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ДӘНЕШТІҢ 
ШЕКАРАДАҒЫ СОҢҒЫ 

КОНЦЕРТІ

Туған ел мен жердің тарихы туралы 
деректерді тауып, жинастырып бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялауды қолға 

алғанымызға да міне, екінші жыл. Осындай ізгі 
мақсат жолында ойымыз бен сөзіміз бір нүктеге 
түйіскен, біршама ел азаматтары басымыз қосылып, 
өз есебімізден кішігірім «Өлкетанушылық» топ 
жасақтадық. Топты ұйымдастырушы, негізгі идеяны 
ұсынып, бәрімізге ой тастаған жас та болса, бас 
болып жүрген республикаға танымал жазушы ініміз – 
Дархан Бейсенбекұлы. Бұл ұсынысты қолдаушылар 
мен (осы мақала авторы) және өзі ақын, тарихшы 
Молот Мұсаұлы, белгілі журналист Нұрәділ Бегімбет, 
сондай-ақ Садыр орта мектебінің директоры 
Рахметолла Қорғасбеков, жеке кәсіпкерлер Еркін 
Қасымбеков пен Серік Сманов және көлік жүргізуші 
көкталдық Марат ініміз. 

Міне, аталған шағын тобымыз таңғы сағат 7-ден 
30 минут кеткенде Лесновка мен Сарыбел тас 

жолының қиылысында бір кісідей жиылып, амандық-
саулық сұрасқан соң тездетіп үш көлікке бөлініп 
мініп, Лесновка ауылына қарай жолға шықтық. Жол 
талғамайтын жеңіл көліктерімізбен көзді ашып-
жұмғанша Лесновка ауылының үстіндегі Бабелян 
каналындағы көпірден өткен жердегі жолайырыққа 
келіп тоқтадық. Аялдап, таңғы оразамызды ашқан 
соң, баратын бағытымызды анықтап бір-бірімізге 
«Сәт сапар» тілеп, Еркін ағаны жолбасшылыққа 
сайлап алдық. 

Көтеріңкі көңіл күй, дабыр-дұбыр қалжыңмен 
көліктерімізге мініп, тұрған жерімізден біздер 
үшін ыңғайлы деп шешкен жолмен шығысқа 
қарай қиялай жүріп барып, Қарағаштың сайының 
үстіне жеткенде «Сарытау қайдасың» деп тіке 

солтүстікке бұрылып алып қара жолмен тауға 
қарай тартып кеттік. Негізгі мақсат – Бұрхан, 
Мойынши, Ниязақын сазы мен Сарытаудағы Сақ 
обаларын, таңбалы тастарды суретке түсіріп, 
аңыз әңгімелер мен жер атауларына қатысты 
мәліметтерді жинап, қағазға түсіру. Жеңіл 
көліктер бірімен-бірі жарысып жүйіткіп келеді. 
Кенет Қарағаштан өте бергенімізде шығыс 
тарапымыздағы «Полевой станның» көне үйі 
көзіме оттай басылды. 

Иә, мен мектепке бармай тұрған бала кезімде 
біз осы үйде тұрған едік, шамамен 4-5 жастамын-ау 
деймін. 

(Жалғасы 4-5-бетте)

Әділ деп атым 
шыққан Дөнен 

едім...
Жетісудың малға, жанға жайлы, 

өзенді-көлді баурайын көкорай 
шалғын жапқан, тау-тасы мен 
даласы талапты жанның тірлігіне 
құт беретін Жаркент өңірі тарихи 
оқиғалардың кейіпкерлеріне 
өте бай болып келеді. Б.з.д. 
III ғасыр мен б.з. IV ғасырына 
дейін 700 жылдай өмір сүрген 
Орта Азиядағы ертедегі алғашқы 
этникалық бірлестік күшті әскері 
мемлекеттік құрылымы болған. 
Үйсіндер шығысында ғұндармен, 
батысында Қаңлы тайпаларымен 
қанаттас отырды. Жетісу жерін 
мекендеген үйсіндердің тікелей 
ұрпағы Суан бабамыздан тараған 
ел қорғаған батырлар, жер дауы 
мен ел дауы үшін топқа түскен 
сұңғыла шешендер, қызыл тілдің 
қимылын халқы үшін жұмсаған 
билер, ру ақсақалдары көптеп 
шыққан.

Әділ деп атым шыққан Дөнен 
едім

Нақылдың көрдің бе әсте 
көнергенін.

Арғы атам Майқы биден 
қалғаннан соң,

Талай сөздің түбіне тереңдедім, 
– деп артына сөз қалдырған Суан 
ішіндегі Елшібек руынан тарайтын 
Дөнен Бітегенұлы XIX ғасырдың 
соңғы ширегі мен XX ғасырдың 
басында өмір сүріп, билікке 
араласып өткен айтулы тұлға.

Данышпан Абай қазақ жерін 
айдаһарша отарлаушы патша 
өкіметінің негізгі бұзық мақсаты 
қазақтардың айрандай ұйып 
отырған ұлттық-әлеуметтік құ-
ры лымын іркіттей іріту, шіл-
дей тоздыру, ыдырату үшін 
ұлт  тық мінезден айыруға күш 
салу саясатын жүргізгені отыз 
тоғызыншы қара сөзінде ашық 
атап өтеді. Ол «...мінездер 
бірін ші қазақ қоғамын өзін-өзі 
билеуден айыру. Басшылардан, 
яғни басқарушыдан айыру, би-
лікті сайлау арқылы белгілеу, 
сол алашапқын арқылы жұртты 
жік-жікке бөліп, дай-дай дауға 
түсіру. Жанжалдасқан, тартысқан 
екі жақтың басы бірікпеуін, 
осыны көздеп, күтіп отырған 
үшінші жаққа патша қойған орыс 
шенеуніктеріне жалған әділдік 
іздеп, оған ұрынуы. Осы мінездің 
ұсақтануы, намыс деген ардақты 
сөз жер болды» дейді. Біздің 
мақаламыздың негізгі кейіпкері 
Дөнен бидің ел ісіне араласуы 
Ресей империясының қазақ жерін 
түгелдей жаулап алғаннан кейін, 
біржолата тұқыртып, бағындыру 
үшін жүргізілген әкімшілік-
басқару жүйесіне тура келуі.

Ел арасындағы татулықты ту 
еткен, араздасқанды бітістіріп, 
ренжігендердің арасын реттеп, 
бірлікті, ағайындықты сақтауға ар 
мен намысты абыройлы ұстаудағы 
Дөнен бидің еңбегі қадірлеуге 
тұратын нәрсе. 
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...1959 жылдың мамыр айының 
10 жұлдызы Совет – Қытай 
шека расындағы Қытай иелігіне 
қарайтын Чипанзе қаласы 
маңындағы Чазы ауылының сәл 
төменгі жағындағы атшаптырым 
аумақ ығы-жығы халыққа толы. 
Атамекен Қазақстанға қайтып 
жатқан ел-жұртта есеп жоқ. Совет 
елшілігінің рұқсатын алғандар 
үлкен жүк машинасына жүктерін 
тиеп, өздері ортасына отырып, 
артта қалып бара жатқан ағайын-
туыс, жора-жолдас, көршілерімен 
қимай қоштасып иектері 
кемсеңдеп, қолдарын бұлғап көз 
жастарына ерік беруде. Рұқсаты 
жоқтар кезек күтіп тең-тең 
жүктерімен үнсіз отыр, айнала 
жасқа толған жанарлар, мұңлы 
жүздер, қым-қуыт қарбалас... Осы 
лекке жанұямызбен түгелдей тас 
түйін болып жиналған біздер де 
бір бүйірден келіп қосылдық. 

Әп-сәтте-ақ жақын сыйласымыз 
Айтқазы Қалпақбаев пен Дәнеш 
аға жолыға кетті, амандық-саулық 
сұрасқан соң Дәкең жұбайы Күлсім, 
қызы Сәлима, әкесі Рақыш пен шешесі 
Ақманардың да осында екендігін айтып 
үлгермей-ақ, Рақыш кәрия да келе 
қалды. Олардың бұнда келіп кезек күтіп 
жатқандарына да екі-үш күн болғанын 

өз ауыздарынан естідік. Жастайынан 
бірге өсіп, тойларда көкпарды бірге 
тартқан, қыз-келіншектермен талай 
айтысқа түскен, біздің елге күйеу 
болып келетін Рақыш қария мен әкем 
Ахметжан ақжарма әзіл-қалжыңға ерік 
беріп, хал-жағдай сұрасып, жүздеріне 
қуаныш ұялап, бір сергіп қалды. 
Атамекенге қатар ат басын бұрып, елге 
бірге баратындарына риясыз қуанып, 
бұл кездесуіміз қуаныштың басы 
болсын деп, жақсылыққа жорып жатты. 
Екі иінінен дем алған сары самауырдың 
шайына шөлдерін басқан қариялардың 
ендігі әңгімесінің әуені Совет – Қытай 
саясатына ауысты. 

Әкем Ахметжан «...сонау 1930 
жылдары Кеңес өкіметіне арқа сүйеген 
«қарашекпенділердің» атақонысты 
тар    тып алып, қазақтың қарсы кел ген -
дерін түрмеге қамап, итжеккенге ай-
датып, қалғандарын шекара асуға мәж-
бүр легенін, мұнда да қытай, мән жу мен 
сі бе-солаңдардың шеріктері ба сымызға 
«әң гіртаяқ» ойнатты, басқа түскен 
соң оған да көндік, енді міне, дәм 
тар тып атамекенге қайтып барамыз» 

Дәнештің шекарадағы соңғы концерті
– Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың жыл сайынғы 
Жолдауының қай-қайсысы да егемен 
еліміздің еңсесін тіктеу жолында бағалы 
бағыт-бағдар беруімен баурайтын. 
Биылғысы да сол игі қадамды баянды 
етіп, жан жақты да терең қамтылған 
құнды қағидаларымен қатты 

МҰҒАЛІМНІҢ МӘРТЕБЕСІН 
КӨТЕРГЕН ЖОЛДАУ БОЛДЫ –
Молот Солтанаев
қуантты. Бәрінен бұрын Президенттің 
педагогтердің беделін биіктету 
бағытындағы ой-байламдары айрықша 
тәнті етті, – дейді «Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру» атты Жолдауға орай 
өз пікірін білдірген ҚР Білім беру ісінің 
үздігі Молот Солтанаев. 

Ол – оқу-ағарту саласында 
жарты ғасырдай еңбек еткен, оның 
ішінде отыз жылдан астам басшылық 
қызметте болған байырғы ұстаз. «Білім 
беру ісінің үздігі», бірнеше медальдың 
иегері, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, бірнеше поэзиялық 
және прозалық кітаптардың авторы.

