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ОРЫСТЫҢ ОТАРЛАУЫ МЕН 
ҚЫТАЙДЫҢ ҚҰРСАУЫНА 

БАҒЫНБАҒАН МҰҚА БОЛЫС

Күз. Қараша айының алғашқы 
күндерінің бірі, түс мезгілінде ұялы 
телефоным әндетіп қоя берді. Өзіміздің 
әріптес тарихшы, ақын ағамыз Молот 
Мұсаұлы ашық жарқын дауысымен: 

– Кешке Ынтымақ ауылына жетсең, 
Алматыдан бір ағамыз келіпті. Мұқа 
болыс туралы айтары бар көрінеді, сен 
мәліметтер іздеп жүр едің ғой, – деп, 
әдеттегідей саңқылдай жөнелді. 

Иә, Мұқа болыс кешегі қанқұйлы 
Кеңестік саясаттың кесірінен есімі 
аталмай, көлеңкеде қалып қойған 
қазақ тарихындағы ақтаңдақтарының 
бірі еді. Үй иесі Марат құда амандық-
саулықтан соң аласа бойлы, шашын 
артқа қайырған, жүзінде зиялылықтың 
табы бар егделеу кісімен таныстырды: 

– Катеков Ермек, Суанмын, оның 
ішінде Солтанғұл, – деді. 

Осы бір кездесуден кейін біршама 
уақыт ой қармауында жүріп естіген 
үлкендер елең ете қалатын осынау 
атақты болыс туралы бар жиғанымды 
ортаға салып шама жеткенше көлемді 
бір мақала жазуға бел шешіп қолыма 
қалам алдым. Сонымен, әңгіменің 
басын сол Ермек ағамыздың айтқан 
естелігінен бастайық: 

– Мұқа болыстың інісі Мұстафа, оның 
Анар деген қызы менің туған анам. Бірақ, 
мен нағашы атамды көрмедім, сонда да 
үлкендердің әңгімесінен болыс атамыз 
туралы көп естідім. Соның бірі менің әкем 
Абдолданың інісі Тоқмолданың көзін 
көріп, өз аузынан естігенім, мынау еді. 
Бұл сол 1946-1947 жылдары шекараның 
арғы бетінде болған оқиға. 

Онда менің бала күнім кіші әкемнің 

үйінде көп жүретінмін. Ол кісі құйрығын 
кескен бесті жылқыны басқа малдарға 
қарағанда ерекше ықыласпен күніге көз 
айырмай жақсылап күтіп-баптап жүретін. 
Күндердің күнінде әлгі бесті аяқ астынан 
жоқ болды. Кіші әкемді сырттай бақылап 
қоямын, сол күндегі қалпы. Жоғалған 
жылқы туралы сұрау да салмайды, іздейін 
деген ниет те білдірмейді. Содан біраз 
уақыт өткен соң шыдамым таусылып 
Тоқмолда әкемнен бір күні әлгі «жоғалған 
жылқы» туралы сұрадым. Сондағы ол 
кісінің жауабы былай болды: 

– Бұл малды маған уақытша 
қарап бер деп Мұқа болыс берген, – деп, 
қысқа қайырды. 

Кейін білгенім, сол бір алмағайып 
заманда дұшпанға деген елдік намыс 
буған болыс атамыз үнемі қазақтың мықты 
сайыпқыран жігітерінен қол ұстаған 
екен. Әкесі қажы болған, байлығы жеті 
ұрпағына жетерліктей қисапсыз. Десек 
те, оның іс-әрекетінен оған дүниеден 
гөрі елінің, жерінің азаттығы бәрінен де 
жоғары тұрғандығын байқаймыз. 

Одан кейінгі әңгіме ауаны мүлдем 
басқа арнаға ауысты.

Елі мен атамекен жері үшін 
аттан түспей, қолына қару алып 
басқыншыларға қарсы қаймықпай қарсы 
тұрған, Алашорданы қазағымның төл 
мемлекеті деп танып, көмек қолын созып 
қолдаған, Жаркент өңірінде тірі күнінде 
аты аңызға айналған бірегей тұлға Мұқа 
болыс (Мұқаметжан) Әжібекұлы туралы 
әлі талай естеліктер жазылары сөзсіз. Әрі 
қарай осы бір ел аузында аңызға айналған 
айтулы тұлға жайлы өзімнің жинастырып 
жүрген деректеріме кезек берейін. 

Жоғарыда Ермек ағамыздың айтқан 
сөзінің жаны бар. 

Себебі, Мұқаның әкесі Әжібек 
қажылыққа барған, інісі Тұрысбек 
екеуі де өз дәуірінде Жаркент өңірінің 
атақты бай-қуаттыларының алдыңғы 
қатарынан орын алған нағыз шынжыр 
балақ, шұбар төс жандар болды. 
Қажы әкесінің де көзі ашық, сауаты 
бір басына жетерлік, заманның тамыр 
соғысын бағамдай білетін үлкен ақыл-
ойдың иесі еді. Ірі бай болған – 3000 
жылқы, 10 мың қой, 1000 ірі қара, 
100 түйесінің өзі осыншама байлығы 
естіген адамның есін алатын. Және де 
50 пар атты, 20-дай бір атты арбасымен 
керуен жүргізіп алыс-жақынмен сауда-
саттық жасасады.  

Ағайынды екеуі Патшалық Ресей 
тұсындағы генерал Колпаковскийдің 
кезінде бүкіл Іле өңірі қазақтарына 
адуынды билік жүргізіп, аймаққа аты 
шыққан. Сол байлықтың арқасында ерте 
ел танып, жер танып, мұсылманның бес 
парызының бірі қажылыққа Меккеге-
Мединеге барып келеді. Меккеден 
қажылықтан келген соң: 

– Қажы болдым, мұсылманның бір 
парызы ретінде мешіт салдыру ләзім, – 
деп Жаркент қаласында мешіт, медресе 
салу бастамасын алғаш көтерген. Бұл 
туралы ел аузында әлі күнге айтылып 
жүр.

Әжібектен тараған балалар – Мұқа 
(Мұқаметжан), Мұстафа, Жаһуда, Уәли, 
Мәжит, Хамит, Бексұлтан, Абдрахым 
төре.

Қалың тобылғы, ұшқат, қой қарақат 
бұталары мен кейбір жерлердегі тұтаса 
өскен қарағайлардың ығымен тасалана 
жүріп сылдырап мұздай су ағып жатқан 
жіңішке тасты өзекке түсті. Тастан тасқа 
жымын білдірмей өтіп, жағасындағы 
көк жасық құрағын сақтана басып елік 
жайылып жүрген беткейдің астынан 
шықты. Аң атаулының алыстан тез иіс 
шалатынын жақсы білетіндіктен, ық 
жағын ала сыбдырын сездірмей өрлеп 
келеді. Екі араны оймен мөлшерлеп алды. 
Жуықтағанын сезді де тасаланып тұрған 
шөптің арасынан еппен сәл ғана басын 
көтеріп, құлағын қағып шалғынның басын 
шалып тұрған текені көрді. Тығыршықтай 
болып майы сыртына шығып тусырылып 
тұр екен. «Ә, құдайым, қанды басын бері 
тарт» деп ұмсына беріп көлденеңдей берген 
текенінің тақыр қолтығын ала тұспалдап 
шүріппені басып қалды. Мылтықтың дара 
оғы қойсын ба, теке екі-үш рет секіріп барып 
мойны астына қайырыла құлады. Мүлгіген 
тыныштықта атылған мылтықтың дауысы 
шатқалдың ішін жаңғырықтырды. Кенеттен 
гүрс еткенде әлгінде ғана өзі отырған топ 
қарағайдың астынғы жағынан шошынған 
екі бұғы атып шығып шаңырақтай салалы 
мүйіздерін арқасына қайырып алып бірінің 
соңынан бірі бөктерлей қашты. Ұшардағы 
қорымның тасы салдырап назарын аударды. 
Мойын бұрып қарап еді мылтықтың ащы 
дауысынан безінген бір топ тау ешкісі серке 
текесінің соңынан тіктеп тартып жаламаны 
айналып барады екен. Жартастың не 
қарағайдың басында отырды ма әйтеуір тау 
қыраны мен ақбас құмай да шошып кетіп 
көкке көтеріліп алып қалықтар жүр. Бір 
жолы атылған мылтық дауысынан оянған 
тіршілік атаулының әп-сәтте әбігерге түскені 
байқалды. 

Тау жаңғыртқан мылтық дауысы 
семгенде айнала жым-жырт күйге түсіп 
баяғы мүлгіген қалпына келді. Жан шықпақ 
та оңай емес, оқ тиген еліктің ірі текесі 
жандалбасалап, тыпырлап төменге қарай 
аунап біраз жерге келді де ат бойы көрінбес 
балдырдың арасында қимылсыз қалды. 
«Ә, құдайым оңынан берді» деген аңшы 
да іштей қуанып, жылдамдата өрлеп келіп 
жанбасындағы қынға салынған шаппалы 
пышағын суырып алды да жаны шықпай 
жатқан текенің мүйізін жерге жаншып тұрып 
тамағынан орып жіберді. Бүлкілдей аққан 
қан жан-жаққа шашырамасын деп мүйізінен 
біраз уақыт еңкейтіп басып отырды. Тұяқ 
серпуі басылғанша күтті. Қаны түгел сорғып 
болды-ау дегенде мүйізінен алып еңіске 
сүйрей жөнелді. 

ОРМАНДАҒЫ 
ОЙРАН

(хикаят)

Таң ағарғанда межелі жеріне жеткен 
Жоламан, теріскейдегі қырлауытқа бітісе 
өскен итмұрынның шоқ бұтасының 
арасына бір кіріп, бір шығып тынышы 
кетіп жүрген еліктің нән текесін байқап 
отырды. Жыртқыштардан сақтанып, 
паналаған қалың жыныстан шығып көк 
шалғынға бас қойғанда бұл да жымын 
білдірмей төменге жылжи жөнеледі. 
Өлеңді шөпке бас қойып күртілдете 
шайнаған кезде көп дыбысты сезбей 
қалу мезетін пайдаланып қалмақ. Бас 
бағып барып жақыннан атпаса мылтық 
оғы жетпейді, қашықтау. Күн көтеріліп 
айналаға сәулесін шашқанша атып 
түсірмесе шалғынды біраз шалған 
текенің қалың бұтаның арасындағы 
жатағына кіріп жатып алатыны анық. 

(Жалғасы 6-7 бетте)
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Еуропа мен Азия елдерi арасындағы 
қарым-қатынастың көпшiлiгi (керуен 
жолдары, елшiлiк көштерi т.б.) ежелгi 
заманнан Қазақстан жерi арқылы өткен. 
Осыған байланысты Қазақстанның 
кейбiр табиғи объектiлерi туралы жазба 
деректер өте ерте кезден белгiлi болған. 
ХIII ғасырда Италия саяхатшысы Плано 
Карпини және Фламандия саяхатшысы 
Виллем Рубрук өздерi жүрген Қазақстан 
территориясындағы шөл, шөлейт 
аймақтардың қысқаша сипаттамасын 
берген. Жетісу (Жоңғар) Алатауы жайында 
алғашқы деректер келтiрген. 1827 жылдан 
1872 жылға дейiнгi аралықта Г.С. Карлин 
өлкенi картаға түсiрумен бiрге Жетісу 
Алатауының жануарлар мен өсiмдiктер 
дүниесiнен коллекциялар жинады. Жетісу 
Алатауының табиғаты жөнiндегi ұғымды 
анағұрлым кеңейтiп, шығыстағы тау 
жоталары бiтiмiнiң ерекшелiктерiн 
анықтап, олардың геологиялық құры-
лымына жалпы сипаттама бердi. 

 1840-50 жылдары аралығында ботаник 
Л.И. Шренк Жетісу Алатауының солтүстiк 
сiлемдерiнiң бiтiмiн сипаттай келiп, 
шоқының биiктiгiн барометрмен өлшеп, 
оның теңiз деңгейiнен 4140 м (осы күнгi 
зерттеушiлердiң деректерi бойынша – 4464 
м) биiктiкте жатқанын анықтады. Таудың 
биiктiк белдеуiнде өсетiн өсiмдiк түрлерiн, 
Тянь-Шань шыршасы таудың солтүстiк жақ 
беткейiнде 2470 м биiктiкке дейiн, арша–2550 
м биiктiкке дейiн өсетiнiн, одан жоғарыдағы 
тау алқабында шалғын шөптер өсiп, 3700 
м биiктiктен жоғары қарай мәңгi қар басып 
жататынын дәлелдеді.

Өсiмдiгiн зерттеуде ботаник және географ 
А.Н. Краснов үлкен еңбек сiңiрдi. Оның 
экспедициясы Iле өзенi алабындағы шөлдiң 
саздақты, құмайтты, тастақты, сортаң 
түрлерiнiң бар екендiгiн анықтады.

1871 жылы инженер Фишер Iле өзенiнiң 
бойында Iле поселкесi мен Құлжа қаласының 
аралығында гидрографиялық барлау 
жұмыстарын жүргiзiп, өзен жағаларының 
толық топографиялық және гидрографиялық 
сипаттамасын бердi. Судың тереңдiгiн 
анықтады, кеме жүзетiн арнаны белгiлеп, 
Iле өзенiнде кеменің тасымал жұмысын 
дамытуға мүмкiн екенiн дәлелдедi.

1856-1857 жылдары П.П. Семенов 
екінші рет Тянь-Шань тау жоталарын 
зерттей бастады. Тянь-Шаньда вулкандық 
құбылыс бар деп сол кезде ғылымда орын 
алған тұжырымға П.П. Семенов қарсы 
тұрып өз пікірін білдірді. Ғалым былай 
деп жазды: «Азиялықтардың вулкандық 
құбылыстар деп жүрген тұспалдарына 
ғалымдар сын көзімен әрі асқан сақтықпен 
қарауы керек, өйткені ол болжамдардың 
көпшілігі қазірдің өзінде-ақ негізсіз болып 
шығып отыр. Тағы бір ескертерім: Жоңғар 
(Жетісу) өлкесі мен Тянь-Шаньды әбден 
аралап, көп нәрсені көкейге түйген өз басым 
Азияның осынау бір бөлігінде вулкан бар 
дегенге үлкен күдіктемін. Қалай болған 
күнде де, аспанмен таласқан шоқыны 
көзімен көріп, қолымен ұстаған бірден-бір 
адам ретінде мен бұл вулкандардың бар екені 
ешбір күмән туғызбайтын шындық, тайға 
таңба басқандай анық дегенді мойындай 
алмаймын. Қалыптасқан пікірге, әлбетте 
кереғар болғанымен, бұл сапарда менің көзім 
анық жеткен осы маңызды ақиқаттардың бірі 
міне осындай».

Кейінірек өз ескертпелерінде осы 
мәселе төңірегінде сөз қозғай келіп, П.П. 
Семенов бұрыннан айтып жүрген пікірлерін 
былайша тиянақтайды: «Іле алқабындағы 
Қату жоталарында, сондай-ақ Мұзарт пен 
Зәуке тау асулары аралығындағы бүкіл 
Тянь-Шанның өн бойын қамти жүрген 
зерттеулерім А. Гумбольдтің Орта Азия 
тауларында вулкандық құбылыс бар деген 
болжамын тағы да жоққа шығарды». 
Семенов-Тянь-Шаньский география 
ғылымына Іле Алатауы, Жоңғар (Жетісу) 
Алатауы, Іле жазығы деген атауларды 
енгізеді. Балқаштың оңтүстік-шығысында 
ол оңтүстік-батысқа қарай созылып 
жатқан, «көз қарықтырардай... мәңгілік қар 
құрсауындағы» асқар таулардың тізбегін 
көріп, оны Жетісу Алатауы деп атады. 
Осы шоқылардан әрі қарай «төмен және 
ыстық» Іле өзенінің алқабы басталады. 
1857-жылдары Iле және Жетісу Алатауын, 
Iле алқабындағы Қату тауын зерттедi. Ол 
әрқашан сәл-пәл мұнартып, көкшiл тартып 
тұратын Қату жотасынан мүсәтiр мен күкiрт 
тауып, өте мол таскөмiр қабаттарының жер 
астында жанып жатқанын мәлiмдедi.

Қазақ даласын басқа далалармен 
салыстырып (Ресейде кездесетін), ғалым 
оларды төрт түрге бөледі. Бірінші түрі 
қара топырақты және бірыңғай шөптесін 
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өсімдіктер өсетін ұлан-ғайыр ормансыз 
жазық жерлер. Тақтайдай теп-тегіс болып 
келетін бұл далаларда ешбір адыр, қырат, 
жота не төбе көзге шалынбайды. Екінші 
түрі – Сібір даласы – Батыс Сібір ойпатының 
оңтүстік бөлігі – қара топырақты оңтүстік-
орыс далаларымен оның ұқсастығы сол, 
мұнда да шөптесін өсімдік өте-мөте көп 
шығады әрі оның өсімдіктер дүниесі орыс 
даласынікімен тектес болып келеді. Бірақ 
айтылмыш екі даланың бір-бірінен негізгі 
айырмашылығы мынада: Сібір далаларында 
керемет шабындық жерлер көп болғанымен, 
олардың ара-арасында жапырақты ағаштар 
(қайың, көктерек, ақтерек) жайқалған 
шоқ-шоқ тоғайлар жиі ұшырасады. 
Бір ғажабы: ол шоқ-шоқ тоғайлар сай-
салаларға жасырынбай, ашық даланың 
өзінде өседі. Әдеттегі қара топырақты 
жерлердің қатарына қосылмағанымен, бұл 
жазық далаларының топырағы да құнарлы 
болып келеді. Далалардың үшінші түріне 
П.П. Семенов Барабаны жатқызады. Бұл 
далада ұлан-ғайыр әрі теп-тегіс жазық, 
шабындықтары мол, ойдым-ойдым шоқ-шоқ 
тоғайлар өсетін аймақ. Бараба даласының 
бір өзгешелігі – мұнда өзен жоқ, ал суы 
тұщы үлкенді-кішілі көлдері көп. Төртінші 
түр – қазақ даласы – мұнда орман деген 
атымен болмайды, бірақ шөптесін өсімдік 
өседі. Мұның басқа далалардан ерекшелігі: 
көз ұшында мұнартқан таулы-тасты 
қыраттар мен адырлар жиі ұшырасады 
әрі ағын су тым тапшы болып келеді. 
Семеновтың Қазақстанда жүргізген зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері елдің өндіргіш 
күштерін дамытуды көздейді. Мәселен, Іле 
өлкесінің табиғи аймақтарын суреттей келіп, 
автор табиғат жағдайлары мен адамның 
оларды пайдаланудағы іс-әрекетінің тығыз 
байланысты екенін атап көрсетеді. 

