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Диастың 
дара жеңісі

Күні кеше Ұлы ақын Абай 
Құнанбайұлының 175-жылдық 
мерейтойына орай Республикалық 
«Өрлеу» порталының ұйым-
дастыруымен өткен «Абай – 
дана, Абай – дара қазақта» 
шығармашылық байқауына қа-
тысып, ақын өлеңдерін на қышына 
келтіре мәнерлеп оқуда озат 
табысқа жеткені үшін Жер ұйық 
ауылындағы «Нағарашы орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің 6-сы нып оқушысы 
Дәлелханұлы Диас марапатталып, 
Дарынды және таланттыларға 
арналған орталықтың «Жас дарын» 
төсбелгісіне ие болды. 

Мектепте өткен лездемеде 
мектеп директоры Айшолпан 
Жапарқызы Диасты республика 
деңгейіндегі жеңісімен құттықтап, 
айтулы байқауға дайындаған 
сынып жетекшісі Қасқарбаева 
Тоғжан Нұрғалиқызына да алғысын 
білдірді. 

Бұл Диастың алғашқы жеңісі 
емес, бұған дейінгі жеткен 
жетістіктері де ауыз толтырарлық. 
Осынау алғыр баланың алдағы 
уақытта да талай биіктерді 
бағындыратынына сеніміміз кәміл.

«Нағарашы орта мектебі» 
КММ 6-сынып оқушылары.

Философиядан мысал келтіре отырып бастаған 
мақаласында өзінің туған ұлты қазақтың даңғайыр 
тарихындағы әйгілі сұрапыл шайқастардың бірі 
«Орбұлақ шайқасы» тарихта болған емес!» деп, 
төбемізге жай түсірген Қабдеш ағамыздың бұл 
әрекетін алғаш түсінбеген қалыпта әрі-сәрі күй 
кештік... Бұл жағдай қалың оқырман қауымға, 
оның ішінде Жаркент өңірі жұртына ауыр тиді. 
Еріксіз қолға қалам алдық, әрине, мұқым қазаққа 
есімі мәшһүр ақсақалымыз жайында мұндай 
мақала жазу да маған жайсыз болып отыр. 
Қабекеңнің бағытын бағамдадық, енді тарих не 
дер екен?!...

Ендеше біз де көп созбай, бірден «Орбұлақ шайқасы» 
туралы тарихи деректерді келтіре отырып өз ойымызды 
білдіруді бастайық. Мәселен, «Қазақ хандығы» кітабының 
(Алматы, «Аруна Ltd.» 2010) 101-ші бетіндегі «Орбұлақ 
шайқасы» мақаласында - «...Әлемдік соғыс өнерінің 
жылнамасына енуге лайық осы Орбұлақ шайқасы туралы 
алғаш тарихшы И.Фишер «Сібір тарихы» атты кітабында 
былай деп жазған» деген, мәлімет келтірілген. Ол дерек 
келесі 102-103 беттерде жазылған мына жазбамен ұқсас, 
сондықтан осы нұсқаны жазып отырмын, «1642 жылы 
Жәңгір сұлтан қазақ даласына қайта оралады. Жеті 
жылын тұтқында өткізген ол қас жауы жоңғарлармен 
ымырасыз жанға айналды. 1643 жылдың қысында Батыр 
қонтайшы елу мың әскермен Қазақ хандығына жорыққа 
шықты. Басқыншылар он мың алтайлық және тоқмақтық 
қырғыздарды қолға түсірді. Қазақ ауылдары зәбір 
шекті. Жәңгір сұлтан Орбұлақ маңында ойраттардың 
жолын бөгеді. Жылнамашы осы жайлы былай жазған 
екен: «Жәңгір әскерінің бір тобына жіңішке шатқалда 
ор қазуға, ал қалғандарына қалмақтар тар иінде 
құрылған тұзаққа келіп жеткенше, таудың арғы бетіне 
жасырынуды бұйырды. Қонтайшы бекініс-тұзаққа атой 
сала келіп кірді. Бұл мезгілде Жәңгір жауға бүйірден 
тиіп, жебелер мен мылтықтан атылған оқтардың астына 
алды, он мыңға жуық жауды жер жастандырды». 

Енді сәл кідіріс жасап, дәл сол жылда Қоңтайшы 
ордасына барған орыс елшілерінің мына бір көне 
жазбасына да көңіл аударайық: 1644 жылы 16 ақпан 
мен 9 мамыр аралығы. Тобыл әскербасы Р.С.Куракиннің 
Сібір билеушісіне қазақ әскері мен жоңғарлардың 
әскери әрекеттері, таудағы шайқасы туралы жазбасында 
мынадай мәліметтері жоғарыдағы оқиғаны толықтыра 
түседі. 1644 жылдың 12 февралі күні Тобыл қызметіндегі 
Гришко Ильин мен жұрт татары Кучембердейке 
Кучеевтардың Қоңтайшы ордасына барғанда, «Да 
Гришка ж и татарин Кучембердейко сказывали 

нам, ...что слышали де оне у него ж Контайши в 
улусех от нагайских и от киргизских полоняников, 
как де он, Контайша, ходил на Янгира-царевича 
и на Ялантуша войною», яғни ноғай және қырғыз 
тұтқындарынан «Қоңтайшының қалай Жәңгір сұлтан 
мен Жалаңтөске қарсы соғысуға барғанын, Жәңгірдің 
Қонтайшыға қарсы 600 әскермен қарсы шыққаны, онда 
Жәңгір оқпана қаздырып отты қарумен 300 адамды 
сонда отырғызып, өзі 300 жауынгермен ту сыртынан 
шабуылдап сол екі ұрыста Қоңтайшының 10 мың адамын 
жер жастандырады. Дәл сол кезде Жәңгірге 20 мың 
қолмен Жалаңтөс көмекке келеді. Қоңтайшы амалсыз 
шегінуге мәжбүр болады» - деген деректері жоғарыдағы 
берілген ақпаратқа дәлме-дәл келіп тұр емес пе?!..

Бұл жазылып отырған мәліметтер ел шежіресіндегі 
әйгілі «Орбұлақ шайқасы» туралы жазылғандардың бір 
парағы ғана. Ұлтымыздың өрлігін, ерлігін паш ететін ұлы 
жеңісін жоққа шығарудағы мақсатыңызды түсінбедік, 
Қабдеш аға? Сіз айтып отырғандай «ол ор аң аулау үшін 
қазылса» неге – Құланды немесе Құланқырылған т.б. 
аңға қатысты атаумен аталмаған? Сол жер түгілі жақын-
жуық маңайда ондай жер атауы мүлдем жоқ. Керісінше 
– «Жалаулы», «Қызылқия», «Орбұлақ» деп, сол бір отты 
жылдырдан жер атауының өзі хабар беріп тұр емес пе! 
Басқа-басқа, тамырыңыздағы жаныңызға қуат беріп 
тұрған қазақтың қаны, алаш баласының адам есімі мен 
жер атауын ешқашанда оңайлықпен өзгертпейтінін 
сездіріп тұрса керек. Оған мысал: Сақ заманынан 
келе жатқан адам есімдері – Тұмар, бергі Алтын Орда 
кезеңіндегі Жәнібек есімдерін есіңізге түсірсеңіз де жетіп 
қалар. Ал, оның қасында Орбұлақ дегеніңіз, мұндағы 
ХVІІ-ші ғасыр ғой...

Және де 1998 жылы «Ғылым» баспасынан ғалым 
В.З. Галиевтің «Хан Джангир и Орбулакская битва» 
деген кітабы шығып, онда Орбұлақ соғысы туралы 
карта-жобасымен бірге Қ.Исабаев ағамыз көрген архив 
материалы түпнұсқа бойынша толық жарияланды. 
Бұндағы архив құжатының ерекшелігі аталмыш 
шайқастың дәл 1643 жылы болғандығын нақтылайтын 
таптырмас дерек. Сонымен қатар орыс тарихшысы 
И.Я.Златкиннің «Жоңғар хандығының тарихы», 
А.И.Левшиннің «Описание киргиз-казачьих или киргиз-
кайсацских орд и степей», Отандық ғалымдарымыз 
М.Тынышпаев, Х.Досмұхамедов т.б. бұл тізімді әрі қарай 
тізе беруге болады. 

Міне, осыншама көзі ашық, көкірегі ояу жандар 
«Орбұлақ шайқасы» тақырыбына көз майын тауысып, 
ізденіп жүріп шығармаларын жазды. Ал сіз болсаңыз 
бірақ сәтте, «Орбұлақ шайқасы – тарихта болмаған!» 

деп, жылдар бойғы ұлт тарихындағы тамшыдан 
жиналған ұшан-теңіз рухани қазынасын, өз ата-
бабаларыңыздың көзсіз ерлігін қара бояумен сызып 
тарих төрінен жұлып тастамақ ниеттесіз. Қалай 
ойлайсыз туған елінің құрметіне бөленіп жүрген сіздей 
абыз ақсақалға осындай әрекет лайық па?! Мен олай 
ойламаймын. Бабаларымыздың «Ақбөкен өз қағынан 
жерінсе, құлағында құрбақа ойнайды» деген, тәмсілін 
ұмытқаныңыз ба, Қабеке!

Ойымды қорыта келе, сөз соңын қазақтың ержүрек 
аймаңдай оғланының бірегейі, Совет Одағының батыры, 
Халық қаһарманы, сол жылдардағы еліміздің қорғаныс 
министрі болған Сағадат Нұрмағамбетовтың ҚазТАГ 
тілшісіне берген: «Бұрын көшпенділер ХVІІ-ғасырда тек 
ашық далада ғана соғысты деп есептеліп келген болатын. 
Ал, Орбұлақ шайқасы қазақ халқының әскери өнерінің 
жақсы дамығандығын паш етіп берді. Салқам Жәңгір 
тәрізді қолбасшылар жеңіс үшін тек жақсы үйретілген 
әскер ғана емес, сонымен бірге жер жағдайына сай дұрыс 
тактиканы қолдану да қажет екендігін жақсы түсінді. 
Сондықтан Салқам Жәңгір қолбасшы ретінде алдын 
ала жоңғардың 50 мың әскері қай бағыттан келетіндігін 
дұрыс анықтап, қорғаныс желісін сәтті таңдай білді. Ал, 
Орбұлақтың жер жағдайы оны жүргізу үшін өте ыңғайлы 
болатын. Үш жарым ғасырдан кейін де қанды шайқас 
орнында қазылған ордың айқын іздерінің қалу 
фактісі қазақ жауынгерлерінің шайқасқа түбегейлі 
дайындалғандығына айғақ», - деген түсініктемесімен 
түйіндеймін («Егемен Қазақстан», 01.07.93). 

Құрметті, Қабеке! Сіз мақалаңызды жоғарыда 
айтып өткенімдей философия мысалымен бастап, ары 
қарай қамшы салғызбай, мәреге алқынбай-ақ жетіпсіз. 
Шамалап екшеп көрсем «Философия» сөзі көне гректің, 
(филео-сүю, софия-даналық), яғни даналыққа деген 
сүйіпеншілікті білдіретін ұғым екен. Шыны керек сіз 
сияқты емес мен кәдімгідей алқынып, әбіржіп отырмын. 
Себебі, бұл «сенсациялық» қадамыңызды даналықтың 
қай санатына жатқызарымды білмей басым қатып отыр...

Қорыта айтқанда аға, сізге Жаркент жұрты ренжулі. 
Менің бала кезім, ал атам Рамазан шамамен сіздің 
жасыңызда еді. Сол бір қарапайым қария, «Балам, халық 
– теңіз, толқыса жаман. Назасына қалма, көпке топырақ 
шашпа! Алғыс ал, балам, алғыс ал!», – дегенді үнемі 
құлағыма құйып отырушы еді... Мен де сізді жамандыққа 
қимаймын, себебі, тегіміз Түркі, қанымыз бір Қазақпыз 
ғой, ағасы!...

Қ. ИБРАЙЫМЖАНОВ,
тарихшы.

 Жаркент қаласы.

ОРБҰЛАҚ – ЕЛДІКТІҢ ҰРАНЫ
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«Жас Алаш» сайтында 
жарияланған жазушы Қабдеш 
Жұмаділовтың мақаласын оқып, 
жайсыз хабар алғандай көңіл-
күйім бұзылып, бұл неғылған 
бітпейтін дау-дамай деген ойға 
берілдім. Бұрынғы жылдары 
сан рет айтылып, сәні де кете 
бастаған әңгіме. Екі тарап 
та тынышталған секілді еді, 
қайтадан басталыпты. Жаңадан 
табылған бұлжытпас дерек, 
тарихи құжат болса тағы бір 
жөн. Бар өзгеріс – «Орбұлақ 
шайқасы» деген фильм 
түсіріліпті.

Қабдеш Жұмаділовтың кезінде «Жұлдыз» журналына 
шыққан «Соңғы көш» романынан бастап, барлық жазған 
шығармаларын оқығамын. Ұнатқан соң оқыдым.Үлкен 
жазушы ретінде құрметтеймін.

