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Жетісу жерінің шығысы кәзіргі 
күнде Қорғас өзенімен шектеледі. 
Ол ара мен Жәркент қаласының 
арасы отыз шақырым жер. 
Жәркент қаласының батыс жақ 
іргесінен Үсек (Өсек) өзені өтеді, 
ол Ілеге құйады. Ал Жәркент 
қаласының батыс жағында он 
бес шақырым жерде Көктал 
ауылы бар. Ол – бұрын, 1958 
жылға дейін, Өктәбір ауданының 
орталығы болған үлкен ауыл. Сол 
ауыл мен Жәркент қаласының 
арасы  он бес шақырым. Сол 
он бес шақырымның он үш 
шақырымдайын алып жатқан 
тоғайды ел-жұрт ежелден 
Түргентоғай деп атайды. Ол 
тоғайдың бас-айағы, шамамен, 
50-60 шақырымға  созыла ды. 
Үсек өзені екі тармақтан тұрады. 
Үлкен Үсек пен Кіші Үсек – екеуі 
де Қазанкөлден бастау алады.  

Үсек сөзі «үс» және «ек» деген 
екі сөзден құралады. «Үс» деген, ға
лым   дардың айтуынша, «су»  деген 
мағына беретін көне түрік сөзі, 
ал «ек» деген құрметті, қасійетті 
деген мағына береді, сонда «үсек» 
дегеніміз «үсеке» деген сөзден ық
шам далған болып шығады. Кәзір де 
үлкен кісілерді құрметтеп «Бәке», 
«Сәке», «Тұреке» дейміз ғой, соған 
қарағанда, «Үсек» «үлкен су» деген 
мағынаны да білдірсе керек. Келе
келе, айтаайта «Өсек» атап кетіппіз.

Түргентоғай – осы Үсек өзенінің 
өне бойын алып жатқан ұзын 
тоғай. «Түрген» – түрік сөзі, «тез», 
«жылдам» деген мағынаны білдіреді. 

Шоқан өз шығармасында «Түрген – 
это быстрый» деп жазады. Кәзіргі 
күнде қазақтар «тез қуды» дегенді 
«түре қуды» дейді.

Біздің болжауымызша, Түрген 
атауы – ХІІ ғасырдан, йағный 
Шыңғыс ханның бала кезінен бар 
сөз. Қытай тіліндегі түпнұсқадан 
Тілеуберді Әбенайұлы аударған 
«Шыңғыс қағанның құзауыры» 
атты 1240 жылы жазылып біткен 
қолжазбада мынандай дерек бар: 
«Темежан («Теміршың» дегенді 
Тілеуберді солай аударған – Б.Н.) 
асыпсасып атқа мінді де, орманға 
кіре жөнелді. Тәйжігіттер көріп қалып, 
Түргентауына дейін қуды. Темежан 
нуға сүңгіп кеткендіктен, кейіндей 
берді де, сырттай қоршау ға алды 
(«Құпыйа шежіренің»  құ пыйасы, 
Алматы, 2013 жыл,  «Ша пағатнұр» 
баспасы, 156бет).

Бұған дейін бұл кітәптің  «Шың 
ғыс қағанның құзауыры», йағ ный 
«Шыңғыс қағанның түптұқыйа ны» 
деген өз аты бұрмаланып, «Моңғол
дың құпыйа шежіресі» аталып келген. 
Және Шыңғыс ханның балалығы 
өткен Бұрқан тауы өз атымен аталса 
да, Түрген тауының аты аудармада 
айтылмай, түсіріліп тастап отырылған. 
Соған қарағанда, Бұрқан мен Түрген 
қазақша аталса, Шыңғыс ханның туып
өскен мекені қазақ жері екені белгілі 
болып қалатынын аудармашылар 
білген. Моғол Шыңғыс ханды моңғол 
Шыңғыс хан деп бұрмалаушылар 
өтірік тарыйхты шын етіп көрсету үшін 
жасаған сан түрлі айлашарғысының 
бірі «Түрген» деген атты елжұрттан 

жасырып баққан. Сол жасырғанның 
бетін Тілеуберді ашып қойғаннан 
бері Шыңғыс қағанның шындығы 
біртебірте өз арнасын тауып келеді. 
Кәзіргі Моңғол халық 
республикасында Бұрқан да, Түрген 
де жоқ. Хэнтэй деген тауды осы 
Бұрқан болу керек деп болжайды тек. 
Ал тарыйх болжаммен, жорамалмен 
жазылмайды.

Бұрқан тауы мен Түрген өзенінің 
Қашама тұсындағы арақашықтығы 
баржоғы екіүш шақырымнан 
аспайды. Бұрқаннан қашқан Темір
шыңның (Темеженнің) Түрген тоғай
дан басқа қашып тығылатын жері 
де жоқ. «Шыңғыс қағанның құ зауы
рындағы» Түрген тауының осы Түрген 
тоғайға тікелей қатысты екеніне еш 
күмән келтіруге болмайды.

Біріншіден, Түрген атты тау сол 
аттас өзеннің бойында ғана аталуы 
тійіс. Себебі жеке тұрған тауға 
Түрген аты берілмейді, өйткені «тез», 
«жылдам» деген сөз тек өзенге 
қатысты айтылады, тауға, басқа да 
жеке орынға қатысты айтылмайды. 
Демек, Үсек өзені бұрын түгелдей 
Түрген өзені деп аталған, ал оның 
екі жағында өскен ормантоғай 
Түргентоғай, ал тау Түрген тауы 
деп аталған. Шыңғыс хан Түрген 
тоғайға қарай қашқандағы тау, 
шамамен, кәзіргі Жуантөбе маңайы 
болу керек. Ол – Үлкен Үсек пен Кіші 
Үсек қосылатын тұстың шығыс жақ 
беті. Шыңғыс хан бұл тоғайға тоғыз 
күн тығылып, ақыры Тәйжігіттер 
оны ұстап алады. Ұстап алады да, 
Өнән өзенінің жайылмасына байлап 

қойған жерінен қашып шығып, 
Бүркей – Ірге деген жерде отырған 
өз үйіне барады. Ал БүркейІрге 
дегеннің мағынасы ЫқІрге екеніне 
еш дау жоқ. Ол ара – кәзіргі Қостал 
мен Бас Қайшының арасындағы 
Іргетау. Сол Іргетауда отырғанда, 
Бөртені меркіттер тартып әкетеді 
де, Баркөрнеу арқылы Шыңғыс хан 
Бұрқанға қашып тығы лып, қуғыннан 
құтылып кетеді.  Бар көр неуді ол 
кезде Көренлік деп атапты. Көренлік 
деген көрнекі деген мағына береді, 
ол тау солай аталуына саймасай 
тау.

Түргенкент жайында ол кездің 
жазбасында ешбір дерек айтылмайды. 
Шыңғыс хан жайында жазылған тағы 
бір кітәп «Алтын тобчи» деп аталады. 
Оны да түріктерден алыстатуға 
тырысып, Лабсан Данзан деген біреу 
жазған деседі. Оны мойындамайтын 
ғалымдар да бар. Қаншама айтпауға 
тырысқанмен «Алтын тобчи» деген 
сөздің мәні «Алтын топтама» болса, 
ол қалайша түрік тілінен алыс бола 
алады? Демек, ол кітәп – Шыңғыс 
хан жайында айтылған әңгімелер 
мен шежірелердің алтынға барабар 
топтамасы (жыйынтығы) деген сөз. 
Сол кітәптің жазуынша, Түрген 
тоғайда Дулат батырдың қолы 
мен Шыңғыс хан ұрпағының қолы 
соғысында, дулаттар жеңіліс табады. 
Ал дулаттар ешқашан моңғол 
жеріндегі Түргенге барған да емес, 
ондай жер Моңғолияда болған да 
емес. Өстіп, бір деректі бір дерек 
анықтай түседі.

(Жалғасы 2 бетте)

Экологиялық 
эстафета су 

шаруашылығы 
нысандарында өтті

Қазақстан Республикасы аймағында 
 Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігінің құрылуына 
байланысты ұйымдастырылған «Бірге, 
Таза Қазақстан!» республикалық 
экологиялық акциясына Алматы 
облысының «Қазсушар» Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорынның Панфилов 
өндірістік учаскесінің ұжымы белсене 
атсалысып, алдыңғы қатардан көрінді. 
Аталмыш сенбілікке қатынасқан ұжым 
мүшелері өндірістік учаскеге тиесілі су 
шаруашылығына қарасты аумақтарды 
тазалау, абаттандыру жұмыстарын 
жүргізуге барлығы 34 адам және Зил
130 жүк көлігі, Газель және КАВЗ 
автобусы техникалары жұмылдырылды. 

Айта кету керек, осындай тазалық 
жұмыстары біздің «ҚазСушар» 
мекемесіне тиесілі аудан көлеміндегі 
барлық су шаруашылығы нысандарында 
көктемгі (суару науқанына дайындық) 
және күзгі мезгілде міндетті түрде 
жүргізіліп тұрады. Суармалы жерлерге 
суды жеткізіп беруімен қатар, су 
шаруашылығы нысандарын таза ұстау, 
темір қондырғыларын майлау, бетонды 
жерлерін сырлау, ауланы көгалдандыру 
т.б. жұмыстарын толығымен жүзеге 
асыру біздің мекеме қызметкерлерінің 
жылдың әр маусымында атқаратын 
айтулы міндеттерінің бірі.

 «Бірге, Таза Қазақстан!» экологиялық 
акциясында атқарылған табиғат 
тазалығына қатысты барлық игі 
шаралар республика аумағында бұдан 
әрі де өз жалғасын табатыны сөзсіз. 
Қазақстанның әрбір азаматы және 
мекемелер мен кәсіпорындар өзінің 
жұмыс және демалыс аймағында 
қоршаған орта тазалығына аса мән 
беріп осындай ісшараларды ұдайы 
өткізіп отыратын болса нұр үстіне 
нұр болатын еді. Демек, бұндай кең 
көлемдегі акциялардың өткізілуі 
уақыт өте келе болашақта республика 
көлеміндегі табиғи экологиялық тепе
теңдіктің сақталуы бағытында өз 
жемісін беретіндігі аян. Табиғатты 
аялайық, қоршаған ортаның тазалығы 
зор денсаулық пен ұзақ өмірдің кепілі, 
достар!

Д. ДЖАЗЫКБАЕВА, 
Панфилов өндірістік 

учаскесінің канал технигі.
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(Басы 1-бетте) (Жалғасы. Басы өткен сандарда)

Жалайыр Мұқалы батырдың 
немересі Антұн (Тілеуберді  Алтын 
 болуы керек дейді – Б.Н.) ата
бабасының жері Алмалыға келіп, сол 
қаланың Хайду атты басшысымен 
келісе алмай қалады. Ол Алмалы  
қаласының орны кәзіргі Алмалы 
ауылының желкесінде, тау іргесінде 
болған, бұрынғы «Красный восток» 
совхозының сыйыр фермасы 
отырған еді.

Шыңғыс хан дәуірінде Жетісу 
жерінде аттары бірбіріне ұқсас 
үш қала болған: біріншісі – Шығыс 
Түркістандағы Алмалық, екіншісі – 
Ақ Бұрқандағы Алмалы, үшіншісі 
– Алматы.  Осы үш атау көп 
жағдайда тарыйхшыларды ылғый 
шатастырады.

Енді XVIII ғасырға келейік. 1723 
жылдың көкек айында қал мақтар 
қазақ жеріне тұтқыйыл басып 
кіріп, елді «Ақтабан шұбырында, 
Алқакөл сұлама» атанған қасіретті 
зобалаңға ұшыратты. Ол соғыс 
ресмій тұрғыда отыз бес жылға 
созылды. Ордабасыда үш бійдің 
ұйғарымымен халықтың ұлтазаттық 
соғысын Әбілқайыр 1726 жылы 
басқарып, 1758 жылы Абылай  қолы 
оны Шығыс Түркістанда айақтады. 
Алайда Жетісудың шығысындағы 
қалмақтар басып алған қазақ 
жерінен өз еркімен кете қойған жоқ. 
1730 жылы туған Ырайымбек батыр 
Түке баласы, он бес жасынан бастап 
Жетісудың шығысын қалмақтардан 
азат ету соғысын жүргізді. Түргеннен 
(Іленің сол жағалауындағы Түрген) 
Сүмбеге, Алтынемелден Қорғасқа 
дейінгі аралықты қанды көйлек 
серіктерімен бірге қалмақтан азат 
етті.

Шапырашты Наурызбай батыр 
1745 жылы көктемде Хангелді 
батырды бас етіп, Қарқара өңірін 
басып алған қалмақтарға қарсы ұрыс 
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салды. Жеңіске жеткен қазақтардың 
қолымен бірге Хангелді батыр 
Іленің оң жақ жағалауына аттанып 
бара жатқанда, артынан он бес 
жасар немересі  Ырайымбек қуып 
жетеді. «Он беске толғанда өзіммен 
бірге жорыққа алып кетем дегенің 
қайда?» дейді атасына. Сонда атасы 
Хангелді батыр: «Балам, біз жаудың 
әскерін жеңгенмен, сайсаланы, ой 
мен қырды мекендеп алған қалың 
қалмақты туған жерімізден қуып 
шыққан жоқпыз. Менімен бірге сен 
де кетсең, елжұртыңды қалмақтар
дан кім тазартады?» десе керек. Сол 
сөз көкейіне қона кеткен Ырайым бек 
өз жақтастарын жыйнап, қалмақ
тарға қарсы жыйырма бес жыл бойы 
соғысады.

Ырайымбек батырдың өмірі 
мен қалмақтарға қарсы шайқасын 
алғаш зерттеп жыйнақтаған 
Қабылбек  Сауранбаев деген кісі 

делінген Қабылбек Сауранбаевтың 
жазбасында. Аралбай, Бөлек 
батырлар  да өз қоныстарын белгіледі. 
Ырайымбектің бұл жеңісі – «Ақтабан 
шұбырындының» ақырғы соғысы. 
Бұдан кейін қазақ жеріне қалмақтар 
ешқашан шабуыл жасай алған жоқ. 
Бірақ Ырайымбектің өзі бұл соғыстан 
қатты жараланып, ақырында оны 
майдан дас серігі Бақый батыр үйге 
көтеріп кіргізіп, үйден көтеріп 
шығаратын жағдайға ұшырайды. 
Соған қарағанда, Ырайым бектің осы 
улы жебе ден жаралануы ажалына 
себеп болған сыйақты. Түргенкентті 
кім салған деген сұрақ көкейде 
тұрады. Қазақтан қорыққан қал
мақ па, қалмақтан сақтанған қазақ 
па? Оны кесіп айту өте қыйын, 
өйткені оны анықтап айтқан дерек 
жоқ. Алайда «түрген» де, «кент» 
те қазақ сөзі екенін ескерсек, аты 
қазақ ша қойылған қорған қазақтар 
салған қорған болуы заңды сыйақты. 
Әйткенмен, кім салса да, бұл қала 
бабаларымыздың қаны төгілген жер 
екені даусыз. Халқымыздың азаттық 
күресінің қасійетті орны.

Қабылбек Сауранбаевтың жаз
басына қарағанда, Ырайымбек 
азаттық соғысын 25 жыл бойы 
жүргізген. Соғысты бастаған жылы – 
1745. Оған 25 жылды қоссақ, 1770 
болады. Сонда, шамамен, Түргенкент 
қорғанындағы шайқас сол жылы 
болған.