Ш.Ш.Уәлиханов (1855-1859 ж) өз 
еңбектерiнде Жетісу Алатауы, Iле өзенi 
туралы көптеген қызықты деректер келтiредi. 
Өзендердi жалпы сипаттаумен қатар, 
Шоқан олардың геологиялық құрылымын, 
алқаптарының жаратылысын, ағу бағытын 
анықтап, климатын және өсiмдiктер мен 
жануарлар дүниесiн сипаттап жазды. «Iле 
өзенiнiң орта ағысындағы жағалары көбiне 
құмайтты, адырлы дөңестi болып келедi де, 
оларда бірен – саран дала өсiмдiктерi ғана 
өседi»,– деп жазды Шоқан. Жетісу Алатауы 
мен Тянь-Шаньның биiктік белдеулерiнде, 
оңтүстiк Сiбiр мен қырғыз даласының таулы 
аймақтарына тән сүтқоректiлер таралған. 
Шоқан бұл пiкiрiн Жетісу Алатауымен Тянь-
Шань тауларында да бұғы, тауешкi, арқар, 
қарақоңыр және қызғылт түлкi, ақтөс сусар 
т.б. кездесетiнiн айтып дәлелдейдi.

Шоқан Уәлиханов өзiнiң Құлжа 
қаласына барған алғашқы әйгiлi сапарына 
1856 жылы шыққаны белгiлi. Ол Қапалдан 
шығып, Үйгентастың белiнен өтiп, Аяқсазға 
барады. Мiне, сол күннен бастап Шоқан 
күнделiк жазуға кiрiседi. Ол ара – қазiргi 
Панфилов ауданының ең негiзгi бел жайлауы. 

Аяқсаздан (Шоқан «Саз» деп қана алған) 
төмен құлдилап Борохудзир (Бурақожыр) 
өзенi бойындағы алқаптан кеп шығады. 
Бурақожыр өзенiнiң әр тұста әр түрлi 
аталатынын дұрыс байқайды. Үйгентастың 
белiнде Борохудзир аталған су Белбұлақ пен 
Жауырынбайлаған суы қосылғаннан кейiн 
Китiң, одан Қудың тауын аралай аққан тұста 
Қудың суы аталып, одан әрi Бурақожыр 
аталып кетедi. 2-тамызда Бурақожыр суынан 
өтiп, Өсек өзенiне келедi. «Шығыс Түркiстан 
саяхат күнделiгi» атты еңбегiнде, Жаркент 
өңiрiн құмайт шөл, сарғайған сүреңсiз дала 
деп суреттеген. Шоқан өз жазбасында қазiргi 
өңiрi тал, қайыңмен көмкерiлiп, жайқалған 
Өсек өзенi туралы былай деп жазады: «Өсек 
өзенiнiң жағасында аялдауға ешбiр лаж 
болмады. Шынында да айналаның бәрi құм 
мен тас, тым болмаса бiр тал шөп болсайшы, 
тiптi, үй тiккендей таза орынның өзiн 
төңiректi түгел барлап, қанша iздесекте таба 
алмадық», – дейдi. Сол арадан олар, оңтүстiк 
жақта жалтырап жатқан Iленi, одан берiде 
қарауытқан қаланы, оны қоршаған қалың 
ағашты көредi. Ол қарауытқан қалашық 
Бурақожыр Iлеге құятын жердегi Түргенкент 
екен. Ол Түргенкент қазiр жоқ, Панфилов пен 
Көкталдың арасында қираған қорғаны ғана 
жатыр. Қираған қорғанның қалыңдығы 1-1,5 
метрдей. Жергiлiктi жұрт ол араны әлi де 
Түрген деп атайды, бiрақ Түргенкент демей, 
Түргеннiң тоғайы дейдi. 

Ал үшiншi тамыз күнi Шоқан Уәлиханов 
керуенi Өсектен өткеннен кейiн, тау сағалай 
жүрiп Бұрқан өзенiнiң бойына түнеген. Оң 
жақта қалған сiбе зәңгiсi тұратын Тышқан 
қаласы мен Жаркент қаласына соқпай өтiп, 
Ақкент деген жерге жетедi. Келесi күнi 
бөктер жолмен төтелей тартып Қорғас 
жағасына қарай бет алған. Сонда Жаркентте, 
Тыған да (Шыған) жолаушының оң қол 
жағында қалып, отырады. Ол – Шоқанның 
сол сапарында өз қолымен сызған бағыт 
– картасы. Ол осы кiтаптiң 392 бетiнде: 
«Маршрут Ч. Валиханова при поездке 
Кульджу» деп берiлген. Картада өзiмiзге 
таныс жер-су, елдi мекен аттары, тайға таңба 
басқандай, ап-анық жазылып қойылған. 
Олар: Аралтюбе, Югенташ, Конур-Улен, 
Бурақожыр, Усек, Бурхан, Тыған, т.б. кете 
бередi. Сөз арасында айту қажет: Жаркент 
өңiрiнде тарихшы-археологтар назар салып, 
зерттеуге лайық ескерткiштер жоқ емес. 
Кезiнде дүбiрлi тiрлiк ордасы болған, бiрақ 
өткен замандар сахнасында тоқтаусыз болып 
келген шапқыншылық салдарынан жойылып 
кеткен Алмалық, Ақкент, Түргенкент, Шыған 
сияқты қалалар болған. Бұл жер ежелгi Үйсiн 
тайпасының жерi. Тастағы аңдар, аңшылар 
бейнесi, садақ тартқан жауынгер, тiптi зәулiм 
биiкке жерленген Үйсiн жауынгерлерiнiң 
мәйiтiнен (бейiтi), табылған көне қару-
жарақтар бәрi, бәрi Үйсiн тайпасының осы 
жерде мекендегенiн айғақтайды.

Шоқан Уәлиханов жинастырып, ғылыми 
мекемелерге тапсырған зоологиялық, 
геологиялық, нумизматтық (ескi ақша, 
медальдарды зерттеу) және басқа 
коллекцияларды iздестiрiп табу iсi әзiрше 
ойдағыдай нәтиже бермей отыр. Ал көптеген 
ғалымдар ондай материалдардың бар екенiн 

дәлелдейдi. Мысалы, И.В. Мушкетов былай 
деп жазған-ды: «Ш.Ш.Уәлиханов Жаркент 
маңындағы Мiржай тауларынан және 
Қарақас өзенiнiң бойынан нефрит түйiрлерiн, 
болор яшмасын, мраморын, хрусталiн, 
Керия өзенiнiң құм арасындағы алтын 
түйiршiктерiн жинаған». Өкiнiшке орай, 
сол бiр сирек кездесетiн коллекциялар қолға 
түспей жоғалып кеткен.

В.В. Сапожников 1902 – 1904 жылдары 
Жетісу Алатауын зерттеп, Жаркент 
қаласында болды. Қорғас өзенi алқабындағы 
мұздықтарды аралап, өзендердiң бастау 
сағаларында өзi ашқан мұздықтар жайында 
деректер келтiрдi. Табиғи географиялық 
жағдайларын толық баяндап жазды, жолай 
кездескен өсiмдiктерге сипаттама бердi. 
Жетісу Алатауы өзара қапталдас жатқан 
негiзгi екi тау тiзбегiнен тұрады. Солтүстiк 
және оңтүстiк болып екiге жарылатын 
осы жоталардың арасын тау тiзбектерiн 
бойлай бiр-бiрiне қарама-қарсы ағатын 
Көксу және Боротал өзендерiнiң алқаптары 
бөлiп жатыр. Жаңағы айтқан негiзгi тау 
тiзбегi солтүстiк Тянь-Шань тауларына тән 
бағытта, яғни батыс пен оңтүстiк-батыстан 
шығыс пен солтүстiк-шығысқа қарай 
созылып жатыр. Тау тiзбектерiнiң, әсiресе 
солтүстiк қапталының батыс сiлемi бiрден 
солтүстiк-батыс жаққа бұрылады да, қыр 
арқасы оңтүстiкке қараған қос иiн пайда 
болады. Солтүстiк беткейдiң солтүстiк 
тiзбегiне қапталдаса iлгерi ұмтыла бiткен 
тағы екi тiзбек бар. Бұл екеуiнiң ортасында 
және негiзгi тiзбекпен екi аралығында 
биiк қырат бар. Автор Көксу мен Боротал 
өзендерiнiң алқаптары тектоникалық 
жолмен пайда болған деп топшылайды.

1905-1909 жылдары атақты геолг В.А 
Обручев Жетісу өлкесiнiң шекаралас 
аудандарында болды. Үш жаз бойы 
сапарында ғалым Жетісу өлкесiнiң 
геологиясы мен тектоникасына байланысты 
аса маңызды мәселелердi шешу үшiн 
толық, әрi жеткiлiктi материал жинады. 
Зерттеушiнiң бақылауы бойынша, Жетісу 
өлкесiнде опырмалы тектоника ерекше 
орын алды; мұнда көтерiлуi бор дәуiрнiң 
аяғында және үштiк дәуiрдiң басында 
пайда болғанға ұқсайды. Шекаралас 
Жетісу жерiнде тектоникалық жарылыстар 
салдарынан ұзындығы мен енi әр түрлi 
бөлiктерге бөлiнiп кеттi де, олардың бiрi 
жоғары, бiрi төмен түскен әр түрлi биiктiкке 
орналасқанын дәлелдеді.

1906 жылы белгiлi геолог А.К. Мейстер 
Жетісу Алатауын геологиялық жағынан 
сипаттап, тектоникалық қозғалысқа 
сипаттама бере отырып, қатпарлы - жақпарлы 
тау екенiн анықтады. Жетісу Алатауының 
көтерiлу жасын зерттеушi үштiк дәуiрдiң 
(неоген) екiншi жартысына жатқызды.

Я.И. Корольковтың зерттеулерiн атап 
көрсеткен жөн. Ол Тышқан өзенiнiң жоғары 
сағасындағы Жаркент қаласының маңындағы 
өзендердiң аңғарларындағы мұздықтардың 
төрт тобын суреттеп жазды. 

Канипа УСПАНОВА, 
Ә. Қастеев атындағы орта 

мектептің география пән мұғалімі.
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БАЙСУАН
Қытаймен шекарада Суан Елі,
«Байсуан» баяғыдан ұраны еді!
Бір ұлының есімін елі қойған –
Арқас тау атамекен тұрағы еді.

Жау келсе шекарадан асырмаған,
Жайқалып тұрған екен жасыл далам.
Елтінді, Бағай менен Аралбайлар,
Тұрғанда қалмақ бізді басынбаған!

Сатай мен Ұзақ, Бөлек, Назар батыр,
Сөздері ұрпағына болған нақыл.
Бүгінге дейін туған ұл-қызына,
Ерлігі үлгі болып келе жатыр.

Жау көрсе жайбарақат тұра алмаған,
Ешкімді басымызға шығармаған.
Ел киесі қайнатса қанымызды,
«Байсуан! Байсуан!» деп ұрандаған!

ЕРЛІК ЖОЛЫ
(Суаннан шыққан батырлар)
Ұлы Жүз Бәйдібекке сенген екен,
Ұлыстың бар тізгінін берген екен.
Нұрила анамызбен бас қосқан соң,
Тілеуберген өмірге келген екен.

Домалақ Ана атаған екен халық,
Қасиетін бойдағы ерте танып,
Тілеуберген-Жарықшақ аталыпты,
Қастандықпен болған соң басы 
жарық.

Бұл шежіре белгілі бар қазаққа, 
Түскен ғой қастандықтан әр тозаққа.
Бесіктегі баланың басын жарып,
Бабамызды салыпты сан азапқа...

Жазамыз ел керегін таңдасын деп
Ішінде түсінбестік болмасын деп.
Жарықшақтан Албан, Суан, Дулат 
туып
Бата берген Құдайым қолдасын деп.

Үшеуі Қазығұртты мекен еткен,
Кенжеміз деп Дулатты еркелеткен
Бәйдібек бабасының пәрменімен 
Жетісуға Албан-Суан ерте кеткен

Суан батыр Іледен өтем депті,
Албан аға – ұзама көкем депті...
Ағайынды екі ел міне осылай
Іленің екі жағын мекендепті.

Суан нағыз ер болып туған екен,
Дұшпандарын жерінен қуған екен.
Қос тізесі қарагер тұлпарының,
Құлағына сәл жетпей тұрған екен.

Қарттар айтса аңыз ғып бұрынғыны,
Ертегідей естуші-ек бұрын мұны.
Басындағы қалпағы Суан ердің,
Киіз үйдің секілді туырлығы.

Кездескендер тұрқынан жасқаныпты,
Жау жасқанып алыстан, дос 
таныпты!
Қарсы шыққан жапырып 
дұшпандарын,
Сансыз қолды  ерлікпен басқарыпты.

Суан алып жаралып анасынан,
Бата алыпты дүйім ел Ағасынан.
Ертоқым мен қалқанын басқа жастап
Қаракерін іргеге таң асырған.

Тәу етіп Арқас баба әруағын,
Сол таудың етегінен табылатын.
Суанның ұрпағы да батыр болып,
Әр жерде түнде шырақ жағылатын.

Бақ қонған ел деп танып Суан елін,
Сайлапты топ ішіненъ мұрагерін.
Арқастауды айнала мекендеген,
Ұлы елімнің «Байсуан» ұраны едің!

Батыр тумай тұра ма аналарым,
Қытайдың жыртқан талай жағаларын!
Жоңғарды талқан қылып қуған 
ерлер-
Осы менің ежелгі бабаларым!

Кім десең, атын атап түгендейін,
Сан тарау өсек сөзді жүгендейін.
Елтінді, Бағай, Ұзақ, Назар батыр,
Солармен көкке жетер төбем 
деймін!

Аралбай, Сатай, Бөлек Шойнағым бар,
Жеңістің ұлы тойын тойладым әр!
«Орбұлақтың шайқасы» сияқты сан,
Майданның ортасында туылғандар!

Аңыздарға қарасақ бізге жеткен,
Кезеңқара қалмақтың қанын төккен!
Әкесі мен баласы қатар шығып –
Елшібек пен Таймастай ерлер де 
өткен!

Оларды сар дала мен жер біледі, 
Екпіні үй жығарлық жел біледі.
Әр сайын, әр төбесін мекен еткен,
Суан деп аталатын Ел біледі!

Аспанда нұрын төккен күн біледі, 
Жұлдыз жауған жамырап түн біледі.
Батырлар жарасынан жерге тамып,
Айналған қызғалдаққа гүл біледі! 

Демеймін жауға кеткен ұпайым бар,
Болған-ды неше мәрте қытайың дал.
Дал қылып ерлігімен есін алған,
Естен кетпес Маралбай, Мұқайым 
бар!

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ:  

Мың дұшпаным тұрса да қарсы келіп,
Бір қазақты кеудеммен қорғап өтем...

Ерлерімен ешкімнің жарыспайым,
Өкпелессем туыстан алыстаймын.
Суаннан шыққан батыр сан жетпейді, 
Әтіке-Нұржекемен тауыспайын...

Шығатын шанағынан жыр атылып, 
Ерлерін есіне алып тұрады жұрт. 
Фашистке қарсы Хамит Көбіков пен, 
Генерал шыққан Сабыр Рақымов!

Желтоқсан ызғарынан ықпаған бар.
(Ел қадірін ешқашан ұқпаған бар).
Ербол Сыпатаев пен Ләззатымды
Түсінер ерлік жолын құптағандар!

ЕЛ АЗАМАТЫ
(«Құрмет» орденінің иегері, 
жергілікті саналы азаматтардың 
бірі Ақсубаев Серік Мұқашұлына)

Сақтай бермей ішке көп 
сырымызды,
Айта жүрген жөн ғой бір-бірімізді.
Қалай ақын жырына тиек қылмас –
Ақсубаев Серіктей інімізді!

Әр аймақтың өзінің ерлері бар,
Игілікті іс істеп, елде тұрар.
Ауданының атағын жұртқа жайып,
Елі сыйлап, құрметпен төрге шығар!

Біздің Серік осындай арысымыз,
Соларменен қомақты табысымыз!
Өңір көркін кіргізіп жүрген жігіт,
Бәріміздің ең жақын танысымыз.

Сәл олқылық боп жатса ісімізде,
Секе, дейміз, үлкен де, кішіміз де!
Азаматтар көп болса міне осындай,
Артар еді-ау еселеп күшіміз де!

ҚҰДІРЕТПЕН ТІЛДЕСУ
Бала кезден Алла өзіңе сеніппін,
Атейстің заманында тусам да.
«Бисмилла» деп мешітке алғаш 
еніппін,
Қызыл галстукпен мойынымды 
бусам да.

О, Жаратқан, құдіретіңе таң қалдым,
Сені бар деп мойындадым сол үшін.
Жанған жұлдыз, батқан күн мен 
таңдардың,
Көрінбейтін, өзгермейтін жолы 
үшін.

Сен болмасаң адам қалай жаралған?
Ақылы бар, сөйлейтұғын тілі бар.
Қайдан мұндай сұлу, епті тән алған,
Іреніші, күлкісі бар, мұңы бар?

Әкеміз бен анамыздан өсіріп,
Бізді осындай адам етіп жараттың.
Сені жоқ деп айтсадағы кешіріп,
Күн мен түнге сағаттарын санаттың.

Ақылыммен ойлап маған сыйлаған,
Мен өзіңді мойындаппын Құдірет.
Енді қате кетпесем деп қыйналам – 
Саған деген пейілімді тұнық ет.

ІЗІҢ ҚАЛДЫ АРТЫҢДА
(Ардақты ұстаз, Қазақстан білім 
беру ісінің үздігі, ақынжанды 
ағамыз Артықов Тұрғанбек 
Зейнелұлының рухына бағыштадым)

Тұрғанбек бауырым, аттандың 
келмеске,
(Өмірде болған әр тірі адам өлмес пе?)
Жарқылдап жүргенің, қарқылдап 
күлгенің,
Бірге өткен күндерің...бәрі де келді 
еске.

Ұзақ жыл шаршамай ұстаздық етіп ең,
Ұрпақты жақсы іске үйретіп кетіп ең.

Қазақтың тілі мен әдебиетіне де,
Майталман жетік ең.

Өлең де жазушы ең, мазмұны 
маңызды, 
Деуші еді достарың «Түкеңнің жаны 
ізгі...»
Ұмытпай жүреді ел, бір болған 
өзіңмен,
Соңыңда қалған сол, еске алып әр 
ізді!

