
Жаркент
Айнасы 

№19 (39), 31 қазан, сенбі, 2020 жыл, jar-aina@mail.ru

Қоғамдық-саяси, ақпараттық-экономикалық, тарихи-танымдық газет

(Жалғасы 2-бетте)

ЖАЗЫЛЫМ – 2021
Құрметті «Жаркент айнасы» 

газетінің оқырмандары! Алдағы 
2021 жылға газетке жазылу 
маусымы басталды. Газетімізге 
жазылып, ерлікке толы еліміз бен 
жазиралы жеріміздің, өңірімізден 
өткен баһадүр батырлар мен 
от ауызды билердің, орақ тілді 
ақындардың, елге билік жүргізген 
болыстардың, өмірі өнегеге толы 
өнер адамдары мен өлкемізден 
шыққан даңқты тұлғалардың 
тарихынан хабардар болыңыз. 
Газетімізде Сіз үшін құнды, тың 
мақалалар жариялауға тырысып 
келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» бар
лық бөлімшесінде жүргізіледі. 
1 жыл ға жазылу бағасы 2800 
теңге. Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, 
ойлы оқырман! Ұрпағымыз өзінің 
шынайы тарихын біліп, ұлықты 
болып өссін.

СУАН – СУ БОЙЫН МЕКЕНДЕГЕН ЖАУЫНГЕР ЕЛ
(Жалғасы. Басы өткен нөмірде – ЖЕТІСУ 

– КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ТАРИХИ МЕКЕНІ)

(Жалғасы 4-5 бетте)

Ұланғайыр даланың тауын – жастық, 
жазығын – төсеніш етіп көшпелі 
ғұмыр кешкен бабаларымыз халқының 
тұтастығын «қарға тамырлы» қазақ 
екендігін бірін – бірі жатсынбай ағайын, 
туыс, бауыр, жекжат деп санамалап, кім – 
кімнен тарайтындығын таратып айтатын, 
түптеп, негіздеп беретін шежіре арқылы 
сақтап отырған. 

Шежіре – халықтың шығу тегін, 
таралуын болжайтын тарих ғылымының 
бір саласы. Ал тарихты жасайтын халық. 
«Жеті атасын білген ер – жеті рудың 
қамын жер». Осындай өзін тану арқылы 
өзгелерді бағалай білу, атабабасын, 
руын, елді, жерді, халықты, ұлтты тану, 
жастарды елжанждылыққа, яғни бірін 
– бірі қадірлеуге, құрметтеуге, басына 
күн туғанда қорғауға тәрбиелеген. Ата 
тегін қуалай отырып, құдандалы болуға 
жақын туыстардың қыз алысуына тиым 
салу ретінде сақтаған. Шежіренің басты 
міндеттерінің бірі де осы. 

Біраз уақыттан бері ел арасынан 
жинақталынып, реттелініп, бірнеше рет 
түзетіліп, толықтырылып 2014 жылы 
баспадан шыққан Суан шежіресі 1993 
жылғы Алматыдағы «Жалын» баспасынан 

жарық көрген С.Ешмұханбетов жинап, 
құрастырған Суан шежіресінен кейінгі 
екінші басылым. «Жалын» баспасынан 
шыққан аталған алғашқы басылымда 
Суандардың тарих бетіне шығуы, олардың 
осы кезеңге байланысты мекендеген 
тұрақтары туралы мәліметтер көрсетіліп, 
Бәйдібек би мен Нұрила (Домалақ ене) 
анамыздан таралған ұрпақтары жайлы 
құнды пікірлер берілген. Алғашқы 
басылымға атақты ғалымдардың, жазу
шылардың, зерттеушілердің Суандар 
туралы жазылған деректері енгізіліп, 
Суандар жайлы елге берілетін мағлұматты 
молайта түскен. Шапырашты Қазыбек бек 
Тауасарұлының «Түп – тұқияннан өзіме 
шейін» атты кітабынан, Қазақстан Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі 
Ғ.Мұсабаевтың, жазушылар Шерхан Мұр
тазаның, Бексұлтан Нұржекеұлының, 
шежіреші Жүсіпбек Қожа Шайхис ла
мұлының, «Қазақ шежіресін» жазушы 
Байұзақ Қожабекұлының, фило логия 
ғы лым дарының докторы Сәрсенбі 
Дәуітовтың, «Қырғыз мәдениеті» газе
тіне шыққан Сапарбек Зәкіровтың мақа
ла сынан, «Шежірешілер» Иса Дәуіт
ұлының, Сәлімбай Ахметовтың жазба
ларынан, айтқандарынан жинақтап 
құрастырып, басылымға енгізген Сұл

танбек Ешмұханбетов пен «Жалын» 
баспасынан басып шығарған жазушы 
Бексұлтан Нұржекеұлының еңбектері 
зор. Құрастырушы «Бұл Суан шежіресі 
бас аяғы біржола біткен, толық жиналған 
дүние емес, бар жоғы бастама ғана», – 
дейді. Рас сөз. Ел арасынан өз мерзімінде 
жинақталмай, реттелмей қалған рулар мен 
олардың ұрпақтарына қатысты дүниелер 
жиырма бір жылдан кейін екінші басылымға 
жүйеленіп, енгізілді. Ықылым заманнан 
Жаркент өңірін мекендейтін Суан тайпасы 
жаңадан басылып шыққан шежіреде 
жиырма рудан тұратыны көрсетілген.

Аласапыран замандарда қазақ да
ласын мекендеген рулардың үрім 
– бұтақтарының башқұрттардың, 
қарақалпақтардың, өзбектердің, тіпті 
моңғол тайпаларының құрамына кіріккені 
тарихтан мәлім болып тұрғандай, Суан 
бабамыздаң бір ұлы – Сарыбағыш қырғыз 
шежіресінде сол елдің бір руы ретінде 
айтылады. Көп зерттеушілердің көңіл 
қоймай жүрген нәрсесі Албан, Суан, Ду
лат тайпалары өздері мекендеген қасиетті 
Қазығұрт өлкесінен жырыла көшкенде 
Ханбағыстар ескі қоныстарынан жылжы
май сонда қалған. 

Игі іс

«Би Салпық» пен 
«Мұқай батырдың» 

тұсауы кесілді

Көктал ауылдық кітапханасында 
әке жолымен жүріп, ғылым мен ру
ханиятты қатар ұстап келе жатқан 
академик Айбын Әдепханұлының 
сиясы әлі кеппеген «Би Салпық» 
жә не Қазақстан Журналистер ода
ғының мүшесі, Желтоқсан көте
рілісіне қатысушы, тарихшы Қали 
Тұрдығазыұлының «Мұқай батыр» 
атты кітаптарының тұсау кесері 
өткізілді. Айбын Әдепханұлының 
«Би Салпық» кіта бы бес бөлімнен 
тұрады. Аталмыш жинақта Суан 
тайпалары жайлы шежіре, Суаннан 
шыққан Салпық би жайлы тарихы 
зор, тағлымы мол деректер және 
арнау өлеңдер, Әтікей батыр мен 
Шежіре сыр шертеді дастандары 
топтастырылған. 

Ал, Қали Тұрдығазыұлының  
«Мұқай батыр» атты кітабында 
батырдың өмірбаяны жанжақты 
зерттеліп, көркемдік тұрғыдан 
суреттеледі. Жаңадан орнаған Кеңес 
үкіметін мойындамай, қазақ жерін 
қанға бөктіріп, Қытайға бетте ген 
атаман Дутов кезеңіндегі тари
хисаяси оқиғалардың салмағын 
ескере отырып жазылған кітаптың 
оқырманды елең еткізері анық. 
Кітап қалың көпшілікке арналған. 

Тұсаукесер кешін аудандық кі
тап хананың кітапханашылары 
А.Аян мен Н.Нұрғалиева жүргізіп 
отыр ды. Шарада Мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің бас ма
маны Нұрәділ Бегімбетов, Көктал 
ауылдық ақсақалдар алқасының 
төрағасы Сайлау Солтанқұлов, 
белгілі журналист, жазушы, Қазақ
стан Журналистер Одағының мү
шесі, Панфилов ауданының құр
метті азаматы Мырзағали Нүр
сейітов, Көктал ауылы әкімінің 
орын басары Батырбек Қадырбаев 
сөз алып, кітаптың тұсаукесер 
рәсі мін жасады. Көктал ауылдық 
мәдениет үйінің қызметкері Әсел 
Байкеева «Аққу» күйін орындап, 
Диқанқайрат ауылдық мәдениет 
үйінің қызметкері Абижанова Той
бала «Аққулар қош» атты әнін тар
ту етті. Тұсаукесер кешін аудандық 
кітапхананың директоры Дария 
Сұлтанбекова қорытындылады.

Аса көрнекті сазгер, ән жанрының 
әйгілі майталманы, осы заманғы қазақ 
эстрадасының негізін салушылардың 
бірі, Қазақстанның халық әртісі Шәмші 
Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамызда 
Түркістан (бұрынғы Оңтүстік Қазақстан 
облысы) облысының Шәуілдір ауы
лында дүниеге келген. Биыл Шәмші 
Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл то
лып отыр. Шәмші Қалдаяқов – алты 

ӘН ПАДИШАСЫ ШӘМШІНІҢ 
ЖАРКЕНТТЕГІ АЙТЫСЫ

алашқа әйгілі, қазақ халқының ұлттық 
мақтанышына айналған ұлы компо
зитор. Ол бүкіл ел мойындаған, жал
пы халықтың шексіз сүйіспеншілігіне 
бөленген, қалың жұрттың қайнаған орта
сынан шыққан дара дарын, тума талант, 
есімі көзі тірісіндеақ аңызға айналған 
бірегей өнер иесі.

Елбасы, тұңғыш президент Нұрсұлтан 
Назарбаев Шәмшінің шығармашылығына 

байланысты үш бірдей жарлыққа қол қойды. 
Елбасының бірінші жарлығымен оған «Қазақтың 
халық әртісі» Құрметті атағы 1991 жылы берілсе, 
екінші Жарлығымен композитордың «Менің 
Қазақстаным» шығармасы Әнұранға (2006 
жылы) айналды, үшінші Жарлығымен Шәмші 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты (2010 жылы) 
атанды. 
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Дара дарынның әндерінің 
республикалық, халықаралық 
байқаулары мен ән фестиваль

дарын өткізу дәстүрге айналды. 
Әрбір ұлы адамның, әсіресе тума 

таланттың ғұмыры жұмбақ сырларға 
толы болады. Шәмші Қалдаяқовтың әкесі 
де тегін адам емес. Текті атаның ұрпағы. 
Атасы Домбы ел басқарған би, сөз 
бастаған шешен болған, өз әкесі Әнапия 
зергер ұста, өнерлі адам болған. Аяғында 
қалы болған соң Қалдаяқ деп атап кеткен. 
Ал анасы Сақыпжамал тойжиындар да 
тамылжытып ән шырқаған адам.

Шәмші әндерін басқа түгіл 
ағылшынның өнер қайраткері Роберт Фай
лер де тыңдап, таң қалып: «Мен қазақтың 
ұлы композиторымен танысқаныма 

ӘН ПАДИШАСЫ ШӘМШІНІҢ ЖАРКЕНТТЕГІ АЙТЫСЫ

аталатын әнін естігенімде көзіме еріксіз 
жас үйірілді. Аэропортқа жиналған елде 
есеп жоқ. Құшақтары гүлге толған сан 
мыңдаған үндер толқындай тербетіліп, 
қазақ әнін қалықтата салғанда, олар түгел 
қазақ болып кеткендей көрінді. Мен үшін 
бұдан асқан сый, бұдан асқан қуаныш жоқ 
еді. Дәл осындай рухани ләззатты бұрын
соңды сезінген емеcпін. Бұл жолы қазақ 
әні Үндістан аспанында шырқалған тұста 
үш рет: «Тәубе! Тәубе! Тәубе» дедім. 
...Осы сапардан оралысымен Шәмшіні 
іздестіре бастадым. Ол өз алдына бір 
әңгіме», – деп айтқан екен. 

Шәмшінің қыздармен айтысқаны 
жайлы көпшілік біле бермейтін қызықты 
әңгіме бар еді. Бұл сонау 1960шы жыл
дары болса керек. Жас композитор бір
екі өнерпаз досымен Талдықорған облы
сына қарасты Панфилов ауданының тау 

Жігіттер, бұл жатысың қандай жатыс?
Шыққандай қой күзетіп түніменен

деп шырқап қоя береді.
Жастықтан басын көтерген Шәмші:
Белінен басып жүрміз жалғаныңды,
Көтеріп көрер ме едім салмағыңды.
Күнәсіз өткізсем де осы түнді, 
Киейін, шыға тұршы, шалбарым

ды,  деп жауап қайырады. Содан кейін 
келіншектер сыртқа шығып, Шәкеңдер 
киініп болғанша үй сыртында тұрып 
әндетеді:

Болғанда сіз қалада, біз далада,
Дарияның сіз ортасы, біз жағада.
Солдатша тез киініп болсаңдаршы,
Жараспас сыртта тұру қыз балаға. 
Ал, Шәмші киіз үй ішінен:
Кіре бер, енді кидім шалбарымды,
Тістерсің мен кеткен соң 

бармағыңды.
Артыңда балашағаң, байың да жүр,
Қалдырып кетер едім бар малымды, 

– дейді. Содан өнерпаз жігіттер қойлы 
ауылдың адамдарымен қоштасып жолға 
шығады. Әлгі қос келіншек шығарып са
лып тұрып:

Сендерден ала алмадық, аласым бар,
Кеудеде жазылмайтын жарасыңдар.

Бүгін тағы да қолыма 
қалам мен қағаз 
алып, өз туған тілімде 
өз ойымды жазып 
отырмын. Бұл жолы 
мақалама ешбір 
ақынның сөзін, ойын, 
пікірін арқау етпеймін. 
Жәй ғана өз ойымды 
білдірмекшімін!

Жалпы біз қазақпыз. Дамимыз, 
өрлейміз, биікке шығамыз деп алдымызға 
мақсат қоямыз. Алайда, сол мақсатымызға 
не кедергі екенін біле бермейміз. Сөздің 
ашығына келсек өзімізге тиеді. Қазақ 
болсақ та, қазақ тілінде екі әріпті қате 
жазып отырғанымыз не масқара?!

Ыбырай Алтынсарин үйреткен қазақ 
тіліндегі білім қайда?

Ахмет Байтұрсынұлының қазақ 
тіліндегі құрастырған әліпбиі қайда?

Байқап отырсаңыздар біз қолданып 
жүрген әліпби «кириллица» деп 
аталады. Әлбетте, мұны бірі білсе, 
екіншісі біле бермейді. Бұл кириллица 
біз Кеңес Одағының құрамында 
болған кезімізде қолданысқа енген. 
Дегенмен, сол кириллицадан шыға 
алмай отырған жәйіміз да баршылық. 
Жалпы алғанда –біздің бар біліміміз 
бен ақылымыздың нәтижесі осы тіл 
арқылы білінеді. Қалай ойлайсыз? 
Кейінгі ұрпақ бізді мақтан тұтар ма 
екен? Дәл біз батыр бабаларымызбен 
мақтанғандай мақтана ала ма? Оған 
себеп көріп тұрсыз ба?

Дәл қазір қазақ тілінде сөйлейтін 
жастар азайып барады. Оған қоса 
әлеуметтік желіде жазылатын қазақ 
тіліне тіптен сөзім жоқ. Біреулер 
бар, жеткізетін ойында бір міні жоқ. 
Сөйлеген әр сөзі санамыздан өтіп, бір 

ой туғызады. Бірақ, айтқан сөзі жазуына 
ауысса, бар кемшіліктері көрініп қалады. 
Грамматиканы қоспағанда сөйлемнің әр 
әріптерінен қате жіберетініміз қайдан 
келген әдет?!

Ал енді елестетіп көріңізші: қазіргі 
министрлер мен депутат деп отырған 
басшыларымыздың орынында қазақ тілі 
үшін жанын берген ұлт зиялылары, алаш 
арыстары отырса, жағдай қалай болар еді?

Ол кісілер бізді мақтан тұтар ма еді?
«Жарайсың балам!» деп арқамыздан 

қағар ма еді?
«Ризамын!» деп басымыздан сипап, ақ 

батасын берер ме еді?
Әрине олай емес. Неге бір сәт ойлап 

көрмейміз?
Қазақ тілінің қазіргі қалахуалын, 

өзіміздің болашағымызды. 
Мен орыс тілінде сөйлесем кейбірі 

сыртымнан күліп, мазақ қылады. Орыс 
тілінде қатесіз сөйлей алмағаныма 
еш алаңдамаймын. Олардың қазақ 
тілінде шала сөйлейтініне алаңдаймын. 
Ұлтымыздың айнасына айналған 

тіліміздің қадірі төмендеп бара ма деп...
Шындығында, оларды қазақ етіп, 

өзге ұлттан бөлектейтін тілдері екенін 
білмейді...

Тіліміз – біздің тарихымыз, өткеніміз, 
бүгініміз және болашағымыз. Есімізді 
жинап, оңымыз бен солымызды жөндейтін 
уақыт келді. Ұзақ мерзімді ұйқыдан кейін 
оянып, жарыққа бет бұратын дәуіріміз 
келді. Біз қаншама қиындықты бастан 
кешірдік. Соған қарамастан тіліміз 
жойылған жоқ, өз күшін сақтап тұр. Дей 
тұрғанмен, мемлекеттік тілде халық 
назарына ұсынылатын бағдарламалар 
мен радио арналарды көп деп айта 
алмаймын. Қазақстанда орыс тілінде 
қаншама кинолар мен фильмдер жарыққа 
шығып жатыр. Ең қызығы режиссерлері 
қазақтар, актерлары қазақтар, сценарийін 
жазғандар қазақтар. Ал неге фильм орыс 
тілінде болуы керек?!

