
Маңғыстау ақын-жазушыларының кітапханасы 

 

 

 
 

 

 

 

 

БИСЕМБІ  

ӘРІПҰЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

 

 

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ: 

 

Айдарбаев Алик Серікұлы – 

алқа төрағасы, Маңғыстау облысының әкімі. 

 

Әріп Ғалым Бисембіұлы – 

алқа төрағасының орынбасары, 

Қазақстан Жазушылар одағы Маңғыстау облыстық 

филиалының директоры 

 

АЛҚА МҮШЕЛЕРІ: 

 

Тұрғараев Бекет  Тұрғараұлы– 

облыс әкімінің кеңесшісі, 

заң ғылымдарының докторы, профессор. 

 

Өтегенов Айтуар Оспанұлы- 

ақын, (кітапты құрастырушы, 

жауапты шығарушы-редактор), 

 

Қосбармақ Рахат Құсайынұлы- 

ақын, (жауапты редактор), 

 

Мыңжас Темір Мыңжасұлы- 

ақын 

 

 

 

 

Өлке қаламгерлерінің шығармаларынан мағұлымат беретін  

«Маңғыстау ақын-жазушыларының кітапханасы» сериясының 50 

томдығы Маңғыстау облысының құрылғанына - 40, Ақтау қаласына 50 

жыл толуына арналып шығарылып отыр.  Бұл томға өлкенің 
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Бисембі Әріпұлы 1921(тауық) жылы наурыз айында Маңғыстау ауданы 

Ортаеспе ауыл Советі(қазіргі Қаламқас өңірі) аймағында дүниеге келген. 1939 

жылы Ортаеспе орталау мектебінің жеті класын, осы жылы Гурьевтегі 

(Атырау) бір жылдық есепшілік курсқа түсіп, бітіріп , еңбек жолын 1940 

жылы Тұщықұдықтағы «Бірлік күш» колхозында бас есепші болып бастайды. 

   1941 жылы қараша айында түбектен алғашқылар қатарында  Ұлы Отан 

соғысына аттанады. Орынбор облысында қысқа мерзімді курстан өткен соң, 

соғысқа кіші командир болып қатысады. Сталинград майданындағы қанды 

қырғындарда үш мәрте ауыр жараланып,1943 жылы елге оралады. 

  1943-1967 ж.ж «1 Май», «Еңбек», «ХІХ партия сьезі» колхоздарында 

зоотехник, ферма бастығы, колхоз бастығының орынбасары, бас зоотехник, 

«Еңбек» колхозының басқарма төрағасы болды. 1969-74 ж.ж. Шайырда, 

Октябрьдің 50 жылдығы атындағы совхозда, 1975-82ж.ж. Жыңғылдыда совхоз 

директоры болып қызмет жасады. 1983-1988ж.ж. Тұщықұдық селолық кеңес 

атқару комитетінің төрағасы. 

 1969 жылы Алматыға ҚКП-ның Х пленумына, шақырылып, 1981 жылы 

Қазақстан Компартиясы ХҮ сьезіне делегат болып қатысты. Ұзақ жылдар 

Маңғыстау облыстық, аудандық және селолық Кеңестердің депутаты болды. 
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 Б.Әріпұлы «Қазақстанның ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген қызметкер» 

атағының иегері.  Екі мәрте Қазақ ССР-і Жоғарғы Кеңесі Президиуымының 

Құрмет грамотасымен, КСРО-ның екі Еңбек Қызыл Ту, Құрмет белгісі 

ордендерімен, көптеген мемлекеттік медальдар мен белгілермен, тәуелсіз 

Қазақстанның «Құрмет» орденімен марапатталған. Елге қадірменді , 

өлкетанушы-шежіреші ақсақал «Асулар», «Маңғыстау – маңғаз мекенім», «Ел 

тарихы және есімдегілер», «Ел басынан өткен күн» кітаптарының авторы. Ол 

Қызан, Ақшымырау және Тұщықұдық ауылдарының және Маңғыстау 

ауданның құрметті азаматы. 
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Көз көргеннің ақиқат баяны... 

 
 Өзім жасаған тоқсан жылдық ғұмырымның ішіндегі есте қалған 

оқиғалар, ел басына түскен сан алуан зұлматтар мен нәубеттер, Маңғыстау 

халқының әр кезеңдегі хал-ахуалы, жай-жапсары, жақсылары мен 

жайсаңдары, мырзалары мен сахилары, батырлары мен билері, хандары мен 

көшбасшы, қолбасшы көсемдері,  жер атаулары  мен шымырау-су-құдықтары, 

ділмарлары мен қолөнер шеберлері, тағы басқалары туралы бұрынғы 

кітаптарымда да, мерзімдік баспасөз беттерінде жарияланған мақалаларымда 

да мейлінше жазып қалдыруға ниет еттім.   Сондықтан бұл кітапта мен 

бұрынғыдан күшім де, есте сақтау қабілетім де азайғандықтан, сол бір 

запыранды жылдардың кезең-кезеңдеріне ой тастап, бірсыдырғы жолмен 

баяндап өткенді ғана мақұл көріп отырмын. «Әңгіменің келісіне нан» деген 

сөз бар ғой, оқыған адам келісіне де, желісіне де ден қойса болғаны. 

...Енді-енді есімді жия бастаған 1925 жылдардан бастар болсам, бұл 

мезгілде «Қызыл жүн» салығы деген елдің басына ауыртпалық түсті. Сталин 

қақаған қыстың күнінің өзінде түйені күзе, қойды қырқы деп бұйрық жасады. 

Кеңес үкіметі мал өнімдерін: еті, терісі, жүні, қылы, қаратұқайына дейін 

тапсыру керек деген міндет қойды. Арғы ата-бабаларымыз аттың құйрығын 

кеспеген. Жылқының құйрығы ту құйрық, шоқпардай болып тұрады. Салық 

түссе, ол шоқпардай болып тұрған жерін, құйрығын, жалын күзеп тапсырады. 

Жалын күзеу ата-бабада бар. Кеңес үкіметі тұсында қылдың салмағын көбейту 

үшін құлағының түбіне дейін күзеуге тура келді. Жалды кесіп, түгел күзеп 

алуға, түгел құртып жіберуге болмайды, онда мал мал болмай, ерсі болып 

қалады. 

  Қатты боранда қорғанышы болар жүні қырқылғасын мал өлді, дәлірек 

айтсақ, жаппай қырылып қалды деуге болады. Мен бұл кезде төрт-бестер 

шамасында едім. Бірақ, бәрі де әлі күнгідей көз алдымда. Мәселен, бір үйге 5 

кг жүн салық салса, бірер түйе, оншақты қойдың жүні қырқылып, ол жетпеген 

соң, үйіндегі көрпесі мен жастығын сөгіп, ішіндегі жүнін алып, салықты 

өтеуге тырысты. Елге зауал әкелудің басы болған бұл құйтырқы саясат 

«Қызыл жүн» деп аталды, өйткені малдың үстін күзегесін қызылшақа болып 

қалады. Ендігі бір жағынан алып қарағанда, саяси тұрғыда «Қызыл үкімет» 

болғасын да солай атады. 1940 -жылдардың шамасынан бастап «Қызылдар 

үкіметі» деген сөздің қапталында «коммунистік үкімет», «Кеңес үкіметі» 

деген сөздер қосарлана айтыла бастады. «Патша үкіметі деген жаман, халыққа 

қарсы, ал кеңес үкіметі жақсы, халықпен ақылдасады» деген үгіт жүрді.  

Сөйтіп, райкомның өкілі Лекеров деген Кетік қаласы, Шевченко ауданынан 

келіп, Ортаеспеде осы сөздерді қайта-қайта айтты. Ол кезде Форт-Шевченко 

деген сөз айтылмайды, тек қана Кетік. «Кетікке барамыз, кейбіреулері 

Ақкетікке барамыз, келеміз» деп айтады. Атырау деген де сөз жоқ. Үйшік. 

Красноводск деген де сөз жоқ. Шағадам. Сөз бағыты осылай. Мен жалпы анау 
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украин жазушысы Тарас Шевченко дегеннің Маңғыстауда бақ орнатты 

дегеніне онша сене бермейтін адаммын, оның Маңғыстауға ешқандай еңбегі 

жоқ. Шамасы, Совет үкіметінің келуімен дәріптелген болуы керек. Ал 

Т.Шевченконың Маңғыстауды дәріптегенін естігенім жоқ. Естіген, менен гөрі 

оқыған адамдар болса, қарсылығым жоқ. Мен өзімнен бұрынғы үлкен 

кісілердің, ата-бабалардың әңгімелеріне көбірек құлақ түрген адаммын. 

Орыстың саясаты қанша дендегенімен жергілікті халық бұл араны «Кетік» деп 

келді. Мұндай сөзді 1928 жылы түйемен барған кезімнен бері естіп келдім. Ол 

ақының «Жергілікті тұрғындарды келекелеп, «пақырлар»(«байғұштар») 

дегеннен басқа жарытымды, жағымды ештеңе айта алмаған сыңайлы. Мен 

мұны «бір сөз бір сөздің қуғыншысы» дегендей ғана айтып отырмын. Қай 

заман, қай істің де бағасын беру – ұлы Уақыттың еншісінде. Күндердің күні 

болғанда, қазақтың бағы жанып, өзіне өзі толық келген кезінде қаланың аты 

қалпына келтіріліп, «Ақкетік» деп аталса, тарих та, ел жады да жаңғыра 

түспек, әділеттілік салтанат құрмақ. 

  Сонымен Кетіктен  Ортаеспе-Жандауырға қайықпен келген 

уәкілсымақтар «кеңес үкіметі жақсы, кеңес үкіметі қарық қылады» деген 

уағызды жақтары семгенше қайталаумен болды. Бұл үгітке жергілікті 

мұғалімдерді де тартуға күш салды. Ел ішінде «Ойбай, халықтың жағдайы 

шешілді. Қызың қалаған күйеуіне барады, ұлың қалаған келіншегін алады, 

енді қалың мал-ештеңе бермейсің», енді бірде «Ислам діні құрысын, ол 

адамды құртушы, үйінде Құраны бар адамды ұстау, соттау керек» деген 

әңгімелер етек алды. Қай кезде де біздің үйдің төрінде қасиетті Құран Кәрім 

тұрушы еді. Амалсыздан үргелектеніп сол жердегі Қарағашты деген әулиеге 

апарып, жанына көміп тастауға тура келді.  Қарағашты әулие дегені, өлгенше 

табынатындай жер болмаған еді, ол өзі көкшіл тартқан ағаш еді, бұтағына  

қып-қызыл жиде шығатын. Дәл білмеймін, бір заманаларда арғы жақтан, 

Айдарханнан(Астрахань) әкеліп егілген болуы да мүмкін. Менің бала кезімде 

алып жегенімде қып-қызыл жиде болатын. Жылдар өте келе сол жиде  

шыққан жерде бүршігі қалды. Оның өзі де аштықта жеуге келеді, бірақ дәмі 

бұрынғыдай тәтті деуге болмайды, бірақ жаман емес, жеуге болатындай еді.  

Бұл жерде Жыңғылды деген де әулие болған, теңізге сұғынып тұр еді, әй қазір 

ізі қалды деймісің. Қарағашты әулие анық сақталған болар. Сөз орайы 

келгенде айта кетейін, бұл аймақта «Қаламқас», «Ақсиын», «Күшік», «Жұма», 

«Нұр-Мәйке» деген қауымдар бар. «Қаламқаста» негізінен Жарылар, оның 

негізінен Бектемісі, сонымен қатар Адай жасағына ере келген екі үй - 

Қаратоқай Беріш Есболайдан тарайтын ағайындар бар. Олар бұл жерден 

Қызан бетіне қарай отыз шақырымдай шамадағы Құлметен деген жерде 

отырды. Менің туған нағашыларым осы ауылдан. Анамыз Орынның ағасы 

Темірбай молда болған. Ал оның немере ағасы Сұраубай ақын заманында 

ауыздыға сөз бермеген дүлдүл шайырлардың бірі, Сәттіғұлмен айтысқан. 

Екеуінің айтысы «Сталин жолы», «Колхоз жолы» деген газеттерге шықты.  

  Осы арада айта кетейін, Қаражанбастың оңтүстік бетінде, екі-үш 
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шақырым шамасында орналасқан қауым «Жұма әулие» аталады әрі 18-

ғасырдың орта шеніндегі тарихи ескерткіштердің қатарына жатады.Бұл 

аймақта тау-тастың мүлде кездеспейтіндігі, жері сортаңды әрі жазықтықты 

аймақ екендігіне қарамастан елге сыйлы, атақты адамдарға, сөз жоқ, 

құлпытастардан ескерткіштер қойылған. Тастарды өлкенің таулы 

аймақтарынан теңіз арқылы қайықпен әкеліп, одан ары қарай қос нармен, 

екеуінің ортасынан теріден жасалған арқанмен сүйретіп жеткізетін болған. 

Көнелікті құлпытастарда Адайдың ру-таңбалары мен арабша жазылған 

жазулар, ою-өрнек баршылық. Заманында зайырлылығы, емшілігімен, 

көріпкелдігімен аты шыққан Жұма есімді абыз ақсақалды ел қадірлеп, 

қастерлеп, тірісінде алақанының шипасын көріп, ал о дүниелік болғасын 

басына барып басына түнейтін болған. Ниет еткен адамдар оған баруға жолға 

шыққанда «Жұма әулие» басына жақындағанда күн-түн екендігіне қарамастан 

сонадайдан от алаулап жанып, түтін будақтап, өзіне тартып, шақырып 

тұратын  ерекшелікті тылсым құдіреті әлі де бар. Бір өкініштісі, шын 

мәніндегі әз әулие екендігі ежелден мәлім болған бұл киелі орын көп жылдар 

көзден таса болып, күтімсіз қалғаны да, құлпытастарға мал сүйкеніп, олардың 

көпшілігінің жерде құлап, сынып, желмен ұшып, немесе көміліп жатқаны да 

жасырын емес. Сондықтан оны күтімге алу – бүгінгі азаматтардың ойға 

алатын шаруасы. 

 Осы аймақтағы үлкен қауымның бірі –«Ақсиын» туралы да бірер сөз. 

1965 жылы Жақсығат пен Барақат ақсақалдар осындағы өздеріне қараған 

Құлтан болатын адамдардың атын жазған. Сол жерде үш-төрт нән тас жатыр, 

бейіті ойылып кеткен. Оны Ботағара Әділханұлы деген белгілі кісіге қоюға 

қайықпен Кетіктен алып келген. Әділхан түйелі бай, біздің кәрі әкемізбен 

бірге туған. Осында Көтеш бай да жатыр(Бектемістің Бәйжігіті). Ақсиынды 

Бектеміс деуге болмас. Бірақ, сол жерде ұзақ жылдар ел басқарған Масаттың 

баласы, зейінді азамат Санатбайдың айтуынша, бала кезінде әкесінің аузынан 

Ақсиын Қаламқастың жеңгесі екен деген әңгімені естігенін, екеуі 

Жандауырдың жанындағы Тышқанжар мүйісіне(теңіз орталығындағы арал) 

барып таң намазын оқып келеді екен деген әңгімесін естігенін айтады. Бұл 

сөзге де құлақ асуға болады. Өйткені, Жарыұлы Бектемістің өзі Маңғыстауға 

жетпесе де, Кіші Жүздегі белгілі ахун болғаны, оның ұрпақтарының да  

имандылықтан құр болмағанын айғақтай түседі. Әріптің әкесі Өмір мен 

жұбайы Жұбаш шешеміз(Жеменейдің Есені) осы «Ақсиында» мәңгі 

тыныштық тапқан.«Күшік» қауымы жолдың бойында тұр, Бектемістің 

қауымы. Онда шешеміз Орын мен ағамыз Нәсірбай  жатыр. Қаражанбастан 

Тұщықұдыққа қарай, Шағылорпа деген жерде  оншақты шақырым жүргенде 

«Мәйке» деген үлкен қауым бар. Неігізінде оның әуелдегі аты – «Нұр-Мәйке». 

Айтыла-айтыла келе «Мәйкесі» қалған.Мәйке – атақты сынықшы Несібек-

Нұрдың Нұрының әйелі. Несібек-Нұрдың күшті, қасиеттілігінен, 

мықтылығынан  қауым солардың атында, кемпірімен қоса еншілеген. 

Негізінен мұнда Бектемістің Бәйжігіті мен Тінейлер молырақ.   О заманда 
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жалпы әйелге көп билік беріле бермеген, әйелдің атымен ру аталмаған, 100 

үйге жетпесе руға саналмаған. Қазақ руды ер адамнан таратқан. Бір сапарда 

қалмақты қиратқаннан кейін тақ толған қыз-қатын әкелген. Солардың бірі -

Өкін. Қаламқастың күншығыс жақ шетінде, Кеще(Мұрат) Жарылар қоныс 

тепті. Дәулеталы Жиделіде, Жеменейлер Ақшымырауда орналасты. Әуелгіде 

Жары біткеннің бәрі осы өңірде болып, бірте-бірте қанатын кеңге жайғаны да 

ақиқат. Ол кезде жерлегенде басына жазу жазбайды, таңба жазылады. 

Қаратөбе-Мәстекте Адай төңкеріс комитетінің құрылтайы өтіп, 

Ә.Жанкелдиннің Тобанияз Әлниязұлын осы комитеттің төрағасы – «хан» етіп 

сайлайтын аймағы да осы. Бұл жерді қатқыл түп деп те атайды. Осы жерде 

«Жарылғас» әулиенің қорымы бар. Ендеше, Жарылғас атаға да тоқтала 

кетейік. Алатаудан Адай Сауран айналып, Шу, Амудария, Сырдария, Арал 

бойымен көшкен ғой. Сонда Шортықтың үш баласынан Сырымбет 

Сырда(Қазан), Бұхар Бұхарада(Құрым) қалған да, Жарылғас Маңғыстауға 

аман-есен жеткен және осы өңірде жер бетіне алғашқы түскен ер кісі, әулие  

болып саналады.  Ел аузында, ел арасында бұрында әйел адамды көп қатарға 

қоса қоймаған, әйел адам атақ алмаған. Соған қарамастан жоғарыда біз сөз 

еткен арлы да батыл, жігерлі де батыр қыз Қаламқас әйел затынан Бозашы 

аймағында жер бетіне алғаш түскен ару деп айтылады.  Адайдың көші туралы 

Қалнияз, Қашаған, Сәттіғұл ақындардың жырларында біршама жырланады.  

Қаламқас жері мен Ортаеспе екеуінің арасындағы Жандауыр деген жерден бір 

замандарда ағылшындар, тау бойындағы халықтар(кавказдықтар) 

пристань(айлақ) салған. Үлкен болмаса да, кіші кемелер келіп, біздің адамдар 

сауда-саттықпен, алыс-беріспен айналысқан.  Мал және  мал  өнімдеріне 

айырбастап түрлі керек-жарақ заттар алған. Әсіресе, Махашқаладан, 

Дағыстаннан саудагерлер(сандаған ұлт өкілдері)келіп, кетіп тұрған.  Олармен 

арада талай-талай қақтығыстар, дау-жанжалдар да аз болмаған... 

  Маңғыстауда жалпы 1928-30 жылдарға дейін кеңес үкіметі орнай 

қоймаған. Кеңес өкіметінің уағызшылары әуелі ата-бабаны ұмыттыруға, 

ұлттық сана-сезімді сетінетуге, сол арқылы қазақ халқының өткені 

болмағандай бейшара етіп көрсетуге күш салып баққан. Бұл былайынша алып 

қарағанда Русьтің(орыстың) империялық-шовинистік саясатымен де 

үндеседі.«Әулие деген өтірік, адамның басын айналдырушы, жердің 

астындағы адам қайдан әулие болушы еді, ата-бабаларыңды айтпаңдар, өлген 

кісінің кімге керегі бар» деген ойларды санаға орнықтыруға барын салған. Бұл 

сөз кез келген активте айтылып, оған қарсы пікір айтып, көзқарасын 

білдіргендерді ол кезде милиция жоқ, үш адам(«тройка») келіп, «жүресің» деп 

дігірлетіп алып кетіп жатты. Былайынша айтқанда,  «тройкаға» ақылы жоқ, 

елден, Құдайдан безген адамдар барды. Қолынан жұмыс келетін кейбір 

адамдарды да тартты. «Путь к коммунизму» колхозының төрағасы болған 

беріш Құрақбаев Кентанды да тартты. Сүйінбаев Ақтан деген есепші азамат 

екеуі фин соғысына, одан Отан соғысына кетіп, оралмады. 

  Әлгі айтқан уәкілдер жүн салығымен қоса, ет салығы, түйесі бар кісіге 
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сүт салығын салды. Ет салығының қасында жылқының құйрығы, жалы(күзек 

бер дейді) да бар. Ол жүн салығына кірмейді, қайда, қандай мақсатқа 

жұмсалатынын білмеймін. 

  1927 жылы жұт болды. Малдан тұяқ қалмауға айналды...Мен тек 

Ортаеспені айтып отырмын. Балық аулаудан басқа ештеңе қалмады... 

  Халық кеңес үкіметін жау, оның саясатын қисынсыз  деп пайымдады. 

Ол ойларын жиналыста айтпағанмен, үйінде бұғып отырып айтты. Сол түсінік 

ақырында  «банды» дегенге жеткізді. Үкіметке қарсы шығудың шаралары 

ойласылып жатты. Әріптің де сол «бандының» ішінде болып, Адай 

көтерілісіне қатысушылардың ішінде болғаны, көшкені, батырларға тілектес, 

тілеулес болғаны рас. Әрине, көтерілісшілердің қалың тобының ішінде 

тумаластарының аз болмағаны да белгілі. Оның үстіне, көтерілістің негізгі 

басшысы Смайыл  Сарбасұлы немере-немелтай болып келетін тумаласы, сөз 

жоқ, оның да ықпалы болды. Бұл топтың ішінде Бектемістен тумаласы 

Сауытбай Төлекеұлы да болды. Ол сол кезде ауру еді, көзі соқыр, кейін оның 

балалары да аздап зиян шекті. «Сен анау банды Сауытбайдың баласы 

Кенебайсың ғой» деп айтты. 

 Ол кезде ел бәрі жиылып бір төбенің басында отырады. 1927ж. қоянда 

атты адам жүре алмайтын болды. Жылқы ғана аяғымен теуіп жайылды, түйе 

сірә жүре алмайды. Амалсыздан түйеге де, қойға да «күрек ашты»... Қой, 

түйені үйден шығарып, жайылуға жағдай жасады. Қар қалың жауғанда, 

шөптің басы тесілмейді, тек сораң бар жеріне дейін(алыс болсын, жақын 

болсын) белмен қарды қазып дойыр сорға дейін жетесің. Сордың шетінде 

жауған қар түс мезгілінде еріп кетеді, не ерусіреп тұрады, күрегіңмен(темір 

бел емес, ағаш) қардың басын, яғни сораңның басындағы қарды былай-олай 

қозғайсың. Бір жылы Қаражанбастан сораң әкеліп, әуелі үлкен сораңын 

кетіріп, сосын тарының дәнінен кішірек дән шығады(10 шақты рет жуасың), 

үйдің қасында құдық болады. Сораңнан дәнді шығарып алған соң, қазанға 

салып шытырлатып қуырады, сосын келіге салып түйеді, сосын сары талқан 

болады. Соны талқан сүтке, майға салып жесең болады, не өзін жейсің, көп 

жесең ішің ауырады. Сонымен не керек, мал қырылып қалды. Әр адамға 

айына ма, тоқсанына ма, 1 пұт(16 кг) астық береді. Біздің үйде 7 адам болды. 

Әлгі астықты да аңдап отырып әбден адам аштан өлуге жақындағанда береді. 

«300 грамм» деген сөз құлағымда әлі ызыңдайды. Ол кезде әке-шешеміз 

әкеледі ғой, сондықтан ол 300 грамның қандай өлшем екендігі дәл есімде жоқ. 

Ол кезде таба нан, былай нан деген жоқ, табаға салатын ұн жоқ, тек күлге 

шала пісіріп, қара тұзды көбірек салады, сонда тамақ болады. Қолы ұзын 

адамдар, әрине, ауқаттырақ болған болар... 

 Біз отырған Саға деген жерде сегіз үй болды. Біреуі тумалас 

Жұрымбаев Ербақының үйі(әйелі Жұлдыз), жерүйіміздің арасы 2-3 метр, бірге 

кіріп-шығамыз. Ербақының Байбақы деген інісі болды, күресетін ба, 

мықтылау, атағы барлау жігіт. Ербақының баласы Байбазар да қазір қазақ 

тілінің тағдырын қорғап, биікке көтеремін деп жүргені аталарынан жұқса 
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керек.  

  Адамдар барлық жерде жаппай өліп жатты, бірақ айта алмады. Тамақ 

жоқ, жағатын отын жоқ, үй қара мұздай, қалай өлмесін енді. Тон, туырлық, 

үзік деген киіздерді қысты күні жамылғы етті. Астыңда, үстіңде де сол киіз, 

тоңазып шығасың. Бес-алты адам сол киіздің астында бірге жатады, сонда 

аздап жылы болады. Үкімет адамды жерлеу, топ болып жиналу, адам қаза 

болғанда қамалып жүруге тиым салып, топталып намаз, әйет оқуға болмайды 

деп үзілді-кесілді кесті. Өлген адамдарды «Жыңғылды» әулиеге сүйреп 

апарды. Айналасы сулы еді, бұл қауым жойылды ма, мүмкін жойыла қоймаған 

шығар. «Көжесіз үйді тоқ демеймін, Бұйырғыны жоқ жерді от демеймін»  

деген сөз де сол кезден қалған. Өйткені, көжесі бар үйде әлі де болса астық, 

бидай болғаны. «Дамбалым жоқ, шалбарым бар, Көйлегім жоқ, тоным бар» 

деген де сол кезеңдікі. Өйткені, мата жоқ,  таба алса қой жүнінен өрмек қылып 

тоқып, болмаса тек қана тон киеді. Үйдегі сандықта 15 м, суаптама мата 

сақталады. «Қандық» деп атайды. Шөпті даладан жұлып әкеледі де, өлген 

адамды соның үстіне жуып, ақ матамен(суаптама) орап апарып көмеді...  

  Бұл Қазақстанда «Кіші Октябрь» өткізу керек деп ұрандатқан, қазақ 

халқына күнәһар, кейін өзі де «халық жауы» атанып, сол «үштіктің» 

қаһарымен атылып кеткен Голощекиннің уақыты. Октябрь революциясы қазақ 

халқына сыбағалы азабын тартқызды.Біздің Ортаеспедегі балықшы колхозы 

бастапқыда «Голощекин» деп аталды, кейін «Путь к коммунизму» болып 

өзгерді.  

  Мен білген жерде Адайда Жалау Мыңбаевтан мықты адам болған жоқ. 

Ол КазЦИК-ке төрағалық жасаған, Кетіктен шыққан батрак-жұмысшы, көзі 

ашық, сауатты, оқығаны-тоқығаны көп адам. Ол қазақтың байтақ даласында 

болып жатқан аштыққа байланысты И.В.Сталинге хат жолдап, халқына 

қолынан келгенінше араша бола білген. Жалпы Адай кеңес үкіметіне ең 

сенімсіз халық болғанын атап өтуім керек. Өзбек, түрікмен, қалмақтар да 

Адайларды зорлықшыл, тартып алатын ел деп жақтырмады. Осындай Кеңес 

үкіметінің қатты қысымы мен қысастығы, «қызыл жүн», кәмпеске, жағдайдың 

ауырлауы, 1927 жылғы алапат жұттың әсерінен, 1928,1929,1930-жылдардан 

бастап, ал 1931 жылы атын атап, түсін түстеп, ұрандатып, айқайлап тұрып 

көшті ел. Заманында Мәтжан түйемен артына тас сүйретіп жүріп Самнан 

Бесқалаға(Нөкіс) дейін із қалдырып салған тіке жолды(«Мәтжан жап») 

пайдаланған.  Сол жолмен заманында күздікүні егін піскенде Адайлар 

Бесқала, Сырдария, Ойыл(Көкжар), Сағыз бойындағы ауылдарға барып, 

түйемен екі ай жүріп астық, басқа да азық-түліктер әкелетін болған.  

  Діни кітапта: «Әрбір жаратылған жан, жәндіктің әрбіреуінің өз 

патшалығы бар» деп жазылады. Он сегіз мың ғалам деген осы. Ғылым деген 

де сол адамды жаратушы, жетілдіруші. Кеңес үкіметін жаппай жамандай 

беруге де болмайды. Өйткені, ол  әсіресе қызметте, қоғамның алдыңғы 

көшінде болғысы келген адамнан неше кітап оқыдың, мазмұнын айт деп талап 

етуші еді ғой. Шариғатта адамды бес мың жыл бұрын тұрпатын жасап қойып, 
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сосын шығарды деп баяндалады. Мен бұл арада не туралы айтқалы келе 

жатырмын? Сол Нөкістен шыққан адам  Маңғыстауға адаспай аман жетуі 

үшін жолдағы құрт-құмырсқаның шыққан жағымен(ол оңтүстік жағы, Күн 

жағы болып есетелінеді) жүріп отырып жетеді. Өйткені, Күн бүкіл тіршіліктің 

белгісі. «Қарасудан қаймақ жеп, Мәриям Исаны туған» деген сөзде де, «Алан-

Қуа: Дүйім-Баян кеткен соң, Алты жылдай өткен соң, Шыңғыс та туған 

архардан» деген сөздерде де үлкен мән бар. Сондықтан әйелдер Күннен де, 

оның жылуынан да тіршілік әкеледі деген ұғым бар.  Әлгі айтқандай қанша 

мал айдап, түнде, тұманды кезде келе жатса да, бұрынғы адам адспайды. Алда 

томпақты(төмпекті, сырты мүк басып қалып сарғайған) етігімен бір жәйлап 

түртіп қалса, құрт-құмырсқа өріп шыққан жағы күн жағы болады. Екі алда 

томпақ болса, ортасында құмырсқаның ізі, илеуі болады. Алда томпақ 

құмырсқаның, басқа да жәндіктер әлемінің жерасты баспанасы іспетті. 

«Құмырсқаның ұясын бұзба», «Құмырсқаның тасқа басқаны Тәңірге аян» 

деген сөздерде осындай аса маңызды ғылыми негіз бар. Бір жағы, барша 

жанды тіршілкті бір-біріне аяушылықпен, имандылық, қайырымдылықпен, 

жанашырлықпен қарауына шақырады. Себебі, бұрынғы адамдар табиғатпен 

етене өмір сүрген, оның қыр-сырларын жақсы білген. Темірқазықты бағдар 

етіп жүрген. 