Жазушы Бексұлтан Нұржекеевтің те «Жұлдыз» 
журналында жарық көрген «Күнәлі махаббатынан» 
бастап, барлық повесть, романдарын оқыдым. Газет, 
журналдарда жарияланған мақалалары мен сұқбаттарын 
да құр жібермеймін. Жазғандары жастарға, болашақ 
ұрпаққа өмірдің әр қырынан тәлім-тәрбие беретін, керек 
десеңіз өнегелі, өсиетті сөз деген пікірдемін.

Ауылда жүріп алғашқы шығармаларын жаза 
бастағанда атақты ақын Мұқағали Мақатаев: «Бексұлтан! 
Әдебиет шаруаның жұмысы бауырым, оған жең түріп 
жалаңаяқ кірісу керек. Еңбектен, еңбектен. Мен өзім 
саған сенемін», – деп хат жазған екен. Содан тоқтамай, 
тынбай еңбектеніп, туа біткен талантын шыңдап, талай 
биікке көтерілді, атақ- абыройға ие болды.

Бір сөзбен айтқанда екеуі де талантты, мықты 
жазушылар. Осы тұрғыдан сөз таратсам, шығарма – 
жазушының жан дүниесі, оның мәдениет деңгейі, ой-
өрісі, көзқарасы, білімі, мінезі.

Ел өмірінен жазушы ешқашан да тысқары бола 
алмайды. Ол әмәнда халқымен бірге жасайды. Қай 
заманда да, қандай жағдайда да жазушының қоғамдық 
өмірден алар орны айрықша. Өйткені ол өмір тынысын 
тап басатын тамыршы ғана емес, өзі өмір сүріп отырған 
дәуірдің көрер көзі, айтар сөзі, жалпы елдің тәрбиешісі. 
Қалың оқырманы айтқанын тыңдайды, жазғанын үлгі 
тұтады. Ал бітпейтін, бас аяғы көрінбейтін айтыс-тартыс 
кімге үлгі болады?

Ұстаса кетер ілік емес, сыйластыққа дәнекер іздеуіміз 
керек. Адамдар қай заманда да өзін қоршаған ортада 
жөнді-жөнсіз қағысуды емес, ретін тауып табысуды 
ойлаған. Пайғамбарымыз «Мұсылмандардың арасындағы 
өкпелесу үш күннен ары бармауы керек», – деген екен.

Осы тұрғыда Қ. Жұмаділовтың мақаласына байланысты 
бейтарап, үшінші жақ, оқырман ретінде өз түсінігім, пікірім 
бар. Халық жазушысы деген атағы бар үлкен адам жалпы 
жұрттың, жеке адамның айтқанына да назар аударар 
деген үмітпен ойымды ашық білдіргенді жөн көрдім.

Тарихшы болмасам да еліміздің өткен өмірі туралы 
әртүрлі ғылыми еңбектерді оқып жүрем. Оның ішінде 
қазақтар мен Жоңғар хандығы туралы көптеген 
зерттеулер жүргізген ғалымдар Н. Иакинф (Бичурин), В. 
Бартольд, А. Левшин, В. Вельяминов-Зернов, В. Радлов, И. 
Златкиндердің жазғандарын да қайталап қарадым. Тарих 
ғылымдараның докторы И. Моисеевтің өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдары жарияланған «Қазақтар мен Жоңғар 
Хандығы» деген кітабынан да біраз мағлұмат алдым. 

Қ.Жұмаділов мақаласында: «Орыс архивінде 
сақталған мәліметте қонтайшы 50 мың әскермен 
қырғызға қарсы жорыққа аттанғаны, қазақ ханы 600 
сарбазбен алдын бөгегені айтылады... Бексұлтан «Жәңгір 
хан жоңғарға қарсы окоп қазып соғысты» дейді. Қазақ 
пен қалмақ ешқашан окоп қазып соғыспаған. Батыр 
қонтайшы жер басып алу үшін емес, Алатау қырғызын 
көшіріп әкету үшін келе жатқан. Алатау қырғызын өзіне 
қосып алмақ», – деген мәліметтерді келтіріпті.

Ал тарихи құжаттарда қалай? И.Я. Златкиннің 
«История Джунгарского ханства» деген кітабынан үзінді 
келтірейін.

«Русские и монгольские источники много и довольно 
обстоятельно говорят о конфликте 1643 года и его 
последствиях. Первым, кто рассказал о нем, был Г. Ильин.

В феврале 1644 г. Возвратившийся в Тобольск из 
поездки к Батур – хунтайджи. Он доложил воеводе 
Куракину; «Как де они пришли к контайше в улусы, и в 
те поры в улусах его не было; ходил де войною на Янгир 
– царевича. Казачьи орды, да на Ялантуша, да алатав-
киргизов. А ходило де с ними воинских людей 50 тысяч. 
И жили де они в том улусе 4 месяца.

Рассказ Г. Ильина свидетельствуют о том, что поход 
против казахов начался зимой 1643 года и длился 
до середины лета 1644 г., что в походе участвовали 
ойратский владетельные князья, образовавшие целую 
коолицию во главе с Батур хунтайджи. К этой коолиции 
примкнул даже сын халкасского Алтын – хана, Омбо 
Эрдени, в ее распоряжений была значительная армия. 
Но поход оказался не вполне удачным для Батура и его 
союзников. Г.Ильин рассказывает: Как де он контайша 
ходил на Янгира-царевича и на Ялантуша войною и взял 
де он контайша две землицы алатай – киргизов. И Янгир 
де к контайше пошел навстречу с войском, а воиска 
де было с Янгиром 600 человек. И Янгир де покопав 
шанцы меж камнем, и в те шанцы посадил 300 человек 
с вогненным боем, а сам тремя стами став в прикрытье 
за камнем. И контайша с воинскими людьми приступил 

«Орбұлақ шайқасы» жайлы орыс 
тарихшылары не жазған?

к шанцам и из шанцов де у контайши побили многих 
людей и с другую де сторону на него же, конитайшу 
приходил с воинскими людьми сам Янгир и побил де у 
контайши на тех двух боях людей тысяч за десять. И в ту 
же пору на тот бой Янгир-царевичу пришли на помощь 
Ялантуш, а с ним пришло воинских людей тысяч за 20. 
И контайши, увидя тех воинских людей, пошел назад, а 
тех де людей, которых он, контайши, взял у Янгира увел 
с собою. И ныне де те землицы за ним же контайшею. 
А нынешней де весны контайши хочет идти войною на 
него же, Янгира и на Ялантуша.

Сведегния, сообщаемые Г. Ильиным находят 
подтверждение и некоторое дополнение в рассказе 
Бахтыя, посла ойратского Аблай-тайши, прибывшего в 
феврале 1644 года в Тобольск

Батур был полон решимости отомстить казахскому 
Янгиру, равно как и ойратским князьям Хундулену, и 
другим, уклонившимся от участия в походе. Документы 
свидетельствуют об организованнной им закупки оружия 
и предметов военного снаряжения в Кузнецком уезде». 
Орыс елшісі әрі барлаушысы Г. Ильин Батурдың Қазақ 
ордасын шабуға шыққанын және Жәңгірдің 600 сарбазымен 
ор қазып, күркірей атылатын қорғасын оғы бар қару 
колданып, жауды үлкен шығынға ұшыратқанын баяндайды.

Окоп қазып соғыспаған деген сөз қайдан шыққан?
Тағы бір мақаласында Қ. Жұмаділов «Жекпе – жекте 

өз теңімен хан – ханға, батырға батыр шығуы керек. 
Ал Нұржекеұлы қазақтың әйгілі ханы Салқам Жәңгірді 
қалмақтың бір белгісіз жас жігітімен сайыстырып қойды», 
–деп жазған еді.

Ол туралы И. Златкин «В биографии Зая – Пандиты 
сообщается, что очередная ойратско – казахская война 
началась в 1652 г., причем в этой войне отличился 17 
– летнийй сын Очирту-Цецен хана – Галдан, который в 
единоборстве поразил Янгира», – дейді.

Жәңгір хан 600 сарбазымен қырғыздарды құтқаруға 
Санташ асуына барып, Батұрдың 50 мың қолымен 
шайқасқан деген болжамның еш негізі жоқ. Ойрат-
халханың біріккен қолы Қазақ жеріне шабуыл жасап, 
қолға түскендерді құлдыққа, күңдікке айдап бара 
жатқанда Жәңгірдің айдаладағы қырғыздарда несі бар.

Г. Ильиннің айтуынша, Батұр шегінгенде Жәңгірдің 
тұтқынға түскен адамдарын өздерімен бірге алып кеткен.

Ал Орбұлақ шайқасы болған жерде шығыстан батысқа 
қарай жарыса созылған екі таудың арасында қазылған 
ордың ізі әлі күнге дейін айқын көрініп жатыр. Сол 
төңіректегі қараусыз қалған қалмақтардың мүрделері қа-
зақ  пен қалмақтардың арасындағы талай соғыстың куәсі.

Жазбаша тарихы жоққа тән халқымыздың өткені 
аңыз әңгіме, өлең-жыр, әртүрлі дастан, хикаялар 
түрінде атадан балаға, бір ұрпақтан екінші ұрпаққа 
жетіп отырған ғой.

Б. Нұржекеев өткен ғасырдың сексенінші жылдарынан 
бастап көнекөз қариялардан естіген, өзі барып көрген 
Ордың бұлағы және қалмақтармен болған үлкен шайқас 
туралы көлемді мақалалар жазып жүрді.

Тоқсаныншы жылдардың басында Қазыбек Бек 
Тауасарұлының «Түп – тұқияннан өзіме шейін» атты 
өмірбаяндық кітабы табылып жарық көрді.

Салқам Жәңгір мен Батұрдың арасындағы шайқас 
туралы жер-су аттарын, қай маңда болғанын тайға таңба 
басқандай ғып осында да көрсетіпті. 

Орбұлақ шайқасының 350 жылдығы жылдығы атап 
өтілді. Осы шайқастың маңыздығы туралы ғұлама жазушы, 
мемлекет қайраткері Ә.Кекілбаев баяндама жасады.

Осы арада айта кететін бір жайт бар. Бексұлтан 
Нұржекеұлы 1986 жылы саяси қырағылық танытқан 
біреулердің көрсетуімен, хандар мен сұлтандарды 
орынсыз дәріптеген тәрізді айыптаулармен қызметінен 
босатылып, біршама қиындық көреді. Төрт жылдай 
жұмыссыз жүреді.

1987 жылы Жазушылар одағында Б. Нұржекеевтің 
оны қудалауға негіз болған шығармасы талқылағанда, Қ. 

Жұмаділов: «Біз осында әділдікті айту үшін, шындықты 
қорғау үшін жиналдық. Халықтың тарихын, өткенін неге 
жазасың деп жазушыға кінә тағуға бола ма?» – деген 
пікірін ашық айтыпты. Сонда Қабдеш ағамызға риза 
болып едік.

Қазыбек Бек Тауасарұлының кітабында 
Қабанбай батыр алпыстан асқан шағында қалмақ 
батырымен жекпе-жекке шығып, жер жастандырады. 
Сарбаздарының алдында жауды жапырып жүрген, 
жүрек жұтқан батырды көреміз. Бөгенбай батырға 
жекпе-жекте жан шақ келмейді. Көреген қолбасшы. 
Түн жамылып жау қосынына кіріп, барлау жұмыстарын 
жүргізеді. Сол деректерді пайдаланып, күні бұрын 
жоспар құрады. Айта берсе бұл кітаптың хандар мен 
батырларды әспеттеген жақсы жақтары көп. Ал енді 
ел аузында бұрыннан айтылып жүрген бірді-екілі 
әңгіме мұнда да айтылды екен деп, шам шақыру қалай 
болады?

Бексұлтан Нұржекеев болса бар өмірін қалмаққа 
қарсы соғыстарда өткізген, тұтқында да болған, ұрыс 
даласында қаза тапқан Салқам Жәңгірге ескерткіш 
қоямыз деп көп еңбек етті. Өзі біраз жылдардан бері 
Шыңғыс ханды зерттеп, бірнеше көлемді еңбектерін 
баспасөз бетінде жариялады. Аңырақай шайқасын 
басқарған Бөгенбай екені туралы, Абылай хан туралы 
да жазды.

Сегіз Сері, Әсет, Дәнештердің творчествосы туралы 
көп ізденіп, зерттеп халыққа жеткізді. Манарбек, Күләш, 
Ж.Омарова, Жәнібек, Ә.Қастеевтерге арнап қызықты әрі 
мағыналы мақалалар жариялады.