Орыс тілінде фильм түсіріп, қазақ 
тіліне дубляж жасайтын біз ғана. Мұндай 
әдетті қоймасақ тілімізбен қоса, өзіміз де 
құрдымға кетеміз. Еліміз латын қаріпіне 

көшу туралы шешім қабылдағанына 
бірталай уақыт өтті. Бірақ әлі толық 
жүзеге аспады. Біреулер латын қаріпінде 
сөз жазып, үйреніп жүрсе сыртынан 
«патриот» деп күлкі қыламыз. Өзге 
ұлт өкілдері қазақ тілінде сөйлеп, жан 
таласып жүрсе «шала қазақ» деп мазақ 
қыламыз. Өзіміз ше?  Орыс тілінен 
енген сөздерді қолданбай бір күн жүріп 
көрейікші. Бір күн, кириллицаны қойып, 
латын қаріпіне көшейік. Қате болсын, 
қолымыздан келмесе де, үйренісе 
алмасақ та, бір күн алға қарай қадам 
басып, талпынып көрейікші. Бір күн, 
әлеуметтік желіде қолданып жүрген 
қысқарған сөзімізді ұзартып жазайықшы. 
Қандай әдемі естіледі. Бір күн, тарихқа 
көз жүгіртіп, тіл үшін жанын берген ұлт 
зиялыларының орынына өзімізді қойып 
көрейікші. Сіз сондай жан қиярлық 
ерлікке баратын ба едіңіз? Бір күн, 
шет елдің танымал әндерін қоя тұрып, 
Әнұранымызды тыңдап көрейікші. 
Жүрегімізге жылу, рухымызға қуат береді.  
Солай ма? Бір күн, Шекспир мен Чеховты 
шетке ысырып, Абай мен Шәкәрімді 
оқып көрейікші. Санамызға ерекше 
бір ой туғызып, жақсы азамат қылып 
тәрбиелейді. Неге болмасқа? Қолымыздан 
келеді, солай ма? Қазақ тілін ағылшын 
мен орыс тілінің қасына халықаралық тіл 
қылып қоюымызға болады. Бәріміз тілдің 
дамуына үлес қоса аламыз. Талпынсақ, 
тырыссақ, ниеттенсек. Қараңғы түнектен 
шығып, жарыққа ұмтылуымызға болады, 
тек сәл ғана еңбектеніп, тер төксек болды. 
Қазақ тілі – мемлекеттің болашағы, 
ұлттың келешегі. Тілді тірілту жастардың 
қолында. Менің, сенің, оның... Ендеше, 
болашағымызды жарқын қылуды, 
тілімізді тұғырлы қылуды дәл қазіргі 
уақыттан бастайық! Кеш қалмайық...

Әлібек МӘУЛЕТҰЛЫ,
«Жаркент жауhарлары» 

ХШО шәкірті.

ТІЛДІ ТІРІЛТУ ЖАСТАРДЫҢ 
ҚОЛЫНДА

қуаныштымын. 300ге жуық ән шығару 
деген – ұлы ерлік! Сізге ескерткіш орнату 
керек» деген екен.

Президентіміз ҚасымЖомарт 
Тоқаев: «Қазақ әні мен мәдениетінің ал
тын қорына елеулі үлес қосқан Шәмші 
Қалдаяқовтың шығармашылық мұрасы 
ұлтымыздың баға жетпес байлығы, 
рухани қазынасы» деген екен. Расын
да, ән падишасының шығармалары 
халқымыздың жүрегіне жақын, бол
мысымен үндес. Шәмшінің әндері жас 
талғамайтын, мәңгі жасайтын жауһар 
дүние. «Ән шығару – өлең жазумен пара
пар. Бұл да адамның денсаулығына бай
ланысты» деген екен ұлы композитор. 
Шәмші Қалдаяқұлы – шашасына шаң 
жұқтырмайтын қазақ әнінің хас жүйрігі.

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзінің 
естелігінде: «...Дели! ...он жеті жыл 
бойы тәуелсіз үнді елінің көшін бастаған 
Нерудің сүйікті астанасы. Халқының 
бақыты үшін тер төккен сондай күрескер 
жанның сүйікті қызы Индира Ганди үнді 
халқына тән ашықжарқын көңілмен, 
сәнсалтанатымен, әнжырымен қарсы 
алды. Әнби галереясынан Шәмші 
Қалдаяқовтың «Бақыт құшағында» деп 

бөктеріндегі қойлы ауылға сапарлатып 
барыпты. Өнер иелері түскен үй қойын 
сойып, етін асып дегендей, сыйсияпат 
көрсетіпті. Шай қойып қызмет етіп 
жүрген әдемі киінген екі көркем келіншек 
мінездері ашық, ақкөңіл, әзілқалжыңға 
жақын жандар екен. Келіншектер бір 
сәт «ауылдың алты ауызын» айтып 
өнер көрсетеді де, жігіттерден «қонақ 
кәде» ән айтуын өтінеді. Сөйтіп, әзіл
қалжыңдары жарасқан жастар кештің 
соңын әнге ұластырады. Одан әлгі екі 
келіншек Шәкеңе қағыта табан астынан 
қиыстырып өлең айта бастайды. Олардың 
суырып салып айтқан өлеңдеріне Шәкең 
де өлеңмен жауап қайтарады. Айтыс 
қыза түсіп, әбден ұзаруға айналады. Со
нымен сазгер келіншектерге «Таң атып 
келеді дем алайық»,  деген ұсыныс жа
сап, демалады. Таң атаратпастан әлгі 
келіншектер келіп қонақ жігіттерді оятып 
жібереді. Шәмші сонда оларға: Ән айтып 
оятпасаңдар, тұрмаймыз деп шарт қойып, 
жата береді. Оның талабын орындамақ 
болған келіншектер аяқ жаққа келіп, 
Шәмшінің көрпесінің шетін баса отырып:

Болсаң да кетпен шапқан күніменен,
Дауысымның оянарсың үніменен.

Бір тәулік көңіл ашып, өлең айттық,
Қай жаққа бізді тастап барасыңдар? – 

дейді. Сонда Шәмші:
Жігіттік өзімізге тән шығарсың,
Ал сендер соған сәйкес сән шығарсың.
Алда жол, артта қиял, омырауға,
Зар толған, жазылмаған ән шығарсың, 

– деп жүрек сырын білдіреді. Сауықшыл 
келіншектер қол бұлғап, «жазылмаған ән 
болып» қала беріпті. Шәмшімен қалжың 
жарастырып, айтысқан сол жаркенттік 
апаларымыз әлі күнге бар ма екен? Осы 
мақаланы оқыса, газет редакциясына ха
барласып, құнды естеліктерімен бөліссе 
екен дейміз.

Шәмші Қалдаяқов қазақтың му
зыка өнеріне 300ге жуық туынды
сын қалдырып, қазақтың табиғатына 
жақын әндерді жазғандықтан халық 
жүрегінен орын алды. Артына өшпес 
мұра қалдырған сазгер әнімен мың жа
сайды.

(Деректер педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Бақтияр Смановтың 
мақаласынан алынды)

Бахтыгүл АҚЫБАЕВА, 
Қырыққұдық ауылы.
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– Тұрар Бақышұлы! Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс – қимыл кезеңі» Жолдауында білім 
беру саласының алдына жаңа міндеттер қойды. 
Осы тапсырмалар бойынша аудандық білім 
бөлімінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Әрі 
атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтала кетсеңіз.

– Бүгінгі күні білім саласында қашықтан оқыту 
мұғалім үшін де, атаана мен оқушылар үшін де 
үлкен тәжірибе болып отырғаны, бұл жүйе – ел 
болашағы үшін жауапты міндет екендігі бәрімізге 
белгілі жайт. Өйткені, қолжетімді әрі сапалы білім 
беру – басты міндетіміз. Сол себептен де, коронавирус 
індетінің салдарынан қашықтан оқытудың тәсілі мен 
мазмұнын түбегейлі өзгертуіміз керек. Әйтсе де, осы 
қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда орын алған басты 
кемшіліктерді атай келе, Президент өз Жолдауында 
толыққанды оқу үдерісі үшін бірыңғай онлайн білім 
беру платформасын шұғыл әзірлеу қажеттігі туралы 
тапсырма берді.

Осы орайда, ауданымызда тиісті шаралар 
қабылданып, туындаған мәселелердің алдын алуда 
жұмыстар жүргізілуде. 

– Сіз ұзақ жылдардан бері білім беру саласының 
басқарушы сатысында қызмет атқарып келе 
жатқан кәсіби мамансыз. 2016 жылдан енгізіліп 
келе жатқан жаңартылған білім мазмұнының 
ерекшелігі мен тиімділігі неде деп ойлайсыз?

– Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке 
және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған 
білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып 
сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тәжірибе жасау, АҚТны қолдану, коммуникативті 
қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жа
сай білуге бағыттайды. Жаңа білім беру бағдарламасы 
сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана 
білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 
тиімді оқыту әдістәсілдерді (бірлескен оқу, модель
деу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегияла
ры) үйретеді. Білім беру бағдарламасының негізгі 
мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 
критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың 
әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың 
тиімділігін арттыруды талап етеді. 

20202021 оқу жылында оқушылардың оқу жетістігін 
бағалауға өзгерістер енгізілді. Қалыптастырушы 
бағалау енді күн сайын ұпаймен есептеледі. Бір рет 
бөлім бойынша жиынтық бағалау өтеді. Бөлім бой
ынша жиынтық бағалау мұғалімге байланысты бола
ды. Тоқсандық бағалау енді 50% тоқсандық жиынтық 
бағалау, 25% бөлім бойынша жиынтық бағалау және 
қалған 25% дәстүрлі бағалау арқылы қойылады.

– Биыл оқу үрдісі короновирус індетінен сынға 
түсіп, оқушылардың қашықтықтан оқыту форма-
тына көшіп, оқу жылын аяқтауына тура келді. Бұл 
оқушылардың сапалы білім алуына, Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге қатысуына қалай әсер етті? Ұлттық 
бірыңғай тестілеудің нәтижесіне тоқтала кетсеңіз.

– 20192020 оқу жылында 1010 түлек оқу жы
лын аяқтады. Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге 494 түлек 
қатысты (қатысу пайызы  48,9). Қазақ тілінде  417, 
орыс тілінде 77. 

«Алтын белгіге» бітірген 70 түлектің 65і ҰБТға 
қатысты. 17cі 100 баллдан жоғары балл жинады. Үздік 
аттестат алған 82 түлектің 69ы ҰБТға қатысты. 21і 
100 баллдан жоғары балл жинады. Орташа балл – 71,5 
балл /былтыр 74 балл/. Шектік деңгейге жете алмаған 
22 мектептен 46 оқушы /9,3%/. 5 баллдан төмен балл 
алған 36 оқушы /7,3 %/.

Ең жоғары балл жинаған Абай атындағы орта 
мектеп оқушысы Нурдаулет Мұхаметәли – 131 балл, 
Әулиеағаш орта мектебі Асқар Алуа – 130 балл. Бүгінгі 
күні мектепті бітірген 238 түлек (48,1%) білім беру 
гранттарын иеленді. Облыс әкімінің грантын аудан 
бойынша 9 оқушы жеңіп алды.

– Қашықтықтан оқыту форматы көптеген 
кемшіліктердің бетін ашып берді. Жаңа оқу 
жылының алғашқы тоқсаны да аяқталып қалды. 
Онлайн оқу үрдісінде ілгерлеушілік бар ма? Соны-
мен қатар мектептердің материалдық - техникалық 
базасын жақсарту қалай жүріп жатыр және педа-
гог кадрлармен, оқулықтармен қамтамасыз етілуі 
жөнінде не айтасыз?

– Өткен оқу жылының 4ші тоқсанында қашықтан 
оқыту бойынша қиындықтарды бәріміз бірлесе отырып 
жеңдік. Ұстаздардың еңбегі ерекше екенін айта оты
рып, оларға өз алғысымды білдіремін. 

Елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты 
жаңа оқу жылының бірінші тоқсаны қашықтан өтті. 

Аудан мектептерінің оқушылары интернет плат
формалар мен теледидарды пайдалана отырып оқиды. 
Қашықтан оқыту форматында 25393 оқушы (90%), 
кезекші сыныптарда – 29 бала (0,11%), штаттық түрде 
ауылдарда 157 оқушы (9,9%) білім алады.

Балабақшаларда бала саны 15тен аспайтын кезекші 
топтар жұмыс істейді. Мұндай топтарға балалар ата
аналардың өтініші бойынша қабылданады. Балалардың 
денсаулығы – ең басты мәселе. 

Тұрар ҚАСТЕЕВ, 
Панфилов аудандық Білім бөлімінің басшысы: 

САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ – БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ

Штаттық режимде 5 мектеп жұмыс істеді, ондағы 
оқушы саны – 157. Штаттық режимде оқитын 
мектептердің ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталды. 
Санитарлық талаптарға сәйкес қажетті құрал
жабдықтарға 5 млн теңге қарастырылып, қамтамасыз 
етілді. 

Атааналармен онлайн жиналыс өткізіліп, оларға 
оқу үрдісі туралы ақпарат берілді. 

Биылғы жылы 73 ноутбук, 131 компьютер, жалпы 
204 компьютер сатып алынды. Қосымша компьютер
ге 261702,0 млн теңге бөлініп, 1309 компьютер сатып 
алынады. 

Теледидар арқылы көрсетілетін сабақтар «Ба
лапан», «ЕлАрна» арнасында көрсетіледі. Барлық 
телесабақтар интернетте орналастырылған, барлық 
оқушылар үшін тегін және қолжетімді болады.

Шілде айынан бастап 111 сынып оқулықтары 
оқушыларға таратылып берілді. Оқулықтардың 
электрондық нұсқасы оқушылар мен мұғалімдерге QR
кодтар арқылы қолжетімді болады. 

Жергілікті бюджеттен бөлінген қаржы көлемі 2020 
жылы 15 млрд 62 млн тенге болса, 2019 жылы 10 млрд 
322088,0 мың тенге. Бұл өз кезегінде білім саласындағы 
негізгі басым бағыттар – апатты, шағын жинақталған 
мектептердің мәселелерін шешу, балаларды мектепке 
дейінгі білім беру мекемелерімен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беріп отыр. 

– 2021-2022 оқу жылынан бастап аудандық білім 
беру мекемелерін қаржыландыру облыстық білім 
басқармасының құзырына берілмек. Осы шараның 
тиімділігіне қаншалықты сенімдісіз?

– Бұл – өте дұрыс шешім. Енді мектептер мен 
балабақшалар облыста бір орталықтан ғана басқарылса, 
қаржыландыруды теңестіру және арттыру мәселелері 
кешенді түрде шешіледі. Бұл шағын бюджеті тек 
еңбекақы төлеу қорына ғана жететін аудандар үшін өте 
қолайлы болады. 

– Аудандағы интернет жылдамдығы баяу 
мектептердің жағдайын жақсарту жөнінде қандай 
шаралар жүргізілуде?

– Аудандағы интернет жылдамдығы баяу мектеп
терде интернет қуатын арттыруға 1 млн 36 мың тг 
бөлінді.

– Білім министрлігі арқылы республикада сегіз 
білім платформасы жұмыс істейді. Аудандағы мек-
тептер қайсы платформаға көбірек жүгінеді және 
қайсысының жұмысын көбірек пайдаланады?

– Аудан бойынша 47 мектеп «Білім ленд», 3 мектеп 
«Дарын онлайн» оқу платформасын таңдап, бүгінгі күні 
100 пайыз мұғалімдер мен оқушыларға аккаунтар 
ашылып таратылды. Оқушылар мен мұғалімдерге 
платформаларда жұмыс істеу бойынша әдістемелік 
көмек ұйымдастырылып жатыр.

– Мектепке дейінгі тәрбиемен оқытудың 2020-
2025 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданғаны белгілі. Осы бойынша қандай 
жұмыстар жүргізіліп жатыр?

– Мектепке дейінгі білім берумен қамтуда 
мемлекеттікжекеменшік серіктестігі аясын кеңейту 
– жалпыұлттық міндеттердің бірі екендігі белгілі. 
Осы міндетті жүзеге асыруда жергілікті атқарушы 
органдардың мемлекеттікжекеменшік секторды дамы

ту бойынша белсенді жұмыстар атқарып, нәтижесінде 
жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар санының үлесі 
соңғы екі жылда 36,6 пайызға артып, бүгінде 43,8 пай
ызды құрап отыр. 

Аудан бойынша 12 мемлекеттік, 37 жеке меншік, 33 
шағын орталық бар. Ондағы тәрбиеленушілердің саны 
5608 бала. Қазіргі таңда мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытумен қамту үлесі 99,5 пайызды құрап отыр. 2021 
жылы 9 балабақша ашу жоспарланып отыр.

– Келесі оқу жылынан бастап мектептер бала са-
нына (жан басына) қарай қаржыландыруға көшеді. 
Осыған орай мектеп директорларын дайындау 
қалай жүруде?

– 20202021 оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап 
бала санына (жан басына) қарай қаржыландыруға 
қаладағы 9 мектеп ауысты.

– Ы.Алтынсариннің «Мұғалім – мектептің 
жүрегі» деген түсінікті қалыптастырған, озық тех-
нологиямен жұмыс істеп жатқан ұстаздарымыз 
баршылық. Мерейлері тасып, мәртебелері асып 
қалсын, ұлағаттап есімдерін атап кетсеңіз?

