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Ақмешіт қызылордА болғАндА...
ЖАмбыл ЖАбАев – 175 Жыл

ТАРАЗДЫ 
ТАНИСЫЗ БА?

Кәсіпқой бокста бағын сынап 
жүрген Қамшыбек Қоңқабаев 
Алматы қаласында «МТК 
Қазақстан» промоутерлік компа
ниясының ұйымдастыруымен 
үшінші жекпежегін өткізді. 

Алатауда өткен бокс кешінің маңызды 
сәті Қамшыбек пен Сервер Эмурлаевтың 
жекпе-жегі болды.  Қос қарсылас WBO 
Asia Pacific титулын сарапқа салды. 
Құрама капитанының бұл жолғы қар-
сыласы қарымды еді. Сервер  кәсіпқой 
бокста 23 рет шаршы алаңға көтеріліп, 22-
інде жеңіске жетіп, тек біреуінде сүрінген 
тәжірибесі мол былғары қолғап шебері. 10 
раундқа жоспарланған кеш тартысқа толы 
болатыны Эмурлаевтың көрсеткішінен-ақ 
байқалды. Алайда жекпе-жек Қамшыбектың 
сериялы соққысынан кейін алтыншы 
раундта аяқталды. Себебі Эмурлаев одан әрі 
жұдырықтасуды жалғастырудан бас тартты. 
Осылайша, Қоңқабаев қатарынан үшінші 
жекпе-жегін мерзімінен бұрын жеңіп, өзінің 
кәсіби мансабындағы алғашқы титулына ие 
болды. 

Естеріңізге сала кетсек, Қамшыбек 
Қоңқабаев былтыр көктемде кәсіпқой рингке 
ауысқан болатын. Олимпиада лицензиясын 
жеңіп алған Қоңқабаев коронавирус 
пандемиясына байланысты турнирлер 
тоқтатылғандықтан бабын сақтап қалу үшін 
кәсіпқойлар арасында өтетін жарыстарға 
қатысуда.

Ж.ҚУАНЫШБАЙҰЛЫ 

жарайсың, 
қамшыбек!

1924 жылы Түркістан республикасы 
таралып, Жетісу және Сырдария 
өңірлері Қазақ (Қырғыз) АКСР-
іне қосылғандықтан халық саны 
35 процентке артты. Осы тұста 
Орынбордағы қазақ зиялылары 
орысы көп шет қаладан астананы 
қалың қазақ ортасына көшіруді қызу 
талқылап жатты. Жалпы ел астанасы 
қылуға ұсынылған қала көп.

Негізінде қазақ зиялылары астана 
етіп Түркістан немесе Ташкент қала-
ларын таңдамақ болады. Алайда 
кейбір тарих зерттеушілердің ара-
сында бас қаланы Орынбордан 
көшіру мәселесінің басы-қасында 
жүрген Сұлтанбек Қожанов «өз 
туған жері Түркістанға бүйрегі 
бұрды» деген әңгіме өрбімес 

үшін Ақмешіт қаласына тоқтаған 
деп айтылып жүр. Ал тарихшы 
Ахмет Тоқтабаевтың «Қазақстан 
астаналары» (Сен білесің бе?) 
кітабында қазақ интеллигенциясы 
Ташкентке көшіп бара жатқанда 
Сталиннен «тоқтатылсын» деген бұй-
рық жетіп, жол бойындағы Ақмешіт 
қаласы астана болып қалады деп 
жазылған. Тіпті кей тарихшылар 
астанаға Ақтөбе, Әулиеата, Атбасар 
ұсынылған делінген. Ақыры, 1925 
жылдың наурызында Қазақ (Қырғыз) 
АҚСР Орталық Атқару Комитеті 
астананы Орынбордан Ақмешітке 
көшіру туралы шешім шығарады.

орынбордан 
басталған 
керуен

АтАмекен, мен сені білемін бе?

Өткен жылдың қаңтар айында 
«Жетінші» арнада Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы Ленинград (қазіргі 
Санкт-Петербург) туралы «Ладога 
көлі – өмір жолы» «Құрсаудың 
қирауы» – «Прорыв блокады» деген 
деректі көрініс негізінде түсірілген 
көркем фильм көрсетілген болатын.

Ұлы Отан соғысының алғашқы 
айларында әлі жеңіліс дәмін 
татпаған саны мен сапасы жағынан 
басым жаудың солтүстік тобы 750 

мың солдаттары мен офицерлерін 
құрамында артиллерия, авиация танкі 
құрамалары бар 40 дивизиясымен 
қаланы және шекаралы аудандарды 
қоршауға алды. Қаланы үлкен 
жермен бөліп, халқын аштық пен 
жалаңаштыққа ұшыратып, Кеңес 
одағына моральдық-рухани соққы 
бермекші болды. Қала адам төзгісіз 
қиын жағдайда өмір сүріп, жеңіске 
деген құштарлықпен қорғанып өмір 
сүрді. 

ЖҮРЕКТЕН ӨШПЕГЕН 
ЖАМБЫЛ ЖЫРЫ

Аслан НҰРАЗҒАЛИ

4 бетте

Қазақтың қайсы бір жерін қарасаңыз да тұнған 
табиғатына көз тоймайды. Әрбір өңірдің өзіне сай 
сұлулығы бар. Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан 
ғайыр атырап, Ертіс пен Еділді жағалай қоныстанған 
жайсаң жұрт, Арқа мен Алатаудың арасын алып жатқан 
алтын бесік. Қазақстанның кез келген жері қазына. Бұл – 
бабадан мирас болған ұлы құндылықтар. Осындай өзіндік 
сұлу сипаты бар өңірдің бірі – Жамбыл облысы.

Жамбыл облысы  – еліміздің оңтүстігінде орналасқан. Іргесі 
Түркістан, Қарағанды облыстарымен және Қырғызстанның 
Талас, Шу облыстарымен көршілес. Аумағы Бетпақдаладан 
Тянь-Шаньға, Шудан Қаратауға дейін созылып жатыр. Жер 
көлемі – 144,2 мың шақырым.  

3 бетте

Қазақстанның Бас санитарлық дәрігерінің №9 қаулысына 
сәйкес 1 наурыздан бастап 1-5 сынып оқушыларына дәстүрлі 
білім беру басталды. Аймақтағы 1-5 сыныпта оқитын 81070 
мектеп оқушысы кеше мектеп қабырғасына барып, сабақ оқуды 
бастады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық білім басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова хабарлады.

– Жалпы облыс бойынша 301 мектепте 169 984 оқушы білім 
алады. Қазіргі кезде дәстүрлі білім беру форматында оқи тын 
оқушылардың саны кезең-кезеңімен өсіп келеді. Мәселен, 
облыста І тоқсанда 21 процент, ІІ тоқсанда 32 процент және 
ІІІ тоқсанда 42 процент оқушы сабақты мектепке келіп оқуда. 
Енді 1 наурыздан бастап 1-5 сынып оқушыларын ара лас 
оқыту форматында оқытуға рұқсат берілді. Яғни пәндердің 
70 проценті дәстүрлі, 30 проценті қашықтан оқытылатын бол-
ды, – деді білім басқармасының басшысы.

Осы орайда аймақтың бас ұстазы 1 наурыздан бастап 
қызылордалық 29 процент оқушы ғана қашықтан білім алып 
жатқанын айтты. Мектепке барып оқуға рұқсат етілген 1-5 
сыныптағы 82 201 оқушының 98,6 проценті дәстүрлі білім 
алуды бастады. Сондай-ақ аймақтағы 300-ден аспайтын 
оқушысы бар 123 мектепте 19 865 оқушы толығымен дәстүрлі 
түрде білім алып жатса, 178 мектепте 5 сыныптан жоғары 49 
103 оқушы онлайн оқуда. Одан бөлек түлек сыныптардағы 17 
949 оқушы аралас оқыту форматын жалғастыруда. 

Баспасөз жиынында білім басқармасының басшысы 
өңірдегі барлық мектептерде инфекцияның таралу қаупін 
азайту мақсатында дәстүрлі түрде білім алатын оқушылар 5 
сатыдан тұратын дезинфекциядан өтетінін тілге тиек етті. Бұл 
шараларды сақтау үшін жыл басында арнайы қаржы бөлініп, 5 
сатылық қауіпсіздік жүйесі толық қамтылған.

Мектеп формасына қатысты мәселе де бірыңғайланды. 
Жыл соңына дейін оқушыларға мектеп формасына қатысты 
қатаң талап қойылмайтын болды. Енді олар мектепке ұқыпты 
әрі өзіне ыңғайлы классикалық үлгідегі киіммен бара алады. 
Ал оқу жылына дайындалып үлгермеген, мектепке келуге 
дайын болмаған оқушылар әзірге үйде білім ала алады. Яғни 
мектепке қажетті киім, оқу құралдарын әлі алмаған оқушыларға 
ұстаздар сабақты уақытша онлайн жүргізбек. Сонымен қатар 
білім басқармасының басшысы созылмалы ауруы бар балалар 

да онлайн форматта оқитынын, олардың тізімі жасақталғанын 
айтты.

Негізінен қыркүйек айынан бастап аймақтағы 51 оқушы 
коронавирус инфекциясының симптомсыз түрімен ауырған. 
Ақзира Қасымованың айтуынша, олардың барлығы қазіргі 
кезде жазылған. Инфекциядан сақтану мақсатында барлық 
сақтық шаралары назарға алынған. Мысалы, дәстүрлі білім 
беру форматында «бір сынып – бір класс» қағидасы сақталмақ. 
Сондай-ақ әр сыныптың қоңырауға шығу уақыты да әркелкі 
болады. Бұл өз кезегінде балалардың шоғырлануының алдын 
алады.

