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(Жалғасы 4-5 бетте)

Менің қазір тарихқа көбірек 
көңіл бөліп жүргенім неліктен? Ағаш 
 биіктеп өскен сайын тамыры жер-
ге тереңдеп бой  лай  береді. Адам 
да сондай. Ол болашағын неғұрлым 
көп ойласа, өткенін соғұрлым көп 
білгісі келеді. Олай етпейінше, 
болашақты жасау мүмкін емес. 

Ілияс  ЕСЕНБЕРЛИН

(Жалғасы 2-бетте)

(Жалғасы 3-бетте)

«Ел тарихы – жер тарихы» демекші 
әр ұрпақтың өткені мен бүгініне көз 
жүгіртсек тарихтың түрлі кезеңдерін еске 
алуға тура келеді. Адамзат баласының 
өмір сүрген дәуірі әр қилы болып отыруы 
заңдылық. Осыдан келіп әр әулеттің 
өмір сүру кезеңдері, тіршілігі замана 
соқпағына алып келері хақ. 

Сол бір алмағайып, ел басына қара 
бұлт үйірілген босқыншылық уақыт біздің 
әулеттің де басынан айналып өтпеген 
сыңайлы. Әкеміз Мұхтар Әбілдәұлы 1908 
жылы Сарыбел елді мекеніне қарасты 
Тышқан өзенінің жағасындағы Текше деген 
жерде дүниеге келген. Төте жазумен сауат 
ашқан 3-4 жылдық білімі бар кісі еді. Төте 
жазуда басылып шыққан газеттерді оқып 
отыратын. Әкеміздің айтуы бойынша 1881 
жылы Қытай-Орыс келісімі болып, Ілені 
басып алған орыс армиясы Іледен кетеді де, 
Қорғас шекара болып бекиді. 

Бірақ талай жылға дейін шекара деген 
аты болмаса елдің ары-бері өтуіне екі 

жақтан да еш кедергі болмаған. Бала кезінде 
әкем бұрын өздері отырған Текшеге ертіп 
барып, ата-бабаларының қонысын көрсетті. 
«Мына жер біздің қонысымыз» деп көптеген 
соқпа үйлердің сүрлеуін көрсетті. Осы 
арадан заманның аумалы-төкпелі кезеңінде 
Қытай еліне өтіп кеткендерін әңгімеледі. 
Өздері отырған қоныстың жоғарғы жағында 
дөңестеу келген жерді Қойке мазары дейді. 
Ол мазарда Сатай бабадан тараған, дүниеден 
өткен Қойкелер жерленген. Себебі, Сатай 
бабамыздың бәйбішесінің аты Қойке болған. 
Осы анамыздан өрбіген ұрпақ өздерін Сатай 
ішінде Қойкеміз деп атайды. 

Қойке мазарында елге сыйлы болған 
әкеміздің аталас ағалары: Жәментік би, 
Әміре, Дәулетбек, Дәулетжандар жатыр. 
Әкем, Мұхтар 1984 жылы 29 қазанда дүние 
салды. Әкемізді Қойке мазарына ағаларының 
қасына жерледік. Отырған қоныстары 
малға жайлы, тіршілікке қолайлы, Тышқан 
өзенінің аңғары, шөбі шүйгін, ауасы таза 
таудың етегі. Жаз жайлауда – Сарысай, 

Қарасай, Қылды Қарағай, Тамшы деген 
жерлерде отырған. Сарқырап ағып жатқан 
суы мол Тышқан өзені, қарасаң көз тартатын 
тау бөктері барған жанның бірден көңілін 
аударады. Міне осындай құтты мекенде 
мамыражай өмір сүріп жатқан елдің 
шырқын 1916 жылғы Ақ патшаның қазақтан 
майданға қара жұмысқа әскер аламыз деген 
жарлығы бұзған екен. 

Бұл жарлық елді дүрбелеңге салды. Осы 
жарлыққа қарсы Суан ата ұрпақтарының 
Сатай болысын басқарып отырған Мұқа 
Әжібекұлы «Қара жұмысқа бала бермейміз!» 
деп үзілді-кесілді қарсы шығады. Ақ 
патшаның жарлығы барлық болыстарға 
шабармандар арқылы хабарланады. Мұқа 
болыс қол астындағы атқа мінер, қарулы 
жігіттерден жасақ құрады. Оларды дер 
кезінде елін-жерін қорғауға даяр ұстап 
отырады. Ел ішінде патша жарлығына 
қарсылық күннен-күнге күшейе түседі. 

СУАННЫҢ СОҢҒЫ КӨШІ

2015 жылдан 2020 жылға дейін 
Қытайдағы Іле өзенінің бір тармағы 
болған Қас өзенінің бойындағы 
Жырынтай (Жирентай) аңғарында 
археологиялық қазба зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Зерттеу жұмыстары бізге 
3000-3600 жылдар алдындағы алғашқы 
қола дәуірінен сыр шертеді. Бұл 
Азия-Еуропа сахарасындағы сирек 
кедесетін ірі тұрпатты үлкен қоныс. 
Аспан таудың батысындағы бұл ежелгі 
жұрттың көлемі 14000 шаршы метр. 
Тастан қаланған аумақтың бізге айтары 
көп. Алғаш рет қола қорытқанның 
жанды дәлелі болмақ. Сонымен қатар 
адамзат тарихындағы ең ертедегі көмір 
пайдаланған орнын екені анықталды. 
Аталмыш аумақтан қой, сиыр, 
жылқының сүйектерімен бірге он мың 
бөлшекке жуық көмір қалдықтары 
табылған.

Жырынтай аңғарынан жалпы он 
орын табылған. Басым көп сандысы 

КӨМІРДІ ЕҢ АЛҒАШ САҚТАР 
МЕН ҮЙСІНДЕР ТАПҚАН
қазіргі Аспантаудың батысындағы 
Іле аймағы Қас өзенінің солтүстік 
шығыс жағалауында орналасқан. 3600 
жылдың алдындағы ежелгі Сақтардың 
мекені екенін анықтаған. Барлығына 
археологиялық қазба зерттеу жұмыстары 
жүргізілген. Тек біреуі батыс жағындағы 
төбешікте тұр. Осы бір ежелгі жұрттың 
жалпы көлемі 374 шаршы метр аумақты 
алып жатыр. Ішкі көлемі 240 шаршы 
метр болып, оған 100 адам сиымдылығы 
бар. Дәл ортасында жалпақ тастармен 
қоршалған, шамамен 5 шаршы метр 
көлемдегі ұзын төрт бұрыш от жағатын 
орын бар, онда от жағылған белгілер 
қалған. Үлкен бөлме биіктеу жерде 
тұр. Арты тау, алды өзен. Солтүстіктен 
оңтүстікке созылып жатыр. Есігі 

сай ауызына қараған, төрт төңірегін 
бақылауға өте қолайлы болған.

Бұл ара жиналыс жасайтын, жоғары 
дәрежелі басшылар кездесетін орын немесе 
тасаттық беретін орын болған болуы 
мүмкін. Тіпті, осы жұрттағы мал-жандарды, 
тұрмыс-тіршілікті бақылауға алатын өзекті 
нүктесі болуы да мүмкін. Бұндай құрылыс 
Іле аңғарынан бұрын-соңды байқалмаған. 
Сол дәуірде Азия-Еуропа сахарасындада өте 
сирек кездесетін, оның үстіне Жырынтай 
аңғары археологиялық орнының көлемінің 
үлкендігі қола дәуіріндегі Іле аңғарында 
ең үлкен аумақ саналатын, сол себепті бұл 
орынды орталық мекен болған деп айтуға 
болады.

БӘЙТЕРЕКТІҢ 
БҰТАҒЫ

(повесть)
Әкем Төрехан әңгімесін мақалдап бастады.
«Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі», 

«Жеті атасын білмеген ұл жетесіз, өз төркінін 
жат көрген қыз жетесіз» - деген балам. Атамыз 
Алаш, шаңырақ, уық, керегеміз ағаш болғалы 
шыққан тегін, руын, тайпасын білу әр бір 
ұрпақтың өшпес борышы.

Мен ғұлама оқымысты немесе көсем 
шежіреші емеспін, қазақтың қарапайым 
қатардағы пендесінің бірімін. Әрбір әке өзінің 
көзімен көріп, көңілге түйгенін, атадан балаға 
мирас болып қалған аңыз, әңгімелерді өзінің 
ұрпақ мұрагерлеріне айтып кету қиямет қайым 
үшін парыз.

Егер мен көзімнің тірі кезінде сендерге еш 
нәрсе айтпай кетсем менің пәниден бахиға 
барғанда мойныма өтелмей қалған карыз 
іспетті. Ал менің айтқанымды саналарыңа 
сыналап, бекітіп, зерделеріңе тоқып, ұрпақтан 
ұрпаққа өшпес, жоғалмас қазына етіп қалдыру 
сендердің құдай, әруақ алдындағы атқарар 
борыштарың.

Жеті атаны білу деген сөз әкеңді, әкеңнің 
әкесін, оның әкесінің аты-жөнін біліп 
қою ғана емес, сол әкелердің, аталардың, 
бабалардың өмір сүрген дәуірін, мекен жай-
ын, өскен топырағын, ішкен су, жұтқан ау-
асын, кәсіби шаруашылығын, бастарынан 
өткізген қызықтары мен қайғы-қасіреттерін, 
салт-дәстүрлерін, елін қорғаған батырларын, 
көсемдері мен шешендерін, қорғаныс шебінің 
сыр сипатын, мақсат мүдделерін екшеп електен 
өткізіп, озығын алып, тозығын торқалау.

Мен Суан атамнан бастайын да сол Суаннан 
тараған өзіміз шыққан бұтақтар төңірегінде 
әңгімемді ілгері сабақтайын.

Суаннан Байтүгей, Тоқарыстан, Қанбағыс, 
Досбағыс төрт бала өмірге келеді. Біз 
Тоқарыстаннан өрбиміз. Тоқарыстан атамнан 
Тұрдымбет, Мұрат, Бердіке, Баубек төрт ұл 
болған. Біз осындағы Мұрат ұрпағына жатамыз.

Осы Суан атамнан тараған ұрпақтар ер-
теректе Сыр бойын мекендеген. Кейін 
Ақтабан шұбырынды жылдары Тоқтабарлық, 
Алакөл, Кіші Түркістанның (Қытайдың та-
улы Қас, Күнес, Текес, Алтай, Бұратола 
сияқты аймақтарына қоныс аударған. Жоңғар 
хандығының кысымынан ол жақта да көп 
тұрақтай алмай осы Іле өзенінің Шығыс 
солтүстік беткейіндегі Ерен (Жоңғарала) 
тауының оңтүстік шығыс күнгей бетіне жұрт 
жаңартқан. Анығырақ айтатын болсам шығысы 
Қорғас өзені, батысы Алтынемел асуы, оңтүстігі 
Іле өзенінің солтүстігі Аралтөбе, Сатылы, Ма-
тай тауымен шектелетін осы Жаркент өңіріне 
қоныс тепкен. Ал Қанбағыс, Досбағыс атала-
рымыздан тараған ұрпақтар сол Сыр бойымен 
Оңтүстік Қазақстан өлкесін тұрақ етіп қалған.

Мен жаңа Тоқарыстанның бір баласы 
Мұратқа келіп тоқтап едім ғой.

Сол Мұрат бабамыздан Орыс (Егізек), 
Қарабек, Қараменде, Әпсүгір,

Шегерек бес ұл өмірге келеді. Осы бес бала-
ны Бес Мұрат деп те атаған және

Мұраттың өзін екі топқа бөледі. Ірі Мұрат, 
ұсақ Мұрат деп. Ірі Мұратқа

Орыстан (Егізек) тараған, Қарамендеден 
тараған үйелмендер жатады да, ұсақ

Мұратқа Қарабек, Шегеректен тараған 
қожалықтар жатады.

Мұрат бабам кезінде Бек болған екен. 
Сондықтан ол кісіні Мұратбегі деп атай-
ды. Мен ат жалын тартып мінгеннен бастап 
өзіммен бірге туған ең үлкен ағам Тұтқабек 
екеуіміз әкеміздің жылқысын бағумен өстік. 
Бұл туралы үлкен әңгіме оны кейін таман өз 
тұсыма келгенде толық баяндап берем.
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(Басы 1-бетте)

Осындай көлемді керемет үй қалай 
салынған? Археологиялық зерттеулер мен 
жергілікті халықтың дәстүрлі үйлеріне талдау 
жүргізу арқылы, сол үйлерды қайтадан көз 
алдымызға әкелуге болады. Ең әуелі түзу жер 
таңдап, одан ағашты көлденең қойып, бір-бірімен 
қиыстыра тістетіп, төрт қабырға жасады. Негізгі 
қабырғаның берік болуы үшін іші-сыртына тас 
қалады, одан ішіне ағаштарды тігінен қойып, 
осылай ішкі қабырғаны тұрғызды. Оның басты 
рөлі қабырғаны тіпті де бекемдеу болды. Ішкі 
қабырғаның ішіне де тас қалады.

Үйдің орта бөлегіне диаметрі 60 см 10 
тал ағаш қойған, ол үй төбесін тіреу рөлін 
атқарады. Содан барып үйдің ортасына от 
жағар қалады. Неше мың жылдар өткен соң 
негізгі қабырғадағы тірек ағаштар жоғалған, 
бірақ та үйдің тас қабырғалары сол қалпында 
сақталған. Жаққан ағаш отындардың 
қалдықтары да сақталлып қалған. Осындай 
үлкен үй салу үшін де өте жоғары құрылыс 
технологиясы мен көп мөлшердегі ағаш 
материалы, көптеген жұмысшы болуы керек. 
Міне осындай жоғары дәрежелі қоғамдық 
ұйымдасу қажет.

Үлкен үйден бір шақырым қашықтықта 
адам назарын бөлетін бір тас төбе бар, екі 
жыл бойғы Археология зерттеу арқылы ұқсас 
бір мезгілдегі алып қабірлер анықталды. 
Бұл қабір төрт бұрыш болып, қабырғасының 
ұзындығы шамамен 120 метр, жалпы көлемі 
14000 шаршы метр, сыртын мәнерленген 
тас тақтайшаларымен қуыс қалдырмай 
қоршаған, тас тақтайшаларының сыртын 
қызыл топырақпен бірнеше метр қалыңдықта 
жапқан екен. Тастан қаланған қабырғаның іші 
топырық аралас таспен жасалған. Қабірдің 
биіктігі 4,5 метр. Жоғарыдан төменге 
қарайтын болсаңыз қаланған тастар лента 
тәрізді төрт жаққа созылып, құдды күн нұры 
шашырағандай өте әдемі көрінеді. Төрт бұрыш 
бөлме жалпы қабірдің орталығы саналады, тас 
тақтайшаларымен қаланған, көлемі шамамен 
36 шаршы метр шығатын төрт бұрышты тас 
бөлме ағаштан болған. Тас бөлменің сырты 
қызыл топырақ үйген, қызыл топырақтың 
сыртына тас қорық қалаған.

Ал қабір бөлмесіне келсек оның батыс 
жағында қиғаштай салынған қабір жолы бар. 
Өкінішке орай қабірлер көп рет тоналған, 
бұндай көлемді қабірлер сол замандағы алып 
Қытай елі, тіпті Азия-Еуропа сахарасында 
бұрын-соңды болмаған. Шамамен бұдан 700 
жыл кейін байқалған. 

Тува Аржан қабірлері осыған шамалас 
болғанымен оның құндылығы, жасалу 
технологиясы тым төмен. Осындай ірі сәулетті 
де көлемді қабірді жасауға қаншалықты 
адам күші тартылды десеңізші? Әрбір текше 
топырақ тастарды қазып тасымалдау және 
толтыруға 3 адамнан есептесек, алып қабірдің 
30 мың текше метр топырақ-тасын қазып 
тасуға 100 еңбек күші керек. 200 адам болған 

КӨМІРДІ ЕҢ АЛҒАШ САҚТАР 
МЕН ҮЙСІНДЕР ТАПҚАН

күннің өзінде бір жыл бойы тынбай істегенде 
әрең аяқталады. Осындай бір ірі көлемді қабір 
салу үшін соншалықты еңбек күшін топтау, 
оны басқару сол дәуірде оңай оспақ іс емес, 
міне осының өзінен қабір иесі ел билеген 
жергілікті басшы не ру тайпа басшысы екенін 
аңғаруға болады.

Жырынтай аңғары ірі қабірінің үстіндегі 
лента тәрізді тізбектеле тастан жасалған, оған 
қоса қабірдің айналасындағы үйілген қызыл 
топырақ пен қабірдің қызыл қабырғасына 
қарағанда сол араның тұрғындары күнге 
табынған деп болжауға негіз береді. Бұл Іле, 
Алтай, Тарбағатайды өз ішіне алған Азия-
Еуропа сахарасындағы ежелден сақталып 
келген дүниетаным болған. Осы қабір тасаттық 
беру, күннің қозғалысын бақылау рөлінде 
болған. Жырынтай аңғарындағы ірі қабірмен 
бір жылдарда табылған Утулан қабірінде 
үш шағын көлемді төрт бұрыш тасты текше 
байқалған, ондағы тас лентасы да Жырынтай 
аңғарындағыға қатты ұқсамайды. Бірақ 
бұл құрылыс жүйесі де тасаттық берумен 
байланысты болған.

Шыңжаңның көп жерінен қола дәуіріне тән 
қола бұйымдар табылған, бірақ қола өндірген 
жерлер өте сирек кездескен. Ал Жырынтай 
аңғарындағы қирандылардан олардың 
қола қорытқанын білуге болады. Мұнда 
мыс қорыту ошағы, жел беру түтікшелері, 
желдеткіш, мыс рудасы, шала мыс құймасы, 
қола бұйымдар табылған. Міне бұл Іле 
өңірін мекендеген бабаларымыздың тарихта 
металл қорыту ісімен айналысқанының нақты 
дерегі. Осы қола қорытудың көне жұртынан 
мыңнан астам үйлер байқалған, желдеткіш 
пен қорытылған семсер қылыш, найза, жебе 
ұшы, біз сынды бұйымдар табылды. Бұл 

қола қорыту технологиясы белгілі деңгейге 
жеткенінің белгісі болмақ. Археологиялық 
зерттеулердің нәтижесінде осы аумақта тағы да 
Нұра сай, Дөңгелек төбе, Қызыл қысаң сынды 
үш ерте заман мыс кенінің орны байқалған. 
Біздің заманымызға дейінгі 221 жылдардағы 
тас кен орындары болған. Тас кен орнындағы 
қорытпалар Жырынтайға жеткізіліп, сол арада 
мыс ыдыстарды мәнерлеген болуы мүмкін.

Қола материалынан үшкір немесе өткір 
қару-жарақ өндірген, әрі әдемі, мықты 
жабдықтарды, әшекей бұйымдарды да 
өндірген. Темір бұйымдардан бұрын қола 
бұйымдары сол кездегі ең озық өндіргіш 
күштің белгісі саналған. Мыс кендері мен қола 
қорыту технологиясын меңгеру Азия – Еуропа 
сахарасы қоғамының әлеуметтік құқықтарын 
қолда ұстаудың ең өнімді шарасы болған. 

Жырынтай аңғарын жайлаған бабаларымыз 
дүниені дүр сілкіндірген жаңалығын 
ашты. Олар көмір тұтынған, ол жерден көп 
мөлшердегі жанған көмірдің қалдығы, оның 
ішінде көмірдің күлі, көмір ұсағы табылған. 
Адамдардың от жағып жылынғаны, ас 
әзірлеген ошақтары, кейбір жерлерде көмір 
сақтайтын шұңқырлар табылды. Бір көмір 
үймегінің жанынан қоланы құйып жасайтын 
балшықтан жасалған қалып табылған. Міне 
осыдан көмірдің балшықты күйдіріп кептіру 
рөлінің бар екенін көруге болады. Демек 
сонау 3600 жыл бұрынғы Қас өзені жағасын 
мекендеген сахара халық көмірдің жану 
қасиетін ерте білген, солай күнделікті тұмыста 
пайдаланған. Бұдан жер бетінде ең ерте көмірді 
пайдалана білген қазақ халқының ата-бабасы 
екенін ұғамыз. Жырынтай аңғарындағы көмір 
қалдықтарының өте ұзақ жылдық тарихқа ие 
екені анықталды. Жазба деректерде айтылып 

жүрген қытайдың Шығыс Чжоу кезіндегі 
көмір пайдаланудан мың жыл бұрын болған. 
Жырынтай аңғары көмір қалдықтарының 
табылуы адамзат өркениетіне қосқан ең үлкен 
үлес саналады.

Жырынтай аңғарында көмірді жаппай 
қолданғанының белгісі – ол арадағы ашық көмір 
кендерінің көп болуы және бірнеше шақырым 
жерді алып жатқан ашық көмір кендерінің 
табылуы. Қас өзенінің екі жағалауындағы 
көмір кендерінен кесек-кесек көмірлер шықты. 
Қатысты ғылыми зерттеулерде көмірдің сол 
арадан алынғанын дәлелдеген. Болжамдар 
бойынша сол кездегі тұрғындар кездейсоқ 
көмірлерді тауып алып, көмірдің жылу беретін 
қасиетін байқап, содан көмірді тұрмысқа және 
өндіріске пайдалана бастаған. Бүгінде дүниедегі 
көптеген елдерде көмір кендер қанша көп 
болса да, Жырынтай аңғарындағы ертедегі сол 
адамдар ең бірінші болып көп мөлшерде көмір 
жағуын бірнеше жүз жылдарға жалғастырған. 
Бұл ірі оқиғада кездейсоқтық жағдай бар деген 
күннің өзінде Жырынтай аңғарында қола 
қорыту ісінің жоғары сапада жүргізілгенін 
мойындауымыз керек.