– Әрине, ауданымызда білімді де білікті, жаңа тех
нологияларды меңгерген үлгілі ұстаздарымыз көптеп 
саналады. Бір парасын ғана атап өтейін: Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектептің қазақ тілі пәні мұғалімі Нази
ра Кашқынова, А.Розыбакиев атындағы орта мектептің 
қазақ тілі пәні мұғалімі Зәуре Сатыбалдинова, Үшарал 
орта мектебінің қазақ тілі пәні мұғалімі Гүлнар 
Қожаханова, Әулиеағаш орта мектебінің қазақ тілі 
пәні мұғалімі Тоты Тоқабаева, Б.Момышұлы а.о.м.г. 
тарих пәні мұғалімі Майра Әуесбаева, Е.Сыпатаев 
атындағы орта мектептің физика пәні мұғалімі Утем
баева Эльвира, Жамбыл атындағы орта мектептің ма
тематика пәні мұғалімі Гүлжанат Медетбек, Д.Қонаев 
атындағы орта мектептің информатика пәні мұғалімі 
Тельтаева Назира, биология пәні мұғалімі Жанаберди
ев Мухамед, Ш.Уалиханов атындағы орта мектептің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі Ардақ Турапова, химия 
пәні мұғалімі Бақытхан Байбураева, Үлкеншыған 
орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі Назгүл Дол
даева, Дарбазақұм негізгі мектебінің педагогпсихо
логы Ермек Ахметов, Еңбекші орта мектебінің баста
уыш сынып мұғалімі Анархан Есенова, Н.Головацкий 
атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Роза Таубаева, көркем еңбек пәні мұғалімі Шәріпхан 
Мұқашев, Б.Назым атындағы орта мектептің география 
пәні мұғалімі Мухамедова Тлябуви, Кішішыған орта 
мектебінің өзінөзі тану пәні мұғалімі Ақмарал Бейсем
баева, Пенжім орта мектебінің дене шынықтыру пәні 
мұғалімі Түгелбаев Тілек, Ә.Қастеев атындағы орта 
мектептің БӘД пәні мұғалімі Дилшат Садыков, т.б.

– Тұрар Бақышұлы! Біздің негізгі 
оқырмандарымыз аудандағы мұғалімдер болған 
соң Сіздің және ұжымыңыздың ұрпақ тәрбиесіндегі 
ұлағатты істеріңізге толайым табыстар тілейміз. 
Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет ай-
тамын. 

– Сізге де айтар алғысым шексіз Молот Мұсаұлы! 
Тарихитанымдық «Жаркент айнасы» газетін шығарып 
отырғандарыңызға екі жыл толыпты.  Газет ұжымына 
шығармашылық табыс тілеймін. 

Сұхбаттасқан Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» газетінің Бас редакторы.
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Бәйдібек баба туын тігіп, иелік еткен 
Сыр мен Ыстықкөл, Алатау мен Қаратау 
алқабына 810 ғасырларда Енесайдан 
ығысқан қырғыздар Тянь – Шань, Талас, 
Ыстықкөл маңына орналасқан (Қараңыз. 
Кыргыздар. Санжыра, тарых, мурас.салт. 
Бишкек, «Кыргызстан», 1991). 

Бәйдібектің иелігіндегі жерлеріне 
сұғына кірген қырғыздар Суандардың 
Сарыбағыс руының солтүстік – 
шығысындағы бір бөлігімен араласып кетеді 
де, Сарыбағыстар өз тілдерін жоғалтып, 
қырғызданып кеткен. Олай деуімізге бірден 
бір мысал, қазақ халқының ұлттық үрдісінде 
күні бүгінге дейін сақталып келе жатқан 
бұлжымас салтымыз – келген құрметті 
қонақтарға қой сойылып, тартылатын 
үлкен табаққа бас салатын үрдіс қырғыз 
елінің ішіндегі осы Сарыбағыштарда ғана 
сақталған. Қырғыздың өзге руларында бұл 
үрдіс кездеспейді. Сондықтан да қырғыз 
елінің ішіндегі Сарыбағыш руы Бәйдібек 
атамыздың ұрпағы, Сарыбағыстардың ба
лалары деп санауымызға себеп те жоқ емес. 
Бағыс Суандардың біразы қазақ халқының 
құрамында қалған. Түп тамырын біздің 
заманымыздан бұрынғы 32 ғасырдағы 
Үйсіндерден, оның ұрпағы Қараша хан
нан алатын Бәйдібек би Албан, Суан, 
Дулаттың атасы. Біздің дәуіріміздің басында 
Үйсіндердің құрамына көптеген тайпалар 
еніп, олар қазіргі қазақ халқының ұлт болып 
қалыптасуының негізін қалауға атсалысқан. 
Бұл айтылған ойымызды қазақ тарихы ту
ралы жазылған көптеген зерттеу, еңбектер 
нақтылай түседі. Шығыс жақтан тауды асып, 
иен даланы дүбірлетіп б.з.б. ІІғасырдағы 
ғұндардан бастап көптеген тайпалар бірін 
– бірі ығыстырып, қоныстанған жерлерінде 
әртүрлі себептерден байыз таппай ежелгі 
Іле мен Сырдың, Алатау мен Қаратаудың 
бауырына келіп тұрақтаса, кейбірі одан 
әрі жылжи – жылжи батысқа ауысып ба
рып орналасқан. Үйсіндер өздерінің мекені 
Жетісу аймағын қоныстанып отырған. 

Үйсін атауының шығу тарихын 
зерттеуші көптеген ғалымдар Н.Я.Бичурин, 
Ю.А.Зуев, А.Н.Бернштам «Усунь» деген 
сөздің шығу тегін «Сулы жерді қоныстанған 
ел» десе, түркітану мен монғолтанудың 
көрнекті өкілі, тарихшы Ислам Қабышұлы 
үйсін атауын «отау» (оут  ау) деп талдай 
келе оны шекара сақшысы, қарауылдағылар 
деген сөзге саяды. «Тоныкөк ескерткішіндегі 
қашамада «усун» деген атау бар», – дейді. 
Расында да Күлтегін (VІІ ғ), Тоныкөк жа
зуларында (VІІІ ғ) усун деген атаумен 
бірге көптеген жолдарында «су» сөзі көп 
ұшырасады. Осы таңбаланып тасқа түскен 
жазулардағы «су», «әскер», «сарбаз» деген 
сөздер «әскер» мағынасында айтылған. «Су, 
сулепен»  сарбаздарымен бірге аттанып, 
(Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы. 1991 ж. 10 
 бет), «Табғач оң тұтұқ бес түмен су келті» 
 «Табғаш Оңтұтықтың бес мың әскері (су) 
келді» делінеді. (19 – бет). Мұндай «Су 
поду барду муз» – сол сумен (әскерлермен) 
жүрдік (27 бет). «Су иорутдум» – әскерді 
жылжыттым (37 бет) делінетін сөздер бар. 

Үйсін атауынан су бойын «мекенде
ген», «жайлаған» ел деген сөзден шықты 
дегеннен гөрі «сулар», яғни «жауынгер
лер», «сарбаздар», «әскерлер» деген әскери 
терминнен шыққаны көңілге қонымды, әрі 
ашық жеткізіліп тұр. «Су – әскер», Суан – 
жауынгер, әскер деген сөзге жуық келеді. 
Екіншіден бұл тайпа баяғыданақ сулы, 
өзенді, көлді жерді мекендегендіктен осы 
тайпаға телініп, «су бойын мекендеген жа
уынгер ел» атауы «су бойын жайлаған ел» 
ұғымымен алмасты. Мұнда жоғарыдағы 
И.Қабышұлының үйсіндер сақшы, 
қарауылдағылар деген сөзінің де жаны бар. 
Яғни үйсін атауының төркіні өз жерлерін 
сақ, қырағы қарайтын қарауылдағы әскерлер 
еді деген ойды білдіретінін баса айта ала
мыз. Бұл атаулар үйсіндер тарих сахнасына 
шыққан б.з.д. кезеңдерде қытай елінің «Хан 
патшалығының тарихы. Дауан шежіресінде» 
және «Хан патшалығы тарихы. Батыс 
өңір шежіресі» жазбаларында жазылып 
сақталған. «Үйсін», «жауынгер ел» деген 
сөз бекер емес. «Су»дан «усун», ал оның 
бір тармағы суан атауы түбірінде сақталған. 
Көне түпдеректерге көз жіберсеңіз «юебань», 
«чубань» сөздері ежелгі жазбаларда және 

СУАН – СУ БОЙЫН 
МЕКЕНДЕГЕН ЖАУЫНГЕР ЕЛ

Н.Я.Бичуринде де аталады. 17 ғасырдағы 
орыс картографтарының Орталық және Ішкі 
Азияның шығыс бөлігін түсірген картасын
да ежелгі түріктер шыққан аймақтан, Үлкен 
Хангай туларынан бастау алатын Сунгари 
мен Илэмынхэ өзендерінің аралығында «Су
ань» жері жатқандығы көрсетілген. Картаға 
бұл жерлердің түскен уақыты 1588 жылдар 
деп көрсетілген. Бұл атаулардың ұқсастығы 
ма, жоқ әлде халықтардың Орта Азияға 
қоныс аудармастан бұрынғы Суандар тай
пасы мекендеген территория ма, ол жағы 
әлі белгісіз әрі түбегейлі, індете зерттеуді 
қажет ететін мәселе. «Қазақ» атауының да 
«ерікті», «еркін» адамдар деген ұғымды 
беретіндігі сияқты. 

Б.з.б. ІІ ғасыр мен б.з. ІІІ – V 
ғасырларында қанатын кең жайған Үйсін 
мемлекетінің орталығы Чигу – Қызылаңғар 
қаласы болған. Қызыл аңғар қаласының 
орны қазіргі Панфилов ауданындағы Жоңғар 
Алатауының Қоянбай жотасынан ағып 
шығатын Қорғас өзенінің орта ағысындағы 
Қызыл аңғарға орналасқан Басқұншы 
ауылының Шығу қаласының орыны 
деуімізге барлық параметрлері жағынан 
сәйкес келіп тұрғандықтан, ол жерді Үйсін 
мемлекетінің орталығы болған деп сеніммен 
айта аламыз. Бұл сөзімізді Басқұншы ауылы
нын солтүстікбатысында жазық жердегі әлі 
күнге дейін, археологияның күрегі тимеген, 
зерттелмей жатқан 50ге жуық үйсін оба
лары (сақтардың емес) мен сол төңіректегі 
қоныстан табылған көптеген қола дәуірінің 
археологиялық бұйымдары дәлелдейді. 
Б.з.б. 44 ж.ж. ғұндардың тәңірқұты Шөже 
шамасы келмегеннен соң қаңлылардың 
билеушілерімен одақтасып үйсін жеріне 
басып кіріп, қаланы алып, өздеріне бас 
қала еткен. Үйсіндердің орталығының 
атауын «Басғұншы» деп өзгерткен. «Бас» 
 қазіргішеде «бас», «ғұн»  тайпа атауы 
«шы»  көне түркі тілінде «ел», «жұрт», 
«қоныс» яғни, ғұндардың бас мекені, жұрты 
мағынасында түсінуіміз қажет.

Үйсін мемлекетінің билеушілері «гунь
молар», «күнбилер» елді өлкелерге бөліп оң 
қанат, сол қанат, орталық етіп басқаруды, 
яғни қазіргі «жүздер» атауын енгізген. 
Үйсіндердің Ұлы күнбилері мемлекеттің 
басты орталығы болып есептелінетін 
Қорғас өзенінің аңғарындағы Қызылаңғар 
қаласын орталық етіп, өзіне бағынышты 
кіші күнбилерге еншілес әскерлерін бөліп 
беріп, бірін батыс өлкені, бірін шығыс бетті, 
яғни жүзді уысында ұстап бағындырып 
билеуге жіберген. Жетісудан Арқаға дейін 
жайылған Үйсін елінің жүзге бөлініп 
басқарылуы, қазақ даласындағы өзге 
тайпаларға ықпал еткендігі, олардың бірде 
бір топтарға, бір руларға ұйысып, бірде 
басқа халықтардың құрамына кіріп, кейде 
тарап кетіп, Ұлы орда, Орта орда, Кіші орда 
атауымен аталғандығынан да көруге болады. 
Үйсіндердің осы мемлекетті басқару үрдісі 
кейінгі 13  14 ғасырларда дүниенің біраз 
бөлігін басып алып дәуірлеген Шыңғыс 
хан мен оның әулетіне ауысты. Шыңғыс 
тұқымдарының қазақ жеріндегі иеліктері 
Алтын орда, Ақ орда, Көк орда деген атаумен 
алмасты. Бірақ оларға бағынышты елдердің, 
тайпалардың құрамының күрделілігі, мақсат
мүдделерінің тоғыспауы берекесіздік, 
тұрақсыздық жағдайларға соқтырып, 
хандар әулетінің бақталастығынан елді 
ыдыраушылыққа әкеліп ұрындыруы бекер 
емес. Қазақ хандығының атын атап, аттан
дап ұран көтеріп орда құрғанда Жәнібек 
пен Керей Балқаш көлінің оңтүстігі мен 
батысын, шығысында Іленің өзенінің ба
сына дейін жайыла жайлаған бұрынғы 
көшпелі Үйсіндердің ұрпақтары мекендеп, 
әлі де солардың қонысы саналатын ежелгі 
үйсін бабаларының жеріне оралғандығы 
белгілі. Қазақ даласының үштен бірін 
алып жатқан Ұлы жүз тайпасының Үйсін 
тайпасынан шыққан аты аңызға айналған 
Бәйдібек би бабамыз өзінің алтын тамырлы 
желісін Қараша ханнан алған, ал ол бол
са ұланғайыр жерді, оның ішінде Жетісу 
мен Сырдария өңірін билеген батыс түркі 
қағанатының қағаны – дулудан шыққан 
Естемиден таралады. Б.Қожабекұлы Ал
бани тарихи талқыдан өткен мақаласының 
бірінде: «Оқырман құлағдар болу үшін 
осы кезеңдердегі бірер батырлардың есімін 

атауға болады. Мәселен БатысТүрік 
қағандығын құрған Естеми (Естемес, сла
вяндарда – Иштеми, Қытай жазбаларында 
– Шидеми, грек жазбаларында – Стенвис, 
Византия жылнамасында – Сильзибул, араб 
жазбаларында – Санджибу) қаған бахадүр 
еді, оны сол заманда каншама ел танығаны 
есімінің аталуынан да белгілі. 100 мың қол 
бастаған жетісулық Естеми Бахадүр қырық 
бес жыл аттан түспей бүгінгі Қазақстанның 
батыс аймағын Еділге дейін қаратып, одан 
Атырау жағалап, Памир тауының етегін 
бөктерлеп Хантәңірге, Іле Алатауына 
оралған. Ол заманында Дулу (Дулат) ханы 
аталған» дейді. Жауына жебесін жаңбырша 
жаудырып, әбдісін әбден қашыратын Есте
мес қағанның бір ордасы көне Құяс (қазіргі 
Кеген ауданындағы Жалаңаш бөктерінде не
месе Шелек өзенінің Ілеге құяр сағасында) 
болғандығын Б.Қожабекұлы Албани өзінің 
«Тарихи таным» (Алматы. 1994 ж. 300 
бет) кітабында кейінгі табылған деректер
ге сүйеніп жазып кеткен. Бәйдібек баба
мыз ақсақалды аталарымыздың аузынан 
аңыз болып туса, жыраулардың ұмытылмас 
жырларына арқау болған тұрлаулы тарихи 
тұлғаның бірі. Ұлы бабамыз туралы аңыз 
әңгімелер айтылып, толғаулар жазылып, 
толымды зерттеулер жүргізілген еңбектер 
кеңінен жарыққа шығып жатыр.

 Бәйдібек бидің тарих сахнасына шығуы 
мен өмір сүрген кезеңі туралы Шапырашты 
руының шежіресінің кіріспесінде Бәйдібек 
бабамыздың ұлыс бегі болған шағындағы 
Жетісу аймағында билік жүргізгендегі 
ел мен елді елдестірудегі еңбегі туралы 
көптеген ғалымдарымыз өз зерттеулерінде 
өте жақсы беріпті. Оған алып – қосарымыз 
жоқ. Түбіміз бір туыспыз. Жетісу аймағын 
билеген Үйсіндердің билеушілерінің 
лауазымындағы «Күнби» деген сөздегі «Би» 
атауы, яғни «Билеуші», «Билік жүргізуші» 
осы Бәйдібек би атамыздың атымен 
қосарлана сақталған. Басқа өңірлердегі 
билеушілер «Қаған», «Хан» (Ван) аталған. 
Бәйдібек бидің үш әйелі болған. Бәйбішесі – 
Сарыбәйбіше. Екінші – әйелі Зереп. Үшінші 
әйелі – Нұрила – Домалақ ене деген атпен 
белгілі. Қашаннанақ аты аталғанда аңыз 
әңгімелердің ортасынан табылатын қасиет 
қонған Нұрила анамыздың Тілеуберді де
ген ұлынан (Жарықшақ) Албан, Суан, 
Дулат туған. Нұрила ана – Домалақ ене 
қазақ даласына ислам дінін тарата келіп, 
тұрақтап қалған қожаның қызы екен. 
Мейірімділігімен, қамқоршылдығымен 
елтұтқа Бәйдібекке көптеген істерде көмек 
жасап, жұрттың шапағатына бөленген, 
қызыр қонып, бақ дарыған қасиетті кісі. 
Кейінгі ұрпақтары да Бәйдібек бабамыз бен 
Ұлы анамызды құрметтеп Балабөген өзенінің 
бойындағы жерленген жеріндегі бейіті ба
сына ел көзіне алыстан менмұндалап көз 
тартатын көрнекті ескерткіш соқты. 