Молот Мұсаұлының пікірінше: 
«Ұстаз» деген сөздің «Отан», «Ар», 
«Адамгершілік» сияқты қасиетті 
ұғымдардың қатарында аталуы 
тегіннен-тегін емес. Өйткені кез 
келген елдің ертеңі – білімді буынның 
иелігінде болатынын ескерсек, онда 
оларды бүгінгі таңда тәрбиелеп жатқан 

педагогтардың рөлі орасан зор екені 
өз-өзінен-ақ белгілі.  Ұлт ұстазы, 
қазақ руханиятының көшбасшысы 
Ахмет Байтұрсынұлы: «Мектептің 
жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, 
мектебі де сондай болмақшы. Демек, 
мұғалім білімді болса, білген білімін 
басқаға үйрете білетін болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім алып 
шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, 
мектепке керегі – білімді, педагогика, 
методикадан хабардар, оқыта білетін 
мұғалім» депті.  Арада бір ғасыр өтсе 
де, Алаш арысының бұл сөзі әлі де күн 
тәртібінен түскен жоқ. Қайта жаһандану 
үрдісі белең ала бастаған бүгінгі күнде 
оның көкейкестілігі тіптен арта түсуде. 
Бұл мәселенің дұрыс шешім табуы – 
әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына 
қосылуға талпынып отырған қазіргідей 
кезеңде тіптен зор маңызға ие. Осындай 
сындарлы сәтте ұлтымыздың салт-
дәстүрін қадірлейтін, адами ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, 

ізденімпаз, шығармашыл, жаңалыққа 
жаны құмар интеллектілік потенциялы 
жоғары, өркениетке ынтығатын, білім 
мен ғылымның тереңіне үңіле білетін 
жеке тұлғаны қалыптастыру – жаңа 
формация мұғалімдерінің тікелей 
міндеті. 

– Мен Жолдаудың білім беру саласы 
мен жастарды тәрбиелеу туралы 
жазылған әр жолынан осындай рухты 
сезіндім. Және де ең қуантарлығы, осы 
орайдағы басты тұлға – педагогтардың 
беделін арттыру, оны арнайы заңмен 
бекемдеу жөніндегі өте орынды ұсынысты 
оқып, ерекше мерейлендім. Енді алдағы 
уақытта бұл заң жобасы жария түрде 
талқыланса деген тілегім бар. Сонда 
көпшілік өз іс-тәжірибелерінен көрген-
білген, көкейге түйген ой-пікірлерін 
ортаға салып, педагог мәртебесі туралы 
заңның заман талабына сай болуына 
көп септігін тигізеді. Жалпы, барша 
адам баласын ізгілікке, білімділік пен 
біліктілікке тәрбиелейтін мұғалімдердің 
мәртебесі ешқашан төмендемек емес, 
төмендемейді де! Өйткені адамзат барда 
адами құндылықтарды қастерлеп, ізгі 
амалдарға үндейтін ұстаз ұлағаты да 
мәңгілік жасай бермек! Елбасымыздың 
жаңа Жолдауы бұған көзімізді тағы да 
анық жеткізіп, сенімімізді арттырды, – 
дейді ардагер ұстаз. 

Еңбек ете білген адамның ешқашан, ешкімге есесі кетпек 
емес. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 

тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауына орай өз пікірін 
білдірген Алматы облысы Панфилов ауданы Үлкеншыған 
ауылдық округіне қарасты «Қант қызылшасының элиталық 
тұқымын өндіретін шаруашылық» мәртебесіне ие «Қамқорлық» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры 

Әлен Әбілмәжінұлы 
Жолдасовтың ой-
тұжырымы осындай.

–  Жолдаудың «Халық 
табысының өсуі» деген 
бірінші бөліміндегі  «Адам 
еңбекқор болып, өз кәсібін 
жақсы меңгергенде және 
лайықты жалақы алуға 
немесе жеке кәсіп ашып, 
оны дамытуға мүмкіндік 
болған кезде табыс 
артады» деген сөздер 
көкейіме қона кетті. Рас 
қой. Өз кәсібіңнің қыр-
сырын жетік меңгеріп, 
еселі еңбек етсең табысың 
да тасқындап, пайдаң да 
арта түспей ме?! Абай 
атамыздың  «Еңбек етсең 
ерінбей, Тояды қарның 

тіленбей» дегені де осындайда ойға оралады.  Осы бөлімнің  
бесінші басымдығындағы «Агроөнеркәсіп кешенінің әлуетін 
толық іске асыру керек. Мемлекеттік қолдаудың барлық 
шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды 
түрде тартуға бағыттау қажет.  Біз икемді әрі ыңғайлы 
стандарттарды енгізу және ауыл  шаруашылығы саласындағы 
беделді шетелдік мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту 
арқылы саланы басқарудың  үздік тәжірибесін пайдалануымыз 
керек» деген қағидалар да  өте орынды. Бұны біз өз іс-
тәжірибемізден жете түйсінгенміз: баршаға мәлім, қант 
қызылшасы  бұрын техникалық дақыл болып есептелсе, 
қазір стратегиялық өнімге айналды. Бүкіл елімізде  жергілікті 
қызылша тұқымын өсіретін жалғыз ғана шаруашылық 
болып есептелетін  біздің серіктестік  он бес  жылдан бері 
Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтымен және Украинаның биотехникалық қант 
қызылшасын өсіретін академиясымен тығыз байланыста 
жұмыс істеп келеді. Қызылшаның осы Жаркентке жерсінген 
«Казсиб – 14», «Айшолпан», Украинаның «Ялтушковская 
односемеянная – 30» сорттарын өсірудеміз.  Бұлардың шет 
елдерден жеткізілетін сорттардан еш кемдігі жоқ. Бағасы да 
аса қымбат емес. Сондықтан болар олардың тұқымдарына 
сұраныс күннен-күнге арта түсуде. Алматы облысындағы 
Көксу, Ақсу, Сарқан, Ескелді, Алакөл, ал Жамбыл облысындағы 
Байзақ, Жамбыл, Мерке және Шу аудандарындағы тәтті түбір 
өсіруге маманданған шаруа қожалықтары біраз жылдан бері 
бізбен тығыз қарым-қатынас орнатып, ортақ мүдде жолында 
ынтымақтаса еңбек етуде. Серіктестік қазір елімізге қажетті 
барлық қант қызылшасы тұқымының 11 пайызын қамтамасыз 
етеді. Алдағы уақытта осы табысымыз тіптен молая түсетіні 
сөзсіз. Елбасымыздың жаңа Жолдауы осы бағытта сенімімізді 
арттырып, құлшынысты күшейте түсті, – дейді серпінді еңбекті 
серік еткен серіктестік жетекшісі.

Әлен Жолдасов: Еңбекқор 
жанның қашанда есебі түгел

Жаркент өңіріндегі Үшарал 
ауылының іргесіндегі Ілебалық 
қаласының орны қазылуда.

Ежелгі Ұлы Жібек жолы 
өтетін Жаркент жері тұнған 
тарих: әйгілі Қашқар сапа рында 
Шоқан бабамыз түнеген Ақкент, 
айнала қоршалған биік те қалың 
қорғаны мен ішіндегі әртүрлі 
там там тықтары  арқылы қазір 
де аумағы анық айқындалып 
жатқан Түргенкент,  Басқұншы 
ауылының бас жағындағы  
қаптаған обалар, Қойбын шат-
қалынан батысқа қарай шыға 
берістегі Шолақсу төбесінен 
табылған балбал тас... Тізе 
берсең, әйтеуір, толып жатыр. 
Енді міне, жергілікті тұр-
ғындардың өзін  таң-тамаша 
етіп, бұл қатарға тағы бір 
тың да тосын жаңалық қо-
сылды. Әйгілі Түргенкент қор-
ғанының оңтүстігінде екі-үш 
шақырымдай жерде жатқан 
Үшарал ауылының шығыс ірге-
сінен тағы да бір қаланың орны 
табылды. 

Ауыл адамдары алдымен, ол 
жерден қорған  қалдықтарын 
аңғарған. Ондағы тастай қатты 
кірпіштерді қазып алып, қазан-
ошақ жасау, там  қалау, тағы 
басқа да сол тәрізді сан қилы 
қажеттіліктеріне жаратқан. 
Сөйте жүріп,  әр алуан пішіндегі  
тиын-тебендер тауып алған. 
Одан соң бұл тосын жаңалық 
тиісті орындардың назарына 
ілігіп, арнайы  археологиялық   
қазба жұмыстарына жалғасқан. 

– Бұл тарихи маңызы аса 
зор мекен – ХІІІ ғасырдағы 

«Ілебалық» қаласының орны. 
Мұнда қазір «Ғылымның дамуы» 
бағдарламасы аясындағы «Ғы-
лы ми зерттеулерді  гранттық 
қаржыландыру» бағыты негі-
зінде  «Ұлы Жібек жолы: қа-
лалар – рухани мәдениетті, 
конфессиялар  мен сакральды 
дәстүрлерді жақындастырудың 
орталығы»  тақырыбы бойынша  
жұмыс жүргізілуде. Нәтиже 
жаман емес. О бастағы ғылыми 
болжамдарымыздың барлығы 
шетінен дәлелденіп келеді, – 
дейді осындағы ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының жетекшісі,   елі-

мізге белгілі археолог,  тарих 
ғылымдарының кандидаты 
Дөкей Әбдікерімұлы Тәлеев.

Археологиялық қазбалар  
жүргізіліп жатқан жер әжеп-
тәуір аумақты алып жатыр 
екен. Соның ішінде  екі-үш 
метр тереңдікке дейін қазылып,  
құмды топырақтан аршылып, 
тазаланған үлкен ғимараттың 
орны  бірден көзге шалынады. 

– Мынау өз заманындағы өте 
ауқатты адамның моншасының 
орны, – дейді қазба жұмысын 
жүргізушілердің басшысы 
Әли Сералиев, – Міне, мынау 
– жуынатын бөлме. Еденін 
көрдіңіздер ме, табанына 
жалпақ тастар төселген. 
Мынау – отырып жуынатын  

тас  орындықтардың қалдығы. 
Ал  мына бөлме – ыстық булы 
орын. Едендегі дөңгелек тесік 
тұрбаны да байқап тұрған 
шығарсыздар. Ол канализация, 
яғни кәріз  жүйесіне жалғасқан.

Өзі де, сөзі де сергек Әли 
ініміздің әңгімесі сан қатпарлы 
тарих қойнауына санамыз 
арқылы  саяхат жасатып, еріксіз 
тәнті етті. Ол  бұдан бұрын 
ежелгі  Отырар қаласының 
орнындағы қазба жұмыстарын 
жүзеге асыруға атсалысқан 
тәжірбиелі маман екен. Мұнда 
да Фараби Ераханов, Сағыныш 

Сыздықов,  тағы басқа да 
білікті  әріптестермен бірге 
асқан  ыждаһаттылық пен 
жоғары жауапкершілікті талап 
ететін  осынау аса маңызды істі  
мұқият атқарып жүр.

