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Көктеммен бірге келетін ұлыстың 
ұлы күні табиғат ананың 
ұйқысынан оянып, күн мен түн 

теңеліп жарықтың ұзарып, тіршіліктін 
жақсаратын мезгілі бұл. Шығыс 
пәлсапасының түсінігі бойынша «На-
урыз» сөзі бізше жаңа күн атанып, «На-
урыз айы – несібе айы», «Жаңа жылы-
мыз ырысымен келсін» деп бір-бірімізді 
құттықтап жатамыз. 

Түрлі ұлыс өкілдерінің татулықта 
еңбек етіп отырған нұрлы да жырлы 
мекеніміз Жаркент өңіріндегі «Панфи-
лов су құбыры» мемлекеттік мекемесі 
Наурыз мейрамына орай Жаркент 
қаласының кіре берісіндегі төменгі су 
тоғанының жарыс алаңында наурыз 
көже дайындап, спорт жарыстарынан 
арқан тарту, гир тасын көтеру және 
шағын футболдан жарыс ұйымдастырды. 
Оған аудандық Су құбыры мекемесінің 
барлық ауыл бөлімшелері қамтылып, 
ұжымдық қызметкерлерімен қатар екі 

Наурыз – көктем 
мерекесі

мектеп оқушыларынан жасақталған 7 
командалар атсалысты. Осы өткізіліп 
отырған спорттық шараның мақсаты: 
дене тәрбиесінің адам өміріне тигізер 
әсері зор екенін біле отырып, адамның 
қабілетіне қарай қарым-қатынасын 
арттырып, пейілдері мен көңілдерін 
көктемдей кеңейту болып табылады.

Үкіметіміз де демалыс деп жариялаған 
Наурыздың 21-22-23 күндері ашық 
аспан, таза ауада өткен, барша жақсылық 
несібесін арттырған күншуақты көктем 
мей рамындағы спорт жарыстарының 
нәтижесін арнайы кең  жайылған дас-
тарқан басында аудандық су құбыры 
мекемесінің басшысы Арсаламов Айдос 
Айтбекұлы қорытындылады.

Қыстан аман-есен шығып, барша 
ұжым жұртшылығын бір-бірімен бас 
қосар бұл жиындағы арқан тарту жары-
сында бірінші орынды «Техникалық же-
дел қызмет  көрсету» командасы жеңіп 
алды. Екінші орыннан өндірістік «Агро» 
командасы көрінді. Ал үшінші орынды 
ИТР инженер техникалық қызметкерлері 
иеленді.

Ал енді әркімнің жекелей өз күш 
қуатын шамалайтын қос гир тасын 
көтеруден өткен сында Су құбыры 
мекемесінің бас инженері Батбақбаев Ал-
даберген (42 рет) бірінші орынды жеңіп 
алса, екінші орынды осы гир тасын 40 
рет көтерген осы мекеменің экономисі 
Дархан Кудеров қалам ұстаған қолының 

да қарымды екенін көрсетті, ал  осы 
сында гир тасын 38 рет көтерген мектеп 
оқушысы Ерғалиев Мұқағали жүлделі 
үшінші орыннан көрінді.

Осы Су құбыры мекемесінің 
ұйымдастырып отырған Наурыз 
мейрамының көркін қыздырған шағын 
футболдан өткен жарыста Шолақай 
ауылының «Бірлік» командасы бірінші 
орынды иеленді. Олар финалда 
жарысқа арнайы шақырылған Жамбыл 
мектебінің «Жастар» атты командасы-
мен негізгі және қосымша уақытта тең 
түсіп, тек ойын соңындағы пенальтимен 
ұтты. Жүлделі үшінші орын үшін болған 
ойында «Жарсу» командасы өндірістік 
«Агро» командасын ұтып жүлделі орын-
ды иеленді.

Мараппаттау рәсімінде жеңімпаз және 
жүлдегер атанған командаларға тиісті 
дәрежелі мақтау грамоталары мен кубок 
және ақшалай сыйлықтар табысталды.

Сұлтанғазы ҚОҚАБИ

Тұңғыш
Қастеевке дейiн де қазақ сурет 

салған. Даламыздағы қаптап жатқан 
балбал тас пен таңбалы тас сол су-
рет өнерiнiң сан қырының бiр қыры 
емес пе? Текемет, ши, алаша, түскиiз, 
сырмақ, белдiк, құрларға салған ою-
өрнектер де ежелден өнерсiз халық 
еместiгiмiзге айғақ қой. Зергерсiз 
ел болмағанымызды бәрiмiз де 
бiлемiз. Оның бер жағында Қазыбек 
бек Тауасарұлы Ұран-Майқының 
тұқымында Көркембек атты тас 
шеберi болғанын, оның үш жер-
де салған тас сарайы ешкi ойнаққа 
айналып жатқанын өкiне жазған-
ды. Сол үш тас сарайдың бiрi Тараз 
қаласының маңында, Тұрар Рысқұлов 
ауданының жерiнде Ақыртас атала-
тынын әркiм-әркiм айтады, бiрақ әлi 
ғылыми тұрғыда зерттелген жоқ. Ол 
жайында өткен ғасырдың 60–70-жыл-
дарында «Бiлiм және еңбек» жұрналы 
бiраз жазып, ғалымдар тарапынан 
қажеттi қызығушылық болмаған соң, 
ақырында олар да тынышталған. 
Әйгiлi Мүйiздi Өтеген батыр да су-
рет өнерiн тәп-тәуiр меңгерiп, досы 
Қазыбек бектiң суретiн қағаз бетiнде 
қалдырыпты. Одан берiректе, ХIХ-
ғасырда, Шоқан да артына сан алуан 
сурет қалдырған болатын.

«Жасыратыны жоқ, – дейдi Ғабит 
Мүсiрепов, – Ұлы октябрь рево-
люциясына дейiн бiзде адам бейнесiн 
суретке түсiрген бiр-ақ қазақ болды. 
Оның аты – Шоқан» (С.Мұқтарұлы 
«Шоқан және өмiр». 1985). Шоқанның 
iнiсi Мақы да қолөнерi бар кiсi болған.

Қысқасы, қазақ ежелден-ақ 
ою мен сурет салушылардан ада 
болмаған. Ою мен зергерлiктi кәсiп 
еткендер кездескенмен, сурет са-
лумен айналысқандар, яғни кәсiптiк 
маманданған суретшiлер болмаған. 
Оған белгiлi дәрежеде дiннiң де 
әсер еткенiн бәрiмiз бiлемiз. Әбiлхан 
ағамыздың қазақ өнерiндегi орны 
да осы орайда айқындалады: ол – 
қазақтың тұңғыш кәсiби суретшiсi. 
Бұл – өте үлкен абырой. Өйткенi одан 
әлдеқайда әдемi салатын, ебi де, та-
ланты да аса жоғары суретшiлер 
бола бередi және болуға да тиiс, 
бiрақ солардың бәрiне де бастамашы 
болған Әбiлхан ағаның орны мәңгi 
өзгермейдi. Бұл бақытты Әбекеңнiң 
басына қондырған – талантымен қоса 
уақыттың сәттiлiгi. Қазақ Әбiлхан 
аға тектес атағы шыққандарды бақ 
қонған адам деп сыйлайды. Ондай 
адамдардың күндеушiсi де көп бола-
ды. Себебi: «Бiз де одан кем салмай-
мыз. Керек десең, артық саламыз. 
Бiрақ сонда да бәрi Әбiлхан, Әбiлхан 
дейдi де жатады», – деушiлер шығады. 
Ондайлар Қастеевтiң көзi тiрiсiнде де 
болған, әлi де бар.

Мен бұл пiкiрдi 1983-жылдың аяғы 
мен 1984-жылдың басында өткен 
жағдайларды еске ала қозғап отырмын.

1984-жылы 1-ақпанда Әбiлхан аға-
ның туғанына 80 жыл толатын едi. 
Сол мерекенiң қарсаңында бұған дейiн 
Т.Г.Шевченко атындағы көркемсурет 
галереясы атанып, одан кейiн жаңа ме-
кенге ауысқалы жай ғана көркемөнер 
мұражайы делiнiп тұрған өнер ордасы-
на қазақтың тұңғыш халық суретшiсi 
Әбiлхан Қастеевтiң атын беру тура-
лы Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетiне ұсыныс түстi. Мәселе 
Д.Қонаевтың алдына дейiн барып, оң 
шешiлуге ыңғайланды. Бiрақ күбiр-
сыбырлар Орталық Комитеттiң iшiн де 
кеулеп жатты. Әбiлхан ағаның туған 
күнiне аз қалғанда, мәселе кенет терiс 
айнала бастады.

Мен осыдан отыз жылға жуық уақыт бұрын, яғни, «Желтоқсан 
оқиғасының» бес жылдығы қарсаңында «ОСЫ ЖҰРТ ЕРБОЛ ЖАЙ-
ЛЫ БІЛЕ МЕ ЕКЕН?!» және Ләззат Асанова туралы «ҚҰПИЯЛЫ 
ҚАЗА ҚАСІРЕТІ Ләззаттың анасын әлі күнге дейін аяусыз азаптап 
келеді»  атты екі мақала жазған едім. Бұл жарияланымдар жази-
ралы Жаркент жеріндегі тұңғыш тәуелсіз газет, аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамының органы - «Ұлағат» басылымының 1991 жылғы 
қараша айындағы нөмірінде қатар жарық көрген.

 «Желтоқсандықтар» жайлы ауданда алғаш тасқа басылған 
сол қос мақаланы үтір-нүктесіне дейін тиіспей сол күйінде 
жариялаған жөн болар деп ойлаймын. 

Әрине, бұл мақалада айтылған кей мәселелер шешімін тау-
ып, Еңбекші ауылындағы мектепке, ауылдағы көшеге, аудан 
орталығы – Жаркент қаласында бір көшеге Ербол Сыпатаевтың 
есімі берілді. Аудандық Мәдениет Үйінің алдына Ербол мен 

Ләззаттың еңселі мүсінін орнаттық. Алайда ұлт болып ұлықтауға 
тиіс қос боздағымызды аудан деңгейінен асып, республика 
көлемінде дәріптей алмай жатқанымыз және шындық. Осы ретте 
тәуелсіздік бастауында тұратын Ербол мен Ләззат есімін ұрпақ 
жадында мәңгі қалдыру үшін оларға Қазақстанның ең жоғарғы 
наградасы – «Халық Қаһарманы» атағын қайыра сұрайтын,  
ел болып талап ететін уақыт келгендей. Тек желтоқсан айы 
жақындағанда ғана есімізге алмай, Ербол мен Ләззаттың ерлік 
істерін жыл бойына кешенді насихаттау шараларын қолға ала-
тын кез жетті. Ел үшін, жер үшін құрбан болған батырларды 
ұлықтау, ұмытпау – ұрпақ парызы. Қасиетті тәуелсіздік жолында 
қыршынынан қиылып, шейіт кеткен, жас өмірлерін құрбан еткен 
қос боздақты дәріптеу – біздің елдік міндетіміз екенін бір сәтке де 
естен шығармайық.

(Жалғасы 6-бетте)

ЕРБОЛ МЕН ЛӘЗЗАТ «ХАЛЫҚ 
ҚАҺАРМАНЫ» АТАҒЫНА ЛАЙЫҚ
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Иә, сөзіміздің басын ауда нымыздың 
есімін иеленген «генерал Панфилов-
тан» бастайық. Бұл есім біздің ауданға 
1942 жылы Ұлы Отан соғысының 
қызып тұрған кезінде берілген бо-
латын. Ал, генералдың өмірбаянына 
келсек – Панфилов Иван Василье-
вич 1893 жылы 1 қаңтарда Саратов 
губерниясының Петровск қаласында 
өмірге келген. Анасының ерте қайтыс 
болуына байланысты сол қаладағы 
4 кластық училищені де аяқтай ал-
май, еңбекке ерте араласуына тура 
келеді. Содан 1915 жылы Иван Ва-
сильевич Ресейдің императорлық 
әскери қызметіне шақырылады, 1917 
жылғы Қазан төңкерісінен кейін әскер 
қатарынан босап, 1918 жылы туған 
қаласы Петровскіге қайтып оралады. 
Көп ұзамай кеңестік Қызыл Армияға 
қызметке қабылданып әскери өмірі 
қайта басталады. 

Бірден, іске қызу араласқан 
И.Панфилов Чехословак корпусы 
бүлігін басуға, Уфа операциясы мен 
Царицын түбіндегі ұрыстардың бел 
ортасында жүріп, одан Кеңес-Поляк 
соғысына қатысып көзге түскеннен 
кейін, 1920 жылы Коммунистік пар-
тия қатарына қабылданады. Ке-
лер жылы, яғни 1921 жылы әскери 
қызметтегі ерен ерліктері үшін «Қызыл 
жұлдыз» орденімен марапаттала-
ды. Бұдан кейінгі жылдары да әскери 
қызметтегі еңбегі жемісті болып, 
1939 жылы Бригада командирі болып 
тағайындалса, 1940 жылы 4-ші мау-
сымда И.В.Панфиловқа генерал-майор 
шені беріледі. 

Сөйтіп, 1941 жылы 14 шілдеде Ұлы 
Отан соғысындағы Кеңес одағының 
жүрегі болған Мәскеу үшін шайқастағы 
орасан ерліктерімен Кеңес Одағын 
дүр сілкінткен 316-шы дивизияны 
жасақтауға бұйрық алады. Негізгі 
құрамы Алматы мен Фрунзенің 
(Бішкек), яғни, жергілікті қазақтар 
мен қырғыз азаматтары болды. 
Тарихтағы Панфиловшы 28 батырдың 
да даңқының шыққан кезі осы уақыт 
еді. Мәскеу облысының Гусенево се-
лосында жаудың минометінің оғынан 
қаза тапқан И.В. Панфиловқа 1942 
жылы, 12 сәуірде кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді. Міне, енді ба-
тыр Панфиловтың атын ұлықтау, есте 
қалдыру шаралары бастау алады. 
Сөйтіп, Кеңес одағы көлемінде 40-тан 
аса көшелерге есімі беріліп, 5 жер-
ге тұғырлы ескерткіші (Мәскеу облы-
сы Гусенево селосы, Алматы, Бішкек, 
Астана және Волоколамскіде) орна-
тылады. Және Қырғызстанда бір ау-
дан, Қазақстанда 1 аудан, 5 мектеп-
ке, оның 3-і Қазақстанда, сондай-ақ, 
Қостанай облысындағы бір ауылға И.В. 
Панфиловтың есімі берілген екен. 