Бәйдібек бидің баласы Тілеуберді 
ел билігіне тікелей араласқан, жұрт үлгі 
тұтар адам болған. Шежіре деректерде 
айтылғандай Жарықшақ атамыздың үлкен 
әйелі Тәукебикеден – Албан мен Суан ту
ылады, кіші әйелі Бибіфатимадан – Дулат 

туылады. Суан бабамыздың бірінші әйелі 
– Қарқарлы жалғыз бала туған екен. Оның 
атын Қарабас қойыпты. Осы Қарабастан 
Албаба есімді баласы, одан – Ханбағыс, 
Досбағыс, Есбағыс дүниеге келеді. 
Суанның екінші әйелі  Қарқарлыдан осы 
күніде осылай аталатын Тоқарыстан және 
Байтүгей есімді екі ұл туылған. Бәйдібектің 
ұлы Жарықшақтан тараған үш ұлының 
ұрпақтарының Сыр өзенінің бойынан ба
стап Жетісу мен қазіргі Қытай жеріне 
дейін таралып орналасуында үлкен саяси 
мән болған. Жарықшақ жасы жеткен соң 
елдің тізгінін ең кенжесі шаңырақ иесі деп 
Дулатқа беріп, ұлысбегі атандырады. Ал 
Албан, Суанды өздеріне қарасты адамдары 
мен бұрынғы Үйсіннің Елжау биіндей елге 
қатер төндіретін қытай мен жоңғар беттегі 
шекаралас аймаққа жібереді. Екі ортада 
Албан ағасы болса, екі қанатының бірін 
Дулат, бірін Суан қорғайтындай етіп орна
ластырады. Қашаннанақ өзге елдің жеріне, 
еліне көз тігіп, орынсыз сұғына кететін 
қытай жақ шетіне, қос таудың арасындағы 
Іле өзенінің аңғарына өжет туған батырды 
– Суанды қоныстандырады. Тегінде осы 
бөліне орналасуды ел бірлігіне, ағайын ара
сына сына қағатындар басқаша «билікке» 
таласқан, «жүйрік атқа келісе алмапты» 
дегендей алып – қашпа сөзге айналдырған. 
Ағайынды үш елдің арасына ши жүгірту 
үшін шығарған бұл сөздер ел сыртындағы 
кер ауыздарға керек болған. Араздық деген 
күншілдік сөздің өзі, тегі мықты тектіні де 
тура жолдан тайдыратындығын бұрыннан 
жақсы білгендер болған емес пе. Ал, көшіп 
жүріп көреген, барлап жүріп байқампаз 
болған бабаларымыздың жүздерін шет 
жерліктерге қаратып, арқаларын елге беріп 
иықтаса орналасуы, кезкелген сырттан 
төнген қауіпке бірігіп қарсы тұруға бел 
байлағандығын білдіреді. Сонымен қатар 
Тілеуберді (Жарықшақ) бабамыздың ата 
дәстүрімізді сақтай отырып қара шаңырақта 
кіші баланы қалдырып, үлкенді – кішісін 
отаулап шығаруы үзілмес салт ретінде 
әзірде өз жалғасын табуда. Жан басы өсіп, 
ұлдары ержеткен үйдегі отағасы балаларын 
үйлендіріп еншісін бөліп беріп, іргелес не 
ауылдың басқа жерінен үй салып, отау етіп 
шығарып, көбейтіп жатыр емес пе.

 VІІІ ғасырдан бастап батыстағы ел
дерге әскери экспедиция ұйымдастырып, 
Орта Азияға, оның ішінде қазақ жеріне 
қытайлардың жиі – жиі шабуылы, ХVІІ 
ғасырда іргесі көтеріліп, айналасындағы 
елдерге дүрбелең тудыра бастаған ой
рат тайпасының шапқыншылығы Арқас 
тауының оңтүстік баурайы мен Іле өзенінің 
орта ағысын мекен етіп отырған Суан 
тайпасының мекенімен алға жүруіне 
тура келді. Ойраттар жергілікті елдің 
қарсылығына кезіге, шығынға ұшырай оты
рып, қазақ елінің өркендеуге бет бұрған 
орталығына қарай ішкергі жағына өтуіне 
тура келді. «Желдің өтінде, елдің шетінде, 
жаудың шебінде» тұратын елді жаудың 
дүркіндүркін шапқыншылыққа ұшыратып, 
егін салатын алқабының сорын шығарып, 
малжанын тоздырып, тұрмысын күйретіп 
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кетіп отыруы, осы аймақты мекендеп отырған халықтың 
санының азайып кетуіне, экономикасының күйзеліске 
ұшыруына, соңы қонысын тастап кетуге әкеліп соқты. Үдере 
көшкен елге ілесе алмаған жүздеген бас малмен иесіз қалған 
жетім – жесірлер, буыны қатпаған бала – шаға, карт адам
дар жау тұйықсыздан басып алған жерлерде оларға пенде 
болып қолға түспес үшін таутасты сағалап, жау көзіне көп 
түсе бермейтін сайсала, қолаттарға көшіп, жасырынып оты
рып қалды. Жалпы жаулардың тарапынан басқыншылыққа 
ұшырап теперішті көп тартқан қазақ тайпасының бірі Су
андар. Суанның ұрпақтары Жетісудың шығысынан бастап 
қазіргі Қытай жеріндегі Шынжаң аймағының солтүстік 
батысына дейін шашырай орналасуының екі түрлі 
себебі бар. Бұл шұрайлы да сулы, шөбі малға жұғымды 
аймақты ежелгі үйсіндер мекендегендіктен олардың заңды 
ұрпақтары болып келетін Суандардың ата қонысы болып 
есептелінеді. Екіншіден 1757 жылы жоңғар тағынан үміткер 
Әмірсананың қытайлықтарға қарсы бүлік шығаруынан 
кейін, Маньчжурлық (маньчжурлар қытайды 1664 жылы ба
сып алып, 258 жыл билеген) Цинь империясы 1758 жылы 
жоңғарларды аяусыз қырыпжойып, орасан зор қырғынға 
ұшыратып, жер бетінен ең соңғы мемлекет ретінде құртып 
жібергені белгілі. Кейбір деректерде «Қытайлар жоңғар 
халқын ешбір аяусыз, бірін қалдырмастан қырыпжою 
арқылы жеңіске жетті» деп қытай тарихшыларының өздері 
мойындаған. (Қ.Аманжолов. А.Тасболатов. Қазақстанның 
әскери тарихы. Алматы. 1999 ж. 151 бет). Жоғарыдағы кітап 
авторлары жоңғарларды қытайлықтардың жаппай қыруының 
кесірінен қалмақтардың оннан үш бөлігінің жоғалғандығын, 
ал оннан төртінің шешек ауыруынан қайтыс болып, енді бір 
деректе қырғында бір миллионнан аса адамының өлгенін 
келтіреді. Ойраттардан босап, енді қытайлар ие болмақ бо
лып отырғанда қазақтар өздерінің ежелгі ата қоныстарына 
Орта жүздің Абақ керей, Найманның бір атасы Қызай, 
Ұлы жүздің Суан, Албан рулары да Іле өзенінің аңғарын 
қуалай екі жағымен өрлеп шығысқа бет түзеді. Қазіргі Жар
кент аймағымен шекаралас жатқан Шыңжаң өлкесіндегі 
Жалаңаш, Шонжы, Кеген таулы аймағындағы Қорғас, Тал
ды, Сайрам, Боротала және Құлжадан Үрімжіге дейінгі 
аймақты иеленіп емінеркін мекендей бастады. Өз ішінде 
болып жатқан көтеріліске алаңдаған қытай билігі сол кез
дерде Орта Азия жерлеріне шабуылдап еніп, біртебірте 
ықпалы артып келе жатқан Ресей империясымен санасуға 
мәжбүр болды. Бұл күндері Суандардың ұрпақтары Жаркент 
аймағына және Талдықорған, Алматы қаласы маңына орын 
теуіп орналасқан. Қытай халық республикасындағы бір жа
рым миллион қандастарымыздың арасында да біраз суандар 
тұрады. Ол жерде МанасСауан ауданы бар. Бұл ауданның 
аты кезінде қағазға бұрмаланып түскендіктен «Суан», «Сау
ан» деп жазылып кетуі мүмкін.

Шежіре деректер бойынша (Медеуов Тұрлығазы 
Жанғазыұлының «Суаната шежіресінің деректік тарихы» 
қолжазбасынан алынды), Бәйдібектің Жарықшақ (шын аты 
Тілеуберді) деген баласынан Албан, Суан, Дулат тараса, Су
аннан Бай мен Дай тарайды, оларды Байсун және Дайсун деп 
атаған, бірақ Дайсунды ешбір шежіре таратпайды, ал Бай
сун тұқымы былай тарайды: Шақай бөрі – Томық – Сарық 
– Өрдін – Омақан – Орынқан – Кәрмақ – Шор – Қолулық 
– Бармақ – Момбай – Оғанбек – Құра – Таңғұт – Ғауыт – 
Ертөбе – Берікбай – Балтабай – Құрым – Шоғыл – Мақатай 
– Нау – Түбіт – Майлы – Ақтай – Арқалды – Нақ – Текес 
– Арқас – Ханбағыс, Досбағыс, Бекарыстан, Тоғарыстан. 
Осы төрт ұлдың Ханбағысынан тараған ұрпақтар Қазығұрт 
тауының төңірегін мекендейді, оларды жалпылай Бағыс 
Суан деп атайды. Ал Жаркент аймағын мекендейтін Суандар 
Арқастың Тоғарыстанынан, Бекарыстанның Байтүгей атала
тын баласынан тарайды. Бұлардың бәрі де өзін әулие шешеміз 
Домалақ (Нұрила) енеден туған ұрпақтармыз деп санайды.

Бір жарым ғасырға созылған Қазақ – қалмақ соғысында, 
атап айтқанда, «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
аталған қасіретті жылдарда, сондайақ одан бұрынғы 17
ші ғасырдағы ұрыстарда және жолындағының бәрін жай
пап келген жаудың бетін қайырғаннан кейін жерді олардың 
иелігінен босату ұрыстарында, батысқа босып кеткен 
жұртты ежелгі қоныстарына алып келіп даудамайсыз бөліп 
беріп жайғастыруда Суандардың Бәйтүгей баласы Елтінді, 
Елшібек, Ұзынмұрт Ұзақ, Аралбай, Бағай, Сатай, Бөлек т.б. 
көптеген батырлары ерен ерліктің үлгісін көрсеткен. Бұл 
батырлардың ерлігіне бөлекше тоқталамыз. Осы орайда айта 
кетер болсақ, шығыстан ойрат хандығының шапқыншылығы 
басталған кезде батысқа дүрліге босқан жұртты, жеріміз азат 
етілгеннен кейін бұрынғы қонысына, туған жұртына, өзен – 
көлі мен жайлау – қыстауына Сыр бойынан Суан Қараекенің 
баласы Дәулет батыр әкеліп орнықтырса (Жетісу газеті. 
04.01.2018 жыл.), тағы да сол жоңғарлардан жан сауғалаған 
дүрбелең жылдарда барған оңтүстік өңірлерден 1785 жыл
дары өзіне қараған 700 үй Байсуандарды көшіріп Жетісудың 
солтүстік  шығысындағы Аягөз өзенінің оң жағалауына 
апарып орналастырған Жаңаби батырдың ел үшін 
атқарған (Н.А.Аристов пен Н.Г.Андреевтің жазбаларында 
көрсетілген) еңбектері айрықша болғандығын айтуға бола
тын үлкен шараның бірі демекпіз. Суан, Қарасуан, Байсуан, 
Суансаз секілді атаулар айтылса арғы жағында қандай тари
хи оқиға жатыр екен деп елеңдей қалатынымыз рас. Кеген 
ауданындағы ең қиын да ұзақ, қатпарқатпар болып жатқан 
Қулық тауындағы асудың (АлматыНарынқол тас жолы 
бойындағы 12 шақырымға созылатын асу) екінші белесінде 
қайқаңда тұрғылықты халық «Байсуанның қыстауы» деп 
атайтын биік белесті жер атауы әлі күнге дейін бар. Ол жердің 
есте қалатындығы да сол, үзілмей қысыжазы ұсақ қиыршық 
құмтас ұшырып тұратын бораны бар. Малшы біткен т.б. 
жұрт Байсуанның желі дейді. Бұл, ықылым замандарда суан 
тайпасының Албан бауырларымен тау бөктерін бірге қыстап, 
араласқұралас отырғандығын көрсетеді, я болмаса қиын
қыстау кездері табиғаттың құбылмалы болып, жұтаншылық 

жылдары бірбірімен келісіп мал ықтату үшін жұрт бөлісіп 
отырған кездерден жеткен атау ма, ол жағы әлі белгісіз. 

Тағы бір айтуға тұрарлық тың деректердің бірі – орыс 
өкіметі жиілетіп экспедиция құрып, Сібір мен солтүстіктегі 
қазақ жерлерін картаға түсіріп, қазба байлығын есепке алып 
жанталаса іске кірісіп жатқанда Ұлы жүз қазақтарының 
Семей, Өскемен төңірегіне көшіп баруына сол кездегі 
мына оқиғаның себеп болуына тоқталып, айтып өтуге бо
лады. 1758 жылдан соң қазақ жерінен қуылған жоңғарлар 
бұрынғы өз мекендеріне қайтып барып, маньчжурлардан 
қырғын тапқаннан кейін қауіп сейілді деп тарихи мекеніне 
оралып, жайлы қоныс, жақсы жайылым іздеген қазақтардың 
Ұлы жүздің сұлтаны Шүрегей (анықтауды қажет етіп тұр) 
бастаған көші 1787 жылы Өскемен бекінісінің түбінен 
шыққан. Шүрегей сұлтан оңтүстік Жетісу аймағынан Ұлы 
жүздің қазақтарымен бірге өзіне бағынышты бұқарлықтарды. 
ташкентіктерді көшіріп алып барған. Ертіс бойын иемденіп 
алған жергілікті орыс билеушілерінің келісімі арқылы 
Петерборға барған Шүрегейдің өтінішін қараған орыс 
патшайымы ІІ Екатерина өзінің 1788 жылғы 15 шілдедегі 
шығарған Жарлығымен Сібір линиясының қолбасшысы 
генерал – поручик Н. Г. Огаревке Шүрегей сұлтанды Орта 
жүздің бірнеше старшиналарымен бірге ішкі Ресейдің 
қарамағына алуға рұқсатты жазбаша түрде береді (Қараңыз. 
С.З.Зиманов. Политический строй Казахстана конца 18 и 
первой половины 19 веков. 86бет. Атлас Тұран. АлматыМо
сква. 2008 ж). Кейіннен сұлтан өзінің табандылық көрсетуінің 
арқасында Ертіс өзеннің бір жағын жайлап, екінші жағын 
қыстап отыруға қол жеткізген. Мұндағы менің ойыма келіп 
отырған мәселенің бірі – орыс патшасына хат жазып, жер 
сұрап орналасуды көздеп отырған Шүрегей сұлтан мен қазақ 
билерінің, сұлтандарының бас қосып, ақылдасып, әлсіреген 
ойрат иеліктерінің жаңа шабуылын болдырмау үшін, әрі 
қазақтардың көшін көшіріп әкеліп, тосқауыл қою арқылы 
қазақ жерінің шебін ойраттардан да, кимелеп басқыншылық 
жасап келе жатқан орыстардың да ішкеріге жылжуын аз да 
болса тежей тұру мақсатындағы жасаған ісәрекеттері деп 
санауға болады. Кейбір сыңар езу керітартпа жазғыштардың 
«бұл кез біреудібіреу біліп болмайтын, қазақтар басқарусыз 
қалған кез еді» дегендерге лайықты жауаптың бірі. Қолында 
сол заманғы жетілген, алысқа атылатын от қарудың нешеме 
түрі мен үйретілген тұрақты әскери құрамалары бар орыс 
патшасының басқыншылық әрекетіне, кеше ғана ойраттар
мен өткен қырғында халқының жартысына жуығынан айы
рылып, соғыстан әлсіреп шыққан қазақ жүздері қарсылық 
көрсете алмас еді. Мұндай әрекеттің астарында қазақ 
жерінің шеткергі жағын қорғау мәселесі бірінші орынға 
шыққан секілді.