Бәрін айта берсең таусылмайды.
Ғұламаның айтқанымен аяқтайын.
«Қадірлі Бексұлтан!
Ауыр балалық шақтан арып қалмай, албырт жастық 

шақта адасып кетпей, асау арманыңның тізгінін берік 
ұстап, ұлттық руханияттың ұлағатты ағасы атандың. 
Талант пен парасаттың басын қосып, бодан жылдары 
жаппай мәңгүрттеніп кетпеуімізге, бостан жылдары 
есірікке ұрынбауымызға, халқымыздың қанаттануына, 
еліміздің еңсе тіктеуіне қалтқысыз еңбек етіп жүрсің. 
Арман мен абзалдыққа, мейірбандық пен сүйіспеншілікке, 
ар -намысқа үндейтін үздік шығармашылығыңыз талай 
ұрпаққа рухани талықсытпайтын ізгілік нәрін тауып 
бере алары сөзсіз. Қаламдастық, замандастық пейілмен 
қолыңды қысып, бетіңнен сүйдім.

Зор құрметпен Ә. Кекілбайұлы. Астана, 2001 жыл».
Тарихтан белгілі, 1630 жылдан бастап, Жоңғар 

хандығы 1635, 1643, 1651-1652, 1681-1684, 1717, 
1723, 1725 жылдары, одан кейін 1755-1758 жылдары 
біржола жойылып кеткенге дейін Қазақ жеріне жойқын 
шабуылдар жасаған. Оның арасында тарихқа кірмеген 
қаншама шапқыншылық болды.

Қазақтар да үнемі зорлық – зомбылық, зәбір-жапа 
көріп жүрген жоқ. Қарсылық көрсетті, қарсы шабуылдар 
ұйымдастырды. Соның бірі Орбұлақ шайқасы. Мен заңгер 
болғанннан кейін, кейде басқалар байқай бермейтін 
жайттарға да назар аударғанды жөн көремін. Міне, 
осындай ыждаһаттылыққа салсақ, Орбұлақ шайқасының 
«Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары» тізіміне 
енгенін де айта кеткен жөн.

Мың өліп, мың тірілген қазақтың бір бөлігі 
ғасырлар бойы сол өлкеге ие болып, өмір сүріп 
жатыр. Сол жердің тұрғындары біраз жылдан 
бері өздері тұрып жатқан, шекарада орналасқан 
ауданға «Орбұлақ» аты берілсе деген талап-тілегін 
айтып жүр. Қолдау күтеді. Мектеп оқушыларының 
«Ата-баба қорғаған, Орбұлақта тұрамыз» – деп 
ән салып жүргендерін де көрдім. Жақсы әсер 
етеді екен. Оң шешім қабылданатын шығар деп 
үміттенеміз.

Мақытбек ҚОСАЕВ, 
заңгер.
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Ғасырлар бойы жері мен 
өз елдігін сақтап қалу үшін 
сандаған сыртқы жаулармен 
күресіп өткен батыр 
бабаларымыздың ерлік істері 
өмірімізден өшпестей орын 
алып отыр. Одан бұрынғыны 
айтпағанның өзінде, патша 
отаршылдарымен қырғын 
шайқастарға түсіп талай 
боздақтарымыз еркіндік 
жолында жас жанын қиса, 
алашымыздың арыстары 
кеңестік саясаттың 
қысымшылығына қарсы 
арыстандай алысып 
жиырмасыншы ғасырды да 
бастап берді. Езілген ұлттардың 
теңдігін қамтамасыз етеміз 
деген желеумен бұрынғы Ресей 
патшасының басып алған 
жерлерінің бәрін қоластына 
қаратып, ашса алақанында, 
жұмса жұдырығында ұстаған 
Кеңес өкіметінің казармалық 
социализмі орнады.

ЕРБОЛ СЫПАТАЕВ ҚАШАН 
«ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ» АТАНАДЫ?

сынып, бас сүйектері жарылғаны 
қаншама. Солдаттар мен өзге ұлттың 
милиционерлерінің он екіде бір гүлі 
ашылмаған қыздарымызға жасаған 
зорлық-зомбылығынан қағаз беті 
жиіркенеді. 1986 жылғы 19-шы 
желтоқсаннан кейінгі күндер кейбір 
зиялы қауым өкілдеріне, абыройлы 
азаматтарымызға «1937 жыл қайтып 
оралды ма» деген ой туғызғаныда рас. 
Себебі де жоқ емес еді. Адамдардың 
сыртынан аңду жүргізу, оқудан,  
жұмыстан топтап шығару, завод, 
фабрикалардағы қазақ жігіттеріне 
күдікпен қарап жұмыстан шеттету, 
тұтқындау, соттау оларға «декабрис» 
деп кекетіп, мұқату адам төзбес 
психологиялық климат тудыру орын 
алды. Желтоқсан күндері болған 
жаппай наразылық көрсету шеруіне 
қатысқан жастар, олардың сөзін 
сөйлеп арашаға түскен оқытушылар, 
ата-аналары кеңестік қоғамның 
қысымының бәрін көрді, олар сол 

деген баға берілді. Желтоқсан 
оқиғасының бел ортасында жүріп, 
адам өліміне қатысы бар деп 
тұтқындалып, ату жазасына кесіліп, 
кейін 20 жылға бас бостандығынан 
айыруға ауыстырылып сотталған 
ақын, өр намысты Қайрат 
Рысқұлбеков белгісіз себептермен 
түрме камерасында қайтыс болды. 
Бірақ бүкіл республика халқының 
ұсынысымен ерлікпен қайтыс 
болған ұлға «Халық Қаһарманы» 
атағы берілді. Бұл берілген жоғары 
награданы халқымыз батыр 
ұлдарымыздың ерлігіне берілген 
баға деп қабылдады. 

Жаркент өңірінен желтоқсан 
көтерілісіне қатысқан батыр ұл-
қызымыз Ербол Сыпатаев пен 
Ләззат Асанова туралы Қазақстан 
Республикасы Журналистер одағы-
ның мүшесі Нұрәділ Бегімбетов 1991 
жылы қараша айында аудандық 
«Қазақ тілі» қоғамының органы 
– «Ұлағат» газетінде желтоқсан 
оқиғасына бес жыл толғанда жазған 
өзекті мақаласында көтерген 
мәселелерінің біршамасының 
шешілгендігінің куәсіміз. Ербол 
Сыпатаевқа туған ауылында көшеге, 
мектепке есімі берілді. Аудан 
орталығы Жаркент қаласындағы 
бір көшеге есімі беріліп, аудандық 
Мәдениет үйінің алдындағы 
алаңға Ербол Сыпатаев пен Ләззат 
Асанованың көрнекті ескерткіштері 

Ата-бабаларымыздың азаттық 
күресінен тарихи тағылым алған 
Алаштың арыстары да тәуелсіз 
мемлекет құруды аңсап күресе 
жүріп, ғасырдың тираны атанған 
Сталиндік репрессияның құрбандары 
болды. Алашым деп қалың қазақтың 
қамын ойлап олар азғана уақыттың 
ішінде ешнәрседен тартынбай, 
бастарын бәске тігіп, ұлты үшін 
құрбан болудың үлгісін кейінгі 
ұрпаққа көрсетіп кетті. 1986 жылғы 
желтоқсан айында жастарымыздың 
әділеттілік пен еркіндікті ту етіп 
көтерілуі, дүниежүзі санасып отырған 
тоталитарлық режимдегі Кеңес 
өкіметінің саясатына қасқая қарсы 
бейбіт шеруге шығуы, қазақтың ұл-
қыздарының мәңгі өшпестей ұлы 
ерлігі деп санауымызға болады. 
Қазақ халқының ұзақ жылдар бойғы 
көкірегіне шер болып байланған 
рухани теңсіздігі бойды бұзып бұрқ 
етіп жарылуы орталықтандырылған 
билік жүйесінің тұғырын теңселтіп 
жібергені шындық. Қазақ халқының 
түркі елдері арасында намысы биік, 
жігері мықты екендігін жақсы білетін 
орталықтағы билік саласы осы 
оқиғаны естіген сәттегі халықтың 
дүрлігуінен қорқып, «бұл бір топ 
эктремистік пиғылдағы ұлтшыл 
элементтердің ұйымдастырғаны 
және олар әлеуметтік жағынан пісіп-
жетілмеген студент жастардың бір 
бөлігін сондарынан ертіп әкетті» 
деген қайдағы бір миға қонбайтын 
«экстремистік пиғылдағы ұлтшыл 
элементтер» кінәлі деуге дейінгі 
жалалы айыптауларға барды. Адам 
баласының қол-аяғын құрсаулауға 
болғанмен ой-санасын, арманын 
тұмшалай алмайсың. 

Сол желтоқсанның аязды 
күндері азаттықтың әнін айтып, 
дос-құрбыларымен алаңсыз бейбіт 
шеруге қатысқандардың, өз ойларын 
транспаранттарға, плакаттарға 
жазып алып қолдарына ұстап 
шыққан жастардың талап-тілектерін 
есі кеткен коммунистік партияның 
басшылары сараптай алмады. Қазақ 
КСР Конституциясының баптарында 
қаралған демократиялық бостан-
дықтармен санаспастан, аяқ асты 
етіп мыңдаған мұздай қаруланған 
солдаттар, әскери училищенің 
курсанттары, милиционерлер ит-
терімен қосылып тарпа бас салды. 
Желтоқсанның сақылдаған сары 
аязында жүздеген жазықсыз жастар 
соққыға жығылды, темір тақалы 
етіктілердің тепкісіне түсті, қасқыр 
иттерге таланды, қол-аяқтары 

қиындық сынынанда сүрінбей өтті. 
Қазақ халқына «қазақ ұлтшылдығы» 
деген әділетсіз таңылған айыптау 
көптеген қазақстандықтардың қой-
ған талаптарынан кейін 1990 жылы 
21-ші мамырдағы КОКП Орталық 
комитеті ресми түрде алып тастауға 
мәжбүр болды. 

Желтоқсан көтерілісіне қатысты 
деп айыпталып тұтқындалып, 
сотталған студенттер, жұмысшы 
жастар өте көп еді. Сол күндері 
алаңда өздерінің достарымен бірге 
ынтымақтастығын білдіріп қарулы 
әскерлерге қарсы күрескендердің 
арасында біздің жерлесіміз Ербол 
Сыпатаев та болды. Алаңға 
жиналған жастар жалаң қолдарымен 
жағаласып қарсылық танытқанымен 
арматурамен, күрекпен қаруланған, 
сақадай сайланып тұрған, үйретілген 
қара күшке тегеурін таныта алмады. 
Ербол Сыпатаев 18-ші желтоқсан 
күнгі тайталаста шүйдесіне тиген 
ауыр соққыдан жарақаттанып, 23-
ші желтоқсан күні ауруханада есін 
жия алмай көз жұмды. Коммунистік 
партия басқарып отырған орталық 
өкіметке демократиялық талаптарды 
қойып, алаңға жиналған жастардың 
бейбіт шеруін «нашақорлар», 
«маскүнемдер» деп тоқпақтап 
қуып, қанға бөктірген тоталитарлық 
биліктің құрбаны болған Ербол 
Сыпатаев тірі болғанда биыл 55 
жасқа толар еді. Ауданымыздағы 
Еңбекші ауылында дүниеге келіп, 
осындағы орта мектепті жақсы оқып 
бітіріп, екі жылдық әскери борышын 
өтеп барып Алматы қаласындағы өзі 
таңдаған, армандаған энергетикалық 
институттың студенті атанды. Алдағы 
өмірімде айтулы мамандыққа ие 
болып, еліме қызмет көрсетсем 
деген асыл арманын қызыл 
өкіметтің қанышерлерінің қылышы 
қиып түсті. Ерболдың 1986-ның 
желтоқсанындағы ызғарлы күндегі 
көтеріліске қатысып қаза тапқанына 
дәл биыл 33 жылдан асып отыр. 
Қазақ халқына әділетсіз таңылған 
айыптаулар алынып тасталғаннан 
кейінгі құрылған комиссияның, 
қоғамдық ұйымдардың жүргізген 
зерттеулерінің нәтижесінде көп-
теген жалған айыппен оқудан 
шығарылғандар, ырықсыз жұмыстан 
босатылғандар орындарына оралды. 
«Желтоқсаншылар» қозғалысы 
өмір ге келіп, әділетсіз жазалауға 
ұшырап, құрбан болғандарға 
ескерткіш орнатылды. Оларға 
тоталитарлық жүйеге қарсы ашық 
айқасқа шыққан нағыз батырлар 

орнатылды. Осыдан 115 жыл 
бұрын Жаркент өңірінде қолына 
қару алып патша отаршылдығына 
қарсы күрескен Әтікей мен Нұржеке 
сияқты жау жүрек батырлардың 
ұрпағы, жалындаған жастығын 
ел тәуелсіздігіне қиған Ербол 
Сыпатаевқа «Халық қаһар-
маны» атағы берілсе бұл сол 
батырларымызға да көрсетілген 
лайықты құрмет болар еді. Жазушы, 
журналист Н.Бегімбетовтың осыдан 
отыз жыл бұрынғы газет бетіне жазған 
мақаласындағы айтқан ойларына 
қылдай қиянат жасамай әлі де жүзеге 
аспай, қанағаттандырылмай тұрған 
тұсын, біздің Жаркент елі ғана емес 
бүкіл республика жұршылығының 
атынан сол күйінде беріп отырмын. 
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» 
сол, Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.К. Тоқаевқа 
төмендегідей өтініш жолдау, біздің 
Жаркенттіктердің абзал борышы, 
азаматтық парызы.