  Айта кетейін, Үстіртте Бәйті деген жер бар, тарихи жер, содан екі 

шақырымдай жерде Қият деген шымырау бар. «Қият» - таңқылау су дегенді 

білдіреді. «Ал Шыңғыс та туған» дегендей, дүниені дүрілдеткен Шыңғыс 

қаһанның руы азғана Қият(аз ғана) екендігін ескерсек, мұнда да бір табиғи 

байланыс болуы мүмкін. Оны анықтау – тарихшылардың еншісінде. 

  Үстіртте Қайнар деген( қайнап жатақан су екен) жерде қоныстас 

жүретін Табындарман суға, құдыққа  талас, жанжалдар да болған. Адай 

отырған ауылдардың үстіне барып зорлық жасаған... Жалпы Үстіртте 500-дей 

шымырау бар. Бірақ, көшпелі елде суды алыс жерден ішкен мал мал 

болмайды деген түсінік бар. Жолшыбай құдықтарға кідіргенде айқай-шу 

болмай тұрмаған. Ал елдің әбден бүлінген, Жем бойындағы елдің бұзылып, 

жаппай үркіншілікке салынған кездерінде талай оқиғалар өріс алған...Ал өз 

дәуірінде Адайдың байлары, батырларына, сахиларына осы Жем бойында ас 

берілгенде мыңдаған үй тігіп, атпен жүріп табақ тартқан. Әрбір үйге 20 шақты 

адамнан кіргізіп, 5-6 жігіт, 5-6 қыз жұмысшы беріп, әр үйге қызмет жасауға 

саудагерлерді тартқан. Саламаттың Сарбасы осы жерде әкесіне ас бергенде 

намазға тұрған мың адамға әрбіреуіне бармақтың басындай алтын 

үлестірген... Мұның барлығы бұрынғы кітаптарымда жазылды, қайталап 

жатпаймын. Осындай сән-салтанатпен, құлан түзді бағындырып, ешкімге 

басын имей өмір сүрген жауынгер Адай тайпасын Кеңес үкіметі де 

ауыздықтауға күш салды... 

 Сол көшкен ел, көтерілісті бастаушы Смайыл Сарбасұлы да оның 

серіктесі Беріш(Құлкеш) Мамай Салпықұлы да теңіз жағасындағы(Керел) 

жарлы, балықшы әулеттерден шыққан, бірақ ескіше де, жаңаша да өте 
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сауатты, екеуі де «саужойдың» мұғалімі болған. Осы арада айта кетейін. Ол 

кезде әуелі арабша, одан кейін сулы жәдидпен(29 әріппен, латынша) оқуға 

көшірілді.Біз әуелі латынша , артынан біртіндеп 42 әріпке-кириллицаға 

көштік. Маңғыстау ауданында орта мектеп тек Таушықта болды. Ортаеспеде - 

орталау мектеп. Онда дұрыс оқып келген, жаскесті, үкіметтің саясатын білетін 

адамдар оқытты. Басқалай елді мекендерде қабілеті бар, сулы жәдидті, 

латынды оқыған  сауатты адамдар сабақ берді. Басқа жақтан, Атыраудан 

келген бірен-саран мұғалімдер болды, бірақ қанша пән бар, бәрібір маман 

жетіспеді. Смайыл мен Мамай тым біліктірек, алғырлау, озық ойлы  адамдар 

еді. Сөйтіп,  бұлардың үстінен арыз түседі, онда халықты кеңес үкіметіне 

қарсы оқытып жатыр деген өсек-аяңдар өрши түседі. «Саужой» - 

сауаттылықты жой деген сөз, науқан, онда 45 жасқа дейінгі адамдарды 

оқытады. Айрылмас достың екеуін де түрмеге апарып қамайды. Екеуі де 

Кетіктің түрмесінде жатқан, Кеңес үкіметін жақтырмаған. Ақырында кезінде  

Тобанияз Әлниязұлын қамау үшін Кеңес үкіметінің Кетіктегі ағаштан салған 

түрмесін бұзып шыққан екі жүздей адам халық ішіне кіріп, қол жинаған. 

Түрмені бұзып, қашуға бұрыннан темірмен жұмыс жасай білетін, балта, 

пышақ, қанжар жасаудың хас шеберлері Назардың Тұяқ ағайындары 

септескен. Олар түрмедегілерге берген нанның қырына  кілтті, пышақты 

нанмен бірге қыздырып ішіне салып жіберген.  Сөйтіп, түрме құлыбын ашып 

жүздеген адам қашып шығады да, 1931 жылы ауылға келеді. Барлық түрмеден 

қашқандар елді көтеруге уағдаласып, жан-жаққа тарап кетеді. Біреулер ойда, 

енді біреулері Үстіртте, Доссор-Мақатта(ол да Адайдың жері), Теңіз 

ауданында(бұл да Адайдың жері) елді көтеруге күш салады. Осы арада айта 

кетейін,  Елмұханбетов деген азаматты Теңіз ауданында туғасын Адай 

екендігін аңғармай кезінде Маңғыстау ауданына 1 хатшылыққа жіберген. Ал 

оның өз еліне зияны тимеген, пайдасы тиген. Ақиқатын айтқанда сырттан 

келгендердің ішінде Қағазовтан басқасының қолға билік тигесін онсыз да 

ошарылған жергілікті жұртқа тісін батырғысы келгендері де бар. Ол заманда 

руын көп сұрай бермейді ғой, Елмұханбетовтің Адай екенін обкомдағылар 

аңғармай қалған.  

 Кеңес үкіметі патша үкіметін жау деп келгенімен жаулықты қазақ 

халқына одан да асырып жіберді. Күнкөрісін малмен айырған көшпелі елдің 

малын тегіс кәмпеске жасап тартып алып, жазығы жоқ адамдарды түрмеге 

қамағасын, жау санағасын, халық қайдан шыдасын?! Азаматтар анттасып, елді 

көтеруге ұйғарды. Смайыл көтеріліс көсемі, басты дем берушісі, 

көтерілушілердің дені Жары ағайындар  болғанымен де, Беріш ағайындарды 

да күреске бірге тартудың ақылын ойлап Құлкеш Беріш Мамай Салпықұлын 

хан сайлайды, солай келіседі. Тек қана «хан» деп айтылып қалған сөз. Сөз де 

білмейді, көруге де әлсіздеу кісі. Бірақ оқыған, көзі ашық. Екі қызы бар, басқа 

дымы да жоқ, ел қатарында жүрген азамат қана. Бәрібір де көтерілістің көсемі 

Смайыл Сарбасұлы болады. Оның тағы бір себебі, Смайылдың әкесі атақты 

Сарбас би ауызды кісі болған, ол Қаражанбастың күншығыс бетіндегі Жұма 
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әулиенің тікелей немересі.  

  Жалпы Мұңал ауылының аты шыққан ғой. «Мұңал ошақ» деген сөздің 

де мәнісі бар. Ол ошақтың үш бұты деген сөз, бұл сөзді ағйынды 

жақындатайын деп айтқан. «Ошақтың үш бұты аман болсын!» дескен. 

Ауырған адамды отқа, ошаққа(Мұңал-ошаққа) ұшықтаған (табындырған). 

Мұңал балалары сонау Алатаудан бері қарайғы Түркістан, Сыр бойы, 

Мұңалжар, Жемнен бері барлық аймақтарды жайлаған. Адай атаның өзі осы 

кіші немересі Мұңалдың қолында болып, осынау құтты  қара шаңырақтан 

бақи-жұмағына ризашылықпен аттанған. Адайдың атақты биі Жеменей-Есен 

Ерменбет: «Қара нарым, кісі бойы, қол созым, мырзам да, биім де, батырым 

да, Пірім де Мұңалда» деп ерекше мадақтаған. Елдің ең жақсылары-

жайсаңдары, елге тірек болған тұлғалары, адамгершілігі мол азаматтар көп 

шыққан. 

  ...Тегіне тартқан  мықты азаматтардың қыр үстіндегі Қаратүлей, Айғыр 

ұшқан-Терең деген жерде, Айдар-Қарабас деген қауымнан 5-6 шақырымдай 

шамада «қызылдармен» қырғын ұрыс салатыны  белгілі(Бұл жайында 

бұрында да әлденеше рет жаздым, осы кітаптағы «Адай көтерілісі» атты 

мақаламда да біршама баян еткенмін). Мен өзімнің көрген жерімдегіні ғана 

айтып отырмын. Бұл Маңғыстаудың ойынан басталған оқиғаның желісі. 

Сонымен қатар Самның үстінен, Үстірттен, басқа да жерлерден халықтың 

жаппай көқтерілуі, көшуі, «қызыл үкіметке» наразылығы өріс алды. Біздің 

адамдар көшіп бара жатып, қызыл үкіметтің жағына қарауыл қойды. Қарауыл 

түннің бір уағында қатын-қалаш, бала-шаға естімейтіндей қылып хабар 

салады... Түнде күрке ішінде шала ұйқы болып жатып, көтерілісшілердің даң-

дұң дауыстарын ести қалдым. Күрке деп отырғаным, бес қанат үйді айтып 

отырмын. Бұл алты, жеті қанаттың 1-2 қабырғасын алып тастап, торкөз 

керегенің ортасынан жүргізіп, ағашты алып тастайды, сонда ол желкөз кереге 

болады. Есікті, оның табалдырығын, екі босағасын кесіп кішірейтеді. Мұндай 

үйлерде 60 уық болады, соның 30-ын тастап, 30-ын алады, ол уықтардың 

басын қаламдайды. Шаңырағы да өзгереді, бір жақ жақтауын түгел алып 

тастайды, біреулер оны «жолмы үй» деп атайды. Көшерде осылай үйін 

амалсыздан күрке жасап, артынан үй таппай қалған адамдарды да көзім көрді. 

Жүкті түйеге артады, барлық затты кермеге(тоқылып жүннен әдеміленіп 

жасалған зат, керегенің басына іліп қойып, киімдерін салатын), қинала-қинала 

сандықты тастайды, оны артып жүре алмайды. Міне, «жау шапқан» деген 

қандай болады, сондай болып көшті көшкен кезде... 

  Сонымен не керек, мен естім жаттым, түннің іші... Сол түнде Смайыл, 

Мамай, Сауытбай бастаған 40-50-дей адам қызыл отрядтың алдынан кетті.  

«Қатын-баланың үстінен, отырған жерінен қабылдамаймыз, алдынан 

барамыз» деген дауыстарын естідім.  

 -Жаудың алдынан барамыз. Болатын ұрысты азаматтар, біздер көреміз!-

десті де аттанып кетті... Қолдарында бердеңке деген мылтықтары болды, 

патронға дәрі салып, қолдан оқтайды, 10 атар болуы мүмкін, винтовка жоқ. 
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Мылтығы омырмалы винтовкаға ұқсас, сосын балта, қанжар, қылыш... 

Пышақтары да ұзын сапты, адамды, тиген жерін қиып түсетіндей, олардың 

жүзін шығаратын егеуі бар. Түннің бір уағында қызыл отрядтың алдынан 

барып кездеседі, атысады, шабысады, Мамай, Смайыл, Сауытбай, Оразбай, 

Үбния Аманов(Тастемір)т.б. батырлар кескілескен шайқаста оққа ұшады. 

Өлмеген, тірілерін айдап келді...Менің көргендерім осы.  

  Сол қыр үстінде сол кезде теңіз жағына құлауға жетіңкіремей тұрған 

шыңда(таудың басы да емес, етегі де емес) Қайдақ –теңіздің сорын, сол жерде 

желкенді қайықты көрдім. Атты адам жоңқылап, тізеден келетін жерден, теңіз 

емес деуге ішінде желкемді қайық өтеді, сол жерден өткен ғасырдың 40-

жылдары атпен өттім. Қасымда Нәдір деген кісі болды.  

  Қысқасы, қызыл үкімет Адайға сенбеушілік жасады, теріс көзқараста 

болды. Халық жаппай босып, үркіншілікке салынды, Түрікменстан, 

Өзбекстан, Иран, Ауған асты. Байрамалы-Тәженге, 6-Сартасқа(Бекдаш) «тұзға 

барам» деп те кете барды... Кәмпескенің кезінде кейбір ағайындар 

Дағыстанның Қаратөбе ауданына көшті...Көтерілісшілердің аман қалғандарын 

Үйшіктің түрмесіне алып кетті. Солардың ішінде Мұқан Бесжанов деген 

ағайын кісі де болды. «Сарпылдаған сар Мұқан» атанған кісі еді. 1935 жылы 

елге аман оралып, «Түндікті қарағай» деген жерге барып «отырып» келгенін 

айтты. Әлі ұмытқаным жоқ, күн қатты салқын еді, ағаш үйдің ішінде 

отырғанда айтты. Қажарлы, қайратты кісі еді, бірлі-жарым тірі қалған 

кісілердің бірі болуы керек. Темір торлы қоршауы бар(прогульное 

заграждение), боран, шықсаң да өлесің, анда-санда түгендеп кетеді, тамақты 

тек өлмейтіндей етіп береді, ағаш кестіреді, соны буып, өзен бойымен  ағызып 

жібереді, қайда баратынын білмейміз, дейді. Оған бірер жыл берді ме, кешірім 

болды ма, ол жағын білмеймін. Балаға сөз айтыла ма, үлкен кісілерге айтып 

жатты. Менің 3-класты бітірген кезім еді. Осындай әңгімеге әуес едім. Ол 

жылқы бақты, кейіннен ажалынан өлді. 

  Біздің әкеміз Әріп Өмірұлын осы кеңес үкіметі «әлді шаруаға» тартты. 

Оның басты себебі, Әрекеңнің 100 қой, 30-40 жылқы, 15-20 түйесі болған.  

Әкемізді қудалады, «терістеу, жаман адам» жағында жүрді. Түрі - аумаған 

Дүйсенбі, мінезі де сондай. Менің және қарындасым Марқаш екеуміздің 

көзіміз қап-қара болып, Қаратоқай қызы Орын шешемізден аумай қалды. 

Марқаш жүрек жұтқан қыз болды, қайыққа мінді, әкесінің қасында теңіздің 

үстінде жүрді. Қыз баланың қайыққа мінуі тіптен батырлық, оның қиындығын 

жазудың өзіне бір тарау керек шығар. Ол 1931 жылы туған, бірақ «бандының 

қызы» болғасын 1933 болып жазылды, өзінен үлкен апасы Балқаш екеуі де 

осы себептерден мектепке бара алмады. Әкеміздің мінезі шәлкестеу, қатты 

жерінде қатты болды. Негізінен жұмсақ адам еді, былапыт сөйлемейтін, үй 

қыдырмайтын, үй шаруасын істейтін. Әкемізді Кетікке қырық рет шақырды, 

тергеді, әйтеуір аман құтылды. Мүмкін, сол жұмсақтығынан да болар. Бір 

жағы Кетіктегі бір тумалас апасының күйеуі аудандық милицияда қызмет 

жасаған, сол да көмектесіпті. Былайғы жұрт «осы кісі қалай аман жүр» деп 
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әркез сөз қылды. Ортаеспедегі дүниелерін кәмпескелеп,  дүрікке(тәркілеу) 

салып еді, пәлендей ешкім алмады. Шамасы, «Бүлінгеннен бүлдіргі алма» 

деген, бұдан алсаң, бізге бәле болар деп ойлады. Азды-көпті заттары бар, 

көрпе-жастығы, қазан-ошағы бар үйді өзімізге олжа қылып тігіп алдық.  

 Әкеміздің «әлдіге тартылуынан» мені де шеттетіп мектепке алмады.  

Он төртке келгенше мектепке бара алмадым. Бірақ 12-ден барған болып 

тіркелдім. Дәулеталы Төлеген Ештаев деген кісі Ортаеспе орталау мектебінің 

директоры еді, әйелі Бектемістің қызы болатын. Сол кісінің шарапаты тиді. 

Сөйтіп, 1932 жылы мектепке барған болып шықтым да, 1939 жылы осы 

мектепті бітіріп шықтым. Білсе, қудалар еді,бірақ ол кезде жас баланың  

мектепке қалай барғанын аңғармай қалған болар. Мен оқыған класта тағы да 

үш қыз болды, 1920 жылы туған. Олар: Қанзилаш Қоштаева(Базар Жары), 

Алма Көтібарова(Қаратоқай Беріш), Қанзия(Түрікменадай, фамилиясын 

ұмытыппын), олар да мен сияқты тіркелген. Осы қыздар да әр жерде 

Ортаеспеде бастық болды.  

  Осы орайда Қаламқас-Жандауыр-Керел-Ортаеспе бетін жайлаған 

Жарының Бектемісінің тарихынан тереңірек қозғасам да болар еді, бірақ оны 

бұрында да жазғасын жол-жөнекей ғана жүгірте әңгіме еткенді орынды 

санадым.  Жоғарыда аталып өткен Жұма әулиеден тарайтын Теңелбай-Құлман 

деген аталар теңіз жағасындағы елдің байы болыпты. Олар түп төркіндеп 

келгенде балықшылықтан гөрі ірі қараны көбірек ұстаған жағабойлықтың 

байлары болған. Өйткені, жарлы  кісі там салмайды. Жұма атасына Сарбас 

бидің Форттан әкеліп тас қоюы еріккеннің ермегі емес.  

  Әріпті толық кәмпеске жасап, малын сыпырып алып, колхозға 

мүшелікке алмай тентіретіп, ол амалсыздан қайыққа кеткен.  Бай болған 

адамдарды о заманда жайына отырғызбаған, не түрмеге кетірген.  

  Сол кездегі бастапқыда «Голощекин»(Голощекин өлгесін «Путь к 

коммунизму» деп аталды) атанған балықшы колхозына Жұмаш Сағындықов 

деген кісі төраға болды. Ол күнде олардың руын бір сөзбен Түрікменадай деп 

атайды. «Жақсының жақсылығын айт» демекші, бұл жарқылдаған, сөйлеп 

жүретін тәуір адам еді. Жұмысты да бұғып істемейтін, жанын салып, 

жапырып жасайтын. Ақиқатын айтуым керек, бұл колхозда 

Бектеміс(ағайын)Рымбай деген кісі де колхоз төрағасы болған. Фамилиясы 

есімде қалмапты. Өйткені, халыққа жағымды бола алмаған адамдар көп халық 

жадында қала бермейді. Жаман адамның әңгімесі болмайды. Әңгіме жақсы 

адам туралы болады.Ондайлар Сағындықовтың таяғын алып келуге 

жарамайтын адамдар еді. Рымбай менің Гурьевке оқуға кетуіме жолдама бере 

алмады, қорықты. Өйткені, балықшы колхоздар одағының есепшісі бір басқа 

да, мал шаруашылығының есепшісі бір басқа даярланатын. Соған қарамастан 

Рымбайдың бас есепшісі Шманов деген терістік жақтың кісісі еді, қағазға мөр 

соғып, менің Атырауға бір жылдық есепшілік оқуға баруыма жағдай жасады. 

Әрине, Рымбай осал адам емес, Әріп Өмірұлының сол кездегі «жағымсыз 

атағынан» абай болған шығар. Кейін ол кісі Форттағы «Рыбакколхозсоюзды» 
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да басқарған үлкен басшы болды. 

  Ж.Сағындықов(1897ж. туған) әкемізден қандай да болса кіші еді, бірақ 

сыйлас болатын. Менен үлкен Нәсірбай деген ағамның бойында өнері бар еді, 

өлең шығарады, тез арада ұйқастыра қояды, жеңгелерімен әзілдеседі, 

домбырашы.  Оны сол қасиеттеріне қарай ма, жұрт та, ауыл-үйдің адамдары 

да өте жақсы көретін. Оған содан тіл тиді ме, 22 жас шамасында өлді. Ағам 

менің қолым емес, мықтырақ болатын.  

  Балықшыларда артель болмайды. Халық үш ай тоқсанда теңізге ау 

салып күн көреді. Тоғыз ай бойына әйел адамдар(оның ішінде менің шешем де 

бар) емшегінен келетін жерге дейін ау салады. Оны салмаса, балалары өледі. 

«Плоханға» барады, оның неге олай аталатын білмеймін. Жалпы көрінісі 

былай: ат-шанаға арба жегіп, мұз үстіне палатка тігіп, үстіне киіз, бірдеңе 

төсеп, мұздың астына ау салады. Мұздың үстіне колхоз берген ескі-құсқыны 

төсеп, немесе шананың үстіне жатады. Мұздың бетіне итбалық шыға қойса, 

соның мұз бетінде жүгіріп жүрген күшігін аулайды. Үлкен итбалықты атып 

өлтіреді, ол мұздың бетіне шығады. Баласын мұздың үстінде туады. Өзі 

қандай майлы болса, балалары да солай. Кемемен де жүріп, мұздың үстінен 

итбалық аулайды. Алдыңғы уақытта желкемді кемемен арасын тауып балық 

аулау қиын болды, сосын кейінде моторлы кемелер шықты. Сосын желкемнің 

қажеті жоқ. Астрахань, Гурьевтен мотор жіберілді, колхоздар алды. «Орбита» 

деп аталатын теңізде де, жерде де жүре алатын көлік болды, теңізді кешіп кете 

береді, бірақ трактор емес, кемеден қырға шығаратын жүгін сонымен 

жеткізеді. 

 ...Ақ күшіктер Күннің көзін мұз деп ойлап, шұбырып шыға келеді Мұз 

еріп кеткенде енесі де, күшігі де ғайып болады. Теңіздің ішінде өмір сүру 

қиын. Каспийге құйып жатқан Еділ-Жайықты сағалап кететін болар, келер 

жылы қыста қайтып келеді. Міне, осынау терең теңіздің ортасына барып 

тұрақты балық аулағаннан салқын тиген де болар, Нәсірбай ағам айықпас 

дертке (сүйек туберкулезіне) шалдықты. Соны емдетуге, Махашқалаға 

апаруға көлік және қаржы жағынан екі мәрте Ж.Сағындықов қол ұшын берді. 

Ал ол кезде науқас адамды Махашқалаға апару Америкаға апарумен бірдей 

еді. Махашқалада Қаратөбе деген ауданда Бектемістер бар екен, сонда 

ауруханада емделуге олар да барынша қолғабыс етті. Өкінішке қарай Нәсірбай  

дертінен айыға алмады...Ж.Сағындықов бір жолы Қаражанбастан сораң 

әкелуге көмектесті. Сораңды жаяу арқалап келу қиын. Шешеміз екеумізге 

жамандау, жүре алмай жүрген түйе берді. Өйткені, елде түйе жоқ, бәрі де 

тартып алынған, қырылған. Қазіргі адам біздің шешем екеуміздің осылайша 

алыстан сораң алдық, соны талғажу еттік дегенімізге сене қоймас. Сораңның 

талқанының дәмі әлі аузымда бар. Ал жағадағылардың түйесі болмағасын 

аумен нәпақа айырды. Емшектен келетін суға ау құрғанда аулайтыны: 

ақсерке(көксерке)—жеуге болатын балық. Қылжыр –дәмі жоқ, адамға тамақ 

болмайды, сорпасы да жоқ, бірақ аштықты тежейді.Қ арагөз, қылжыр 

дегендер бірге жүреді, жілігі татымайы, су татып тұрады. Құлтай деген де 
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(жер атауы да бар) уақ, жаман балықтың аты. «Балық бәсін алады» деген де 

астарлы сөз бар. «Соңына көп түсіп, қуалай берме, теңізге кетерсің» деген 

ұғымды білдіреді. 

 Елдің азаматтары ықтиярсыз теңізге балық аулауға кетеді. Кейде табыс 

болмағанда, екі қолын мұрнына тығып қайтады. Егер теңіз беттен беймезгіл 

желкемді қайық келе жатса(жазда), өлген адамды ғана жеткізеді. «Марсаға 

кетті» деген адамдар жаздың алты айында келмейді, мемлекеттің, колхоздың 

жоспарын орындау үшін теңізде жүреді. «Коржик» деп қайықтың бастығын 

айтады. Бір қайықта төрт-бес адам балық аулап жүреді. Теңіздің ішінде олар 

сияқты қайықпен балықты қабылдаушы(приемщик) жүреді, соған балығын 

тапсырады. Теңіз төсінде жалауша(флажок) көтереді, приемщик соны көріп 

келеді. Мысалға, Голощекин, Красный Долгинец, одан тереңіректе Құлалы, 

Сартастан 30 км жерде, Ақсу-Қолмышта  «Каганович» колхоздары, Кетіктен 

күнбатысқа қарай Каспий жағасымен Кендірліге дейін көптеген балық 

колхоздары болды. 

  Мен сөз етіп мадақтап отырған Жұмаш Сағындықовтың баласы 

зейнеткер Бекболат Жұмашевтің «Маңғыстау» газетінің 4 наурыз 2008-жылғы 

санында жарияланған «Көк теңіз бен балықтың тілін білген»(Жұмаш 

Сағындықовтың еңбегі ескерусіз қалды) деген мақаласынан осы арада сәл 

ғана үзінді келтірмекпін. Себебі, барлық әңгіме теңіз жағасы, балықшылық 

кәсібі төңірегінде және оған қатысты басшы-қосшы адамдар туралы болып 

отыр ғой. «Теңізде айлап жүретін балықшылардың туған жағалауға келуі – бір 

мереке. Міне, осы балықшылар кемесінен күртесін көтеріп менің әкем де түсіп 

жаттын. Ата-анасынан 6 жасында айрылған ол 13-ке жетпей-ақ үлкен теңізге 

шығуға мәжбүр болды. Сөйтіп, балықшы кәсібінің қыр-сырын ерте меңгеріп, 

өз заманында адал еңбегімен халқына қадірлі болды. Тіпті ауылдастары, 

жұмыстастары өзара «балық құдайы» деп те әзілдейтін еді. Сол Жұмекең, 

менің әкем Сағындықов Жұмаш,- деп жазады ол.-Балық аулаудың қыр-сырын 

әбден жетік біліп алған ол теңізге шығып балыққа ау салған езде алдына жан 

салмаған. Әкемді көргендердің әңгімесінен: «Ауларды қалай аударып салсаң 

да, балық жауып қалады. Жұмеке, сен нағыз балықтың құдайысың ғой, 

шіркін!» деп таңданатын. 

  Сол кезде балық шаруашылығын дамыту аясында бірнеше 

экспедицияларды басқарып, теңіздегі балықтардың түрлеріне сараптамалар 

жасап, олардың көшу карталарын(миграция рыб) жасақтауға тікелей араласты. 

  Әкем «Өзен жағалағанның өзегі талмайды» деген сөзді балаларына жиі 

айтушы еді. Соның әсері болы керек, екі бірдей ұлы балықтың оқуын бітіріп, 

Каспийдің балық өндірісінде елеулі еңбек етті. 

  Әкем Зұлқаш Баймырзаевпен кездеседі. Осы кездесу оның өміріне 

жаңа мағына береді. З.Баймырзаевтың тобында Ә.Жанкелдиннің 

тапсырмасымен қазақ жігіттерінен, оның ішінде балықшылар қатарынан 

Қызыл Армияға еріктілер жиналды, Жұмекеңнің ұйымдастырушылық қабілеті 

мен орыс тілін ана тіліндей меңгеруінің осы жерде көп пайдасы тиді. 
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  Еңбекқорлығы мен ұйымдастырушылық қабілеті еленіп, 1934 жылы 

Ж.Сағындықов «Голощекин»(Ортаеспе) балық колхозына директор болып 

тағайындалады. 1939 жылы «Рыбколхозсоюз» мекемесіне төраға болып 

сайланады. Бұл мекеменің құрамына 12 колхоз кірген. Содан көп ұзамай 

Баутиндегі «БазГосЛов» деген үлкен өндіріс мекемесінің төрағалығына 

ауыстырылады. 

  Жұмекеңнің балықтың теңіз айдынында көп жүзетін жерін таба білу 

қасиеті мен шаруашылықты білікті ұйымдастыра білуі көп ұзамай өз 

нәтижесін береді. 1940 жылы мемлекеттік жоспарды 500 пайызға орындағаны 

үшін Жұмаш Сағындықов пен Жазмағанбет Қызылбаев Москвада өтетін 

балық шаруашылығының көрмесіне жіберілді. Осы көрменің аясында өткен 

конференцияда Ж.Сағындықов орыс тілінде баяндама жасайды. Ауылдан 

келген қазақтың өз ойлары мен балық шаруашылығындағы жетістіктерін 

орысша таза баяндағанын тыңдаушылар жоғары бағалап, оған бір сиыр, алтын 

қол сағаты мен жазба машинкасын сыйлайды...» Бұл ып-рас, ақиқат сөз, ол 

тұйнағы бөлектеу жаралған адам еді. «Жақсының аты өлмейді» деген осы. 

Хан бол, қаншама деңгейдегі басшы бол, ертең оның бәрі де өтеді, есте 

қалмайды, бір күнгідей өте шығады, ал бір түйір ғана жақсылық пен қайырым 

жасасаң , ол ешқашан ұмытылмайды. Бұл – адамзат тірлігінің философиясы. 

Жалпы, «бүлікшіл» Адайды ол кездегі саясат билікке жолатпауға тырысты. 

Тіпті ауыл совет, колхоз бастығы, бригадир болатын жерлерге дейін адай 

азаматтарына жол жабық болды. 1934-35 жылдардан бастап жәйлап сең ери 

бастады. Ең мықты деген азаматтар аудан орталығы –Кетікке барып үлкен 

қызметтерге, саяси оқиғаларға араласты. Олардың барлығын сол Кетіктің 

жергілікті адамы деуге болмайды. Олардың бірқатары Маңғыстаудың ойы-

қыры, әр шалғайынан бақ сынауға барды. Бірақ, онда тек мықтылығынан ғана 

барып, қызмет жасады. 

  Жұмаш ақсақалдың айтқанындай, о заманда киімін жағаға шешіп, 

теңізден 1,5-2 км жерге дейін барып қысы-жазы балық аулау оңай емес. 