«Ақтабан шұбырындының» бір
жола айақталуы да сол 1770 жыл деп 
білеміз. 1856 жылы Шоқан Уәлиханов 
Құлжаға барар сапарында Үйгентас 
арқылы өтіп, Бұрқанға келген. 
Бұрқантаудың шүйгінінде тоқтап, 
сол арада түйелерінен айырылып 
қалған. Соны осы Түргенкент 
маңайынан  табады. Сол жазбасында 
Үсек өзенінің Түргентоғайдан төменгі 
жағы әлі күнге дейін Түрген деп 

аталатынын да жазады. Демек, бұрын 
Үсек өзені түгелдей Түрген атанған 
деп ойлаймыз.Осы  тарыйхый орынды 
кәзіргі күні Сарөзек – Қорғас тасжолы 
қақ бөліп өтіп жатыр. Түргенкенттің 
қорғаны жолдың екі жақ бетінде де 
көрініп жатыр. Жақында Амантай 
Раев атты ініміз осы тарыйхый 
орынға ескерткіш тақта орнатыпты. 
Онда мынандай жазу бар: 
«Түр генкент орны. «Ақтабан 
шұбырынды» зобалаңының ақырғы 
шайқасы өткен жер. XVIII ғасырдың 
екінші жартысында Ырайымбек 
батырдың қолы қалмақтарды 
осы арадан Қорғас асырып қуып 
тастайды. Ол шайқасқа Аралбай, 
Сатай, Бөлек батыр бабаларымыз 
қатысқан. Ырайымбектің өзі 
уланған жебеден жараланады. 
Түргенкент туралы 1856 жылы 
Құлжа сапарында Шоқан Уәлиханов 
та жазып кеткен. Тарыйхый орынға 
тағзым!». Ел азаматтары осы 
уақытқа дейін ескермей келген 
тарыйхый орынға ескерткіш белгі 
орнатқан Амантай ініме қатты 
рыйзамын. Халық атынан сөйлеуге 
қақым жоқ шығар, өз атымнан 
мың алғыс айтып, басымды ійемін! 
Болашақ ұрпақ бұдан былай осы 
арадан бас ійіп өтер деп ойлаймын. 
Түргенкент пен Түргентоғайдың 
тарыйхы Орбұлақ тарыйхына 
ұласады. Бұл ара – Есім хан мен 
Салқам  Жәң гірдің де ел қорғап 
соғысқан жері. Ол туралы  «Ата 
жау» атты тарыйхый хыйкайа жазып  
біттім. Атабабасын, туған жерін 
сыйлай білген Амантай інімнің үлгісі 
өзгелерді де ойлантса ійгі!
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Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты.

ырайымбектану ілімінің негізін салды. 
Сол кісі отыз бес жыл жыйнаған аңыз 
бен деректерін «Райымбек батырдың 
шайқастары»  деген атпен жазып 
қалдырған. О кісі 1899 жылы туған. 
Сол жазбасында Қабылбек ақсақал 
былай дейді: «Атақты Жәркент, 
Көкталдағы қорғанда торауыттың 
ханы бар. Кешегі Қоң тәнінің («қоң
тайшы» дегені – Б. Н.) ескі қазынасы, 
соғыс құралдары бар, сонан қалған 
жауынгерлік әдіс бар. Жауға қарсы 
жұмсайтын сыйқыршылары да бар 
деп айтылады… Бұл бас өнерпаз, 
Мықты хан деп санайды…».

Осы қамалды алу үшін Ырайымбек  
күш жыйып дайындалады.  «Тө
ре  хан ның  жауынгерлері… Үсектің 
жазығынан түсуді мақұлдап, тау ба
сын  дағы Орта таудағылары бірігіп, 
Үсек бойына түсіп, бас қосты» дейді. 
«Төреханның жауынгерлерінің 
көбі қашып кетті. Іле бойындағы 
Қорғасқа дейін барды» дейді. «Бұл 
қорғанды алуда қазақ жауынгер
лерінен де көп адам шығын болған. 
Батырлардан көп батыр жаралы 
болған. Ырайымбек  батыр, Бақый 
батыр, Едес батыр, Тілеулі батыр,  
сол сыйақты батырлар жаралы 
болған» деп жазады Қабылбек 
ақсақал.

Сол үшін Төреханға Ырайымбек  
қатты кектенеді. «Қалайда болмасын, 
Төрехан ханның басын алмай бұл 
соғысты тоқтатуға болмайды. Мына 
қаза тапқан батырлардың қанын 
 сонымен қайтармай, жүрек орнында 
болмайды» дейді Ырайымбек.  Бірақ 
қазақ пен қалмақ келісімге келіп, 
қазаққа Қорғас өзенінің батысы, 
шығысы қалмаққа қарайтын болды. 
«Ұлы жүз жерге орналасуды бұрынғы 
өздерінің бөлісі бойынша орналасты. 
Сонымен  әрбір батырлар өз жеріне 
қайтты. Қорғасқа жақын Сатай 
батырдың бас тауымен өріс алды» 
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(Жалғасы. Басы өткен сандарда)

Ғұндар тарихына қатысты тари
хи деректерге зер сала оқысақ ғұн 
тәңірқұтының ұлы даладағы үстемдігін 
біржолата құртуға кіріскен хан 
патшалығының қалың әскері б.д.д. 71 
жылы үйсіндер мен ғұндардың шығыстағы 
көршілері дүнхулармен, солтүстіктегі Ени
сей бойын жайлап отырған динлиндердің 
көмегімен ғұндардың жеріне басып кіріп 
қантөгіс ұрыс жүргізіп, аяусыз қырғынға 
ұшыратады. Оларға бағынышты халықтың 
үштен бірін жойып жібереді. Осы 
жеңілістен кейін Байкал көлінен Түбітке 
және Шығыс Түркістаннан Сарыөзеннің 
(Хуанхэ) орта ағысына дейінгі территори
яны алып жатқан алып ғұн империясының 
үстемдігі ішкі қайшылықтарға ұшырап, 
соңы дағдарысқа әкеліп соқты. Ел 
басылардың оралымсыз әрекеті сыртқы 
жаулардан жеңілуі билік үшін үздіксіз 
таққа таласу ғұндардың мемлекетінің 
ыдырауының бастауы болып табыла
ды. Б.д.д. 47 жылдары ғұн мемлекеті 
екіге: солтүстік және оңтүстік ғұндар 
болып бөлініп кетті. Хан патшалығына 
бағынғысы келмеген солтүстік ғұндардың 
тәңірқұты өзіне бағынған елмен батысқа 
қарай ығысқан. Чжичжи тәңірқұты 
(Шөже деп те беріліп жүр) Саян, Ал
тай, тауларының маңайын мекендеген 
түркі тілдес динлин, құша (қыпшақтар), 
қырғыз тайпаларын өзіне қосып алып 
үйсін патшалығына жақындаған. Менің 
пайымдауынша бұл б.д.д. 47 жылдан ба
сталып б.з. ІV ғасырының екінші жарты
сына дейін созылған «Халықтардың ұлы 
қоныс аударуының» шығыстан батысқа 
көшуінің «Алғашқы кіші қоныс аударуы». 
Хан патшалығы туғызған дүрбелеңдерден 
кейін ғұндардың қысымымен өзге де алу
ан текті тайпалар қазіргі Қазақстан тер
риториясын көктей өтіп алдыңғыларын 
өздерінің авангарды ретінде ығыстыра 
отырып, Еуропа далаларына жетті. Бұл 
шамамен үш ғасырға созылған үдеріс 
еді. Чжичжи тәңірқұтының үйсін жеріне 
келіп (үйсін иелігі бұл кезде үшке бөлініп 
кеткен) кіші кұнму Өжетке елші са
лып бағындырғысы келеді. Осы жерде 
айта кетуімізге болады. Б.д.д 73 – жыл
дан кейін Оңқай бидің қайтыс болуы
нан бұрын, басталған таққа талас бір 
тілде сөйлейтін туыстас адамдардың үш 
күнбиге қарап үшке бөлінуі, қазіргі қазақ 
жүздерінің туындауына географиялық 
жағынан аймақ – аймаққа таралып ор
наласуына негіз болған сияқты. Кіші 
күнму Өжетті бағындыруға шамасы 
келмегеннен кейін Чжичжи тәңірқұты 
үйсіндердің батысындағы қаңлы елінің 
билеушілерімен бірігіп б.д.д 44 жылы үйсін 
еліне шабуыл жасайды. Ұрыс барысында 
үйсіндердің астанасы Чигу (Қызылаңғар) 
қаласын басып алып елді тонап, мал 
– мүлкін олжалайды. Үйсін елінің бас 
қаласында отырып үйсін жерінің біраз 
бөлігіне б.д.д. 44 жылынан – 33 жыл
дарына дейін Чжичжи тәңірқұты билік 
жүргізгендігін «Басғұншы» атауының өзі 
– ақ дәлелдеп тұр. Ғұндар қаланы басып 
алып, тұрғындары тонағанымен қаланы 
өздерінің мекені еткен. Жаугершілік за
манда стратегиялық жағынан алғанда ең 
маңызды жерге орналасқан Қызылаңғар 
қаласы тоғыз жолдың торабы десек 
те болады. Тянь – Шань тауларының 
шығыс Түркістаннан созыла келіп Іле 
алқабына келгенде екіге бөлініп бірі 
Іле Алатауы болып, екіншісі Жетісу 
(Жоңғар) Алатауы болып кететіндіктен 
де қос тау ортасындағы Іле алқабының 
жазығы солтүстігінде Балқаш Алакөлге, 
оңтүстік батысы ұлы далаға қарай созы
лып жатқан аймаққа ұласады. Чжичжи 
(Шеже) тәңірқұтының осы Қызылаңғарды 
орталық етуінің айғағы Басғұншы 
ауылының атауынан көрініп тұр.

Басғұншы Алматы облысы Панфилов 
ауданының аумағындағы Қытаймен екі 
арадағы мемлекеттік шекара болып са
налатын Қорғас өзенінің оң жағалауына 
орналасқан ауылдық округтің орталығы бо
лып табылатын қазір екі мыңнан аса халқы 
бар ауыл. Тарихын жаза берсеңіз тереңге 
кетеді. Оңтүстік батысында 7 шақырымдай 
жерде Алмалы елді мекені бар. Басғұншы 
Патша өкіметінің отарлау кезіндегі орыс им
периясы басып алған қазақ жері мен Қытай 
мемлекетінің шекарасының түйіскен жері. 
Әйгілі Қорғас кедені орналасқан. Басғұншы 
ауылы Қорғас елді мекенінің солтүстігінде 
Жетісу (Жоңғар) Алатауына сұғына еніп 
жатқан қызылаңғардың (Қызылтаудың) 
орта тұсында 10 шақты шақырымдай жер
де орналасқан. Өскемен, Семейден баста
латын берісі Қапал, Лепсі, Жаркент т.б. 
тізбектелген көп станицалардың басып 
алған жерлерін бағындыратын, ұстайтын 
патша өкіметінің әскер тұрақтарының 
бірі болған. Тұрғылықты жұртты ашса 
алақанын да, жұмса жұдырығын да ұстап 
отыратын патша өкіметінің тірегі казак 
– орыс әскерлерінің жазалаушы әскері 
тұрған мекен. Басғұншы атауының өзі 
егемендік алғанға дейін сан құбылтып 

Ескерусіз жатқан ежелгі ескерткіштер
немесе кейбір атауларды жаңаша пайымдау

орыс тілінде «Баскунчи» қазақша «Баскун
ча», «Баскунчан» аталып жүрді. Жергілікті 
ел бұл сөз Қытайдың «Баскунчан» сөзінен 
шыққан яғни «хун»  қызыл, «чан», «шань» 
 тау, «Басқы қызыл тау»  деген мағынаны 
келтіріп, соған сеніп те жүрді. 

Осы атауға зер салып қарасаңыз 
қытайлар сөз құрауда яғни елді мекенді 
атауда түркінің (қазақтың) «Бас» де
ген атауын алғандығы қисынсыз. Сонда 
оларда да «бас» сөзі қолданыла ма, олай 
болса олардың арасында да түркілердің 
әлі күнге дейін қытайланбай жүргендері 
бар ма? – дегіңіз келеді. Тарих тереңін 
зерделеп қараған адам, ол ойдан лез
де бас тартады. Жер атауларының 
қалыптасуы мен ел тарихы, елде
ну, ұйысу үдерісі жүргендігі қоғамдық 
дамудың ықпалымен жүреді. Ондаған, 
жүздеген жылдар қатар өмір сүріп 
отырған түркі тілдес тайпалардың ара
сында бір заттың, іс – қимылдың жер – су 
т.б. атаулардың бірнеше түрлі атауының 
жүруі заңдылық. Кез – келген мемле
кет бастапқы құрылымында белгілі бір 
аумақты иемденіп, мекендеп, еншілеп, 
өсіп, өніп күшейіп қанатын кеңге жаяды. 
Тауға, тасқа, өзен – көлге айдар тағып, 
ат қояды. Хань империясының аяусыз 
қанды қырғынынан кейін түркілер та
рих сахнасына шыққанға дейін Алтай 
тауының арасын мекен еткен деп айты
латын аңыздардағы «Ергенеқон» атауына 
зер салып, талдап көрейік. «Ергенеқон» 
 атауы бастапқы кезде сол жерде 
кезінде ертерек келіп қоныстанған түркі 
тайпасының жаудан қашып тоз – тоз 
болған қандастарын, руластарын жинап 
ел – жұрттың қасына шақырып «Іргеге 
қонсын», «Бірге қонсын» деген атаулар
мен сабақтас секілді. Қазақ арасында 
бүгінгі күнге дейін осы сөз ұмытылмай 
пайдаланылып келеді емес пе ? Мысалы 
бұрынырақта ауыл арасындағы істі шешіп 
жүретін жігіт ағасы үйдегі үлкендерге 
келіп «Ағасы, ана кісілер біздің анау 
жұртты сұрап отыр, сол жерді жайласақ 
үй тігіп қонсақ дейді, қалай қарайсыз. 
Рұқсат етесіз бе?» деп сұрап жатқанын 
талай мәрте құлағымыз естіді. «Жарай
ды жақын келіп отырамын десе, келсін 
ауылымыз аралас, қойымыз қоралас ел 
емеспіз бе, рұқсат, іргелес отыра берейік, 
үйін қондырсын»  дейтін еді. Осылай 
мақұлын алған қойшы ағайындар жақын 
келіп, үй тігіп, іргелес қоныстас болып 
отыратын. Керегесі мен керегесі тиіп, 
«керегелес тұру», іргесімен «іргесі тиіп 
тұр» деген сөздерде осы іс  әрекеттерден 
хабар береді. 

Қазақ киіз үйінің құрамдас бөліктері 
«Іргесі», «Керегесі» дегенге «Іргелес» 
деген ұғымдар қосылып жақын, жуық 
деген мағынаға айналған. Ендеше сан 
– саққа жүгіртіліп, айтылып, жазылып 
жүрген «Ергенеқон» сөзінің бастапқы 
түбірі «Іргеге қон», «Іргелес отыр» жақын 
қоныстаса, «иықтаса», «ұйыса отырайық» 
деген мағынаны білдіретін тәрізді. Аума
лы – төкпелі заманда ұлылар әп  сәтте 
тас – талқан болып жұртта ұлып қалып. 
Кешегі көлеңкеде жүрген көп тайпалар 
билік басына тез көтеріліп өзгелерге 
өктемдік айтқан кезеңдегі мұндай қуғын – 
сүргін кезде орын теуіп орнығып қалған, 
көбейіп келе жатқан жұртты паналап, 
іргелес қонып, ес жиып, етек жабу табиғи 
да адами да заңдылық. Басқұншы атауы 
да түркілердің «бас» атауынан басталып 
тұр. «Бас» сөзі көне Орхон – Енисей тас 
жазбаларында жиі кездеседі. Күлтегіннің 
үлкен жазбасында «Бастыны еңкейтті» 
Тоныкөк (VIII ғасыр) «Су басы Інел 
қаған» деген сөздерде «бас», «бастау
шы», «басты адам» мағынасында айты
лып тұр. Ал «су» әскер ұғымын береді. 
(Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы 1991 
жыл 14, 13  бет). Басғұншы атауындағы 
«құн», «күн», «ғұн» деген сөздердің бәрі 
ғұн тайпасына меңзейді. Ал, «шы», «шақ» 