Бірақ, бір өкініштісі сол кездегі 
осы дивизияда батальон командирі 
болған, көзсіз ерлігімен Кеңес 
Одағын мойындатқан, Куба, Изра-
иль мемлекеттері қастерлеп, үлгі 
тұтатын Б. Момышұлының, соғыстың 
алғашқы күнінен бастап 1946 жылға 
дейін Украинада ерен ерлігімен аты 
аңызға айналған партизан Қ.Қайсенов, 
ұшқыш Т.Бигелдинов пен Рейхстагқа 

«ПАНФИЛОВ» ҚАШАН 
«ОРБҰЛАҚҚА» ОРЫН БЕРЕДІ?...

алғаш ту тіккен Р.Қошқарбаев, т.б. 
көптеген жерлестеріміздің жанқиярлық 
ерліктері осындай дәрежеде дәріптелді 
ма? Жоқ!... Мінекей, ағайын бұдан біз 
кейбір көкелеріміз аузының суы құрып 
мақтайтын Кеңес үкіметінің Патшалық 
Ресейдің отаршылдық саясатын 
жалғастырушы бірден-бір ізбасары 
болғанын байқаймыз. Бір жағынан 
ол кезде Коммунистік партияның бар 
билікті қолында ұстап, қарсы келгеннің 
бәрінің көзін жойып отырған кезең бол-
ды. Енді міне, ол қаншеңгел Қызыл им-
перия келмеске кетті, дегенмен оның 
елесі болған «құлдық психология» 
біздің санамызда әлі де салтанат құрып 
тұр. Сол себепті де Тәуелсіздіктен кейін 
26 алты жыл өтсе де әлі ауданымыздың 
атын, тарихы терең, батырлық пен 
Отансүйгіштіктің баға жетпес белгісі, 
ұрпаққа ұран болған «Орбұлақ» деп 
атай алмай отырмыз. 

Ал, Орбұлақ шайқасы – қазақ 
халқы тарихындағы орасан зор та-
рихи ерлік. Бұл шайқастың тарихи 
маңызы Қазақ-Жоңғар соғысындағы 
Бұланты мен Аңырақайдағы ұлы 
жеңістермен тең дәрежеде екендігі 
жылдан-жылға дәлелденіп келеді. 
Тарихшы И.Э.Фишерден бастау ала-
тын осынау алапат соғыс жайында 
орыстың – А.И.Левшин, И.Я.Златкин, 
В.А.Моисеев, қазақ ғалымдары – 
С.Асфендияров, М.Тынышбаев, 
С.Сейфуллин мен қатар олардың 
ізін жалғастырушы – Қ.Исабаев, 
Б.Нұржекеұлы, Ж.Қорғасбектегі сын-
ды алаштың ардақты жазушылары 
қалам тербеген. Қазақтың жаужүрек 
600 сайыпқыранының көзсіз ерлікке 
барып, Батыр хонтайшының 50000 
әскеріне қасқайып қарсы тұруы, басқа 
бірде-бір ұлт тарихында кездеспейтін 
жанқиярлық ерлік! Және өзінен 83 есе 
көп жаудың 10000 әскерін жер жастан-
дыруын сөзбен бейнелеп айту немесе 
жазу да мүмкін емес... 

Егер, Салқам Жәңгір бастаған қазақ 
әскерінің бас қолбасшысы Қостоқты, 
шапырашты Қарасай, арғын Ағынтай, 
дулат Жақсығұл, Сырымбет, найман 
Көксерек, суан Елтінді, ұзынмұрт Ұзақ, 
қоңырат Алатау, Қомпай, Бөде, Кіші 
жүзден Жиембет, Жалаңтөс, қаңлы 
Сарбұқа және қырғыздан Көтен, Та-
бай, т.б. жүздеген ерлеріміздің, тура 
келген ажалға қаймықпай қарсы 
тұрған хас батырларымыздың ерен 
ерлігі болмаса, біздің атамекен жау 
қолында қалар еді ғой. Сіздерге мың 
тағзым асыл текті, асқақ арманды, 
туған жер мен елдің қамын жеп, ке-

лешек ұрпақ үшін жанын да, қанын 
да аямаған ардақты бабаларым! Со-
нау, б.з.б дәуірде Ғұн мемлекетінің 
негізін қалаған Мөде Тәңірқұттың 
«Жер – мемлекеттің негізі» деген 
қағидасын мыңдаған жылдар өтсе 
де біздерге жеткізуші, ұлан – байтақ 
қазақ жері мен бабалар аманатының 
қорғаушылары болған – хандары-
мыз бен батыр, билерімізге мәңгілік 
қарыздармыз, ағайын! 

Қазіргі таңда осынау баба-
лар аманатының игі істерінің 
жалғастырушысы болып жүрген ер – 
азаматтарымыз да біршама шаруаның 
басын қайырды. Тарих шаңына көміліп 
қалған аталмыш теңдессіз тарих-
ты жарыққа шығарып, дәріптеуде 
қажымай қалам тартып келе жатқан 
– Б.Нұржекеұлы, Ә.Меңдеке, 
Ө.Озғанбаев, М.Калиев, Ә.Әрін, 
О.Асқар, Ж.Қорғасбектегі, Е.Манапұлы, 
Д.Бейсенбекұлы мен көптеген ақын – 
жазушыларымыз және марқұм аудан 
әкімі болған Ә.Ыбраймолдаев, т.б. ел-
жанды азаматтарымыздың еңбектері 
ерекше атап өтерлік. Нәтижесінде, 
Орбұлақ шайқасының 350 және 375 
жылдығы Республика көлемінде ата-
лып өтіп, ғылыми конференциялар 
өткізіліп, жинақ кітаптар шығарылды. 
Сондай-ақ, Панфилов ауданының 
орталығы Жаркент қаласында Орбұлақ 
шайқасы бейнеленген «Ұлы Жебе» 
атты үлкен ескерткіш ашылды. 

Бірақ, өкінішке қарай біршама 
жылдан бері көтеріліп келе 
жатқан бастаманың бірі – батыр 
бабаларымыздың ерлігіне құрмет 
көрсетіп, жас ұрпақты ұлтжандылыққа 
тәрбиелеуде үлкен ықпалы бола-
тын, өнегелі істің бірі ауданымызға 
«Орбұлақ» есімінің берілуі әлі де кен-
желеп қалуда. Сол үшін де хәкім Абай 
айтқандай «Толық адам» болу үшін 
әркім өз бойындағы кемшіліктермен, 
пендешілікпен күресуі керек 
дегеніндей, басқаша айтқанда бір 
күндік қысқа өмір жайлы түсініктен 
арылып, келешек, ұрпақтың да қамын 
ойлағанымыз абзал. Яғни, құлдық сана-
сезімге бой ұрмай, ұрпағымыздың өзін 
құлдық санадан арылтып толыққанды 
азамат сезіндіріп өсіру үшін туған 
жердің, елдің тарихи атауларына аса 
мән беріп, өскелең жастарымыздың 
тәрбиесіне көп көңіл бөлуіміз қажет-ақ. 
Бұндай игі қадамдар болашақ ұрпақтың 
ішкі дүниесі мен рухани қазынасының 
артуына, ұлттық мақтанышқа 
бөленуіне зор ықпал етері сөзсіз. 
Әрине, мемлекеттік тұрғыдағы мұндай 

іс-шаралар адамға психологиялық 
және рухани бостандықты сыйлайды. 
Әр қазақ өз жері, өз елінде ата-ба-
ба тарихымен мақтанып, еркін және 
бақытты өмір сүруі керек. Себебі, 
біздің ұлттық тарихымыз жас ұрпақ 
кие санап үлгі аларлықтай қасиетті 
тарих! Мәселен, «Егемен Қазақстан» 
газетінің 2019 жылдың 22 ақпанындағы 
нөмірінде Шығысымыздағы «Өскемен 
қаласында 35 көше мен 2 саябақ жаңа 
атауға ие болды» деген жаңалықты 

оқып, ондағы – әл-Фараби, Шәкәрім, 
С.Нұрмағамбетов, Ә.Қашаубаев т.с.с. 
қазақ ұлылырының есімін көріп 
қуаныштан көңілім көкке бір елі жет-
пей қалды. Ол ол ма, сол орысы қалың 
дейтін Шығыс Қазақстан облысының 
басшылығы Зырян ауданының атауын 
Алтай деп өзгертіп, көпшіліктің ыстық 
ықыласына бөленді. Өңір жұртшылығы 
да бұл атауды қуана қабылдады. 
Сондай-ақ, Батыс Қазақстан 
облысының әкімдігі де Зеленов ауда-
нын Бәйтерек ауданы деп өзгертіп, 
мәселені оңынан шешті. Ендігі батыл 
қадам жасау кезегі Алматы облысының 
әкімдігіне келген сыңайлы...

Біздің өңірде де сонау «Орбұлақтың 
350 жылдығынан» басталған игі баста-
ма өз мәресіне жетер деген ойдамыз. 
Сол үшін де туған жеріміздің төл ата-
уы қайта жаңғырып, бабалар рухының 
құрметіне ауданымыз «Орбұлақ» ата-
лар деген үміттің оты, елім деген әр 
азаматтың кеудесінде лаулап тұр. 
Тек, Тәңірім тілекті берсін, сол бір 
қуаныштың шат-шадыман мерекесінде 
амандықпен жолыққанша, ағайын... 

 Қали ТҰРДЫҒАЗЫҰЛЫ, 
тарихшы.

Жаркент қаласы.
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Сондағы көре алмастардың ең ба-
сты көлденең тартқаны – Әбiлхан ағаның 
маманданған жоғары бiлiмiнiң жоқтығы. Сол 
кезде Орталық Комитетте iстейтiн Қуаныш 
Сұлтанов: «Беке, кiм екенiн бiлмеймiн, 
бiреулер үлкен кiсiнi бүлдiрiп қойыпты, қол 
қоймады», – дегенде жүрегiм өкiнiштен 
жылап қоя бердi. «Қонаев Әбiлхан ағаны 
жақсы бiлетiн едi ғой», – дедiм суретшiнiң 
өз сөзiн есiме алып. Ағаның отбасы да, ол 
кезде Сақыш шешемiз әлi тың едi, доста-
ры мен Қуаныш та қарап жатпады. Қазақ 
сәулет өнерiнiң қарт тарландарының бiрi 
Нұрғазы Оразымбетов ағамыз Димекеңе 
кiрiп мән-жайды қайта түсiндiргеннен кейiн 
ғана, туған күнiне бiр-екi күн қалғанда 
Д.А.Қонаев шешiмге қол қойып, қазақтың 
өнер мұражайына Әбiлхан Қастеевтiң аты 
берiлдi.

Ол кiсiнiң кәсiби жоғары бiлiмiнiң 
жоқ тығын желеу етiп, салған суреттерiн 
сатып алғанда, төменгi бағамен алу 
жағдайлары үнемi орын алып келген мә-
селе. «Карл Маркстiң «Өмiр – күрес» де-
генi – осы», – дейдi мұндай жағдайды 
iш тарлыққа жатқызғысы келмегендер. 
Бiр қызығы, Әбiлхан аға ондай өзiне жа-
сал ған кедергiлердiң бәрiн болуға тиiс 
нәрселердей қабылдаған: күйiп-пiспеген, 
кектенбеген, есе қайтармаған, түк көр-
мегендей, түк бiлмегендей, жайдары қал-
пын сақтап жүре берген.

Кiм бiледi, сырты солай көрiнгенмен, 
iшi бiр сәт те болса әлем-жәлем болатын 
кезi болған да шығар. Оны бiр бiлсе, за-
йыбы Сақыш апай бiлер едi, бiрақ ол кiсi 
де ондай мiнезi бар едi демейдi. Соған 
қара ғанда, ағаның мiнезi айрықша, 
айрықша болғанда да тым айрықша бол-
ған-ау!

Мен Әбiлхан ағаны бар-жоғы үш-ақ 
дүркiн көрдiм. Бiрiншi рет Жаркентте. 
1969-жыл болатын. Аудандық комсо-
мол кәмитетiнiң бiрiншi хатшысы кезiм. 
Қай кез, қай күн екенi қазiр есiмде жоқ, 
әйтеуiр, күз айларының бiрi, өйткенi 
жүгерi зауыты жұмыс iстеп тұрған бо-
латын. Аудандық партия кәмитетiнiң 
бiрiншi хатшысы, Социалистiк Еңбек Ерi 
Шаймұханбет Сапиев аға өзi телефон 
соқты. Ол кезде Сапиевтiң өзi телефон 
соғуы мәселенiң аса маңызды екенiн 
айтпай-ақ түсiндiретiн.

– Сен Қастеевтi бiлесiң бе? – дедi Са-
пиев.

– Бiлем, – дедiм ойланбастан.
– Бiлгенде қалай бiлесiң? Танысып, 

сөйлесiп пе едiң?
– Жоқ. Бiздiң Шежiнде туғанын, 

Қазақстанның халық суретшiсi екенiн, – 
деген болуым керек.

– Оны бiзден басқалар да бiледi, – дедi 
Сапиев салқын, абыржыңқы дауыспен. – 
Бұл кiсi өз бетiмен келедi екен, осында 
мұғалiм қарындасына қонақ болып, сол 
үйден қайтады екен. Келгенiн, кеткенiн 
не бiз бiлмеймiз, не сендер бiлмейсiңдер, 
ұят нәрсе ғой бұл. Оператор баласы 
екеуi қазiр де сол Алтынсарин мектебiнде 
iстейтiн қарындасыныкiнде көрiнедi. Қазiр 
сол мектептiң деректiрiмен сөйлес, ертең 
Әбекеңдi құрметтi пионерге қабылдаңдар, 
жақсылап кездесу өткiзiңдер. Мен де ба-
рармын. Соны ұйымдастыр. Өзiң бар, со-
нан соң хабарлас. 

Ол кезде Жаркент қаласындағы 
жалғыз қазақ орта мектебiнiң деректiрi 
Жақсыбай Исаев ағаймен дереу хабар-
ласып, ертесi Әбiлхан ағаны сол мектеп-
те құрметпен қарсы алу қамына кiрiстiк. 
Мен ауылда тракторшының немесе 
шопырдың өзгелерге мұрнын шүйiрiп, 
шөбiн түсiрiп бергенше бес жалынды-
рып, отынын тасып бергенше алты рет 
алдына келтiрiп зықын шығарғанын та-
лай көзiммен көргенмiн, өзiм де сан рет 
сондай жағдайды басымнан кешкенмiн. 
Әбiлхан аға да болар-болмас бiрдемеге 
ренжiп қала ма, ренжiп қалса, Сапиев 
те қоса ренжидi-ау деген ойлар, әрине, 
менi зыр жүгiрттi. Мен өйткен соң, 
аукомолдың, аудандық пионерлер үйiнiң 
қызметкерлерi тiптi алашапқын болды.

Ертесi Әбекең мен баласы Әбiлтайды 
Алтынсарин мектебiнiң ауласында кер-
нейлетiп, сырнайлатып қарсы алдық. 
Құдай-ау, не түрiнде, не жүрiсiнде, не 
киiм киiсiнде титiмдей болса да паңдық 
болсашы, қайта бiзден бетер қысылып, 
бiзден кешiрiм өтiнгендей кiшiрейiп, жал-
пы қазаққа мәшһүр Қастеев күлiмсiреп 
қана балаларға қайта-қайта басын изедi. 
Кәдiмгi әр ауылда бар ақпейiл ақсақалдың 
кейпi.

