба сияқты еді. Сол бомбаның 
жарылысы 1986 жылы, желтоқсанның 
16ші жұлдызы күні еліміздің Бірінші 
хатшысы Д.А.Қонаевты еш себепсіз 
орнынан алып тастап, оның орнына 
Қазақстанға аяқ басып көрмеген, қазақ 
елі туралы ешбір хабары жоқ, ұлты 
орыс Г. Колбинді бірінші хатшы етіп 
жіберуінен басталды.

Бұл  жағымсыз жаңалықты естіп 
біздің ашуызамыз, намысымыз одан 
сайын  өрши түсті. Осының өзі олардың 
халқымызды менсінбей, көздеріне де 
ілмей, «Не істер екенсіңдер, көреміз» де
гендей істері еді.

Тез арада біз бірге оқып, бірге тұрып, 
жатқан курстас достар, қызжігіттер жи

ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІ – 
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТҰҒЫРЫ

үйлердің арасымен жасырып келіп, 
есіктен ішке кіріп келсек вахтада біздің 
декан Нүсіпов Ерғали тұр екен.

Бəріміз абдырып қалдық. Ол кісі 
бізден «Қайдан келесіңдер, алаңнан ба?», 
– деп сұрады.

«Жоқ біз асханадан ас ішіп келеміз», – 
деп өтірік айтуымызға тура келді. Өйткені 
ол кісі мені жақсы білетін, өйткені мен 
сол өзіміздің факультеттің ұлт аспаптар 
оркестрін ұйымдастырып, «Весна Каз
ПТИ» атты факультетаралық өнерпаздар 
конкурсына атсалысушы едім. Осы жерде 
соның да бір пайдасы тиді ғой деп  ой
ладым. Ол кісі «жатақханадан ешқайда 
шықпаңдар» деп ескертіп, ішке  кіргізіп 
жіберді.

Кейінде тексерулер, іздестірулер 
жалғасып жатты. Институттың əскери 
кафедрасында сабақта отырған кезімізде, 
сол кездегі КГБ қызметкерлері келіп, 
алаңда түсірген суреттерді əкеліп, біздің 
арамыздан суретпен қарап,  салыстырып 
кімді танисыңдар, айтыңдар деп бізді 
сұраққа алғаны бар. Құдай оңдағанда ол 
суреттердің ішінде мен болмай шықтым. 
Әйтеуір ешкімді танымаймыз  білмейміз 
деп құтылдық.

Сол кезде алаңда бірге болған кур
стас дос жолдастарым: Смағұлов Мəулет, 
Дүзбаева Зейнгүл, Биарыстанов Жалғас, 
Конкеев Дəрібек, Сарсенбаев Ерғазы, 
Шажалиев Саламат, Есенбеков Асылхан, 
Медетбеков Пердəлі, Зайтова Зəмзəгүл, 
Кашкынов Жігер,  т.б. еді. 

Осы жастардың бəрі бірге сол Каз
ПТИ институтында оқып, жатақханада 
бірге тұратынбыз. Осының бəрін еске 
алып, ойлай отырсақ елімізге тəуелсіздік 
оңай берілген жоқ. Қаншама жастары
мыз құрбан болды, қаншама жастары
мыз сотталды. Қаншама жас оқуынан, 
жұмысынан айырылды, қаншама 
жастардың денсаулығына зардап келді. 
Жер бетінде қаншама ел өз тəуелсіздігін 
əлі күнге дейін ала алмай келе жатқанын 
білеміз.

Аллаға шүкір, сол желтоқсан 
көтерілісінен кейін еліміз тəуелсіздік 
алып, егемендікке қол жеткізіп, əлем 
елдерімен терезесі тең елге айналды.  
Астанасы, əн ұраны, туы, елтаңбасы, жері, 
елі бар байтақ та тəуелсіз, егеменді елге  
айналғаны мен үшін өте үлкен қуаныш. 
Мен еліміздің сол жетістікке жетуіне өз 
үлесімді қосқаным үшін мақтана да,  шат
тана да айта аламын.

Тəуелсіздігіміз мəңгілік болсын! Көк 
байрағымыз мəңгілік желбіреп тұрсын! 

Сəкен ОМАРОВ,
Желтоқсан көтерілісіне қатысушы.

Жаркент қаласы.

налып, ақылдасып, сөйлесе келе, ертесі 
яғни желтоқсанның 17сі күні алаңға  
наразылық шеруіне шығуға бел бұрдық. 
Түнімен плакаттар, ұрандар дайындадық. 
В.И.Лениннің «Әр елдің көсемі өз 
ұлтынан болу керек!»  деген өсиет сөзін, 
«Жасасын Қазақстан!»,  тағы басқа да 
бірнеше плакаттар дайындап, ертесі 
орталық алаңға бет алдық.

Алаңға оқу орындарынан келген сту
дент  жастар, белсенді жігіттер, мінбеге 
шығып Орталық Комитеттің шешімімен 
келіспейтіндігін айтып, наразылықтарын 
білдіріп жатты. Бізде оларды қолдап, 
наразылығымызды білдіріп, айқайлап, 
патриоттық əндер айтып, ашулы екенімізді 
білдіріп, тұрдық. Бірақ сол жерде тұрған 
кеңес өкіметінің басшылары, біздің талап
тілегімізді, аяқасты қылып, тыңдамастан, 
көтеріліске жиналған жастарды күш 
қолдану арқылы алаңнан қуып шығу үшін 
милиция жасақтарын, қолдарына дуби
на, шит ұстатқан, бастарына каска киген 
ДНД жасақтарын шақыртыпты. Олардың 
көбісі орыс ұлтынан жасақталған. Олар 
арматураны газетке орап, қойындарына 
тығып келіпті жəне арнайы əскери қарулы 
күш жасақтары да жетіпті. Олар да  каска, 
маска киген, қолдарында щит, дубинка, 
əскери күрек, мойындарында қару (АК), 

осылардың бəрін алаңға кіргізіп, жа
старды қоршап алды. Бір уақытта олар 
көтерісшілерге лап беріп, соққының 
астына ала бастады.  Қолдарында пла
каттан басқа түк жоқ жастарды дубин
камен, күрекпен, арматурамен ұрып
соғып, соққыға жыға бастады. Айқайшу, 
шыңғырып жатқан қыздар, құлап, сұлап 
түскен жігіттер, көз алдымызда жан 
түршігерлік көрініс болып кетті.

 Соққыдан құлағандарды тепкілеп, 
қолын қайырып, сүйреп апарып ГАЗ
51 будкілерге, Пазик сары автобустарға 
тиеп жатты. Қыздардың өзін тепкілеп, 
шаштарынан сүйреп, айуандық əдістер 
қолданып жатты. Мен де осы аласапыран
да басымнан соққы алып, басымның терісі 
жырылып, қанап кетті. Кейін жатақханда 
бір бөлмеде тұрып жатқан курстас досым 
Есембеков Асылхан деген жігіт басыма 
зеленка жағып, «терісі жырылып кетіпті» 
деп  айтқаны есімде.

Сол алаңда үстімізге өрт сөндіргіш 
машинамен қақаған аязда суық суды ша
шып, иттермен қудалағаны барып тұрған  
айуандықтың өзі еді. Жағдай ұшығып 
бара жатқан соң, бірге барған курстас до
стар соққыға жығылып, ұсталып қалмай  
тұрған кезімізде, алаңнан кетуімізге тура 
келді. Күн суып, кеш батып бара жатқан, 

Мына суретте екінші қатарда достарым Серік, Ерғазы, Саламат және мен анық 
түсіп қалыптық. Сол кездегі орталық алаңға көтеріліске барғанда түсіріп, алыпты. 

Кейін телевизордан, көрсетіп, газетке мақала жазғанда осы суретті жапсырып, 
көрсетіп жүріпті. Мен сол жерлерден көріп, өзімді қасымдағы достарымда танып, 

біліп алғанмын.

Әр тəуелсіз елдің тарихында оның 
жаңа бастауы болады. Біз үшін жаңа 
тарихтың арайлы таңы 1991 жылы 16 
желтоқсанда атты. Сол бір күні  Қазақстан 
Республикасы əлем сахнасына тари
хи қадам басты. Өшпес тарихтың куəсі 
болған халқымыз сан ғасырлық бұралаң 
əрі қиынқыстау жолдармен жүріп өтті. 

Тағылымы мол тарихымыз – сонау 
ықылым замандардағы, түркі бабалар 
тұсындағы, ежелгі еліміздің жаңа баста
уы – Қазақ хандығының тарихын 550 
жылдығын ел болып тойладық. Бұл – 
біздің өткеніміз, бұл – біздің тағдырымыз.

Осы бір тарихтың тар жол, тайғақ 
кешу жолында азаттық деп аласұрған, 
еркіндік деп екпіндеген халқымыздың 
басты мұратын орындау бақыты бүгінгі 
біздің ұрпақтың еншісіне тиіпті. Олай 

ХАЛЫҚТЫҢ ШЫНАЙЫ БАҚЫТЫ
болса, бұл күн – ұрпақтардың ұлы ар
маны орындалған ордалы той, мерейлі 
де мəртебелі мереке. Амансаулық – 
адамның нағыз бақыты болса, тəуелсіздік 
– халықтың жалғыз бақыты.  Расында да, 
тəуелсіздік пен теңдік, азаттық пен елдік 
қай халық үшін де дəмі балдай, мəртебесі 
таудай асыл ұғымдар болып саналады.

Республикамыздың осындай биік
тіктерді бағындыруына барлық адамдар 
сүбелі үлес қосып келеді. Ұрпақтарының 
ырысы ортаймасын, намысы тапталма
сын деп көксеген атабабамыздың арма
ны орындалған осы шақта баршаңызға 
бақыт, байлық, береке тілеймін. 

Б.Н. МАЯМЕРОВА,
Керімағаш-Арасан ауылындағы 

орта мектебінің директоры.

«Тәуелсіздік – сан буын бабалардың 
қасиетті жеріміздің әрбір қадамын 

қорғау үшін төгілген өлшеусіз 
қаны мен терінің өтеуі......»

Н.Ә.Назарбаев

Халық, ел, ұлт, мемлекет 
болып қалыптасу үшін ең қажетті 
алғышарттардың бір де бірегейі – 
оның егемендігі, өзге жұрттан тəуелсіз, 
даралығы, халқының бостандығы 
екенін білеміз. Ата-бабамыз тарихтан 
сыр шерте отырып, ұрпағына 
қашан да бірлік, елдік, ерлік, жайлы 
насихаттаудан танған емес.

Ендеше, еліміздің сан қилы тарих 
қатпарларынан қол бұлғаған қанды 
қырғын мен небір зұлмат соғыстар, 
түрлі шайқастар мен қантөгістер, небір 
боздақтардың жаны қиылған оқиғалар 
– бір ғана мақсатты, бір ғана мүддені 
көздегенін көреміз. Сан ғасырлар бойы 
келе жатқан халық арманы, үкілі тілегі 
– қазақ боп қалыптасқан, тарих ізімен 
екшеліп, осынау уақыт аралығында 
ұлттық мақсаты айқындалған, қадір
қасиетімен астасқан ұраны бар тəуелсіз 
ел  атану еді.

Жыл сайын 16 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасының тəуелсіздік 

күні атап өтіледі. Оған қол жеткізу оңай 
болған жоқ, көптеген адамдар еліміздің 
болашағы үшін күресте жанын пида 
етті. Сондықтан, атабабаларымызбен 
мақтануға тиіспіз, өйткені солардың 
арқасында біз тəуелсіз мемлекетте өмір 
сүріп жатырмыз. 

Тəуелсіздік жылдарында үлкен 
жетістіктерге қол жеткіздік: жаңа 
мемлекет құрылды, экономикамыз 
дамыды жəне адамдардың өмір сүру 
деңгейі жоғарылады. Елімізде тұратын 
əр ұлт өз тілінде сөйлеуге, мəдениеті 
мен дəстүрін дамытуға мүмкіндік алды. 
Сондықтан, 16 желтоқсан күні – қазақ 
халқының батырлығы мен еңбегінің 
нəтижесі. Тəуелсіздік алу – бұл тек 
бастапқы қадам. Отанымыздың болашағы 
біздің қолымызда. Егер əрқайсымыз 
білімді, білікті бола білсек республикамыз 
одан əрі дами береді.

Тəуелсіздік қажырлы күреспен 
келді. Бостандықтың 29 жылында 100 
жылға татитын қадамдар жасалуда. 
Ынтымағымыз жарасқан, бірліктегі ел 
бола берейік. Бұл мен сияқы мыңдаған 
қазақ халқының тілегі. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болғай.

Асель МЕТЕРБАЕВА,
Сарыбел ауылы.

ОТАНЫМЫЗДЫҢ БОЛАШАҒЫ БІЗДІҢ 
ҚОЛЫМЫЗДА
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Желтоқсанның суық ызғары ессе бірден есімізге 1986 
жылы алаңға шыққан қазақ қыздарының шыңғырған 
ащы дауысы мен қабаған иттердің үруі, азаттық алсақ 
деп армандаған жастардың жан қиналысы еске түседі. 
Бұл ай бейне бір қазақтың басындағы ұлы қайғының 
аяғы мен ұлы көшін жарыққа бастайтын ызғары іспеттес. 
Бұл күн – тəуелсіздіктің ақ туын көтеруге  талпынған 
жастардың ұлы талпынысы еді. Тəуелсіздікке тегеурін 
берген ұлттық намыс пен оның болашақ тағдыры 
сынаққа түскен сол күндері  қаншама ару қыздарымыз 
бен арыстай азаматтарымыздың ғұмыры жасындай жалт 
етті, біразы темір торға қамалды, көбісі қудаланды. 
Арман қуып барған талай қаракөзге өмірде өздерін 
дəлелдей алмайтындай жағдай тудырды. Көзінде оты 
бар қаракөздердің арманы сол алаңда аяқталды да... 
Жаркенттік жерлестеріміз Ербол Сыпатаев пен Лəззат 
Асанова азаттық аспанын аңсап жан берді. Сол күндері 
майданның алдынғы шебінде жүріп, көлеңкеге өмірін 
тұмшалап, əлі күнге үнсіз, тыныштықты таңдаған 
желтоқсаншыларды көріп те жүрміз. Мен сондай бір 
оқиғаның куəгері болдым. Сол батыр азаматтарымыздың 
бірі – Еділбай Әбуұлы.