сөзі ел, жұрт деген ұғымды білдіреді 
(Қойшығара Салғараұлы. Көмбе. Алма
ты 1989 ж. 20  бет). Сонда «Басғұншы», 
«Басғұншақ» атауы «Бас», «ғұн» елі, 
жұрты, иелігі деген мағынаны, «ғұн» 
тәңірқұтының ордасы деген анықтама 
береді. Үйсін жерін басып алып, ұзақ 
жылдар мекендеген ғұндар үйсіндердің 
Қызыл аңғар қаласының атауын өзгертіп, 
өз мемлекетінің билеушісінің ордасы, ел 
билеушісінің басты мекені «Басғұншы» 
(Қызылорда дегендей) деп атаған, атын 
берген. Ресейдің Батыс Қазақстан облы
сымен шектесетін жеріндегі Басқұншақ 
көлі мен жоғары Басқұншақ елді мекені 
Жаркент аймағындағы Басғұншы атауы
мен түбірлес әрі мағынасы бір ұғымдар. 
Арал теңізінің оңтүстігі мен Каспий 
теңізінің солтүстік жағынан Европаға 
қоныс аударып бара жатқан ғұн тайпа
лары үздіксіз көше бермеген. Шығыс 
Европаның далаларына жеткенше жай
ылым қуалап, қоныстарын ауыстыра 
отырып, отар – отар қойын, үйір – үйір 
жылқысын, табын – табын сиырын жыл
жыта отарып, орталық Европаға жеткен
ше үш жүз жылдай уақыт өткен. Ғұндар 
Еділ өзенінің маңайына қоныстанып, 
жан – жағындағы өздеріне жаулықпен 
қараған елдерге қарсы жаугершілік 
ұрыстар жүргізген. Атын естігенде 
орталық Европаның корольдері естен 
танып қалатын, ғұндардың айбар
лы ұлы патшасы Еділ (Атилланың) 
кезіндегі Басқұншақ (Баскунчак) көлімен 
Басқұншы (Баскунчак) елді мекендері 
біздің Жаркент өңіріндегі ғұндардың би
леген кезіндегі Басқұншы мекенінің тілдік 
өзгеріске ұшыраған орыс тіліндегі ата
улары. Батыс Еуропа жеріне ішкерілей 
еніп. Жылжып бара жатқан ғұн жаулау
шыларын бөлініп қала бастаған қыпшақ 
тайпалары зор қысымшылық көріп, 
Ертістің бойынан батысқа қарай орыс 
князьдарының иеліктерімен көршілес 
қонған. Ресейдегі Баскунчак көлі мен Ба
скунчак елді мекені атаулары қыпшақтың 
«Құншақ», орысша «Кончак» атала
тын ханының атымен қойылған деген 
деректердің «ғұн» атауынан шыққанын 
дәлелдейді. Тұжырымыммен келісетіндер 
де баршылық. Рас, ғұн тайпаларының 
құрамындағы қыпшақ тайпалары Еділ 
мен Дөң даласының арасын кейініректе 
де жайлаған. Қазақ жерінің оңтүстігіне 
орналасқан үйсін мемлекетінің аймағына 
ғұндар б.д.д. 47 жылы қоныс аударып 
келді. Олар өздерімен мен динлин, құша 
(қыпшақ), қырғыз т.б. көптеген тай
паларды қосып ала келген.Сондықтан 
да бұл өңірдегі атауларға көшпелі ғұн 
тайпасының құрамындағы елдердің өздері 
келіп қоныстанған мекенге тайпа атауын, 
тайпа көсемнің , ру басы ақақалының, 
би, батыр атауларын қойды деуімізге 
негіз бар.Сондықтан да Ресей жеріндегі 
«Баскунчак» пен Жаркент аймағындағы 
«Басғұншы» атауы ғұн патшасының не
месе оның құрамындағы қыпшақтардың, 
құншақтар атауымен қонысы, мекені, 
орталығы деген тұжырымға сарындас 
екенін көреміз. 

Балбал тастар.
 1. Балбал тас Қорғас өзеніне солтүстік 

батыстан келіп құятын Алмалысу өзенінің 
оңтүстік жағындағы жадағай келген қырат 
үстіне қойылған. Тасты тұрғызғандарды 
көзі көрген адамдар, жер жыртып 
жүргендердің «қасиетті тас» деп жақын 
маңнан сүйреп әкеліп, тікейтіп тұрғызып 
жан – жағына топырақ үйіп қойғандығын 
айтады. «сынған балбал тастың» биіктігі 
1 метрге жуық, қалыңдығы 161 см ақшыл 
түсті, жұмыр, күйреуік тастан қашалып 
жасалынған. 

2. Кезінде «Красный Восток» 
колхозының егіс алқабының арасын
да жатқан тасты осыдан 30 жылдай 
бұрын жер жыртып жүрген трактористер 

егістіктің шетіне алып шығып, тікейтіп 
тұрғызып қойған. Алғашқы кезде бал
бал тастың қасбеті қай тұсқа қарап 
орналасқандығы белгісіз. Балбал тас 
көкшіл, жұмыр граниттен қашаланып 
жасалынған. Биіктігі – 1,5 метрдей, бас 
жағының жуандығы – 118 см, ортаңғы 
тұсы – 157 см, түп жағының жуандығы 
– 160 см. Батыс жағындағы жазықта 
қазіргі кезде тегістеліп кеткен көне та
стан қаланған обаның үйіндісі жатыр. 
Балбал тасқа біздің шамалауымша ер 
адамның, онда да сақалды адамның 
кейіпі түсірілген. Омырау тұсындағы 
кейбір ұзынша сызықтардан киімшең 
тұрғандығы байқалады.

3. Балбал тас – Қорғас өзенінің ба
тысында, Басқұншы ауылының солтүстік 
жағындағы 12 шақырымдай жердегі 
«Ноғай бейіт» деп аталатын қазіргі 
мұсылмандар зиратынан 100 метрдей 
жерде тұр. Кезінде «Красный Восток» 
колхозының егістігінің ортасында жатқан 
тас болатын. Мұны да жер жыртып 
жүрген ауыл азаматтары егістіктің шетіне 
шығарып, тұрғызып қойған. Алғашқы 
кезде балбал тастың қасбеті қай тұсқа 
қарап тұрғызылғандығы белгісіз. Балбал 
тасқа біз шартты түрде сынған тас деп 
айт қойдық. Себебі, тастың адам кейіпі 
қашалған бет жағы басынан бастап кіндік 
тұсына дейін жарылып, бөлініп кеткен. 
Жарылған бөлігінің егіс алқабының қай 
жерінде жатқаны белгісіз. Шамамен үй ор
нындай жерді қазса тауып алуға болатын 
секілді. Бас жағындағы сынған тұсының 
қалыңдығы – 176 см, орта тұсындағы 
жуандығы – 161 см, ақшыл түсті.

Жетісудің шұрайлы жеріне 
қоныстанған үйсіндердің құрамына осы 
аймақты бұрыннан қоныстанған, мекен
деген автохтонды, жергілікті тайпалар 
және қанша қысым көрсе де өзгелерге 
ермей, осы жерді мекендеп қалып 
қойған ұлы иозылар мен сақтардың 
ұрпақтары бар еді. Жергілікті тайпалар 
деп маңыз бере атап отырғанымыздың 
төркіні мынада. Көптеген оқиғалар, ала
сапыран соғыс, әртүрлі тайпалардың ит 
жығыс ұрысы осы тұрғылықты тайпаның 
адамдарының көз алдында өтіп жата
тын. Көптеген жаулаушы тайпаларға 
ат қойып айдар тағып, жіберетіндер де 
осылар. Мысалы ғұндардың билеушісінің 
«шаңиу» деп аталғаны белгілі. Бұл атау 
ғұндар үшін биік лауазымды білдіреді, 
бодан адамдарының бәрі бас шұлғып 
құдыретін мойындайды. Ал тұрғылықты 
адамдар үшін бұл үйреншікті жағдай бо
латын. Қилы замандарда билеушілер ал
масып, халық бірі көшіп, бірі келіп жатқан 
кезінде басқыншылардың бірі кетіп, бірі 
келіп жатқан кезінде қарапайым халық 
ешнәрсесін жоғалтпай туған жерін мекен
деп, қала беретін. Келімсектер үздіксіз 
келіп, кетіп жататын. Атақты ақын 
Мұқатай Жылқайдаров айтқандай «Сен 
қалмайсың бұл Кегенде, мен қалам» де
гендей ой еді. Өзгелер атын естісе тізесі 
қалтырайтын ғұн тәңірқұтының қытайша 
атауы «шаңью» жергілікті халыққа үрей 
туғызарлық болса да өзара қолданыста 
кекесін мағынасында пайдаланғандығы 
сақталып, бізге дейін жеткен. «Шаңью» 
сөзі тұрғылықты елдің тілінде, кекесінді 
мысқыл түрінде қолданылғандығы 
сақталып қалған. Мысалы «Шәниіп 
тұрысын қарашы» немесе «неменеге 
шәние қалдың?» деген мысқылдар соны 
меңзейді. Немесе ел арасында сақталып 
қалған жұмбақ жасыруда айтылатын 

Дүбір, дүбір, дүбір – дай,
Жер астында жүгірді – ай.
Шәниәнің баласы,
Мылтық ала жүгірді – ай – деген 

сөздерде ойымызды айшықтай түседі. 
 Ұланғайыр даланы мекендеген түркі 

жұртының тарихы көптеген рулық – 
тайпалық құрлымдармен тығыз байла
нысты. Ғұн тайпаларымен үйсін, сақ, 
ұлы иозы, қаңлы тайпаларының ара
сында тілге байланысты қиыншылықтар 
туындамаған секілді. Болса да шамалы 
диалектілік ерекшеліктері болған бо
луы керек. Үш тайпаның да діни на
ным сенімдері мен қайтыс болған адам
дарды жерлеу ғұрыптарында да көп 
айырмашылықтар жоққа тән. 

Үйсіндердің билігін шектеген біраз 
жылдарға созылған күрестен кейін 
өздеріде батысқа қарай жылжып кеткен 
ғұндардан соң б.д. VI ғасырының аяғында 
шекарасы батыста Византиямен түстікте 
Персиямен арасында Үндістан мен ал 
шығысында Қытаймен шектескен Түрік 
қағанатының құрылуы қазақ даласында 
өшпес із қалдырды.

  
Молот СОЛТАНАЕВ,

«Жаркент айнасы» 
газетінің Бас редакторы.
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Ойды ой қозғаса, сөзден сөз ту
ындайтыны қалыпты жағдай. 
Кейде бір істі бастасаң қисыны 

келмейді, енді бірі таспадай өріліп 
еркіңнен тыс өзінің иіріміне тартып 
жалғаса береді... Иә, өмір шіркін осын
дай түрлі қызықтардан, тосын сыйлар
дан тұрады емес пе, өйтпесе өмірдің сәні 
де, мәні де болмас еді. Сөйтіп, қазақтың 
төл мерекесі Наурыз тойланып жатқан 
қаламыз Жаркенттің орталық алаңы. 
Шырқалған әсем әндер, күлімдеген 
көздер мен ақжарма тілектер аясындағы 
елжұрт шатшадыман көтеріңкі көңіл
күйде. Қазқатар тігілген киіз үйлер, 
ұлттық нақышпен әсем киімген үлкендер 
мен жастардың қуанышқа толы жанарла
ры...

Осынау жан жадыратар тамаша 
көрініске елітіп келе жатқан маған ке
неттен ауылдасым, қатар сыныпта 
оқыған Мұхидын жолыға кетті. Амандық 
саулықтан соң, «Өткендегі атаман Ду
тов жайлы мақалаңды оқыдым, жақсы 
жазыпсың. Құтты болсын!» деді. 
Рахметімді айттым. 

Сөз арасында, «Өзің білесің, бала кез
ден мен де кітапқа құмар болып өстім. 
Үлкендерден тыңдаған әңгімелерім де 
жадымда, сол үшін бұндай нәрсеге мен 
де бейжай қарай алмаймын» – деп 
қызығушылығын білдірді. Құрдасыма 
риза болып іштей қуанып қалдым, теле
фон нөмір алмастық. «Тағы мәліметтер 
керек болса мен танитын 90 жастан 
асқан қария бар, Мұқай батырды көзімен 
көрген, сол кісіге ертіп барайын» деді. 
Ойламаған жерден «тағы бір мақаланың 
құлағы қылтидыау, тың деректер мол 
болса екен» деген оймен, бірден қуана 
келістім.

Түркебаев көшесімен тіке барғанда 
Жаркенттің батыс жағындағы жар 
үстінде орналасқан Жанатбек атамыздың 
үйінен бірақ шықтық. Алдымыздан 
бізбен қарайлас баласы қарсы алды, 
жағдайымызды айттық, сөйткенше бол
мады үйден таптаза, жинақы киінген, 
нәзіктеу көрінген, басында әппақ 
тақиясы бар, асықпай аяғын баппен 
басқан атамыз шыға келді. Амандастық, 
бізге онша көңіл бөлген жоқ, кейін ба
ласы Қазыбек әдейілеп біздің келген 
шаруамызды айтты. Сонда барып бізге 
бар денесімен бұрылып, жүзімізге бірбір 
қарап алып, назарым сендерде дегендей 
ишарат білдірді, мен жайлап сұрағымды 
қойдым... 

– Ата сіз Мұқай батырды жақсы 
білген, көзін көрген деген сөз рас 
па? Түр сипаты қандай адам еді? Ел 
аузында әрқилы айтылып жүрген 
«Атаман Дутов хикаясынан» нендей 
хабарыңыз бар?

Сұрағымды мұқият тыңдаған соң, сол 
кездескен жерімізден қозғалмастан, «Иә 
балам, біздер  Суанның Алдияр атасы
нан тараймыз. Әкемнің есімі Жаманбай, 
бірталай жыл өздерің айтқан Мұқай ба
тырмен көрші отырдық, – деп қария 
әңгімесін бастап кетті. 

– Мұқай батыр орта бойлыдан 
сәл жоғары бойы бар, мығым денелі, 
төртпақ келген, сары жүзді, сақалмұрты 
да сарғыш адам болатын. Ол кездегі 
мекеніміз Басқұншыдан тауға қарай 
біршама жоғары өрлегенде алдыңнан 
шығатын, қазіргі кезде арғы бетте 
қалып қойған Қызылсай деген жер еді. 
Қашаған, Нұрмұқа, Қашқынбек атты 
ұлдары, Қасиет, Күлихан, Сұлухан есімді 
қыздары болған. Бұнда Қашаған мен 
Қасиет бірге туған, яғни, бірінші неке
ден туылған еді деген деректер бар. Ал, 
Нұрмұқа, Қашқынбек, Күлихан, Сұлухан 
екінші анамыз Ақданадан тарайды. Екі 
үй арасындағы ортада бір төбешік бол
ды, кейде менің әкем, кейде Мұқай ба
тыр кім бұрын үйден шықса сол жерде 
күтіп отырады, әкеммен ілесіп менде 
барамын, содан өткенкеткен әңгімелер 
басталады. Өзім 1925 жылы туылғанмын, 
сол уақытта жасым шамамен 1516ға 
келіп қалғанды. 

Бала, енді анау жаңағы екінші сұрағың 
туралы Мұқайдың өз аузынан әкеме 
айтқанда қасында отырып естігендерім 
мынадай еді, – деп қария жүзімізге бір 
барлай қарап алды да сөзін ары қарай 
сабақтады: 

– Арнайы тапсырма бойынша Ду
товты өлтіруге барғандардың ішінен, 
басқалар сыртта қалып атаманның 
үйіне кірген Махмұд екеуміз едік. Ата
ман орындыққа кеңінен жайғасыпты, 
қолында қағазы бар, жүзі қуанышты, 
алдында оқтаулы наган, әредікте әйелі 
тоқыма тоқып отыр. Назарын бізге ауда
рып, қолындағы хатты жоғары көтерген 
күйде «міне, Германия да 500 адам және 
қаружарақпен көмектесетін болды, көп 
ұзамай Кеңес үкіметін талқандаймыз!» 
деген жарқын дауысымен қоса жүзіне 
ұялаған қуаныштан ризашылықтың лебі 
есіп тұрды. Біз де амандасып болған 

Қытай мен Советке бас

соң, шұғыл қимылға көшіп әкелген хатты 
ұсындым. Ол хатты ашып оқи бастағанда
ақ, Махмұд қаруын шығарып шүріппені 
басты. Шамасы жанап тидіау, лезде есін 
жия қойған атаман жалмажан қаруына 
жармасты, амал жоқ кеш қалуға болмай
ды, дереу көз ілеспес жылдамдықпен 
наганымды суырып алып атып салдым. 
Гүрс етіп құлаған Дутовтың қасына жетіп 
барып, кеудесіндегі ордендері мен по
гонын, сағатын дәлел ретінде жұлып
жұлып алдым, Махмұд оқ дауысын естіп 
бөлмеге жүгіріп кірген көмекшісін атты да 
есі шығып, не істерін білмей бөлме ішінде 
сенделіп қалды. Оны қолтығынан алып 
сүйрелеген күйі далаға атып шықтым, 
даладағы күзетшіні артта қалған адамы
мыз сұлатып салыпты. Қақпадан шыға са
лып аттарға атылып мініп тебінгенім сол, 
екі аяғында жан жоқ сүйретілген Махмұд 
үрейленгені сонша, атқа да міне алмай 
қалды. Атымды тебініп қалып кілт артқа 
бұрылған күйі жанына жетіп келдім, жо
тасынан қапсыра ұстап тік көтерген күйі 
ерге мінгіздім де біріміз жетекке алып, 
екіншіміз атты қамшылап шаба жөнелдік. 
Артымыздан шыққан қуғыншыларды ада
стырып кеттік те, басаяғы 23 күнде 
алдынала келісілген межелі жерде жи
налып, шекарадағы Қорғастың суынан 
аманесен өтіп елге аяқ бастық. Көңіліміз 
орнықты, тапсырма ойдағыдай сәтті 
орындалды, үшеуміз Жаркентті бетке 
алып аяңдап жүріп келеміз.