– Бүгінгі күні еліміздің Бас санитар дәрігерінің қаулысына 
сәйкес 1-5 сынып оқушыларына дәстүрлі білім беру үрдісіне 
көштік. Енді мектебімізге 324 оқушы келіп, сабақ оқитын 
болды. Әр сыныпқа сабақ бір кабинетте өтеді, қоңырау кестесі 
де әртүрлі. Мектепте сақтық шараларын қатаң сақтау үшін 

бетперде тағып, антисептик қолданады. Мектепте барлық 
санитариялық талаптар сақталған. Бастысы, оқушылардың 
енді мектепке келіп оқитыны қуантады. Себебі дәстүрлі білім 
беру онлайн оқудан гөрі оқушыға да, ұстазға да тиімді, – дейді 
№171 мектептің директоры Бекзат Сағындықұлы.

Бұл жаңалыққа деген қуанышын ата-аналар да жасырмайды. 
– Баламның мектепке барып білім алатыны көңіл 

қуантады. Себебі мектеп қабырғасында, сыныпта отырып 
сабақ оқу балаға жауапкершілікті сезіндіреді. Онлайн оқу 
кезінде кей тақырыптарды түсінбей қалған жағдайлар болды. 
Ал енді мектепте, кез келген уақытта мұғалімнен сұрай алады. 
Біз енді ата-ана ретінде баламыздың қауіпсіздігі үшін сақтық 
шараларын сақтауға қажетті барлық жағдайды жасаймыз, – 
дейді Айнагүл Әділқызы.

А.ЖАЙҚОНЫСҰЛЫ

балалар мектепке барды
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Ақмешіт АптАлығы

Негізінде қазақ зиялылары астана етіп Түркістан немесе 
Ташкент қалаларын таңдамақ болады. Алайда кейбір тарих 
зерттеушілердің арасында бас қаланы Орынбордан көшіру 
мәселесінің басы-қасында жүрген Сұлтанбек Қожанов «өз 
туған жері Түркістанға бүйрегі бұрды» деген әңгіме өрбімес 
үшін Ақмешіт қаласына тоқтаған деп айтылып жүр. Ал 
тарихшы Ахмет Тоқтабаевтың «Қазақстан астаналары» (Сен 
білесің бе?) кітабында қазақ интеллигенциясы Ташкентке 
көшіп бара жатқанда Сталиннен «тоқтатылсын» деген 
бұйрық жетіп, жол бойындағы Ақмешіт қаласы астана 
болып қалады деп жазылған. Тіпті кей тарихшылар астанаға 
Ақтөбе, Әулиеата, Атбасар ұсынылған делінген. Ақыры, 
1925 жылдың наурызында Қазақ (Қырғыз) АҚСР Орталық 
Атқару Комитеті астананы Орынбордан Ақмешітке көшіру 
туралы шешім шығарады. 

Ендігі кезекте қазақ халқының бас шаһары болып 
саналған Ақмешітті дамыту мәселе жолға қойылады. 
Бұл тұста арнайы комиссия мүшесі құрылып, қаланы 
зерттеуді қолға алады. Астананы ауыстыру мәселесін 
талқылау отырысында зерттеуші комиссияның төрағасы 
болып Аспандияр Кенжин тағайындалады. Сонымен 
қатар комиссия құрамында Мұхамеджан Тынышпаев пен 
байланыс саласының төрағасы С.Ақаев болды. Ол кезде 

Сыр бойы табиғаты өте бай, қыстан жұтамай шығатын өңір 
болған. Өзгелер Сыр елі десе тоқшылық пен молшылықты 
елестеткен деседі. Алайда сол кездегі тек уезд орталығы 
болған Ақмешітті ел ордасына айналдыру тұсында біраз 
қиыншылықтар болған. Ал жалпы қала құрылысына 
елеулі үлес қосқан – қазақтан шыққан тұңғыш инженер-
теміржолшы Мұхамеджан Тынышпаев. 

Жалпы Мұхамеджан Тынышпаевтың аталған салаға 
келуіне әкесі себепкер болған. Қарапайым малшының 
отбасында өскен баланың ерекшелігін Тынышбай байқайды. 
Баласының бір отар қойды лезде санай алатын қасиетін 
байқаған әкесі, болашақта малшының өмірі күтіп тұрған 
балғын баланың тағдырын мүлде өзге арнаға бұрып 
жібереді. Мұхамеджанды 10 жасында Верный қаласында 
генерал Колпаковский ашқан «Верный ерлер гимназиясына» 
оқуға жібереді. Білім ордасында Мұхамеджан математика 
мен тіл меңгеру сабақтарын оңай меңгерген. Оқу 
үлгерімі де жоғары дәреже көрсетіп, оқуын І  дәрежемен 
тәмамдайды. 1905 жылы мектепті  тәмамдағанда гимназия 
директоры аудармашы қызметін ұсынған. Алайда ол Санкт-
Петербургтегі теміржол және байланыс корпусына баруды 
көздейді. Бұл ойын директор құптап, өтінішіне қол қояды. 
Кейінірек қызмет бабында ол Түркістанда Орта Азиядағы 
теміржол құрылысында инженер болып жұмыс істейді. 
Әмудария көпірі мен Түрксіб теміржолын салуға елеулі 
үлесін қосады. Онымен қоса Мұхамеджан Тынышбаев жаңа 
астана Ақмешітте қала құрылысын жоспарлау және оны 
жүзеге асыруда үлкен із қалдырған.

Ол мүшелік еткен комиссияның алдында Голощекиннің 
бірнеше тапсырмасы тұрды. Қазақстан Республикасы 
Президенті мұрағатында сақталған «Пояснительная записка 
к регуляционному плану столицы КАЗАКСТАНА» атты 
архитектор қол қойған құжатта жаңа астана құрылысына 
қойылатын талаптар жазылған. Біріншіден, Қазақстанның 
басты әкімшілік орталығының жерін белгілеу және орталық 
алаңда әкімшілік және комиссариат ғимараттарын салу 
қажеттілігі жазылған. Кейін орталық көше мен вокзалды 
шағын бульвары бар көшемен байланыстыру керек. Бұл 
қаланың болашақ орталық көшесі болатындықтан орталық 
алаң мен сауда орындарын салу тапсырылған. Сондай-ақ 
жоспарда жаңа әкімшілік орталық пен қаланың бұрынғы 
аумағын Карл Маркс, Полгорацко және Першина көшелері 
арқылы байланыстыру қажеттілігі жазылған. Қаланы 
жағалаумен байланыстыру, теміржолдың екі жағына да 
үйлер салу да жоспарға енген. Сонымен қатар қаланы 
гүлдендіру мақсатында көгал мен гүл егілмек болған.

Осы жоспарларды жүзеге асыру үшін комиссия дайындық 
жұмыстарына 200 000 рубль ақша бөледі. Vlast.kz сайтында 
2018 жылдың 30 қазанында Светлана Ромашкиннің «Красная 
столица: Как переносили центр из Оренбурга в Кызылорду» 
атты мақаласы жарық көрген. ҚР Президенті мұрағатынан 
алынған архивтерге сүйеніп жазылған мақалада Кенжиннің 
комиссиясы 1925 жылдың 20 ақпанында Ақмешітке аттануы 
қажет болады. 20 күнде комиссия Халықтық комитеттерді 
орналастыратын үйлер, монша, клуб, театр мен қойма секілді 
маңызды нысандарды орналастыратын мекеме немесе үй 
тауып, комиссия шешімін баяндау қажет болады. Сонымен 
қатар М.Тынышбаев қаланың санитарлық жағдайын, яғни 
сумен жабдықтау, жылу жүйесі мен бөгет, суару жүйелерінің 
жағдайын анықтау керек. 

Ол кезде тек уезд орталығы болған Ақмешіттің 1920 
жылғы санақ бойынша  9993 тұрғыны болған. Қалада ешбір 
фабрика, зауыт орны болмағандықтан халық тек саудамен 
айналысқан. Кенжин бастаған комиссия қала құрылысын 
жоспарлап, сол құрылыспен өздері айналысу қажет еді. Осы 
мақсатпен Кенжин бастаған топ Ақмешітке аттанады.

Болашақ бас қаланың келбеті көңіл көншіте қоймайды. 
Өйткені бұрын орталық сауда жолы болған қаладан 
еврейлерді көшірген соң коммерциялық сала кенде қалған. 
Революция мен азаматтық соғыстан кейін тұрғындар құрылыс 
туралы ойлауды да қойған. 1925 жылға қарай Ақмешітте 
небәрі 941 үй болса, оның 126-сы муниципалдық болған. 
Отын тапшылығына байланысты Богданов, Балтабаев және 
қалалық бақтардағы ағаштардан түк қалмаған. Ақмешітте 
ауыз су жоқ болғандықтан құдықтан су алып ішуге мәжбүр 

болған. Телефон жүйесінде тек 12 абонент, ал жарық тек 
вокзал аумағындағы жерде, емделушілер үшін тек 15 төсек 
орны бар екі дәрігер жұмыс істейтін бір емхана қызмет 
еткен. Бұл мәселені баяндаған комиссия дәл осы жерге 83 
мемлекеттік мекеме мен 1300 қызметкерді орналастыру 
үшін барлық жағдайды жасауға міндетті еді.