Мектептегi кездесуден кейiн Жар-
кент жүгерi зауытына бардық. Соның 

(Басы 1-бетте)

бәрiн баласы Әбiлтай камераға түсiрiп 
жүрдi. Әбекеңнiң есiмнен кетпейтiн 
бiр ерекшелiгi – Сапиевке көрсеткен 
iлтипаты. Ол кезде Шаймұханбет Сапи-
ев – атақты басшы, обылыстағы беделдi 
бiрiншi хатшы, Социалистiк Еңбек Ерi, 
республика бойынша да ауызға iлiнiп 
жүргендердiң бiрi. Ондай адамға бiр-
екi ауыз болса да қолпаш сөз айту, 
көпшiк қоя сөйлеу кiмге де болса мiндет 
сияқтанатын. Ал Әбекең өйтпедi, кәдiмгi 
өз баласының үйiне қыдырып кел-
ген адамша емiн-еркiн сөйлесiп қана 
жүрдi. Әркiм-әркiмге елпектей бермейтiн 
Шаймұхан аға да ағытылып сөйлеп, жақын 
ағасына жөн-жосық жасап жүргендей, бiз 
күтпеген кiшiлiк көрсеттi. Екi ағамның 
сол сыйластығы, жеке мүдеден жоғары 
халықтық мүдеде түсiнiп, ел қадiрлеген 
адамды қадiрлей бiлу қасиеттерi менi 
айрықша сүйсiнттi. Кiсiмсiнген, бәлсiнген 
бiреулерге Шәкеңнiң әдейi iстейтiн бiраз 
мiнезiн бiлетiн едiм, Әбiлхан ағаның 
қасында оның бiрiн де байқатпай, арқа-
жарқа, шын пейiлмен жүрдi.

Екiншi рет Әбiлхан ағаны Ал-
матыда ақын ағамыз Рахметолда 
Нұрпейiсовтiкiнде көрдiм. «Ауылдан 
шыққан бала. Қызметi өсiп, Алматыға ау-
ысып келiптi, жазушылығы бар», – деп та-
ныстырды Рахаң. Дәрiгер ғалым Қожақан 
Шәкенов бәрi ежелгi таныстардың 
әңгiмесiн айтып отырды, мен тұңғыш та-
нысып отырған ортада тып-тыныш әңгiме 
тыңдадым. Атақ, абырой дегендердiң 
Әбiлхан ағаның мiнезiне, қылығына 
қылаудай да кiнәрәт түсiре алмағанына 
қатты қайран қалдым.

Үшiншiсiнде «Октябрь революция-
сы» орденiмен сыйапатталуына орай 
құттықтай барған бiр топ ағалармен 
бiрге 1971-жылы Әбiлхан ағаны өз 
үйiнде көрдiм. Бiз барғанда үйiнде жоқ 
едi, қайдан келгенi кәзiр есiмде жоқ, 
әйтеуiр, бiр жақтан бiзден соң келдi. 
Шамасы, ауруханада жатқан жерiнен 
уақытша шығып келдi-ау деймiн. 
Баяғы бұлжымайтын мiнезiмен, көсiлiп 
сөйлемейтiн қалпымен ортамызда отыр-
ды. Бiз жиырма шақты едiк, сондықтан 
ол кiсiнiң есiнде көбiмiз қалмаған 
да шығармыз. Алайда қарияның бет 
құбылысын, айтып жатқан мадақтауларға 
елпiлдемей, қайта қысылыңқырап 
отырғанын байқау маған аса бiр айрықша 
жаңалық болды. Сол отырыста Әбекең 
бiзге Қонаев жайында бiр қысқа ғана 
әңгiме айтты. Димекеңнiң Ғылым акаде-
миясында президент кезi болса керек. 
Кәзiргi Шоқан ескерткiшi тұрған арада 
жалғыз дамылдап отырған Әбiлхан ағаға 
академиядан шыққан Димекең арнайы 
бұрылып кеп амандасады: «Сiз Әбiлхан 
аға емессiз бе?» – дептi. «Иә», – дейдi 
бұл кiсi. «Сiздер бақыттысыздар ғой, – 
дептi Димекең. – Iстеген қызметтерiңiз 
де, өздерiңiз де – бәрi халықтың көз ал-
дында. Бiз бүгiн мұндамыз, ертең анда-
мыз; бүгiн мақталсақ, ертең датталамыз; 
қызметiмiзге де, өзiмiзге де қарамайды, 
қайда жұмсаса, сонда барамыз. Бiзге 
бiрдеме деп халық та ара түсе алмайды, 
бiз де халыққа бәлен дей алмаймыз».

Осы сөздi Әбiлхан аға аса бiр 
түсiнiстiкпен, сүйсiнiспен еске алды. Бо-
дан елдiң қайраткерi көмейiнде тұрған 
тәуелдiлiктi, сiрә, солай жеткiзген-ау деп 
ойлаймын. Ол кезде емес, қазiр ойлай-
мын. Халқына өз қалағанынша қызмет 

ада қалқыған шат күлкiсiмен, жарасы-
мымен полотноға дәлме-дәл әкеп түсiре 
қойғандай.

Ол салған табиғат суреттерi де 
шетiнен ғажап: дәл сол арада, қасында 
тұрғандай сезiнесiз. Ағаның сүйсiнiп оты-
рып, жан-тәнiмен құлай отырып салғанын 
әр бояудың дәлдiгiнен, соншалықты 
нанымдылығынан да аңғарасыз.

Әбiлхан ағаның ең үлкен ұстазы 
– өмiр. Оның iшiне туған жерi, ауыл-
аймағы, әке-шешесi, ата-бабасы, жал-
пы қазақтың жалпақ даласы – бәрi 
кiредi. Көрген-бiлгенiнен, естiгенiнен, 
азды-көптi оқығанынан ой түйген, өнер 
үйренген адам. Ол Хлудовтан үйренген. 
Бiр ғажабы: ол өзi Хлудовқа да көп нәрсе 
үйреткен, яғни ұстазының өзiне ұстаздық 
жасаған. Мен мұны жайдан-жай айтып 
отырғам жоқ, шынында да солай. Оған 
дәлел: 1935-жылдың мамыр айында 
Байтұрсыновтың «Суретшi Хлудовтың 
картиналары бойынша қорытынды 
пiкiрiне» Хлудовтың жазған жауабы (ҚР 
Орталық мемлекеттiк мұражайы, 1308-
қор, 1-тiзбе, 154-iс). Хлудовтың жазуына 
қарағанда, Байтұрсынов ол кезде мұражай 
кеңесшiсi екен. Өз пiкiрiнде Байтұрсынов 
суретшiнiң қазақ тұрмысында не мүлде 
кездеспейтiн, не кездессе де сирек 
кездесетiн жағдайларды салғанын баса 
айтады. Байтұрсыновтың пiкiрi мәшiңкеге 
басылған, ал Хлудов өз жауабын сол 
мәшiңкеге басылған пiкiрдiң ара-арасына 
сыямен жазған. Пiкiрдiң бас-аяғы он бет-
тен тұрады. Байтұрсыновтың кей пiкiрi 
жауапсыз қалған. Сiрә, оған суретшiнiң 
айтары жоқ болса керек. Былайша 
айтқанда, кемшiлiгiн мойындаған ғой.

Тұжырымдап айтқанда, Байтұрсы нов-
тың басты сындары мыналар:

1. Қазақтың ерi мен әйелiн жарты-
лай жалаңаш көрсетуi. Оған Хлудов жау-
ап жазбапты.

1. Қазақ қыздарын бас киiмсiз, ыл ғи 
да дударбас немесе жалбырбас етiп көр-
се туi. Хлудов оған да жауап жазбайды.

1. Қазақ әйелдерiн жалаңаяқ 
көрсету. Оған да жауап жоқ.

1. Жапанда тұрған жалғыз киiз үйдi 
салуы. Оған да Хлудов жауап бермептi.

1. Адамдар мен заттарды салуы 
жеке-жеке алғанда дұрыс-ақ, ал жалпы 
тұрмыс жағдайында дұрыс емес. Оған 
Хлудов: «Мен не көрсем, соны салдым. 
Бәлкiм, қазақша нашар бiлгендiктен, 
композициялық қате жiберуiм мүмкiн», – 
дептi.

Байтұрсыновтың: «Орындалуы мен 
бейнелеп мазмұндауы жағынан Хлудов-
тың картиналары әдемi-ақ, бiрақ қазақ 
тұрмысын бiлетiн адам олардың ой-
дан шығарылған, жат әрi жалған екенiн 
аңғарады», – деген тұсына Хлудов: «Ол 
картиналарды түзету үшiн, Қазақстанның 
ежелгi халқынан шыққан Ходжиковке, 
Қастеевке жөндеуге беру керек», – деп 
жазыпты.

Одан әрi Хлудовтың 18 картинасы-
на жеке-жеке нақты пiкiр айтылады. 
Суретшi де оның әрбiрiне әртүрлi жауап 
жазады. Негiзiнен қателiгiн мойындай-
ды. Мәселен, «Бие сауу» деген картина-
сына айтқан сынға: «Мен мұндай нәзiк 
жағына жете алғам жоқ, өйткенi қазақ 
тiлiн нашар бiлдiм», – дептi. Содан кейiн: 
«Бұлар өзi орыс суретшiсiнiң мiндетiне 
кiрген жоқ. Мұны да суретшi Ходжиков-
ке не Қастеевке беру қажет», – десе, 
тағы одан төменiректе: «Бәлкiм, бұл 
менiң қатем шығар, оны жоғарыда мен 
айтқан суретшiлер жөндей алады», – деп 
сенiммен айтыпты. Одан кейiн: «Мұны да 
қатесiн түзеу үшiн сол суретшiлерге бер-
ген жөн», – дептi.

«Азалы көш» картинасына қатысты 
әдет-ғұрып жөнiнен айтқан пiкiрлерiне де 
Хлудов: «Мұны Ходжиковке не Қастеевке 
жөндеу үшiн ұсынған жөн», – дейдi.

Хлудовтың бұл жазбаларына 
қарағанда, Қастеевтi ол қазақ ауылының 
тұрмыс жағдайын, күнделiктi тiршiлiгiн 
өзiнен тәуiр бiледi деп мойындағаны, 
яғни оны тыңдағаны аңғарылады. Ұстаз 
бен шәкiрт бiр-бiрiмен өстiп ұстаздық 
алмасқан екен.

Табандылығы мен еңбекқорлығының 
арқасында бiлiмпаз замандастарынан 
ешбiр кем түспеген, табиғи iзеттiлiгi және 
туа бiткен мәдениеттiлiгiмен сыртынан 
жылтырап жүретiндерден оқ бойы озып 
өткен ағамен аз ғана сөйлесiп, сәл ғана 
қасында болғаныма мен өзiмдi бақытты 
сезiнем. Қазақтың кәсiби суретшiлiгiне 
тұңғыш түрен салған аға әрдайым 
қазақтың есiнде.

Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ
31.12.2003 жыл

жасай алмайтынын, жасатқызбайтынын 
бiлiп тұрған адам өз қынжылысын ол кез-
де одан артық қалай бiлдiрсiн-ау!

Әбiлхан ағаның жуастығы мен 
кiшiпейiлдiгiн бiз кейде бiржақтылау 
түсiнемiз. Шындығында, ол кiсi «жуастан 
жуан шығатынның» дәп өзi. Қайсарлығы, 
бекiнген iсiнен бетi қайтпайтыны, ерiну 
дегендi бiлмейтiн еңбекқорлығы – оның 
бойындағы бiлiмдiлерге есе жiбермейтiн 
қасиеттерi. Әбекеңнiң өмiрдегi тұрқын 
мына бiр жағдай жақсы бейнелейдi. Бұл 
әңгiменi ауыл шаруашылығы ғылымының 
кандидаты Ернiс Шәкенов ағамыздан 
естiп ем.

Оның жiгiт кезi екен. Әлдебiр 
жұмыспен Жаркенттегi бiр мекемеге 
таңертең барады. Күзетшi әлi ұйқыда, 
қабаған итi бос жүрiптi. Ойында еш күдiгi 
жоқ Әбекең қақпаны жұлқып ашады да, 
аулаға кiрiп барады. Қабаған ит ес тап-
тырмай арс етiп төсiне шапшиды. Иттiң 
екi аяғы мен аузы кеудесiнде. Басқа ама-
лы қалмаған Әбекең ойланбастан иттi 
қапсыра құшақтай алады. Қоя берсе, ит, 
сөз жоқ, бiр жерiн жарақаттайды. Көмекке 
келе қоятын ешкiм көрiнбейдi. Ал кейпi 
мен тұрқын байқаса, ит анау-мынауға 
бой бере қоймас пәлекеттiң өзi. Мiне, ен-
деше деп, Әбекең иттi кеудесiне қатты 
қысқан күйi тұра бередi. Былқ еткiзбей 
тұншықтыра қысады. Бiр кезде ит ақыры 
сылқ етiп құлайды. Сөйтiп, Әбекең иттi 
құшағына қысып тұрып-ақ құлатады. 
Айқайламайды да, қорқып бажылдамай-
ды да, иттiң де үнiн шығармайды, өзi де 
үндемейдi. Өйтiп өзiне қарсы шапқан 
қарсыласын құшағында тұншықтыру 
әркiмнiң қолынан келе бермейтiн қасиет 
екенiн бәрiмiз де бiлемiз. Бұл оқиға 
Әбекеңнiң қандай да болмасын әрi қиын, 
әрi тұтқиыл жағдайларда да асып-са-
спайтынын, жуастықпен өзiн жүндете 
бермейтiнiн байқатады. Бүкiл мiнезi мен 
болмысының негiзi осы бiр күтпеген 
жағдайда итпен кездескен сәтiнен айқын 
аңғарылады.

Әбiлхан ағаның атақ-даңқын әсiресе 
қатты шығарған оқиға – Амангелдiнiң 
суретiн салуы. Көп жұрт оған баға бер-
генде, айнытпай салғанын бiрiншi ай-
тады. Әрине, көрмеген адамды өзi 
көргендей салу, оны көзi көргендердiң 
бiрден танып таң қалуы – ол да асқан 
шеберлiктiң белгiсi. Бiрақ Әбекеңнiң ең 
басты шеберлiгi – Амангелдiнiң айрықша 
адам екенiн айрықша көрсете бiлуiнде. 
Амангелдiнiң батыр екенiн бiлмейтiн бей-
хабар адам да оған бiрден ынта қойып, 
оның тегiн адам емесiн тани қарайды.