Жырынтай аңғары қирандыларынан 
тары, арпа және бидай сынды дақылдардың 
күйдірілген тұқымдары табылған. Бұлардың 
ішінде күйдірілген тарының түйіршегі көп 
болған. Шамамен 10 мың түйірден астам 
табылды. Бұл құбылыс көз алдыңызға 
қазіргі күнде де адамдардың тарыны куырып 
жеп жүрген бейнесін әкеледі. Деседе 
қирандылардан дақылдардың сабаны мен 
қабыршықтары байқалмайды, шамасы 
дақылдардың сабан-топанын және қабыршақ 
қауызын өзге жердегі егін алаңдарына алып 
барған. Жырынтай сай ауызы тұрғындары 
негізінен қола бұйымдарын жасау және 
мал шаруашылығымен айналысқан. Қола 
бұйымдарымен, мал шаруашылық өнімдерімен 
жақын маңдағы елдермен астық айырбасын 
жасаған болуы мүмкін.

3000 жыл бұрын Жырынтай аңғары 
тұрғындары метал қорыту, малшаруашылық, 
құрылыс, көмір тұтыну технологиясын жетік 
меңгерген, мыс кені сынды стратегиялық 
байлықты меңгеру арқылы, экономикалық 
қуаты артып, әскери күші құдіреттене түскен. 
Басқа да көршілес тайпалар мен қола саудасын 
жүргізіп, кыруар байлық жинап, қоғамдық 
бөлінуді алға ілгерлеткен. Соның натижесінде 
үлкен әмірші, яғни «Жергілікті патша» бәрінен 
бұрын пайда болды. Соның басшылығында 
еңбек күштерін топтап, үлкен үйлер мен «Күн 
патшасының қабірін» салғызды, халықтың күш 
куатын, діни нанымдар арқылы топтастыра 
білді. Жырынтай аңғары ескі жұртының 
табылуы бізді қола дәуіріндегі батыс Тяньшань 
сахарасындағы тұрғылықты халықтың 
қоғамдық тұрмысы туралы білімдермен 
танысудың жаңа жолын аша түсті.

Құнанбай НҰРҚАСЫМҰЛЫ,
Нұрхалық АБДЫРАҚЫН.

Алматы қаласы.

Әр ұлттың қай кезеңде болмасын алдында 
тұратын ұлы міндеттерінің ең бастысы – 
өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, 
саналы ұрпақ тәрбиелеу. Болашақ қоғам 
иелерін жан-жақты жетілген, ақыл 
парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі 
озық етіп тәрбиелеу аға буынның қоғам 
алдындағы зор борышы. Қазақ халқы — 
рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі 
ата-бабаларымыздың күмбірлеген күміс 
күйі, сыбызғы сырнайының үні, асқақтата 
салған әсем әні, ғашықтық жырлары мақал-
мәтел, шешендік сөз, айтыс өлеңдерінің 
сан ғасыр бойы өз ұрпағын сегіз қырлы, 
бір сырлы, өнегелі де өнерлі адамгершілік 
ар-ожданы жоғары намысқой азамат етіп 
тәрбиелеп келгені тарихи шындық.   

Тәуелсіздік туы желбіреген егеменді 
еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеуде, 
олардың бойына ізеттілік, қайырымдылық, 
кішіпейілділік, әдептілік, елін, жерін, Отанын 
сүюшілік секілді ең асыл қасиеттерді қан 
мен жанына сіңіруде осы ата-бабамыздың 
салт-дәстүр негізін ұстансақ өте ұтымды 
болар еді. Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында 
қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық өнегелі 
дәстүрді, адамгершілігі бар асыл қасиеттерді 
жастар бойына қалыптастыруда,оны ұтымды 
пайдалану аса маңызды міндеттердің біріне 
айналып отырғаны даусыз 

Қазіргі кезеңдегі саяси, экономикалық 
жағдайдың тұрақсыздығы, тұрмыстағы 
күйзеліс, ұлтаралық қатынастардың шиеленісе 
түсуі, адамгершілік құндылықтардың 
құлдырауы, білімге, адал еңбекке деген 
ынтасының азаюы, отбасын құруға 
жауапкершілікпен белсенді қарамауы, зорлық-
зомбылық пен қатыгездіктің бел алуы, т.б 
мәселелері жастар тәрбиесіне жаңаша қарауды 
талап етіп отыр. 

Қазақ халқының тарихы дәстүрге өте 
бай. Отбасы үшін ежелден тән қасиеті 
балажандылық, балаларды еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу, үлкенді құрметтеу, туысқандық 
кең байланыс, көршілермен және ұлты басқа 
халықтармен достық, ізгілік қатынастар-
осының бәрі қазақ халқының тұрмыс қалпына 
байланысты болған. Қазақ қыз-келіншектері 
мен ер-азаматтарының бойында өзге халық 
өкілдерінің бойынан көрінбейтін даралық 
қазақы болмысы жарқырай көрініп, жүрекке  
әрдайым жылы әсер еткен. Және де әсемдік пен 
әдептілік үйлесімділік тапқан. 

ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНЕ ЖАҢАША ҚАРАУ КЕРЕК
Мәселен, ата-ана құқықтары қыз беріп, қыз 

алу, құда түсіп құдалы болу қазақ некелерінің 
ерекшеліктері қалың мал мәселесі бата бұзу, 
ажырасу, бала асырау, әмеңгерлік мирас пен 
мұра ежелгі отбасы дәстүрлерімен соған 
қатысты қағида ерекшеліктері жайында 
мағлұматтардан қазақ халқының отбасына 
ерекше мән бергенін шаңырақ шайқалып 
босаға босамауына назар салғанын көреміз.

Соңғы кезде қазақ  халқының табиғатына 
тән ана сүтімен сүйекке сіңген ізгі әдет-
ғұрыптардан тыс қалып бара жатқандаймыз. 
Өз ұлтының өткені мен болашағына бей-жай 
қарайтын тәрбиеден тысқары қалған жастар 
аз емес. Ата-ананы сыйлау үлкенге құрмет 
көрсету, кішіге ізет білдіру, әдеп сақтаудан 
хабарсыз кей жастардың қылығы әркімнің-
ақ намысына тиері сөзсіз. Халық өнерін 
игеру жастарды еңбексүйгіштікке, әсемдікке 
бағыттап халқының тарихын біліп, мәдени 
мұрасын қадірлеп, жақсы әдет ғұрыптарын 
жалғастыруға баулиды. Ұлттық тәжірибеміз 
отбасынан басталып кейінде жалғасын тауып 
жатса, қазіргідей қазақ халқының қанында жоқ 
ата-баба тәрбиесіне жат өзін жарық дүниеге 
әкелген анасын, әлпештеп өсірген асқар тауы 
әкесін қарттар үйіне өткізген, нашақорлықпен 
маскүнемдікке салынғандардың шаңырағы 
ортаға түспес еді.

«Алтын кездік қап түбінде жатпайды» 
дейді халық даналығы Бұл ой мен сөздің түпкі 
сырына ден қойсақ, шын асыл қымбат қазына 
қилы кезең, шытырман уақытта да сыны мен 
сипатын өзгертпейді. Бала жүрегін жылы 
сөзбенде, айла-тәсілмен де балаға деген жүрек 
сезімін махабатпен де табуға болады. Жылы-
жылы сөйлесең жібімейтін жүрек жоқ, тек 
соған апаратын жолды таба білуіміз керек. 

«Дәстүрге арқа сүйемегеннің көсегесі 
көгермейді» деген  қазақ  атамыз. Яғни отбасы 
ауыл-аймақ, көпшілік, қоғам болып тәрбиелеу 
қазақ халқының өмірінен өзекті орын алған. 
Салт-санасы, әдет-ғұрпы, ойын-тойы осы 
мақсатты іске асыруға бейімделе жүргізілген.

Қазақ табиғатында отбасы иелері 
балаларының алдында өздерінің тіршілік 
әрекетінде барлық адамгершілік қасиеттерін 
үлгісін көрсете білген. Оның басты себебі 
«Ұлдың ұяты әкеде,қыздың ұяты шешеде» 

деп, бағалағандықтан. Сондықтан ата-ана 
балаларын тұрмыс пен салтқа бейімдеп, 
шешеден көріп «тон пішуге», әкеден көріп 
«оқ жонуға» - баулитын болған. Осылайша 
ұрпақтың отбасы тәрбиесі ешқашан күн 
тәртібінен түскен емес. Бұрынғы қазақ жастары 
тәрбиені мектеп пен медреседе оқып білмесе 
де қызы анадан, ұлы әкеден үнемі  үлгі-өнеге 
алып отырған. 

Даналық сөздермен оза білген қазақ 
халқымызда «Балаңды өз тәрбиеңмен 
тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен 
тәрбиеле» деген ғибратты сөз бар. Тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйініне келсек, біз халықтың 
нақыл сөзінен сусындаған, аталар сөзімен өсіп-
өнген,даналар өсиетінен тәрбие алған, ұлылар 
тәрбиесінен тағзым еткен дана халықтың 
ұрпағымыз.

Қорыта айтқанда бүгінгі күнде жастарды 
әдепті де саналы етіп тәрбиелеу үшін ең 
алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып, 
ұлттық дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, 
дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған 
насихат мұраларын жастардың санасына 
сіңіре білу басты міндетіміз болуы қажет. 
Жас ұрпақты Отанын, туған жерін сүйіп, 
оны қорғай білуге үйрету, бала бойында 
патриоттық сезім мен адамгершілік сананы 
қалыптастыру-егеменді мемлекетіміздің әр 
отбасы мен азаматтарының міндеті. Елдің 
ертеңгі ұрпағы, киелі жердің иесі-жастар 

тәрбиесі біз бен сіздің басты мақсатымыз. 
Тәрбиенің көзі-ата бабамыздан қалған 
дана сөздер десек, біз сол насихаттың 
жүргізушісіміз. Бұған қоғам алдындағы үлкен 
міндет ретінде қараған жөн. 

Балаға негізінен үш ортадан тәрбие жұғады, 
үш орта бала тәрбиесіне әсер ететін негізгі 
фактор. Біріншісі-ата-ана, екіншісі-ұстаз, 
мектеп, үшіншісі-дос құрбысы. Балаға тәрбие 
беру кілті ата-ананың қолында. Ұлы педагог 
А С Макаренко: «Баланы жас кезінде, әсіресе 
бес жасқа дейін тәрбиелей білу керек». Оның 
келешекте қандай адам болуы, ең алдымен 
бес жасқа дейін дұрыс тәрбие бере алмасаңыз, 
кейін оны қайта тәрбиелеуге тура келеді. Ал 
қайта тәрбиелеу-өте қиын іс,-дейді де қайта: 
«Баланы дұрыс тәрбиелесек, қартайғанда 
өміріміз бақытты болмақ, жаман тәрбиелесек 
зор қайғыға ұшырап, үлкен бақытсыздыққа тап 
болғанымыз» деген сөзбен өз ойын түйіндейді.  
Және де  «Жаман тәрбиеленген бала-басқа 
адамдар алдында, бүкіл еліміз алдында жасаған 
үлкен кінәміз» деп  те атап көрсеткен.

Сол үшін де күнделікті өмірде ғасырлар 
бойы қалыптасқан  қазақи  салт-дәстүріміз 
бен тәлім-тәрбиеміздің құндылығын ардақтап, 
сақтай білейік, ағайын!...

Әлия ШАЛҒЫНБАЕВА,
Айдарлы ауылдық  

мәдениет үйінің директоры.
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 Мұқа болыстың айналасына Жаркент 
өңірінің көпшілік қазақтары топтасып, оны 
қолбасшы дәрежесіне дейін көтереді. Ақ 
патша жендеттері халықтың қарсылығын 
әскер күшімен басу үшін жазалаушы 
отрядтарын жібереді. Арада бірнеше 
жойқын қарулы қақтығыстар орын 
алғанымен, мұздай қаруланған қанды қол 
күшке қарсы тұрар халықта күш қайда?... 
Аман қалудың басқаша жолын таңдауға 
мәжбүр болады. 

Ауыл ақсақалдары ұрпағының 
қырылып қалмауының жолын іздестіреді. 
Сөйтіп, олардың шекара асып арғы бетке 
қашудан басқа амалдары қалмайды. 
Осы дүрбелеңде біздің Қойке ауылы 
алғашқылардың бірі болып Қытай еліне 
өтеді. Өйткені ол жақта бұрындары өтіп 
кетіп, орнығып қалған аталас бауырлары: 
Сүлеймен, Дәуіт, Әміре ақсақалдары бар 
еді.

Сүлеймен Қытай елінде Суанға болыс 
болып қызмет атқарады. Дәуіт төбе би, 
Қашқынбек, Әміре зәңгі болып қызмет 
істейді. Бұл ағайындардың тұрмысы 
біршама түзелген кез екен. Үш қора қой, 
100-150-дей жылқы, 200 бас ірі қара 
малы бар дәулетті жандар болыпты. Олар 
Кегеннің тіршілікке қолайлы, табиғаты 
әсем, көрікті жерлерінен үй-жайларын 
тұрғызған. Әкеммен бірге өткен ағасы 
Дәулетжанды, тағы басқа босқын болып 
барған туыстарын ол жақтағы бауырлары 
жылы қарсы алады. Қамқорлықтарына 
алып, сауып ішуге сиыр беріп, мініс 
атпен, азық-түлікпен қамтамасыз етіп, 
қолдап, қорғап, ағайындық көмектерін 
аямаған. Қыстаулары – Кеген өзені. 
Жайлаулары шық еткен тасы жоқ көп 
қырқалы – Жалаңаш, Үшбұлақ деген 
шұрайлы жерлер екен. Сүлеймен болыс 
қарамағындағы елге осы жерлерден 
әрқайсысына меншікті жаз жайлауын, қыс 
қыстауын белгілеп, қазығын қақтырып 
береді. Осылайша ағайындарының 
бауырмалдық қамқорлығының арқасында 
мал ұстап, егінін егіп, тіршілігін әрмен 
қарай жалғастырады. 

Уақыт өткен сайын ақ казактардың 
жазалаушы орядының қырғынынан қашып 

Қытай тарапына өтушілердің саны ұлғая 
бастайды. Әсіресе кейінгі өткендері мал-
мүліктен жұрдай, бала-шағасын ғана 
жетектеп өткендер де болған. Арада патша 
құлап, билік ауысып, Қызыл большевиктер 
өкімет басына келеді. Елде ақ пен қызыл 
арасында азамат соғысы жүріп жатты. 
Нәтижесінде, Кеңестік билік жеңіске 
жетіп, коммунистер үкімет басына келеді. 
Патшалық Ресейдің отарлық саясатын 
жалғастырған коммунистік билік қазақ 
халқының мал-мүлкін талан-таражға 
салып, жергілікті халықты қынадай 
қырған «қызыл қырғынын» әрі қарай қызу 
жүргізеді.

Одан кейін бай кулактардың көзін 
жою және колективтендіру науқаны 
басталды. Босып қашқан ел Қызылдардың 
комотрядының шекараға қойған 
тосқалуына кезігіп, аттыс-шабыстан бала 
демей, қарт демей малға дейін қырылып 
қалғандары да болды. Қашқан елді аңдып 
жатқан қызылдар Қорғас өзеніне түсе 
бере пулеметтің оғымен қынадай қырды. 
Аман өткендерін Қытай шеріктері ұстап 
алып «...шекара бұздың, қайта өткіземіз» 
деп, қоқан-лоққы көрсетті. Арғы бетте 

СУАННЫҢ СОҢҒЫ КӨШІ

қытайлар да босқынға ұшыраған халықтың 
бар малын, дүние-мүлкін аяусыз тонап 
алып жатты. 

Осы кезде Сүлеймен болыс 
өзінің қарамағындағы жұртты жинап, 
«қорғаушы» жасағын құрды. Екі-үш 
топтан құралған жасақшылар шекараны 
күндіз-түні күзетті. Шекарадан аман өткен 
қазақтарды Қытай шеріктеріне бермей, 
бірден Кегенге жеткізіп отырды. Аш, 
жалаңаш дүние-мүліктен жұрдай болып 
өткен адамдарды – Сүлеймен, Дәуіт, 
Әміренің кең ауласына түсіріп, екі-үш күн 
тынықтырады. Есін жиған соң бұрын өткен 
ағайын туыстарына, құда-жегжаттарына 
табыстайды. Сүлеймен болыс өткен елді 
өз иелігіне қаратып заңдастырылып алған 

жерлерге қыстауы мен жайлауын белгілеп 
беріп отырады. 

Мәселен, атап айтсақ - Мүкей, Құлысты, 
Үшбұлақ, Жалаңаш, Кеген, Қорғас деген 
жерлерге қашып өткен Суандармен бірге 
басқа ағайындары осы ер-азаматтарды 
паналап, әркім қал-қадірінше орналаса 
бастайды. Кегенде Сатайдың Қойкесінен 
тарайтын аталарымен бірге - Албан, 
Жалайыр, Елшібек, Қошқар, Алдияр, 
Молақ, Дуан, Мырзагелді аталардың 
ұрпақтары іргелес араласа орналасты. 
Осылай орналасқан ел малын өсіріп, егінін 
салып, жаз жайлауына шығып, тойын 
тойлап емін-еркін өмір сүріп жатты. 

Енді Сатан Әміреұлының «ҮШ 
ҚОНЫС» атты кітабынан үзінді келтіруді 
жөн көрдім (2005 жыл, 32-45 беттер). 
Әміреұлы Сатан 1928 жылы ҚХР Қорғас 
ауданына қарасты Кегенде дүниеге келген. 
Әкесі Әміре Кегенде (Ақалақшы) болыс 
болған. Көзі қарақты көргені көп аяулы 
ақсақалдардың бірі еді. Сатан ағамыз 
алғашында ауыл молдасынан, кейін 
Кегенде ашылған мектепте бастауыш 
білім алады. Орта білім алу үшін Құлжа 
қаласында ашылған «Ұлттар Орта 

мектебіне» оқуға түседі. 1950 жылы оны 
аяқтап, орталау орта мектепте ұстаз болып 
жұмыс істейді. 

Ағамыздың айтуы бойынша Қытайдың 
«Жуң Хуа» өкіметі құлап оның орнына 
келген «Шың-Дубан» үкіметінің алты 
саясаты жүргізіледі. Алты саясаттың 
біріншісі Совет елімен дос болу, оқу 
ағартуды өркендету, ауылшаруашылығын 
дамыту, т.б саясаттар болды. Осы саясат 
барысында Совет елінен қашып өткендерді 
қудалау басталды. Содан не керек, «елді 
Совет жерінен көшіруге үгіттеп алып 
өткен сен екенсің» деп Мұқа болыс пен 
баласы Мұхтархан екеуін тұтқындайды.

«Қашып өткен халықты қол астыңда 
ұстадың» деген желеумен Сүлеймен 
болысты да ұстап абақтыға жабады. 
Сүлеймен болыс абақты азабынан 1933 
жылы қайтыс болады. Ал, Мұқа болыс 
пен баласы Мұхтарханды сол кезеңдегі 
көз көргендердің айтуынша Жаркент 
түрмесіне әкеліп атқан дейді-мыс. Бірақ 
та әлі күнге дейін ол тарихи жағдай нақты 
болмай, кейінгі ұрпақтары үшін белгісіз 
болып қалды... 

Қытай еліндегі «Шың-Дубан» өкіметін 
1940-1941 жылы басталған Гоминдан 
өкіметі ауыстырды. Гоминдан өкіметі 
Советпен болған байланысты біржола үзді. 
Комунистермен бітіспес жау болды. Совет 
өкіметімен байланысы бар комунисттік 
партияның насихатшысы деп көптеген 
интеллигенттерді, халық зиялыларын 
түрмеге жапты, азаптады.

Таңжарық ақынның «Түрме азабы» 
деген өксікке толы толғауы халық 
басына түскен осы бір қасіретті кезеңді 
суреттейді. Өкімет өзінің іріп-шіріп бара 
жатқанын халықтан көріп, соңғы әлін 
жинап жанталасып жатты. 

Дәл осы кезде қиналған халық 
озборлыққа қарсы көтеріліп «Үш аймақ» 
көтерілісі бұрқ етті. Іле, Алтай, Шәуешек 
осы үш аймақтың халқы бірігіп Қытайларды 
және қытай әскерінің бәрін де тас-талқан 
етіп, өздерінің мекен еткен аймағынан түре 
қуып шықты. Нәтижесінде, 1944 жылы 
«Шығыс Түркістан» өкіметі құрылды. 
1947 жылы Үрімжіде келісім болып, 11 
бітім деген бітімге қол қояды. Қытайға 3 
аймақ көтерілісін, «Шығыс Түркістан» 
өкіметін мойындатып қайтады. Шығыс 
Түркістан үкіметінің басшылығына - 
Ахметжан Қасыми, Генерал Ысқақбек, 
Әбдікерім Аппаз, Дәлелхан Сүгірбаев т.б. 
ел сыйлаған тұлғалар сайланады. 

Осы келісім толық болып, барлық 
мұсылман еркіндігін алу үшін Бейжіңге 
барып келісім жасауға тура келеді. Қытай 
өкіметінің шақыруы бойынша Бейжіңге 

делегат болып «Шығыс Түркістан» 
өкіметінің басшылары – барлығы 9 адам 
совет елінің самолетімен ұшады. Жолда 
самолет құлап, «Үш аймақ» көтерілісінің 
жетекшілері түгелдей опат болады. 
Олардың отырған самолеттері қандай 
жағдайда құлағаны да мемлекеттік құпия 
болып әлі күнге дейін белгісіз күйінде 
қалды. 

Себебі, Шығыс Түркістан өкіметінің 
орнауы екі алып мемлекет үшін көзге 
шыққан сүйелмен бірдей еді. Осылайша, 
«Шығыс Түркістан» өкіметінің тәуелсіз 
ғұмыры қысқа болды. Халық көсемдерінен 
айырылып, басшысыз тобырға айналды. 
1949 жылы «Жуңго» компартиясы жеңіске 
жетіп, жаңа коммунисттік өкімет орнады. 
Қытай компартиясы халықты ұлтына 
емес бай, кедей деп тапқа бөлді. Сөйтіп, 
кедейлерді қолпаштау арқылы байларға 
қарсы қойды. «Ашылу-сайрау» науқаны 
бойынша халықты бір-біріне айдап салды. 
Тіпті баласын әкесіне қарсы қойды. 
Осылайша ішкі тазалау науқаны жүргізілді.