Әйткенмен, өлместің қамы емес пе? Ол кісінің балаларына «Өзен 

жағалағанның өзегі талмайды» деп айтуы сол кездің сөзі. Қаншама ел 

басындағы ауыр кезеңдерде де жаға бойлықта адамдар көп қырылмаған. Сол 

бір ауыр кезеңдерде Қаламқас-Жандауыр-Ортаеспеге көп адамдар Бозашы 

беттерінен қайыр да сұрап келді, көзім көрді. Беріштер де 19-ғасырдың 

үшінші ширегі, 1910 жылғы жұт, одан бергі қиын кезеңдерде Атырау беттен 

«тесік қайықпен» ағылып келіп, осы балығы көп, тайыз, жайлы Ортаеспе 

аймағына қоныс тепті. Олардың(Беріштердің) негізгі қонысы Қарабау-

Қаракөл ғой.Ол жақтан тамақ асырай алмай осынада келіп отырықшы 

жұртпен араласып-құраласып кетті. Негізгі кәсіптері балықшылық емес, 

қақпан, қалақ соғып, қайықтың айналасындағы заттарды жасады, темірден 

түйін түйіп, ағаштан бұйымдар жасаумен айналысты, соны тиын-тебенге, 

малға айырбастап күн көрді. Сондықтан да, яғни күні бойы балғасын 

тоқылдатып отыратын болғасын да  оларды «Тоқбақ-Беріш» деп атады. 
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Әйткенмен, бұл арада бір нәрсені айта кетуге тиіспін. «Екі Беріш кездессе, 

батырлығын айтады» деген сөздің жаны бар. Дегенмен, малдың үшеуі: қой, 

түйе, сиыр аша тұяқты, жылқы айыр тұяқты болатыны тәрізді, Маңғыстауды 

жерсінуге бірге келген екі үйден өрбіген Қаратоқай ағайындар жылқы мінезді, 

жылқы тұяқты, қатаңдау, дөңгелек тұяқты болатынын айтпай тұра алмаспын.  

Құлбарақ тұрған кезде басқа Беріштердің(жеті баулы Беріш) үні шығуы 

мүмкін емес. 

  Осы орайда оның серіктесі Сүйінғара екеуіне байланысты бір-ер  

оқиғаны ғана сәл шолып өтейін. Жандауыр,Керел, Ортаеспе деген атаулы 

аймақ(Қаламқас пен Қаражанбастың арасы) ата-бабадан Жарының Бектеміс 

тайпасының ата қонысы болған. Жандауыр –алғашқы орталығы да, 

Ортаеспеге содан кейін ауысқан. Еспе деген сөз қайраңнан су шығады дегенді 

білдіреді. Қолыңмен жерді шұқыласаң су шығады, бірақ теңіз жақын 

болғандықтан су ащылау  болады. Қаламқас тұрған жер Ауызеспе деп те 

аталды. Барлық қауымдар Бектеміс аталарының атында. Оң жағаға қарай 

Түрікменадай Тінейдің Тәңірберген тармағы қоныс тепсе, Қаламқастан ары 

қарай Құлметенде Қаратоқайлар, Құлбарақ та сонда болған. «Бозашы түбінен 

Кетікке қарай шыққан билерге Керелден шәй ішіп кету бұру емес» деген сөзде 

де мән бар. Өйткені, Керел-Жандауыр тоғыз жолдың торабы. Онда 

Астраханнан, ішкі қалалардан келген кемелердің тоқтайтын жері.  

Сүйінғараның аймақты билеп тұрған дәуірінде жаз жайлауы Үстірт, Жемнің 

бойы  болғанымен, күзгі-қысқы кезеңдерде ойға құлап, теңіз тұсында отырған. 

Осында Қаламқаста айтулы ұрыста қаза болған оның баласы Кежінің өлген 

жерінде кейінд бой көтерген күмбез тамы анадайдан көрінеді. Жандауыр мен 

Кежінің арасы -30 км. Бергі жағы-ащы теңіз, бір жағы тұщы теңіз. Қылы деген 

соның ортасында жер(су) бар(тізеден келетін теңіз, шалбарыңды шешіп алып 

жүрсең болады).Қылы 1940 жылға дейін сақталды. Өйткені, арғы теңіз сосын 

құймайтын болды. Бергі теңіз сорға айналды. Осы арада Тереңөзек, 

Қаршығалы деген де жерлер болды. Бұрындары бұл жерде шеті жоқ құс 

болушы еді, бөлдерке қайықпен жақындап келіп қаздарды қалпақпен ұрып 

алған кездеріміз де болған. Сорға айналған сордың үстімен түйемен де, атпен 

де талай өттік. 

  Хиуамен сауда-саттық жаз айларында жасалған. Хиуадан келе жатқан 

жолаушы Маната, Қаратүйе арқылы өтеді. Сүйінқара өз адамдарына(жолдағы 

Адай ауылдарының басшылары мен батырларына) сырттан келген 

саудагерлер мен жолаушылардан «Сүйінғара сыбағасын» сұрауға тапсырма 

беріп қойған. Сол замандарда алым-салық алуды орыстардан үйренген. 

Аймаққа қожалық еткен Сүйінғара хиуаның өзбектері, сарттары мен 

түрікмендерден «алым-салық» демей-ақ «Сүйінғара сыбағасын» алып 

отырған. Оны өзінің қара басы үшін, жекеменшігіне емес, бүтіндей елінің 

игілігі үшін талап етіп алып отырған. «Жел жағыңда панаңмын, Оң жағыңда 

панаңмын» деген. Сондықтан жау ала алмаған. Қырдан құлап елді шабайын 

десе жолда кес-кестеп жібермей Сүйінқара тұрған. Сүйінқара өзі бет-аузы 
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жалпақ, үлкен көзді, кең жауырынды, дауысы зор, сөйлескеннің өзінде жау 

шошитындай, аруақты –Қарқуардай болған... Сүйінқара барда Адайға, 

маңғыстаулықтарға ешкім де тізесін батыра алмаған. 

Сәттіғұлдың  «Досан батыр» толғауында: Иса болып Досанға айтатыны 

бар: 

  -Шетке кетттік шығынып, 

   Өзбек пен сартқа тығылып, 

   Бұл жүрістен не пайда?- 

деп күйзелетіні, елге баруға ұйғаратыны да бар.  

  Ал  Сүйінқараны қай жерінен кемітеміз, қалай күйзелтеміз деп 

аңдыған, Хиуа ханы Аллақұлдың  тапсырмасымен арнайы шыққан 3000 жау 

жасағының  шабуыл жасауға қолайлы күзгі-қысқы маусымда пайдаланып, 

қақаған боранда батырдың ауылын шауып, інісін(Кежіні), соңынан қуып 

барған(«аттанған Адай сегіз жүз...» Адай жасақтарының ішінде оның 

балалары Қуаналы мен Сатыбалдынының да қаза болатыны(Айсалқам мен 

Жансалқам деген қыздарын алып кетеді), осы шайқаста қасында 17 Беріштің 

батыры бар Құлбарақ батырдың да ерлікпен шейіт кететіні бар.  Ауылы, елі 

шабылған Сүйінқара өзі қолбасшы болып, қанды қырғын жасаған, кек 

қайырған.  

  Құлбарақтың өлімін Абыл ақын бас болып оның әкесі Табылдыға 

ескертеді. Жоқтау «ажалға өзі барып сүйкенгеннен...» деп аяқталады. «Батыр 

үйде туып, түзде өледі емес пе?! Адам өзі үшін туып, халқы, елі, жері үшін 

өлуге тиіс. Құлбарақ та осылайша шейіт кетті» деп жұбату айтады. Табылды: 

«Енді түсіндім, Абылжан. Менікі тек Адайға айтып отырған базынам ғой. Енді 

дұға оқылық» деп қиыстырған... 

  Түрікмендермен біршама тату тұрған  кездер де болған. Тіпті 

Сүйінғараның інісі Керек (аты да Керек, өзі де керек) жалпысы кетіп, азғантай 

қалып қойған түрікмендерді қорғаймын деп жүргенде, басқалары 

түрікмендерді шапқанда, ағайындар бірін-бірі өлтіріп, Керек те қаза болған... 

  ...Мен өзім жағада тұрсам да көп көк теңізге, мұзға барған жоқпын. 

Мен қағаз, кітапқа үйірсек, шамам келгенінше әптиек, Құран оқитын әдетке 

бейімдеу болдым. Әптиекті Жалғасбай деген молдадан оқыдым, Ержандай 

болмаса да, біршама білімді кісі еді. Сыртында қабы бар Құран біздің үйде 

керегенің басында ілулі тұрды. Құран – пайғамбарлардың, ғұламалардың 

мұрасы ғой. Шешем Орынның туған ағасы Темірбай молда болды, 

Құлметенде отырды. Темірбайдың тумаласы Сұраубай үлкен ақын, сол 

заманда, сол өңірде одан мықты ақын болған жоқ. «Сталин жолы», «Колхоз 

жолы» деген газеттерге Сәттіғұлмен айтысы шықты.     Мен комсомолға 

өткенде(1935-36 жылдар), «бұл терісін жамылған қу, бұл байдың баласы» деп 

қағазға жазған ба, брошюра-бетшеге шыққан ба, әйтеуір сондай болғаны рас. 

Бұл кезде Тұщықұдықтағы «Бірлік күш» колхозында Әзиза Іздібаев басшы 

болды. Руы Тоқтамыс, әйелінің аты –Мәрия. Соғыс басталған қарсаңда 

тумаластарымен бірге  «халық жауы» деп ұсталып кетті. Ол кездегі адамдар 
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кеңес үкіметін жақтамаған. Мысалы, Жұмасат(Ықсанның әкесі) кезінде болыс 

болған, патша үкіметі заманында соған қызмет жасаған  деп, баласы Ықсанды 

армияға алмады. Жұмысшы батальонына ғана алды.  

  1937 жылғы репрессия кезінде біздің Бектемістердің ішінде жазаға  

тартылғандары бар ма, білмеймін. Ол үшін үлкен ғалым, молда болу керек 

шығар. Мен 1934-35 жылдары  Нәркен деген кемпірді көріп, сөйлестім, руы 

Кеще, не Жеменей болуы керек, 1950 жылы қайтты. Соның әңгімесінен күйеуі 

Қосмағанбеттің орысқа қарсы күресіп, біраз орыстарды өлтіріп, Жандауырдан 

Сібірге айдалып кеткенін естідім.Жалпы Адай көшпелі ел саналғанымен жаға 

бойындағы елдің  өмір дағдысы одан өзгешерек болды.  Біздің ел әуелден 

арғы жақпен тығыз  байланыстағы, оқыған, мәдениетті, көзі ашық атанды. 

Үйшік(Гурьев), Айдархан(Астрахань), Шағадам(Красноводск), Махашқаламен 

барыс-келіс, алыс-беріс байланыста болды. Жаға бойлықтағы адамдар орысша 

сауатты болғаннан ба, «орыс болып кетіпті, әдет-ғұрпы да басқа, шашын алып 

тастайды, мұртын қияды, ұлы сөзде ұяттық жоқ, көтін кестірмейді, 

қандықшы» деген сияяқты әңгімелер де аз айтылған жоқ. Оразасы да, айты да 

басқаша болды. Бектемістер осы өңірде болған барлық оқиғалараға белсене 

қатысты, Сүйінғараның сарбаздары қатарында басым болды, Адай 

көтерілісіне белсене, білек түре қатысты. 

  Әйткенмен, негізгі тарихи оқиғалардың  ортасында болған Бектеміс 

тарихы басқалардан күрделірек екендігін айтпасқа болмайды. Жандауыр – сол 

желдің әуелгі аты. Одан кейін Керел, Бұрыншық деп те аталды. Бұл Каспийдің 

оң бетіндегі пристань болған. Астрахандықтар мен дағыстандықтар көп 

болды. Біздің адамдар кавказдықтарды ермелі деп те атаған. Мүмкін армян 

дегені, мүмкін білмейтін шығар. Құлтай деген де жер атауы бар. Құлтай –уақ, 

жаман балықтың аты, теңіз қайтып кеткен балшықтың ішінде қалған  

балықтың уақ баласы(тұқымы).  

   Жалпы ауыл шаруашылығымен отыратындарда жанжалдар анда-

санда, шанда-шанда ғана кездескен. Ал теңізі тайыз, қызыл балығы көп, суы 

тұщы(Волга, Жайық суымен араласады) өңір талайдың көз құртына айналған. 

Бұл жерге үйренген адамдар теңіз суын ілекерлеп, тұндырып іше берген. 

Қиыншылығы көп болғанмен, жақсы жер. Сол жақсылығынан болар, әлгі 

Кеңес үкіметі осы жерде үш ғасырдай мекендеген Бектемістерді, 

Түрікменадайдың Тіней-Тәңірбергенін, Қаратоқай Беріш үшеуін бордай 

тоздырып жіберді, елдігінен айырды, олар үшін бұл трагедия болды. 

Қаратоқайлардың дені теміржол бойын сағалап Атырауға қарай көптеп қоныс 

аударды. Тағы бір жағдайды айтайын. Осы жағадағы бір үлкен жанжалда 

қазақтар елу шақты орысты өлтіреді. Өйткені, олар да бұған дейін осы жерде 

сонша қазақты өлтіріп кеткен..Жалпы орыстар қазақты өздерінен төмен 

көрген, сауатсыз санаған. Әрине, орысша білмегені үшін ғой. Олар қазақтың 

ислам діні, араб жазуы бойынша сауаттылығын ескермеген. Қақтығыстар жиі 

болған. Кеңес үкіметі мұндай жанжалдарға қарсы тұрғанымен де, билік 

орыста болған, өздеріне бұрған. Кетікте де кент бастығынан бастап негізгі 
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басшыларды орыстардан қойған. Елу шақты адам өлгесін тағы да алты адам 

соңынан келеді. Оларды да өлтіреді. Олардың біреуі атып, Ізтілеу деген кісіні 

жаралайды. Жанайысов Өмірдің әкесі. Өзі кеме ішінде жараланған қалпында 

қалады. Дүрімді жауып тастайды. Дүрім – кеменің ішіне екі-үш метрге дейін 

төмен түсетін астыңғы жер. Күн салқын болған кездерде де соған түсіп, жеңіл 

жата кетеді. Әлгі қайық желкенін көтеріп кете береді.  Сөйтіп, теңіз ішіндегі 

кемелерге тап келеді. Өлі мен тірінің ішінде бір адам шығады. Ол адамды 

Жандауырдан тірілтіп алады. «Өздеріңе оқ атқан жерді білесің бе?» деп 

сұрайды. «Білем». «Табасың ба?» «Табам, бір адамды аттым, өлген жоқ», 

дейді. Кетіктен заң орындарының адамдары шығып, оқ тиген адамды 

құрықтайды, басқаларына да жапа шектіреді.  

Маңғыстауда Кеңес үкіметі орнай қоймайды...  

  Гурьевке оқуға кетуіме де сол әкемнің сөзі себепші болды. Менен 

үлкен баласы ауру, елде жағдай жоқ...Балық аулау да оңай кәсіп емес. Малдың 

бәрі кетті...Енді оқыған, тоқыған адам ғана қатарға қосылып, заманның алғы 

шебіндегі адам болатнынын ұғынды. Сөйтіп, жағаға келген кішкетай 

қайықпен Гурьевке жетіп, бір жылдық есесшілер курсына қабылдандым. 

  Зооветтехникумды бітіріп, ауылға 1940 жылдың 

хауысында(қарашасында) келдім. Әкем мұздың үстінде, балықта. Кейбір 

жылдары теңіздің қатуы дәлуге(қаңтар) дейін барады. Осы арада айта кетейін, 

осы күні жұрттың айтып жүргені дұрыс емес, қате. Бұрын он екі айдың аты 

басқаша болды, солай аталуы керек. 

 Әуелі жыл аттарын айтайын: тышқан, сиыр, барыс(менің туған 

жылым), қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. 

  Ай аттарына тоқталайын. Дәлу(бізде «тентек дәлу» дейді, аяз күшті, 

малыңды қырып кетеді), үт(«үт, жақсы болса –сүт, жаман болса-жұт), Сүт 

қайдан шығады десең, қазіргіше айтқанда қаңтарда, ақпанда, далада жабайы 

жүріп қайып кеткен түйелер тууы мүмкін. Жалпы үлек, бураны қолға ұстау 

керек. Буыршын тұқым бұзады, бірақ одан да бала туады. Бір үйге бір түйе 

туса, сол – сүт. Наурыз – ең ардақтысы. Жыл басы ол кезде наурыздың 1-нен 

саналған сияқты, сол 14 наурызға келетін болу керек. Бұл белгілі күнді Амал 

дейді, Наурыз мерекесін Шығыс елдерінің көпшілігі айрықша тойлайды. 

Сәуір(«Сәуір болмай, тәуір болмас»).  «Сәуір салуалды қыс, отамалы ойылған 

қыс, үркерлі айдың бәрі қыс, саратан(мамыр), зауза(маусым), сенен де 

қорқам» деген де сөз бар. Отамалы деген де сәуір, бірақ сәуірдің бас-жағы, 

сәуір болып туатын күндер әдетте боранға келеді. Ал мамыр айында бір күн 

тосыннан боран соғып желідегі мал ығып кеткенде, құлынымен бірге 

қырылып қалған кездері де болған. Шілденің негізгі аты - Әсет. Бірақ, қазақта 

«қырық күн шілде» деген сөз бар. «Сүмбіледе(тамыз) су суиды», ал мизанда 

сілбі(шөпке) түседі. Сілбі – жаңбыр болмаса да мейлі, мизан туғасын аспанға 

бұлт айналады. Жаңбыр болмаса да, шөптің басына ылғалдық белгісі(ылғал 

болмайды) болады. Шөп сол сілбімен жанданады, түбіне түскенде малға жеуге 

жақсы болады. Күн салқындайды. Аздап салқын болғанымен күн ашылған 
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кездерде «мизан-шуақ» дейді. Ақырапта(қазан) да солай. Хауыс(қараша), 

«Ақырап, хауыс, кәрі-құртаңды тауыс». Қыс қарсаңында кәрі мал-жандықты 

сойып азық қылған дұрыс деген сөз. Малды төбенің басына шығарма, ойға, 

сайға бақ, бір күн боран болса, мал қырылып қалады дейді ол кезде. Өйткені, 

көшпелі өмір, атам қазақтың бар тірлігі сол малмен байланысты. Нан, ұн 

мүлде болмаған кездерін жоғарыда айттым. Жеді – желтоқсан. Жеді, дәлу, үт 

– үш ай тоқсан болып саналады. 

  ...Ол кезде Гурьевтен Ортаеспеге тікелей қатынас жоқ. Колхоздың 

Гурьевке әдейі баратын көлігі жоқ. Әкім-қара Гурьевке бару үшін жылына 

бір-жар рет Кетіктен самолетке отырады(таудың басынан). Гурьевтен 

Красноводскіге пойызбен барып, одан бірде жаяу-жалпылап, бірде көлікке 

ілесіп, Кетікке жеттім. Ортаеспеде «Красный Долгинец» деген колхоз болды. 

Ортаеспеден күншығысқа қарай Ақеспе, Ұлыеспе(екі түрлі аты бар, бір аты 

«Үштал», себебі Астраханнан келген орыстар тал еккен, жұр «Үшталдан келе 

жатырмыз» деп айтты),,Жандауыр, Ауызеспе(Қаламқас) болып жалғасып кете 

береді. «Құлалы» деген де балықшы колхозы болды(аралда), негізінде 

Құланды, кезінде ол аралда құландардың жортып жүргенін көрген адамдар 

болған. Құланды деп айтыла-айтыла келе, Құлалыға айналып кеткен. Бәлкім, 

колхоз құрылып, ол Ортаеспеге қосылған кезде солай жазылып кетуі де 

мүмкін. Долгийде 2О-30 үй орыс болды, жергілікті адамдардың ішінде орысқа 

қыз беріп, қыз алысып, құдандаласқандары да бар. Кейін Ортаеспе де 

айтылмай, Қаражанбасқа айналды. Долгийден – Ортаеспе 40-50 км болса, 

одан Саға 7-8 км. шамасында. Кетіктен шыққан қалашылармен Долгийге, 

Жанбибі деген оқудан келе жатқан тағы бір қыз бар, соның апасының үйінде 

аялдадық. Сол кезде Ортаеспеге үш ат-шана жүрейін деп тұр деген хабар 

жетті. Күн батарда сол ат-шанамен Ортаеспеге жетіп, одан ары қарай жаяулап, 

түн ішінде Сағаға жеттім. Мен келердің алдында шешеміз естіген екен, мені 

түн ішінде даладан дауыс етіп жылап, құшақтап қарсы алды. Алдында баласы 

өлген, қалған балалары кішілеу, өзі науқас. Қысы-жазы мұздай теңізден балық 

аулау, тұрмыстың қиындығы оңай ма, мен келген соң оншақты күннен кейін, 

46 жасында дендеген науқастан көз жұмды. Өлерінен бір күн бұрын сандықты 

көрсетті. Аздап жинаған қызыл ондық ақшалары бар екен. Мені құшақтап 

жатып,  балаларын қимай бақиға аттанды. Таңға салым денесі мұздап сала 

берді...Ауыл-үйдің адамдары да келді, көмектесті. Көрші үйде Налық деген 

кісі бар еді, өзі Бектеміс ағайын(Құлтаны), ал әйелі Беріштің Қаратоқайы, аты 

Балжан. Налықтың өзі әкемізден үлкен болғанымен, екінші әйелі Балжан 

біздің шешемізден кіші, сіңлісі есепті болды. Налықтың бұрынғы әйелінен 

Әлмырза деген баласы(әйелі Сәнтөре), екінші әйелінен Ағлен, Апақай деген 

қыздары болды. Олардың барлығы біздің әкеміз сияқты қуғын-сүргінге 

ұшырамаған, бізден жағдайы жақсы еді, олармен жақынырақ байланыста 

болуымыздың бір себебі сол. Шешемізді «Күшік» қауымына апарып 

жерлесуге Налық та көмектесті. Тағы да айта кетейн, жаға бойлықта біздің 

әкеміз сияқты «әлді шаруаға» тартылып, жапа шеккендер саусақпен 
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санарлықтай еді. Біздің әкемізді әрі «үйінде малшы, жалшы» ұстаған деп те 

айыптады. Малы көп болғасын, оны бағуға көмектескен адамдар болды. 

Денебай деген Бектеміс  кісі біздің үйдің малын бақты, бір жағы туыс адам 

болғасын дәулетті ағайынның малын бағуға қол ұшын беріп, өз жағдайын да 

түзейін де ойлаған болар... 

  Сөйтіп, балалары үшін көп бейнет тартқан асыл анамызды қара жердің 

қойнына бердік. Қиналдық, жыладық, құлазыдық. Екі-үш айдан кейін теңізден 

әкеміз де келді. Ол жылап, біз қуанып қалдық. 

  1940 жылы Кетіктегі Маңғыстау ауданы екіге бөлініп, онда Шевченко 

ауданы қалды да, оған оншақты балықшы колхоздары біріктірілді. 

Ортаеспедегі «Путь к коммунизму» де соған қарады. Сол күнде Тұщықұдыққа 

жақын Кәрі деген жерде «Путь к коммунизму» колхозының аздап малы бар 

фермасы бар болатын. Сол Кәріден «1 май колхозы» құрылды, оған Ақсартов 

Сүйетбай төраға болды.Кәріде халық аз еді, колхоз уақытша болды(соғыс 

кезінде). Сосын Шебірдегі «Елтай» колхозымен біріктіліріліп, «1 май» 

колхозы атын сақтады, Бүркітбаев Қуатбай(Тоқтамыс) төраға болды. 

Тумаластар- атақты жылқышы Өрісбай Алданов, Төлесін Сәменов молда 

секілді белгілі адамдар осы Тоқтамыс ағайындар, Шебірден. 

  Мен осы Кәріде 1940 жылдан бастап ееспшілікке келдім, алғашқыда 

аты жоқтау, көп ұзамай дұрыс есепші болдым. Жаға бойлықтағылар мені 

оқуды тауысып келді деп бағалады. Ұзақ жылдар азап пен қудалау, бейнет 

тартқан әулетіміз енді ес жиямыз дей бергенде «неміс-фашистері біздің 

қасиетті Отанымызға соғыс ашты!» деген хабар да келіп жетті. Мен соғысқа 

осы Кәріден аттандым. Айта кетейін, Кәрінің маңында құмаршық өседі, оны 

жеген адам аш болмайды. Қызылқұмнан құмаршық жинау үшін де 20-30 км 

жаяулап, құмды кешіп барып аласың. Біздің үйді де осы құмаршық асырады. 

  Айта кетуім керек, жоғарыда сөз еткен «Путь к коммунизму» 

колхозында руы Беріш Құрақбаев Кентан төраға болды. Оразбекұлы 

Анайбектің туған апасы Кентанның әйелі болды. Анайбек Бектеміс-Ақжігіт, 

оның әйелі Сәнтай кемпір Темірбайдың қызы,шешеміз Орынның сіңлісі еді, 

Дабылды асырап алды. Біздің Бектемістің Жұма-Құлтанының Құлтанынан 

тарайтын, ел азаматттары Мауытбаев Масат(1895ж. туған), одан кейін немере 

інісі Матаев Жақсығат(1914-1915ж. туған) он бес жылдай осы колхозда төраға 

болды. Балықбай Серікбев(Тоқтарбайдың әкесі, 1900 ж. туған) селсовет 

төрағасы болды, көп сөйлемейтін, жеңіл әзіл айтатын кісі. Масат Ортаеспеден 

7-8 км шамасындағы Шайтанқалада да отырды, тастан салынған үлкен үйі 

болды. Бұлай аталуының бір себебі, мұнда кілең арақ ішетін адамдар көп 

болған. Осы орайда тағы бір белгілі кісіні еске алайын. 1943 жылы аудандық 

мал дәрігері болған, өзі халық емшісі Құнанорыс Қожық Сармағанбетовпен 

Масат екеуі жақсы байланыста, дос-жаран адамдар болды,  Қожықпен мен де 

біраз жылдар жолдас болдым. Қожықтың әкесі Сармағанбеттің әйелі Тәніш 

атақты сынықшы Несібектің туған қарындасы(бәлкім апасы) болды. Тигенде 

оншақты үй Құнанорыстар отырды. Масат пен Бектеміс Дәулетбаев Сақтап 
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кәмпескеден жиналған малдан жиналған(«Путь к коммунизмге» қарайтын, 

ферма есебінде) , суы мол, мал жайылымы жайлы Егдір-Шәудір жеріндегі 

шаруашылықты басқарды. С.Дәулетбаев кейін басқа да колхоздарға төрағалық 

етті, оның бірі кейін мен басқарған Жыңғылды. Бірақ мен басқарған кезде 

оның ауқымы Тұщыбек, Бекі, әрісі Ондыға дейін жетіп жатты. 

 Ондыға қатысты бір тарихи оқиғаны еске ала кетейін. Әйгілі азамат-

жазушымыз Әбіш Кекілбайдың туған жері. Әбіштің әкесі де мал баққан, 1941 

жылы соғысқа кеткен үш мыңның ішінде ол да бар, бірақ майданнан 

оралмаған, «қара қағаз» келген болар... 

 Оқиға  «Еспенбет қырғыны» деп аталады. Ондыда «Қырғын» деген 

қауым бар. Осында өздері оқытып жатқан, руы Бабақұл(Бәйімбет) 20 баланы 

өлтіріп, екі қыз бен екі нар түйені екі татар(ноғай)алып кеткен. Үсімейтін 

болуы үшін киіздерді де ала кеткен. Бұл ноғайлар бұрында да шөке атысып, 

торғайды атып бір көзін шығарған мерген болса керек. Айтулы мерген 

Есенияз батыр оларды қуып жетіп, бір көзін қысып жіберіп дәлдеп атқан. Екі 

нардың мойнының астына тығылған екі ноғайды да қағып түсірген... «Татар 

бар жерде қатер бар» деген сөз содан қалса керек... 

  Осы өңірде болған белгілі кісілерден Бектеміс Сарманов Төребайды 

айта кетуге тиіспін. Ол аса білікті, арабша-ескіше сауатты, 29 әріпті де, 42 

әріпті де, бұрынғының әңгімелерін де, тарихты да  жете білетін, сол арқылы 

қызметке араласқан, тергеуші, милиция болған, сөзі, құлқы жақсы адам. Елге 

жаны ашыған, жақсы көзқараста болған. Көптеген адамдарды ұстап алып 

келіп мойындатып, бірақ сотталып кетпейтіндей қылған. Әйткенмен, жеп 

отырған наны тергеушілік болған соң, заңға да сүйенетін кездері болады. 

 Айта кетейін, біздің Бектемістің (Ақжігіт) Оразовтар: Көшжан , Адыр, 

Елубаймен тумалас Өтей, Өтейдің балалары  Елжан, Ақберген деген 

кісілер(шешесінің аты Майса) сол жылдардың қиыншылығынан Гурьевтің 

теңіз жағасындағы Алғабас деген колхозға көшіп кетті. Сол Алғабасқа бір 

кездері мен жүрген колхозға үш-төрт ай шөп шаптырдым. Байқағаным, 

масаның көптігі шөп шаптырмайды екен. Мен Қызандағы «Еңбек» 

колхозының басқарма төрағасы едім. Машинаны Гурьевтегі автотрестен 

алдым. Ақшасы төлеулі тұрған машинаны алудың өзі қиын соқты, ол кезде 

Газик қой, онымен түк шаруа біте қоймайды. Ол кезде Маңғыстауда престеу 

болған жоқ. Оны сол барғанда Гурьевте үйрендік.  Кимешек сатады, соны 

бетіңе киіп аласың. Сосын жұмыстан кейін бас жуатын кезде кимешекті 

шешіп, біреу су құйып, үшінші бір адам масаны орамалмен қағып тұрады. 

Қағып тұрғанның өзінде маса жуындырмады. Бұрынғы адамдар несіне 

қиналсын, масасы көп болғанмен балығы да көп, күн көріп отыр-ды. Әрине, 

тыңнан барған адам шыдай алмайды... 

  ...Масат 1942 жылы соғыс жүріп жатқан кезде қашанғы әдетімен 

айқайлап жүріп «Ойбай, жаудың малы» дейді. Бейнет көріп жүргенде айтқан 

ғой. Қазақ өзінің үш қойын да жаудың малы дейді, Масекең «мал қырылды, 

бұл ел енді қайтеді, қалай күнелтеді» деп айта береді. Жақсы адам, аштан ел 
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өліп жатқасын, ауырып қиналғасын, халыққа жаны ашығаннан айтады. Ол 

заманға симайтын адам еді. Содан он жылға айдалып кете барған. Ол «Кеңес 

үкіметі жау, немістер жеңеді,КСРО құлайды» деген. Сосын «мен елге 

келгенде колхоздағы сары айғырды маған қойсын» деп түрмедегі адамдардың 

арасында да айтқан. Беделді, тарихты, көнелікті шежірені білетін, әңкітіп 

сөйлейтін адам. Барбол деген Есен Жеменей жеңгеміз болды, Жапырақ деген 

қызы, Санатбай деген баласы бар. 