Тәуелсіздікке ұмтылып, бостан-
дыққа қол созған халқының 
ақ ниет, адал көңілін мәлімдеу 
жолында қаза тапқан қыршын 
жас, желтоқсан қаһарманы 
марқұм Ербол Сыпатаевқа «Халық 
Қаһарманы» атағы берілуін 
өтінеміз. Әділетсіздікке қарсы 
күрескен айбынды ұлымызға осын-
дай жоғары құрмет көрсетілсе онда 
ақиқаттың ақ туы желбірегені. 

Молот СОЛТАНАЕВ, 
ҚР Білім беру ісінің озық қызметкері, 

ҚР Журналистер одағының мүшесі, 
ақын, Еңбек ардагері, 

«Жаркент айнасы» 
газетінің Бас редакторы.   

P.S. Жоғарыда жазылған мақалаға орай біздер Жаркент қаласындағы  
«Жауынгерлік Даңқ музейінің» ұжымы, алдымызда келе жатқан 
Тәуелсіздік мерекесіне орай  Желтоқсан құрбаны Е. Сыпатаевты  еліміздің 
ең жоғары марапаты «Халық Қаһарманы» атағына ұсынуды қолдап 
қайта бастама көтеріп отырмыз (Музей меңгерушісі Қ. Ибрайымжанов). 
Аталмыш шара 2019 жылдың 19 қарашасында Ерболдың туған ауылы 
Еңбекшідегі өзі оқыған мектеп табалдырығынан басталды. Мектеп 
ұжымы, ауылдастары, сыныптастары тарапынан қолдау тапқын осы 
игі бастама өткізілген іс – шарадан соң хаттама толтырылып, қолдар 
қойылып, мөр басылды. 

Одан әрі Жаркент қаласындағы «Жауынгерлік Даңқ музейінің» 
ұйымдастыруымен Алматыдан арнайы ПҚ «Желтоқсан Ақиқаты» 
Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің төрағасы Б.Құрымбаев пен 
облыстық, аудандық филиал төрағалары, сондай-ақ  аудандық әкімшіліктің 
ішкі саясат, мәдениет бөлімдерінің мамандарымен бірге ауданымыздың 
белгілі қаламгерлер ақын, жазушылары (Ә.Төреханұлы, И.Үркімбайұлы, 
М.Солтанаев, Б.Жақыбаев, Н.Бегімбет, М.Нұрсейіт, Д.Әлімжанов, 
С.Керімбеков, М.Қатубеков, т.б.) да шақырылып, бәрі де бірауыздан 
қолдау білдірген келелі кеңеске ұласты.
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1. «Орды тауып алып сенса ция лық 
мақала жариялады» дегені – өтірік.

1975 жылы ондай мақала жазғам жоқ, 
«Ордың бұлағы» туралы «Жайлаудағы 
жиырма күн» деген шығармамда жорамал 
жасадым. Бірақ, онымды ешкім елемеді. 

2. «Окоп» деген сөзді мен Орбұлаққа 
қатысты ешқашан айтқан емеспін. Бұған 
да дәлелі жоқ.

3. «Орбұлақ шайқасы» тарихта 
болған емес», - дейді. Болған орны 
ғылыми да, іс жүзінде де анықталған.

4. Орны Жаркент өңірінде емес 
дейді. Бірақ оған ешқандай дәлелі жоқ. 
Тағы былай дейді: «Ойбай, салқам Жәңгір 
Белжайлауда алты жүз адаммен-ақ елу 
мың қалмақты қырып тастапты» деп 
жүргені осы соғыстар», - дейді /10 - том, 
607 бет/. Ешбір дерек те, мен де елу мың 
қолды түгел қырып тастағанын айтқан 
емеспіз. 

5. Ондағы ор аң аулау үшін қазылған 
аран дейді. Өтірік. Соғыс үшін қазылған.

6. Қоңтайшымен соғыс 1643 – жылы 
Қарқарада өтіпті-міс. Дәлелі жоқ. Ол 
өзінің 10 томының, 606 бетінде былай 
дейді: «Ежелден ойраттардың қазақ 
даласына кіретін дағдылы жолы болған: 
Ертіс бойы, Еміл аңғары, әйгілі Жоңғар 
қақпасы немесе Ілені бойлап-ақ тарта 
берген». Ал енді Жаркент өңірі Іленің 
бойында емегенде, қай жерде? 

7. Ұлы жүз қолын Қабанбайға 
Ескелді, ... Райымбек бастап келіпті-
міс. Мүмкін емес. Атасы Ханкелді батыр 
тірі тұрғанда, бозбала Райымбек Ұлы 
жүз атынан бара алмайды. /«Дарабоз» 
романы, 2 - том, 454 – бет/.

8. Қабанбай соңғы жекпе-жекке 
шыққан қалмақтың батыры Арқауыл 
Қабдеш жазғандай, белгілі батыр емес, 
белгісіз жас жігіт.

9. Тауасарұлы Қазыбек бек 
Сүйінбайдың аузына ілікпепті-міс. Өтірік. 
Сүйінбай айтқан, өлеңі бар, оны Қабдеш 
оқымаған.

«Жау тисе жапан далада,
Бөрілі найза атамыз,
Қарасайлап шабамыз,
Қызыл қанға батамыз.
Бөрілі байрақ астында
Ту түсіріп, жау алған,
Қазыбек, Қастек атамыз», – дейді 

Сүйінбай /Сүйінбай шығармалары, 
Алматы, 1990, 18 бет/.

10. Жамбыл да Қазыбек бек туралы 
айтпапты-міс. Ол да өтірік. Ол да атасы 
туралы Ораз Жандосовқа айтқан өлеңі 
бар. Қабдеш оны да оқымаған.

Қ. Тауасарұлы – «халық жауы» 
Ораз Жандосовтың атасы, 1723 жылдан 
1729 жылға дейінгі аралықта Ұлы жүз 
әскерінің қолбасшысы болған. Өзінің де, 
Ұлы жүз батырларының да ұзақ жыл бойы 
айтылмай келуінің басты себебі де сол.

Жамбыл Жабаев «Оразға» деген 
өлеңінде:

«Қазыбек арғы атаң жауды қуған,
Дұшпаннан бір тайпа елді қорғап 

тұрған.
Сен дағы бабаңа ұқсап батыр тудың,
Қасына, қаһарланса, қармақ құрған», 

– дейді /2 - том, 1982, 15 бет/.
Ол аз десеңіз Құлмамбетпен 

айтысында:
«Түстік жерге тоқтамай,
Орынсыз мылтық оқтамай,
Өтеген, Қазбекке баратын», – деп 

батыр Қазбекті атайды /1- том, 1982, 88 
бет/. 

11. Өмірде Қазыбек бек деген адам 

Қабдештің қырық өтірігі немесе

болмаған дегенді айтады. Бекер. Баласы 
Қасқары, немересі Молдабай туралы 
Бұқар жырау айтып тұрса, қалай ол 
өмірде болмайды. П. Румянцев те Қазыбек 
бекпен Өтеген батырдың болғанын өзінің 
«Верненский уезд» деген кітәбінде 
жазған /Санкт-Петербург, 1912/. Қазыбек 
бектің бейітін өзім барып көрдім. Алматы 
облысының, бұрынғы Күрті ауданының 
Ақши деген жерінде өзінің досы Мүйізді 
Өтеген батыр екеуі қарама-қарсы екі 
шоқының баурайында жерленген. 

12. Қазыбек бек шапыраштыларды, 
сол рудан шыққандарды ғана жазыпты-
міс. Жала. Ондай рулық көзқарас оның 
шығармасында жоқ. Өзі сол рудан 
шығып отырған соң, сол рудың атақты 
адамдарын тарихи шындыққа сай 
жазған. Егер Тауасарұлының бұл кітәбі 
болмаса, Орбұлақ шайқасының Жәңгір 
мен Жалаңтөстен басқа Шапырашты 
Қарасай, Арғын Ағынтай мен Қомпай, 
Найман Көксерек, Дулат Жақсығұл, 
Қаңлы Сарыбұқа, әйгілі жырау кіші жүз 
Жиенбет, Суан Елтінді бабаларымызды, 
қырғыз батырлары Көтен мен Табайды 
білмес едік. 

13. Қазақ пен қалмақ ешқашан 
окоп қазып соғысқан емес дейді. 
Біздің дәуірімізге дейінгі II – ғасырда 
құндардың ор қазып соғысқаны қытай 
деректерінде бар екенін түрік ғалымы, 
синолог Бахиддин Өгел өзінің «Ұлы Хун 
империясы» деген кітәбінде келтірген. 
Демек ор қазу әдісі бабаларымыздан 
қалған.

14. Орбұлақтың 350 – жылдығына 
бізді шақырған жоқ дейді. Шақырылды, 

өйткені тізімде болды. Алайда ол айтысып 
қоймаған соң, мен де шақырдым. 
«Қабдеш қайда барасың?» /«Жас алаш» 
газеті, 03.08.2006/ деген мақаламда: 
«Сен шынында да, тек ақиқатқа көз 
жеткізгің ғана келіп жүрсе, бір кез мені 
де тыңдасаң, екеуміз бүйтейік: сен өзің 
сенетін 5-6 адамыңды, мен өзім сенетін 
5-6 адамымды алайық, ішінде тарихшы 
да, депутат та, демеушілерің мен кітәбіңді 
шығарушыларың да, мүмкіндіктері болса, 
сол 350 жылдықта Орбұлақты көрген, 
қызмет жасаған, сөйлеген, соғысқа, 
соғысты таңдаған жерге баға берген 
генералдар, Халық қаһарманы Сағадат 
Нұрмағамбетов пен Бақытжан Ертаев та 
– бәрі болсын... Оларды сен өзің көрген 
Орбұлаққа, мен өзім «жар салып жүрген» 
Орбұлағыма алып барайық. Көріп келген 
соң еліміздің гәзет-журналдарының 
бетінде солар өз көрген-білгендері мен 
түйгендерін айтсын. Осыған көнсең, онда 
тұрысатын жеріңді айт!» дегем. Бірақ ол 
бармады, жауап та жазбады.

15. «Әйтседе кейін сол маңды 
мен де барып көрдім. Бұл тіпті «окоп 
қазып» қорғанатын жер емес», - дейді 
/«Таңғажайып дүние», ғұмырнамалық 
роман, 10 – том, 606 бет/. Өтірік. Барған 
да, көрген де емес. 

16. «Қазір жауапты кадрлар көбінше 
президент шыққан өңірден іріктелетін 
болған» /«Қылкөпір» романы, 11 – том, 
373 бет/. Солай ма?

Бір қарағанда, бұл батырлық 
сыйақты. Бірақ, осыдан ел бірлігі нығая 
ма, бұзыла ма? Қабдеш үшін бәрібір 
ме? Мен Қызылордаға барып: «Неге 
басшыларыңның ішінде бірде-бір 
шапырашты жоқ?» - десем, соным дұрыс 
бола ма?

Демократиялық мемлекет болған соң, 
президент жайында өз пікіріңді айта 
беру дұрыс та шығар. Бірақ: «Өзінен 
басқаны адам деп санамайтын ұрда-жық 
мінезінен-ақ қай жердікі екені байқалып 
тұрған жоқ па?!», - деп бүкіл елге күйе 
жағуға бола ма? /11 - том, 373 бет/

17. Бүкіл тарихқа тек рулық, 
тайпалық тұрғыдан қарайды. Елдік мүдде 
ескерілмейді. 

18. «Түп-тұқиянды» Б. Қыдырбекұлы 
жазыпты-міс. Жала. Сондағы дәлелі 
кітәптің тілі жиырмасыншы ғасырдың 
тілі екен. Бес рет көшірілген кітәптің 
аудармасы кәзіргі тіл болмағанда, қай 
кездің тілі болмақ. Өзі бармаған, көрмеген 
жерлерді, адамдарды, сонау Арқадағы 
кәзіргі қытайға қарап кеткен қара Ертістің 
бойындағы ұрысты Балғабек қалай дәл 
жазады. Тауасарұлының кітәбіндегі 
негізгі тарихи оқиғалар мен соғыстар 
академик Златкиннің «Джунгарское 
ханство» деген кітәбіндегі деректермен 
дәлме-дәл келеді. Демек, Тауасарұлының 
деректері – тарихи шындық.

Қабдеш Жұмаділов 10 том, 605 бетте: 
«Егер қолжазба осыдан елу жыл бұрынғы 
қағазға, сол кездегі сиямен, елу жыл 

бұрын жазылғаны анықталса, мен өз 
пікірімді қайтып алуға әзірмін. Кітапты 
«тарихи мұра» деп қабылдайық! – деген 
едім», - депті. 