2012 жылдар кезі болатын. Өлкемізде, яғни Жаркент 
өңірінде ашылған «Жауынгерлік Даңқ» музейінің 
дизайнерлік безендіру жұмыстарын  суретші, дизайнер 
Қарабалаев Еділбай ағамыз жасайтыны белгілі болды. 
Таныстығымыз осы кезден басталды. Мен бұл музейде 
қор сақтаушы қызметін атқарушы едім. Жұмыс 
барысында безендіру жұмысы «Желтоқсан көтерілісі» 
тақырыбына жеткенде, ұзақ ойланысқа түсіп, тебіреніп, 
іште бір булығып, сыртқа шықпаған ұлы жаңғырықтың 
барлығын сездіретін күй кешкен ағамыздың бұл жайын 
аңғарсам да, көп мəн бермеппін. Қасына жақындап, 
жұмысын қабырғаға іліп жатқанда Желтоқсан тарихына 
кішігірім тоқталып, сөз еткенімізде, «Иə, бұл күн қиын 
болды, сұмдық болды, мен де жас едім, мынау менмін», – 
деп қабырғадағы суретті меңзеді. Сол мезетте мен де мəн 
бере қоймаптым. Өйткені, өзі қалжыңбастау кісі болған 
соң, ол сөзін қалжың деп қабылдаған болуым керек. 
Содан бері арада сегіз жыл да өте шығыпты. Жылдар 
өткен сайын музей ішіндегі бұл бейне маған тыныштық 
бермеді. Бастапқыда «бұл – менмін» деп айтқан болса, 
мемлекеттен марапаты бар, Желтоқсан көтерілісіне 
қатысушы азамат болғаны ғой деп жүре беріптім. «Әлде 
қалжыңдады ме екен?» деп өзөзіме сұрақ қойып қоям. 
Бақылап қарасам сол сурет Еділбай ағаның жас күнін 
айнытпай салып тұр. Аяғында зерттей келе, расымен де 
сол тарихи фотосуреттегі азамат осы кісі екеніне көзім 
жетті. Ол – қазіргі Түркістан облысы, Кентау қаласының 
тумасы. Ол кезде Еділбай Әбуұлы Алматы мемлекеттік 
театр жəне көркемсурет институтының студенті екен. 
Тарихи фотосуретте алаңда екі жағында алдыңғы шепте 
тұрған студент шақтағы жолдастары Өскемендік Ғазиз 
бен Талдықорғандық Тілес деген батыр азаматтарымыз 
екен.

Бүгінде ол Қазақстан дизайнерлері Одағының мүшесі. 
Өз мамандығының майталманы. 2007 жылдан бері 
Алматы облысындағы бірнеше музейдің көркемсуреттік 
безендіру жəне реставрация жасау жұмыстары бойынша 
еңбек істеген екен. Атап өтсек, Алматы облысындағы 
Ілияс Жансүгіров, Н.Алдабергенов, Алакөл ауданындағы 
Қабанбай батыр музейі, Балқаш ауданы Бақанас 
ауылындағы Д.Қонаев атындағы музей, ақын Сара 

ТАРИХИ СУРЕТТІҢ БЕЙМӘЛІМ КЕЙІПКЕРІ

музейлерінің қабырғаларына өз қолтаңбасын, «Жетоқсан 
көтерілісінің» айқын көрінісін тайға таңба басқандай 
қалдырған.

Бүгінде үйлі болған, екі қыздың əкесі, жұбайы 
Бэлламен əлі де көп  жоспарлар құрып, еңбегін халқының 
кəдесіне жаратуды мақсаттаған. Сол ызғарлы күні 
көптеген қазақ қыздары мен жігіттерінің қайтпас қайсар 
мінезі мен жеке дара қаһармандықтарына көз жеткізген. 

1986 жыл, 20 желтоқсан. Той күні

Отанды сүю – ерекше бақыт, ал оның ыстығына  
күйіп, суығына шыдау əркімге бұйыра бермейтін  
дүние. Бұл – ата-бабаларымыздың асыл арманы. Біз 
тəуелсіздікті бабалардың нақылымен, халқымыздың 
парасатты ақылымен алдық. Тəуелсіздік – тарихтың 
толқыны, шайқалмай, уақыттың соққысын 
байқамай өз бетінше тұратын тұғыр ғана емес, 
оны қолда ұстап тұратын тек  шыңдалған рух, 
жанкескен жаңашыл мінез, болашақтың арайлы 
ақ таңы үшін күрес. Міне, мəңгілік жасайтын 
елдің өмірлік ұстанатын кепілі – осы. Ғасырлар 
тоғысар тұста тəуелсіздік таңын көру бақыты 
бүгінгі қазақстандықтардың пешенесіне жазылды. 

Осы ұлтымыз үшін ұлы күн қарсаңыында 
КерімағашАрасан ауылындағы орта мектебінде 16 
желтоқсан – Қазақстан Республикасының тəуелсіздік 
күніне орай құндылықтарды насихаттау бойынша іс
шаралар жоспары құрылып, жұмыстар жүргізілуде. 
Атап айтқанда сынып сағатында «Тəуелсіздіктің 7 

қыры» циклы бойынша 111 сыныптардың білім 
алушылары арасында «Ұйымдасқан ұтады», «Елдіктің 
бастауы»,  «Жаңғыру жолы» тақырыптары бойынша 
деректі фильмдер көрсетті. Педагог ұйымдастырушы 
Рысқұлов Ерғалидың ұйымдастыруымен «Жас 
Ұлан» жəне «Жас қыран» қатарына қабылдау 
шаралары онлайы түрде қашықтықтан өткізілді.

Мектебімізде «Шежірелі жер – егеменді 
ел баяны» тақырыбында сынып сағаттары кең 
көлемде жүргізілді. 6 сыныптың сынып жетекшісі 
Қоғамбекова Жадыра қашықтықтан уатцап 
желісімен мерекелік кеш  ұйымдастырып, ол шара 
мектеп əкімшілік тарапыннан жоғары бағаланды. 

Бұл күн – атабабамыз аңсаған арманның 
жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. 
Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің 
туы асқақтап, келешегіміз көркейе берсін. 

Ұлан ЖАНҰЗАҚ,
Керімағаш-Арасан ауылы.

КЕЛЕШЕГІМІЗ КӨРКЕЙЕ БЕРСІН

Олардың қасында мені Құдай көп нəрседен сақтады. Ең 
бастысы – біз көрген күннен жарқын күн орнады, енді 
болашағымыз жарқын болса деп тілейміз», – деп сөзін 
аяқтады желтоқсаншы Еділбай Әбуұлы.

Осы күнге дейін осы тарихи сурет ерлігі мен өрлігін 
дəлелдесе де Еділбай Әбуұлы тəуелсіз мемлекеттен еш 
марапат көрмеген, тіпті сұрамаған да. Оның қасындағы 
алдыңғы шептегі азаматтар да қарапайым қалпын сақтап, 

Көрменің ашылуында
«Қазақтың қыздары мен жігіттерінің бойында 

жаудың мысын басатын ерекше қасиеттер басым. 
Бұл қасиет қазаққа ғана тəн қанмен дарыған, ұлттық 
тəрбиемен сусындап өскен небір ауыл жастарының 
бойынан табылды. Менің қасымда əлі де тыныштықты 
жанына пана еткен көп мықты азаматтарымыз бар, 
соққыны да, қудалауды да көрді, бірақ налымады. 

өмір сүрулерін жалғастырып келеді екен. Уақыт өте келе, 
бұл суреттің тарихы тереңінен ашыла бермек. Әлі талай 
алаш батырларының тағдыры айқындалады, тек уақыт 
еншісінде... 

Ж.АСҚАРБЕКҚЫЗЫ,
 «Жауынгерлік Даңқ» музейінің 

  ғылыми қызметкері.
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ҒАДІЛЕТ ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАСІРЕТ
Міне, осылардың бəрі сол кезде ызаңды 

келтірген. Тек іштен ыза кернеп, күресерге 
дəрмен жоқ дегендердің бірі мен өзім болған едім. 
Көргенбілгенімді қағаз бетіне түсіріп, бір кезде 
мүмкін айтармын деген ой да менде болған еді. 

Бірақ, сол өктемдікəкімшілік дəуірдің жа
лыны аспанға шығып тұрған кездің өзінде де 
шындықты күбірлемей ашық айтқан əділдікке 
жақ болған азаматтар болды. Күллі баспасөз, 
мəдениет пен өнердің көптеген қайраткерлері 
өктем əкімдердің беделіне сыйынып, желтоқсан 
оқиғасын озбыр «ұлтшылдықтың» көрінісі деп 
жатқанда, жоқ, олай емес, шындық басқада деп 
қарсы шығу ілуде біреудің ақ қолынан келді. 
Қазақ жастарының ондай суырылып шыққан 
жанкүйерлері ең алдымен Серік Абдрахманов 
пен Михаил (Кəкім) Есеналиев болғанын сол 
кезде барлығымыз көрдік. Бұл қанды оқиғаға 
олар сол кездеақ өз бағасын беріп, жоғарыдағы 
əкімдерге қарамақарсы өз пікірлерін айтып, 
дəлелдеген. Әділетсіздікті түйреп жазуға өткір 
қаламын қайраған журналистер Коммунар 
Табеевтің, Тұрсын Жұртпаевтың еңбектерін 
ұмытуға болмайды. Өктемдіктің тасы өрге 
қарай домалап тұрған кезде, оған кереғар өткір 
материалдар басып, өз позициясын айқын 
ұстаған «Қазақ əдебиеті» журналистерінің ша
рапатты істері бəріміздің есімізде. 

Дегенмен, олардың айтқандарынан өкімет 
жағы ешқандай қорытынды шығарған жоқ. Шы
бын шаққандай да көрмеді. Олар өз нанымына 
ешкімді ыйландырып, соңдарынан еріте алмады. 
Жекелеген ызаланушы болып қала берді. Оның 
үстіне, олардың өздері де кейбір мəселелерде 
осалдық білдіріп отырды. «Ұлтшыл» деген 
жаман атқа қалудан сескеніп ақын Жұбан 
Молдағалиев «жастар үшін жан беруге дайын
мын» десе де, сол кездегі басым идеология – 
«интернационализм» шеңберінен шыға алмай, 
ұлтшылдықпен күресіп, ол «сорақылықты» 
құрту керек дегенді айтты. Сүйтіп, сайып келген
де, ол «ұлтшылдарды» қуғындаудың қажеттігін 
негіздегендей болды. «Өткір» журналистердің 
өздері əділетсіздік жөнінде жалпы жаз
са да, кінəлі адамдарды кейінгі шахановтық 
кездегідей ашық айтудан, өктемдікке 
тура қарсы шығудан əлі алыс жатыр еді.

Осы сияқты толып жатқан дəйексіздіктер 
мен жалтақтықты тек Мұхтар Шахаов қана 
жеңіп шыға алды. Ол көтеріліске шыққан 
қазақ жастарының, бүкіл ұлт намысының 
қорғаушысы есебінде кульминациялық нүктеге 
көтеріліп, тарих сахнасына өңірін айқыра 
ашып, жарқырай шықты. 

Жастарға жақ болғандардың көбі оқиғаны 
тексерудің кейбір кезеңдерінде тиіпқашпа 
көрініп қалып, «мен де көшті сүйрегенмін» де
гендей, соның көлеңкесінде аз уақыт еріп жүріп, 
КГБ тұсынан қауып төнген кезде жоғалып 
кетіп отырды. Ауыр жүктің қамытын мойнына 
киіп, тар жолтайғақта сүйретіп алға апарған 
Мұхтар Шаханов ғана болды. Өз басына түскен 
қауыпқатерге қарамастан, ол өктемдік режим
ге бетпебет қарсы шығып, кімнің кім екенін 
ашық айтты. Міне, енді қараңдар деп, істі əділ 
соттың алдына дейін апарды. Бұл жөнінде жеке 
əңгіме алда.

Адамзат тарихында көп уақиғалар өз 
кезінде тиісті бағасын ала алмай, ақиқаттық 
бағасын тіпті бірнеше ғасырдан кейін алып 
жатқан фактілер аз емес. Олардың оңы теріс, 
терісі оң болып саналып, ақиқат бұрмаланып 
келген жəйлəр болған. Желтоқсан оқиғасы 
да соның керін құша жаздады. Егерде ол 
жөніндегі үзілдікесілді баға сол кездегі 
жоғарғы өкіметтің шешіміне сəйкес беріліп, 
тарихта қалса, Желтоқсан оқиғасы кейінгі 
ұрпақтарға қазақ тарихындағы «қарабет 
ұлтшылдықтың» көрінісі ретінде жеткен бо
лар еді. Бірақ, ол өзінің əділ бағасын кезінде 
алды. Қазақ халқының арасынан Мұхтар Ша
хановтай ұл табылып, ол билеуші топтар ара
сында берік қалыптасқан теріс пікірге жалғыз 
өзі қарсы шықты. Бұл ақыл мен батылдықтан 
туған «ессіздік» еді. Желтоқсан ұлтшылдықтың 
көрінісі емес, керісінше, қазақ халқының 
мақтанышы, намысы екенін дəлелдеді. Сол 
кездегі жоғарғы өкіметтің өзі кейін осындай 
шешім қабылдауға мəжбүр болды. Масқара 
болып, əшкереленген өкімет өзінің алғашқы 
қабылдаған қазақ «ұлтшылдығы» жөніндегі 
қаулыларын архивтен жоғалтып жіберген. 

1985 жылғы көктемнен бастап салтанат
ты түрде жарияланған, халқымыздың көңіліне 
ұялай бастаған еліміздегі қайтақұрудың 
мұраттары – демократизм, жариялылық, пікір 
таласы ахуалы, плюрализм, «не нəрсе заңға 
қайшы болмаса, соған рұқсат беріледі» де

адамдардың көңілкүйі қандай болатыны 
белгілі. Шəшіраған су бізге де жетіп жатты. 

Сол бір желтоқсанда жастардың басына 
төнген қауып сағат сайын қоюлана түсті. Он 
жетісі күні түс ауа жəне екінші күні митингіге 
шығушылардың саны 14 мыңға жетті. Екінші 
күні жұмысшы жастар көбейді. Олардың ара
сында қазақтармен қатар орыстар да, ұйғырлар 
да, татарлар да, кəрістер де болды. 

Абай даңғылының бойымен, Гагарин 
көшесін кесіп өтіп, сонау микроаудандар 
жақтан қатар түзеп ағылған жастар орталыққа 
қарай бет алды. Олар сол маңайдағы өнеркəсіп 
орындары мен құрылыс мекемелерінен келе 
жатқандар еді. 

Бұл сəтте, сағат он бірдің кезінде мен Га
гарин даңғылы бұрышындағы баспалар үйінің 
алдында тұр едім. Көптің ортасында бара 
жатқан бір жігіт сəлем берді. Сəлемін алып, 
мына ұзын колонна қайда барады деп сұрадым. 
Жауап берудің орнына ол жігіт: «Ой, ағай, оны 
сұрамаңыз, ертең бұдан да зорын көресіз» деп 
колоннаның шет жағында кетіп бара жатты. 
Жігіттің сөзіне қарағанда, осы көтеріліс алдын 
ала ұйымдастырылған сияқты көрінді. 

Орталыққа келіп, Коммунистік (қазіргі 
Абылайхан) даңғылындағы Пушкин атындағы 
кітапхананың жанына келсем, сегіз қатар 
тұрып ұзын колонна алаңға бет алып, көтеріліп 
келе жатты. Колоннаның шеті сонау «Бала
лар əлемі» дейтін дүкен жақтан, көз ұшында 
көрінді. Осынша көп адамдардың бір де бірінің 
қолында ешқандай қару болған жоқ еді. 