Тоны, тұмағы, қылышы, дәптерi – бәрi 
де оны айрықша қазақ етiп тұр. Қабағы, 
алысқа қадалған көзi, басылған мұрты, 
күтiмдi сақалы, ықшам киiнiсi мен ұқыпты 
жарасымы – олар да оның ойлы, қыран 
қазақ екенiн бiрден байқатады.

Менi ағаның қатты баурайтын тағы 
бiр суретi – «Талас алқабы». Бұл – қазақ 
даласының ғажап әуенiн бояумен бейне-
леген құдiрет. Ең әуелi шексiз, шетсiз дала 
түседi көзiңiзге. Сонан соң сол даланың 
қан тамырындай иiрiлген өзендi, оның 
түбiн су шайған жарлары мен жағалауын, 
жайылып жатқан өткелiн, өткел аузын-
да қайнаған өмiрдi, ел-жұрттың тыныс-
тiршiлiгiн көресiз. Алыстан, жақыннан 
өзендi сағалаған ел тiршiлiгiн бiрде 
айқындап, бiрде сағымдатып әр қырлы 
бейнелейдi. Тiршiлiктiң симфониясын ау-

ТҰҢҒЫШ
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(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

Жаңа командир саптағыларға мұқият 
үңіліп, анда-санда кейбір жауынгерлердің 
аты-жөнін, қай жерде қызмет еткенін, 
партия мүшелігінде бар ма деп сұрап 
мағлұмат алып келеді. Бізге жақынырақ 
келіп тоқтады. 

– Черненкомысың? – деді.
– Мен.
– Міне керек болса, сен қайда кіріп 

кеткенсің? Ал мен біздің балапан қайда 
жоғалып кетті деп ойлап жүрсем. 

– Жолдас Сомовтың бұйрығымен... 
міне... осында жіберілдім. 

– Түсінікті, – деп мыңқ ете түсті Кома-
ров. – Кейінірек маған кір. 

– Жақсы.
Жаңа бастық біздің қасымыздан үн-

түнсіз өте шықты. 
– Енді Черненко осында болатын болса, 

мұның мұртын балта шаппайды деші, – 
деп қалды Лешка ұйқыға кетер алдында. 

– Естідің бе, жаңа бастық оған маузерін 
қайтарып бергізіпті. 

– Еһе, ол енді бұл жерде кімдердің 
қарақұсынан атар екен. 

Лешка мені шап беріп жұлқып, өзіне 
қаратып алды. 

– Тыныш, мен саған не айтқанымды 
ұмыт, Максимовтың кезінде не айтсақ 
та болар еді, ал жаңаның қасында... ең 
жақсысы екі елі ауызға төрт елі қақпақ.

– Саған не болды?
– Ештеңе. Ұқтыңба? Қазір артық айтқан 

сөзін мүмкін өзіңе, маған, басқаларға оқ 
боп қадалатын кез. Осыны есіңде ұста. 

Ол мені жібере салып, сылқ ете түсті. 
Төсекте біраз отырып, тұрып кетті. 

– Кешір, Серега, шыдамай кеттім. Сен 
екеуміз мыналардың арасында көзге 
шыққан сүйелдей болып қалдық. Сен 
гимназияңды бітірдің, ал менің Казан 
университетін бітіруіме бір жыл бар, ал 
басқалары ше? Жауынгерлердің көпшілігі 
оқу-жазуды әрең-әрең ұғынады, 
кейбіреуінің мүлдем сауаты жоқ. Осы 
арамыздағы кедергі бізді шеттету 
баяғыдан бері толғағы жеткен мәселе 
екендігін олар да сезеді. 

– Мен мұны білемін.
Шаруашылық жөніндегі орынбасар 

төсектердің арасында абыр-сабыр болып 
жүр. Ол жанымызға келді.

– Сендер Кучерді көрмедіңдер ме? – деді 
– Кімді? 
– Кучерді... Черненконы
– Неге Кучер?
– Ол қару алғанда, тапсырғанда менің 

құжаттарыма К.У.Чер деп қол қояды. 
– Ә, солай ма. Бәлкім, ол жаңа 

бастықтың кеңсесінде шығар. 
– Бұл бір ыңғайсыз жағдай болып 

тұр. Не істесем екен? Мен мына жаңа 
келгеннің көзіне онша түскім келмейді.

– Не болып қалды?
– Ол мында бір бағанға қол қоймады, 

ал бұл үшін білесің ғой, мені не істейтінін, 
тіпті... Черненко келіп менің маузерімді 
қайтар, бастық рұқсат берді деді. Мен, 
маған бұйрық берілмеді, бере алмаймын 
дедім. Байқа, саған оңай болмайды деді. 
Шынындада, он минуттан соң қып-қызыл 
боп, ызаланып бастық жүгіріп келіп, 
бетімнен періп қалды. Міне көлкілдеп 
көгеріп тұр. 

Әлсіз түсіп тұрған жарықта шаруашылық 
жөніндегі меңгерушінің күптей болып ісіп 
кеткен бетін бізде анық көрдік. 

– «Сен, не менің бұйрығымды 
тыңдамайсың ба?» – деп айғай салды. 
«Саған қызыл жауынгер Черненконың 
қаруын қайтар деп айтылды ма... Неге 
сөз қайтарасың?». Тағы да бес минуттай 
түгімді қоймай балағаттап кетіп қалды. 
Одан кейін анау жетіп келіп. «Қалай 
екен, маузерім қайда?» дейді. Қаруын 
қайтарып беріп тұрып, қорыққанымнан 
қол қойдыруды ұмытып кетіппін. 

– Ертең ұстап аласың, ол саған қол 
қойып береді. 

– Ал, егер қоймаса ше?
Леша иығын қиқаң еткізді. Ұнжырғасы 

түскен шаруашылық жөніндегі меңгеруші 
кетіп қалды. 

– Олай болса, «Кучер», – деді ойға 
қалған Коновалов дауысын созыңқырап. 
– Ал сен болсаң оған лақап есім қоюға 
келмейді дейсің. Ал мынау тура соған 
лайық атау. 

Таңертең мені жаңа бастық кеңсесіне 
шақыртты. Басымды жаман ойлар жеп 
барады. Біреулер мен туралы бірдеңе 
қоңырсыттыма деп қоям. Бөлме ішінде 
кеңсе столының ар жағында бастық 
отыр, ал Черненко терезенің алдыңғы 
жағындағы тақтайға жайғасыпты. 

– Кір, кір, – деді Комаров құдды бір 
менің туысымдай күлімсіреп. 

– Мені шақырттыңыз ба? 
– Шақырттым.
– Менің шекара күзетіне нарядқа 

бөлінуге сапқа тұруым керек еді.
– Білемін. Бүгін бармайсың. Сенің 
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орныңды ауыстырып басқа адам жібердім.
– Оныңыз қалай?
– Иә, бір ойлар келіп. Мен мұнда сенің 

сауатыңның жақсы екенін білдім. Ал 
Ленин жастарға жол көрсете отырып, 
қандай міндеттер жүктегенін білесің бе... 
Оқы, оқы және оқы. 

Сұқ саусағын шошайтып алған бастық, 
ырғағын келтіре сілкіледі. 

– Комсомолсың ба?, – деді Комаров 
қолымен столды салып қалып. 

– Иә.
– Онда дұрыс. Партия менің атымнан 

саған біздің жауынгерлердің сауатын 
жетілдірумен айналысуыңды тапсыра-
ды. Әне, Константинді қарашы, ол төрт 
кластық шіркеу мектебін бітірген, сөздері 
қыңыр-қисық кеспек секілді. Ал, іске 
берілген адам. Осындай жауынгерлер-
ден сауатты адам шығару қажет, әйтпесе 
бүкіл республикаға масқара боламыз. 
Саяси әдебиеттерді, газетті жіберіп 
жатқанмен амал не бәрін, арттарын 
сүртіп, әжетханаға... ешкім де оны оқуды 
білмейді. 

– Біз таңертеңгі жиналыста жіберген 
газеттерді, басқа әдебиеттерді де бәріне 
оқып береміз, – деп қарсылық көрсеткен 
болып жатырмын. – Елімізде және шетел-
дерде не болып жатқаннан барлығы ха-
бардар. 

– Қажет болса әр адам өзі оқысын. 
Сен менімен тайталаспай, нарядтан бос 
жауынгерлерді жина да, баста ... Ал саған 
Константин, – деп, ол өзінің ашаң жүзін 
Черненкоға бұрып, – Комаров бұйрық 
берді деп сана, оқу керек. 

– Мен немене? Ленин айтқан... Бұл де-
ген... олай болса, жөн. 

– Жарайсың. Қане, онда баста, әйтпесе 
партияға қабылдамаймыз. 

Менің нарядқа шықпағаныма бір ап-
тадай болды. Менің жанымда әрдайым 
қызметтен бос бес адам болды. Олар жа-
тын жердегі төсекке отырып алып, бір ке-
сек сары қыртысқа қарындашпен ынтала-
нып сөйлемдерді жазып отырады. 

– Костя, сенікі біршама жақсарып келеді, 
– деп мақтап қоям өзімнің оқушымды. 
Бұрын әр сөзде екі, үш қатеден жіберуші 
едің, қазір түзеліп қалдың, бір ғана қате 
жібересің. 

– Маған мынау... Ертең сөз сөйлеуім 
керек... дүниежүзіндегі жағдай туралы... 
Қалай болар екен?

– Ал сен дайындал. Біраз кітаптарды, 
газеттерді ал да айтатын ұсыныстарыңды 
солардан көшіріп ал. 

– Ол қалай сонда?
– Міне солай.
Мен Лениннің, Сталиннің бірнеше бро-

шюраларын, кейінгі келген екі газетті 
алып, алдына жайып қойдым. 

– Мынаған қарашы. Барлық жерде 
ұжымдастыру, кулактар мен өзге жат 
элементтерді тап ретінде жою жүріп жа-
тыр. Осылай баста. Тақырыпты таңда. 
Өзің оқи алатындай етіп көшіріп жазып 
ал. 

Черненко тілін шығарып, бар ынтасы-
мен әріптерді жаза бастады. 

– Жақсы. Енді жолдас Сталиннің 
кітапшасын алда, ішінен осыған лайықты 
дәйексөз ізде. 

– Ал бұл... немене сонда?
– Газеттің бас тақырыбына лайық 

келетін мағыналы үзінді ізде... Өте жақсы! 
Көшіріп жазып ал. Міне осылай. Қане 
Лениннің келесі кітабын ал. 

Черненко туа біткен дарынының 
және керемет жадының арқасында 
айтқанымның бәрін қағып алып, төрт 
сағаттық тынымсыз жұмыстан кейін менің 
жетегіммен әжептәуір мәтін құрастырып 
шықты. «Енді мәтінді оқы», – деп өтіндім 
мен одан. 

– Енді былай...
– Тоқта. Сөйлегенде «енді, мынау, 

бұл қалай еді, солай, е, жалпы» деген 
сөздер болмау керек. Сөйлеген сөзіңде 
айтпайсың. Осыны есінде ұста. 

– Түсіндім. Онда ...Ұлы көсеміміз Сталин 
елімізде жүргізіп жатқан ұжымдастыруды 
дұрыс бағалады.

Мен осы жерде байқағаным, ол мәтінге 
құдды ауада жазылып тұрғандай кереге-
ге қарап, айтып тұрды. Костя бәрін жатқа 
соғып тұр.

Черненко келесі күнгі жиналысқа 
қатысқандарды таң қалдырды. Қағазға 
жазылған мәтінді мүдірмей әрі түсінікті 
оқып шықты. 

– Міне, – деді Комаров жауынгерлерге 
қарап, Черненко жолдас саяси жағынан 
күн санап емес, сағат санап өсіп келеді. 
Мен сендердің осындай жолдастардан үлгі 
алуларыңды сұраймын. 

Кучер еңсесін түзей қойып жауынгер-
лерге жеңімпаздай көз тастады. 

– Оқушың қалай екен?, – деді Конова-
лов.

– Өзіңде естідің ғой, бастықтың 
айтқанындай саяси жағынан өсуде. 

– Иә, ал жазу жағына қалай? 
– Бұл жағы қиындау. Егер орыс тілі бол-

са, бірдеңе оқытуға болады. Енді матема-
тика мен басқа пәндерден – нөл. Оның 
есте сақтау қабілеті жақсы, көсемдердің 
брошюралары мен олардан үзінділерді 
жатқа соғады, ал, бірақ бөлуге, көбейтуге, 
логикаға, математикадан есеп шығарудан 
мақұрым. Біз бөлшектерді үйренуге бір 
аптада шамамыз келмеді. 

– Қиын оқушы екен.
– Шекарадағы жағдай қалай? 
– Жағдай қиын болып тұр. Салтанның 

шағын көші Қытайға өтіп кетіпті. 
– Комаров біле ме? 
– Білмегенде ше. Уыстап шашын жұлып 

отыр. Орталықтан көмек сұрады. Көршілес 
Нарынқол заставасында да осындай 
жағдай, жұрт Қазақстаннан қашып жатыр. 
Сондықтан да, нендей оқиғалар боларын 
күтерсің.

Черненко бұдан кейінгі жылда-
ры сөйлемес бұрын жиналыс, отырыс 
өткізерде мұқият дайындық жасауымен 
бүкіл әріптестерін тастаяқтай қағыстырып, 
сілікпесін шығарып, дүрліктіріп жіберетін.

Осылай қағазға қарап мәтінді түгел оқып 
шығуды кейін Брежневке де жұқтырды. 
Бара-бара Брежневтің өзі партияласта-
рына бәрін еске түсіріп тұратын қағазсыз 
сөйлеулеріне тиым салды. 

– Сен нағып біртүрлі К.У.Чер деп қол 
қоясын?, – деп сұрадым мен біркүні сабақ 
үстінде Константиннен.

– Бұл яғни ... Мен менің атым... жөнім 
Константин Устинович. Ауылдық жерде... 
әкесінің атымен құрметтейді емес пе. 
Мейлі мені ... бұлай сыйлап жүрсін. 

– Ісіңе қарай құрметтейді ғой. 

– Мен ешкімнен кем емеспін. Жақсы 
атамын ... Міне ...

– ОГПУ-де, ол жерде сен де адамдарды 
аттың ба? 

Кучер тыжырына қалды. 
– Революция жауларын талқандауда 

қолымыз тастай қатты болуы керек, – деп 
кекештенбей, мүдірмей айтып салды. 

Ол бүкіл отрядқа қалай ататындығын 
да дәлелдеді. Жаркенттің эскадроны бізге 
қайтадан шапқылап жетіп келді. 

– Не болып жатыр?, – деп Лешка Коно-
валовтан сұрадым. 

– Ертең Садырбаевтың көші Қытайға 
қарай өтетін сияқты ғой. Олар осы арадан 
бір күндік жерде екен. 

– Көп адам ба? 
– Көп. Алты жүздей. Тек қана қойының 

өзі екі мыңға жуық, екі жүз бе, үш жүздей 
ме жылқысы бар. 