Міне, уәжге тоқтау, тоқтамау осы 
арадан анықталады. Тарих ғылымының 
докторы, профессор Талас Омарбеков 
былай дейді: «Мен бұл кітаптан бір 
ауыз өтірік таба алмадым. ... Бүгінде 
Қазақстанда екі тарих институты бар. 
Сол екі институттың тарихшыларын, 
біздің Қазақ Ұлттық университетінің 
тарихшыларын, оның ішінде мен де 
бармын, Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
Педагогикалық университетінің 
тарихшыларын, осылардың бәрінің басын 
қосып осындай кітап жазып шық десеңіз 
жаза алмайды. ... Мұның қолжазбасын 
мен көзіммен көрдім. Қазір ол қолжазба 
кітап музейіне өткізілген. 1944 жылы 
Халметов деген башқұрттың бесінші рет 
көшіргені» /«Аңыз адам» жорналы, 2019, 
№ 20 (224), 21-25 беттер/.

Бұл қолжазбаны мен де әлденеше рет 
көрдім. Қолымда «Қозы Көрпеш - Баян 
сұлуды» латын әрібімен жазып кеткен 
әкемнің 1939 жылғы қолжазбасы бар, 
соның қағазымен Халметов жазған қағаз 
бірдей, сиясы да сондай.

19. Тауасарұлының: «Бұқар жаңғалақ 
сорлы» деген сөзі жоқ. Ол Қабдештің өз 
ойы /10 - том, 600 бет/.

20. Қабанбайды мақтаншақ, ұшқалақ 
етіп көрсетіпті-міс. Ол да Қабдештің 
өз ойы. «Ұшқалақ, мақтаншақ» деген 
сипаттама Қабанбай жайында ол кітәпте 
айтылмайды.

21. Бөгенбайды да «қолтоқпақтай» 
деп кемсітеді. Жалған. «Мен оларға – 
Қабанбайға, Бөгенбайға, Наурызбайға 
– қазақтан шыққан арыстандар деп 
қарадым, құрмет тұттым», - деп отырған 
адам қалай оларды төмендетеді? /«Түп-
тұқияннан өзіме шейін», 2019, 323 бет/.

22. Балғабек Қыдырбекұлымен менің 
арамда «бір одақ бары байқалады» екен. 
Әлдеқашан өліп қалған кісімен менің 
арамда қандай одақ болмақ? Жаладан да 
жаман нәрсе.

23. Хандар мен билерді жек көреді 
екем. Мені кеңес заманында «Өзендер 
өрнектеген өлке» деген кітәбінде 
хандар мен алашордашыларды жазды 
деп 1987 жылы Жазушылар Одағында 
талқылағанда, өзі мені жақтап сөйлеген. 
Сонысын ұмытып қалған-ау, сірә?!

24. Мені рушылдардың қатарына 
жатқызыпты. Оған дәлелі қайсы? 
Орбұлақты насихаттаудың руға қандай 
қатысы бар? Ол бір ғана рудың емес, 
қазақ мемлекетінің жері емес пе және 
Орбұлақты сол жерде тұратын Суандар 
ғана емес, бүкіл қазақтың батырлары 
қорғамады ма? Мені айамай-ақ қойсын, 
өз халқын айаса қайтеді.

Қабдеш: «... сөйтсем, Нұрсұлтан 
Назарбаев – Шапырашты руынан екен 
ғой. Кітапті шығарушылар да дәл осы 
жағдайды қалқан ғып ұстағаны көрініп 
тұр», - дейді /10 - том, 604 бет/. Мен 
ол кітәпті, шынын айтқанда, Назарбаев 
үшін емес, Орбұлақ үшін шығардым. 
Ол менің рушылдығымды да, оған 
қарсы болу Қабдештің рушыл еместігін 
де дәлелдемейді. Әйткенмен, тұңғыш 
Президент шыққан жерді /«Қылкөпір» 
романы, 373 бет/ «алтын шыққан өңір» 
деп әлденеше рет кекету неге жатады? 
Кәзіргі заманда Президентті сынау үрдісі 
барлық елде де бар, бірақ, ол шыққан 
өлкені, өңірді беталбаты жіктеу ешбір 
елде жоқ. Өйткені, жер, өңір бір адамдікі 
емес, халықтікі. Өзіне өзі «классик» /11 
- том, 446 бет/ деп баға беріп отырған 
адамға осы пікір лайық па? 

25. Жікшіл депті. Дәлелі қайсы. 
Қабдешті жақтамағаным жікшілдікке жата 
ма? Әлде шындықты қорғағаныма жата 
ма? Ондай жікшілдіктеуге Қабдештің 
«Таңғажайып дүние», «Қылкөпір» 
романдарын оқыған адам қарық болады.

26. Өз руымды жақсы көреді екем. 
Өз ата-бабасын жек көретін қай қазақты 
біледі екен, Қабдеш? Бірақ мен өз руымды 
өзге рудан ешқашан артық қойған 
емеспін. Бұл күйе жағу.

27. Өзге руды жек көреді екем. Оған 
дәлелі бар ма екен? Мен барша қазақты 
үш бауырдан тараған халық деп түсінем. 
Және оның ғылым жағынан да, шежіре 
жағынан да өте дәлелді шындық екеніне 
сенем. «Арыс» деген мақаламда солай 
деп дәлелдеп жаздым. 

Ал, Қабдеш былай дейді: «Басқа 
рулар қырғынға ұшырап жатқанда, 
Шапыраштылар еш қиындық көрмейді. 
Өйткені, «Шапырашты – аса жауынгер ел. 
...Жауды қынадай қыруға Шапырашты 
батырларының өзі-ақ жетіп жатады», 
- деп, Шапыраштылар қазақ еместей 
кекетеді. /Қ. Жұмаділов, 10 - том, 599 
бет/. 
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Қабдештің шығармаларындағы 
жалалар

Сол кітәптің басқа жерінде (599 бет): «1730 – жылғы 
Аңырақай соғысында да Ұлы жүз қолына Тауасарұлы 
басшылық етеді. Бұл соғыстарға Орта жүз, Кіші жүз 
батырлары мүлде қатыспайды», - дегені өте өтірік. Ұлы 
жүз қолын Ұлы жүзден шыққан Қазыбек бек бастамаған 
да, кім бастау керек еді? Бұл соғыстың бас қолбасшысы 
Бөгенбай батыр болғанын, оған ақылшы болып Қазыбек 
бидің де келгенін, ал Кіші жүзден Қабай ұрпақтары 
Тайлақ, Байрақ, Қайрақ батырлардың қатысқанын да 
Қазыбек бек анықтап жазған. Соның бәрін айтпау, әдейі 
жасалған жікшілдікке жата ма, жатпай ма, халықтың өзі 
ажыратады. Мен оны шындықты бұрмалаудың көкесі 
деп түсінем.

28. Сөзге, уәжге тоқтамайды екем. Уәж деген - 
дәлел. Қабдештің қай уәжіне, дәлеліне тоқтамаппын. 
Жала. Ол ешқашан уәж, дәлел айтқан емес. 

29. Абылай туралы Қазыбек бектің кітәбі табылмай 
тұрып М. Мағауин құрастырған «Бес ғасыр жырлайды» 
кітәбінде Бұқар жыраудың былай дегені келтіріледі: 

- Шешеңді және сұрасаң, 
Қайда алтынның буы еді?
Оны да мен білуші ем, 
Түрікпеннің төрінде
Қашып жүріп күнелткен қара күң еді. /1989, 92 бет/. 
Абылайдың күмәнді тегін осы өлеңнің өзі-ақ айтып 

тұр. Ал, Бұқардың бұл өлеңі бізге толық жетпеген. Толық 
нұсқасын жеткізіп отырған – сол кезде жазып алған 
Қазыбек бек Тауасарұлы. Сол өлеңде тағы мынандай 
жолдар бар:

- Үйсін Төле бидің
Түйесін баққан құл едің.
Оны да көрген жерім бар, 
Жаныс Қарабайдың қолында
Түнде туған ұл едің. 
Қазыбек бек Қарабайдың Төле биге туыстас адам 

екенін айтады. Сондықтан, бар жаланы Тауасарұлына 
жаба беруге болмас. Мәшһүр Жүсіп шежіресінде /
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы «Қазақ шежіресі», 1993, 68-
69 бет/ Абылайға қатысты «сарт» деген сөз айтылады. 
Соның бәрі Абылайдың арғы тегінде бір құпия бар екенін 
көрсетеді. Оны даумен емес, тек ғылыми жолмен шешкен 
дұрыс болады. Әбілқайыр ханның Жолбарыспен, 
Абылаймен араздығының түбінде де осы бір кілтипан 
жатқан болу керек.

30. Қонтайшы қырғыздарды көшіріп әкету үшін 50 
мың қолмен келеді. Өтірік. Ондай дерек ешбір тарихта 
жоқ. Жәңгір қоңтайшыны қырғыздарға бара жатқан 
жолда тосты дейді. Өтірік. Әуелі қырғыздарды, Тоқмақты 
шауып, он мың тұтқын алып, сонан соң қазаққа келеді, оны 
Жәңгір кәзіргі Орбұлақтан тосады. Барлық деректе солай.

31. Ор қазылған жердегі соғыс ұзаққа созылды 
деген дәлелі шындыққа сай келмейді. Бір-ақ күнде 
біткенін орыс елшісі Г. Ильин 1644 – жылы Тобол 
әскербасы Р.С.Куракинге анықтап жазған. Ал ол жазба 
бұл оқиғаның түпнұсқа дерегі саналады. Оған басқаша 
көріпкелдік жасау – қылмыс. Елді алдау.

32. Жалаңтөс Жәңгірге көмекке қырғыз жерінде 
келіпті-міс. Олай жазылған ешқандай тарихи дерек жоқ. 
Г.Ильиннің мәліметтерінде қоңтайшы қазақтарды шапты 
деп анық жазылған. Бұрмалау. 

33. Қарқара жерінде ешқандай ордың, Қабдеш 
айтқандай, «окоптың» орны жоқ. Оны қайдан алғанын 
бір құдай біледі. Мұны ол 1993 – жылдан бері жалықпай 
жазып келеді.

34. «Жас Алаш» газетінің сайтында «Түп-тұқиянды» 
Қ.Тауасарұлының «шапыраштылар туралы» кітәбі 
депті. Қабдеш бір өзі туралы «Таңғажайып дүние» атты 
ғұмырнамалық роман жазса, бір тайпа туралы неге 
кітәп жазбасқа? Алайда оның айтып отырғаны – жала. 
Тауасарұлы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
атты қазақ тарихындағы осы зобалаң кезеңді және өз 

көзімен көргендерін ғана жазған. Ол жағынан бұл кітәп 
теңдесі жоқ құнды. XVIII – ғасырдың адамын рушыл етіп 
көрсету үшін, Қабдеш осындай қыянатқа барып отыр. 
Өзі айтпақшы Абылай, Бөгенбай, Қабанбай, Қазыбек би, 
Төле би туралы жазып отырған адам, қалайша бір ғана 
шапыраштыны жазған болып шығады.

35. «Орбұлақ шайқасы» атты телесериалға соншама 
шамдануын түсіну өте қыйын. Сол фильмнен көріністерді 
бере отырып, өз мақаласын Самат Құдайберген деген 
даусы әдемі кісіге оқытыпты. Мақсаты – сериалды 
да, мені де өтірікші етіп көрсету. Алайда телесериал 
мен Орбұлақтың шындығын саралап талдау қажет 
емес пе еді? Кезінде марқұм Қадыр Мырза-Әлі ағамыз 
«Арқа сүйейтін ақиқатың болмаса, айтысып нең бар?» 
деп Қабдешке қарсы мақала жазып еді. Қоймайтын 
адам қоймайды екен ғой. Менімен алысам деп, елінің 
тарихымен алысқанына жөн болсын! 

Киносериал ғана емес, Орбұлақ жайында роман 
жазам, Қабдеш. Себебі ол – елімнің тарихи мақтанышы. 
Ұлы бірліктің ұлы дәлелі.

36. «Түп-тұқиянды» шығару үшін, Терещенконың өз 
қолынан фин қағазын «босатып бергені» де Қабдештің 
кезекті жаласы. Кітәпті шығаруға оның ешқандай қатысы 
болған жоқ.

37. Кітәпті шығару үшін үкімет қаржы жұмсады 
деген арыз кезінде ҚР қауіпсіздік комитетіне түсті. 
Сол мекеменің сол кездегі бастығы Сәт Тоқпақбаевтың 
тапсырмасымен болса керек, Ақпарат министрі Алтынбек 
Сарсенбаев менен жауап алды. Он бес миллионды облыс 
әкімі Сағымбек Тұрсынов, он бес миллионды Панфилов 
ауданы бергенін айттым. Ол кезде менің туған ауданым 
еркін экономикалық зона болатын. Алтынбек көзімше 
С. Тоқпақбаевқа телефон соғып жағдайды түсіндірді де, 
арызды жапты.