  Тағы бір мысал.О заманда пішенді шөмеле қылып үйеді. Сыртынан 

өткен өлшеуші адам пәлен центнер деп қарайды. Бір жолы скирттің үстіне 

шығып қарағанда, шөп ойылып кеткен. Сөйтіп Іздібаев Майемердің әкесі 

содан сотталып кеткен... 

  1941 жылы тамызда Кәріден, үйден соғысқа кеттік. Фортта көлік 

келмей қалды, сосын мұз қатып қалды. Үш-төрт ай Фортта болдық. Күндіз 

казармадан суп, нан-тамаққа тойғызады, әскери қызметке дайындайды, кешке 

жататын үйді әркім өзі тауып алады. 1942 жылдың ақпаны туғасын-ақ теңіздің 

терең жақтарында мұз ери бастайды. Міне, осы мезгілде Маңғыстаудан 

алғашқы шақырумен 3000 адам майданға аттандық. Айта кетуім керек, Ибаш 

Жанболатовамен де жолдас болдық, ыссы кісі еді, райком хатшысы, 

райисполком төрайымы болды. Ибаштың күйеуі  бізбен  бір мезгілде майданға 

аттанғандардың ішінде болды, біз сияқты Сталинград шайқасына қатысып, 

ерлікпен қаза тапты. 

  1942 жылы Красноводск арқылы Соль-Илецкіге(Тұзтөбе, Орынбор 

облысы) жеттік. Үш айдай әскери дайындықтан өтіп, кіші командир 

атанғандардың қатарында болдым. Украинаның Суровикино деген стансасына 

тамызда бардық. Сол жерден 2-30 км оңтүстікке қарай жүріп, әуелгі аты 

Царицын, одан Сталинград, кейін Волгоград болып өзгерген  қаланы қорғауға 

әзір болдық. Ростовтан шұбырып кері шегініп келе жатқан Армияға 

көмектесуге алып барды, 196- атқыштар дивизиясы қатарында болдық. 

Немістердің қарқыны күштірек болды. Біздің жақтан өзі барып еркімен пленге 

түскендер де аз емес. Бір аузы жеңілдеу жігіт «біз бостан-босқа өле 

алмаймыз» деп қалды. Қасындағылар «Абайла, өлтіреді» деп жатты. 

Сталиннің «Бір адым шегінбе!» деген бұйрығы да қаһарлы, «өл!» деген сөзбен 

бірдей естілді. Өліспей-беріспейтін кескілескен айқастар жүрді. Алғашқыда 

біздің ұшағымыз аз болды. Неміс самолеттері аспанда қара қарғаша қаптап 

кетті. Қан судай ақты. Адам баласы көрмеген, құлақ естімеген шайқастар 

күнбе-күн, сағат сайын жүріп жатты. Бір күні кешке қарай қалың бидайдың 

ішінде қатты атыс болды. Арамыз тым жақын-тұғын. «Русь, Русь, сдавайся, 

мы победили, Сталинград капут!» деген сөздер анық естіліп 

жатты.Сталинград шайқасына қатысқандар нағыз батырлар еді, олардың көбі 

мерт кетті. Менімен бірге повесткамен Армияға шақырылған құрдасым Әзи 

көз алдымда оққа ұшты... Бізбен бірге аттанған, бірақ басқа дивизияда болған 

тумаласым Жетпісбайұлы Сынабай(Мамыттың туған ағасы) да қайтыс болды. 

Сынабайдың менімен жасы құрдас та айы кіші еді. Соғысқа дейін 
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ширақтығынан ауыл советке хатшы болып та , Балтөреге үйленіп те үлгерді.  

 Мен  қолымнан, өкпе тұсымнан оқ тиіп ауыр жараланып, есімді білмей 

дала госпиталіне, одан терең тылға түстім. Өкпемдегі оқты ота жасап алып 

тастады. «Направить в Дальный Восток» деп жатты. Соның бер жағындағы 

бір қаласына апарды, сонда 11 ай жаттым. Волгамен шығарып тар табанды 

темір жол салыпты, ол үлкен темір жолға шығады екен, немістер оны 

бомбалап тастапты, Кеңес үкіметі екінші темір жол салып, сонымен алып 

шықты. Сол мезгілде Сталиннен тәртіп болды, ауру адамдарды жаралы деп 

қайтаруға болмай депті. Бірақ, гарнизонный комиссия қарап «Снять с учета» 

деді.  Бірақ есептен шығарған жоқ, группа бермеді, «инвалид ВОВ» деп 

«литер» деген қағаз берді. «Получай, езжай домой» деді. Сонымен ауылға 

келдім. 

  Мен жараланғаннан соң жиырма шақты күннен кейін Кеңес әскерінің 

ғаламат  тактикалық соғыс өнерінің нәтижесінде немістер қоршауға алынып, 

фельдмаршал Паулюс бастаған тұтас Армиясы көптеген генералдары, 

офицерлері, солдаттарымен бірге қолға түсті. Бір байқағаным, біздің 

әскерлердің бұл жеңісіне жаңадан ойлап табылған «Катюша» қаруының күші 

әсер еткен сияқты. Бір жағы Батыс Европа, Англия, Америка, дүние жүзі деп 

айтуға болады, немістерді түбінде бізді осы құртады деп жаратпады. 

Гитлердің атағы қатты шығып тұрды. 

  Қыстың күні, ақпан айында босатты. Әлгі қағаздың пайдасы тиді. 

Гурьевке барып 1 ай күткім келмеді. Әкем: -Ақзер деген қарындасым Иранға 

Кеңес үкіметінен қашып барды. Күйеуі, Имамәди болу керек, Иранда бәрі 

өлген. Жаманадай Имамәдидің Шәмшәди деген баласы Шағадамда қойма 

бастығы деген еді. Сол есіме түсіп пойызбен Шағадамға жеттім. Шәмшәдидің 

үйін тауып бардым, айттым. «Ақзер деген апамның қайнысының үйі деп 

келдім», дедім. Әйелі бір аяқ қара суды құйып қойды. Жасаңдау адам екен. 

Құда оған қарағанда үлкендеу. 

  -Апа, жездең Иранда қалды, өлді,-деді. –Мен де сол жақта болдым, екі 

елдің келісімі болып, осы жаққа келдім,-деді. Әйелі құда-жекжат деп 

қабылдағысы келмеді ме,  тамақ бергісі келмеді ме, қайдам. Неге олай, оны 

білмедім. Болмайтынын көргесін кетіп қалдым. Қаланың ішінде бір жерді 

паналап, кеме іздедім. Теңіз жағасына барсам, біздің Маңғыстаудан бір-екі 

күннен кейін кеме келетінін естідім. Қазанғап деген ірі кісі кеме капитаны 

екен. Артынан оның бізбен рулас, әкемді білетін кісі екенін кейін білдім. 

Кеменің қасына келсем, ішінде әлі Армия жасына жетпеген үш жігіт отыр. 

  Қазанғап: 

  -Маған КГБ-ның тапсырмасы, тиым салған қағазы  бар. Мен Шағадам-

Кетік арасында адам таситын адам емеспін,-деп қатқылдау сөйледі. Ана 

балалар: осы кеме қайтды, үш күннен қалмас, ол кісі дүрімнің сыртында 

жүреді, біз ішінде жатамыз. Сізді жасырып қоямыз. Жол жүріп кеткесін сізді 

де, бізді де өлтіре алмас,-деді. Солай болды да қойды. Кеме(мотор) жүріп 

кетті. Жолда Қулы-Маяк деген жерге соқтық. Анау жігіттер: «Енді сізге 
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ештеңе қыла алмайды, шыға беріңіз»,-деді. Қулысын білмеймін, маяк теңізде 

жанып тұрады, ол кезде маяк –таң. Шықтым. Түрікменнің жері, сыртында мал 

көп екен. Дүкенге келдім. Жасы менен үлкен, тоқтасып қалған әйел екен. Мен 

басымда пилотка, үстімде гимнастерка, шалбарым да солай күйдемін. Әйел: 

«Қайдан келе жатырсың?»-деді. Айттым.  Ол ағаш үйге жүгіріп кетті де, бір 

таба пісулі тұрған нанды қолтығыма тыға қойды. Ол бір таба нанды талғажу 

етіп, мотормен Кетіктен келіп шықтық. Балдар да мені ашықтыратын, 

өлтіретін емес. Әрине, тамақ шамалы болды, бөлісіп жедік. Қазанғап маған, 

мен оған ештеңе айта алмадық. Баутиннен келіп шықтық. Сол жерде: «Е, 

Қазанғап ағаңмен келіпсің ғой,-дегенде оның да Бектеміс екенін білдім. 

Қолым мойныма асулы, адам аяитындай халдемін. КГБ-ның ол кезде 

аңдитыны, адам алдырмайтыны да рас. 

 Баутин деген – совет үкіметінің қойған аты, одан арғы замандағы аты –

Қарашекпен. Алғашқыда орыстар, кейін басқа да ұлттар, тіпті қазақтар да 

үстіне қара киім киіп(немесе қоңыр) балықшылықты кәсіп еткен. 

Қарашекпенде жарлы, жұмысшы адамдар тұрды. Балық, қыста мұз үстінен 

итбалық аулады. Кетікте әкімдер, малы барлар, олардың тумаластары, 

ақсүйектер тұрды. Ақкетіктегі адамдар әртүрлі топ өкілдері болды, онда зауыт 

салынып, орыстар, қазақтың да мектеп көргендері барды. Біздің тумаласымыз 

Құлынғарының қызы Күреңнің балалары саудада бастық болды. Жаңай 

Бәшентаев Оңғалидың баласы Айтмағанбет, жоғарыда айттым, фин, одан 

ҰОС-на кетіп оралмаған, соның әйелі Алданова Қарлығаш Бектемістің қызы 

еді артынан Жаманғара Оразалыға тұрмысқа шықты, ол сауданың бастығы 

болды. Жақсы көретін жігітім еді, балалы-шағалы болған шығар, білмеймін. 

  Кетіктен Таушыққа жаяу тарттым. Қаладан 10 км-дей шыққанда 

Таңбалы деген жерде атпен келе жатқан кемпірлеу әйелге кездестім(жасы 40-

50 шамасында). Ол: «Әй, бала, мінгес,-деді. Біраз жүргеннен кейін: «ата-

бабада жоқ еді, ер адам әйел адамға мінгесіп отырады деген, алдына отырып, 

бұйданы сен ұстап отыр»,-деді. Солай істедім. Таушыққа жақындағанда 

Қазбайыр деген жер бар, сол жерде әйел жөніне кетті. Мен сау болсын айтып, 

«мына тұрған Таушық қой, жетем»,-дедім. Ол кезде жаспын ғой, әлгі әйелдің 

руы, кімнің қызы екенін сұрап, жазып алмаппын. Ақыл жетпеген шығар, бір 

жағы қолым да асулы. Таушықта жездеміз Ақжанов Ізтұрғанның үйіне келдім. 

Таушықта ол кезде дәріні тасып тау қопарып жатқан кез. От беріп, өзі кері 

қашып кетсе болды. Таушықта сөйтіп тастан үй, қоралар салынып жатты.  

Қопарған тас фундаментке жарады. Кірпішті Форттан әкелді. Осы жерде 

Айтбатыров Тәжік(тумаласымыз Қаншаның күйеуі) сауданың кішілеу, тамақ 

асырағандай қызметінде болды. Таушықтан ауылға жету ел іші болғандықтан 

онша қиын болды деп айта алмаймын. Ауылдағылардың да, менің де 

қуанышымда шек болған жоқ. Ауданда болғанымда ауданаралық военком 

Миронов айтты: «Бір алты айды Кетіктегі дәрігер Сорокин беріпті ғой, сосын 

Гурьевке жіберем, комисия қарап, қала алсаң, қаласың. Оларға да адам тауып 

жібер деп жатыр ғой. Кеңес үкіметі пополнениені қайдан табады, группа 
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бермеуі де содан»-деді. 

  Енді 55 жыл отасқан жұбайым Дарайы Ұлықпанқызымен арадағы 

таныстықтың жайына тоқталып өтейін. 1943 жылы Таушыққа келіп, одан 

Шетпеге қарай атпен шығып келем. Бір кезде артжағымнан бір қыз келді де, 

атымның сауырынан тартып жіберді. Сосын:  

 -Денің дұрыс па өзі, атың да, өзің де бірдей екенсің,-деді. Менің 

атымның жуас, нашар екені де рас, оқ тиген қолыммен атымның тартпасын да 

әрең тартып келем. 

 -Менің атым Пәни,-деді әлгі қыз.- Менің Шайырда жігітім бар, қазір 

Жыңғылдыдан ары қарай Шайырға бұрылып кетемін. Мына қыздың басы бос, 

дүкенші, қоржынында шәй-секері бар, Түрікменадай. Біз жәй жүре 

алмаймыз... 

 Сосын тағы да: 

 -Жыңғылдыда бізге шәй ішкізетіндей үйің бар ма?-деп те қойды. 

Жыңғылдыда ол кезде колхоз төрағасы Сақтап Дәулетбаев ағамыз еді. Бірақ, 

«ағамның үйі бар» деп айта алмадым. Қыздар шауып кете барды. 

 Кешкісін Шетпедегі ағамыз Есжанов Қуантқанның үйіне мен де келіп 

жеттім. Армияға кетпей тұрғанда үйлес болдық. Жеңгеміз Өрік(Ақөрік, 

Жеменей—Бөкен қызы)мәз. Құшақтап, «қалай тауып келдің» деп қуанып 

жатыр. Түнде Қуантқан ағам да келді, қатты адам еді, тергеуші. Екеуі де: 

«Біздің үйді қайдан таптың?»-деді. Үш қыздың «жырын» айттым. Өрік: 

атыңды бос жіберме, басына жем іліп қоямын, таңетең тұрғызып жіберем, 9-

да Ақтөбеге(Ұштағанның бір аты) сол қызға барып кел. Ол біздің үйге келіп 

жүрген қыз,-деді. 

 Ұштағанда «Қызылқорған» колхозы, Ақтөбе-Итқарада «Жаңақорған» 

колхозы болды, арасы жақын, ауыл Советі бір. Осы жерге Адай көтерілісіне 

қатысқан 40-50 адамды қамап осында алып келген. Ақтөбеде Масат әулие бар. 

Ал Жабағы-Сазда нақты атақты Бұхарада оқып алып келген Түрікменадай 

Нұрнияз ахун бар. Бәли ауылы жарлы  болғанымен де, Нұрнияз бастаған 

көптеген білімді молдалары болды. Құмға қауын-қарбыз екті. Бір жыл сонда 

болдық. Дүйсембі Алматыдан КазГУ-ді бітіріп келген соң, сонда мұғалім 

болды. Дарайы: «Тумаласың керек болмады ғой, кіретін үйі де жоқ, артынан 

барайық»,-деді. 1956 жылы қыста сонда ағаш үйде отырдық. Қараша айында 

барған адамға жерүйлік тас, ағашты кім бере қойсын. Қызы советтің 

секретары кісі болды. Шамамен Дарайы танитын еді, көрші отырған, солармен 

араласып тұрдық. 1957-де Дүйсенбі Бүкілодақтық фестивальге Москваға кетті. 

Біз сол кезде Шебірге көштік. 

 Жеңгеміз айтқандай, келсем Дарайы дүкенде тұр екен. Бір-бірімізге 

жалтақтап тұр едік, сол кезде бір қатын келе қалды. 

 -Мынауың кім?-деді. 

 -Қызылсудан келіп жүрген адам ғой,-деді Дарайы. Тағы бір адам келді. 

Оған да солай деді.  Күн сәске түс болып қалды. 

 Дарайы: «Мен сені үйге апарып шәй бере алмаймын,-деді.-Осыдан 10 
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км жерде сиыр бағып отырған Беріштің әйелі, Аққоян деген апаң бар, Бозашы 

жақтан, Жарының Тоқтамысы. 

  Сегіз арыс Жары заманында туыс, бір жерде отырған, әуелгіде бір-

бірінен қыз  алмаған. Тек көршілерден, Жеменейден алды. Дарайы: «керемет 

болса, сендерді ылғи да мақтап отырған тумаласыңның үйінен барып шәй іш», 

деді. 

 -Ал біз кездесеміз бе? 

 -Мен пәлен күндері отчетпен барам,-деді.Кездесіп, үйленеміз 

дегенімде, «Құда ертіп кел» деді дарайы. «Менің құдам жоқ», дедім. Ол кезде 

шешем өліп қалған еді. «Онда ағамның үйіне бар, сол еріп келеді», деді. Үлкен 

ағасы Қонысбайдың үйіне барып қондым. Дарайының айтуымен бір молда 

кісінің үйіне барып жолықтық. Дарайы: сол кісі сенің де, менің де 

айтқанымды тыңдайды, деді. Молда білгір, ұяң кісі екен, некемізді қиды. 

Дарайы да өз тумаластары сияқты жартылай молда болған, намаз оқыды. 

Маған алғаш кездескенде: «Намаз оқисың бба, әйтпесе қосылуға болмайды», 

деді. Ауылға келгесін Ортаеспедегі Қарағұл деген молдадан алып, екі-үш әйет 

оқып үйрендім. Дарайыдан кем болмайын, артық болайын дедім. Дарайының 

намзға әлі келетін, 6-класты иә бітірген, иә бітірмеген, бірақ сауатты. Он сегіз 

жасынан бастап дүкенші, сельпоға мүше болған. Ол кезде әйел адамдардың 

еті тірі болса, жұмысқа алды, заманы солай, әйелдерге теңдік деп келді ғой. 

Мен 7-класты үздік бітірдім, жазған қағазым да, сана-игілігім де дұрыс болып 

тұрды.  

  Мен осы өзім Дарайыға үйленген 1943 жылы ферма бастық болдым. 

Сол жылы Шебірден қоныс аударып Ақтау-Қолтыққа келдік. Оңайжан ол 

кезде әлім-берім жігіт болып қалған, інісі Оңалбай да бар. Әкесі Сармұрза 

Есжанов бұрында колхоз басқарған, енді жұмысшы батальонынан келген кезі, 

кемпірі-Кіпия жеңгеміз көріпкел, емші кісі. 20-30-дай қой алып, осында алты 

үй көшіп келіп отырдық. Бір жағы тамақ асыраудың қамы. Екі қойшы бар: 

Ерсары, Қармыс Қосбармақовтар, 500 қойды бағуға келді. Бұл кезде Шебірде 

мал жайылымына жер болмады. Сондықтан колхоз бастығының таңдағаны 

осы жер өте от болды. Қойды сауып, ірімшік-құрт қайнатып, меспен қойдың 

сүтін шайқайды, содан май түседі. Колхоздың талап ететіні де май, тиімді. 

Үйлер бір жағы сауыншылықпен айналысады. Біздің әкеміз де мал бағысады. 

Колхоз еңбеккүн санайды, ақша алмайсың. Борышыңды мойныңа жазып 

қояды. Мойының колхозға байлаулы болады. Борышты болса, колхоздан 

шығармайды, сотқа береді.  

 Қысқа қарай Сартасқа(Шытша) көшіп, одан Маната арқылы Үстіртке 

шықтық. Сонда бір-екі жыл қошқардың күйетін алғанша болдық. Кетті-

Сынды деген құлаудан құлап, Ақтөбе-Ұштағанның арғы жағындағы 

Қызылсуға бардық. Ғұлама геолог Размағанбеттің мешіті тұрған жер. 

Қызылсуда қыс қыстап, жазда Шебірдегі колхоз оталығына көшіп келдік. Мен 

аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің  аудан бойынша зоотехнигі деген 

қызметке келдім. Оған «Жаңа адым»(Ақшымырау), «Жас бірлік»(Жиделі, 
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мұнда Бердіғалидың әкесі Шолан Сранов төраға болды, қоңсы отырдық), 

Қызандағы біріккен «Еңбек», «Талап» колхоздары қарады. 

  Бірде Ермешов деген Маңғыстау ауданының прокуроры(Ташықта) 

жаздыкүні қой, қысты күні жылқы сұрады. Алдында Ақтау-Қолтықта 

болғанымызда да осыны айтқан. Мен Ермешовке: 

 -Мен бере алмаймын. Колхоз бастығынан сұраңыз,-дедім. Өзіме сендім, 

қылмысым жоқ, соғыстан келіп тұрған сарбазбын, жаралымын. Сол Ақтау-

Қолтықта болған кезде менің қарауымдағы екі қойшы бір қойды сойып алған. 

Сол жерде екі әйел керісіп, қойдың сойылғаны жарыққа шыққан. Сөйтіп, 

Ерсары мен Қармысты аз жылға(төрт жыл) соттап жіберді. 1945 жылғы 

Жеңістен кейінгі қаулымен жартысын алып тастап босатты. 

 Содан кейін Ермешов: 

 -Сенің қарауыңдағы екі қойшының мал сойып отырғанына 

немкеттілікпен қарадыңыз, 111 статья бар, қоғамдық мүлікке менікі емес деп 

қараған туралы. Сенің жеген-жемегенің керек емес,-деп соңымнан қалмады. 

Әуелі Гурьевтің түрмесіне, одан Сарайшыққа(Жайықтың саласында) апарды. 

Алаштың орталық қаласы болған атақты жер. Сол жерде менен жастары 

үлкен, білімді, правосы да жоғары, саяси да адамдар болды. «Сарайшық – 

бүкіл Қазақстанға ортақ жер, бірақ он екі ата Байұлының жері» деген 

әңгімелер айтылып отырды. 1945ж. амнистия(кешірім) болғанда бәрі босап 

кетті. Сарайшықта плантацияға (қауын-қарбыз, помидор, қияр,т.б. егіледі) 

қарауыл болдым. Салулы үйі бар, бірақ ол жерде халық жоқ. Оншақты адам 

қарауыл болдық. Жылымыз жеңіл болғандықтан  жеңіл жұмысқа салып 

қойды. Мен Үкіметтің кешірімімен 1947 жылдың басында(қаңтарда) босадым. 

Сосын қалған өмірімде ілгіш болған жоқ. Тек жақсы жағына қарай бола берді. 

  1946 жылы 56 жасында көп тауқымет көрген әкеміз бақиға аттанды. 

Тұщықұдықтың уақ құмына, «Қапам» әулиеге жерленді. Басына бестасымен 

құлпытас қойылды. Бестас – арысы жүз, берісі 50 тас болады. Көбіне жұрт 

саман кірпішен басып қояды. Мен 100 қаралды тасты Қайнарбай деген Бөкен 

кісіге кестірдім. Бір күні Гурьевтен облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының бастығы келді. Мен Қаратөбедегі «Еңбек», «Талап», «Жас 

бірлік», «Жаңа адым» колхоздарының аудан бойынша зоотехнигімін. Желтов 

деген орыс келді, жағдай жасадым, тамағын ішіп үйде жатты. Сол кісіден 

мініп келген машинасын сұрадым, берді. Тасты апарып қойған –Дарайы. 

Жолдан Кәріге соғып, шешемнің ағасы Темірбайдың қызы Сәнтайдың күйеуі 

Анайбекті ертіп «Қапам» әулиеге жеткізді. Елу шақты қызғылт тас –бестасты 

қоюдың өз жолы бар. Суды меспен апарады. Сонымен азғантай балшық илеп, 

тас пен тасты ұштастырады. Бұл перзенттік бір парыз-белгіміз әлі сол 

қалпында тұр. Бұл -1950-жылдар. 

  Бірақ, елдің жағдайы соғыстан кейін де түзеліп кете қоймады. Адайға 

жасалған теріс те өктем саясат елдің ойранын шығарды. Небір жақсы-

жайсаңдар сол құйтырқы саясаттың құрбаны болды. Соның кері әсері 50-

жылдардың ортасына дейін салқынын тигізіп келеді. Одан кейін де 
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Маңғыстауды түрікменге бермекші болған Хрущевтің солақай саясаты да 

жалғасты(«Маленков берген байталды, Хрущев келіп қайта алды»). 

 Тіпті күні кешегі 1949-50 жылдардың өзінде жоқшылықтан, аштан 

өлген адамдар аз болған жоқ. Әрине, 1949 жылдан бастап сәл жеңілдей түсті.  

Сол жылдары, мәселен, Қаналиев Сейдахмет деген кісі руы Кенже, 

ашуланшақтау, тентектеу, қызылдау, бірақ жақсы кісі еді(Жанұзақ деген 

баласы бар) өлді ауырып, негізінде аштықтан өлді. 

  1951 жылғы қоянның әсері, қардың қалың түскенінен 

аудандағы(Таушық) дайын тұрған ұнды ауылға жеткізуге мүмкіндік болмады. 

Содан үш түйеге екі қаптан 6 қап астықты тиеп келді. Үлкен шеккі дұрыс 

көрсетпейді, кіші шеккі бұзық, содан табақтың бетін тегіс қылып, үш қап 

астықты Қызандағы ел бөліп алғаны есімде. 

  Шал-кемпірі, бала-шағасы көп үйлерде тіптен қиын болды. Бізге 

қарағанда 5-10 қойы, 1-2 түйесі барлар малын сойып жеді. «Еңбек» 

колхозының төрағасы, менімен құрдас  Райымбердиев Бектұрған деген кісінің 

бала-шағасы көп еді, қатты қиналды. Мініп жүрген аты өліп қалды. Қолында 

үлкен кісілері де бар еді. Және қыс аяқталғанда жұмыстан шығып қалды. 

Ашаршылық болғанда одан артық не болсын. Ол кезде «Еңбек» колхозынан 

«Талап» бөлініп шықты да, Шабаев Өмірхан бастық, мен зоотехник болдым. 

 Тарихтың тегершігі Бектемістерді және олармен қоңсылас болған 

Түрікменадайдың Тінейі мен Қаратоқай Берішті тәлкекке салды десе 

болғандай. 1952-53 жылдары Жандауыр-Құлтай-Ортаеспе өңіріне әскери 

аймақ (Военная зона-Бұрыншық) келіп орнықты. Ол КСРО-ның әскери-

стратегиялық мақсаттарына байланысты ма, әлде балықты алып Мәскеуге 

жөнелтуді құпия ұстауға байланысты ма, ол жағын дәл айту қиын. Өйткені, 

құпияның кілті ашылған жоқ. 1956-жылдары ол жерден, ата-бабалары үш 

ғасырдай отырған атамекеннен ішкі департацияға(күшпен көшірілген) 

ұшыраған әлгі рулар бала-шаға, тіпті итіне дейін қыңсылай дауыс шығарып, 

заманағ лағнет айтып үдере көшті. Бастапқыда олардың денін 

Сартасқа(Шиліқұдық)көшіп келген баяғы «Путь к коммунизмуға» 

топтастырды. Сол жерде әйгілі Ержан хазірет отырды. Халықтың ұтқаны 

Ержанды төңіректеп, біраз діни-имандылық дәп-дәстүрді ұғынды. Өкінішке 

қарай, кәсіп болмай, тамақ асыраудың қиындығынан, бұл ағайындар 

Маңғыстаудың ойының әр тарабына тарап кетті.Ұмытпасам, аудан әкімінің 

қолға алуымен әр ауылға он-оннан бөлініп кетті. Сөйтіп, өлкедегі басқа рулар 

өз жерінде тұтас отырса, бұл үш ру табанынан айрылып, елдігін жойды. Қай 

заманның ұрпағы да «У ішсең руыңмен» деген сөзді де, «Өзге жерде сұлтан 

болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген сөздерді де ұмытпағаны жөн. Ағайынды, 

жеті атасын, қазақтың тарихын танып, білмеген адам «қарға тамырлы қазақ» 

екендігін де ұмытып кетуі мүмкін. 

  Бозашының қатқыл түбіне қар түссе, аяғына тұсау түсті деген осы. 

Сонда да Дәулеталы-Кеще, Жеменей отырған  жерінен(Қызанда –Кеще, 

Жиделіде-Дәулеталы, Ақшымырауда – Кенже мен Бөкен, Есен мен Бәйбіше 
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Жеменейлер)  ажыраған жоқ. Осында Игібаев Жолдыбай деген кісі колхоздың 

төрағасы әрі атбегі болды. Бір әңгімеде Өтежан Алшымбаев менен: «Сенің 

келінің Бәйбіше Игібаев Жолдыбайдың қызы ма?» деп сұрады. Онысы рас еді, 

қолымдағы келінім Құлыншақ Жолдыбайдың қызы, ұстаз, ақылды, сабырлы, 

мен үшін туған жан десем де болады. Сол бала-келіндердің аялап бағып-қағып 

келе жатқанының арқасында осындай ұзақ жас жасаған болармын, сірә.  

       

ӘДЕТ-ҒҰРПЫҢ – ӘРІҢ, АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ 

 

Қазақ тілінің тағдыры мемлекеттік қамқорлыққа алынды. Шектеусіз 

қуаныш! Орыс тілі ұлтаралық қатынастар тілі болды. Ынта қояр ықылас! 

Басқа тілдерді де құрметтейміз. Санаға сәуле ұялатар сара салт. Міне, бұдан 

біздің әрқайсысымызға қазақ тілінің өрістей баюына жаппай атсалысу тиіс 

екені түсінікті. Қазақ тілінің беделін көтеру үшін оның қолдану ауқымын, 

сөйлеуде болсын, іс-қағаздарының жүргізілуінде болсын, әсіресе, Ақтау 

қаласында, оның ірілі-уақты мекемелерінде, партия, совет орындарында осы 

бастан іске асыра бастау керек. Облыс орталықтарында үлкен-үлкен жиындар 

қазақ тілінде өткізілу қажет. Өйткені үлкен басшылар өздері бас болып қазақ 

тіліне мән бермесе, басқалардың мән беруі екіталай. Сондықтан 1993 жылдың 

қаңтарының келуіне дейін осы бастан кірісе беру жөн. Осыған орай 

облысымыздың аудан орталықтарында, селоларындағы мектептерде қазақ 

тілімен қатар орыс тілін жетілдіре оқыту айрықша міндет болу шарт. Өйткені 

орыс тілі Отанымызда және сыртқы елде байланыс тілі. 

Ал, Шевченко(Ақтау) қаласында қазақша балабақша, мектептің елеулі 

жүйесін жасау керек. Бұл қаланың оқу бөліміне, қазақ-орысы аралас 

мектептерін екі тілде де білетін кадрлардан іріктеп орналастыру қажеттігі 

туындайтыны өзінен-өзі түсінікті. 

Бұл қазақ тілін мемлекеттік тіл деп айтумен бар шаруа бітпейді. Қазақ 

болу үшін, оның мемлекеттік тілі болу үшін ежелден, ата-бабадан 

қалыптасқан мәдениетті, әдет-ғұрыпты білу, сыйлау, тұтыну міндет сарасы. 

