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ЖАСТАР – БІЗДІҢ 
БОЛАШАҒЫМЫЗ!

Жақында Головацкий атын
дағы орта мектептің кітап ха на 
шы лары П.Молдахмет пен Ш.Нұр
сұлтанқызы Жастар жы лына орай 
«Жастар – біздің бола шағымыз» 
атты кездесу кешін ұйымдастыр
ды. Кеш ауы лымыздың жас 
кәсіпкері, па расатты аза мат 
Роллан Бек мұ ра тұлын оқу шы
ларға таныс тырып, еңбегін на
сихаттау мақ са тын да өткізі лді.

Егемен еліміздің болашағы – жастар. 
Ендеше, жастар жасампаздықтың 
эс та фетасын қабылдап алып, алға 
қарай қарыштап, жылжып, игі істе
рі міз ді одан ары дамытып, елге 
танытатын тұлға. Сол себепті, жас
тарды ертерек еңбексүйгіштікке, ең
бекті құрметтеуге және еңбек қана ер 
атан дыратынын ұқтырып, тәрбиелеу 
 маңызды мәселелердің бірі болып 
табылатыны анық. Мектебімізде 
соңғы жылдары бірқатар жас ма
ман дар легі еңбек етуде. Жалынды 
жастардың қайқайсысы болмасын 
қоғамдық жұмыстарға белсене ара
ла суда. Атап айтқанда: Ди рек
тор  дың оқутәрбие ісі жөніндегі 
орын  басарлары Қ.Асқарбек, Н.Те
зек   баева, М.Аркенова, А.Қажы
та    ева, Д.Куртибаев, мектеп пси
хо   логы Ж.Башимкулова, мектеп 
му   зыканты Н.Қастеев, мектептің 
дене шынықтыру және АӘД пәнінің 
мұғалімдері: М.Жұ мағали, Р.Мусаев, 
М.Бурашев, Н.Жұ мағұл, С.Абай, 
мектептің пән мұға лім дері: А.Ақан, 
А.Құдайқұлова, Ж.Серік, А.Шаяхмет, 
М.Жатқанбай, Г.Рах   метуллаева, 
Б.Ба   ғыбаева, Г.Дәу рен    бекова, А.Тоқ 
санбаева, Р.Хам зиев, А.Аб ду али, 
Р.Карибаева, М.Киғаш баева, Л.Еш
баева, Ж.Ағымова, М.Уки ба со ва, 
Г.Нұртай, Ж.Тезекбаева, А.Бек   
назар, П.Молдахмет, С.Қастеева, 
А.Нұ    рым бетова, А.Биримқұлова.

Осындай жігерлі жастардың бірі  
кәсіпкер, бірнеше мамандықты қатар 
алып жүрген Роллан Бекмұратұлы  
1997 жылы барлығымыздың басы
мызды біріктіріп отырған екі мәрте 
Еңбек ері, біз мақтанышпен айтатын 
Головацкий ауылы, Головацкий 
аты   мен аталатын білім ошағының 
түлегі. Бүгінде ол шаруашылықтың 
әр саласымен айналысып, оның 
сыртында ауылымызда көпшілік 
дема латын жазғы жағажайымен 
жұмыс жасап жүр. Ауылдың бірнеше 
аза матын еңбекпен қамтамасыз 
етіп, бүкіл аудан жұртшылығының 
тынысты демалуына жағдай туғызып 
отыр. Міне өзінің туған ауылына 
сыйлы, үлгілі отбасының жалғасы, 
3 бала тәрбиелеп отырған Ролланға 
оқушылар түрлі сұрақтар қойып, 
пікір алмасты. Тәр биеші К.Қастеева, 
музыка пәнінің мұ ғалімі Н.Қастеев, 
оқушыларымыз Ш.Бекмұрат, А.Се
лежова. Н.Мәди, Б.Бо латтың орын
даған әндері, А.Мар ғұлан, С.Болат, 
Е.Арып, Е.Шә ріпхан, Ұ.Бақытқызы, 
Г.Байроштың өлең жол дары, 8 
«ә» сынып қыздарының «Жұ мыр 
қылыш» биі келген қонақ тар дың 
құрметіне арналды. 

«Жастар  болашаққа апаратын 
алтын көпір»,  дейді дана халқымыз. 
Ел сенімін, үмітін ақтау болашақ 
жас тар дың еншісінде.

«Ел боламын десен, бесігіңді 
түзе»,  дегендей, еңсесін енді ғана 
көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін 
дарынды, білімді, жігерлі ұрпақтардың 
орны бөлек қой. Туған жеріне туын 
тігер қай раткерлеріміз көбейіп, бола
шағымыз жарқын болсын деп тілейік 
ағайын!

Ш.ТҮГЕЛБАЕВА,
Головацкий ауылы.

ІЛЕБАЛЫҚ – САУДАСАТТЫҒЫ 
ДАМЫҒАН ЕЖЕЛГІ ҚАЛА

Өзгелер емес өз жеріңнің 
тарихын өзің білгенің 
жақсы болғанмен, ай

наладағы адамдардың ха бар сыз 
болғаны, тарихының біртебірте 
ұмыт болуына әкеліп соғады. 
«Жаркент айнасы» газетінің 
алғашқы номерінде (05.10.2018) 
қалың оқырманға тергелмей тұнып 
қалған тарихы бар Жаркентіміз 
туралы айтқан едік. «Жаркент 
шұратындағы үйсін мәдениетін 
іздері» деген мақаламдағы мына 
сөйлемдерді сөзбесөз келтіргенім 
оқырманға көп жайдан хабар 
берері анық. «Ежелгі үйсін обала
ры бар біраз елдімекендерді көне 
атаулы жерлерді аралап, олардың 
орналасуы, көлемі, сол төңіректен 
табылған әр түрлі жәдігерлерді 
жинастыра жүріп олар жөніндегі 
мәліметтерді баспасөз бетінде 
жариялап жүрдім. Сондай кездің 
бірінде атақты археолог, ака
демик К.М.Байпақовпен хабар
ласып, өзімдегі жинақталған 
үйсіндердің қоныстарынан та
былған әр түрлі жәдігерлермен 

таныстыру мүмкіндігіне ие бол
дым. 2015 жылы шілде ай
ында академик К.М.Байпақов 
америкалық ар хеологтар: Сти
вен Гильвертті, профессор Сти
вен Ортиздер, Том Дэвисті, та
рих ғылымдарының кандида
ты Д.А.Воякинді алып жолығуға 
келді. Алмалы ауылы жанындағы 
«Гелиос» қонақ үйіне орналасқан 
соң археологтар менің қолымдағы 
жинақталған жәдігерлерді түгел
дей қарап шығып, олардың 
б.з.д III  II ғ.ғ. үйсін дәуіріне 
жататындығын атап берді. Менің 
айтып отырған мәселем көне Жар
кент ежелгі үйсіндер мемлекетінің 
гүлденген аймағы болғандығын 
көзі қарақты оқырманға жеткізу. 
К.М.Байпақов (марқұм 2018 жылы 
желтоқсан айында қайтыс бол
ды) осы сапарында жанындағы 
археологтарға Үшарал маңындағы 
Ілебалық қаласының орнын 
көрсетіп, тамыз айында экспеди
ция шығарылып, қазба жұмыстары 
жүргізілетінін айтты. Маған өтініш 
жасап, қолқабыс етіп, жергілікті 

әкімдерге айтып пәтер жалдау, 
адамдармен кө мектесулерді өтінді. 
Мен 20162017 жылғы қазба 
жұмыстарында аратұра барып 
қатысып тұрдым. Қазба жұмыстары 
2018 жылда бір айдай жүрді. 
Қазба жұмыстары өте нәтижелі 
жүргізілгеннен мына төмендегі 
академик К.М.Байпақовтың «Про
мышленность Казахстана» жур
налының 2015 жылы номері 
екінші санында жарияланған «Іле 
алқабындағы Ілебалық қаласының 
орнын оқшаулау» және осы 
журналдың 2018 жылғы номері 
екінші санындағы «Ортағасырлық 
Ілебалық қаласынан табылған 
зергерлік бұйымдар қоймасы де
ген зерттеу мақаласында жазған 
еді. Бүгінгі номерге сол Ілебалық 
қаласы туралы мақаланы аударып 
беріп отырмын.

Орыс тілінен аударған 
«Жаркент айнасы» газетінің 

Бас редакторы 
Молот СОЛТАНАЕВ. 
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Астымыздағы жол таңда майтын жеңіл көлік 
ышқына гүріл деп, солтүстік жақты нысанаға алып бар 
жылдамдықпен зымырап келеді. Басты бағытымыз 
– тамыры тереңге жайылған, тари хы талайды 
тамсандырған Жар кент өңірінің Жетісу Алатауы. 
Іссапарымыздың негізгі мақсаты – әзірге бізге белгісіз 
аталмыш тау қойнауындағы жартаста жазылған 
«беймәлім жазуды» көзбен көріп, суретке түсіріп қайту. 

Жол бас таушымыз – жасы жетпістен асса да 
жүрісі ширақ, көкірегі толған шежіре, көргендерін 
көңілге түйе білген Өмірзақ Атубаев (Торғай) ағамыз. 
Қазыналы қартымыздың туған ел мен жердің, 
обалар мен тастағы сурет, жазулар сияқты тарихи 
ескерткіштер туралы айтқан әңгімелері жан дүниеңді 
баурап, ертегідей елітеді. Осындай бір кезекті әңгіме 
барысында осы Ырғайлы сайдағы көне жазулар туралы 
айтпасы бар ма?! Содан сол бір белгісіз «құпия жазу 
мен таңбаларды іздеп бару, өз көзіммен көріп қайту» 
туралы ой миыма маза бермеді. Әуелі күндегі күйбең 
тірлікпен жүріп біршама уақытта өтіп кетіпті, міне 
«сабақты ине сәтімен» дегендей бүгін осы бір істің 
ыңғайы келіп тұрған сияқты. 

Жаркенттен шыққаннан тоқ тамаған қалпы 
Лесновка, Ең бек ші ауылдарын көктей өткен  көлігіміз 
киелі Китіңге келіп бірақ аялдады. Сар қыраған тау 
өзенінің жоғарғы жақтағы өткелінен өте сала бейтаныс 
адамдарға жолығып, жөн сұ  радық. Діттеген жеріміз 
Қай шының беліне баратын жолды біліп алып, көңіліміз 
жайланған соң, түскі астың қамына кірістік. Жол бойы 
Торғай ағамыз сөзге араласпай, тек қысқа ғана жауап 
қайырып, томаға тұйық отырып келді. Өзен жағасында 
рахаттанып отырып түстендік, арасында ағамызды 
сөзге тартып едім, онша әсер етпеді, сол бұйығы 
күйінде, қалың ой құшағында қала берді. Неге көңілсіз? 
«Қинап қойдық па, жасы келген адамды» деген, ой да 
келе берді.

Сыртқа білдір мегенмен ағамыздың көзінен ішкі жан 
дүниесінің алайдү лей күй кешіп, мазасызданып отыр
ғанын аңғардым. Әрі қарай мазалауды жөн көрмедім, 
«не де болса бара көрерміз» деп шеш тім. Ал жиенім 
Бекболаттың беймәлім жазу мен суретке деген 
құштарлығы сондай ерекше көңілді, мына қалпында 
оттан да, судан да тайынатын түрі жоқ. Жүргізуші 
баламыз Райымбек пен Айбектің ойларында түк жоқ, 
олар үшін бәрі қызық, бәрі таңсық. Екеуі зыр жүгіріп 
ағаларына барынша қызмет көрсетіп жатыр. Өте ізетті, 
тәрбиелі жастар еке ні көрініпақ тұр, қарап тұрып риза
лықтан жаның сүйсінеді. Өзен жағасындағы көк майсада 
әзіл десіп отырып асымызды ішкен соң, Ақшағылдың 
сайымен батыс жақ ты бетке алып, Қайшыға қарай 
тартып кеттік. Жолай мен де ойға берілдім: «Қандай 
жазу екен, ә?.. ...Кімдердің қолтаңбасы? Қашан тасқа 
басылды екен? Жазу... таң ба...». Тоқта! Мен осы 
жазулар та ри хы туралы не білемін? Өзіме өзім сұрақ 
қойдым, ойды ой же те леп, тұңғиыққа батып барамын...

Жазулар тарихы жайлы оқы ғандарым еске түсіп, 
бейне тас падағы кадрлар тәрізді тізбек теліп сана 
арқылы өтіп жатыр. Жазу – қысқаша айтсақ, адамның 
ойын, қоршаған ортаға көзқарасын біл діріп, солар 
жайлы хабар беретін таңбалар жүйесі ғой. Ал тасқа 
бедерленген бейнелік белгілер ғылымда петроглиф 
немесе пиктография деп аталады. Сонымен адамзат 
тарихындағы алғашқы жазу таңбаларының өмірге 
келуі осыдан 5000 жыл бұрынғы Таяу Шығыстағы 
Шумер елінен бастау алғанды. Одан кейінгі 22 
дауыссыз дыбысы бар тұңғыш әліпбидің иелері – 
финикиялықтар екенін де білеміз. Қысқаша қайырсақ, 
мына ғаламшардағы адам өмірінде жа зу дың алатын 
орны ерекше. 

Жаркенттегі 
құпия жазу буд да 

монахтарының 
қолтаңбасы ма?

...Өзіммен өзім болып, тұңғиық ойдың түбінде 
отырған мені «Ізде геніміз осы жер, келдік!» деп саңқ 
еткен Торғай ағамыздың дауысы селт еткізді. Бөктерді 
қия лай жолсызбен жүйіткіген көлігіміз, жердің ой
шұңқырына қарамай шоқырақтаған күйі бір киіз үйдің 
алдына келіп бірақ тоқтады. Жамырап көліктен түсе 
бастадық, бәріміздің көзіміз тау жақта, тас біткеннің 
бәрі жазу сияқты елестейді.

Сөйткенше киіз үйден бетаузын уқалап, көзін 
сығырайтқан бір жігіт ағасы шық ты, жөн сұрастық. Ол 
«бұл жер Күлдіқора, арғы жақтарыңыз Көктасты» деді, 
қолын батысқа сермеп. Бәріміз ешнәрсеге түсін бей бір 
сәт абдырап қалдық, сон да қалай болғаны?.. Торғай 
аға  ның айналаға таңдана қарап «Әй, онда Ырғайлы сай 
қайда?» деген сұрағына, «арттарыңызда қалды ғой» 
деп шығыс жақтағы біршама аралықта тұрған биіктеу 
жартас ты нұсқады. Ағамыз айналаны көзбен шолып, 
«Сонда қалай адас тым ба?» деп жанжағын аңырып 
қараған күйі тұрып қалды. Тез есін жия қойып, сәлден 
соң әлгі малшы жігітке «Жақын маңда жазусызуы бар 
тастар көр медің бе?» деп қайта сұрақ қойды. Малшы 
«жоқ» деп қысқа қайыр ды да, тоқтап барып есіне 
түстіау дейім, «Тек мына төбенің ар жағында арабша 
жазуы бар бір тасты ғана көрдім» деп сөзін аяқтады. 
Оған жауап ретінде Торғай аға: «Е, оны білеміз, ол бір 
байдың қызына қойылған тас қой, одан басқа ше? Мал 
қарағанда осы маңды сан шарласа да жан жақтарына 
кішкене бір зер сал майды екен, ә, бұлар...» деп 
ренжіген кейіп танытты. Сонымен кері бұрылып, төбені 
бөктерлей жүріп отырып, іздеген Ырғайлы сайымызға 
да жеттікау.