Ал екінші себептің бірі деуге тұратындай деректің көзін 
суандардың Өскемен, Аягөз өңіріне жылжып мекендеуі ту
ралы кытайдағы қазақ жазушысы Нығмет Мыңжанның жаз
ган мәліметін көлденең тартып көрсете кетсек артық болмас 
және бұл сұрақтың жауабы да осыдан көрінеді деуіміздің 
орны бар. «1798 жылы Жүніс қожа өз алдына әскер жи
нап алып, қазақтарға шабуыл жасап, оларды қырғынға 
ұшыратты. Бұдан соң Жүніс қожа одан әрмен қарай 
өршелене шабуыл жасап, оларды топтап тұтқынға алды 
(Тұтқындардың басын кесіп, қарсы жақтан көзі жететін 
жерге олардың басынан мұнара тұрғызды). Оның бұл 
жауыздығы сол жердің төңірегін жайлап отырған ұлы жүздің 
қазақтарының жанын түршіктірді. Ұлы жүз қазақтарының 
мыңдаған отбасылары үрке көшіп, Ертіс өзені алқабына ба
рып, орта жүз қазақтарына қосылды» деп жазады. Кейбір 
тарихшылардың көрсетуі бойынша Үлкен Орда қазақтары 
осы аласапыран кезеңді аса ауыр жағдайда өткізгендігі ай
тылады. Ойраттар қырғын тапқан 1758 жылдан кейін қазіргі 
Оңтүстік Қазақстан жерінде Ташкентті билеп отырған қазақ 
ханы өлгеннен кейін билікке таласқан қожалардың арасында 
қантөгіс басталады. Солардың бірі Жүніс қожа билікке кел
ген соң қазақтарға қарсы жорықтар жасап оларға қырғидай 
тиеді. Шымкент, Сайрам, Түркістанның төңірегіне дейінгі 
біраз жерді өзіне қаратты. Қазақтарға қарсы бағытталған 
бұл қырғын аса қатыгезділікпен жүргізілді. Ұлы жүздің 
біраз бөлігін өзіне қаратып алған Жүніс қожа хандық лау
азымды жойып, жергілікті жерлердегі басқаруды билердің 
қолына ұстатты да басшылықты қолынан шығарып алмау 
үшін олардың балаларын сарайда аманатта қалдырды. Қолға 
түскен қазақтарды қойша бауыздап, киерге киім, ішерге 
асын қалдырмай тонаған Жүніс қожаның қатыгездігінен се
скенген көшпелі қазақ жұртының бір шамасы бас сауғалап, 
тыныштық орнай бастаған солтүстік шығысқа ығысып 
қоныс аудара бастады. Меніңше жоғарыда келтірілген екі 
оқиғаның да Ұлы жүз руларының солтүстікке жылжып ба
рып орналасуының түбінде тарихи шындық жатыр. Айты
лып жатқан оқиғаларға қосарым, бұл ең негізгі мәселе.

Ұлы жүздің біршама рулары қазақойрат соғысы 
басталмайақ ежелгі заманнан бері сақтар, ұлы иозылар, 

үйсіндер дәуірінде Алатаудың бауырынан Сарыарқаға, 
Алтайдың көркем Құлынды даласына дейін көшіп барып, 
жазды өткізіп, мал қоңданған соң күзге салым ерулеп көшіп 
келіп отырған. Бұлар бір атаның кіндігінен тарағандықтан 
бірінбірі жатсынбай, араласыпқұраласып, мал өрісін 
бөлісіп ортақтаса жайып жүрген. Біршама деректерді салы
стырып қарағандағы көз жеткізгенім – ел арасына баяғыдан 
бері тараған «ноқта басы» деген сөз. Ұлы жүздің ішінде 
көпшілік адамдар жиналып отырған жерде Жалайырларды 
құрметтеп «ноқта басы» деп бекерге атамайтындығы белгілі. 
Ұлы жүз руларының қоныстану аймақтары ежелден меже
ленген және қыстаулары бөлек болған. Ал жайылымының 
ішінде күзеудегі, қыстаудағы жерлері ғана қорылмаса, жазғы 
жайлаулары ортақ пайдалануға жататын. Жетісу жерінің 
солтүстігін мекендейтіндіктен Ертіске қарай бет түзейтін 
алғашқы түйелі көштің ноқтасын Жетісудың солтүстігіне 
қарай орналасқан Жалайырлар ұстаған. Күш қуаты мол, 
ауқаты тасып тұрған байлар қосын – қосынымен, жолшыбай 
ерулей отырып көктемгі ысырылған қар ізімен, шөбі шүйгін 
тау баурайын жайлап қайтқандардың арасында суандардың да 
көші болған. Олай дейтініміз, өткенде баспасөз материалын
да жарияланған тағы бір жазбаға ой жүгіртіп көрсек: Суандар 
17 ғасырдан бастапақ Ертіс өзенінің оңтүстігінен Тарбағатай 
тауының батыс бауырына – Аягөз өзенінің төңірегіне тара
лып, Жетісу аймағы мен Іле өзенінің оң жағалауына дейін 
жайлаған болып шығады. Себебі «Барлық – Арасан» жерінде 
тұрғызылған тас белгі иесі, яғни жерленген адам «Ұлы жүз 
Суан ішіндегі Бөлектен тарайтын Шақаманұлы Барлық» бо
лып тұр. (Суретпен берілген ескерткіш). Қалай болғанда да 
бұл жер жөткеу қазақ ел билеушілерінің белгілі бір мақсатты 
көздеуден туындаған ойларының жүзеге асыруының нәтижесі 
деуге келеді. Ойрат басқыншылары Қытай билеушілерінің 
жазалаушы әскерінен тасталқаны шығып жеңіліп, торғайдай 
тозып кеткеннен кейін басымдыққа ие болған қазақ сарбазда
ры Жетісудың шығысын түгелдей жаудан босатты. Еркіндікке 
еркін қолы жеткеннен соң арқасын кеңге сала бастаған Ұлы 
жүздің қазақтары да Құлжа маңына дейінгі бұрынғы ата 
жұртқа көш салды. Көшпелі қазақ жұрты қоғамдық дамудың 
жаңа сатысына көтерілген көрші Ресей патшалығы мен 
Қытай билігіне мән беріп, елеп жатпады. Бұл жағдайды жіті 
бақылап отырған Қытай Ұлы жүздің кейбір рулары мекендеп 
отырған территориясын өздеріне біржолата бағындыру рай
ында болды. 

Маньчжурлар иелігіндегі Қытай өкіметі ойраттар 
кейіндеп тастап шыққан Жаркент аймағының Үсек өзенін 
шеп жасап бекініс орындарын тұрғызып, аздаған сібе, 
солонгіден (солаң) шеріктер ұстады.  (Мысалы, Бөріқұзар
Борохудзир, Түргенкент, Ақкент, Қорғас). Мұндай 
мәліметтерді кейінгі орыс зерттеушілерінің еңбектерінен, 
оның ішінде қазақтан шыққан тұңғыш оқымысты, саяхат
шы, ғалым Ш.Ш.Уәлихановтың Құлжа сапарындағы түсіріп 
отырған күнделікті жазбаларынан анық білеміз. Жаркент 
аймағының шығысындағы жергілікті суандар орыс отар
шылдары келгенге дейінақ Үсек пен Қорғас өзенінің екі 
арасын Қытай шеріктерімен соғысып жүріп ығыстырып 
шығарып, өздеріне қаратып алған еді. Суан елінің түп атасы
нан бері желідей тартып, бастарынан өткізген барлық тари
хи оқиғаларға қатысуын түбегейлі зерттеу жүргізген тарих
шы жоқ. Жазушы Б.Нұржекеұлы Жаркент жері, елі туралы 
үйсіндерден бастап «Өзендер өрнектеген өлке» кітабында 
өзінің біраз мақалаларында суандардың шығу тарихы мен 
біршама оқиғаларға қатысы туралы жазып өтті. Осыдан 
жетісегіз жыл бұрын Суан Сатай батырдың жерленген жерін 
Тарбағатай жақтан, ТоқтаБарлықтан іздеу жөнінде дерек
тер айтылып, елге, жерге жалпы тарихымызға жанашыр 
болып жүрген азаматтардың барып келгені де бар. Олар да 
Суан бабамыздың атына байланысты деректердің көптігіне 
көз жеткізіп қайтты. Жоғарыдағы келтірілген деректерді 
қорыта отырып және ОрхонЕнисей жазбаларындағы түркі 
таңбаларына сүйеніп «Суан» сөзінің түбі шын мәнінде «су 
бойын мекендеген жауынгер ел» деген сөзден шыққандығы 
шындыққа сай келеді. 

Үйсіндердің тікелей ұрпағы болып табылатын алып 
ағынды Ертіс пен сырғып аққан Ілеге дейінгі көптеген 
өзендердің бойын жайлаған суан тайпасы қазақ халқының 
қалыптасуында, қазақ хандығының құрылуында өзіндік рөл 
атқарғандығы көрініп тұр. Ұрысқа толы өткен ғасырларда ел 
қорғап, бостандық үшін арпалысып жүздеген батырларымыз 
ерлік көрсетті. Олардың ерлік ісін 19411945 ж.ж. Екінші 
дүниежүзілік соғысы кезінде жалғастырған жау жүрек қазақ 
ұлдарының бірі – Кеңес Одағының батыры, қазақтан шыққан 
тұңғыш әскери адам, генералмайор Сабыр Рақымов. 
Қаһарлы жылдардың қаһарманы болып дәріптелетін Са
быр Рақымов Қазығұртты мекендеген Суандардың ішіндегі 
Бағыс Суаннан тарайды, ал Кеңес Одағының батыры Хамит 
Көбіков – Бәйтүгейдің ұрпағы, Жаркенттің тумасы.

 Қашаннан да ел іші аңызәңгімелердің кеніші, 
қойнауына сыр бүккен қазына емес пе. Оқитын, жаза
тын, зерттеушілерін күтіп сарғайған шежірелердің қара 
сандықтарда сақталып қалғандары да бар шығар. Көп болып 
көптеп жүріп талайталай тереңде жатқан, жалпы жұрттың 
арасында сақталған атадан балаға мирас болып беріліп 
келе жатқан Суан шежіресі жинақталып, толықтырылып 
шығарылды дегенмен де ежелгі кезеңнен бері ел арасын
да аңызға бергісіз батырлардың, сұңғыла билердің, аталы 
сөздің иесі болған шешендердің, аузы дуалы ақсақалдардың 
сөздері мен әңгімелері, өлеңдері, жырлары, толғаулары 
әлі де болса бізге жетпей, жинақталмай, шашырап жатыр. 
Болашақта осы кемшіліктің орнын толтыратын, бабалар 
тарихын бағалай алатын, халық кәдесіне жарайтынын су 
түбінен асылдай сүзетін ұрпақ келер деп сенемін.

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» газетінің 

Бас редакторы.
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Тұрғанғазы аға туралы әңгіме қозғала 
қалса, сонау өткен ғасырдың соңындағы 
бір оқиға санама сап ете түседі. Жетпісінші 

жылдарының аяғы. Аудандық Мәдениет үйі. 
«Күлтөбенің басында күнде жиын» демекші, сол 
бір Кеңестік кезеңде жиі-жиі өтетін жиындардың 
бірі. Кішішыған орта мектебінің оныншы сынып 
оқушысымын. Бастауыш кластан бастап, «зве-
но жетекшісі», «класком», «староста», «дружина 
Советінің председателі» деген сияқты мектепішілік 
лауазымдардан «өрлеп», оқушылар арасындағы 
«бастауыш комсомол ұйымының секретары» бо-
лып, желдей есіп жүрген бозбала шағым. Бойымда 
– жастық жалын. Ойымда – Компартия рухы. Са-
намда – Советтік сенім. Сол заманғы идеологияның 
иімізді илеп алғаны соншалық: «жоғары жақ» 
ұйымдастырған кез келген шарадан шет қалсақ, нама-
зы бұзылатын молдадай иманымыз ұшады. Жастық 
қой, онда айтылған нұсқауларды шариғаттың шар-
тындай қабылдап, талғап-талқыламай-ақ қылғытып 
жұта береміз.  

Сонымен аудан деңгейіндегі аса мәртебелі жиналыс 
бар сәнсалтанатымен өтуде. Кең зал іші адамға лық 
толы. Төрде – ауданның шендішекпенділері тізіліп отыр. 
Кезеккезегімен мінбеге көтерілгендер көтеріңкі үнмен 
көсіле сөйлеуде. Бәрі дерлік орысша «өкіртіп» жатыр. Бір 
сөзін түсінсек, бірнешеуі құлағымыздың қасынан өтіп 
кетеді. Сонда да тәртіп солай: тырп етпей тыңдап отыр
мыз. Әйтеуір, әлгі сөйлеуші сөзін екпіндете бітіргенде 
елге ілесе шапалақты шартшұрт соғамыз. 

Кенет, шомбал денелі, ақсары өңді аса бір келбетті 
кісі мінбеге көтеріліп бара жатты. Әдеттегідей айрықша 
мән бере қоймай отырғанмын. Атыжөнін атағанда елдің 
кәдімгідей «гүу» ете қалған дыбысы мен оның еденді 
сықырлата нықнық басқан жүрісі еріксіз назар аударт
ты. Бойы аласалау болғанымен ажары айбынды екен. 
Айналасына паңдана көз тастап, аяғын алшаңалшаң 
басады. «Нағыз марқасқа» дейтіннің дәп өзі. Қайратты 
бурыл шаштарын тікірейте артқа қайырған. Жанарлары 
жарқжұрқ етеді. Мінбердің қос жақтауын екі қолымен 
сығымдай ұстап тұрып, алдымен президиумдағыларды 
бір шолып өтті. Сонан соң кең залда сықаса отырғандарға 
тіке қарап тұрып, сөйлеп кеп берді. Басқалар сияқты 
қағазға да қараған жоқ. Алғаш «Армысыздар, ағайын!» 
деп саңқ еткенде басқаны қайдам, өзім селк ете қалдым. 
Манадан бері мінбеден айтылғандарды шала түсініп, 
манаурап мамыражай отырған тұла бойым дір ете түсті. 
«Ойпырай, бәрі орысша сайрағанда мына кісі қазақша 
сөйлеймін деп бастықтардан сөз естіп қалмаса жарар еді
ау» деген оқыс ой санамды осып өтті сол сәтте. (Қазір 
салмақтап көрсем құлдық психология ерте бастан-
ақ миымызды матап, алқалы топта ана тілімізде сөз 
айтуға да жасқаншақтайтын сорлы халге жеткізген 
екен-ау). Алайда, ағамыз сасар емес. Әр сөзін нықтап ай
тып, тіпті қызына келе қолын сермей екпіндете сөйлеп, 
айылын жимады. Дауысы да ашық, айбарлы. Жаңа ғана 
уайым жеп отыр едім, енді айтқанына айызым қанып, мен 
де арқаланып шыға келдім. Байқаймын, жанжағымдағы 
басқалар да бойларын тіктеп, бар ынтасымен тыңдай 
қалыпты. Жалпы, ол кісінің осы жиналыста қаралған 
мәселе бойынша не айтқаны есімде жоқ, есесіне арындай 
сөйлеп, анау «ұлы» тілде «ұлығандардан» ана тіліміздің 
айбынын асырып тастағаны айрықша әсер етті. Өз
өзімнен рухтанып, кеудемді керемет бір өршілдік сезім 
кернеді. Еңсемді көтере ұстап, маңайыма қоқилана 
қарағанымды кеш байқап, дереу момақанси қалдым. 

Одан кейін ортаға көзі аспан түстес, шашы сап
сары бір келіншектің өкшесін тықылдата басып шыға 
келгені есімде. Жүгеріліжүзімді ауылда өскен жүгермек 
емеспіз бе, «Виноградова» деген ерекше тегі жадым
да жатталып қалыпты. Әлгі мінбеге жетісімен қолында 
қазір сөйлейтін сөзі жазылған парақты аударысты
рып, сәлпәл кідіріңкіреп тұрып қалды. Сонан соң 
аппақ тістері жарқ етіп, әлдене деп сыңғырлай күліп 
еді, өзгелер іліп ала жөнелді. Қазақшадан басқаны 
қапелімде тез қаға қоймайтын қауашағымда біраз 
«қайнатып» барып ұққаным: «Қап, маған сөздің ер
терек берілмегеніай, Мынандай оратор ағадан кейін 
сөйлеу оңай болмас» деген көрінеді. Ақиқатында да, 
солай болды. Ағамыздың айбынды дауысы бүкіл зал
ды жаңғыртып, ел назарын еріксіз еліткен еді. Бейшара 
бикештің бір сарынды сызылған үні арынды өзеннің жа
нында жылтырай жылжыған жылға суының сылдырын
дай ғана болып естіліп, жұртты жалықтырып жіберді, 

Осы жиналыста тағы бір таңтамаша еткен көріністің 
бірі мынау: төр жақтан «Келесі сөз Еңбек Қызыл Ту 
орденді «Октябрьдің 40 жылдығы» колхозы бастау
ыш комсомол комитетінің секретары Василий Санин
ге беріледі» деп хабарланған. Мінбеге кәдімгі көк көз, 
бұйра шашты орекеңнің баласы орғып шықты. Оған 
да онша елең ете қоймағанбыз. Әйтсе де, әлгі сар
бас ә дегендеақ қазақша су төгілмес жорғадай жорта 
жөнелгенде, аузымыз ашылып қалыпты. Бірақ, Васекең 
аттың басын ірікпей біраз екпіндетіп барды да, кілт 
тоқтады. Одан әрі орыс тілінің тарантасына отыра қалып, 
ары қарай шаңдатып ала жөнелді. Дегенмен, орысшаның 
омыртқасын опырып, қабырғасын қақыратып сөйлеген 
қаракөздердің қасында әжептеуір жақсы әсер қалдырды. 
Оның сөз басын бұлайша таза қазақша бастауы – жаңағы 
жардай қазақтың, яғни, Тұрғанғазы ағаның жарқын 
сөзінің жақсы ықпалынан болғандай көрінді мен үшін. 

Көзі тірісіндеақ «Арқас Алатауы атырабының абы
зы» атанған Тұрғанғазы ақсақалды алғаш рет осын
дай жағдайда жолықтырып, сол бір сәт санамда айқын 
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түсірілген аққара суреттей болып сақталып қалған бола
тын. Ол кісінің бүкіл бітімболмысын, парасатпайымын 
сонда бірден таныптүйсініп едім десем артықтау болар. 
Бірақ, көз алдымда халықтық қалпымыз бен қазақылық 
қасиетімізді қорғапқолдап, желепжебеп жүрген 
қаһарман кейпінде мәңгілікке қалып қойғаны анық. 