Содан, 1958 жылы халықтың қолына 
бір тұяқ мал қалдырмай бір қазанға 
қаратып, ортақ «Коммуна» құрды. 
Халықтың жұмысқа жарайтындарын 
ертеден кешке дейін жұмысқа салды. Бір-
ақ сәтте, сай-салада отырған көшпенді 
халық малдан айырылып, кедейленіп шыға 
келді. Ішерге тамақ, киерге киімнен әбден 
тарықты. Қытай өкіметінің бұл саясатына 
қарсы ел ішінде наразылық күшейе 
түсті. Өмірдің ащы тауқыметіне шыдай 
алмаған халық өзінің тарихи отанына 
оралуға бел буды. Ел ішінде үлкен толқу 
басталды. Шекара аймағындағы елдер 
арасында Совет жеріне қашып өту белең 
алды. Нәтижесінде, Совет-Қытай келісімі 
бойынша Құлжа қаласындағы Совет 
консулының басқарумен Суанның соңғы 
көші 1954 жылы басталып, 1962 жылы 
өзінің тарихи отанына келумен аяқталды.

(Басы 1-бетте)

Дәлелхан  МҰХТАРҰЛЫ, 
Ардагер ұстаз.

Алматы қаласы.
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(Басы 1-бетте) БӘЙТЕРЕКТІҢ БҰТАҒЫ

(повесть)
Жылқышының қызығы тойға барып, көкпар 

тарту, қыз-келіншектермен туырлықты түріп 
тастап өлең айтысу, түні бойы жылқы күзетінде 
құрыққа сүйеніп тұрып өлең құрастыру. Сонда 
мен жеті атам жөнінде мынандай шежіре өлең 
шығарғанмын:

Сұрасаң бірінші атам бай Суанды
Танисың сұрап алмай қай Суанды.
Атасы Ұлы жүздің арқасында
Аралап, дәмін татқан Бес Дуанды.
Сұрасаң екінші атам Тоқарыстан.
Танисың дауысымды бек алыстан
Ақтабан шұбырынды заманында,
Қан төгіп, қалмақтардан кек алысқан.
Сұрасаң үшінші атам Мұратбегі,
Жетеді талаптанса мұратқа елі.
Қаракөк жеті атамнан үзілмеген
Ел билеп, қол бастаған арғы тегі.
Сұрасаң төртінші атам Орыс еді.
От-от жер, малды адамға қоныс еді.
Құдайым бақ пен дәулет қосып берсе,
Тұрмысын не қылсада келіседі, – деп қайырды 

да, тыңдап отырсың ба, мен ауытқып кеткен 
жоқпын ба деді. Осы төртінші ата Орысқа келіп 
тоқтамадым ба, енді ары қарай тыңда.

Мен ия, - деп бас изедім.
Онда тыңда... Орыстан Мырзакелді, Ханкелді 

туады.
Осы Мырзакелді мен Ханкелдінің өсімі 

Суанның басқа балаларына қарағанда әлдеқайда 
басым. Құдайға шүкір, тіл көзім тасқа болсын. 
Мырзакелді мен Ханкелді егіз қозыдай өте сый-
ласымды, араларынан қыл өтпейтін тату-тәтті 
болған. Сенікі, менікі демей бар мал, жанды 
ортаға салған Мырзакелді мен Ханкелді қыс 
қыстау, жаз жайлауда бір-бірінен ара жібін үзбей 
алшақ кетпеген. Мырзакелді мен Ханкелділер 
жеті атаға толып асып кетсе де бірі аға, бірі іні 
қатарында жүріп 1925 жылға дейін қыз алып, 
қыз беріспеген.

Мырзакелдіден жеті бала: Қожеке, Тілеке, Мәмбет, 
Кебенек (Үмбет), Олдақсан, Еділбай, Туматай.

Ханкелдіден екі бала: Ақша, Солтанғұл.
Мырзакелді атамның жеті баласы ер жетіп 

жеке-жеке отау боп үйлі-баранды болғанша 
Үсек өзенінің бойын, Қызыл еспені немесе 
Үлкен Үсек пен Кіші Үсектің тоғысар жерін, 
Қойтасты, Ақдаланы, Қызұясы жайлауын, 
Майлытөбе (Итшоқы), Бәйгіжота, Ақтасты 
өзенінің бойын, Стамшалдың сазы, Басат 
Қарағай (кардон), Құсмұрын, Аяқсаз, Сымтас, 
Көккезең аумағында көшіп қонып қоныс тепкен.

Қысқасын айтқанда, батысы Майлытөбе, 
шығысы Үсектің басы мен Талдының жоғарғы 
батыс жағы, Қу өзенінің шығыс жағы мен 
оңтүстігі, Жылбастау мен Үлкен ағаштан жоғары 
қарай Құреспенің шығыс жағы мен Қарасайдың 
шығыс бетін қыстау, жайлау, көктеу, күзек еткен.

Мен бағана айтпадым ба, Ақтабан 
шұбырынды кезінде Суан бабамыз 
Тоқтабарлық жағына қоныс аударған деп, 
сонда осы Мырзакелді, Ханкелді атамызда 
өзінің бала-шағаларымен сол жаққа жер ауған. 
Тоқтабарлықта Қызбел деген жер бар, міне 
сол Қызбелде Мырзакелдінің, Ханкелдінің, 
Ақшаның қыстауы деген қыстаулар мен 
қоралар бүгінгі күнге дейін сақталған. Көнекөз 
қариялардың айтуы бойынша Мырзакелдінің 
сүйегі сол Қызбелде, ал Ханкелді, Акшаның 
сүйегі Алакөл маңында болуы ықтимал. Қайда 
жатса да, қасиетті бабаларымыздың топырағы 
торқа, иманы жолдас, жаны жәнатта болғай, 
әруақтары ұрпақтарын желеп-жебеп, қорғап 
жүрсін деп рухтарына бас иіп, тәжім еткеннен 
басқа біздің қолымыздан не келеді.

Әкем біраз ойланып отырды да қатты 
күрсініп маған қарады да, – Сен мынаны ұғып 
ал, – деді. Осыдан 200 жыл бұрын үш жүздің 
басын қосып Абылай хан болғанда үш жүздің 
барлық батырларымен, ығай мен сығайларын 
жиып жасақ құрып Жоңғар қалмақтарына 
қарсы соғысып, оларға қатты күйрете соққы 
берген. Одан бұрынғы қанды шайқастың 
бірі өзіміздің Қызылқия жайлауының батыс 
жағындағы Ордың бұлағы деген жерде болған.

Абылайханға үлкен күш-қуат қосып 
қалмақтың Долаңқара, Жоржы деген 
батырларының басын қылышпен шауып 
түсірген біздің Суан батырлары Сатай, Бөлек, 
Мырзакелді батырлар.

Өзің күнде көріп жүрген айналасы ат шап-
тырым Долаңқара деген үлкен төбе, кішігірім 
тау бар. Ол осы біздің Тоқарыстан әулеттерінің 
қыста-қыстау, күзде-күзек, көктемде-көктеу етіп 
төрт түлік малын бағып шығатын құт мекені. 
Күнгейі қара отты, теріскейі бетегелі, жусанды 
келеді. Әсерлеп айтсам әрбір түп бетегесі мен 
жусанының түбінен май тамып тұрады.

Долаңқараның жаратылыс берген аты 
Майлықара. Осы төбеде қалмақтың Долаңқара 
деген батырының басын алғаннан кейін 
«Долаңқараның басын алған жер» - деп, кейін 
«басын алған жер» деген сөйлем түсіп қалып, 
Долаңқара атанып кеткен.

Әкем әңгімесін доғарды да: – Шаршадық, 
қымыз ішейік, – деп үйге қарай беттеді. Мен 
де артынан үйге ере кірдім. Дастархан жаюлы 
екен, шешем босағадағы қара сабаны пісіп-
пісіп, сырлы тегенеге толтыра қымыз қотарды 
да, дастархан шетіне жайлап қойып, өзі әкемнің 
сол жақ тізесіне жақындау отырды. Қос басты, 
күміс сапты сырлы ожаумен қымызды сырлы 
тостағанға толтыра құйып маған қарады, мен 
дереу оң қолыммен тостағандағы қымызды, сол 
қолыммен төсімді ұстап үлкен ілтипатпен әкеме 
ұсындым. Дастархандағы ежігей, құрт, ірімшік, 
сарымай мен қаймақ, тапаға пісірілген мейнан 
бидайының нанының иісі қымыз иісіне қосылып 
қолқаңды қабады, өңешіңді өртеп, сарайыңды 
ашады. Әкем бір-екі тостаған қымызды сіміріп 
жібергеннен кейін құндыз бөркін шекесіне сәл 
қисайтып киді де қайта сөз бастады.

– Абылайханнан бұрын осы біздің Жетісу 
өңірін осыдан бірнеше ғасыр бұрын Жәңгір 
мен Қарасай деген батырлар тобы Жоңғар 
қоңтайшыларынан азат еткен.

Ана Қызылқия жайлауындағы үш судың 
құйғанына келіп тірелетін үлкен орды Жәңгір 
қаздырған деген аңыз бар. Мына Үйгентастың 
беліндегі Қазан шұңқыр болып қалған үйілген 
тастың астында қанды шайқаста қалмақтың 
батырларының қолынан қапылыста қаза 
тапқан Жәңгірдің сүйегі бар деп те айтады. 
Оны құдайымның өзі білмесе, батырларды 
қолымен топырағын торқалап көмген ешкім 
жоқ. Қалмақтармен болған канды шайқаста 

Қаракерей Қабанбай батырдың қолы әлсіреп өзі 
торға түсетін болғандықтан кейін шегінеді.

Өзі қатты жараланып өлер халге жетеді, 
сонда өзінің сарбаздарын жиып алып: «Мен 
бұл жарақаттан жазылмаймын, менің көмілген 
жерімді білсе қалмақтар менің сүйегімді қазып 
алып, өртеп күлін де көрсетпейді, сондықтан 
мені өлді деңдер де, бірнеше жерден көр қазып, 
Қабанбайдың бейіті деп, қайта көміп кете 
беріңдер, ал мен қай жерде жантәсілім етсем, сол 
жерге өз сүйегімді қойыңдар», деп өсиет айтады.

Осы өсиет бойынша Қабанбайдың бейіті 
деген бейіт, мына өзіміздің Құреспеден баста-
лып қазылып, сонау Қызылқиядағы Жайлауға 
дейінгі жол бойының көп жерінен қазылған. 
Атап айтсам, Китіңге түсе беріс мойнақта, 
Кіші шыңыраудың аса берісінде, Белбұлақта, 
Құсмұрында, Бәйге жотада, Қызыл мойнақта 
қазылып қайта көміледі.

Ең соңында Жалаулыға келгенде батыр 
жан тапсырып, сүйегі сол Ордың бұлағын аса 
берістегі үлкен мойнақта жерленеді. Міне ба-
тыр бабаларымыздың көрген күні, тауқыметі, 
қасіреті, қызығы мен шыжығы осындай.

Қара жер барлығын көтереді, ал тағдырдың 
тауқыметі мен қайғы-қасіретін өмірдің 
өшпес із қалдыратын мезгіл-мерзімін, оның 
ауыртпалығын, осы жер бетінде кешірген адам 
баласы оның батырлары мен көсемдері, елім 
деп еңіреген ерлері қанын да, жанын да садаға 
етіп, адамдық ар ұжданымен, құдай алдындағы 
борышым деп көтереді. Осындай қасиетті де, 
құдіретті ұлы тұлғаларға жоғарыдағы батырлар 
жатпағанда кім жатады. Көп жасағаннан сұрама, 
көпті көргеннен сұра - деген атам қазақ.

Мен оқымаған шала сауатты адаммын, бірақ 
менің әкелерімнің, аталарымның, бабаларымның 
көкірегі ояу, зейін-зердесі, түсіну түйсігі, ой-
лау қабілеттері өте жоғары болған. Мен бұл 
әкелерімді сол қасиетті ата-жұрттарымнан естіп, 
шама-шарқыма қарай саған жеткізгенім. Бұл 
саған аздық болмас.

Әкемнің Долаңқара (Майлықара) туралы 
әңгімесін есіме түсірсем, менің көз алдыма 
1991 жылғы мизам айының аяқ кезіндегі сол 
Долаңқарада болған, қара түнек кесепат тілсіз 
жау-өрт келеді. Долаңқарада әскерилердің 
жауапсыздығынан басталған өрт, он тәулік 
бойы аспанға жалын атып, қара түнек түтін 
будақтап, өшуге ырық бермеді. Туған жер 
өртенді, халықпен малдың ырызғысы, табиғат 
байлығы өртенді. Долаңқарадағы салтанат 
құрған тіршілік тылмыс қара түтін, бұрқылдаған 
күл болып жарық дүниемен мәңгі қоштасты. 
Долаңқара аспанын қара бұлт басып, қасірет ор-
нады. Осы өрттің шығуына себепші болған адам-
дар үшін құдай алдыңда да, халық алдында да, 
табиғат алдында да кешірілмес, өшірілмес күнә.

Сан ғасырлар тербеліп, бүршік атқан тобылғы 
мен жусан, күйіксары, көкшалғын бетегелер, 
итмұрыны кірмейтін ырғай мен қарақаттар, тау 
жуасы мен сарымсақтар, мыңдаған түрлі дәрілік 
өсімдіктер өмірмен қоштасты. Көк түтінмен 
бопырға айналды.

Туған жердің бетіне, атақты Майлықараның 
бетіне жазылмас жара түсті. Қаншама көктеу, 
күзек, қыстау болған қой қоралар мен тұрғын 
үйлердің орны ошаққа айналды, үйінді күл 
төбелер пайда болды. Алыстан сағынышын 
арқалап келген қанатты құстар, арқар мен қара 
құйрықтар, еліктер мен түлкілер, борсықтар 
мен сілеусіндер, сарышұнақтар мен суырлар 
мекенінен, ұрпағынан айырылды, інде жатып 
қарақоңыз күйеге айналды, жұмыртқалары жа-
рылып, қанаттары күйді. Тірі қалғандары туған 
жермен мәңгі қоштасты, жер аударды, туған 
жердің сән-салтанатын өздерімен бірге ала кетті.

Осындай апатты көзімен көре тұра, туған 
жер басына түскен зұламат қасірет қайғыға ара 
түсетін, оған көңіл айтып басу айтатын азамат-
тар табылмады.

Жергілікті халықтар ашынды, мұңайды, 
шағымданып аудан, облыс басшыларына бар-
ды, журналистер газетке жазды, бәрі бір еш 
шара қолданылмады. Халықтың қаны қарайды, 
жүрегінде жұдырықтай дақ қалды. Долаңқара 
қара бопыр топырақты құшақтап үнсіз іштей 
тұншықты. Қаншама шаршы метр жердің 
құйқасы күйіп өкпе жүрегіне зақым кетті. Со-
нау, Хиуа, Қоқан, Жоңғар хандығы кезіндегі 
қанды қаптал шайқастарда түспеген таңба, 
жиырмасыншы ғасырдың бейбіт жылдарының 
күндерінде тамыры табылмас бітеу жара дерт 
болып туған жер бетінде қатып қалды.

Егер Долаңқарадағы болған өрт сонау 16-17 
ғасырларда өмір сүрген батыр бабаларымыздың 
тұсында болса, туған жерге қасірет таңбасын 
түсірген адамдар мен оның үрім бұтағын көрге 
кірсе көрінен суырып шығып, қылыштың жүзі, 
найзаның ұшымен, етін турап, сүйегін үгіп, 
туған жердің садағасына да жаратпас еді.

-   Би жоқта құл жүреді жораға,
Ит жоқта шошқа үреді қораға, - деген заман 

осы ма деп қалдым.
Сен Үйгентас - Белжайлауына жылда 

шығасың, жайлауға барар жол үстінде Китіңнен 
өткеннен кейін кіші Шыңыраудың шығыс 
жағында үлкен сай бар, оның батыс жағы 
Қызылеспенің Қойтас деген, Ақдала деген 

үлкен алқаппен шектеледі. Осы үлкен сайды 
Қарасай деп атайды. Қарасайдың дәл ортасынан 
Бурақожыр (Қу) өзені өтеді.

Мына Айдарлы, Сарпылдақ, Шуырма, 
Қызылжиде, Қарадала, Ақарал, Үшарал, Көктал, 
Аққұдық, Ақжазык, Жылбастау, Үлкенағаш, 
Қызылжар, Қызылеспені мекендейтін дүйім ел-
жұрт жайлауға көшкенде Құреспе мен Китіңді 
басып осы Қарасай шатқалымен Белбұлақ 
арқылы Аяқсазға барып біраз күн отырады да, 
ары қарай өз жайлауларына көш басын тірейді.

Мен жоғарыдағы айтқан Ордың бұлағындағы 
Жәңгір мен Қарасай батыр бастаған қалмаққа 
карсы күрес осы Қарасайда аяқталады. Қарасай 
деген атау, Қарасай батырмен қалмақтар 
арасындағы жойқын соғыстан кейін қойылған 
ат. Бүгінгі күнге дейін осы аңғар Қарасай ата-
нып келеді. Ал шындығына келсек, Қарасайдың 
жаратылысындағы төл аты Көшқолаң. Оның 
Көшқолаң аталу себебі былай. Ертеде ел 
жайлауға көшкенде жүктерін түйеге, өгізге, атқа 
артып ауыл ақсақалдарымен, қыз-бозбалалар 
сәйгүлік, жүйрік тайпалмас жорғаға мініп 
оқаланып, шашақталып кілем жабылған түйе 
жетектеп көш шеруін түзететін. Қарасайдың 
шатқалы арқылы Белбұлаққа көтерілетін жалғыз 
аяқ жол өте тар және тігіл келетін.

Осы арада көш көліктері тасырқап жүре ал-
май, ойлы-қырлы болғандықтан жүк ауып немесе 
ыңыршаққа артылған теңдер көліктің алдына, ар-
тына кетіп Белбұлаққа зорға көтерілетін. Кейбір 
жүк артқан көш көліктері Қарасай шатқалын аса 
алмай, осы сайда Бурақожыр өзенінің бойында 
қалып қоятын. Осы көріністі біздің қазақ ауылы 
көші кетіп, қолаңы қалыпты ғой деп мақалдайтын. 
Осы мақал кейін Көшқолаң асуы атанып кеткен. 
Қарасай Жәркент кенті мен Көктал ауылына бір 
күндік жер.

Менің әкемнің айтқан әңгімелерінің көбі та-
рихи шындыққа жақын келетіні Қазақ совет эн-
циклопедиясынан 1991 жылдан бастап жазылған 
тарихи еңбектерді оқи отырып көзім жеткендей 
болды.

Жерұйық атанған Жетісу өлкесін батыс пен 
шығысты жалғап тұрған ұлы Жібек жолымен 
кімдер жүріп өтпеді дейсіздер! Жалпақ дүниеге 
тыныштық іздеп ұжмақты аңсап Асанқайғы баба-
мыз да, елдің мұңын, жүректің шерін тарқатып, 
күмбірлеген қобызынан күй төгіп Қорқыт ата-
мыз да, алтын мен күміс артып сауда шеруін 
керуен тізбегін жосылтқан саудагерлер де, елі 
мен жерінің тыныштығын қорғаған, жар құлағы 
жастыққа тимей, беліне қылыш байланып, айбал-
та, найза сайланып, тоқымын төсек, ерін жастық 
еткен ер жүрек батыр бабаларымыз да осы 
қасиетті туған жеріміздің суын ішіп, отын оттап 
тарих бетінде өшпес те, өлмес іздер қалдырды.

Жер жанатымен, тұнып жатқан байлық 
пен берекені көргенде іштеріне қыл сыймай 
қызғаныштың қызыл итін үргізіп, жемтік 
көрген құмайдай қанаттарын қомдап ел мен 
жердің тыныштығын бұзып, береке бірлігіне 
ірткі салушы ұры-қары, қарақшы келімсектер 
де болды. Біз алысқа бармай-ақ, сонау 1720 
жыл мен 1740 жылдар аралығында Ұлы жүзге 
хан болған Жолбарысханнан бергіге зер салып, 
Қазақ тарихы мен Қазақ Совет энциклопе-
диясына жүгінетін болсақ, ұлы жүз тайпала-
ры мекен еткен Іле, Талас, Шу өңіріне Хиуа, 
Бұхара, Жоңғар хандықтары жойқын жорықтар 
жасап, 1723 жылы ұлы жүз тайпаларын басып 
алған. Дәл осы қан төгіс қырғын шайқасты 
«Ақтабан шұбырынды, Алакөл сұлама» деп 
атайды. Жетісудың Ілеге дейінгі бөлігі ХVІІІ 
ғасырда Жоңғар феодалдарының билігінде 
болғандықтан, Жолбарысханның қол астында 
Ташкент төңірегіндегі шағын ғана аймақ қалған.

1723 жыл мен 1733 жылдар арасында ұлы 
тайпаларын тұтасымен Жоңғар хандығы биледі. 
Дәл осы тұста Жолбарысхан Ұлы жүздің атақты 
билері Төле би, Қадыр би және Сатай, Бөлек, 
Ханкелді батырлар өздерін Россия азаматтығына 
қабылдау жөнінде император Анна Ивановнаға 
Аралбай мен Оразкелді батырды елшілікке 
жіберді.

1734 жылы 20 көкекте Анна Ивановна 
Жолбарысханның атына арнайы грамота жолда-
ды. Ұлы жүз бен Россия арасында қарым-қатынас 
дамымағандықтан Жолбарысханның саясаты іске 
аспаған. (Қ.С.Э. 2-том, 373-374 беттер).

Ұлы жүз тайпалары мекендеген Жетісу 
жерінің көптеген бөліктері Жоңғар билігінде 
үнемі қырқысумен өткендіктен, бұл Ұлы 
жүздің Россияға қосылуына бөгет жасайды. 
Ұлы жүз ханы Жолбарыс 1739 жылы Ұлы жүз 
қазақтарының басын қосып Абылай сұлтанмен 
бірге отырып Жоңғарларға қарсы күрес ашады. 
Бұл кезде Абылай хандық тәжін кимеген, Абы-
лай 1771 жылы үш жүзге хан болып сайланған. 
Абылай сұлтан мен Жолбарысхан тізе қосып, 
1739 жылғы Жоңғарға қарсы күреске шыққанды 
ерекше ерлік көрсеткен батырлар тобынан мына 
бабаларымыздың аттары аталады: Қабанбай, 
Бөгенбай,  Жәнібек, Наурызбай, Байғазы, Са-
тай, Бөлек, Ханкелді, Аралбай, Оразкелді, 
Тұрсынбай, Баян, Оразымбет, Райымбек, 
Рүстем, Шақантай (Жауқашар).