Содан, қауіптің бұлты сейіліп, ес 
кіріп етекжеңді жиған соң әңгімеміз 
жарасқан біздер Үлкен Пенжім ауылы
на жете бергенімізде кенеттен Қасымхан 
Шадияров атының басын тежеп, біраз 
аялдайық деген ниетін білдірді. Махмұд 
Ходжамьяров екеуміз үнсіз келістік, 
сәлден соң қайтуға жиналғанымызда 
Қасекең «...дәлелге алған заттарыңды 
көрмейміз ба?» деді. Мен барлық зат
тарды ортаға қойдым, олар Махмуд екеуі 
арыбері айналдырып көріп, соңында 
Қасымхан жинақтап шүберекке оралған 
күйі қойнына салып алды, мен «Бұл 
қалай, тапсырманы орындап ол заттар
ды алып шыққан мен ғой?...» деп едім, 
«Оу, батыреке, бәріміз де біргеміз ғой, 
сенде тұрды не, менде тұрды не, бәрібір 
емес пе?! Бірге келе жатырмыз, бара
тын жеріміз де бір ғой» дегені. Ойда 
ештеңе жоқ «Е, жарайды» – деппін. Со
нымен Үлкен Шығанға жақындағанда 
Шадияров ақырындап алдыға оза ба
стады, ал, Кіші Шығаннан бері асқанда 
жылдамдатқан күйі бізден қара үзіп кетті. 
Желе жортып Махмұд екеуміз Жаркенттің 
солтүстік батыс жағындағы ЧКның 
ғимаратына келсек, есік алдындағы 
мама ағашта Қасымханның аты байла
улы тұр екен. «Бұл қалай болғаны?». 
Іштей секем алып қалдым. Ішке енсек 
ЧКның бастығының алдында менің алған 
«дәлел заттарым» тұр, хаттама қағазға 
Қасымхан Шадияровтың атымен толты
рылып қол қойылып қойған екен. Содан
ақ, Қасымханның атағы дүрілдеп кетті, 
мен ештеңе істей алмадым, өйткені бәрі 
де кеш еді деп, жанарын алысқа қадаған 
күйі біраз уақыт үнсіз қалды, Мұқай ба
тыр, – деп, тамағын бір кенеп алып ата
мыз сөзін аяқтады. 

Ойпырмай, қазақ атамның «Батыр 
аңғал...» атты нақылының дәл келуін
ай, батырдың аңғалдығын пайдала
нып кеткен екенау... Масқара тірлік! 
Кәдімгідей ішіміз ашып қалды. Амал 
нешік, естіген құлақта жазық жоқ, кейін 
барып «бақсам бақа екен...»  дегендей, 
осы тақырыпқа арналып жазылған «Ата
ман Дутовты» атқан кім?..» атты алдыңғы 
мақаламда пайдаланылған газет, кітап 

т.б. материалдарының ішіндегі және ма
рапаттау рәсіміндегі архив құжаттарының 
әртүрлі толтырылуының бір ұшығы осын
дай келеңсіздіктен басталған екенау де
ген ой ұшқыны, санамда жалт етіп белгі 
берді.

– Жанатбек ата, Мұқай батыр «істі 
болып, итжеккенге айдалған» дейді, 
және оқиға Ақ Патша кезінде ме, әлде 
Кеңес үкіметі кезінде болған ба?...

– Ол рас, тағы бірдегі әңгіме бары
сында аталмыш оқиға жайында да айтып 
берген еді. Нақты не үшін екені есімде 
жоқ, Мұқайдың өзінің айтуы бойынша 
Кеңес үкіметі тұтқындап, Жаркенттен 
Сарыөзекке дейін жаяу айдап апарып
ты. (Жазылғанға қосымша: Мұқай 
Байсымақовтың «халық жауы» ретінде 
ұсталып, 1938 жылы 12 қаңтарда НКВД 
өкіліне түсінік бергені жайлы мұрағат 
деректері бар. «Егемен Қазақстан» 2016 
ж. 6 қыркүйек, «Ажалға аттанғандар») Со
нымен, Сарыөзекте жанжақтан әкелінген 
барлық сотталғандарды күзетпен поезға 
отырғызып Сібірге аттандырады. Жолда 
Семей қаласы маңайындағы бір станци
яда, әлде қала болар, ол жағы беймәлім 
(атамыз, Абайдың ауылы деді) поезд біраз 
аялдап, тұтқындарды тамақтандырған 
соң, қайта тиейді, сол сәтте амалын тау
ып Мұқай батыр, қасында екі орысы бар 
үшеуі қашып шығады. Түн жамылып аман
есен қаладан шығып кеткен бұлар, жая
улапжалпылап, күндіз ұйықтап, түнде 
жүріп, жаз кезі болса керек, солқылдақ 
деген шөптің тамырын жеп күнелтеді. 
Сарқан өзеніне жеткен соң, суды жағалап 
ағынға қарсы бағытта тауға қарай жүре 
береді, себебі, бұлар өзен өзінің баста
уын Қазанкөлден алатынын алдынала 
білген болулары керек. Бет алыстары 
қайткен күнде де соған жетіп шекарадан 
ары Қытайға асу. Жаяулап таутас кезіп, 
арыпашқан бұлардың бойдан әлдері 
кетіп әлсірей бастайды, енді аштыққа 
шыдамаған екі орыс қулыққа басып бұны 
өлтіріп жемек болады. Жолды кезекке
зек бастаймыз, сен біріншісің, алдыға 
түс – деп, қоқанлоққы көсете бастайды. 
Тап сол кезде атабабамыздан қалып, 
ел арасында айтылып жүрген «Орыспен 
дос болсаң, қойныңда айбалтаң бол
сын» деген нақылы есіне түсіп сақтықты 
күшейтеді. Сөйтіп, алдыға түсірген соң 
біршама жер жүргеннен кейін ту сыр
тынан ұрып жықпақ болған олардың 
арам ойын біліп қойған батыр, «мен жол 
білмеймін, бастамаймын» деп отырып 
алады. Сонымен не керек төбелес баста
лып екеуі Мұқайға жабылады, алысып 
жүріп оқыстан құлап бір орыс жан тапсы
рады. 

Амалсыздан иен тауда бірбірімен 
аңдысқан күйде ары қарай сапар шеккен 
бұлардың Қазанкөлге жақындағанда әл
дәрмендері құрып, екеуі де титықтайды. 
Бар қарулары қанжар ғана болған болуы 
керек, мылтық болса аңқұс атып жер 
еді. Бірінбірі аңдыған екеу не алаңсыз 
ұйықтап дем ала алмайды, себебі, кім 
көсіліп ұйықтаса соның ажал құшып 
жем болатыны сөзсіз. Не аң, не құс 
қолға түспейді, жейтін шөптің тамыры 
да жоқ, әбден қалжырайды. «Аштықтан 
әлсірегеніміз сонша енді сандырақтап, 
есімізді жоғалта бастадық, не керек со
дан соңғы күшқайратымды жиып алдым
да сенделіп кетіп бара жатқан орыстың 
арқасынан пышақты ұрдым» дейді. «Ол 
да қарсылық қылуға дәрмені жоқ құлады, 
әрең дегенде шалқасынан аударып, күре 
тамырдан пышақты қадап жіберіп қанын 
ыстықтай жұтып жатқанымды емісеміс 
білемін, сонан соң қайтадан есімнен ай
ырылып қалдым. Оянып, есімді жисам 

аяққолыма әл бітіп, күшқайратым да 
әжептәур болып қалған екен. Жолдағы 
бұлақтан шөлімді басып Қазанкөлге де 
жеттімау, көз көрім жердегі алғашқы 
түтінді көргенде шыбын жанды қолға 
ұстап жанұшырып жүгірдім. Келсем арғы 
беттің аңшы қазақтары екен, олардың 
түрлеріне де қарамадым, амандық 
саулықта жоқ, екі көзім ортадағы бір 
үзім наннан басқа ештеңені көрмеді. 
Қарнымды тойғызып, шайға қанған соң 
ғана есімді жиып жанжағыма назар 
аударуға шамам келді. Сөйтіп, көрмеген 
қорлық жоқ, арыпашып, ақылестен 
адаса жаздап құр сүлдерім ғана шекара 
асып, бергі Қытай жаққа өттімау», де
ген екен, өзінің кезекті бір әңгімесінде. 
(Жазылғанға қосымша: Атамыз 1938 
жылдың жазында Қытайға қоныс ауда
рып, арғы беттегі Шипанзе қыстағына 
тұрақтаған – деген батырдың немересі 
Тұралының сұхбаты бар. «Егемен 
Қазақстан» 2016 ж. 6 қыркүйек, «Ажалға 
аттанғандар» ) 

– Ата, Мұқай батыр алып күш иесі 
болған дейді, сол сөз аңыз ба, ақиқат 
па? Батырдың шынымен қайратты 
болғаны жайында айтарыңыз бар 
ма?

– Мұқайдың алып күшқайрат иесі 
болғандығы аңыз да емес, әсірелеу 
де емес, шын сөз. Оған менің үшінші 
үлкен ағам Нұрсалимен жылқыға қалай 
барғанын айтып берейін. Ұмытпасам 
1940 жылдың күзінде бергі бетке өтіп 
(Кеңес үкіметі кезінде), біздің Шежін ау
ылы маңайындағы жылқыға келіп тиседі. 
Нұрсали де жас, қайратты жігіт болып
ты, содан қаптаған көп жылқыны Шежін 
ауылының жоғары жағындағы бір тұйық 
сайға әкеліп иіреді. Тар қыспаққа келіп 
тірелетін шығар жол біреуіақ екен, Мұқай 
«енді асықпай жылқыларды жекелеп ай
дап өткіз» депті де өзі бір қапталға тұрып 
алып, ішіндегі ең семізін құйрығынан 
ұстап алып, білегіне орап тартқанда 
әлгі семіз жылқалар шалқасынан түседі 
екен, сонда «Мұқай тырп еткізбей басып 
тұрады, мен қыл арқанмен ноқталаймын, 
одан тұрғызып шетке апарып байлап 
қойып келесісіне кірісеміз. Сөйтіп, семіз 
деген жылқылардың 56уын екеумізақ 
қосақтап арғы бетке айдап өтіп кеттік» 
дегені барды. Сондағы ағам Нұрсали 
Мұқай батырдың орасан алып күш иесі 
екендігін көзбен көріп, таң қалғанын 
мұндағыға дейін айтып жүрді. 

Еее, балалар, және бірде әкем мен 
батыр арасында болған бір әңгіме енді 
есіме түсті, соны да айтып берейін, – 
деді атамыз ыңғайланып отырып жатып. 
– Сол жылқы алу «оқиғасынан» кейін 
Мұқай қызынан біздің үйге қазы, қартасы 
бар бір астау ет беріп жіберіпті. Әкем ет 
әкелген қызына «Балам мына етті қайтіп 
алып кете ғой, бұл менің ішіме жақпайды» 
демесі бар ма. «Жарайды» деп етті 
қайыра алып кетті. Ертесі әдеттегідей 
намаздыгер шақта екеуі төбе басында 
жолығып әңгімелерін айтып отырды. Сөз 
арасында Мұқайдың (әкемнің ол кісіден 
бірнеше жас үлкендігі бар еді) «...аға 
кеше етті неге қайтардыңыз?» деген са
уалына, әкем бірден жауап қатып «Маған 
ұрлық мал жақпайды» деді. Сонда Мұқаң 
күліп алып, «Аға ол ұрлық емес, кешегі 
жан сауғалаған заманда советке тастап 
кеткен, нақтырақ айтсам орыстар тар
тып алған өз малымыз ғой, қалай сонда 
ол ұрлыққа жата ма?» дегенінде, сөзден 
тосылған әкем «Мұқай қарағым, бұл сөзің 
жаны бар, расында өте дұрыс айтып 
отырсың» деді, мойындап. Сонда батыр 
үй жағына бұрылып, әйелі Көкенді (шын 
есімі Ақдана) шақырып, «Қазанға ет сал. 
Бүгін Жамекем біздің үйден сорпа ішсін!» 
деген екен. Сөйтіп, сол күні батыр үйінде 
қонақ болып қайтыпты. 

Енді айтқан сөздеріне зер салып 
қарасаңыз, Мұқай Байсымақов атамыз 
тек қана батыр, қара күштің ғана емес, 
сөз қадірін білетін, таным көкжиегі кең 
мол ақыл иесі, сондайақ, замана желінің 
қай жақтан, қалай құбыла соғатынын 
байқап болжағыш, өзіндік бағытбағдары 
мен берік ұстанымы бар адам екендігін 
байқаймыз. Әлдіге алдырмайтын, 
екіленгеннің десін басып есесін ешкімге 
жібермейтін, жақынына ешқашан қастық 
жасамайтын қасқыр мінезді көруге бола
ды. Әрине, Мұқай батырдың сондай ерек
ше қасиеттері болмаса халқының жадын
да осынша уақыт аңыз болып қалмас еді 
ғой... 

Енді, ол кісінің орасан зор күш 
иесі болғандығы жайлы өз көзіммен 
көргендімді айтар болсам: ...Мәселен, 
шекара маңындағы Басқұншы ауылының 
тұсындағы Қорғас өзенінен арғы бетке 
өте салсаңыз көп ұзамайақ, алдыңнан 
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имеген Мұқай батыр
Түйемойнақ деген төбешік кездеседі. Үсті 
кең жазық, ол жерде жайлап отырған 
Ұлықман, Құрманбай деген ағайынды ал
диярлар мейнам (жауынмен суғарылатын 
бидай) айдайтын. Күзде жинаған егінді 
шаңтаспен бастырады, ол тастардың 
салмағы 810 пұттан асады (бір пұтта 16 
кг). Аталмыш шаңтастарды Мұқай өзіақ 
еш қиналмастан жерден тік көтерген күйі 
аттың еріне салып алып, алдына өңгерген 
күйі кете беретін, – деген атам маған «бұған 
не дер екенсің?» дегендей ойлы көзбен сы
най қарап отырып әңгімесін аяқтады.

– Ата Батырдың Қытай түрмесінде 
отырғаны туралы деректер бере ала-
сыз ба? Не үшін, қалай отырды де-
гендей?

– Әй, баламай түрме деген құрғырдың 
аты да жаман, ауызға алғың келмейді, ол 
тозағың Советтікі, мейлі Қытайдікі бол
сын, қазақты қан қақсатты ғой. 

Талай жылдар өтті ғой, дәл нақты айта 
алмаймын (шамамен, 1940 жылдардың 
ортасы болуы керек), Мұқай бір жылдары 
ұсталып, түрмеге қамалды. Қытайлар екі 
жылға соттап Құлжаның үстінде таскөмір 
шығаратын шахтаға апарып салады. 
Қытайдың заңдарының кей тұстары өзі 
қызық. Егер әкесі сотталса оның туған 
баласы «әкемнің орнына мен барып жа
засын өтеймін» десе, ондайға рұқсат 
беретін еді. Сөйтіп, Мұқайдың үлкен ұлы 
Қашаған әкесінің жазасын өтейтін болып, 
келісіліп, батыр таскөмір шахтасындағы 
жазасын өтеуден босатылып үйіне қайта 
оралады. 