Ақмешітте қызмет етіп жүрген комиссия әр 3-4 күн 
сайын  жиналыс жасап, түнгі уақытқа дейін талқылайды. 
1925 жылдың 4 қаңтарындағы мәлімет бойынша қалада 225 
жұмыссыз адамның тек 10-15-і ғана құрылысшы болған. Бұл 
көрсеткіш жаңа астана құрылысына тым аз еді. Оның үстіне 
құрылысқа қажет ағаш, цемент, бояу, әйнек пен қаңылтыр 
секілді заттар тым жеткіліксіз еді. 

Тынышбаев комиссия отырысында қалада 387 080 
шаршы метр тұрғын аумағы бар екенін, оларды жөндеуге 
240 490 рубль қажеттігін және қаладағы 3 монша болашақ 
астана тұрғындарына қызмет етуге қауқарсыз екенін 
баяндайды. Сондай-ақ ол су жүйесін салудың сметалық 
құжатын ұсынып, қаланы тоқпен қамтамасыз етуге 150 000 
рубль кететін жеткізеді. Мәскеу-Ақмешіт байланыс жолын 
жасақтау керектігін еске салып, отырғызылатын ағаштарды 
суғару үшін арық қазу керектігін және арнайы ағаш отырғызу 
күнін белгілеп қойғанын айтады.

Жалпы ол кезде қаладағы арықтар күл-қоқыспен бітеліп, 
қала шеті тұрмыстық қоқысқа толып қалған. Ал канализация 
жүйесінің құрылысына 440 мың рубльді қажет ететін жоба-
сметалық құжаты дайындалған. «Болашақта солтүстік-
шығыс бағытта қаланың дамитын орны белгіленді, одан бөлек 
қала ішінде бос жатқан жерлер бар. Жаңа ғимараттардың 
құрылысы үшін 2 340 000 рубль қажет. Саябақтар, бульвар 
мен бақшалар белгіленген қаланың толық сызбасы уақыт 
тығыздығына байланысты белгіленбеді» деп Мұхамеджан 
Тынышбаев өз баяндамасына жазады.

Қала құрылысы кезінде бас инженер көп қиындыққа 
тап болады. Жұмысшы да жеткіліксіз. Одан бөлек, 1925 
жылы 13 мамырда Тынышбаев босату туралы хабарланса да 
тұрғындар үйлерінен шықпай отырғанын, бұл өз кезегінде 
жөндеу жұмыстарына кедергі келтіретінін мәлімдейді. Ал өз 
кезегінде Нұрмақов басқарған Халық Комиссиялары Кеңесі 
инженерге қала құрылысын 1 маусымға дейін аяқтауды 
тапсырып, өңірлік бюджеттен 50 мың рубль қаражат бөледі. 

Жаңа астананың келбетін жаңарту, ретке келтіру үшін 
бұл уақыт тым аз еді. Себебі қала көшелері күл-қоқысқа 
толы болатын. Оны тазалауға шамамен бір ай уақыт кетіп, 
кейде тіпті өртеу арқылы тазартуға мәжбүр болған. Қаланы 
жазда шаң мен топырақ басып қалатындықтан тез арада су 
жүйесін жөндейді.

1925 жылғы 1 маусымда өткен жиында комиссия қала 
құрылысы біраз қиындыққа тап болғанын айтады. Мәселен, 
отырғызылған ағаштардың көбісі өспей қалған, Су жүйесіне 
бөлінген қаражат басқа мақсатта жұмсалған, Мәскеу тікелей 
телефон жүйесін беруден бас тартқан. Ал Тынышбаев атқарып 
жатқан құрылысқа баяғыша тұрғындар кедергі келтірген, 
онымен қоса құрылыс материалдары да жеткіліксіз. Бұған 
қарамай, ол 25 маусымда үйлердің құрылысы мен жөндеу 
жұмысы толық аяқталатынын хабарлайды. 

Алдағы құрылыс кезінде жұмысшылар өздерінің 
айлықтарын талап етеді. Бастапқы кезеңде мемлекеттік 
жоспарда қаражат нормаға сай бөлінеді делінгенмен қала 
құрылысы кезінде қиын жағдайда жұмыс істейді. 232 
үйдің жөндеу жұмысын тез арада бітіру керек, алайда 
құрылысшылардың айлығын беруге қажетті 35-36 мың 
рубль комиссия еншісінде жоқ. 

Міне, осы қиындықтардың барлығына қарамастан 1925 
жылдың 10 қарашасында астананы көшіру комиссиясы 
құрылыс жұмысын аяқтайды. Сонымен қатар Кенжин, 
Тынышбаев пен Ақаевтан құрылған комиссия алдағы 40 
жылдық қала құрылысының жоспарын, даму деңгейінің 
сызбасын дайындап кетеді. Жоспарға қалада партиялық 
мектеп, мектеп, аурухана секілді маңызды нысандарды 

енгізеді. Бұл жоспардың құрылу себебі бұған дейін үкімет 
дайындаған Бас жоспарға ауыл шаруашылық маңызы бар 
және жеке жерлердің енуі болды.

Қысқасы, комиссия уезд орталығынан бас қала құры-
лысын жасап, 83 мемлекеттік мекеме мен 1081 қызметкерді 
орналастыру қажет болды. Сондай-ақ тұрмысқа қажетті 
барлық жағдай жасалып, әлеуметтік маңызы бар нысандар 
салу керек еді. Комиссия қала тұрғындарының қарсылығына, 
қаражат пен материалдық жетіспеушілікке, жемқорлыққа 
қарамастан қысқа уақыт ішінде өз қызметтерін атқарады. 
Яғни Кенжин, Тынышбаев пен Ақаевтың командасы Ақмешіт 
уезд орталығын Қызылорда атты бас қалаға айналдырды.

А.Айдосов, Ы.Қалиев пен М.Кереевтің «Қызылорда» 
атты кітабында «Қызылорданың Қазақстан астанасы 
болуымен тарихтың жарқын беттері ашылды. Еліміз жаңа 
бір қоғамдық құрылыстың ғимаратын қалай бастады. Бұл 
кезде қаланың тұрғыны 22577-ге жетті» деп жазылған. 
Сондай-ақ авторлар сол уақытта «Астана» мәртебесі қалада 
түрлі мекеме мен өндіріс орындарының ашылуының 
себепшісі болды деп жазады. Қалада батпақтан соғылған 
соқпақ тамның орнын жаңа үлгіде салынған үйлер басып, 
қайда барса да қарқынды құрылыс жүріп жатқан. Сондай-
ақ кітапта ел астанасы болған Қызылордада оқу-білім мен 
ағартушылық та дами түскені туралы жазылады.

Ақмешіт қызылордА болғАндА...

орынбордан 
басталған керуен

Басы 1-бетте

ҚАЙЫРЫмдЫ іСтеР 
ҚАЙтА БАСтАЛдЫ
Аймақта «Қайырымды істер марафоны» бастау алды. 

Жалпыұлттық жобаға жергілікті кәсіпкерлер мен ерікті жастар 
атсалыспақ. Қызылорда облысы бұған дейін де қайырымдылық 
шарасын белсенді ұйымдастырып келеді. 

Мәселен, өткен жыл-
дың өзінде қайырым-
дылық ша раларға бюд-
жет тен тыс 1 млрд 
634 млн теңге мұқтаж 
жандарға көмек көр-
сетілген. Оның ішінде, 
30 мың от басыға 50 мың 
теңгеден бір реттік ақы 
берілсе, 20 мыңнан аса 

отбасыға азық-түлік себеттері таратылған.

текеБАевтАР 
ОтБАСЫНА БАРдЫ
2021 жылдың 18 ақпанында Әл-Фараби мөлтек ауданы 13 

көшесі 11-ші үйдегі текебаевтар отбасында өрт болып, тілсіз жаудан 
отбасының кенже қызы дүние салған болатын. кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова өрт салдарынан нәрестесінен айырылған 
текебаевтар отбасына барып, көңіл айтты. 

Жақында ғана зардап шеккен Текебаевтар отбасына қоғамдық 
қорлардың демеушілігімен жиналған қаржыға Арай мөлтек ауданынан 
6 бөлмелі жер үй табысталған болатын. Аймақ басшысы үй иелеріне, 
тұрмысқа қажетті сыйлықтар табыс етті. 

– Орын алған қайғының орнын толтыру мүмкін емес. Жалпы Сыр 
елі үшін бұл ауыр қаза болды. Көзге көрінген балаларымыз аман 
болсын. Періштенің жаны жәннәтта, топырағы торқа болсын, – деді 
аймақ басшысы.

Сонымен қатар зардап шеккен көпбалалы отбасы әкімдік пен 
кәсіпкерлердің қолдауымен 1 айға жететін азық-түлік және мектеп 
құрал-жабдығымен қамтамасыз етілген.

тАЛАп күшеЙмек
Өткен жылдың желтоқсанында ҚР Жоғарғы Сотының «Сот 

актілерін орындамағаны үшін жауаптылық туралы» 2003 жылғы 
19 желтоқсандағы №12 нормативтік қаулысына өзгеріс енгізілді. 
Аталған өзгеріске сәйкес, борышкердің сот актісін орындамағаны 
үшін қылмыстық жауаптылық туындайтын жағдай тізбесі 
кеңейтілді. 

Осы өзгеріске сәйкес, егер борышкер жұмыссыз бола тұра 
дәлелді себептерсіз бір ай ішінде есепке қою үшін мемлекеттік 
органға жүгінуден және есепке қойылғаннан кейін ұсынылған 
жұмыстан бірнеше рет бас тартса, қыл мыстық жауапкершілік 
қаралған. Сонымен қатар жұмысқа орналастырылғаннан кейін 
бір ай ішінде жұмыс орнынан өз еркімен шығып кетсе, елдің 
және одан тыс жерлердегі курорттық-сауықтыру кешендеріне 
жолдамалар, өзге де сән-салтанат заттарын сатып алу және 
қымбат ақылы қызметтер алса да жаза қаралған. Тіпті өндіріп 
алушыға ай сайынғы төлемдерді төмендету мақсатында болмашы 
табысты белгілеп, жалған жұмысқа орналастырылса, қылмыстық 
жауаптылық көзделген. 