Осы батырлардың ерен ерліктерінің арасында 
1758 жылы Жоңғар хандығы жойылды.

Тарих ғылымының докторы, профессор, 
Қазақ Республикасына еңбегі сіңген халық 
ағарту қызметкері Жанұзақ Қасымбаевтың 
«Абылайхан» деген зерттеу еңбегінде «ХVІІІ 
ғасырдың 40-шы жылдарында Жоңғар 
хандығын төмпештеуде көзге түскен Абылайдың 
төмендегідей серіктері бар еді. Қосай, Байбарақ, 
Құттымбет, Айтбай, Тиес, Ертіс, Дүйсенбай, 
Мырзакелді, Дәулет, Серікбай тағы басқалар 
дейді. Осындай айбарлы, адуынды, ер жүрек ба-
тыр бабаларымыздың санатында, бүгінгі таңда 
Жаркент өңірінде өсіп-өркендеп келе жатқан Ұлы 
жүздің бір бұтағы – Суан әулетінен шыққан Са-
тай, Үмбетей, Мырзакелді, Ханкелді, Оразкелді, 
Аралбай, Елтінді, Бағай есімдерін естігенде, 
олардан ұрпақ болып жаратылғаның үшін батыр 
бабаларымыздың аруағы мен қасиетіне еріксіз 
бас иесің. Осы ардақты есімдер қазақ тарихын-
да, Қазақ совет энциклопедиясының беттерінде 
өшпес әріптермен жазылған. Біздің қасиетті 
топырағымызда есімдері тасқа басылмаған, 
сырлары ашылмаған, ел аузында аңыз болып 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткен батырлары қаншама.

Оларға Шойнақ батыр, Кебенек батыр (Үмбет), Ту-
матай (тентек Матай) батыр, Ұзақ батыр, Әтікей батыр, 
Қарабиғаш батыр, Нұржеке батыр ауызға алынады.

Көкірегі ашық, көзі қарақты оқушы қауымды 
толғандырып, олардың жүрегін жаралап 
«қап, әттеген-ай» дегізген сұрақтар сол ба-
тыр бабаларымыздың өмір сүрген ғасырлары 
белгілі болғанымен нақты қай жылы, қай 
күні өмірмен қоштасқандығы, қай төбеде, қай 
жердің топырағында торқа етіп жатқандығы 
жөнінде ешқандай тарихи дерек сақталмаған, 
тек ел аузында ғана айтылады. Ұлы жүздің 
ханы Жолбарыстың 1723 жылы Жоңғарлардың 
жойқын соғысында және 1739 жылы Абылай 
сұлтанмен бірігіп жасаған Жоңғарға қарсы 
соғысына Сатай, Ханкелді, Бөлек, Мырзакелді, 
Аралбай, Оразкелді батырлар белсене 
қатынасқан, осыған карағанда бұл батырлардың 
туған жылдары бір-бірінен алшақ емес «Отызда 
орда бұзбасаң, қырқыңда қыр аспайсың», - де-
ген қазақтың мақалына сүйенсек олардың үлкені 
1695 жылдары, кішісі 1700 жылдары өмірге 
келген болу керек. Себебі 20 жас пен 35-40 
жастың арасында күш-қуаттың, батылдық пен 
жігерліктің, ерліктің, қайсарлықтың, намысқой 
ұлтжандықтың қазаны қайнап тұрған кез. Осы 
аты аталған батырлардың ХVII-ғасырдың 
алғашқы бес жылдығында өмірге келгендігін 
әрі замандас, құрдас үзеңгілес екендігін Суан 
шежіресінен де айқын байқауға болады. Мыса-
лы: Сатай батырдың әкесі Алдияр, Алдиярдың 
әкесі Жылкелді, Жылкелдінің әкесі Байтүгей, 
Байтүгейдің әкесі Суан. Сонда Сатай бесінші ата. 
Енді Мырзакелді мен Ханкелдінің әкесі Егізек 
(Орыс), Орыстың әкесі Мұрат, Мұраттың әкесі 
Тоғарыстан, Тоғарыстанның әкесі Суан. Міне 
Мырзакелді мен Ханкелді де бесінші ата. Бөлек 
батырдың әкесі Киікбай, Киікбайдың әкесі 
Бөргелтай, Бөргелтайдың әкесі Тұрдымбет, 
Тұрдымбеттің әкесі Суан. Сонда Бөлек батыр 
алтыншы ата, бұған қарағанда Бөлек атал-
мыш батырлардан кіші болу керек. Қаракерей 
Қабанбай батыр 1691 жылы туған болса, біздің 
Суанның батырларымен жас айырмашылығы 
5-10 жас қана болуы ықтимал. Абылай сұлтан 
1771 жылы үш жүздің басын қосып Абылай-
хан атанғанды. Дәл осы тұста Суан батырлары 
Абылайханның ең сенімді серіктері, белді ба-
тырлары болған.

Бұл менің батырлар жөніндегі аз-кем дерек-
терге сүйеніп жасаған болжамым. Қаракерей 
Қабанбай батыр 1691 жылы, ал Абылайхан 1711 
жылы туған, осыған қарап шамаласам біздің 
суан батырларының алды 80 жас, арты 75 жас 
мөлшерінде өмір сүруі ғажап емес.

Кімде болса халық батырларының өміріне 
көз жіберіп өз ой-болжамын ортаға салғанда 
ұлтшылдыққа, рушылдыққа жол ашты деп, 
ойламауы керек. Біздің батыр бабаларымыз 
қаншалықты қиын қыстау кезде өмір сүрсе, 
халық та сол өмірдің қайнаған қазанынан дәм тат-
ты. Батырлар тарихы-халық тарихы, оның өшпес 
шежіресі.

«Егемен Қазақстан» газетінің 1992 жылы 29 
ақпандағы санында қоғам қайраткері, белгілі 
жазушы Балғабек Қыдырбекұлының «Қазақтың 
Қарасай батыры» деген зерттеу мақаласы 
шықты. Жазушы бұл мақаласын Шапырашты 
Қазыбек бек Тауасарұлының «Тұп-тұқиянымнан 
өзіме дейін» (туындыгер) деген тарихи еңбегіне 
сүйене отырып жазған екен.

Сонда былай дейді: «Батыр қоңтайшы әскерін 
сайлап 1646 жылы казақ елінің шығысынан 
қайта тиісті. Соғыс Жәркенттен күншілік жер-
де Қосқолаң тауының арасында болды. Жәңгір 
Қарасай мен Ағынтай қолын оқпанға жасыр-
ды. Ордағы әскерді көрмеген қалмақ батыры 
тағы үлкен шығынға ұшырады. Сонша қолмен 
келгенде бар шамасы қазақ қолындағы кіші 
қатынын босатып алуға ғана жетті. Қосколаң 
ұрысқа әдейі таңдалған жер еді. Өйткені, қазақ 
қолы терең өзен арнасының иегіне асыла жат-
ты. Ал қалмақтар келер жақ бақырайып көрініп 
тұратын беткейді. Қазақ көлігі сайда әзір тұрды. 
Жәңгір Қызылқиядан атой салды», - дейді.

Міне осындағы Ор деп отырғаны кәдімгі 
біздің Ордың бұлағы атанған үлкен қыратпен 
сай, Қызылқия жайлауының батыс жағында 
терең сай бар, сол сайда басын Жоңғар тауынан 
алатын кішігірім өзенге ұқсас бұлақ бар, осы 
бұлақты Ордың бұлағы дейді.

Қосқолаң тауы деген жер Жоңғаралатауының 
етегімен Қаракөл, Есенқұл асуларының 
қыраттары тоғысатын үшсудың құйғаны болу 
керек. Жәңгір Қызылқия жақтан атой сал-
ды деуіне қарағанда Жәңгір қолы Майлытөбе 
(Итшоқы) арқылы Ақсу өзенінен өтіп Жала-
улы арқылы келген болу керек. ҚазМУ-ың 
доценті А.Ағынбаевтың «Жас алаш» газетіндегі 
мақаласы мен жазушы Мұқаметжан Етекбаевтың 
«Қазақ батыры» газетіндегі «Ұран болған 
Қарасай» деген мақалаларында қалмақтың ба-
тырлары Долаңқара, Дәржі, Қожамжар сияқты 
батырларының басын Қарасай батыр алды десе, 
Балғабек Қыдырбекұлы ағамыз Долаңқараның 
басын Сатай алған дейді.

Балғабек ағамыздың қолында Тауасарұлы 
Қазыбек бектің еңбектерінің көшірмесі 
сақталған, соған сүйеніп тарихи шындықты ай-
тып отырған сияқты.

Қазақ Қалмақ арасындағы қақтығыстар 
мен қан төгіс жойқын соғыстар көп    жылдар    
осы   Жоңғар   тауының   шығыс   және    ба-
тыс   солтүстік беткейлерінде болған, тіпті осы 
Жәркенттің айналасында болғаныда көрер көзге 
айқындалып тұр.
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Қызылқия, Қосқолаң болған Қарасай, Жәңгір 
соғысына осы өңірді мекендеген Суан елінің 
батырлары тұрмақ атқа мінер азаматтары 
қатыспады деп кім айта алады. Өз жерінде өз 
елінің ішінде қан төгіс соғыс болып жатқан ер 
тұрмақ, қандай еркек кіндікті қарап тұра алады. 
1646 жылғы Қосқолаңда болған Қоңтайшыға 
қарсы соғысқа Суаннан Байтүгей, Тоқарыстан, 
Тұрдымбет, Мұрат, Елтінді, Жылкелділердің 
қатысуы заңды болу керек.

Себебі, әрбір атаға 50 жылдан уақыт бөлсек 
Байтүгей мен Тоғарыстан 1590-1595 жылдары 
туғанда, олардың балалары: Тұрдымбет, Мұрат, 
Елтінді, Жылкелділер 1610-1615 жылдар арасын-
да дүниеге келген. Сонда 1646 жылғы соғысқа 
әкелері 50-55 жаста, ал балалары 20-25 жасында 
қатысқан.

ХVШ-ғасырдың 40 жылдарында Жоңғар 
хандығын төмпештеуге Абылай, Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, Рүстемдерден 
бірге біздің Суаннан Сатай, Мырзакелді, 
Ханкелді батырлар қатысқан. Себебі соғыс 
осы батырлардың туған жерінде болған және 
бұл батырлар туған жылдары жағынан да 
алшақ кетпейді. Себебі Сатай да, Мырзакелді, 
Ханкелді де шежіре бойынша төртінші ата. Ал 
Суаннан шыққан үшінші топ батырларға Бөлек, 
Аралбай, Туматай, Биғаш, Ұзақ, Шойнақ, Бағай 
батырларды жатқызуға болады. Себебі бұлар 
Суаннан бастап есептесек алдыңғы батырлардан 
бір ата кіші, бесінші ата болып келеді.

Төртінші топ батырларға Әтікей, Нұржеке 
жатады. Біз мынаны ескергеніміз абзал, елі 
мен жерін тек бір, екі батыр немесе жаз-
ба түрінде аты қалған батырлар ғана қорғап, 
қалғаны араласпаған деуіне болмайды. Егер 
осы жоғарыдағы батыр бабаларымыз тізе қоса 
арман, тілек, мүдделерін бір арнаға, бір бағыт 
мақсатқа келтірмесе, соншама қырғын, сүргін, 
қансоқта шайқастан туған жері мен елін сақтап 
қала алмас еді. Жойқын қысымдардан жер ауып, 
«ел шеті жау өтінде» жүрсе де өз туған жері, ал-
тын бесіктеріне қайта оралды.

Әкем маған: - Мырзакелді мен Ханкелдінің 
өзім естіген өмірлерінен аз да болса хабардар 
еттім, енді осылардан тараған ұрпақтар туралы 
ел аузындағы сақталған аңыз, әңгімелерді айт-
сам қайтеді, - деп маған ойлы көзбен қарады. 
Мен - мақұл әке, мен тыңдауға дайын, - деп зейін 
қойып отырғанымды аңғарттым.

- Онда, - деді әкем, - Мырзакелдінің жеті 
баласы бар. Қожеке, Тілеке, Мәмбет, Кебенек 
(Үмбет), Олдақсан, Туматай, Еділбай. Мына 
менімен сен сол жеті баланың біреуі Туматайдан 
(тентек Матай) тараймыз. Мынаны айта кетейін, 
жоғарыда айтқан ұсақ Мұратқа жататын Шеге-
рек пен Мырзакелдінің төртінші ұлы Кебенек 
қалмақтармен болған бір соғыста хабар-ошар-
сыз жоғалып кетеді. Бір жылға дейін оралмаған 
соң, оларды жау қолында қаза тапқан шығар 
деп жаназасын, жылын беріп жатқанда, Кебенек 
келіп қалады. Нәзірге жиналған жұрт «Кебін 
киген келмейді, кебенек киген келеді», - деген 
осы деп, бауырларын құрметпен карсы алып, 
ақсарбас айтып сойып, құдайы шай береді. Со-
дан бастап ауылдың ұл-қыздары, келіндері Ке-
бенек ата, ал жеңгелері Кебенек қайным деп, 
Үмбет аты қалып, Кебенек атанып кетеді.

Шегерек қайта оралмайды, артын-
да Итай деген жалғыз баласы қалмаса, та-
рихта Шегерек деген есім жойылған болар 
еді. Қазақтың «Артында пұл қалғанша, ұл 
қалсын» деуі осыдан. Осы күнге Шегерекпіз 
деп жүргендер сол Итайдан тараған ұрпақтар.

Мырзакелді (Мырзамкелді) бай екі әйел 
алған, Бәйбішесі Қарлығаштан Қожаке, Тілеке, 
Мәмбет, Кебенек. Тоқалы Балжан шешемізден 
Олдақсан, Туматай, Еділбай. Қазақ тоқалды 
бірнеше себептермен алады. Бірінші себебі 
алғашқы әйелі бала таппаса, бала сүю үшін тоқал 
алады, екінші себебі ағасы немесе інісі өліп, 
оның әйелі жесір қалса, одан қалған ұрпақты 
жат етпеу үшін «Аға өлсе, іні мұра» нәмеңгерім 
деп тоқалдыққа алады, үшінші өзінің алғашқы 
әйелін өте жас кезінде ашамайға мінгізіп апа-
рып алып берсе, оған деген сүйіспеншілігі 
жоқ болса, есейгенде өзі ғашық болған қызды 
алады. Мысалы: Абайдың Әйгерімге ғашық 
болып алғаны сияқты. Төртінші байлықтың, 
мәнсаптың арқасында өзінің атын шығарып, 
дақпырт ету үшін басқалармен сердебе таласып, 
ауыл санын, жан басын көбейту үшін мақтаныш 
мақсатында алады.

Мырзамкелді атамыздың Балжан шешемізді 
алуы шын ғашықтықтың жемісі. Балжан 
шешеміз өте ақылды, көрікті, парасатты, бай-
салды, ашық қолды, көпшіл, туысшыл қыз 
болған. Албан атамыздың Алжанынан тарайтын 
бұтақтың қызы, шыққан жері текті, дәулетті 
болған. Мырзамкелді атамыз Балжан шешемізді 
бала үшін емес, шын махаббат, ғашықтық 
сезімінің ауғаны үшін алған, оған Балжан тара-
пынан да қарсылық болмаған.

Балжан шешемізді алғаннан кейін Қарлығаш 
шешеміздің кеудесінде қызғаныштың оты 
тұтанып күндестіктің күні туады.

Бақандай төрт ұл тауып берсем де Мырзамға 
неге жақпадым. Балжанның менен қай жері 
артық деп, Мырзамкелдіге айта алмаған реніші 
мен өкпе қалдығының қайтарымын Балжан-
нан алмақ болады. Балжанды Мырзамкелдіге 
жексұрын көрсетудің әдісі Балжанға бала 
көтертпеу, бедеу қатын атандыру. Бірақ та, оған 
осы жол бақсы, балгер, тәуіптерге әр-түрлі айла-
тәсіл жасатса да, Балжан шешеміз жүкті болады.

Қарлығаш шешеміз ертелі кеш намаз 
оқығанда, намаздың соңында Балжан тумаса 
екен, - деп құдайға құлшылық етіп сұрайтын 
көрінеді. Қазақта мынандай мақал бар:

Күндестің күні де күндес
Қараңғы түні де күндес
Отының күлі де күндес.
Күндестік Қарлығаш шешеміздің бар ниетінен 

білініп тұрады екен. Бәйбішесінің бұл ниетін 
Мырзамкелді бай сезеді де, Балжанның аман-сау 
аяқ-қолын бауырына алуын армандайды. Айы-
күні жетіп Балжан шешеміз, аман-есен босанып 
дүниеге ұл келеді. Осы кезде Мырзамкелді атамның 
ойына бәйбішесінің Балжан тумаса екен, деген 
қараниеті оралып, қалайда аман-сау босанды ғой, 
осы баланың атын Туматай қояйын, осы атты естіп 
бәйбішем өз қателігін түсінер, мен тумаса екен де-
сем де, құдай берсе туады екен деп, өз күндестігін 
қоятын шығар деп, өмірге келген ұлдың атын молда 
шақырып, азан айтқызып Туматай қояды.

Туматай жасынан өжет, қайсар, бір беткей 
боп өседі. Дене бітімі шымыр, мықты, иықты, 
саусақтары салалы, батыр пішіндес, ер тұлғалы 

болса керек. Мырзамкелді атамның ниеті басқа ба-
лаларынан гөрі Туматайға ауып оны іштей жақсы 
көріп, амандығын тілеп, ризашылығын білдіреді. 
Жиын, той, көкпар-сайыс, тағы басқа қақтығыс 
кездерде ерекше қайраттылығымен көзге 
түседі. Тапқыр сөйлеп, ашық айтып, халықтың, 
ағайын туыстың назарын өзіне аударады.

Қарлығаш шешемізден туған төрт ағасына 
мұның батылдығы ұнамай, Туматайды мал 
соңына салып, құл етпек болады. Тоқалдан 
туған ұлды алдарына шығармай бағынышты 
ұстауға тырысады. Ол кезде ел арасында ба-
рымта шауып кету етек алған кез. Шығыстан 
кіші Түркістанда тұратын сібе, солаң, дүнген, 
қалмақтар барымтаға шығып мал біткенді ай-
дап, жылқышыларды қолға түсіріп әкетіп жата-
ды. Іле Алатауының өр жағындағы кырғыз бау-
ырлар да тыныш жатпаған.

Қай ауылдың әпер бақан дейтін жігіттері 
басым болса сол ауылдың қазаны көбірек 
қайнаған. Осындай барымтаға түскен, шауып 
кеткен, қолды болған, мал жанды артынан қуып, 
оның есесін қайтаратын азаматтардың санаты-
на Мырзамкелді атамның Кебенек, Туматай, 
Биғаш, Аралбай атты балалары көзге түседі. 
Бір айта кететін жайт Туматай атам Әпсүгірдің 
Тоқсейітінен туған Еділбайдың баласы 
Шойнақ батырмен, Тұрдымбетте Есеттен туған 
Қошқармен тату, сыйласымды болған. Барымта 
қайтару сапарына шыққанда Шойнақ батырмен 
Туматай үнемі бірге жүретін көрінеді.

Осындай сонардан қайтып оралып келе жа-
тып үлкен той, тамаша, думанға кездеседі. Той 
үстінде Сатай ауылының бір ақын келіншегімен 
айтысып. Сонда келіншек Шойнақты қағып:

Ішінде Әпсүгірдің бес қарасың,
Барымталап бар малды жеп барасың.
О дүниеге барғанда шыныңды айтшы,
Құдайыңа немене деп барасың, - дейді. Сонда 

Шойнақ:
Рас мен Әпсүгірде бес қарамын,
Құдайдың ырызғысын жеп барамын.
Егерде әңкүр-мүңкір сұрай қалса,
Сатай атаң жұмсады деп барамын, - деп 

келіншектің атасы Сатайдың да барымташы 
екенін ескертеді де қайта әзілге басады.

Замандас қиқым көлдер, қиқым көлдер,
Суаттап қиқым көлден жылқым келер.
Білсеңші бұйымтайды айтқызбай-ақ,
Үстінде ақ төсіңнің ұйқым келер, - десе, 

келіншек:
Құдеке қиқым көлдер, қиқым көлдер,
Суаттап қиқым көлді жылқым келер
Жылқым тұрмақ батыр-ау бір тайың жоқ,
Жылқым келді дегенге күлкім келер,
Армандап ақ төсімді не қыласың,
Тобыққа қолың тисе ұйқың келер, - деп, 

батырлардың бірде бай, бірде кедей жүретінін 
мездейді.

Батырлар сырттан келген барымташыларға 
ақыл-айлаларын, күш-қуаттарын біріктіріп, 
Ақберен адуынды жігіттерінің басын қосып есе 
қайтарады екен. Бір барымта кезінде Қошқар 
мен Туматай қолға түсіп қалып бұларға шынын 
айтуға қысым жасайды, сонда Қошқар шынын 
айтуға шақ қалғанда Туматай былай деген екен:

Таң, таң Қошқар, таң Қошқар,
Тансаң қалар, жан Қошқар. 
Мұны аңғарған Қошқар айтайын деп 

тұрғанынан танады, мойындарына алмаған күйі 
тергеушілерден құтылып кетеді.

Туматай ержетіп, жігіт болғаннан кейін, 
Жалайырдың жанды-жақты текті деген жеріне 
құда түсіп Ұлжан деген шешемізді алып, жеке 
отау тігіп енші алады. Туматайға Қу өзенінің 
шығысы мен Қызыл еспе қыратының батыс 
жағын, Қүреспеден төмен қарай, Әулиеағаштан 
жоғары қарайғы алқапты береді. Жайлауға 
Құсмұрынның солтүстік батыс жағындағы 
Ақтасты өзеніне қарсы қарап жатқан Қарағайлы 
бетті (Басатқарағай, Басатжұрт атанған) қонысты 
береді. Көктеуге Жылбастауды иемденеді. Тума-
тай Қарлығаштың төрт баласынан гөрі өзінің 
әкесі Мырзамкелдінің кіші әкелері Қараменде, 
Әпсүгірге жақындай түседі. Өріс жағынан да, 
қоныс жағынан да, жүріс жағынан да етене 
аралас-қоралас жүреді.