Тұрғанғазы ағаның таудай тұлғасы сол бозба
ла шағымда бірінші рет көргеннен – бақиға аттанып 
кеткенінше ешқашан аласарған емес. Ауданымыздың 
тұңғыш әкімі Әдекеңнің қызметінен кетіп, орнына 
жаңа басшы келген кез. Осыған орай өткен жиналыста 
Түкеңнің сөйлеген сөзі туралы талайлар таң қала, там
сана айтқаны, әріптестеріміздің жанжақты қамтып 
жазғаны жұрттың жадында болар. Оған қосымша өз 
көзіммен көріп, нақты куә болған жағдай былай: об
лыс әкімінің орынбасары В. Долженков ауданның 
бұрынғы басшысының кеткенін хабарлап, жаңасын 
жиналғандарға қысқаша таныстырып болысымен жи
налысты апылғұпыл аяқтауға асыққан. Алайда, залдың 
ортасына таман қатарымызда отырған Тұрғанғазы аға 
мен Тоқбай аға азкем өзара күбіркүбір ете түсті де, іле
шала Түкең орнынан көтеріле беріп: «Мен бір ауыз сөз 
сөйлейін!» деп саңқ ете қалды. Сөйтті де, екі жағынан 
екі жеңінен тартып шешуге көмектескен плащын 
Исламғали екеуіміздің алдымызға тастай салып, мінбеге 
беттеді. Жұрт тымтырыс. Төрдегі үшеу де үнтүнсіз. 

– Мәселені әбден кесіппішіп шешіп қойған екенсіздер. 
Жарайды, қайырлы болсын. Бірақ, біз осы арада мына 
Әділшайыққа разылық сөзімізді айтуға тиіспіз. Тізгін 
қолына қиын кезде тисе де, елді тығырықтан шығаруға 
бар күшжігерін жұмсап, жұмысын жақсы істеді. 
«Әкім бол, халқыңа жақын бол!» демекші, бұл жұртқа 
өте жақын, нағыз білгір басшы болды. Қазір – нағыз 
кемеліңе келген қайраткер кезі... Алдынан жарылқасын!, 
– деп сәл тыныстаған Түкең енді жаңа тағайындалған 
әкімге бұрылды. – Қарағым, саған да сәттілік тілеймін! 
Әйткенмен де бір ескертпеміз бар: біздің ауданда іскер 
азаматтар көп. Кешегі кеңестік кезеңде де, одан кейін де 
ауданды алға сүйреп, атақдаңқын шығарған солардың 
аға буыны, бүгінгілер де – солардың ұрпақтары! 
Сондықтан біреудің баласын, біреудің балдызын сырттан 
сүйрелеп әкеп қызметке қоюдың қажеті жоқ. Өзімізде де 
мықты кадрлар жеткілікті!

Ағамыздың өңменінен өткізе шегелей айтқан сөзіне 
жауап ретінде жаңа басшы «Жарайды ақсақал, жарайды» 
деп жұрттың көзінше қайтақайта басын шұлғыды.

Осындай елдік мәселенің мәнжайы қозғалған 
басқосудан соң тағы да өзара шағын мәжіліс құру – 
тонның ішкі бауындай жақын жүретін тобымыздың 
бұлжымайтын дәстүрі. Сол әдетпен ұзамайақ Түкеңнің 
берекелі дастарханының басында отырғамыз. Кенет, 
үй телефоны «шыр» ете түсті. Желі жібін шұбыртып 
немересі әкеп берген трубканы құлағына тосқан 
ағамыздың дауыс ырғағы мен сөз барысынан бірден 
аңғардық: бұл  бүгінгі басқосудағы ағалық ықыласына 
бола алғысын білдірген Әділшайық інісі еді. «Әттеген
ай, Жаркент үшін ол әлі талай жақсылық жасар еді...» 
деп күрсініп койды телефон трубкасын қайтарып жатып. 

Ағамыздың болашағы бар жастарды бауырына тар
тып, қадамдарын әрдайым қадағалап жүретін, қажет 
кезінде қолтығынан демеп жіберетін жақсы қасиеті бар. 
Оны өздері де айтудайақ айтып, жазудайақ жазып жүр. 
Ел алдында жүрген аудан азаматтарының абыройын 

арттырып, лайықты бағалануына ықпал еткеніне де сан 
мәрте куә болғамыз. 

Бір мысал: тоқсаныншы жылдардағы қиын шақ. 
«Балапан басына, тұрымтай тұсына» тартып, елдің әл
ауқаты әлсіреген кез. Әнші Мырзахмет, ғалым Сәрсенбі 
сияқты бірқатар ағаларымыздың мерейтойлары тура сол 
тауқыметті мезетпен тұспатұс келгенін көрмейсіз бе? 
«Жоқ жомарттың қолын байлайды» деп ақталуға да бо
лар. Әйтсе де ел емеспіз бе, жұрт емеспіз бе?! Арамыз
дан суырылып шығып, туған өлкеміздің атақдаңқын 
асқақтатып жүрген арда ұлдарды неге ұлықтай алмай
мыз?! «Ерім» деп елі еміренбесе, «елім» деп екпіндетіп 
шыға келер ер жігіт қайдан болсын? Халықтың қарын 
қамын күйттеген жөнақ. Алайда, рухани жұтаңдықтың 
зардабы одан бір мысқал кем емесау. Өліара кезең өтер
кетер, ал адами құндылық мәңгі жасай бермек! Аудан 
атынан бірбір «темір тұлпар» сыйға алған азаматтар 
сонымен байып кетпес. Дегенмен, жерлестерінің ыстық 
ықыласы ғылымбілім мен өнер өлкесі өкілдерінің ша
бытына қанат байлап, жігеркүшін еселей түсетіні айқын. 

Осы мәселе туралы ақырын айтып, батырып айтып, 
ақыры басшыларды көндірген Түкеңнің бетбеделіне де 
талай рет тәнті болғамыз. Алпыс жылдығына құрметті 
қонақ болып ауданға бірге келген Бекеңнің –  жазушы 
Бексұлтан ағамыздың досы Дулат Исабековке өз атынан 
ат мінгізген мырзалығын да өз көзімізбен көргеміз.

Иә, өнерпаздарға деген ынтаықыласы өте өзгеше еді. 
«Жаркентке Дәнеш келе жатыр» дегенді естігенненақ 
дүбірлете думандатып дайындыққа кірісетін. Оразақын, 
Әбен ағаларды да сағына тосып жүретін. Тоқбай, Сәрсен, 
Жанұзақ, Қасымқан, Қалибек, Сүлеймен, Исламғали, 
тағы басқа да ниеттес, тілектес, серіктестері қадірменді 
қонақтарды күтіп алған кезден –  шығарып салу сәтіне 
дейін үйіріліп қасынан шықпайтын. Дәкеңнен қөз жазып 
қалған соң кейінірек жиынтойда кездесе қалған жер
де ыңғайын тауып, Бақберген, Абылай, Нұржан сынды 
шәкірттеріне сүйікті досының әнін салғызып, сүйсіне 
тыңдап отыратын. Кейде жанарлары жасаурап, қамығып 
отырғанын да байқайтынбыз.

Рухы мықты жан емес пе, бірақ, тез серпілетін. Арғы
бергі жақтағы тарихтан тартып, тағылымды әңгіменің 
тиегін ағытатын. Шежіреден сыр шертіп, көбінесе ел 
басынан өткенкеткен уақиғаларды суша сапыратын. Ан
дасанда жақсы көретін ақындарының жырларын жатқа 
оқып, екіүш шумақты төгіптөгіп жіберетіні де болушы 
еді. Қалт тұра қалып: 

...Мен сені сағынғанда, 
Қарамай жауынға, дауылдарға, 
Қарсы қарап жүземін ағындарға, 
Кеудемде қимылдаған жаным барда, – деп жас 

жігітше ширақ қимылдап, қолдарын сермепсермеп 
жібергенде кәнігі актерлерден аумай қалатын. «Енді 
Мұқағалидың мына өлеңіне Дәкең жазған әнді тыңдап 
көріңдер» дейтін де: «Аққулар, қош болыңдар!...» деп 
баяулата бастап, тереңнен тыныс ала әуендететін. Әннің 
құдіретіай десеңізші! Айналадағы ағайын сілтідей ты
нып тыңдайтын. Арасында аққудың көгілдіріндей болып 
үлбіреген қызқырқынның да ағаның әуеніне үздіге құлақ 
түріп, бойлары балқып отырғанын байқайтынбыз...

«Өлең» демекші, 1995 жылы Алматыдағы «Ғылым» 
баспасынан ағаның «Жырларым – менің сырларым» 
атты кітабы шыққан. Сол жинақтың 19бетіндегі «Ана 
зиратының басында» атты өлеңінде:

...Есімде қуанышты күлген көзің,
Он бесте аққараны білген кезім,
Құлжадан демалысқа келгенімде,
Құшақтап жылап тұрып сүйген кезің.
Сол екен қоштасқаның ақырғы рет,
Тоқтапты қырық жаста ғазиз жүрек,
Міне енді, жиырма бір жас Сізден үлкен,
Келіп тұр тұңғыш ұлың Өзіңді іздеп.., – деген 

шумақтар бар екен. Осы жырын арғы бетке – Қытай 
Халық Республикасына тұңғыш рет барған сапарында 
1991 жылғы 24 сәуірде жазған екен. Өлеңдегі дерекке 
ден қойсақ, сол кезде Түкең алпыс бір жаста болыпты. 
Сезімі сәулелі, сөзі кестелі, көңілі нәзік жанның осынау 
жүрекжарды жыр жолдары еріксіз жанды тебірентеді.  

Жалпы, «Сөз қадірін – өз қадірім» деп, тілдің 
қасиетін әспеттеп, кепиетінен сескенетін адам ғана 
туған ұлтының туын биіктен желбірете алады. Өйткені, 
тіл – ұлттың жаны, тіршілігінің мәні. Төл тілі жоқ ұлтты 
дербес ел деп тану қиын. Ұлтымыздың ұлы ұстазы 
Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай: «Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады!». Эссеміздің басында айтып 
өткеніміздей Тұрғанғазы аға туған тіліміздің тұғырын 
биіктеткен тұлға ретінде көңіл көкжиегімізде берік 
қонақтап қалған қаһарман. Ол сол бір Компартияның 
қылышынан қан тамып тұрған кезеңнің өзінде дүйім 
жұрттың алдында қасқайып тұрып ана тіліміз – қазақ 
тілінің абыройын арттырды, айбынын асырды. Сол 
арқылы ұлтымыздың рухын тірілтіп, қандастарымызға 
– сенім, мейманасы тасқандарға – сес танытты. Мен ол 
кісінің тәу етер Тәуелсіздігіміздің арайлы таңы атқан 
соң мемлекеттік мәртебе алған ана тілімізді ардақтау, 
ұлттық салтдәстүрімізді ұлықтау, ата тегімізді түгендеп, 
шежіре кітап шығару, мектептер мен елді мекендердің, 
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сондайақ көшелердің атауларын тари
хи әділеттілікке сай өзгерту, тағы басқа 
да толып жатқан осы тақылеттес игілікті 
істерге жөнжоба сілтеп, көшбасшылық 
жасаған қадамдарын түгендемейақ, бір 
ғана жақсылығын тілге тиек етейін. 86
дағы «Желтоқсан көтерілісінен», одан 
кейінгі «Азат» азаматтық қозғалысының 
қарқынды қарекетінен жүрегі шайлығып 
қалған шендішекпенділер «Қазақ тілі» 
қоғамына да алғаш үрке қарап, аяқтарын 
аңдап басқаны айдай ақиқат. Аудандағы 
жағдайдың жөні бір бөлек, сол шақта атақты 
«Октябрдің 40 жылдығы» сияқты агро
фирмада бүкіл Жаркентті дүр сілкіндірген 
айрықша жаңалық жарқ етті. Басқарушылық 
құрамында бірнеше ұлттың өкілі қызмет 
істейтін, ісқағаздары өндірісінде негізінен 
орыс тілі үстемдік ететін шаруашылықта 
«Қазақ тілі» қоғамының біріккен комитеті» 
деген құрылым өмірге келді. Кезінде 
колхозға қараған оншақты ауылдардың 
барлығында қоғамның бастауыш ұйымдары 
құрылып, олар осы комитетке біріктірілді. 
Комитеттің төрағасы болып белгілі ақын, 
байырғы ұстаз Тоқбай Исабеков сай
ланды. Комитетке орталықтан арнайы 
кеңсе, штаттық қызмет бірліктері бөлініп, 
қызметтік көлік берілді. Ә дегендеақ, 
кызметін агрофирманың атауын «Әділет» 
деген әділетті атаумен ауыстырудан бастаған 
тіл жанашырларының жұмыстары жанда
нып сала берді. Ең бастысы – бұл жайдарман 
жаңалық аудандағы басқа ауылдарға қозғау 
салып, қоғамның жұмысы кең қанат жайды. 

Қазір айтуға ғана оңай. Ал кезінде осы 
жұмысты жүзеге асыруға қаншалықты 
қажырқайрат жұмсалды десеңізші. «Бат
пандап кірген ауру мысқалддап шығады» 
демекші, сірескен жаны сірі советтік 
системаға сыналап кіріп, жаңа жағдайға 
бейімдеу үшін темірдей төзім, майдан қыл 
суырғандай икемділік қажет болғаны анық. 
(Тіпті шектен шыққан «бетонбеттерге» 
ебін тауып тізені батырып жіберу де іс бары-
сын жеделдеткені жасырын емес). Осындай 
құнды қасиеттер бойына бекем қалыптасқан 
тіл жанашырларының көшбасында 
идеялық жетекшісі болып Тұрғанғазы 
ағамыз жүргенін де біз жақсы білеміз.

Иә, осылайша жазиралы Жаркент 
жеріндегі рухани саланың сардары болған 
Тұрғанғазы ағаның жарқын істері жай
лы қанша айтсақ та жазарымыз таусы
ла қоймасы анық. Бұны көпшілік жақсы 
біледі. Сондықтан мен ол кісінің ауыл 
шаруашылығы өндірісін өркендетудегі 
қарымды қайраткерлігін сөз етуден саналы 
түрде айналып өттім, Өйткені осы жөнінде 
онымен сол кезде қоянқолтық етене еңбек 
еткен әріптестері егжейтегжейлі айтып та, 
жазып та жүр. Ал мен ағамыздың Арқас 
Алатауы аймағының абыз ақсақалы, рухани 
көшбасшысы ретіндегі тұлғалық қырларын 
түгендеуге талпындым, 

Жалпы, Ұлы Жібек жолы бойындағы көне 
де жаңа қала – Жаркентте Тұрғанғазыдай 
тұлғаның атында көше болуы – табиғи 
заңдылық тәрізді. Өйткені осы өңірде туып
өсті. Тағдырдың тауқыметімен шекара асса 
да, туған жерге қайта табан тіреді. Кезде
скен кедергіге қынжылса да, кері қадам 
басқан жоқ. Тоталитарлық жүйенің тепкісіне 
темірдей төзім танытты. Майысқан мезеті 
болса да, морт сынбады, мойымады. Қайта 
қажырқайратын қарсы қойып, қыннан 
суырған алмас кездіктей жарқжұрқ етті. 
Себебі, атамекеннің Арқастай Алатауына 
арқа сүйеп, туған топырағынан қуат алды. 
Сөйтіп, Компартияның қылышынан қан та
мып тұрған кездің өзінде өз ұлтының ана 
тілі мен арожданын жеке бас мүддесінен, 
қауіпсіздігінен жоғары қойды. Тәуелсіздік 
таңы атқаннан кейін бұл тұрғыдағы 
тегеурінін тіптен үдетті. Ақсақалдық жөн
жоба сілтеп, жергілікті биліктің назарын 
жазиралы Жаркент жұртының әлауқатын 
арттырумен қатар ауданда әлеуметтік 
әділеттілікті орнықтыруға аударды. «Бе
теге кеткенімен бел қалатынын, бектер 
кеткенімен ел қалатынын» ескертіп, азат 
ойлы, адуынды ақын Махамбетше «ақырып 
теңдік сұрады!» 

Ендеше, ел мүддесі жолында шен
шекпендімен шендесіп, қарапайым 
бұқарамен де біте қайнасқан Тұрғанғазы 
ағамызға тіршілігінде өзінің ізгілікті ізі қалған 
көшенің аты берілуі – өте құптарлық құрмет!

Нұрәділ БЕГІМБЕТ, 
Панфилов аудандық мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің бас маманы, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Ел ішінде батыр, билер жайлы 
айтылатын аңыз әңгімелер өте көп. 
Бұл аңыздарда ұрпағы мақтан еткен 
батырлар мен билер есімі жиі ата-
лып, олардың ел игілігі үшін атқарған 
істері жас ұрпаққа үлгі, өнеге етіледі. 
Сондайда ұлтымыздың тағылымы, 
дәстүрі бойға қуат, көңілге қуаныш 
сыйлайтынын сезінеміз. 

Менің де атабабаларым арасынан 
есімі елге аңыз болып тараған, қасиетті 
адамдар өткеніне қуанамын. Суан елінде 
от ауыз, орақ тілді билер баршылық. 
Солардың арасында менің ұлы бабам – 
Тұрсын руынан шыққан Баян би туралы 
айтылар аңыз да аз емес. 