мАҚСАт – АЛАяҚтЫҚтЫ 
БОЛдЫРмАу
Қызылорда қалалық прокуратурасының бастамасымен 

алаяқтық қылмыстарды болдырмау, алдын алу бағытында арнайы 
семинар кеңесі өтті. шараға қала әкімінің орынбасары, қалалық 
полиция басқармасының басшылық құрамы, Азаматтарға арналған 
үкімет мемлекеттік корпорациясының, Ұлттық Банк және байланыс 
опера торларының өкілдері мен қала белсенділері қатысып, алаяқтық 
қылмыстарға тосқауыл қою жөніндегі мәселелер талқыланды.

– Статистикалық 
мәліметтерге сәйкес, 
жыл басынан бері 
қала көлемінде 505 
қылмыстық құқық бұ -
зу шылық тірке ліп, өт-
кен жылдың дәл осы 
уақытымен са лыстыр-
ғанда 23 пайызға түс-
кенімен алаяқтық қыл-
мыстар 93-тен 171-ге, 
яғни 84 пайызға өс-
кен. Ай мақ та дәл 

осы қылмыстың ахуалы күрделі сипат алып отыр, – деді қалалық 
про куратураның қылмыстық қудалау бөлімінің бастығы Бақай 
Махамбетжанов.

Жиында қала көлемінде алаяқтық қылмыстардың орын алып 
отырған деректері және қылмыстық көрсеткіштердің жалпы тө-
мендегенімен алаяқтардың арбауына түсіп жатқан тұлғалардың аз 
еместігі туралы баяндалған. 

«Ақмешіт-ақпарат»
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Ақмешіт АптАлығы

тАРИхЫ – теРең, 
кеЛешеГі – кемеЛ
Облыс орталығы әрі ең үлкен қаласы – Тараз. 

Облыста барлығы 10 аудан, 4 қала, 153 кенттік 
және 379 ауыл бар. Климаты – едәуір құрғақ 
және континентальді болып келеді. Өңір аумағы 
оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс 
таулармен шектеседі. Мұнда өңір табиғатына 
орай бейімделген  өсімдіктің 3 мыңнан астам 
түрі бар. Жануарлардың 40-тан астам түрі 
мекендейді. 27,8 мың гектар алаңды құрайтын 
балық шаруашылығының қоры 74 су айдынынан 
тұрады. 

Облыс аумағында 3 мемлекеттік табиғи 
кешен бар. Біріншісі «Берікқара шатқалы» – 
17,5 мың га алаңды алып жатыр. Онда қызыл 
кітапқа енген 50-ден астам ағаш пен өсімдік 
түрі және жануарлардан – арқар, үнді жайрасын 
кездестіруге болады. Екінші «Қарақоңыз шат-
қалы» Алатаудың батыс сілемінде орналасқан. 
Үйеңкі ағашы, боз қарағай, тұт ағашы, түйе 
жаңғағы өсіріледі. Үшіншісі жалпы алаңы 
1000 мың гектар аумақты құрайтын «Андасай 
кешені». Мойынқұм ауылынан батысқа қарай 
Шу өзені бойында орналасқан. Мұнда селеу 
шөбі, бетеге, қара сексеуіл, талдың ну бұтасы 
бар. Жануарлардан арқар, құлан, елік, қабан, 
қоян, қырғауыл, құр тіршілік етеді.  

Тараз – тарихымыздың алтын діңгегі. 
Осынау тарихы тасқа, шежіресі құмға 
сіңген киелі өлкеде ежелгі дәуірлерден, орта 
ғасырлардан жеткен тарихи-мәдени мұралар 
аз емес. Бұл қасиетті мұралар адамзат үшін 
қызмет етіп келеді. Мәдени-рухани орталық 
саналатын шаһар талай тарихты қойнауына 
бүгіп жатқан киелі мекен. 

тАЗА СеЗім СИмвОЛЫ
Тараз өңірінде Айша бибі кесенесі бар. 

Ол – ХІ-ХІІ ғасырлардағы сәулет өнерінің 
үздік нұсқасы. Тараз қаласынан 17 шақырым 
жерде Жамбыл ауданының Айша бибі 
ауылында орналасқан. Бұл өңірге аяқ басқан 
әрбір адам мұсылман әлемі құрмет тұтатын, 
«әулие орын» деп аталған ортағасырлық 
сәулет өнерінің інжу-маржаны Айша бибі 
кесенесіне ат басын бұрмай өтпейді. Кесене 
қабырғаларының сыртқы жағы қолдан ойылған 

ою-өрнектері бар 62 түрлі терракот қыш 
тақталармен көмкерілген. Әрқилы үйлесім мен 
нұсқалардан тұратын, түрлі өсімдік гүлдері мен 
геометриялық түрлер сарынындағы өрнектерге 
бай. Бұл – орталық Азия мен Қазақстандағы 
өн бойы ою-өрнектермен көм керілген жал-
ғыз ескерткіш. Кесене құрылысына антисейс-
микалық мақсатта арша ағашы пайда ланылған. 
Жерленген адам туралы тек аңыздар ғана 
сақталған. Аңыздардың бірінде Тараз билеушісі 
Қараханға сапары кезінде жылан шағып, 
қайтыс болған Зеңгі баба мен Ануар бегімнің 
ару қызы Айша бибі туралы айтылады. Аңыз 
бойынша Қарахан өзінің сүйіктісіне арнап 
керемет кесене салдырған. Қазіргі күні жастар 
Айша бибі кесенесіне мәңгілік махаббаттың, 
таза сезімнің, пәктіктің символына айналған 
киелі орын ретінде мінәжат етуге келеді.

БАБАдЖА хАтуНҒА 
ҚҰРмет
Айша бибі кесенесінің маңына орналасқан 

кесене өзінің композициясы мен құрылымы 
жағынан өте қарапайым. Қабырғаларында сәндік 
безендірулер жоқ, бірақ сәулеттік құрылыстың 

жинақы әрі қарапайым ою-өрнектері үйлесім 
тапқан. Кесененің көркемдік пен сымбаттылық 
беретін призмалық барабанға орналасқан 16 
қырлы конус жабыны – Қазақстан күмбездерінің 
ішіндегі ең ерекшесі. Қасбетінде: «Бұл Бабаджа 
Хатун қабірі. Оны салушы» деген жазулар бөлігі 
сақталған. Шебердің аты-жөні сақталмаған. Аңыз 
бойынша кесене Айша арудың күтушісі болған, 
кейіннен бибісі өмірден өткен соң жас қабірдің 
өмір бойғы шырақшысы міндетін атқарған парыз 
адамы – Бабаджа Хатунның жер бесігі үстіне 
орнатылған.

ҚАРАхАН – ӘуЛИеАтА
Тараз қаласының орталығында орналасқан 

кесене Қараханидтер әулетінің көрнекті 
тұлғасының бірі – Шах Махмуд Қараханға 
арналып салынған. Кесенені салушы шебердің 
аты-жөні тарихта сақталмаған. 1906 жылы 
жергілікті тұрғындардың күшімен алғашқы 
кесененің орнына қайта салынған. 1961 
жылы жүргізілген қазба жұмыстары кесенені 
сәндеу үшін 30-ға жуық түрлі терракоттар 

пайдаланылғанын анықтады. 1836-1936 жылдар 
аралығында қала Қараханның құрметіне 
Әулиеата деп аталды.

Қазір бұл жер – бесік орналасқан орталық 
залы, үш бұрышында үш құжыра бөлмелері 
бар күмбезді құрылыс. Қарахан кесенесінің 

қабырғалары патшалық кезеңнің кірпіштерімен 
өрілген. Күмбезі мен арқалық ойықтары ХІ 
ғасырдағы кірпіш-плиткалармен салынған.

тектҰРмАСтЫң тҰРАҒЫ
ХІV ғасырда Талас өзенінің оң жағалауында 

Тектұрмас кесенесі салынған және бұл діни 
орындардың бірі болған. Төбе басында 
христиандық, мұсылмандық рәсімдегі зираттар 
орналасқан. Төбенің етек жағында ежелгі 
жерасты жолы және Талас өзені арқылы өтетін 
тас көпір болған. 2002 жылы кесененің алғашқы 
орнында жаңадан кесене тұрғызылды. Кесене 
жергілікті халыққа Тектұрмас атымен белгілі 
Сұлтан-Махмудхан жерленген орын ретінде 
белгілі. Ал Тектұрмас сөзі «тынымсыз орын» 
дегенді білдіреді.

Тараз өңірі қастерлі мұраларға толы аймақ. 
XVIII ғасырда қала Әулие-ата деп аталған. 
1936-1937 жылдар аралығында Мирзоян 
деп аталған. 1937-1997 жылдары Жамбыл, 
1997 жылы 8 қаңтарда тарихи Тараз атауы 
қайтарылды. 