ҰЛТ болуды ОЙЛАСАҚ...
Бірімізбен-біріміз жауласпайық 
ҚАЗАҒЫМ,
Болар-болмас нәрсеге дауласпайық 
ҚАЗАҒЫМ!
Қызғаныштың іштегі қызыл иті 
арпылдап,
Тартқызып жүр бәріңе, 
көреалмастық азабын.

Тура айтқаны жақпаса туыстықтан 
кетеді,
Бержағымен мақтаса есегі судан 
өтеді.
Моп-момақан көрініп, жүргенімен 
монтиып,
Іште жатқан бәлесі бір басына 
жетеді.

Басталады бәрі де, іреніш пен 
өкпеден,
Ағайынды бұзады бір ауыз сөз «кет» 
деген.
Туыспыз деп айтуға қалмай ұят 
беттегі – 
Жолдас бола бастайды бірте-бірте 
кекпенен.

Бәле іздеген ағайын өкпешіл боп 
келеді,
«Маған емес, ол неме неге саған 
сенеді?»
Жауласудың басы осы дауласудан 
басталып,
Қыза-қыза келгенде, жеті атадан 
бөледі.

Ішіне зіт кірген соң, оңшала ма 
жарастық,
Қасқыр жеген малының терісін де 
талас қып...
Сөйте-сөйте ұсақтап, ел болудан 
қаламыз,
... Бізді құрған не еді о басында 
Алаш қып?

ҚАН еді ғой ҚАЗАҒЫМ, қанымыз 
бір емес пе?!
Болар-болмас нәрседен бармайықшы 
егеске!
ҰРПАҒЫМЫЗ үшін де ҰЛТ болуды 
ойласақ –
Тұру керек үнемі тұлымшақты ЕЛ 
ЕСТЕ!

МЕН СЕНДЕРМЕН БІРГЕМІН
(Мені өздеріне ұстаз санайтын 
барлық шәкірттеріме)
Өмір жолымда кездесіп,
Ұстаз деп мені санайтын.
Шәкірттеріммен мақтанам!
Шамам жеткенше кезінде,
Өнер жолына баптағам!
Ақылдарыңнан айналдым,
Еңбегімді ақтаған!
Сендер барда – мен бармын,
Жүректеріңде сақталам!
Ертеңге деген жырымды,
Сендермен бірге ақтарам!
Сендер жеткен биікті – 
Биігім деп білемін!
Сендер алған жүлдені –
Мен алдым деп жүремін!
Сендермен бірге жыр жазып,
Сендермен бірге күлемін!

Сендермен бірге тілегім!
Сендер деп соғар жүрегім!

АДАМ ЖАНЫ ӨНЕРГЕ 
БАҒЫНАДЫ

Бірі өшіріп, ал енді бірі шыңдар,
Өнерпазға айтылар талай сын бар.
Елдің сөзін тыңдауға жараса егер –
дейді халық қол соғып, 
жарайсыңдар!

Өнерпаз бар өскелең, ата көрген,
Өнеріне сүйсініп бата берген!
«Ел іші – өнер кеніші» дегендейін,
жақсы-жайсаң шығады баталы 
ерден!

Кішіні – іні, үлкенді – ағалаған,
Жаны жайсаң жандарды жағалаған.
Көреалмастық мінезін көрсетпестен,
Шын жүректен өнерді бағалаған!

Өзін емес, өнерін алға қояр,
Сөзіне де, ісіне көңлің тояр!
Шын өнерпаз, талантты топтан 
танып,
Жарнамалап жақсысын жұртқа жаяр!

Осындай Ел Әлемге танылады,
Көп ішінен шын талант табылады!
Бәрі керек пендеге, дегенменен,
Адам жаны – Өнерге бағынады!

«БАРЫҢДЫ БАҒАЛАСАҢ, КЕМ 
БОЛМАЙСЫҢ»

Отыз бен қырық жастың орта шені,
Ашық еді бұлтсыз, көңіл көгі.
Бір дәуірден ауысып екіншіге,
Жаңа заман Қазаққа орнап еді.

«Жаңаның аты жаңа, заты жаңа,
Болса да кем-кетігі, жатырқама», –
деп елді соңымызға ертіп едік,
(жүретін сана керек ақылға да.)

Берік еді ертеңге сеніміміз,
Ақ-адал еңбек еді серігіміз.
Өткен дәуір өтті ғой, ал жаңаға,
Әлі де басылмаған желігіміз.

Заманауий көбейді құрылғылар,
(Бұрығыдан дендеді бүгін бұлар).
Оларсыз жұмыс біткен жүрмес 
болды,
айналды ол серігіңе сырыңды ұғар...

Жаңа заман жаңа ғой содайымен,
(Ақылға сап оны да қолдаймын 
мен).
Ішімізге шықпастай кіріп алды,
бәрін айтып "ақ қарға" болмайын 
мен.

Дегенмен, жастарды одан 
сақтандырам,
Қалмасын ұмыт болып атамұраң -
ол – тілің, әдет-ғұрпың, салт-
дәстүрің,
өлең-жыр, тамылжытып салған бір ән!

Бұл қазақ көнесін де, жаңасын да,
мұра қылар ұл мен қыз баласына.
Жақсылығын паш етіп жақсы істің,
таратайық Қазақтың Даласына!

Жаңаны жатырқамай қабылдасақ,
Ата-баба жолынан жаңылмасақ.
Жаңа заман - бұл да ертең көнереді...
Жүрген елдер озады барын жасап!

«ЖЫР ƏЛЕМІМНІҢ» 
ҚОНАҚТАРЫНА

Бұл менің Алла берген жыр әлемім,
Сол әлемде мен сансыз түлегенмін!
Жетілдіріп ойымның қатпарларын,
Біле бергім келетін, біле бергім.

Бұл менің жекеменшік жан сарайым,
Қанша қызық өткіздім, қанша 
уайым.
Поэзия пырағын мініп алып,
Кезіп кетсем әлемді, шаршамайым.

Жыр әлемім, ғашықпын гүлдеріңе,
Көз тартарлық аққулы көлдеріңе.
Бұл әлемнің қожасы жалғыз менмін,
Рахмет жаратқан бергеніңе!

Ой қуалап күндіз-түн отырамын,
Айшықтана түссін деп атырабың.
Әлемімнің қонағы көп болсын деп,
Жыр сүйетін қауымды шақырамын!

Оқысын ел, жырыма ғашық болсын,
Жаны сұлу жандарға нәсіп болсын!
Өлең деген Алланың берген сыйы,
Оларға әлем есігі ашық болсын!

Алсын достар керегін жүрегіне,
Жетсін сосын аңсаған тілегіне!

Бұйырса екен деп тұрам, он 
адамның,
Ең болмаса сол сезім біреуіне!

Келіңіздер бұл әлем сіздер үшін,
бағалайтын ішкі жан ізденісін!
Махаббат та осында сағыныш та,
Алла өзі сыйлаған біздер үшін!

Айтыңыздар жан сырын қалап кәні,
Ашылсын жырдың жиі парақтары.
Парақ сайын желпиді баяу ғана,
Поэзия-пырақтың қанаттары!

ТОЛҒАУ 
Қазақ Елі – менің туған Отаным!
Өзгелермен жоқ ешқандай шатағым.
Қызғаныш пен көреалмастық жат 
маған,
Қай деңгейде болса мейлі, қатарым.
Бір басыма жетіп жатыр молынан,
Елім берген Ақын деген атағым!
Балаларға барын берер Әкемін,
Немереге жанын берер Атамын!

Анам Тілін балағамын барыма,
Жыр-дастанын құйып алғам 
қаныма!
Ұлтымның әспеттеген ұлымын,
Айтар болсам ағымнан шын жарыла.
Айналамда жүрген адамзатының,
Байлығы емес, сенем ұят-арына!

РУХ ШЫҢДАУ
Маңдайыма бақыттың нұры қонып,
Қарапайым қазақтың бірі болып.
Туғаныма шүкір деп отырамын,
Менің дана халқымның ұлы болып.

Сол үшін де марқайып, мақтанамын,
Сырымды жырымменен ақтарамын!
Сергелдеңі көп мынау сері өмірде,
Сенімімді сал күрең, баптағамын!

Салынбаймын сондықтан уайымға,
Жібермеймін санамды мұңайуға.
Бабаларым секілді жеңіп шығам,
Аталатын "тағдыр" деп, мына 
ойында!

Міне сондай қазақпын, 
қайыспаймын,
Салмағына өмірдің майыспаймын!
Жарқын көңіл жандарға 
жақындасам,
Жалтақ мінезділерден алыстаймын.

Аллаға да, адамға ыразымын,
(Кей сәттерде, ол рас, құлазыдым).
Ондай кезде табамын айналамнан,
Рух берер жаныма жыр азығын!!!

ҚАЗАҚЫ БІР МІНЕЗ
Түркімін мен, Қазақпын, 
Шыңғысханмын,
Жауларыммен аяусыз 
қырқысқынмын!
Бір досымды қорғадым басты тігіп,
Қару кезеп тұрса да мың дұшпаным!

Сөйте жүріп бүгінге жеттім аман,
Ұмытқан жоқ өткенін ақыл-санам!
Қазағымның намысын қорғаймын 
деп,
Арыстарым қаншама бақұл болған!

Ұрпағыма соларды ұлықтаймын,
Қысастығын жаулардың 
ұмытпаймын!
Биік болсын деп мәңгі шаңырағым,
Шаңыраққа шаншылған уықтаймын!

«Бір-біріңе қазағым болма бөтен!»,
Ұрпағыма бұл сөзді үлгі етем!
Мың дұшпаным тұрса да қарсы 
келіп,
Бір қазақты кеудеммен қорғап өтем!

Мен ғана емес, досымның бәрі 
сондай,
Жүргенімен жәй кезде дәм 
қосылмай.
Ел басына іс түссе, бірін-бірі,
Қорғап шыға келеді жан досындай!

Біз қазақтар, мінеки, осындаймыз,
Қозғамаңдар, қозғалсақ 
басылмаймыз!
Шайдай ашық аспаннан, дауыл 
тұрса,
Атылатын жарқылдап найзағаймыз!

Ел мінезін паш етем Әлемге мен,
Құшақ жайып сыйласқан бар 
елменен.
Ойдан алып айтқам жоқ соның 
бәрін –
Тарих өзі сан ғасыр дәлелдеген!

2021 ж.
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Заманында Әжібек қажы генерал Кол-
паковскиймен өте жақын араласқанын 
жоғарыда айтып өттім. Содан, 1881 
жылғы Петербург келісімінен кейін гене-
рал Құлжа қаласын тастап шығады, сонда 
онымен бірге Қытай билігінен сескенген 
Әжібек те Қорғастан бері өтерде, Қызайға 
билік еткен Рабат төренің қарындасын 
алып қашып келеді. Міне, осы Рабат 
төренің қарындасынан туған үлкен ұлдың 
есімі – Бексұлтан, одан кейінгі кішісі 
Әбдрахымға нағашысының құрметіне 
«төре» деген есімді қосып беріп, бүкіл 
Суан «Әбдрахым төре» атап кеткен екен. 

Өсіп-өніп екі үлкен аймақта тұратын 
– Бәйтүгей, Тоғарыстан болып бөлінетін 
Суан еліне, шамамен ХІХ ғасырдың 
екінші жартысының соңында атақтары 
аумаққа мәлім Стамшал мен Мұқа болы-
стар билік жүргізген екен. 

Жасынан алғыр, зерек болып өскен 
Мұқа 16 жасында аталған Суанның 
Бәйтүгей атасынан таралған ұрпақтарға, 
шамамен 1898 жылдары болыс болып 
сайланады. Тоғарыстан жұрты – Стамшал 
болыстың еншісіне тиеді. Арада айбары-
нан дүйім ел қаймығатын Мұқаның өзі де 
түрмеге қамалып шыққан деген деректер 
бар. Енді біздегі қолда бар естеліктер бой-
ынша ол оқиға мынадай болған сыңайлы...  

Әтікей өзім атым, затым Қойке,
Қойкеден жақын болған қу бердеңке.
Жабылып қытай, сібе, қалың кержақ,
Атысып қыла алмаған ол да ештеңке! 

– деп, өз өмірін өлеңмен өрнектеп кет-
кен әйгілі Мұқаның аталас туысы өзі 
ақынжанды, өзі мерген, өзі жаужүрек 
Әтіке батырмен байланыстырады.   

Ол бүкіл Жетісудың Суан, Қызай, 
Найман, Жалайыры ардақтап төбесіне 
көтерген, елінің, жерінің намысы үшін 
атқа қонып, ұлтының кегін қуған қаһарман 
тұлға. Тап сол бір алмағайып дәуірде 
қазаққа қорлық көрсетіп, тізесі батқан 
– орыс, қытай, сібе-солаң, қалмақтарға 
қырғидай тиген әруақты батыр Әтікей 
Қазақбайұлы туралы жазылған Ғабдулла 
Балабекұлы Байнөсеровтың «Әтікей ба-
тыр» атты кітабында бұл уақиға мынадай 
болып суреттеледі: 

«Қазақбайдың баласы Әтікей батыр 
бала кезінде аталас туысы менің атам 
Байнөсердің қолында болыпты. Әтікей 
Байнөсердің ұлы Отарбекпен құрдас 
екен... Бірде Әтікей Байнөсер атама 
келіп: 

– Ата, маған Отарбекті қосып 
беріңіз, Сатай Тұрдыны өлтірген 
қытайдағы сібе Мыңамбыдан кек алып 
қайтамыз, – дейді.  

Сөйтіп, Отарбек Әтікей тобымен 
бірге кетеді. Егінге су ұстап жатқан 
мезгіл екен, астында көк жорға аты, мой-
нына асынған қылышы бар Мыңамбының 
өзі айдың жарығымен жұмысшыларына 
су ұстатып жүрсе керек. Әтікей ертіп 
барған адамдарын бір өзекке қалдырып, 
өзі жалғыз қалың шидің арасымен құлақ 
басына барып арықтағы суды басқа 
жаққа бұрып жіберіп, Мыңамбының 
келуін күтіп жасырынып жатады. 
Бір кезде көк жорға атпен Мыңамбы 
келіп, аттан түсе қалып, суды бұрғалы 
жатқанда тарпа бас салып, қанжармен 
кеңірдектен бауыздап жібереді. Ай 
сүттей жарық екен, Мыңамбының 
кеңірдегінен аққан қан аспанға шапшып 
жатты дейді. Сол кезде Әтікей: 

– Тұрды ағамның кегі үшін!, – деп, 
шапшып жатқан қаннан ұрттап жұтып 
жіберді дейді. 

Көк жорға атты жетелеп, сібенің 
мойнындағы қылышын алып, Әтікей 
ауылға келеді. Көк жорға атты Байнөсер 
атама, қылышты Мұқа болысқа бай-
лайды. ...Қылышты Мұқа болыс ұстап 
жүріпті. Әтіке қайтыс болғаннан кейін, 
сібелер Мұқа ұстап жүрген қылышты 
танып, Жаркент үйезінің бастығына:

ОРЫСТЫҢ ОТАРЛАУЫ МЕН ҚЫТАЙДЫҢ

– Мыңамбыны өлтірген Мұқа, 
айғағымыз бар, – деп арызданады. 

Сөйтсе, қылыштың сабының 
ішінде Мыңамбының аты жазы-
лып, мөрі басылған қағаз бар екен. 
Айғақ дәлелденіп, Мұқа істі болып, 
Қарағандыға жер аударылған екен. Үш 
жыл Орта жүз туыстарының арасында 
болып, ол жердегі дау-дамайды шешуге 
араласып, әділдігімен Орта жүз елінің 
құрметіне ие болыпты. Жер аударылған 
мерзімі аяқталғанда, алдына мал салып, 
құрметтеп шығарып салыпты. 1910 
жылы елге оралып, қайта болыс болған 
екен». (Ғ.Б. Байнөсеров, «Әтікей батыр» 
кітабы, «Асыл кітап» баспасы, 2014. 2-3 
беттер.) 

Осы жерде сәл шегініс жасап, Мұқа 
болыстың большевиктер келмей тұрған 
кездегі өмірінен біршама мәліметтер 
беріп өтейік:

Ел аузындағы естеліктер бойын-
ша Мұқа 16 жасынан болыс болған де-
ген деректер жиі қайталанады. Демек, 
Мұқа болыстың туған жылы шамамен 
1882 жылға (осы дерекпен) тура келеді 
екен. Әрине, әлі де толықтай зерт-
теп, зерделеу қажет. Ал, «Болыстық» 
сөзінің мағынасына тоқталар болсақ – 
қазақ жерін патшалық Ресейдің күштеп 
отарлауы заманындағы жаңадан 
енгізілген аумақтық әкімшілік бөлінісі, 
ол уездің басшылығына бағынышты 
әкімшілік аймақ болып табылатын. 
Бұл территориялық аумақтың құрылу 
мақсаты – Ресей империясының қазақ 
даласындағы хандық билігін жою-
мен қатар отарлық билікті күшейту 
мақсатында ойластырылған ең тиімді 
тәсіл еді.

Сол кезеңдегі жаңа қабылданған 
жарғы бойынша бір ауыл – 50-70 
түтіннен, бір болыстық – 10-15 ауылдан, 
ал әр уездің құрамы – 15-20 болыстықтан 
құрылды. Сонымен қатар патша үкіметі 
1867-1868 жылдары жүргізген реформаға 
сәйкес болыстардың құрамына әрқайсысы 
100-200 түтіннен тұратын шаруашылық 
ауылдар кірді. Мұндай ауылдардың 
саны 1000 түтіннен 3000 түтінге дейін 
барды. Болыстардың бәрінде әкімшілік 
аймаққа жататындықтан өзіндік шека-
расы бекітіліп, құрамындағы халық бұл 
ережелерді қатаң түрде сақтап отырды.  

Ал, Мұқа болса дәл сол уақытта Суан 
қазақтары арасындағы ең беделді де сау-
атты болыстардың бірі болды. Мәселен, 
сонау ХХ ғасыр басындағы санаулы ғана 
зиялылыр қатарына жататын, кезінде 
Казан университетінің малдәрігерлік 
факультетін бітірген қазақтың білімді 
азаматтарының бірі Түбек Атауытовтың 
(Тұрар Рысқұловтың қайын атасы) 
1914-1916-жылдары Жаркент қаласында 
уездік мал дәрігері болып тұрған 
шағында жергілікті Мұқа болыспен үлкен 
сыйластық қарым-қатынас жасап, жақсы 
араласқандығы жайында да деректер ай-
тылады.