Менің әкем Тойжікен Баян бидің 
үлкен ұлы Сапарбайдың бел баласы. 
Әкем өмірден ертелеу өтті. Бала кезімізде 
отбасы, ошақ қасындағы үлкендердің 
әңгімелерінен ұлы бабамыздың атағы 
алысқа тараған би, батыр болғанын еміс
еміс естігенімізбен, ол туралы жарытып 
ойға түйгеніміз шамалы. Оның есесіне 
кеңес кезеңінің бұлжымас тәртібіне 
бағынып, мұғалімдеріміз мектепте 
нені оқытып, үйретсе соны жадымызға 
сақтадық. Тек еліміз егемендік алып, 
ежелден ақылман, ардагер халқымыздың 
өткен тарихы қайта насихаттала 
бастағанда ғана батыр, би бабаларымыз
ды, даналарымызды жоқтағанымызды 
несіне жасырайық. Енді тарих 
тағылымындағы олқы шежірені там
тұмдап жинап, өз ұрпағымыздың сана
сын сараласақ та тәубе дейміз.

Менің ұлы атам Баян би шамамен 
ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір 
сүріп, қартайып тіршіліктен озар тұсы 
өткен жүз жылдықтың басына ілінді ме 
екен деп шамалаймын. Өйткені әбден 
қартайған шағында туыстары мен 
ұрпақтарын жинап өсиет айтқан екен. 
Бала кезден құлағымда қалған Баян 
бидің бұл өсиетінде: «Мен өмірден 
озған соң ақылманның қадірі қашқан, не 
істерін білмей елі сасқан заман келеді. 
Заң өзгереді, аталастың ауылдасқа қарай 
айыл тартқанын көз көреді. Тұрымтай 
тұсына зытқан заманда тозтозың 
шығып, тарыдай шашылуларың да 
мүмкін. Бірақ елу жылда ел жаңа деген, 
бас қосар күн туғанда, бауырдан безіп 
суыспаңдар», – деген екен.

Қазір үлкендер осы өсиетті жиі еске 
алып, «Әулие Баян бидің айтқаны ай
нымай келді» деп таңдай қағады. Бұлай 
дейтінім өткен ғасырдың жиырмасышы, 
отызыншы жылдарында Қарақойын 
өңірінің Айдарлы, Аққұдық, Ақарал 
аймақтарын мекендеген біздің рудың аза
маттары жаңа орнаған кеңес өкіметінің 
қырына ілігіп қысым көріпті. Қызыл 
қармаққа ілінбегенінің көпшілігі тарыдай 
шашылып қытай ауа көшкен екен. Содан 
өткен ғасырдың елуінші жылдарының 
екінші жартысында туған жерге қайта 
оралып, Баян атадан тараған ұрпақ бір 
шаңырақтың астына бас біріктіріппіз. 

Суан тайпасының басқа руларының 
шежірелерінде Тұрсын елінен шыққан 
Баян би туралы емісеміс деректер айты
лып қалады. Өзіміздің ауылдың қазіргі 
үлкені дейтін Сарыбел ауылында тұрған, 
қазір өмірден озған Ұлдахмет ақсақал 
көп аңыз әңгімелер айтатын. Ал бұл кісі 
Баян бидің Байбол деген інісінен тарай
тын Әуілбек, Сүгірбек, Қабылбектің 
соңғысының баласы – Жанәлінің ұрпағы.

Ұлдахмет Қабылбеков Сары
бел ауылында 1959 жылдан бастап 
зейнеткерлік демалысқа шыққан 1991 
жылға дейін атақты, екі мәрте Еңбек Ері 
Н.Н.Головацкий басқарған «Қазанның 
40 жылдығы» ұжымшарында озат шо
пан болып еңбек етті. Осы кісінің айту
ынша, жасында жәй шаруа баққан, ал
памса денелі, сөзі мәнісі үйлескен, ауыл 
арасының даудамайына әділдік айтып 
аты шыға бастаған Баянның би атану
ына атақты Соқыр бидің (Борық) әбден 
қартайған шағында өз ұрпағынан ізбасар 
таппай, аталас ағайын ішінде Баян есімді 
жас жігітке ел назары ауып жүргенін 
естіп, оны өзі жайлап отырған Түргенге 
шақыртады. Баянды біраз күн ауылында 
қонақ қылып, сөз саптауын бақылайды. 
Сонан соң Қарқара жәрмеңкесінде өтетін 
Албан, Суан, Қырғыз елінің билерінің 
бас қосуына ертіп алады да, жол жөнекей 
Албан ауылдарының біріндегі бұрын да
удан қалған бір тайдың мәселесін шеше 
кетуге бұрылады. 

Баратын бай ауылына кештетіп жет
се керек. Соқыр би (Борық) келді деген

Болашақты болжай 
білген Баян би

де үй иесі құрақ ұшып, аттан түсіріп, 
төріне шығарады. Дегенмен қысастығы 
ма, әлде шынымен басқа сояр мал бол
мады ма, әйтеуір шам жырағымен Соқыр 
би қонағының алдына кәрі қойын әкеліп 
бата алып сояды. Мұны жас Баян байқап 
отырады да, ет пісіп, би алдына қойдың 
басы әкелінгенде «Итіңді тарт, ошақтан!» 
деп жалшыға дауыс көтеріп зекиді. Қатты 
құйқаны шайнаңдатып Соқыр биді сөзге 
қалдырмау үшін жұрт назары қазан
ошақ жаққа ауғанда, Бидің алдындағы 
кәрі қойдың құйқасын жылдам сылып 
алып, өзі шайнамай жұта салады. Бидің 
жанында отырған балуан денелі жас 
Баянның бұл қаракетін сорпа сапы
рып отырған үй иесінің бәйбішесі ғана 
аңғарып қалыпты. Ел ұйқыға жатқанда 
жалшыны «Асқа ит тұмсығын тигіздің» 
деп жәбірлеген байды бәйбішесі басып, 
жас Баянның әрекетін айтады. Сонда 
бай өзінің жеңіліс тапқанын мойындап, 
үштөрт жылдан бері бермей жүрген 
даудан қалған тайдың қасына бесті ат 
қосып, қонақтарын құрметтеп аттанды
рыпты. Көпті көрген көнекөз қарт байдың 
қысастығын байқаған. Анығын айтқанда 
бұл Соқыр Бидің Баянды соңғы сынауы еді.

Шындығында Борық соқыр емес
ті, оның екі қабағы түксиіп, қастары 
көзін жауып тұратындықтан жас кезінде 
жеңгелері «Соқыр Борық» деп атап 
кетіпті. Осы қонақасынан кейін Соқыр би 
бесін намазын оқып болып, бойындағы 
белгі тұмарын жас Баянға беріп: 
«Тұрсын руының биі енді сен болып, 
мен сияқты атағың, әділдігің ел жұртыңа 
жайылсын» деп батасын беріпті. Осыдан 
кейін Соқыр би өзі тұратын Түрген шаб
дарда өмірден озып, сол жерге жерлен
ген. Соқыр бабамыз Түрген шабдардағы 
алма баққа жерленген екен. Оның ба
сына ұрпақтары мазар тұрғызып, көпке 
дейін шырақшы ұстаған көрінеді. 

Баян би – кезінде Суан руларының 
арасындағы даужанжалды әділ шешіп, 
елді елдестірген турашылдығымен 
беделі асқан адам болған. Оған бір мы
сал айтсақ, Байтүгейдің Сатай, Елшібек 
руларының атақты Дөнен биі мен 
Сатайдың Мұқа болысын татуластырып, 
елдестірген дейді. 

Оның әділдігіне тағы бір мысал 
аңыз әңгіме айтсам: Тоқарыстанның 
Мырзагелді руының биі Салпық өлген 
соң, оның балалары, ұлы жоқ әйеліне 
мұраға қалған Аққоян дейтін бәйгі атын 
тартып әкетіп, бидің өз асында додаға 
қосады. Мұның алдында Қаракемердегі 
Маман бидің асында үш жүздің 
жүйрігінің ішінен озық келген Аққоян 
тағы да алдына тұлпар салмайды. Асқа 
келерде Салпықтың жесірінің зарын 
естіген Баян би  барымташыға бәйгені 
бергізбей, оның әлімжеттік қарекетін 
дауға салып, асқа жиналған билер мен 
ел ағаларына: «Ағайын әділдік болса 
бәйгені Баян алады, болмаса Аққоян 
алады!» деп тұжырымдапты. Бел 
жайлауындағы даудан кейін бас бәйгеге 
тігілген атан түйенің тізгінін қазылар 
Баянның қолына ұстатқан екен. Баян би 
атына мініп, түйені жетектеп, үнтүнсіз 
қыр асып кеткенде асқа жиналған жұрт 
«Би қайда барады?» деп таңырқапты. 
Көп ұзамай асқа келген би, болыстарға 
«Салпықтың жесірінің үйіне келсін» 

деген хабар жетеді. Сонда ғана мән
жайға түсінген ел, Баян бидің әділдігіне 
тәнті болған, бәйге атының иесіне 
қайтатынына күмәнсіз сенген екен. 
Осы оқиғадан кейін Жетісу аймағында 
«Түргеннен Баян би келді, бәйгеден 
Аққоян келді, бәйгені Баян би ала ма, жоқ 
Аққоян ала ма»,  деген аңыз тараған.

Бұл айтылғандардың бәрі бидің 
бүгінгі ұрпақтарының құлағына жеткені 
ғана. Тіршілігінде талай тайталасты әділ 
шешіп, ағайынды елдестіріп, бірінебірін 
табыстырып өткен би атамыздың атын 
асқақтатар көп оқиғалар көмескі күйінде 
қалып отыр. Атағы Жетісу аймағына 
жайылған Баян би туралы іздей жүрсек әлі 
талай тың деректер табылар деген үмітіміз 
бар. Атамыздың көріпкелдік, айтқаны 
келетін әулиелік қасиеттері де болыпты.

Баян би жерленген орынды табу жо
лында біраз іздендім. Сөйтіп жүріп би 
жатқан қорымды Ақжазық ауылында 
тұратын аталас Жапар қария біледі екен 
деген сыбысты құлағым шалды. Сырт
та мал бағатын қарияны бірнеше мәрте 
іздеп барып жүріп, 2003 жылдың 31 
қаңтары күні жолықтырдым. Шынын
да ол кісі бидің бейітін білетін болып 
шықты. Бел жайлауына барар жолда 
Доланқара тауының батыс жағындағы 
Көлбастау деген жерде, жолдың бойын
да жатқанын айтты. Оны бұл кісіге 1958 
жылы, сол кезде жасы жетпістің мол 
ішіндегі Лайбек деген қария көрсетіпті. 
Лайбек қария жасы 1415 шамасындағы 
кезінде жайлауда қозы бағып жүріп, Баян 
бидің сол жерге жерленгеніне куә болған. 
Жапар қарияның дерегінің шындығына 
көзім жетті, сол жердеақ бидің қорымын 
көрсетуін сұрап жата кеп жабыстым. 
Жұма күні жолға шығатын болып келістік.

Қыс көзі қырау шақ болса да біз жолға 
жиналған жұманың күні шайдай ашық 
болатын. Қасыма балаларымды қосқанда 
жеті адам алып, Жапар қарияны жолбас
шы етіп ертелетіп Бел жайлауын бетке 
алып жүріп келеміз.

Әулиеағаштан асқанда күн 
бұлттанып, қар қылаулай бастады. Біз 
Доланқара тауына иек артқанда қар 
қатты жауып, көлігіміз дала жолында 
кібіртіктей бастады. Көлбастауға жет
кенде тізеден қар кешіп, көлігіміз қарды 
омбылап тығылды. Жапар қария осы 
төңіректе болатын деген жерге жеткен
де көлігіміз табандап тоқтады. Амал 
жоқ ары беттей алмадық, дегенмен жол 
жиегін шолып жүріп, қалың қар басқан 
аймақта үй орынындай жердің қарауытып 
жатқанын көріп, соған беттедім. Таң 
қалдым, ашық далада шынында да үй 
орынындай жер қарайып, қарсыз жа
тыр. Жаныма Жапар қарияны шақырғам, 
әлгіні көргенде Жапар ақсақал қуанып 
кетті, «Осы сенің атаңның қорымы, жа
нында тағы екіүш адам жерленген»,  
деді. Өз көзіме өзім сенбедім, әулиенің 
аруағы бізді тоқтатқандай болды...

Кейін сол қорымға ас беріп, құран 
оқытып, Баян би белгісін орнаттық.

Санат ТОЙЖІКЕНҰЛЫ,
 Баян бидің шөбересі.

 Жаркент қаласы.
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Осыған дейін белгілі педагог, профессор Қазна 
Аймағамбетқызының алыс жатқан Ақтөбе өңірінен 
Алматыға білім іздеп аттанғанына байланысты өмір жолы 
туралы үзінді әңгімелер бергенбіз. Енді кейін оралып, нақ 
балалық шағының қандай ортада өткенін әңгімелекпіз.

(Жалғасы. Басы өткен нөмірде – «Қуанышты күн»)
Екі иығымнан демалып, ышқынып жүгіріп келемін, аяғым 

аяғыма жұқпайды. Ентіккенде жүрегім алқымыма тығылып, 
енді азғана уақытта кеудемнен сыртқа атып шығатындай. Үлкен 
арбиған дарбазаға қарай қиғаштай жүгіремін. Осы қиғаштаған 
сәтте артыма да көз тастап үлгірем. Бұлай ышқынуымның себебі, 
артымнан төрт бала қуып келеді. Мені құтқарып келе жатқан 
кішкентайымнан үнемі жүгірумен шыныққан жүйріктігім бол
маса, мына жүгірмектерден құтыла алмас едім. Құдай оңдағанда 
менің көйлегімнің ұзындығы тіземненақ болғандықтан, 
жүгіргенде етегім аяғыма орала қоймайды. Жанталасқан 
қалпымда үйдің қақпасының алдына да таяп қалдым. Енді тек 
қақпа ашық болса ғой. Жолым болды, әншейінде дарбазаның 
қапсырылып тұратын кішкене есігі кешегі топсасы шығып 
кеткен күйде шалқалай қисайып, аңырайып ашық тұр екен. 
Ышқынған қалпымда оқ бойы озып келе жатқан мен есіктен 
ішке қарай оқтай атылдым. Қорада өз шаруасымен жүрген апам 
мені көріп, таңдана қарап, бірдеңе айтып та үлгірмеді, мен сол 
ышқынған бойымда үйге сүңгіп кеттім. Бұл менің балалық 
шағымда, әсіресе, бастауыш кластардағы кезімде жиі болып 
тұратын жағдай.

Мұның бәрі менің тентек мінезім мен тілімнен. Бүгін 
сабақтан кейін бір топ ұлқыз келе жатқанда кластағы үздік 
оқушы  Әміралин Қуандықты көре сала, «Әй, Әміре, жұртта 
қалған добыра» дедім. Бұл оның жанына тиетін сөз, себебі, 
оның отбасы өте кедей тұрады. Бірақ, өзі сабақты жақсы оқиды, 
кейде қарыны аш жүрсе де білдірмейді. Өзін кемітетін сөз 
айтқан адамды ол оңдырмайды. Менің сөзіме балалар ду күле 
бастағанда артта келе жатқан ол маған қарай тұра ұмтылды. Осы 
кезде қасқағымда қолымдағы матадан тігілген кітапқабымды 
қасымдағы қыздарға лақтыра салып, зыттымәй дейсің. 
Әрине, менің мұндайда сенетінім күшім емес, екі аяғым. Үйге 
енісімен ентіккен қалпымда алқымыма тығылған жүрегімді 
алақаныммен қос қолдап басып тұрып, сыртқа құлақ саламын. 
Есік алдындағы апамды көрісімен балалар шарт бұрылып, кейін 
кетті. Қайран балалықай, осындай қорқынышты, әрі қызықты 
жағдайлардың қаншамасын басымнан өткіздім десейші! Кейінгі 
кездерде күнделікті ақпарат көздерінен кездестіріп оқыған 
шығармаларымның ішінде ақын Темірғали Көпбайдың мына 
өлеңі есіме орала береді:

...Өмір емес өткен күннің барлығы,
 Өмір деген есте қалған күндерің. 
Шынында да, кез келген адам дүниеге келген соң өмір 

сүреді. Жақсы ма, жаман ба, Алланың нәсіп еткен күндерін 
кешеді. Бірақ, ешқашан естен кетпестей өмір бойы санаңда 
сақталатын, ретті жерінде ойыңа қайтып орала қалатын сәттер 
болады. Кейде аз ғана уақыттың ішінде дүниеден бездіріп, тіпті 
өмірден түңілтіп, тіршілік деген тек қана сұм күйзелістерден 
тұратын сияқты болған кездерің де көз алдыңа келе қалады. 
Әр адамның өмірі бір дастан. Сол дастанның әркім ғибрат ала
тын жақсы жағы да, кейде көңілге қона қоймайтын жағымсыз 
көлеңкелі тұстары да жеткілікті. Бірақ, қалай болғанда да, соның 
әр қайсысынан кейінгі жастардың өзіне керекті бір түйінін есіне 
тұтатыны анық.

Мен өзім кемпіршалдың қызы болдым. Мен туғанда анам 
қырықты, әкем алпысты алқындырған екен. Менің алдымдағы 
ұл балалары үнемі бесалтыға келгенде өле беріпті. Біреуі 
қызылшадан, енді бірі шешектен, тіл тиіп, деген сияқты, өлімге 
сылтау көп қой. Мен екі ұл бала тұрақтап, олардың біреуі беске, 
біреуі үшке келгенде дүние есігін ашқан соң әкем қатты қуанып, 
екі ұлдан кейін туған бұл «Қазна» болды деп, азан шақыртып, 
атымды соған байланысты қойыпты. Біздің жақта «қыз», «ұл» 
деп, баланы бөлмей, бәрін де бала дейді. Бірақ, екіүш жыл
дан кейін менің ол ағаларым да алты жасқа жете беріп, бірінен 
соң бірі дүние салады. Шешем менен кейін де екі ұл туды. Сол 
екеуінің де бірі, анамның сүт кенжесі  Бақыт мен тоғызыншы 
класқа көшкен жылы жазда суға кетті. Дүние есігін ашқалы 
шалқып жүрген балалық шағымды шайқалтып, алғаш рет 
қайғы дегеннің не екенін ұқтырып, жүрегімді өртеп, жанымды 
жанышқан сол оқиға еді.