Бетті әзірлеген 
 Нұрәділ БЕГІМБЕТ

Жаркент өңіріндегі 
Үшарал ауылының 
іргесіндегі Ілебалық 

қаласының орны 
қазылуда
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...1959 жылдың мамыр айының 
10 жұлдызы Совет – Қытай 
шека расындағы Қытай иелігіне 
қарайтын Чипанзе қаласы 
маңындағы Чазы ауылының сәл 
төменгі жағындағы атшаптырым 
аумақ ығы-жығы халыққа толы. 
Атамекен Қазақстанға қайтып 
жатқан ел-жұртта есеп жоқ. Совет 
елшілігінің рұқсатын алғандар 
үлкен жүк машинасына жүктерін 
тиеп, өздері ортасына отырып, 
артта қалып бара жатқан ағайын-
туыс, жора-жолдас, көршілерімен 
қимай қоштасып иектері 
кемсеңдеп, қолдарын бұлғап көз 
жастарына ерік беруде. Рұқсаты 
жоқтар кезек күтіп тең-тең 
жүктерімен үнсіз отыр, айнала 
жасқа толған жанарлар, мұңлы 
жүздер, қым-қуыт қарбалас... Осы 
лекке жанұямызбен түгелдей тас 
түйін болып жиналған біздер де 
бір бүйірден келіп қосылдық. 

Әп-сәтте-ақ жақын сыйласымыз 
Айтқазы Қалпақбаев пен Дәнеш 
аға жолыға кетті, амандық-саулық 
сұрасқан соң Дәкең жұбайы Күлсім, 
қызы Сәлима, әкесі Рақыш пен шешесі 
Ақманардың да осында екендігін айтып 
үлгермей-ақ, Рақыш кәрия да келе 
қалды. Олардың бұнда келіп кезек күтіп 
жатқандарына да екі-үш күн болғанын 

өз ауыздарынан естідік. Жастайынан 
бірге өсіп, тойларда көкпарды бірге 
тартқан, қыз-келіншектермен талай 
айтысқа түскен, біздің елге күйеу 
болып келетін Рақыш қария мен әкем 
Ахметжан ақжарма әзіл-қалжыңға ерік 
беріп, хал-жағдай сұрасып, жүздеріне 
қуаныш ұялап, бір сергіп қалды. 
Атамекенге қатар ат басын бұрып, елге 
бірге баратындарына риясыз қуанып, 
бұл кездесуіміз қуаныштың басы 
болсын деп, жақсылыққа жорып жатты. 
Екі иінінен дем алған сары самауырдың 
шайына шөлдерін басқан қариялардың 
ендігі әңгімесінің әуені Совет – Қытай 
саясатына ауысты. 

Әкем Ахметжан «...сонау 1930 
жылдары Кеңес өкіметіне арқа сүйеген 
«қарашекпенділердің» атақонысты 
тар    тып алып, қазақтың қарсы кел ген -
дерін түрмеге қамап, итжеккенге ай-
датып, қалғандарын шекара асуға мәж-
бүр легенін, мұнда да қытай, мән жу мен 
сі бе-солаңдардың шеріктері ба сымызға 
«әң гіртаяқ» ойнатты, басқа түскен 
соң оған да көндік, енді міне, дәм 
тар тып атамекенге қайтып барамыз» 

Дәнештің шекарадағы соңғы концерті
деді. Өз кезегінде Рақыш аға сөзді 
одан әрі өрбітті «...Қытайдың го мин-
даңы қоқаңдап жүргенде Шығыс Түр-
кістан қозғалысы қарулы көтеріліске 
ұлас қанын, гоңсандаң мен гоминдаң 
бірлесіп Халық өкіметін құрып, «үшке», 
«беске» қарсы саясатын «ашылып 
сайрауға» ауыстырып, халықтың «қай-
мағының» атылып, шабылғанын» 
күр сіне еске алды. Одан коммуна 
құрылып, үлкен-кішіміз бір қазанға 
қарап қалдық, саптыаяққа ас құйып, 
са бына қарауыл қойған заманды да 
өткердік-ау» деп, екі иығы салбырап 
үн сіз отырып қалды. 

Жөткірініп қалып үнсіздікті бұзған 
Айтқазының әкесі Тұрлықожа тамағын 
бір кенеп алып, сөзді ары қарай 
жалғастырды: «...айдайтын итжеккені 
болмағандықтан, «қылмыскерлерді» 
халықтың көзінше атты, асты. Қысқасы, 
қазаққа заман тарылып, аспан жерге 
түсті деген осы дағы» деп атам қазақ 
айтқандай, «қайда барсаң Қорқыттың 
көрі» болған заман болды ғой», – деп, 
айналасындағылардың на за рын өзіне 
аудартып барып, олардың көкейінде 
тұрған ойды ортаға ақтарып салды. 
«Енді Советтегі өміріміз жақсы болып, 
ұрпағымыз өсіп-өнсе, бізде басқа 
арман жоқ қой» деген ізгі тілекпен 
сөзін аяқтады. Сөз арасында облыстық 
сақшының бастығы Қожаназар, дивизия 
командирі Ыбырайымбек, облыстық 
мәде ниет басқармасының бастығы 
Әлімжан Иембергендер де «анкет» 
толтырып туған жерге оралмақшы 
екендігі, мынау Дәнештің де облыстық 
театрдың директоры қызметін тастап, 
елге қайтып баратындығы да айтылды. 

Кеш кіріп, күн ұясына таяғанда 
алыс-жақын, жас-кәрісіне қарамай 
атағы аймаққа мәшһүр жезтаңдай 
әнші Дәнештің маңайына жиылып, әнін 
естіген, естімегені бар, Дәнешке қолқа 
салып, ән айтуын өтінді. Дәкең жиналған 
жұртқа емірене қарап алып, басын 
шұлғып, қоңыр домбырасының құлақ 
күйін келтірді де, екі иығын қомдап алып 
ән бастады. Әнді әнге ұластырып, әуенін 

төгілдіріп құйқылжытқанда, дауысы 
мың құбылады-ау, азаматымның. 
Тамам жұртты дарыны мен талантына 
тәнті еткен бұлбұл әнші көпшіліктің 
дуымен, қолдауымен жиырмаға жуық 
ән орындап, жиналғандардың  көңілін 
бір көтеріп тастады. 

Рухы көтеріліп, көздерінде 
қуаныштың нұры ойнаған ағайынның 
бәрі дән риза болып құлшына қол 
соғып, өнерпазға үлкен қошемет 
көрсетіп, жүрекжарды алғыстарын 
жаудырып жатты. Сөйтіп, ойламаған 
жерден халық сұранысынан туындаған 
осы бір ән кеші, Дәнештің өзі отыз 
жылдай өмірін өткізген Қытай 
жеріндегі соңғы әрі қоштасу ән кеші 
сияқты болып көрінді. «Туған жер 
мен өскен жердің екеуі де, екі түрлі 
ерекше сезімді тудырып, адам жанын 
тебірентпей қоймайды екен-ау деген 
қалың ойдың құшағында қалдым» деп 
әңгімесін аяқтап, жанарын алысқа 
қадаған күйде ой құшағында отырған 
нағашыма қарап мен де тез бойымды 
жинап алдым. Жүзінен жастық шағын 
еске алып, арғы беттегі туған жерге, 
өмір беріп аялап өсірген ата-анасына 
деген жылдар бойы сығымдалып 
жиналған сағыныштың табын 
байқадым. Әй, жалған-ай десеңші, 
өткенге ойша берілген ағамыздың 
жылдар бойы жүрегінің түкпірінде 
сақталып, сағыныштың сағымында 
елес болып қалып қойған, тіршілігінде 
ет жақындары болған, сол бір 
аяулы жандармен, ет жүрегі езіле 
мейірленіп, бейне бір үнсіз тілдесіп 
отырғандай кейпін көрдім... Бар 
зейініммен тыңдағаным соншалық, 
сол қариялармен бірге отырып, ән 
кешінде болып, сонау ел басына 
күн туып, ат ауыздықпен су ішкен 
аласапыран заманды көзбен көріп, 
бастан өткергендей әсерде болдым. 
Осы бір сәт санама маза бермегені 
сонша, одан көпке дейін арыла алмай 
әрі-сәрі күй кешкенім тағы бар...

Жанұзақ АҚТАНОВ

САЗДЫ ӘУЕН
Дәнеш Рақышевқа

 

Күйтабақпен тарап Дәнеш жыр-әні,
Күнде тыңдап жүрді Оңтүстік ұланы.
«Соға кет» деп сол кезде айтқан 
әндерің,
Сол жағымды солқылдатып жүр әлі…
 
Елге келіп, орындалды арманың,
Әсем әнмен атты арайлы таңдарың.
Сезімді әнде сен шырқаған бар ма мін?
Сазыңа елтіп, сұлуларды жырладық,

Салдық құрып, «Саясында алманың».
Тарландарды тыңдап жүрміз таңдап біз,
Салған әнің жүректерге  жалғапты із.
Жетісуды жырлаған соң жеткізіп,
Жәннат жерден 
жолықтырдым Жәннат қыз…
 
Талай кешіп жүрген кезді таң шығын,
Салады еске сазды әуенің бал шырын.
Атқа қалай мінгенімді білмеймін,
Арқаланып, әніменен  «Аңшының…»
 
Туған жерге тұмадай ән шығарып,
Елін сүйген ер едің ғой шын алып.
Арғы бетте абақтыда жатқанда,
Атам Ботай алған екен шығарып…
 
Тап болса да, тар жол, тайғақ қатер мың,
Қалмадың сен қыспағында жат елдің.
Әуезовтің  ықыласын аударып,
Әсет әнін Отанына әкелдің.
 
Азаттықпен ажарланып ел өңі,
Есіміңді  ардақтаумен келеді.
Әр қазақтың әлдилеген сезімін,
Әнің мәңгі қанат қаға береді!

Қазыбек  ИСА

Жанұзақ Ахметжанұлы 1941 жылы 
3-қаңтарда ҚХР Қорғас  ауданындағы 
Қаратасты ауылында 
туылған. Қазақстанға 1959 жылы оралып, 
1968 жылы Алматыдағы Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық институтының Химия-
биология бөлімін тәмәмдаған. 1978 жылы 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің шешімімен «Ерен 
еңбегі үшін» және «Қазақ ССР-нің оқу – ағарту 
ісінің үздік қызметкері» төсбелгісі, т.б. 
көптеген марапаттардың иегері. Жанұзақ 
Ахметжанұлының өмір жолы туралы 
газетіміздің алдағы  нөмірлерінің бірінде 
жариялаймыз. 
Жанұзақ Ахметжанұлының естелігін өңдеп, 
баспаға дайындаған Қали Ибрайымжанов. 