– Леша, шындығында осының бәрін ол 
елден тонап алғаны ма?

– Жоқ, ә. Қазақстандағы қоныс ауатын 
ең ірі көш. Садырбаев ешқашан да бандит 
болмаған, талан-таражбен айналыспаған, 
жас кезінің өзінде екі ру елдің басын 
қосқан мықты қазақтың бірі, оны мына 
жерде жан алқымға алғаннан кейін өтпек. 

– Біз енді оларды атамыз ба? 
– Білмеймін, оларды шекарадан алы-

стата қуып тастау керек қой. Мүмкін 
аспанға ататын шығармыз. 

Түн ішінде бүкіл шекарашылар заста-
вы аяғынан тік тұрды, Жаркент эска-
дронын көшті тоқтатуға жұмсады. Біз 
Қорғас өзеніне құйған, қазір құрғап 
қалған бұрынғы Сандырқос өзенінің 
жағасында тосқауыл жасадық. Бұдан сәл 
алысырақта құм төбелердің астына Жар-
кент эскадроны жасырынды. Таң ертең 
күн шығар алдында бізге қарай жылжып 
келе жатқан қарақұрымдай отар-отар 
қойды, жылқыны, басқа да малдарды 
көрдік. 

– Леша, ал адамдары қайда?, – дедім 
мен винтовканың дүмін ысырып қойып.

– Садырбаев та айлакер ғой, мүмкін 
киіз үйлерін өзеннің оң жақ сағасына 
қарай жіберген болуы керек. Бұл әртүрлі 
жағдайға қарай қалай – қалай емес деп 
істеген алдақарту айласы, егер олар-
ды осы жерде күтіп тұрған болса, онда 
оның қаптаған малын тоқтатуға шекара-
шылар барлық күшін осында жұмсайды, 
ал, өзі осы мезетте басқа жерден өте 
шықпақ.

– Комаров бұны түсіне ме? 
– Мен қайдан білейін. Ол мұнда 

жақында келді және даланың жағдайын 
білмейді. 

Отардың алдыңғы легі үш жүз метрге 
дейін жақындап қалды. Осы кезде си-
рек орналасқан біздің жауынгерлердің 
алдыңғы шебіне қолында наганы бар Ко-
маров ытқып шықты. 

– Жігіттер малдарды атыңдар, олар-
ды қалай болса да үркітіп жіберу керек, 
атыңдар!

Біз лықсып келе жатқан тірі толқынды 
атқылай бастадық. Тіпті көздеудің де 
керегі жоқ еді, барлық оқтар өз нысана-
сын тауып жатты. Байғұс қойлар ыршып 
барып, құлап, құмда аунап қалды. Ал, 
олардың өлігінің үстін келесі тобы ба-
стырмалап, таптап өтіп жатыр. 

Аспанға көтерілген қою шаңнан мал-
шылар да, иттер де көрінбеді. 

– Серега тұр орныңнан, – деп Конова-
лов айғай салды. Әйтпесе, олар сені тап-
тап кетеді. 

Мен жан-жағыма қарадым. Бүкіл отряд 
түрегеп тұрып байғұс қойларды атқылап 
қырғындауда.

– Сайтан алғыр, бұлардың серкесі 
қайда, соны атып өлтіру керек, – деп Ко-
новалов бақырып тұр. 

Бұларды қырып тастау керек болды. 
Бізге Жаркент эскадроны көмекке келді. 
Олар бір бүйірден шыға салып, отарға 
келіп ұрынды да, оларды бірден оңға 
қарай ығыстырды. Аттылар қылышпен 
кәнігі қасапшылардай ақымақ қойлардың 
басын допша домалатты. Бізге бір жи-
ырма метрдей жер қалғанда қойлар 
тұмсықтарын бір – бірінің бауырына 
тығып ұйлығысып тұрып қалды. 

– Құдайға шүкір серкені өлтірдік, – деді 
Леша винтовкасын иығына асып жатып. 

Осы кезде біз оң жағымыздан 
тырсылдаған пулемет дыбысын естідік.

– Ал мен саған не айттым, – деп тер 
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басқан бетін маған бұрған Коновалов. – Садырбаев 
адамдарын басқа жақпен алып өтіп барады. 

– Атшылар, аттарды әкеліңдер!, – деп бақырып жүр 
Комаров. – Барлығың атқа қоныңдар! 

Біз сақылдаған пулемет даусы шығып жатқан өзеннің 
оң жақ қабағына қарай шаба жөнелдік. Отряд төбе ба-
сына көтеріліп шығып, тоқтай қалдық. Көз алдымызға 
жантүршігерлік көрініс келді. Балаларға, шалдар мен 
әйелдерге лық толы киіз үй артқан, қарулы, салт атты ер 
адамдар күзеткен керуен құм төбелерден құрғап қалған 
өзеннің табанына түскен кезде биік құм шағылдың 
үстіне орналасқан пулеметтің жауған оғына тап болды. 
Бұл керемет пулеметші еді. Оқ тиген аттар, еңбектеп 
шыңғырған әйелдердің, шырылдаған балалар мен өкіріп 
қарғыс жаудырған ер адамдардың күңіренгендері естіліп 
тұр. Олардың ішіндегі қаруланған бес адам өз туыстарын 
қорғамақ болып атысуға ыңғайланғанымен атқыштың 
дәл атқан оғынан құлап жатты. Пулеметші ешкімді 
аяйтын емес. Міне өзінен кішкентай інісін қорғаштаған 
қаршадай қызға оқ тиіп құлады, әне, құлаған қостың 
артын паналаған кемпірге тиді. Әне ... алайда. Қалың 
малдың ортасын бұза-жара артқы жағымыздан атып 
шыққан Жаркент эскадроны тоқтап қалған көшке 
ұмтылды. Нағыз қырғын осындан кейін басталды. 
Әскерлер тірі қалғандардың бәрін турай бастады. 

– Петров! – деп, айқай салды, неге екенін қайдан 
отрядтың бастығы. – Черненкоға шап, дереу атуды 
доғарсын, әйтпесе өздеріміздікін майып қылады. 

Мен үлкен құм төбеге қарай зымырай жөнелдім. 
Дөңнің дәл төбесінде пулеметтің артында Кучер мен 
Ванька жатыр. Пулементтің ұңғысының қызғандығы 
сондайлық, қаптамасының тығыны атылып кетіп, бу 
қайнаған шәйнектен шыққандай ысқырып жатыр, ай-
наласы толған оқтың жезі, оғы таусылған екі қорап 
бос жатыр. Пулеметшілердің артқы жағынан келіп, ат-
тан қарғып түсіп лентаны беріп жатқан Ваньканың 
гимнастеркасының желкесінен ұстап құмға қарай 
лақтырып жібердім. Ол аузын ашып алқымынан дем 
алып, түк ұқпай маған қарайды. Енді кезек Черненкоға 
келді. Мұның «Максим» пулеметінің тұтқасына қолының 
саусақтарының жабысып қалғандығы сонша білегінен 
шауып тастап ажыратуға болатындай. Мен оның бетінен 
аяғыммен бір тептім. Пулеметтің үні шықпай қалды. 

Шалқая құлаған Кучер тізерлеп отыра қалып маған 
кектене қарады, көзінің астындағы етік тиген жер 
қанталап бетіне жайыла бастапты. 

– Сен, сияқты гидраны, – деп ысылдай сөйлеп 
маузеріне қол созды. 

Дәл сол сәтте қатты тепкенім соншалық көтеріліп ба-
рып, құмға екі-үш рет аунап түсті де, ұзынынан көсіле 
сұлқ жатып қалды. Мен артыма қарадым. Эскадрон мен 
біздің жігіттер қан-қасапты тоқтатыпты. 

Коновалов абыржып төсекте отыр.
– Серега, түсінесің бе, ол менің көзімше қызды қақ 

бөлді.
– Кім? 
– Эскандрондық.
– Ал сен өзің... біреу-міреуді өлтірдің бе?
– Жоқ, қолым бармады. Қостың жанынан әрі шауып, 

бері шауып өттім, бірақ көз алдымнан міне... Бұл... Қыз 
бала және қақ бөліп шауып тастау деген...

– Леша, тынышталғын. Мына біз көрген сұмдық... 
есіңде ме сен маған не дегенің... үндеме. Енді бұл тура-
лы ләм демеуіміз керек. Біреу есікі етігімен тарсылдатты 
да, бізге шақырушы келді.

– Ей достар, бастық екеуіңді де шақырып жатыр.
– Басталды, – деп күңк ете түскен Лешка. – Серега, 

жүр барайық, – деді.
Кеңседе сол баяғысындай терезенің алдындағы 

тақтайға Черненко қонжиыпты. Оның ісіп кеткен бетінің 
оң жағы түгелдей қып-қызыл, көзі мүлдем көрінбейді. 
Бастықтың өңі сұрланып, столдың басында қағаз оқып 
отыр.

– Мә, саған. Петров. Сенің үстіңнен өзінің жолдасыңды, 
шекарадағы Қорғас заставасының жауынгері 
К.У.Черненконы соққыға жыққандығың туралы арыз 
түсті.

– Рапортта сен капиталистерге жақтаса отырып тап 
жауларын жоюда жүргізіп жатқан Кеңес өкіметінің бүткіл 
жұмысын жоққа шығарғандығын айтылған. 

Міне, сайтан алғыр. Оқытамын деп сау басыма сақина 
тілеп алғанымды қарашы. Және қандай сөздерді тауып 
жазған «жақтасу», «жоққа шығару».

– Мен сіздің берген бұйрығыңызға сәйкес оның 
тұмсығынан ұрдым. Кеңседе құлаққа ұрған тана-
дай тыныштық орнады. Үйдің төбесінде ұшып жүрген 
шыбындардың ызыңының қатты естілгендігі сондай, біз 
құдды паровозда келе жатқандай болдық.

– Мен бе? Мен бе? – дегенде бастық қып-қызыл болып 
жарылып кете жаздады.

– Сіз ғой маған өзіміздің адамдарды түгел атып таста-
мас үшін Черненконы қойдыр деп бұйрық берген. Мен 
тоқтатпақ болып қанша тырыссамда, қолын пулеметтен 
ажыратуға шамам келмеді. Сондықтан да бір-екі рет 
қойып-қойып қалуға тура келді. 

Арт жағымда бәтеңкенің тықылынан соң, есіктің сарт 
еткені естілді. Бастық маған қаһарлана қарап тұр.

– Жоғал, оңбаған.
Жарты сағаттан кейін Лешка келді.
– Не болды?, – деп алдынан жүгіріп шықтым.
– Бұдан былай нарядтың жетекшісі мен болмаймын. 

Алып тастады. Ол аз болғандай біраз уақыттан соң 
әскерден босатады. Екі аптадан кейін Қазанға қайтамын. 

– Мұны, Комаровтың өзі айтты ма? 
Сен шығып кеткеннен соң тіпті құтырынды.
– Мен өзімнің міндетіме дұрыс қарамайтындығым ту-

ралы рапорт құрастырыпты. Әуелі, кейінгі кездегі қанды 
қырғында бірде-бір қазаққа тиіспегеніме дейін бәрін 
байқапты, сілімтік. Сұмдық қандай сөздерді естімедім 
десеңші. Ал сен жарайсың. Сен оған Кучердің көзінше... 
Енді екеуінің арасы ит пен мысықтай болады.

– Әй, қайдам. Ол екеуінің де қолы қанға боялған. Бір 
жолы сабақ үстінде Кучер Комаров екеуі ОГПУ-де (Ерек-
ше мемлекеттік саяси басқарма) бірге болғандығын және 
ол жерде не істегендерін айтқанда... ойбай, сұмдық... 
айтпа.

Черненко партияға өтуге өтініш берді. Заставта осыған 
байланысты ашық партия жиыны. Заставта өзіміз бар 
жоғы бес коммунист едік. Кучерге отрядтың бастығы мен 
шаруашылық жөніндегі меңгеруші сенім білдіріпті. Біз 
Комаровтың сөзін далада отырып тыңдаудамыз. 

– ...Черненко жолдас өзін ұрыста өте жақсы көрсетті. 

Оның дәл атқан оғынан ондаған, жүздеген жаулар 
жер жастанды. Осының арқасында, біз Садырбаевтың 
атақты бандасын тосып алып, тас-талқанын шығардық, 
әскери басшылық жауынгер Черненкоға алғыс жария-
лай отырып, оны ВКП (б) қатарына алуға ұсыныс жасап 
отыр. 

– Садырбаев бандит емес...
– Бірден тыныштық орнады.
– Кім айтты?
– Мен.
Өңі құп-қу болып Лешка жерден көтерілді.
– Мен бұрыннан осындамын және осыдан алты жыл 

бұрын ең соңғы басмашы Ақбай байдың бандасын 
талқандағаннан бері барлық көшпелілерді танимын. Са-
дырбаев момын қазақ, ол өзінің ата-бабасының ежелгі 
салтымен жақсы жайылым іздеп шекарадан ары-бері та-
лай рет өтіп жүр. 

Садырбаев ауылдарды, елді мекендерге, поселке-
лерге шабуыл жасапты дегенді ешбір өкімет орын-
дары растамайды, сондай-ақ қарақшылықпен, 
талау-тонаушылықпен айналысты дегенді де ешкім 
құптамайды. Ендеше шекарадағы болған оқиғаны бейбіт 
халықты қан-қасап етіп қыру деп атауға болады. 

Түрегеп тұрған Коновалов Черненко мен президиумға 
тайсалмай қарады. Айнала тым-тырыс.

– Болды, болды, болды, – бастықтың дауысы 
тыныштықты бұзып жіберді. – Жауынгер Коновалов, 
сіз не айтып тұрсыз? Сіздің жолдастарыңызға оқ атып, 
олардың өміріне қатер төндірді, ал, сіз, мына жерде 
ұрыс болмады деп оны жоққа шығарудасыз. Сіздің үгіт-
насихатыңыз маған кесірін тигізуде. Мен мәселені былай 
қоямын. Біз қашанға дейін тәртіпсіз және бұлғақтаған 
шекарашы жауынгерлердің қылығына төземіз. Менің 
жауынгер серіктерім, мен бұл мәселені жиналыстың күн 
тәртібіне қойғым келеді. 

Осы мезетте лагерлердегі тұтқындарға шамадан 
тыс қатыгездік көрсеткені үшін ОГПУ-ден (Ерекше 
мемлекеттік саяси басқарма) заставқа жіберілген казак 
Нечувайло орнынан тұрды.

– Менің айтайын дегенім мынау. Егер нәжіс жерде 
жатса бәрібір оның иісі шығып жатады. Иісі шықпас 
үшін оны терең қазып, көміп тастау керек. Коновал 
мен оның досы Петров осында ылғи тұнығымызды 
лайлап, бір нәрсені бүлдіреді де, жүреді. Білгіштігін 
қарай көр мұның... өте ақылды сияқты. Міне маған, 
мына Коновалов жақтап тұрғандардың оғы тиіп өліп 
қала жаздадым. 