Егізекпен (Орыспен) бірге туған Қараменде 
би өзінің Мырзамкелді баласынан туған (жо-
лын қуса) немересі Туматайға мейір шапағаты 
құлай ауады. Тіпті Егізек (Орыс) осы Туматай 
немереңді менің еншіме бер деп қолқа салады. 
Мұны естіген ағайын арасындағы ала аяқ, өсек 
пен өтіріктің, жаланың отын тұтатып, ара жікті 
ашып, ел берекесін кетіретін қу аяқ сұмдар Тума-
тай Қараменде бидің баласы деген өсек таратқан.

Шежіреге жүгінсек Туматай жолы Қараменде 
бидің немере баласы, ал Балжан шешеміз 
Қараменденің немере келіні болып келеді. 
Бұл құдай алдында да, әруақ алдында да басы 
ашық тарихи шындық. Туматай енші алып өз 
алдына ауыл болып бөлініп шыққаннан кейін, 
ел арасындағы жер дауы, жесір дауы, барымта 
кикілжіңіне араласып, өзінің әділетті шешімін 
айтады. Қорасынан мыңғырып қой өріп, өрісі 
алалы жылқы, ақтылы қойға толады, Туматай 
бай атанады, байлығы оны билікке жетелейді.

Туматайдан екі бала бар: Меңлібай, Биғаш. 
Меңлібай шаруақор, бір тоға өзіне өзі мықты, 
қақ соғы жоқ, байсалды, дәулетті адам болған. 
Шен мен шекпенге, атаққа құмар болмаған, 
Туматайдың дәулетін арттырмаса орта түсірмеген.

Биғаш жасынан батырлыққа бейім, алып кел, 
барып келге жақын, жау келіп қалды десе ел-
ден бұрын ұмтылатын өр көкірек, сом тұлғалы 
қайсар кісі болған екен. Сонау қалмақ, қазақ 
шапқыншылығындағы уақытта Тоқарыстаннан 
тарайтын Тұрдымбет, Мұрат ұрпақтарын жан-
жақтан анталап қыспаққа алған кезде, соларға 
қорған бола білген батыр.

Шығысынан қытай, батысынан орыс, ойрат-
тар, солтүстігінен қалмақтар анталап тұрған 
кезде тыңнан жол тауып қырғын, сүргіннен 
қорғаған. Қорғаныс арқылы қытайға кетейін 
десе, шекара жабылып, жолға қытай шеріктері 
қойылған. Өсектің басымен Қазан көлі арқылы 
өтейін десе, оғанда бекініс қойылған. Ақыр 
болмағаннан кейін Торыайғырдың асуы деген асу  
арқылы жер аууға мәжбүр болған. Торыайғырдың 
асуы Үйгентас, Белжайлау аркылы, Майлышоқы 
(Итшоқы) төбесімен үлкен қырат жонның 
Жоңғаралатауымен астасқан жері, таудың 
басындағы асуға жақындаған сайын жалғыз 
аяқтанып, тарылып жан-жағы жылжымалы 
қорымды жартас болып келеді. Осы үлкен асудан 
Қызылқия жайлауының Ақсу өзені бастау алады. 
Ақсудың шығыс солтүстік батысынан қалың қар 
құрсаулаған биік мұзарт алып жатады. Биғаш 
батыр бастаған көш Торыайғырдың үйірі деген, 

бір айғыр үйірлі жылқының барлығын тиекті 
тағамен тағалап, қалған малды соның соңынан 
айдап аттылы, жаяу көк тайғақ, мұзды қыраттар 
арқылы Мыңшұңқырды басып Тоқтабарлыққа 
қарай бет алады. Жол жөнекей қасат қарға омбы-
лап, мұздан тайып терең шыңырау құздарға құлап 
мал жанның біразы шығын болады. Ең соңғы 
шыңырау мұзарттан тағасыз тұрмақ тағалы мал 
өте алмайтын болғандықтан түйеге, атқа, өгізге 
артып келе жатқан ағаш үйдің үзік, туырлығымен, 
текемет, сырмақтарды көк тайғақ мұздың үстіне 
төсеп, соның үстінен малдарын айдап өтеді.

Осы зобалаң көште жол бастаған жал 
құйрықты торайғыр болғандықтан, асуды 
торайғырдың асуы атап кеткен. Асудан мал 
жанымен аман өткендер жері шырайлы, бір 
алқапты таңдап тыныс алуды жөн көреді. Сон-
да Биғаш батыр жердің шырайлысын байқап, 
мына жердің түгін тартсаң майы шыққалы тұр, 
байлықта, барлықта осы жерден табылады, 
осында қоныс тебіңдер, - деген екен. Сол жер, 
содан былай «Тоқтабарлық» атанған. Суан елінің 
бірнеше рулары көп жыл осы тоқтабарлықты 
тұрақ еткен. Торайғырдың асуын жыл асқан 
кезде қар көшкінінің астында қалып қаза болған 
боздақтың жесірі күйеуін жоқтағанда:

Торайғырдың асуы-ай,
Көңілімнің жасу-ай,
Құзға тастап баласын
Мына жұрттың қашуы-ай.
Үйгентас Бел жайлауы-ай,
Сорымыздың қайнауы-ай.
Көшкінге кетіп қор болды,
Сұм ажалдың айдауы-ай, - деп зарлаған екен.
Босқын болған суанды осы Тоқтабарлыққа 

мекендеткен Биғаш батырдың (қасиетті 
Қарабиғаш) сүйегі Талдықорған облысының 
Жалғызағаш ауылының, Орқоянды бұлағының 
батыс жағындағы кезеңде жатыр. Бүгінге дейін 
осы кезеңді Биғаш батырдың кезеңі дейді.

Осыған қарағанда Суанның Бағай батырының 
қалмаққа қарсы соғысып, қалмақтың Мұқыры 
батырын жекпе-жекте басып алған ұрысқа 
Биғаш батыр мен Бөлек биде қатысуы мүмкін. 
Биғаштың сүйегі койылған кезең Мұқыры ауы-
лынан алыс емес. Биғаш батыр да осы соғыста 
қаза табуы ықтимал, Мұқырының басы алынған 
Көксудың батыс жағы Мұқыры атанып кеткен, 
күні бүгінге дейін Мұқыры атануда. Осы Мұқыры 
ауылынан Сары-Өзекке қарай шыға беріс жолдың 
жағасында екі мәрте Социалистік Еңбек Ері 
Нұрмолда Алдабергенов пен Қазақстанның 
халық әртісі Дәнеш Рақышев, журналист Әуелхан 
Төреханұлы Жақыбаев жерленген.

Біз Меңлібайдан тараймыз. Меңлібайдың екі 
баласы бар Ілеш, Қотай. Біз Ілешке жатамыз. 
Ілеш өзінің атасы Туматаймен, әкесі Меңлібайдан 
енші алып бөлініп шыққаннан кейін Бурақожыр 
(Қу) өзенінің батыс жағындағы Қызылжардың 
Әшір арық атанатын өстеңмен, Қайырма ата-
натын сайдың аралығында шалшық бастаулы 
беткен сай бар, сол аймақты тұрақ еткен, бүгінгі 
таңға дейін сол сайды Ілештің сайы дейді.

Ілешке де, өзіне жетерлік дәулет біткен. 
Өз заманында қатардағы ел азаматы болып 
өмір сүрген. Ілеш би, болыстыққа таласпаған, 
шаруақор, малсақ болған. Кермеден аты, 
көгеннен қозысы, желіден құлыны кетпеген, 
жанды-жақты болған. Осы Ілеш атамыздан 
Салпық, Қырымжан, Бірімжан. Салпық атамды 
барлық Тоғарыстандар Апахаң дейді екен. Оны 
қалай атағанын анық білмеймін, Салпықтың 
әр кезеңде Сауда Салпық, Бай Салпық, Қубас 
Салпық, Би Салпық атанған жәйі бар, мен саған 
осы жөнінде айтайын.

Сауда Салпық атану себебінің тарихы бы-
лай: Салпық жасында саудамен айналысқан. 
Шығысында Құлжа, Сүйдін қалаларымен, ба-
тыс оңтүстігінде Тәшкент, Бішкек, Самархан, 
Бұхараға дейін керуен жүргізген. Еркек қойлар 
мен өгіздерді, аттарды ақшаға сатып түскен 
ақшаға әр-түрлі кездемелер, доқаба, барқыт, 
пүліш, мәуіті, шәйі, жібектер, қант, науат, 
үнді, қытай шайларын, киім-кешектер сатып 
алып, оны осы Жаркент өңіріндегі Суандардың 
қажетіне қарай малға сатқан. Осы сауда-саттық 
шаруасымен айналысып Үлкен Түркістан, Кіші 
Түркістанның ірі саудагерлерімен, байларымен 
танысқан, тіпті тай тұяқ, қой тұяқ алтын, күміс 
жамбылармен де сауда жүргізген. Осы мерзім 
ішінде Салпық Суанға «сауда Салпық» атанған. 
Алтынмен, күміспен сауда жасаған адам 
байымағанда кім баийды. Ақтылы мыңдаған 
қой, үйірлі жылқы, табын-табын сиыр, қосбақ, 
нар атанған түйелер бітеді, тайпалмас жорғалар 
мен сәйгүлік, жүйрік аттар, қыран бүркіт пен 
ұшқыр тазы Салпықтың байлығын жұртқа 
айғайлап айтып, ауыл сәнін, берекесін, көркін 
аша түсетін көрінеді. Міне осы тұс Салпықтың 
«бай Салпық» атанған тұсы.

Салпық атамыз мал шаруашылығы, сауда-
мен шұғылданумен қатар, егін егіп, шөп ша-
уып отырықшылдық, диханшылдық кәсіппен 
де айналысқан. Өзінің ата қонысы Қу өзеннің 
шығыс жақ қыратынан керлете арық қазып, су-
сыз шөлейт болып жатқан тастықты тақырға су 
шығарып, астық айдайды, Салпық қаздырған 
арық басын Арасан шатқалының төменгі сал-
мауынан алып, Әулиеағаштың шығыс жағымен 
өтіп, Жылбастуға дейін барады. Әулиеағаштың 
тау жағында саздау ойпаң жер бар, соның шығыс 
жақ беткейіне қыстауы орналасқан. Қыстаудың 
төңірегіне, қыраттарға бидай, сұлы, арпа, 
жоңышқа егіп, оны өзі қаздырған арық арқылы 
суғарып күттірген. Салпықтың күзде, қыста мал-
дарын отарлатып жаятын жері Қорғас өзенінің 
Іле өзініне құяр жерде, үлкен арал түбек болған. 
Қыс кезінде барлық мал сол түбекті тебендейтін. 
Түбек қамысты, құрақты, шилі қорыс болған 
көрінеді. Қандай жұт болса да малды жұтқа бер-
меген. Осы түбекті Салпықтың отар түбегі неме-
се «Салпық түбегі» атап кеткен. Жаз шығысымен 
көкек айынан бастап төрт-түлік малы Қойтасты, 
Аяқсазды, Басатқарағайды жайылым еткен.

1855 қоян жылы болу керек, қыстың қатал бо-
латынын ойлады ма екен, Салпық атам өзі қатын 
баласымен, мал бағатын ағайын-туыстарымен, 
төрт-түлік малын отарлатып сол Іленің 
бойындағы түбекке барады. Ақпан айының бас 
кезінде аяқ астынан өрт шығып барлық жәйілімді 
өрт шалады, екі-үш күн араламай қатты суық 
боп, қарлы боран соғып қалған жәйілімді қар 
басып қалады. Мал жайыларға жәйілім жоқ, бар 
шөбі өртеніп кеткен, қалғанын қар басып қалған 
соң малдың бәрі аштан қырылады.

Сол қысқы наурыз айы кірісімен елге сүзек 
деген дерт келіп Салпықтың бар бала-шағасы, 
әйелі, малшылары бәрі опат болады да өзі, бір 
көк дөнен, бір көк барақ деген иті тірі қалады. 

Мұны естіген ел жұрт, туған-туысқандар, иісі 
албан, суан, жалайыр, төрелер Апахаңның 
басына түскен зұламат, апат пен қайғыға 
ортақтасып қолдан келген көмектерін беріп 
елдік, ағайындықтарын істейді. Міне жұт жеті 
ағайынды, - деп осыны айтады. Көрдің бе өрт 
шықты, қалың қар жауды, ауыру келді. Бір-екі 
айдың ішінде жұттың үш түрі қайталанған. Егер 
қалған су тасқыны, жер сілкіну, қатты дауыл болу 
сияқты жұттың төрт түрі қайталанса, осы Суан 
өңірінде тірі жан-жануар қалмаған болар еді.

Осы оқиғадан кейін мал жанының барлығынан 
айрылған Салпық «Қубас Салпық» атанады. 
Осы қасіретті естіген Салпықтың шешесі Үрия 
(Қарашаш) анамыз:

Оттікі отқа,
Судікі суға,
Дәне пұлым қолымда, - деп қатты 

қайғырыпты.
Мұнысы Салпықтың саудамен айналысып, 

алып сатарлық жасап байығанын жақтырмағаны 
болу керек. Ел ішінде жаманат сөз жатама, ой-
бай Туматайдың Салпығы мал жанымен түк 
қалмай қырылып қалыпты деген суық хабар 
бүкіл үш жүзге тарайды. Осы сыбысты естіген 
Суанның белді биі Қожбанбет (Ақшадан 
шыққан) Апахаңа көңіл айта келгенде көк итін 
ертіп, көк дөненіне мінген Апахаңды жолда 
кездестіреді. Сонда Қожбанбет би, - Е, Апа-
ха! Мен сенің басыңа түскен ауыртпалықты 
естіп, көңіл айта келдім. Малыңмен, қатын, 
бала-шағаңның қырылып қалғаны жақсы боп-
ты. Егер бұл тажал сені де алып кетсе, сендей 
Апахаңды мына суан қайдан табады. Бала бел-
де, қатын жолда, мал жанға бітеді, - демеуші ме 
еді, қайғырып, қажыма. Ел іргесі, ер азамат аман 
болса, барлығы орнына келеді, - деп қайғысына 
ортақтасып басу айтады, сонда Апахаң: - Бие-
ке! бір малдың етін жеп кетіңіз, десе де соярға 
тышқақ лағы да жоқ екеніне назаланып қатты 
күрсінген екен, соны сезген Қожбанбет би: Апа-
ха, сен енді үйленсең, сонда сен қыз алма, қатын 
ал жарайма, - деп қоштасып ауылына қайтады. 
«Ақшаның айтқаны келмейді, сандырағы 
келеді», - деуші еді, мына бидің қай айтқаны 
екен деп, Апахаң терең ойға батады. Қазақта 
мынандай мақал бар.

Батыр бір оқтық,
Бай бір жұттық,
Ер арыса аруақ,
Ат арыса тулақ - деген.
Кешегі жалпақ жалайыр, албан, суанға сауда 

Салпық атанған Апахаң бір айдың жүзі болмай 
мүсәпір халге түскен. Құдайдың құдіретімен, 
тағдырдың тауқыметіне ешқандай күш қарсы 
тұра алмайды. Апахаңның нағашы жұрты Үрия 
(Қарашаш) шешеміздің төркіні Албанның алжа-
нынан тараған ру екен. Жиені Апахаңның ба-
сына түскен қасіретті естіп көңіл айтуға келеді. 
Жаз шығып, күн жылығаннан кейін қоралап қой, 
үйірлеп жылқы айдап әкеп береді.

Артық айылдың батқанын иесі білмесе ат 
білер, ер жігіттің азғанын туысы білмесе жат 
білер, - дегендей Апахаңның нағашы жұрты 
туысқандарынан бұрын өздерінің қормалдығын 
көрсетіп, жан ашырлық жасайды. Уакыт-
та тоқтау жоқ қой, оны тоқтату мүмкін емес 
«Өлген-жанын ұрады, тірі-тіршілігін істейді», 
- деген Апахаңның өмірінің төртінші кезеңі ба-
сталады. Қожбанбет бидің айтқаны көкірегінен 
мықтап орын тепкен болу керек, Апахаң үйлену 
үшін қыз іздемей, қатын іздейді.

Ой, әлгі Ілештің баласы әйел іздеп жүр екен 
деген дақпырт елге тарады. Сатай руының 
бір бұтағы Қойкөденің баласы Қазақбайдың 
қызының аттастырған күйеуі қайтыс болып 
үйінде отыр дегенді естиді. Апахаң ежелден 
қойы қоралас, ауылы аралас, төскейде малы, 
төсекте басы қосылған көршілес отырған 
Байтүгей ауылына, оның ішінде алдын-ала ха-
бардар болған Қазақбайдың үйіне барып, мән-
жайды ұғады. Өзінің аттастырған күйеуіне 
қосыла алмай, жесір атанып отырған қыздың аты 
Үния екен. Жас шамасы 16-17 төңірегінде болу 
керек. Апахаң Үнияны көргенде құлай ғашық 
болады. Үния аққұбаша, бидай өң, қараторының 
әдемісі болса керек. Сонда Үнияға арнап:

Көргенде алғаш рет Үнияны,
Ұмыттым мына жалған дүнияны.
Кездестім кубас Салпық атанғанда,
Қаңырап жұт шалғанда жылы ұямды, - дейді.
Осы аралықта бір таңқалардық ұқсастық бар. 

Салпықтың үлкен атасы Туматайдың шешесінің 
аты Балжан, ал Туматайдың өз әйелі Ұлжан, 
Салпықтың шешесінің аты Үрия (Қарашаш), 
Салпықтың әйелінің аты Үния, оның өзі 
нағыз сүйіспеншіліктен туған ұқсастық па 
деп қаласың. Үнияның ата-анасына үлкендер 
арқылы сөз сап, қалың малын төлеп, бірер жыл 
қалыңдық ойнап жүргеннен кейін Үниямен 
шаңырақ көтереді. Апахаң Үниямен отасқан 
күннен бастап дәулеті жүріп, ел ішінде мерейі 
арта береді. Қолдан ұшқан бақ пен береке 
қайта оралады. Үния шешеміз Салпық атамнан 
үйелмелі, сүйелмелі үш ұл, бір қыз дүниеге 
әкеледі. Олар Тәшіман, Бәтима, Жақыбай, Кен-
жебек. 1860 жылдары осы Көкталдың шығыс 
жағында «Түрген» деп аталған қалың сейпілмен 
қоршалған сібе, солаң, Қытайдың бекінісі, 
каласы болады. Міне, осы тұста Апахаң осы 
Түрген қаласының басшыларымен шығыс 
түркістандағы мұсылман және қытай басшыла-
рымен келісім жүргізіп ел іргесін аман сақтап, 
алып кетті, шауып кетіні азайту үшін үлкен 
еңбек сіңіріп, ел азаматына тән қызмет істейді. 
Рулар мен ру арасындағы, ағайын арасындағы 
әр-түрлі дау-дамайды, үлкенді-кішілі кикілжің 
жанжалдардың дұрыс шешімін тауып, әділдік 
айтады. Міне өстіп көзге түсіп жүргенде 1865 
жылы 35 жасында бес Мұратқа би болды. Міне 
осыдан бастап өмірінің төртінші кезеңі Би 
Салпық атанады. Дәулеті шалқып, бала-шағалы 
боп, Суанның кез-келген бай-билерімен үзеңгі 
қағыстыруға өмірдің өзі итермелейді. Апахаң 
Би Салпық атанған тұста Қарамендеден шыққан 
Шәнті би, ақшадан Қожбанбет, тұрсыннан Баян 
билер болған осы суанның би болыстарының 
көпшілігі жалайыр, шапырашты руларымен 
тамырласқан сары сүйек жекжат-жұрат, жаз 
жайлау, қыс қыстау араласып, алысып-берісіп, 
бір-біріне жиі қатынап отырған.

(Жалғасы келесі нөмірде)

Әдепхан ТӨРЕХАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ақын, 
Мәдениет саласының үздігі, Алматы 

облысының Құрметті азаматы.
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Қазірге бар жанама мәліметтерге 
салыстырмалы талдау жасайтын болсақ, 
Мұратұлы Қарамеңді бидің өмір сүрген 
кезеңі Қазақтың үш төбе билерімен 
замандас болғаны анық байқалады. Осыны 
ескерсек, Ұлы жүз құрамындағы Суан 
руының алғашқы биі мәртебесіне ие болған 
(өйткені Суанның шежірелік деректерінде 
Қарамеңдіден бұрын болған билер 
аталмайды) Қарамеңді Мұратұлы (шамамен 
1655-1750) - қазақтың Тәуке, Қайып, 
Әбілхайыр, Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, 
Абылай хандары тұсында мемлекет басқару 
ісіне араласқан, мәмілегерлік қызмет 
атқарған  аса ірі мемлекет және әділ қоғам 
қайраткері, ойшыл, сөз ұстаған би-шешен 
болғаны күмән туғызбайды. 

Біз мұнда Мұратұлы Қарамеңді бидің Ұлы 
жүз құрамындағы Суан тайпасының алғашқы 
биі ретіндегі саяси-әлеуметтік тарихнамасын 
ең алдымен, Жәңгірдің ұлы Тәукенің Қазақ 
хандығы билігін өз қолына алған дәуірімен 
байланысты қарастыруды жөн санаймыз. 
Алайда, Тәукенің хандық билікке келу жылдары 
жөнінде деректерде екі түрлі дата көрсетіледі. 
Мәселен, Қазыбек бек Тауасарұлы: 1652 жылы 
«Жәңгір өлген соң, оның тағын екі ұлының 
үлкені Тәуке басты» [Тауасарұлы Қазыбек бек. 
Түп-тұқианнан өзіме шейін: Басп. дайындаған 
Б.Қыдырбекұлы –Алматы: Жалын, 1993. -416 б. 
(204 б.)], -десе, енді бірде: «1058-мешін жылы 
(1680 – Д.С.) Тәуке таққа отырды [Тауасарұлы 
Қазыбек бек. Түп-тұқианнан өзіме шейін: 
Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы –Алматы: 
Жалын, 1993. -416 б. (208 б.)], - деп жазады. 
Олай болса, осы екі датаның айырмасы 27 
жылға тең келеді. Оның өзіндік себебі болғаны 
тарихта өзінше таратылады. Тағыда Қазыбек 
бек Тауасарұлының мәліметіне сүйенсек, 
ол: «Өйткені Жәңгір хан қалмақтармен болған 
ұрыста жекпе-жекте мерт болды. Қазақтар оны 
айтқысы келмеді. Ұрыста тек қалмақ батырлары 
өліп, қазақ батырлары үнемі ғәләбқа (жеңіске 
– Д.С.) ие болып отыратындай көрінеді» 
[Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-тұқианнан өзіме 
шейін: Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы –
Алматы: Жалын, 1993. -416 б. (208 б.)], - деген 
себеппен түсіндіреді.