Бара сала сол екпінімізбен тоқтамаған күйі сайды 
бойлап жоғары өрледік, есілдертіміз тезірек көне 
жазуды көру. Шама мен 150 метр жүрген соң алғашқы 
жартасқа жолықтық, онда ғы жазуды менен басқа ешкім 
байқамады, бәрі жылдам дата ілгері кетті. Алғашқы 
жазу жан дү ниемді жағымды әсерге бөледі, жайлап 
фотоаппаратымды қолға алып суретке түсірдім. Қытай 
иероглифіне ұқсайтын сияқты ма, қалай өзі? Жоқ, емес
ау, емес. Содан сайды өрлеп тағы 400 метр жүргенде 
сайдың екі жағын ала орналасқан үлкен жақпар тастар 
бірден көзге түсті. Солар шығар деп шамаладым, ізінше 
менен бұрын жеткен Бекболаттың қуанғаннан мәз 
болып айғайлаған дауысын естідім. Екі қолын аспанға 
көтеріп алып қуаныштан жарылайын деп тұр, «Міне 
жазу, міне сурет!» деп әр тасты бір көрсетеді. 

Жалпы, жартас доға тәрізді үлкен үш бөліктен 
тұрады екен. Екі бөлігі батыс жағында қатарласқан, 
ал бір бөлігі шығыс жағында жеке орналасыпты. 
Ортадағы ашықтан су аққан болуы керек, бірақ осы 
ашық бө лікті, алдыңғы жақты жергілікті малшылар 
жартастың сынған кішкене бөліктерімен қоршап 
қора жасап алыпты. Шығар есіктің сол жағында ұзын 
құрық тұр, соған қарағанда жылқы малын қамайтын 
секілді. 

Жартаста бейнеленген тау ешкі, атты адам, 
бұғылар мен ар қардың суреттері керемет! Ал жа
зуларды көріп таңтамаша бол дық. Осыншама 
ғажайып тарихи ескерткіштердің табылуы, мені аяқ 
астынан бейне бір алтын көмбеге жолыққандай күйге 
түсіріп, аңырып тұрып қалдым. Қытайдың, арабтың, 
парсының, көне түркінің сына жазуларына мүлдем 
ұқсамайды. Кім, қашан жазды екен? Қай дәуірге тән? 
Қаншама ғасырларды артқа тастады екен бұл жәдігер? 
Әттең, тастар да сөйлейтін болса ғой... Сөйлейді 
олар, сөйлейді, бірақ оған біздің өреміз жетпей тұр
ау!.. Өзіммен өзім күбірлеп сөйлесіп жүрмін, суретке 
де түсірудемін. Ойымның сансаққа бөлінгені сондай, 
ойша әр нәрсенің басын бір шаламын. Тағы бір 
байқалған ерекшелік, жабайы және үй жануарлары 
жартастың жоғарғы бөлігінде суре ттеліпті де, төменгі 
жақ бөлігі біз сөз етіп отырған құпия жазулармен 
көмкерілген.

Менің өз жорамалым бойынша Сақ, Үйсін дәуіріне 
жататын сияқты. Иә, сол. Дәл өзі. Жабайы жануарлар 
Сақ заманы болса, атты адам Үйсіндердікі. Есіме жаңағы 
Күлдіқора, Ыр ғайлының аузындағы биік тепсеңде 
жатқан тас обалар сап ете түсті. Себебі Үйсіндер өлген 
адамдарды мүрдені су шаймайтын биік төбелер мен тау 
бөктерлеріне жерлегені тарихта бар. Келе жатып сол 
обалардың бірнешеуін суретке де түсіріп алған едім. 
Тағы бір байқаған нәрсем – тастағы суреттер арасынан 
қолына құс ұс таған атты адам, яғни құсбегі! Мал бағып 
саятшылық құру біздің атакәсібіміз екенін бәріміз де бі
леміз, сол сурет астындағы жа  зу саятшылық, аңшылық 
немесе мал бағу туралы жазылған деректер болуы да 
мүмкін ғой. Б.з.б. ІІІ ғасырларда солтүстігі Бал қаштан 

біздің өңірді қоса ал ғанда оңтүстігі Ыстықкөлге дейінгі 
аймақты үйсін елі мекен деген еді ғой. Сол кезеңдегі 
Қы тай сая хатшыларының тари хи мә ліметтері бойынша:

«...Үй   сіндердің мемлекет басшысы – Күнби 
(Гуньмо), астанасы – Шығу қаласы (Чигучень), қазақ
ша Қызылаңғар, түтін саны – 120000, адам саны – 
630000, әскері – 188800».

Демек, бұл елдің өзіндік мемлекеті, тілі, ордасы, 
жазуы болды деген сөз. Олар бұл мәліметтердің бәрін 
аталмыш мемлекет ордасындағы арнайы құжаттардан 
алған. Неге десеңіз бүкіл үйсін жерін аралап, мал
жанын санап шығуға қытай жиһанкезінің өмірінің 
жетпесін бәріміз де түсініп отырмыз. Сондайақ 70 мың 
иероглифтен тұратын Қытай жазуының тұңғыш рет 
қолданысқа түсуі қазақ елімен шекаралас аумақта іске 
асқанын тарихтан білеміз. Демек, бұл салада біздің 
көшпенді бабаларымыздың ықпалының болғанын 
жасырып қалу мүмкін емес және де бұл жағдай 
көшпелілердің өзіндік жазу белгілері болғандығынан 
да хабар беріп тұр емес пе. 

Қорыта айтқанда, осылардың бәрін ой елегінен 
өткізе отырып, бұл көне жазу «Үйсін жазуы болуы 
да мүмкін ғой» деген жорамалға тоқтадым. Оған 
қоса құрметті оқырман, қазақ жерін мекендеген 
тайпалардың төл жазуының пайда болу мерзімі б.з.д. 
І мыңжылдық екенін ұмытпаған боларсыз. Әрине, 
бұл тек өз ойым, бірақ толықтай зерттеуді қажет 
ететін дүние екендігіне шүбәм жоқ. Жартастағы жазу 
таңбалары мен жануарлар бейнесін суретке түсіруді 
аяқтап, тағы бір рет әрқайсысын жекежеке мұқият 
қарап шықтым.

Тамаша жаңалық! Алған әсерімді сөзбен жеткізу 
мүмкін емес! Айналаға риза көңілмен қарап біраз 
тұрдым да, демалуға тізе бүгіп отырғанымыз сол 
еді, бұлттан шыққан күндей болып жарқ етіп Торғай 
ағамыз келді, жүзі жанып тұр, өте көңілді. Бағана 
біздер жапатармағай сай бойымен өрлеп кеткенде, 
ол кісі шаршағандықтан артта қалып қойыпты. Содан 
біраз демін алып, аптығын басып келген беті осы. 
Қуаныштан жүзі балбұл жанған ағамыз: «Осы ғой 
біздің іздегеніміз, мана жол бойы жас болса келіп 
қалды, бұл жаққа келмегеніме де көп жылдар болды 
(20 жылдан асып кетті), таба алмай қалсам балалардан 
ұят болатын болдыау» деп қатты уайымдап едім. 
Жазулы жартасты тапқанымыз қандай жақсы болды» 
деп екі қолымен жартас ты нұсқап жас баладай мәз 
болып тұр. 

Бірде шоқырақтап, бірде жайлы қалпы қайтар 
жолмен зулап келе жатқан көлік терезесінен – зеңгір 
көкке, манаурап мүлгіген алып тауға қарап, қайта дан 
еріксіз ойға шомдым: Ойпырмай, «көңіл жүйрік пе, көк 
дөнен жүйрік пе?» деген расау сірә! Іштей ойды ой 
қозғап, беймәлім бейнелер мен таңбаға толы жартас 
қайта көз алдыма елестеді. Әртүрлі сауалдар санамда 
мың құбылады, бұл жазулар ерте орта ғасырда да 
жазылуы мүмкінау деген сұрақ та қылаң берді. Есіме 
енді түсті, б.з. VІІІ ғасырындағы Қарлұқтар заманында 
Жетісу жеріне келген тибеттіктер таутасқа өздерінің 
буддалық дұғаларын ойып жазып қалдырғандары 
туралы деректер бар ғой тарихта. Түркінің Таспар, 
Ышпара қағандары өз билігі тұсында Будда дініне 
бой ұрды емес пе? Сөйтіп Тибеттен ламаларды 
алғызып, Будданың қасиетті жазбаларын түркі тіліне 
аудартып кеңінен наси хаттаған еді. Бұл жазу сол буд
да монахтарының қолтаңбасы шығар?!

Енді бұған сол Тибет ламалары жазбаларының 
бұдан бұрындары Іле өзенінің оң жақ жағалауынан 
табылғаны туралы деректі қосыңыз. Иә, ол да мүмкін. 
Әрине бұл терең зерттеп, зерделеуді қажет ететін 
дүниелер, біздікі тек жоба, болжам ғана. Туған елдің, 
жердің тарихы біздер мен келешек ұрпақ үшін баға 
жетпес қазына ғой. Сол құнды жәдігерлерді қастерлеу 
әр қазақтың азаматтық парызы болмақ. 

Қали 
ИБРАЙЫМЖАНОВ, 

тарихшы.
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(Басы 1-бетте)

ІЛЕ АЛҚАБЫНДАҒЫ ІЛЕБАЛЫҚ 
ҚАЛАСЫНЫҢ ОРНЫН ОҚШАУЛАУ

ХІІ ғасырда қуатты Моңғол импери
ясы қалыптасты. ХІІІХІV ғасырларда 
Еуразиядағы ерекше күрделі тарихи 
жағдайлар алғашқыда адам таңданарлық 
байланыстардың нығаюына алып келді. 
Папа мен орыс княздары, Иранның 
моңғолдық елхандары мен Франция королі 
Генуя көпестері, францискандық және 
доминикан орденінің монахтары, Киме
кия Армяндарының билеушілері мен ұлы 
моңғол ханының сарай маңындағылары 
серіктес әрі одақтас болып қалды. XIV 
ғасырдың 40 – 60 жылдары Шыңғыс хан 
мен оның ізбасарлары құрған рабайсыз 
үлкен, саяси жүйесі тұрақсыз моңғол 
империясы құлағаннан кейін батыс пен 
шығыстың арасындағы тікелей байланы
стар үзілді. 

ХІІІХІV ғасырларда Моңғолиядағы ұлы 
ханның ордасына саяхатшылар бірінен 
кейін бірі ағылып келіп жатты. Оның 
себептері әртүрлі еді: біреулері ол жерден 
өз жауларына қарсы одақтастар іздесе, 
біреулері жаңа жаулап алушыларды сүйеніш 
ете отырып саудасын жүргізді, үшіншілері 
өздері бағыныштыларға жер гілікті моңғол 
билеушілерінің қатал дығын тежеуді сұраса, 
төртіншілері күмәнді іс – әрекеттермен 
жүргендер жә не тыңшылар еді. 

Ежелгі саяхатшылар бізге күнделіктер 
қалдырған не болмаса өздерінің алған 
әсерлерін тарихшыларға айтып беріп 
жаздырып отырған, ал кейбір саяхат
шылар туралы тек замандастарының 
естеліктерінен ғана білеміз.

Сол кездің ұлы саяхатшыларының 
есімдерінің арасында атақты Венециялық 
Марко Поло, ІV Иннокентий папаның 
елшісі Плано Карпини, француз Андре де 
Ланжюмо, италиялық Асцелин, француз 
королі ІХ Людовиктің елшісі Гильом Ру
брук, сонымен бірге 75 мың миль жер жүріп 
Батыс Африкада, Индия мен Испанияда, 
Түркия мен Иранда, Волга бойы мен Орта 
Азияда болған арабтың ұлы саяхатшысы 
Ибн – Батута бар. Осы керемет есімдер 
шоғырындағы кіші Кимекияның патша
сы 1 Гетумды атамай кетуге болмайды. 

ХІІІ ғасырдың 30 – жылдарында 
моңғолдар Ұлы Арменияға басып кіргенде 
Кимекия Армениясының билеушілері Тав
рия тауының биік жоталарының тасасын
да жасырынып отырды. Ал 40 – жылдары 
І Гетум моңғолдардың билігін мойындай 
отырып, шағын мемлекетінің қауіпсіздігін 
сақтап қана қоймай, моңғолдардың тара
пынан күшті одақтас тапты. 

Осы үшін 1253 жылы Мөңке ханға 
Кавказды билеп отырған І Гетум бастаған 
елшілік аттанады. Моңғолдардың 
жергілікті билеушісі Арғынның қысымына 
қарсы көмек сұрауға жасырын жолға 
шығады. Гетум шығар алдында қашыр 
айдаушы болып киінеді де, Қарақорымға 
аздаған адамдармен көп ешкім 
білмейтін жолмен жетеді. Мөңкенің ор
дасында жақсы қабылданған елшілік 
моңғолдармен келісім жасасып, салықтың 
азайтылуына уәделесіп қайтады. 1254 
жылы І Гетум отанына өзінің айтуынша 
«бұрынғы өзі жасырынып өткен жолмен 
енді арыстандай болып» қайтады. Қайтар 
жолдағы егжей – тегжейлі баяндалған де
ректеме үлкен қызығушылық танытады. 

Сонымен, І Гетум 1254 жылы 1 
қарашада Қарақорымнан қайта қайтады. 
Ол «Гумсгурге келіп, одан Пералехке қарай 
жүріп, одан соң Пешпалекке келеді... Ол 
жерден олар Арлек, Куллук, Енках, Тчан
налек, Хутана, Анкилек арқылы жүреді. 
Одан кейін Түркістанға аяқ басып: Екон
рух Динкапепек және Пулат жерінен 
Сут–Көлден өтіп Алаулех (Алмалық) 
және Иланбалых (Иланбалыққа) келіп, 
Илансу деп аталатын өзеннен өткеннен 
кейін, Тавр тауларының сілемдерінен 
асып түсіп Даласқа (Таразға), ал 
одан соң Отырар, Жизақ, Бұқара, Те
бриз арқылы отанына оралған». Бұл 
тізімде екі қала Алмалық пен Тараз 

оқшауланған нақты Алаулеху – Алмалық 
және Далас – Тараз қалаларына келеді. 

Осы бағдарлыққа сүйене оты
рып Иланбалық қаласының Қытай 
деректерінде Илибали, немесе 13291331 
ж. мұсылман деректерінде Иланбалықтың 
орнын анықтауға болады. Алайда архео
логтарда көптен бері осы қалашықты сол 
қаланың орны деп атайтындай, салысты
ратындай дәлел таба алмай жүрді. Іздеу 
тарихы да ұзаққа созылды. Және де бұл 
қаланың орналасқан жері туралы әр түрлі 
жорамалдар айтылды.