Бірақ, өкінішке қарай бір жылдан асар
аспастан батыр жаламен қайта ұсталып, 
Үрімжі түрмесіне айдалады. Аталмыш 
абақтыда қызай Таңжарық ақын, дуан 
Оспанқұл, шалақазақ Шерғали, Ұлықман, 
Болысбек т.б. қазақтың арда ұлдарымен 
бірге жатады. Қазақтың арыстары осы
нау Қытайдың түрмесінде азаптау 
мен қинаудың небір жантүршігерлік 
қиындықтарын бастарынан өткереді. 
Бірнешеуін атап айтар болсақ: мәселен, 
қайнап тұрған сумайды шашып оты
рып, бөтелкені шағып тастап жалаңбұт 
тізерелеп отырғызып қойып, тізіліп 
қағылған шегенің үстіне жалаңаш тәнімен 
тәуліктеп жатқызу немесе саусақтың ара
сына алты қырлы қарындашты салып 
ысқылағанда саусақ арасындағы тері 
қоңырсып, түтін шығарып отырып жауап 
алу әдістерін, азаптаудың өзге де түрлі 
шараларын қолданған екен. Осыншама 
айуандық азаптауға шыдаған тек Мұқай 
батыр мен Шерғали ғана шындық тура
лы тіс жармапты. Кейін амалы таусылған 
қытайлар бұлар отырған камераға ұйғыр 
жансызын кіргізіп, сол Шерғалидың 
шындығын ашып беріпті. 

Ол былай болған екен, – деп ата
мыз ұйып қалған аяққолдарын жазып 
алып, ары қарай сөйлеп кетті: – Шама
сы сол кезекті азаптап жауап алудан 
кейінгі, ақшам уақыты болуы керек, 
салдырсұлдыр етіп құлпының бұралған 
дауысы шығысымен камераның ауыр 
есігі ашылып, күзетші мен бір ұйғыр 
ішке кіреді. «Басқа камераларда орын 
жоқ, бүгінше осында түнейсің», – деп, 
жекіген күзетші айналып шығып бара 
жатып «..сенің адамың анау» деген
дей Шерғалиды көзімен нұсқап шығып 
кетеді. Оны Оспанқұл мен Мұқай байқап 
қалады. Әлгі ұйғыр сүт пісірім уақыттан 
соң Шерғалидың қасына жақындап, 
біршама уақыттан соң ақырын сөзге тар
та бастайды. Қытайларды жамандап, 
мұсылманышылығын тілге тиек етіп, 
өтірік мүсәпір болып, көрген азабын ай
тып өзінің «советтің шпионы» екендігін де 
сыбырлап айта бастайды. Аңғалдығына 
басып, оның айтқан өтірігіне арбалғаны 
сонша, соған алданып қалған Шерғали 
өзінің қаншама азаптауда айтпаған «со
вет адамы» екендігін айтып салады. 

Сол мезетте шетте жатқан Мұқай 
қасындағы Оспанқұлды түртіп жібереді, 
ол бірден сезе қойып Шерғалидың ау
зына шапалақпен салып қалады. Шаң
шұң айқай басталып кетеді, лезде сырт
та есіктегі тесік арқылы бақылап тұрған 
күзетші сарт етіп есікті ашып, Оспанқұлды 
кісендеп, ұйғыр екеуін алып шығып 
кетеді. Басқалардың бәрі енді өлтіретін 
болдыау, «әй, Шерғали сені ме..»  деп, 
отырғанда жайраңдап Оспанқұл қайтіп 
келіпті. Бәрі аңтаң болып «.. қалай тірі 
келдің?» демей ма, сонда Осекең бы
лай депті. Апарды да сұраққа алды, 
«Шерғалидың шындығын білдік, тағы 
біраз ақпарат алар едік, сен неге оның 
аузынан ұрасың? Сенің де жасырған 
құпияң бар, айт, әйтпесе өлтіреміз» де
генде, «Ұрғаным рас, ашуға шыдамай са
лып жібердім, себебі, ассу беріп жатқан 
өкіметке айтпаған шындығын, құдайау, 

түрмеге жаңа түскен ұйғырға айтқанына 
шыдай алмадым» – депті. Не деген 
тапқырлық десейші! Оның жауабына 
риза болған қытайлар «...Ее онда сенікі 
де дұрыс екен, ол баяғыдаақ үкіметке 
айтуы керек еді, сен біздің үкіметті сый
лайды екенсің ғой...» деп жауап алу
ын тоқтатып, камерасына қайтарып 
жіберіпті. 

 Міне, балам, осындай жантүршігерлік 
небір азаптың асуынан өткен сол 
жандардың бәрі кейін түрмеден босаты
лып еліне қосылды. Тек, тіс жармаған 
Мұқай батырдан басқасының бәрі... Ба
тыр тағдыры әлі күнге дейін беймағлұм, 
еш дерек жоқ, – деп атамыз, үнсіз оты-
рып қалды... (Жазылғанға қосымша: 
Мұқайдың екінші немересі Тұрғанбек. 
– 1946 жылы Шыңжандағы ұлт-азаттық 
көтерілісі жеңіске жетіп, түрмедегілер 
қапастан босамай ма? Міне, сол кезде 
Ақдана әжемізге Шерғали, Болысбек де-
ген екі кісі келіп жолығады. Олар Үрімші 
абақтысында Мұқай Байсымақовпен 
бірге жатқанын, жендеттердің атамыз-
ды ұрып өлтіргенін жеткізеді. «Егемен 
Қазақстан» 2016, 6 қыркүйек, «Ажалға 
аттанғандар»).

Иә, айтса айтқандай жоғарыда 
айтылған «...шегенің үстіне тәуліктеп 
жатқызады» дегенде, батырдың тағы бір 
жиені Алматының Қалқаманында тұратын 
құдамыз Бітікбаев Баубек ағамыздың 
Мұқай батыр жайлы айтқан бір естелігі 
ойыма орала кетті. Әкесі Бітікбаев 
Тоқтасын Суанның Мырзагелді руынан, 

салады. Қайтақайта мазасын алған соң 
ақын жарайды деп келіседі. Заң қатал, 
күзетші мен тұтқын сөйлесуге болмай
ды, содан уәделескен жерге дәптерді 
қойып кетеді, ақын өлеңді жазып қайта 
алып кетуге белгі береді. Қуанып барып 
дәптерді алған Жұмахан өлеңді оқып 
бола салып өңі қуарып, әлгі дәптерді 
лақтырып жіберіпті. Оны барып алып 
алған Ұлықман деген қазақ жазылған 
өлеңді кейінгілерге айтып кеткен екен. 
«Сондағы Таңжарықтың Жұмаханға 
жазған өлеңі мынау екен балам» – деп, 
тамағын кенеп бір жұтынып алып атам 
мына өлеңді жатқа айтып берді:

Жұмахан бауырласым, 
Ауылда бірге жүрген ауылдасым. 
Азырақ айыбыңды кетем ашып, 
Көңілің бауырыңнан ауырмасын! 

Шәпкің не, басыңдағы бөркің қайда? 
Бұрынғы қазақ халқы көркің қайда? 
Үйіңді ай басында бір көресің, 
Бірдейсің күнәһармен, еркің қайда? 
Сылдырлатып темір кілт, таққаның 

кім? 
Күңіреніп көр ішінде, жатқаның кім..? 
Жұмахан келешекті есіңе алшы, 
Біреудің мылтығымен, атқаның 

кім..?!», – деген өлең жолдарын жатқа 
айтқан 94 жастағы Жанатбек атаға таң 
қалдым. 

– Ата біздің қазақтың басқа ұлтқа 
ұқсамайтын бір ерекшелігі, жаңа 
көрген адамынан амандықтан соң 
«Елің кім?» деп сұрайды, яғни, 

уақыт аялдадық. Сол жылы үйімізге 
орта жастан асқан бір кісі келіп, «Мұқай 
батыр тірі, Совет үкіметі Қытайлардан 
ұрлап әкелген, үйленген 23 баласы бар, 
өте зор денелі, алып қара күштің иесі, 
ішкері жақта тұрады» деп, батыс жақты 
қолымен нұсқап көрсетті дейді. Біз жаңа 
шекара асып келген бетіміз, бойымыз
ды қорқыныш бар, содан не сенерімізді, 
сенбесімізді білмей екіұдай күйде қалдық. 
Кейін, не болса да тәуекел деп, әлгі кісіні 
қанша іздегенімізбен таба алмай көз жа
зып қалдық. Мен өзім сол сөзге сенемін, 
себебі, Қытайлар сол жылдары атқан 
Оспанбай, Омарғазы т.б. байлардың киімі 
мен сүйегін иелеріне қайтарғанын білеміз. 
Ал, біздің нағашы атамыздың не сүйегін, 
немесе тұтынған затын, киімкешегін, 
ештеңе де қайтармады ғой. Мүлдем ешбір 
дерек жоқ деген сөздері көкейден кетпей 
көп ойландырды. 

Шынында да бұл батыр атамыздың, 
күрмеуі қиын, құпиясы ашылмаған жұмбақ 
тағдыры бізді де қалың ойдың құшағына 
тоғытып, таң-тамаша қалдырды... 

Ал, батырдың жиені Нұрғали ағадан 
Мұқайдың елін сұрағанымызда: «Суан, 
Құдайберді, оның ішінде қай атасы екенін 
менде білмеймін» – деп, иығын көтерді. 

 Осы жерде кешелі – бері осы 
мақаланың жазылуы барысында қасымда 
жүрген құрдасым, елжер тарихына деген 
өзіндік көзқарасы бар, шежірелік таным
түсінігі терең және де азаматтығымен 
маған қолдау көрсетіп жүрген досым 
Мұхидын сөзге араласты. 

– Мұқай батыр – Суан, Құдайберді, 
оның ішінде Қабылан атасынан тарай
ды, бізге де жақындығы бар, аталас ту
ыспыз, – демесі бар ма. Міне қызық... – 
Толықтап айтсам – Суаннан Құдайберді, 
одан Қабылан, оның ішінде Қоңырбай, 
одан Шәуен, Шәуеннің Атантайынан 
біз тарасақ, Мұқай батыр сол Шәуен 
бабамыздың Ботантайының ұрпағы бола
ды, – деп тізбектеп айтып берді. 

Берген жауабына риза болып, 
рахметімді айттым. Кейіннен Мұқаң екеуміз 
Суанның Құдайберді атасының шежіре 
кітабын тауып шежіре бойынша тарқата 
отырып бұл деректің шындық екеніне 
тағы бір көз жеткіздік. Себебі, алдыңғы 
«Атаман Дутовты» атқан кім?» – атты 
мақаламда сұхбат беруші Әбдуалиұлы 
Тұрғанбек атамыз – «Құдайбердінің Ары
стан атасынан тарайды»  дегенді, соған 
біраз оқырманымыз ренішін білдірген. 
Ендігі сол мәселенің түйінінің шешілгеніне 
мен де қуанып қалдым. Неге десеңіз, 
шежіре тарқату, жеті ата жаттау тек біздің 
қазақ халқына ғана тән тамаша дәстүр, 
ал, ауызданауызға айтылған қаншама 
тарихымыз санадан өшті, өшпегені адам 
танығысыз өзгеріске ұшырады, сол үшін 
де қолға қалам алғандағы негізгі мақсат, 
келер ұрпаққа «теңізге құйған тамшы
дай болса да» ата шежіреден жазбаша 
түрде бір белгі қалсын деген ниет қой, 
ағайын! Таңбаланған, тасқа басылған 
тарих пен шежіре болашақтың рухани 
қазынасы екендігі баршаңызға аян дүние. 
Осы бағытта біраз тер төктік, оған айып 
етпессіздер деген ойдамыз.

Ал, енді құрметті оқырман, көзі 
тірісінде аты аңызға айналған батыр Мұқай 
Байсымақов туралы мақаламыз да әзірге 
өз мәресіне жетіп қалды. Иә, бабалардан 
қалған «Көңіл жүйрік пе, көк дөнен жүйрік 
пе?» деген нақыл сөзі еске түсті. Сонымен 
бірге ойсанамның түбінде, жалт еткен 
ұшқын пайда болды: «сонау, Кеңес үкіметі 
кезінде түсірілген «Атаманның ақыры» 
кинофильмінің жалғасы болған «Транссібір 
экспресі», «Сіз кімсіз Ка мырза?» фильмдері 
мен Мұқай батыр тағдырындағы құпиялар 
арасында белгісіз бір тылсым байланысы 
жоқ па, екен?!» деген қияли сөздер тіліме 
орала кетті «Адамның басы, Алланың добы» 
дегендей... Жә, осымен доғарайық, құрметті 
оқырман! Өмір жалған, адам бір жұмбақ 
әлем, ал біздікі жәй ғана жорамал ғой... Жо
рамал... Бұл хикая әзірге осымен тәмәм..

Әңгімелескен 
Қали ТҰРДЫҒАЗЫҰЛЫ, 

тарихшы, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.                  

батыр атамыздың қызы Күлиханның 
күйеуі болған. Отыз жылдай отасып, 
Баубек ағадан бастап құдайдың берген 
ұл-қыздарын өмірге келтіріп тәрбиелеп 
өсірген қарапайым жандар. Сол Тоқтасын 
атамыз арғы жақта ауылдан сауат ашып, 
одан гимназия бітіріп Құлжа қаласында 
математика пәнінен мұғалім болған кісі 
екен. Көзі ашық, көкірегі ояу Тоқтасын 
ағамыздың жалындап тұрған жас кезі, 
шаршамай, талмай арнайы орындарға 
барып, тиісті құжаттарды толтырып 
жүріп рұқсатын алып, абақтыда жатқан 
қайын атасына кірген ғой. Сонда, ағамыз 
түрмедегі «батыр қайын атасының шеге 
үстінде жатқанын өз көзімен көрген» 
бірден-бір куәгері өзі екендігін кезекті 
бір әңгіме үстінде баласы Баубекке айтса, 
енді ағадан бізге жетті. Мен де осы әңгіме 
есіме түсіп қалың ой құшағында отырып 
қалыппын, бойымды тез жия қойып, на-
зарымды атаға аудардым.

Ол кісі де сәл үнсіздіктен кейін 
кеудесін тіктеп алып, жанжағына бір 
шолып қарап алды. Содан әңгіме әуенін 
басқа жаққа бұрған Жанатбек атам арғы 
беттегі Қазақтың қызайынан шыққан 
Таңжарық ақыны туралы әңгімесін бастап 
кетті. Мен сөзін бөлуді ерсі санап, мұқият 
тыңдауға кірістім: 

– Түрменің бір жақ қапталында 
шағын ғана төбесі күннен көлеңкеленген 
қоршау болыпты, онда үлкенүлкен су 
толы бөшкелер болған. Ақынның негізгі 
жұмысы сол бөшкелерді суға толтырып, 
түрмені күндізтүні сумен қамтамасыз 
етіп отыру болыпты. Таңжарық ақын су 
тасып жүріп, түрменің жантүршігерлік 
қиындығы мен сайын далада еркін 
өскен қазақтың елім, жерім деген қайсар 
ұлдарының көрген азабы мен қытайдың 
озбырлығы жайында бар дауысымен 
өлеңдетіп жүреді екен. 

Күндердің күнінде түрме күзетшісі 
болып істейтін, өзі Күнесте тұратын 
Жұмахан деген қазақ Таңжарық ақынға 
«бір жақсы өлең жазып берші» деп қолқа 

жеті ата тарқату шежіресі екендігін 
білесіз, енді батырдың шығу тегі ту-
ралы не айтасыз?

Атамыз біраз ойланып отырды 
да, «Суан екенін білемін, бірақ руын 
сұрамаптық... Арғы жағын білмеймін, ба
лалар» – деп, басын шайқады.

Әрбір сөзінде салмақ та, ой да бар, 
тұнып тұрған шежіре. Жетпіс жыл-
дан астам уақыт бұрынғы естеліктерді 
тап қазір болғандай, жаңылыссыз, 
айна қатесіз баппен, рет-етімен айтып 
отырған, қарапайым ғана қазағымның 
қариясына шексіз риза болдым. «Үй ал-
дында төбе болса ерттеулі тұрған атың, 
үйіңде қазыналы қартың болса жазулы 
тұрған хатың» деген бабаларымыздың 
өсиеті осындай, сүйегі асыл Жанат-
бек Жаманбайұлы секілді қасиеті бой-
ында сақталған қарттарымызға арна-
лып айтылғандығында дау жоқ-ау! Риза 
болғаным сондай, «Бар ұлылықты бойы-
на жиып, қарапайымдылықтың өнегесін 
көрсетіп жүрген жүздеген, мыңдаған 
қазағымның қазыналы қарттары әрдайым 
аман болсыншы!» деген ізгі ниет 
көкейімде сәулесін шашып тұрып алды. 
Ризашылық, қуаныш барлығы да жақсы 
қасиеттер ғой, ылайым жақсылық болғай. 
Тәңірім, ел-жұртының киесі, ақылшысы 
болып отырған аталарымызбен ұдайы 
жақсылықта жүздесуге жазсын... 