Абай даңғылының бойымен Фурманов 
көшесі жақтан да ұшықыйыры жоқ жастар 
колоннасы келе жатты. Екі колонна бір арнаға 
құйған өзендей, Мир (қазіргі Желтоқсан) 
көшесі мен «Абайдың» қыйылысында кездесіп 
араласып кетті. Олар алаңға өтпек болды, 
бірақ, өте алмады. 

Осы арада: «Бізге қазақ басшы керек» де
ген əйел адамның дауысы естілді. Қарасам, сол 
қыйылыстағы биік транспорант орнатылған тұғыр 
үстінде бір қазақ қызы қолын көтеріп, айқайлап 
сөйлеп тұр екен. Атын сұрай келсек, «Лəззəт де
ген қыз ғой» деді сонда келген жастардың бірі. 
Қазір ол қыздың кім екені, қайда жүргені белгісіз. 
Кейін ол қыз сотталғандардың ішінде кетуі де 
мүмкін. Егер осы жолдарды оқыған болса, ол өзі 
жөнінде білдірер деген үміттемін. Сол бір нəзік 
көркемше қыз сол биік қобдыйша тастың үстінде 
қолын сермеп тұрып, бірнеше патриоттық 
ұрандар тастады. Біз, бір топ «ашық ауыздар» 
оған қарап қатты риза болып, айналайынның 
өркені өссін деп, қатты риза болдық. 

Кітаптың осы жолдарын жазып болғаннан 
кейін 2004 жылғы мамыр айының 19 – 25 
аралығында Алмалы аудандық сотында 
Лəззəт Асанованың Желтоқсан қасіретінде 
шəйіт болғанына күмəн келтірген біреулердің 
шағымы қаралды. Сол қанды оқиғаның 
куəсі болған «Қазахфильмнің» кинорежис
серы Қалдыбай Абенов Лəззəтті желтоқсан 
күндері алаңда көргенін айтты. Қ.Абеновтың 
бұл көрсеткенін растап, ССРО жəне Қазақ 
республикасының халық əртісі Асанəлі Әшімов 
Алмалы аудандық сотының атына 24 мамырда 
«Мəлімдеме» жазып, онда былай деді: «Лəззат 
Асанованы Күлəш Бəйсейітова көшесінде 
(алаңның қыйылысқан жерінде) Қалдыбай 
Абеновтың көрдім деп айтқанын растаймын».

Осы мəлімдемесінде Асанəлі Әшімов 1986 
жылғы 17 – 25 желтоқсан күндері Мəскеуде 
болғанын айтады. Дəл сол күндері оның сыр
тынан, ұлықсатынсыз, желтоқсандықтарды 
сынаған үндеуге А.Әшімов те қол қойды де
ген əңгіме таратқан. Бұл келеңсіз іске Асекең 
осы күнге дейін ренжіп, оны қасиетсіздік деп 
атайды. Өкінішке қарай, осы кітаптың авторы, 
мен де сондай пікірде болған едім. («Замана 
сарыны» деген кітап, 133 бет). Қазір ақиқатты 
Асекеңнің өз аузынан естігеннен кейін, сол 
келеңсіз үндеуге сеніп қалғаным үшін ол 
кісіден кешірім сұраймын. 

18 желтоқсан күні тал түсте студенттер ко
лоннасы ерекше бір салтанатпен, алаңда олар
ды біреу құшақ жая қарсы алатындай, көңілді 
келе жатты. Бірінші күні өрт сөндіретін ма
шиналардан алаңда су шəшіп таратқанымен, 
екінші күні де солай бола бермес деп ойлаған 
студенттер, бұл жолы бейбіт демонстрацияны 
күштеп қумайтынына сеніп, арасында өлеңдер 
де айтып, өте көңілді болды. Кешегі күні су 
шашқаны үшін ызаланғандар да аз болған 
жоқ. Алаңда оларды резина шоқпармен, сапер 
күрегімен қарсы алады деген олардың ойла
рында да жоқ еді. 

Осы кезде қаладағы Тұрмыстық электр 
приборларын жасау, Киров атындағы зауыт
тарда темір өрліктер қыйып, дүре таяқтарын 
дайындап жатты. Бұл Колбиннін жұмысшы 
табын көтеру керек деген нұсқауын орын
дау жөніндегі шаралар еді. Сол таяқтардың 
соққысына ұшырайтынын, оларға қарсы 

Тағдырдың талай сынынан өткен 
қазақ елінің басына түскен қиыншылықты 
бөлісе көтерген жандардың бірі – Мүбəрəк 
Садықұлы. Соғыстан соң əскер қатарынан 
босатылып, сол кездегі бар халықтың арманы 
болған Мəскеу қаласында қызмет табылып 
тұрса да, өзі айтқандай «...Төрт жыл əскерде 
жүріп, туған жеріне оралмау адамгершілікке 
жатпайтындай көрініп, өзімді солай сезіндім» 
деп туған елге бет бұрған үлкен жүректі 
азамат. 

Мүбəрəк Садықұлы (25.11.1923 – 
04.02.2005) – журналист, қоғам қайраткері, 
аудармашы, ақын. Өмір бойы журналистика 
саласында еңбек еткeн. Көрнeкті 
еңбектері үшін Қазақстан Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Құрмет Грамотасымeн үш 
рет марапатталған. 

Өзінің елу жылға жуық еңбек жолында 
Мүбəрак Садықұлы сонау соғыс жылдарынан 
бастап, талай өмір өткелдерінeн өткeн. 
Соғыстан келгeннeн кейінгі еңбек жолын 
Павлодар облысы, Ертіс ауданында райфода 
бухгалтерліктeн бастап, райкомда нұсқаушы, 
аудандық «Ертіс правдасы» газетінде 
редактор болды. Павлодар облыстық партия 
комитетінде он жылдан аса істеп, 1962 жылы 
Алматыға қызыметке ауысып, Орталық 
партия комитетінде жеті жыл істеп, одан 
кейін Мeмлeкеттік құпия сақтау жөніндегі 
Бас басқарманы (Главлит), Авторлық 
құқықты қорғау жөніндeгі Республикалық 
Агeнттікті басқарды. 

Зейнeткерлікке шығар алдында бес жыл 
Республикалық «Қазкітап» Бірлестігінің 
Бас директоры қызметін атқарды. Жүздегeн 
мақалалары соғыстан кейінгі жылдардан 
бастап 2005 жылға дейін баспасөз бетінде 
жарияланып тұрды. «Намыс оты» (1999 ж.), 
«Замана сарыны» (2004 ж) кітаптары жарық 
көрген. 

Кеңестік кезеңде мектеп оқушыларына 
арналған орыс тілінде жазылған 
«Қоғамтану» оқулығын өзіміз де оқығанбыз 
жəне шəкірттерімізге сабақ барысында 
қолданғанбыз. Осы оқулықты жалпыға 
түсінікті, тілі қанықты етіп аударған Мүбəрəк 
Садықұлы ағамыз болатын. 

Біздің «Жаркент айнасы» газетіне 
Мүбəрəк Садықұлының 2013 жылы 
Астанадан басылып шыққан «Санаға саяхат» 
кітабынан үзінді жариялап отырғанымызға 
себеп 1986 жылғы Алматы қаласындағы 
қазақ жастарының Кеңестік тоталитарлық 
билікке қарсылық көрсетіп, бейбіт шеруге 
шығуы, оның қанға бөктіріліп басып
жанышталуымен қатысушылардың 
қуғындауға ұшырауы. «Ғаділет жолындағы 
қасірет» мақаласының құндылығы сонда: 
дəл шеру басталып, сол қырғын жүріп 
жатқан кезде жастардың қимылқозғалысын 
көріп, сөздерін естіп, ал оларды жазалау 
басталғанда бар ынтажігерімен араша 
түсуінде ғана емес, өзі жазып қалдырғандай 
«Оң жəне теріс əркеттерге қатысы болған 
лауазым адамдарының кім екенін көрсету, 
сөйтіп, еліміздің тарихында бұл оқиға 
жөнінде шындықты қалдыруға тырысу – 
менің мақсатым» деп азаматтық парызын 
орындауында. Жасынан шындықтың 
шекпенін жамылып өскен Мүбəрəк 
Садықұлы сол тұстардағы қазақтың билік 
басындағы лауазымдылары мен зиялы 
қауым өкілдерінің де ұстанған ұстанымын 
жасырмай, ашық жіпке тізгендей етіп айтады. 
1989 жылы 19 шілде де Жоғарғы Кеңестің 
бірінші отырысында сөз алған Жоғарғы 
Кеңестің депутаты, ақын Мұхтар Шахановқа 
сөз берілгенде, қазақ делегаттарының 
атынан 1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан 
оқиғасын тексеретін арнайы комиссия 
құруды ұсынған кезінде көптеген жайттың 
фактілерін елдегі азаматтар қамтамасыз 
еткен еді. 

Кеңестік биліктің жақтаушылары 
баяндамашыны қаралауға көшкенде Мүбəрəк 
Садықұлы Мəскеуге хат жазып, оны өз 
пікірлестерін жинап талқылап, 62 адамға 
қол қойдырып жіберген. Бұл өз ұстанымын 
қорғап жүрген Мұхтар Шахановқа үлкен 
қолдау болып, кейінгі сөздеріне сол 
деректерді негіз етіп алған.

Мен өз басым, Мүбəрəк Садықұлын көп 
жылдар бойы танып білгендіктен жазып 
отырмын. Туған халқы үшін тынымсыз 
еңбектеніп, жоғарғы парасаттылығымен 
жұрттың есінде қалып, көпшілікке жасаған 
қамқорлығымен көзге түскен бағасы биік 
адам. Қашан жолықсаң да сыпайы күлімсіреп, 
өзгеше бір мейіріммен əңгіме айтатын. Бар 
болмысымен адамгершілік тұлғасын сақтай 
білген Мүбəрəк Садықұлы өз жырында 
айтып кеткендей:

Өмірде тəжірибем бір көл болса,
Кейінгі ұрпақ бір тамшы су алатын,  деп 

артына өткен оқиғалар туралы мол мағлұмат 
тастаған жылнамашы болып тұр. Саналы 
ғұмырын журналистика саласына арнаған 
Мүбəрəк Садықұлы мемлекет тарапынан 
көптеген мақтаулар мен марапаттарға ие 
болған. Артына өзгелерге үлгі болатындай 
ұрпақ қалдырған ізгі адам.

«Жаркент айнасы» газетінің 
Бас редакторы Молот Мұсаұлы.

ген жаңа тұжырымдарды ең алдымен жа
стар қабылдады. Бұл өзі тəбиғи нəрсе еді. 
Әдетте, аға ұрпақтың өкілдері əлі бұрынғы 
қалыптан аса алмай, ескі сананың шырмауында 
жүргенде, жастар алға қарай озып кетіп, тізгіні 
босаған сəйгүлік сияқты, өзінің екпінімен, 
албырттықпен кейбір кертартпа күштердің 
зəресін ұшырады. Бұл жолы дəл осылай болды. 

Осы жаңару рухына масаттанып, жа
стар үлкен үмітпен Алматының орталық 
алаңына шықты. Олардың ниеті – қоғамдағы 
болып жатқан жаңалықтарды қолдап, оның 
мұраттарын халық игілігі үшін пайдалануға 
қол жеткізу еді. 

17 желтоқсан күні басталған біртоп сту
дент жастардың митингісі осындай ізгі ниет
тен туған еді. Жергілікті үкімет орындары мен 
əкімдер оны қалай түсініп, қалай қарсы алаты
нын білмесе де, жастар бір нəрсенің күшіне 
кəміл сенді: ол елімізде басталған жариялылық 
пен демократия рухы болатын. 

Алаңдағы митингтің негізгі себебі – 
берілген сөз бостандығын пайдаланып, 
кадр мəселелерін шешудегі əділетсіздікке 
наразылық білдіру болды. Ал мұның нақты 
көрінісі Қазақстан компартиясы Орталық 
комитеті пленумының жұрттан жасырын 
жағдайда, 18 минуттың ішінде өтіп, онда елге 
бірінші басшылыққа сырттан біреуді «қапқа 
салып» əкеліп, жергілікті жұртпен ақылдаспай, 
аласкүлес сайлай салу фактісі еді. Өз халқына 
көп жылдар бойы еңбек сіңірген Д.А.Қонаевқа 
тым болмаса бір жылы сөз айтпай, қызыметтен 
қуып шығып, орнына Ресейден əкеп бір 
қуыршақты отырғыза салу елдің, ең алды
мен сезімтал жастардың намысына тиді. 
Алайда бұл наразылық Колбиннің жеке басы 
орыс болғандықтан да емес, көбі республика 
тарихындағы өткендегі талай жағдайларға да 
байланысты еді. 

Сонау дəуірлерде сталиндік қуғынсүргін 
халықтың басына орны толмас үлкен қайғы
қасірет əкелді. Қазақ халқының нелер тамаша 
ұлдары жантүршігерлік азап шегіп, олардың 
жалындап келе жатқан жас ғұмыры үзілді. 
Сол тұста қазақ елін басқарған сырттан 
келгендердің қайсыбірі еліміздің тағдырын 
елемей, келеңсіз қызыметімен халықты 
опындырғаны аз болған жоқ. Голощекиннің 
халықты аштыққа душар етіп, тоңмойын са
ясат жүргізіп, сары даланы өлік сасытқанын, 
Хрущевтың кең даланы шаңға айналды
руы мен «достық колбасасын», Брежневтың 
мансапқорлығы мен елді тығырыққа əкелгенін 
бүгінгі ұрпақ əлі ұмытқан жоқты. «Халық 
келіпкеткенді сыйламайды, қыйылып 
қызымет еткенді сыйлайды» деген аталы сөз 
тағы бар. Білімді жастар осының бəрін жа
дында тұтқан. Оларды алаңға алып шыққан 
да осы өмір сабағы. Бұл, кейін президентіміз 
Н.Назарбаев айтқандай, қазақ жастары
нын ұлттық санасының көтерілгендігі еді.

х х х
…Брежнев атындағы (қазіргі Республи

ка атындағы) алаң. Тек үкімет мүшелері ғана 
шығатын биік мінбеге кішкентай нəрестесін 
көтеріп Нүркенова деген əйел шығып, 
ешкімнен рұқсат сұрамайақ сөйлей баста
ды. Ол былайғы тұрғандарды өзімсініп, тіпті 
жақынсынып, өңкей еркектер əйелге жол берер 
дегендей əйелдік тəуелсіз сезіммен шықты. 

«Орысша білмейтін қазақтар, – деді ол, – 
жұмысқа орналаса алмайды. Қазақ жастарын 
қалаға тұрғылықты тіркемейді. Тұрғын үй 
бөлуде де əділдік жоқ». 

 Нүркенова тағы бір сөзін бастағанша бол
мады, оның сөзін бөліп КГБның қызыметкері 
қолтығынан алып, белгісіз жаққа апара жатты. 
Митингіге қатысушылар айқайлап, əйелді бо
сатуды талап етті.