Өз кезінде 18931894 жылда
ры шығыстанушы ғалым В.В.Бартольд 
ТашкентШымкентБ ішкекКеген
ЖаркентВерный бағытымен жүріп өткен 
ғылыми сапарында Иланбалық Махмұд 
Қашқаридың Екіөгіз (ХІІ ғ.) және Гильом 
Рубруктың белгілі хабарлаулары бойын
ша (ХІІІ ғ.) Эквиус қалалары болар деп 
пайымдады. 

Верный – Жаркент жолының бойын
да Іле өзенінің өткелінің шығысындағы 
35 шақырымдай жерде жатқан Іленің оң 
жағалауындағы «Шеңгелді» қалашығымен 
байланыстырады. А.Н.Бернштам 
Иланбалықтың Екіөгіз бен Эквиустың бір 
екендігімен келісіп және оны «Шеңгелді» 
қалашығының орнына жайғастырады. Бір 
қызығы «Шеңгелді» қалашығы жайлы, ол 
жерден табылған су құбырлары жөнінде 
ең алғаш Ш.Уәлиханов жазған еді.

Кейіннен Іле өңірінің аймағына 
(солтүстікшығыс Жетісу) жүргізілген 
археологиялық зерттеулер бұл жерден 
ондаған жаңа қалашықтардың орны
мен қатар Махмуд Қашқаридың Екіөгізі, 
Г.Рубруктің Эквиусы Талдықорған 
қаласынан батысқа қарай 20 шақырым 
жердегі Балпық би селосының орнындағы 
«Дөңгене» қалашығы екендігіне көз 
жеткізе отырып дәлелденді. «Шеңгелді» 
қалашығы шағын қалашықтың құландысы, 
атап айтқанда кішігірім керуен сарайының 
қалдығы екендігі анықталғаннан кейін 
Екіөгіз – Эквиус қалаларының орнына 
оның сәйкес келетіндігі күмән тудырды. 
Иланбалық қаласы Көктал ауылы мен 
Панфиловтың (қазіргі Жаркент қаласы) 
арасында жатқан «Үшарал» қалашығына 
дәл келеді деген болжамдар да айтылды.

2014 жылы Иланбалық қаласы 
«Үшарал» қалашығының орнында жа
тыр деп неғұрлым сенімді түрде айтуға 
мүмкіндік туғызған материалдар табылды. 

Біріншіден, бұл қалашықтан моне
талардың бай коллекциясы жиналды, 
ал мұның өзі осы жерде тұрған қаланың 
маңыздылығын өзіненөзі айғақтап берді. 
Сәті түсіп, үш теңгелер көмілген қазына 
және 123тей жекелей теңгелер табыл
ды. Үш көмбедегі дирхемдер ХІІІХІV 
ғасырлар кезінде пайдаланылған.

Бірінші көмбе. Алмалықтың (656/660, 
мұсылманша 12581262 жж.) 8 дана күміс 
жалатылған мыс дирхемдері. Шамамен 
660/1262 ж жасырылған. 

Екінші көмбе. Шағатай мемлекетінің 
(Қайду мемлекетінің) жеті күміс дир
хем інен тұрады. Олар ХІІІХІV ғасыр лар 
аралығында жасырылған.

Үшінші көмбе. ХІV ғасырға жататын 40 
күміс динардан тұрады. Оның 37 данасын 
айқындауға мүмкіндік болды, 36 теңгесі 
Шағатай мемлекетінің, ал біреуі Ильхан 
Абу Саидтың теңгесі

Бірдіекілі табылғандардан жиналған 
теңгелерді 3 топқа бөлуге болады: бірінші 
моңғол жаулап алушыларына дейінгі 

соғылған теңгелер, екіншісі Ұлы Моңғол 
империясының теңгелері, үшіншісі 
Шағатай мемлекетінің теңгелері. Әзірше, 
ХІV ғасырдың 2 жартысынан кейін 
соғылған бірдебір теңге табылмады. 

Сонымен: бірінші топтағы теңгелерге 
ХІХІІ ғасырлардағы (жекежеке 
табылғандардың 5,7 %) қараханидтердің 
жеті дирхемі жатады. Ал, 444/10571053 
жылдары Тункентте құйылған Боғра
Қараханның дирхемі солардың ішіндегі 
ең көнесі болып саналады. Қытайдың 
Солтүстік Сун әулетінің 2 теңгесі 
анықталды, оның ең көнесі ХІ ғасырдың 
алғашқы жартысымен Тянь Шэн Юань
Бао (ақша шығарушы билеушінің ұраны) 
белгіленген. 

Осы топқа кіретін ХІІІ ғасырдың 
басында соғылған теңгелердің Қара
хандықтарға не болмаса, Хорезм шахы 
Ануштегиндердің күміс жалатылған үлкен 
мыс дирхемінің сынығы жатады. Сонымен 
бірінші топқа 11 теңге кіретін болса, ол бүкіл 
табылған теңгелердің 9%ын құрайды.

Екінші топқа теңгелердің 93 данасын 
жатқызуға болатын болса, мұны бүкіл 
табылған нумизматикалық олжаның 76%
ы деп санауға болады. Бұл елді мекендегі 
тауар  ақша қатынасындағы бөлшек 
саудасының нағыз шарықтау кезеңі 
(жинақталған мәліметтерге қарағанда) 
630\1232, 666\1268 жылдар екендігі 
байқалады. Моңғол империясы кезеңіне 
жататын теңгелердің құрамында алтын 
динардың сынығы (динардың өзі моңғол 
жаулап алуына дейін соғылған болуы 
мүмкін), 12 күміс дирхем бар, бірақ 
негізгі шоғырын Мөңке ханның билігі 
кезіндегі және ол қайтыс болғаннан соң 
құйылған Алмалықтың күміс жалатылған 
мыс дирхемдері құрайды. 

Мына мәселеге де, көңіл аудармауға 
болмайды. «Үшарал» қонысынан та
был ған империялық теңгелердің көп
шілігі Алмалықтың ақша сарайында 
құйылған. Яғни, Иланбалық қаласы ХІІІ 
ғасырда бұл арадан бір жарым күншілік 
жерге орналасқан Шағатай ұлысының 
астаналық орталығы Алмалықтың (қазіргі 
ҚХРдің территориясында) экономикалық 
ықпал ету аймағына кірген. Тіпті табылған 
күміс теңгелердің аздаған бөлігі ХІІІ 
ғасырдың 630 /1233 жылдарынан 662 
/ 1254 жылға дейін біз зерттеу жүргізіп 
отырған қаланың базарына үздіксіз түсіп 
отырғандығын көрсетеді.

Ал, күміс жалатылған мыс дирхемдер
дің табылуы бұл хронологиялық тізбектің 
666/1268 жылға дейін жалғасқандығын 
байқатады. 

Алмалықтың теңгелерінен басқа 
топ тамада Қаялықтың, Пулад пен 
Имилдің ақша сарайларының сол 
сияқты әлі белгісіз анықталмаған ақша 
сарайларының өнімдері ұшырасады. 

Үшінші топтағы теңгелердің бір 
айырмашылығы саны жағынан 16 теңгені 
(13%) құрауы. 

Әйтседе, теңгелердің негізгі құрамы 
сапасы жағынан әртүрлі. Екінші топтағы 
93 теңгенің саны жағынан алғанда 12 
данасы (13%) күміс дирхемдер ал, 
басымдықты мыс фелсандар (16 дана) 
мен күміс жалатылған мыс дирхемдер (68 
дана) алып тұр.

Бұл мұрадан табылған көмбе мен 
біренсараң олжалар ХІІІ ғ мен ХІV 
ғ алғашқы жартысында осы қаланың 
аумағында ақшасауда қатынасының 
пәрменді жүргізілгендігін көрсетеді. 

Табылған нумизматикалық олжаларға 
сүйене отырып, бұл елді мекеннің ХІ 
ғасырдың басында өмір сүріп тұрғандығын 
дәлелдеуге болады. Уақыт өте келе 
табылған мыс теңгелерге тиісті көптеген 
мәліметтерді өңдеген соң Иланбалық 
қаласының орны деп салыстыруға бола
тынын және қалашықтың нумизматикалық 
паспортын жасай аламыз деп үміттенеміз.

Екіншіден, қалашықтан қабір ба
сына қойылған қайрақ «құлпытас» 
несториандық төрткүл крест пен 
әзірге белгісіз жазу табылды. Мұның 
қызығы сол, осындай несториандық 
қайрақтар Алмалықтан да табылуын
да еді. В.В.Бартольд болса Алмалықтың 
моңғол үстемдігіне дейінгі мұсылман 
дереккөздерінде айтылатындығын 
ескерткен. Ол кезінде қарақшылық пен 
барымташылық жолдан өтіп, Алмалық 
пен оның төңірегіндегі бірқатар көрші 
қалалардың қожасынан билеушісіне дейін 
көтерілген Озардың (Бузар) астанасы 
болған. Кейіннен ол өз еркімен Шыңғыс 
ханның қол астына өткен. Оның әулеті 
екіүш үрімбұтақтарына дейін Алмалық 
аймағына билігін жүргізген. Қаланың 
орны, Талқы асуынан асып шатқалдың 
аузына шыққан соң, батысқа қарай бір 
күншілік жердегі қала деп көрсеткен Чан
Чуньнің бағытымен анықталды. Алмалық 
Ұлы Жібек жолы жүйесіне кіретіндіктен 
одан Отырарға дейінгі жол 45 күндік бол
са, ал Алмалықтан Бесбалыққа дейін 2 
апталық жол екендігі белгілі.

Алмалық Шағатай иелігіндегі басты 
қалалардың бірі болғандықтан моңғол 
иелігіндегі жерлерге католик дінін тара
тушы еуропалық миссионерлердің жұмыс 
жасайтын орталықтарының бірі болды. 

ХІV ғ. 30жылдары Жанкісі (Дженкиси) 
ханның кезінде Алмалықта (Қорғастан 25 
шақырым жердегі ҚХР территориясындағы 
қиранды қала) католиктердің епископы 
мен шіркеуі болған. 

1339 жылы (немесе 1340 жыл) 
басталған ӘлиСұлтанның христиандарға 
қарсы бастаған қанды қудалауынан 
кейін католиктердің қызметі біржолата 
тоқтатылды.

В.В.Бартольд ең алғаш мұсылман 
дінін қабылдап, 13621363 жылдарда 
қайтыс болған Шағатай ұлысынын шығыс 
бөлігінің билеушілерінің бірі Тоғылық
Темірдің кесенесі сақталған Алмалық 
қаласының құландысын көріп қайтқан. 
В.В.Бартольд Алмалықтағы кесененің 
сипаттамасын жазып және оның Орта 
Азиядағы сол тектес құрылыстарға стилі 
жағынан ұқсас екендігін ескертіп кет
кен. Жергілікті тұрғындардың айтуынша 
оның қасындағы көлемі кішірек кесене 
Тоғылық Темірдің баласы Шерелханга 
тұрғызылған,

1902 жылы Алмалыққа Санк
Петербург университетінің түлегі, Вер
ный қалалық әкімшілігінде жоғары лауа
зымды қызметтер атқарған Н.Н.Пангусов 
келіп кайтады. Құлжада оған Алмалық 
қаласынан табылған төрткүл (крест) 
мен жазба түсірілген екі қайрақты 
(құлпытасты) көрсетеді

Қорыта келгенде, «Алмалық» 
жане «Үшарал» қалаларының ор
нынан несториандық қайрақтардың 
(құлпытастардың) табылуы мен I 
Гетумның жол жазбаларында Иланбалық 
Алмалықтан кейінгі қала деп атағандықтан 
Үшаралдағы қалашық орны Ілебалық 
қаласының қираған орны дегенімізді 
дәлелдеп тұр.

Карл БАЙПАҚОВ,
археолог, тарих ғылымдарының 

докторы, академик.

ІЛЕБАЛЫҚ – САУДАСАТТЫҒЫ 
ДАМЫҒАН ЕЖЕЛГІ ҚАЛА
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(Жалғасы. Басы өткен нөмірде)

ҚОРҒАС

Евгений Кукаркин. КУЧЕР
КОКП Орталық комитетінің Бас хатшысы 

К.У.Черненко туралы саяси триллер

Лешка сол күніақ уәкілмен бірге орталыққа кетті. Ку
чер қызмет сатысында бас айналатындай тез көтерілді. 
Партия мүшелігіне үміткер бола жүріп, заставтың пар
тия ұйымының жетекшілігіне бекітілді. Оған шағын үй 
бөлінді де осы жерде қызу жұмыс басталды. Костя дай
ындалды. Жиналыстарға, баяндамаларға, есеп беруге 
дайындалды. Оның тағылардай еңбекқорлығы тілінің 
төселгендігінен ғана емес, сонымен қатар баяндамалар 
мен ел алдындағы сөйлеген сөздерінің де бір жүйеге 
келгендігінен көрінді. Ол енді кезкелген сұраққа дәйек 
сөздерді келтіріп соға беретін болды. Мен, кейде оның 
басын үлкендікішілі көсемдердің дәйек сөздерімен 
және газеттердің алғысөзімен тығындалған сондай бір 
құбыжыққа ұқсататынмын. Черненко көзге түсе ба
стады. Оның жоғарғы жаққа жіберген есептері жақсы 
бағасын алды.

Ал біздер бұрынғыдай жабайы тайпаларға қоныс 
аударғандарға т.б. ұрыс салып жүрдік. Ал, сол күні 
барлығымызды дабыл қағып тұрғызып алды. Содан соң 
Шонжының тау бөктеріне қарай кезекті торуыл қоюға 
шаба жөнелдік. 

Аттарды шағын қыраттың астыртына жібердік те, 
ыстық жалыны лапылдап бетке ұрып тұрған тастаққа 
жер бауырлап жата кеттік. Бір сағаттай уақыт өтті, жым
жырт тыныштық, көзім ілініп кетіпті. Күтпеген жерден 
арбаның сықыры, аяқтың тырпылы ат тұяғының тықылы 
мен дабырдұбыр сөйлегендердің шуылы естілді. 

Тастың тасасында басбағып жатып киген ұлттық 
киімдеріне қарап келе жатқандардың дүнгендер 
екенін айырдым. Қазақстандағы Голощекиннің қолдан 
ұйымдастырған ашаршылығынан қашып құтылу үшін, 
кіркір болып, шоқпытшоқпыт киінген, ыңыршағы 
шыққан арық мәстекке шеккен арбаға үйішінің мар
дымсыз бұйымдары мен ауру – сырқаулы балаларын 
тиеп алып арғы бетке (Қытайға) қашып бара жатқан 
дүнгендердің кедейкепшіктері еді. Заставтың бастығы 
жолдың ортасына шықты. 

– Ей, тоқта! – деп алдында келе жатқан бір байқұсқа 
айқай салды. Адамдардың лықсыған нөпірі Комаров
ты басып кете жаздап барып шып тоқтады. Арт жақтан 
келіп жаңадан қосылған ерлер мен әйелдер, балалар 
бәрі амалдары құрып сілейіп тұрып қалды. 