Ол өзінің өжеттігі мен ақылдылығы, 
айлакерлігінің арқасында Жаркент 
уезінде ғана емес, Жетісу губерниясын-
да беделі үстем болып, көзі тірісінде 
орыс бодандығына еш бағынбаған 
жан. Қала әкімшілігімен жақсы қарым-
қатынаста болған Мұқа болыс Жаркент 
медіресесінде қазақ балаларының оқып, 
білім алуына мейілінше ықпал етіп, 
ұдайы қаржы және мал жағынан қолдау 
көрсетіп отырған. Сөйтіп, қажет кезінде 
Мұқа генерал-губернатормен, басқа да 
билік өкілдерімен тіл табысып, дербес өз 
саясатын жүргізе білді.  

ХХ ғасырдың басындағы 1913-1916 
жылдары Жаркент өңіріндегі - Бұрхан, 
Көктал, Талды, Тышқан, Шежiн, Сары-
бел сияқты түгін тартса майы шығатын 
шұрайлы жерлерге көшіп келуші ка-
зак-орыстар легінің қарасы жылдан-
жылға артып, көбейіп, түбегейлі 
орнығып ие болып қалудың қамын жа-
сайды. Отаршылдықтың озбыр саяса-
тын жүзеге асыру ісі Ресей тарапынан 
ашықтан-ашық жүргізіліп күшейген кез. 
Мәселен, Ташкенттегі генерал-губерна-
тор Куропаткин тартып алынған жердің 
барлығын казак-орыстарға алып беру 
жөнінде арнайы бұйрық шығарады. Ол 
пәрмен бойынша Жаркент уезіндегі 4574 
шаруашылықтың қоластындағы жерді 
түгелге жуық жергілікті тұрғындардан 
күшпен тартып алып, өздерін ешқандай 
келісімсіз Нарын өлкесіне кешіріп, жер 
аударуды жоспарлайды.

Дегенмен, дәл осы кезеңде Ресейдің 
отарлау саясатына арқа сүйеп Жар-
кент өңірінің шұрайлы жерлерін тар-
тып алуға ішкі Ресейден жер аударылып 

келіп қоныстанып жатқан келімсектерге 
жергілікті қазақтар тегеурінді қарсылық 
көрсетті. Міне, осынау алмағайып 
дүрбелеңде жер-суына, шабындық-
жайлауына шеттен келіп қоныстанған 
отаршыларға карулы түрде қарсылық 
көрсеткен жергілікті Суандарда Мұқа 
басшылық жасаған Сатай болыстығының 
алар орны ерекше.  

Алайда, болыс атамыздың ел басқару 
ісінде әбден шыңдалған шағындағы 
өмірінің айтулы кезеңдерінің тағы бірі 
– 1916-жылғы Қарақара көтерілісіне 
жақтасып, қарамағына жергілікті 
қазақтардан қол жинап патша жарлығына 
қасқайып қарсы тұруы. Бұл көтеріліс 
1916 жылғы қазақтан І-ші Дүниежүзілік 
соғыстағы тыл жұмыстарына ер азамат-
тарды әскерге алу туралы әйгілі «Июнь 
жарлығынан» басталды. Осынау оңтайлы 
жағдайды қару асынған барлық казак-
орыс мүмкіндігінше қалт жібермеуге 
тырысты, сөйтіп көтерілісті бетке ұстап 
өздеріне мал-мүліктен барынша пайда 
түсіруге ұмтылды. 

Себебі, Жетісу губернаторы 
1916-жылғы қазанның айының 21-і 
күнгі жарлығымен «Облыстың бейбіт 
тұрғындарының бүліктен шеккен барлық 
шығынын тек қана бүлікшілердің 
кәмпескеленген дүние-мүлкін, малын, 
үйлерін, қыстауларын, егістіктерін, 
шебін, ағаш материалдарын, т. б. сату-
дан түскен ақшамен орнын толтыруды» 
жоғарғы билікке ұсынып дәлел-дәйегімен 
бекіттірген болатын. Демек, осы 
жарлықтың аясында «кеңшілік жасалып», 
кез-келген кулактың, орыс-казактың 
қазақтарды тонап, оларды өлтіргені үшін 
ешқандай да жазаға тартылмайтындығы 
айдан анық көрініп тұрды. 

Жарлықтың аты – жарлық, жан-жаққа 
шабармандар жіберіліп, ақ патшаның 
пәрмені барлық болыстарға генерал-
губернатордың көмекшілері арқылы же-
дел түрде хабарланып жатты. Осынау 
ел басына күн туған шақта, ел бірлігін 
ойлаған Мұқа болыстың үзілді-кесілді 
қарсы шығып: «Соғысқа бала бермейміз!» 
дегені көптің көкейінен шықты. 

Осы бір аталы сөзі үшін, бұрыннан 
да ел ішінде беделі зор Мұқаға Жар-
кент өңірінің қарулы қазақтарының 
көпшілігі еріп, оны қолбасшы дәрежесіне 
дейін көтереді. Сол үшін де көнекөз 
қарияларымыздың атадан балаға 
мұрадай болып айтылып жүрген аңыз-
әңгімелерінде: «...Оны патшаға әскер 
бермеу туралы ұраншылардың бірі, 
әрі әскер жинап қарсылық көрсеткен 
Суан көтерілісінің басшысы еді» деп те 
дәріптейді. 

Халықтың наһақтан қырылып 
қалмауының амал-айласын ойластырған 
Мұқа қай кезде болмасын әрі патша 
әскерлерімен жөнсіз қақтығыстарға 
бармаған. Оған мына бір оқиға дәлел бола 
алады:   

«..Мәселен, жерін зорлықпен тар-
тып алып, өздеріне ұрып-соғып, 
зәбір көрсеткен казак-орыстардың 
жаңа қоныстарына түнделетіп барып, 
тұлыптарға толтырылған малдың қанын 
үйлердің кабырғаларына шашып сес 
көрсеткен. Қанды көріп қатты сескенген 
орыс мұжықтары бұның бәрін жаман 
ырымға балап, тартып алған жерін тастап, 
бір күннің ішінде жиналып көшіп кеткен. 
Мінекей, Сатай болыстығының жаз жайла-
уын тартып алған қарулы казак-орыстар-
ды бір оқ шығармай, адам шығынынсыз 
Мұқа болыс өстіп өзінің айлакерлігінің, 
ақылдылығының арқасында олардың бір-
ақ күнде көшіп кетулеріне мәжбүр еткен». 

Және де күн-түн демей өз болы-
сына қарасты атқамінер жігіттерді 
қаруландырып, қашан да жерін, елін 
қорғауға даяр ұстап, сақадай-сай отырған. 

Жазба мәліметтерге қарасақ сол бір 
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аласапыран кезеңдегі Жетісу аймағында 
ұзын саны 89 болыс болған болса, соның 
ішінде Жаркент уезінің қарамағындағы 
бұқараның жалпы саны 20 болыс ел. 
Оның 6-уы Суан руының ұрпақтары бол-
са, қалған 14-болыстық Албан руының 
қазақтары еді. Сонау, 1916-жылдың 
1-қаңтарындағы мәлімет бойынша атал-
мыш 20 болыстығыңыз – 17 712 түтіннен 
тұрса, көтерілістен кейінгі жазалаушы 
отрядтың қанды қырғынынан кейінгі 
қазақтардың түтін саны – 2 995-ке кеміген.

Мұндай қанды қол, бақайшығына 
дейін қаруланған патша әскеріне қарсы 
тұрар күш қайда?... Енді Мұқа болыс 
өзіне қарасты алты болыс Суанның 
қадірменді ақсақалдары мен билерін 
жинап отаршылдыққа қарсы күрестің 
жаңа әдісіне көшеді. Ол барлық Жетісу 
қазақтарына үндеу тастап, қазақ 
халқының мүддесін қорғайтын жаңа 
құрылған Алашорда өкіметін қолдауға 
шақырады. Онымен ниеттес болған 
жерлесі Метербай болыс та Алашордаға 
қазақтан әскер жинауға зор ықпал еткен.

Алаш өкіметі үшін қолда бар қаржы, 
мал және әскерге жарамды ат құлағында 
ойнайтын, жүректі жігіттермен де 
қамтамасыз етуге көшіп, үлкен қолдау 
көрсетеді. Сөйтіп, 1917 жылы Қапалға 
келген Алашорда өкіметінің арнайы 
өкілін Алтынемел асуында құрметпен 
қабылдайды. Жаңа ұлттық өкіметтің 
құрылғанымен құттықтап, 40 өгіз сойып 
ұлан-асыр той жасатады. Жаңа құрылған 
үкіметті «Қазақтың нағыз ұлттық 
өкіметі» деп таныған Мұқа болыс бұдан 
кейінгі іс-әрекетінің бәрінде төл ұлтының 
мемлекеттік құрылымы аталған Алашор-
да өкіметінің дамуы мен өркендеу жолына 
арнайды. 

Жергілікті патшалық биліктің тас-
талқан болып ақтардың шекара асуы-
мен құлаған соң, өкіметтің қожалығы 
қызылдарға (большевиктерге) өтеді. Ал, 
Алашорданы Кеңестік биліктің қас жауы 
болғандығын тарихтан білеміз. Сол үшін 
де Алаш идеясына адалдығын сақтап, 
ұлттың дербестігі жолынан таймаған 

болыс атамыз Кеңестік қызыл боль-
шевиктермен соғысып, көп шығынға 
ұшыратқан, күш тең емес болғасын кейін 
амалсыз жеңілді.

Ендігі жерде жаңа үкімет тарапынан 
жаппай қудалаудың болатынын алдын-
ала сезген Мұқа болыс өз жақтастарымен 
Қытай асып кетеді. Қызылдардың 
қырғынынан әупірімдеп аман қалып, 
соңынан ерген ел-жұртына ол жақта да 
қорған болған. Шекараның арғы бетіндегі 
Қытай билігінің тілін тауып қоныс ауып 
барған қазақтарға шөбі шүйгін жай-
лау, құнарлы егістік жер тауып берумен 
қатар, олардың ұрпағының жойылып кету 
қаупінен аман сақтап қалуды көздеген игі 
шараларды ұйымдастырушы тұлға. 

Алайда, Кеңес үкіметі орнағаннан 
кейін он жыл өтер өтпестен 1927 -жыл-
дан басталған голощекиндік жазалау са-
ясатынан кесірінен, Жаркент өлкесінің 
қазақтары тағы да Қытай асуға мәжбүр 
болады. Оған қосымша, Қазақстандағы 
ірі байлардың шаруашылықтарын 
тәркілеу науқаны 1928 жылдан бастал-
ды. И.В. Сталин 1929 жылы сәуірдегі 
өткен БК(б)П ОК мен Орталық бақылау 
комиссиясының пленумында «кедей – 
жұмысшы табының тірегі, орташа ша-
руа – одақтасы, кулак – тап жауы» деген 
тұжырымдаманы ұсынды. Сөйтіп, бай-
кулактарды «тап жауы» ретінде жою күн 
тәртібіне қойылып, ел басына қаралы 
түнек орнады.

Сонымен, большевиктік Кеңес 
үкіметі бүкіл қазақ жеріндегі 
ауқаттылардың бар байлықтарын 
күшпен тартып алуға көшті.  
Қарсыласқандарды «банды», «кулак» 
деп атты, асты, қалғанын жер аудар-
ды. Жаркент өңіріндегі бай деп есеп-
телген ауқатты адамдар түгелге жуық 
кәмпескеленіп шеттерінен сотталды. 
«Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ 
қалмасын» деген Голощекиннің ұрда-
жық солақай саясатынан жан мен малы 
талауға түскен қазақтар енді амал-
сыз тағы да Қытай жеріне барып жан 
сауғалайды. Мұндай жағдайда амалдың 

жоғынан азып-тозған көптеген босқын 
қазақтар Мұқа болысты медеу тұтып, 
көпшілігі соны барып паналаған екен.

Іштегі ыза-кек жанға маза берме-
ген соң қазақтың жаужүрек жігіттерінен 
жасақ құрап, дүркін-дүркін шекара бұзып 
өз малдарын арғы бетке бұлар да күшпен 
тартып әкетіп отырған. Және ол жаңағы 
жасағының бір бөлігіндегі барымташы 
жігіттерін Советке, Қытайдың ішкері 
жағына, қалмақтар отырған жаққа жіберіп 
үйір-үйір жылқыларды айдатып алдыра-
ды. Бұл жерде ол кісіні ұры деп түсінбеу 
керек. Дегенмен, болыс бұл әрекеттің 
бәрін ел-жұртының игілігіне жұмсап 
азаматтық танытты. Және оның барым-
талап мал алуы ел-жұрттың амандығы 
үшінгі қажеттіліктен туындағын оңды 
әрекет еді. 

Ал, қызылдардың комотрядының 
талай мәрте тартып алған малдан басқа 
- еңкейген қариялар, ақ жаулықты 
әжелер, қыз-келін мен еңбектеген бала-
шағаға дейін пулеметпен қойша қырған 
жауыздығының қасында оның бұл ісі 
теңізге құйған тамшыдай десе де болар... 

Содан, әкелінген малдардың 
ішіндегі бесті жылқыларды іріктеп алып 
құйрығын кестіріп, шекара асып кел-
ген қазақтарға бөліп-бөліп беріп қойып 
бақтырады. Жылқылардың саны 40-
қа толғанда осы аймақтағы қытайдың 
билеушісі Чың Сайға апарып береді. Ол 
кезде Қытайдың шығысындағы Сандүн 
аралын ағылшындар, бір бөлігін жапон-
дар, манчжурлар т.б. басып алып, тоз-
тозы шығып жатқан болатын. Қытайдың 
өз билігі тек орталығында ғана болып, 
оның ішінде солтүстігінде Мао Цзе Дун 
бастаған коммунистік «күнсандаң», ал, 
оңтүстігінде Сун Ят Сен басшылық ет-
кен «гоминдан» деп екі партияға бөлініп 
өзара қырқысып жатқан кезең еді. Демек, 
осынау ел билігіндегі алауыздықты ше-
бер пайдаланған Мұқа болыс гоминдан 
партиясын жақтаушы, өңір билеушісі 
Чың Саймен жақсы қарым-қатынас 
орнатады. Сол қарым-қатынастың, 
мәмілегерліктің арқасында азып-тозып 
жеткен ел-жұртына қамқор болып, ішер 

ас, киер киім, ірілі-ұсақты малмен, жер-
мен де барынша қамтамасыз етіп отырды. 
Өзінің аймағындағы халқын сол жердің 
ілгеріден тұрып жатқан тұрғындарының 
талауына бермей, қорлық-зомбылықтан 
қорғады. 

Мінекей, мұндағы елінің келешегін 
ойлай білген сұңғыла болыстың 
негізгі мақсаты: Советтің қырғынынан 
жансауғалап шекара асып келген қазақ 
бауырларын Қорғастан бастап Сай-
рам көл, Нылқыға дейінгі және Жетісу 
Алатауының оңтүстігіндегі таулы аумаққа 
қоныстандыру болды. Нақтырақ айтсақ, 
сол маңайда отырған – маңғұл, сібе, 
солаң, қалмақтарды ығыстырып қазаққа 
жер алып беріп отырған. 

Мысалы, Мұқа болыстың осындай 
қамқорлық шарапатының арқасында 
көптеген жерлестері емін-еркін орнығып, 
шаруаларын дөңгелетті. Жазда жайлауға 

шығады, тау етегінде жекеменшік 
қыстаулары болды. Баршылықта өмір 
сүріп, тіршіліктерін жасады. Сөзімізге 
тұздық болар тағы бір дәйек: 

– Арғы беттегі Шетбұлақ деген жер-
ден бір жота ассаңыз арғы жағында 
Қоралы Сай деген сай бар, оны Ортабұлақ 
деп атайды. Сол Ортабұлақтың кішкене 
сай бөлініп шығады, соны бойлап жүре 
берсеңіз жоғары жағы тұйықталып Қора 
деп аталады. Сол Қоралы сайда Мұқа 
болыстың жылқылары толып тұратын-ды. 
Сол малдың бәрін болыс атамыз қайғы 
мен қасірет шекен қазағының еңсесін 
көтеруге, елдің тыныш өмір сүруі үшін 
қажетті - жайлау, қыстау, тұрақтайтын ме-
кен алып беруге жұмсаған. 

Сондай бір ел басына күн туған зар за-
манда қазақ арып-ашып, мал-жаннан ай-
ырылды. Міне, сондағы Мұқа болыстың 
қайраткерлігі, ұлтжандылығы «елім-
айлап» шекара асып, жат жұртқа табан 
тіреген бауырларына арыстандай айбары-
мен қорған, пана болған есіл ер! 

Қазақтың дербестігін аңсаған, Ала-
шордашы ұлт қайраткерлерін Алты-
немелде ақ үй тігіп, дастархан жайып, 
құрметпен қарсы алған болыс, Кеңес 
өкіметінің бітіспес қас жауы еді. Сол 
үшін де Мұқа болыстың есімі мұражай 
сөресінде шаң басып, әлі күнге дейін ай-
тылмай, дәріптелмей келеді.

Кейін, Советтің көмегімен жеңіске 
жеткен коммунистер гоминдандықтарды 
бұл өңірден қуып шығады. 
Коммунистердің қолдауымен билікке 
келіп аймақ билеушісі болған Чың 
Дуанның Мұқа болысты советке ұстап 
бергендігін де ауыл ақсақалдарының 
ауызекі естеліктерінен естідік.

Содан не керек, арғы беттегі бүкіл 
Суан мен Шеруге болыс болып, советтен 
жансауғалап барған қазақтардың ол жаққа 
табан тіреп орналасуына, шаруасын 
түзеп, еркін жүріп тұруына, өсіп-өнуіне 
көп еңбек сіңірген елжанды тұлғамыздың 
қазасы әлі күнге дейін жұмбақ күйде 
қалып отыр. Ол қанша қасірет көрсе де 
Жетісу өлкесінің қайсар рухты, арда ұлы 
санатында танылып, тіршілігінде қытай 

мен орыстың отаршылдық езгісіне бас 
имеді. Тіршілігінде есімі аңызға айналған 
осынау тау тұлға туған халқының жүрек 
төрінен ойып тұрып орын алып, ұрпақ 
жадында ел ақсақалдарының қайталанбас 
бірегейі ретінде мәңгілік сақталып қалды. 