Нечувайло галифесіне қолын тығып жіберіп тесіктен 
саусақтарын тарбайта шығарып бәріне көрсетті. 

– Міне, мен осыны айттым тұрмын, – деп қойды 
бәлекет казак. – Ол біздің отрядтың арасында болма-
уы керек және біздің бөлімшедегілер оны шекара заста-
васынан шығырып тастауын талап етіп отыр. Ал Кучер 
туралы әңгіме қозғасам, кешірім өтінем жауынгер Чер-
ненко. Міне, ол нағыз жігіт, ана сілімтіктерді ... Оларға 
сол керек. 

 Содан басталды дейсің. Жұрттың бәрі Лешка-
ны бақырып-шақырып балағаттай жөнелді, былапыт 
сөздерінің бір ұшы маған да тиіп жатыр. 

– Тоқта!, – деп барқ ете түсті Комаров. – Бәрі түсінікті. 
Мінеки бұқараның саяси санасы нені білдіретіні. Конова-
лов, мен сіз жөнінде өзім бір шешім шығарам. Ал, жауын-
гер Черненко жөнінде қалай? 

– Қабылдансын. – деп ду ете түсті отрядтағылардың 
көпшілігі.

– Жақсы. Жолдас Черненко сізді партиямыздың 
қатарына үміткер болып қабылдануыңызбен құттық-
таймыз. Кеңес өкіметі жасасын! Ұлы Сталин жасасын!

Бәрі орындарынан тұрып айғайлай жөнелді... Сонымен 
жиналыс аяқталды. 

Бір күннен кейін заставқа ОГПУ-дің уәкілі келді. Ко-
новаловты кеңсеге шақырып алып, үш сағат бойы тер-
геуге алды. Лешка боп-боз болып, аруақтай ағарып 
шықты. 

– Сені шақырып жатыр.
– Мені ме?
– Сені.
– Қалай болып жатыр?
– Құрысын.
Уәкіл бастықтың үстелінде отыр.
– Отырыңыз, Петров, – деп маған орындықты нұсқады. 

– Менің көп уақытым жоқ, сондықтан да не білесіз, маған 
бәрін айтыңыз.

Ол үндемейді, мен де дымымды шығармай отырмын.
– Сен не кереңсің бе? Мен осы арада Конова-

лов екеуіңнің қандай контрреволюциялық әрекет 
жүргізгендеріңді айтып бер деймін.

– Ондай нәрсе ойыма түспей тұр.
– Черненконы не үшін ұрдың?
– Отряд командирінің бұйрымен.
– Өтірік айтпа. Сен оны жек көресің, онымен қоймай 

арамдығың сол, бұл іске өзіңнің командиріңді де арала-
стырып тұрсын. 

– Маған бүкіл отрядтың алдында командир бұйрық 
берді, – деп мен де бой бермей қойдым. 

– Сен әуелі отрядтың жауынгерлерімен сабақ үстінде 
ұжымдастыру және біздің партияның қызметі туралы 
менсінбей, қалай болса солай сөйлегеніңді коммунист 
Черненко көрсетіп отыр.

– Ол әлі де бұл жерде ештеңе ұқпаған ғой, яғни мен 
оны нашар оқытыппын.

– Бұл нені білдіреді?
– Черненкода тауықтың миындай ми жоқ, сауатсыз ғой. 

Мен оны орыс тілінің негізін үйретуге тырысқаныммен 
септіктерді шатастырудағы қабілетсіздігі кез-келген 
тергеуші біледі, сайтан алғырды.

– Сен ақылгөйсіме, қарашы септіктерді ойлап 
тапқанын, ол аз болғандай менің алдымда заставтың ең 
жақсы екі адамының абыройын айрандай төгіп отырсың. 
Сен өзің бір оңбаған екенсің. Жоғалт көзіңді!

(Жалғасы келесі нөмірде)

Орыс тілінен аударған 
Молот Мұсаұлы Солтанаев
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ЕРБОЛ МЕН ЛӘЗЗАТ «ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ» 
ОСЫ ЖҰРТ ЕРБОЛ ЖАЙЛЫ 

БІЛЕ МЕ ЕКЕН?!
1986 жыл. Желтоқсан. Алматы... Осынау үш ауыз 

сөзді естігенде жүрегі дір етпейтін қазақ әй, жоқ шығар-
ау! Бар болса да ондай немелер некен-саяқ мәңгүрттер 
шығар. Көз алдарыңызға тағы бір рет елестетіңіздерші: 
шамырқанған шыңылтыр аяз. Кең алаң. Ары-бері сеңдей 
соғылысқан қазақтың өрімдей жігіттері мен қыздары. 
Қару-жарақпен мұздай құрсанған өңі суық, түсі жат 
жендеттер. Жастарға қарай шабалана ұмтылған иттер. 
Суық суды бар екпінімен шашқан өрт сөндіргіш маши-
налар. Әншейінде өзіміз әспеттеп әуелете әнге қосатын 
бойжеткендерді қос бұрымынан орай ұстап, аппақ қар 
үстінде қинап жатқан қанішерлер. Қандас қарындасына 
араша түспек болған бозбаланы соққыға жыққан 
қатігездер. Тапталған намыс. Аяққа басылған ар. Құм 
болған жігер. Ой, Алла-ай! Осындай да озбырлық бола-
ды екен-ау! Бұнысымен қоймай ардан безген алпауыт-
тар ол қанды қырғынды бүркемелеп, былайғы жұрттан 
жасырғысы келді ғой тіпті.

Алайда, «Алтын кездік қын түбінде жатпас» демекші, 
ақиқат жеңді-ау түбінде! Міне, енді арада біраз 
жыл өткенде халқымыздың тарихына қара бояу боп 
жағылған сол бір дүрбелеңге толы күндердің ақтаңдығы 
да айқындалуда. Басқасы басқа, біз үшін сол қанды 
оқиғаның аты жария болған алғашқы құрбаны, ресми 
орындардың мәлімдеуінше жаппай тәртіпсіздіктің сал-
дарынан қайтыс болды делінген осы Жаркент өңірінің, 
оның ішінде Қызыл Еспенің азаматы, сол кездегі Алматы 
энергетика институтында оқып жүрген қыршын жас Ер-
бол Сыпатаевтың атын ауызға батыл алып, балаң демо-
кратия мен тегеурінді толитарлық жүйенің арасындағы 
күресте қаза тапқан ер ретінде есімін құрметтейтін 
күн туғанына шүкіршілік. Жақында ғана «Желтоқсан 
оқиғасы» кезінде шейіт болған жастардың өлімінің 
себебін қыр-сырын анықтауға ден қойып жүрген аза-

мат, «Жаркент мешіті» 
с ә у л е т - к ө р к е м ө н е р 
мұражайының директо-
ры Мәлік Рахымбекұлы 
Балғабаевтың бастауы-
мен біз, жергілікті ақын, 
Алтынсарин атындағы 
орта мектептің сы-
зу-сурет пә нінің мұға-
лімі Сламғали Піс-
кен  баев, аудандық 
ра дио хабарларын тара-
ту редакциясының мең-
ге рушісі Роза Ыстаева 
және осы жолдардың 
авто ры Ерболға қатысты 
мә селелеріміздің анық -
-қанығына көз жет кізіп, 
ондағы кейбір ақтаң-
дақтарды айқындау үшін 
Үлкенағаш, Қызыл Еспе 
ауылдарына сапар шек-
кен едік. Мақсатымыз 
– бір кезде аты-жөнін 

бір-бірімізге сырт көзден жасырып сыбырлап қана 
айтатын, қыршынынан қиылған жерлесіміз жайлы 
деректерді оқыр ман дарымызға жария ету болатын. 
Өйткені ол жөніндегі республикалық басылымдарда 
бірді-екілі жарияланымдар ғана шықты. Оны оқығандар 
бар, оқымағандар тіпті көп. Сондықтан Ербол туралы 
жете зерттеп осы жарияланымды жазуға өзімізше бекем 
бел буып, сапарымызды ауыл ағасы, халық депутатта-
ры Үлкенағаш ауылдық Кеңесінің төрағасы Тұрсынбай 
Насырғазыұлы Қылышбековпен әңгімелесуден 
бастағанды жөн көрдік. 

– Е-е, «Желтоқсан оқиғасы» дейсіңдер ме? Иә, иә, 
сол кезде біздегі бір қойшының баласы өлген... Фамили-
ясы кім еді? Қазір-қазір, сіздерге анықтап берейін, – деді 
деп бөлмесінен шығып кетті.

Мұндай жайға қалайша қынжыла қайран қалмассыз? 
Ербол Сыпатаевтың аты сол дүрбелеңнің алғашқы 
кездерінде-ақ әйгілі болды емес пе. Ал қазір тіпті Қайрат 
Рысқұлбеков екеуінің есімдерін күллі дүние жүзі біледі 
десек те артық болмас. Оның үстіне желтоқсан айы 
жақындаған сайын олар туралы күллі газет-журнал ата-
улы жарыса жазып, радио-теледидарда толассыз айты-
луда. Міне, осындай әйгілі жанның, өзі басқаратын ау-
ылдан шыққан азаматтың аты-жөнін ауыл басшысының 
есінен шығарып алғаны-ай! Әрине, тек осы жағдайға 
қарап ауылдық Кеңес төрағасын кінәлаудан аулақпыз. 
Алайда «Сырт көз – сыншы» дегендей бұл жайды сырт-
тан келгендер естісе ұят-ақ.

Сонымен не керек, төраға көрші бөлмедегі 
қызметтестерінен Ерболдың аты - жөнін анықтап келді 
де біздің сауалдарымызға орай жауап бере бастады.

– Осы орынға сайланғаныма небәрі бес-алты күн 
болған. 1986 жылдың сол ызғарлы желтоқсан күнінің 
бірінде аяқ асты ішінде бес-алты адам бар «Рафик» 
шағын автобусы кеңсе алдында тоқтай қалды. «Біз 
Ербол Сыпатаевтың мұғалімдері едік, ол он бесінші 
қабаттан өзін-өзі тастап жіберіп, қайтыс болды. Біз оны 
жерлеп болған соң бір-ақ қайтамыз. Сіздер жерлеуді 
тездету жағын қарастырыңыздар. Ешқандай айқай-
шу болмасын», – деді бірден. Қатардағы механик-
тен мұндай қызметке жаңа сайланған мен алғашында 
абдырап-ақ қалдым. Бірақ сол кездегі аудандық партия 
комитетінің басшы қызметкері А.Н.Доценко бастаған 
арнайы штаб қызметкері көмекке келді. Сөйтіп әлгі 
«мұғалімдердің» қадағалауымен Ерболды жерлеуді 
шұғыл ұйымдастырдық. Шынын айтсам, сол кезде-ақ 

мұнда бір кілтипанның барын ішіміз сезген... Айтпақшы, 
бұл жөнінде Ерболдың жақын туысқаны Тұрағалды 
Сәлімбаев деген азамат жете біледі. Ұмытпасам, соның 
өзі інісінің сүйегін Алматыға барып алып келді-ау деймін. 
Егер қарсы болмасаңыздар шақыртып берейін, – деді ол.

Тұрағалдымен де сөйлестік. Сөйтсек, ол төраға 
айтқандай Алматыға бармапты. 

– Сол жылғы желтоқсанның 24-і күні сағат түстен 
кейінгі төрттер шамасында «Күйгенқора» учаскесінде 
жұмыс істеп жүр едім. «Осылай да осылай, інің қайтыс 
болды» деген хабар алдым. Келсем, олардың ауласы 
толған адам. Ішінде танитындардан танымайтындар 
көп. Арасында жай киім киіп алған аудандағы кейбір 
милиционерлерді де шырамыттым. Ербол менің әкемнің 
інісінің баласы еді. Ал ол кісілер қыстауда мал бағып 
отыратын. Олар келгенше мән-жайды анықтайын деп 
әлгі біресе «мұғаліміміз», біресе «бірге оқитын жол-
дастарымыз» дегендерден жөн сұрасам жартымды 
ештеңе айтпайды. Әйтеуір «Сүйегін алып келе жатыр 
екен, Қапшағайдан өтіпті, Көкталға жетіпті, қазір әкеліп 
қалады» деген хабарларды естіп тұрдық. Сонымен түнгі 
сағат он екі жарымда сүйегін де әкелді. Орыстардың 
дәстүрімен жасалған табытты үйге кіргізер алдында 
есікті кеудеммен қалқалап тұрып алдым. «Көрсет, мүмкін 
менің інім емес шығар?» деймін. Алғашында әлгілер 
көнбегенмен көпшілік мені қолдап кеткеннен кейін 
амалсыз ағаш табытты ашты. Бауыр етім – бауырым 
мұрты қияқтай, өңі аппақ қауындай болып жатыр екен. 
Тек көздерінің алды көгілдір тартқан. Үйге кіргізген соң 
туысқандарымызбен бірігіп тағы да бір рет мұқият қарап 
шықтық. Шүйдесі ойылған. Шамасы не күрек, не темір 
сойыл тиген. Ішін жарып, қайта тігіпті. Бір қарбалас 
сәтте әлгі өздерін «Мұғалімдерміз» деп таныстырғандар 
мені бір бөлмеге кіргізіп алды да аты-жөнімді, бала-
шағамның санын, бұрын қайда істегенімді, қысқасы 
барлық мәліметтерімді өзімнен артық айтып берді де: 
«Осы ауылдың бас көтерері сіз сияқтысыз. Сондықтан 
сізге ескертейік. Ешқандай айқай-шу шықпасын. Ертең 
түске дейін тездетіп жерлеңдер. Егер анау-мынау шатақ 
шықса түп-тұқияндарыңмен қосып жер аудартамыз» деп 
сес көрсетті. Онымен тынбай көз алдыма куәліктерін 
тосты. Сөйтсем, олар МХК-нің қызметкерлері екен. 
«Жерлікке алыстағы туысқандарымыз, Сарыөзектегі 
жақын бауырларымыз келе алмай қалады ғой» деген 
уәж айтып едім, «Саспаңыз, бәрін де жеткіземіз» деді. 
Расында да солардың айтқанындай болды. Осы жаманат 
хабар келгелі ауыл арасын шаңдатып жүріп алған бір ақ 
«Волга» бәрін де жаназаға үлгертті..., – деді Тұрағалды.