– Дүнгендер, – деп бастады Комаров. – Сендер Кеңес 
республикасының құрамында болғаннан кейін, біздің 
елдің азаматтары ретінде тәртібі мен заңдарына бағынып 

өмір сүруге тиіссіңдер. Бұдан 
ары қарай шекара, кімнің 
өтуге құқығы жоқ, солардың 
бәріне жабық, қане, бейбіт 
жолмен шешейік. Кері 
қайтыңдар, сендер қайтып 
барған жаңа жерлеріңде 
жаңа өмір бастайсыңдар.

– Бастық, өткізсеңізші. 
Қалың тобыр таласатар
маса шалашарпы орысша 
сөйлеп, күңірене дауыс сала 
бастады. Арт жағымызда 
аштық жалаңаштық ба
лалар өліп жатыр, біз де 
өлеміз ғой. 

– Жоқ, өткізбеймін. 
Артқа қайтыңдар. 

Байғұс дүнгендер өлімге 
бас тіккендей сілейіп тұр, ешкім тырс етіп қимылдамады. 

– Егер қазір кетпесеңдер, мен атуға бұйрық беремін... 
Бірақ ешкім былқ етпеді. Бұрынғыдай жымжырт.
– Олай болса, өлмесеңдер өмірем қабыңдар. 
Бастық бұрылып қатарласып тұрған саптың артына 

шығып кетті. 
– Тыңдаңдар! Атыңдар!
Гүрсілдеген атыс үніне заставтың жаңа болған 

парторгінің пулеметі қосылып мұқият жұмыс істей 
жөнелді. Мен бұл адамдардың қалай өлгендеріне қайран 
қалдым. Оларды атып өлтіріп жатсада, қозғалмай, үнсіз 
тұрды. Ешқайсысы қашпады, жерге де жата кетпеді, 
тастардың, арбалардың артына да тығылмады, балалар, 
үлкендер тіпті, мәстек аттарда тырп етпей, өздерінің 
ажалын селт етпей күтіп алды. Ал пулемет болса атқылап 
жатыр, атқылап жатыр...

Мен ұшып тұрдым.
– Жігіттер естеріңді жиындар, – деп бетімді шепте 

жатқандарға бұруға тырысқаным солақ екен, дәл осы 
сәтте бүйірімді бір нәрсе солқ еткізді. 

Зәрін төге жымиған казак Нечувойло маған 
винтовкасының ұңғысын басқа жаққа қарай бұра 
қойғандай болып көрінді. Көз алдымдағының бәрі 
қарауытып кетті де, жерге сұлап түстім. 

Заставтың фельдшері іштегі тұрып қалған оқты 
алудан бас тартты да, жарамды мақтамен тығындап, 
сарғайған бинтпен ішімді ораптаңып беріп алғашқы 
көмегін көрсеткен болды. 

– Сені, көгершінім, жарқыным, орталықтағы 
ауруханаға жіберу керек, бұл жерде көмек көрсетуге 
дәрменсізбін.

– Сондайлық қауіпті ме? 
Фельдшер міңгірлеп тұр. 
– Жалпы іштен жаралану, жағымды нәрсе емес. 

Әйтеуір ішіңнің бір жерінде тұр. Ол оңбаған оқ айнала
сына не істеді, сайтан біле ме? 

Комаров маған еңкейіп келіп үңіле қарады. 
– Петров, өзіңді қалай сезінесің?
– Құрып кетсін.
– Маған фельдшер бәрін айтты, сені енді Жаркенттегі 

ауруханаға жіберем. 
– Жақсы.
– Алып баруға Черненконы беремін. Оны орталыққа 

партия жұмысына ауыстырды. Олай болса, ғафу ет. 
Отрядтан басқа ешкім менімен қоштаспады. Жүк 

арбаның сықыры мазаны кетірді. Жұртқа әйгілі балтыр 

орағышымен және мықынына түскен маузері салбыраған 
Черненко аттарды айдап қатар жүріп келе жатыр.

– Кучер... сен дүнгендерді неге соншама?... – деп 
сұрадым мен одан.

– Мен саған Кучер емеспін. Сен бұл лақап есімді тас
та... Ал бандылардың көзін құрту керек. 

– Бұл келе жатқандар өңкей жарлы – жақыбайлар еді 
ғой, осылардың жарқын өмірі үшін ақтармен, поляк пан
дарымен талайталай құрбандықтарға бардық емес пе?

– Біз ... коммунизм үшін. Кімкім оны орнатқысы кел
месе, бәрін жайпап тастау керек. Біздің қоғамда таптық 
күрес бәсеңдемейді, сондықтан да біз үнемі қырағы бо
луымыз қажет. 

Құдайымау, мынау не деп кетті. Ылғи газеттердің 
алғысөзінен алынған дүниелер. Ал Кучер шын мәнінде 
де кетті дейсің...

– Міне, сен мысалы қырағылығыңды жоғалттың, біздің 
арамызға ұрланып кіріп алған тыңшыға сеніп қалдың. 
Жаулар қалғымайды. Троцкистер, бухариншілдер ....

Бұл кім туралы айтып тұр? Лешка жайлы ма? Мына 
сұрқиялар оған не істеді екен?

– Сен, Коновалов туралы айтып тұрсың ба? – деп 
бөліп жібердім. 

– Иә, ол бәрін мойындады... сотталды.
– Оны қайдан білесің?
Ішім қатты ауырып кетті. Кучердің сөйлеген сөздері 

күңгірлеп әлдеқайдан естіліп жатқандай.
– Партия бәрін білуге тиіс. Бұқара халықты тек пар

тия ғана бастайды...
Мен есімнен танып қалдым.
Кучер мені Жаркентке өте қиын жағдайда жеткізді. 

Жүк арбаны аурухананың ауласына қоя салыпты да, өзі 
ақырын ғана жылыстай жөнелген. Маған операция жа
салынып, төрт ай емделгеннен соң, дәрігерлік комиссия 
әскери қызметке жарамсыз деп тапты.

1979 жыл. 
...Мен зейнетке шыққалы көп болды, жетпіске де 

келіп қалдым...
Тамыз айының басында мемлекеттік қауіпсіздік 

комитетінен үйге телефон соғылып, бұрынғы өткен 
өміріңіз жайлы сөйлесейік деп өздеріне келіп кетуімді 
өтінді. Кәдімгі президент сияқты есіктің алдына қара вол
ганы көлденең тартып, отырғызып басқармаға жеткізіп 
салды. Бір бөтелке коньягі мен ұсақ бутербродтары бар 
жасаңдау генераллейтенант өте жақсы қарсы алды. 

 Екеуіміз Молдавиядағы егіс науқанының барысы, ауа 
райы, менің соңғы шыққан кітаптарым туралы сөйлесіп 
отырғанмызбен түйінді мәселенің әлі алда екенін сезіп 
отырдым.

– Сіз өзіңіздің жастық шағыңыз туралы ештеңе 
жазбадыңыз ба?, – деп қалды кенеттен генерал. – Оты
зыншы жылдары біздің шекарамызды әртүрлі бандалар
дан қорғап тұрғандарыңызды еске түсіргеніңіз жақсы 
болар еді. 

– Өткенді қазбалаудың қажеті бар ма? Бұл туралы 
басқа авторлар ондаған кітаптар жазды ғой.

– Бірақ та сіз тікелей қатысушы емессіз бе және 
солардың бәріне өз көзқарасыңыз бар. 

– Осы көзқарас ғой мені ГУЛАГтың (Мемлекеттік ла
герьлер басқармасы) лагеріне апарған. Сіздің бұрынғы 
ОГПУлеріңіз (Ерекше мемлекеттік саяси басқарма) 
оннанмұннан құрап іс қозғауға тырысты.

– Сізді кінәсіз деп тауып баяғыда ақтады. Ол бір үрейлі 
кезең болды ғой. Қане, одан да Қорғастағы оқиғаларға 
оралайықшы. Ол жерде не болды? Жолдастарыңызбен 
араларыңыздағы дау ненің салдарынан туындап еді? 
Және сол кезде араларыңызда жолдас Черненко болған 
сияқты ма....

– Болды. Шындықты білгіңіз келе ме?
– Келеді.
– Онда тыңдай беріңіз. Ең соңғы басмашылардың 

бандаларын талқандаған жиырма төртінші жылдан кейін 
шекараны тек контрабандистер мен қоныс аударушылар 
ғана бұзды... 

Мен голощекиндік қырғынның аштық қысқан адамдар 
мен көшпелі халықты шекара асып ауа қашуға мәжбүр 
еткендігін, оларды қалай оқпен қарсы алғандығымызды 
бүгешігесіне дейін қалдырмай әңгімелеп бердім.

Осы сұмдық тағылыққа, мыңдаған бейкүнә адамдар
ды қыруға қатысқан заставтың жауынгерлерінің қандай 
рөл ойнағанына дейін айтып бердім.

Жаркент эскадроны Черненко туралы, оны қалай 
оқытқанымды және соққыға жыққанымды, Алматыдағы, 
Иркутск түбіндегі лагерлерде және Кишиневтегі 
кездесуіміз туралы әңгімеледім.

– Олай болса, осы адам қырғынында ең белсенді рөл 
атқарған Кучер болды ғой?

– Сіз қалай дедіңіз ? Кучер?
– Иә, Кучер. Оны жоғарғы жақтағылар, Кремльдегілер 

дегенім ғой, бәрі солай атайды.
– Меніңше, ең алғаш біз атаған шығармыз дегемін. 

Иә, нағыз белсенді рөл ойнаған соның өзі. Мерген атқыш 
еді, сұмырай.

– Ал оның өмірбаянында мұның бірі де көрсетілмеген.
– Сіз не айтып тұрсыз? Шынымен жасырып қалған 

ба?
– Солай тәрізді. Менде Орталық Комитеттің 

мүшелерінің толықтай барлық өмірбаяндары жазылған, 
арнайы шығарылған брошюрасы бар.

– Онда бұл жөнінде не жазылыпты?
– Міне оқиын; 1929 ж Қызыл Армия қатарына кірдім, 

әскери қызметім аяқталған соң, Новоселовск және Уярск 
аудандық партия комитеттерінде үгіт және насихат 
бөлімінің меңгерушісі...

– Мүмкін емес. Ол Армия қатарында болған жоқ. Чер
ненко ОГПУда (Ерекше Мемлекеттік саяси басқарма) 
қызмет етті. Ол аздай оны аяқтамай жатып, жаңа жұмысқа 
ауыстырылды. Содан кейін бұл қалай болғаны..... Ол 
кезде қызмет ету екі жыл емес еді ғой, ал, мына жерде 
мүлдем көрсетілмеген.

– Мына үзінді тіпті бөлек. 19411943 жылдары Крос
ноярск өлкесінің партия комитетінің хатшысы, 19451948 
жылдардан бастап Пенза облыстық партия комитетінің... 
Бір нәрсені байқадыңыз ба?

– Иә. Мұнда 19441945 жылдардағы мәліметтер 
көрсетілмеген.

– Рас айтасыз. Шамасы оған ГУЛАГтардағы 
(Мемлекеттік лагерьлер басқармасы) тәрбие жұмысымен 
айналысқан жылдары ұнамаған шығар.

– Неткен сұмпайы.
– Ұрыспаңыз. Маған сізбен сөйлескеннен кейін көп 

нәрсе айқындала түсті. Сізбен болған тарихи жағдайға 
жолдас Андропов өте қызығушылық танытып отыр.

– Неліктен?
– Себеп біреуақ. Қазір Черненко жолдас Леонид 

Ильич Брежневтен кейінгі мемлекеттегі екінші адам 
және Черненко жолдасқа таза өмірбаян ауадай қажет. 

– Сіз не дедіңіз? Сіз бас хатшының орнын меңзеп 
тұрған жоқсыз ба?

– Тұспалдап тұрмын. Бәрі де мүмкін. Бірақ биліктің 
шыңына жету үшін оған кір келтірушілерді құрту керек. 
Солай емес пе?

– Бұл ғой енді жиіркенішті нәрсе.
– Бұл әлі ештеңе емес. Бізге белгілі мәлімет бойынша 

ол бас хатшының бажасы генерал К.дан қалай десем 
екен... қысқасы сіздің көзіңізді құртуды сұраған.

– Генерал К. қай жерде қызмет істейді. 
– Бізде, КГБда (Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті) 

Андроповтың орынбасары. 
Менің мынадай нәрселерді естігеннен кейін басым 

айналып кетті.
– Түк түсінсем бұйырмасын. 
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Менің сұхбаттасым күліп қойды.
– Біздің де өз құпиямыз, 

пәлеқорларымызбен және әртүрлі орын
даушыларымыз ішімізде. Андропов 
жолдас та Орталық комитеттің мүшесі 
Черненконың жаман қылықтарын білетін 
куәгерлердің жоғалып кетпеуін қалап 
отыр. Сондықтан да мен сізбен кездесіп 
отырмын.

– Сіз немене мені жасырып қоясыз ба? 
– Жоқ. Қайта керісінше сізді қазіргі 

Қорғас заставасына барып қайтуға, 
бұрынғы болған жеріңіздің жәйкүйін 
көріп қайтсын деп, жолсапарға барып ке
лер деп ұсыныс жасап отырмыз. Жастық 
шағыңызды еске түсіріп, ол жердегі 
шекарашылардың жаңа буынының қазір 
қалай өмір сүріп жатқанын өз көзіңізбен 
көріңіз.

– Нақты айтқанда бұл не үшін керек?
– Орталық комитетте Қорғас заста

васын Еңбек қызыл Ту орденімен мара
паттау туралы ұсыныс туыпты. Черненко 
осыны жеке өзі орындағысы келеді. 

– Бірақ, бұл мыңдаған заставтардың 
ішіндегі тыптыныш, басқалардан ерек
ше көзге түсетін ештеңесі жоқ жай 
заставтардың бірі ғой, тек қана 1924 
жылдарға дейінгісі болмаса, одан кейінгісі 
тек қана жексұрындық.

– Жоғары жақтағылардың өздерінің 
де жағымпаздары жетіп жатыр, ықпалды 
адамға жағымды бір нәрсе жасамақ бо

лып жарамсақтанғандары ғой.
– Мен сонда ол жерде оның көңіл

күйін бұзуым керек қой.
– Жақсы болар еді.
– Меніңше біреу ақылынан алжасқан 

болу керек. Не Черненко, не болма
са Орталық комитеттегілердің барлығы. 
Әйтпесе, көпшілікке белгісіз қарапайым 
заставты марапаттауды ойластырудың 
сондайлық қажеттілігі бар ма?

Генерал қарқылға басты. 
– Шамасы бәрі есінен алжасқан болуы 

керек. Міне осы қорытынды шешімнің 
түп негізін оқып берейін. Мұнда бы
лай...мына жерін өткізіп жіберейік...
міне: «Ең басты айқын нәрсе. Егер де 
Қорғас заставасы болмаса еліміздегі ең 
ірі партиялық мемлекеттік қайраткерді 
алмағандай едік. Осы жерде оны 
партияның қатарына қабылдап, партия 
комитетінің хатшылығына сайлады». Ке
ремет жазылған.