Содан не керек, сапарымыз ары 
қарай жалғасып ауылдасым, бала кез
ден бірге өсіп, бір мектепті бітірген 
Мұхидын Бекдайырұлы ертесі күні, Мұқай 
батырдың қызы Қасиеттен туған жиені 
Садықұлы Нұрғали ағамызға ертіп алып 
барды. Ол кісінің сөзі қысқа да нұсқа бол
ды. Амандықсаулықтан соң, Суанның 
Әбсүгір атасынан тарайтынын, сондай
ақ, Қорғас өзенінің арғы жағалауындағы 
Қарашоқы деген жерде 1942 жылы 
дүниеге келгендігін айтты. 

– Біздер 1959 жылы бері Совет
ке өттік, келе салып осы Жаркенттегі 
Есіркеев Бекен ағамыздың үйіне біраз 

Жанатбек ата мен Мұхидын Бекдайырұлы 

Садықұлы Нұрғали (Мұқай батырдың жиені) 
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ӨНЕГЕМЕН ӨТКЕН ӨМІР
Қасиетті қазақ жерінің әр тасы, әр 

түп жусаны сол өңірдің төл перзенттері 
үшін киелі емес пе! Сол сияқты әр 
өлкенің топырағына тән елінің есінде 
мәңгі қалатын батырлары мен ақындары 
да көптеп табылатыны ақиқат. Біздің 
Жаркент өңірінде де халық қадірлеген, 
ерен еңбегімен, өнегелі өнерімен ел 
есінде мәңгі сақталған үш бәйтерегіміз 
– үш ағамыз өмір сүрді. 

Солардың бірі  ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, үлкен бір әулеттің 
атасы аталып, кезінде арғыбергі 
беттегі қазақ жұртына жақсы танымал 
болған, ата қырандай саңқылдаған, жа
сындай жарқылдаған қарт ағамыз тура
лы айтарымды түгел қамтысам бірекі 
том кітаптың жүгі болары анық.

Арғы беті Құлжа аймағынан, 
бергі беті Жетісу өлкесінен бастап 
Тұрғанғазы Жапарқұлұлын білмейтін, 
танымайтын адам кемдекем болған. 
Аға туралы қалам тартатын талапкер
лер табылып жатса, еңбек жолын бүге
шігесіне дейін айтар деген сенімді ой
дамын. Ал, мен ол кісінің өзіме жақын, 
етене таныс рухани дүниесі жәйлі сыр 
бөліссем деймін.

Ағаның өзімен сырласмұңдас бо
лып, құрдастардай әзілқалжыңы 
жарасқан бір топ сері көңіл інілері атын 
ұстап, тізгінін алып беріп жүргенге мәз 
едік. Ол кезде «Шыған шырақтары» 
деп аталатын, ақын Тоқбай (Исабе
ков) негізін қалаған әдебиет және 
өнер бірлестігінің мүшелері серілердің 
көсемі Тұрғанғазы, Тоқбай, Қален 
(Тәжібайұлы) сияқты үш ағамызды «Үш 
бәйтерек» деп әспеттеп, көлеңкесін са
ялап, есімдерін аялап алдарынан қия 
өтпеуші едік. 

  Бүкіл қазақ еліне танымал, 
бүгінде «Жасыл ел» бағдарламасының 
тұмары (эмблемасы) «Әулие ағаш» 
біздің Жаркент өңірінде жеті ғасырдан 
бері жайқалып өсіп тұр емес пе. Ел 
«әулиеағаш» деп атаған осы киелі ағаш 
бұл өңірдің өнерпаздарына да шабыт 
беріп, рухани мақтанышына айналғаны 
белгілі. Оны шығармасына арқау етіп, 
суретін үйінің төрінде ұстамайтын 
жаркенттіктер жоқ шығар. Ендеше, 
жас қаламгерлерге киелі ағаштай 
кісіліктерімен, ісімен, өнерімен, 
өмірімен өнеге болған, жүрекжарды 
жақындығымен әсер етіп, жол бастап 
жүрген ағаларымызды қалай бәйтерек 
демеске?! Осы «Үш бәйтерегімізді» 
журналист Роза Ыстай қарындасымыз 
дүниеге келтірген «Дәнекер» атты 
газетімізге тақырыбын үлкен әріптермен 
айшықтап, суреттерімен шығарып едік
ау анау жылдары... Ол да бір дәурен 
екенау!

Үш ағамыз рухани туыс, сыйлас до
стар еді. Олардың осы сыйластығы, 
жан жадыратар әзілқалжыңдары, біз 
әкелерімізден естіп өскен өмір жолда
рынан сыр шертетін қызықты әңгімелері 
бізді үйіріліп жандарынан шықпауға 
«мәжбүр» ететін. Өзімізге де сол керек 
еді...

Тәуелсіздік таңы атты. Руханиятқа 
аңқасы кепкен ел Тұрғанғазы аға, Мәлік, 
Нәби сияқты көшелі азаматтардың 
ұйытқы болуымен, елім деген ер көңілді 
көпшіліктің қолдауымен боданда 
болған ұзақ жылдарда жоғалтқан руха
ни дүниелерімізді түгендеуге бірден лап 
қойып, кірісіп кеттік. «Азат» азаматтық 
қозғалысы құрылып, тәуелсіздіктің 
тұғырын орнықтыру мақсатында сая
си, мәдени, әдеби ісшаралар дүрілдеп 
қолға алынды. Ә дегенде тілді – қазақ 
тілін мемлекеттік тіл ретінде таныту ке
рек деп, ауданда 1989 жылы «Қазақ 
тілі» қоғамы құрылды, қоғамның біздің 
өңірдегі тұңғыш президенті (ол кез
де осылай аталған) болып сайланған 
Нәби Құмарбекұлы, тең төрағасы Мәлік 
Рақымбекұлы басқарған тіл сарбаздары, 
Тұрғанғазы, Тоқбай, Қален ағаларымыз 
бастаған ақсақалдар, Айтақын Сырай
ыл, Болатбай Көбенбаев, Манап Ах
метов, Қыстаубай Аманжолов, Роза 
Ыстай, Айгүл Әлімжанова, Нұрәділ 
Нұртілеуұлы, Дүйсенбек Халықұлы, 
осы жолдардың авторы бар ел намы
сын өз намысым деп білетін азаматтар 
қолдап, ауданда руханият «төңкерісі» 
жүріп жатты. Бұрынғы орысша атаулар
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ды қазақ тіліне қотардық, көше, жер 
аттарын тарихи атауларына көшірдік. 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы, 
Панфилов аудандық ұйымының 
«Ұлағат» атты газеті жарық көріп, осы 
үнжария арқылы үніміз республика, 
облыс көлеміне еркін тарап жатты. 
Жаркент өңірінде тарихи маңызы бар 
жаңа заманның жаңа беттері осылай 
ашылды.

Тұрғанғазы аға бастаған 
ақсақалдарымыз еліміздің шежіресін 
жинақтауды қолға алып, жұмыс 
дүр етіп басталып кетті. «Суан 
шежіресін жинақтау» ұйымы құрылып, 
Тұрғанғазы аға бір ауыздан төрағасы 
болып сайланды. Тоқбай Исабе
ков, Қален Тәжібайұлы, Әбдіғали 
Ыбырайымұлы, Бижан Сегізбаев, 
Жанұзақ Ахтанов, Бекен Ғалиев, 
Қасымхан Тумаев, Тұрсын Ақылбеков, 
Тұрған Ноғаев, Дауысқожа Жұмабаев, 
Шәріпхан Абдулуахапқазыұлы т.б. 
көптеген көзі ашық, көкірегі шежіре, ел 
мен жердің арғыбергі тағдырын жақсы 
білетін азаматтар ерікті түрде күндіз
түні тер төгіп, көз майларын тауы
сып, ел аралап шежіре жинақтады. Ел 
басқарудағы даналығымен аты шыққан 
Қожбанбет би, Шәнті би, Дөнен би, 
Қараменде бастаған сегіз би, жоңғар 
шапқыншылығы кезінде ерлігімен ат
тары мәшһүр болған Елтінді, Бағай, 
Аралбай, Сатай, Бөлек, Шойнақ ба
тырлар т.б. тұлғаларды «тірілтіп», 
есімдерін ел аузына қайта салдық. Та
баны күректей төрт жыл еңбек етіп, 
бесінші жылы «Суан шежіресі» атты 
(Алматы, «Жалын» баспасы  2000) 
көк мұқабалы әдемі кітап елдің қолына 
тиді. Осы жылдары Тұрғанғазы ағаның 
ел шежіресін, арғыбергі беттегі 
қазақтардың белгілі адамдарын жетік 
білетіндігі, ұйымның төрағасы ретіндегі 
ұйымдастырушылық шеберлігі, 
кісімен тіл табысу ымырашылдығы, 
елдік жұмысқа деген жауапкершілігі, 
адалдығы айқын байқалды. 

Ұмытпасам 2000 жылдары болар, 
Қазығұрттағы Бағыссуан бауырла
рымыз өздерінің шежіресін жазып, 
Суан бабамызға ескерткіш орнат
ты. Жетісулық суандар, ортамызда 
Тұрғанғазы ағамыз бар, сол кездегі 
әкімнің орынбасары Азатхан Сәтбаева 
қарындасымыз бар, арнайы құрылған 
топ бабамыздың ескерткішіне тәу етіп, 
бауырларымызбен сағына қауышып 
қайтқамыз. Ол да бір ұмытылмас 
күндер еді.

Осының бәрінің негізі болып үлкен 
жүректі үш ағамыздың еліне деген 
үлкен сүйіспеншіліктері тұрды. Өмірден 
көргенін көкірегіне тоқып жүретін 
сұңғылалығы, терең зерделілігі жатты.

Біздің еліміз 1917 жылдардан ба
стап қызыл армияның қанқұйлы 
әрекеттерінен қашып, көрші қытай 
жеріне көше бастаған. Сол жат мем
лекетке амалсыз жер ауып барған 
қазақтардың басын құрап, басшылық 
жасаған Шаяхмет Сәтпайұлы (Азат

хан Сәтбаеваның әкесі), Кенжебек, 
Нұрпейіс, Бұтарбай ақалақшылар 
(қытайша лауазым аты), Қожаназар 
Кебебайұлы, Жақыбай болыс, Әлисат 
болыс, Сүлеймен, Әміре, Дәуіт, 
Ордағұл зәңгі, Оспан Майемерұлы т.б. 
тұлғалардың жанында жүріп ержеткен 
Тұрғанғазы ағамыз өзі де елжанды, 
ақынжанды азамат болып қалыптасты. 

Аңсатып жеткен Тәуелсіздік 
ақынжанды ағамыздың шабытын қайта 
оятып, қолына қалам ұстады. 1985 
жылы Алматы, «Ғылым» баспасы
нан «Жырларым – менің, сырларым» 
атты өлеңдер мен естеліктер кітабы 
жарық көрді. Кітаптың алғысөзінде 
сыйлас досы, Қазақстан Жазушы
лар одағының мүшесі, ақын Тоқбай 
(Исабеков) «...194748 жылдары 
Құлжа қаласында шығатын «Іле» 
және өлкелік «Шыңжаң» газеттерінде 
Бұқара Тышқанбаев, Құрманәлі Оспа
нов, Рахметолда Әбішев, Құрманбай 
Толыбаев, Нұрқасым Ақшойбекұлының 
отты өлеңдерімен бірге, Тұрғанғазы 
Жапарқұлұлының да жүрек тебірентер 
жырлары жиіжиі жарияланып жүрді...» 
деп жазды. Жасынан аты аталған 
қаламгерлермен қоянқолтық арала
сып, бірге жүріп, өнер өлкесіне, оның 
ішінде асыл сөз, өлең патшалығына 
ерте ат басан тіреген ағамыз Үстемірдің 
Байбазары, Рақыштың Дәнеші сияқты 
әншіжыршы, ақындармен де дәмдес
тұздас болды. Аталмыш кітабында: «...
Шіркін, дүниеде біздің қазақ халқындай 
ән сүйетін халық бар ма екен?! 
«Ардақ», «Інжумаржан», «Бөпем», 
«Баянауыл»... біріненбірі асыптөгіліп 
жатқандай. Асқақ әннен ләззәт алған 
жұрт күн бесінге қарай еңкейген кезде
ақ үйден далаға шыға бастады. Кең дала 
жасыл желекке бөленген. Бессаланың 
биік жотасынан бәрі алақандағыдай 
анық көрініп тұрады: Ортабұлақтың 
аржағы, «Шегірек жотасы», төменгі 
Шетбұлақта Ордағұл мен Иманәлінің 
кіші жайлауы, Теректі жақта Рақыштың 
қонысы. Бессаланың үстінде Исабектің 
Көкқұйқасы, барлығына тігілген топ
топ ақ боз үйлер, байланған желі
желі биелер. Шіркін сол уақыт біздің 
елдің толықсып, толған бір кезі екен 
ғой...» деп өскен жерінің сұлулығын, 
елінің берекебірлігін сүйсіне, 
тебірене суреттейді. Осы үзіндінің 
өзінде Түкеңнің қаламының қарымы, 
суреткерлігі, тілінің шұрайлылығы, 
көркемдігі көрініпақ тұр.  

Кітаптағы «Туған жерім – Шежінім», 
«Аржаққа хат», «Сәлем Құлжа», «Ана 
зиратының басында» атты айтулы жыр
ларымен бірге «Жақсы ағаның жанын
да өткен жалғыз күн», «Өнегелі өмір», 
«Сағыныш саздары», «Байбазардың 
домбырасы», «Байсуанның батыр 
ұлдары», «ӘтікеНұржеке» сияқты 
прозалық шығармалары мен естеліктері 
автордың көпті көрген, көп жақсымен 
дәмдес болып, олардың өмірінен өзіне 
мол ғибрат алған сұңғыла жан екені 
көрінеді. Ұзақ жалдардан кейін арғы 

бетке арнайы барып, ата жұртына ба
сын иіп, анасының зиратына тағзым 
етіп:

Жан анам осы еді ғой топырағың,
Көп жылдар сағынышпен 

тоқырадым.
Егіліп басымды иіп жас төгемін,
Мұңлықтың жүрегіме қосып әнін... 

 деп іштегі шерін жырына қосса, әке 
жұртына қарап:

Той жасап дүрілдеткен Суан елін,
Әкемнің жұрты осы ғой мынау менің.
Жата қап аунай бердім, жылама

дым,
Япырау, мен не қылған шыдамды 

едім... – дейді дүр сілкініп. Әйгілі Сай
рам көліне барғанда:

Шығып алып Талқының кезеңіне,
Тұрып қалдым келе алмай өзөзіме.
Жерге деген пенденің сағынышы,
Өрт түскендей білінер өзегіңе...  

деп тебіренеді ақын жүрек.
Ойын кестелі сөзбен әдемі өрнектеп 

жеткізу шеберлігі байқалады әр 
шумағынан. Мысалы: «Өнегелі өмір» 
атты естелік әңгімесінде өзі еңбек еткен 
«Октябрьдің 40 жылдығы» атындағы 
колхоздың бастығы болған екі мәрте 
социалистік Еңбек Ері атағын алған 
Николай Никитич Головацкийдің өмір 
жолын айту арқылы өзінің, еңбектес 
достарының өмір жолын есіне түсіріп, 
жастарға үлгі етіп дәріптейді. «Жақсы 
ағаның жанында өткен жалғыз күн» 
атты естелігінде Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевпен кездескен сәтін, ол 
кісімен бір күн бірге жүргендегі алған 
әсерлерін әдемі де, қызықты жеткізеді. 

«... Димаш ағаны таныдым да, 
– Ассалаумағалайкум, – деп қос 

қолымды бірден ұсындым, – деп жаза
ды жастық албырт кезін есіне алып. 