38. Орбұлақтың 350 – жылдығын мемлекет өзі 
өткізді. Оған кеткен шығынға «ішім удай ашиды» дейді 
Қабдеш. 300 үй тікті дейді. 518 үй тігілді. Халықтың 
қуанышында шек болған жоқ. Тәуелсіздігіміздің тұңғыш 
мерекесінің бірі еді ғой. Біріншісі Ордабасыда өтті.

39. Орбұлақ, Қабдеш айтқандай, менің «рулық», 
«жікшілдік» мақтанышым емес, ұлттың мақтанышы. 
Сондықтан ол жайындағы да тапқаным халық пен тарих 
қазынасына қосылатын құндылық деп ұғам. Ізденістің 
арқасында, ол шайқасқа найман Бөдес батырдың, Суан 
Ұзынмұрт Ұзақ батырдың, Дулат Сырымбет батыр мен 
қырғыз Бурайкенің де қатысқанын шежіре бойынша 
анықтадым.

40. Қабдештің айтуынша, орды «таптым!» деп 
мен ғана қуаныппын. Жоқ, олай емес, бірі Ұлы Отан 
соғысының, екіншісі Ауған соғысының ардагері, 
қазақтың қос әскери генералы Сағадат Нұрмағамбетов 
пен Бақытжан Ертаев та көрді. 

1993 – жылы Орбұлақ басында сөйлегенде 
генерал Нұрмағамбетовтың дәл қасында 7-8 қадам 
жерде тұрдым. «Үш жарым ғасырдан кейін де қанды 
шайқас орнында қазылған ордың айқын іздерінің қалу 
фактісі қазақ жауынгерлерінің шайқасқа түбегейлі 
дайындалғандығының айғағы», - деген-ді ҚР қорғаныс 
министрі. 

«Анау көбең жылқының сауырындай жалтылдап 
жатқан көкмайсаның арасында бір кезде айлап-апталап 
бастарын ажалға тіккен ардақтардың жанына түскен 
жыртықтай, тәніне түскен тыртықтайоқпана шұқырлары 
әлі жатыр», - деп еді Әбіш Кекілбаев. «Мына жер 
қоңтайшы тұрмақ құдайдың өзіне қыймайтын жер екен», 
- деп бастап еді ол сөзін, ол арасын газеттер қыйып 
тастапты. Сүйсінгеннен, тебіренгеннен аузынан еріксіз 
шығып кеткен сөз еді.

«Соғыс өнеріндегі соны тәсіл», - деп еді соғыс 
ардагері, жазушы ағамыз Қалмұқан Исабаев. 

Әлденеше барып көрген тарихшы Қойшығара 
Салғарин Елтінді батыр туралы әңгіме де жазған болатын.

Бүгін енді соның бәрін көрмегендей, білмегендей, 
бүгінгі жастарға кілең жала мен жалғандықты бірнеше 
сайт пен бірнеше газетке жария ету Қабдештің қай 
мақсаты?

Қазақстан Үкіметінің Орбұлақ жеңісінің 350 – 
жылдығын тойлау жөніндегі ұсынысты ҚР Тарих және 
этнология институтымен бірлесе отырып, Қазақстан 
Жазушылар Одағы екеуі жасаған болатын. Сол 
ұсыныс бойынша, Үкімет 1993 жылы 7-інші маусымда 
қаулы шығарған. Енді Жазушылар Одағының газеті өз 
ұсынысын ұмытып, өз тарихына өзі шабуыл жасағаны 
қай сасқаны? Ел мүддесінен гөрі Қабдештің мүддесі 
қымбат болғаны ма?

«Соңғы отыз жылда жоңғарға қарсы азаттық 
соғысының негізгі ауыртпалығы Орта жүздің мойнына 
түскені – тарихи факт. Оған ешқандай дау болмауға 
тиіс» /Қ. Жұмаділов, 10 - том, 581 бет/. Олай емес. 
Соғыс Балқаштың оңтүстік жағынан басталып, осы 
жақта аяқталғаны белгілі, ауыртпалықта сол өңірге 
түсті. Ондағы халық 35 жыл бойы қалмақтың қол 
астында қалды. Ал, Албан жерінде ол 1770 жылға дейін 
созылды. 

Қысқасы, Қабдештің қырық (40) өтірігінің сұрқы осы. 
Осындай өтіріктің бәрі Қазыбек бек Тауасарұлының 
«Түп-тұқияннан өзіме шейін» атты кітәбін оқымағандарға 
арналған. Ал, Қабдештің мақсаты – ол кітәпті басқаларға 
оқытпау. Себебі, Қазыбек бек – Қабанбайдың қасында 
жүріп соғысқан адам. Сондықтан, Тауасарұлының 
жазғандары «Дарабоз» романындағы жалғандықтың 
бәрін әшкерелейді. 

 Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ,
жазушы.
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Суан руынан шыққан Ілешұлы Салпық 
би 1880 жылдың қақаған қаңтар айының 
соңғы жұлдызында Іле өзенінен өтіп, 
Кеген мен Нарынқол асуынан асып Текес 
ауылында тұратын бауыздау құдасы 
Албан руының Алжанынан шыққан 
Қайранбай қажының ауылына келеді. 
Қайранбай қажы Алжаннан шыққан 
алғашқы болыстардың бірі, әрі тұңғыш 
Мекке-Мәдинеге барып, қажы атанған 
білімді де білікті, ел сыйлаған тапқыр, 
шешен адам болған екен. 

Бұл кезде Салпық бидің Қайранбай 
қажының інісіне өзінің қызы Нұржамалды 
ұзатып, құда болғанына төрт-бес жыл 
уақыт болған екен. Осы мерзім ішінде би 
мен қажы бірінің сырын бірі жақсы білетін, 
ым-жымдарын айтқызбай түсінетін 
құда болып, сыйластықтары жарасып, 
араларына қыл батпастай тату, дос болып 
кетіп еді. Салпық би жол ортаға бір қонып, 
Текесте отырған құдасының қыстауына ат 
басын тірейді.

Қайранбай қажының ағайын-туыстары 
Суан елінен келген атақты керуен басшы, 
бай, әрі би болған құдаларын шын 
ықыластарымен қарсы алып, барлық құда 
күту кәдесін жасай отырып, ауылдағы 
құда-жекжаттардың есен-саулығын біліп, 
арқа-жарқа болып қалады.

Төрде тізе түйістіріп қатар отырған 
Қайранбай қажы ізеттілікпен Салпық биге 
қарап: «Ал, Апахан құда, ел шеті аман ба? 
Сен де, мен де жау өті, жер шеті шекарада 
тұрамыз ғой, ел іші тыныш, жер шеті бүтін 
бе?», - деп әңгімеге тартады. 

Салпық би аз-кем ойлана қозғалып, 
қолтығындагы құс жастығын арқасына 
сүйеп, шалқая отырып: «Иә, Қажы 
болыс, рақмет, өзің сұраған елім де, 
жерім де аман, бірақ, еліме, жеріме қол 
сұға алмаған ұры-қары дейміз бе, әлде, 
барымташы дейміз бе, ел ішінде болатын 
кейбір сұғанақтар малымның шырқын 
бұзып, қара ала айғырдың үйірін Іле 
өзенінен өткізіп, Текес асырып кетіпті 
деген сыбысты естіп, із шала келгенім 
де бар. Ауылыңызда, еліңізде сондай 
әпербақан даңғойлар бұрын-соңды бар ма 
еді, әлде жоқ па еді», - деп, құдасына күле 
қарайды да, сөзін өлеңмен жалғастырады.

Жылқы басы айғырым еді қара ала,
Одан туған сәйгүлік еді көкала,
Одан туған желмая еді торала,
Торалада салымды еді сарала,
Одан туған, шаппай желіп бәйге алған 
Желдіқара, Телқара.
Көкаладан туып еді Аққоян,
Маған біткен атақ-даңқ пен бақ қоян. 

Сараладан туып еді Сарбауыр,
Ұшқырлығы секілді еді қандауыр,
Осыларға ноқта басы қамбар ата 

қарала,
Қоймас деген үмітпен келіп едім 

жоғала,
Қараламның үйірінің әр басын
Сүт төгілмес тайпалма
Бермес едім жорғаға, - деп, жұмбақтай 

сөйлеп, жастығына қайта жантаяды.
Салпық бидің сөз саптасына 

зер салып, мұқият тыңдап отырған 
қажы-болыс төңірегінде отырған ақылшы 
атқосшыларына сілкіне қарап: 

– Азаматтар атқа қоныңдар, Апахан 
босқа қауіптене қоймас. Елдегі барлық 
ығайлар мен сығайларды жиып, қараланың 
үйірін шып-шырғасын шығармай тауып 
беріңдер. Іргелес отырған елдің іргесін 
сөгуге болмайды. Бүгін мал олжаласа, 
ертең адам олжалайды, сонан кейін 
ынтымағымыз бұзылып, өзімізге өзіміз 
жау боламыз. Жақыннан жау іздейтін 
берекесіз елдің әдеті. Біз бір қап, бір 

Салпық бидің 
салиқалы шешімі

саптан тараған ұрпақтармыз. Апахан 
бидің Қарала, Көкала, Торала, Сарала, 
Желдіқара, Телқара, Сарбауыр, Аққоян 
деп айтып отырған сөздері тек қамбар 
атаға айтылған атау емес, түсінген адамға 
сөз төркіні тереңде жатқанын білу керек. 
«Түгел сөздің түбі бір, сөз атасы Майқы 
би» деген сөздің төркініне үңілсек, қазақ 
халқын отыз жыл бейбіт өмір сүруге жол 
бастаған осы Майқы би бабамыз емес 
пе? Ел ішінен шыққан сүмелектер болса, 
ізін суытпай Апахан бидің алдына алып 
келіңдер, биден кешірім сұрасын. Олар 
үшін ат-шапан айыбын мен төлеймін», - 
деп сөзін түйіндейді.

Қайранбай қажы-болыстың айтқанын 
екі етпеген ауыл азаматтары Қарала 
айғырды үйірімен қарағайға жасырған 
жерден тауып, жылқыны барымталаған 
сұғанақтарды қолға түсіріп, Салпық би 
мен Қайранбай қажының алдына алып 
келеді. 

Сонда Қайранбай қажы Салпық биге: 
– Ал, Апахан би, Қарала айғырды 

үйірімен шып-шырғасын шығармай 
алдымызға әкелді, ұры-қары, 
барымташылардың қолдарын арттарына 
байлап алып келді, – деп, қарымта қайтару 
мақсатында сөзін өлеңмен жалғастырады.

«Қарала айғырды бастатып,
Жайылымын тастатып,
Іле суына шомылдырып,
Толқынына көмілдіріп,
Нарынқолдан асырып,
Қарағайға жасырып,
Қойған екен жылқыңды.
Алдыңа міне келіп тұр,
Кешірім сұрап иіліп,
Аяғыңа бас ұрып.
Ендігі сөз өзіңде,
Қандай айып бұйырсаң», – деп, Апахан 

биге жылы шыраймен күле қарап, оң 
қолын төсіне қойып, иегін сәл төмен иіп, 
ізеттік нышанын байқатады. Төрде аяғын 
көсіп салып отырған Салпық би, малдас 
құра отырып, құдасы Қайранбай қажыға 
былай деген екен:

«О, Қайранбай болыссың,
Басында жүрсің төл істің,
Айтқаныңнан қайтпайтын,
Қара қылды қақ жарған
Ақиығы екенсің
Әділетті болыстың.
Айтқаныңды бұлжытпай,
Орындайтын халқың бар.
Сол халықты сыйлайтын
Атадан қалған салтым бар.
Берген айып болмайды, алған ғайып,
Мына, жалған білесің, алмағайып.
Білерлігің қайда бар,
Білмегенді кешірмей,
Маздатқаның жөн болар,
Ердің отын өшірмей.
Ел болған соң ішінде
Жақын да бар, жат та бар.
Әділ болсаң әр істе,
Бақыт та бар, бақ та бар.
Мінгізгенім өзіңе,
Келісімім Ақбоз ат,
Жақын қалды еліме,
Уақытта аттанар», – деп, қосарға 

мініп келген Ақбоз жорғасын алдыртып, 
Қайранбай қажыға көлденең тарта 
отырып, қолтығынан өзі демеп, көтеріп 
мінгізген екен.

Салпық би құдасына риясыз ырза 
болған Қайранбай қажы «алмақтың да 
салмағы бар, сый берсең, сыпыра бер» 
дегендей мәрттік жасап, жылқышыларына 
Ақтанау аталатын айғырының үйірін 
айдатып келіп, Салпық биге қарап:  

– Иә, Апахан би, мен сенің кесіміңе 
келісе отырып, қапыда жылқыңнан 
шашау шығып, менің тентектерімнің 
құрығына іліккен өңшең ала жылқыңның 
шырқы бұзылмасын, айыбым емес, 
айғағым болсын, айдауға жылқышы да 
берем, жылқыңа қосып еліңе айдап қайт. 
«Қайтқан малда қайыр бар» екі құданың 
арасындағы алыс-берістің бір дәнекері 
болсын», - деп жылқышы беріп, екі айғыр 
үйірлі жылқыны Апахан бидің алдына 
салып айдатып, Текестен Кегенге дейін 
шығарып салады. 