Жанұзақ 
АҚТАНОВ 
1941-2018 ж.
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Әкемнің не жұмыс істегені есімде жоқ, 
анам жұмысшыларға аспаз болатын және 
анамның сол Қарағаштың сайынан екі 

шелекпен су алып шығып келе жатқаны, содан кейін 
арғы беттегі биік беткейдің шығысқа қарай тұмсық 
болып айналған жерінде көкпар тартқан бір топ 
аттылардың бейнелері елестеді. Себебі бұл бейнелер 
менің сонау бала кезімнен жадымда сақталып қалған-
ды, неге екенін өзім де білмеймін. 

Сол тұмсықтан жоғары қарай Суанның Құдайберді 
руының Арыстан – Қабыланнан (екеуі егіз) тараған 
ұрпақтарының бейіті бар. Сәл жоғарыда назарым 
батысқа ауды. Иә, бұл Талдыкесік сонау көз ұшындағы 
Қожбанбет би кесенесі. Кеңес заманында, мектеп 
қабырғасында оқып жүргенде жылда осы Қарағашта 
жатып күзді күндері екі ай жүгері жинайтынбыз. 
Менің де бұл жаққа келмегеніме ширек ғасырдан 
асыпты. Зымыраған уақыт. Қарадала, Қарағаштың 
сайы, Талдыкесік менің бала күнімдегіден мүлде 
басқа, өзгеріп кетіпті. 

Одан әрі өзіміз жағалап келе жатқан Бұрхан 
каналынан батысқа қарай көпірден өтіп, біршама 
жүріп барып Құрашының сайына түстік. Құрашының 
сайымен өрлеп Бұрханның аузына дейінгі жолда 
байқағаным, Кеңес өкіметі кезіндегі қыстаулардың 
бұзылып, қирандылары мал көлеңкелейтін жерге 
айналып, ал Тәуелсіздіктен кейінгі жер алып шаруа 
қожалықтарын құрғандар осы заманға лайықты қора-
жайларын келістіріп салып алыпты. Айналасы жасыл 
желек, жайылып жүрген малда есеп жоқ, үй алдында 
бір-бір автокөлік, трактор тұр. Еңбектің арқасында 
жағдайларын да біраз көтеріп, шаруаларын 
тіктеп, жайланып, қор жинап алғанға ұқсайды. 
Аталарымыздың «бейнет түбі – зейнет» дегені рас-
ау... 

Сөйтіп, сайды өрлей Бұрханның аузына келгенде, 
бірден көзге түскені – жартылай құлаған еңселі 
кесене мен көне бейіттер. Бәріміз бірден еңселі 
кесенеге бет түзедік, міне керемет, сырты Құран 
аяттары жазылған және әсем ою-өрнектермен 
нақышталған, күйген қыш плитамен қапталыпты. 
Қыш плиталардың көлемі шамамен 20х60, ені 
5 см болады. Енді байқадық кесененің негізгі 
қабырғалары шикі кірпіштен күмбезімен қоса 
тұрғызылып, сыланып, әкпен сырланған соң сыртын 
біз айтып отырған оюлы өрнегі мен арабша жазуы бар 
керамикалық қыш плиталармен қаланып шығыпты. 
Есігі оңтүстік батысқа қараған күмбездің ішкі жағы 
да әсем кірпішпен көмкерілген, ортан белінде тағы 
да арабша жазулары бар. Жалпы, безендіруде 
төртбұрыш, ромб, шеңбер, жұлдызша, толқын, 
крестик тәрізді геометриялық фигуралар кеңінен 
қолданылып, өте әдемі үйлесім тапқан. Амал қанша, 
арабша хат танымағандықтан Құран аяттарын да, 
маңдайшадағы жазудың да не туралы жазылғанын 
оқи алмадық. 

Одан әрі, аталмыш кесенеден сәл жоғары шығыс 
жағында қазіргі заман құрылысшылары цементтелген 
іргетасқа отырғызған, төбесінде айы бар үлкен тас 
ескерткішті көрдік. Тастың екі жағына біздің қазіргі 
қолданып жүрген кириллицамен бұл бейітте кімдер 
жерленгені жазылыпты. Оқи отырып «бұл жерде 
Суанның әр руынан – Молақ, Дуан және басым 
бөлігі Құдайберді руының Бәйден, Тәсібек атасынан 
тарайтын біраз адамдардың жерленгенін білдік». 
Және бір білгеніміз – бұл қорымның 1800-1970 
жылдары аралығында қайтыс болған адамдардың 
мәңгілік мекеніне айналғандығы. Кесененің іші-
сыртын суретке түсіріп, өзіміз де естелік үшін суретке 
түстік те, жиналып батысты бетке алып, Мойыншиге 
қарай жылжыдық.

Біз Бұрханға 

(Басы 1-бетте)

Жолда тағы бір жартылай құлаған, сол құлаған 
жерлерін темірмен қайта қалпына келтірілген күмбезге 
жолықтық. Басына қойылған ескерткіш жазбадан 
Қошқар руының адамы Қанайұлы Сүгірбектің бейіті 
екендігін білдік (1851-1885ж.ж) яғни ІХ ғасырдың 
соңына жатады. Ары қарай Мойыншиге табан 
тіреп, ежелгі Сақ обаларын көріп аралап шықтық. 
Орталары ойылып түсіп кеткен, соған қарағанда 
ертеректе тоналып кеткенге ұқсайды. Беткі қабатты 
майда тастар көмкеріп жатыр, арасында түр-түсі 
өзгеше, беткі қабаты оймышталған, екінші жағы теп-
тегіс, адам қолымен әлде табиғаттың кереметі ме, 
таңбалары бар тастарды көріп таңырқап суретке де 
түсіріп алдық.

Біз тұрған жотаның төменгі жағындағы қыстаудан 
бізге қарай келе жатқан адам қарасы көрінді. 
Күттік, келгенде бірден таныдым, менің ауылдасым 
(Лесновка), менен бір сынып жоғары оқыған Мұрат 
Қайролдаұлы. Амандық-саулық сұрасқаннан кейін 
осы маңайда «таңбалы тастар, көне оба, қорғандар 
бар ма» деп сұрақтарды жаудырдық. Сәл ойланған 
Мұрат бауырым сөзін осы өзіміз тұрған жердің 
«Мойынши» аталуының себебі мен төменгі сайда 
тұрған мұсылманның бейітінен бастады. Батысқа 

қолын сермеп, Өсек өзенінің арғы бетіндегі 
Қойтастан, солтүстіктегі тауды нұсқап – Ақдала, 
Әріпжан тоғайы туралы айтып, бетін шығысқа 
бұрып – Сарықырқа, Күркілдек, жоғарыдағы биік 
таудың етегінің Сарытау аталатындығын айта келе, 
шығыстағы көз ұшында тұрған Ниязақын сазын, 
ары қарай Тастыбұлақ, Мәнжу жерлері екендігін 
айтып таныстырып өтті. Бала күнінен малда өскен 
емес пе, жер жағдайын жақсы білетіндігі бірден-ақ 
көрініп тұр. Біраз тізе бүгіп, шөл басып алған соң, 
Мұратқа алғысымызды айтып кері қайттық. Ендігі 
меже Ниязақын сазы, ондағы Сақ обаларын көріп 
суретке түсіру. Жайбарақат келе жатып Күркілдекке 
келгенде жолбасшымыз Ерекең отырған көлік кілт 
оңға бұрылып, еңселі, қора жайы келісті салынған 
үйді бетке алды. Үй артындағы арық бойына тоқтап, 
көліктен түсіп жатқан бізді «Қымызды ауылдан дәм 
татайық, жігіттер! Тауға келіп тұрып қымыз ішпей 
кеткеніміз ұят болар» – деді, Ерекең көңілді қалпы. 
Біз де қуана қоштап жатырымыз...

Ашық қабақпен қарсы алған орта жастағы жігіт 
ағасының руы Алдияр, есімі Жұмабай екенін білдік. 
Өзі Ерекеңе жиен болып келетінін, бұрыннан 
аралас-құралас екендігін сөз арасында байқап біліп 
отырдық. Жеңгеміз бірдемде дастарқан жайып, 
балқымыз да ортаға келді. Дәмі тіл үйіреді, шөлдеп 
келген біздер бір-екі кеседен тастап-тастап жібердік. 
Әзіл-қалжыңның серкесі Молот ағамыз күлдіргі 
әңгімелер мен қағытпа өлеңнің бір-екеуін айтып 
жіберіп, бәрімізді күлкіге қарық қылды. Өз кезегінде 
Нұрәділ аға, Дархан, Рахметолла, Серік ағалар да 
күлдіріп әзіл-қалжыңды бірінен кейін бірі іліп әкетіп 
отырды. Қымызбен шөл басып, күлкімен бір желпініп 
алған соң, үй иесіне алғысымызды жаудырып, қайта 
жолға шықтық. Әй, қазағымның пейілі де, ниеті де 
даласындай дарқан ғой! 

Жолбасшымыз Ерекеңнің көрсетуімен Ниязақын 
сазына да келіп жеттік. Иә, мүмкін кезінде көз 
сүріндірер жасыл желек болған шығар, бірақ өкінішке 
орай, дәл қазір біз көз тоқтатар сазды көрмедік. 
Айнала толған тас обалар, жорамалым жаңылдырмаса 
Сақтардікі-ау, шамасы. Осы сәт Рахметолла аға қызық 
әңгіме бастады, «...бұрындары осында келгенін, сәл 
жоғарырақта жерге тастан тізіліп жазылған жазу 
болғандығын» айтты, дереу іздеуге кірістік. Таптық. 
Расында екі обалар арасындағы қатар тізілген 
тастарды қанша рет аралап, жобалап, тұспалдап 
көрсек те, не суретке, не жазуға ұқсата алмадық. 
Тек, менің байқағаным, бұл тізілген тастардан көктегі 
шоқжұлдыздардың жердегі бейнесін көргендей 
болдым. Кім біледі..?! Бұл тастар сонау бағзы 
замандарда Күнге, айға, жұлдызға табынған ата-
бабаларымыздың тіршілігінде жасаған салттарының 

Ақкүмбез. 08.08.2018 жыл. Құрашы сайының бас жағында.

Бұрханның аузындағы Ақкүмбез
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барғанда...

жұқанасы болар, сол дәуірлерден 
бері жалғасып келе жатқан, киелі 
саналатын өлген бабаларының басына 
келіп мінәжат етудегі, аруақтардың 
рухына арналып орындалған діни 
рәсімдерінің белгісі болар деген 
ой түйдім. Себебі тастар тізбегінің 
кейбірі аспан көгінде кезегімен 
көрініп тұратын 12 шоқжұлдыздардың 
(зодиак) сұлбасына ұқсайды екен...