– Алладан жасырмағанды адамнан несін жасырайын, 
қарақтарым, – деді Ерболдың әкесі Бейсен Алшынбе-
ков. – Ол менің тұңғышым болатын. Алайда, қазақтың 
баяғы дәстүрімен перзенті жоқ жақын туысым Сыпатаев 
Мұқажан қария мен жеңгейіміз Тұрған апайдың бауырына 
салып берген едім. Ол кісілер Ерболым армияға кетер ал-
дында қайтыс болды. Олардың көзі тірісінде Ербол біздің 
де, бауырына салған ата-анасының да көңіліне еш сызат 
түсірген жоқ. Оған барлық туысқандарым, күллі ауыл 
куә. Кейін Ерболдың зиратының құлыптасына да «Сыпа-
таев Ербол Мұқажанұлы» деп жаздырдық. Қазір жұбайым 
Сақыш екеуміз Ержан, Тұрсын, Тұрыскелді, Назгүл атты 
ұл-қыздарымыз бен Гүлнәр атты келініміздің, Мақсат, 
Мақпал атты немерелеріміздің тілеуін тілеп, солардың 
бетіне қарап отырмыз. Жасынан бауырмал, елгезек, 
еті тірі болып өскен Ербол әскери борышын ойдағыдай 
атқарып келіп, институтқа түскенде қалған балаларымды 
«осы сүйреп адам етер» деп ойлаушы едім. Амал қанша, 
жазмыштан - озмыш жоқ екен... Ербол қаза тапқан соң 
Алматыға үш рет бардым. 1987 жылы ақпан және наурыз 
айларында. Соңғы рет былтырғы желтоқсанда. Алайда, 
ізденгенімнен түк те шықпады. Құры киімдерін құшақтап, 
ботасынан айырылған аруанадай боздап, қайта орал-
дым. Ұлымның қасындағы балалардың да, Ерболдың 
ісіне байланысты жұмыс жүргізген тергеушілердің 
айтқанынан ұққаным бұлыңғыр бірдеңе. Алғашында 
тергеушілер тіпті өзімді тергеп «Қытайдан қашан келіп 
едің, балаң бұрын бұзақылық жасады ма» деп өзімді 
әуреледі. Әйтеуір былтыр желтоқсанда барғанымда түбі 
әділеттіліктің жеңетініне көз жеткізгендей болдым. Ар-
найы шақырумен барып, Қайрат Рысқұлбековтың әкесі 
екеуміз «Желтоқсандықтарға» арналған тақтаның лен-
тасын қидық. Сөйтіп, қыршынынан қиылған ұлыма бай-
ланысты әділеттіліктің салтанат құратынына сәл де бол-
са көңіл сенгендей болды. 

– Құлыным қаза болар алдында, қараша айында 
ғана үйге келіп жылы киімін, тағы басқа да азық-түлік 
алып кеткен болатын. Кетерінде немере әпкелеріне, 
жеңгелеріне, біраз достарына «Жаңа жылда келін әкеп 
түсірем» деп айтып кеткен көрінеді. Қайтейін, ол арма-
нына жете алмады. Болашағынан мол үміт күтіп отырған 

бізді де аңыратып артына тастап кетті... Құдай басқа 
салған соң көнеді екенсің. Енді міне тете інісі, құрылыста 
жұмыс істеп жүрген Ержанның кішкентайларын алданыш 
етіп отырмыз. Айтпақш, бұл баламыз «оқуға барам» деп 
қиғылық салған болатын. «Аузы күйген үрлеп ішеді» де-
гендей көз алдымызда жүрсін деп рұқсат етпедік. Анда-
санда әйтеуір Ерболым оқуға түскенге дейін жүргізуші 
болып істеген кезінде сан рет машинасымен шиырлап 
жүрген жолға қарап еріксіз егіліп отырамын. Кейде тіпті 
машина дүр ете қалса баяғы аңқылдаған ақжарқын 
қалпымен Ерболым үйге арсалаңдай басып кіріп келетін 
сияқты, – дейді күйеуінің әңгімесін толықтырған Сақыш 
ана көз жасын сүрте отырып.

 Бұдан кейін біз Ербол он жыл оқыған, кейін әскер 
қатарында жүрген кезінде өзі ризашылық сезімін 
білдіре аудандық «Жаңалық жаршысы» газетіне мақала 
жазған ұстаздарымен дидарласқанды жөн көрдік. Біз 
әңгімелескен мектеп директоры Сағатбек Арынбеков, 
мектептегі тәрбие ісінің меңгерушісі Нұрзия Ыбыраева-
лар Ерболдың өз мектептерінің түлегі екенін ілтипатпен 
ауызға ала отырып, оның есімін есте қалдыру мақсатында 
«Желтоқсан» ұлттық-деморатиялық партиясынан келген 
қатынас қағазына орай өздеріндегі бір отрядты оның 
есімімен атағандықтарын тілге тиек етті. Ал Ерболдың 
бір кезде класс жетекшісі болған Дәулетқазы Әділов 
оның екпінді оқушы болғанын, ұйымдастырушылық 
қабілеті мықты болғандығын, кластың комсоргы 
ретінде талай-талай игі істерге ұйытқы болғандығын 
ықыластана еске алды. Сондай-ақ сол кезде мектеп-
ке басшылық жасаған Рақымғазы Әділов те Ерболдың 
ширақ қимылын, бауырмалдығын, елгезектігін сүйсіне 
еске түсірді.

 Жалпы мұғалімдер ауыл интеллигенциясының 
алдыңғы қатарлы өкілдері болып есептелетіні белгілі. 
Олардың озық ойынан туындаған кейбір идеялар кей-
де күллі қауымның көкейдегісін қозғап, игі істердің 
бастамасы болып жататыны бар. Бұл Еңбекші орта 
мектебінде болған кезімізде Ерболдың атында тек бір 
ғана пионер отрядын атап қою жеткіліксіз екендігі, тіпті 
оған осы мектептің атын беру де аздық етпейтіні тура-
лы әңгіме қозғалғандығын осылай озық ойдың жемісі 
деп бағаладық. Несі бар, орынды пікір, құнды ұсыныс. 

 Қазір күллі қазақ даласы Қайрат Рысқұлбековтың 
есімін есте қалдыру үшін оны «Қазақстанның халық 
батыры» атағына ұсынуда, оның есімімен түрлі елді 
мекендерді, алаңдар мен көшелерді, мектептерді ата-
уда. Әйгілі тамыз айында болған оқиға кезінде қаза 
тапқан үш жігітін Ресей халқы арада аз уақыт өтпей-
ақ Батыр атандырды. Ал біздің Ербол бауырымыздың 
қазасының олардан қандай айырмасы бар? Бұл 
да жаңа ғана қаз басқан демократия мен тегеуріні 
күшті тоталитарлық режимнің қатаң қақтығысында, 
нағыз майдан даласында халқымыздың мүддесі 
үшін қанын төгіп, қаза тапты емес пе? Бір сөзбен 
айтқанда, егер «Желтоқсан оқиғасын» әділетсіздік пен 
әділдіктің, озбырлық пен ақ ниеттіліктің, өктемдік пен 
тәуелсіздіктің қиян-кескі күресі деп есептесек, онда біз 
Ербол Сыпатаевтың бейнесін талай-талай тауқыметті ба-
стан кешірген бағы кемдеу халқымыздың бостандыққа 
ұмтылысының нышаны, жарқын символы деңгейіне 
көтеруіміз керек.

«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» сол, Қазақ 
КСР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа 
төмендегідей мазмұндағы өтініш жолдау біздің, 
жаркенттіктердің абзал борышы, азаматтық парызы:

 1.Тәуелсіздікке ұмтылып, бостандыққа қол созған 
халқының ақ ниет, адал көңілін мәлімдеу жолында қаза 
тапқан қыршын жас, желтоқсан қаһарманы марқұм Ер-
бол Сыпатаевқа «Қазақстанның халық батыры» атағы 
берілуін өтінеміз.

 2. «Желтоқсан оқиғасы» кезінде көз жұмған барлық 
жастардың ата - аналарына, осы қанды қырғын кезінде 
зардап шеккен барлық «желтоқсандықтарға» мемлекет 
қаржысынан зейнетақы тағайындалуын сұраймыз.

 Қымбатты оқырман қауым, біздің қолдан келетіні 
– ұсыныс айту, ал оны қолдап, жүзеге асырылуына 
ықпал ету – баршамыздың күшімізде. Осы арада соны-
мен қатар жергілікті Кеңес шаруашылық орындарына, 
Ерболдың ауылдастарының ынта-ықыласына қатысты 
тағы бір мәселе бар. Ол жоғарыда мұғалімдермен 
сұхбаттасқанымызда айтылғандай Ерболдың есімін 
Еңбекші ауылындағы мектепке және осындағы бір көшеге 
беру жайы. Біз осы мәселені қозғап, ауылдық Кеңестің 
төрағасы Т.Қылышбековке «Алдағы жоспарларыңыз 
қандай? Ерболдың есімін тек бір пионер отрядына ғана 
берумен шектелесіздер ме?» деген едік. 

– Бізде... желтоқсанда өлген бала біреу-ақ қой, 
біреу-ақ, – деді ол күмілжи. 

Оның неге бұлай дегенін жөнді түсінбедік. Де-
генмен, өзі туып-өскен ауылда Ерболдың есімін есте 
қаларлықтай шараны жүзеге асыру керек екенін баса 
айттық. Мүмкін, ол осы жарияланымды оқыған соң, ау-
ылдастарымен кеңескен соң әлі де ойланар, әлі де талай 
игі іске мұрындық болар. Өйткені «ештен кеш жақсы» 
емес пе!?

 Осы орайда, бір ортаға салар ойымыз - ау-
дан орталығында да Ербол Сыпатаевтың есімін есте 
қалдыруға арналған шара туралы. Шындықтың бетіне 
тура қарап айтайық. Ол Қызыл Армияның қанішер 
тобының қолынан қаза тапты. Ендеше, қаламыздағы 
Қызыл Әскер көшесін неге сол қыршын жастың есімімен 
атамасқа. Сонымен қатар біз, жаркенттіктер уақыт өткен 
сайын жақындап келе жатқан «Желтоқсан оқиғасының» 
бес жылдығы кезінде аудан орталығында қаралы 
митингі өткізіп, Еңбекші ауылында Ерболға ас беруді 
ұйымдастырсақ, оның әруағы алдында, рухы алдында 
азаматтық борышымызды мысқалдай болса да өтер ек! 

Нұрәділ БЕГІМБЕТОВ,
КСРО Журналистер одағының мүшесі.

1991 жыл, қараша.

(Басы 1-бетте)
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АТАҒЫНА ЛАЙЫҚ
ҚҰПИЯЛЫ ҚАЗА 

ҚАСІРЕТІ
Ләззаттың анасын әлі күнге дейін 

аяусыз азаптап келеді

– Дұрыс айтасыздар, тоғыз ай 
көтеріп толғатып, құрсағыңды жа-
рып шыққан перзентіңнің қайғылы 
қазасын қайта-қайта еске алу, ескі 
жараның аузын тырнай беру оңай 
тимейді екен...

1986 жылғы желтоқсанның әйгілі 
дүрбелеңге толы күндерінде Ал-
матыда құпиялы жағдайда қаза 
тапқан қыршын жас – Чайковский 
атындағы музыка училищесінің ІІ-
курс студенті Ләззат Асанованың 
анасы – Ақжазық аулындағы Жам-

был атындағы орта мектептің 
кітапханашысы Алтынай Асанова 
тәтей алғашында осылай деді де 
сәл-пәл бөгеліп қалды. Тереңінен 
тыныс ала ауыр күрсінді де, аялы 
жанарлары жасаурай аз-маз мұңды 
ойға батты. Ләззаттың сымбатты 
да көрікті бойжеткен болғанын ал-
дында ғана суретінен аңғарғанбыз. 
Сөйтсек, анасына тартқан екен. 
Әдемі өңі қайғы қасіретінен бір 
сәт қуқыл тартқанымен бұл кісінің 
келбеті «сырлы аяқтың сыры кетсе 
де, сыны кетпейтінін» байқатқандай. 
Алайда, қап-қара қолаң шашының 
арасындағы күмістей жылтыраған 
ақтары әлден-ақ тағдыр тауқыметін 
тарқандығын аңғартып-ақ тұр. 

– Дегенмен, ақиқатқа көз 
жеткізулеріңізге сәл де болса 
септігін тигізер, өзім куә болған 
бар жайды бүге-шігесіне дейін 
айтып берейін, – деп ол біраз 
бөгелді де «Желтоқсан оқиғасы» 
кезінде құрбан болған жаркенттік 
боздақтардың қазасының анық-
қанығын зерттеуге ден қойып 
жүрген азамат, «Жаркент мешіті» 
сәулет-көркемөнер музейінің ди-
ректоры Мәлік Рақымбекұлы 
Балғабаев екеумізге барлай қарап 
алып, мұғалімдерге тән салиқалы 
да сабырлы мәнермен әңгімесін 
жалғастыра берді. 

– Ләззат тұла бойы тұңғышым еді. 
Жасынан зерек, зейінді болды. Осы 
ауылдағы мектепте сегізінші класқа 
дейін үздік оқыды. (Ол қызының әр 
класты бітірген сайын алған мақтау 
грамоталарын, «бестік» қойылған 
жазба жұмыстарын алдымызға ысы-
рып қойды). Өнерге деген ықыласы 
да ерекше-тұғын. Мектептегі 
көркемөнерпаздар үйірмесіне бел-
сене қатысып, ән салды, би биледі. 

Мақала жазумен де шұғылданды. 
Олары кезінде аудандық, облыстық 
газеттерде және «Ұлан» газетінде 
жарияланды да. Айтпақшы, домбы-
раны да жақсы шертетін. Ақыры, 
осы қабілеті арқасында 8-класты 
бітірісімен 1985 жылы Алматыдағы 
музыка училищесіне барып орыс 
тілінен диктанттан «бес», домбыра 
тарту бойынша шеберлікті сынауда 
«Ерке сылқымды» орындап, «төрт» 
алды. Сөйтіп, оқуға түсу емтихан-
дарында тоғыз балл жинап учили-
щеге қабылданды. Мұнда да сол 
баяғы алғырлығынан танбай жақсы 
оқыды, домбырамен қатар қобыз 
сияқты тағы басқа да музыкалық 
аспаптарды ойнауды меңгерді. 
Қоғамдық жұмыстарға да белсене 

ат салысып, өз курсында сектор 
меңгерушісі болды...

 ...Иә, ол осылайша қызғалдақша 
құлпырып өсіп келе жатты. Қыздарын 
көзқуанышы көретін ата-анасы – 
қарапайым жүргізуші Оразхан мен 
Алтынай тәтей бұған іштей тәубе 
етіп, ол туралы әрбір жылы лебізді 
естіген сайын марқая түсетін...

 Кенет, иә-иә, кенеттен осынау 
жарасымды жарастықтың, сәулелі 
сәттердің бәрі күл-талқан болды. 
1986 жылы қаралы желтоқсанның 
23 күні Асановтардың үйіне аяқ 
асты суық хабарды арқау еткен же-
делхат жетіп келді. «Қыздарыңыз 
қатты науқас. Тез жетіңіздер». Іле-
шала сол күні-ақ «Сүйегін апара 
жатырмыз» деген жеделхат тағы да 
сап ете қалды.