тАРИхтАН тАҒЫЛЫм
Орта ғасырларда Тараз деген атауымен 

әйгілі болды. Қалаға ең бірінші келгендер 
Ферғана алқабының соғдылары болған. 
1997 жылдан бастап тарихи атауы қалаға 
қайтарылды. 2002 жылы Тараз қаласының 
2000 жылдың мерейтойы кең көлемде аталып 
өтті. Орта ғасырларда Тараз Ұлы Жібек 
жолы бойында орналасқан қалаларының бірі 
саналған. Әсіресе Қарахан дәулеті кезінде 
гүлденген. 19 ғасырда Әулиеата Қоқан қамалы 
еді. ХІХ ғасырдың 60-шы жылдарында Ресей 
империясының құрамына кірген. Кеңес Одағы 
кезінде Жамбыл облысының орталығы болып, 
Қазақстан тәуелсіздігін алған соң Жамбыл 
облысының әкімшілік орталығы, тарихы бай 
шаһар болып өркендеді. 

ӨНдіРіСті ӨңіР
Таразда Қаратау тауларының бөктерінде 

Қаратау фосфор зауыты жұмыс істейді. Бұл 
зауыт фосфор шығарудан әлемде белгілі 
орынның бірі. Облыс орталығында «Жамбыл 

фосфор зауыты», «Химпром» зауыты бар. 
Сондай-ақ темір құрастырушы зауыты, 
автожөндеу зауыты, «Автобөлшектер» зауыты 
жұмыс істеп тұр. 

ӨткеННеН ӨНеГе
Тараз – ежелгі көне қаланың бірі, үлкен 

руханият орталығы. Шаһар кезінде ірі сауда-
саттық орны болған. Тарихы бай, жері құнарлы, 
табиғаты көркем қала. Даму барысында өзіндік 
ерекшелігі бар мәдениет ошақтарының бірі. 
Тараз қаласы жайлы мәліметтер алғаш рет 
б.д.д жүзінші жылдағы қытай деректерінде 
айтылады. Қаланың ең алғашқы іргетасын 
Ғұн Тәңірқұты Шөже қалағаны жайлы қытай 
деректерінде айтылады. Алғашында бекініс 
ретінде Талас өзенінің бойында тұрғызылған. 
VI ғасырда Ұлы Түркі қағанаты Батыс иелігінің 
орталығы болып, Парсылық және Византиялық 
елшілерді қабылдаған. Осы кезден бастап 
«Жібек жолы» бойындағы ірі қалалардың бірі 
саналған. Кейіннен Батыс Түркі, Қарлұқ, Қарахан 
қағанаттарының саяси және мәдени астанасы 

болып, ғылым мен білімнің қолөнер мен 
сауда-саттықтың ордасына айналды. Қарахан 
империясы дәуірінде ортағасырлық мәдениеттің 
озық үлгісі болып, сәулет өнерінің дамуына 
ықпал етті. Онда көптеген ағартушы ғалымдар 
мен білімді шеберлер шоғыры жиналып, олардың 
арасынан әлемдік ғылымның өркендеуіне зор 
үлес қосқан Махмұт бин Әли әл-Тарази, Әбу 
Тахир Мұхаммет ат-Тарази, Әбд Садық Ахмет 
ибн Хасан, Һибатулла ат-Тарази сынды елуден 
аса көрнекті ғалымдар шықты.         

тӘуеЛСіЗдік 
тҰСЫНдАҒЫ тАРАЗ
Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

мемлекеттің қолдауымен өңірде өндіріс 
дамып, ауыл шаруашылығы алға басты. 
Тәуелсіздік жылдары аясында Таразда 871 
әлеуметтік нысан бой көтерген. Оның ішінде 
245 білім, 126 денсаулық сақтау, 500-ге тарта 
спорт нысандары ел игілігіне берілді. Соңғы 
15 жылда облыс бюджетінің 12 есеге артуы да 
мемлекет қолдауының оң нәтижесінде болып 
отыр. 

Мақаламыздың түйіні Тараздан түлеген 
тұлғалардың пікірімен қорытындылауды жөн 
көрдік. Әкім Тарази: «Туған жерім, Жамбыл 
өңірі менің тағдырымда айрықша орын 
алады. Әрбір жетістігіне қуанып отырамын. 
Жамбылға жиі барып тұрамын. Туған жер, 
өскен ел бәрінен қымбат», – дейді өз сөзінде. 
Тұңғышбай ағамыз: «Біздің елде еңбекқор, 
қарапайым халық тұрады. Мен Әулиеатаны, 
сол жердегі халықты жақсы көремін. 
Құшағыма сыйса, бәрін де құшақтағым келеді. 
Бүгінде Жамбыл өңірі өрлеу кезеңінде. Қазіргі 
кезде аймақта атқарылып жатқан нәтижелі 
жұмыстар соның айғағы. Күн сайын Тараз 
шаһарының сәулеті артып, аудандар мен 
ауылдардың бәсі биіктеп келеді», – дейді 
Қазақстанның халық әртісі.

тұрар БекмЫРЗАев

Шиелі ауданының орталығынан 
солтүстік батысқа қарай 34 шақырым 
қашықтықта Жөлек атты ауыл бар.  
Бұл  ауылды сөз еткенде алдымен 
осы өлкеде кезінде үлкен бекініс 
болғанын атап өту қажет. Тоғыз 
жолдың торабында орналасқан 
бекіністе Ұлы Жібек жолының 
бойындағы үлкен базардың бірі 
орналасқан екен. 

«Өткенін білмегеннің болаша-
ғы бұлыңғыр» деп жатады үл-
кендер. Халық даналығының осы 
сөзі тамырын тереңге жайған 
тарихыңды танып білгенде ғана 
болашақтың да жарқын болатынын 
ұғындырып тұрғандай әсер қал-
дырады. Адам баласы кемел 
келешекке жету үшін өткенін 
саралап, бүгінін бағалап отыруы 
қажет. Жөлек атауына қатысты 
М.Қаратаевтың редакторлығымен 
1974 жылы басылған Қазақ Совет 
энциклопедиясының 4-томында: 
«Жө лек – Қызылорда облысының 
Шиелі ауданындағы село. Аудан орта-
лығы Шиелі қыстағы поселкесінің 
батысында 32 км, Сырдарияның 
оң жағасында, Бәйгеқұм темір 
жол станциясынан 4 км. Халқы 1,4 
мың (1970). Жөлек – Сырдария 
бойындағы ежелгі қыпшақ ауылы. 
Дарияны шектей жол өткендіктен 
алғаш «Жолиек», кейін «Джолиек», 
«Джулиек», аталып, ақыры «Жөлек» 
болды» деп түсінік берілген.

Қазір Шиелі мен Жаңақорған 
аудандарының шекарасында тұрған 

өткен тарихтан сыр шертетін 
Сығанақ қаласы бір кездері Қыпшақ 
мемлекетінің үлкен сауда-саттық 
және саяси орталығы болды. Дәл 
осы Сығанақ шаһары арқылы Жібек 
жолының керуеншілері келіп, 
Түркістанға, Отырарға, Сайрамға 
тауарлар жеткізіп, сауда-саттықпен 
айналысқан. Сонымен қатар Сыр-
дария мен Қаратау аңғарындағы 
Созақ, Құмкент, Жаңакент секілді 
қалалар мен қыстақтардың да бір 
жерге шоғырланатын қолайлы 
орталықтары болған. Сол маңдағы 
ең үлкен «Хан базары» Жөлекте 
орналасқаннан кейін бұл аймақты 
да керуеншілер мен сол кездегі 
халық арнайы орталық ретінде 
пайдаланған. Саналы ғұмырын ұрпақ 

тәрбиесіне арнаған ауыл ақсақалы 
Әділхан қажы Жөлек базарында 
кәсіп еткен өзінің бабалары жайлы: 
«Үлкен атам – әкемнің әкесі Досан 
ірі саудагер болған кісі екен. Сайлы 

жігіттеріне жермен айдатып алып 
барған ірі қараларын, жылқыларын 
елден жинаған мол өнімдері: қой 
жүндері, тері-терсектерін тай-тайлап 
түйеге артып, кірелетіп Ресей елінің 

Самара қаласындағы үлкен базарда 
сауда-саттық жасап, ол жақтан 
азық-түлік, қант-шәй, кездеме мата 
түрлеріне айырбастайтын болған. Ол 
кезде «Жөлек» жәрмеңкесі тек сауда-
саттықпен айналысып шектелмеген. 
Онда үлкен ұлттық ойын-сауықтар да 
өткізілген. Алтыбақан, аударыспақ, 
балуан күрес т.б. Бұл мереке бірнеше 
күнге созылатын болған. Атамыздың 
осы «Жөлек базарында» екі лавкасы 
(дүкені) болған. Оның біреуінде азық-
түлік, қант-шәй сатылса, екіншісінде 
кездеме мата тауарлары сатылған. 
Ел ішінде атамызды «Қазынашай 
Досан» – деп атап кеткен екен» деп 
әңгімелейді. 

Жөлек арқылы сонау Бұхараға 
дейін алып баратын хан жолы 

өткен. Ханның жолы болғаннан соң 
керуеншілерге де, басқалай сауда-
саттықпен де айналысу үшін ең тиімді 
әрі қауіпсіз жолдың санатына жатқан. 
Сол себепті жолдың жағасында ар-
найы кер уен сарайы болған деседі. 
Бұл туралы зерттеуші Т.Картаева 
«ХІХ ғасырдағы Сыр өңіріндегі 
керуен жолдары: қалыптасуы 
мен бағыттары» атты еңбегінде:  
«Перовск портымен керуен жолы екі 
бағытқа бөленеді, соның бірі 1000 
шақырымға созы латын ұзақ жол 
Сырдарияның оң жақ бетімен жүріп 
отырып, Жөлек бекінісі, Түркістан 
қаласы арқылы өтіп екі тармаққа 
бөлінеді. Бір жол оңтүстік-шығысқа 
қарай Қоқанға, бір жол оңтүстік-
батысқа қарай Ходжент, Ұратөбе, 
Самарқант, Зерафшан, арқылы 
Бұқараға апарған» – деген  мәлімет  
келтірген.