Мұқаның балалары – Мұхтархан, 
Молдаш, Мұсахан атты үш ұл. Үлкен 
ұлы Мұхтархан Үрімжіде оқыған қытай 
тілін білетін өте сауатты еді. Қытайдан 
бері өткенде, 1962 жылдары Молдаш осы 
Жаркент өңірінде қалып, Мұсахан және 
Мұқаның інісі Мұстафаның ұрпақтары 
Талдықорған жақтағы Қоңыр деген жерге 
барып орналасқан, қазіргі таңда өсіп-өніп 
бір қауым ел болып отырған жайы бар... 

Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ,
«Жауынгерлік Даңқ» 

музейінің меңгерушісі,
Жаркент қаласы.

ҚҰРСАУЫНА БАҒЫНБАҒАН МҰҚА БОЛЫС
Мына бір Патшалық Ресей кезіндегі архив құжатында Мухамеджан Ажибеков 1898 

– 1900 жылдары Жаркент уезінің Бәйтүгей ұрпақтарының болысы болғандығын 
көреміз (тізім бойынша екінші тұр). 
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Су бойындағы түзеңдеу жерге түсіріп, 
епсекті қимылымен текенің терісін сыпырып 
алды. Ішін жарып, бауыры мен жүрегін тіліп 
қанын ағызып, жуып, жапыраққа орап шетке 
қойды. Семіз текенің тоқ ішегінен ұзындау 
етіп кесіп, жуып жіберіп, шажырқайын 
сыпырып алып оны да жапыраққа орап алды. 
Өзектегі ағып жатқан суды көлденеңдетіп 
таспен бөгеді. Ішек-қарнын алып тастаған 
еліктің бүтін етін тоспадағы суға көмілдіріп 
салып, қойбас тастармен бастырып қойды. 
Аңшылардың бұрыннан жасап жүрген 
әдісіне салды. Аңның еті біріншіден қан-
жыннан тазаланып ақжемденеді, әрі шыбын 
отыра алмайды, құрттамайды. Айналасында 
шашылып жатқан бұтақтарды жинап жіберіп 
сындырып бытырлата ұсақтап, шырпылап, 
оның астына қураған мүктің үлпілдегін 
салып от тұтатты. Көп күндерден бері 
сыртынан көріп жүрген аңды атып алып 
көңілі жайланғаннан кейін кеше кешкілік 
ішкен астан соң нәр сызбағанын енді ғана 
аузына қарасу құйылғаннан білді. Үйінен 
бір қараңғы бір жарықта шығып осы араға 
жеткен еді, енді міне, күн көзі биік тау 
қыратынан асып шатқалға да түсе бастады. 
Шоқтанған отқа еліктің сылып алған бауырын 
тілімдеп, белдігінен тастамай жүретін шағын 
дорбасынан алып бір шымшым тұз сеуіп, 
қақтауға тастады. Бұтақтың қызуы қойсын 
ба, бауырдың қан-суын шыжылдатып 
кептіріп демде пісіріп жіберді. Жас 
аңның қызылына әлденіп, таудың мұздай 
бұлағынан шөлін қандырып алды. Суға 
ұрындырып, тасқа бастырып қойған еліктің 
етін судан шығарып төсін, қолтық етін сөгіп 
қарағайдың бұтағына артқы сирағынан тіліп, 
іліп тастады. Сорғығанша біраз уақыт күтіп 
отыруға тура келді. Әлден соң жанында 
жатқан аңға шыққанда үнемі арқасынан 
тастамайтын былғары қаптың орауын жазды. 
Жайғанда киіз үйдің түңлігінің жартысындай 
болатын текенің терісін әкелді. Теріге жұққан 
шөп-шаламмен қан-жынды пышақпен 
сылып мұқият тазалады. Айналасындағы 
ат құлағы көрінбейтін сорайған, жайылып 
өскен балдырғанның жапырағынан үзіп алып 
суға шайып жіберіп терінің үстіне жайды. 
Сорғыған текенің етін көтеріп әкеліп теріге 
тастады. Бүтін еттің екі-үш жерін пышақпен 
осып-осып жіберіп үйренген жөнімен демде 
боршалады. Жайылып түскен еттің арасына 
тоқ ішек, шажырқайды қосып, балдырғанның 
жалпақ жапырақтарына ұзыншақтап орады 
да терісімен бірге пұшпақ-пұшпағынан 
қысып байлап қабына салды. Жартылай 
боршаланып, ұзыншақтап қапқа салынған 
аңның еті көтеріп жүруге ыңғайлы әрі 
былғары қаптан үстіңе қан жұқпайды. Еліктің 
өз терісіне оралып салынған еттің де салмағы 
баршылық. Мұндай жүктің талайын тасып 
жүрген Жоламан үшін бұл үйреншікті жағдай 
еді. Қонысқа дейін біршама жер бар. Қарағайы 
тұтаса өскен қалыңның ішімен жоғары 
көтеріліп, көлденеңдеп көтеріліп қорым 
кешіп алдын кескестеген кереге жартасты 
айналып өтіп, тау қырына бір шығып 
алса одан әрі жеңілдеу, ылдыйлай береді.

 Күн төбеден ауа бастағанда қарағайы 
сиреген қоянжон қырға шығып, арқасынан 
жүгін түсірмей шалқалай жатып демін 
басты. Енді жолы оңайлау, қонысқа қарай 
көп қиындық келтірмейтін еңістеу. Нөсер 
жауын төгетіндей болып батыстан күннің 
көзін көлегейлеп түнеріп, жылжып келе 
жатқан қою қара бұлтқа көз тастады. Кейде 
аспанды батыстан шыққан қара бұлт торласа 
ойда жаңбыр сіркіреп, ауа райы күрт өзгеріп 
мұндағы тау саласында мезгіл-мезгіл қар 
жауып күн суытып кететін кездер жиі 
болады. Қалың жаңбырға ұрынбай қонысына 
жетіп алмақшы оймен тездетіп арқасындағы 
қабын лықсытып бір түзеп алып, еңістей 
бергенінде мылтық атылғандай болды. 
Аңның дыбысы мен құстың сайрауын, 
судың сылдыры мен желдің сарынын 
жаңылмай ажырататын аңшының құлағы, 
төменнен – шат жақтан шыққан мылтық үні 
екенін бірден аңғарды. Дыбыс неде болса 
үй жағынан шықты. Әкесі мылтық атты 
дейін десе өздерінде жалғыз мылтық, оны 
өзі ұстап жүр. Бойын бір мазасыздық билей 
бастады. Өзін-өзі жұбатқансып, аң қуалап 
атып жүрген аңшылардың бірі ме екен 
деп те топшылады. Жүрегі өрекпіп аузына 
тығылды. Жүгін көтере арқасына лықсыта 
қондырып, еңіске жылдамдатып түсіп 
келеді. Сай табанына жетіп сәл өрлесе өздері 
отырған қоныстың шетіне де ілінеді. Тездете 
басқанымен жүгі де ауыр. Алқына көтеріліп 
тепсеңнің шетіне аяқ басқанша да бірталай 
уақыт өтті. Әншейінде мұның аңнан 
қайтқанын күндік жерден сезіп, арсалаңдап 
үріп алдынан шығатын Бөрібасарда 
жоқ. Алыстан көз тастап еді ағаш үйдің 
айналасында адам көрінбейді. Көңіліне 
күдік ұялады. Көз көрім жерге келгенде 
алыстау болса да ағаштан қиып салынған 
үйдің айқара ашылып тұрған есігін көрді. 
Үйімен өзінің арасы «әу» дейтін дауыс 
жетер жер жеткізбейтіндей көрінді. Есіл 

ОРМАНДАҒЫ ОЙРАН
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дерті не болғанын ойлап арқасына батқан 
салмақты жүкті де ұмыттырып жіберді. 
Салынған үйдің төңірегін мал таптамасын 
деп қоршаған қашаның жанына келгенінде 
басы еңіске қарай шалқалап сұлқ түсіп 
жатқан әкесін көрді.

Зеңгір таулар қоршаған, тұтаса өскен 
қарағайлар арасындағы тепсеңдегі тізеден 
өскен жасыл шалғын ішінде жараланып, 
өліммен арпалысып, жанары сөнуге 
таяған қарияның есі кіресілі-шығасылы. 
«О, тәңірім ұлымды сақтай көр, артымда 
қалар жалғызымды сақта. Ұлымды мына 
қаныішерлерден аман алып қала гөр. 
Жалғызым, жарығым келгенше мен олардың 
кім екенін айтып кетпей өлмеуім керек» 
деген ой санасын қармап жатты. Тұла бойын 
қан жауып, қимылсыз денесі еркіне бағына 
қоймады. Санасында тек үміттің сәулесі ғана 
ояу еді.

«Балам сендерден кегімді қайтарады». 
Ұлының кекшіл екендігіне сенімді еді. 
Ұзақ ғұмырында талай зобалаң қиындықты 
төзімділікпен басынан өткізген жасы 
алпыстың ортасына келіп, қонысында жүріп 
қанды қол қарақшылардың соққысынан 
беті бері қарамастай болып о дүниеге 
аттанар күйде жатса да «баламды көріп 
өлем» деген сенімін жоғалтпады. «Ұлым 
келгенше шыдауым керек, оның өмірін 
сақтап қалуға тиіспін. Кімдер екенін айтып 
өлуім керек» деген ой жанын тәнінен үзбей 
ұстап тұрды. Қария сүйек-сүйегін бұтарлай 
сындырған ауыр соққылардан құлағаннан 
соң, есін әудемнен кейін әзер жиды. Есік 
пен төрдей ала ат мініп, мойнына мылтық 
асынған еңгезердей біреуінің «Өлтіріңдер!» 
деп бұйрықтай берілген қаһарлы сөзі 
құлағында. Беті божбандай қараның шешек 
ұрған беті тым сұрықсыз әрі сұсты екен. 
Қарсыласып алдындағы аттымен алысып 
жүрген мұны жауырын тұсынан әдейілеп 
соққан мылтықтың дүмінің ауыр тигендігі 
сонша көмейінен тілі ытқып кете жаздаған. 
Қасындағылары мұны жығып салып, әбден 
илектеп тепкіледі. Орнынан тұрғызбады. 
Денесінде сынбаған сүйек қалмады. 
Одан арғысын білмейді. Сөз орнына демі 
қырылдап аузынан қанды көбік шығып 
жатты. Ішіне қан құйылғаны білінді. 

Жоламан әкесін көрген бетте жүгін тастай 
салып тұра жүгірді. Кірпігі әзер қимылдап, 
көзін бір ашып, бір жұмған қимылсыз 
әкесінің қасына тізерлей кеткен Жоламан тау 
шатқалын жаңғырта:

– Әке, әке.Саған не болды? Не болды? 
Сені соққыға жыққан кімдер?! Мұны 
қай жауыздар істеді?!, – деп екі қолын 
алдына соза айғайлады. Аппақ шыңдардың 
басындағы мәңгі ерімей тұтасып жатқан 
мұздықтар құлақ тұндырар ащы дауыстан 
дір етіп қар көшкіні қозғалғандай болды. 
Қарағай басындағы ақтиін жүрек тоқтатарлық 
жаңғырықты бұрын естімегендіктен 
тосыннан шыққан айғайға селк ете түсіп, 
өрмелеп жүрген бұтағында үрейі ұшып 
қимылсыз, бұғып қалды. Айналада құлаққа 
ұрған танадай тыныштық орнады. Уақыт 
бір орнында тоқтап қалған сияқты. Алдында 
сұлқ түсіп, созылып жатқан әкесіне еңсесін 
иіп бүгілген, екі иығы жылау мен өксуден 
солқылдаған Жоламанға бір сәтте әкесінің 
денесі қыймылдағандай сезілді. Күңіренген 
ұлының дауысы күңгірлеп шыңыраудан 
жеткен кезде қария соңғы бар қүш-қуатын 
жиып, көзін ашып, ернін жыбырлатты. 
Көзінен қимастық жасы бұршақтап төгіліп 
отырса да өксігін басып, демін ішіне тартып, 
әлде бірдеңелерді жеткізгісі келіп жатқан 
әкесінің ауызына құлағын тақады. 

«Мылтығы бар ...» деп үнсіз қалып 
барып, «ала ат, ала ат» деген сөзді екі 
бөліп айтып одан әрі ештеңе дей алмай 
жантәсілім берді. «Әке, әке» әкелеген сөз 

қарияның санасына жетпей ауаға сіңіп кетті. 
Үміт дүниесі үзіліп, басын көтерген бойда 
қима ағаштан салынған аласа үй жағына 
қарағанда көзі бадырайып шарасынан шыға 
жаздап, тізерлеп отырған күйден атып тұрып 
тәлтіріңдеп, буын-буыны құрып, екі-үш 
аттап барып құлап түсті. «О! Құдайым-ай, не 
істегенің ?! Не жазып-ем саған?!». Тынысы 
тарылып, дыбысы шықпай қалды. Екі 
қолын алдыға соза құлаған басын тұтасқан 
қалың көрпешөп жауып кеткен анасын 
сыртқы киімінен таныды. «Апа», «апа» деп 
қырылдап, тізерлеп, еңбектеп келіп етбетінен 
жатқан анасын аударып, шалқасынан салып, 
кеудесіне өкіре бас қойды. Айғайладым деп 
ойлағанымен дауысы сыбырға ауысты. Қора 
төңірегінде жүрген шалын қарақшылар жан-
жағынан қаумалап кергіге алып жатқанда 
араға түспек болып үйден жүгіре анасы 
қарақұстан тиген ауыр соққыдан тіл тартпай 
кеткен болуы керек. Шалын қорғамақ болған 
кейуананың созылып түскен қос қолының 
уысында соңғы сәттердегі жанталаста жұлған 
бір уыс шөп көрінеді. Алақаны қарысып 
қалыпты. Үй сыртында тұрған жауыздардың 
бірі тұйықсыздан ауыр құралмен қарақұстан 
ұрған сынайлы. Жоламан анасының жансыз 
қолдарын бетіне тақап, саусақтарын өкси 
отырып сүйе бастады. Етбетімен жатқанда 
жарылған шүйдеден аққан қан көзі мен бетіне 
түгел жайылып, кеберсіп, қабыршақтанып 
қата бастапты. Өлер сәтінде бұрынғы 
мейірімді жүзі мына сұмдықтан іштартқандай 
сұрланып, қатуланып кеткендей көрінді. 

Аңшы мына адам жасамас сұмдықтың 
кімдерден келген ойран екенін білмесе де 
анасының мәйітінің алдында әке-шешесін 
қорғай алмай қалғандығына олардан 
кешірім сұрап, құдай алдында, орман-тоғай 
киесінің алдында кек алатынын айтып 
жар салды. Аралары он-он бес қадамдай 
жерде жайрап жатқан әкесі мен шешесінің 
арасында ессіз жын соққандай теңселіп екі-
үш қайыра жүрген еді. «Әке», «әкешім» 
деген дауыстан селк ете түсіп барып, жалт 
қарады.Үйдің жанынан шыққан дауыстан соң 
ғана тосыннан келген қайғыдан есі кіресілі-
шығасылы болып жүрген аңшының ойына екі 
ұлы оралды. «Аман екен ғой күндерім» деді. 
Айғайлап тұрған балаларымен өзінің тұрған 
арасы онша жақын болмаса да мына қан-
жоса болып жатқан ата-әжесінің денелерін 
көрсетпейін шошынып қалар деген оймен 
алдарынан тұра жүгірді. Айқара жайған 
құшағына екі баласын көтеріп, қысқан 
күйінде теріс айналдыра әудем жерге алып 
кетті. Ештеңе айта алмай сүйгіштеп, содан 
соң ғана жерге түсіріп беттеріне қарады. 
Балаларына дөңестеу жерде қалың шалғын 
арасында жатқан әке-шешесінің өлген кейпін 
көрсетпеуге тырысты. Үлкен ұлы әлденені 
сезгендей үрейленіп, үрпиіп қалыпты. Алты 
жастан асқан кішісі: 

– Әке қарным ашты. Көп болды ғой тамақ 
ішпедік. Атам мен әжем қайда? Неге үйге бізді 
шақырмады? Үйге кірейікші, – деді. Жоламан 
жарықшақтана шыққан дауысын білдіргісі 
келмегендей тамағын кенеп жөтеліп алып:

– Жарайды балаларым, қазір өткендегі 
мен жасап берген лашықтың ішінде аз 
уақыт отыра тұрыңдар. Мен тамақтарыңды 
жылытып, өзім шақырамын, – деген сөзді әзер 
айтты. Содан соң үлкен ұлына қарап: –  Мен 
аздан кейін келіп алып кетем, – деді. Үнінен 
білінген құсалықты ұлдарына аңғартқысы 
келмей бәсең айтты. Кішісі сөйлеуін тоқтатар 
емес. Әлде бір нәрселерді айтып барып:

– Әке, апам базардан қашан келеді?, – деп 
әкесіне қарады. Қапелімде мұндай сұрақты 
күтпеген Жоламан сасып қалып, жан-жағына 
қарап:  

– Балам апаң базарға бүгін кетті емес 
пе, жол ұзақ, ертеңдері келіп қалатын 
шығар. – Ойына әлдене түскендей бөгеліп 

барып: – Келеді, – деді. Есіне ұлы түсірмесе 
әйелі Қалиша жайлы ойлануға мұршасы 
болмапты. Қалиша үйдің шаруалармен 
ертелеп қалашыққа түсіп кеткеннен соң 
мына сойқаннан тыс қалса, қауіп-қатерден 
де алыс болатындығына сенді. Әйтсе де 
көңілі күпті еді. Естияр үлкен ұлы әкесіне 
қарайлап тартыншақтаған інісін қолынан 
ұстап сүйрегендей етіп, үй артындағы 
қалыңға сіңіп кетті. Тау арасында өскен 
қауіп-қатер атаулыға тумысынан дайын өскен 
үлкен баласы да әлдене бір қорқынышты 
жағдайдың болғандығын сезсе де үндемеді. 
Жоламан балаларымды шошытып алам ба 
деп алаңқайда екеуі екі жерде қып-қызыл 
ала қанға боялып, баскесерлердің қолынан 
жан тапсырған әкесі мен шешесінің 
мәйіттерін көрсеткісі келмеді. Бар күш-
қайратын бойына жиып тісін шықырлатып 
«Қап, әттең-ай. Құдай-ау. Не жазып едім 
осыншама... » дей жүріп, былқ-сылқ еткен 
жансыз денелерін көтеріп аулағырақтағы 
биіктеу жерге апарып қатарластыра 
жатқызды. Тездете басып үйден жамылғы 
әкеліп беттерін бүркеп қойды. Жаз аяғы 
жақындап, күн де қысқара бастаған кез еді. 
Балаларына қарттарды жерлеуді де білдіргісі 
келмеді. Зығырданы қайнап ішіне қан қата 
жүріп, үйге кіріп ошаққа от тұтатты. Содан 
ғана барып әлгіндегі баласының шешесін 
сұрағаны мұның есіне келіншегі Қалишаны 
түсірді. Кеше ертеңгісін, бұл аңға шығар 
алдында әкесі үй жанында жайылып жүрген 
атын ертелеп әкеліп ерттеп, ертоқымының 
қанжығасына иленген терілерді бумалап 
екі қапқа ықтияттап салып бөктеріп беріп, 
келініне анша-мұнша нәрсені айтып 
табыстап қалашыққа жіберген. Жүрегі зу ете 
қалды. Дегбірі қашты.