Жұрт ызаланып, шулап кетті. Дүрбелең 
осы əйелді мінбеден еріксіз алып кетуден ба
сталды. Орталық партия комитетінің хатшысы 
Закаш Камалиденов: «Тараңдар, тараңдар!» 
деп, жұртты тыныштандырмақ болды. Респу
блика прокуроры Г.Е.Елемесов, Ішкі істер 
министрі генераллейтенант Г.Н.Князевтар: 
«Сендерді қылмысқа тартамыз» деп, айқай 
салып жатты. Олардың сөзін тыңдаған ешкім 
болған жоқ. Себебі осындай митингтер жасау 
тіпті де қылмыс емес, олардың конституциялық 
құқы екенін барлығы да іштерінен біліп тұрды. 

Жоғары лауазымды адамдардан студенттер 
қазақша айтып түсіндіруді талап етті. Өздерінің 
ойын ана тілінде жеткізе алмай, жастардың са
насына жол таба алмай, өкімет басшылары əуре 
болды. «Сендерді жазалаймыз» дегеннен басқа 
олардың аузына адам сықылды дұрыс жылы 
сөз түспеді. Әбден қор болған əкімдер жастар
ды тыныштандырудың «оңай» да «тиімді» 
жолын тапты. Сүйтіп, жиналғандарды өрт 
сөндіретін машиналардан су шашып қуа ба
стады. Желтоқсанның аязды күнінде лафеттік 
оқпандардан үстеріне мұздай су атқылаған 
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тұру үшін жерде жатқан кез келген тасты, бір уыс қарды, 
ағаштың бұтағын қолдарына қару етіп алуға мəжбүр бола
тыны, «бейбастақтар» атанатынын митингішілер əлі білген 
жоқты. Таптаза киініп келе жатқан таза бойлары мұздай 
суға малшынып, бастары жарылып, белдері шойырылып, 
мылжамылжасы шығатыны, сөйтіп, тұздалған майшабақтай 
үймежүйме лақтырылып, милиция машиналарымен та
сымалданатыны олардың үш ұйықтаса түсіне кірмеген. 

Осындай өң мен түстей халде 2400 «экстремист» милиция 
бөлімдеріне жеткізіліп, əңкірмүңкірдің жауабына алынып, топ 
тобымен қапасқа қамала берді.

Қазақ ССР Жоғарғы сотының қылмысты істер жөніндегі сот 
коллегиясы Жоғарғы соттың мүшесі Е.Л.Грабарниктің төрағалық 
етуімен істі ашық мəжілісте қарап, Қ.Рысқұлбековты ең жоғары 
жазаға – атуға, Т.Ташеновты жəне Ж.Тайжұмаевты 15 жылға, 
Е.Көпесбаевты 4 жыл ға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

Жастарды жанжақты кінəлəу үшін Ішкі істер бөлімі не
шеме түрлі зұлымдық əрекеттер жасады. Алаңдағы жастарды 
маскүнем, нашақор етіп көрсету үшін милиция қызыметкерлері 
олардың қалтасына наша салып жіберетін болды. Алаңдағы кітап 
дүкенінің алдына үлкен жүк машинасы тоқтап, жақтауларын 
ашып тастап, жастарға тегін арақ үлестірді.

Алаңға шыққан жастарға соққы беру үшін, сол сияқты 
көшеде топталып жүрген қазақ қыздары мен жігіттерін 
«тəртіпке» шақыру үшін 10 мыңдай солдат пен əскери оқу 
орындарының курсанттары, 8 мыңнан астам жасақшылар 
шықты. Оларды «халық жасақшылары» деді. Таяқтан қашқан 
жастардың соңына иттер салынды. Овчарка ит жетектеген 
оншақты кинологтар болды. Қабаған ит салуды басқарған под
полковник Рекун еді. 

Ал алаңдағы митингішілерге су шашатын машиналардың 
қолданылғаны жөнінде Алматы қалалық өрттен қорғау 
басқармасының бастығы Ә.Әбділманов былай дейді: «Сағат 
он бір кезінде мен алаңға келсем, Республика Ішкі істер 
министрінің орынбасары Б.А.Коряковцев сонда жүр екен. «Өрт 
машиналарын дайында» деген бұйрық алдым. Кешке жақын 
рация бойынша Орталық комитет үйінің жанына келуге əмір 
етілді. Онда ССРО Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары 
генерал полковник Елисов басқарған штаб орналасқан. Оның 
есебі бойынша алты машина керек болыпты. Біраздан кейін 
ол он машина қажет деді. Оны да аз деп, ілешала 20 машина 
шақыру керек деп, жарлық берді. Барлық машиналар жиналып, 
лафетті оқпандардан су атқылай бастады».

Солдаттар мен курсанттар тарапынан митингішілерге қарсы 
сапер күректерін пайдаланғанын жоққа шығаруға тырысқан 
Мемлекеттік қауыпсіздік комитетінің төрағасы генерамай
ор В.М.Мирошник оны көпке дейін мойындамай келді. Бірақ, 
генералдың жазба түрде мұндай өтірік мəлімет бергенін сол 
курсанттардың өздеріақ əшкерелеп, айтып берген. 

Маршал Коневтың атымен аталған Алматы командалық 
жоғары əскери училищесінің 1989 жылғы 31 қазандағы №104 
анықтамасында əрбір курсанттың сапер күрегімен қаруланғанын 
училище бастықтары өздеріне мақтаныш ретінде жазған. Ал 
олардың жастарға қарсы пайдаланылғанын көп адамдардың 
жарасының түрі дəлелдейді. Жаралы болған көптеген студенттер
де шапқылап кесілген, ішті, кеудені кесіп кеткен жаралар болған. 

ССРО Халық депутаттарының 1 съезінде Тбилиси қасіреті 
сөз болғанда генерал Радионов сапер күрегінің жұмсалмағанын 
соққыға жығылғандар арасында осындай жара алған адамдардың 
жоқтығымен дəлелдегісі келген. Ал, бүгін генерал Мирошник 
енді қандай дəлел келтіріп, ақталар екен?! Жастарды ұру үшін 
сапер күрегі қолданылғаны жөнінде көптеген куəлар да айтты.

Қазақстан Орталық партия комитетіне жолдаған хатында 
Қазақстан комсомолы Орталық комитетінің сол кездегі бірінші 
хатшысы Серік Абдрахманов былай деп жазды: «Мен өз басым 
жəне Никитин екеуіміз тіпті қарсылық жасамаған студенттердің 
өзін солдаттар күректің қырымен омыртқадан ұрғанын көзбен 
көрдік. Кейбір əскери қызыметкерлер қолға түскен адамын 
алқақотан ортаға алып, етіктерімен тепкіледі. Осының бəрі 
олардың командирлерінің көз алдында болды. Бірақ, олар бұған 
тыйым салмады. Мен бірнеше рет бұған араласып, солдаттарды 
тоқтаттым… Осы жөнінде Мирошникке телефонмен қабарлап, 
солдаттардың мұндай қаталдығын тоқтатуды сұрадым». 

Жантəнімен жастарға осындай араша тұрғаны үшін Серік 
Абдрахманов бірінші хатшылық қызыметінен босатылды. 
Әділдікті қаламайтын əміршілдік жүйенің зардабын шекті. 
Кейін Серік астананың қалалық атқару комитеті төрағасының 
орынбасары болып тұрған кезде де, шенімді алып қояды 
деп қорықпай, Желтоқсан оқиғаларын тексеруге көмектесіп, 
əрдайым ақиқатқа жақ болып отырды.

Көшелерде жігіттер мен қыздарды итпен қуғанды көрген 
көптеген куəлар бар. Солардың ішінде Қазақ политехникалық 
институтының оқытушылары А.Бейсенова мен С.Құсаинов. 17
сі күні сағат 22 кезінде институттың қасында ЛАЗ машинасы 
тұрды. Одан бірекі солдат секіріп түсіп, жетегіндегі тайынша
дай иттерін біреуге қарай абалатты. Қараңғы көшеде шыңғырған 
қыздардың дауысы шықты. Иттің абалап қауып жатқаны 
естілді. Екінші бір факт: Алматы қалалық комсомол комитетінің 
қызыметкері Анета Тоқымбаева 18 желтоқсанда қараңғы түнде 
овчарка салған солдаттардан қашып əзер құтылған 4 қазақ 
қызын өз үйінде паналатқан.

Алматыдағы Қазақстан Республикалық Ауылшарушылығы 
институтының доценті Айбек Атыханов куəлік сөзінде бы
лай деп жазып берді. 18желтоқсанда қарулы бір бронемаши
на үлкен жылдамдықпен алаңдағы демонстранттарға қарсы 
шабуылға шықты. Үсінде пулеметі бар. 

Солдаттар институттың жатақханасына шабуыл жасады. 
№6 жатақханаға офицер бастатқан жиырма шақты солдаттар 
есікті еріксіз ашқызып кіріп, түнгі сағат 12нің кезінде ұйықтап 
жатқан студенттерді резинка таяқпен ұра бастады. Балалардың 
кейбірі əйнектен секіруге мəжбүр болды. Баскөз демей ұрып, 
үлкен қантөгіс болды. Балалар қол жуатын бөлмеге (туалет
ке) қандарын жууға жиналғанда симай кетті. Туалеттің ішінде 
көлкілдеген қан жатты. 

Республикалық халықтық бақылау комитетінің сол кездегі 
төрағасы Б.В.Исаев өктемдік саясатты жақтап, өз атынан жазған 
анықтамасында көтеріліске қатысқан жастарды күшпен басу
ды ешкім де жоғарыдан ұйымдастырған жоқ, жұмысшы табы 
өзі инициатива көтеріп, жастарға қарсы шықты, деп жазды. 
Мəселен, Тұрмымстық электроприборлар жасау жəне Электро
вагон жөндеу, Киров зауыттарының адамдары өздері темір 
өрліктер жасап, бастықтарынан рұқсат алмай қаруланып, 
көтерілісшілерді басуға өз еріктерімен алаңға шықты деп 
сандырақтады. Исаевтың қазақ жастарына қарсы арам ойы мен 
зұлымдығында шек болмады. Қалайша ол осы уақытқа дейін 
елді басқару қызыметінде болғаны таңқаларлық еді. Б.В.Исаев 
барып тұрған шовинист екеніне көп адамдардың сол кезде көзі 
жетті. Өмірде орыс шовинисі деген біреу болса, ол – Исаев. 
Қазір ол Павлодарда тағы да «беделділердің» бірі. 

Мұхтар Шаханов бастаған комиссияның тапсыруымен же
келеген кəсіпорындарында болып, шындықты анықтаған кез
де, Исаев сияқтылардың айтқаны мүлде өтірік екені өзінен өзі 
көрініп отырды. Әрбір кəсіпорын қанша адамды қаруландырып 
алаңға жіберетіні жөнінде арнаулы разнарядкалар жасалып, 
кəсіпорын басшыларына қатаң тапсырма беріліп отырған.

Осындай ащы шындықтың бетін ашуға кейбір мекеме бас
шылары комиссияға көмектесті. Мəселен, сол кездегі Фрунзе 

аудандық партия комитетінің екінші хатшысы Александр Пе
трович Гончаров жастарға қарсы қаншама қару дайындалғаны 
жөнінде біздің комиссияға мəліметтер берді. Ұзындығы 5060 
сантиметрлік темір таяқтар жасалғанын айтып, соның біреуін 
əдейі кейін көрсету үшін сейфінде сақтап қойған жерінен алып 
көрсетті. Жастарға қарсы жасалған бұл əділетсіздіктің кейін 
бəрібір беті ашылатынына Александр Петрович толық сенген. 
Ол кісіге біз рахмет айттық. 

Партия қатарынан шығарылған Ардақ Қасымқұлов 
көрсеткендей, осы күндері қаланың аудандарында 
жұмысшыларды үші істік темір өрліктермен қаруландыру қызу 
жүргізілген. Бұны тұрмыстық электроприборлар жасау зауыты 
директорының орынбасары Владимир Николаевич Мардышев 
ырастап айтты. «Оның несін жасырамыз, – деді ол, – жастар
ды аямай ұруға қазақ басшыларының өздері шақырды». Ленин 
ауданының басшылары 100 адамды тез арада каруландырып, 
алаңға жіберіңдер деп, зауытқа тапсырма берген. 

Электровагон жөндеу зауытының цех инженері Маржан 

Қызбаева желтоқсан күндерінде қазақ жастарының басы
на түскен қасіретті еске түсіріп, сол өзі істейтін ұжымдағы 
жантүршігерлік істердің бетін ашты. «18 желтоқсан күні біздің 
зауытта адамның ойына келмейтін бір оқиға болып жатты. Мен 
үшін оның бəрі түсініксіз еді. Зауыттың кадр бөлімінің бастығы 
Юрий Дмитриевич Токовойдың басқаруымен адамдар топ
топ болып жинала бастады. Менің үрейімді ұшырған əсіресе 
сол адамдардың қолындағы үшкір темір таяқтар мен жуан 
кабельден жасалған шыбыртқылар болды, – дейді Маржан. – 
Таңқалдырған тағы бір көрініс – сол адамдардың ойнапкүліп, 
бейне бір тойға немесе серуенге бара жатқандай жайраңдап 
жүргені еді. 

Осы үрейлі күйіммен цехқа келіп, балаларды ұруға қалай 
дəті шыдайды деп, əңгімелеп, қалшылдап тұрып қалдым. Сол
ақ екен, көп уақыт өтпей мені зауыт бастығы Ю.А.Стрижков 
кабинетіне шақырып, «экстремистерді сіз жақтап, аяушылық 
білдіретін көрінесіз» деп менен жауап алды. Әңгіме үстінде 
жүрегім ауырып, жағдайым жаман болып қалды. Мені түсінген 
олар «рахымшылық» жасап, үйге қайтарды. Осындай қыйналған 
жағдайда маған көмек жасаған бірденбір адам – ол цех бастығы 
В.Н.Гольцман болды. Оған көптен көп рахмет айтамын».

Міне, Маржан Қызбаеваның жазған хаты осындай. Бұл хат
ты ол сол зауыттың цехында маған жазып берді. Маржан өзі екі 
баланың анасы екен. Өте сауатты инженер, өз ісінің маманы. 

1989 жылы Алматы қалалық советіне №62 сайлау округі 
бойынша депутаттыққа сол Стрижков ұсынылып жатты. Оның 
депутаттыққа ылайық емес, қылмыскер екені жөнінде қалалық 
сайлау комиссиясына (төрағасы Александовский А.П.) жəне 
Республика Жоғарғы Советіне мен хат жаздым. Стрижковтың 
зұлымдық əрекеттері жөнінде толық жаздым. Өкінішке қарай, 
ол хатты жастарды жақтайды дейтін жоғарғы жердің өзі жауып 
тастап, Стрижков халық сенген депутат боп шыға келді. 

Ленин ауданына қарайтын кəсіпорын басшылары темір 
өрліктер дайындау жөнінде нұсқауды сол ауданның партия 
комитетінің бірінші хатшысы Мансұровтан тікелей алып 
отырған. Оның телефон арқылы берілген қатаң нұсқауы бойын
ша алаңға бір рет жүз адам, екінші рет елу адам арматураның 
кесінділерімен жасақтандырылып жіберілген. Мансұровтың 
мақұлдауы бойынша қазақ жастарын ұрып, қанға бояуға бел
сене қатысқан көптеген «жоғары мəртебелі жұмысшы» жастар 
мақтау алып, «Қоғамдық тəртіп сақтаудағы үздік қызыметі 
үшін» деген медальмен марапатталған.