– Иә, заставаға осы үшін барып келуге 
болады. Ол кезде заставта партия ұйымы 
болмады, тек қана бесақ коммунист еді.

– Олай болса, барасыз ғой?
– Барамын.
– Сізге қаражат береміз.
– Содан кейін сіздің К. мені 

неғылмайма?
– Содан соң бәрі өзгереді. Алаң 

болмаңыз, бара беріңіз. 
Мен заставқа безендірудің нағыз 

қызып тұрған кезінде келдім. Үйлерді 
қайтадан жаңартыпты. Келгендер 
көретін жерлердің барлығын, шатыр
ларды, қабырғаларды, асфальттарды, 
ағаштарды, шарбақтарды сырлап тастап
ты. Заставтың бастығы майор Игнатье ме
нен бірден аттонын ала қашты.

– Анау, менің саяси жұмыс жөніндегі 
орынбасарым, соған жолығыңыз.

Жастау капитан қысылақымтырыла 
қолымды алды.

– Міне керек болса, заставтың қартаң 
жауынгерін тапқандарың. Ал біздер 
барлық ұйымдарға, барлық архивтер
ге сұрау салғанбыз, тірі ешкім жоқ, бірі 
қайтыс болды, бірі қаза тапты деген ха
бар алдық. Сөйтсек, қалай дегенде де 
сол жылдардағы бүкіл құрамнан қалған 
Орталық комитетінің мүшесі жауын
гер Черненко жолдас бар екен. Сіздің 
фамилияңыз кім?

– Ларин.
Застав командирінің саяси жұмыс 

жөніндегі орынбасары асығыс газеттерді 
ақтарыстырып, тізімдерге қарады.

– Кешіріңіз бірақ мұндай кісі тізімдерде 
жоқ.

– Мен фамилиямды өзгерткенмін. 
Бұрын Петров едім.

– Петров, Петров, бірақ Петров біздегі 
тақтаға алтын әріптермен жазылған. 
Сіз бұл жерде... заставта... басыңызды 
құрбандыққа шалып...

– Мен жараланған едім. Тірі қалдым.
Саяси жұмыс жөніндегі орынбасар мені 

қоршаудың шетіне алып келді. Осындағы 
үлкен гранит тақтаға жүрек шымырлата
тын сөздер жазылыпты. «Мұнда 192930 

ж. басмашы бандалармен ұрыста Қорғас 
заставасының жауынгерлері қаза тапты». 
Одан әрі бес фамилия тізімге алыныпты, 
ішінде мен және Коновалов бар. Соңында: 
«Ерлердің даңқы мәңгі арта берсін!» деп 
жазылыпты. Қайта Лешка Коноваловты 
қосқандары жақсы болыпты. Оны ОГПУ
дің (Ерекше Мемлекеттік саяси басқарма) 
түрмесінде азаптап өлтіргенін кім есіне 
алады, мейлі, одан да осында тұрғаны 
дұрыс.

– Қалай болар екен? – деп, ыңырси 
қалды саяси жұмыс жөніндегі орынбасар. 
Біз Черненконың келуіне қарай тақтаны 
ауыстырып не болмаса сіздің атыңызды 
өшіріп үлгере алмаймыз ғой.

– Ештеңе істемейақ қойыңдар, бұрын 
қалай болса солай қалдырыңдар. Мен 
әйтеуір бір күн болмаса, бір күні өлемін 
ғой, сонда осындағы елдер есіне алып 
жүрсін.

– Жүріңіз, мен сіздің орналасатын 
жайыңызды көрсетейін.

Черненко қаумалаған нөкерлерімен 
келді. Оркестр ойнап, әскерилер сапы
рылысып жүгіріп жүр. Қонақ 30жылдары 
қаза тапқан жауынгерлердің атыжөндері 
жазылған тақтаның жанына келіп, тоқтап 
тұрып ақпарат құралдары үшін, көзінің 
жасын сығымдағандай болды. 

– Қазір, жолдас Черненко, біз сізге 
тосынсый жасаймыз, – деді заставтың 
бастығы майор шаттана күлімсіреп, өзі 

мені алдыға шығарып жатып.
– Петров.
Константин Устиновичтің көздерінде 

абыржулық пен жек көрінішті сезімдер 
түйісе, қабаттаса қалды. Содан кейін 
жүздері аянышты кейіп танытып, ұмтылып 
келіп бас салып құшақтай алды. 

– Петров, тірі екенсің ғой.
– Қалың жақсы ма? Кучер, – деп 

құлағына сыбыр еттім.
Тұла бойы дір етті де, ол да мен сияқты 

сыбыр ете қалды. 
– Мерекені бүлдірмеші өтінемін. 
Черненко еңсесін тіктеп алды.
– Ескі достарды кездестіру қандай 

ғанибет. Жарқын болашаққа жету жо
лында біз жүздеген, мыңдаған адамдар
ды жоғалттық. Дегенмен де біз жеңдік. 
Мен енді жалғыз емеспін, енді біз 
екеуміз, сонау қиынқыстау уақыттарда 
біз осында тарихты жасадық, соған 
қуаныштымын.

Тағыда кетті дейсің.... Кучер менің 
қолымды тағы да бір рет қысты да, соның 
келуіне қарай шегеленген мінбеге қарай 
кетті.

Ол кешкілік кетуге жиналды. Мені 
заставтың кеңсесіне келуімді өтініпті. 
Үйдің іші өзгеріп кетіпті, керегелері 
жаңғақ ағашы түсіне әдемі етіп боялып, 
терезелеріне перде тұтылған, кресло 
орыңдықтар, сейфтің өзі қандай десеңші. 
Айтпақшы сол столдың арғы жағында, 
Черненко отыр. Бөлмеде екеумізден 
басқа жан жоқ. 

– Мұнда отыр, – деп бастады Кучер, 
қолымен столдың жанындағы креслоны 
нұсқап. – Менің сенімен сөйлескім келеді. 
Менімен осы жерде қызмет еткен жолда
сым ретінде қартайған шақтағы құрметті 
демалысты ұсынамын.

– Ол нені білдіреді?
– Дербес зейнетақы, Москвадан пәтер, 

жоғары дәрежелі медициналық күтім, ар
найы саяжай. 

– Мұндай сыйсияпат ненің құрметіне?
– Осы жерде сенімен бірге болғаным 

үшін. Екеуміздің осы жерде көптеген 
қолайсыздықтарды бастан өткергеніміз 
үшін. 

Ол турасын айтпаса да, мен оның 
көкейінде не тұрғанын түсіндім. Кучер 
менің үндемеуімді қалайды.

– Демек ымыралауымыздың 
ауызбастырығы ғой. 

Черненко үнтүнсіз мені көзімен 
тесірейе атып отыр.

– Айтпақшы, сен бүгінгі сөзіңде Жар
кент ОГПУінде (Ерекше Мемлекеттік 
саяси басқарма) өз еркіңмен қызмет 

еткеніңді, ал мұнда тәртіп бұзғаның үшін 
қуып жібергендігі жөнінде тіс жармадың. 
Неге жиналғандарға менің қызметім осы 
жерден басталды деп айттың?

– Менің нағыз қызметім осы жерден 
басталды.

– Ал, сен өзіңнің маузеріңмен 
қарақұсынан атып өлтірген мыңдаған 
адамдарды қайда жібереміз?

– Жалған. Ондай ештеңе болмады. 
Дәлелің жоқ.

– Пәлі, солай ма. Степканы әскерден 
қашты деп атты. Комаровты 1954 жылы 

үштіктің белсенді қатысушы деп атып 
тас тады. Қалғандары түгел ажалдарынан 
өлді, не болмаса сенің жасырын жазып, 
жала жапқан арызыңнан жалаға ұшырап, 
лагерлер мен түрмелерде азап тартты. 
Жаркенттің архиві өртеніп кетті. 

– Ондай болған жоқ.
– Қоныс аударып, ауа көшкендерді, 

арыпашқан дүнгендерді ату болмады 
ма? Ал, бұлар болды ма, болмады ма?, – 
деп мен де дебейлеп қоймадым.

– Барлық құжаттарда біз 
басмашылардың бандысын талқандадық 
деп көрсетілген, – деп міңгірледі ол.

– Әй, бір жексұрынсыңау. 
Оның қымқырып алған еріндері бо

зарып, долданған көздері қанталап 
шүңірейіп шарасынан шығайын деп тұр.

– Сен әлі өкінетін боласың.
– Кетшіей, ары. 
Мен орнымнан тұрып есікке бет ал

дым. 
Мен Кишиневқа қайтып келе жатқан 

поезда кенет купенің есігі ашылып, 
маған Қорғас заставасына баруға ұсыныс 
жасаған генерал басын сұқты. Кезбе
ге ұқсап киініп алған ол шөл даланың 
ыстығына әбден күйіпті.

– Сергей Михаилович сізді бір сәтке 
бола ма?

Мен оған ілесіп тамбурға шықтым.
– Сіз Черненконың жержебіріне 

әбден жеттіңіз.
– Сіз үйде біздің айтқанымыздың бәрін 

естідіңіз бе?
– Әрине. Сіз оның көңілкүйін 

біржолата құлазытып кеттіңіз.
– Мені не күтіп тұр?
– Иә, Мен осы үшін мен сізге келдім. 

Мен қазір сізге бір адамды танысты
рамын, ол кісі сіздің көзіңізге түспей 
күзететін болады. Қасыңыздан көрсеңіз 
шошып кетіп жүрмеңіз.

– Яғни, қастандық жасау қаупі 
сейілмейді ғой?

– Жоқ.
– Менің туысқандарыма кесірі тимей 

ме?
– Меніңше, жоқ сияқты. Олар 

куәгерлер емес.
Біздің қасымызға ақсары шашты, 

кекілін бір жағына қарай қайырған мығым 
денелі жас жігіт келді.

– Міне, танысып қойыңыз, мынау – 
Коля. Бұл сіздің күзетшіңіз. Коля, бұл – 
Сергей Михаилович. 

Біз қол алыстық.
– Сіздерді тіл табысып кетеді деп 

үміттенемін. Сіз мені кешіріңіз, менің 
тез жоғалуым керек. Аздан соң, түсемін. 
Көріскенше. 

Генерал келесі вагонға өтіп кетті. Мен 
Колямен қалдым.

– Сергей Михаилович, біз екеуміз 
келісіп алайық, ешқашан да, қандай 
жағдайда болса да сіз менімен 
таныстығыңызды мойындамаңыз. Маңыз
ды бір нәрсе хабарлағыңыз не айтқыңыз 
келсе, қалпағыңызды сәл көтеріп 
қойсаңыз жеткілікті. Ар жағын өзім 
реттеймін. 

– Жақсы.
– Қажет болса, қазірде екеуміздің 

бірге тұрғанымызды көрмегені жақсы. 
Біз қол қысып қоштастық.
– Есіңізде болсын мен әрқашан 

жаныңыздамын, сондықтан да купеңізге 
бара беріңіз. 

Біз тағы да қол алысып қоштастық.
 Арада екі ай өтті. Өзімнің күнделікті 

бағытым бойынша бойымның құрыс
тырысын жазып Кишиневтің бульварімен 
жүріп келем. Көшеден өтерде бағ
даршамның қызыл түсінің алдында 

тұрғам. Қасымнан ауыр жүк машиналары 
зулап өтіп жатыр еді, кенет арт жағымнан 
дауыс естілді де, ауыр соққылардың 
дыбысы шықты. Мен бұрылып арты
ма қарадым. Екі жігіт жан алысып, жан 
берісіп төбелесіп жатыр. Бірінің қолында 
пышақ. Ол алдыға ұмтыла берді де, қатты 
соққыдан ұшып барып, артындағы ағашқа 
соғылып, баяу сырғып жерге құлады. 
Екінші жігіт оның жанына келіп, құлап 
жатқанның тұмсығынан тағы да бір ұрып 
жіберді. Ол бұрылып маған қарағанда 
дауысым шығып кете жаздады. Менің 
көрінбейтін күзетшім Коля еді. 

1985 жыл.
Мен 76ға келіп қалдым. Ақылым 

айқын, есім анық жұмыс істеп тұр де
генмен, тұла бойым жайлы олай айта 
алмайсың. Ауарайы қолайсыз күндері 
белім сырқырап, аяқтарым қақсап, қатты 
ауырады. Неля менен оншақты жас кіші 
болғандықтан өзін әлі тың сезінеді, оған 
не дей аласың. Бүгін 10наурызда КОКП 
орталық комитетінің Бас хатшысы Кон
стантин Устинович Черненко қайтыс бол
ды. Осы қызметте ол тура 12 ай 25 күн 
отырды. Мен чемоданымды жинастырып 
қойып, Неляға қарап:

– Маған бір 200 сомдай бере салшы, – 
деп қойдым.

– Қайда жиналдың?
– Анаған барам. Өлгендігіне көзімді 

жеткіземін.
– Кәрі ақымақ. Оны барлық газеттер 

мен теледидарларда әлдеқашаннан бері 
көрсетіп жатыр.

– Жарайды. Түсінсеңші бұл менің.....
– Жақсы, бара бер. Жолдан ұлыңа 

кіріп жағдайды біле кетерсің. 
Одақтар үйінің колонналы залында 

ашық табытта опадалаптан беті бозарып 
жатқан оған қарап тұрмын. Жұқа еріндері 
омырайып ішіне кіріп кеткен, кеудесінде 
жатқан қолдары семіп, көгімденіпті. 

– Естимісің. Міне мен де осындамын. 
Бұл дәл сол Петров. Мен әлі тірімін.

Маған сол сәтте Черненконың қастары 
дір етіп, айқасып жатқан қолының үстіңгі 
саусағы сәл жылжығандай болып көрінді. 

– Жолдас... Бұлай көп тұруға болмай
ды. 

Бұрылып қарадым. 
– Сергей Михаилович, бұл сіз бе? 
Алдымда мерекелік түрде киінген пол

ковник шеніндегі Коля тұрды.
– Амансың ба, Коля?
Маған жасалған сол күнгі 

қастандықтан кейін Коляны көрмей кетіп 
едім. Енді ыстық ықыласпен үнсіз қол 
берісіп ризаласудамыз.

– Тоқтаңызшы. Егер қаласаңыз, мен 
саяси бюроның мүшелері мен туыстары
на шекарада бірге қызмет істегендеріңізді 
айтайын..

– Қажеті жоқ. Менің Кучердің өлгеніне 
көзім жетті. 

(Соңы)
Орыс тілінен аударған 

Молот Мұсаұлы 
Солтанаев
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Адамға түрлітүсті бояуымен 
кем пірқосақтың көкжиекте ке
ріле қалғаны сияқты ғажайып 

көрініс күнде кездесе бермес. Сол көрініс 
оның кеңжарық кабинетіне көкжасыл 
көйлектің етек жағынан ақ балтыры 
ағараңдап өзі келіп кірді. Есіктен кірген 
әлгі сурет төбесінде құмыра толы су тұрса 
да шайқалмайтындай баппен қозғалып, 
өзіне қарай баяу жылжып келе жатты. 
Екі ортада сыртқы қаптамасы сыпыры
лып түсіп, жожоқ ол өзі бері суырылып 
шығып, е деп ес жиғанша шоқиып алдын
да отырды.