Біз сол ата-бабадан қалыптасып келіп, 1928-1930 жылдан бастап 

әміршілдікпен жойылған мәдениетіміз бен әдет-ғұрпымызды қайта түлетуге 

кірісер мүмкіндіктеміз, кезең  тұсына келдік. Қайта құру бұған толық жол 

ашты. Құпия ештеме жоқ, бәрі жария болды.  

- Қыз ұзату мен келін түсіру салтына назар салып көрелік. Бұрын қызды 

қалыңдық ретінде ата-аналар айттырып, құда түсіп отырды. Қалың мал беріп, 

қалың мал алды. Қыз ұзатудың айналасындағы осы екі жағдайдың екеуін де 

өзім жеке-дара жақтамаймын. Ол дұрыс емес. Қыз сүйгеніне баруы, жас жігіт 

сүйгенін алуы – бұл жүректің қалауы. Заң да, халық та оны қорғауға міндетті. 

Ал, осы екі жағдайдан басқа қыз ұзату, келін түсіруге  қатысты әдет-ғұрып, 

салт-дәстүрлерді халықтық қалпында қайта өмірге келтіру  үлкендерге де, 

жастарға да міндет. Осы кезде қыздың ұзатылуынан гөрі, ешкімге білдірмей, 

айтпай кетуі әдетке айналды. Құдаласу келін келгеннен  кейін басталатын рет 
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пайда болды. Жастарға ұсынарым: қыз да, ұл да сүйгенін таңдау өмірдің заңы.  

Бірақ, жас жігіт те, қыз да бәрін біле бермейді. Өйткені олар жас қой. 

Олардың туыстары, аға-жеңгелері, ата-аналары бар. Оларға алдағы істің, өзара 

келісімнің шет жағасын айтып, кеңесу керек. «Кеңесіп пішкен тон келте 

болмайды». Дана халық түйіні бұл! Абзалы, жігіт құда жағына қыз жіберуі 

дұрыс. Қыз жағы болсын,  жігіт жағы болсын жастар келіскеннен кейін түрлі 

сылтаулар айтып құдалықты кешіктірмеу парыз. Күйеуге қашып кеткеннен 

гөрі ата-ананың батасын, ағайын-туманың, ел-жұртының «алдыңнан ақ күн 

тусын» деген алғысын алып, ұзату тойының  қызығына кенеліп жөнелгеннің 

жөні бөлек, тәлімі кемел. Ұзатылу, өзге табалдырықты аттау, отау құру өмірде 

бірақ рет. Үйлену, ұзатылу тойы.  Жастық өмірде бұған тең келер қуаныш, 

салтанат болар ма! Жігітке құда ертіп келіншек алуға барып тойлау, түн 

қатып, түс қашпай-ақ келіншек әкеліп беташар, үлкен той өткізу қандай 

бақыт! Осыны жастар ескеруі керек. Ата-баба салты деген осы! 

Қалың мал сұрау кісілікке де, өмірге де жат. Қызы тұрмыс құрған әулет 

қызына жасау, төсек-орын, енші беретін жоралғы бар. Келін түсірген жақ қыз 

берген  құда-жұртына аянбай сыйлық беруі де ежелден бар дағды. Бұл дүние 

алу үшін емес, екі жақтың құдалары арасында берік сыйластық болу үшін 

қажет. Қазақ «құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық» деп бекер айтпаған ғой! 

Жастардың, әсіресе, қалалық жерде айырылысып   кетуі жиі кездеседі. 

Мұның да түпкі тамыры ата-анамен келісіп,  келіспеуден болса керек. 

Көптеген келіндер келісімен бөлек үй болуды қалайды. Бұл ата 

дәстүріне қайшы құбылыс. Қазақта, әсіресе,  Маңғыстауда бала-келінге  жанұя 

құрамында 3-5 жыл өтпей бөлек үй етіп енші бермеген. Қазіргі заман 

жағдайында, жұмыс бабына қарай бірнеше баласы бар ата-аналар үлкені, 

ортаншылары, кішісі болсын бір бала-келінін қолына алып қалып, басқасына 

енші берсе ол уақытқа икемделгендік, өмірдің заңы. «Ағайын тату болса ат 

көп, абысын тату болса ас көп» деген ғой. Бір үйде, яғни бір ата-ана қолында 

екі-үш келін болса ол бәрінен де қызық! Сыймайтын, сыйыспайтын не бар. 

Қазіргі заманда көңіл сыйса, үй кең ғой. Қазақ дәмтүр-дағдысында ер мен 

әйелдің айрылысып кетуі оқыс оқиға болып есептелген. Бұл  қоғамдық мәнге 

ие салт, дәстүр. Осыны тұрмысқа  түбегейлі орнықтыруға  әрбір азамат, 

жанұя, ұжым ат салысулары тиіс. Оғаштыққа кедергілер, тосқауылдар жасау 

қажет. Ата-баба салтында балаларыңа әлимент төле де айырылыса бер 

демеген. Заңды неке болу керек. Ажырасуға мұсылман діні де қарсы. Түптеп 

келгенде адамгершілікке тәрбиелеудің ұтымды жолдары  осы іспетті. Өйткені 

әлимент алып, әкесіз тәрбиеленген баладан болашақта қандай адам шықпақ! 

Ғылыми талдау, зерттеулер де мұның елеулі зардабын дәлелдеп беруде емес 

пе! 

Қазақтар арасында да әке-шешесін қарттар үйіне тапсырып құтылу 

фактілері кездесуде. Бұл қазақ үшін айтар ауызға, естір құлыққа айып. 

Маңғыстаулықтар болып мұны айыптауымыз – азаматтығымыз, намысқа 

кіршіксіздігіміз. Аймағымызда кәрияларға арналған қарттар үйі салынбайтын 
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болсын. Ата-анасына безбүйрек бала-келіндер «Маңғыстау», «Социалистік 

Қазақстан», аудандық газетте көп талқысына алынып, жұртшылық тезіне 

тартылып, сотына берілсін. Міне, жанұя бірлігін, тыныштығын қорғауға 

осылай кіріскен айып болмасы кәміл. 

Бұрынғылар «Қызға қырық үйден тыю» деген ғой. Қазір заман жаңа, 

қыз бен жігіт үйден шықпасын деген пікірден аулақпын. Бірақ, таңға дейін 

көшеде, әсіресе, қыз баланың қыдырып жүруі ұлттық ерекшелігімізге кіреуке, 

қиянат. Ата-ана, аға-жеңге, қыз бала тәрбиесіне баса көңіл бөлуі жанұялық 

парыз. 

Қазақта күн сайын алғаш көргенде кіші адам өзінен үлкен ер адамға 

«ассалаумағаликум» деп салем береді де, үлкен адам «уағаликіміссәлем» 

дейді. Әйелдер, келіндер атасы, енесі, қайнағасына – (өз руласының бәріне), 

абысынына иіліп тізесін бүгіп салем етеді. Жас әйелдер үлкеннің үйіне 

кіргенде иіліп сәлем береді, пейіл-ізет көрсетеді. Жас әйелдер анығын білмесе, 

ер адамға қолын беріп көріспейді. 

Жасы үлкендердің айтқаны кішілер үшін орындауға  міндет болған. 

Өрескел қылмыс емес, дау-жанжалдарды ақсақалдар шешіп, бітістіріп 

отырған. «Қиямет күні көршіден», «Ағайынның аты озғанша, ауылдастың 

тайы озсын» деген мақал бар. Бұл да ауылдас, көрші елмен татулықты 

үндейді. Біріне екіншісі көмектесуге тиістілікке шақырады. Ауылдас адамдар 

бірінің бірі той-садақасынан қалмаған, материалдық, моральдық жағынан 

көмектескен. Күшімен де көмек берген. 

Жаңа түскен келінді шақырып есік көрсетіп қонағасы берген. Адамы 

қаза болған жанұяны шақырып, қонақ етіп «көңілін алған». «Әйелі өлсе 

жылулас, малы өлсе қызылдас» болған. Жасы үлкенді, жақсыны сыйлау, 

көргені көптен ақыл алу керек. Үлкендер алдында жастар, оның ішінде 

әйелдер, қыздар тақылдап сөйлеп, сөз бөлу әдепсіздік саналған. Осылар, осы 

тектес қазақтың әдет-ғұрыптарын іске асыруға жұмылсақ, қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл болуын, әдет-ғұрпымен нығайтар едік. 

Ата-дәстүрінде бізде үй-жанұяға әке-ер адам 70 жасқа дейін қожалық 

еткен. Жетпістен кейін бірте-бірте үй-жанұя қожалығы ер баласына ауысып 

отырған. Әміршілдік заманы біздің осы дәстүрімізді де шайқалтты. Үй 

қожалығына әйел адамдар да тайталас түсетін теріс әдет қалыптасты. Мұнан 

арылу қажет. Фамилиямен қатар үй-жанұя қожалығы ер адамда болуы 

Заңдылыққа, шарттылыққа айналуы ләзім! 

Тамақ ішіп болғаннан кейін ас қайыру да қазақ ғұрпы. Бұ да кез келген 

жерден ішіп-жеп тарап кете бермей жанұя мүшелері асқа бірге жиналып, бірге 

аяқтауға мойынұсындыратын бірлікке бағыштаушы әдет! 

Киім киюде де бірқатар өзгерістер болуы қажет деп есептеймін. Қазақ 

болып тілімізді мемлекеттік болуға, Заң жүзінде қол жеткіздік. Киім киюде 

қазақ болмауымыз орынсыз. Қызмет бабындағы киім кию қазіргі жағдайын 

сақтаса, ол бөтен емес. Қызмет уақыты 7 сағат, 7-8 сағат ұйқыға кетер, он 

сағатта ұлттық өрнекте киінсе, неге дұрыс болмайды! Бұл өте сәнді, сүйкімді 
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болар еді. Мол көйлек, мол бешпент киген жөн. Тойларға қызылды-жасылды 

киімдер, үкілі тақия кию керек. Біз қазір тек наурыз тойында ғана ала-құла 

киетін болдық. Бұл жеткіліксіз. Қазақша киіну үшін қалада да, ауылда да 

қомбинаттар жанынан қосымша цех ашқан жөн. Оның кімге зияны бар, өзін 

ақтайды. Қыз-келіндеріміздің боянып, шашын қиып жүруін қазаққа тән 

көрініс дей алмаймыз. 

Қуаныш тойлары да жақсы, жаңаша түлейді. Расында да қазақта той көп 

болған. Әмірге бала кезде жарыс қаЗаң, кіндік кесу, қалжа әкелу, бесікке салу, 

сәби қырқынан шыққаннан кейін «ит көйлек тастар» қаз-қаз басқанда тұсау 

кесу, қарын шашын алу, жасқа шыққанда туған күні тойлары. Одан әрі бала-

бақшаға, мектепке бару, сүндет тойлары жалғасады. Уақытқа қарай мектеп 

бітіру, оқуға түсу, бітіру, еңбекке араласу, армия қатарына кету, келу 

тойларын өткізу өмірге енді. Жанұялы қуаныштан тыс жұртшылықтың 

наурыз, айт тойлары да бар. Осының бәрінде де ұлттық киім киіну 

жарасымды. Қазір бұған жағдай да бар. Саясатта қолдайды. 

Діннің адам тәрбиесіндегі орнын қалпына келтіруге үкіметіміз қарсы 

емес, қамқорлық жасауда. Біріншіден қаза болған адамды ақырғы сапарға 

құрметпен шығарып салу, кәделі күндерін атау, мазар тұрғызу жөн. Қорыта 

айтқанда «елі» ата-дәстүрімен жөнелтілуі толық іске асуы керек. 

Мемлекеттік тіліміз қазақша, тәртіптілігіміз мұсылманша болғаны 

абзал. Олар: ұрлық қылма, өтірік айтпа, жала жаппа, кісі сыртынан ғайбат 

етпе, жатып ішер масыл болма, өнерді үйрен, мұсылманға «арамды» 

пайдаланба, кісі ақысын жеме, бармын деп аспа, таспа, пақырға жең ұшын 

бер, тағы басқа. 

Жастарға үлкенді сыйлау, өмірді көрген барлық жағында әдет-

ғұрыптарды жалықпай үйрену міндетті, ал үлкендер үйретуге әзір тұруы 

абзал. Мен, қазіргі жастардың тәртіп жағдайын кінәламаймын. Аға буынды 

сталиндік әміршілдік, брежневтік тоқырау кезеңдері 70 жыл бойы теріс 

тәрбиеге мәжбүр етті ғой. Ал, қайта құру бәрін қазір жөнге келтіруде. 

Сондықтан жастар кезеңі саясатын, тәрбиесін ықыласымен қабыл алып 

қолдаулары қажет. Қонақ сыйлау сияқты жақсы әдетіміз тағы бар. «Қазақ 

еншісі – қонақ қабылдау» деген нақыл бар ғой. Сол әдетіміз жалғаса берсін. 

Қазақ болу, қазақ тілін құрметтеу үшін бұрынғы ақын-жырау, 

домбырашы, күйші, қобызшы, термешілердің өнерін, данқын жоғары көтеру 

үлкен міндет. Қазақ болғымыз келеді. Бірақ оған кейбір Заң актілер 

үйлеспейді, совет орындарының құлық-ынтасы да пәлендей емес. Айталық, 

Әріпов деген фамилияны Әріпұлы деп жазғызбайды. Немесе немерелерінің 

фамилиясын Бисембіұлы деп жазуға кұқы жоқ. Бүкіл әулет, үрім-бұтақ бір 

ғана атақты иеленіп қала баруы керек. Бұл біздің ұлттық қасиетімізге жат. 

Туыстық, жанұялық ара жігімізді сақтауға қиянат. Әміршілдік заңымен көріне 

зорлық жасау, намысқа тию осы емес пе! Осынау көпшіліктің аузында болса 

да, шешілмей келе жатқан, кішкентай болса да, үлкенге айналған проблеманы 

облыстық атқару комитеті шеше алады деп ойлаймыз. 
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Қаланың қандай мекеме, кәсіпорындарының болса да адресі, аталуы 

қазақша жазылуы керек. Аэропорттарда, автобустарда және басқа да сауда, 

қоғамдық тамақтандыру орындарында, қонақ үйлерінде, кассаларда ең әуелі 

қазақ тілінде қатынас жасалып, қызметпен қамтылуы қазіргі күн талабы. 

Қазақ тілі мемлекеттік тіл болды деп осы тектес қағидалар іске асса ғана айта 

аламыз. Қазақстанда қазақ тілін бірінші орынға қойып, іске асыруға орыс 

ұлты, өзге ұлт ағайындар да қарсы болмас, көмектесер. Ал, таза орысша 

білетін қазақтардың өзі, өз ана тілін меңгермесе одан артық ұят, әбестік болар 

ма! 

Әдет-ғұрпың - әрің, ана тілің - арың. Міне, дана халқымыз өз ұрпағына 

осылай деп үн қатады. Парыз жүгін пайымдайды. Адамдармен жүргізілетін 

сан қырлы жұмыстардың алтын арқауларының бір тіні болып әдет-ғұрыпты, 

салт-дәстүрді, ұлттық тілді қадірлеу, мақтаныш тұту тартылуы қажет-ақ. 

Қайта құру әкелген жаңалықтар мен жақсылықтарды ұтымды 

пайдаланып, оған баршамыздың қалтқысыз қызмет етіп, қолдауымыз биік 

парыз. 

 

ЖАДЫМЫЗДАҒЫДАН ЖАСТАР ЖАҢЫЛМАСЫН 

 

«Жаңа өмірде» Маңғыстау облыстық Советі атқару комитетінің халық 

ақыны Қашаған Күржіманұлының 150 жылдық мерейтойын өткізу туралы 

шешімі жарияланды. Бұл шешімге бүкіл түбек халқы қуанышты.  

Осы нөмірде еңбек ардагері Т.Отаралиев пен ССРО Журналистер 

одағының мүшесі, әрі Қашекеңнің туысы Б.Байекеевтің «Адай тегі туралы 

аңыз» деген Қашағанның өлеңі жарияланды. Өлеңді жинап сақтаған Мұхит 

Оспановқа да, жариялаған екі азаматқа да ризашылығымды білдіремін. 

Байұлының (Қыдырқожаның) бір баласы Таз Қашқынбайға «Адай тегі 

туралы» Қашекеңнің толғау дастаны Адай тегі туралы бұдан басқа өсек-

аяңдардың түп-тамырына балта шабады. Өлеңнен үзінді келтірейін: 

Мен айтайын бабамнан, 

Жанби мен Татан анамнан, 

Қандырайын хабардан, 

Адам ата о баста, 

Топырақтан жаралған. 

Оны артық жаратқан, 

Он сегіз мың ғаламнан, 

Туыппыз Әнес бабадан, 

Атамыз сол тараған, 

Ғазірет Ғайса пайғамбар,  

Атасыз туған анадан.  

Дүйім баян кеткесін,  

Алты жыл анық өткесін,  

Шыңғыс туып арқардан,  
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Күндей балқып тарқаған,  

Одан туып барша хан,  

Халқына әділ қараған,  

Бұрынғы өткен жақсыдан,  

Бұл шежіре, жәдігер,  

Қағида болып қалыпты-ай.  

Он төрт қабат аспан жер,  

Жаратылған нұрдан деп,  

Атамыз Сафи Салолла,  

Ғазіреті пейіш пайғамбар,  

Бір шөлмектің ішінен,  

Рахым еткен күшінен,  

Бір тамшы тамған судан деп.  

Ғазіреті Ғайсаны  

Мәрия ерсіз туған деп,  

Тілегі қабыл пендеге,  

Ғайыптан дәулет болған деп,  

Жарқыраған сәулеге,  

Сарай іші толған деп.  

Су бетінен «қаймақ» жеп,  

Балапан тапқан қаз бен қу,  

Құлақ салсаң, сөзіме,  

Зейін қойсаң өзіме,  

Топырақ пен күлге аунап,  

Жұмыртқа тапқан тауық бар.  

Құдіреті күшті Құдайым,  

Көрсетіп тұр ғой көзіне,  

Баяғы сыбай Төрекем,  

Қызын алып берді де,  

Үй болмаққа бекіндім.  

Ақ сүйек еді атамыз,  

Тазбен бір-ді батамыз,  

Тұзағың тілде болса егер,  

Қапысын тауып матаңыз.  

Туған анам тақыл-ды,  

Адам болған ақылды,  

Жан жібітер сөзімнен,  

Алыстатпаған жақынды.  

Аржағы тектіден тараған,  

Аузына халық қараған, 

Білгенге Адай асылдың,  

Нәсілі нұрдан жаралған.  

Осы бір сөздер көңілімде,  
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Бұрынғы өткен үлкеннен,  

Қағида болып қаланған,  

Шежіре болып жазылған.  

Тілім түзу бағытты,  

Көңілімде зерек қалыпты,  

Андыған жақын-алысты,  

Болжаған кисық-шалысты,  

Бұрынғы қарт атамның сөздерін,  

Құлағым естіп, көз көргенін,  

Осындай құралды жерге келгенде,  

Шығарып жүрмін халыққа,-деген екен Қашекем. 

Бұл сөзге Қашқымбай да тоқтаған. Осыдан жүз жылдан әріректе  

айтылған Адай тегі туралы дастанды Байұлы ғана емес, бүкіл Алшын,  тіпті 

қазақ мақұлдаған. Осы уақытта «батыс облыстанмын» десек,  «ие Адай 

екенсіз ғой» дейді бүкіл қазақ. 

Он екі ата Байұлының (Қыдырқожаның) бірі - Таз. Осы Таз руынан   

шыққан атақты би, әрі ақын Қашқымбай Адайға жиен болады екен.  Сол 

Қашқымбай Үкіметке кінәлі болуына байланысты жер ауады да, араға бірнеше 

жыл салып елге оралады. Үлкен жәрмеңке жиында Адайдың билері - 

азаматтарымен кездеседі. Адай билері Қашқымбайды кінәлі болып жер ауып 

келгенін бетіне салық етіп, осы сіз соңғы жылдары жоғалып кеттіңіз, қайда 

бардыңыз, не көріп, не білдіңіз деп әзіл-шыны аралас қағытқан екен. Сонда 

Қашқымбай ақын кідірместен Адай - Таз сүт егіз едім туыстан. Мені кез 

келген қазақ егізің Адайдың әкесі кім деп жүргізбеді. Содан ұялып 2-3 жыл 

егізім Адайдың әкесін іздедім. Бірақ, таппадым деген екен. 

Осы сөзден жеңілген Адай билері қос атпен адам жіберіп суырып салма 

Қашаған ақынды алдырып, Қашқымбайдың сөзіне дәлелді жауап қайтару 

қажеттігін айтады. Қашаған Күржіманұлы Қашқымбай ақынға асқан 

шеберлікпен сол бойда жауап толғау айтқан. Сол толғаудан жоғарыда үзінді 

келтірдім. Бұл толғауға Қашқымбай да, барлық жиынға қатысушылар да 

тоқтаған ғой. Бұл Қашағанның қарсыласын бәсекеде тапқырлықпен жеңуі еді. 

Бірақ та Адай тегінің Адам-Ата хауанадан бері қарай жаратылысқа сәйкес 

ақиқаты бар екені шын. 

Адай  – Қараш Ыбырай Құлбайұлының толғау шежіресінде «Адай тегі» 

былай баяндалған. Алшын бабамыздан Әлімқожа (Әлім), Байқожа, 

Қыдырқожа туған. Байқожа қалмақтар қолынан өліп, артында балалары - Ата, 

Қалпақ, Естай, Елтай қалады. Ата да жаудан өледі. Одан Темір атты бала 

қалды. Қалпақ пен Естай да жау қолынан өлді. Екеуінің де әйелі жүкті еді. 

Босанған соң Естай баласына Беріш, Қалпақ баласына Таз деп ат қояды. 

Бұның алдында Қыдырқожа малға қоныс іздеп өзге жаққа көшіп кетіп өз 

туыстарынан қол үзген. Ал бұрынғы қоныста отырып қалған тумаластарының 

көбі жоғарыда айтылғандай жау қолынан (қалмақтардан) қаза табады да, аң 

аулап жүріп аман қалған батыр Елтай екі бірдей жеңгелерін ертіп Қыдырқожа 
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ауылын іздеп жолға шығады. Аяғы ауыр жеңгелерінің жүруі қиын болған соң 

оларға мол етіп аң етін дайындап береді де, бір бұлақтың қасында қалдырып, 

аман болса қайтып оралармын деп өзі ілгері кетеді. 

Осылай келе жатып қалмақтардың жойқын шабуылынан аса батырлығы 

арқасында бір ауылды құтқарып қалады. Осы кезде бұл ауылдың азаматтары 

басқа бір ауылға тойға кетіп, қару ұстар кісі болмай шығады. Әлгі жігіттің 

ерлігіне қатты риза болған бәйбіше бойжеткен қызы Қанбибіні Елтайға беруге 

сөз береді де, ауыл иесі оралғаннан кейін болған жайды баян етіп, қызын 

беруге екеуі өзара келіседі. 

Елтайдын жау шапқыншылығынан аман алып қалған бұл ауыл 

Қыдырқожаның ауылы еді. Жөн сұраса келгенде Елтай оның ағасы 

Байғожаның баласы болып шығады. Солай бола тұрса да бір емшекті ембесе 

екі жасты қосуға болады деген шариғат Заңы бойынша Қанбибіні Елтайға 

қосады. Елтайдан Адай туады. Ақырында жауға кетіп Елтай да елге 

оралмайды. Адай өмірге келгеннен көп ұзамай анасы Қанбибі де дүниеден 

өтеді де, нәрестені Таздың анасы емшек беріп асырайды. Сөйтіп, Адай мен 

Таз сүт егіз деген сөз осыдан шығады. 

Сонымен Байғожаның төрт немересі - Есентемір, Беріш, Таз, Адай 

Қыдырқожа балалары болып кетеді де, өзінен туған Сұлтансиық, Бақтысиық, 

Қыдырсиықтан тараған Алаша, Байбақты, Қызылқұрт, Масқар Тана, Жаппас, 

Шеркеш, Ысық  болып он екі Ата Байұлын құрайды. 

1990 жылы 20 қарашада «Жаңа өмір» газетінде Төрәлі Отаралиевтің 

«Сегіз арыс Адай» деген мақаласы шықты. Мақала жазылуын жөн санаймын. 

Бірақ «Адайдың үлкені - Құдайке, кішісі Келімберді. Осы екі атамыздың 

бірінің аты әуелде Құдай еді, кішісінің аты Келімберді емес, Келінберді еді» 

деп бұрын естілмеген жаңа тарих жазылуын қалай түсінуге болады? 

Менің өзім 70-ке келдім. Соның 50 жылын жұмыс жасай жүріп, әңгіме 

тындаумен өткіздім. Әрине, бәрін біліп алған жоқпын. Қырымқұл Өміров 

Назардан, Олжашы Қалпақтан, Мендалиев Алшыннан, Мауытбаев Масаттан, 

Кеще Құлмұханнан, Қуанов Аяштан, Жұбаев Құлшықтан естіп, тағы басқа да 

әңгімешіл жақсыларды тыңдадым. Қазір 90 жастағы Өрісбай мен 

Бүркітбайдан та тыңдап жүрмін. Бірде-бір әңгіме сөзде, өлең- жырда Адайдың 

екі баласы Құдай, Келінберді деген сөз естімедім.  

Ата-баба тарихын, Маңғыстау түбегінің тарихын білген жөн. Бірақ анық 

білмей газет бетінде сөйлеуді жөн көрмеймін. Соның ішінде де 150 жылдығы 

тойланғалы отырған Қашекеңнен артық «Адай тегін дәлелдеуді, сонымен 

қатар «Қашекемнің бабасының әуелгі аты Құдай еді» деп көрсетуді жөн 

демеймін. Біз бұлай жаза берсек қазіргі адамдарды, жастарды  адастырамыз 

ғой. 

Мен бұл мақаланы оқырмандар газет бетінде өз пікірін айтып сөйлесін, 

көп болып, «кеңесіп пішкен тон келте болмайды» дегенді ескеріп жаздым. 

1990 ж. 
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ӘЛІБИІ ХАЛҚЫМНЫҢ 

 

Тар кез, тайғақ кешуде ел есінде қалғандай еңбек етіп, нар жүгін 

арқалаған жандар халық құрметіне бөленіп, ол атадан балаға я жалғаса береді. 

Сондай биік құрмет иесі - Әліби Тоғжанұлы Жангелдинді бұл аймақта «Біздің 

Әлеке» деп атайды. Әлекеңнің о Маңғыстау тарихына сіңген қандай игілікті 

ісі болды? Белгілі оқиғаның кейбір жәйттеріне тоқталайын.  Әліби 

Жангелдинге ұлы көсем мандат беріп, Түркістан майданына көмекке бөлінген 

мол қаражат, қару-жарақ, оқ-дәрі, киім, дәрі-дәрмек сияқты заттарды қорғап, 

алып баратын отряд бөлінеді. Сол отрядтың қомандирінің бірі 

Ф.Кумбатовичтің осы жорық, ауыр сапар кезінде жазған естелігінде 

Әлекеңнің тамаша ерлігін, асқан адамгершілігін, алған бетінен қайтпайтын 

қайсарлығын, халыққа деген сенімін паш етеді. 

Біз әуелі Пензада, соңында Тамбовта комиссар Ә.Жангелдинді 

қорғайтын немістер мен венгерлерден, югослав, сербтерден бір жүз кісідей 

отряд құрдық деп көрсетеді ол. Кідірмей-ақ Қазақ даласының төтенше 

комиссары Ә.Жангелдин, Торғайдағы атқару комитетінің мүшелері 20 

адамнан құралған шағын отрядпен келіп жетті. Бізге 60 миллион сом ақша мен 

қымбат мүлікті қорғау міндеті жүктелді. Біз жүрер қарсаңда Торғай 

комиссариатында өте қолайсыз жағдайлар туғаны, қауіпті, сенімсіз адамдар 

Советте пайда болғаны жайлы хабар алынды. Бұл комиссарды да, бізді де 

қатты аландатты. 

Отряд Саратовқа, одан Царицынға келді. Царицынның қақпасы алдында 

красновшылармен ұрыс жүріп жатты. «Саратов» параходымен Астраханьға 

келгенде күтпеген жерден қонтрреволюциялық бүлікшілермен айқаса кеттік. 

Қаланың шағын қызыл гвардияшыларымен, жұмысшыларымен бірге қоян-

қолтық күш қосып, Кремльді жаудан тазарттық. Осы шайқаста комиссар 

Волков пен 3 кеме қомандасынан айырылдық. Үлкен дағдарыс, аландау 

басталды. Жалғыз сенген Красноводск, Орта Азия жолы жабылған. Енді 

қандай шешімдер қабылдау керектігі талқыға түсті. 

Бұл сапар бүтін қазақ халқының, Түркістан майданының тағдырын 

щешетін сәттер болғандықтан, кейін қайтуға болмайтындығына бәрінін де 

сенімі мол еді. Бірақ жол қайда, айнала жау арасынан қалай өтуге болады, 

белгісіз. 

Ә.Жангелдиннің қасында естелікте көрсетілгендей, Торғай Советінің 

біраз мүшелері бар-ды. Олардан құралған төтенше советтің нағыз дағдарып 

тұрған шағында қиын түйінді шешкен Астраханьда жалданып жұмыс жасап 

жатқан бір топ Маңғыстау балықшылары болды. Олар Маңғыстауға бастап 

баратынын, еріктілер қатарына жазылатынын айтты, тіпті Шалқарға дейін де 

басшылар табылатынына отрядтың көзін жеткізді. Осы бір мәселені 

шешкеннен кейін «Саратов» кемесінен ауысып «Мехди», «Абаси» кемелеріне 

отырып, отряд 23 тамызда Форд-Александровскіге келіп жетеді. 
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«Кеме жағаға жақындағанша демін ішіне тартып, дыбыссыз жүріп 

келеді. Жағаға токтадық та кеменің Қызыл жалауын жоғары көтердік. Бірер 

сағат ішінде Александровск портында Совет үкіметі орнады». (Жиенбаев С., 

Орта мектептерге, рабфактарға арналған мазмұндама 1940, «Каспий 

кешкенде»). 25 тамызда Форттан шығып, Құланды аралына келгенде, 

жолбасшы табылмай бір күн тоқтап, араларында толқу басталады. Бірақ сәтіне 

қарай осы жерде екі балықшы кездесіп (оның бірі Бектеміс Бөлтеков Әйтім, 

екіншісі Беріш Тарғынов Мұқамбет), осылардың бастауымен бұлар Орта 

Еспе-Жандауыр қойнауына қарай тартады. Біраз жауынгерлер теңіз ауруымен 

жатып қалады. Буранчукке келісімен таныс емес ел ішіне барлаушы жіберіп 

Мұқамбет Тарғыновпен белгісіз жердің географиялық жағдайын, халықтың 

саяси-экономиқалық жәйін білу керек болды. Соның нәтижесінде экспедиция 

әрі қарай қозғала беруге келіседі. Кеме жағаға жақын тайызға токтайды, бірақ 

жел кұбылып, ағын үйіріліп тұрғандықтан тайызға отырып қалмау үшін кеме 

үнемі жұмыс істеп түрады. 3 қыркүйекте кемедегі заттарды қайықтарға тиеп, 

жағаға түсіре бастайды. Ауыр жағдайды түсінген отрядтың кейбір мүшелері 

комиссарға бұдан ілгері жүрмейтінін айтып, біраз таластан кейін 40 адам 

кемеге қайта мінеді. Оның ішінде рота қомандирі Қайпеш және серб Стево 

Сендиев болды. Жағадағы балықшы қазақтар жалаңаш, жалаңаяқ, киімдері 

жыртық, алба-жұлба бола тұрса да, денсаулықтары күшті, жанып тұрған 

жастар екен. 