 «Аман болса болды. Аман келсе екен. 
Мына сұмдықты көрмегені де дұрыс шығар. 
Ол да іздейді-ау, ата-енесін» деген ой кірді. 
Әйтседе, сасқалақтап жүріп шешесінің 
немерелеріне дайындап қойған түскі асын 
жылытты. Үйден шығып қарағай арасына 
сіңіп кететін бөктердегі соқпақпен барып 
айғайлап балаларын шақырды. «Көкелеп» 
бала көңілмен құлдыраңдап ұшып кішісі 
жетті, одан соң үлкені көрінді. Кішісі 
қолынан ұстап келе жатып:

– Әке, біздің Бөрібасар қайда кеткен?, 
– деп, бетіне қарады. Далаға шыққан сайын 
арсалаңдап қастарынан қалмайтын бауыр 
басып кеткен өздерінің үлкен төбет итін 
жоқтады. Қапелімде қандай жауап қайтарарын 
білмей, көзін ала қашып, күмілжи:

– Иә, қайда жүр екен Бөрібасар? Әлде 
аң қуып кетті ме екен? Қарны ашса келетін 
шығар, – деп еркелей сөйлеген ұлының 
көңілін аулай тіл қатты. Дауысы тарғылданып 
шықты. Бір нәрсені айтқысы келген үлкені:

– Бағана..., – деп, әкесіне әлденені 
айтпақшы болып оқталып барып, жан-
жағына қарап қорыққандай кейіпке түсіп 
тоқтап қалды. 

Әрнәрсенің басын шалып сөйлеп, екеуін 
үйге жеткізді. Анасы дайындап, марқұм 
өзі дәмін татуға бұйырмаған тамақты 
балаларына берді. Азанда атқан текенің 
бауырынан жасап жеген құйқалағынан басқа 
өзі де нәр татпапты. Одан бері оразасын 
ашпаған күйзелісте отырған өзі де тамағына 
келген өксігін әрең тежеп, алдына алған екі-
үш кесек етті қылғына жұтты. Күніге нәр 
сызбаған балалары іштері жылып, бойлары 
жіпсіп қалғи бастаған соң, жатқызып қойып 
тысқа шықты. 

Ойына иті оралды. Айналаны шарлап 
іздеп жүріп итті де тапты. Әкесі құлаған 
жерден алысырақтағы қарағай арасынан 
шыға берістегі бұта түбінде иесіне қарай 
созыла түсіп өлген төбетке көзі түсті. Біраз 
жерге дейінгі жербауырлай жылжығандығы 
шалғын шөптің жапырылып қанға 
боялғандығынан анық көрінеді. Белден 
тиген соққыдан жансызданған артқы екі 
аяғын сүйретіп иесіне келмек болған болуы 
керек. Арғы жақта алғаш айқас болған 
жер көрінеді. Шамасы қанішерлердің 
алдынан шыға келіп тұра ұмтылғанда 
атқан сыңайлы, бірақ бірден құламай 
жаумен жағаласқандығы шөбі жапырылған 
жердегі шашыраған иттің қанынан көрінді. 
Мылтықтың оғы өкпесін ала тигенімен 
бірден өліп кете қоймаған сияқты, ақыры 
ауыр нәрсемен басынан аяусыз ұрып 
мылжалап, көзін ағызып жібергендігінен 
өлгені байқалды. Әкесі итін арашалауға 
жүгірген де шығар. Қалай болғанда да итін 
иесімен қосып бірақ өлтіріпті. Иесін қорғап 
алас ұрып, жауымен алысып жан берген 
күшігінен өсірген адал досы Бөрібасардың 
басынан сипап көңілі босап біраз бөгелді. 
Бүкіл тауды күңіренте дүрс еткен мылтық 
дауысы бір-ақ рет шығып еді, итті атқан екен 
ғой деп ойлады. 

Үй тұсындағы ағаштан тұрғызылған 
қоймаға беттеді. Әкесі күнделікті тұрмысқа 
қажетті құрал-жабдықтарды, саймандарды, 
кептірілген, иленген, пайдалануға, сатуға 
апаруға дайын бұйымдарды, терілердің 
барлығын осында сақтайтын. Есігі айқара 
ашық сарайға еңгенде байқады, қапталдатып 
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екі жаққа тіз қатар ілінген көктемнен 
бастап ауланған, илеп сатуға дайындап 
қойған әртүрлі бағалы аң терілерінің түгін 
қалдырмай үптеп кетіпті. Асыққандықтан 
аяқ астына түскен бір-екі тиіннің терісін 
алмай кетіпті. Тонаушылардың кім екендігін 
енді түсінгендей болды. Дүние-мүлікке 
өкінетіндей уақыт емес еді. Жоламанға 
керегі балта, күрек, қайла болғандықтан, 
басқаға мойын бұрмай бұрышта сүйеулі 
жерінен алып тездетіп сыртқа шықты. 

Қас қарая бастады. Ай арасы кезі. Үй 
салған қоныстары айналасына қарағай қалың 
өскен тау бөктерінің ортасы, үстірттеу жер. 
Мәйіттерді жерлеуге ашық тепсеңнің үстін 
белгілеп алып, қайласымен қаршылдатып 
қабір қазуға кірісті. Әлден соң қараңғы 
қоюланып көз байланған соң, үйден есілген 
май пілте алып шығып, екі-үш жерге ойық 
тасқа май салып, жалпылдатып шырақ жағып 
қойып тереңдетуге кірісті. Қос жауырыны 
бүлкілдеп жылап жүріп бітірді. Түннің бір 
уағында жауыздардың қолынан жазықсыз 
қаза болған әкесі мен шешесін киімшең 
қатар жатқызып, жер қойнына тапсырып, 
топырақпен беттерін бүркеді. Әке-шешесіне 
араша түсіп, солар үшін жан берген адал 
серігі бола білген Бөрібасарды да мүрденің 
аяқ жағынан шұңқыр қазып соған көмді. Жан-
жағынан жалпылдаған май шамның жарығы, 
жалғыз мүрденің көлеңкесін маңайына 
түсірмей, үшкірлене үйілген төбесі тіке заңғар 
көкке шаншылып, күнәсіз құрбандардың 
жанын ғарышқа көтеріп кеткен сияқты. 
Тасқұмыралардың үстіндегі май шамдар 
сөнетіндей емес, тымық ауада сәл үппен ғана 
толқи майыса жанады. Жан-жағынан басып 
тұрған қою қара түнекті ата-анасының рухы 
кері серпіп мұның айналасына жарық шашып 
тұрғандай. Жаққан шырақтарының сөнбесіне 
көзі жетті. Өзі ес білгелі ең алғаш рет жаздың 
қысқа таңын еріксіз көзбен атқаратындай 
болды. Қазақ атамыздың сүйек күзету деген 
ырымы бар еді, соны атқармақ болды.

Санасында сонау бала кезінде тау 
арсындағы осы тепсеңге көшіп келгендегі 
кездері сәуле берді. Ойласа сол жылдардан 
бері отыз жылға жуық уақыт өтіпті. Содан 
бергі өмір жолы тізбектеліп ойына келе 
бастады. 

Жоламанның әкесі тау етегінен 
алысыраққа салынған шағын қалашықта 
тұратын, шағын ұстаханасы бар ұсталық 
жасайтын кісі еді. Азын-аулақ тапқан 
табысынан құрастырып, аң аулауға қажетті 
қақпан соғып, оларын құрып, әртүрлі тұзақ 
жасап аң-құс аулау кәсібімен де айналысатын. 
Аулаған аң-құсынының терісін илеп, 
шеберлерге сатып табыс тауып жүрді. Қазақы 
киімдер тігуге аң терілері киіс беретіндіктен 
ана аңды ұстап, мына аңды ұстап терісінен 
киім дайындап берсеңші дейтін қолқа 
салушылар, сұраушылар көптеп келетін. 
Аңсары мылтыққа ауып жүрген. Аң аулау 
кәсібі табысын да молайтып, артық ауыз мал 
жинауға әкелді. Қалашықтағы аралас-құралас 
жүрген жора-жолдастарының көмегімен 
мылтыққа да қолы жетті. Асай-мүсейін де 
түгендей алды. Әкесі әйелі екеуінің бетіне 
қарап отырған жалғыз ұлдары болған 
соң кішкентайынан көзінен таса қылмай, 
қасынан бір елі шығармай алып жүретін. 
Алдыңғы әпкелері ұзатылып кеткеннен 
кейін араға біраз жыл салып барып азар 
деп көрген балалары еді. Кәсібі мол олжаға 
кенелткенмен де, әкесі тек қана аң аулауды, 
ұсталығын жасауды ойлап жүре бермепті, 
көп нәрсені көкірегіне байлап, түйіп жүрген 
жан екен. Тау аралап аң-құстың мекенін 
іздеу, бару-қайту, тау мен қалашықтың 
екі арлығының қашықтығы тіпті кейінгі 
кездегі туындаған тынышсыздық құқайлары 
көптеген қиындықтарға жолықтыратын. 
Айналасындағы жағдайларды бақылап, 
бағдарлап жүрген әкесі орман-тоғай, тау-
тасты бекер кезіп жүрмей қоныс салатын жерді 
де көздеп жүріпті. Ел-жұрттан, ағайыннан 
жырақтау демесең аң аулауға, мал-жан өсіріп, 
өрбітуге мұнан қолайлы қоныс табылмайды. 
Жер жағдайын жақсы білетін кәнігі аңшылар 
болмаса иен таудың ортасындағы қонысқа 
лайықты жерді бейсауат жүрген адам 
кездейсоқ бара қалмаса былайғылар таба да 
алмайды. Тау аралығындағы сарқырап ағып 
жатқан өзенді өрлей келіп, қалың қарағай 
арасынан шыға келген жердегі тепсеңдегі 
көлемді жазықты таңдаған екен. Таудың 
қырларына шығып төбесінен қарамасаң 
төменнен ештеңе көрінбейді қалың ну 
бүркеп тұр. Бес-алты жасар кезінде таң 
алагеуімнен атқа мінген шешесінің алдына 
әкесі ұйқылы-ояу мұны әперіп, шағындап 
алған керек-жарағын сиырға артып, жас 
бұзауын құйрығына байлап жетектеп жолға 
шыққандары, жолшыбай бір қонып ертесі 
қас қарая осы араға жеткендері есінде. 
Әкесі аң аулай жүріп, арасында осы араға 
ұзыншақ етіп төрт-бес жан еркін сиярлық, 
ішкі төбесін адамның бойы тиер-тиместей 
етіп көтеріп, шағындау екі бөлмелі қимадан 
баспана салып қойыпты. Тік тұрып ақсоңқа 
болып кепкен балашық қарағайлардың 
жіңішкелерін таңдап құлатып ортасынан 

бөліп көлденеңінен тіреу ретінде тастапты. 
Оның үстіне жіңішке кепкен шанжалардың 
бұтақтарын тап-таза етіп жонып, арасынан 
саңылау қалтырмай тізіп, тізеден келетіндей 
биіктікте адам жататын нар жасапты. Тапқан 
тиын тебенін үнемдей жүріп темір пеш 
алған болуы керек, оны бұрышқа орнатып 
мұржасын бір бүйірін тесіп шығарып 
кернейдің айналасын ағашқа қызуы тимесін 
деп таспен қалапты. Бұларға мал дегенде 
екі-үш қара біткен еді. Бір тайыншасын 
базарлап қазақ шаруасына ең керекті құрал-
жабдықтар, қазан-ошақ, балта, күрек, пышақ 
сияқты қат темір бұйымдарға айырбастап 
алған-ды. Қайдан жолықтырғанын кім білсін, 
әкесі базардағы бір саудагерден аттай қалап 
қайла сатып алып біраз уақытқа дейін арзанға 
түсірдім деп өзіне-өзі риза болып жүрді. 
Енді ойлап отырса әкесі тау арасындағы 
осы бір мүлгіген тыныш араға келуді көптен 
армандап жүрген көрінеді. Бұл араның 
жаз кезіндегі табиғаты адам балқытарлық. 
Тамылжыған тұмса орман. Бұлар келіп 
тұрақтаған қоныстарының айналасындағы 
қарағайлы беткей өркеш-өркеш тау-тасты 
шатқалдарға тұтаса жалғасып ақ басты 
шыңға ұласқан. Сай-саланы қуалай ағып 
жатқан сандаған өзеншелер бастауын осы 
қарағайлы тау бөктеріндегі ормандардың 
арасындағы көгалдағы жылғалардан, тас-
тастың түбінен мөлтілдеп шығып жатқан 
бұлақтардан алып сусындайтын. Жалғанда 
мұнан артық жер жоқ секілді еді. Әкесі көп 
нәрсені алдын-ала ойластырып жүрген-ау. 
Балалық кезі бос болған емес. Күнделікті 
ұсақ шаруалар мұның мойнында. Анасына 
көмектесіп, құрғақ отын жинау, бұлақтан 
су әкелісу, сиырларды жайылымға апарып 
алысқа ұзап кетпеуін қарап қою осының 
жұмысы. Бұл қалың ұйқыда жатқанда, әкесі 
құлқын сәріден аңға шығып кетіп, түннің бір 
уағында олжасын арқалап үйге оралатын. 
Тұзақ құрып ұстап алған, атып алған 
кішігірім аң терілерін жөндеуге кіріскен 
күндері ғана көреді. Ол күні әкесі баласын 
қасынан жібермей, аңдардың жүріс-тұрысы, 
қимыл-қозғалысы, оған қарай өзінің әрекеті 
туралы неше түрлі қызықты әңгіме айтып 
беріп, мұны күлдіріп, мәз-мәйрам қылатын. 
Ара-арасында ұсталық аспаптарымен жұмыс 
жасауды да көрсетіп, таспа тілгізіп, қамшы 
өрудің түрлерін көрсетіп қоятын. «Әке көрген 
оқ жонар» демей ме. Өмір сүру үшін таңдап 
алған тіршіліктерінің негізгі көзі аңшылық 
болғаннан кейін әкесінен көргендерін бұл 
да істеп, тұзақ құрып, үй айналасынан 
байқап қалған құр, шіл, таудың тусыраған 
қоңыр қояндарында аулауға кірісті. Әкесінің 
балтасын, шотын, ыңғыруын, басқа 
құралдарын көтеріп жүріп қолы әрнәрсеге 
икемделіп, ұсақ-түйек заттарды жасауға 
дағдылана бастады. Жасырақ кезінде аңға 
кеткен әкесі мен үйдегі шешесінен жасырып 
ағаштан ожау шапты. Мұрны пысылдап, 
бүкшеңдеп жүріп біраз күннен кейін кешкілік 
дастархан басында қойнына тығып әкелген 
ағаштан ойған ожауын көрсетіп мақтау 
естігені бар. Ата-анасының кейде мұны 
ортаға алып шеберлігін асырып көтермелеп 
сөйлейтіндері де бар. Өкінішке қарай аз 
күннен соң ожауының жарылып арасынан 
су сорғалап кетіп, жарамсыз болып қалды. 
Әйтседе, ұлының қолынан іс келетінін әкесі 
жұрт жиналған әр-әр жерде аузынан тастамай 
көпке дейін айтып жүрді.

«Балам ұстап әкелген шіл мен құрдың 
етінің иісі мүлдем бөлек, тамағымыздың 
дәмі енді кіре бастады» деп күлімсіреген 
анасы бұған байқатпай иек қағып әкесінің 
алдында мақтап қоятын. Еңсесі кәдімгідей 
көтеріліп қоқиланып отыратын. Ұзақ уақыт 
сыртынан бас бағып бақылап, жайылып 
шығатын өрісіне тұзақ құрып, ең сақ құс 
дейтін ұларды да ұстап әкеліп әке-шешесін 
таң-тамаша етіп қызыққа батыратын. 
Кешкісін май шамның ала көлеңкесінде 
тамақ үстінде әкесінің тізесіне сүйеніп 
күндізгі аң қуалап жүргендегі қызықтарын, 
тұзақты қалай құрып, оған құр мен қоянның 
қалай түскенін қызықтап айтып беріп 
отырып ұйқыға кететін. Есейе келе әкесіне 
ілесе жүріп үй тіршілігіне де еті тез үйренді, 
аңшылыққа да бейімделіп, аз жылда әкесінің 
орнын басқан қапсағай денелі, зіңгіттей жігіт 
болды. Тынымсыз тау арасын кезіп аңшылық 
жасау, аң терілерін тұздау, жайып кептіру, 
илеп керек-жараққа пайдалану секілді үнемі 
қозғалыста болуды қалайтын жұмыстар мұны 
ширатып, самдағай қимылдайтын, кейде бір 
кірісіп кетсе апырып-жапырып жіберетін 
күш-қайраты мол азаматқа айналдырды. 
Денесінде бір сылым артық ет жоқ көркіне 
көз толатындай жігіт болып сылынып өсті. 
Қалашықтың шетіне салынған көнелеу 
үйлеріне қажетті дүниені әкесі жаздың ұзақ 
күндері аң аулай жүріп-ақ жинап алатын. 
Борандатып жауған ақ қар, аппақ шыңның 
басын алып, төмендеп, белуарына түскен 
қара күзде, бұлардың да шағын күш-көліктен 
тұратын көші еңістеп, қысқы жайларына 
бет алатын. Алты айға созылатын қыстың 
ұзақ күні мен таңы атпайтындай көрінетін 
түніне шыдас беретіндей жұмыс қамдап 

таудан түсетін. Қолындағы аты мен өгізіне 
шағын үй жабдықтары мен жаз бойы атып 
алған аңның қақтап кептірген еті мен тұздап 
жинаған тері-терсегін, иленген былғарысын 
теңдеп әкелетін. Анасы жұрттан бұрын, 
жадыраңқы жаздың кезінде-ақ түнеріңкі 
келетін қыстың қамын жасайтын. Әкесінің 
әртүрлі бұйымдар жасағанда иленген жұмсақ 
терілердің жарамайды деп кесіп тастаған 
пұшпақтарынан құрастырып жіңішке ілмек 
бізбен қайысты пайдаланып балпайтып 
биалай тігіп қоятын. Қақаған сары аязда 
қолыңызды қыз-қыз қайнататын теріден 
асқан жылу ұстайтын не бар. Қыстың күндері 
иленген теріден жасалған биалайды талайлар 
қалап алып кететін. Қарағайдың арасынан 
тасалау жерге жасалған арнайы дайындатқан 
аспаға еліктің, бұғының, тау ешкінің 
боршалап, тұздалған етін іліп астына қара 
шірікті тұтатып түтін салатын. Қақталып 
ыс сіңген етті бақанға жайып кептіріп оны 
қапқа салып қарағайдың биіктеу бұтағына 
ілгізетін. Анасының табыстауымен атып 
алған семіз бұғының, кейде еліктің текесінің 
ішін жарып жіберіп, іш майымен қоса, тоқ 
ішегін ұзындау етіп кесіп алып оны ағын суға 
шайып жіберіп ерінбей үйге көтеріп әкелетін. 
Үлкен аңдардың ішектерін жуып тазалаған 
соң анасы оның ішіне тастың арасында 
өсетін жабайы тас жуаны тергізіп әкеліп, 
боршалағанда шыққан етпен іш майын ішекке 
тығып екі жағын жас тобылғымен түйреп 
тысырайтып бітеу қазы жасап қоятын. Анда-
санда тамтұмдатып ауыз тигізгені болмаса 
бұларға көп асып бермей, жылы-жұмсағын 
құда-құдағыйына, алысқа ұзатылып кеткен 
қызына төркіндеп келсе деп сақтайтын. 
Жаздай кептіріп жинайтын. Соларын күзде 
бүлдірмей буылған жүктің арасына салып, 
өгізі мен атына жүгімен қоса теңдетіп 
ойға алып түсетін. Көштің жүгінің ішінде 
не жоқ дейсіз. Ауылдағы жақын ағайын-
туыстарына, құдасының да үйіне аңның еті 
болса да сыбағасы ғой деп қатынасқанда 
бір асым ет беріп жіберетін. Алдағы келер 
қысты ойлағанда шешесі «Қамданған қапы 
қалмайды» деп қоятын.