Демек, біріншіден, оны бірден 
мойындағысы келмеген болар деген ой 
келеді. Екіншіден, зерттеулерге қарағанда, 
Тәуке әкесінің тірі кезінде-ақ хандық билікке 
қатысып, тәжірибе жинақтағаны айтылады 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 
2015. -180 б. (101 б.)]. Т.Омарбеков оған дәлел 
ретінде, сол кезде әкесі Жәнібектің қалмақтарға 
қарсы моғолдардың ханы Абдоллахпен келісім 
жасасқан елшілігін басқарғанын алға тартады 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 
2015. -180 б. (101 б.)]. Осы факторды назарда 
ұстаған деректер Тәукенің әкесі Жәңгірден 
қалған хандық қоғамды «басқару жүйесіне 
өзгерістерді асықпай байыппен енгізуді» 
[Омарбеков Т.. Қазақ хандығы. Ғылыми-
танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай атындағы 
ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. (155 б.)] мақсат 
еткенін көрсетеді. Олай болса, Тәукенің бас хан 
ретінде мойындалуының 27 жылға созылуында 
негіз болса керек. Осы мәселені, Т.Омарбеков 
былайша түсіндіреді: «...Тәукені бас хан ретінде 
мойындау біртіндеп жүзеге асты» [Омарбеков 
Т. Қазақ хандығы. Ғылыми-танымдық. 2-кітап. 
–Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 
2020. -271 б. (155 б.)], - дей келіп, «...Асқан 
сабырлылықпен үш жүздегі билікті халықтан 
шыққан билердің қолына беріп, ал өзін хан 
жариялауға асықпай, елді жиырма жеті жыл 
бойы күшпен емес, ақылмен басқарған Тәукені 
бүкіл қазақ мойындап, 1680 жылы Түркістанда 
(Асыда) ақ киізге отырғызып, ресми түрде 
хан көтерді» [Омарбеков Т. Қазақ хандығы. 
Ғылыми-танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай 
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. 
(156 б.)], - деп жазады. Сол себепті де басқа 
деректерде (1680 ж.) Қазақ хандығына Тәуке 
келгені көрсетіледі [Салғараұлы Қ. Хандар 
кестесі: (Шығыс хандарының жылнамалық 
кестесі). –Алматы: Жалын, 1992. -48 б. (39 
б.); Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-тұқианнан 
өзіме шейін: Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы 
–Алматы: Жалын, 1993. -416 б. (208 б.); Аяған 
Б.Ғ., Әбжан Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы: 
құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. –Алматы: «Сөздік-
Словарь», 2011. -320 б. (316 б.)]. Бұл ретте біз 
«хан – мемлекттіліктің сиволы болғандықтан, 
ханның сайлануымен жаңа мемлекет құрылған 
дейміз» [Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының 
құрылу тарихы. Монография. –Алматы: 
«Сардар» баспа үйі, 2014. -520 б. (424 б.)], - 
деген пікірмен келісеміз. 

Қазыбек бек Тауасарұлының айтуынша, 
Тәуке елді 35 жыл билепті [Тауасарұлы 
Қазыбек бек. Түп-тұқианнан өзіме шейін: Басп. 
дайындаған Б.Қыдырбекұлы –Алматы: Жалын, 
1993. -416 б. (210 б.)]. Бұл деректі таришылар да 
растайды. Мәселен, Т.Омарбеков: «Қалмақтардың 
қытаймен соғыста жеңілісін пайдаланған Тәуке 
олардан біртіндеп оңтүстегі және оңтүстік 
шығыстағы қалаларды тартып ала бастады» 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. 
-180 б. (103 б.)], - дей келіп, «Тәуке ел басқарған 
35 жыл ішінде әрі дипломатиялық жолмен, әрі 
соғыстар арқылы қазақтарға көршілер жаулаған 
қырыққа тарта қаланы біртіндеп қайтарып алды» 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. 
-180 б. (103 б.)], - деген пікірге келеді. Ал бұл 
дерек Тәукенің 1680-1715 жылдар аралығында 
билік құру мерзімімен расталады [Аяған Б.Ғ., 
Әбжанов Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы 
тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. –Алматы: 
«Сөздік-Словарь», 2011. -320 б. (316 б.)].

Алайда, Тәукенің хандық билігінің 
аяқталуы туралы дата туралы деректерде әртүрлі 
мәліметтер орын алған. Жоғарыдағы Аяған Б.Ғ., 
Әбжанов Х.М., Исин А.И. сияқты тарихшылар 
Тәукенің билігін 1715 жылмен шектесе, Мұхтар 
Мағауин де: «1715 жылы Әз-Тәуке хан дүние 
салды» [Мұхтар Мағауин. Қазақ тарихының 

ХАН САЙЛАУҒА ҚАТЫСҚАН СУАН 
РУЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ БИІ

(Мұратұлы Қарамеңді бидің саяси тарихнамасы)

әліппесі. –Алматы: Қазақстан, 1995. -208 
б. (92 б.)], - деп жазады. Осындай мәліметті 
К.Табылдиев те көрсетеді [Қазақ батырлары. 
Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен. 
Құрастырған К.Табылдиев. –Астана: Фолиант, 
2008.. -360 б. (138 б.)]. Энциклопедиялық 
мәлімет те Тәукенің қайтыс болған жылын осы 
1715 жыл деп көрсетеді [Қазақстан тарихы. 
Энциклопедия. /Жалпы редакциясын басқарған 
Қабылдинов З.Е. –Алматы: «Литера-М» 
ЖШС, 2020. 3 том. -824 б. (455 б.)]. Ал басқа 
деректердегі мәліметтер төмендегідей пікірлеге 
тоғысады. Мәселен, Т.Омарбеков: «...1717 
жылы тосыннан келген ажал оның (Тәукенің – 
Д.С.) мемлекеттік қызметіне тосқауыл қойды» 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. 
-180 б. (104 б.); Омарбеков Т.. Қазақ хандығы. 
Ғылыми-танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай 
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. 
(165 б.)], - десе, заңгер Ж.Әлдибеков та Тәуке 
ханның билігін 1680-1717 жылдар аралығымен 
шектейді [Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, 
деректер және зерттеулер. 10 томдық./
Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. Өзгертіліп, 
толықтырылған 2-басылым. Қазақша, орысша, 
түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті жарғы, 
2004. 2-том. -672 б. (173 б.)].

Қойшығара Салғараұлы, оның хандық 
билігін 1680-1718 жылдар аралығынмен 
белгілейді [Салғараұлы Қ. Хандар кестесі: 
(Шығыс хандарының жылнамалық кестесі). –
Алматы: Жалын, 1993. -48 б. (39 б.)]. Ал Нығмет 
Мыңжанұлы Тәукенің хандығының аяқталуын 
1718 жылға меңзей және Болат ханның әлсіз 
билігіне негізделе келе: «Оны (Болат хан – Д.С.) 
менсінбеген үш жүздің ірі сұлтандары өздерін 
хан жариялады. Алғашқыда 1718-1719 жылдары 
Ұлы жүздің ...сұлтаны ...Жолбарыс Абдоллаұлы 
...өзін хан сайласа, әз-Тәукенің тағы бір ұлы Орта 
жүздің бірсыпыра руларының қолдауымен хан 
болды. Ол – Сәмеке (Шахмұхамед)». [Жолдасов 
С. Қазақстанның оңтүстік өңірінің тарихы 
(көне заманнан бүгінге дейін). –Алматы: «Үш 
қиян», 2009. -416 б. (165 б.)], - деп жазады. 
Бұл ретте біз деректердің басым көпшілігіндегі 
көрсетілген 1715 жылға тоқталып, сенім 
білдіреміз. Осы кезең біздің бабамыз Мұратұлы 
Қарамеңді бидің әлеуметтік-саяси белсенділік 
қызметінің көріну тұстарының бірі болған деп 
санаймыз. Мұратұлы Қарамеңдінің 17 жаста би 
мәртебесіне ие болғанын ескерсек, 1680 жыл 25 
жастағы жігіт шағына сәйкес келеді. Демек, бұл 
кез оның би ретінде 8 жылдық тәжірибесі бар 
дегенді білдірсе керек. 

Енді Тәукенің хандық билікке келген 
тұсында Қазақ хандығының ішкі және сыртқы 
саяси жағдайы айтарлықтай күрделі болғаны 
белгілі еді. Сыртқы жағдайына келсек, тарихи 
жазбалар қазақ-жоңғар қатынасындағы «ашық 
жаулық» үдерісінің ХҮІІ ғасырдың аяғы мен 
ХҮІІІ ғасырдың басындағы жаңаруы мен 
өрістей түсуін Жоңғар хандығының билігіне 
Қалданның келуімен байланыстырылады. 
Н.Мұхаметқанұлының деректерінде Жоңғар 
хандығы 1670 жылдан бастап, Тианшанның 
оңтүстігіне жорық жасағаны [Мұқаметқанұлы 
Н. Тарихи зерттеуле: Шежірелік деректер –
Алматы: Жалын, 1994. -144 б. (47 б.)] айтылса, 
В.А.Моисеев 1680 жылдың басында Қалдан 
қоңтайшы Қазақ хандығына қарсы әскери 
әрекетін бастағанын жазады [Моисеев В.А. 
Джунгарское ханство и казахи (ХҮІІ-ХҮІІІ вв.). 
–Алма-Ата: Гылым, 1991. -238 с. (50 б.)]. Ал 
Н.Мұхаметқанұлы 1681 жылдан кейін Қалдан 
батысқа жорығын үдетіп, «Сайрам қаласы 
мен сол төңіректегі қырғыздар, қазақтарға 
шабуыл жасады» [Мұқаметқанұлы Н. Тарихи 
зерттеуле: Шежірелік деректер –Алматы: 
Жалын, 1994. -144 б. (47 б.)], - деп жазады. 

Содан кейінгі өткір шабуылы 1684 жылы 
Жоңғарлар Сайрам, Сығанақ, Түркістан, 
Ташкент, Сырдария бойындағы өзге де қалаларды 
талқандағандағаны белгілі [Мұқаметқанұлы 
Н. Тарихи зерттеуле: Шежірелік деректер –
Алматы: Жалын, 1994. -144 б. (48 б.)]. Сонымен 
бірге, деректерде 1698 жылы Сеуан Рабданның 
қазаққа тағы соғыс салғаны көрсетіледі. Демек 
қазақтарға екі майданда ұрысуға тура келді 
[Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-тұқианнан 
өзіме шейін: Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы 
–Алматы: Жалын, 1993. -416 б. (211 б.)]. 
Қорыта айтқанда Қалдан хан Тұрпан, Жаркент, 
Самарқан және қазақ даласындағы мыңнан аса 
тайпаларды бағындырғаны тарихтан мәлім. 

Осыдан Тәуке тұсындағы еліші жағдайдың 
да мазасыз қалпына көз жеткізуге болады. Оны 
Т.Омарбеков Жетісудың Ұлы жүзге қараған 
шығыс аймағының қалмақтардың қолында 
уақытша қалып коюымен, батыстағы кіші жүздің 
алшын руларының жаңа қатерге, яғни Аюке хан 
орнықтырған Қалмақ хандығының тынымсыз 
шабуылына тап болуымен, қалмақтардың 
туыстас халық қазақтар мен ноғайларды екіге 
бөліп жіберуімен және осылардың қазақ елінің 
болашағына қатер төндіруімен сипаттайды 
[Омарбеков Т.. Қазақ хандығы. Ғылыми-
танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай атындағы 
ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. (156 б.)]. Міне, 
осындай жағдайда Тәукенің алдында қазақ жерін 
сыртқы жаулардан қорғау мақсатында ең алдымен, 
үш жүздің өзара татулығы мен тұтастығы алғашқы 
орында тұрғаны анық болады. Осыған байланысты 
Т.Омарбеков: «Сондықтан да ол ...қынсыз 
қылышты жалаң ұстап тұратын ...батырлар емес, 
елге сыйлы, ақылды адамдарға, билерге көп 
сенім артты және төңірегіне негізінен соларды 
жинап, топтастырды» [Омарбеков Т.. Қазақ 
хандығы. Ғылыми-танымдық. 2-кітап. –Алматы: 
Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 
б. (156 б.)], - деп жазса, осы ойды Н.Өсерұлы 
«...Тәуке қырық рудан қырық би жинап кеңесіп 
отырған» [Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, 
деректер және зерттеулер. 10 томдық./
Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. Өзгертіліп, 
толықтырылған 2-басылым. Қазақша, орысша, 
түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті жарғы, 
2004. 2-том. -672 б. (483 б.)], - деген пікірмен 
бекіте түседі. Ал  Мұхтар Мағауин: «Әз-Тәуке 
ежелгі дәстүрді бұзды. Билікті биге берді», - дей 
келіп, билердің үлкен саяси күшке айналғанын 
атап өтеді [Мұхтар Мағауин. Қазақ тарихының 
әліппесі. –Алматы: Қазақстан, 1995. -208 б. 
(86 б.)]. Бұны Тәуке билікке келе сала бірінші 
орынға қазақтың басын біріктіру мақсатының 
қойылуымен байланыстырылатын көзқарастар да 
растайды [Мұқаметқанұлы Н. Тарихи зерттеуле: 
Шежірелік деректер –Алматы: Жалын, 1994. -144 
б. (47 б.); Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-тұқианнан 
өзіме шейін: Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы –
Алматы: Жалын, 1993. -416 б. (208 б.)]. Сондай-
ақ, Тәуке өз билігін бекемдеу үшін рулар мен 
тайпаларды басқарып отырған, халықтың сеніміне 
ие болған билердің беделіне сүйенгені деректерде 
анық айтылады [Омарбеков Т.. Қазақ хандығы. 
Ғылыми-танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай 
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. (158 
б.)].  Сондықтан, Т.Омарбековтың айтқанындай, 
бұл тұста қазақ үш жүзге бөлініп, өздерінің 
билерінің басшылығымен жаудан қорғануға 
төселіп алғандықтан Түркістанда отырған 
Тәуке бас хан ретінде мойындалу біртіндеп 
жүзеге асқаны сондықтан болғаны шындыққа 
жанасады [Омарбеков Т.. Қазақ хандығы. 
Ғылыми-танымдық. 2-кітап. –Алматы: Абай 
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат», 2020. -271 б. (155 
б.)]. Жоғарыда айтылған билер құзіреті бабамыз 
Мұратұлы Қарамеңді бидің әлеуметтік-саяси 
мәртебесі аясында қызмет жасауы дау туғызбайды 
әрі ол бабамыздың өз кезегіндегі беделді тұлғалық 
болмысының айқындалуына негіз болса керек. 

Олай болса, Тәукені үш жүздің ханы етіп 
ақкиізге көтеру дәстүрінен бастап, Тәуке хан 
құрған «билер кеңесінің» мүшелігінде болуы, 
сол тұстағы «Жеті жарғы» деп аталатын заңдар 
кодексін шығаруға үлес қосқан ру аға билерінің 
қатарында Қарамеңді би Мұратұлының болуы 
да әбден мүмкін жағдай. Тіпті үш жүзді билер 
арқылы басқарған дара билігін айқындау үшін 
билердің шешімімен Тәукеге «Азиз», яғни 
«Бәрінен үстем» деген қосымша атақ берілуі, 
халық арасында оның құрметпен Әз-Тәуке деп 
аталуында да билердің қызметі болғандығы 
дәлелді деп есептейміз [Омарбеков Т. Ұлы 
даланың дара тұлғалары: Қазақ хандары. –
Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. -180 б. (102 б.)].  

Билердің ұжымдық медиаторлық қызыметін 
айтар тұста, ең алдымен, Тәукені хан етіп 
көтеру салтанаты да билердің ұжымдасып 
қатысуының, олардың бірлескен шешімінің 
нәтижесі деген тұжырым жасауға негіз бар. 
Өйткені қазақ хандығы дәуірінде хан сайлау 
үдерісі қазақ ақылман даналарының ортақ 
шешімімен болған құбылыс екеніне тарих куә. 
Қазақ даласындағы халықтық демократия соның 
мысалы. Мәселен, жазба деректе: «...Хан таққа 
отырар кезде ежелден келе жатқан дәстүр – «хан 
сайлау» деп аталатын сайлаудан өтуге тиіс... 
Ондайға сайлауға дүйім ел түгел жиналатын. 
...Ханды ақ киізге отырғызып, үш рет жоғары 

көтеріп, үлкен, қадірлі ақсақалдардан бата 
алғаннан кейін ресми түрде заңды хан 
болып, оған барлық ұлыс-тайпа басшылары 
мойын ұсынатын» [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 
б. (477-478 бб.)], - деген қағида болғаны 
анық. Алайда, жазба деректерде Тәукені хан 
көтеруде қатысқандар қатарында тек Төле, 
Қазыбек, Әйтеке билердің ғана есімдері 
аталады. Бұл да біздің жазба тарихымыздағы 
зерттемелік олқылықтар болса керек. Егер 
тарих нақтылықты, дәлдікті, шынайылықты, 
деректілікті, фактілікті жақтайтын болса, тек 
соған ғана негізделіп жазылатын болса, онда 
хан сайлау үдерісіндегі бұл кемшіндікті түсіну 
қиынға соғады. Тек «әттең тонның келтесі-ай» 
деуден басқа амал жоқ. Төл тарихымыздың 
келтеленуі осыдан келіп шықпақ. Бұның себебі 
ол үшеуінің үш жүздің бас билері ретінде 
мойындалуынан болуы мүмкін деген ой да 
жоқ емес. Дегенмен, тарихтың шынайылық 
ұстанымына сүйеніп хатталуы қажет-ақ. 
Қазақтың өткен тарихының «ақтаңдықтан» 
әлі де болса арыла алмай келе жатуы осыдан 
болса керек. Сондықтан, жоғарыдағы үдеріске 
барлық ру-тайпалардың билерінің тегіс қатысуы 
шындық болса керек. Демек, бұл үдерістен 
Мұратұлы Қарамаңді бидің тыс қалуы ақиқаттық 
болмас деген ойға келеміз.    

Енді Қазақ хандығындағы ішкі ахуал да 
тәп-тәуір қиын кез болатын. Жазба деректерге 
қарағанда, қазақ жұртының ішкі бірлігі әлсіреп, 
жүздер мен рулар арасында бақталастық пен 
алауыздық орнап, әр сұлтандар билігі қалыптасып, 
жеке-дара билік дербестенуге ұмтылған. Қазақ 
жүздерінің арасындағы ежелгі байланыс нашарлап, 
олар бір-бірінен оқшаулана түскен [Қазақтың ата 
заңдары: Құжаттар, деректер және зерттеулер. 
10 томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. (475 
б.)]. Сондықтан Тәуке хан үшін басты мәселе – 
халық ішіндегі бытыраңқылық пен алауыздықты 
жойып, ішкі бірлік орнату болды. Онысыз сыртқы 
жауларға жем болып, ұлт болудан қалатынымызды 
Тәуке мықты сезінді. Мәселен, Қазыбек бек 
Тауасарұлының:

«Осындай тұста Тәуке хан өз төңірегіне 
батырлардан бұрын ел арасындағы ақыл иесі 
адамдарды жинаған» [Тауасарұлы Қазыбек бек. 
Түп-тұқианнан өзіме шейін: Басп. дайындаған 
Б.Қыдырбекұлы –Алматы: Жалын, 1993. -416 б. 
(209 б.) ], - дегенінің мәнісі соған саяды.

 Демек, осы тұста ел ішіндегі дау-жанжалды 
тоқтатып, халық ынтымағын орнатпайынша 
сыртқы жаулармен батыл күресу мүмкін 
еместігі айқын болды. Үш жүздің ел тұтқасын 
ұстаған, ақылман, билері мен беделді адамдары 
билік пен халықтық тұтастықты сақтауда 
қажеттілігінің жоғары болғандығы туралы 
тұжырым жасауға негіз бар. Тәуке хандық 
билікті нығайтуға бағытталған ірі-ірі өзгерістер 
жасады. Осы мақсатпен Тәуке билер мен 
батырлардың қайраткерлігіне сүйене отырып, 
«Халық кеңесі» мен «Билер кеңесін» тұрақты 
орган ретінде қалыптастырып, олардың рөлір 
арттыруға күш салғаны тарихтан белгілі. «Билер 
кеңесі» жұмысының шарықтау кезеңі Әз-Тәуке 
хандығы дәуірімен байланыстырылатыны да рас 
[Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, деректер 
және зерттеулер. 10 томдық./Бағдарлама 
жетекшісі С.З.Зиманов. Өзгертіліп, 
толықтырылған 2-басылым. Қазақша, орысша, 
түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті жарғы, 
2004. 2-том. -672 б. (174 б.)]. Сондай-ақ, Тәуке 
хан тұсында бұрындары беймәлім болып келген 
«Билер кеңесі» алғаш рет демократиялық 
ұстанымға негізделген мемлекеттік 
басқару жүйесі құрылымына енгізілгендігі 
мойындалады. Бұл мемлекеттік орган билік 
жүйесінде зор өкілеттіктерге ие болғаны мәлім 
[Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, деректер 
және зерттеулер. 10 томдық./Бағдарлама 
жетекшісі С.З.Зиманов. Өзгертіліп, 
толықтырылған 2-басылым. Қазақша, орысша, 
түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті жарғы, 
2004. 2-том. -672 б. (176 б.)]. Н.Г. Апполованың 
пікірінше, «Билер кеңесі» ХҮІІ ғасырдың аяқ 
кезінен бастап тұрақты мемлекеттік билік 
органы болып қалыптасқан [Апполова Н.Г. 
Присоединение Казахстана к России в 30-х 
годах ХҮІІІ века. Алма-Ата, 1948 – с. (С. 108.)].