– Мынандай түріңмен қаражаяу жа
зарман болып керегі не саған?!

Біртүрлі ашуланып, әлденеге кектеніп 
айтты бұл сөзді. Бүкіл даңқтың биігіне 
көтеріліп болмастан өмірінің тоқтаусыз 
зулап өтіп бара жатқанына жыны келді. 
Тәнінен ерте көктемдегі тың жердің иісі 
бұрқыраған мына құба қыздың қасында 
шау тартқан бүркіттей қабарған өзін сон
шама қор сезінген. Өртеңдей қалың, бірақ 
көмірдей қапқара шашының алдажалда 
мойынға орала қалса бір бунап тастардай 
ұзын екенін де аңдап үлгерді.

Көз аясы көлеңкелі көрініп, қабағының 
асты саздау жердегі қара судай тұнжырай 
қалыпты. Тікірейген талтал кірпіктері 
мен қылшығы жыпжылтыр қою қара 
қастары сұлу жүзін сұстандыра мөрлеп 
тұр. Бұл ақын емес, бірақ жастау күнінде 
шығарған әлгі бір өлең сапалақтана есіне 
оралды.

Сіз үшін күйдім депсіз,
мен сізді сүйдім шексіз,
сол үшін кінәлама,
кездесіп тұрайықшы күнарада,
өтеді өмір солай,
сүймесең көңіл құлай,
кетерсің бір жігітке,
қимастан жас күніңді жылайжылай...
Құба қыздың тал бойы өзіне беріле 

икемделіп келе жатқандай көрінді. Бәрі 
қайта басталмақ па, қалай бұл жеңіле 
салмақ сонда? Сол бір жас күндерінен 
кейін қыз бетіне әйел баласыау деп 
қарамаған. Қоңыр үй, қоңыр бәйбіше, 
қара шәй, қара сия, бірақ ол өзінің 
тұқымы таза текті адам екенін жақсы 
білетін. Бар ұстанған дағдысы ақсүйектің 
дағдысы және уақыт құстың сүтінен бетер 
тапшы!

– Сонда сен маған неге келдің?!
– Сіздің кітаптарыңызды жастанып 

оқып өстім, аға.
Қыздың таңдайынан жіңішкелеу әдемі 

дауыс бокал соғыстырғандай сыңғырап 
төгілді. Құлағына қанша жағып бара 
жатса да сыр берген жоқ, ақ тамақтың 
бүлкілін де біртүрлі астарлы зымияндыққа 
жорыды. Қараптан қарап отырып өзегі 
ал кеп өртенсін. Жайшылық күнде де 
шамырқандырып жүретін жыны ата жау
ын көргендей атойлап кеп берді.

– Бүкіл қазақ жастанып оқиды менің 
кітаптарымды. Соны да сөз деп айтып 
отырмысың?

Үйреншікті әңгімесін бастап кеп 
жібергенде, «апырай, мынау неткен 
сұлу қыз?!» деген сөз көмейіне жары
са кептелді. Тұла бойынан шынында да 
жаңа сауған бие сүтіндей саумал леп 
есті. Ұстап көрсе білегі қолына мамықтай 
жұмсақ тиер. Жеңсіз көйлек аршыған 
жұмыртқадай аппақ иықтарын көзбен 
болса да еріксіз аймалатқан. Көкжасыл 
көйлектің қысқалау етек жағынан 
оқтаудай түптүзу екі балтырды да 
асығыс барымталап қайтты.

– Мен сізді пір тұтып келдім, аға. Сөз 
өнерін таңдап, жазушы болсам деген 
арманым бар. Бірақ ештеңе сұрап келіп 
отырғам жоқ. Асыл болмысыңызды бір 
көрдім, сол жетеді маған.

Сәл түріңкі қызыл ерін көз алдына 
дірілдей ашылып тосылды. Кітаптарында 
өзі хансұлтандарға талай ілестіріп 
жазған әйелзатының ашуын жақсы 
біледі. Сұлулықты менсінбегені намысқа 
тигендей қабылданғанын іші сезді. 
Біртүрлі соған жаны рахаттанып отыр. 
Емен есік сықыр етіп ашылмағанда 
мүлдем көңілін қалдыратын бір сөзді тағы 
жұмсап жібермек еді. Келген шойқара кісі 
оқыстан ат басындай алтын көргендей 
шұрқырай кетті.

– Ойпырай, сурет пе, адам ба? Түсім 
бе, өңім бе? Бұл неғылған жаратылыс?! 
Бұл суретті кім салған? Қандай қас талант 
тудырған?!

Шойқараның үйіріп әкетіп бара 
жатқан қылығынан адал асқа арам қолын 
малғандай жиіркенді. Құба қыздың өңінде 
қызғылт рең ойнай қалғанын көріп, 
тіпті атылып кете жаздады. Бақшиған 
көздері әйнектене сес білдіріп, ақсұр жүзі 

қанын ішіне тарта тікірейді. Ол тіктеніп 
қарағанда бір де біреу қарсы келіп тұра 
алмаған. Қынынан суырылып қалған 
қылыш өмірі бос қайтпаушы еді. Ана 
байғұсты да отырған жерінде қылпып ту
рап түсті.

– Бірақ, мынандай халтурщиктердің 
алдына барушы болма!

Жоқ жерден өре тұрған қызғанышын 
баса алмай, аяқ асты екілене ентікті. 
Қасына сағалап келіп жүретін шойқараға 
өмірі айтпаған сөзді аңдаусыз айтып 
қалды. Түкке тұрмайтын адам, бірақ 
құба қызды одан неге қызғанғанын өзі 
де түсінбей тұтықты. Сүмеңдеп кіре 
қалмағанда, алыстан арнайы іздеп кел
ген мына қыз баланы бақайшақ құрлы 
көрмей шығарып салғалы отырған, енді 
олай істегісі жоқ. Кранмен көтермесең 
қозғалмайтындай дүмі зіл тарта 
шөгерілген шойқара да аса саспай, 
жаңағы кісі өлтіретіндей тым ауыр сөзді 
басқа біреулерге опоңай апарып тели 
салды.

– Әдебиетті таланттар, ал әдеби орта
ны халтурщиктер жасайды.

Алдындағы шойқара қаншама томтом 
кітаптар жазса да, тап мұндай ақылды 
сөз айтады деп күтпеген. Біреу тауып 
кетсе қуанатын кім екен, ал мұның жыны 
қозады. Ел ішін әрбірі кішігірім оқиғадай 
дүмпінткен шығармаларының буы 
алтынның буынан бетер масайтқан көңілі 
ешкімді де, ештеңені де шен көргендей 
емес. Жетесі жетпегеннің ғана есесі 
кетеді, аты Матай екені рас болса, басы
нан өмірі сөз асырмақ емен. Сойып салса 
қан шықпасын біле тұра қайраулы тіл мен 
жақты алмастай жарқ еткізіп, тірідей іреп 
салды тағы.

– Аузымды бекер былғадың, Сәбет. 
Жөпшендіге сөз арнап шығынданбаушы 
едім. Жындардың да мұсылманы болады, 
білсең. Сен жай халтурщик емес, талант
ты халтурщиксің.

Қара адамның түрінің көгіс тартқанын 
осы жолы айызы қана анықтап көрді, 
ойпырымай сұмдық болады екен. 
Аударылған жердің қыртысы құсап 
көгістене жылтырады. «Осыған әйелдер 
неге келіседі екен?» деп таңырқады бұл. 
Ашуланып кетіп бара жатқан шойқараның 
салмағы екі есеге артқандай, еден ойбай 
сала шықырлап кеп берді. Артынан емен 
есік те қабырғаны жұлып түсердей бар 
салмағымен сарт етіп жабылды. Біреу 
жағынан бір тартқандай тіксініп, бойын 
тез жинап алды.

– Ағатай, бұл не қылғаныңыз?
– Менде жақсы көру жоқ!
– А?.. Не дейсіз?..
– Мен жақсы көре алмаймын деймін. 

Бірақ, өлердей қызғанам.
– Түсінбедім ғой, жан аға?
– Білмеймін... Сені жаңа көріп отыр

мын ғой... Сонда да қызғанып кеттім...
– Кімнен?.. Нені?..
– Нақ сені емес, әрине... Әдемілікті... 

Әдемілікті жаңағындай қара дүлейлерден 
қызғанамын... Дүниенің бәрін адақтап 
бітті осылар... Арамдап бітті...

Шойқара емен есікті сырттарынан 
тарс жауып кеткен кеңжарық кабинетте 
бұлар емес, басқа біреулер күңгіркүңгір 
әңгіме айтып отырғандай сезілді оған. 
Әйтпесе ауылдан келген ұяң қыздың 
бірден бүйтіп ашылып әңгімелесуі мүмкін 
емес қой. Мұның да кім көрінгенге қарбыз 

құсап қақ жарыла қалатын ұшқалақтығы 
жоқ. Осыны ойлаған ол салқынқанды жа
зушыдан қызуқанды кейіпкер болмысы
на дендеп еніп бара жатқанын емісеміс 
қана білді.

Малғұн барыстікіндей дөңгелене 
біткен жұмыр пішін қатуланса бір қысым 
сұсты, жұмсарып күлсе де біртүрлі сесті. 
Кабинет артындағы қараңғылау дема
лыс бөлмесіне келіп кіргенде ағараңдап 
сол дөңгелек жүзі ғана көрінді. 
Шақырайған жарықтан қараңғылау 
бөлмеге ауысқандағы алғашқы әсері –
қыздың сопайған бет әлпетінен бұрын 
сорайған сұлбасын жобалағаны болды. 
Жарық толық жетпеген жерде адамның 
беті сопайып, бойы ұзарып кетеді екен. 
Жарықты жарқ еткізіп жаққанда құба 
қыз жоқ болып кетті де, оның алдында 
қайтадан қаптамаға салынған жансыз 
сурет тұрды. Екі шетінен екі қолымен 
қыса ұстап, өзінен құлашы жеткен
ше алыстатып қайта қарады. Құдай 
біледі, суреттегі бұл құба қыз өмірде 
тірі кездессе селт етпес еді. Қайта ана 
Сәбеттей арам қолдылар ластап кет
кендей жиіркене қарауы әбден мүмкін. 
Себебі күнәдан пәк періште мұның 
қаламынан ғана туады және онда жан 
болмайды.

Ол суреттегі сұлуды быртиған 
саусағының сыртымен әрі менсінбей, 
әрі аялай сипады. Ары қарады, бері 
қарады, бойында әйтеуір бір кемшілік бар 
сияқты, алайда оның не кемшілік екенін 
таба алған жоқ. Қабырғаға сүйеп қойып, 
сәл шегініңкіреп барып тағы қарады. 
Бәрі орнында сияқты, сонда да бірдеңе 
жетпейтіндей көрінді өзіне. Егер отыра 
қалып, мына суреттегі қызды суреттеп 
жаза бастаса, кемшілігі бір жерінен бол
маса бір жерінен табыла кетер еді. «Е, 
неге байқап көрмеске» деген ой қанын 
қыздырып ала жөнелді де, ойынан тез 
айнып қалды. Онсыз да жазатын жұмысы 
бастан асады. Суретті енді көңілімді 
алаңдатпасын деп, теріс аударып қоя 
салды.

Қайтып кеңжарық кабинетіне шыға 
бергенде, кенептегі майлы бояудың еден
ге еріп ағып түскенін көрді. Аяғын тартып 
алып үлгермей, шетін басып кетті де таба
нына кір жұғып қалғандай тарпып сүртіп 
шығып кетті. Қызғылтқоңыр бояу жайы
лып барып, іркіліп тоқтап, паркет еденге 
сіңіп кете алмай мөлдіреп біраз жатты. 
Кенет, өлі бояуға жан біткендей жиыры
ла жиналып, жатқан жерінен суырыла 
көтерілді. Енді бір көзді ашыпжұмғандай 
уақытта тап сол жерде бойыбасын түзеп, 
жаңағы суреттегі көкжасыл көйлекті бой
жеткен тұрды. Бағанағыдай батыл емес, 
аяғын қымсына басып, ұяла қызарып, 
кеңжарық кабинетке ол да шықты. Өрімі 
босап қобыраған бұрымын арқасына 
ақырын лақтыра тастап, әуелгідегі 
орынға келіп именшектей, бірақ өзімсіне 
жайғасты. Жаңағы қызғылтқоңыр 
бояудың жұқанасы лыпып бетінің ұшына 
көшкені болмаса көп ештеңе өзгермеген 
сияқты көрінді бұған.

– Жазушы болу деген қияметтің 
қияметі. Қыл көпірден өткендей бір 
жағыңда от лаулап, бір жағыңда су 
шапшып жатады. Талайлар тұншығып 
өлген, күл болып жанып кеткен. Тән 
шыңғырғаннан, жан шыңғырған жа
ман.

Мен солардың дауысын күнде естимін, 
– деп ұзақ мәслихаттың басын бір 
қайырып тоқтады Матай.

Малғұн барыстікіндей жұмыр пішін 
іштей әлденеге қанағаттанбаса да әлдебір 
тоятты есіне алып, тілімен тұмсығын 
жалаған жыртқышқа ұқсады осы сәт. 
Құба қыз онымен жаны шыңғырған 
адамдардың ащы дауыстарын бірге естіп 
отырғандай омырауын алға сала, бар 
бойымен беріле емексіді.

– Бала күнімде біздің ауылға цирк 
келді. Сонда әлгілердің ішіндегі бір

бала қоздаған қыпқызыл шоқты 
жалаңаяқ басып өнер көрсетті. Бәрі 
таңқалды, мен таңқалғам жоқ. Менде 
балалық болмаған сияқты, өмір бақи 
қыпқызыл шоқтың үстімен жүретінімді 
сол кездеақ сезетінмін. Табаным 
күлдіреп күйіпкүйіп мейіз болды. Ал 
осы табанымның астындағы шоқты 
жатып та үрлейтін, тұрып та үрлейтін 
«достарым» иттің басынан көп, – деп 
жазушы көптен бойын буып жүрген 
арызарманын айражайра ақтарып 
салды.

Құба қыз ол маған қарап отыр деп 
ойлады, алайда тура қараса да жазушы 
оны мүлдем көрмей отыр еді. Көз алдын 
телегейтеңіз дүние көрінісі шырмап, 
құба қыз жалжал толқындардың арасын
да көбікке көмілген жаңқа құрлы болмай 
қалды.

– Менің ұлтымдай ұлт жер бетінде 
жоқ, бірақ оны адастырып жүргендер 
мақсатына жетіп те қалды. Адамзатқа 
арнап кітап жазатындарда ақымыз 
кетіп жүр. Солар өз ұлтына адамзаттың 
мүшесі еместей мұрын шүйіріп қарайды. 
Жылтыраққа әуес біздің ұлт кейде бала 
секілді. Кейде кісі танымай ма деп қорқам. 
Қызылдыжасылды батпырауық қуған ба
ладай шапқылап кетеді,– деп кесапатта
на кекірейді.