Міне, осындай қалың ойда тұрған 
мені, «...анау жердегі тастарда 
суреттер бар» деген дауыс селт 
еткізді. Тез бойымды жия қойып, 
амандасуға қолын созып келе жатқан 
Қанат құрдасқа қарсы жүрдім, 
амандастық. Жөн сұрасқан қалпы 
Қанат екеуміз төбені керлеп «таңбалы 
тасқа» қарай беттедік. «Міне, мынада 
сурет» деп, жалпақ қоңырқай тасты 
нұсқады. Төбесінен қарағанда 
ештеңе де жоқ, құрдасқа қарап 
«қане?» дегендей иек қақтым, «қара, 
анықтап қара» деді. Енді байқадым, 
күнге шағылысып көрінбей тұр екен 
ғой, бір жақ қырынан қарағанда 
көрінген тастағы суретке сүйсіне 
қарадым. Тамаша көрініс! Тастың 
беткі қабатын кертіп салған белгісіз 
суретші «алаңсыз келе жатқан арқар 
мен оның кішкентай екі лағының 
бейнесін» айнытпай бедерлепті. 
Суретке түсіріп, айналаның біраз 
жерін қарап шықтым, басқа таңбалы 
тасты көрмедім, көңілім толмай 
Қанатқа бұрылып «осы-ақ па?» 
дедім. Күлімсіреген қалпы қарап 
тұрған құрдасым сәл ойланып, «анау 

төбенің арғы жағында тағы бар» 
деді біз келген жақты нұсқап. «Жүр 
кеттік, онда» дедім мен де жолға 
ыңғайланып. Тобымыз осы жерде екіге 
бөліндік. Молот аға бастаған Еркін, 
Рахметолла, Серік, Дархандар сай 
табанындағы бұрқырап ағып жатқан 
Бұрхан өзенінің бойындағы Қанаттың 
үйіне апаратын жолға түсіп, біздер 
Қанат екеуміз Мараттың «Нивасына» 
отырып таңбалы тастарға беттедік. 

Діттеген жерімізге келіп таңбалы 
тастарды көріп қуанып қалдым: 
денесі жануар басында күн 
бейнеленген, арқарлар, тәутекелер, 
бұғы, жануарлардың төлдерін, атты 
адам бейнелерін бір-бірлеп суретке 
түсірдім. Сурет сапалы болу үшін 
құрдасым сырт киімін шешіп таңбалы 
тастарды күннен көлеңкелеп тұрды. 
Сурет түсіре жүріп түрлі сұрақтар 
қоюдамын, әңгіме арасында Қанаттан 
сәл төменде көрініп тұрған үйдің 

жанында мешіт болғандығын білдім. 
Бұрындары ғұмыр кешкен аталарымыз 
жан-жақтан жиналып, сол мешітте 
жұма намаздарын оқыған екен демесі 
бар ма..?! Осынау тау арасында мешіт 
салып, намазын қаза қылмаған, салт-
дәстүрін көздің қарашығындай сақтай 
білген, көкірек көзі ашық, өте сауатты 
болған ата-бабаларымыздың дініне 
беріктігі мені таң-тамаша қалдырды. 
Сонымен Күркілдек аталатын осы 
аймақтағы жұрнағы ғана қалған 
көне мешіттің де орнын суретке 
түсіріп алдым. Одан әрі төменде топ 
ағашпен бірнеше үйлер тұрған жерді 
қолымен нұсқаған Қанат құрдасымның 
айтуынша: «...ертеректе ол жерде 
Жамбыл атындағы колхоз болыпты, 
екі қатар көше толы үйлер мен орта 
мектептің болғандығын, кейін Кеңес 
үкіметі өткен ХХ ғасырдың 60-70 
жылдары ауылды жауып, халқын 
Лесновка, Нағарашы т.б. аудандағы 
ауылдарға таратып көшірткен екен». 
Біршама суреттер жинап, туған 
жер, ел жайлы қызықты ақпараттар 
алып, құрдасыма рақметімді айтып, 
көтеріңкі көңіл-күймен үйге апарар 
жолға түстік. Көлік терезесінен 
шығысқа көз тіктім, біз Бұрхан 
каналын жағалап келеміз, одан әрі 
қарай Тастыбастау, Мәнжу т.с.с. 
Міне, қызық, бұл қазақтың ағартушы 
ғалымы, саяхатшысы Ш.Уәлиханов 
(1856 ж.) Құлжаға сапары кезінде 
күнделігіне жазып кеткен Бұрхансу, 
осы маңай болар деп шамаладым. 
Ағартушы, саяхатшы қазақтың біртуар 

ұлы Шоқанның күнделігінен үзінді 
келтіре кетейік, ендеше: «2 август. 
...Біз үйеңкі бұтасының түбінде уақыт 
өткізіп, жорық тағамымызды ауызға 
алып отырған шағымызда, түйелер де 
өзеннен өтіп болып, жері отты, суы 
мол Бұрқансу өзеніне қарай беттеді. 
Ақыры біздің де атқамінер шағымыз 
жетті. Шай ішіп, шөліміз қанған соң 
серги түсіп, атқа міндік те қатты 
жүріп кеттік. ...Топырақ Үсектің арғы 
бетіндегі өзіміз өткен меңіреу даланың 
топырағындай болса да, асылы, 
мұнда өсімдіктер әлемінің анағұрлым 
қалың екендігі байқалады. Бидай мен 
тары, қонақ және жүгері егілген ұшы-
қиыры жоқ егістіктері бұл жерлердің 
көркін онан сайын түрлендіріп, 
құбылтып тұрды. Жайнаған жасыл 
жапырақты, майысып иілген биік 
жүгерінің масақтары, әсіресе көрікті» 
деп суреттеп кеткен қасиетті Бұрхан 
жері ғой бұл. (Ш.Уәлиханов, Тәңірі. 
Халықаралық Абай клубы, Жидебай 
2013 Шилі Өзек. 188б-ет.) Қытаймен 
шекараға дейін қаншама жер жатыр, 
қазақтың тауы мен даласының 
кеңдігінде шек жоқ.... 

Әне-міне дегенше, үйге де жетіп 
келдік. Бұрханның жағасындағы еңселі 
ағаштың саясына жайылған дастарқан 
басы ду-ду әңгіме, Ерекең домбыра 
тартып отыр. «Қали, Қали бар...» 
дегенге кім екен десем, өзіміздің 
Қақаң екен ғой – деп, бізден бірер 
жас үлкендігі бар ауылдасым Алдан 
арқа-жарқа болып қуана қарсы алды, 
құшақтасып амандастық. Дастарқан 
басында арғы-бергі тарихтан біраз 
әңгіме қозғалды, арада игі тілектер де 
айтылып түскі асымызды ішіп, шайға 
да қанып алдық.

Түскі үзілістен кейін ағалар 
буырқанған Бұрханның тастай суына 
түсіп, бойларын сергітті. Дархан, 
Қанат, Марат үшеуі атпен, Ерекең 
жаяулатып шығыс жақтағы төбені 
асып түсіп, Тастыбастаудағы таңбалы 
тастарды суретке түсіріп келді. 
Жиналып, үй иесі Қанат Баясыловқа, 
ауылдасым Алданға, ас-суын ұсынған 
келіндерге рақметімізді айтып, 
ризашылықпен қоштасып қалаға 

Сүгірбек Қанайұлының күмбезі (ХІХғ.)

Ниязақын сазы мен Бұрхан бойындағы ерте 
заман петроглифтері

бет түзедік. Содан тоқтамаған күйі 
бірталай қыстауларды басып өтіп, 
көлікпен жарысып ауыл сыртына дейін 
абалап шығарып салған иттерді артқа 
тастап, Молақ мешіттің маңындағы 
Мұхаметжан бастауына келіп бір-
ақ тоқтадық. Жолбасшы Ерекең бұл 
бастаудың суын ауыл адамдарының 
осы жерден арнайы емдікке алғызып 

саяхатымызға риза көңілмен қайта 
жиналып көлікке беттедік. Иә, 
қасиетіңнен айналайын туған жер, 
алтын бесік. Әлемде саған тең келер 
ештеңе де жоқ-ау... 

Туған жер төсінде көлікпен бірге 
тербеліп біз де келеміз, осындай 
жеріміз бар, еліміз бар дүниеде сірә, 
бізден бақытты адамдар жоқ шығар?! 

ішетінін, бастаудың иесі ақбас жылан 
екендігін айтып, қысқаша сипаттама 
беріп өтті. Домбыраны қолға алған 
Молот аға өзі шығарған жанға жағымды 
бір өлеңді шырқады, қайырмасының 
әуеніне ішінара біз де қосылып айтып 
отырдық.

Күн ұясына батып барады, біраз 
шаршап та қалыппыз. Жүрек жалғап, 
демімізді алған соң, бәріміз де бүгінгі 

Керемет бір тәтті сезім бойымды билеп, 
ұшқыр қиял көкке алып ұшса, көлік 
терезесінің сыртында дөңгеленген 
дүние қалып барады... 

08.08.2018
     Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ, 

тарихшы,                
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Өлкетанушылар

Ниязақын сазындағы Сақ обалары
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Мен 1996 жылдардан бастап 
осы мақаланы жазуға дейін 
алысты-жақынды ауылдарды 

аралап, Дөнен би айтыпты деген 
сөздерді там-тұмдап жинақтап беріп 
отырмын.

Бұрындары Басқұншы ауылында 
тұрған Әбдіманап ақсақалдан Алмалы 
ауылындағы Дөнен бидің немере 
қызы болып келетін Нұрбектің қызы 
Хауадан, Сарыбел ауылының ұлағатты 
қариясы Баймырза Ұлықпанұлынан, 
Пенжім ауылында тұратын  94 жасқа 
келіп отырған Нұрғали Нұрпейісұлынан  
жазып алынды. Көненің көзіндей, 
асылдың өзіндей етіп көңілдеріне 
қазына ретінде  сақтап келген 
қарияларымызға рақмет деуден артық 
ештеңеміз жоқ. Тағы бір ерекше құнды 
дүние – мына суреті қоса беріліп 
отырған  күміс жалатқан қола мөрі. 
Көздің қарашығындай етіп сақтап 
келген Дөнен бидің немере қызы Хауа 
Мұқа келінімен 2000-жылдардан кейін 
әңгіме барысында Дөнен би туралы 
айтылып, бұл мөр маған аманатқа 
беріліп, бүгін жарияға шығып отыр.