Комиссар жүк таситын, көлік күтетін жұмысшы табуға бар күшін 

салады. Бірақ арбаға түсіп жегіліп көрмеген түйе мен аттарды үйрету, құмды 

жерде арбамен жүру көп қиындық келтіреді. Дегенмен, комиссардың 

салқынқандылығы, төзімділігі оның бәрін жеңеді, тіпті далада кухняны 

тастауға тура келгенде адамдар қанша тұнжырады десеңізші! Арба кіндігіне 

дейін ауыр жүк артқан түйелер тізесіне дейін құмға кіріп, 50-100 метрге 

жетпей аударылып жатса, бұған адам төзер ме? Осы қиыншылықтарды 

ортасында жүрген комиссар Жангелдин ештеңе көрмегендей, бізді шатырына 

шақырып, Бозашы жарты аралының управителі болған биік бойлы ақ сақалды 

пысық адаммен таныстырды. Ол қымызбен сыйлады, бұл бізге күш берді. 

Осыдан кейін-ақ барлық жұмыс жандана бастағанымен, серб комунарларының 

арасында теңізбен Россияға қайтып кетуге әрекет жасағандар шыға бастады. 

Бұл өте қолайсыз жағдай еді. Қорғаушы отрядты былай қойғанда қомандирлер 

арасында комиссардан кейін қайтуды талап еткендер де көрінді. Бұл кезде 

комиссар күні-түні елбасшыларымен сөйлесіп, халықпен съезд өткізіп, 

еріктілерді үйретіп, транспортқа түйе, аткөлік, жұмысшыларды жасақтаумен 

айналысып, мұрынынан шаншыла жұмыс істейді. Осындай жаңа заманның 

жаңалығы басталып жатқанда, сербтер кейін қайтамыз деп қанша талап қойса 

да Маңғыстау халқына сенген Ә. Жангелдин олардың тілін тауып,  ілгері 

жүретін барлық даярлықты тиянақты етіп ұйымдастыра біліп, ыссыда да, 

суықта да, жаңбырда да күніне 25-30 километр жер алып, жүріп отырады. 
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Қаратөбе - Мәстекте штаб құрған Әлекең алдымен ақсақалдармен кеңес 

өткізіп, әр болыстан өкілдер белгіледі. Солардың қатарына Құтжан 

Самалиқов, Бижан Қаражанов, Қуан Қоданов, Қастабан Сүйінов еріктілер 

жинау, кірекеш жалдау, съезге адам шақыру міндеттерін мойындарына алады. 

Сөйтіп, еңбекшілердің «Әліби сиязы» өтті. Ревком сайланды. 

Бүкіл Бозашы халқы Ә. Жангелдин отрядына адам, күш-көлік, тағы 

басқа қолдан келгенімен аянбай көмек көрсетті. Мәселен, Қарашолақов 

Қоңырбас, Шахатов Жұмалы, тағы басқалар отрядты Шалқарға дейін аман-

есен жеткізушілердің бірі болды. 

Ал, бүтін Бозашы халқын аяғынан тік тұрғызып, ұйымдастырып, осы 

әскери әкспедицияның көсем тапсырмасын аброймен орындауға зор үлес 

қосқан Тасымов Қаражанға деген Әлекеңнің алғыс ниеті бөлек болғандықтан, 

экспедиция Шалқарға жеткесін маңғыстаулық жол бастаушылар мен 

кірекештерді еліне кері қайтарғанда Қаражанды Торғайға ала кетіп, келесі 

жылы аузымен құс тістейтін «Торғай торы» деген жүйрікті сыйлық етіп, елге 

қайырған. 

Астраханьда балықшылар Ә. Жангелдин отрядын қарсы алғанын сөз 

еттік. Сол қарсы алғандардың ішінде Бектеміс Бектұрғүнов Мақаш, Шуақбаев 

Ережеп, Әмірен Жалғасбаев бар еді. Марқұм Мақаш Бектұрғұнов тірісінде өз 

естелігін «Колхозжолы» газетінде марқұм Мерген Шақшаев арқылы 

«Жорықта» атты мақалада жариялаған. Онда былай делінген: «1918 жылы 

маусым айының 15 күні Астрахань қаласының екінші вокзалына поезд 

эшелоны келіп тоқтады. Біз 12 жігіт сол күні Әлібиге жолығып, оның 

отрядына еркімізбен сұранып қосылдық. Каспий теңізімен кеме арқылы Форт 

-Александровскіге келдік. Одан Орта Еспе - Жандауырдан барып шықтық. 

Маңғыстау елінің шаруалары мен балықшылары Әліби отрядын жылы 

шыраймен қарсы алды. Бозашы түбегінің шаруаларына жан-жақты ат 

шаптырып, бас-аяғы 5-10 күнде жеткілікті түйе, ат жинап берілді. Қаражан 

сияқты жершіл, елге қадірі бар қартты жолбасшылыққа қосты. Сөйтіп, біз 

Торғайға Амангелді Имановқа қару-жарақ жеткізу секілді әрі жауапты, әрі 

құрметгі сапарға жол тартып кеттік. Әрине, бұл ол кезде қиын да қысталаңы 

мол жол еді, - дейді ол одан әрі. - Мидай даламен жол, су тауып, бейбіт жүру, 

қауіп-қатерден, ұры-қарыдан аман өтіп кету оңай емес еді. Ол тапқырлықты, 

шеберлікті керек етті. Революциялық от жалында ысылған басшымыз 

Әлібидің шешімділігі мен тапқырлығы бізді оң сапарға жеткізді. Әрине, 

керуеніміздің сапары бірқалыпты тыныш жағдайда өтпеді. Төрт-бес күнге 

дейін сусыз, кенеземіз кеуіп, қаталап жүрген кездеріміз де болды. 

Үстірттен әрі құлай бергенімізде елсіздеу жерде есекпен жүрген ақ 

сақалды шал кештіғұрым қиястай келіп, бізден жөн сұрады. Керуендегі 

жолбасшымыз Қаражан қарт бұл адаммен тілдесті. 

– Өзіңіз көз жанары жас адам секілді. Бірақ сақалды, сұқтанып қарағаны 

жаман екен, – деп келді Қарекең. Жігіттер ұстай алайық деп еді, Әліби 

тигізбеді. Әліби Қаражаннан:  
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– Бұл жерде нендей ел болуы тиіс еді? – деп сұрады. 

– Сусыз жерде ел болмайды ғой, осы тұс Қарақалпақ еліне өтетін жер, 

қарақшылар кездесуі ықтимал,-деп жауап қайырды Қарекең. 

Біз бір-екі шақырым жүргесін Әлекең керуенді тоқтатып, бекініс жасап 

қонуға бұйрық берді. Түйелерді шөгеріп жағалай көзқақпай күзетте тұрдық. 

Қарекеңнің айтқаны дәл болды. Түн жамыла ұзын-ырғасы жиырма шамалы 

адам тұтқиылдан сау ете түсті. Жарты сағаттай атыстық. Қарақшылар сазайын 

тартып, жеті адамы жоқ болды. Өздері қашып жоқ болды. Өліктің ішінде бізге 

жолыққан сақалды да жатыр екен. 

Ырғыз жеріне кіре бергенімізде барлаушыларымыз дұшпанының бізге 

шабуыл жасамақ екенін хабарлады. Көп ұзамай-ақ жаудың екі жүзге жуық 

қарақшысы бізге шабуыл жасады. 

Біз екіге жарылып, ұрысқа кірістік. Бір топты Әлиев Төлесін, екінші 

топты Әліби Жангелдиннің өзі басқарды. «Біз қантөгіс жасамайық, бізге 

соқтықпаңдар, бес қаруымыз сай» – дегенге жау қаймықпады. Біз оқ 

жаудырдық. Жау адам, аткөлік шығындарына ұшырап қаша жөнелді. Бұдан 

кейін де Е. Шуақбаев, Ә.Жалғасбаевты және мені командир Т.Әлиев барлауға 

жіберді. Бұл сапардан бөтен ешгеңе байқамады. 

Айтылғандардан басқа қазан, қараша айларында түйе, ат үстінде жүріп 

жол жүру, дала қосында демалу қиыншылықтарын оқушылар өзі түсінетін 

болар. 

Сонымен үш айдай жол жүріп жорық жолын аяқтадық. Қару-жарақ сол 

күйінде тиісті жеріне аман-есен жеткізілді. 

Бірқатарымыз Амангелді отрядында қалып, колчак пен 

алашордашыларға қарсы қиян-кескі ұрыстарға қатысып, 1921 жылы жеңіспен 

Маңғыстауға қайтып оралдық». 

Шуақбаев Ережеп – қазіргі Ережепов Қайролланың кәрі әкесі, 

Қарашолақов Қоңырбас – Қоңырбаев Жадырасынның ағасы. 

Ә. Жангелдин бұл сапарынан кейін Маңғыстауда екі рет болған. 

Түбектің экономиқалық және әлеуметтік мәселелерінің түпкілікті шешім 

табуына жәрдемдесті. Сондықтан да оның есімі түбек халқына етене жақын, 

қимасындай ыстық. 

Әліби Жангелдин 1923 жылы 20 қаңтарда КирЦИК пен РК (б) П-ның 

Киропкомына былай деп мәлімдеме берген: «Адайлар 1918 жылы көргенімдей 

әлі көшпелі, баспаналары-қонғанда тігіп, көшкенде жинап, түйеге артатын 

киіз үй... өзге пәтер, баспанасы жоқ... 1918 жылы қолдарына қару алып Совет 

өкіметін қалай қорғаса, 1922 жылы да ешқандай жалтақсыз совет өкіметіне 

берілген, сенген қалыпта... Адайлардың тұрмыс жағдайлары мен көзқарасын 

ұғыну үшін олармен бірге көшіп-қонып, бірге өмір сүру керек. Әйтпесе 

адайлар туралы пікір айтуда оңай қателесуге болады, іс жүзінде солай болып 

та жүр. Орталықтан Адай уезіне командировқамен барған көптеген жолдастар 

адайлар туралы өздері ғана қателесіп қоймай, оларды аз білетін салдарынан, 

орталық органдарда жауапты қызметкерлерді ағат мәліметтерімен 
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шатастыруда. Олар Совет өкіметіне қарсы және контрреволюциялық элемент 

деп жансақ жариялады». 

Тасымов Қаражан 1944 жылы Құлалы колхозында қайтыс болды. Оған 

белгі қойылмады. Белгі қойса бұл да Жангелдинге деген құрметтің бір белгісі 

болар еді. 

Міне, сонау тар кезең, тайғақ кешу уақыттан бері 72 жыл өтті. Бірақ Ә. 

Жангелдиннің ерлігі әлі күнге дейін сол бір жарқын бейнесін жоғалтқан жоқ 

және жоғалтпақ та емес. 

11 қазан 1990 жыл. 

 

 

 

АРНАЙЫ ТАПСЫРМА, НАСЫРҒА ШАПҚАН ЖОРЫҚ 

Сүйінқара Үргешбайұлына қатысты кейбір деректер 

 

«Сүйекем сапар шекті сексен бесте 

Қорлыққа көнбен деген бір жан еді. 

Сисемде қалды жатып аю төсте». 

АБЫЛ 

 

Сүйінқара 1756 - 1841 жылдар кезеңінде өмір сүрген Адайдың әйгілі 

батыры, тарихта өз орны, іс-әрекеті бар, халық мүддесіне жанын салған, 

барын арнаған азамат. Ол жарының Жетімек тайпасының перзенті. 

Жетімектен – Пұсырман, одан – Үргешбай. Сүйінқара Үргешбайұлы 85 жаста 

дүниеден өткен. 

Сүйінқара өмір сүрген кезең қазақтың орыстармен бірігуі, немесе, оған 

бодан болу жөніндегі талас-тартыстың шиеленіскен тұсы еді. Әбілхайыр мен 

оның баласы Нұралы хан тек Кіші жүз ғана емес, бүкіл қазақты билеу үшін де 

Николай патшаға көнуді уағыздады. Екінші бір түсінікте ұлы орыс халқына 

бірігу қазақты Европа елдері тұрмысы мен мәдениетіне қол жеткізеді және 

шығыстағы басқыншылардан қорғануға себеп болады деп есептелді. 

Міне, осы дүбірлі кезеңде Сүйінқара Байұлының, оның ішінде 

Маңғыстау түбегі халқын патшаның езуінен сақтау үшін қорықпай батыл 

қимылдар жасай алған және ерлікпен оған қарсы күресушілердің бірі болды. 

Түркімендердің Жәуміт тайпасы XVІ-ХVІІ ғасырлар аралығында 

Маңғыстауды жайлап кеткені белгілі. Қатарлас, қоныстас олардың арасында 

жергілікті Маңғыстау қазақтарымен жер, суға қатысты қақтығыстар да 

ұшырасып отырған. Сол ХVІ-ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда түркімен саудагерлері 

Маңғыстаудың Кетік қаласына, Сартас, Керел, Жандауыр кеме тоқтататын 

орындарына келіп сауда жасап тұрған. Оның себебі Россия кемелері Каспий 

арқылы аталған қала және пристань арқылы келіп товар сатып, сауда жасаған. 

Бұл товардан алуға Хиуадан түркімендер де ағылып келген. Осындай 

сапырыла араласу кезінде кездескен малды айдап кету, дүние-мүлікке 
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қызығушылық, ашкөздік кесапаты болмай қалмады. Бұған жергілікті халық 

шыдамай оларға қарсы күрес ұйымдастырды. Осының басты тізгінін 

ұстағандардың бірі, әрине, Сүйінқара батыр болған. Түркімен саудагерлері 

мен жолаушылары Хиуа ханына барып – Сүйінқараны тәубесіне келтіруді 

өтінген де. Хан жүздеген суық қарулы арғымақ мінген түркімендерді әзірлеп 

«Сүйінқараның ауылын шабың, өзін тірі алып келің» деп аттандырады. 

Сүйінқара ауылының жайлауы Кежі (қазіргі Қаламқас) Каспийден 

үзілерге келіп жіңішкерген тайыз суы бар – қылында отырған. Бұл Жандауыр 

пристанына таяу жүретін жол бойы, теңіздің жіңішкерген жері – қылы деп 

аталатын орын еді. 

Жылдың қауыс (ноябрь) айында аттанған түркімендер бесінде Қара түйе 

(Үстірт дөңі) шыңына келіп үңіліп, жол-жобаны байқаған. Сол түннің бір 

ұйқы мерзімінде «Ауызорпада» отырған Шотанұлы Күсеп пен Ақботаұлы 

Бәлкөттің киіз үйлерінің түндігін найзамен ашқан. Найзамен түндік ашу 

достықтың емес, жаулықтың белгісі саналған. Күсеп пен Бәлкөтке «осы таңға 

дейін Сүйінқараның аулын тауып берің, тауып бермесеңдер өлтіреміз, 

басыңызды аламыз» деген. 

Күсеп пен Бәлкөтті таңдауының сыры: бұлар түн қандай қараңғы болса 

да іздеген жерін табатын жершіл – ерекше білгір азаматтар болған. Солай 

екенін түркімендер де білген ғой. 

Күсеп, Бәлкөт және түркімен жасағы Сүйінқара аулына бағыт алып суыт 

аттанып кете барған. Жол бастаушы екеуі «қайткенде де аттанған жасақты 

Сүйінқара аулына таң атып, күн шықпай апармау керек», – деп түйеді. 

Сондықтан Қаламқастың шығыс жағындағы Қатбас деген сорды (қазірде де 

қатпайды) айналдырып, уақыт оздырумен болған. Бір емес, үш мәрте айналып 

уақыт оздырған. «Қырсыққанда қымыран іриді» дегендей жасақтар арасынан 

бір жауынгердің қоржыны түсіп қалады. Қайтып бір айналғанда қоржынға тап 

болады. Мұны аңдап қалған жасақ басшысы ашуға мініп «Күсепті найзамен 

шанышың» деп бүйрық береді. Жасақ жаза басып Күсепті емес, Бәлкөтті 

шаншиды. Күсеп жасақпен бірге шаба жөнеледі. Жасақ жауынгерінің жаза 

басуы Бәлкөттің де, Күсептің де үстінде бірдей ағима шекпені болған екен. 

Сөйтіп, аттанған жасақ күн шыға Сүйінқара аулына жеткен. Ілкі сәтте 

Сүйінқараның інісі Кежіні өлтіреді. Айсалқам, Жансалқам есімді батырдың 

екі бойжеткен қызын, малды айдап жасанған жасақ еліне бағыт түзеген. 

Сүйінқара тағалы атымен мұз үстіне шығып кетеді де қорғаныста қала берді. 

Батырдың Бүркітәлі деген баласы қайын жұртына кеткен екен, сол келеді. 

Жедеқабыл жинақталып, 60 жауынгер атқа қонып, жесірді қайтаруға 

аттанады. Бұл құрамада Адайлармен қоныстас отырған Беріш Табылды ұлы 

Құлбарақ бастаған батырлар да болған. «Қырғын сайда» (қазіргі 10-разъезд) 

Бүркітәлінің моласы тұрған жерде шайқас басталады. Осы шайқаста Құлбарақ 

батыр оққа ұшып, оны Сүйінқара деп есептеген жау жасағы басын шауып 

алып хан бұйрығын орындадық деп мәз болған. Бірақ бас сүйек Құлбарақ 

батырдікі болып шыққан. Сөйтіп Кұлбарақтың бас сүйегі Хиуа аймағында, 
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өзге сүйегі Тигенге жерленген. Арнайы тапсырманың ақыры осылай насырға 

шапқаны аян. Сол тұстағы дәстүр бойынша Адайдың игі жақсыларын қайда 

қаза болса да «Сисем атаға» жеткізіп жерлейді екен. Сүйінқара батыр бейіті де 

«Сисем атада». 

Сүйінқара аулының тұрған жері Кежі деп аталған. Сонда төбе басында 

Кежінің ескерткіш-моласы бар еді, көзім көрді. Орта-Еспеден «Путь к 

коммунизму» колхозының көшіп кетуі, экспедицияның көп болуы, кімнен 

болғаны белгісіз, ескерткіштің орнын да қалдырмады. Өкінішті-ақ. Асылы 

осы ескерткішті қалпына келтіруді ел атынан талап еткенді жөн деп 

есептейміз. 

Қайдақ сорының шетінде, 10-разъезге тіке жүретін бағытта «түркмен 

түнеген», «түркмен сүйегі» деген жер атаулары бар. Бұлар сол түркмен 

жасағының кері қайтқандағы түнеген, мал сүйегін қалдырған жерлері болса 

керек. 

Тарихи деректерге сүйенсек, XI ғасырдан бастап Маңғыстауды қазақтың 

Найман, Үйсін, Керей, Адай, Кердері, Әлім, Табын, Шекті, тағы басқа 

тайпалары қоныс еткен. Көпшілігі Қараған түбектен оңтүстікке қарай 

орналасқан. Оған дәлел қазірге дейін сақталып келген Қарлыбас, Түлкілі, 

Сығынды, Ұзынбас бекіністерінің қабырғаларына осы тайпа таңбалары 

белгіленген. Ғасырлық өшпес белгіге айналған Қарлыбастағы «Таңбалытас» 

олардың жиынтық белгілері болып отыр. 

Қазақтар жақсы қоныстарға көшіп, осы күнгі Қазақстан территориясына 

орналасқан, Кіші жүз, Байұлының Адай тайпасы ХІ-ХІІІ ғасырдан 

Маңғыстауды қоныс етіп қалып-ты. Маңғыстаудағы жер, су, қауым, қорым, 

тағы басқа белгілі атаулар ең әуелі қазақтан басталған, кейін түркімендер 

келіп, көп жылдар қазақпен аралас отырғанда олар да осы қазақ атауларын 

пайдаланғанға саяды. 

Сүйінқара Үргешбайұлы өз заманында қазақтарды сырттан болып 

жататын езушілік, шауып кетушілік, озбырлық күштерден қорғауға батырлық, 

батылдығымен қарсы күрескен ерлердің бірі. Оның ел тағдырын көксеген 

жазбалары, хаттары мен өтініштері еліміздін белгілі-белгілі архивтік 

қорларында, музейлерінде сақтаулы екендігі жөніндегі деректер де аз емес. 

25.12.1990. 

 

                                        БІЛМЕК – ПАРЫЗ 

 

Қазір әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді қайта жаңғыртып, тұрмысымызға 

барынша көбірек енгізуге жасақтанып жатқан өзіміз ғой. Біраз нәрсе 

ұмытылып кете жаздапты, біраз салтымыздың өңі өзгеріп бара жатқанын 

аңғардық. 

Салт-дәстүріміздің қалтқысыз сақталуға тиіс бір жері қазаға, өлген 

адамды жерлеуге қатысты рәсімдер. Ойлап қарасам, мұның ескерусіз қалып 

бара жатқан тұстары аз емес екен. 
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Сырт қарағанда қарадүрсін көрінуі де мүмкін, қазақтың өлікті жерлеу, 

қазаға қатысты рәсімдерін біреу білсе, біреу толық біле бермейді. Тірлік бар 

жерде ажал да бар. Қанша ауыр болса да ауызға аласың. Басыма мұндай іс 

түспейді деп ешкім де айтпас. Сондықтан, білмек парыз. 

Қай халық болсын, дүние салған адамды ұлттық дәстүріне сай ақырғы 

сапарына жөнелтеді. Бұл қайтыс болған адамның бала-шаға, туған-туыс, 

таныстарының тікелей міндеті, әрі борышы. Мен өлікті жөнелтудін біздің 

өңірде, Қазақстанның батыс аймағында қалыптасқан үрдістеріне тоқталғым 

келеді. Адам қайтыс болғаннан кейін арнайы тігілген киіз үйдің оң жағына 

қойылады. Киіз үй шимен қоршалып, айналасы бекітіледі. Түндігі жабылады. 

Бұл мысық, не басқа жыртқыш кіріп кетпеуі үшін салған тәсіл. Мұздатқыштар 

әкелінеді. Адамның жүрек тұсына жерленгенше ақ шүберекке түйілген азғана 

топырақ қойылады. 

Қайтыс болған күнмен қоса есептегенде адам үшінші күні жерленіп жүр. 

Өйткені, біріншіден, әдетіміз бойынша ол «қонақ» етіледі. Өлікті кузету 

қажет. Отбасы адамдарын жұбатып, көңіл айту – парыз. Екіншіден, қаза 

болған адамның алыста жүрген туған-туысы, балалары болуы мүмкін. Олар 

қайтыс болған адамды ақырғы сапарға жөнелту рәсіміне үлгеруі керек. 

Адам өлгеннен кейін жақын-туыстарына арнайы адам барып, қазаны 

естіртеді. Оның да өмір қалыптастырған реттері бар. Қаралы үйде туған-туыс, 

басқа да жақын адамдарға қаралы хабарды жеткізуге міндетті. 

Өлген адамды жерлер алдында арулап, ақиреттік киім кигізеді. Мұның 

да жөн-жосығы, реті бар. 

Қабір қазғандарға, жаназа шығарған молдаларға ақы беру дағдыға 

айналған. Бірақ үй иесінен ақы талап етілмейді. 

Жаназаға қатысу міндет деп есептеледі. Егер адам жаназаға келе жатып, 

жолда кенет өлсе, «ол адам шейіт болған кісі, жұмақ жайдан орын алады» 

деген наным бар. 

Жаназаны молда оқиды. Оған сапқа тұру әр адамның өз еркі. Жаназаға 

тұрғандарға азын-шоғын ақша үлестіріліп жүр. Мұның да шегін, жөн-

жосығын білу керек. «Өлі риза болмай, тірі байымас» дегенді желеу етіп 

шашыла берудің қисыны жоқ. 

Өлікті шығарар кезде жиналған адамның бәрі үйден шығады. Дауыс ету, 

жылап-сықтау болады. Даурығып қатты сөйлеу, ойын-күлкі, бәрі де мұнда 

орынсыз деп есептеледі. 

Біздің өңірде әйелдердің қабір басына баруы жөн саналмайды. 

Жерленгеннен кейін ғана марқұмның жанұясы, бала-шағасы мола басына 

зират етіп қайтады. Бұл да ата-баба салты, қайғы ауыртпалығын жеңілдетудің 

жолы. 

Адам жерленгеннен кейін «қарасы» болады. Сосын «үші», «жетісі», 

«қырқы», «жүзі» және бір жылдан соң «жылы» болады. 
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Марқұмға әркім ез әлінше там-белгі тұрғызады. Кереге там, күмбезді 

там, не бес тас. Үлкендер мал, ит-құс түспейтіндей болса жарайды деп 

есептейді. 

Маңғыстау облысынан тыс жерлерді қозғамай-ақ қояйын, біздің 

жерімізде елінің қарасында, басқа да садақаларында арақ беру бой көрсетіп 

қалып жүр. Бұны дұрыс іс деуге болмайды. Сондай-ақ күзетке келгендердің 

түн қатып отырып, карта ойнап, дау-далаба шығаратын кездері де жоқ емес. 

Бұл ерсі, дәстүрімізге қайшы көрініс. 

«Қарасы» мен «үшін» не «үші» мен «жетісін» бірге өткізу бұл да дәп-

дәстүрге, ата-баба салтына қайшы кұбылыс. 

Адам өлген жанұяда материалдық шығын болатыны белгілі. Туыстар, 

жақын-жұрағат, көрші-көлем оларға барынша көмек көрсеткен. Осы дәстүр 

қазір де ұмыт қалған жоқ. Бүл жанұяға ірі қара мал, сиыр, түйе беріледі, 

сондай-ақ ақшалай да көмек жасалады. 

Кейін қаралы садақалар өткен соң ол жанұяны туыстары, көршілері, 

жолдас-жора үйлеріне шақырып, қайғысын жеңілдетуге, «шүкірлік» етуіне 

сеп болып, қолдау жасайды. 

Мен өз білгенімді ғана айтып отырмын. Жастар білсін, көңіл қойсын 

деген ниет. Адамға ақырғы құрмет – парыз. 

20.02.1991. 

 

ҚҰЛБАРАҚ ХАҚЫНДА 

 

«Маңғыстаудың» 1991 жылғы 4-5 желтоқсандағы нөмірінде «Құлбарақ 

батыр» деген мақала жарияланды, өте дұрыс болған. Бірақ батыр әулие 

туралы бұлай жазуды жөн көрмедім. Біздер 70-80-90 жасқа келген ата-

бабамыз Құлбарақ ұрпағымен қоныстас, жекжат, Қалмұрза Жұмалиев, 

Бүркітбай Керелбаев, Өрісбай Алдановтар болып, өткенді еске түсіргенде, 

мақаланың кейбір фактілері бекер деп есептедік. 

Құлбарақтың айқасқан жері Тиген деу, осында өлді деу, адайлар, я 

түрікпен мен үш рет айқасты деу, ұлы қырғын деген атаулар, түрікпен жасағы 

3000 деу, куғыншылар 500-800 деу, Абыл бірнеше өлең шығарды деп көрсету, 

Жалжанды Жолжан деу жаңсақ және Құлбарақтың туысы да көрсетілмеген, 

тағысын тағылар.  

Құлбарақ батыр туралы білетінімізді айталық: 

Біріншіден, Құлбарақтың туысы туралы. Шежірені ойға алсақ, Беріштен 

екі бала: Байбақты, Бәйсейіт деген. Байбақтыдан Құлкеш, Себек, Есен, 

Жаңбыршы, ал Бәйсейіттен Жайық, Есенғұл, Қаратоқай тарайды. Беріштен 

тараған жеті немерені жеті баулы Беріш деп атайды. Кіші жүз, оның ішінде 

Байұлы (Қыдырқожа) ұрпақпары Сауран айналып Орал, Атырау өңірлеріне 

орналасқан екен. Ал адайлар негізінен Маңғыстауға бағыт алғанда онымен 

бірге Беріштің Қаратоқай бөлімінен Есболай батыр тұқымдары келген. Үстірт 

арқылы Маңғыстауға құлауға алғашқы бастаушылар жары Шотан, Есболай  
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батырлар екен. Бұлар Маңғыстауды игере бастағанда адайлармен бірге 

Беріштен Құлкештер де келген көрінеді. Есболай батырдан Итемген, Көтен 

атты екі бала болады. Итемгеннен Табылды, Қара туады. Табылдыдан 

Жолдыбай, Құлбарақ, Құлшар туған. Жолдыбайдан Бимағамбет, Бекмағамбет 

туады. Бимағамбеттен Жалжан, одан Орынбасар, одан Қадис туып өсті. Ал, 

Бекмағамбеттен Өмілхан, Жәкіржан атты азаматтар туды. Жәкіржанның 

баласы Жылқышы Бекбаев Куйбышев атындағы совхозда учаскелік 

аурухананың бас дәрігері болып жұмыс жасайды. Ал, Құлбарақтан Кебіс, одан 

Балғын, Құлшардан Балмұхан, (одан Наурыз, Орынғали, Сәндіғали) Тарғын 

туған. Тарғыннан Мұхамбет, бұдан Тышқанбай деген азамат қазір Қаламқаста 

өндірісте жасайды. Біздің қазақ «атасын айтқаннан алыс болмайды» дейді ғой, 

мен ақиқат шындықты жазып отырмын. Шынның маңдайы қасқа, ала аяқ 

болады демей ме? Мен аржағы Беріштің, бер жағы Қаратоқай тұқымдарын, 

оның Есболай батырдан тараған тұқымдарының жіктерін, Сүйінқара, 

Құлбарақ жорықтарының қалай болғанын, Құлбарақтың немере тумаласы аты 

аталып отырған Бекмағамбеттен 1940-1941 жылдары тыңдадым. Сонымен 

қатар аты аталып отырған Мұқамбетұлы Тышқанбайдың шешесі қазір 86 

жастағы Дәулетәлі қызы Балданай анадан тыңдадым. Сондықтан менің жазып 

отырғаным акиқатқа жуық болуға тиісті. Ұмытпасам осылай болуы керек. 