Өйткені билер кеңесі барлық румен тығыз 
байланыс орнатып, ел бірлігін орнатқаны, 
ақыры билер кеңесі ханның кеңсу органына 
айналып, зор саяси маңызға ие болғаны жөнінде 
деректерде айтылады [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. 
(476 б.)]. Мәселен, тарихи деректерде, билер 
кеңесі жыл сайын тұрақты түрде шақырылып, 
халық алдында зор беделге ие болған. Осы 
тұрғыдан А.Левшин: «Съезды казахской знати 
стали созываться регулярно со времени хана 
Тауке, который установил порядок, что-бы сам 
хан, ровно как и все султаны, старейшины и 
правители родов, собирались осенью в одно 
место, в середине степи, для рассуждения 
о делах народных» [Левшин А. Описание 
киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей. СПб, 1832. Ч. ІІІ. – с. (С. 100.)], - деп 
тұжырымдайды. Ал Ж.Әлдибеков: «Әсіресе 
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Әз Тәуке хан билігі кезінде Мұндай Ұлы бас 
қосулар әрбір көктемде, қыстаудан жайлауға 
көшер алдында бір жерге жиналып, құрылтай 
өткізіп, онда қазақ халқының сол кезеңдегі 
мүддесіне байланысты мәселелер қаралып, 
шешіліп отырған» [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. (175 
б.)], - деген тұжырымға келеді. 

Энциклопедиялық деректерде: «Билер 
кеңесі – дәстүрлі қазақ қоғамында өкілетті 
негізде қызмет атқарған ең жоғарғы кеңесші 
орган. Билер кеңесі жылдың бір мезгілінде, 
әдетте, ел жайлауға көшіп болған соң өткізілген. 
Оңтүстікте Сайрам маңындағы Мәртөбеге, 
Сырдариядағы Күлтөбеге не Түркістан 
жанындағы Битөбеге шақырылған. Кеңеске хан, 
сұлтандар, үш жүздің елге сыйлы, әділдігімен аты 
шыққан билері, батырлары қатысқан. ...Ұлттық 
тұтастыққа іріткі саларлық ірі жанжалдар, 
руаралық жер дауы, жесір дауы өршіген, ел 
шетіне жау тиіп, соғыс қаупі төнген кезде, көрші 
елдермен байланыс жасап, түрлі қарым-қатынас 
орнатар шақта билер кеңесі шақырылған. Билер 
кеңесінің шешімдерін ешкім бұза алмаған, хан 
да, қараша да оны орындауға міндетті болған» 
[Қазақстан тарихы. Энциклопедия. /Жалпы 
редакциясын басқарған Қабылдинов З.Е. –
Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2019. 1 том. -848 
б. (486-487 бб.)], - деп беріледі.

1683 жылға дейін бұл құрылтайлар 
Сайрамның маңындағы Мәртөбеде өтіп тұрса, 
1683 жылы Сайрамды жоңғарлар талқандағаннан 
кейін 1684-1709 және 1711-1722 жылдары 
Ташкент қаласының маңындағы тарихымызда 
«Ордабасы» деген атпен белгілі Күлтөбе деген 
жерде өткен екен [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. 
(175 б.)]. Кей деректерде: «Сол жылдары үш 
жүз өкілдерінің бас қосуы Түркістандағы 
Ахмет Йассауи кесенесінің оңтүстік-батыс 
жағындағы Күлтөбеде өтіп отырған. Кейін бұл 
кездесу Ұлы жүз хандығының ордасы болған 
Ташкенттің оңтүстігіндегі шамамен қырық бес 
шақырым жердегі Ангрен өзенінің жағасындағы 
Күлтөбеде өтті» [Жолдасов С. Қазақтың 
оңтүстік өңірінің тарихы (көне заманнан 
бүгінге дейін). –Алматы: «Үш қиян», 2009.  -416 
б. (159 б.)], - деп көрсетіледі. 

Ендігі деректерде «Билер кеңесіне» 
қатысқан билердің саны да аталады. Мәселен, 
С.Өтениязов: «Тәуке хан тұсындағы «Билер 
кеңесіне» бүкіл қазақ елінің 80, тіпті жүзге 
дейін билері қатысқан. Демек, әрбір рудан 1-2 
әйгілі билер міндетті түрде қатысып отырған» 
[Қазақтың ата заңдары: Құжаттар, деректер 
және зерттеулер. 10 томдық./Бағдарлама 
жетекшісі С.З.Зиманов. Өзгертіліп, 
толықтырылған 2-басылым. Қазақша, орысша, 
түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті жарғы, 
2004. 2-том. -672 б. (486 б.)], - деп келтіреді. 
Шежірелік дастандарда: «Тарихшыл шежіре 
шал талай өткен, фактімен сөз қалдырып беріп 
кеткен» [Бабалар сөзі: Жүзтомдық. –Астана: 
«Фолиант», 2006. Т.32: Шежірелік дастандар. 
-432 б. (137 б.)], - деген жыр жолдарының мәнісі 
сонда болар. Осыған байланысты жыл сайын 
белгілі бір мезгілде Күлтөбеде үш жүздің басын 
қосқан жиын өткізіп тұрған. Онда елішілік 
және сыртқы саясатқа қатысты мәселелер төбе 
билердің және басқа да үш жүздің билерінің 
қатысуымен талқылға салынып, шешіліп 
отырған. Сол кезде аталмыш кеңесте: елдің 
көші-қонысын белгілеп бөліп беру, алым-
салық төлеу, сот ісі, руараралық ынтымақты 
орнықтырып, ел бірлігін нығайту, қарулы 
күш, ел тыныштығын сақтау, сыртқы жаудан 
қорғану сияқты өзекті мәселелер күн тәртібіне 
шығарылып, талқыланып отырған. 

Қорыта айтқанда, кеңеске қатысушылар 
өте маңызды әлеуметік, саяси, әскери және 
азаматтық мәселелерді ақылдасып шешісті. 
Кеңестің құзырында сот құқығы да, заң шығару 
құқығы да болды. Олай болса, жоғарыдағы 
айтылған объективті тарихи қажеттіліктен 
туындаған және қазақ діліндегі тектік 
демократиялық, әділдік ұстанымы, міндеттілік 
құзіреті негізінде құрылған «билер кеңесінің» 
құрамында Ұлы жүз құрамындағы Суан руының 
алғашқы биі Қарамеңді Мұратұлының өңірлік 
билікті ұстаушы тұлға ретінде болуы шындық 
жанасатын болғаны. Және солай болғанына негіз 
де, сенім де мол. Бұл мәселе күмән туғызбауы 
да керек әрі оны мойындап ғылыми айналымға 
енгізуіміз қажет.

Тәуке ханның тұсындағы елеулі істің бірі – 
қазақтың «Жеті жарғы» заңының қабылдануы 
еді. Ол – өз дәуіріндегі іріс саяси-әлеуметтік 
реформаның бір болды. Бұл – қазақ әдет-ғұрып 
заңдарының жинағы. Ендеше «Қасым ханның 
қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» және Тәуке 
ханның «Жеті жарғысы» да осы «Билер кеңесінің» 
немесе «Халық кеңсінің» шешімі арқылы 
қабылданып, елге таралғмн және ресми заң 
ретінде мойындалған. Осы арқылы елішілік және 
сыртқы тәртіп реттеліп отырған әрі оның сақталуы 
қадағаланған. Біздің зерттеуіміз үшін маңыздысы 
– осы заңның қабылдану барысындағы билер мен 
басқа да ел ақылмандарының, батырлары мен игі 
жақсыларының қатысуы қатыстырылуы мәселесі. 
Осы тұрғыда біз С.Өтениязовты: «...Оның 
құрастырушылары туралы үш жүздің үш биі 
ғана қатысқан деген сияқты шолақ пікірлі ойлар 
көптеп айтылып жүр» [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. (486 
б.)], - деген және «...Тәуке хан тұсында оның жаңа 
редакциясы жасалған болса, оған үш би емес, 
талай тарландар қатысса керек» [Қазақтың ата 
заңдары: Құжаттар, деректер және зерттеулер. 
10 томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. Қазақша, 

орысша, түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті 
жарғы, 2004. 2-том. -672 б. (487 б.)], немесе 
«Жеті жарғыны» жүйелеуге көптеген билердің 
қатысқаны даусыз» [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. Қазақша, 
орысша, түрікше, ағылшынша. –Алматы: Жеті 
жарғы, 2004. 2-том. -672 б. (483 б.)], - деп 
келетін көзқарастарға қосыламыз. Осы ойды 
Т.Омарбековтың: «Оны (Жеті жарғыны айтып 
тұр – Д.С.) жасауды атақты билер басқарғанымен, 
нақты жұмысты рулық деңгейдегі сауатты билер 
...атқарды» [Омарбеков Т. Ұлы даланың дара 
тұлғалары: Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив 
КА», 2015. -180 б. (102 б.)], - деп жазғаны растай 
түседі. Демек, «Тәуке ханның басшылығымен... 
Төле би Әлібекұлы, Қазыбек би Келдібекұлы, 
Әйтеке би Байбекұлы билердің қатысуымен 
...«Жеті жарғы» қабылданды, әр рудың таңбасы 
белгіленді» [Жолдасов С. Қазақтың оңтүстік 
өңірінің тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). 
–Алматы: «Үш қиян», 2009.  -416 б. (159 б.)], - 
деген пікір де әр рудың билерінің бұл жиынға 
қатысуын шындыққа жанастырып, дәйектеп тұр 
деуге болады.  

Шындығында мұндай елдік тұрпаттағы 
әрі тағдырмәнді ресми заңдық құжаттардың 
қабылдануы екі-үш адамның шеңберінде 
құрастырылуы адамзатының ейкумендік 
қағидасында болмайтын құбылыс. Ол тіпті 
біздің түркілік мәдениетімізге қайшы. Өйткені 
бұл тіпті қазақтың «Кеңесіп пішкен тон келте 
болмайды» деген ұстанымына да сай келмейді. 
Оның орнына мұнда бүкіл қазақтың ізгі ниеттегі 
игі жақсылары, саяси-әлеуметтік, рухани 
билікті ұстаушы билері мен батырлары қатысты 
деу шындық болмақ. Осы тұрғыда, бүтіндей 
Суан руының алғашқы бас биі Мұратұлы 
Қарамеңдінің де одан тыс қалуы мүмкін емес. 
Олай болса, билер кеңесі барлық билерді өз 
жұмысына тартып, ел тағдырына қатысты 
бүкіл мәселе билердің тікелей араласуы арқылы 
шешілетін болғанына сенім мол, ол хандық 
дәуірдің заңдылығына айналған деуге негіз бар. 

Ендеше, Қарамеңді би Мұратұлының 
осындай заңдылыққа айналған жүйеден тыс 
болуы мүмкін емес. Демек, Суан руының 
алғашқы биінің осы кеңес еркін сөйлейтін, 
өз ойы мен пікірін айта алатын дара тұлғаны 
қалыптастыру мектебі болғанына күмән жоқ. 
Алайда, оның атының олардың қатарында 
аталмауы бұл тарихтың әлі де болса беті 
ашылмаған тұстары болса керек. Бұл фактіден 
солардың ішінде қазақтың тек үш биінің (Ұлы 
жүзде – Төленің, Орта жүзде – Қазыбек бидің, 
Кіші жүзде – Әйтеке бидің), қырғыз Қоқым 
(Көкім), қарақалпақ Сасық, қатаған Жайма 
билердің, Қожаберген жыраудың есімдері ғана 
халық жадында сақталып қалған деген үміт 
көңілге медет болмақ.   

Ал енді сыртқы қатынас тарихына назар 
аударатын болсақ та, билер институтының зор 
болғанына тарих куә. Қазақ-қалмақ арасындағы 
ұзақ жылғы соғыстардағы «жеңіс Ұлы хандар 
мен билер, батырлардың қолымен, халықтың 
рухымен жасалған жеңіс»  [Бүркітбай Аяған. 
Қазақ-жоңғар соғыстары: жаңаша көзқарас 
пен тұжырым//«Ұлы даланың Ұлы тұлғалары: 
Әжібай батыр Найманбайұлының тәуелсіздік 
жолындағы күрескерлік ерлігі мен өнегелі істер» 
атты халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция материалдары. –Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы» баспасы, 2021. -264 б. (31 б.)], 
- болғаны рас. Осы шайқастарда біздің бабамыз 
Қарамеңді би-батыр бел ортасында болып, тікелей 
қатысып, елі мен жұртына демеу беріп, рухани 
байрағы болғанына шежірелік дәйектер баршылық.

Оған тарихтағы Тәуке ханның елде 
тыныштық орнату мақсатында Жоңғар 
хандығына Қазыбек бидің қатысуымен елшілік 
жіберілуі айғақ [Мұқаметқанұлы Н. Тарихи 
зерттеуле: Шежірелік деректер –Алматы: 
Жалын, 1994. -144 б. (47 б.)]. Деректерге 
сүйенетін болсақ, Тәуке өз билігі тұсында 
орыстардан қару-жарақ сұрау мақсатында 
1686-1693 жылдары Ресейге бес рет елшілік 
жібергені айтылады [Омарбеков Т. Ұлы даланың 
дара тұлғалары: Қазақ хандары. –Алматы: 
«Эсклюзив КА», 2015. -180 б. (104 б.)]. Осыны 
және Қазақ хандығы тарихындағы келіссөз 
жүргізу дәстүрінде елшілік ісі белгілі билер 
мен батырлар тобынан құралуы заңдылығын 
ескерсек әрі елдің елшілік және құрылтай 
өткізу тарихындағы көп аталатын қазақтың төбе 
билері, біздің бабамыз Мұратұлы Қарамеңді би 
замандасы болғанын ескерсек сонымен бірге, 
Қарамеңді Суан елінің ең алғашқы биі болып 
мойындалуын назарда ұстасақ соңғысының 
ондай құрамнан тыс қалуы мүмкін емес деп 
ойлаймыз. Сондай-ақ, бұған қазақ даласында 
әділдік пен демократиялық ұстанымның 
басым болуын есерсек, ойталас пен пікірталас 
принципі тұрғысынан да назарда ұстасақ әр 
ру-тайпаның бетке ұстар билерінің қатысу 
қажеттілгі де біздің көзқарасымыздың шынайы 
болуына көмекке келеді. 

Ал Мұратұлы Қарамеңді бидің ондай 
тізімдерде аталмай келуіне біздің пікірімізше, 
бірнеше себептер болған. Біріншіден, 
жоғарыда Н.Мұхаметханұлының айтқанында 
қазақ тарихында ірі тұлғалар туралы арнайы 
ғылыми зерттеулердің жеткілікті дәрежеде 
болмауы. Екіншіден, сол кездегі хаттамалық 
дәстүр ондай басқосуларда барлық адамдарды 
тізімдеуге икемді болмағаны орын алуы ықтимал. 
Сондай-ақ, тарихи-ақпараттық деректердегі 
мәліметтердің кейде біржақты, кейде әсіре 
баяндау, тіпті кейде мәліметтерді өзіне бұра 
тарту үрдісінің орын алуы байқалады. Бұған 
белгілі шығыстанушы, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор М.Әбусейітованың: «...
Дереккөздердегі мәліметтер кей кезде біржақты, 
мазмұны жағынан кейде аса сән-салтанатты 
болып келеді, оларға сын көзбен қараған жөн» 
[Әбусейітова М. ХҮІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Қазақ 
хандығындағы халықаралық қатынастар 
мен дипломатиялық тәжірибе//Дипломатия 
жаршысы. №2 (51), 2015. 4-13 бб. (5 б.) ], - деп 
жазғаны дәлел болса керек. Үшіншіден, қазақ 
тарихы туралы мәліметтердің Ресей архивтерінде, 
Қытай және Моңғол деректерінде әлі күнге дейін 

беті ашылмай келуінде. Төртіншіден, Кеңес 
дәуіріндегі ұлт тарихына деген сыңаржақты 
көзқарастың басым болуы. Оны тарихшы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
Н.Атығаевтың: «Өкінішке орай, қазіргі уақытқа 
қазақ-орыс қатынастары туралы ең ерте құжаттар 
бізге жеткен жоқ, бірақ олардың болғандығын 
орыс мұрағаттарының тізімдемелері растайды» 
[Атығаев Н. Қазақ хандығы еуразияның 
халықаралық қатынастар жүйесінде//
Дипломатия жаршысы. №2 (51), 2015. 14-28 бб. 
(14 б.)], - деп айтқаны айғақтайды. Бесіншіден, 
Тәуелсіздік алған тұстағы да мемлекет тарапынан 
болған кенжелеген саясаттың салдары болған 
деуге болады. Алтыншыдан, шет ел тілін жақсы 
меңгерген ғалымдарға тапшылық та өз ықпалын 
тигізді деп есептейміз.

Қазыбек бек Тауасарұлының дерегіне 
сүйенсек, 1710 жылы Тәуке Жетісуға келіп, орда 
көтеріп, Көктөбе жайлауында жаз бойы болады 
[Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-тұқианнан өзіме 
шейін: Басп. дайындаған Б.Қыдырбекұлы –
Алматы: Жалын, 1993. -416 б. (212 б.)]. Осы 
пікірді Т.Омарбеков: «Астанасы Түркістанда 
болған Тәуке хан жаз жайлауын Жетісудағы 
Көктөбе (Лабас) жайлауында өткізіп жүрді. 
Оның ордасы осындағы ...Кішісазда тігілген еді» 
[Омарбеков Т. Ұлы даланың дара тұлғалары: 
Қазақ хандары. –Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. 
-180 б. (102-103 бб.)], - деген мәліметтермен 
толықтырады. Қазыбек бек Тауасарұлының  
еңбегінде, сол кезде Жетісудың барлық билері 
ханға сәлем беруге келгені айтылып, бірақ 
оның тізімдеуінде Дулаттың, Шапыраштының, 
Ыстының, Жалайырдың билерінің ғана аттары 
аталады [Тауасарұлы Қазыбек бек. Түп-
тұқианнан өзіме шейін: Басп. дайындаған 
Б.Қыдырбекұлы –Алматы: Жалын, 1993. -416 
б. (212 б.)]. Ал Т.Омарбеков: «...Оған тұс-
тұстан рулық-тайпалық деңгейдегі билер келіп, 
ел басқарудың өзекті мәселесін талқылап, 
ақылдасып қайтатын» [Омарбеков Т. Ұлы 
даланың дара тұлғалары: Қазақ хандары. –
Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. -180 б. (103 
б.)], - деп жазады. Бұл тұста да Албан, Суан 
және тағы басқа билер аталмайды. Алайда, 
бүтіндей бір Қазақ ханы келгенде олардың 
келіп сәлем беріп, ел жағдайына қатысты нұсқау 
алмауы мүмкін емес жағдай. Әрине, Қазыбек 
бек ханның ресми хатшысы болмағандықтан 
оның бәрін хаттау оның міндетіне жатпағаны 
анық. Сондықтан, бұл кезде де Суан руының биі 
Қарамеңді Мұратұлының болуы заңдылық еді.

Жаркент уезі Шығыс пен Батыс 
арасындағы Қытайдан басталатын, Құлжа, 
Қашқар, Ыстықкөл, Ферғана даласына дейінгі 
«Халықтық Ұлы қозғалыстың» жолы болып, 
зор рөл атқарғаны тарихи деректерде айтылады 
[Румянцев П.П. Материалы по обследованию 
туземного и русского старожильчесого 
хозяйсства иземлевладения в в семиреченской 
области. Том ІІІ. Дажеркентский уезд.  
–С-Петербург, 1912. -809 стр. (2 б.)]. Олай 
болса  Жетісудағы Жаркент өңірі адамзат 
жадында «Ұлы Жібек жолы» тарихнамасымен 
хатталатыны белгілі. Мәселен, М.Әбусейітова: 
«ХІІ ғасырдан бастап Қытайдан Батысқа баратын 
барынша қызған бағдар Ұлы Жібек жолының 
аясына кірген Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан 
арқылы өтетін жол болды» [Әбусейітова М. 
ХҮІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Қазақ хандығындағы 
халықаралық қатынастар мен дипломатиялық 
тәжірибе//Дипломатия жаршысы. №2 (51), 
2015. 4-13 б. (5 б.)], - деп жазады. Сонымен 
бірге, өз дәуіріндегі кез келген Қазақ ханын 
бұл өңірдің тағдыры мен жай-күйі назардан 
тыс болмасы анық. Осыны ескерсек Қарамеңді 
би Мұратұлының Тәуке ханмен кездесуіне 
себеп болатын фактор қатарында Жаркенттің 
осы жолдың бойында орналасуы да өз септігін 
тигізді деген ой қорытуға болады. 

1710 жылғы Қарақұмдағы жиын. 
Отандық тарих ғылымында аса танымал 

ғалым, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ҒА акдемигі Т.Омарбеков Қазақ 
хандығы дәуіріндегі халықтық кеңестердің 
орны мен рөлін бағалай келіп, олардың 
хроногиялық тізбесін көрсетеді. Мәселен, 
ол: «Қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтап 
қалуда Асы (Түркістан) маңындағы Күлтебедегі 
жиындар, 1710 жылы шақырылған Қарақұм 
кеңесі, 1726 жылы болып өткен Ордабасындағы 
жиын, 1730 жылғы Ұлытау жиыны, 1752 
жылғы Ұлытау кеңесі, 1762 жылғы Қарқаралы 
құрылтайы үлкен рөл атқарып, қазақтың «етек-
жеңі» жиналған ынтымақшыл ұлтқа айнала 
бастағанын көрсетіп берді» [Омарбеков Т. Ұлы 
даланың дара тұлғалары: Қазақ хандары. –
Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. -180 б. (14-15 
бб.)], - деп жазады. Бұл жиындар Қазақ хандығы 
тұсындағы зор тарихи маңызға ие болған елдің 
тәуелсіздігі үшін қызмет еткен өмірмәнді 
шешімдердің хаттамасын көрсетсе керек.