Соғыс жəне еңбек ардагері Аманжол Қимашев 18желтоқсан 
күні сағат бірдің кезінде «Мұхит» дүкенінің алдында біртоп 
жасақшылар 56 қазақ қыздары мен жігіттерін шыбыртқымен 
сабап жатқанын айтты. «Басқарушысы ішкі істер əскерінің ка
питаны. Мен оларға бұлай қол жұмсауың заңсыздық емес пе, 
деп едім, олар өзіме дүрсе қойа берді». 

Алматы Шет тілдер институтының төртінші жатақханасында 
тұратын студенттер С.Шабденова, С.Оспанова, А.Қаражанова, 
Ғ.Әмірханова, Ғ.Салыкова, Қ.Қалиева, Жеңсікбаева, Берекето
ва, Әжиева, Байтілеева, Дəуренбековалар желтоқсанның 18не 
қараған түні сағат түнгі екінің шамасында жатақхананың сыр
тына қазақ қызжігіттері келіп, көмек сұрағанын айтты. Ми
лиция қызыметкерлері қыздарды ұрып, оларды қолға түсіргісі 
келеді. Бір қызды ит талады. Қыз жанталасып қорғанды. Бірақ, 
шамасы келмеді. Жігіттердің бірі итті бір қатты нəрсемен бастан 
ұрып, қыңсылатып, жаралы қызды көтеріп алып кетті. Жігіттер 
біртіндеп шегініп, өздерінің араларындағы жараланғандарын 
сүйемелдеп, көтеріп алып кете барды. Бұлардың барлығы кеткен 
соң милиция адамдары бірнеше денені жерден арықтан көтеріп 
үлкен машинаға лақтырып салып, олар да кетті.

Алаңда жастарды бастан ұрып құлатқан, тепкілеп 
балағаттаған жəйлəрдің куəсі болған Дəриға Смағұлова 
көз жасын төгіп отырып жазды. Сол сияқты, Б.Асқарова, 
Ж.Жансеитова, С.Сүлейменова, ССРО халық əртісі Роза 
Бағланова да өздерінің сөздерінде осындай жан түршігерлік 
оқиғалардың көріністерін айтты. 

17желтоқсан күні сағат үштің шамасында алаңға барғанда 
Роза Бағланова жəбірленген жастарды қорғап, оларды ұруды 
басқарып жүрген генераллейтенант шені бар əскери адам
мен айтысады. Розаның жұмыс аппаратында қызымет істеуші 
Әсиə Малимова да солдаттардың алаңдағы қыздарды шашынан 
жұлып, сүйрегенін өз көзімен көріп, көптеген зұлымдықтардың 
куəсі болғанын мəлімдеді. 

«Береке» дүкенінің сатушысы Гүлнар Түстікпаева «Це
линный» кинотеатры жанындағы Ішкі істер басқармасы 
үйінің астындағы камерада жарақатты қыздардың қамалғанын 
көрсетті. Олардың бірінің көзі көгерген, бірінің басы жарылған, 
беттерінен қан аққан, солдаттар түнде келіп қорлап, мазақ 
қылуға дейін барған. 

«Дубинкамен, саперлік күрекпен ұрғаннан құлап 
қалғандарды бірінің үстіне бірін үйіп қойғандарын өз көзіммен 
көрдім» деді бес жылға сотталып, Чита қаласында отырып кел
ген Расұлхан Құдайбергенов. Кейбір сойылға жығылғандарды 
автобусқа тиеп, тауға алып кетті. Тауға жеткенше оларды жабық 
машинаның ішінде ұрыпсоқты. Тауға апарғаннан кейін олардың 
сыртқы киімдерін, аяқ киімін шешкізді, жоғарыға мылтық атты, 
таудың үстіне қарай қардың үстімен жүгіртті. Бір жігітті бастан 
скобамен періп қалды. Қанға боялған ол сол тау басында қалды. 

Олар бірінбірі танымайтын. Аяғымен жүруге шамасы келме
гендер əр жаққа қарай тырбаңдап, еңбектеп қашты».

Көкшетау қаласының Коммунистік проспектісі, 32үйдің 
14пəтерінде тұратын Ішкі істер министрлігінің бұрынғы 
прапорщигі, «Дзержинец» газетінің тілшісі болған Боташ 
Қажымов былай деп жазды: «Осы облыстың Володар ауданына 
бір қыздың денесін əкелді. Совет органдары өлікті айғайшусыз 
жерлеуді өтінді. Бұл оқиғаны тексеруге мен көмектесе аламын». 
Бірақ, оны комиссияға тексертуге берген жоқ. Мұндай сиг
налдар көп болса да, республика басшылары оларды тексеріп, 
шындығына жетіп жатуға мүдделі болмады.

Ішкі істер органдарының басшы офицерлерінің 
зұлымдықтары туралы қалалық ішкі істер басқармасының 
қызыметкері Владимир Васильевич Никуленко батыл түрде жа
зып, өз пікірін Республика Жоғарғы Советіне жеткізген. Бірақ, 
ол хат Қазақ ССР Жоғарғы Советі президиумы төрағасының 
орынбасары В.Сидорованың қолына тиеді де, ізі суып қалады. 

В.В.Никуленко – милиция майоры, қалалық ішкі істер 
басқармасының өрттен қорғау бөлімінде істеген. 1989 жылы Ал
маты стансасында пропан құйылған вагонда жарылыс болғанда 
ол қатты күйікке ұшырап, сол жылы 25 мамырда Мəскеудегі 
бір ауруханада қайтыс болды. Адал қызыметкер болған. 
Желтоқсандағы қылмыстардың да бетін ашқысы келген шын 
мəнісіндегі орыс офицері. Алматыдағы мекенжайы: К.Маркс 
көшесі, 132 үйде тұрған.

В.В.Никуленконың өлер алдында жазған ең соңғы ха
тын желтоқсан құрбандары жөнінде қайғылы өкініш жəне 
оның қанды балақ жендеттеріне айтылған үкім деуге бола
ды. Ол жастарды қанқақсатуға есіре қатысқан Ішкі істер ор
гандары қызыметкерлерінің 18 офицерінің аттарын атайды. 
Әсіресе С.В.Мошинец, генерал Е.О.Александрович, генерал 
В.Л.Холмановский, подполковник Секерин, майор Б.А.Сисков, 
генерал В.В.Шкляр, подполковник Куприненков. Никуленконың 
хатына қарағанда негізгі жендеттер осылар болған.

Бұл тексеруге тұратын информация еді. Оны республика 
басшылары жауып тастады. Жоғарыда аталған əскерилердің 
арам пейіл, тас жүрек екенін айтып, хаттың авторы оларға еш 
уақытта сенуге болмайтынын ескертеді. 

Подполковник Н.М.Воробьев халық əртісі Ә.Мəмбетовты 
көшеде дубинканың астына алған. Желтоқсан кезінде қанша 
адам өліп, қаншасы жараланып, қаншасы қай жерлерге 
əкетілгені туралы барлық мəліметтер Мошинец пен Сисковтың 
сейфінде сақтаулы, дейді Никуленко. Ол құжаттарды міндетті 
түрде талап ету керек, мен өз көзіммен көргемін, деп тапсырады. 

Бұл хатты Никуленко өлгеннен кейін соның атынан басқа 
біреудің де жазуы мүмкін деген ой туады. Бірақ, қайткен күнде 
де хат тексерілуі керек еді. Ондағы аты аталғандардың кінəлі 
екені жəй көзге де белгілі еді ғой. В.Сидорова хатты форма үшін 
А.А.Абдрамановқа жіберген… Қай фактіні келтірсең де, басты 
шенеуніктер қылмыстың бетін ашқысы келмейтіні көрініп тұрады. 

Жастардың митингісін жаншуға бірнеше əскери бөлімдер 
Алматыға жақын əкелініп, қарулы қүштер қаланың ішіне 
енгізілді. Атап айтқанда олар мыналар болатын: Әскери 
қызыметін өтеп жатқан 5449 полктен – 200 адам, Алматы 
қаласының Ішкі істер басқармасының оперативтік полкінен 
– 640 адам, Ведомстволық милиция полкінен – 320 адам, қала 
аудандарының ішкі істер бөлімдерінен – 400, Қазақ ССР Ішкі 
Істер министрлігінен – 300, Орта Азия əскери окрігінен – 500, 
Иркутскі қаласынан бір рота – 300 кісі, Ташкенттен арнаулы 
рота – 420, Новосибирскіден бір рота – 200 кісі, Мəскеуден 
ССРО Ішкі істер министрлігінің Бірінші орынбасары басқарып 
келген бір əскери бригада. 

Осындай күшті карусыз студенттерге, анасының бауырынан 
жаңа ғана айрылып шыққан балаларға қарсы жұмсауды ойлаған 
ССРО мен Қазақ ССР басшыларының жауыздығында шек жоқ 
еді. Осыған қарағанда Гитлердің соғысын тіпті ақтауға бола
ды. Ол өнбойы қаруланған армияға қарсы соғысты. Ал біздің 
ақымақ генералдар мен үкімет басшылары өзінің бейбіт қарусыз 
халқымен соғысты. Әрине, қантөгіс қып «жеңіп» шықты. Сол 
жендеттер мен шенеуніктердің кейбірі əлі күнге өкімет басында. 
Қандай шыдамды қазақ халқы десеңізші!?

Әскери жəне милиция əкімдерінің алаңда жастарға жасаған 
зұлымдығына найза бойламайтын еді. Әуеле олар қарусыз жа
старды орталық мінбеге қарай жақындатты. Мыңдаған адамдар 
тығыз жиналып, иін тіресіп тұрғаннан кейін подполковник Се
керин алдына қалқан ұстаған қарулы солдаттарға: «Гнать!» – 
яғни қуыңдар, деп команда берді. Топырлаған халық бірінбірі 
баса көктеп, көбі жығылып, қаша бастады. Тайғанақ мұздың 
үстінде биік тақалы қыздар жығылып жатты. Оларды дубинка
мен ұрып, солдаттар етіктерімен тепкіледі. Бел омытқадан ұрды. 
Тұруға шамасы келмей қалғандарын милиция машинасына са
лып, қаланың сыртына қарай əкетті. Көбіне əкете алмағандарын 
медициналық «Жедел көмек» əкетті. Алаңда карулы ылаң «ой
ыны» ойналды. Шын мəнісіндегі қырғын болды. Алаңның əр 
жерлерінде туфлилер, орамалдар, туалеттік ұсақ заттар шəшіліп 
жатты. Агропром үйінің қабырғасы шəшіраған қан болды. Оның 
бəрін тез арада су шəшəтін машинамен жуыпшəйіп, «тазалап» 
отыруға тырысты. 

Митингілеушілерді кез келген жерде ұра бермей, арнаулы 
жерде жоғары «мамандықпен» ұру үшін көшеде «қапшықтар», 
тығырықтар жасады, оларға жастарды айдап кіргізіп, «есіктен» 
шығарда дубинкамен дүрелеп шығарып отырды. Фурманов 
көшесін Абай проспектісі жағынан жауып, жастарды тығырыққа 
тіреп ұрды. Қыздар қашатын жер таба алмай «Ателье мод» 
үйінің балконына шығып кетті. Одан секіріп төмен түсемін деп, 
мертігіп жатты. 

Жастарды кінəлəу құжаттарын «жетілдіріп», оформлениені 
тездету үшін Бас прокуратурада арнаулы бланктер жасалды. 
Онда: «Алаңда болғанда партия мен үкіметке қарсы тұрды» де
ген таспен басылған дайын айыптау сөздері болған. Сол дайын 
сөздің тұсына кез келген қазақ жігітінің атыжөнін қойып, сотқа 
айдай берген. 

Прокуратура органдары осылай, өз жұмысын «жаңаша» 
жетілдіріп, автоматтық дəрежеге дейін жеткізуге тыры
сты. Республика прокурорының орынбасары А.Д.Мызник 
желтоқсанның 25 күні «Бақылау анықтама» деген нұсқау жа
зып, барлық прокуратура органдарына басшылыққа алып 
отыру үшін жіберген. Әрбір прокурор, сот қызыметкерлері 
айыпталушылардың қылмысын анықтап тексеріп жатпай
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ақ, Мызник жазып берген «ұлтшыл» деген қылмыс баптарын 
қайталай берген. 

Қаланың Ішкі істер органдары өздерінің «бейбастақтармен» 
күрестегі «ерлігін» кейін керек жағдайда бастықтары алдында 
көрсетуі үшін өздерінің оперативтік жұмыстарының жүрісін 
тіркеп отырған.

1984 жылғы наурыздан 1987 жылғы шілде айына 
дейін Алматы қалалық ішкі істер басқармасының кезекші 
бөлімшесінің бастығы болып істеген М.Сұлтанов 1986 жылғы 
желтоқсанда болған оқиғалар жөнінде «Оперативтік күнделік 
жұмыс тетрадын» ашып, жазып отырған. Сонда ішкі істер 
басқармасы жүргізген барлық операциялар тіркелген. Алаңдағы 
операциялардың жүрісі жазылған, əр қайсысы 1000 метрлік 
екі касета да осында болған. Бұл құжаттарды ол арнаулы темір 
жəшікте сақтаған. 

1987 жылы шілдеде М.Сұлтанов өз кезегін милиция май
оры В.М.Белоусовқа тапсырғанда, осы маңызды материалдар 
жөнінде ерекше ескертіп, оның келешекте керек болуы мүмкін 
екенін айтып, жоғалтпай сақтауды тапсырған. 

1988 жылы көктемде милиция подполковнигі 
В.П.Назаренконың тапсырмасы бойынша М.Сұлтанов жаңадан 
болатын кезекші бөлімшенің бастығы милиция майоры 
В.Г.Семеновқа көмектесіп, темір жəшіктегі құжаттарды да соның 
қарамағына береді. Бұл жолы да М.Сұлтанов желтоқсан оқиғалары 
жөнінде жазылған оперативтік тетрадтың жəне касеталардың 
бар екенін айтып, оларды сақтау керегін қатаң тапсырады.

Бірақ, осы құжаттарды сақтаудың қажеттігін біле тұра, под
полковник Назаренко 1989 жылғы 2 маусымдағы акті бойынша 
«пайдаланатын уақыты өткен» деп, оларды жойып жіберген.

Ішкі істер министрі Г.Н.Князев қазақтарды сол қазақтардың 
өздерінің қолымен ұруға тырысты. Басаров сиақты кейбір қазақ 
офицерлеріне айтқанын істетті. Жастарға қарсы шыққысы кел
мей, оларға іші бұрылатын қазақ офицерлерін үйдегі абақты 
жағдайында ұстап, алаңдағы оқиғалардан алыс жерге əкеткен. 