1867-1868 жылдары патша 
өкіметінің енгізген қазақ жерін билеп-
төстеу жөніндегі өзгерістер туралы 
«Ережесі» кең-байтақ өлкенің табиғи 
ресурстарын Ресей рыногіне тарту, 
халық есебін алу арқылы салық 
жинау ісін қайта құру. Осы арқылы 
орыс патшасының билігін мойындату 
саясаты тұрды. Төменнен жоғарыға 
дейін бақылау жүргізуді қадағалап 
отыру мақсатында 1708 жылы І Петр 
енгізген генерал-губернаторлық 
бес буынды басқару сатылы жүйесі 
қолданылды. Мұндағы айтпақ ойымыз 
– XVII ғасырдан бері қалыптасып, ел 
арасында билік құрып келе жатқан 
қазақ билерінің артықшылықтарына 
соққы беру мақсатында басқарудың 
ең төменгі билігіндегі болыстар мен 
билерге, ауыл старшындарына арнайы 
төсбелгілер мен аттары жазылған 
қоладан құйылған мөр жасауға рұқсат 
етілуі. Билер де болыстар секілді үш 
жылға сайланатын болған. Азаматтық 
істерді шешуге әр болыстықтан төрттен 
сегізге дейін би сайланған. Жастайынан 
жан-жақты ділмарлығымен аты шыққан 
Дөнен Бітегенұлы суырыпсалма 
ақындығымен, атбегілігімен әрі 
адалдығымен көзге түскеннен соң ел 
билігіне ерте араласқан. Шамамен, 
XIX ғасырдың 50-жылдарының 
екінші жартысында дүниеге келіп, 
XX ғасырдың басында дүрбелең 
жылдары 1916 дүниеден өткен. Қазіргі 

ӘДІЛ ДЕП АТЫМ ШЫҚҚАН 
(Басы 1-бетте) баласы Имансейіттің күмбезі әлі тұр 

деп айтылады. Сөз арасында айта 
кетейік, Дөненнің атбегілігі көп жерге 
жайылған. Бәйгеге қосатын аттарды 
бөлектеп жайып, күтімін өзі келтіріп, 
баппен қосатын кезін лайықтайтын 
да өзі екендігін тереңнен қозғайтын. 
Айтулы жұрт аузының суы құрып айтып 
жүретін жұлдызды жирен жүйрігіне 
ширақ та  шымыр інісі Нұрсейіт 
мініп, шабатын болған. Жүйріктің 
бабын келістіріп ұстау үшін құнары 
мол, шөбі балаусалы жеке тепсеңге 
жайған, шөбіне басқа малдың аузын 
тигізбей қорып, әлгі жерге арқандап 
інісі Жансейітті қарауылға қойған. 
Осы аймақта болатын бәйгенің сөресі 
ол кезде қазіргі Алматы-Құлжа тас 
жолының бойындағы Ақкент ауылының 
тұсы болып белгіленетін. Шапқан аттар 
жарыса отырып, Бозөстенді қақ жарып, 
тіке қайқая тартып Шақпақтының 
басынан күтіп алатын болып мәре 
қойылған. Естігендердің айтуынша, 
Дөненнің жұлдыз жирені көсіле 
шапқанда артқы тұяғынан ұшқан 
топырақ кесегі жазылмай түйдектеле 
барып артындағы ілесіп келе жатқан 
ат пен үстіндегі шабандоздың 
бетіне сақпанның тасындай тиіп, 
бет қаратпайтындай ұратын болған. 
Артынан ілесіп келе жатқан көп ат 
тайсақтап, бұрыла шабады, сөйтіп 
қалып қояды екен. Жұлдыз жирен көп 
жыл бәйге басын бермеген. Сондай 
жылдардың бірінде ат бағып отырған 
баласы Имансейіт әлденеге ыза қысып, 
алдында тұрған жирен жүйріктің 
бауырынан қаттырақ теуіп қалады. 
Қазақ тектен-текке малды теппе, 
ырысың кетеді демей ме. Сол теріс 
қылығының кесірі ме, Имансейіт аяғын 
ауыртып алып ісікке ұласып, бірте-
бірте асқынып сол аурудан қайтыс 
болады. Ал жирен жүйріктің бауырына 
тегене шығып, жазылмай өлген 
екен. Мезгілсіз қайтыс болып кеткен 
баласының қазасына Дөнен өкініштен 
қатты күйзеліпті. Көзі тірісінде-ақ 
баласына ел көзіне алыстан шалынатын 
биік етіп күмбез тұрғыздырған.

1881 жылдардан кейін ел 
арасындағы тыныштықты, бірлікті 
сақтау, ағайын арасындағы 
алауыздықты тоқтату үшін, жер-жерді 
аралап, жұрт жыртығын бүтіндеп 
жүрген, айтулы да азулы билермен, 
дәулескер шешендермен тартысқа 
түседі. Жастайынан ел арасында 
әр қырымен көзге түскен Дөнен 
жан-жақты болған. Осы жөнінде ел 
арасындағы мына өлең жолдары тегін 
айтылмаса керек.

Суанда жан озбаған Дөнен биден,
Қарсы айтар табылмаған дүйім 

елден.
Суырылып сөйлесе, тауып айтып,
Дауды шешіп тастаған бір өлеңмен.
Патша өкіметінің жаңа шығарған 

«Ережесіне» сәйкес, қазақ 
ауылдарының арасындағы 100 сомнан 
300 (15 жылқы, 150 қой) сомға дейінгі 
құны бар дауды мөрлі билер шешіп 
отырған. Ал жоғарыдағы көрсетілген 
құннан асқан әртүрлі істерді, дау-
жанжалдарды болыстық билер соты 
қарап, талқылаған. Дөнен бидің 
алқалы жиынға қатысқаны туралы 
мынадай сөз ел аузында әлі күнге дейін 
айтылып келеді. Қазақ пен қырғыз 
арасындағы таласты жерге байланысты 
шақырылған  жиынға оңтүстіктің бар 
билері жиналса керек. Сол жиын өтетін 
төңіректің Қарға деген биі қоналқаға 
ертерек келіп шақырылған қонақтарға 
арнайы тігілген киізүйлерді аралап 
жүреді. Көрнекілеу жерге тігілген 
жасау-жабдығы келісті, әлі ешкім 
түспеген үйді нұсқап, «Мынау кімге 
арнап тігілген үй» – деп сұрағанда, 
қонақтарды қарсы алып, жайғастырып 

Дөненнің жұлдыз 
жирені көсіле 

шапқанда артқы 
тұяғынан ұшқан 
топырақ кесегі 

жазылмай түйдектеле 
барып артындағы 
ілесіп келе жатқан 

ат пен үстіндегі 
шабандоздың 

бетіне сақпанның 
тасындай тиіп, бет 
қаратпайтындай 
ұратын болған. 
Артынан ілесіп 

келе жатқан көп ат 
тайсақтап, бұрыла 

шабады, сөйтіп қалып 
қояды екен. Жұлдыз 

жирен көп жыл бәйге 
басын бермеген.

Пенжім ауылында тұратын 94 жастан 
асқан Нұрғали ақсақалмен, Алтыүй 
ауылындағы ұрпақтарының бірі 
Сейітжанмен әңгіме барысында және де 
өзге ағайындарымен сөйлескенде осы 
нақтылықты бәрі мақұлдайды. Кейбір 
үлкендерден естігендері Дөнен би 
қайтыс болғаннан соң, бір-екі жылдан 
кейін ас берген кезде, ақ пен қызылдың 
соғысы басталып кетті дегенге әкеледі. 
Бұл 1918 жыл Жаркент қаласында да 
ақтар бас көтеріп, бүлік барысында 
қызыл жауынгерлер мен олардың 
жақтастарын қанға бөктіргендері 
көзі ашық жандарға, оқығандарға 
аян. Дөнен бидің туған жері таулы 
өңірдегі Шежін өзенімен қатарласа 
жатқан Жаманбұлақ аталатын үлкен 

сайдың бойындағы тепсеңде екен. 
Қазіргі кезде Дөненнің қыстауы 
аталатын жерде сол арада Ұлы жүз 
жеріне орыс өкіметінің пәрмені жүрмей 
тұрған кезде Дөненнің ағасы болып 
келетін Тасыбай да билік иесі болған 
адамның бірі. Өзі де, өзге бауырлары 
да ел ішінде көзге түсіп, аттары жұрт 
аузында жүргеннен соң, жер атаулары 
да солардың есімімен сақталып қалған. 
Мысалы, Шақпақтының басындағы 
бір бастау Көккөздің бастауы деп, 
Дөненнің ағасының атымен аталады. 
Дөненнің көзі тірісінде қайтыс болған 
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ДӨНЕН ЕДІМ...
жүрген ауыл ағасы «Суанның Дөнен биі түсетін 
үйі» – депті. Дөнен би ұзақ жол жүріп, кеш бата 
келсе де ауыл иелері қасындағы атқосшыларымен 
жылы шырайлы қарсы алып, орналастырып, 
алдыларына кешкі асын тартыпты. Қарға да келіп 
көрісіп, амандық- саулық сұрасқаннан кейін, оған 
көрсетілген құрметтің өзінен артықтығын байқайды. 
Тиісерге қара таппай отырған ол сөзбен тұқыртпақ 
болып Дөненге қарап: «Дөнен, сені осымен екі-үш 

сен емес, сенің әкеңдейлердің өзі де бізбен сөз 
қағыстыруға жарамайды дегенді емеурінмен білдіреді.

Қазыбек бек Тауасарұлы жазғандай, қазақ елі 
– жаугершілікпен жүріп көп шайқас көрген ел. Ат 
үстінен түспей жауының аңысын аңдып, тыныш 
кезеңге ауысқанда аламандықпен, барымта, қарымта, 
сырымтаға одан бұл іс сиырқұйымшақтана келе мал 
ұрлығына тірелген.

Жалайыр елі бір барымтада Суанның бір жігітін 
қапылыста жазым етіп, құндыкер болып қалыпты. 
Суандар жағы жиылып, қайырым дауға Дөнен 
биді лайықтапты. Жан алыс, жан беріс оңай емес. 
Жалайырлар қарсыласқа Қарашолақ деген биді 
атапты. Қарашолақ би ауыл шетінде жолығып, қарсы 
алып тұрып, амандасып Дөнен биге:

Ассалаумағалейкум Дөнен,
Көпке мінген көбең.
Көзің шегірейіп,
Мұртың едірейіп,
Қайдан келген неме ең? – 
дегенде,
Дөнен де қарап қалмай, жұлып алғандай:
Уағалейкумассалам Қарашолақ,
Сөзге тілің шолақ,
Жылқының тұғырындай,
Сиырдың мұқылындай
 Бойыңа ойың сай-ау доп-домалақ, – депті.
Қарашолақ би «Мен екі күн ойланып, осы сөзді 

тауып едім, бұл аяғын үзеңгіден шығармай тұрып, 
мына сөзді айтты. Мен дауда сөзден жеңіледі екенмін, 
құнын төлеп, малын алдына салып айдатыңдар» 
– деген екен. Қазақ елі адам жазым болған айтыс-
тартыста көп дауласа бермей, атадан қалған арды 
қадірлейтін болғандықтан да Қарашолақ би де әрі 
қарай қазымырланбаған секілді.