Кемпіршал деп, жасына қарай айтқанмен, менің көкем 
(әкемді солай атайтынмын) сексенге келгенше шалдықты 
мойындаған емес. Ол сөз жүзіндегі асқақтату, не асыра сілтеу 
емес, әкемнің қажыры мен қайраты осылай айтуға душар етеді. 
Ол кісі жетпіс төрт жасқа толғанға дейін аудандық мал дайын
дайтын мекемеде мал қабылдаушы қызметін атқарды. Ырғыз 
ауданындағы бұл мекемені менің бала кезімде ең беделді қызмет 
ретінде, онан бай, онан құдыретті лауазым жоқтай ұғынатынмын.

Біздің Ырғыз ауданы Ақтөбе облысының шалғайында, шаңы 
шығып, құмы бұрқырап тұратын нағыз шөлейтте орналасқан. 
Кішкене жел тұрса болды, бұрқыраған шаң аспанға көтеріліп, 
құм үйіріп, ол желмен араласып ұйқытұйқы болып, қиыршық 
тастар бетке ұрып көзді аштырмайтын кездері де болады. 
Өлкеміздің бұл қатаң табиғатын аз да болса, жұмсартып, тыны
стандырып тұратын қаланың шет жағын ала ағып жатқан үлкен 
Ырғыз өзені. Оның жанжағын қаптаған сыңсыған қоға аралас 
қамыс құрақтары өз бойына бүкіл тіршілікті жинап тұрғандай. 
Көктем шығысымен құс біткен сонда жиналып, қиқулаған әдемі 
әндерін салып, аппақ шағалалар, өзен үстінен жұлдызша ағып, 
құлдырай шүйіліп келіп, суға құйыла шаншылып, шабақтарды 
іліп түскенде бала біткен соны тамашалап, топтоп болып 
қызықтап қарап тұрамыз. Не деген көзмергендік десеңші! 
Көк аспанда шарықтай қалқып жүрген тұстан, төмендегі су 
ішінде қыбырлап жүрген кішкентай ғана шабақты қаншалықты 
тездікпен және дәлдікпен көздеп, бір тіршілік келесі тіршіліктің 
жанын қиып түсуі табиғаттың ғажап көрінісі ғой. 

БАЛАЛЫҚ ШАҚ

Жайма шуақ жаздың шыжып тұрған күнінде шикі кірпіштен 
салынған аласа үйлердің есік терезесін түгел жауып, күн 
түспестей етіп қараңғылап, тыныс тауып, жансақтап жатпасаң 
күйіп кетуге болады. Бірақ, күн қайтып, кешке таянған кез
де соғатын майда самалға жан біткен кеудесін тосып, сыртқа 
шығып, жанжақтың бәрін ашып желпініп, үй ішін желдетіп, 
біраз жеңілдеп қалады.

 Мұндайда аула ішіне су сеуіп, тазартып сыпырып, жағалай 
жаю жайып, күнұзаққа қыспаққа түскендей болған адамның ты
нысы кеңіп, саялайды. Бұл сәтте таза ауаға демалғысы келген
дер алдымен тазартылған қара жерге ши тастайды, оның үстіне 
тықыр алашаларды жаяды, отыруға жұмсақ болу үшін алашаның 
үстіне киіз текеметтерді төсейді, енді осылардың үстіне жағалай 
құрақ көрпелер салынады. Не деген машақат десеңші! Ол 
төсектерді түнге қарай қайтадан үйге тасу қаншама күшті керек 
етеді. Әрине, мұндайда қабырғалары қайысып, тірсектері майы
сып, төсекорынды үйге қарай сүйреу балалардың үлесіне тиеді. 
Кейде бала біткен сол жайындылардың үстіне далаға жата сала
ды. Ондайда масахана құруға тура келеді.

Осындай құрғақшылық пен ыстықтан шыжып тұрған 
күндерде маңайдағы колхоздардан мемлекетке тапсыруға ай
дап келе жатқан ағылған төрт түлік мал, үйірүйір сиыр, жер 
қайысқан қотанқотан қой, ауданға жанжақтан келіп кіргенде 
онсыз да құмы бұрқылдап жататын көшенің шаңы аспанға 
атылып, маңайдың бәрі бозғылт тұманға айналады. Мал 
айдаушылардың қиқулаған дыбысы: өй, әк, шу, райт, әй арам 
қатқыр!  деп кең даланың айқайұйқайын шығарады.

Осы шақтарда алдына әкелген осыншама малдың бәрін 
үйіріп, оны басқарып айдап келгендерді өз аузына қаратып, әр 
түлікті жекелеп өлшеп, қабылдап, қабылдаған малды подхозға 
айдатып, жөнжөнімен орналастыратын менің көкемнен асқан 
бастық жоқ сияқты көрінетін маған. Оның үстіне менің түсінігім 
бойынша көкем ең беделді адам. Жұрттың көбісі «Айеке, балам 
оқуға жүретін еді, соның жол пұлына немесе қызым күйеуге 
шығатын болғандықтан, жасау мүлкін дайындауға ақша керек 
боп тұр, мына малымды дұрыстап қабылдап, реттеп беріңізші» 
деген сияқты неше түрлі тілектермен келгенде, көкем олардың 
бәрін де риза етіп сұраушының көңілінен шығатындай жағдайда 
атқарып жатады. Көкемнің қасынан бір елі қалмайтын мен 
оның бәрін есітіп тұрамын. Мұндайда күні түсіп тұрған жандар 
көкемнің қасында шаңшаң болып тұрған мені де назардан тыс 
қалдырмай, «Ау, мынау балаңыз өсіп қалыпты ғой, үлкен жігіт 
бол айналайын!» деп жалпақтайды. Әрине, мұның бәрі менің 
көкемнің беделі екенін мен сезінемін, мақтанамын.

Балалық шағымда жұрттың назарында болдым. Мен мек
тепке алты жастан аса бере бардым. Ол менің оқуға деген 
құштарлығымнан емес, көршідегі бірге өскен жолдастарым 
мектепке кеткенде менің сандалып жалғыз қалғаным намы
сыма тиіп, жылапсықтауыма байланысты еді. Оқудың не 
екенін білмесем де, өзім күнде түрлі ойын ойнап, әсіресе, 
доп ойнағанда Айткүлден қалыспай, ол бір үйір балалар
ды басқарса, мен де келесі топтың атаманы ретінде үнемі 
алдыңғы шептен көрінетінмін. Енді, олардан қалып үй маңында 
сүмірейіп жүруден артық азап болмас! Айткүлдің менен екі жас, 
Хадишаның бір жас үлкендігі барын кейін білдім. Жылай бер
геннен кейін анам мені аудан орталығындағы ерекше көрініп 
тұратын Сталин атындағы мектепке жетектеп апарып, өзі та
нитын мұғалімге «Қарағым, мына бала жылап мазаны алды, 
осыны жолдастарының қасына отырғыз. Оқи алмаса, ең болма
са көзі үйренер, солармен бірге жүрсін» деп, жалынып, өтінді. 
Жоғарыда атаған екі қыздың екеуі де бастауыш сыныпта сабақ 
беретін Бәдигүл апайдың қыздары.

Мектепке барар жолда көшенің борпылдаған қалың құмына 
аяғыңды тығып алып, қайта суырып алғанда аяқ киіміңнен 
суылдап аққан құм бітпейақ, екіншісін сол құмға қайта 
сұғуға тура келеді. Осылайша жүзеге асатын жолаушылықтан 
жүрегің алқынып, кеудең көпсіп, әрең қозғаласың. Жеті жасқа 
толмаған баланы мектепке алмайтын болса да, үлкен адам келіп 
қиылғандықтан «Жарайды, отырғызайын, бірақ бір жасын қосып 
жазамын, оған ренжімейсіз. Мүмкін бірнеше күннен кейін өзі
ақ, оқығысы келмесе кетер»  деп, мұғалім мені қалдырды. 

Жолым болып, басқа балалардан қалыспай оқып кете бар
дым. Мектептің үшінші сыныбын бітіргеннен кейінақ, көкем 
мені қасына ертіп, мал қабылдайтын кезде жәрдемдесуге апа
ратын. Көкем ертемен тұрысымен, «Қазтайжан тұр, шәйіңді 
іш, киін, мал қабылдаймыз» дейді. Колхоздардың үкіметке мал 
тапсыруы үнемі жазғы демалыс кезіне сәйкес келеді. Апам 
алғашында шоши сөйлеп, «Қойшы тәйірі, онысы несі, қаршадай 
баланы мал қабылдауға апарам дегені, ұйқысы қанып демал
сын, оқудан да шаршап шыққан жоқ па?» деп баж ете қалады. 
Өзі қашқалы тұрған қоянға тәйт деген соң не сорым» деген
дей, маған көкемнің айтуы мұң, атып тұрып киіне бастаймын. 
Өйткені, мен үшін мал қабылдаудан асқан қызық жоқ. 

Бұл ешбір қыз бала өз өмірінде көрмеген, көрсе де, мен 
сияқты оның дәл ортасында болмаған, қызық дүние. Көкеммен 
бірге томпаңдай басып, «Заготскот» мекемесінің ол шеті мен 
бұл шеті атшаптырымдай үлкен ауласына енгенде аңыраған, 
мөңіреген, маңыраған, кісінеген, жалпы айтқанда ушу, азан
қазан, айқайұйқай дүниеге еніп кетемін. Мекеменің кең 
ауласының шикі кірпіштен қаланған дуалдарының әр жері 
құлап, аңқиып қалғандықтан, ол кетіктерден малдар сыртқа 
шығып, басқа қораларға кіріп кетпеуі үшін колхозшылар сол 
ашық жерлерге тұрып алып, малдарды айқайлап қайырумен бо
лады. Олардың «әк, өй, арам қатқыр, шекәй» деп айқай салған 
дауыстары да күнұзаққа бір тынбайды. 

Көкем мал қабылдайтын үлкен кең сарайға кіріп, таза 
киімдерін шешіп, шаңға төтеп беретін, жұмыс киімін киеді. 
Мені жетектеп әкеліп, жанжағы ырымжырым, шаңшаң ағаш 
үстелдің бетін қолына түскен кез келген шүберекпен сүртіп
сүртіп жіберіп, оның май мен кірден көрінбейтін үстіне газетті 
төсеп, енді сол жерде қағаз жазуға ыңғайлы болсын деген 
үмітпен, мынаған отыр балам деп, сықырсықыр етіп, төрт аяғы 
төрт жаққа тарбиған ағаш орындықты нұсқайды. Оның аяғы ғана 
емес, арқа сүйейтін белдігі де қисайып кеткен. Сондықтан, ол 
маған сүйеніш болатындай қызмет атқара алмайды, тек жерден 
гөрі жоғарылау болғандықтан, құйрық қойып көтеріңкі отыруға 
ғана келеді. Осыдан кейін көкем менің атқаратын қызметімді 
түсіндіреді. Ол «Квитанция» деген түбі біріктіріліп тігілген 
кішкене кітапшаны көрсетіп, онда қабылданған әрбір мал ту
ралы деректер жазылатынын айтады. Мәселен, қызыл сиыр, 1 
бас, 450 келі, немесе, «10 қой, 450 келі» тағы сол сияқты. Осы 
деректерден кейін, «высший, средный, низший» деген бірінен 
кейін бірі бағана бойынша жазылған жазу тұрады. Оның мәнін 
мен түсінбеймін, бірақ, әрбір сиыр туралы деректер жазу кезінде 
көкем маған «анау жоғарғы сөздің астын сыз» дейді. Ол семіз 
сиырды өлшегенде белгіленетін белгі екенін мен кейін жақсы 
түсіндім. Ал кейде, ортадағы сөздің астын сыз десе, төменгі 
сөздің астын сызу сирек кездеседі. Бұл колхоздардың малының 
қоңдылығын көрсететіндігін жүре бара білдім. Шаңы шығып 
жатқан үлкен залдың ортасында өте ауқымды жерді (шамамен 
ені 4, ұзындығы 6 метрдей) мал өлшейтін таразы алады. Оның 
жерге терең ендіре орналасқан бөлігінің тек беті ғана көрінеді. 
Таразының шеті мал шығып кетпейтіндей етіп, жағалай темір 
шардақпен қоршалған. Таразыға мал кіретін және шығатын бір
біріне қарсы орналасқан екі есігі бар. Қойларды топтобымен 
өлшегенде оларды таразыға бір серке бастап әкеледі. Әрбір 
топты өлшер кезде серкені шығарып жібереді. Мұндай серкені 
«Сатқын» дейді. Науқан кезінде түскі шәйді де сол жерден 
ішіп, қас қарайғанда үйге бірақ енеміз. Шаршап келгендіктен, 
тамақты шалапұла ішіп, апам нұсқаған жерге жетісімен ұйқыға 
кетемін. Ертең тағы ерте тұру үшін ерте жату керек. 

Дегенмен, мал келмей қалатын күндер де болады. Ондай
да күні бойы Ырғыз өзенінің тұзды суына 45 рет шомылып, 
жағалаудағы ақ қайраңға аунап, күнге күйіп, қара қайыстай 
болған денемізге аппақ тұз шаңдағы жабысып, шашымыз да, 
қасымыз да бозғылт тартып, беттің тұз сіңген терісі тырысып, 
қарасирақ қалыпқа түсеміз. Осындайда менің жағдайымды 
жасайтын біздің үйге күйеуі екеуі бірдей жәрдем беретін Нәке 
апай. Оның күйеуі Өтебай ағай тек біздің үйішінің аяқ киімін 
ғана тігетін етікші. Олар біздің бірнеше бөлмелі үлкен үйіміздің 
шет жағындағы бір бөлмеде тұрады. Ішіпжемі бізбен бірге. 
Солай бола тұра, апам үйден ұзағырақ кеткен жағдайда бұл 
кісі көршідегі Жағыппар ағай мен оның әйелін қосып алып, 
«бастаңғы» жасауға кіріседі. Маған ет тұратын сарайдың кілтін 
тауып әкелуді тапсырады. Алғашқы кездерде оның не екенін 
түсіне алмасам да, Нәке апай маған жақсылап түсіндіргеннен 
кейін, көңілдене көмектесетін болдым. 

«Бастаңғы» деген – апам басы ауырмау үшін, ол жоқта 
тығып дайындалатын дәмді тағамдар екен. Оны үй иесін жақсы 
көретін адамдар жейді, бірақ ол туралы ешкім білмеуі керек. 
Шынында да апамның басының сақинасы бар, запыран құсып, 
жатып қалады. Ал, мынау бас ауырмаудың оңай жолы болса, оған 
көмектеспеуге бола ма?! Оның үстіне бұл кісілердің дайындаған 
қуырдағы өте дәмді. Бұл жұмысты орындау үшін бәріміз де 
тездетіп қимылдаймыз. Жағыппар ағай мен Өтебай ағай ет ту
райды. Екі апай от жағып, етті турағантурағанынша қазанға са
лып тұрады. Мен де отын тасып көмектесемін. Қуырдақ алдыға 
келгенде бәріміз бұрынсоңды тамақ көрмегендей, бас саламыз. 
Оны асығаүсіге жәукемдеп болысымен, есік терезені ашып, 
үйді желдетеді. Сырттан бір шелектей таза құм әкеліп, оны са
лып жіберіп, қазанды ысыпысып қалғанда, түк болмағандай, 
қазан жарқырып шыға келеді. Ал құм болса, майды бойына тар
тып алып, қопқоңыр болып жұмбазданып қалады. Енді қазанды 
бірнеше қайтара жуады да, оның түбіне су құйып қояды.

Мұндай жағдай реті келгенде қайталанып тұрады және 
үнемі қуырдақ қуырылады. Бір күні апам қонаққа кетіп бара 
жатып, бір топ кілтті қалтасына салғанда оның камзолының 
қалтасын томпайтып тұрғанын байқап, «апа, қалтаң томпайып 
кетті ғой, кілтті салмасайшы» дегенім мұң екен, апам күліп 
жіберді. Маған қарап, «шынында да, бұл құрғырды салмайақ 
қояйын деп едім, сендердің еттің ең тәуірі сан етті, қонаққа 
салатын құнды мүшелерді кесетіндерің жаман дегені». Мен 
не дерімді білмей, «апа, сен ауырмасын деп қой» дедім де жы
лап жібердім. Қуырдақты бірге жеп, барлық ісәрекетке бірге 
қатыссам да, көңілімде осы ұрлық қой деген бір түрткіл тұратын. 
Соның әсері болу керек, өксіпөксіп жыладым. Апам қасыма 
келіп, «жылама, ол бастаңғы қазақтың салты ғой, бірақ екінші 
рет оларға айтып қой, қуырдаққа кез келген ет жарай береді. 
Құнды мүшелерге тимесін» деді. Сүйтіп, біз ізімізді білдірмедік 
деп, мәз болып жүрсек, апам баяғыданақ біледі екен. Ол кілтті 
қалтасынан алып, маған қарай лақтыра салды да, күлімдеген 
қалпында шығып кетті.

Қазна АЙМАҒАМБЕТОВА,
Алматы.