Ауыр жаралы болған жастарды негізінен Жандосов жəне 
Чапаев көшелері бұрышындағы Орталық ауруханаға жинаған. 
Олар жазылып шыққанша, немесе өліп шығарылып болғанша 
офицерлер онда бірнеше күн болып, ешкімді жібермей, күзетте 
отырған. Әсіресе журналистерді, шет ел азаматтарын жібермеу 
қатты тапсырылған. Осы «құпия сырды» ешкімге айтпау 
жөнінде офицерлерден қолхат алған. Ішкі істер министрлігінің 
бұрынғы офицері подполковник Олжабай Темірханов екеуіміз 
соның үйіне бірнеше офицерлерді жинап сөйлескенде осы 
сияқты көптеген жағдайларды айтты. Көптеген зұлымдықтарды 
айтуға олар қорықты. Олжабай олардың бұрынғы бастығы 
болғаннан кейін, оған сенгендіктен айтты. 

Осы кезде ішкі істер органдарында істейтін қазақтардың 
санын азайту үшін ашық науқан ашпайақ, ішінара астыр
тын жұмыстар жүргізілді. Бұл органдарда жəне жоғарғы оқу 
орындарының заң факультеттерінде қазақтар қалайша көбейіп 
кеткен, ұлт мəселесінде «перекос» болған деп, Колбин көп 
мағыналы пікір тастады. Оны түсіне қойған арампейілді 
белсенділер ішкі істер органдарында істейтін қазақтардың са
нын қысқарта бастады. 

 Бұл іске алдымен кіріскен Шымкент обкомының əкімшілік 
органдар жөніндегі хатшысы И.Н.Тутеволь болды. Оның 
нұсқауы бойынша облыстың Дзержинский ауданында 32 адам, 
Абай ауданында 23, Еңбекшіде 38 қазақ жігіттері тез уақытта 
қызыметтен босатылды. 

Алматы қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы Ро
манов, комитеттің тоғызыншы пленумында сөйлеп, Калинин 
ауданының ірі кəсіпорындарындағы тоғыз комсомол ұйымының 
сегізін қазақ жігіттері басқаратынына ызаланып, сондай «пере
кос» жібергені үшін аупарткомның бірінші хатшысы Рожковты 
жерден алыпжерден салды. 

 Желтоқсан оқиғасы кезінде тек Орталық алаңда ғана 
емес, республиканың барлық əкімшілік жəне қоғамдықсаяси 
ұйымдарында талай ылаң салынды. Ресми органдардың 
мəліметтеріне қарағанда, желтоқсан дүрбелеңі күндерінде 
митингіге қатысушылардан 365 адам жаралы болып, медицина 
мекемелеріне жеткізілген. Олардың көбі біреудің көмегінсіз ор
нынан тұра алмай, өз бетімен қозғалуға шамасы келмей, еріксіз 
милицияның қолына түскендер. Ал аяғымен жүре алатын жара
лылар милицияның таяғынан қашып, үйдіүйге, жатақханаларға 
бас сауғалаған. Ондай жаралыларды құқыққорғау органдары 
санаған емес. «Ұлтшыл» деп, соттап жібереді деп, көптеген жа
ралылар дəрігерлік көмек сұрауға да қорықты. 

Алаңдағы аласапыран кезінде 9 автомашина жанып кетіп, 152 
автомобиль бүлінген. 13 студенттік жатақхана қиратылған. 5 оқу 
орнының ғимаратына зиян келтірілген. Оның барлығын қиратқан 
топтобымен студенттерді ұру үшін жүрген солдаттар еді. 

Солардың ішінен бірақ мысал келтірейін. 
Ауылшаруашылығы институтының кафедра меңгерушісі до
цент Жамбаев Қанат Атейбекович өзінің 1990 жылы алтыншы 
наурызда жазған мəлімдемесінде 18желтоқсанға қараған түні 
1520 солдат жатақханаға кіріп келіп, ойран салғанын айтты. 
Есікті түнде сындыра жаздап ашқызып, ашып қалғанымда басы
ма дубинка сарт етті, дейді Қанат Жамбаев. Қан бұрқ ете түсіп, 
бетімді жауып кетті. Барлығы топырлап кіріп, төсекте жатқан 
студенттерді шетінен ұра бастады. Көп жастар қанға боялып 
қала берді. Солдаттарды басқарып жүрген офицерлері болды. 
Солдаттар алғашта «Пропусти, батя» деп сұрады. Мен есікті 
ашып қалғанда сыйлағаны дубинка болды. Қанға боялғандар ту
алетке жүгірді. Қолжуғыш бөлменің іші көлкілдеген кан болды. 
Институттың №6 жатақханасы осылай қанға батып, əйнекесігі 
қиратылды. 

…Алаңда өртелген машиналарға келетін болсақ, оған 
нақтылы кімнің кінəлі екені де белгісіз еді. Бір таң қаларлық 
жəйт: кешкі сағат тоғыздың кезінде алаңның екі жақ шетінде 
– Мир жəне Фурманов көшелері жағынан – екі алау жалындап 
жатты. Олардың төңірегінде милиционерлер, міне, көріңдер, 
мұны жасаған экстремистер, дегендей, жанып жатқан машина
ны айналсоқтап, кердеңкердең ерсіліқарсылы аяңдап жүрді. 
Бейне бір əдейі от жағып жатқан сиақты. Отты сөндірейін де
ген ойларында да жоқ. Сондықтан, бұл көріністің өзін біреулер 
əдейі жасаған жоқ па деген ойға қалуға да болатын еді. Жастар
ды кінəлау үшін көбірек фактілер керек болғанда КГБ ешқандай 
материалдық мүлікті аямайды. Қайдағы бірекі машинаны өртей 
салып, жастарды кінəлау үшін қосымша факт жасау дегеніңіз 
олар үшін опоңай нəрсе. Машиналарды өртеп, бейбастақтықпен 
қылмыс жасады деп, жала жауып, Ж.Тайжұмаевты соттады.

Орталық алаңда жүрген кез келген адамды «ұлтшыл» деп, 
кінəлай салу оңай болған. «Мынау алаңда болды» деп, мəселен, 

подполковник Замулькин біреуді нұсқаса болды, оны сотқа апа
рып отырған. Майор Сисков, майор Технорядовтар жастарды 
«ұлтшыл» деп кінəлауға куə болу үшін ешкім шақырмайақ, өз 
еркімен сұранып, сотқа барып отырған. 

Алаңдағы митингіге қатысқан мыңдаған жастарға 
бұзақылар, экстремистер, маскүнемдер, нашақорлар деп, ат 
тағудың өзі тек қана жала екені біз тексерген кезде айқындалды. 
Сол мыңдаған жастардың арасында 13 адам ғана бұрын 
сотталған болып шықты. Ал, алкогольдік мастық жағдайда 
көпшіліктің бір де бірі болмағанын дəрігерлік тексеру көрсетті. 

Енді заңсыздықтың зардабын шеккен кейбіреулерге 
сөз берейік. Бес жылға сотталып, Читада түрмеде отырған 
Құрманбай Халмұратов: «Он сегізі күні ертеден алаңда болдым, 
– дейді ол. – Республика басшыларынан бір қазақ сөйлеп, жа
старды тарауға, алаңнан кетуге шақырды. Қоршап тұрған мили
ционерлер, солдаттар енді ешкімге тимейді, деп ол уəде берді. 
Біз оның сөзіне сеніп, тарай бастадық. Мен өзім танымайтын 
бір топ қыздармен алаңнан қайтып, Мир көшесінің бойымен 
келе жаттық. Абай даңғылына жете бергенде соңымыздан бір 
автобус қуып жетті де, тоқтай қалды. Ішінен курсанттар мен 
милиционерлер анталап шығып, бізге лап қойды. Жанжаққа 
бытырап қашқан қыздардың əрқайсысына 56 солдаттан жабы
лып, дүренің астына алып, автобусқа сүйреді. Қыздардың екеуі 
күрекпен ұрғаннан құлап түсіп, біреуі арыққа құлап, бетін қан 
жуды. Құлаған екі қызды қорғамақ болып, үстіне денемді жаба 
құлаған мені ұрып есімнен тандырды. Есімді автобуста жина
дым. Қыздардың бұдан былайғы тағдыры маған белгісіз болды. 
Мені милиция бөліміне алып барып, үш күннен кейін соттап 
жіберген».

1989 жылы Бақытбек Иманғожаев Петропавл түрмесінен 
шығып келді. Оның алаңға барған себебі: ұлттық мектептердің 
азайып бара жатқанын, институтқа түскен студенттер өз тілінде 
оқи алмағандықтан қатты қиналатынын, Алматыда қазақ бала 
бақшалары жоқтың қасы екенін, ендігі жерде сырттан келген 
жаңа хатшы ұлттық мəселелердің ерекшелігін қалай түсініп, 
қалай шешпек екенін сұрамақ болған. 

Алаңдағы демонстрация кезінде қыздар мен жігіттер қол 
ұстасып, араларынан ешкімді өткізбеуге тырысқан. Себебі, 
қайдан келгені белгісіз, арақ ішкен мас біреулер келіп, бұлардың 
ортасына кірмек болып əрекет жасаған. Белгісіз бір маши
на келіп, кесілген темірлерді үйіп тастап кеткен. Осының бəрі 
əкімдер тұсынан арандатушылық болды деп түйеді Бақытбек. 
Түрме əкімшілігі Бақытбекті сонда жатқан тұтқындарға əдейі 
құбыжық етіп көрсетіп: «Бұл желтоқсан оқиғасына қатысқанда 
сəбилерді əйнектен лақтырып, қанішер болған» деп, жала жа
уып, айдап салады. Түрмедегі қылмыскерлер оны өлтірмек 
болғанда, өзін өзі тілгілеп, оқшаулау камераға көшіріледі. Содан 
басқа жаққа ауысып, əрең тірі қалады. Түрмеде жабылған жала
дан көрген қорлығын ол ауызбен айтып жеткізе алмады. 

Тоқтар Ермеков Шымкент қаласында түрмеде отырып 
шықты. Алаңда қарусыз тұрған қыздар мен жігіттерге солдат
тар дубинкамен бас салғанда, қашып шығар жер болмаған соң 
ол аяқ астында жатқан темірдің бірін алған. Сол сəтте оны су
ретке түсірген. Сол сурет бойынша, екіүш күн өткеннен кейін 
сотталған. 

Жармұхамбет Тілегенов: «Әр ұлттың өз көсемі болуға тиіс, 
əйтпегенде ұлттық психологияға байланысты оқу, мəдениет, 
өнер мəселелері шешілмейді» деген сиақты сөздер айтқаны 
үшін бес жылға кесіліп кеткен. 

Мен бұл жерде сотталып, қайтып келгендердің 
кейбіреулерімен ғана кездескенімді айтып отырмын. Жазықсыз 
қуғынға ұшыраған Аман Есбосынов, Ермек Иманбеков, Ары
стан Егізбеков, Расұл Құдайбергенов, Ұбайдүлла Рузиев, Қасым 
Әбілхаиров, Дүйсенбек Байболов, Қайрат Рахметов, Ермұқан 
Қуандықов, Алик Мұзафаров, Нұрлыбай Ырысалиев, Еркін 
Мейірбеков, Аман Рамазанов, Ерлан Бейсембаев, Аманжол 
Нəлібаевтардың зарлы шерлері өз алдына үлкен бір хикая.

Жоғары білімді заңгер, ер тұлғалы тамаша азамат Аманжол 
Нəлібаев осы күнге дейін қажырлылықпен шəршəмай талмай, 
желтоқсандықтардың мүддесін қорғап келеді. Бірақ, əділеттілік 
толық жеңіп, зардап шеккендердің көңілі жайланып, жарасы жа
зылып, өмір қызығына бөленер ме екен. Әй, қайдам…

Желтоқсан зобалаңының құрбаны болғандар туралы айту 
өте ауыр. Сол кездегі əкімдер шылғи өтірік мəлімет беріп, 
желтоқсан күндері екіақ адам қаза тапты деп есептеді. Оның 
бірі жасақшы С.А.Савицкий, екіншісі митингіге қатысушы Ер
бол Сыпатаев. Жасақшыны өлтірді деген кінə тағылған Қайрат 
Рысқұлбеков ату жазасына бұйырылды. Ал алаңда митингіге 
қатысушы Ербол Сыпатаевты өлтірген кім екенін тексерген 
ешкім жоқ. Алған ауыр жарадан кейін 23 желтоқсан күні Сыпа
таев қайтыс болған. Оны дубинкамен ұрып өлтірген солдат не
месе милиционер осы күнге дейін тайтаңдап жүр (?).

Ату жазасына бұйырылған Рысқұлбековке кейін «кешірім» 
жасалып, бас еркінен айыру жазасы қолданылатын болды. 
Бірақ, ол жалғыз қамалған өзінің камерасында «асылып өлген». 
Оның «асылып өлуінде» де көп сырлар бар еді. Прокурор, сот 
орындары оның сырын ашуға мүдделі болмады. Сот кешірімін 
естіген Рысқұлбеков өзіне өзі қол салуы мүмкін емес еді. Бұл 
жерде де сол кездегі өкіметтің қолы болды деуге болады. 

Міне, осы сияқты толып жатқан сұрақтар жұртшылықты 
қатты толғандырды. Желтоқсан оқиғаларын тексеру туралы 
алғашқы жеделхаттар ССРО Халық депутаттарының 1989 
жылғы 26 мамырда ашылған 1съезі атына түсе бастаған 
болатын. Съезге барған Республика басшылары, ондағы 
қазақстандық депутаттар Желтоқсан қасіреттерін жақсы білетін. 
Ол қасіреттердің ұмытылмағаны былай тұрсын, халықтың оған 
деген ызасы күн сайын өсіп келе жатты. 

Қазақ халқы сол кезде С.Мұқашевты өкіметтің ең жоғарғы 
төріне, Н.Назарбаевты Қазақстанның үкіметі басына отырғызып, 
З.Камалиденовты бас тəрбиеші етіп, М.Меңдібаевқа астаналық 
облыстың тұтқасын ұстатты. Қатерлі күндерде олар бұл сенімді 
қалай ақтады?

Мұндай сұрақ, əдетте, біреуге оның асығы алшысынан 
түсіп тұрған кезде емес, саясаттың қулықсұмдығына ара
ласпай, «қолының кірі» кетіп, қарапайым азамат қатарына 
қосылған кезде қойылады. «Қарапайымдардың» қатарына қазір, 
əрине, Н.Назарбаев ғана қосылмайды. «Желтоқсан» кезінде 
республика басшылары ақтай алмаған үмітті, енді ақтауға 
Н.Назарбаевтың əлі де болса толық мүмкіндігі бар. Тұрар 
Рысқұлов сияқты, Сталиндей аждаханың аузына апарып қолын 
тықпағанмен, Колбинге қазақ жастары үшін бір ауыз сөз айта 
алмаған басшылардың сол кездегі азаматтық позициясы қандай 
болған? Бəрін Мəскеуден орталықтың нұсқауы шешті деген
мен, Республика басшыларының өздерінің азаматтық, ел үшін 
қамқорлық ролі қайда қалған?

Солбір қысылтаяң кездерде басқалар жағынан көрсетілмеген 
азаматтық позицияны ССРО Халық депутаттарының 1 съезінде 
Олжас Сүлейменов пен Мұхтар Шаханов көрсетті. 30 мамырда 
олардың атына Алматыдан жеделхат жіберілді. Оған менімен 
бірге қол қойған Ұлы Отан соғысының ардагері Олжабай 
Темірханов болды. Қазақстанның басқа жерлерінен де оларға 
хаттар түсіп жатты. 