Мұнда үш жүздің басын қосып, 
бар қазақтың арманын бір арнаға 
тоғыстырған, елдің ертеңі үшін 
жұмылдырып, жаумен күресу үшін 
біріктіре білген Абылайханның әскері 
жиылған. Патшалы Ресейге қарсы 
күрес жүргізген, Кенесарыханның да 
әскері келген деген дерек бар. Осыған 
қарап-ақ Жөлектің тарихы тым 
тереңде жатқанын түсінуге болады. 
Тіпті Жөлек Сырдария өзенінің 
бойын мекен еткен қыпшақтардың 
ата қонысы болып саналады. Жөлек 
маңында орын тепкен жеті әулие 
мәңгілік байыз тапқан Оқшы ата 
қорымындағы Асан ата, Оқшы ата, 
Қыш ата, Ғайып ата, Кітап ата сынды  
көне мазарлар сөзіміздің дәлелі бола 
алады.

тАрИХтАн тАғылым

жӨлекте болған екен Хан баЗары

тараЗды танИсыЗ ба?

Басы 1-бетте

Әзиз ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ
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дәстүр

тАныс есімнің бейтАныс сыры                                                             

Гүлнұр Оразымбетова туралы айтпақ болсам, 
тұлымшағы желбіреп, алғаш сахнаға шыққан 
ақсары қыздың бозторғайдай шырылдап 
тұрғаны көз алдымызға келе қалады...

Он алты жастан енді асқан қыз 1994 
жылы «Таңшолпан» телебайқауының 
1-ші жүлдесіне қол жеткізді. Содан 
кейін осы телебайқаудың бес жыл 
бойғы жеңімпаздары қатысқан 
конкуста бас жүлдені алды. Онан 
соң республикалық «Жас қанат» 
жүлдесін иеленді. 2000 жылы 
«Қорқыт-қобыз» әнімен «Азия 
дауысы» халықаралық бай-
қауының бас жүлдесін жеңіп 
алып, алыс-жақындағы барша 
музыка мамандарын жалт 
қаратты. Ол орындаған 
Оңталап Нұрмаханов пен 
Рамазан Таймановтың бұл 
шығармасы екінің бірінің 
ебі келмейтін күрделі 
туынды еді. Құдай оңдады, 
Қорқыт бабаның рухы 
қолдады. Бүгінгі жұлдыз 
дәрежесіне осындай жол-
мен жеткендер сирек.

Қазір оның аракідік 
республикалық телеарна-
дан журналист есебінде 
көрініп жүргенін де біле-
міз. Бұл да кездейсоқ емес, 
Гүлнұр мектепте жүріп-ақ сол кездегі «Қазақстан 
пионері» газетіне мақала жазып тұратын. Ұстазы 
Зағипа Нұрғалиева: «Гүлнұрдың тіл шеберлігі жақ-
сы еді, класс бұрышын шығаруда маған көмекші 
болды» деп ризалықпен еске алып отырады. Жалпы 
журналистикаға керек ең басты құрал – тіл шеберлігі 
десек, дәл осы қасиетті оқумен алдым деп айту қиын. 
«Өнер алды – қызыл тіл» деп тілді бар өнердің басына 
қойған қазақ шешендіктің ата қанымен келетінін 
шегелеп жеткізген.

***
Гүлнұрдың көңіл қуысынан қашып шықпақ болып 

ылғи көкірегін ұрғылайтын бір сағыныш сәулесі бар. 
...Бұл оқиға бұдан жиырма жыл бұрын болды. 

Бірақ күні кешегідей, көзін жұмса, жібек тінінен 
үзіліп түскен лағыл моншақ домалап бара жатады да 
кеудесіне мұң болып қайта тізіледі. 

Ол кезде Гүлнұр Қызылордадағы педагогикалық 
училищенің соңғы курсында оқитын. Педучилище 
демекші, осы оқуға түсуінің өзі бір қызық әңгіме. 
Ауылдан келген қыздың оқуға түсуге бір ұпайы 
жетпеді. «Оқудан құлап қалдым» деп ауылға баруға 
арланды. Оның орнына осы училищенің шатырынан 
құлап түскені жақсы еді. Сөйтіп, ол педучилище 
ғимаратын айналшықтап жүре берді. Оқуға түспесе де 
училище директорының көзіне түскісі келді. Алдында 
тұрып бір ән салып бермек, ішінде «қандай әншінің 
оқуға түсе алмағанын көрсін» деген ызалы ой бар. Бір 
ойы, кім біледі...

Сол ойы алшы түскен асықтай іске аса кетті. 
Анандай жерде келе жатқан училище директорын 
байқады. Бірінші қабатта бір қыз домбырасын дыңыл-
датып отыр екен.

– Домбыраңды бере тұршы, – деді асығыс.
– Неге? 
– Ән салғым келіп тұр!
Сол мезетте директор де қасындағы бір топ кісімен 

бұларға жақындап қалған. Домбыраны қолына алған 
Гүлнұр арқаланып кетті. «Әу-у» деді де «Сәулем-
айды» әуелете жөнелді. 

«Тауда жүрер кекілік,
Тастан-тасқа секіріп-ай...» Директор сәл мойнын 

бұрғаны болмаса, тоқтап тұрмады, екінші қабатқа 
қарай көтеріле берді. Гүлнұр да кетпеді, аялдап қалды. 
Дәл қазір біреу келіп басынан сипаса, жылап жіберейін 
деп тұр. Бір кезде жоғары жақтан тақ-тақ еткен аяқ 
дыбысы шықты. Тура өзіне қарай келе жатқан сияқты. 
Ішкі сезімі алдамапты.

– Жаңағы ән айтқан қыз сен бе, директор шақырып 
жатыр, – деді ол. Бұл сәттегі Гүлнұрдың бойын көктеп 
өткен сезімді айтып жеткізу қиын. Сол сөйлем айтылып 
болғанша ол екінші қабатқа шығып үлгерді.

Директор жылы қабақпен қарсы алды. Қайдан 
келгенін, қандай бөлімге тапсырып жатқанын сұрады. 
Гүлнұр құлап қалғанын айтты. Осы кездесу оның оқуға 
түсті деген бұйрыққа атын тіркетті.

Сонда талапкер жастың танымал болашағы бар 
екенін болжап білген педагогика ғылымдарының 
кандидаты, М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық училищесін 37 жыл басқарған білім 
саласының білгірі Әлима Әбдіхалықова еді.

...Гүлнұр педучилищенің соңғы курсында қатты 
аурып қалды. Мәскеудің орталық клиникалық ауру-
ханасында емделуге тура келді. Көп жатып, шипа 
дарып шықты. Осы ауруханада ақтөбелік Ербол 
есімді бала да емделген. Ол да жазылып шығып, екеуі 
бірге жолға жиналды. Ауруханада  жатқан тағы бір 
жерлесі бар еді. Қайдан алғанын өзі білсін, сол кісі 
Гүлнұрдың қолына көп ақша ұстатып, ауылға жеткізуді 
аманаттады. Жамандықтың басы осы ақша болды. 

Пойыз Ақтөбеге жеткен соң, екеуі бір вагонда келе 
жатқан Гүлнұр Ерболды перронға шығарып салды.

– Сөмкеңді абайла, ақшаңды ұрлатып алма, – деді 
Ербол. – Сен мініп-түсіп жүргенде қолды болып кетер, 
мен оны жөндеп, отыратын орынның астына салайын. 

Соны айтты да жүгіріп ішке қарай кіріп кетті, лезде 
қайта шықты. 

– Рақмет, – деп Гүлнұр оның 
«жанашырлығына» риза болып 

қалды. – Енді ауырма!  
Пойыз жүріп кеткен соң, 

бір-екі сағаттан кейін сөмкесін 
қараса, ақша жоқ. Масқара! 

Кімге айтпақ, не істемек, 
білмейді. Ауылда өсіп, 
біреудің ала жібін аттау 
дегенді ауызекі сөзден 
ғана естіген Гүлнұр 
ұрлықтың қандай бо-

ла тынымен бірінші 
рет бетпе-бет кезікті. 
Тұлабойы тоңазып кетті. 
Мұнша көп ақшаны енді 
қайдан таппақ?

Гүлнұрдың туған 
аулы Қызылжар Арал 

ауданына қарасты бол-
ған мен, Қазалыға жақын. 
Сон дықтан пойызбен жо-
лау шылаған бұл ауылдың 
адамдары  Қазалыдан түседі. 

Гүлнұр пойыздан түскенде 
ақшаны күтіп тұрған адамдар 

алдынан шықты. «Ақша сөм-
кеде, киім-кешектің астында, 

сосын өзім апарып беремін» – 
деді оларға. Осы өтіріктің аузына 

қалай түскенін де білмейді. Бар 
білгені екі беті дуылдап кетті. Сірә, 

өтірік айтудың да қандай болатынын ең бірінші рет 
сезінгені – сол кез. 

Ендігі үміті әке-шешесінде, қалайда ақшаны 
қайтаруы керек. Бұл өмірдің барлық саласына 
нарықтың қатал заңы киліккен өлара кезең болатын. 
Үйіне келсе, көршілер бір-бірінен ұн сұрап отыр екен. 
Осындай кезде ақша тауып бер деу жазда қар жаудыр 
дегенмен бірдей. Мұндайда мұңыңды шағатын жалғыз 
адам – анаң. Гүлнұр анасына шындықты айтты. Анасы 
«енді қайттік» деп күйбеңдеп қалған. Сол кезде үйге 
сіңлісі Гүлзинаттың кіріп келмесі бар ма.  Болған 
жағдайды ести сала:

– Мен өлейін, қарызыңды жұрттың жинап берген 
ақшасымен өтейсің, – деді ол. Бұл сөздің бұлттан асып, 
Арышқа жететінін осы сәтте періштелер ғана білетін. 