Бір жылдары Шежін тауының бөктерін жайлап 
отырған Дөнен бидің ауылының аталас туыстарының 
таңдамалы бәйгеге қосып жүрген үш-төрт атын ұры 
алады. Дөнен биге келіп хабарласқан ауылдастары 
кеу-кеулеп қуғыншы шығарып, артынан қуғын 
салайық десе де оларға сабыр салып, кезін 
күтейік депті. Араға төрт-бес күн салып, жанына 
жолсеріктерін, атқосшысын алып жолға шығады. 
Барымташылардың таудың арғы бетін жайлап 
отырған, Жалайыр тайпасының адамдарынан 
келгенін түсінген би екі араға түстене қона жүріп, 
екі-үш күнде, түс ауа жайлауда отырған бір ауылға 
келіп, сөз төркінін түсінетін адамның үйіне ат басын 
тірейді. «Құдайы қонақпыз» деп келген адамдарды 
үйге түсіріп, жөн сұрасқаннан соң, қонағының 
бекер адам емес екендігін білген үй иесі өрістен мал 
алдырып, «Шақырсам келтіре алмайтын адам екенсіз, 
мына малға бата беріңіз» деп Дөнен биге қарап қол 
жаяды. Сонда Дөнен би қолын жайып:

«Менің жоқтай келгенім,
Екі баран, екі боз.
Менен бата сұрасаң,
Азамат болып топтан оз,!
Білгеніңді айтпасаң
Қырғи қуған шілдей тоз!» – деп батасын аяқтай 

бергенде, үй иесі орнынан ұшып тұрып «Жоғыңызды 
түгендеп, ертең алдыңызға салып береміз. Мынадан 
басқа малға бата жасаңыз. Мына қойға бата қата 
тиді деп» – босатып жібертіп басқа мал алдыртып, 
қайыра бата сұрап, қадірлеп күткен екен. Таңертең 
жолға шығар кезінде қараса жоғалған жылқылары 
матастырылып байлаулы тұрыпты, әріректегі мама 
ағашқа бір ат-шапан айыбы деп тағы бір ат байлаулы 
тұрыпты. Дөнен би ризалығын білдіріп, оң батасын 
беріп кетіпті.

Бірауыз сөзбен ел бітімін келтіріп жүрген 
Дөнен секілді билер, халқымыздың арасында 
біртуар тұлғалары көптеп саналған. Өткеніңді 
ұмытпай, өшкеніңді жандырып, олардың істерін 
айтып, есімдерін жаңғырта жүру бүгінгі ұрпақтың 
асыл парызының бірі емес пе? Аудан орталығы 
Жаркент қаласының бір көшесіне Дөнен би 
Бітегенұлының есімі берілді. Қазақ бірлігінің қамын 
жеген бабаларымызды құрметпен еске алып, 
қадірлеуіміздің айқын айғағы.

Молот СОЛТАНАЕВ,
ақын, ҚР білім беру ісінің үздігі,

 Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Бір жылдары Шежін 
тауының бөктерін 

жайлап отырған Дөнен 
бидің ауылының аталас 

туыстарының таңдамалы 
бәйгеге қосып жүрген үш-

төрт атын ұры алады. Дөнен 
биге келіп хабарласқан 

ауылдастары кеу-кеулеп 
қуғыншы шығарып, артынан 

қуғын салайық десе де оларға 
сабыр салып, кезін күтейік 
депті. Араға төрт-бес күн 

салып, жанына жолсеріктерін, 
атқосшысын алып жолға 

шығады. Барымташылардың 
таудың арғы бетін жайлап 

отырған, Жалайыр тайпасының 
адамдарынан келгенін түсінген 

би екі араға түстене қона 
жүріп, екі-үш күнде, түс ауа 

жайлауда отырған бір ауылға 
келіп, сөз төркінін түсінетін 

адамның үйіне ат басын 
тірейді.

сиязда көрдім, сол кездерде дөнен едің, бесті ат 
шығар кезің бар ма?» – депті. Қарғаның не дерін 
шамалап отырған Дөнен би де үйде толып отырған 
жұртқа қарап былай депті.

Мырза Ноғайдан шығады,
Шошқа тоғайдан шығады.
Біздің елдің қарғасы боқ жейді,
Мына Қарға не дейді? – дегенде атарға оғы, 

сөйлерге сөзі таусылып, оңбай тосылған Қарға би 
орнынан үн-түнсіз тұра салып, етегін қағып жіберіп, 
жеңілгендігін білдіріп, үйден шыға жөнеліпті. 
Бұрыннан келе жатқан салт бойынша шекпеннің 
етегін не шалғайын бір қағу «әттеген-ай» деп 
жеңілгендігін мойындау болып табылады. Дөненнің 
сөзіндегі тағы бір үлкен көңіл аударатын нәрсе – 
бидің тарихи дүниелерді де жетік білетіндігі. Қазақ 
билеушілерін хан, сұлтан деп атаса, Ноғайлы 
хандығында билеушілерді «мырза» деп атаған. 
Қазір бұл мырза сөзі қолы ашық, жомарт ұғымында 
қолданылады. Айтар ойын дөп басып, табан астынан 
тауып әрі өрнекті өлең шумақтарымен жауап қайтару 
– Дөненге жасынан дарыған қасиет. Еренқабырға 
тауының арғы шеті мен бергі шеті Қазақ-қытай 
арасындағы шекара белгіленгенге дейінгі жерлер 
Албан, Суаннан ертерек жоңғар қырылғаннан 
кейінгі кезеңде көшіп барған Наймандардың Қызай 
атасынан тарайтын рулармен қоян-қолтық араласып 
кеткен. «Ерте келсем, төр менікі» дейтін қазақ сөзі 
бар емес пе, сол секілді Қызайлар да кейінірек 
қоныс аударып келген өзге руларға өктемірек келген 
кездері де болған. Құлжа өңірінде  өткен бір той-
томалаққа барғанда, Қызай елінің аты шығып жүрген 
бір ділмары Суанның атақты сөз қуары Дөнен би деп 
естіп келіп сөзбен қағытыпты. Көп ішінде жүрген 
Дөненнің де құлағы түрік жүрген жан емес пе, әлгінің 
әкесінің атының Торғай екенін білетін болған соң 
табан астынан бір ауыз өлең шығарып тоқтатыпты. 
Сондағы айтқаны мынау екен.

Әкең Торғай болғанда, шешең шымшық,
Ар жақта шауқарға едің қызыл тұмсық.
Би, болысы біздің жақтың сөйлегенде,
Кетуші еді әкең Торғай артын қысып, – деп 

Жібек жолы бойындағы көне 
шаһар – Жаркент қаласында 
ескіден қалған ғимарат көп. Соның 
бірі – ХІХ ғасырдан қалған түрме. 
Қазіргі Шелек, Райымбек, Ұйғыр, 
Сарыөзек аудандары ХІХ-ХХ ғасыр 
төңірегінде Жаркент уезіне қараған. 
Уезд орталығы болған Жаркенттегі 
түрме патшалы Ресейге қарсы 
шыққандар, кейін 1916 жылғы ұлт-
азаттық көтеріліске қатысқандар, 
совет өкіметіне қарсы шыққандар, 
ұры-қары, қылмыскерлер... – біраз 
тағдырға куә.

АБАҚТЫ ҚАТАР-ҚАТАР 
БОЛАДЫ ЕКЕН...

Ел арасындағы аңыз-әңгімеде шегесіз, ағаштан 
қиюластырылған түрмені орыс көпесі салдырып, түрме 
жұмысы аяқтала сала, істі боп, әлгі көпес түрмеге 
алғашқылардың бірі болып түсіпті-мыс делінеді. 
Өткен ғасырдың ортасында бұл түрме 
ғимараты Жаркент педагогикалық училищесінің 
жатақханасы болыпты. Менің атам, әкем, тәтем сол 
училищеде оқып, сол жатақханада тұрған екен. Атам 
мен әкем марқұм болып кеткен, сондықтан Сайлаухан 
тәтемнен жатақхана туралы сұрадым. 

Бірінші суреттегі екі қабатты ғимараттың екінші 
қабатына көтерілетін баспалдағының артында 
темір есік болыпты, «сол есіктің арғы жағындағы 
камерада Тоқаш Бокин отырыпты дейтін» дейді 
әпкем. Әпкемнің айтуынша, бір қабатты ғимараттың 
бір қапталына көбінесе орыс тобындағы студенттерді 
орналастырады екен. Себеп – сол ғимаратта әлде 
өлім жазасы үкімі орындалған, әлде тұтқындарды 
азаптап, қаны төгілген – түнде елес кезіп, әртүрлі 
қорқынышты дыбыс шығады екен. Орыс тобы 
ондай-мұндай әңгімеге мән бермейтіндіктен, сол 
қорқынышты жағына орналастыратын көрінеді. 

Екінші суреттегі есіктің саңылауынан 
түрмедегілерге «передача» берген екен. Түрме 
ғимараты осыдан он жыл бұрын өртенген. Қазір 
мемлекет меншігінде. Өкініштісі сол осы күні қираған 
қаңқасы ғана тұрған, тарихтың көлеңкелі, дауылды 
сәтіне куә бұл ғимарат уақыт желімен сыпырылып 
кететіндей көрінеді. Түрмені байырғы тарихи қалпына 
келтіріп, нақты бір жұмыстар жасаса, өткеніне 
үңілген ұрпақ, ата-баба тарихына тағы да бір табан 
жақындай түсер ме еді дейсің ғой...

Қуғын-сүргін жылдары осы түрмеге елім деген 
қазақтың талай нарлары қамалмағанына кім кепіл?

Тарихшы Рашид Оразов: «Мұрағат қорларында 
сақталған деректерді қайта бір көтеру қажет. Жаркент 
ауыл шаруашылық училищесінің ғимаратының орнын 
да тауып, қайта қалпына келтірсе, құба-құп. Бұл 
училищеде Жазылбек Серібаев, Ыдырыс Көшкінов 
сияқты тұлғалар қазан төңкерісіне дейін білім алған», 
– дейді.

Қарагөз СІМӘДІЛ
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Кезінде қазақ халқын дүниежүзілік аренада жүгіруден 
өзге елдерге паш еткен небір саңлақ жүйріктер өткен. 
Сол желаяқтарға еліктеп өскен азаматтардың бірі Алмалы 
ауылының түлегі Әлібаев Тұрсынғали Дәулетбекұлы. 
Өзіменен көршілес тұратын Нұри атасының аңызға 
айналған жүгірісін (Талдықорған қаласынан Алмалы 
ауылына дейін желе-жортып келген) естіп, көріп өскен 
ұлымыз да осы ауыл төңірегінде жүгіріп жүрді. Оны 
жоғары оқу орнына түскен кезінде де жалғастырып, 
Алматы қаласында өткен марафондарға үзбей қатыса 
жүріп, биылғы жылы Мәскеу қаласында 30 мыңнан астам 
желаяқ қатысқан марафонда жүгірді. Осы жылдың қазан 
айында өткен Алматы қаласындағы жаппай жүгіруге екі 
ұлын да қатыстырды. Төменде Тұрсынғали жерлесіміздің 
осы жарыстан алған әсерін газетке басып отырмыз.  