Мен бұл жорықты, Есболай батыр тұқымдарының туысын біліп жүруге ниет 

қойған адаммын. Өйткені, менің шешем де осы Есболай, Құлбарақ 

тұқымдарынан болатын. 

Жалпы Беріш баба батыр болған ғой. Сондай-ақ Есболай тұқымдары да 

жаппай батыр болған. Табылдының тумаласы Қара, оның ұрпақтары батыр 

тумаластары Жаппарберді, Көбен, тағы-тағылар болғаны рас. Айқаста болған 

18 беріш бәрі де батыр еді деген ақсақалдарды көп тыңдадым. Қазір 90 

жастағы Бүркітбай, Өрісбайлар да аталғандарды айғақтайды. 

Сүйінқара – 1756-1841 жылдар кезеңінде өмір сүрген адайдың әйгілі 

батыры, тарихта өз орны, іс-әрекеті бар, халық мүддесіне жанын салған, 

барын аямаған азамат. Сүйінғара Үргешбайұлы 85 жасында дүниеден өткен. 

Сүйінқара өмір сүрген кезең қазақтың орыстармен бірігуі, немесе, оған 

бодан болу жөніндегі талас-тартыстың шиеленіскен тұсы еді. Әбілхайыр мен 

оның баласы Нұралы хан тек Кіші жүз ғана емес, бүкіл қазақты билеу үшін де 

Николай патшаға көнуді уағыздады. Екінші бір түсінікте ұлы орыс халқына 

бірігу қазақты Европа елдері тұрмысы мен мәдениетіне қол жеткізеді және 

шығыстағы басқыншылардан қорғануға себеп болады деп есептелді. Міне, 

осы дүбірлі кезеңде Сүйінқара Байұлының, оның ішінде Маңғыстау түбегі 

халқын патшаның езуінен сақтау үшін қорықпай батыл қимылдар жасай алған 

және ерлікпен оған қарсы күресушілердің бірі болды. 

Түркімендердің жәуміт тайпасы XVІ-ХVІІ ғасырлар аралығында 

Маңғыстауды жайлап кеткені белгілі. Аллақұл ханның тапсырмасымен 

түркімендердің Сүйінқара ауылын қалай шапқаны жоғарыда айтылды. 
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Қар жауады. Күн суытады. Қыс беки бастайды. Адайға түгел хабар 

салуға қатынас нашар. Мүмкін болмайды. Сүйінқараның ақылдасқан 

адамдары бұл сапарда жауды қууды қолайламаған. Батыр Кежіні өлтірген, 

жесір алып, малды айдап кеткен сеңсе бөріктілерге арды қолдан беріп, үйде 

тыныш жата алмаймын. Бұл бір мен үшін емес, исі қазаққа, оның ішінде адай, 

берішке салған таңба. Аяқ жетерге, Бозашы бойына Ақтау бауыры елдеріне 

барлап, шұғыл аттану керек деп бұйырған. Жедеғабыл жинақталып, 60 сен 

тұр, мен атайын дегендей батыл, батыр жігітгер атқа қонып, жауды қууға 

аттанды. Бұл қарашада адайлармен қоныстас отырған Беріш руынан Құлбарақ 

бастаған 18 ержүрек азамат аттанады. Қазіргі оныншы разъезд. Бүркітәлінің 

күмбезі тұрған жер Қырғын сайда шайқас басталады. Бірнеше жүздеген күші 

басым жауға аз адам не істей алсын, оларды көп шығынға ұшырата отырып, 

жеңіліс тапқан. Осы шайқаста мүмкіндік болса да қашпай, жаудан кегін ала 

жүріп Құлбарақ оққа ұшқан. Оны түрікпендер Сүйінқара деп, басын шауып 

алып, хан бұйрығын орындадық деп қуанған. Сөйтіп басты ханға апарғанда 

хан Аллақұл бұл Сүйінқараның басы емес. Ақ жуып, арулап, қауымға қойың. 

«Бұл бір мұсылманның әруақты асыл батыр азаматының басы екен» депті. 

Ханда 40 кісінің ақылы болады деген сөз бар әуелден, сол рас болар. Сол 

күннен бастап Хиуада Құлбарақ атаның басы әулие, қазірде де әулие. 

Құлбарақтың басынан басқа денесі қазіргі Тигенге жақын жерге әкеліп 

жерленген. Өлген жері Тиген емес. Аяған – Боздақ. Қырғын сай. 

Құлбарақтың әруақты батыр екені ақиқат, аржағы Беріш бабадан, 

бержағы Есболай батырдан жалғасып келе жатқан ержүректер. Кейбір тар 

шеңберлі айтқыштар Құлбарақ адай үшін шайқаста өлді деп әзіл-шыны аралас 

сөз қозғайды. «Әзіл айтсаң да, әділ айт» дейді ғой халық даналығында. Әділін 

айтсақ, әділ бағаласақ, Құлбарақтың батырлығы – жат жұрттардан Маңғыстау 

түбегі қазақтарын қорғаған батырлық. Бұл шығыста қазақты 

шапқыншылардан қорғаған Абылай хан, Қабанбай батыр, Исатай-Махамбет, 

Сырым батырлармен мақсаттас, қазақты қорғаған ірі тұлға, әулие батыр. 

Бізге жеткен әңгіме, сөздердің басқа да деректердің тарихына сүйенсек, 

Абыл – ақындардың атасы, бастаушысы, жол салушысы, үлгісі болған, ақылы 

дария, білген-түйгені мол болған адам. Абылекең айтты, Абылекеңнің батасы 

деген үлгілі сөз көп кездеседі. Абылекең Құлбарақтың шейіт болып, 

қазалануын былай толғайды: 

«Аржағың ер Есболай Итемгеннен, 

Келеді айқын жүйрік ит өлгеннен. 

Қайтпайды қайран ерлер қауымына. 

Ажалға өзі барып сүйкенгеннен. 

Құлбарақ туып еді Табылдыдан, 

Жау көрсе, жаман қашар жабындыдан. 

Ер жігіт үйде туып, түзде өледі, 

Тигенде ажал оғы қағындыдан!». 
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Абылекеңнің бұл толғауы Құлбарақ «ерлік өліммен түзде қаза тапты» 

деп әділін толғаған. Құлбарақ бүкіл Маңғыстау еліне ортақ батыр әулие. 

Құлбарақ 1790 жылы  туып, 1832 жылы айқаста 42 жасында қаза тапқан деген 

деректерге бөтен пікір айтуға болмайды. 

Құлбарақ әулие - батырға өзі жерленген қауымда, ұрпақтары яғни 

балалары Орынбасар Жалжанұлы, Жылқышы Бекбаевтар бас болып 

ұйымдастырып тәуір мешіт салды. Мешіт деп бұрын бала оқытатын орынды 

атаған. Басқа теңеу болмағандықтан мешіт деп атауды жөн көрдік. Атағы 

қалай аталса да күмбезді ғимарат ішіне 40-50 адам еркін отыратын, 

тамақтанатындай, қажет болса жатуға да мүмкіндігі бар, ішінде қажеттің бәрі 

әзір. Әрине, тамақ қойылмаған. Жылу жүйесі де бар. Күмбездің қасында 

тастан киіз үй түрінде үй тұрғызылған. Ішінде екі пеші қазанымен және 

керекті үй-құралдары әзір тұр. Түнеу үшін барсаң да, зират етіп кету үшін 

барсаң да қысы-жазы бірдей жағдайдың бәрі әзір. Жоғарғы кернеулі электр 

жүйесі, жарығы да болатын есеп бар, болады дейді Орынбасар. 

Құлбарақ атаға туыстары, ағайындары, жекжаттары ас берді. Оған 

мүмкіндігінше адай-беріш қатынасты. Бәрі жеткілікті мол болды. Жақсы 

сөздер сөйленді. Жиналған көпшілік болып, олардың алдында батыр атаға 

молда Төлесін Сәменұлы дұға-әйет оқыды. 

Орынбасар мен Жылқышы, ол үйлердегі қарындас пен келін аман болса, 

Құлбарақ атаға мерейтой өткізіп, ат бәйге де жасар деген үміттемін. Оған 

ағайын-туғандары да, адайлар да көмектесері де, қатынасары да сөзсіз. Тек 

олар бастаушы болу керек. Бұлардың бәрі Маңғыстау елінің батырға 

көрсеткен зор құрметінің, есімін қастер тұтатынының айқын көрінісі екені 

сөзсіз. Құлбарақ -қазаққа ортақ халық батыры. 

1991 жыл. 

 

АБЫЗДЫҢ АҚ БАТАСЫ 

 

«Баталы пенде арымас, батасыз пенде жарымас» деген елдік мақалдың 

да мәні күні кешеге дейін парықталмай санадан шалғай, көңілден ада болып 

келгенімен халықтың рухани теперіші тіпті де аз емес. Болмысындағы, табиғи 

қабілет-дарынын өскен ортасының ізгілігі деп таныған нелер иманжүзді, 

инабатты азаматтарға сырторайлықтың қалдырған сызы да сең. Дегенмен, кең 

тынысты жариялылықтың жаңа өрістері ашылуынан халықтық салт-дәстүр, 

әдет-ғұрып, рәсімдердің уақыт тозаңының көмкеруінен сілкініс табуының 

өрісі алабөтен. 

Бүтін бір ұлыстың ұраны, пірі болған Бекет ата қасиетіне табынған 

Бөкен Байсал егдеріп келген шағында кезерген ерні жібіп, шөлқақты таңдайы 

татып сусыны қанып Мыңкісі есімді перзент сүйгені хақындағы жан сүйсінер, 

ұлағат тұтылар деректер біртоға. Ал, енді сол Мыңкісіге ұрпақтарына қасиет 

болып дарып, мирас болып еншіленген қапысыз сынықшылықтың мәңгілік ұя 
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салуының да өзіне тән сыры, тарихтық тағлымы бар. Ол ел аузында әспеттей 

сақталып, асылдай қорғалып келген. 

Адайдың Ақбота тайпасының аузы дуалы, айтқаны мүлт кетпейтін, 

назарлағаны таса басылмайтын перзенті Бүркіт Бекет атаның тұстасы, сыйлас 

жолдасының бірі екен. Жасы ұлғайып, шау тарта бастаған кезінде көңіліне 

алғаны орнын таппай, оңынан шықпай бір қатты қиналған деседі. Әрі 

толғанып, бері ойланып, әруаққа, әулие-әмбиеге құлдық ұрғанымен көз 

алдында қиналып, бойына бітіп, айы-күні толған перзентін жарық дүниеге 

әкеле алмай толғақ азабын шеккен келініне қарлығаш қанатымен су себе 

алмай, көріпкелдік құдіретінен шапағат дарыта алмай күйзелген. Жас ана 

керулі арқанға асылып бір емес үшінші күн тұрғанынан өткен азап, тозақ 

отына күйіну болар ма? 

– Япырай, Бүке, бұл не ғаламат. Жас ана да, сәби да өмір нәріне деген 

үміттен ада болуға айналды-ау... 

– Өзім де дел-салмын. Шыдаңдаршы. Асылы аяғы жаман болмас, құдай 

тілекті берер. Үмітсіздіктен сақтасын. 

– Айтқаныңызды періште әумин десін, абыз әке! Жас ананың әлі кұрып, 

демі тым тарылып бара жатыр ғой. 

Құбыла бетке көз салыңыздаршы. Алыстан ат арытып, іздеген жоғын 

тапқан бір жүргінші жетуі тиіс еді. Неге кешікті екен. Сол жолаушының 

келуіне де тағдыр тіні байлаулы тұрса, менде нешара қалсын, жарқындарым-

ау. Үмітіміз – шайтандық. Үмітіміз жалғанар, алла рахымы аз болмаса. 

Құбыла бетті сүзіңдерші, қараңдаршы! Мына қырық бір құмалақ жаңсақ 

сөйлемесе жетегінде екі түйесі бар жасөспірім күн ұясына қонбай жетуі тиіс. 

Соны қалайда осында алып келіңдер. 

– Жүргіншінің қарасы көрінді, абыз әке! 

– Сүйінші сұрасаң етті, жарқыным-ау. 

– Сүйіншіңіз мол болсын, ата, астында ақбоз ат, жетегінде екі түйе бар 

жолаушы келеді. 

– Келсін. Алдынан шығып атын ұстаңыздар. 

Ақбота тайпасының абызы – Бүркіт отырған үйге жап-жас жігіт кіріп, 

сәлем берді. 

– Жолың болсын сәлемші балам! 

– Айтсын. Ауылдан жоқ іздеп шыға қалып едім. Ақбозым осында 

жеткізді, ата! 

– Әп, бәрекелді, құдай оңғарған екен. Бақытың ашылсын, маңдайың 

ашық, жолың сара болсын, жарқыным. Сен жайғасып қонақ болғанға дейін 

тығыз тындырылатын іс бар. Бұл келісің әдейі емес, алла тағаламның селбеуі, 

жарқыным! Қолыңа мына ақ орамалды жайып ұста. 

– Мұны не істеймін, ата! 

– Бүгін үшінші күн. Келінім босана алмай арқанға асылып, мына отау 

үйде қиналыс үстінде. Қысылма, ұялма, жеделдес жеңгең ғой, осы орамалмен 
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«Бисміллә» деп маңдайынан 2-3 мәрте сипа. Бетіне дүркін су бүрік, 

жарқыным! Өзге тілек жоқ. Бұл мына атаңның талабы деп орында. 

– Япырай, мұның өзі қалай болар екен? 

Жас жігіт шын қысылды. Екі бетіне қызыл шырай тепсінді. Маңдайынан 

шып-шып тер моншақтады. 

– Тәйт! Айбары асқан Адай жігіті сондай ынжық болар ма, бар менің 

айтқанымды істе. Соңғысын өзім жеткіземін, бар! Жас жігіт жасқана ақ 

орамалмен маңдайын сипап өткенде көз нұры сөнуге айналып, еріндері 

шөлдегі тақырдай тілім-тілім болып кеткен жас ана терең күрсініп демалды. 

Ақ орамал үшінші дүркін денесін сипап өткенде жас ана: 

– Иә, алла-ай,жар болшы жаныма, – деп әлсіз де мұңды үн шығарды. 

Жас жолаушы бетіне 3 дүркін су бүріккенде сұрқай өңге қан жүгіріп, ақ 

нұр пердесі желпіді. 

Шағын отауды шар еткен перзент үні селк еткізді. 

Қиналған, қапаға киліккен ауыл да сілкінді. 

Ана да, бала да аман қалды. 

Ошақ біткенде от жағылып, қазан біткенге ас толтырылды. 

Ақ түйенің қарыны жарылып, ақжарма ажар шырай үстеді. 

Көңілдер көлдария, әңгіме ағыл-тегіл. 

Ауылдың қыдыр қонағы жас өскін, түбіт мұртының түбіне тер 

моншақтары тұтылған қалпы үнсіз отыр. Айнала-төңірегіне назар аударғанда 

қос жанары ерекше бір жарқыл шашатыны болмаса тым ұяң. 

– Уа, жарқыным, балам, әлде бір себеппен тап болғаныңның өзі үлкен 

бақыт ала келді. Уыздай уылжыған келінім, жарық дүние есігін ашуға 

ынтыққан сәбиім аман қалды. Бұл Алла тағаланың рахымы, қалды сенің 

бойыңдағы қасиет-киеңнің құдіреті. Мен болсам, осы елдің сексеннің 

сеңгірігінен қалған жарығымның өлшеулі күндерін санап отырған қариясы 

Бүркітпін. Құдайы қонағым, сыйлы қонағым болып жанымды жадыраттың, 

көңілімді көл еттің. Қызметің Алладан қайтсын, қадір-қасиетіңе байлаған 

жалауым – қалы кілем жабылған қара нар, жетелей кет, жарқыным. 

Менің сесім білінісімен маңыма жоламай беталды пышырап кететін 

жын-пері соңғылығында сескеніс білдірмей жан азабын тартқызды емес пе? 

Міне, сол кесапаттан құтқарушым сен болдың, балам. 

Жолың ашық, пәле біткен қашық болсын қашанда. 

...Он бес жасқа жаңа іліккен жас өскін жетегін тағы да толықтырып 

Бозашының Үлек кұдығының басында отырған аулына төтелей тартты. 

Ауылдан кеткеніне аптаға айналып бара жатқан баласының жолын сарғая 

күтіп отырған Байсал қолымен күн сала қарап: 

– Ақбозы онікі, ал жетегіндегі түйесі үшеу, бұл қалай болғаны. 

Байсал баласының үйге жетуін күтпей алдынан шыға берді. Жақындаған 

сайын таңданысы арта түсті. Қалы кілем жабылған үлкен нар. «Бұнысы несі-

әй...» 

Әке мен бала құшақтаса табысты. 
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– Жарығым-ау, мынау ұлы сый ретіндегі тартуға меңзейді ғой. Бұл 

кімдікі? 

– Жолай бір ауылдың адамдары еркіме қоймай тоқталыс жасатты. Үш 

күн бойы босана алмай тұрған келіншектің маңдайын ақ орамалмен сипатып, 

үш мәрте су бүріктірді. Ана да, балада аман қалды. Ауылдың ақсақалы Бүркіт 

деген кісі екен. Сол кісінің айтқанын орындадым. Жолға шығарып салып, осы 

нарды жетектетті. 

– Ой, бар болғыр, Бүркіттің ол не еткені, қажиын дегені ме? Менің 

балама тарту-таралғы емес, батасын берсе не етті, пәтшағар. Аман келдің, сол 

маған жетеді. Қазір деміңді ал. Кешке Бүркіттің аулына екеуміз қайта 

барамыз. Сенен кімнің баласы екеніңді, ата-тегіңді сұрады ма? 

– Жоқ, әке! Мен де ештеңе айтпадым. Олар да сұраған емес. 

– Онда, тіпті жақсы, балам! 

Байсал баласын ертіп Ақбота Бүркіт көріпкелдің аулына кешқұрым 

келіп хабарласты. 

Ақбоз үйдің төрінде отырған еңгезердей ақсұр қарт бұлар келгенде 

айрықша пейіл танытып, орнынан тұрып Байсалмен қосқолдай амандасты. 

– Жол қайырлы, кұрдас. Мына қасыңдағы жастың жүзі таныс, қылық-

қасиетімен етене жақын. 

– Иә, жат емес, жақын екеніне Құдай куә, бұл менің маңдайыма біткен 

жалғызым. Мыңкісім ғой. Бекеттің пейілі, Құдайдың құрмалауымен пешенеме 

жазылған перзентім. 

– Уа, құрдас, кешір, бұл сенің балаң ба еді, кешелі-бүгін осы ауылда 

болған. Атына шалыс, қасиетіне қанық едім. Тәңір жарылқасын! 

– Періште әумин десін. Сен қажиын дегенсің бе, балаңа тарту-таралғы 

бермесең етті. Қалы кілем жапқан қара нарыңды өз белдеуіңе әкеп байладым. 

Бүркіт, менің жалғызым – Мыңкісіме батаңды бер. «Батаменен ер көгереді» 

деген бар ғой. 

– Болсын! Балам, бабамнан дарыған, Алла тағала пешенеме жазған, 

қаныма сіңірген, тәніме тамыр тартқызған қасиетіме табынып, Алладан медет 

сұрап, жарқыным, жас өскінім. Мыңкісі саған бата беремін. Жай қолыңды, 

түзе пейіліңді, құлата біл ниетіңді. 

– Құдай қолдасын, періште оңдасын, жайдым қолымды. 

Ақ жайманың үстінде, аппақ нұрға бөленген ақмоншақ салалы сақалы 

омырауын жапқан, ақсұр ақсақал тізерлей отырған сом қалпында қолын 

жайды. 

– Бисмилляһи р-рахман-ир рахим! 

Уа, жаратқан ием құдірет 

Тілегімді қабыл ет 

Жас өскінім Мыңкісі 

Қыдыр сені қолдасын 

Адалдық болсын жолдасың 

Он саусағың өмірлік 
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Емші болсын талмасын 

Қыдыр берген қасиет 

Ұрпағыңа дарысын 

Иллеһи, Әумин! 

Жолың ашық, пәлең қашық болсын, жарқыным! 

Адайдың айтулы, әруақты, аузы дуалы, дана ұрпақтарының бірі Ақбота 

Бүркіттің батасы Мыңкісінің сынықшылық, емсектік қасиетіне, құдіретті 

қабілетіне демеу болған деп пайымдайды. 

Жаратылысы мен тыныс-тіршілігінде Адайдың екі қасиет иесінің 

шапағатына тап болған Байсалұлы Мыңкісі Ақбота Бүркіт абыздың ақ 

батасын алғанда 15 жаста екен. Оның емсектік қасиеті осы кезден бастап 

өркенін жайып, мәуесін молықтыра бастағанын Маңғыстаудың арғы-бергі 

шежіресі беттері бүкпесіз баяндап бере алады. 

Мыңкісі мүрдесі Бозашы түбегінде өз есімімен аталатын үлкен 

қауымдықта. Өзінен бастап желі тартқан сынықшылық, көріпкелдік, 

құмалақшылық қасиет барша ұрпағының табиғи еншісіне айналып сала 

берген. Мыңкісі ұрпақтары Маңғыстаудың әр тарабында әр салада еңбек 

етуде. Қасиет иесі өз денесінен шыққан бес баланың – Құлшар, Қызылбай, 

Жауғашты, Әтеу, Бітімнің қызығын көрген, олардан 23 немере сүйген. 

Тірлігінде елінің құрмет-сыйына, ұрпағының қызық-қуанышына кенеліп өткен 

кісі. Немересінің ішінен Ақжігіт сынықшы ақ қой жылында 100 жасқа толып, 

ұрпақтарының мерейтойына жиналған қуанышына күні кеше ғана бөленген 

шалқулы тұсында. 

Жалпы Бөкен ұрпақтарында ел таныған нелер қабілетті, дарынды 

адамдар болған. Елі медет тұтқан әулиелік қасиет Мыңкісі, Еснияз, Бекенде 

болып, ел сеніміне ұялаған. Алқалы топта белдесіп, қарсыластарына шақпақ 

қайраттың, шынайы шымырлықтың, шалт қимылдың небір қырларын әр 

кезінен аңдатқан арысы Кіші жүзге, берісі Адай арасына танымал болған 

байрақты палуандар Байсал, Қаралда, Икембай, Бисенбай, Қартқожақтар 

Бөкен ұрпақтары санатынан болып келеді. Елдің намысы мен тыныштығын 

жанының саясы, көңілінің аясы деп ұққан, соған ғана жүгінген батырлар 

Саламат, Тұрмандар да осы әулет мақтаныштары. Аламан бәйгелерге жал-

құйрықтарын тарап, пәмдеп, шарт түйіп, сәйгүліктер қосып, елдің делебесін 

қоздырған атбегілер де шыққан. Олардың арасынан ерекше ел аузында 

аңыздай айтылып қалғандары: Қази, Меңдібай. 

Мыңкісі ұрпақтары шетінен сынық салатын қасиетте. Ақбота Бүркіт 

көріпкелдің батасынан басталған бұл ерекше табиғи қасиеттің тамыры 

мейлінше тереңдеп, бұтағы барған сайын қанат керіп келеді. 

Жан болып жаратылуында Бекет атаның, ес жиып, етек жеңін қомдап 

көзқарақты болған тұстағы қабілет күшінің гүл ашуында Ақбота Бүркіт баба 

батасының шапағатына қапысыз суарылған Мыңкісі Байсалұлына деген халық 

ықыласы нешеме жылдар жүз аударса да қоңылтақсып көрген емес. 



58 

 

Етек-жеңі кең, болмысы мол пішілген жазықтықтың қоңыраудай 

биігінің басындағы қауымдыққа ел «Мыңкісі әулие» деп тағзым етеді. 

Әулиенің екі қанатында шағын да көзтартар екі демалыс үйін де Бөкен 

ұрпақтары: Телбаев Тілекбай мен Меңдібаев Кенбай түрғызған. Олар барша 

тұтыну бұйым, жиһаздармен толық қамтылған. Ата-баба алдындағы ұрпақ 

парызына іңкәрліктің қарапайым ғана осы көрінісінің өзі имандылық 

ишарасын қапысыз алға тартады-ақ. 

...Батасы қабыл, құмалағы ақ сөйлеген Ақбота Бүркіттің дуалы сөзінің 

қадір-қасиетін тұстастары көріп-білген, кейінгілер аңыздай аңсар аударып 

тыңдаған ғой. 

Абыздың қоныстас, көңілдес кісісі Дәулеталы Қыдырбектің жігіт ағасы 

жас шамасында әйелі дүниеден өтіп, жалғыз басты болып қалса керек. Орайы 

келіп,   сәті түскен бір басқосуда Бүркіт көріпкелмен дәм-тұзда бірге болып, 

сыр ақтарысқан ғой. Кең көсілген әңгіме-дүкен тұсында Қыдырбектің үйленуі 

де тін болып түзілген екен. Сонда Бүркіт абыз: 

– Қыдырбек, сен алыстан кісі іздеме, осы ауылда бір бәйкемше ғана қыз 

көрдім, соған жіп байла, теріс болмас, – депті. 

– Бүркітеке-ау, мен жас жігіт емеспін. Тоқтасқандар тобындамын. 

Айтып отырған адамыңыз тым шарға, сырт көзге қораштау ғой. 

– Ақылды жігіт пе деп едім, тайыз, тапшы екенсің ғой, түге. Әлде бір 

шайтан азғырып жаңылыстырып жіберіп таса бастырмаса ол өзі азуы алты 

қарыс алты ұлдың анасы болғалы тұр. Жарқыным, айтқанды қыл, сол қызға 

құда түсір, үйлен, орныңды оңалт. Әр нәрсенің келісін қараған жөн. Мені 

тындасаң кесімім осы. 

Қыдырбек абыз ақылынан асып кете алмаған, сол қызбен төсектес 

болған. Айтқанындай-ақ бірінен-бірі өткен алты ұлдың қуаныш-сүйініші 

Қыдырбекке пәни өткенше бұйырыпты. Оның ұрпақтары өңірдің әр 

шалғайында бар қадыр-халінше еңбек етіп жүр. Баба Бүркіт жаңылыспаған, 

дәл болжаған, айтқаны аумай-төкпей бір әулеттің бәйтерегіне кең қанат, биік 

өріс ендеткен. 

Ақбота Бүркіт көріпкелдің алдағыны тұспалдап, ертеңгіні болжап, 

бүгінгіні түйіндеп айтқан, меңзеген, нұсқағандарының қай-қайсысы да кезінде 

орнынан шыққан, жаңылыс, жаза кетпеген. Елге ортақ түсер жұт, қаптап өтер 

сел, үйіріп соғар дауыл, киліге қалар сапат дегендерді    күн ілгері аңдап, 

шамырқана сезіп төңірегіндегілерді сергіте, ойландыра білген ғой... Осы ретте 

де асы қабыл, айтқаны небір әңгімелер сала-сала боп желі тартады. Халқының 

сүйіспеншілігіне бөленіп, есімі ұмытылмай әспеттеліп, ардақталып келе 

жатқан абызға ықылас арнасында еш бөгеліс жоқ та. 

12.12.1991. 
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ЕРЖАН ХАЗІРЕТТІ ЕЛ БІЛЕ МЕ? 

 

Биссмиллаһи-ир-рахмани-ир-рахим! 

Бұл адам жөнінде жазылмай келді. Неге? 

Ойға да, тілге де кісен салған небір заман өтті ғой, соның кесірлі зияны 

асылдарымызды ұмыттырып, өткенімізді өшірттіріп, ой-санамызға 

қаракөлеңке түсіріп келді. Күні кеше ғана самал желі желпіп, еркіндіктің 

жайлы лебі жеткенде қуандық. Қуандық та есімізді жинап, өткен-өшкенімізді 

еске түсіріп, көп жылдар бойы қиюы қашып келген ақыл-ойымызды үбістіріп, 

қымтауға дәт ете бастадық. Сонда менің ойымда өзім білетін Маңғыстаудың 

асыл-ардақтары қайта оянып, олардың арасында обал мен сауаптың, 

имандылық пен қайырымдылықтың белгісіндей болып осы Ержан хазіреттің 

бейнесі санамда сан жаңғырды. 

Ержан хазіреттен арғы заманда да Маңғыстауды жайлаған адай, беріш 

арасында талайлаған оқымысты, дін жолын берік ұстанған ахундар, ишандар, 

хазіреттер, шайқылар, молдалар, Мекке мен Мединаға қиындықпен барып 

қайтқан қажылар жеткілікті болған. Солардың көпшілігі заман ағымының 

жықпыл-жықпылында ескерусіз, елеусіз қала берген. Советтік тар ұғымды 

идеологияның санамызға сіңгені сонша, «дін – апиын» деп, атеист болып, 

бойымызды, ОЙЫІМЫЗДЫ «діндарлардан» қашыртып ұстап келдік. Сондағы 

көрген пайдамыз қайсы?... Ұлтымыздың тарихын ұмыттық. Ұл-қыздарымыз 

өз тілінен гөрі өзге тілге, қазақ тарихынан гөрі Ресей тарихына бейіл бұрып, 

ұлтымыздың ұстамды тәлімі, ұлағатты тәрбиесі өз жөніне қалды. Кезінде ерте 

сезіп, ел-жұртының ертеңіне секем ала қараған ұлтжанды, дініне берік Ержан 

секілді көңілі сәулелі, көзі көреген жандарды түрмеден түрмеге жауып, 

жазықсыз күйдірдік те. Сол қателіктерімізді енді біліп, күйіне күрсініп, «Ай-

қап!» деп сан соғудан басқа амалымыз жоқ бүгін... Жоғалтқанымыздың алды-

арты осымен бітсе шүкір. 

Сонымен Ержан хазірет Төлегенұлы1888 жылы қазіргі Қаражанбас, 

Қаламқас жерінде (бұл жер Қазан төңкерісіне дейін Керел, одан кейін Орта-

Еспе) туған. Ол 1967 жылы жасы 79-дан сексенге қараған шағында дүниеден 

өтті. Оның денесі Шақпақ-ата қауымына жерленген. 