Қазақстандықтардың хаттарын қорытып, съезде сөйлеген 
Олжас Сүлейменов Алматыдағы оқиғаға жаңаша, адамгершілік 
тұрғыдан қайта қараудың керектігін айта келіп, барлық хаттар
ды Жоғарғы Советтің тиісті комиссиясына тапсырды жəне сол 
комиссияда Желтоқсан қасіреті жөнінде баяндама жасауға əзір 
екенін мəлімдеді.

1989 жылы 19 шілдеде Кремльдегі Жоғарғы Советтің 
таңертеңгі отырысында бірінші сөзді Горбачев жазушы Мұхтар 
Шахановқа берді. «Депутат жолдастар, – деді М.Шаханов, 
– ұлтаралық қатынастағы күрделіліктерді мен түсінемін. Ол 
адамдар арасындағы қатынастың ең сезімтал да, көңілге жара 
түсіргіш сферасы. Бұл саладағы достық біреудің жағдайын шын 
жүректен түсінумен ғана болуы мүмкін. Осы съездің трибуна
сынан Қазақстан делегаттарының бір тобының атынан 1986 
жылы желтоқсанда болған Алматыдағы оқиғаларға байланы
сты арнаулы комиссия құру туралы ұсыныс енгіземін. Ондағы 
ішкі істер əскерлерінің жəне құқыққорғау орындарының 
заңсыздықтарының салдарынан көпмыңдаған қазақ жастары 
зардап шегіп жатыр». 

Мұхтардың сөзінде көптеген жантүршігерлік фактілер 
келтірілді. Бейбіт демонстранттарға қарсы Алматы көшесінде 
Орталық партия комитетінің дəл алдындағы алаңда саперлік 
күректер, қабаған иттер қолданылып, қыздарды резинка таяқпен 
белден ұрып, бала таппаңдар деп, қарғапсілеп, солдаттар 
етігімен тепкілегенін, алаңды қанға бояғанын айтып, Мұхтар 
зар қақты. 

Мұхтар бұлай бəрін жəйіп салады деп ешкім де ойлаған 
жоқ еді. Оның сөзі Қазақстан басшылары үшін төбеден жəй 
түскендей болып, зəрелері ұшып кетті. 

Съездер сарайында Қазақстан Орталық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Г.В.Колбин мен Министрлер советінің 
төрағасы Н.Назарбаев қатар отыр еді. Өзінің сөзін бітіріп, 
мінбеден түсіп, соңғы қатарға өте берген Мұхтарға олар «бəрін 
бүлдірдің» дегендей, ашулы түрмен қарады.

Қазақстаннан сайланған басқа депутаттар үндемей қалды. 
Ол ол ма, Мұхтардың 19 шілдеде сөйлеген сөзін депутат 
А.В.Семенихин теріске шығарғысы келіп, мұның барлығы ұлт 
араздығын қоздырушылық деп соқты.

Съезде жалғыз өзі қайтақайта шырылдап, Желтоқсан жа
старына қарлығашша қанатымен су сеуіп жүрген Мұхтарға 
қалай көмектесуді біз Алматыда жатып, өзімізше ойластырдық. 
Мен өзімнің бірқатар пікірлес жолдастарыммен ақылдастым. 
Опера театрының алдындағы бақтың ішінде, Жамбылдың 
ескерткішінің алдында отырып, Кремльге жазатын хатты 
талқыладық. Мен хатты жазып, көп адамдарға қол қойғыздым. 
Дүкенде азықтүлік алу үшін кезекте тұрған зейнеткерлерге 
барып, соларға хаттың текстін оқып бердім. Олар бірауыздан 
шулап қолдады. Мұхтардың съезде сөйлеген сөзін жақтаушы 
Алматыда екінің бірі еді. 

 А.В.Семенихиннің Мұхтарға жала жауып отырғанын, 
оның өзі Желтоқсан оқиғасымен таныс емес екенін айтып, 
оған наразылық білдірдік. Хат, сүйтіп, Алматыдын Мəскеуге 
жөнелтілді. Онда қазақ халқына «ұлтшыл» деп айдар тағу 
түбірінен қате екені, сессияда теріс информация жасап, халыққа 
жала жабушы Семенихинның өзін депутаттықтан қайта 
шақырып алу жөнінде айтылды.

Хатқа қол қойғандардың ішінде Олжабай Темірханов 
екеуімізден басқа Т.Тұяқпаев, П.Есболова, Ғ.Мұқатова, 
М.Кенебаев, Г.Ертлесова, Г.Мырзахметов, М.Нұрмаханова, 
Т.Тоқсанбаев, Б.Қожабаев, А.Естенов, Қ.Аманжолов, 
Ж.Қорғасбеков, З.Қоқымбаев, Н.Оразбаев, Л.Матекова, Са
парбекова, Тұрсұнқұлова, Роза Темірғалиева, Сарбалаев, тағы 
басқалар болды.

 Мəскеуге жіберілетін хатқа барлығы 62 адам қол қойған. 
Бір ғажабы, хатқа қол қойып, атыжөнін түгел көрсеткендер, 
олар көбінесе əйелдер жағы болды. Кейбіреулер қорқа соғып, 
тек бізден ұялғаннан ғана шимайлап қол қоя салды. Атыжөнін 
толық көрсетпеді. Сондықтан көбінің аттарын бұл жерде келтіре 
алмай отырмын. 

Бұл хаттың бір данасын А.В.Семенихинның өзіне жібердім. 
Ол кейін Алматыға, менің атыма хат жазып, мəселенің мəнін 
білмей қалғанын, өзінің осы қазақ халқының ортасында туып 
өскенін, оның дəстүрін сыйлап, намысын қорғайтынын айтты. 

Желтоқсан оқиғаларын тексеру жөнінде М.Шахановтың 
Жоғарғы Советке мəселе қоюын 100ден аса халық депутаттары 
қуаттап, оған қол қойды. Олардың ішінде Шыңғыс Айтматов, 
Евгений Евтушенко, Валентин Распутин, Борис Олейник, Давид 
Кугультинов, Анатолий Собчак, Борис Ельцин, Расул Гамзатов, 
Олжас Сүлейменов, Александр Мезенцев, Андрей Сахаров, Му
мин Каноатов тағы басқалар бар. 

Қазақстанның өз ішінде, оның нанын жеп, суын ішіп, 
мəртебелі жоғары лауазым алып отырған кейбіреулер, оқиғаның 
сырсипатын көре тұра, қазақ жастарының əрекеті барып тұрған 
«ұлтшылдық» деуін қоймай келді. Соны комиссияға дəлелдеуге 
тырысты. 

Республикалық Халықтық бақылау комитетінің төрағасы 
Б.В.Исаев оқиғаның басынан аяғына дейін осындай пікірде ғана 
болды. Қазақ ССР Жоғарғы Советі құрған комиссияға қарсы бо
лып: «Бұрынғы берілген бағаны өзгертетіндей ешқандай жаңа 
материалдар жоқ, сондықтан комиссияның жұмысын тоқтату 
керек» деп, шыршыр етті. Ал республикалық «Каз.Правда» 
газетінің редакторы Ф.Игнатов комиссияның тұжырымдарын 
газетте өңін айналдыра көрсетіп, «барлығы тек ұзынқұлақ лақап 
болып шықты, комиссия ешқандай да трагедияның бетін ашқан 
жоқ» деп, хабар таратты.

(Жалғасы келесі нөмірде)

Мүбəрəк САДЫҚҰЛЫ
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Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, 
ағартушы, ұлттың жазба əдебиетінің негізін 
қалаушы, аудармашы, композитор ретінде 

ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Өз бойына 
осыншама талантты жия білген ұлы Абайдың қазақ 
музыка əлемінде де өзіндік орны бар. Абай орысша 
сөйлеуді геолог Михаэлиспен арасындағы үлкен 
достықтың арқасында жетік меңгере бастады жəне 
оны бас ұстазы ретінде қабылдай білген болатын. Ол 
М.Ю.Лермонтов, А.Крыловтың шығармаларымен 
танысып, олардан көптеген үзінділер аударған. 
Атақты композитор А.Затаевич Абайдың қазақ 
əдебиетіндегі үлкен орнын бағалай келе оны музыка 
өнеріндегі биік белестерге жеткенін де аса жоғары 
бағалаған еді. 

Абай – музыка саласына жаңа өлшем мен 
ырғақ əкелген композитор болды. Жаңа өлшеу мен 
жаңа формадағы өлеңдері Абайдың музыкалық 
шығармашылығына тікелей əсер етті. Абай əндерінің 
мелодиясы, ырғағы, формасы сол заманға дейінгі шыққан 
əндерге мүлдем ұқсас келмеген еді. 

Қазақ музыкасына жаңа леппен келген Абай 
əндерінің əрқайсысының  өзіне меншікті өлеңі болды. 
Мысалы «Сегізаяқ», «Көзімнің қарасы» сынды өлеңдерін 
жəй ғана сөзбен айта алмайсың. Себебі мұнда еркіндік 
жоқ. Міне бұл жай ғана музыка мен сөздің əуеннің 
кəсіпқойлық дəрежеде қосылуы мен үйлесуі болып 
табылады.  Осының өзі үлкен жаңалық. Осылай Абай 
музыка шығаруға сөз арқылы келді. Ол бүкіл шығыстың, 
орыстың тіпті қазақтың халықтық кəсіпқойлық əдебиетін 
терең зерттеген, музыкада алдымен халық əндері мен 
күйлерін жетік меңгерген.Абай  қазақтың Біржаны мен 
Ақаннын, Жаяу Мұсаны өте жоғары бағалады.

Абай өлең шығарумен қатар халқымыздың аспапты 
музыкасын жетік білуі нəтижесінде қазақ музыкасының 
интонациясы шеңберінде терең тамырланған ортада 
болды. Абайдың əн шығарудағы алғашқы қадамы 
халықтық негізде бастау алды. Мысалы «Көңіл құсы 
құйқылжыр шартарапқа» атты əні арқа дəстүрінде 
жазылған. «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» əнін 

АБАЙДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ӘЛЕМІ

Қазіргі кезде елімізде мүмкіндігі шектеулі 
ересек жандарды қоспағанның өзінде 
150 мыңнан аса мүгедек бала өмір 

сүруде. Бұл əрине қынжылтарлық жағдай. Қазіргі 
таңда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналып 
түрлі жағдайлар қарастырылған, мектептерде, 
ауруханаларда, кітапханаларда жүріп тұруларын 
қамтамасыз ету мақсатында барлық жағдаймен 
қамтылған.

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Сарытөбе 
ауылдық кітапханасында мүмкіндігі шектеулі балалардың 
назарына жаңа кітаптар топтамасын, өнерлерін арттыру 
мақсатында түрлі ісшара түрлері ұйымдастырылады. 
Сонымен қатар атааналарының назарына 
психологиялық, педагогикалық көңіл жадырататын 
əдеби кітаптарды ұсынады əрі атааналармен тəрбиелік 
мəні бар дүниелерді қозғайтын кездесу кеші, əдеби 
кештер, байқаулар өткізіледі. Мүмкіндігі шектеулі 
балалардың қолдарынан жасалған заттарына арнап 
көрмелер, шығармашылығын шыңдайтын əдеби кештер 
үйымдастырылуда. 

Қоғамымызда мүмкіндігі шектеулі балаларға 
əлеуметтік тараптан көптеген көмек көрсетілуде. Бұған 
дəлел ретінде мына заңдар топтамасын айта кетуге 
болады. «Қазақстан Республикасының мүгедектерді 
əлеуметтік қолдау туралы» жəне «Мүмкіндігі 
шектеулі балаларға əлеуметтік жəне медициналық
педагогикалық көмек көрсету туралы» ҚР Заңдарына 

сəйкес мүмкіндігі шектеулі жандарға деген мемлекет 
тарапынан көрсетілетін көмек етек жинап, ел болғалы 
толастамаған емес. Дегенмен бұл əрине мұндай жағдайда 
аздық етеді, əлі де болса ойланарлық жағдай. Десек те, 
даму мүмкіндігі шектеулі, жарымжан жандар үшін ел 
тарапынан бөлінетін көмек пен қамқорлық шектелмесе 
екен деп тілейміз. Қазіргі таңда əлеуметтік желілерден, 
телебағдарламаллардан көмек қолы қажет балалардың 
жағдайымен таныс болған жүректері мейірімге толған 
жандар қолдарынан келгенше көмек беріп жатады. 
Адамдардың бойында адамгершілік асыл қасиеттердің 
табылуы қазіргі қоғамдағы қуантарлық жаңалық. Әр 
бала біздің болашағымыз, біз əрбіріне ерекше ықыласпен 
қарап, мейірім шуағына бөлегеніміз абзал. Сондықтан 
да біздің қоғамда мүмкіндігі шектеулі балалардың алар 
орны əрқашан ерек.

Нұргүл ЕСҚОЖАЕВА, 
Сарытөбе ауылы.

алсақ бұл əнде халықтық əн формасы басым келеді. 
Әсіресе Абай əндерінде сөйлемнің ортасында бір 
дыбысты созып шырқатып тұрмайды. Соның өзінде 
ол қазақ интонациясынан кетпейді. Ал сөзді бөлу – 
речитативті түйін қазақ музыкасында бар қасиет. Яғни, 
Абай əн шығаруда қазақтың бай музыка интонациясын 
жақсы меңгергенін байқауымызға болады.

Абай əнмен қатар қазақтың күйлері жөнінде де 
бағалы пікірлер айтты. «Ақылдының сөзіндей ойлы 
күйді, тыңдағанда көңілдің өсері бар» дейді. Қазақтың 
аспаптық музыка мұрасында бағдарламалы, тарихи, 
аңыздық күйлердің ішінде тіс жарып айтып тұрған тілі 
жоқ болғанымен күйді ақылдының сөзіндей «ойлы» 
деп, оның ішінде белгілі бір идеялық мазмұн бар екенін 
айтады.

Абайдың əншілерден айырмашылығы – ол қазақ 
əндерімен қатар орыстың халық музыкасын, қаланың 
демократиялық əндерін жəне романстарын естіп, көңіліне 
ой түйе білді. Ол Семейде жүргенде Глинка, Рубенштейн 
сияқты музыка шеберлерінің шығармашылығын естіді. 
Абайдың орыс достары да оған музыка жағынан білім 
алуына əсерін тигізе білді. Демократиялық əн – романс 
ол кезде Ресейде арнайы білімі барлар арасында көп 
тарады. Сол ортаның бір тобымен үнемі кездесіп жүрген 
Абайдың олардан сөзсіз музыкадағы демократиялық 
ағымды зерттей білуіне мол мүмкіндік болды. Бұған 
қосымша Абайдың СанктПетербургте оқып жүрген 
баласы Әбдірахман музыкалық аспапты, батыстың 
музыкалық шығармаларын жаз айларында демалысқа 
келгенде ала келетін. Абай ауылында солдаттан қашқан 
татарлардың сол араға сіңіп кеткені қаншама. Олар 
мандалинмен татар – орыс əндерін орындаған. Міне 
Абайдың əндерінде орыстың, украинның халық əндеріне 
еліктеу, əн романстарының лирикалық үлгісін алу, сол 
дəстүрдің ізінде болу – Абайдың музыкаға келу жолының 
бір тарауы болды.