Сол жерде, Қайранбай қажы Салпық 
бидің иығына қол артып: 

– Қадірлі Апахан би, еліміз аман, 
жеріміз бүтін, жанымыз амандықта болса, 

келер жаз жайлауда дәм бұйырса өзіңнің 
Белжайлауыңа барып қайтам. Қалған 
әңгіме-дүкенді сонда жалғастырайық, – 
деп қош айтысады. 

Қытымыр қыс өтіп, мамыражай көктем 
аяқталып, жадыраған жаз келген мерзімде 
Қайранбай қажы өзінің уәдесінде тұрып, 
Үйгентас Белжайлауының Басатқарағай 
беткейіндегі Басатжұртта отырған құдасы 
Салпық бидің ауылына келіп, ат басын 
тірейді. Апталап жатып, тағы бір үлкен 
істің түйінін шешеді. 

Салпық бидің кіндігінен Тәшіман, 
Жақыбай, Кенжебек, Іргебай, Ақжол атты 
бес ұл және Нұржәмила (Нұржамал) деген 
қыз өрбиді.

Салпық бидің екінші ұлы Жақыбай 
бидің өз алдына отау тігіп, сән салтанат 
құрып, елге танылып, төрт құбыласын 
тани білген шағы екен. Жақыбай биден 
Тұтқабек, Ерғали, Нұрғали, Төрехан, 
Мырзахан деген ұлдар мен Зәуре, 
Гүлжәмила атты қыздар дүниеге келген. 

Қайранбай қажы-болыстың ат арытып, 
Салпық би құдасының ауылына келгендегі 
негізгі мақсат-тілегі сүйек жаңартып, қыз 
алысып, қыз берісіп қарым қатынасты 
жаңа қырынан өрбітіп, елмен елдің 
жақындығын жандандыру болса керек.

Үйгентас Белжайлау белінің қарағайлы 
беткейіне тігілген он екі қанат ақ үйдің 
төрінде құс жастыққа шалқая жатып, 
қонағасынан дәм татып, мамыражай 
отырған Қайранбай қажы-болыс қасында 
қатар отырған Салпық биге бар денесімен 
бұрыла қарап:

«Иә, Апахан би, Өркенің өссін, өрісің 
кеңейсін,

Алла тағалам көбейтсін алысы мен 
берісін», – дей келе:

Не көрмеді бұл қазақ,
Жері менен елі үшін?
Қанын төкті, шайқасты,
Азды-тозды сол үшін.
Қалмақтар кеп шапқанда,
Арғын-Найман атойлап,
Берген екен қол ұшын.
Құда болып мың жылдық,
Құйрық-бауыр асасып,
Жасайын деп өзіңмен
Келдім ана Албаннан
Бір жақсылық келісім», – деп тоқтап, 

сөзін ары жалғастырады. 
– Өзің жақсы білесің Апахан би, біз 

бұрыннан сар-сүйек құдандалы елміз, 
сенің Жақыбай деген ұлыңнан бойжетіп 
қалған қыз бар екен, сол қызыңды менің 
ана інімнен туған (інісінің атын ұмыттым) 
өзіме өкіл бала етіп, бауырыма салып 
өсірген жалғыз ұлым Әзікенге құдай 
қосқан қосақ жалқының сыңары болсын 
деп құда түсе келдім, ендігі сөз өзіңде», - 
деп қысқа қайырыпты. 

«О, жаратқан Алла жар болса,
Ұл-қыз өсіріп бар болса,
Кеңір ме еді өрісім,
Бұтақтамай тар болса.
Мал қосылған төскейде,
Бас қосылған төсекте,
Өркен жайып келеміз
Албан, Суан бір туған
Ағайынды десек те.
Он екі болыс Албансың,
Қоя алмаймын жалған сын.
Жалғыз қызым
Нұржанды (Нұржамал)
Келін етіп алғансың.
Келін іздеп келісті,
Жалпақ жатқан Жалайыр,
Шапырашты, Дулатқа
Оқалы түйе бастатып,
Ақтылы қой айдатып,
Құдалыққа барғансың.
Алаламай аланы,
Үйір қосып үйірге,
Ауа кеткен жайылып.
Үйірімен жылқымды
Алдыма айдап салғансың.
Қыз жат жұрттық ежелден,
Жиеніме беремін.
Өзі келіп таңдасын, - деп шуырта 

жөнелген екен.
Тыңдап отырған Қайранбай қажы 

болыс иегін көтеріп: «Өрелі ой, ақтылы 
сөз айттың, ризамын өзіңе, бұйымтайым 
орындалды. Енді, мен ауылыма 
оралайын», – деп қоштасып, атқа қонып 
Текесті бетке алып суыт жүріп кетіпті. 

Көп ұзамай сол жылдың күзінде 
баласы Жақыбайдан туған Гүлжәмила 
атты немере қызын тоғыздан-тоғыз жасау 
жасатып, еншісіне қоралы қой, үйірлі 
жылқы айдатып Қайранбай қажының өкіл 
ұлы Әзікенге ұзатыпты.
 НАШАР ЖІГІТ СИПАТЫ

Жаркент өңірінің Бурақожыр 
өзенінің сағасын мекендеген Салпық 
би Ілешұлынан Тезек төренің бас биі 
Қожбанбет:

– Апахан (Салпықты солай атайды 
екен), бәріміз де жігіт болып өстік, біздің 
де қандай жігіт болғанымызды ел біледі 
ғой, әйтсе де ел арасында іріткі салып, 
заманы көшіп, кері тартатындар туралы 
не айтар едіңіз? – деп сұраса керек. 
Сонда Салпық би былай депті: 

Әумесер жігіт аспанды да менікі 
дейді;

Сұрқия жігіт жыланды да жұтады;
Одағай жігіт орға түсіп өледі;
Арамза жігіттің арты бір-ақ тұтам;
Әпербақан жігітке бақан берсең, 

жерді ұрады;
Безбүйрек жігітте без болмайды;
Сұмырай жігітке шұбат берсең, су 

дейді;
Бозөкпе жігітке жорға мінгізсең де, 

жол таппайды;
Жағымпаз жігіт табаныңды жалайды;
Сатқын жігіт шешесін де сатады;
Арсыз жігіт артыңды да сүртеді;
Бейқам жігіт әйелін әкетсең де 

білмейді;
Жалман жігіт жаныңды да жейді;
Талғампаз жігіттен тауық артық;
Опасыз жігіт омыртқаңды үзіп, 

жұлыныңды жейді;
Тұрлаусыз жігіттің түтіні де 

шықпайды;
Жемқор жігіт тышқанды да аулайды;
Мешкей жігіттің қарны тойса, мешітке 

отырады;
Жетесіз жігіт жеті ғасыр өмір сүрсе 

де, есі кірмейді;
Тексіз жігіт текті адамды тезек дейді;
Даңғой жігіт даңқ іздеп, сай кезеді.

ЖІГІТ БАҚЫТЫ
Сатай Әтікей батыр жездесі Салпық 

биге келіп: «Қандай жігіт бақытты 
болады», – деп сөз тастапты. Сонда 
Салпық би: «Тыңда батыр, білгің келсе, 
айтайын» депті де:

Еңкеймеген емендей, 
Сенің әкең дегендей,
Ақылгөй әкең болса,
Ақ сүт беріп мәпелеген анаң болса,
Арқа сүйер адамың болса,
Ырысың болар інің болса,
Шұбарланбаған тілің болса,
Мұсылмандық дінің болса,
Осыны реттеп отыратын,
Ірге жайған елің болса.
Гүл жайнаған қарындасың болса,
Дос – жараның арылмасың болса,
Балаңнан балаң нәрің болса,
 Басыңда панаң болса,
Қазаныңнан ас кетпесе,
Халқыңа ақыл айтар бас кетпесе,
Сыншыл нағашың болса,
Құда – жекжат аласың болса,
Мінерге атың, өрісте малың болса,
Айтатын әнің болса,
Жігітпін деп желпінер болса,
Салтанат құрған сәнің болса.
Өсек - өтірік айтпаған,
Адалдықтан қайтпаған,
Қиянат жасап пұл тауып,
Кепкен тезек асамаған,
Елім деп еңіреген,
Жерім деп еңіреген,
Намысын айға білеген,
Табиғатын анадай аяған,
Екі сөйлеп еңіремеген,
Шатастырып алмайтын,
Алтынды темірменен,
Дәстүрін салмақтаған,
Өнерін өрге тартқан,
Осындай жігіт өмірден бақыт тапқан,
Осы да жетер,
Қалғанын дұрыс шығар өзің айтқан, - 

деп тәмамдапты.
Әдепхан ТӨРЕХАНҰЛЫ,

Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі, 

Алматы облысының
 Құрметті азаматы.
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Тылсым дүние, қоңыр салқын жай мамық,
Кербез дала жатқандай бір ойланып.
Сол далада өзгеменен ойы жоқ,
Бір бала жүр жалғыз өзі қой бағып.

Шүйгін шөпке тойып алып ешкі, лақ,
Ойнақтайды тастан-тасқа шапқылап.
Таудан төмен сылдыр қағып ағады,
Сылқ-сылқ күліп, кербез сұлу ақ бұлақ.

Пай-пай неткен кербез сұлу кең дала,
Тұнып тұрған сұлулық қой айнала.
Туған жердің әрбір тау мен тасынан,
Бала қойшы көз алмайды таңдана.

Көк аспанды көк жібекпен жапқандай,
Бұлттар жөңкіп барады әне, ақ маңдай.
Көкжиекте алып таулар сап түзеп,
Қорған болып жауға төсін тосқандай.

Қоңыр дала, қоңыр салқын, қоңыр жел,
Көкжиекте тізбектеліп қоңыр бел.
Қоңыр бояу бойтұмары қазақтың,
Қоңыр тірлік, келіңдер де көріңдер.

Сол тірлікке артып бала құмары,
Сұлулыққа албырт көңіл құлады.
Туған жердің кереметін нақыштап,
Жас суретші құм бетіне сызады.

Жоқ болса да қолда бояу қағазы,
Әсемдікке албырт көңіл ауады.
Ұққан сайын тылсым сезім сырларын,
Әр сызықтан жаны ләззат табады.

Өркеш-өркеш жоңғар тауы сол маңның,
Секілді бір абызындай ойлардың.
Ту алыстан сары сағым мұнартып,
Қос сызығын қосып жатыр жолдардың.

Көк сызықтар көкжиекте жолығып,
Бұлдыр сағым алып таумен өріліп.
Аспан мен тау тауып әсем жарасым,
Сары сағым көк аспанмен көміліп.

Неткен ғажап, неткен сұлу өлке еді,
Секілді бір ғажайып жыр ертегі.
Тау мен тасы, әр бұтасы Шежіннің,
Сұлулықтың сырын нәзік шертеді.

Анда-санда баққан қойға көз салып,
Бала отыр өз ойымен шаттанып.
Саз балшықтан жасап кейде мүсіндер,
Сурет салад кейде тегіс тасты алып.

Ағаш, сүйек, тастан түйме түйіліп,
Ерінбейді бала ісіне шүйіліп.
Өз қолынан шыққан әсем заттарға,
Көз тастайды жас Әбілхан сүйініп.

Қойын бағып, теріп жуа, бүлдірген,
Жас жүрегін әсемдікке сүйдірген.
Қошақандай сол баласы Шежіннің,
Шедевр боп шығатынын кім білген.

Өнердің шыққан шыңына
Күннің ыстық, аңызық, аптабында,
Қойын баққан, Шежіннің шатқалында.
Әбілхандай кешегі қойшы бала,
Қалықтады өнердің аспанында.

Туған жерін ол мәңгі сүйіп кетті,
Шеберлігін шыңдады, биіктетті.
Алатаудың асқарлы шыңдарына,
Текті өнердің шынарын тігіп кетті.

Парасаттан сол шынар жаралыпты,
Ізгіліктен тамыры нәр алыпты.
Кенже қалған өнері қазағымның,
Қастеевтей абыздан таралыпты.

Абызы еді ол өнердің, асылы еді,
Маңайынан шуақ нұр шашып еді.
Бар қазақтың бейнелеу шеберлері,
Әбілханның рухына бас иеді.

Білімге қанат қаққан, бала қыран
Оқу білім, өнер, ғылым керегі,
Қиындықтың бәрін білім жеңеді.
Деген сертпен Әбілхандай жас қыран,
Жаркент жақты бетке алып келеді.

Қиял қуып, қой баққаным далада,
Маған өнер, оқу білім бола ма?
Арманымды ойға асырар асқақ жол,
Бір табылса, табылар тек қалада.