Сәлемімді алып қолымды қысқанда 
салалы саусақтарының жылылығы 
бойымды шымырлатып жібергендей 
әсер етті. Сол кезде Николай Никитич, 
мені сәл мақтаңқырап таныстырды,

– Бұл Тұрғанғазы Жапарқұлов деген 
бірінші бөлімшенің бастығы. Екеуміз 
35 жылдан артығырақ уақыт бірге 
істеп келеміз. Жақсы ұйымдастырушы. 
Әдебиетті, өнерді жанындай сүйеді, – 
дей келіп, – жанама аты «Троцкий» 
деді күліп. Димаш аға:

– А, солай ма. Троцкий болса жаман 
болмағаны ғой, – деп мені көтермелеп 
қойды...» – деп жазады.

Осы үзіндіде колхоз бастығының, 
мемлекет басшысына Тұрғанғазы 
ағаны таныстыру сөздеріндеақ 
кейіпкеріміздің мінездемесі беріліпақ 
тұр емес пе. Сонымен бірге еліне кел
геннен кейінгі өмір жолы да елес бер
гендей.

Әттең, арғы беттен туған Отаны
на оралған ағамыз өзі айтқанындай 
қызу еңбекке бел шеше арласып кетіп, 
әдебиеттен қол үзіп алғаны өкінішті. 
Отызқырық жылдай қолына қалам 
ұстамай кетсе де, аталмыш кітабындағы 
сөз саптаулары, оқиғаны дәл, айшықты 
жеткізуі ол кісінің жаны әдебиеттен 
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Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ
ақын, Қазақстан Жазушылар 

және Журналистер одақтарының
мүшесі, Панфилов ауданының 

Құрметті азаматы.

ешқашан алшақтамағанын көрсетеді. 
Қаламмен болмаса да, үлкендікішілі 
жиындарда тыңдаушының құлағының 
құрышын қандыра, лепті дауыспен 
қырандай саңқылдап сөз нөсерін 
төгіптөгіп жіберетінін үнемі көріп 
те жүрдік. Аға сөйлегенде, саңқ етіп 
басталатын алғашқы минутынан ба
стап, соңына дейін жұрт қыбыр етпей 
тыңдайтын. «Троцкий» десе дегендей. 
Сонда ойлаймын, бұл кісі қаламын та
стамай, әдебиет майданына бел шеше 
араласқанында айтулы жазушы, неме
се, кемел ақын болар едіау деп...

Амал не, өмір ағысы ағамызды басқа 
арнаға салып, өндіріс майданының 
майталманы болуды бұйырыпты.

Солай болса да, жанында жүрген 
інілері – біздердің шығармаларымызға 
үнемі көңіл аударып, қолдап, демеп 
келді. Сондықтан біз ол кісіге жақын 
жүруге, көбірек әңгімелесуге, көбірек 
тыңдауға әуес болдық. Ағаларымыз 
қолымызға қалам ұстатып, былай 
жаз деп нұсқау бермесе де, солар
дан үйрендік, солардан тәлім алдық. 
Ағалардың мол тәжірибесінен, көпті 
көрген көшелі сөздерінен сабақ алдық. 
Біз «Ағалар университетін» тәмәмдаған 
ұрпақпыз!

1992 жылы белгілі ақын Бе
кен Әбдіразақов тұңғыш өлеңдер 
жинағыма «Ауылда да ақын бар» деп 
пікір жазғанда аға, «Бекенді оқыдым, 
сен үлкен ақын боласың, маған ұқсап 
қаламыңды тастап кетпе» деп арқамнан 
қағып еді. 

– Аға, осы сөзіңізді Бекен ағадан 
бұрын неге айтпадыңыз? – деп 
сұрағаным есімде. Тұрғанғазы аға 
өзінің әдетімен жымиып, сәл ойланып, 
маған барлай қарады,

– Сен өзімсің, ағайынды кісілердің 
баласымыз. Менің айтқанымнан гөрі, 
сен туралы сырт адамдардың айтқаны 
абзал, – деп, сол есіңде болсын деген
дей, осы бірдеңе түсінді ме дегендей, 
бетіме бажайлап қараған еді.

Бірде, ағаның немересі келін 
түсіріпті деген жақсы хабарды естіген 
Мәлік аға, Нұрәділ үшеуміз құтты бол
сын айтып бардық. Бізді есік алдынан 
ағаның өзі қарсы алды. Онымұныны 
әңгіме етіп тұрғанда сөз бағыты мен 
жаққа бұрылып еді, аға көтеріңкі леп
пен шабыттана сөйлейтін әдетімен,

– Мен мынаны жақсы көрем, – деді 
мені меңзеп. – Көрік десе, көркі бар, 
мінезі қыздың мінезіндей. Әсіресе 
маған оның өлеңдері ұнайды. Ойлы 
жазады, терең жазады! Бұл екі енені 
тел емген телқоңыр ғой, – деді мені 
жігіттерге таныстырғандай арқамнан 
қағып. 

Үйге кіріп, дастарханға жайғасып 
отырған соң аға маған әнтек бұрылып:

– Осы жаңарақта мен сені асы
ра мақтап жіберген жоқпын ба? – деп 
күлімсіреп, сынай қараған. Ағамызға 
еркелеп, емінеркін сөйлеп үйренгеміз 
баяғы.

– Жоқ аға, азырақ жетпей қалды, – 
дедім шынайы түр көрсетіп.

– Несі жетпейді?
– Мақтау дегеніңіз шарап сияқты, 

адамды мас қылатын пәле ғой. Ал, 
масайған адамға қашан да жүз грамм 
жетпей тұрады емес пе? – деп едім, аға 
мәз болып, көзінен жас аққанша күліп, 

– Әй, осы нені меңзеп тұр? – деп 
еді дастархандағы шөлмектің түбіне 
қарап...

Ағамен бірге жүрген көп күндеріміз 
осындай әзілқалжыңмен, есте 
қаларлық қызық оқиғалармен өтті. 
«Кәрілік кімге жетпеген, кімдерден 
қызық өтпеген» дегендей, ағаның 
кейінгі кездерде шау тартқан түріне 
қарап ойланып, ойлана жүріп 
ойтолғаған екенбіз. Ағаларымыздың 
ортамызда аңқылдап жүре тұрмағанына 
өкінемін... Алайда өнегемен өткен 
өмірге өкінуге бола ма?!

ШЫРҒАЛАҢДА ШЫҢДАЛҒАН АҚЫН
Қален Тәжібайұлының өмір 

жолы да сан тармақты шытырман 
шырғалаңға толы. Қарамолада Ынта
лы ұжымшарын басқаратын әкесі 1928 
жылы бандиттердің қолынан қаза та
уып, шешесі Күлиман құшағындағы 
ұлымен арғы бетке өтіп кетеді. Кіші 

әкесі Бекмұқа ағасынан қалған жалғыз 
тұяқты жат жерге қаңғытып жібере ал
май, артынан қуып барып, жеңгесінің 
рұқсатымен бір жастан жаңа асқан 
Қаленді туған жеріне қайта алып келеді. 
Бойында от, жүрегінде жігері бар бала 
жетімдіктің қамытын кие жүріп қатал 
өмірге бейімделеді. «Тағдыр тәлкегі» 
атты өмір толғауында:

Атадан туған екем жалғыз дара,
Жалғыздық сақаймайтын бұл да 

жара.
Алланың жаратуы неше түрлі,
Сәп салып, көңіл қойып ойлап 

қара... – деп бастап, өз өмір жолын 
түптүгел өлеңмен баяндайды. Осы 
ұзақ толғауын:

...Айтылды түгел жағдай басымдағы,
Естіген ел аман бол қасымдағы.
Жетпістің төріне де шықтым міне,
Бейнеттің бәрі қалып басымдағы.

Еліме аян болып осындағы,
Кемпірім Зүбайханға қосылғалы.
Алты қыз, екі ұл бағып өсіріппін,
Бақыттың осы емес пе ашылғаны,  

деп аяқтаған екен. 
Қален ағамыз 1998 жылы Алма

ты қаласындағы «Рауан» баспасы
нан «Қадіріңді білдім бе қайран 
уақыт...» атты жыр жинағында 
қолында сақталған тамтұм 
қолжазбаларын жарыққа шығарған 
еді. Әкеден қалған жалғыз тұяқтың өз 
тағдырындай қолымыздағы ақынның 
осы жалғыз кітабы оның бүкіл өмірінен 
сыр шерткендей болады. Жоғарыда 
ақынның бір өзі бір театр дегенімдей, 
Қален аға домбыраны қоя бере, қолына 
балалайкасын алып татарша, орыс
ша жырлап қоя берсе ішексілемізді 
қатыратын. Нағыз салсерілердің 
жалғасы еді. Ақын ағаның сексен жа
сында былай деп жыр аранаған едім:

АБЫЗ АҚЫН
Панфилов ауданының Құрметті азама-

ты, 
бұрынғы Талдықорған облысының Бас 

ақыны
 Қален Тәжібайұлына.

Қаперіне алмайтын дәнеңені,
Іздегені ән мен жыр, өлең еді.
Білетіндер айтады – жас кезінде,
қайраты тау жығатын Қален еді.

Алпысында танымал ақын бопты,
Айтысыпты өлеңмен жарып топты.
Сексенге де өшірмей келіп отыр,
Жүрегінде маздаған өлеңотты.

Қалжың айтса, әзілі жарасымды,
Үлкенге үлкен, кішіге бала сынды.
Жиынтопта бір өзі бір театр,
Мәз боласың көргендей нағашыңды.

Құрметі мен атағы өз алдына,
Түйілесің күлкіден – сөз алды ма!
Сізді көрсем Қалаға, егізіңдей,
Марқұм әкем келеді көз алдыма...

Ақын жаны ақынға емес бөтен,
Өткен өмір әркімге елес пе екен?!
Сізді көрсем Қалаға, көз алдыма,
қарағашын Жаркенттің елестетем.

Ыстыққа да, суыққа қайыспаған,
Дауылдарда қақырап, майыспаған.
Әулие қарт секілді арсаарса,
қарағашым әкемдей таныс маған.

Сексенде де қалмаған серілігің,
Қарағаштай Қалағам берік, мығым!
Оңдысолды боратып қара өлеңді,
Ақындықпен танылды қыр мен сырың.

Көп болса да отты тіл жас ақыны,
Болмаған соң өзіңнен асатыны.
Айтыс көшін ағамыз түзейді деп,
Облыстың сайлады Бас ақыны.

Сөйлеп кетсе тілден май тымызатын,
Өзіңіздей боларау нағыз ақын!
Ортамызда дүрілдеп жүре берші,
Домбыраңды серт ұстап Абыз ақын!

АҚЫН ЕДІ СЫЙМАЙТЫН ЕШ 
ҚАЛЫПҚА

Біз өткен мамыр айында ғана мек
теп бітіргенімізге 40 жыл толғанын атап 
өтіп едік. Зырқыраған қайран уақытай 

десеңізші...
Үлкеншыған ауылындағы мектебіміз 

сегіз жылдық болған соң тоғызыншы 
сыныптан бастап көрші Кішішыған 
ауылындағы мектепте оқыдық. Мектеп 
директоры аты әйгілі ақын Тоқбай Иса
беков болатын. «Аты әйгілі» дегенім 
ауданда ол кісі туралы әңгіме көп 
айтылатын. Әкешешем де «Біздің 
Тоқаң» деп отыратын. «Біздің» дейтіні 
баршаға танымал ақынды өзімсініп, іш 
тартқаныау деп түсінемін. Ал, өз ба
сым Тоқбай ағаны аңыз адам ретінде 
қабылдап, есіміне елітіп өстім. Сондай 
адам басқаратын мектепте оқитынымды 
мақтан етуші едім...

Жоғары оқу орнын тәмәмдап, 
еңбекке араластық. Өлеңге 
құштарлығым мені Тоқаңа қарай же
телей беретін. Ол кісі өзінің алты 
шәкіртімен «Шыған шырақтары» атты 
әдеби ұйым құрғанда, сол алтының бірі 
болдым. Мектептегі ұстазымыз, енді 
өмірдегі, әдебиеттегі ұстазымызға ай
налды...

«Шыған шырақтарының», кейінгі 
«Арқас алауы» әдебиет және өнер 
бірлестігінің құрамында жүріп 
есейдік, толыстық, кемелдендік. Осы 
жолдардың бірдебіреуін ұстазымыз 
Тоқбай ағасыз елестету мүмкін емес. 
Ол кезде аға туралы осылай естелік 
жазам деген ой үш ұйықтасам түсіме 
кірмес еді.

Ағаның тынымсыз еңбекқорлығына, 
елгезектігіне, аса сергектігіне 
таңқалушы едік. Ол кісі бәріне 
үлгіретін. Әлем қазақтарына белгілі жа
зушы, бүгінгі мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, ардақты ағамыз Бексұлтан 
Нұржекеұлы «Біздің Тоқаң өнер десе 
жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Егер 
Қоңырөлеңде бір ақын қыз шығыпты 
дегенді түске дейін естісе, түстен кейін 
Тоқаңды Қоңырөлеңнен көресіз...» 
дегені есімнен кетпейді.

Біздің ауданның елді мекендері 
Жібек Жолының бойына созыла 
орналасқан ғой. Шығысы Басқұнша, 
Қорғас ауылдары болса, батысы Ай
дарлы, Қоңырөлең ауылдарымен 
шектеседі. Сонда Бекең Тоқбай ағаны 
ауданның о шеті мен бұ шетіндегі өнерлі 
адамдарды көзінен таса етпейді деп 
отыр. Шынында солай. Тоқаң құрған 
әдеби бірлестік аудан өнерпаздарымен 
толығып, Талдықорғанға (онда облыс 
орталығы), одан Алматыға, қысқасы 
республиканың түкпіртүкпіріне белгілі 
бола бастады. Атынан ат үркетін 
бес одақтың дипломын иеленді. Енді 
«Шыған шырақтары» деген сөздің ая
сына сыймайтын болған соң, Тоқаң өзі 
көзінің тірісінде «Арқас алауы» деп 
атап кетті...

Мен ақын ағамыздың ұлтына 
адалдығына, қазақ үшін қасқайып 
тұратын батырлығына сүйсінемін. 
Әйгілі Н.Н.Головацкий басқаратын 
«Агрофирмаға» 1989 жылы «Қазақ тілі» 
қоғамының төрағасы болып сайланды 
да, өмірінің соңына дейін абыроймен 
қызмет етті. «Абыроймен» деп қана 
қою жеткіліксіз, істеген жұмыстарынан 
қазақи мінезі айғайлап тұр. 
Қараңыз: атақты басшының күшімен 
тастақтың үстіне салынған «Жаскент» 
қалашығының көше аттарына көз 
жіберейік. Бәйдібек баба, Домалақ 
ана, Бөлек батыр, Мұқай Байсымақов, 
Рақымжан Қошқарбаев т.б. Тәуелсіздік 
алған алғашқы жылдары осындай ат
тарды көшеге қою – шынайы ерлік еді. 
Сонымен бірге Суан елінен шыққан 
Елтінді, Бағай, Аралбай, Сатай, Бөлек 
батырлармен бірге, «кержақтардан» 
кедейлердің кегін даулаған батыр
лар ӘтікеНұржекенің, желтоқсан 
құрбандары Ләззат пен Ерболдың 
суреттерін (суетшісі Х.Файзуллин) 
салғызып, көрмеге қойғызған еді. 
Шаруашылықтың ісқағаздарын 
мемлекеттік тілге көшірудің қыруар мех
натты жұмыстарымен бірге өз бетінше 
ұлтжандылықпен істеген мұндай 
жұмыстары атан түйеге жүк болардай. 
«Арқас алауы» бірлестігімен бірге жыл 
сайын әр елді мекенді аралап ақындар 
өлең оқып, әншілер әнін шырқап, 
күйшілер домбырасын күмбірлетіп, 
суретші, қолөнер шеберлері көрмесін 
ашып арқажарқа болып, ауыл жұрты 

да, өзіміз де желпініп қайтуды дәстүрге 
айналдырған едік. Осы жұмыстардың 
белортасында шатшадыман Тоқаң 
жүретін. Осының өзі біздер үшін 
үлкен мектеп, халықтық университет 
еді. Тоқаңның арқасында біз сондай, 
өнегесіне баға жетпейтін «оқу орын
дарын» тәмәмдаппыз. Неткен ғанибет 
десеңізші!