Абайдың тағы бір ерекшелігі – оның музыкалық 
ортасы болды. Абайдың асқан музыкалық қабілеті 
мен қазақтың халық музыкасын терең білетіні 
орындаушылықтың небір түрінен хабары барлығы – 

оның айналасында Мұқа сияқты скрипкашы, өзінің 
баласы Әбдірахман, Ақылбай, əнші Әлмағамбет жəне 
əйелі Әйгерімнің де үлестері зор болған. Олардың 
қолында домбыра ғана емес скрипка, мондалин, сырнай 
да болған. Олар Абай шығарған əндердің тыңдаушысы 
ғана емес сонымен қатар ол əндерді бабына келтіріп 
орындаушылар. Абай музыкасындағы əрбір жаңалықты 
айналаға жеткізуге даяр тұратын кісілер болған.

Абай əндерінің өлеңін заман алдын орағытқан 
«қырағы тілі» ғасырлар бойы  он бір, жеті, сегіз буын 
өлшеуіші, соған тəрбиеленіп қалған адамдарға түсінікті 
бола алмады.

Абайдың «Адам аз мұны біліп əн саларлық, 
тыңдаушы да аз ол əннен бахра аларлық» дегені осы 
жəйға байланысты. Осы бір екі жол өлеңінің өзі Абайдың 
əн орындауда қатаң жəне жаңаша талап қоятынын 
көрсетеді, өйткені поэзия тілі жетпеген жерін музыканың 
сиқырлы үнімен жалғастыруын болашақ ұрпақ түсінер 
деп болашаққа сенім көзімен қараған. Абайдың ол сенімі 
ақталды. Өзінің көзі тірісіндеақ əндері көпшіліктің 
аузына түспей орындала бастады. Бұл да болса Абай 
музыкасының баспалдағы іспеттес еді.

Абай əндері біздің заманымызда ғана жүйелі түрде 
жиналып, қағазға басылып отыр. Б.Ерзакович, Л.Хамиди 
Абайдың көптеген өлеңдерін нотаға түсірді. 1939 жылы 
Қазақстан зерттеу қоғамы Абай əндерін сақтап қалу, 
дамыту мақсатында Абай ұрпағының бірі Мұхаметжанов 
Мəкенді арнайы Алматыға шақырып, Абайдың он алты 
əнін нотаға түсірді. Абайдың «Сегіз аяқ», «Қор болды 
жаным», «Көзімнің қарасы», «Айттым сəлем Қаламқас», 
тағы басқа да əндері бүгінде қазақ елінің көгінде 
шырқалып келеді.

Абайдың музыкалық мұрасы тек əн шығарумен 
шектеліп қалған емес. Ол əн, күй, музыка жайлы 
терең философиялық пікірлер айтып кетті. Ол өмір 
шымылдығының музыкамен ашылып, музыкамен 
жабылуын керемет суреттеп, музыкасыз ешбір кезең 
жоғын айтып кетті.

Ұлы Абайдың музыкалық мұрасы бүгінгі күнде 
егеменді еліміздің биік əрі ашық аспанында қалықтап, 

желдей еседі. Абай мұрасы – болашаққа үлгі өнеге 
болумен қатар тарихтан да сыр шертетін естелік жəдігер. 
Ендеше сол жəдігерімізді көздің қарашығындай сақтай 
білейік!

Гулзира БЕЙСЕМБАЕВА, 
А.Жұбанов атындағы 

Республикалық қазақ музыка-мектеп 
интернатының флейта аспабының мұғалімі.

Алматы қаласы.

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА 
МЕЙІРІММЕН ҚАРАЙЫҚ
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Бүгінгі замандағы жас ұрпаққа 
сапалы білім мен саналы тəрбие 
беруде елімізде көптеген ісшаралар 
атқарылуда. Өркениет жетістіктері 
дамыған сайын технология қарыштап, 
бəсекелестік артқан тұста еліміздің 
озық мемлекеттер қатарына қосылуына 
сүбелі үлес қосатын да жастар екенін 
мемлекет басшысы өзінің сөйлеген 
сөздерінде əрдайым айтып келеді. 
Сондықтан да жастардың тəлім
тəрбиесіне мұқият көңіл бөлініп, 
жас ұрпақтың алдында тұрған 
міндетмақсаттар жалпыұлттық идея 
төңірегінде көрініс табуы да заңды.

Балалар мен жасөспірімдерге 
тəлімтəрбие беруге баса көңіл бөлетін 
ұйымға «Жас Ұлан» атауы беріліп, 
ұйымның негізгі мақсаты ретінде – 
ұлттық құндылықтарға сай, рухани
адамгершілік қасиеттері мол, білімі мен 
білігі мықты тұлғаны қалыптастыру, 
балалар мен жасөспірімдерді 
қазақстандық патриотизм бағытында 
тəрбиелеу мəселелері анықталды. 
Бүгінде аталған ұйым уақыт өткен 
сайын ширай түсіп, дамып келе 
жатқанына көз жеткізе түсудеміз. «Жас 
Қыран» деп аталатын төменгі буынға 
24 сынып оқушылары қабылданса, 
ал жоғарғы сапына 5–10 сыныптағы 
оқушылар алынуда.

Алмалы ауылындағы «Елтінді батыр 
атындағы орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде 2 сыныптар 

ЕЛ ЕРТЕҢІ – «ЖАС ҚЫРАН» 
МЕН «ЖАС ҰЛАН»

арасында 30 оқушы «Жас Қыран», 5 
сыныптар арасында 30 оқушы «Жас 
Ұлан» қатарына қабылданды. Елімізде 
болып жатқан жағдайға байланысты 
ісшар қашықтықтан өткізілді. Ата
аналар балаларына деген жүрекжарды 
тілектерін арнады. «Жас Қыран» мен 
«Жас Ұлан» қатарына қабылданып, ел 
сеніміне ие болғандары үшін кеуделерін 
мақтаныш сезімі кернеді. «Жас Қыран» 
мен «Жас Ұлан» мүше лері туған жерді, 
Отанды сүюге, атаанасын қадірлеуге, 
білімді болуға, таби ғатты аялауға, 
салауаттылықты ұста нуға, үлкенді 
құрмет тұтып, кішіге ізет көрсетуге 
жəне осы ережені өз доста рынан да 
талап етуге Ант етті.

Жас қырандарымыз, жас ұлан
дарымыздың қанаты қайырылмасын, 
талмасын. Ертең əлемдік саясат 
аренасында Қазақстанның күшін, 
мүмкіндігін танытып, ел абыройын 
биіктетіп қана қоймай, əлауқаты 
мен əлеуетін, тұрмысын жақсартуға, 
экономиканы еселеп дамытуға күш 
салатындар да осы – «Жас Ұлан» мен 
«Жас Қыранның» өрендері болмақ! 
Егемендігіміз бен елдігімізді ерекше ту 
еткен жас өркендеріміздің алар асуы, 
шығар шыңы биік болғай!

А.БАЛҒАБЕКОВА,
Алмалы ауылы.    

Алтыүй ауылындағы «Әбілхан  
Қастеев  атындағы орта  мектеп мек теп
ке дейінгі  шағын  орталығымен»  ком
муналдық  мемлекеттік мекемесінде 
Тəуелсіздік мерекесіне орай бү гінгі жас 
азаматтарды еліміздің нағыз  пат риот
тары, өзгерістерден  қаймықпайтын, еңбек
құмар, білімге  құштар, өзінөзі жетіл
діруге ұмтылатын, өршіл, қайсар етіп  
тəрбиелеуді, дəстүрімізді, ұлттық  жəне  
жалпы  адамзатық  құндылықтарымызды  
қастерлейтін  рухани  дүниесі   кең   тұл
ғаны  қалыптастыруды көз дейтін  бірың
ғай «Жас Қыран» жəне «Жас Ұлан» 
балалар  мен жасөспірімдер ұйымы» Рес 
публикалық Қоғамдық Бірлестігінің қа
та  рына қабылдау салтанаты «Ұлы елдің 
ұланымыз» тақырыбында қашықтықтан 
өткі зілді. Қабылдау рəсімі «ZOOM» плат
формасы арқылы өтілді.

ҰЛАНЫМЫЗ ҰЛЫ  ЕЛДІҢ
Н.Ә.Назар баевтың  ұсынысымен 2011жылы  
6шы шілдеде «Елорда күніне» орай  
«Бірыңғай «Жас Ұлан» ұйымы» Респуб
ликалық қоғамдық бірлестігі құрылды.

«Жас Ұлан» ұйымының негізгі мақсаты
оқушылардың қоғамдық, əлеуметтік, 
таным дық  жəне  шығармашылық  
қабілеттерін  дамыту болып  табылады. 
«Жас Ұлан» туы, «Жас Қыран» жəне 
«Жас Ұлан» логотипі мен галстугы жайлы 
мəлімет берілді. Оқушыларға төсбелгілері 
мен галстукты атааналары тағып берді. 
Ұландар қуанышты сезіммен жəне 
мақтанышпен ант қабылдап, «Жас Ұлан» 
əнұраны орындалды.

Директордың тəрбие ісіжөніндегі 
орын басары Әділбай Дінмұхамет  
Мұхаметəліұлы «Біз сіздерге еліміздің 
тұғырлы ұрпағы, адал патриоты болады 
деген үміт арта отырып, мақтан ететін  

Салтанатты жиында  Әнұран шыр қа лып, 
мектеп директоры Сатибаев  Айбек  Қожа
бек ұлы «Жас Ұлан» ұйымына қабыл дан у шы  
оқушыларды  айтулы мерекелерімен құт  тық
тады. Ұйымға  мектептегі оқуда озат, алғыр 
жəне облыстық, аудандық байқау жеңім паз дары  
қабылданды. «Жас Ұлан» ұйымы  ның қата рына 
қабылдау рəсімінде алдымен ұйымның мақ саты, 
міндеті, ережелері таныс тырылды.

Қазақстан Республикасының 20жыл
дық мерейтойы қарсаңында Елбасы 

егеменді  еліміздің еңселі азаматтары 
болуға тілектеспіз!», – деп ұлан дарды 
құттықтады.

«Тəуелсіз еліміздің болашағы
Туған ел мен Отанын мақтан тұтар.
Салауатты өмір салтын ұстанар,
Біз – патриот жас ұландар!» ұранына 

сай шəкіртеріміз көп болсын.

Мадина БЕЙСЕМБАЕВА,
Алтыүй ауылы.

Өзге елдердің, əсіресе, мына солтүстіктегі 
көршіміздің тарихын білмеуді ұят санайтын 
біздің «оқымыстылар» өз тарихымыздан 
хабарсыздығына еш қымсынбайды да, 
қысылмайды. Қысылу былай тұрсын, «хандар 
мен билер өмір сүрген заман бізге не береді? 
Ол кезеңді балаларға оқытудың қажеті қанша?» 
деп мұрын шүйіреді. Әлгіндей сөзге бетің 
жанады, бірақ, дəл осылай ойлап, осылай 
айтатындар айналамызда толып жүр. Оларға 
не дейсің? Алайда, ата бабаларымыздың 
жылқыны қолға үйретіп, əлемдік жаһандану 
көшін бастап бергенін, түркілердің темір 
игергенін, аң мен құстың суретін қолданыстағы 
заттардың бетіне салып бедерлегенін, Алтын 
адамның қазақ даласынан табылғанын, қалалар 
салғанын, ол қалалардың оқу мен білімнің 
ордасы болғанын, Ұлы даламызды Ұлы Жібек 
жолы басып өткенін, қазақ даласы алма мен 
гүлдердің ежелгі Отаны екенін таратып айтқың 
келеді. Тіпті осы жайында эксперзидент, 

«Хандар мен билер өмір сүрген 
заман бізге не береді?»

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақала жазғанын, ол мақала 
мемлекеттік бағадарлама ретінде қабылданып, 
мақалада сөз болған мəселелер қолға алынып, 
насихатталып жатқанын көлденең тартасың. 
Әйтсе де, ұққысы келмейтін пенде ұқпайды 
екен ғой. Жə, оларға бола тарынудың керегі 
шамалы. Ұлы тарихымыздың əлі талай беті 
ашылады, ғасырлар қойнауында жатқан тың 
деректер табылып, жария болады. Соған жету 
үшін кəсіби тарихшыларымыз тынбай ізденіп, 
үлкен еңбек етуі керек шығар. Содан кейінгі 
бір мəселе: ол – тарихымыздан тамыр тартатын 
көркем фильмдер түсіру, тархихымызды əлем 
тілдеріне аудару, үзбей насихаттау.

Ақылым тасып, білгішсініп отырған 
ештеңем жоқ. Ойға келді, жаздым. Пікір қосып, 
тақырыпты тереңдете түсем десеңіз, мархабат.

Дəурен ҚУАТ,
Facebook-тегі парақшасынан

Отан деген – ұлы сезім, тек адамда болатын,
Намысы өр азаматтың жүрегіне қонатын.
Ғасырлардың шежіресін қарар болсаң ақтарып,
Ұлы айқастың барлығы да Отан үшін болатын.

Отан деген сөздің құнын от кешкендер біледі,
Отан үшін кеуделерін оқ тескендер біледі.
Бейбіт күнде, бай көрінсем деп жүргендер басқадан,
Шетел асып, тапса нəсіп, Отан десең күледі...

Отан деген – Ана тілің, Отан деген – отбасың,
Қасиетін білсең оның, ки еркіңмен «ноқтасын!»
Өз еліңнің ұлтаны бол, жатқа сұлтан болғанша,
Отаны жоқ міскіндіктен Аллам сені сақтасын!

Отан деген сөздің құнын Отансыздан сұрап біл,
Бөтен елге бөзек болып, олар неге жылап жүр?
Бай болса да, нар болса да, жасын неге бұлайды?
Ақылменен ой жіберіп, сөздеріне құлақ түр!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ

О Т А Н
«...Үрімжідегі бұрынғы ұйғыр жаттықтырушым, қадірлі ұстазым, марқұм 

Әбілəкім аға бізді Алматыға жарысқа алып келді. Көшеде келе жатқанымызда 
маған қарап: «Егер менде осындай тəуелсіз ел болса ғой шіркін! Бүкіл атақ-
даңқты, абыройды қайырып қойып, осы көшенің тазалықшысы болып, əрбір 
тасын етпеттеп жатып сүртіп шығатын едім, бүкіл өмірімді тəуелсіз Отанымның 
бір көшесін болса да тазалап қана өткізуге риза болар едім», - деп еді. Міне Отанды 
аңсау, оны бағалау!».

Қанат ИСЛАМ,
Қазақстанның кәсіпқой боксшысы, 

спорт шебері, Бейжің олипиадасының 
қола жүлдегері. Қытай мемлекетінің 

10 дүркін чемпионы атанған. 