Жаркент деген шағын шаһар расы,
Дегенмен ол қарт тарихтың куәсі.
Ол шаһарда ізі қалған Шоқанның,
Өшпестей боп бізге жеткен мұрасы.

Сол Жаркентке мен де ат басын бұрайын,
Жұмыс іздеп ел мен жұрттан сұрайын.
Түркісібтің темір жолы салынып,
Жатыр деген, табылар іс лайым.

Кетпен, қайла мен ұстасам не қылар?
Тарих болып ол да бірде жазылар.
Бос уақытта сол қаладан өнердің,
Әліпбиін көрсетер жан табылар.

ҚҰДІРЕТТІ ҚЫЛҚАЛАМ
(поэма)

Қазақ бейнелеу өнерінің атасы Әбілхан Қастеевке
(мектеп жасындағы балаларға арналады)

Түркісібте қатарынан қалыспай,
Қайламенен тас қашады қарыштай.
Қол босаған сәттерінде жас қыран,
Сурет салды ақ қағазға жалықпай.

Сөйтіп жігіт темір жолда тер төкті,
Еңбек сүйгіш жан екенін көрсетті.
Тура жолын көрсететін өнердің,
Жаркентте алғаш үміт оты жарқ етті.

Майлы бояу сырларына қаныққан,
Суретшілік өз тұлғасын танытқан.
Өнер атты кең өлкеге жол сілтер,
Хлудовқа бірде Әбілхан жолыққан. 

Жас шеберді, һас шеберде шын ұқты,
Шын ұнатты ол, өнер сүйген жігітті.
Хлудовтай ұстазынан жас дарын,
Өнердегі өр мінезге шынықты.

Шәкіртінен ұстаз күтіп мол үміт,
Кетпе, - деді, - бұл өнерден қол үзіп.
Содан бастап сан бояудан сыр ұққан,
Қыл қаламнан жатты сезім төгіліп.

Ерінбеді, төкті жігіт көп терді,
Жалқаулықты, жат мінезді жек көрді.
Қазақтағы бейне өнердің тұңғышы,
Шыңнан асқан сара жолды сап берді.

Еңбегімен өсіп елге танылды,
Сырлы бояу кенептерге жазылды.
Кенже қалған саласына қазақтың,
Алғаш рет алтын қазық қағылды.
Қастеевтің талантына сыр мінез,
Талайлар кеп тамсанды да табынды.

Кескіндер шерткен көп сырлар

Өнер жолын шайқалмай мығым басты,
Кенеп беті бояудан қызып жатты.
Қыл қаламмен Әбілхан қолындағы,
Әр қазақтың болмысын туындатты.

«Шабындықта бірі шөп шауып жатыр»,
Бірі өрісте қойларын бағып жатыр.
Кербез сұлу «Медеудің айдынында»,
Міне, жарыс әлемдік болып жатыр.

Тыпыршыған құлындар желідегі,
Мама бие иіскейді төніп өзі.
«Бие сауу» тамаша кескінінен,
Жайлы өмірі қазақтың көрінеді.

Мол шуақты тірлігі малды ауылдың,
Жарқыратар шуағын ойларыңның.
Хош иісін қымыздың сезінесің,
Қандырғандай сусыны таңдайыңның.

Мен келемін дегендей аттандатып,
Будақ-будақ түтінін аспанға атып.
Түркісібтің бойымен поезд жүйткіп,
Кең далада барады шапшаңдатып.

Ен даланы жаңартқан өмір желі,
«Темір жолы Түркісібтің – өмір жолы».
Өзі салған құрлыстың бояуменен,
Қандай ғажап кенепке берілгені.

Шындығында бейненің ғажаптығы,
Артта қалып жастық шақ азат күні.
Амалсыздан ілесіп шал, кемпірге,
«Ұзатылып барады қазақ қызы».

Бола бермес әркімге өмір ащы,
Мұңлы сурет үнемі салынбас-ты.

Енді бірде көреміз бір кенептен,
Нұрлы көзбен қараған «Қарындасты».

Азат күнде шуақты таңдар атып,
«Шырқ иіріп ұршығын жорғалатып».
Иірілген жіптердей өткен күнін,
Кемпір отыр еске алып ойға батып.

Көпті көрген секілді дана қыран,
Ұшқын атып жалынды жанарынан.
«Амангелді батыр» тұр портретте,
Өршіл рухы көрініп қабағынан.

Еркіндіктің лаулаған отын жағып,
Жау кездессе басардай тақымға анық.
Енді бірде батырдың «Сарбаздары»,
Келе жатыр қарулы, қатуланып.

Кейде еседі суреттен тау самалы,
Жан жүрегің жадырап жайқалады.
Қыл қаламнан жаралған құдіреттер,
Еркіңді алып еріксіз ой салады.

Сөз соңы
Аңыз емес бұл бір сөз ала бөтен,
Бас идірген талайды өнер екен.
Біреу келіп жас шебер Әбілханға, -
Білім алмай арнайы сен қалайша,
Бола қалдың суретші, - деген екен.

Тау мен шатқал, Шежіннің шыңдарынан,
Мөлдір бұлақ ағатын құздарынан.
Мен өнерді үйрендім қарттар айтқан,
Батырлық пен ерліктің жырларынан.

Әжем тіккен көрпенің құрағынан,
Өзім баққан қойлардың құлағынан.
Мен өнерді үйрендім, - деген екен,
Асыл дарын нұр шашып шырайынан.

Шуағымен жұлдыздай жарық шашар,
Не деген сөз, апырай шабытты ашар.
Өнер менен тектілік егіз екен,
Бұған бар ма айтар сөз, алып қосар.

Нағыз дарын тасты да жарып шығар,
Қиындыққа қайыспас шабыт шыдар.
Оған куә – Әбілхан Қастеевтей,
Шыңға біткен мәуелі алып шынар.

Жүрегіңді тербетіп жырға бөлер,
Кең даласы қазақтың тұнған өнер.
Ел мен жерің өзіңе еміренер,
Әбілхандай сен сүйсең шындап егер.

Өзгенің бөз, бояуын неғыласың,
Тұрғанда дархан далаң сәні басым.
Жеріңнің жерұйықтай екендігін,
Әбілхандай сезінсең сен ұғасың.

Арпалысып, алысып күреспенен,
Бұл далаға кім келіп, кім өтпеген.
Бірақ-бірақ, отанды сүйе білу –
Қанға біткен тектілік сүйекпенен.

Елің үшін сен отқа күйе білсең,
Туған жердің тау, тасын сүйе білсең.
Әні тербеп тұрады ізгіліктің,
Күңіренбей көк аспан біле-білсең.

Көзіңді сал алаштың даласына,
Сыйғыз оны қос жанар шарасына.
Ұғам десең өнерді жиі барғын,
Әбілхандай, шынардың саясына.

Алда алатын асулар, көп шыңың бар,
Қуанышың, қайғы, мұң, шаттығың бар.
Жүректерге нұр құямын десеңіздер,

Өнер атты өлкеге ат бұрыңдар.
Атын мәңгі қалдырған хас суретші – 
Әлем таныр Әбілхан – текті ұлың бар.
Қанат қағар биікке әр тараптан,
Жаңа біткен тал шыбық, жас буын бар.
Сұлулық пен ізгілік мекеніне,
Жас буындар, тайсалмай бет бұрыңдар.

Мен өнерлі баламын
Қолда кенеп, қағазым,
Қыл қаламды аламын.
Бояуларды құбылтып,
Тылсым сырын саламын.
Ел сыйлаған ерлердің,
Бейнелерін жазамын.
Есейгенде ер жетіп,
Мен суретші боламын!

Ағаш ойып жонамын,
Мәр-мәр тасты шабамын.
Мыс қоланы балқытып,
Түйін - түйіп қоямын.
Есейгенде ер жетіп,
Мен мүсінші боламын!
Құрал-сайман аламын,
Ағаш, сүйек оямын.
Қайшыменен қиғаштап,
Өрнек түрін табамын.
Алтын, күміс әспеттеп,
Ертоқымға жабамын.
Мен өскенде ер жетіп,
Қол өнерші боламын!

Қала менен даланың,
Жетілдіріп талабын.
Танысын деп бәрі әлем,
Өнер сүйер қазағын,
Ұқсамайтын өзгеге,
Зәулім сарай саламын.
Есейгенде ер жетіп,
Мен сәулетші боламын!

Сызық сырын табамын,
Бір-екі түс жағамын.
Ақ-қарасы үйлескен,
Әсем сурет саламын.
Есейгенде ер жетіп,
Мен график боламын!

Киімдерді сәндеймін,
Үйдің ішін әрлеймін.
Ұлттық бояу нақышпен,
Нағыз қазақ бол деймін.
Есейгенде ер жетіп,
Дизайнерің мен деймін!

Жалын атқан жанарым,
Таудай биік талабым.
Қазақ деген халықтың,
Жас ұланы боламын.
Өнер, білім сүйетін,
Мен ақылды баламын!
Қастеевтей бабаның,
Мен үлгісін аламын.

Танылсын деп ертеңге,
Бар әлемге қазағым.
Қоңыр тірлік қазақтың,
Қоңыр салқын бояуын.
Кенеп пенен қағазға,
Әдемі етіп жазамын.
Әбілхандай атамның,
Жалғастырып талабын.
Өнер атты өлкенің,
Жеңіп алам қамалын.
Сурет атты өнерге,
Алтын қазық қағамын.
Мен өйткенде ағайын,
Өнер сүйген баламын!

Әуелбек ЫСҚАҚОВ,
 Халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаев 

әдеби-ескерткіш музейінің меңгерушісі, 
белгілі ақын, суретші,

Үмбетәлі орта мектебі бейнелеу 
өнері пәнінің мұғалімі. 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы.

АВТОРДАН
Қазақ қашаннан да өнер сүйген халық. Аты аңызға айналған атақты ақындар, 

күміс көмей әншілер, жез таңдай жыршылар кең даланы әнге бөлеп, қазақтың 
мұңы менен жыры болған асыл өнерді бүгінгі күнге жеткізген. Ал бейнелеу өнері 
сонау тас ғасырдан басталып дамыған күйінде бізге жеткен. Қазақтың бейнелеу 
өнерін кенже қалған деген пікірге келіспеймін. Кең Сахарада самсап жатқан тасқа 
салынған суреттер бейнелеу өнері емей немене? Қазақтың киіз үйі, тұрмыс тіршілікте 
қолданылатын барлық заттары, батырлардың қару-жарақтары тұнып тұрған өнер. 
Ата-бабамыздың ою-өрнектері ешкімге ұқсамайтын, өмірмен тірлікпен астасып 
жатқан асыл қазына.

Ал енді, кескіндеме өнерінде артына өшпестей із қалдырып, қазақта бейнелеу 
өнері жоқ дегендердің аузына құм құйған сурет өнерінің атасы Әбілхан Қастеевті 
бұл күнде барлық әлем мойындаған. Шежін шатқалында қой бағып жүрген қазақтың 
қошақандай қара баласы әлемді мойындатқан суретші атанады деп кім ойлаған. Иә, 
Әбілхан атамыз, қазақ бейнелеу өнеріне алтын қазық қақты, бар бақытын сурет 
өнерінен тапты. 

Балалар, сендерде Әбілхан аталарыңдай Отанды, елді, табиғатты сүйетін суретші 
болыңдар. Сурет деген ол текті өнердің төресі. Текті болуға асығыңдар!

ЕСКЕРТУ! Бұл шығарма республикалық бірнеше газет беттерінде үзінді болып 
жарияланған. Егер шығарманың өн бойында жер-су аттарының қате кетсе 
түзетулеріңізге болады. Сол сияқты 8 беттегі иллюстрациялық суреттерге өз 
ойларыңызды айтып қосуға болады. Автор өлеңді де, суреттерді де қайта өңдеп 
жазып шығуға дайын. Егер балалар кітабы ретінде шығаруға демеуші табылып 
жатса нұр үстіне нұр болар еді. Сол сияқты басқа да авторлармен суретші ретінде 
бірігіп жұмыс жасауға дайынмын.
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Әуелбек Ысқақов – Алматы облы-
сы, Жамбыл ауданындағы Халық ақыны 
Үмбетәлі Кәрібаев әдеби-ескерткіш музейінің 
меңгерушісі, белгілі ақын, суретші. ҚР үздік 
өлкетанушысы, Айтыс ақындары мен жыршы-

ӘБІЛХАН ӘЛЕМІ
термешілердің халықаралық одағының 
мүшесі, Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі. Бірнеше жыр-жинақтарының ав-
торы. ҚазҰПУ-дың Көркем-сурет графика 
факультетінің түлегі. 

Назарларыңызға Әуелбек суретшінің мек-
теп жасындағы балаларға арнап жазған Қазақ 
бейнелеу өнерінің атасы Әбілхан Қастеев өмір 
жолын арқау «Құдіретті қылқалам» поэмасы-
на орай салған иллюстрацияларын ұсынамыз.