Малғұн барыстікіндей жұмыр 
пішін жұдырықтай болып түйдектеле 
түлейленді. Құба қыз оның ашуын да 
өзімсініп алған бұл кезде, бағынышты 
пейіл білдіріп монтанси қалған. Тіпті 
оның өстіп ашуланғанынан ләззат алатын 
секілді.

– Өз данышпанын өзі құдыққа та
стап жіберген халық бір адасса оңбай 
адасады. Дүниеде жақсы мен жаманды 
айырмаған жаман. Ондайлар арамыз
да әлі жүр балақтан тартып, балтырдан 
қауып. Біз ішіне шайтан шықпастай бо
лып кірген елміз. Сол шайтан елді маған 
да айтақтайды, оған да айтақтайды. Мен 
бұл елден кетпесем болмайды енді, ондай 
мүмкіншілігім бар, – деген жазушының 
шатынаған домалақ көздерін ыза жасы 
кіреукеледі.

Құба қыз ұмсынып, оның жасын сүртіп 
алғысы келді, өзіне солай істеуге бұдан 
былай толық қақы бар тәрізді көрінді. 
Алайда жазушы жасын кері жұтып алды 
да ол шошып кетті.

– Мейлі, бұлар қадірімді білмесе 
де, кейінгі ұрпақ білер. Сендер де нені 
ұғасыңдар? Көкіректерің көрбілтеленіп 
қалған. Оны аршуға уақыт керек. Қазіргі 
армандап іздеп келіп отырмын дегенің 
бос сөз. Бірақ алған бетің түзу екен. 
Алдыңнан жарылқасын, – деді де, – 
әйтеуір әлгіндей халтурщиктердің қолына 
түспегеніңе де шүкір,– деп, бар шаруа 
соған тіреліп тұрғандай нығыздалып бір 
сөзді тағы қосты жазушы.

Малғұн барыстікіндей жұмыр пішін 
іштен қыстығып тер шыққандай

сәл жұмсарды. Құба қыз көңілі 
біржола қалып, итқұс сілікпелеп тастаған 
жемтіктей илектене төмен тұқырды. 
Сөйтіп әңгіме аяқтала бергенде кеңжарық 
кабинетке асығыпаптығып, сүрініп
қабынып суретші кірді. Әлдене лып ет
кендей болды, тысырлаған дыбыс та тез 
басыла қалды, көріністің сөйтіп жылдам 
өзгергені сонша, ешкім ештеңе байқаған 
жоқ. Тағы екіүш минөт өткенде суретші 
қалбалақтап, майлы бояумен салынған 
картинасын өңгере көтеріп кетіп бара 
жатты.

Өнер
әңгіме

Жүсіпбек
ҚОРҒАСБЕК
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ӘЖЕ РУХЫМЕН СЫРЛАСУ
Жаным менің гүлденеді далада, 
Сенің сөзің шындық екен, рас апа. 
Қайырымы қазаққа аз қалада, 
Мейірбандық жайлы соғып пәлсапа. 
 
Өзіңді аңсап отырғаным міне, енді, 
Тағдырдың бұл бір жазуы шығарау. 
Қатырады сан сауалдар сілемді, 
Жүрегімнің тұсындағы шық анау. 
 
Қайшылайды жас жанымды егесті ой, 
Иіпиіп жұмсақтыққа әкелген. 
Тірлік дәмі сондай тәтті емес қой, 
Мәмпәсидей сен дүкеннен әперген. 
 
Іздейтіні жайлы мекен, ылғи ық, 
Бұл қаланың ережесі бағзыдан. 
Қабағына көрмеген еш мұң жиып, 
Жыланның да басына ақ тамызған. 
 
Қайран әжем, 
Пейілі кең ұқсайтұғын бақшаға, 
Текеметі түрлі күй де сырмағыән. 
Өкіметің өлшеп берген ақшаға, 
Ел қатарлы күнін көріп жүр балаң. 
 
Арқаңыздан түспейтінбіз күн ұзын, 
Келмес жаққа кете бардың жылыстап, 
Арқасынан түспейін деп өмірдің 
Мен жалынан ұстап алдым уыстап. 
 
Қадап қойып қанқу дейтін сүңгіні, 
Қарққарқ күліп сырт жағымнан жатты 
кей. 
Мейрімге шөлдеп жүрмін бұл күні, 
Жан қалтаңнан үзілмейтін тәттідей.

 
ТАҢБАЛЫ ТАС

Сақ деген батыр адам, аңғал адам, 
Қисайса түзеуге әзір сәл бағанаң. 
Зердесіне түйіп ап тағылымды, 
Тарихын тасқа жазып таңбалаған. 
 
Қонақ келсе бұл халық қарбаласқан, 
Дәм таттың ба «ет» дейтін арман астан. 
Сонау, сонау заманда, ықылымда, 
Өркениеттің өзіне таңба басқан. 
 
Жұлдыздай жарқыраған жанып көктен, 
Уақытқа таңбасын салып кеткен. 
Тарихы сондай ауыр болғасын да, 
Таудайтаудай тастарға жазып кеткен. 
 
Ат мінген, қой да баққан, түйе мінген, 
Халқымның қасиетін сүйемін мен. 
Сан шет елдік тамсанып жатқан сырды, 
Аңғал бабам көңіліне түйе білген. 
 
Шежіре шерткен тасқа сөнбесін деп, 
Айтпаймын мақтан етіп өңгесін көп. 
Сақтардай садақ тартып тұрам ылғи, 
Елімізге еш қауіп төнбесін деп.

 
САҒЫНЫШ

Жіберсеңде Ұрымға, Қырымға айдап, 
Жырымменен жеткізем сырымды айғақ. 
Ауылдағы ақ көңіл ағайындар, 
Бірің шекер болғанда бірің қаймақ. 
 
Осындайда күй  қобыз тартылмай ма, 
Желідегі қара өлең ағытылмай ма. 
Әр ісіме батамен бақ беретін, 
Ассалаумағалейкум, қартым қайда. 
 
Жөн білетін және де еп білетін, 
Торта құртын өреде кептіретін. 
Зер кимешек киетін зерлі әжелер, 
Тәтті беріп текемет тептіретін. 
 
Бірге болып іргеміз, бірге аспаным, 
Өздеріңдей ешкіммен сырласпадым. 
Іліптартып әзілмен жүретұғын, 
Сағындым құлынтайдай құрдастарым. 
 
Көңілдің шоғын кімдер маздатпады, 
Өткен шақтан айтайық қозғап тағы. 
Сөзге ілініп қалмайық деп қорқатын, 
Сол бір қызды сағындым саз жақтағы. 
 
Сағындым ауылымды бағы бар шын, 
Бауырларым жанымнан табыларсың. 
Қала жақтан бұйырған несібесі, 
Бір ұлыңды сен  дағы сағынарсың.

Ерғазы МАНАПҰЛЫ: 

Арқас таудың басынан 
жыр асырдым...
Құстар да қайтты базарын жаздың 
тарқатып, 
Салатын сән жоқ баяғы әнге шырқатып. 
Қызыл жар сынды қызарып күнге 
қараған, 
Көңілімде күмбір қатпарлы ойлар тұр 
қатып. 
 
Өзіңмен өткен сәттік мезет те бас 
бармақ, 
Күлетінбіз тегі жұмбақтап сырды 
астарлап. 
Қосынын тігіп арғымақтарын арқандап, 
Миымды енді естеліктер келіп басқармақ. 
 
Екеуміз бірге еркелеп күлген шақтардан, 
Санамда менің қыпқызыл шоқтар 
сақталған. 
Өсектің суы секілді өрекпіп өрге ағатын, 
Көкірегімнің түбіне түйіліп қалды тәтті 
арман. 
 
Қайда да кеттің қиқулы шақтар думанды, 
Думанды күнге сезімнің жүзін жуғамды. 
Өткен шақтардың сырмағын сілкіп 
қаққанда, 
Жүзімдей жүзің жарқ етіп, осы бір өлең 
туғанды.

 
БАҚЫТ 
ЖАЙЛЫ

Бақыт деген немене өзі ұға алсам, 
Көптігі ме қалтаңдағы теңгенің. 
Өмір көрген ағалардан сұрасам, 
«Бағың дейді жеңілгенің ...... жеңгенің». 
 
Мағыналы аталы сөз, мақал мың, 
Жол көрсеткіш белгісіндей бақыттың. 
Күрмеуі көп күрең ойға маталдым. 
Өзөзімді жұбаттым һәм қағыттым. 
 
«Бақыттымын дейді жарым үйдегі, 
Тез атансақ, бақуатты, барлы адам». 
Байлар қанша дәл осындай күйдегі, 
Бақыт іздеп, аласұрған, зарлаған. 
 
Бақыт деген немене өзі ал сонда, 
«Бақыттымын» дей алам ба бір күні. 
Өткінші өмір құрсауында қалсам да, 
Бақыт іздеп сарылғаным күлкілі. 
 
Жалғаныңыз шын жалған, жә, дауласпа, 
«Бақыттымын» дей алмаймын құбақұп. 
Өзі өлшеулі ғұмырымды әу баста, 
Ұрлап жатса сағат сайын уақыт.

 
НЕСИЕ

Қызбағасын өткен күнде шекеміз, 
Мирасқа пұл қалмағасын нетеміз. 
Адалдықты кепілдікке бердікте, 
Уысуыс ақша алғамыз кеше біз. 
 
Бай ұлындай балпаңбалпаң басқан ек, 
Бәрінің де нарқын нән ғып тастап ек. 
Жарнамадай алдамшы екен барлығы, 
Кепеш күндер қайта орнады басқа кеп. 
 
Дағдарыс деп отырсақ та тұрсақта, 
Далдадалда күй кешеміз бұл шақта. 
Аш балықтай қылқытқасын теңгені, 
Жем боп еніп кеткеннен соң құрсаққа. 
 
Наразы боп, нали берме, мұң шақпа. 
Алған едік ойланбастан сертпенен, 
Құр қалардай банк бөлген кертпеден. 
Вирусы бар бәле екен ғой білмеппіз, 
 
Тең екен ғой ауруменен, дертпенен. 
Ақша деген кір емес пе қолдағы, 
Әйтседағы тіршіліктің сол мәні. 
Өзі ауыртқан Үкіметтің мейірлі, 
 
Ұшықтауға теңгемен қордағы. 
Үшкіріп кеп жіберсе ғой болғаны, 
Өнер еді үміттердің солғаны. 
Ұшар еді аппақ арман тордағы, 
Бір үшкіріп жіберсе болғаны. . . 
Түшкіріп. . . 
Рас екен.

ТІЛЕК
Махаббаттың маздап жанып алауы, 
Жүректердің орындалды қалауы. 
Көңілдері тәтті арманмен көктеген, 
Жас отаудың желбіресін жалауы. 

Ағытылсын қуаныштың тиегі, 
Атаананың ұзақ күткен күйі еді. 
Жас отаудың мықты болсын іргесі, 
Берекемен өрнектелсін жиегі.
 
Асыптасып қалатұғын күн бүгін, 
Ырыс еніп түрсін үйдің түндігін. 
Атаананың қос еркесі қосылды, 
Мойындатып өмір өзі шындығын. 
 
Құлындары арманына жеткесін, 
Атаанасы ырымдарын жөткесін. 
Өздеріңдей жас отаумен жарасып, 
Егемен ел өсіп, өнсін, көктесін.

 
МЕН ӨЗІҢЕ МӘҢГІЛІК 

ҚАРЫЗДАРМЫН

Азамат болып қалыптасуыма, 
қанатымның қатаюына үлкен еңбек 
сіңірген 
аяулы ұстаздарыма арнаймын

Мектеп үйі – бесігім тербетілген, 
Мен де өзіңде еркелеп ер жетіп ем. 
Көп үмітті көктетер, дәл өзіңдей, 
Еш бір сая таппадым жер бетінен. 
 
Сақшысы тазалықтың алтын ұям, 
Тірі болсам жанымның нәрін кұям. 
Өзіңде өткен алаңсыз күндерімді, 
Тәлкегі мол тірлікке қалай қиям. 
 
Болады ма қиялым мұнша қалың, 
Сыздықтаған сәуледен сыр санадым. 
Шағылғанда терезем шындық іздеп, 
Өзіңе келіп жиі мұң шағамын. 
 
Бұлқынып көгенінде бұла сырдың, 
Арқас таудың басынан жыр асырдым. 
Өзің берген тәлімді бойтұмар ғып, 
Тасып жатқан айдынға құлаш ұрдым. 
 
Балалығым асыр салған сән кұрып, 
Өмірімді өрнектеген ән қылып. 
Қанатымды қатайтып көкке ұшырған, 
Мен өзіңе қарыздармын мәңгілік.

ӨМІР ӘЛІППЕСІ
Тірлік заңын сан жаттап, 
Түсінбейақ қойғаным. 
Жүргеніммен қалбақтап, 
Ал бір басқа ойларым. 
 
Қарға біткен қарқылдап, 
Қыранбыз деп шулайды. 
Өзінөзі алқымға ап, 
Жүрек құрғыр тулайды. 
 
Қара жерді басамын, 
Өкшем болса сүпсүйір. 
Өз жолымды қашадым, 
Шың басына тік те иір. 
 
Падишасы көңілдің, 
Мен, мен, мен едім. 
Әліппесін өмірдің, 
Тауыса алмай келемін.

УАҚЫТҚА УӘЖ
Өмір неткен сөз жұмбақтай күрделі, 
Шешуінен қалам ылғи жаңылып. 
Тарқатылса танымымның күрмегі, 
Айқай салып шыға келем қағынып. 
 
«Ақылыңның құдығына түкірдім, 
Өз пәлсапам асырыпақ келеді» 
Дейді ағайым. Жауабына кідірдім, 
Жынды сөздің неше атасы кеп еді. 
 
Қымырандай қымызыңды ашытқан, 
Ойлар мені келіге сап түйеді. 
Қарауларды сөзе аламын қашықтан, 
Бірақ кімнің қышиды оған иегі. 
 
Талдың басын жел иеді тәкәппар, 
«Қардың басын қар алады» ежелден. 
Уақытқа өз уәжіңді жалғап қал, 
Асып бара жатқанында кезеңнен.

 
АЗАТТЫҚ

Өрге қарай домалаған бақ тасы, 
Өктемдіктің белгілі елге жақпасы. 
Желтоқсанда шытынады сөгіліп, 
Мұз құрсанған империя қақпасы. 

«Жаным – арым садағасы» анықты, 
Бабалардан осы өсиет қалыпты. 
Озбыр жүйе жұтқысы кеп жанықты, 
Дархандығы даласындай халықты. 
 
Жұта алмады, керісінше қирады, 
Көктен келіп тоғышардың сирағы. 
Жұлындасып кеткен әбден жүйесі, 
Ұлт пен ұлыс есін әрең жинады. 
 
Тілерсегін қиған тозақ, азаптың. 
Тәуелсізбін бүгін міне, азатпын. 
«Ақтабаннан...» аман қалған аштықтан, 
Ар жолында жанын қиған қазақпын.

 
АЙЫ ТУДЫ 
ЕЛІМНІҢ...