                                  М.М. Солтанаев

Тарихқа үңілсек, қазақтың қайсар ұлы Ғұсман 
Қосанов, Леонид Бартенов, Юрий Коновалов, Эдвин 
Озолинмен бірге Рим олимпиадасында 4×100 метрге 
эстафеталық жүгіру сайысында күміс жүлдеге қол 
жеткізді. Ең алғашқы Олимпиа да жүлдесі де қазақ 
баласына жеңіл атлетикадан бұйырыпты. Одан бөлек, 
КСРО чемпионатының 4×100 метрлік эстафеташылар 
жарысының жеңімпазы (Киев, 1960), 100 метрге 
жүгіруден КСРО чемпионатының күміс жүлдегері 
(Днепропетровск, 1966). 

Ғұсман Қосанов — КСРО құрамында Олимпиадаға 
қатысқан тұңғыш қазақ желаяқ. 1960 жылы Рим 
олимпиадасынан күміс медальға ие болды. Қосанов 
Ғұсман Сыйттықұлы (25.5.1935, Шығыс Қазақстан 
облысы Бесқарағай ауданы Изатулла ауылында — 
13.6.1990, Алматы) — жеңіл атлетикадан КСРО-ның 
еңбек сіңірген спорт шебері (1964). Қазақ мемлекеттік 
дене тәрбиесі институтын бітірген (1965). 4x100 
метрлік эстафеташылар жарысынан 17-олимпиадалық 
ойындардың күміс жүлдегері (Рим, 1960), КСРО 
чемпионатының 4x100 метрлік эстафеташылар 
жарысының жеңімпазы (Киев, 1960), 100 метрге 
жүгіруден КСРО чемпионатының күміс жүлдегері 
(Днепропетровск, 1966), КСРО — АҚШ матчының 4x100 
метрлік  эстафеташылар жарысының жеңімпазы (Киев, 
1965) болды. 1967 жылдан жаттықтырушылық қызметпен 
айналысып, 1968 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген 
бапкері атағына ие болды. Еңбек Қызыл Ту орденімен, 
медальдармен марапатталған.  Қосанов құрметіне 
арналған жеңіл атлетикадан «Қосанов Мемориалы» 
атты халықаралық жарыс 1991 жылдан бастап өткізіліп 
келеді. Ғұсман Қосанов Лос-Анджелес қаласында АҚШ 
пен КСРО арасында өткен «Гиганттар додасы» атты 
жарыста басынан кешкен бір өкінішін былай баяндайды. 
«...Аяқ тірейтін тіреуішімді қапелімде таба алмай 
қалдым. Бір жігіттің тіреуішін алуға тура келді. Апыл-
ғұпыл асығыс қақтым да, жігіттердің қатарына бардым... 
Пистолеттің жағымсыз  үні құлағымның түбінен шықты. 

ЖАРКЕНТТЕН ШЫҚҚАН ЖЕЛАЯҚ
Ілкі ілгері ұмтылдым. Сол кезде тіреуіш орнынан босап, 
кейін кетіп қалды да, жанымдағылардан 3–4 метр қалып 
қойдым. Соның өзінде жетуге тырыстым. Бірақ 100 
метрлік қашықтықта екі-үш метріңіздің өзі жеткізбейтін 
дүние». Ғұсман марқұм өкінішін осылай жеткізеді... 

Әмин Тұяқов – Маңғыстау өңіріндегі Шайыр ауылының 
тумасы. Алаш зиялылары қатарынан қырылған 1937-
нің 12 ақпанында дүние есігін ашыпты. Бүгінде 80-нің 

сеңгірінде. Жеңіл атлетикадан КСРО-ның еңбек сіңірген 
спорт шебері. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 
100-200 метр қашықтыққа жүгіруден алдына жан салмаған 
Әмин Тұяқов мектеп табалдырығын тәмамдағаннан кейін 
Атыраудағы педагогикалық институтта оқыды. Осы оқу 
орнында білім ала жүріп, спортқа қатысып, оның ішінде 
жеңіл атлетикадан институт, қала, облыста топ жарады. 
Осылайша, жемісті жеңістерінің арқасында 1957 жылы 
Қазақстан құрамасының қатарына қосылады. Спорттық 
мансабын мықты қарқынмен бастаған Әмин Елемесұлы 
1959 жылы Бүкілқазақстандық ІХ спартакиадада 
100, 200, 400 метр қашықтыққа жүгіруден үш дүркін 
чемпион атанады. Осы жетістіктерімен тоқтамай, 
қанжығасына халықаралық бәсекелерде тағы бірнеше 
жүлде алып, КСРО-ның спорт шебері атанып, Одақтың 
құрама командасына қабылданады. Жеңіл атлетші 
өзінің спорттық ғұмырында 6 рет рекорд жаңартты. 100, 
200, 400 метрге жылдамдықпен жүгіруден және 100*4, 
200*4 эстафетаға жүгіруден 8 мәрте Кеңес Одағының 
чемпионы атанды. 1965 жылы «КСРО спортына еңбегі 
сіңген шебер» жоғарғы атағымен және «Құрмет Белгісі» 
орденімен марапатталды. Осылайша, 31 жасында 
спорттық карьерасын аяқтаған атлет қазіргі уақытқа 
дейін қазақ спортының жандануына атсалысты.

Жастайымыздан ауылдың бұрқылдаған топырағын 
тобыққа дейін кешіп, санымызды шапалақтап, құлын-
тайдай жарысып өстік. Мектеп қабырғасында оқи жүріп 
атағы ел жарған  ағалар есімін естіп,  соларға жетсек, 
сол кісілердей жүгіріп, Алматыға, Мәскеуге барсақ деп 
армандайтынмын. Адам арманына жету үшін алдына зор 
мақсаттар қою қажет екен. Мен міне, осыны түсіндім. 
Атақ-даңқ еңбекпен, тер төгумен келетінін білдім. 

Сіздермен 2018 жылдың 23 қыркүйегінде Мәскеу 
қаласында өткен «Абсолют Московский Марафон» 
марафонына қатысудан алған әсерлеріммен бөліскім 
келіп отыр.

Мәскеу көшелерімен 42 шақырым тоқтаусыз жүгіріп 
өтіп, алған қуанышты көңіл күйімді сипаттап жеткізу 
қиын. Көрген-білгенді айтып жеткізу, әрине оңай шаруа 
емес. Сондықтан бәрі ретімен.

Марафон жарысы – кеше немесе бүгін пайда болған 
жоқ. Ертеден келе жатқан жарыстардың бірі. Пайда 
болу тарихы туралы бірнеше аңыз бар. Соның бірі 
грек жауынгері Фидиппид (кей жазбаларда Филиппид) 
есімімен байланысты. Ол афиналық әскердің жеңіске 
жеткен хабарын жеткізу үшін Марафон мен Афина 
қалаларының аралығын жүгіріп өткен. Бұл қашықтық 
40 шақырым 195 метр болған деген деректер айтылады. 
Әйтсе де, бұл оқиғаның сан түрлі нұсқалары мен алуан 
аңыздары бар. Дұрысы, осы бір оқиғадан марафон 
жарысының тарихы басталатыны жайлы дерек қана.

Француз филологы Мишель Бреальдің ұсынысы 
бойынша, Марафоннан Афинаға дейін жүгірген 
жауынгерді еске алу үшін 1896 жылы грек астанасында 
өткен бірінші Олимпиада ойындарының бағдарламасына 
марафон жарысы енгізілді.

Мәскеу қаласында кәсіби спортшылар мен 
әуесқойлардың бірге қатысатын жүгірудің осы түрі 1981 
жылдан бастау алады.

Мен бұл жарысқа сегіз ай көлемінде дайындалдым, 
барлық жаттығулар жаттықтырушының жоспарына 
сәйкес жасалынды. Жаттығу кестесін сақтай отырып, 
қыстың суығына, жаздың ыстығына қарамастан, өзіме 
деген сеніммен күрделі жаттығулар жасадым. Мен жаттығу 
кезінде аптасына жүгірген жүздеген шақырымның бекер 
болмайтындығына сенімім мол болды. 

Мәскеу қаласында марафон күні таңертеңнен бастап 
ауа райы салқын және жаңбырлы болды. Бірақ ауа 
райының қолайсыздығына қарамастан, Мәскеу марафоны 
дәстүр бойынша өз тарихында ең көп қатысушылар 
жинады, өйткені ол 92 елден 30 мыңнан астам әуесқой 
жүгірушілерді жинады. Маған 23 қыркүйек күнгі Мәскеу 
қаласының ауа райының күрт суытуы еш кедергі 
бола қойған жоқ. Себебі біз бұл жарысқа дайындалу 
барысында ауа райының құбылысын ескерген едік. 
Мен бұл марафонда өзіме 3:15:00 уақыттан төмен емес 
және пейсмейкерсіз жүгіру мақсатын қойған едім. Бірақ 
күннің салқындығы қосымша күш беріп жылдамдығымды 
арттыру мүмкіндігі пайда болды. Дегенмен мен 37 
шақырымға дейін жеңіл жүгірдім, содан кейін аяғымда 
аздаған сіңірімнің тартылуы бола бастады, бірақ ойымда 
тек шыдамдылық пен қарқынды төмендетпеу болды. 
Нәтижесінде, қойған мақсатыма қол жеткіздім: менің 
рекордты уақытым 3: 10: 13, ал бұл – 17 минутқа 
меншікті рекордты жаңарту!

Менің бұл жетістігіме көмегін тигізген SpaseTeam 
командасының жаттықтырушыларының құрамына алғыс 
білдіргім келеді. Өйткені сендер, біздің бапкерлер – өз 
ісінің кәсіпқойларысыңдар!

Қолдау көрсеткен Жаркенттегі туыстарыма, 
достарыма алғысымды айтамын. Бұдан әрі де бірге 
болатынымызға және сіздердің қолдауларыңызбен тағы 
да үлкен биіктер мен рекордтарға қол жеткізетінімізге 
сенімдімін!

Інім Даниярға жеке рақмет! Массаждан кейін бұлшық 
еттің жұмыс қабілеттілігі екі есе артады және сергектік 
пен жеңілдік пайда болады!

Тұрсынғали АЛИБАЕВ, 
«Қазақтелеком» АҚ

Телекоммуникация желілерін басқару 
бас орталығының бас менеджері. 

Алматы қаласы.

Өмірдерек
Әлібаев Тұрсынғали Дәулетбекұлы 1966 

жылы 5 тамызда Алмалы ауылында, көп балалы 
отбасында дүниеге келген. 1973 жылы ауылдағы 8 
жылдық мектептің 1-сыныбына түсіп, 1983 жылы 
аталған мектепті бітірген. Кейін Алматы байланыс 
техникумына түсіп, байланысшы мамандығын алған. 
Әскери борышын 1986-1988 жж Ресейдің Свердловск 
қаласында әуе-қорғаныс күштері құрамында өтеді. 
1989 жылы Алматы қаласындағы Энергетикалық 
институтының автоматтандырылған байланыс 
мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын Алматы 
телекоммуникация басқармасынан бастап Көксу 
ауданы байланыс саласының инженері болып қызмет 
атқарды. 2016 жылдан телекоммуникация желілерін 
басқару бас орталығының бас менеджері. 