– Не деп тұрсың, сен? – деп Гүлнұр сіңлісіне кейи 
сөйледі. 

Гүлзинат мектеп бітіріп жатқан. Ертең оның 
аттестат алатын күні еді.  Әке-шешесі азанымен 
Қазалы жаққа кетіпті. Үйде жалғыз өзі, бір кезде 
жүгіріп келе жатқан ағасын көрді. Өң-жүзі өрттен 
шыққандай.

– Гүлзинат суға кетіп қалыпты, – деді ол ентігіп. 
– Қалайша? Суға кеткен адам тірі шықпай ма, не?!
Гүлнұрдың аузына түскен сөз осы болды. Одан 

басқасы есінде қалмапты.
***

...Аттестат алатын класс түске дейін мектеп 
бақшасында жұмыс істесін деді мұғалімдер. 
Бақшадан шыққан бітірушілер дария жағасына да 
бара қалсын. Бұл суға түсетін жер емес, тік жары 
көп кездесетін иін. Мұндай жердің иірімі де бар. 
Бірақ орталарындағы бір қыз аяғын шайып алмақ 
болып, еңкейгені сол, суға құлап кетті. Аласұрып 
жағаға ұмтылғанда  оған Гүлзизат қолын созды. 
Құрбысын тартқыштап жүріп құтқарып қалды, 
бірақ сол суға өзі құлап түсті. Енді оған қол беретін 
біреу болмады. Болды, қолдары жетпеді. Өйткені 
Гүлзинатты бірден иірім үйіріп жағадан алыстатып 
жіберді. Оның «Құтқарыңдар!» деген құлын даусын 
еститін жағадағылар көзін байлап, құлағын тарс 
бітеп алғандай. Гүлзинаттың жанарында қызыл 
түске боялған жер мен көк шыркөбелек айналды. 
Бұл дүниенің ең соңғы суреті еді.

 Қаншама заманның қайғысын бойына сіңіріп, 
талай тағдырдың құпиясын түбіне жасырған, 
толқынына Қорқыт кілем салып жүзген қарт  дария 
тағы бір бейкүнә жанды тұңғиығына тартып әкетті. 
Неге? Оның сыры «Ғайыпты мен ғана білімін» деген 
Аллаға мәлім.

***
«Уақыт – емші» дейді. Барлық нәрсені, тіпті «менен 

қорқыңдар» деген Пирамидаларды да жоқ қылатын 
уақыт адам қайғысын біржола арылтқан емес. Әсіресе 
ол жүрегіңнің ақ парақтай таза кезінде жазылып қалған 
қайғы болса.

Гүлнұр да ғазиз сіңлісін ешқашан естен шығара 
алмайды. Ойынан шықпағаны өз алдына, осы оқиғаны 
кешеге дейін біреуге айтуға қорықты. Көз алдында 
көлбеңдеп тұратын елес мен өлген жоқпын деп 
сыбырлайтын сияқты.

Сондайда жарықтық Мұқағалидың өлеңі алыстан 
талып жеткен өксік болып естіледі. Мүмкін оны 
өзі ішінен айтатын шығар, ақиқатын болжап білуге 
тырыспады да. 

...Мен деген тірі жанмын, сен елессің,
Білесің ғой, өлтірген мен емеспін.
Мен үшін артық емес сенен ешкім,
Бірақ та сен елессің, сен елессің... 
Міне, солай. Бұл – тәрік тәніңді жалған өмірдің 

жаныңмен бірге мекендейтін сыры. Былайғы жұрт 
қайдан білсін. 

Бірге туған апалы-сіңілі екеудің бірі Мұңлық, бірі 
Зарлық секілді. 

Біреуі бар, біреуі жоқ...

дүйсенбек АяшҰЛЫ

БеСікке 
БӨЛемеЙтіНдеР БАР

Бүгінде сәбиін бесікке бөлемейтін 
анамыздың қатары көбейіп барады. Қазіргі 
жан-жақты дамыған заманда адам қолданысы 
үшін әртүрлі заттар, техника, түрлі жиһаздар 
шығып жатқаны белгілі. Оның ішінде сәбилерге 
арналған керуеттер де жоқ емес. Бұл керуеттер 
атам қазақ пайдаланған бесікті әрі ысыруда. 
Көптеген жастар бесік баланың аяқ-қолын 
таңып, қысып жатады, қимылы азайып, аурушаң 
болады деп оған бөлеуден бас тартып жатады. 
Егер бұл рас болса, ғасырлар бойы бесікке жатып 
келе жатқан қазағымның балаларынан алып 
батырлар, шешендер мен билер шықпас еді-
ау... Керісінше, бесік баланың денсаулығына, 
ми қызметінің дұрыс дамуына үлкен септігін 
тигізеді емес пе... 

ЖАС АНА БеСікке 
НеГе ҚАРСЫ?

Гүлім есімді жас ананың айтуынша, баланы 
бесікке көп бөлеуге қарсы. 

– Бесіктің қауіптілігі баланың денесін орап 
қойғаннан басталады. Мәселен, кішкентай 
нәрестенің бұлшық еттері қысылып, түрлі 
ауруларға алып келетінін жасырмау керек. 
Сонымен қатар денесін орап қойған кезде қан 
дұрыс жүрмей, миына толық жетпейді, – деді. 
«Мұны сізге кім айтты, қайдан білесіз?», – деген 
сұрағымызға: «Қазіргі жас аналардың көбі 
бесікті пайдаланбайды. Бесіктің зияндылығын 
ғаламтордан көрдім. Әйткенмен әжесі ауылдан 
қыдырып келгенде бесікке бөлеп алатын кез 
болады» – деген жауап қатты. 

Иә, бұрынғы кезде әже-аналарымыз баланы 
бесікке бөлеп өсірген. Бесік – қазақ халқы 
үшін аса қасиетті мүлік. Көшіп жүріп елі мен 
жерін жаудан қорғаған жаугершілік заманда 
оны жолда алып жүруге де ыңғайлы болған. 
Халқымыз жаңа туған шақалақты бесікке 
салуды елеулі дәстүр санап, ерекше мән берген. 

ӘЖеНің ӘңГімеСі
Бесікке баланы бөлемей ұйықтатуға 

Тасбөгет кентінің тұрғыны, Мейрамкүл 
Асқарова есімді әжеміз мүлдем қарсы. Алланың 

берген 3 баласынан бірнеше немере сүйіп отыр. 
Шаңырақтың шаттығы болған Мейрамкүл әже 
немерелерінің бәрін бесікке бөлеп, өсіріп келеді. 
Әжеміз әңгімесін былай бастады: «Қазір баласын 
бесікке бөлейтін ата-ана өте аз. Тіпті оны зиян 
дейтіндері де бар. Кешегi кеңестiк дәуiрде 
мединституттың оқытушылары шәкірттеріне 
бесікті дұрыс емес деп оқытатын болған.

Ол заманда жек көрген нәрсеңізді «ескіліктің 
қалдығы» десеңіз жетіп жатыр. Дәлелдің қажеті 
жоқ. Сөйтіп бесік қолданыстан шығып қалды. 
Әйтпеген де жүздеген ғасыр сынақтан өткен 
бесікті пайдасыз деп кім айтады? Оның ұрпақ 
үшін пайдасы ұшан-теңіз. Айтайын, қол-аяғын 
ербеңдетіп бос жатқан сәбидің ұйқысы тыныш 
болмайды. Ұйқысы қанбаған баланың зердесі 
толық жетілмейді. Оның мазасыздығы ананың 
жүйкесіне де әсер етедi. Мұндай жайсыздық 
сүт арқылы сәбиге беріледі. Сондықтан бесікке 
жатпаған бала болашақта сабырсыздау болады. 

Бесiктен шешкен кезде сәби керiлiп-созылып, 
рахаттанады. Денесінің әртүрлі күйде болуы 
оған демалыс сыйлайды. Сәбидің тұлабойы 
таза болып, тазалыққа бойы үйренеді. Бесіктегі 
баланың денесіне дымқыл, сыз дарымайды. 
Құрғақ болады. Ол – мықты денсаулық кепілі. 
Әрі қол-аяғы сыптай болып өседі.

Оған қоса бесік белгілі бір ырғақпен 
ғана тербетіледі. Баланың жүйкесі бір жүйе, 
тәртіпке түседі. Бесік арқылы балаға ана, 
әже әлдиі әбден сіңеді. Қайырымды мінез 
қалыптасады. Бесік жырын тыңдаған баланың 
қанына ұлттық қасиет дариды. Сонымен 
қатар бұл сәбиді сырттан келетін кері энергия 
немесе тiл-көзден сақтайды. Қазіргі күні 
оны пайдаланбау арқылы қаншама ұлттық 
дәстүрімізден айырылып бара жатқандаймыз. 
Жас аналарға, балалы аналарға айтар кәдем – 
сәбидің бойын бесікке үйретудің қамын жасау 
керек», – деген ойымен бөлісті.