Алыстап елден, жерден де, 
Атам мен әжем шерменде. 
Тартыпты тілдің азабын, 
Қытайдан ауып келгенде. 
 
Анда да арыз айтыпты, 
Мұнда да арыз айыпты. 
Тасқа соғылып маңдайы, 
Жігері құм боп қайтыпты. 
 
Қанына талай от тепті, 
Қазақша айтса «жоқ» депті. 
Төлқұжат алар кезінде, 
Батырбек «Вадим» боп кетті. 
 
Тал қармап қалды Есілі, 
Жәутеңдеп қалды жесірі. 
Кеудесін басты өр ұлдың, 
Тіл білместіктің кесірі. 
 
Зарыққан жанды жол күтіп, 
Олай да бұлай орғытып. 
Етектен тартты есерлер, 
Орысшасымен қорқытып. 
 
Содан да болар кім білсін, 
Былдырлаған бүлдіршін. 
Балаң да балаң кезімде, 
Айтқызып маған сан дүркін, 
 
«Дай хлеб» деген бір сөзді, 
Мақтандыай атам қауымға. 
Бір қойын сойып ақыры, 
Той жасап берді ауылға. 
 
Ал әжем болса, күн – өзі, 
Атама қайшы мінезі. 
Арқасына мені сап алып, 
Желмаядай жүзеді. 
 
Айналады толғанып, 
Жаны бір менімен, ол да анық. 
Шатықты талай салсақ та, 
Көрген жоқ шыбық қолға алып. 
 
Етік қып алсақ мәсіні, 
Жекіген емес әсілі. 
«Орыс келеді» деп қорқытып, 
Зәремді алатын – тәсілі. 
 
...Ержеттік біздер осылай, 
Орыстан қорқып, тасымай. 
Бас қала өгей баладай, 
Қарсы алды бізді, япырай. 
 
...Тәңірі түзу қарапты, 
Шуаққа бөлеп алапты. 
Бағына біздің толқынның, 
Тәуелсіздіктің таңы атты. 
 
Иманым және ұяттай, 
Миуалы да мияттай. 
Айы туып келеді тілімнің, 
Құбыла жақтан қияқтай. 
 
Жыр теңіз болып толқытып, 
Мұз теңіз болып толқытып. 
Қазақшамменен жүремін мен, 
Тіл білместерді қорқытып. 
 
Өз тілін білмес дүмше ғой, 
Менде жоқ бүгін бүрсең ой. 
Осыны аңғал атамның, 
Аруағы сезіп білсе ғой.
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ЖАЗЫЛЫМ2019
Құрметті оқырман!

Газетімізге алдағы 6 ай лыққа 
жазылу бас талды. Осы сәуір, ма
мыр, маусым айларында «Жар
кент айнасы» газетіне 6 айға 
жазылу «Қазпоштаның» бар 
лық бөлімшесінде жүр гізіледі. 
Индексіміз – 65161. 6 айға жа
зылу бағасы – 1232 теңге. 

СПОРТ БОЛСЫН СЕРІГІҢ

«Сау дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен бақытты 
болады өмір» деп сыршыл ақын Мағжан Жұмабаев 
жырлағандай мектептің басты міндеті: бастапқы білім 
берумен қатар, жанжақты жарасымды, жүйелі рухани 
тәрбие беру және шәкірттерді салауатты өмір салтына 
бейімдеу болып табылады. Қазіргі таңда дене тәрбиесі 
пәнін оқыту өзіндік жүйемен ерекшеленеді. Бала 
денсаулығы дұрыс болса, сабаққа да ынтасы барынша 
жоғарылап, барлық бағыттағы ізденістерімен ерекшелене 
бастайды. Спортты серік еткендер сергектіктерінің 
арқасында сабаққа зейін қойса, құрбықұрдастарын 
қоғамдық шараларға тартуда да белсенділігімен көзге 
түседі. Мұны балалар мен жасөспірімдер денсаулығын 
зертеуші ғалымдар баяғыдаақ дәлелдеген.

Осыны жақсы түсінгендіктен мен балаларға 
ойнаудың қырсырын үйрете жүріп, шәкірттерімнің 
спортпен айналысуын қадағалап қана қоймай, орынды 
талап қоюды ұстанамын. Спортты жақсы көретін 
жасөспірім күнделікті жаттығуларынан соң бойлары 
жазылып, сабақта да ойлары сергек жүреді. Сондықтан 
да әрбір өскелең жас жеткіншектің жаттығу жасауы күш
қуатының артып, көңілді жүрулеріне жол ашады. Бұл 
ретте ең әуелі дене тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген жөн. 
Оның ең оңай түрі қандай да қарапайым жаттығулардың 
түрі – жүгіру. Бұл баланың дамуына, бойының қалыпты 
өсуіне, дене қимылының ширақ болып, аяқ бұлшық 
еттерінің қатая түсуіне зор әсер етеді. 

Өзім жұмыс істеп жатқан Жамбыл атындағы орта 
мектебінде үлкен спортқа қанат қағар дарынды 
балалардың шығуына қолдан келгенше жұмыс 
жасаудамыз. Бұл мектептің бір ерекшелігі Жаркент 
қаласындағы аудандық орталық стадионынан кейін 
бірденбір кең ауқымды спорт алаңы бар. Онда үлкен 
футбол алаңына қоса, олимпиадалық талапқа сай 400 
метрлік жүгіру жолдарымен емінеркін жаттығуларын 
өткізуге болады. «Театр киім ілгіштен басталады» 
демекші спорт баланың мектеп табалдырығын аттауынан 
басталады. Осы мектеп стадионынан үлкен спортқа қадам 
басқан бір шәкіртім Аят Ниязов бүгіндері Алматыдағы 
«Қайрат» футбол академиясында тәрбиеленіп жүр, 
сондайақ 10 сынып оқушысы Ислам Юлдашев күрес 
түрлерінің джиуджисудан гранпри жүлдесіне Дубайда 
өткен 2018 жылғы жасөспірімдер арасындағы әлем 
чемпионатында топ жарды. 

«Шынықсаң шымыр боласың» деген сөздермен 
оқушыларды тәрбиелей отырып, дені сау ұрпақ 
қалыптастыруға үлес қоссақ дейміз. Бала деген дайын 
балқытылған алтын ғой, оны қалай қалыпқа құйып, 
қандай мүсін жасаймын десе де мұғалімнің қолында. 

Сондайақ қазақта «не ексең соны орасың» деген 
мақал бар. Бала бойына бүгін дарытқан тәрбие күні 
ертең жеміс пен жеңіс болып өзімізге қайтадан оралады.

Сұлтанғазы ҚОҚАБИ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, 

 Панфилов аудандық №1 балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің оқытушы жаттықтырушысы.

Жаркент қаласы.

 Сан ғасырлық шежіресі бар Жетісудың Жаркент 
аймағы өзіндік қайталанбас киелі орындарымен, 
әсем табиғатымен елімізге танымал. Айнала 
қоршаған асқақ таулары, ақ көбіктен шашу шашып 
жататын асау өзендері мен күмістей көлдері, 
жұпар ауасымен қатар жанға жайлы тамылжыған 
ауа райы секілді табиғи кереметтерін айтып тауысу 
мүмкін емесау, сірә!

 Міне, сондай тамаша ғажайыптардың бірі – дертке 
шипа, тәнге саулық сыйлайтын табиғат ананың адам 
баласына арнаған керемет тартуы «Жаркент Арасаны». 
Қолда бар мәліметтерге сүйенсек шамамен бір ғасырдан 
астам тарихы бар осынау киелі мекен бұрындары 
«Қу Арасаны» аталған екен. Емдік бұлақтары бар бұл 
қасиетті орынның дертіне дауа іздеген қаншама адамға 
өмір мен үміт сыйлағанын көнекөз қарияларымыздан 
талай естіп, құлағымызға сіңіріп өстік. Осынау киелі 
жердің мемлекет қамқорлығына алынып, тұрақты түрде 
ел игілігіне айналуы өткен ХХ ғасырдың, нақтырақ 
тоқталар болсақ, 1962 жылы іргесі қаланған «Жаркент 
Арасан» ауылының орын тебуі мен Қазақстанға еңбегі 
сіңген дәрігер, Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері 
Р.Тіленшиев ағамыздың атымен тығыз байланысты. 
Сөйтіп, бұрындары «Қу Арасан» аталған осы бір киелі 
жер 1967 жылы қайта құрылып «Жаркент Арасаны» 
болып өзгертілген екен. Сол алғашқы ашылған жылдары 
Алматы қаласындағы ғылыми зерттеу институтының 
курортология бөлімінде жанжақты сараптамадан 
өткізіліп, құрамында; радон, хлор, сульфат, натрий 
минералдары бар емдік су екендігі анықталған. Содан 
бергі жылдары көптеген адамдардың түрлі ауруына ем 
болып, атағы алысжақынға мәлім болып, ел мүддесіне 
мүлтіксіз қызмет етіп келеді. Орналасқан жері: Алматы 
облысы, Панфилов ауданындағы бастауын Жетісу 
Алатауының мұздықтарынан алатын Бурақожыр өзенінің 
батыс жағалауында орын тепкен, Жаркентке келер 
жолдағы Көктал ауылынан 24 шақырым қашықтықтағы 
тау етегінде, теңіз деңгейінен 1200 м биіктікте жатыр. 

Талай жанның көңілдегі кірбіңін кетіріп, сан 
түрлі аурулардан құлан таза айықтырған осынау 
киелі шипажай адам ағзасындағы: қан айналымы, 
орталық жүйке жүйелері, аяқ – қол, буын және тері, 
гинекологиялық сырқаттар, ревматизм, І, ІІ дәрежелі 
гипертониямен қатар ұйқысыздық, шала салдану, І, ІІ 
дәрежелі бедеулік т.б. көптеген ауруларға мың да бір 
ем екендігі көпшілікке мәлім. Адам ағзасының сауығуына 
медициналық ем алумен бірге аталмыш шипажайдың 
орналасу жағдайының да өзіндік әсер ету ерекшелігі көзі 
ашық, көкірегі ояу талай жанды тәнті етті. Неге десеңіз, 
айнала қоршаған тау пирамидаларының етегіндегі мөп
мөлдір, суы тастай тау өзенінің жағалауы, түрлі өсімдіктер 
әлемі мен таза ауасы бар табиғат ландшафтысы, ақырын 
келіп аймалар тау самалының табиғи үйлесімділігі кез – 
келген науқастың сырқатынан тез айығуына оң ықпал 
ететін ауа райы бар орта қалыптастырады. Осындай 
ғажайып табиғи құбылысқа емдік қасиеті бар радон 
ыстық бұлақтарын қосыңыз, мінекей осы бір таңқаларлық 
табиғи астасудың әрбір ем алушы адам ағзасына күш 
беріп, көтеріңкі көңілкүй мен қатар емделген жанның 
сауығуына қолайлы жағдай туғызып, жанына жағымда 
әсер сыйлауын сөзбен жеткізу қиынның қиыны. Оны тек 
көзбен көріп, жан дүниеңмен сезіну қажет. 

  Сонымен қатар емдік сауықтырудың мынадай  
физотерапия, инемен емдеу және емдік дене шынықтыру 
тәсілдері де кеңінен қолданылады. Енді емдік сауықтыру 
шараларының базасын атап көрсетер болсақ, олар 
мынадай болып жіктеледі:

1. Радон ванналары
2. Су астындағы үгу
3. Гинекологиялық суару
4. Минералды суды мөлшермен ішу
5. Стоматологиялық суару
6. Физио емдеу
7. Балшықпен емдеу

ЖАРКЕНТ 
АРАСАНЫ – 
ШИПАЛЫ 
СУЛАР 
МЕКЕНІ

8. Ине терапиясы
9. Оттегі коктейлі
10. Үгу
11. Теренкур
12. Механикалық үгу
13. Тау туризмі
14. Емдік денешынықтырулар
 Міне осындай емдеу шараларымен бірге ұжым 

мүшелерінің шипажайдағы ем алушылырға деген 
жылы, ізетті қарымқатынас жасауы мен кезкелген 
демалушының назардан тыс қалмауы көпшіліктің 
көңілінен шығуда. Және де тамаққа бара алмайтындардың 
ас – суын сол бөлмелеріне әкеліп беруі, күніне бес 
уақыттық ас мәзірінің ұсынылуы және бар. Сондайақ, 
әр емделушінің денсаулығы мен көңіл күйінің жақсы 
болуы күндіз – түні қадағаланумен бірге бас дәрігер 
К.Ыдырысовтың аурудың түрлері, белгілері, ем қабылдау 
тәртібі және жасалған емнің ағзаға әсері, нәтижесі 
жайлы оқитын лекциялары мен түсіндіру жұмыстарының 
өзі бір төбе. Жаркент өңірінің інжу – маржанына 
айналған осынау емдеу сауықтыру шипажайының 
даңқын естіген алыс – жақын шетелден, ұлан байтақ 
еліміздің әр тарапынан келіп жатқан демалушылар 
саны жылдың төрт мезгілінде де толастаған емес. Әуелі 
десеңіз республикадан тыс  Ресей, Швейцария, Қырғыз 
Республикасы, Грузия, Германия мен Атлант мұхитының 
арғы жағындағы АҚШтың Солтүстік Дакота штатынан 
келіп демалып, емделіп кеткен қаншама адам бар. 
Адал еңбек пен мейірімділік, ізеттіліктің куәсі болған, 
осы «Жаркент Арасаны» емдеу сауықтыру кешенінде 
әр жылдары келіп демалып, ем қабылдаған жандардың 
ыстық ықластары республикалық баспасөздерде кеңінен 
жарияланып жүр. Мәселен, еңбек ардагері Б.Арапов 
және де Р.Төлемісов, Л.Емеляненко т.б. абзал жандардың 
– «Жетісу», «Оңтүстік Қазақстан», «Огни Алатау», 
«Заман», «Айғақ» т.б. республикалық газеттерде жарық 
көрген алғыстары мен ыстық ықластарын дәлел ретінде 
атап өтуге әбден болады. 

 Қазіргі таңда «Жаркент Арасаны» емдеу сауықтыру 
кешеніндегі люкс, жартылай люкс бөлмелерінде заман 
талабына сай демалушылар үшін барлық жағдай жасалып, 
жоғары деңгейде жабдықталған. Оған шипажайлық 
сапалы қызмет пен демалушы жандарға шын көңілмен 
жасалатын қамқорлықты қосыңыз. Сонымен қатар 
қонақтардың бос уақытында шахмат, дойбы ойнауына, 
түрлі спорттық шараларға қатысуына және кітапхана, 
күнделікті газет – журналдардың қамтылуы мен кешкі 
концерттік бағдарламалардың ұйымдастырылуы, 
сондайақ, демалушылардың көңілін көтеріп, мерейлерін 
тасытуға барлық жағдай жасалынған. Келіңіз, көріңіз, 
табиғаттың сұлулығына тамсанып, тау самалы аясында 
жақсылап демалыңыз, ағайын!

Қ. ИБРАЙЫМЖАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі.
 Жаркент қаласы.