 Әкесі ұлы ержетіп, аңшылықтың қыр-
сырын үйреніп болды-ау дегенде көп жыл 
серігі әрі қорегі қызметін атқарған көне 
мылтығын қолына біржолата тапсырып, 
бұрынғы ұсталығы мен өрімшілігіне қайта 
кірісті. Өзге кәсіптерге қарағанда қолөнердің 
артықшылығы да сонда, ешкімге қол жаймай 
өз тамағынды өзің тауып жеп, артылғанын 
басқа шаруаға жұмсап отырасың. Сондағысы 
осы іс болды, көктем шыға қонысқа оралып 
аңшылыққа кіріскен баласының атып әкелген 
терілерін бүлдірмей белгілі бір мақсатқа 
ұқсату. Жоламан атып әкелген аңның: бұғы-
маралдың, текенің, тау ешкінің терілерін 
үй жанындағы сарқырап ағып жатқан суға 
салып тасқа бастырып қоятын. Қасына ит-құс 
жоламайды деп өзінің тер сіңген ескі-құсқы 
киімдерін ілетін. Бұл да бір бұғының, еліктің 
текесімен тау текенің әсіресе мойнағын 
жібітіп, түгін кетірудің қазақы амалдарының 
бірі еді. Сөйте жүріп шай қатыққа деп ұстап 
отырған сиырдың сүтінен айран ұйытып, 
ағаш күбіге құйып, быршып ашыған 
малмаға терілерді салып, жұмсартып, түгін 
түсіріп илеуге дайындайтын. Баласы екеуі 
екі жақтап түгі кеткен теріні талқының 
тісінен қарш-қарш өткізгенде жұмысты 
еңсеріп-ақ тастайтын. Талқыдан шығарып 
алған теріні тулаққа бүктеп тастап қойып, 
қолтоқпақпен аударып-төңкеріп кезекпе 
кезек соққылайтын. Жұмсарған теріні жайып 
тастап шелдеген соң әлгі пышақ қырындай 
қалың тері жібектей жұмсарып, былбырап 
шыға келетін. Әкесінің аң терілерін таңдап, 
мынау тонға, кәжекейге, етікке, тоқымға, ер-
тұрманға деп ылғап тастап қоятындығына еті 
әбден үйренген. Атқан аңның жасына қарай 
терілерді ылғауды жақсы білетіндігіне іштей 
риза болатын. Өрімші әкесі шаруаға мінетін 
атқа керекті әбзелдерді, қамшыдан бастап 
түгелге жуық қайыстан өріп жасайтындықтан 
малшы жұрттан сұраушы көп еді. Әртүрлі 
бедер салынып қайыстан өрілген жүген 
мен тізгін-ноқтасына, тартпасының 
түрлері мен өмілдірік, құйысқандарға, ат 
көрпені бастырып тұратын әдемі пыстанға 
қызығушылар жетіп артылатын. Бағалы 
аңдардың терілерін ішкертіннен келген 
ауқатты адамдар сатып алып, қайыра тағы да 
келіп сатып аламыз деп ұнатқан бұйымдарын 
дайындап қоюды тапсырып та жататын. 

Белгілі кәсіп ұстағаннан кейін кірісте кіре 
бастады. Қолы епсекті әкесіне келіп-кетіп 
жүрген жора-жолдастарының ағайындарының 
араласуымен осы қалашықтың ішінен келін 
де табылып, азын-аулап құралған малдың 
арқасында үйлендірді. Құда-құдағилары да 
қарапайым шаруа қуған, қақ-соқпен ісі жоқ 
біртоға адамдар болып шықты. Келін де ата-
енесіне тартқан жинақы, ұсынықты болып 
кезікті. Ақ босағаны аттай сала енесінің 
қолынан біраз жұмысты алып, үй шаруасын 
дөңгелетіп әкетті. Үйелмелі-сүйелмелі екі 
ұлды дүниеге әкеліп, отбасындағы әкесі мен 
шешесін «құлындарым», «қошақандарым» 
дегізіп қуанышқа бөлеп қойды. Олар да әне, 

қолқанат болып келеді. 
Қысты қара күзде көшіп келіп, 

қыстақтағы шеткерілеу орналасқан 
көнелеу үйлерінде өткізетін. Көктем 
шыға тау қойнауындағы қоныстарына өре 
жөнелетіндіктен ел ішінде болып жатқан 
оқиғалардан тыс қалып, аласапыран 
өзгерістерден көп хабарлары болмайтын. 
Анда-санда жамағайындарының үйіне бара 
қалғанда, әңгімелескендерінде өзі көп түсіне 
бермейтін төңкеріс туралы айтып отырды. 
Енді бір барғанында «ақ», «қызыл» туралы 
естіді. Елдің іші ұйқы-тұйқы естімеген, 
көрмеген әрекеттерге, аласапыранға толы 
екен. Банда дегендер шыққанын естіді. Бұл 
көп нәрсеге көңіл бөліп, мән бермеген екен. 
Бірте-бірте ден қойғаннан кейін ұйымдасқан 
қарақшылар жер-жерде адамдарды тонап, 
өлтіріп мал-мүлкін олжалап жүр дегенді 
естіп іш жиды. Өзгеріс туралы қаңқу сөздер, 
дүмпу сөздер күмпілдеп тарап жатты. 
Жоламан қыстың күні базарға шығып, 
жаздан бері әкесі тұздап, илеп дайындап 
қойған әртүрлі аңдардың терісін, қайыстан 
жасалған бұйымдарды саудалай жүріп 
талай нәрсеге көзі ашылды. Жаратылысы 
әртүрлі адамдармен тілдесіп, араласып, 
саудаласа жүріп көп нәрселерге қанықты. 
Сауданың да құнын білді. Әрі келер жазғы 
аңшылыққа керегін де қамдай берді. Бір 
жерлерде соғыс болып жатқан болуы керек, 
жасырын оқ-дәрі сататындармен сөйлесіп 
ескі мылтығын өзге біреуге пұлдап сатып 
жіберіп дарауыз мылтықтың жаңасын қолға 
түсірді. Көне мылтыққа қарағанда оқ-дәрісі 
жылдам табылады екен. Жаз керегін ертерек 
дайындап алған Жоламан сол кездері өзіне-
өзі дән риза еді. 

Селт етіп көзін ашып басын көтерді. Ай 
батып кетіпті. Түн бар зілмауырын салып 
түнере түскендей. Айдың күннің аманында, 
Жоламанның басына тұйықсыздан келген 
қасіретке кінәліміз дегендей жұлдыз біткен 
бетперде етіп бұлтты бүркеніп алыпты. 
Бөктердегі саусылдай өскен ұзынды-қысқалы 
балашық пен қарағайдың, астырттағы қызыл 
шетен мен қара мойылы, тобылғысы аралас 
тұтаса біткен ну орманың басын шалып 
сырылдаған бір сарын өтті. Азаның күйін 
ойнатын көңілін толқытты. Табиғаттың 
сырын ұғып өскен жан емес пе, ауыр ойдан 
сергісін дегені ме екен? Таң құланиектене 
бастағанда тас үстіндегі май шамдар да 
сөнді. Жоламан болса кешкілік үйден көтере 
шыққан бұғының терісінің үстінде екі қолын 
басына жастанып жатқан-ды. Әрегідік 
балалары ұйықтап жатқан үй жағына құлақ 
түріп қояды. Қайтадан ойға шомады. Ұзында 
өші, қысқада кегі жоқ сияқты еді. Кімдер 
болуы мүмкін дегенге көшті. Бала кездерінде 
қалашық ішінде, ойын арасында ауладағы 
тұстастарымен шекісіп қалса, екі-үш күндей 
тоңтеріс болып жүріп кейін оның бәрін 
ұмытып қайта татуласып ойнап кететін. 
Есейе келе де нақақтан ешкімге қиянат жасап 
тізесі батардай өрескел өктемдік жасамапты. 
Жасайтындай да жөні жоқ еді. Қысқы 
күнгі тіршіліктері де шағын қалашықтағы 
елеусіздеу бұрылысқа орналасқан жатаған 
үйлерінде қимыл-қарбаласпен, ешкіммен 
шәй деспей жүріп жататын. Қар еріп, жер 
жыли бастағанда көшуге ерте қамданып 
отырған бұлар азын-аулақ жүктерін өгізі 
мен атына артып, малдарын айдап өздерінің 
шаруасына шығып кететін. Тау қойнауындағы 
қоныстарына көшіп келіп, жаз бойы анда-
санда, үй ішіне қажет нәрсеге бола қалашыққа 
түспесе, уақытының көбін аңшылықпен 
тауда өткеретін. Иесіз тау арасына аң қуып, 
анда-санда келетін қалашықтағы таныс 
аңшылармен үйге жақын маңда жолығып 
қалғандай болса, тамаққа шақырып, қонақ 
жасап, әйтпесе, беймарал әңгіме айтып жөн-
жөнімен тарасатын. Қастасып қанжарын 
қойнына тығып жүрген кім болды екен? Ыза 
буып аунап түскенде қолы жұп-жұмсақ бұғы 
терісінің түгіне тиіп селк ете қалды да басын 
жұлып алып жатқан жерінен атып тұрды.

«Ойпырым-ай, бұл бұрынырақ нағып 
ойыма келмеген. Ой құдайым-ау, сол 
оңбағандар ғой мұны жасаған. Мүмкін олар 
емес шығар? Түкке тұрмайтын нәрсеге бола 
осындай жауыздыққа бара қоймас». Бірақ 
кешкілік есігі айқара ашылып, іші бос 
қалған қойма есіне түскенде әке-шешесін 
өлтіріп кеткен қанышерлердің кім екенін 
тұспалдады. 

«Сол иттер. Жоқ, олар емес шығар». Екі 
ұдай пікір санасын тілгілей жөнелді. Ойының 
әлем тапырығы шықты. Сан-сапалақ сұрақтар 
қамалады. Ақырына келгенде;

«Жауыздар», – деді тістене сыбырлап. 
«Түптеріңе жетермін кім болсаңдар да!» 
Сөздері ант бергендей шықты. Оқиға тізбегі 
есіне келгенде күдігі де молая түсті.

 «Иә. Мына жауыздыққа барған солар 
болды», – деп баяғы базар алаңындағы тапа 
тал түсте бас салған заты басқа көрінген зән 
талақтарға тоқтады...

(Жалғасы келесі нөмірде)

Молот СОЛТАНАЕВ
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Иә, «...деген екеннің» көкесі 
айтыста. Бұны күллі көпшілік 
жақсы біледі. От ауызды, орақ 
тілді айтыскердердің айтқандары 
ел арасында ауыздан-ауызға көшіп 
жүреді. Бауырларымыз - әкелі-
балалы Айтақын және Жандарбек 
Бұлғақовтар да – солардың сойынан. 
Олардың ел ішінде ауызекі тілде 
айтылып жүрген тапқыр сөздерінде 
қисап жоқ. Әйтсе де, оның бәрін 
терміштеп отырғаннан гөрі 
әкесі мен баласының төмендегі 
әзіл айтысын ұсынғанды жөн 
көрдік. Тарихымызда бұрын-соңды 
мұндай оқиға болды ма, болмады 
ма білмеймін. Әйтеуір, бұл сөз 
сайысы айтыс өнеріндегі бірегей 
шығармашылық шырайлы шығарма 
екені шындық.

Айтақын:
Ақын сөзі өлшенбес мысқалменен,
Тұщымды ой айтуға ұстамды ер ем.
Наурызда сіздерменен жүздесіппін,
Нарық заман бүйірден қысқанменен.
Айтысқа тыйым салып тастағалы,
Қызыл тілім қырқылып, қысқарған ең.
Дөкейлер ақындарға бұғау салды,
Жар астында екен ғой дұшпан деген.
Ақындар билікпенен сыйыспадық,
Мысық жолдас болмайды 
тышқанменен.
Азат күнде қазақтың өнері өлсе,
Осы ғой намысыңа нұқсан келген.
Өнеріңді өшіріп, Үкіметтің,
Саясат шырмауында ұсталды өлең.
Айтысты өлтірмеуге жанталасқан,
Ермановта қайратты күш бар дер ем.
Ал, ағайын, қарсы алғын құшақ жайып,
Біздерге қуат берсін құшқан денең.
Ақындар алдарыңа қайта келді,
Көктемде қайта оралған құстарменен.
Жай сөзді мен айтпаймын жайдақталған,
Ақынмын қара сөзден қаймақты алған.
Алдарыңа кеп тұрмын атой салып,
Құлынымды ертіп ап, ойнақ салған.
Баламен жағаласты демеңіздер,
Хабардар боларсыздар жай-жапсардан.
Әйтпесе, бұл Айтақын доңыз емес,
Ашығып өз торайын шайнап салған.
Бұл - дағы бір қоғамның қасіреті,
Баласын әкесіне айдап салған.
Ассалаумағалейкум, жас Бұлғақов,
Әкеңе құшағыңды аш, Бұлғақов.
Көрерменнің таңдайын қақтырғайсың,
Тыңдарманды тамсантып, бас бұлғатып.
Айтысың жабылуы тұрған жоқ па,
Қоғамның ауруын асқындатып.
Тек қазақтың бұйырған еншісіне,
Айтысым – даладағы дәстүр, жақұт.
Он үшіңде сөйлеп ең елдің сөзін,
Әкеге ұл өскені рас бір бақыт.
Өзіңдей бөлтірігім аман болсын,
Азар болса тастайды қасқырды атып.
Мен де бүгін айтарымды айтып қалам,
Құрық салсаң, ұстатпас қашқын уақыт.
Әкеңді топ алдында таба қылмай,
Өлеңіңді төк енді тасқындатып.
Сені көріп тай күнім еске түсіп,
Жанардан отырайын жас құрғатып.

Жандарбек:
Уағалейкумассалам, дәу Бұлғақов,
Мен үшін асқаралы, тау Бұлғақов.
Сахнада балаңмен қауыштырған,
Әкетай, өкпелеме тағдырға түк.
Жарты өмірің айтыспен өтіп еді,
Жер теуіп, домбыраңды даңғырлатып.
Балаңмен кездескенің бақ емес пе,
Әр нәрседен іздейді әркім бақыт!
Ал, енді сен шап десең, мен шабайын,
Батыраш құлатпаса аңдып жатып.
Маңдайымнан сипасаң, құлыным деп,
Таңдайымнан жыр төгем жаңбырлатып.
Ағайын, бәрің бері келіңіздер,
Өлеңге қатты құмар едіңіздер.
Айтыстың неше түрі болады екен,
Баланың бұл сөзіне сеніңіздер.
Халықаралық айтыстар өткен кезде,
Біздер үшін уайым жедіңіздер.
Облыстық айтыстар өткен кезде,
Бұл айтыс жақсы өтті дедіңіздер.
Бұл айтыс ерекше айтыс болғалы тұр,
Әйтеуір бағаны әділ беріңіздер.
Айтыстың тоқтауына байланысты,
Отбасылық айтысты көріңіздер.
Әкемнен алушы едім тынбай тәлім,
Өйткені, өнегесін шын байқадым.
Бұрын-соңды басымда болған емес,
Тығырыққа тірелген мұндай шағым.
Ағайын, маған көмек беріңіздер,
Айтыста қайту үшін сынбай сағым.
Біреу тиіссе, әкеме айтушы едім,
Ал енді әкем тиіссе, кімге айтамын?
Бұл біздің түсіміз бе, өңіміз бе,
Әкетай, жұп қылыпты сені бізге.
Ойпырмай, осы айтысқа шығар кезде,
Қарсылас табылмап па тегі бізге?!