 Осыдан біраз ғана бұрын, 
анығырақ айтқанда қараша айын-
да Алматыға барып қызының аман-
сау екенін көріп қайтқан қайран 
ананы қайғы найзағайы осып түсті. 
Қашан өз көзімен сүйегін көргенше 
сенбеді. Амал қанша, ақиқаттың аты 
ақиқат. Келешегінен көп үміт күткен 
Ләззаты боп-боз болып табытта 
жатты. Мәйітті сонау Алматыдан 
алып келіп өздерін «Мұғалімімін. 
Бірге оқитын достарымыз» деп 
таныстырғандардың «Тәтетай, 
қызыңыз бөлмелестері арасындағы 
бір кикілжіңде намыстанып, бес 
қабатты жатақхананың шатырынан 
өзін-өзі тастап жіберді» дегендері 
еміс-еміс есінде.

 Алайда, қызының денесін 
мұқият қараған кезінде байқағаны 
– шүйдесі ғана жарылған. Кейін, 
мейрам суын берген ауылдағы 
көпті көрген апайлардың бірі 
тырнақтарының қанталап, көгеріп 
тұрғанын айтты. 

 Ләззатын жер қойнына тапсы-
рысымен дереу Алматыға аттанбақ 
та болған. Алайда, аяқ астынан 
соққан тағдыр тегеуріні оңай ма? Ес 
жия алмады. Оның үстіне емшектегі 
Ажары да бір қолбайлау. Әйтсе 
де, қызының қырқы өтіп, кішкене 
өзіне-өзі келген соң келінін ертіп 
астанаға сапар шекті. Дегенмен, оқу 
орындағылар баяғы айтқандарынан 
танбады. Бөлмелерінде 90 сом 
қолды болыпты. Біреулер бұны 
Ләззаттан көрсе керек. «Осыған 
намыстанып түнгі сағат 11-лерде 
шатырдан өзін-өзі тастап жіберді» 
деп зар қағады жолыққандары. 
Тіпті бұған, яғни, анасына жазған 
соңғы хаты да бар көрінеді. Бірақ, 
айтуларынша – ол хат әлдеқалай 
бір министрліктің адамдарын-
да. Сорлы ана сарыла іздеп жүріп 
әлгі «әлдеқалай бір министрлікті» 
де тапты. Ол жерде бірден көзіне 
түскені – түсі сұсты бір жандардың 
қазақтың уыздай қыз-жігіттерінен 
жауап алып жатқаны. Бірі бет-
аузын, бірі басын, бірі қолын таңып 
алған байғұс балалар бірінен соң 
бірі бөлмеге кезекпен кіріп-шығып 
жатты. Бұл сол жерде қызының 
қолымен жазылды делінген хатпен 
де танысты. «Жазықсыз жабылған 
жаланың құрбаны болып барамын» 
деп қана жазылыпты онда.  

– Құдай-ау, «бөлмедегі бір 
кикілжіңнің» салдарынан қаза 
тапқан қыздың хаты, әлгібір ба-
ратын шытырман жолы да, қалың 
қапталған есіктері де көп, қабат-
қабат зәулім үйдегі кісілерге не үшін 
қажет болды екен? Анық білетін 
туыстарымның, көршілерімнің айту-
ынша қызымның сүйегін әкелгенде 
қайдағы бір танымайтын адамдар 

ауылды қаптап жүріпті. Арасында 
тіпті орыстар да бар көрінеді. Егер 
өз кінәсінен қайтыс болса олар неге 
мұнша сонау Алматыдан ат сабыл-
тып әуре болып жүр.., – дейді Алты-
най тәте өксік ата. 

 Рас-ау, айдаладағы біреудің 
қызының қазасына олардың неғып 
«қабырғасы қайысып» жүр? Жалпы 
сонау бес қабатты үйдің шатыры-
нан құлаған қыздың денесіне сызат 
түспеуі, тек шүйдесі ғана жарылуы 
мүмкін бе? Әр-бірден соң Ләззаттың 
өлімі басқа бір кезеңге емес, дәл 
сол бір дүрбелеңге толы желтоқсан 
күндеріне тап келуі қалай? ...

1990 жылғы мамырдың 14 
жұлдызында Алтынай тәте Алматыға 
арнайы шақырылды. 

– Баспаға іздеп тауып барсам, 
Мұхтар аға Шаханов жұмыста жоқ 
екен. Қабылдау бөлмесінде оты-
ратын Ләйлә атты қызға, тағыда 
бір кіріп-шығып жүрген жігіттерге 
жағдайымды айтып едім, олар 
ағаның үйіне телефон шалды: «Осы-
лай да осылай, Ләззат Асанованың 
анасы келіп отыр» деп. Сөйтсе ол 
кісі Мәскеуден таң алдында ғана 
ұшып келіп, үйге енген беті екен. 
Киімін де шешінбестен мені Үкімет 
үйіндегі жұмыс орнына ертіп әкелуді 
тапсырыпты. Халқы үшін шырыл-
дап жүрген абзал ағамен сол бір 
кездесуді ешқашан ұмытпаймын. Ол 
кісі әуелі маған ізденбегенім үшін 
ұрысты, ашуланды, тіпті ұлтымыз 
өкілдерінің ынжықтығына күйініп, 
көзіне жас та алды... Артынша-
ақ сабасына түсіп, Ләззатымды 
ақтауға талпынудың жол-жорығын 
нұсқады, – деді ол осы сапары тура-
лы тебіреніп. 

– Сабыр етіңіз, заман өзгеріп 
келеді. Әлі-ақ Мұхтар аға айтқандай 
Ләззаттың аты батырлар қатарынан 
аталар, – дедік өзімізше рух беріп.

– Ой әкелерім-ай, онысын қайдам, 
әйтеуір аты жаладан ақталсыншы.., 
– деді қайран ана пұшайман халде.

Халқымыздың жоқтаушысы 
Мұхтар ағаның, Ләззат туралы 
республикалық басылымдарда 
мақалалар жазған басқа да жана-
шыр азаматтардың осындай ба-
тыл қадам, ізгі ойлары Ақжазық 
ауылының азаматтарынан қолдау 
табар ма екен? Өздерінің қырдың 
қызғалдағындай жайқалып өсіп 
келе жатқанда мерт болған 
қыздарының есімдерін озбырлық 
пен әділеттіліктің күресінде қаза 
тапқан жан ретінде есте қалдыру 
үшін олар қандай шаралар-
ды жүзеге асырмақ. Ендігі сөз – 
ақжазықтарда!

Нұрәділ БЕГІМБЕТОВ,
КСРО Журналистер 
одағының мүшесі.

1991 жыл, қараша.
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Құрметті оқырман!
Газетімізге алдағы 6 
ай лыққа жазылу бас-
талды. Осы сәуір, ма-
мыр, маусым айларын-
да «Жаркент айнасы» 
газетіне 6 айға жазылу 
«Қазпоштаның» бар -
лық бөлімшесінде жүр-
гізіледі. Индексіміз – 
65161. 6 айға жазылу 
бағасы – 1232 теңге. 

ТАУ КӨРІНІСТЕРІ 
Жырласам тауларымды жетерме тіл,
Басы қар бауыры майса етегі гүл.
Жаңғырып жартасына жасын түссе,
Қойнаудан қорым жылжып етеді дір.

Шыңдардан шымырқантып ескен самал.
Бұлттарды найзағайлап бұзды қамал.
Жаңбырдан жауып өткен жаңа ғана,
Қалыпты кемпірқосақ өрнек салар.
 
Сәулелі күннен түскен мұздар еріп,
Еңіске ентелейді шыңнан жеріп.
Қосылып жол жөнекей сансыз бұлақ,
Арындап ағындайтын тауып желік.

Қыраны қалықтап жүр биіктерде,
Аң біткен жусап жатыр киіккерде.
Арналмақ ілген олжа аналыққа,
Аңсаған ұя басып «қалжа» дәмге.

Суырдың, қоңыр аю қазып інін,
Жүр әне жаз бойында бермей тыным,
Қабаннан қар барысы сезік тапса.
Айқасқа ұласады қанды қырғын.

Бұқпалап бұғы-марал қарағайды,
Алаңдап алаңдайды жағалайды.
Тас-тастың арасымен жылыстаған,
Түлкіде тышқан інін бағамдайды.

Қарашы әне, Ұлар құс беткейді алып,
Жайылған көк құраққа оты қанып.
Сезіктенсе шаршы өрге ұмтылды.
Қуғынға жеткізбеске жанын 
салып. 

Қашанда жүгірістен тарықпайды,
Биікке ілінгенше қарықпайды.
Ұшқанда  қанаттары қарсы бетке,
Қорғаныс ұшағындай қалықтайды.
 
Киіз үй тау етегі жұмыртқадай,
Күркіреп өзен ағар ауыл жанай.
Сұлуды суға келген арша бетке,
Ертетін ебін тауып беу, бозбала-ай.

АСАУ ӨСЕК
    
Асқар шыңды Алатаудың алабынан,
Басталған сарқырама сан ағыннан.
Буырқанып бұлқынған асау Өсек,
Жаңғыртады жартасты ана қырдан.

Тамшы нәрін таусылмас мұздан алған,
Тасқын күшке толассыз мейірі қанған.
Шабыт алып шатқалдан сайды сәндеп,
Орманымен тауларға өрнек салған.

Базархан ЖАҚЫБАЕВ:
ӘЛДИІМЕН АТЫРҒАН САРЫ ТАҢДЫ,
АМАН ЕТШІ АНАНЫ, О, ЖАРАТҚАН...
Сырлы үні сылдыр ағыс сарынында,
Тіршілік қан жүгірткен тамырына.
Шұрайлы ой, шұғылалы сезім силап,
Жол ашқан таланттының тағдырына.

Арынды ағын құшқан арналы Өсек,
Толағай толқынынан самал есед.
Өңірін Жаркенттің жәннәт төр ғып,
Жатырсың гүлден өріп, кілем төсеп. 
     

АБАЙ ХӘКІМ 
ЖАЗҒАНДАЙ

Абай хәкім жазғандай қансонарды,
Қыс келгенде жасалар сан жоралғы.
Алғашқы қар жапқанда қара жерді,
Аңшы ит ертіп, бүркітін қолға алады.

Құмарлы жас ұмытып ішер асын,
Із кеспекке даланың тау мен тасын.
Қырдан қашқан түлкіге қиқу салып,
Тартыпты әне қыранның томағасын.

Бозбалалар баптаған жарау атты,
Салбурынға сабылтар келді сәті.
Ұшқыр тазы аттатпай аң біткенді,
Ұстағаны көргенді таңырқатты.

Қансонардан олжалы қайтқан дүрмек,
Қалжың сөзбен қағыспай қалай жүрмек.
Қанжығасы майланған саятшыдан,
Қызды ауылда сый көрмек, ойнап 
күлмек.

КӨКТЕМДЕ
Көктем нұры көгілдір төгіп шуақ,
Келіп жатыр көкті алып құстар шулап.
Тізбек-тізбек үзілмей көлін іздеп,
Құс базарға айналды өзен, суат.

Жасыл құрақ жайлаған кең даланы,
Бозторғайлар қалықтап ән салады.
Таң келгенде орманды сан құбылтқан,
Бұлбұл үнге барша өңір тамсанады.
Тасып арна гүрілі асып қырдан,
Толқын қуып толқынды асықтырған.
Ынтықтырып жағадағы ақ қайыңды,
Құдірет күш өзенге ғашық қылған.

Сәмбі талда тұрғандай сырын ашып,
Бұтақтары айдынға тиіп қашып.
Тоятты ағыс, тоқ балтыр еткен шақта,
Сый көрсетпек бүрінен шашу шашып.

Қой маңырап қыратта қозы шулап,
Жас төл біткен секіріп ойын құрмақ.
Иір тірсек боталар шапқылайды,
Уызданған кешегі құлын тұрмақ.

Көк шалғынға сай-сала бөленгені,
Нәрін теріп гүлінен көбелегі.
Жылы күнде жылқыны суға айдаған,
Нағыз батыр көктеудің бүгелегі.

Осылай көктем келіп көріктеніп,
Қырдың шөбі самалдан желіктеніп.
Күркіреген бұлтпен еріп келіп,
Өтіп жатыр ақ жаңбыр төгіп-төгіп.

ӘЛДИІМЕН АТЫРҒАН 
САРЫ ТАҢДЫ

Айыра алмай қыздарды қызыл гүлден,
Жігіттер көп қызыққа қызып жүрген.
Бар өмірден думан той етіп өтер,
Аруларды аялап аңсай білген.  
    
Әйел деген жұмыр жер бәйшешегі,
Ынтық үміт оларсыз баз кешеді.
Арыстандай жүректің елжіреуін,
Еміренген еркелі наз шешеді. 

Тіршіліктің бастауы аналарда,
Содан туар қара да, даналар да.
Бесігіңді тербетші аяулы ана, 
Саған жетер жалғанда баға бар ма?!
 
Жию үшін шаттықты шартараптан,
Әке ұғымын ерлерге арқалатқан.
Әлдиімен атырған сары таңды,
Аман етші ананы, О, Жаратқан.

Құтты болсын мереке бейбіт күнің, 
Жалғасумен жарассын жарқынды үнің.
Көрік берген әлемге гүл бейнелі,
Махаббатсың – арулар балдай шырын.

АДАМНЫҢ АСПАНИ 
ТАБИҒАТЫ

Алланың құдіреті шексіз екен,
Жеті қат көкті билеп еткен мекен.
Аспанның әлеміне жұлдыз шашып,
Әмірі сол арқылы жерге жеткен.

Тәңірдің қалауымен жаралатын,
Жұлдыздан бар тіршілік таралатын.
Жеті жарық көктегі нұр жіберед,
Адамның жаны, тәні нәр алатын.

Зуһал жұлдыз ұрыққа қан түзетіп,
Жаратқан әмірімен тұр күзетіп.
Мүштари ет пен сүйек жаратқан соң,
Маррихтан келеді екен жан ізет қып.

Күн нұры жаратқанда тірі жанын,
Зуһра қалыптайды адам тәнін.
Ғұтрад жұлдызының құдіретімен,
Байланар шаранаға сезім дарын.

Талпынып бала жүрсе көп жүдейді,
Анасы «аман болып сен жүр»дейді.
Келгенінше төрт жасқа Ай қамқор боп,
Балғын дене «бесікте бес түлейді».

Күнмен Маррих кезек ап болысады,
Жиырма, отыз жас сонымен 
толысады.
Қан түзеуге Зуһалдың құштары артса,
Ұрық келіп жатырға қонысады.

Өмірі екен адамның жеті жұлдыз,
Нұрыменен нәр құяр түнде, күндіз.
Тәңір тек раушан-ра болады екен,
Артыңа ұрпақ тастап қалдырсаң із.