Осының бәрінің басықасында 
жүретін Тоқбай ағамыз шежіре жинауға 
да, оны кітап етіп шығаруға да уақыт 
тауып, белсене араласты. Бағыс суан 
бауырларымыздың Суан бабамызға 
орнатқан ескерткішіне құтты болсын 
айтып қайтуды да ұмытқан жоқ. Сол 
сапардағы бір мезет есімізден кетпейді. 
Қызу қанды Тоқаң қуанғанда үнемі 
«Байсуан!» деп ұрандап жүруші еді. 
Сол әдетімен Нұрәділ екеуміздің орта
мызда жатып андасанда ұрандаумен 
әзер көз ілді. Ертесі ерте оянған бізге 
қонақтардың бірі «Мына кісі түнімен 
ұйықтатпадыау...» деді Тоқаңды 
меңзеп. Сол сәтте мен: «Суанның бір 
сары шалы, тамсандырды барша
ны,  деп едім, Нұрәділ  Қойшы аға, 
қойшы деп інілері шаршады» деп іліп 
әкетті. Ду күлген жұртпен бірге әлгі 
сәл іренжіп тұрған байтаныс қонақ та 
жадырай жымиып жайдары қалыпқа 
түскен еді. О да бір ұмытылмас күндер 
екенау...

Үнемі қауырт жұмыстармен жүретін 
ақын, өндіре жыр жазуға, «Дәнеш» 
сияқты романэссе жазуға да уақыт 
таба білді. Құсұйқы ағамыз көзін сәл 
іліндіріп алып, құр аттай қунап шыға 
келетінін көзімізбен көріп жүрдік. 
Сұңқар мінездес еді жарықтық.

Бірде «аға, баспаға кітап апарсам 
деп жүрмін, мен туралы пікір жазып 
бермейсіз бе?» дедім әзілшыны аралас 
әңгімелесіп отырып. Ол айтқанымды 
өзім ұмытып та қалған екем, екіүш 
күннен кейін пікірін әкеліп тұр. Мені 
елеп ескеріп, «әй, қойшы осы баланы» 
демей, әлгі сөзімді есінде сақтап «Сыр
шыл ақын» деген жүрекжарды пікірін 
қолыма ұстатты. Бұл, асыл ағаның 
маған жасаған соңғы жақсылығы 
екен... Үш айға жетержетпес уақытта 
бақиға кете барды...

Қолдарыңызда болса, «Ілтипат» 
атты кітабымның 269 бетінде ақын 
ағаның осы пікірі басылған.

Тоқбай аға менің шығырмашылық 
жолымда өшпес із қалдырған адам 
еді...
Ақын деген, жылайтын да, күлетін,
Кәдімгі адам, бәріміз де білетін,
Айырмасы – мінезі бар, кезіккен,
Пенделерден періште іздеп жүретін.

Мінезі бар әпенделеу, тосындау,
Ақындардың бар қызығы осындаау.
Билік одан сақтанады сондықтан,
Шығарар деп тосын жерде, тосын дау.

Өйткені ол сыймайды еш қалыпқа,
Әуре болма қалыпқа оны салып та.
Ұнатпайды мейлің дара, қара бол,
Ұнамайтын сөз айтқанды халыққа...

Туған жерінен қарысқадам 
алыстамайақ жыр дүлдүлін бап
тап, артына ұлағатты өлеңдері мен 
әндерін, игілікті істерін қалдырған 
ақын, Қазақстан Жазушылар және 
Журналистер одағының мүшесі, саз
гер, ұстаз, ҚР Білім беру ісінің үздігі 
Исабекұлы Тоқбай Теңізбайтегі осын
дай адам еді.
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Дүниеден өткеніне 20 жыл толған Оразақынқызы 
Ұлтуар әпкеме арнаймын

«Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман 
өткіздік пе әйтеуір бірталай өмірді өткіздік…» деп 
данышпан Абай айтқандай жасымыз жер ортасынан 
асқан соң алдыартыңды бағамдап, айналаңа көз 
тастап, өз ортаңды, жақын – туыстарыңның қадір
қасиетін бағалай бастайды екенсің. 

Әпкелерім бағдаршам ұстанатын,
Мейірленсе, үйіріліп құс қонатын.
Сүрінсем де құлатпай демеп жүрер,
Самғатар биіктерге қос қанатым.
Қамқоршы, әріптес ақылшым Молот Мұсаұлы 

ағамның осы өлең жолдарын оқығанда Алтынхан, 
Ұлтуар әпкелерімнің нұрланған жүздері күлімдеп 
келіп, басымнан емірене сипап тұрған сәттегі 
алақандарының ыстық мейірімін сезінгендей 
боламын…

Асқар таудай болған әкем Оразақын мен ай 
маңдайлы анам Сәбираның отбасында он екі перзент 
дүниеге келіппіз. Анамның тұла бойы тұңғышы, 
тар құрсағын кеңіткен, алпыс екі тамырын идірген 
Алтынханнан кейін Ұлтуар әпкем 1956 жылы дүние 
есігін ашқан еді. Қазақ атамның ырым етіп қойған 
Ұлтуар әпкемнен кейін бұл өмірге мен келіппін. 
Ырымдаған дүние үміт емес пе, одан асқан қасиетте 
бар ма?

Ортасына абыройлы, аймағына шарапатын тигізіп 
отырған Оразақынның шаңырағын дүбірлетіп ұл 
келіпті. Жанбөпе әжем атымды Рахметолла қойып, 
кіндігім кесілгеннен кейін «Тәйт, ары! Қолдарыңа 
алмаңдар, бұл менің балам» деп тағы да қазекеңнің 
салтымен етегіне орап, бауырына алған екен. 
Есейгенде де әкемді Аға көріп, анамды тәте деп, 
екеуін емірене құшақтап, еркелеп, бетінен де сүйе 
алмаппынау. Асылдай әжемнің ыстық құшағы мен 
аялы алақанында қос шынардай көрінетін Алтынхан 
мен Ұлтуардай екі әпкеме баласындай асыр салып 
еркелеп, әжемнің бауырында шалқыдым.

Отбасындағы бар бала бірдей десек те, жарық 
дүниеде жарқ ететін балалар болады, олар 
ерекшеленіп те тұрады. Ұлтуар әпкемнің болмысы, 
бітімі, жан дүниесі ерекше еді. Жаратқан ием ұрпағын 
бергенде ұлдан кейін қыз берем десе, ұлдың ойыны, 
тәтті қылықтары қызға бейімделіп келетін тәрізді.

Қыздан кейін ұл берем десе, менің Ұлтуар әпкем 
тәріздес кең маңдайлы, ерекше ірі тұлғалы, ер 
мінезді етіп, жарататын сияқты.

Сонымен бірге ақжарқын, пейілі кең, көңілді, 
өмірге құштар болды. Өзінен кейінгі бауырларына 
өте қамқор бола жүрді, әсіресе, тете өскен мені 
жақсы көретін. 

Ұлтуар деп ырымдап қойған аты болса да, қолы 
икемді, іске шебер болатын. Салалы саусақтары 
бізді ұстап тоқыма тоқығанда сусылдай жөнелетін. 
Құрақтың небір оюөрнектерін қағазға ойып, 
киізге түр салып беріп киіз басқанда, құрақ көрпе 
құрағанда саусақтары майысып, анамның жанынан 
бір елі шықпайтын.

Алтын табақтай таба нандары мен басын тозақтың 
отындай қыздырсада шыдай жүріп пісірген тандыр 
нандарының дәмін айтсаңызшы. Әлі күнге дейін 
таңдайдан дәмі кетпейді. Өзінен кейінгі бауырларына 
тәтті тоқаштардың сан алуан түрін қолынан 
шығаратын. Бал қаймақ қатып құйған шәйінің өзі 
неге тұрады. Қолынан ақ шәйнегі түспейтін, алдынан 
ақ дастарханы жиналмайтн берекелі едіау, менің 
Ұлтуар әпкем!

Үлгілі, өнегесі ортаймаған отбасынан шыққан 
бала басына небір ауыртпалық түскенде де барлық 

ЖАНЫҢНЫҢ БЕРІП ЖЫЛУЫН…
қиыншылықтардан мүмкін болар жол тауып мүдірмей 
өте біледі екен. Дүниеден озғанша елдің балаларын өз 
баласындай көріп, мектепте техникалық қызметкер 
болып жұмыс істеп, маңдай терін еңбекпен сүртті. 

Ауылдасы, қазіргі Сағи қажымен қосылып, тұрмыс 
құрып, алтын асықтай Ербол, Бауыржан, Асхаттай 
ұлдарды, Еңлік, Жадырадай мөлдіреген моншақтай 
қыздарды дүниеге әкелді. Атымтайдай жомарт 
жүрегіне Сағи қажының бауыры, қайын ағасы 
Ғазиздың қайтыс болған әйелінің артында қалған 
жеті ұлын сыйғызды, бауырына басты, қанатының 
астына алып қамқор болды, өсірді, аяқтарынан 
тік тұрғызды. «Жетім көрсең жебей жүр» деген 
қағиданы берік ұстанды. «Жақсының үлгісі жанып 
тұрған шамдай» демекші әпкемізден үлгі алатын 
жанға жағымды істері көп еді. 

«Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық дегендей» 
шаңырағымның от анасы, алтындай үш баланың 
анасы болып отырған жанжарым Күмісті де 
шаңырағына түсірген осы Ұлтуар әпкем еді. 
Сондықтан да шығар, келіні Күмісті ерекше жанына 
жақын тартып, жақсы көрді. «Келін қайын ененің 
топырағынан» деп кей кездері әпкемнің ашық
жарқын мінезін жарым Күмістен байқап, әпкем 
Ұлтуарды көргендей болып қаламын…

Дүние шіркін бір орнында тұрсын ба? Жан 
әпкемнің өмірден озғанына да міне жиырма жыл 
болыпты... Дүниеден өтерінде де балашағам, 
бауырларымды қинамайын деді ме екен, ана дүниеге 
тыптыныш ұйықтап қана кете барды. Шын дүниеде 
нұрың шалқысын, Ұлтуар әпке!

Осы естелігімді рухыңа арнадым!

Әпке туралы толғау
Әпке деген мәні бөлек төрт әріп,
Өзің жоқсың, отырмынау еске алып.
«Ұлтуар» деп әке шешем ырымдап,
Үміт етіп есіміңді қойды анық.

Атаананың орындалып тілеуі,
Шешілгендей байланған жіп күрмеуі.
Мен келіппін өзіңнен соң өмірге,
Ұлдар келді бірінен соң біреуі.

Әттең, дүние, жас өттіңау өмірден,
Балаларың ер жетті ғой көрінген,
Таптыңдағы көре алмадың қызығын,
Бес балаңды бес үй болып бөлінген.

Не ойларын біле алмадым басқаның,
Өлім деген қиын екен қасқағым,
Жиырма жыл өтседағы бауырым,
Көз алдымда күлімдеген жас шағың.
  
Әпке деген екі буын, төрт әріп.
Төрт әріпте не сыр жатыр байқалық,
Ә – дегенің әттегенай, көрмедің,
Өсіп жатыр ұрпақтарың жайқалып.

П – дегенің пендеміз ғой бәріміз.
Сағынамыз кеткенше бойдан әліміз,
Сәкеңді ертіп келетіндей бір күні,
Бұрынғыдай ойлап жүрміз әлі біз.

К – дегенім күйеу бала, келіндер.
Немерелер, жиендерім келіңдер,
Сендерге әже, бізге бауыр – Ұлтуар,
Нағашым деп келіпкетіп жүріңдер.

Е – дегенім Жадыра мен Еңлігің.
Сені жоқтап еске алу елдігім,
Бауыртуыс, балаларың болмаса,
Артыңда қап жоқтар еді сені кім?

Өмір тұрар жеңіл менен ауырдан.
Сәкең біздің қозғалмайды дауылдан,
Үш ұлың бар өміріңнің жалғасы,
Үш үй болды Ербол, Асхат, Бауыржан.

Өзің барда сұңқар едім самғайтын,
Қайырайын одан әрі бармай тым.
Сен өткенмен артыңда бар ұл мен қыз,
Ұрпағыңды мәңгілікке жалғайтын.

Рахметолла ҚОРҒАСБЕКОВ,
ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері,
Садыр орта мектебінің директоры.   

Садыр ауылы.

Амандасудың 
әлегі

(әңгіме)

Аспан айналып жерге түсейін десе болатын 
Аққұмның ақ шаңқан төбелерінің арасын қуалай 
түскен борпылдақ жолмен сүлдесін әрең сүйреп, тілі 
бақадай ашылып, шаршап келіп кілт бұрылыстағы 
қос тораңғы түбіне отыра кетті. Аузы – басы кеберси 
берген соң қалтасының түбіндегі малтаның қиқымын 
таңдайына салып, сілекейін жұтып отырып қалғып 
кеткен екен, бір нәрсе тысырлағандай болып, оянып 
кетіп қараса, жаңағы өзі бұрылған кілт бұрылыстан 
шыққан атты кісі желе – жорта сәлемдесер жерге 
келіп қалған екен. Ат үстіндегі кісі алпыс асып, 
жетпістерге келіп қалған көрінді.

Қазақи салтпен өскен ауыл адамы емес 
пе, амандаса қояйын деп отырған орнынан 
«Ассалаумағалейкум»  деп атып тұрып еді 
тұйықсыздан шыға келген кісіден үріккен ат бір 
жағына қарай жалт бұрылғанда қаннен – қаперсіз 
ыңылдап келе жатқан қария аттан ауып барып, 
борпылдақ ақ топыраққа бұрқ ете түсті. 

Сәлем алады деген ақсақал адамы жерге топ 
ете түсіп, шаңға аунап жатса, үріккен ат тізгін
шылбырын сүйретіп кісінеп кеп, үйренген жолымен 
жиырма шақырымдай ауылына қарай, құйрығын 
көтеріп, құйғытып шаба жөнелгенін көріп тұрған 
адамның қандай көңілкүйде болып, нендей 
күйзелісте болатынын көз алдыңызға елестетіп 
көріңіз. Біздің кейіпкеріміз де дәл сондай күйді 
бастан кешіріп тұр еді. 

Қашқан атты көзімен ұзатып салып, өз ісіне 
өкініш білдіріп тұрған бауырымыздың ойын 
айғайының ырғағы, боқтауының нәшіне қарай, 
өзгеріп шығып жатқан, жетпіс жеті атасынан 
тартып балағаттап, аузыбасын шаң қауып, көзі 
мен кірпігі, сақалымен қосып аппақ аяз атадай 
болып, бір тізерлеп қамшысына таянып тұрып 
келе жатқан ақсақалдың дауысы бөліп жіберді. 
Түрегеліп келе жатқан шалға қолын соза ұмтыла 
қолтықтап тұрғызып, үсті – басының шаңын қағып, 
ол шаңға өзі қоса қақалып – шашалып, әлек – 
шәлегі шықты. Қария аузы – басы тыным таппай 
борпылдақ шаңды боран көтергендей бұрқыратып 
кеп балағаттап берді дейсің. 

«Бүйтіп қалқадан қарақшыдай қалқайып шыға 
келіп, ат үркітіп берген сәлемің құрысын. Менің аттан 
ауып түсіп, шаңға аунап жатқаным мынау, бір жерім 
майып болса не істер едің? Енді баратын жолымнан 
қалдырдың, ол жаққа бара алмаймын. Ат қашып ол 
кетті. Ауылға қайтіп жетем. Бәленбай шақырым»  
деп шал байбалам салып тұрғанда, бұралаң жолдың 
бірінен гүр етіп, жүк машинасы келді. Жүргізуші 
жігіт шалды танып, тоқтап, кабинаға мінгізіп алды. 
Машина қозғаларда тек тұрмай «Аға қам жемеңіз, 
атыңыздан бұрын ауылыңызға барасыз»  деп қойып 
қалды. Шалдың адамның басынан асатын балағатын 
тағы бір естіп, не дерін білмей, аузына сөз түспей, 
тілін жұтқандай сілейіп тұрып қалды. Машина гүр 
етіп, шаңды жолды бұрқыратып, жүріп кетті. Бұл 
оқиға айналасы сүт пісірімдей мезетте өтті.

Молот СОЛТАНАЕВ