Ж.Әлдибековтың жазбасында: «...1710 жылы 
Түркістан – Сайрам жолының Бөген өзеніне 
өтетін жеріне таяу Қарақұмтөбеде барлық қазақ 
жүздерінің басын қосқан құрылтай кездесуі 
өтіп, жоңғарлардың кезекті шабуылын тойтару 
мақсатында жасақ жинап, оның басшысы 
етіп Бөгенбай батырды сайлағаны белгілі. 
Құрылтайдың өтуінің себебі, біріншіден, қазақ 
жерін азат ету Сырдың бойынан басталуы 
тиіс болса, екіншіден, бұл ежелден киелі жер 
деп саналатын» [Қазақтың ата заңдары: 
Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 
томдық./Бағдарлама жетекшісі С.З.Зиманов. 
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылым. 
Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша. –
Алматы: Жеті жарғы, 2004. 2-том. -672 б. 
(175 б.)], - деп көрсетіледі. Осындай мәлімет 
К.Табылдиев дерегінде де: «1710 жылғы Үш 
жүздің басын қосқан Қарақұм жиынында жауға 
қарсы күш біріктіріп, тойтарыс беру жөнінде 
шешім қабылданды. Бөгенбай батыр біріккен 
жасақтың қолбасшысы болып бекітілді» [Қазақ 
батырлары. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның 
ұшымен. Құрастырған К.Табылдиев. –Астана: 
Фолиант, 2008.. -360 б. (137 б.)], - деп беріледі. 
Ал Қазақстанда тарих мамандығы бойынша білім 
беретін университеттерге арналған 4 кітаптан 
тұратын оқулықтың 3 кітабында: «Жоңғарлардың 
Қазақ хандығына ірі шапқыншылығы 1710 жылы 

басталды. Ұйымдасып тойтарыс тойтарыс беруді 
шешу мақсатында Тәуке хан 1710 жылдың 
күзінде Қарақұмда қазақтың үш жүзінің басын 
қосып, құрылтай өткізді. Құрылтайдағы басты 
мәселе жоңғарларға қарсы біртұтас жасақ 
құру болды. Батырлар, рулар мен жүздерден 
құрылған жасақты біріктіруді жақтады, оның 
ішінде Бөгенбай батыр ерекшеленіп, ол қазақ 
жасағының қолбасшысы болып сайланды» 
[Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан 
тұратын оқулық. Қазақстан отаршылдық және 
тоталитарлық жүйелер қыспағында. 6-кітап 
/Т.О.Омарбеков, Г.С.Султангалиева (және т.б.) –
Алматы: Қазақ универсиеті, 2016.  -454 б. (11 б.)], 
- деп көрсетіледі. Соңғы деректің Республикалық 
деңгейде ресми орган мойындаған оқулықта 
айтылғанын біз басты назарда ұстаймыз. Өйткені 
оқулықтың басты қағидасы бойынша, онда 
ақиқат пен дәлдіктен, дәйектілік пен факталық 
ұстанымнан ауытқымауы керек екенін жақсы 
білеміз. Сондықтан, мұндағы айтылған мәліметті 
– шындықтың өзі деп мойындауға тура келеді. 
Жоғарыда келтірілген деретерден басы айқын 
үш түрлі шындықты аңғаруға болады. Біріншісі, 
бұл – құрылтайдың басты мәселесі – жоңғарларға 
қарсы үш жүз болып күш жинақтау. Осыдан 
өрбитін екінші айқын шындық – ол бұл мәселені 
үш жүздің батырлары мен билерінің басын қосып 
ортақ шешімге келу. Үшіншісі – қай дәуірде 
де орын алған заңдылық – ол жалпы халықтық 
мәселені елдің жүздік, рулық басшыларының 
ондай жиындарға қатысуға міндеттілік қағидасы. 
Олай болса, біз айтылған үш негізге сүйене 
отырып, сол кездегі Ұлы жүз құрамындағы 
Жетісу өңіріндегі Суан руының 55 жастағы билік 
пен ділмар сөзді қатар ұстаған алғашқы бас биі 
Мұратұлы Қарамеңді бидің бұл құрылтайдан тыс 
қалуы шындыққа жанаспаса керек.  

Алайда, мұнда Қарақұмның географиялық 
орны айтылмайды. Осы ретте әлі де болса 
Қарақұм құрылтайының географиялық өңірі 
жөніндегі мәліметтерде бірізділік жоқ екені 
аңғарылады. Мәселен, төмендегі деректер: 
«Қарақұм құрылтай – 1710 жылы үш жүз 
өкілдерінің жоңғар басқыншыларына қарсы 
күрес ұйымдастыру үшін құрылған жиын. 
Ол Арал теңізінің солтүстігіндегі Қарақұм 
алқабында өтті. Бұл бас қосуға ықпал жасаған 
Тәуке хан болды» [Қазақ хандығы. –Алматы: 
«Аруна», 2006. -224 б. (112 б.)]. Энциклопедия 
дерегінде де: «Қарақұм құрылтайы – жоңғар 
басқыншылығына қарсы күресті ұйымдастыру 
мақсатында 1710 ж. Арал теңізінің 
солтүстігіндегі Қарақұм алқабында өткен халық 
жиыны», - дей келе, бұл жиынға шартараптан 
төрелер, батырлар мен билер, рубасылары 
қатысқаны айтылады [Қазақстан тарихы. 
Энциклопедия. /Жалпы редакциясын басқарған 
Қабылдинов З.Е. –Алматы: «Литера-М» ЖШС, 
2019. 2 том. -862 б. (587 б.)]. 

Біздің пікірімізше, Қарақұмның 
географиялық орны жөніндегі көзқарастың екіге 
жарылып шатастырылуына себеп болған мынадай 
фаторлар сияқты. Біріншіден, егер энциклопедия 
мәліметіндегі: «Енді міне, жорықтарда 
жиһангерлік жақсы аты шығып жүрген, 
...Әбілхайыр баһадүрді Қарақұм құрылтайында 
сұлтандар мен билер ақ киізге отырғызып, 
жұртшылық алдында хан көтерді» [Қазақстан 
тарихы. Энциклопедия. /Жалпы редакциясын 
басқарған Қабылдинов З.Е. –Алматы: 
«Литера-М» ЖШС, 2019. 2 том. -862 б. (588 б.)], 
- деген көзқарасқа сенсек, онда Әбілхайырды 
Кіші жүздің ханы деп мойындаймыз. Екінші 
себепті көрсетуі үшін С.Жолдасовтың пікірін 
келтіреміз. Ол: «Кіші жүздің сұлтаны (ханы 
– Д:С.) Әбілхайыр (Мұхаммед Ғази Баһаддур 
Қажыұлы (1693-1748 жж.) болса, алғашқыда кіші 
жүздің ордасы болған Сауран қаласында отырды. 
Алайда, Болатты менсінбегендіктен, өзін одан 
жоғары санағандықтан онымен жақын отырғысы 
келмей, ордасын одан алысқа, Арал жаққа 
көшірді» [[Жолдасов С. Қазақтың оңтүстік 
өңірінің тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). –
Алматы: «Үш қиян», 2009.  -416 б. (165 б.)]], - деп 
жазады. Міне, осыдан Қарақұм құрылтайының 
өткізілген орнының географиялық кеңістігі 
жөнінде жаңсақ пікірдің қалыптасуы мүмкін 
деп есептейміз. Жоғарыдағы дерекке қарағанда 
Әбілхайырдың орда іргесін Арал өңіріне 
ауыстыруы құрылтайдан кейін болған жағдай 
деген ой келеді. 

Сондықтан Қараменді би Мұратұлының 
өмір сүрген тарихи дәуірі біздің тарихымыздың 
ең талмауыр әрі тарихтың көмескі қалған 
тұсына сәйкес келгені анық байқалады. 
Осының нақты дәлелі ретіндегі жолдарды 
тарихи жазбалардан оқуға болады. Мәселен, 
М.Тынышбаев: «Қасымның өлімінен кейін 
бұдан былайға «қазақтар» туралы 17 ғасырдың 
басына дейінгі мәліметтер шашыраңқы болып, 
осы кезеңдегі оқиғалар тарихи әдебиеттерде 
толық көрініс таппады, тіпті кей жері 
бұрмаланды» [Тынышбаев М. Таңдамалы. –
Алматы: «Асыл баспасы», 2001. -332 б. (182 
б.)], - деп жазса, М.Мағауин: «Салқам Жәңгір 
ханның қасиетті қазасынан соңғы отыз жыл, 
дәлірек айтсақ, 1652 жыл мен 1681 жылдың 
аралығы – біртұтас Қазақ Ордасының үш жарым 
ғасырлық ұзақ тарихындағы ең күңгірт кезең. 
Бұл заманда Бахадұр хан билік құрған. Бұл да 
көмескі дерек» [М.Мағауин Қазақ тарихының 
әліппесі. –Алматы: Қазақстан, 1995. -208 б. 
(73 б.)], - деп көрсетеді. Біздің пікірімізше, 18 
ғасырдағы Қазақ хандығы тарихының өзінде 
бірізділік әлікүнге дейін байқалмайды. Оған 
Т.Омарбековтың: «Осы кезге дейін нақты 
деректердің болмауынан тарихшылар қазақ 
хандарының шығу тегі туралы А.И.Левшиннің 
қате пікіріне сүйеніп, Қайып ханды Шығайдың 
баласы деп шатастырып келді» [Омарбеков Т. 
Ұлы даланың дара тұлғалары: Қазақ хандары. 
–Алматы: «Эсклюзив КА», 2015. -180 б. (105 
б.)], - деп жазғаны дәлел болмақ. Сонымен бірге, 
осы кезеңіндегі қазақ билері мен батырларына 
қатысты тарихтың бүгінге дейін ғылыми таным 
айналымына түспеуі олардың көмескіленуін 
ұлғайта түсетіні зайыр. 

Дәулетбек РАЕВ,
философия ғылымдарының докторы.

Алматы қаласы.
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Әр адамның өмір сүрген ортасында 
өзінің алар орыны бар. Әсіресе жас ұрпақ 
тәрбиелеп жүрген ұстаздар арасында адам 
қасиеті мен мінез құлқы, ақыл, парасаты, 
сый-құрметі, ортадағы беделі айқын 
аңғарылып тұрады. Жаркент қаласындағы 
Көпсалалы колледждің өндірістік оқыту 
шебері Дүйсенғали Мырзахметов сондай 
өз шәкіртері мен еңбек ұжымында абырой, 
беделі үстем, парасат пайымы жоғары 
жандардың бірі.

– Алдымызға келген сары ауыз шәкірттен 
болашақта кәсібін жетік білетін маман 
дайындау оңай іс емес, – дейді Дүйсенғали 
өзінің жұмысы жөнінде әңгіме айтқанда. 
– Бұл оқу орынына келген кешегі мектеп 
оқушысының бәрі бірдей арман қуған 
албырт бозбала деу әбестік. Олардың мінез 
құлқы, қабілет-қарымы, ынтасы да әралуан. 
Студенттерді болашақ мамандығына 
қызықтыру, білім мен тәжірибе жинақтауға 
ынтасын арттыру ең алдымен біздің кәсіптік 
білім ошағының өндірістік оқыту шеберлерінің 
міндетіне артылар ауыр жүк.

Маман мінбері

ШӘКІРТ ШЫҢДАҒАН ШЕБЕР

Осы орайда еске түседі, кешегі кеңес 
кезеңінде үлгерімі нашар, мінез-құлқы қиын 
оқушыларды негізгі білім берілді деген 
куәлігін алысымен мектеп әкімшілігі кәсіптік 
оқу орынына жіберіп құтылуға асығатын. Сол 
«тентектерден» кейін мықты өндіріс озаттары, 
абройлы азаматтар да шығып жататын. Қисық 
өскен бұтақты түзеп, мәуелі жемісін көру 
бағбанның біліктілігіне байланысты. Кәсіптік 
білім беретін орта оқу орындарының ұстаздары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің жұмысын 
осы бағбандардың ісіне ұқсатасың.

Біз әңгімеге арқау етіп отырған шебер талай 
балғын жасты білікті ауыл шаруашылық маманы, 
алғыр азамат етіп тәрбиелеп, ел игілігіне қызымет 
жасауға аттандырған. Бүгінде өңірдегі ірі өндіріс 
орындарында темір тұлпар тізгіндеп, дала төсін 
дүбірге бөлеген механизаторлардың көпшілігі 
осы Дүйсеннің қатарға қосқан шәкірттері.

Дүйсенғали 1980 жылы Талдықорған 
қаласындағы Индустриялдық техникумның 
өндірістік оқыту шебері факултетіне оқуға 

қабылданып, оны тамамдаған соң Жаркент 
қаласындағы №148 кәсіптік техникалық 
училищеге өз мамандығы бойынша жұмысқа 
орналасып, бүгінгі таңға дейін еңбек етіп 
келеді. Заман ағымына қарай кәсіптік училище 
бір жылдарда лицей болып, кейінен Көп 
салалы колледжге айналды. Осы оқу орынында 
ол білікті, тәжірибелі маман атанып, аға 
өндірістік оқыту шебері, директордың кәсіптік 
оқыту жөніндегі орынбасары қызыметтерін 
аброймен атқарды. Соңғы бірнеше жылдан 
бері ол «Фермер шаруашылығы» бейіні 
бойынша топ жетекшісі қызыметін атқарып 
жүр. Бұл топта білім алатындар негізінен 
ауыл шаруашылығы өндірісіндегі тракторшы-
машинист мамандығын меңгереді.

Бұған дейін де осы мамандық бойынша 
бірнеше толқын шәкіртер шыңдаған 
Дүйсенғали Оразымбекұлының бүгінгі 
студентерінің өмірден өз орындарын 
табатынына сенімі мол.

Мырзағали НҰРСЕЙІТ,
Жаркент қаласы. 

Жаздың ми қайнатар ыстығы. Үп 
деп ішіңе леп тартсаң қолқаңды күйдіріп 
өтетін лапылдаған жалын өкпеңді  
қабады. Мүмкін, басқа жерге қарағанда 
қаламыз күнге жақын болғасын 
ба, әйтеуір топырақтың бетінде 
қайнаған ауадан көлбеңдеп сағым 
жүріп жатады. Қызуына шыдамай 
шыбын шырқырайтын аптапта қала 
ішіндегі жұрттың көбісі, әсіресе, ер 
адамдар төбеңнен ұрып таңдайыңнан 
шығатын ыстық ішімізге түсіп кетпесін 
деп сырахана жақты сағалайды. 

Дала емес кеңсенің ішінде дем 
алдырмай алқылдатып тұрған қырықтың 
өртін сөндірмек ниетпен Бақытбек 
орталыққа барып сусын ішіп шөлін 
баспақ болды. Жолай өзіндей бір 
мекеменің басшысы Әбекеңе соғып 
айтқан ұсынысын қуана құп алған ағасын 
ертіп әңгімелесе жүріп сусынханаға бет 
алды. Әбекең өте кішіпейіл, аңқылдап 
қалған жан әрі кезінде өзін оқытқан 
мұғалімі. Таңдайларда шөлдер бар таңнан 
қалған демекші шөліркеп келіп суатқа бас 
қойған аңдардай әртараптап ағылып келіп 
ел кіріп жатқан, маңдайшасына анандай 
жерден айғайлап көрінетіндей әдемілеп 
ағаштан көпіршіген сыраның саптаяғын 
салып, шақыртқы ғып қағып қойған 
сыраханаға кірді. Күңгірттеу бөлменің іші 
сықастыра қойылған столдарға толы екен. 
Кезекке тұрған адамдардың қарасы да 
біршама. Көп қолға түсе бермейтін зәру 
затқа тұрған адамдардай жапырласып 
иін тіреседі. Саптаяқпен сыра алып 
көбігін көпіртіп сораптағандар жақсыға 
қолы жеткендей шалқақтаса кейбірінің 
алды  ыржалақтауға жетіпті. Бақытбек 
ағасын алдыға өткізіп қарсысындағы 
төбені тіреп тұрған бағананың қасынан 
бүйірлей бұрыла бергенінде, шеткеректегі 

столдан бұларды көрген екі-үш жігіт 
орындарынан атып тұрды. Үсті-бастарын 
түзеп, жалма-жан қастарына жетіп 
келіп қолдарын ұсынып амандасып, 
«Бақытбек аға, қалыңыз қалай жақсы 
ма? Денсаулығыңыз қалай?» деп шапұр-
шұпыр амандасып бәйек болды. Ілтипат 
көрсетіп орындарын ұсынып, отырғызып 
өздері шығар есікке бет алды. Бұлар 
жайғаса бастағанда біреуі «Сіз кезекке 
тұрмай-ақ қойыңыз, сыра келеді» деді. 
Алдындағы толықтау келген жігіттің бірі 
сырашыға жақындады да ақырын ғана 
«Менің атымнан ағаларға төрт саптаяқ 
сыра жіберерсің, мынау ақшасы» деп 
төледі де ағаларына бұрылып қолын 

Жатыпатар

«ЕНДІ МЫНАУ СІЗДІҢ 
ОҚУШЫҢЫЗ...»

кеудесіне қойып ізет жасап жайлап шығып 
кетті. Бағанадан бері мына жігіттердің 
істерімен ізеттілігіне аңтарылып мұның 
бетіне қарап:

– Бұлар кімдер?, – деп қалған ағасына:
– Бұлар менің оқушыларым ғой, – деді 

Бақытбек асықпай. Ағасы да басын изеп 
мақұлдағандай сынай танытып: 

– Е, онда бұлар менің де оқушыларым 
екен ғой, – деп жымың ете түсті.

Сабырға шақыратын салқын залдың 
төріне жайғасқан екеуі тобылғы түсті 
сыраның алғашқы саптаяғын қолға алды 
да толқыта толғап сусамырлардай сімірді. 
Сәл қышқылтым, кермек дәмі шөлден 
кеберсіген еріннен өтіп қызыл өңешті 
қуалай асқазанға түскенде қатарласа 
«Ух...» деді. Екінші саптаяқтың да имек 
тұтқасына қол жетіп қалды.

Іштеріндегі қызуларын салқын 
сырамен басқандай болғанда осы бізден 
басқа кімдер бар екен дегендей жан-
жақтарына қарады. Айналадағы жұрт 
дабырласып әрнәрсені сөз етіп отыр. 
Жұмақтың зәмзәмін татқандай рахатқа 
батып отырғанда сыртқа шыққысы 
келгендерді тоспадай тоқтатып, кейбірін 
қағып шетке ысырып тастап біреу кіріп 
келе жатты. Шәпкісін көзіне түсіре киген, 
жейдесінің түймесінің бірі жоғары, бірі 
төменгі тесікке түймеленген, алқам-
салқамы шыққан еңгезердей біреу енді. 
Кілт тоқтап, теңселіп тұрып ел-жұрттқа 
сүзеген бұқаша аларып бір  қарады. 
Кіреукеленіп кеткен көзі, темекі түтінімен 
буалдыр тартқан сырахананың ішін 
бір сүзіп шығып Бақытбекке тоқтады. 
Тәлтіректей жүріп сырашының қасына 
барып бұрылды да:

– Бақытбек... Маған бір саптаяқ 
сыра әперші, – дегенді тілі күрмеліп 
әлденеше рет бөліп-бөліп жеткізді. Сөзін 

өткізе алатын жан болуы керек, Бәкең 
де сырашыға құйып берерсің дегендей 
ымдады. Сырашы сөзге келмей әлгіге 
бір саптаяқ толы сусынды ұстата қойды. 
Ағасы болса аң-таң. Бір сәтте Бақытбекке 
сұраулы жүзбен «кім бұл» дегендей кейіп 
танытып бұрылғанда:

– Е.., міне аға, енді мынау сіздің 
оқушыңыз, – деді жайбарақаттық 
танытып. Кезіндегі Бақытбекпен бір 
класта оқыған өзінің оқушысын танып, 
оның қылығынан ұялған ағасы:

– Өй, сенде айтасың-ау, – деп сөзден 
тосылғаннан күліп жіберді. 

Молот СОЛТАНАЕВ.

Мәйекті сөз дәйекті.
***

Мәйекті ойдан дәйекті сөз туады.
***

Бостандық – ұлттың өлшем жетпес бақыты. 
***

Ұлағатты ұл көбейсе ұлттың жаны жасарады. 
***

Ақылды ойдан асыл тұжырым.
***

Даналықтың өмірдегі өріс тынысы,
Тектілік пен парасаттылықтың қосындысы. 

***
Дарынды ұлттың ұрпағы саялы бақтың 
самалымен танысар. 

***
Таланттыңның тағы халқының төрі. 

***
Таланттының тағлымы, талаптының даңғылы. 

***
Дәстүрі дәуірлеп, салты салтанат құрған елдің 
ұрпағы ардың аясында өседі. 

***
Байыпты байлам парасаттың өлшемі. 

***
Парасат парықсызбен көрші қонбас. 

***
Санасыз ойдан сарқыншық ақыл. 

***
Тұрақсыз мекен тұрлаусыздың панасы. 

***
Қайырсыздан қайран болмас, тұрлаусызға 
байлам болмас. 

Сөз айнасы

ӨРЕЛІ ОЙДАН ОРАЛЫМДЫ СӨЗ 
Ер арыса ел есіне түседі, ат арыса жер есіне 
түседі. 

***
Бітер істе береке бар, бітпесе істе келеке деген. 

***
Шаңырақ – ұлттың бас киесі. 

***
Сұңғыла ойдың сарабынан соқпақсыз жол 
салғаным. 

***
Ары қымбат арыстың алатаудай жүрегі, 
Жаны қымбат жаманның шіріген жіптей жігері.

***
Сырдаң жүрістінің сылтауы көп. 

***
Тіл күшінің мөлшері, салмақ жетпес өлшемі. 

***
Білімді – елдің білікті ұланы, халқының 
бойтұмары. 

***
Әңгімесі жақсының хан жайлаудың төріндей. 

***
Саналы ойдың сабағынан дән терген. 

***
Сұңғыла салған сорапта соқпақ болмас. 

***
Тұлпардың тұяғымен кебістес болған, 
Шынардың бұтағымен жемістес болған. 

***
Тұлпар мініп, сұңқар ұшырған тектінің 
терлігінен едік.

Базархан ЖАҚЫБАЕВ,
жазушы, композитор.

Көктал ауылы.