Әке Айтақын мен бала 
Жандарбектің айтысы

Жүрсін аға, әкеммен жұптап қойып,
Әкемді танытайын дедіңіз бе?
Әкетай, биші де сен, әртіс те сен,
Тәуекел тартысайын, тартыс десең.
Сахнаға қарсылас боп қайдан шықтың,
Әкем боп отыр ең ғой тал түсте сен?
Ақын деп мені мұнда алдырар ма,
Ермановтың ойынан дәл түспесем.
Айтысты арбаға сап жарға айдады,
Ой, айтқыш, «жетпіс шешен, алпыс 
көсем».
Төл өнер төрден орын алуы үшін,
Әкеммен айтысайын, айтыс десең.
Тапжылмай маған қарап халық отыр,
Әкеңе кетеді деп қай тұста есең?
Не керек, бұл халыққа қызық керек,
Өзің біл, өз ұлыңды жай тістесең.
Сахнаға мен шыққанда тақым қысып,
Ас батпақ түгілі, сен шай да ішпес ең.
Мен болсам жалындаған жас баламын,
Әкетай, сеніп келдің қай күшке сен.
Екеуінің қайсысына болысам деп,
Дал болып отыр ма екен байғұс шешем?!
Әкеме еркелеуді ұнатам мен,
Өзгемен ерегессем, құлатар ма ем?
Теңді теңге, тезекті қапқа салмай,
Ерманов қайдан қосты мына шалмен?!
«Алыссаң, атаңды жық» деген бар ғой,
Сол сөзбен өз-өзімді жұбатам мен.
Құнанбайға сын айтқан Абайға ұқсап,
Ой жарысып көрейін ұлы атаммен.
«Күн көсемнің» тұсында сіз туыпсыз,
Армандас боп Брежнев братанмен.
Нұр көсемнің тұсында мен туыппын,
Арайлап азат атқан құба таңмен.
Сүйегі қаусап кеткен «Компартия»,
Қай бетімен жарыспақ «Нұр-Отанмен»?
Халықтың ықыласын иемденген,
Қос Бұлғақов айтысқа ірең берген.
Сахнаға сабырлы боп мен келгенде,
Әкем отыр аумайтын дүлей желден.
Сөзімізді билікке жеткізер деп,
Халық әркез ақынды сүйеу көрген.
Басшылар бұл өнерге бұғау салып,
Тұлпардай болып қалдық шідерленген.
Ағайын, біздің заман осы болды,
Біреулер қырқысып жүр біреулермен.
Әкелері айтысып баласымен,
Қайын аталар алысты күйеулермен.

Айтақын:
Айтысқа құлақ түрген атырап бар,
Кеңесті күндеп жатыр ақымақтар.
Компартия өлмейді, өлу үшін,
Алдымен мені өлтіріп, топырақ сал.
СССР-дан көріп ең не жамандық?
Өткеніңді байқап көр, бақылап сәл.
Жемқорлар болған емес біздегідей,
Билік те отырғанда батырақтар.
Шешем байқұс қайсымызға болысар 
деп,
Кемпір жайлы бердің ау тосын ақпар.
Компартия тұсында жұмыс қылған,
Шешең сенің расында асыл-ақ жар.
«Нұр-Отанның» тұсында жұмыссыз қап,
Сарғайды ғой жап-жасыл жапырақтар.
Өзіңдей отыз ұлы болғанынша,
Кемпіріне қымбат қой осырақ шал.
Дұрыстап тыңдап алшы, ақын балам,
Дұрыс қой әке сөзін мақұлдаған.
Абай қарсы келмеген Құнанбайға,
Шариғатты жетік білген һакім данаң.
Кеңесті келемеждеп неғыласың,
Текедей теріс келіп бақылдаған?
Ол заманда оқу деген тегін болған,
Октябряттың таңдайы тақылдаған.
Тегін барып дем алып «Артегіне»,
Пионерлер алау жаққан лапылдаған.
Құрыш қанат комсомолдар «БАМ»-ды 
салып,
Сібірде найзағайдай шатырлаған.
Қан құйлы фашизмнің көзін жойған,
Коммунистің барлығы батыр адам.
Секретарьлар сертіне берік болған,
Өтірікті судай ғып сапырмаған.
Банктер кредитке қарыз беріп,
Халықты белшесінен батырмаған.
Дәрігерлер халықты тегін емдеп,
Аурулар ақша іздеп аһ ұрмаған.
Халықтың кені, жері, қазынасы,
Сәбиі де шет елге сатылмаған.
Ол кезде мына мен де шопан болғам,

Білесің, үйде тыныш отырмағам.
Жүз қойдан жүз сексеннен қозы 
алғанбыз,
Қора толы мал болған топырлаған.
Қай заман жақсы екенін осыдан-ақ,
Ажыратып алады ақылды адам.
Сүйене берме, балам, тіл-жағыңа,
Білдің ғой шешең шығар кім жағына?
Бейбіт күнде айтысың тұншығып қап,
Бөгет боп тұрған жоқ па жырлауыңа.
Колбиннің тұсында да біздің айтыс,
Түспеген саясаттың шырмауына,
Алаштың ақ жаулығы қайран айтыс,
Айналды-ау шекпендінің шұлғауына!
Ол кезде Компартия жалғыз болған,
Әр сөзінде болатын бір мағына.
Он партия жиналса осы күні,
Тұрмайды Компартия тырнағына.
Орақ пен балға болған сол партия,
Халыққа жайлы болған ол партия.
Біздегідей бас-басына билік құрып,
Ол кезде болған емес мол партия.
Ақ жалау, қызыл жалау, жасыл жалау,
Одағай болған емес он партия.
Бес жылға жоспар жасап, іс қылатын,
Халыққа беделі бар зор партия.
Он жылға жоспар жасап қойған дей ме?
«Нұр Отан» аты дардай шоң партия.
Жас бала қадіріңді қайдан білсін,
Сағынып кеттім сені, компартия!

Жандарбек:
Ойпырмай, осырақ шал не деп кетті?
Сахнада ауа-райы не боп кетті?
Бәрібір шешең мені қолдайды деп,
Өзін өзі сахнада демеп кетті.
Бұл сөзді айта көрме, басқа жанға,
Халық сізді теңейді ақ табанға.
«Хайләйлім» деп жер тепсең, аяғыңнан,
Шаң шығарып жүруші ең жас болғанда.
Аяғың аяқасты тоқтап қалды,
Жасыңыз әлі елуден аспағанда.
Шаң шығарған әкеміз қартайғанда,
Астынан газ шығара бастаған ба?
Жандарбек соңыңдағы жас бөрі еді,
Кәрі арлан түсінбеді әсте мені.
Кеңесте бәрі тегін боп еді деп,
Кешегіден келтірген рас дерегі.
Орысқа бодан болған ойыңда жоқ,
Отаныңның жүрегі – Мәскеу еді.
Миллиард пұт астық берген Қазақстан,
СССР-дің жем жейтін астауы еді.
Оңаша отау құрып Алашорда,
Халықты ұлы жолға бастап еді.
Ұлтымның көш бастаған зиялысын,
Жау санап атып, айдап, асқан еді.
Дінді апиын санайтын большевиктер,
Маркс пен Энгельстің әскері еді.
Құран бетін ашпастан бастарына,
Маркстың капиталын жастап еді.
Атаң – маймыл, ал, шешең – 
шимпанзе деп,
Шежіре таратқаны масқара еді.
Маймыл кімнен таралды деп сұрасаң,
Жалтақтап, жауап таппай сасқан еді,
Жер-ана адамға енді табынсын деп,
Тәкаппарлық шегінен асқан еді.
Күн көсемге ескерткіш сап әр қалада,
Бәрінің табынғаны тас боп еді.
Шошқа майы, шайтанның шайыменен,
Оразасын орысша ашқан еді.
Азаттықты таңдайды ақылды адам,
Жөн болар, оған басты қатырмаған.
Кеңес пе сонда сенің көксегенің?
Мұныңа келіспейді ақын балаң.
Құран, Алла, пайғамбар естен шығып,
Күнә бар ма сол кеңес батырмаған?!
Бір күнде бес шақыру былай тұрсын,
Жетпіс жылда бір азан шақырмаған.
Емдеуге бәрі тегін болғанменен,
Өлгенге жаназа да оқылмаған.
Мекке мен Медине емес, Мәскеу барып,
Мавзолейдің тұсында топырлаған.
Осыдан соң жақтайсың қалай ғана?
Талғамыңа таң қалып отыр балаң.
Әкетай, сенің балаң бола алмайды,
Құдайды танымайтын соқыр надан.
Тілегім қайта айналып келмесе екен,
Атеизм дейтұғын тақыр заман.
Бар иманды ұрлап ап жүрегімнен,
Кәлимамды айтқызбас ақыр заман.
Мен кінәлі емеспін, көне тусаң,

Соңынан Ленин шалдың ере тусаң.
Мен де біраз уәжімді айтайыншы,
Азғантай мұрсатыңды бере тұрсаң.
Орыс тілін сіңдіріп сүйегіме,
Жетпіс жылдың жемісін жеп отырсаң.
Сізден алған дәстүр ғой жастарымыз,
Орысша сөйлегенді көретін сән.
Мен бірақ, домбыра ұстап ақын болдым,
Секілді ұлтқа сәуле төгетін шам.
Әкетай, шыныңды айтшы не істер едің,
Өлеңді орысша айтып, кеп отырсам.
«Ассалаумағалейкум, әке» демей,
«О, батя, здраствуй» деп отырсам.
Балаңның өткен күнде өші бар-ә,
Тұлпардың қызып келеді еті жаңа.
Бала саны көбейіп осы күнде,
Қазақтың келе жатыр көші дара.
Туыңдар-туыңдар деп Тәтімов жүр,
Күйеу мен келіндердің есін ала.
Бұл-дағы азаттықтың жемісі ғой,
Бұрылса берекенің беті жаңа.
Ал, сендердің заманың бір түрлі екен,
Сиреген өкіл әке, өкіл ана.
Қой бақтым, қой бақтым деп қопаңдайсың,
Бұл кісінің болыпты ау есі – дала.
Қошқар қылған ерлікті, сіз, қылмапсыз,
Өйткені үйіңде бар екі бала.
Жүз қойдан жүз сексеннен қозы алсаң да,
Жетісіп таптырмапсыз жеті бала.

Айтақын:
Мен емес бұл сөзіңе жаншылатын,
Әкең болды сахнада қарсыласың.
Ол рас, «хайләйлім» деп ән салғанда,
Білесің, мұртым көкке шаншылатын.
Астыңыздан газ шыға бастады деп,
Бопсың ғой сөз көтермес шамшыл 
ақын.
Мен басқаны білмеймін шопыр кезде,
Аяғымды басқанда газ шығатын.
Менімен ерегеспе, кеңес енді,
Коммунизм қол созған белес еді.
Дүние жимай кеткен, жемей кеткен,
Қонаев Компартия кемесі еді.
Жамбылды Жамбыл қылған біле 
білсең,
Кешегі Компартия кеңесі еді.
Кеңеске жаба берме, жаман атты,
Аузың қайдан үйренген балағатты?
Ол заманда ашаршылық болғанменен,
Қазаққа құдай берген қанағатты.
Сыртқы жаудан, ішкі жау басым 
болып,
Қазақты қазақ қана талап жатты.
Алашорда жалғауды армандаған,
Кенесары қалдырған аманатты.
Кәпір заман десең де, ақыр заман,
Кеңесім бағалаған азаматты.
Ол заманда, қазақты қазақ сатса,
Бұл заманда, қазақты қазақ атты.
Құба белді шаңдатқан құлагерім,
Ақ жүзіңді алмастай сынап едім.
Ақ пен қара айқасқан бұл айтыста,
Туымды жыға көрме мына менің.
«Жалғыз ұл» деп ән салған Жүрсін ағаң
Өлеңімен байытқан жыр әлемін.
Желпінер жеті балам болмаған соң,
Мына отырған Жүрсіннің сыңары едім,
Екі балам бар менің екі таудай,
Ал өзім шыңға біткен шынар едім.
Бес балам болмады деп қайғырмаймын,
Ішінде өзің дара шырақ едің.
Бір тілегін әкеңнің берер болса,
Балаларға амандық сұрар едім.
Он балаға татитын сен аман бол,
Мұң-мұқтажын жырлаған мынау елдің!
Еркек – мүсін болғанда, әйел – айна,
Қалжыңды қанжығаға кәне байла.
Тоқал алса қартайып тұрған жоқ деп,
Аманкелді ағаң айтты және ойла.
Бір айтыста әкеңе «Джип» мінгізіп,
Сен өзі жасап кеттің әдемі айла.
Содан кейін жас тоқал әперем деп,
Қу бала қан жүгірттің және бойға.
Жандарбек жас тоқалмен кеп қалар деп,
Мен жаттым Жетісуда дәмелі ойда.
Ойпырмай тоқал да жоқ, тоқаш та жоқ,
Үн-түнсіз сен жоғалдың бәлен айға.
Өтірік айтуды әкең үйретпеп ед,
Әй, бала, қу жүгірмек, уәде қайда?

Жандарбек:
Жақсы әке талабыңды өсіреді,
Жаман әке қақпайлап өшіреді.
Әке, сен өз қамыңды қамдай бермей,
Бір уақыт ойлап қойшы осы мені.
Мен жүрмін дағдарыстан қатын алмай,
Ал әкем жас тоқал деп есіреді.
Шалдың бәрі осылай жағаласса,
Балалар бақытынан кешігеді.
Алдымен кемпіріңді бағып алғын,
Көрпеге қарап әркім көсіледі.
Шешеміз тоқал жайын біліп қойса,
Мәселеңіз май шаммен шешіледі.
Бір талдап жұлатұғын мұртың да жоқ,
Мұрыныңды бұзады осы жолы.
Қараймын қарайғанға қабан ба деп,
Атымды қамшылаймын шабам ба деп.
Осы айтысқа үш бірдей шал кеп отыр,

Көңілін көпшіліктің табам ба деп.
Амангелді Ермегияев бірінші шал,
Уайымдайды демеуші болам ба деп.
Жүрсін деген шал да бір уайымдайды,
Айтысты мен тірілтіп қалам ба деп.
Ал енді Айтақын шал уайымдайды,
Жас тоқал алмаймын ба, алам ба деп.
Әкетай, айтыс болса өліп барад,
Қалжыңдап саған не жоқ, маған не жоқ?
Әрине, жақсы өнерді үйренеміз,
Ел-жұртқа да езуден сый бөлеміз.
Бас кеспек болса-дағы, тіл кеспек жоқ,
Айтшы, әке, неменеге именеміз,
Шындықты шырқыратып айтайықшы,
Қалжыңдасып алармыз үйде де біз.
Саясат тауысқан соң сабырымды,
Баса алмас енді ешкім кеп арынымды.
Мен сіздерге айтайын жалғыз дерек,
Дауылпаздай естіртіп дабылымды.
Қытайдағы қандастар құрмет жасап,
Айтысты ардақтайды әлі күнгі.
Өткенде айтыс жайлы кино жасап,
Таусылмас түсіріпті тағылымды.
Үкімет тоғыз миллион қаржы бөліп,
Дамытыпты әдеби жанрымды.
Пекинде сол киноның ашылуы боп,
Қысық көздің қылыпты бәріне үлгі.
Қытайлықтар түрегеп қол соғыпты,
Мойындап қазақ сенің дарыныңды.
Ал бізде кино жасау былай тұрсын,
Қазақы бұл өнердің халі – мұңлы.
Айтысты экраннан алып тастап,
Дөкейлер жөн көріпті жабылуды.
Қайран менің айтысым, байқұсым-ай,
Саясат қиып бітті тамырыңды.
Саудабаев шығарып жаназаңды,
Құл-Мұхаммед қазып тұр қабіріңді.
Қазақтың билігіне таң қаламын,
Қытай құрлы білмеді-ау қадіріңді?!
Ақын менен жыршыға бай қылғасын,
Өнер өлді деп қазақ қайғырмасын.
Бәйгеге шауып жүрген жүйріктерді,
Ақылы жетсе, билік сойдырмасын.
Әкетай айналайын сен де аман бол,
Ешкім сені тағыңнан тайдырмасын.
Жандарбек әкесімен жарысты деп,
Біреулер күпірлікпен ой қылмасын.
Қазақтың қазақтығын дәлелдедім,
Сахнада сізбенен сай қылғасын.
Сізге деген алғысым шексіз менің,
Құлынымнан өсіріп тай қылғасын.
Әкесі өлген балаға біздің қазақ,
Жегізеді деуші еді, қойдың басын.
Мен жемей-ақ қояйын, қойдың басын,
Өзің бастап жүре бер тойдың басын.

Айтақын:
Әйел жайлы айтпайды әлемде кім,
Әйелдерді қоспаған өлеңге кім?
Жас тоқал әперем деп айтып алып,
Артынан түген дедің, пәлен дедің.
Кемпірімді кеміріп жата берем,
Тоқалдан да жоқ енді дәмем менің.
Уәде беріп алып тайып тұрар,
«Нұр-Отан» екеніңді дәлелдедің.
Әке – шаңырақ, ал бала – кереге екен,
Екеуі бір отауға керек екен.
Айналайын, қарағым, бері қара,
Мен саған, тарихтан сыр дерек етем.
Бір кездегі бала Абай Құнанбайға,
Өзінің ойын айтып келеді екен.
– Әке сізден оздым ғой білім алып,
Сізден менің зейінім зерек екен.
Деген сөзге Құнанбай ашуланбай,
Жауабын салмақтырақ береді екен,
– Құлыным, Құнанбайдай болу үшін,
– Абайдай бала таптыр, деген екен.
Енді мен саған қарай бұрылайын,
Бұл бала мәмілеге келе ме екен?
Бір сауал тағы саған мен тастайын,
Білімің менікінен бөлек екен.
Бұл айтыста сен жеңдің бе, мен 
жеңдім бе?
Екеуімізді сынаған өлең екен.
Көп алдында көрейін сауал тастап,
Бұған енді Жандарбек не дер екен?

Жандарбек:
Мен неге керегедей керілмеймін,
Елдің сөзін сөйлеуден ерінбеймін.
Жеңдің бе, жеңілдің бе деп сұрайсыз,
Жаңағы сауалыңнан шегінбеймін.
Сөзіңізге астарлап жауап берем,
Қалайша мәре жақтан көрінбеймін.
Әкемнен жеңілсем де осы айтыста,
Шешемнің күйеуінен жеңілмеймін.
Мінеки, біздің айтыс тәмам болды,
Батпаққа тастамассың балаңды енді.
Жеңдім бе, жеңілдім бе біле алмадым,
Әйтеуір шайқасуға шамам келді.
Айтақын өз баласын жеңді ғой деп,
Біреу іштен дауысын саған берді.
Жандарбек өз әкесін жеңді ғой деп.
Біреу іштен дауысын маған берді.
Бұл айтыста өзімді емес, сізді де емес,
Ардақтап айтпаймын ба анамды енді.
Бір емес, екі ақынды баптап жүрген,
Әкетай, бұл айтыста мамам жеңді.
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