Блокада жылдарында фашистер 
қаланы 250 мың авиабомбамен, 
снарядтармен атқылап қират-
қан. Осының салдарынан қала-
ның тіршілік көздері мен ком-
муникациялық орындары істен 
шығып, аштық пен ауру жайла-
ғанын тарихтан білеміз. Қала 
Ленинград майданын қаһарман 
жауынгерлерімен Қызылтулы 
Балтық флотының жанкешті теңіз 
әскерлерінің күшімен қорғалып, 
Ладога көлінің өмір жолымен үлкен 
жермен байланысы үзілмеген. Осы 
жолмен блокада жылдарында 310 
мың Кеңес жауынгері шығарылған. 
Қаланы қорғаудағы Ленинград 
майданының жауынгерлеріне 
ленинградтықтар халықтық 10 ди-
визия, 16 батальон, 7 партизан 
полкі мен бірнеше жау тылында 
қимыл жасайтын полктер мен 
топтар арқылы көмек берген. Қала 
тұрғындары жаудың нөсер бомбасы 
мен артиллерия атыстарының 
астында жүріп, қираған өндіріс 
орындарын жөндеп, 2 мың танкі 
мен 1,5 мың ұшақты, мыңдаған 
атыс құралдарын, әскери кемелерді 
жөндеп, майданға жөнелтіп 
отырған.

Ленинградты қорғаушы әс-
кердің қатарында мыңдаған 
қазақстандықтар да бар еді. 
1944 жылдың 27 қаңтарында 
Қызыл әскердің екпінді күшінен 
Ленинград қаласы жау құрсауынан 
азат етілді. Ленинградты қорғауда 
құрбан болған мыңдаған қазақ 
жауынгері Неваның сызды да 

батпақты ормандары мен көл-
дерінің астында мәңгілік жайда 
жатқанын бүгінгі ұрпақ білуге тиіс. 
Ленинград құрсауының зардаптары 
қираған ғимараттар мен үйлер сол 
күйінде Нева, Лиговской, Лес 
даңғылдарында Васильев аралы 
аудандарында сақталған. Сондай-
ақ «Азаматтар! Бұл көшелерде 
артиллерия атысынан сақ бо-
лыңдар!» деген жазу сол күйінде 
тұр. Мұның бәрін мен тәптіштеп 
жазып отырғаным, осы қаһарман 
қалада екі ай болып, дүние жүзіне 
соғыста да бейбіт еңбекте де аты 
мен тарихы әйгілі болған қаланы өз 
көзіммен көріп, тарихи орындарын 
аралап, санамда қалған әсерлерімді 
оқырманға хабардар ету еді.

Осы мақаланы жазуыма түрткі 
болған жәйтті де айта кеткенді 
жөн көрдім. Мен өткен ғасыр-
дың сексенінші, тоқсаныншы 
жылда ры Жалағаш ауданындағы 
кәсіптік-техникалық училищенің 
директоры болдым. Ол кездер 
Кеңестер Одағы әлемді аузына 
қаратқан күш-қуаты мықты, 
экономикасы дамыған социалистік 
қоғамның көшбасшы елі болатын. 
Кәсіптік-техникалық білім беру 
саласының басшы кадрларының 
білімін жетілдіру институты 
жал ғыз Ленинград қаласында 
еді. Оқу орнының ауласы ат 
шаптырымдай Лиговский даң-
ғылының бойындағы ғимаратта 
екен. Институттың екі бөлімінде 
бірі Кеңестер Одағының оқу 
орындарының басшылары, екін-
шісінде социалистік елдерден 
келгендер білімін жетілдіреді 

екен. Институтта барлық жағ дай 
жасалған. Екі адамға бір бөлме, 
сабаққа дайындалатын жай, 
арзан датылған тамақ, қысқаша 
айтқан  да заман талабына сай 
жабдықтал ған.

Ленинградқа алғашқы бару-
шылар бірінші «Эрмитажды» 
аралап көруден бастайды. «Қыс-
қы сарай», «Кунсткамера», 
«Жеңіс» алаңы, «Ленинградты 
қорғаушылар» монументі мен 
тамашалаған жер болды. Осы са-
парымда есімде жақсы қалғаны 
Ленинград қорғаушыларының 
мұ ражайы еді. Мұражайда бұ-
рынғы Санкт-Петербургті түрлі 
шетел басқыншыларынан қорғау 
ұрыстары, Ұлы Отан соғысы жыл-
дарындағы қорғау, блокада қайғы-
қасіреті, қаланың құрсау кезіндегі 
ерліктері сол қалпында қойылған. 
Әр секцияда егде тартқан сол 
мұражайда қызмет атқарып, зей-
нетке шыққан бақылаушылар бар. 
Олар мұражайға қойылған дү-
ниелерді баяндаудан жалықпайды. 
Бәрі де тартымды, тарихи дү-
ниелер. Осылай қызықтап келе 
жатқанымда алдымнан Жамбыл 
Жабаевтың өзіміз көріп жүрген 
суреті көзіме оттай басылды. Екі 
секцияның бұрышына орналас-
тырылған ақынның үлкен суреті 
ағаш жақтауға салынған. Ұзақ 
тұрғаннан ба сарғайыңқыраған, 
суреттің астында ақынның өмір-
баяны, ол кісі туралы айтылған 
ақын-жазушылардың сөздері, «Ле-
нинградтық өренім» өлеңі қазақша, 
орысша жазылып қойылған. 
Ақынның көзі тірі кезінде жазушы, 

әртіс, қайраткерлермен түскен 
суреттері мен домбырасы, тұтынған 
заттары қойылған. Кезінде жер-
гілікті билік айтарлықтай мән 
берген сияқты.

Менің тапжылмай қарап тұр-
ғанымды білді ме экскурсовод 
әйел қасыма келіп, «қайдан 
боласың?» деп – деп сұрады. 
Мен «Қазақстаннанмын» дедім. 
«Жамбыл ақынның елінен бол-
дың ғой» деді. Мен де ақын 
экспонатының жағдайын көріп, 
«Неге толықтырылып жаңар-
тылмаған? Күтімі де мәз емес. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында 
блокада құрсауында қалған ле-
нинградтықтарды өз баласына 
теңеп шыдамдылыққа, қайсар-
лыққа, жаудан кек алуға шақырған 
үндеу өлеңі бүкіл Кеңес халқына 
тарағанын білесіздер» дедім. 
«Дұрыс айтасың» деді экскурсовод. 
Ұлы ақынды, оның Ленинград үшін 
шайқасып жатқан жауынгерлер мен 
қала халқын жауды жеңуге үндеген 
«Ленинградтық өренім» өлеңін мен 
сияқты құрсауда болған азаматтар 
жақсы біледі. Біздер ұлы ақынның 
үндеу өлеңіне басымызды иеміз. 
Барлық қиындықты басымнан 
өткіздім. Үлкендермен қатар 
жара лыларды емдеп, зауыттарда 
жұмыс істедім. Сонда біздерге, 
пионерлерге «Ленинградтық өре-
нім» өлеңін госпитальда, зауыттағы 
жұмысшыларға мәтінімен қайта-
қайта жаттатып оқытатын деп:

«Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне бы струи степного ручья
Виден Отблеск Невской струи» 

деп шырқай жөнелді.
Жамбыл ақынның экспонатына 

қойылған дүниелер мен күтіміне 
көңілім толмай, ашу қысып тұрған 
мен ашуым тарқап, риза кейіппен 
қолын алған едім.

Рысбай кӘРімОв,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі

ЖҮРЕКТЕН ӨШПЕГЕН 
ЖАМБЫЛ ЖЫРЫ

Үзіліп түсіп тінінен, 
тізіліп қалған мұңым ең...

СӘБИІҢІЗДІ БЕСІККЕ БӨЛЕЙСІЗ БЕ?

Басы 1-бетте

«төріңде бесік тұрса, төре де басын иеді» дейді халық. Ал Бауыржан момышұлы: «Бесігі жоқ елден қорқамын» дейтін. үйімізде анам 
біз жатқан бесікті әлі күнге дейін қастерлеп, жоғары қояды. Әңгімемді алысқа бармай-ақ өз отбасымнан бастасам... 

үйде екі ағайындымыз. Өзімнен кейін дүниеге ұл келді. Бір қызығы, ол бесікте 3 жасқа келгенше ұйықтап өсті. Анам үйдің тірлігімен 
жүргенде, інім ұйқысынан ояна салып, «мама-ау, шешші» деп айтқан сөзіне әлі күнге дейін күліп аламыз. Аллаға шүкір, бауырым ана 
мейірімімен бірге бесікті сүйіп өсті. Анам үнемі «Бесіктің қасиеті бар» деп жиі айтады. Ол рас. 

тағы бір мысал келтіре кетсем, ағайын-туыс болып, көлікпен жол жүріп келе жатқан кез. көліктің жүксалғышында бесік бар болатын. 
Бір кезде көлік өзінен өзі айналып, жолдан тайып, аударыла бастады. Аяқ астынан көлік апаты орын алды. мәселе, апатта емес, бесікте. 
Бірнеше адам жарақат алды. Әйтеуір бәрі аман қалды. Бір таңғаларлығы, бесікке ешнәрсе болмаған. Сол жаңа күйінше тұр. міне, бесіктің 
қасиеті...

тілші түйіні:
Әлеуметтік желілерде бесікті күл-қоқысқа тастаған суреттерді де көріп қалдық. Ол да 

көпшіліктің жағасын ұстатты. Оған қоса осы күні кейбіреулер бесікке бөлеуге қарсы болып 
жүр. Бұл оның қасиетін түсінбегендіктен болар... Бір сөзбен айтқанда, бесік көнеден қалған 
зат емес. Түсіне білген жас аналарға – «ақылды» жиһаз, сәбидің алғашқы ақ отауы. Олай болса 
қазақылықтан қашып, бесіктен безінетіндей не көрінді? Ойлансақ екен...

Ақтолқын НҰРЛЫБАЙ