Ержекең діннің әрпі мен рухына өте адал болған. «Адамның тәні 

топырақтан жаралған, өлген соң топыраққа араласуға асығады» дейтін. 

Хазірет өлген адамға аса биік сарайдай етіп там салуды қолдамайтын. Бұлай 

етсе, бәсеке-байрақ болып есептеледі, ал мұны шариғат заңы қолдамайды. 

Барлықты, байлықты жарыстырмай, шашылып-төгілмей-ақ ит-құс 

түспейтіндей үсті ашық, биіктігі бір жобадағы там салса болады және бұл 

менің ойдан шығарғаным емес атам заманнан бері қарай келе жатқан 

мұсылман халықтарының бізге, болашаққа қалдырған өсиет, өнегелері еді деп 

отыратын. 
Ержан Төлегенұлына Шақпақ-атада ықшам, үсті ашық там салынған. 

Осы жерде бір айта кететін жәйт – бұрынғы ата-бабаларымыз белгілі бір 
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қауымға қайтыс болған кісіні қойғанда, оның алдындағы аты елге мәшһүр, 

аруақты, сыйлы, ұлы деп есептелетін адамға салынған тамнан артытып там 

салуды әдепсіздік деп есептеген. Мұны айтып отырған себебім – Шақпақ-ата 

қауымдығында Ержан хазіреттен құбылаға қарай оздырта адам жерлеп, 

күмбез там салынғаны көкейге қоныңқырамайды. Ержекеңнің білімді, сенімді 

шәкірті Қарағұл Жәнібекұлы молда да осы Шақпақ-ата қауымында жерленген. 

Ал, осы Қарекеңе салынған там аласа, шағын ғана, Ержекеңнің басындағы 

тамнан артық етпеу керектігі ескерілген. 

Ержан Бұқара барып, дін мектебін бітірген. Одан шатырхат (диплом) 

алып, елге келгеннен кейін-ақ Тұщықұдықтағы атақты Айдар ишанның 

мешітінде молда болып бала оқытты. Яғни, Ержанның бала оқытуына елге 

аты белгілі Айдар ишанның өзі сенім артқан. Кейінірек Ержанның өзі де құм 

бойынан мешіт салып, ауыл балаларына әліпби үйретіп, оларды қайырым мен 

мейірімге, обал мен сауапқа тәрбиелеген. Ержан салдырған мешіттің аты 

Сорқұдық еді, қазір одан белгі де қалмағаны өкінішті-ақ. 

Ержан хазірет тағдыр теперішіне шыдап, сол кездегі тасыр саясаттың 

тепкісіне төзген адам. Қазан төңкерісінен кейін Маңғыстау ойында Кеңес 

үкіметінің күш алуы кезеңдерінде асыра сілтеудің ауыртпалықтары ел еңсесін 

езгені белгілі. 1928 жылы адай ұлдарын абыржыта келген «Қызыл жүн» 

басқыншылығы, одан соң іле-шала тап болған 1929-30 жылдардағы 

Голощекиннің нәубеті жаппай қудалау, жазықсыз жазалауларға ұласты. Ел 

ішін үрей кезді. Маңғыстау елінің кей бөлігі оңтүстікке бағыт ұстап, дүркірей 

көшті. Асыра сілтеудің әккі белсенділері қарапайым жандарды да жағадан ала 

түсті. Жайына қарап жүрген, қоңыр тірлікте күнелтіс еткен балықшы Смайыл 

Сарбасұлы мен батырақ Мамай Салпықұлын 1930 жылы Кетік түрмесіне 

қаматтырған. Осындай қорлыққа шыдамай, ит тірліктен гөрі ер өлімін жөн 

көрген маңғыстаулық ер азаматтар атқа қонған. Зорлық, қорлықтан зәрезап 

болған балықшы Смайыл мен батырақ Мамай бас болып, голощекиншілдікке, 

қуғын-сүргінге қарсы күресіп, үріккен елді бастайды. (Мамай мен Смайыл 

бастаған 1931 жылғы бұл оқиғалар өз алдында сөз болуға тиісті). Осындай-

осындай жолсыздықтарға бас иіп қалмай, қарсы шыққан жергілікті халықты 

«Адай банды» деп нақақ күйдіретін құжат жүзіндегі лақаптардан, ауызша 

айтылатын жаладан құтылатын мезгіл жетті. 1986 жылғы Желтоқсан 

оқиғасынан кейін бүкіл қазаққа танылған «ұлтшыл» деген Колбиндік таңба 

секілді, адай руын «банды» деп танту әкімшіл-әміршіл голощекиндік нәубет 

тұсындағы лақап. Міне, дәл осы тұста Ержан хазірет те қуғын-сүргінге 

ұшырады. Бай-болыс дейін десең, Ержан мал бітпеген жарлы, бабалары 

балықшылықпен күнелтіс еткен. Оның бар жазығы – Бұқарада дін оқуын 

бітіріп, ел арасына «ескінің қалдығы» мұсылманшылық дәстүрін насихаттауы, 

мешіт ашып, балаларға әліпби үйреткені. Дін мен ділді ұмытып, бір тілді, бір 

партиялы, бір идеялы, тіпті бір «ұлтты» кеңес халқы боламыз деп жар салған 

шолақ белсенділердің жүгенсіздігіне, көрсоқырлығына қалай ғана 

ашынбассың? Құдайына қарап, Алласына сыйынған Ержан-хазірет 



61 

 

1932,1937,1942 жылдары үш рет кеңес түрмесіне қамалды. Бұл мен білетін 

қамалулары. Бар кінәсі – діншілдігі. Бірақ, «аққа – Құдай жақ» деген ұлағат 

бекерден бекер айтылмаса керек. Көрген қорлығы мен азабы көп-ақ қой, 

алайда әр кезде де ол түрмеде екі-үш жылдан артық отырмай, сәті түсіп 

ақталып, елге аман-есен орала берген-ді. Сонда ауылдас қауым: «бұл да болса 

дініне берік Ержан – хазіретке Аллатағаланың жасаған жақсылығы-дағы» деп 

отыратын. 

Қазір 90-ды қусырып тастаған байырғы малшы Өрісбай қарт Ержанды 

былайша еске алады: «1932 жылы Ержекеңе «дінге берілгендігі» үшін 

Шебірде сот болатын болады. Сот ашуға келген Бекжанов Қиту Ержанды сол 

сотқа алып келуге мені жұмсады. «Алпансары» нарымен кеткенмен Ержекеңе 

қарсы келе жатқан жерінен жолығып, жағдайды айттым. Сосын онымен 

Шебірге бірге келдім. Келген соң, көп ұзамай сот басталды. Сот жүргізуші: 

«Азамат Ержан Төлегенов, бас киіміңізді (сәлде) алыңыз» деп үш рет 

қайталады. Сонда Ержекең сасқан жоқ: «Мен – деді ол, – мұсылман діни 

партиясының шын мүшесімін. Кезінде мен «Егер қысылған жағдайда діни 

уағдадан бас тартамын, сөйтіп сәлдемді алып тастаймын» деген уәде бергенім 

жоқ! Сондықтан мен сәлдемді өз қолыммен ала алмаймын!..» Осыны айтқан 

Ержекең іле-шала тағы былай деді: «Сендер де сондай бір партияның – 

болышевиктік партияның мүшесісіңдер ғой. Қысылған сәттеріңде уағыздан 

тайып, қызыл билеттеріңді жыртар ма едіндер?». Ержекеңнің жүзінен от 

ұшқынын көрдім. Сонымен сот жүргізуші одан ары қатулыққа бара алмай, өз 

жұмыстарына кірісті». 

Ержан хазірет қамаудан келген соң түрме тауқыметін жұқалап қана еске 

алатын. «Бәрі де жаратқан Алланың жарлығымен болып жатады. Адам баласы 

шыр етіп жерге түскенде маңдайына жазылған бейнеті мен рәхәтын кесінді 

сызығы жеткенше көріп өтуге тиісті. Аллатағаланың ісіне ренжуге болмайды, 

сабырды, салмақтылықты серік еткен жөн» деп отыратын. 

Ержекеңмен түрмеде ұстауда талай бірге отырған Құлшарұлы Бекен 

қарт Ержан хазірет ұлылығын үнемі еске алушы еді: «Шыдамы берік, төзімі 

болаттай Ержекең түрмеде тамақ болмай, аштан аш қалған кездерімізде бізді  

сабырға шақыратын, «Құдай жеткізер, уәйім айта бермеңдер! Алла жар болса, 

аш қалмаспыз. Уәйім-қайғыға салына берсеңдер, арып-ашып мүжіле 

бересіңдер...» деп тоқтам айтып, қолтығымыздан демеп, маңдайымыздан 

сүйетін. Айтса айтқандай, аз шыдасақ-ақ болды, сырттан азық келіп қалушы 

еді. Сонда Ержекең түрмеден өте арып-ашпай бір қалпында аман-сау елге 

оралушы еді...» 

Қашаған атындағы совхозда тұратын Іздібаев Жанжігіт ақсақал Ержан 

хазіретті көре қалған көнекөздердің бірі. «Әкем қайтыс болды да, – дейді 

Жанжігіт – ауылдас бір молдаға жаназасын оқыттым. Жаназа оқыған адамға 

бірдеме беретініміз бар ғой. Сол үшін әлгі молдаға бір жылқымды жетектеп 

бардым. Ержекеңнің үлкен беделін сыйлайтын, дін ырымдары жөнінде басшы 

деп білетін бұл молда «жылқыңды Ержанға апар» деп үш рет қайталады. 
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Сосын мен жылқымды жетектеп Шиліқұдықта отыратын Ержан хазіретке 

апардым, дастарханы дархан үйден шай-су ішіп сыйландым. Жүретін уақытта 

мен келген шаруамды айттым. Сонда Ержекең байыпты да байсалды шешімін 

білдірді: «Апыр-ай, ауылыңның молдасы ысқат намазды білмейтін болғаны-

ау. Сен былай ет, жылқыңды ауылыңа апарып сой да, жартысын жаназа 

оқыған молдаға бер, қалғанын алты бөлікке бөл, бес бөлімін күйі нашарлау 

бес сыбай үйіне тарат – ал қалған бір жілігін беріп жіберсең де болады. Әкеңе 

ысқат намазын оқуды өз міндетіме алдым» деді. Мен бұл тапсырманы 

бұлжытпай орындадым. Ысқат намаз бұрындары өлі шыққан үйде сол 

марқұмды жерлеген күні кешке шай ішілген соң-ақ екі-үш сағатқа созылып 

оқытылатын. Ысқат оқу оңай болмауға тиіс. Мұсылманшылықты қадір 

тұтатын адамға жоғарыда Ержекең айтқан әңгіме ұлағат боларлықтай. Бұдан 

шығатын қорытынды Ержан хазірет ұстамды, дін жолындағы қызметі үшін 

ештеме дәметпеген. Ережекеңнің айтуына қарағанда Ысқат намазын оқымай, 

тек жаназа оқығаны үшін көп ақша, мал беруге де, оны молда алуға да 

шариғатта жөн болмаған болуы мүмкін. Кейбір молдаларды тойымсыз 

болмауға, дүние үшін шариғат шарттарын бұзбауға шақырған ғой Ережекең. 

«Қилы заман» дегендей, саясат ыңғайында қызық замандар өтгі. Соның 

бір куәсі – Ақтау тұрғыны, Ержанмен рулас Бектеміс Жары Матаев Жақсығат 

екен: «Дін – апиын» деп, оны коммунистік идеологиямен ауыстыру керек деп 

шапқылаған партиялық белсенділер көп болған. Сол тұста облыстан 

(Гурьевтен) келген партия комитетінің басшылары және идеология белімінің 

қызметкерлері «Буынсыз жерге пышақ ұра» беретін, кешегі 1967 жылға дейін 

олар бізге: «Осы Ержан деген хазіретке діни уағыздарын қойғызу керек» деп 

қайта-қайта қатаң талап қоятын. Мен сол тұста колхоз басқарушы едім. Бірде 

обкомнан идеолог-қызметкер келе қалды. Гурьевтен келгендегі бар шаруасы – 

Ержанды діннен бездіру. Мен жорта «Сіз де сөйлесіп көріңізші, мүмкін 

өзіңізге көніп, мұсылманшылықты қойып кетер» деп қойдым. Ержекең 

былайша көп сөйлемесе де реті келгенде сөзге шебер, ол шешіліп сөйлегенде 

әңгімесіне ұйып қаламыз, қызық шежіресін аузымызды ашып, көзімізді 

жұмып тыңдайтынбыз. Біз әлгі идеологпен бірге үйге кіріп, тізе бүгісімізбен 

Ержекең байыпты қалпында сөз бастады. ІІІай келді, әңгіме айтылып жатыр, 

бір кездері үйме табақ ет келді, шежіре шертіліп жатыр... Әлгі обком 

қызметкері Ержекеңе «кеңес» беріп дінге қарсы үгіт-насихат айту былай 

тұрсын, тіпті сөзден қалды, мұсылман дінінің имандылығына елтіп, жалықпай 

тыңдады-ау, астан кейін ол рұқсат сұрап, оған қоса әлгіндегі әбес пиғылы 

үшін кешірім сұрап кетумен болды. Былайырақ шыққансын бір ауыз тіл қатып 

«Апыр-ай, мына кісі күшті кісі екен» деді. Болды, басқа сөз айтпастан 

отарбасына отырды. Ия, ия, Ержекең марқұм діннің қасиет-қадірі жөнінде, 

ұлылығы жөнінде, адамшылықтың қырлары туралы, қайырымдылық пен 

мейірімділік, обал мен сауап бағытында жай ғана әңгіме бастаса, қасындағы 

адамды мысы басып, иландыра баурап отыратын». Міне, Матаев Жақсығат 

айтқан естелік осы. 
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Қазір Жармышта тұратын Төлесін молда Ержекеңді еске алғанда 

«Ержан хазіретті біздің әкелеріміз молда етіп ұстады. Мен Ержекеңе оқып, 

әліпби танып, діни дәріс алдым. Үздік оқыдым. Ержекеңнің білімі мол, мінез-

құлқы жұмсақ, ілтипат-ізеті ұшан-теңіз екендігіне тіл жетпейді. Ержан хазірет 

өз түбегіміздегі өз көзімізбен көрген соңғы пайғамбар ғой»,- деген жоғары 

баға беретін. 

Өзі тарихшы, шежіреші, өзі би болған адайдың Алшыны (Меңдалиев) да 

Ержан хазіретті етене білетіндердің бірі болатын. Онымен пікірлесіп, 

әңгімелесе қалғанда хазірет жөнінде де орынды мақтау естуші едік: «Мен 

Ержекеңді көп білетін адаммын. Ержанның білімі көлдей - ақылы дария еді. 

Маңғыстаудың қара ойында мұсылманның қасиеті діні үшін бір туып кеткен 

тұлға ғой...» деп Алшын қарт қамығатын. «Және де Ержан дүниеден өткесін, 

Маңғыстауда мұсылманшылық бір сатыға әлсіреді. Ержекең тұрмыстың 

тауқыметін, айдаудың ауыртпалығын, қамаудың қиыншылығын көріп жүрсе, 

ешқашан пендешілік жасап мұсылманшылық жолынан тайғақтамаған. Қазір 

ол сонысы үшін топырағы торқа болып, жұмақта жатыр...». Алшекең айтқан 

бұл бағаға айналасындағы тындаушылары да бас изейтін. 

Осы жолдардың авторы да 1950-1966 жылдары ел-жұртының Ержан 

хазіретін ерекше сыйлайтынын көзбен көре қалған. Маңғыстаудың осы қалай 

білімді, діни жолда білігі мол молда, тақуаларының өзі арнайы ат сабылтып 

Шиліқұдыққа Ержан хазіреттің алдынан өтуге бара жатқанын, не келе 

жатқанын көретінмін. Бұл да Ержанның мықты ахун-хазірет екенін 

дәлелдейді. Себебі, бұл адамдар да олқы адамдар емес, оқыған, білім-білігі 

жеткілікті адамдар. Бірақ Ержанның алдында өздерін кіші санап, жол сұрап 

сәлемдесіп, қолын алып қайтуды зор мәртебе санаған ғой. Мысал, үшін 

олардың есімдерін айтайын, олқы деп көріңізші: жаманадай Құлшық, Бәли 

Көкен, Кеще Абдолла, Шотан, Мұқан, Тіней Нұрғали, Бәубек Айжанақ, 

Тоқтамыс Бимұрза, Бектеміс Қойшыбай, Тастемір Әбдіжаппар 

Айдаришанұлы, Ағзам Жанәділ, тағы басқа белгілі адамдар. Тіпті бұлардан 

басқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен, өзбек, қарақалпақ, түрікпен ағайындар 

арасынан шыққан дін жолындағы білікті адамдар Шиліқұдықтағы Ержанға 

ізеуірлеп келіп, жол сұрап кететін. 

Ержан хазірет қонақты қатты сыйлайтын жомарт, дастарханынан дәм-

тұзы үзілмейтін дархан кісі болған. Ол Кеңес үкіметін жақтамаған да, 

даттамаған да. 

Сол кездің өзінде алдағы кездесетін бұралаң-бұлталаңы көп, 

бұрмалаушылығы басым кезеңдерді іштей сезгені болар ма бұл? 

Сөйтіп, 1928 жылдан 1953 жылға дейін бақылауда, жауапталуда болған 

Ержекең: «Патшаң соқыр болса көзіңді қыс, патшаң ақсақ болса -аяғыңды 

сылты» деген, амалсыздыққа, шарасыздыққа не жасарсың... Бірақ дінге берік 

болып, ұстанған бағыттан айнымау да- үлкен ерлік» деп білген жан. 

Ержаннын ел ішінде ағайын-туыстары бар. Өзінен ұл бала Мұқаш. Бір 

қызы болды, аты Несіп. Ол бала-шағалы, Жаңаөзенде тұрады. 
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Қазіргі қайта құру қолымызды құрсаудан, тілімізді тұсаудан босатқан 

шақта тілімізге тірек болуға, тарихымызға тұтқа болуға, дініміздің рухын 

биіктете түсуге бейіл болайық. Мұның соңымыздан ерген жәутеңкөз жас 

ұрпақты адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуге, обал-сауапты 

ұғындыруға мол ықпалы болмақ. Өйткені, дін деген де тәрбиенің күшті тетігі. 

Ол жамандыққа ешқашан үндемеген. Бізден басқа Ислам мемлекеттерін 

жайнатып отырған құралдың бірі — осы дін. 

1.12.1991. 

 

НЕСІБЕК ДАРЫНЫ 

 

Маңғыстау аймағы тек мал қонысы ғана емес, оның топырағынан талай-

талай дарынды, әруақты ұлдар мен қыздар туып, өмір сүріп дүниеден өткен 

ғой. Солардың есімі ұрпақтан ұрпаққа аңыз сөз, өнеге болып келеді. Аңыз 

деген сөз рас-өтірігі беймәлім нәрсе емес, үнемі еске алып әңгімелеп келеміз 

деген мағына береді. Аты аңызға айналған сондай қасиетті, қастерлі, емші, 

оташы, асыл адамдардың бірі Несібек ата. 

Несібек - Нұр - Бектеміс, әкесі Оразалы, Несібек-Нұр қосарлана 

айтылатын екі адам. Емші де, оташы да, сынықшы да Несібек. Несібектің 

оташылық қасиеті Айтмағамбетке, оның баласы Құманбайға жалғасты. Қазір 

Құрманбайдың немересі Сымырыққа жалғасып отыр. 

Несібек Оразалыұлы 1780-1860 жылдарда Керелде, Орта-Еспеде (қазіргі 

Қаламқаста) өмір сүрген адам. Жерленген жері Қаламқас қауымы. Біздің Адай 

мен Беріште, басқа да осы түбекте болған адамдардың Несібек-Нұрды 

білмейтіні кемде-кем болар. Нұрдың нағашысы Әлім Әйтеке бидің 

тұқымынан екен. Несібек ақылды, сөзге ұста, көрегенді, жақсы азамат болып 

өседі. Мұсылманша сауатты, жан-жақты хабарлы адам болған. 

Атақты тәуіп, сынықшы, емші, аса үлкен дарын иесі Құнанорыс Қожық 

осы Несібектің қызы Тәніш Сармағанбетке ұзатылған. Сонда Қожықтың әкесі 

Сармағамбет, нағашысы Несібек. «Несібек уақытында шемен қатқан 

адамдарды сойып, жібек жіппен тігіп, ем жасаған» деп Қожықтын баласы 

Бозжігіт еске алады. Айта кететін жәйт Қожық туғанда оның атын Несібек 

нағашысы қойыпты. Ат қоя отырып, аузына түкіріп, басына телпек кигізіп, 

ырым етіп «Жиенім емсек те, азамат та бол» деп бата берген. Қожыққа 

нағашысы Несібектің батасы дарыған ғой. Бәрі Несібектің киелі, әруақты адам 

болғанының ақиқаты деп түйіндейміз. Қожықтың емсектігі туралы бұрын 

«Жаңа өмір» газетінде жазылған. Оны қайталау қажет болмас. Қожық 

Ақмыштағы қауым да жерленген. Менің де жақсы таныс, сапарлас болған ел 

жақсыларының бірі еді. Бір адам жанжал үстінде сокқыға жығылып, басынан 

ауыр жаралы болады. Көзі ауып кетеді. Аты-жөнін ұмыттым. Осы азаматты 

кереге үстіне салып, түйе үстіне жайлы орнықтырып жатқызып Несібекке 

әкелді. Несібек азаматтың басын қарап көреді, әбден жәйін біледі. Сосын 

айтады: «Мен бұл жігіттің басының терісін сойып, қарап ем жасаймын» дейді. 
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Ол үшін төрт адам қол- аяғын ұстап тұрсаңыздар деген де, әлгі ауру адам: мен 

өзім де қозғалмай шыдаймын. Оң қолымды сол қолыммен ұстаймын да, екі 

аяғымды шалыстырып жатамын деген. Сөйтіп сою басталды. Басты еппен 

ұстап тұрып теріні әр жерден сойып қараса, бастың кішкене сүйегі сынып, 

ішке қарай кіріп кеткен екен. Әлгі сынық сүйекті өз орнына ептеп салғанда, 

қисайып ауып кеткен екі көзі бірден өз орнына түсіп, дұрыстала қалады. Уәде 

бойынша ұстасып қойылған екі қол біріне бірі жабысып біразға дейін 

ажырамаған. Бұл уәдесіне, дініне берік ер болған ғой. Ауру азамат 

жолдастарымен Несібектікінде біраз күн жатып жайланып, емделіп, сауығып 

еліне жүретін болады. Несібекке айғыр үйірі жылқы сыйлықпен қоса шапан 

жабады. Несібек жылқыны алмайды. Шапанын алмауға ұялады. Несібек 

әруағы алымға бағышталмаған дейді. Несібек шаруамен Арқаға барып қайтып 

келе жатса, жолда бір үйден бір топ адам шығып бұны қарсы алады. «Бір 

адамымызды қарақұрт шағып, безілдеп шыдамай жатыр. Көмектессеңіз екен» 

деп жалынады. Несібек «іс Аллада ғой, ата-баба әруағы қолдаса, көмектесуге 

болар» дейді. Шай әзірленіп, бағылан сойылып жатады. Үй ішіне ақ өре киіз 

жайылады. Қарақұрттың оқуын оқып, қарақұртты Несібек шақырады. Сонда 

бес қарақұрт келіп, жаюлы ақ киіздің үстіне жете жарылады. Сөйтіп, бұл адам 

айығып кетеді. Ол ат мінгізіп, шапан жабады. Оның атын алмаған. 

Ағайындар ішінде бір сыншы адам Несібекті үлкенірек болғанда көріп: 

«Жүзіне қарай уақыт белгісі бар екен Несекеңде» депті. Сонда Несібек «Бұда 

менен кейін жүз күннен соң уақыт болады» деген екен. Болжаған мезгілде 

екеуіне де уақыт болыпты дейді. 

Ел арасының бір жанжалында бір адамның басын екінші адам балтамен 

шабады. Бірақ бұл адам өлмей қалады. Шұғыл Несібекті шақырып емдеуді 

өтінеді. Сонда Несібек бұның дауасы дұшпанының өтімен емдесе жазылады 

деген екен. Сол ем қонып, әлгі адам қатарға қосылған екен дейді. 

Несібектің немересі Құрманбайдың 1940-1961 жылдарда сынған 

адамдардың сынығын салғанына талай куә болдым. Соның бір-жар мысалын 

айта кетейін. 1941 жылы Кәрі деген жерде 1 - Май колхозында атақты 

жылқышы болған, кұрықшы Есен Өтеулі баласы Талапбайдың аяғы 

жіліншіктен сынып қалды. Соған  Құрекең шақырылып, алдырылды. 

Жіліншіктің майы зақымданған екен. Мұндай жағдайда сынық салу өте ауыр 

болады дейді Құрекең. «Дегенмен, аталардың әруағына сыйынып, салып 

көрейін» деді. Талапбай шыдамай безілдеп жатыр. Сынықты ұстағанда 

Құрекең де терледі. Сынық орнына түскен сияқты. Талапбай шып-шып терлеп 

үйықтап кетті. 

1960 жылы Шебірде Кемелхан атты баламның қолының саусақтары 

сынды. Құрекең қарап көріп «тіпу, ата-баба әруағы көмектескей» деп келіп, 

баланың қолын ұстап, тартып созды да «болды» деді. Бала артына қарамай, 

жазылып ойнап кетті. Құдірет емес пе? 

Құрекең (Құрманбай) айтып еді біздерге «Несібектей болу қайда, ол 

сәлем айтса да сынық орнына түскен ғой» деп. Иманды болғыр Несекең тек 
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қана оташы емес, көріпкел емші де еді ғой, дейтін ол. Әкем Айтмағамбет 

айтатын, мен дейді тек қана қартайған шағымда ғана Несекеңді көрдім. 

Сиректеу әңгіме-сөзін тыңдадым. Несібек – басы, жүрегі, өкпесі, бөтекесі, іші 

және қан қысымы ауруларын емдеп жаза берген. Емінің негізі шөптің емдік 

түрлері болған. Шөпті өзі әдейі іздеп алып, емге қажет болар деп жинай береді 

дейді. Сонымен қатар бір Аллаға жалбарыну, Бекет-Атаға сыйыну оның 

емінің негізі болатын деп айтып отырушы еді Құрекең. 

Мен Несібек жөнінде білгендерімді жазып отырмын. Ағайындардың 

білетіндері болса Несібек жөнінде газет бетінен көрінуін сұрар едім. Өсіріп те, 

кемітіп те жазбадым. 

Құрманбайдың немересі Сымырық деген жігіт қазір Тұщықұдықта. Оған 

Несібек бабасының аруағы қонған деседі жұрт. Бірақ ол әлі жас, емсектік 

жолды ұстанайын деп жүрген жоқ. Маңғыстау тарихын, оның жақсыларын 

жазып, ортаға салған азаматтарға құрметпен қараймын. Ал, аздап та болса 

өсіңкіреп жазуды, осылай болар деп, топшылап жазуды жөн көрмеймін. 

Сонымен қатар Маңғыстауда өткен жақсыларды бірімен бірін салыстыруды 

немесе бірін әулиерек - білгірірек, екіншісін одан аласалау етіп көрсетуді жөн 

дегім келмейді. Әсіресе, әулиелерді, батырларды, оташыларды, ишандарды 

салыстыру орынды емес. Жақсылардың қай-қайсысы да өз заманында, өз 

тұсында қасиетті, дана болғаны ақиқат. Газет бетінен Маңғыстау тарихында 

болған жақсылар жөнінде ақиқаттан ауған жақсылар жөнінде ақиқаттан 

ауғаншылық кездесіп қалады. Аға буын біздер жастар үшін, болашақ үшін тек 

қана акиқатты насихаттауымыз абзал дер едім. Маңғыстау тарихын біздерден 

де жетігірек білетін, жасы 90-ға келген, ат арқасына 15-20 жасынан мінген, 

әңгіме-сөз тыңдаған, оны меңгерген ақсақалдар өмірде әзір баршылық. Мысал 

үшін Форт-Шевченкода тұратын Темірбеков Отарбай, Ералиевте тұратын 

Теңізбаев Мұрат. Бұлар жаза алмас, айтып беруге асықпай сөйлесе – шежіре 

екені анық. Сондықтан газет бетіне байқаңқырап, анықтап, жүйрік қалам 

үшіне еріп кетпей, аға буын тек ақиқатты жазу парыз. 

13.02.1992 

 

СОЛ БІР ЖЫЛДАР ІЗДЕРІ 

 

Шәбден Ерәлиев жөнінде «Маңғыстауда» Ж. Нұрлаевтың мақаласы 

жарияланды. Автор онда Ш. Ералиев жөнінде көп білмейтінін айтады. Онысы 

жөн де болар. Бірақ оның көрсеткен дәлелдемелерінің ішінде күмәндісі жоқ. 

Ш.Ерәлиев Маңғыстауға Қазақстан өкіметін басқарып отырған 

Ф.Голощекиннің тікелей жіберген уақытша өкілі екені рас. 

1986 жылы облыс баспасөзінде марқұм Есбол Өмірбаев          Ш.Ерәлиев 

жөніндегі шындықтың бет пердесін ашты. Есекең          Ш.Ерәлиевтің ашық 

теңізде кемемен кетіп бара жатып мас күйінде палубаға шығып кемеден 

теңізге құлап, суға кетіп өлгенін дәлелдеп жазды. Сол уақыттағы саяси 

көзқарас жағдайында, «Ш.Ерәлиевті адайлар теңізге әдейі итеріп құлатқан», – 
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деп тауып, Кеңес үкіметі кемеде болғандарды жаппай жазалауға кіріседі. 

Ақиқатында 1928 жылдарда адайлардың көшпелісі бар, отырықшысы бар, 

оларға Ақтөбе облысының Ойыл, Қарабұтақ аудандарына отырықшы болуға 

үкімет бұйрық – жарлық еткен. Сүйтіп (көпшілігі) сол аудандарда қоныс 

тебеді. Сондықтан да бүкіл адай уезінің біріккен жиынын сол Ойылда өткізу 

қажет болады. Осы жиынға «Маңғыстаудан 30 шамалы адам делегат болып 

сайланады. Аталған делегат сайлау жиналысында қатынасушы өкіл 

Ш.Ерәлиев болған. Бұлар отырған кеме Гурьевке бағыт алады. Тамақ та, 

әрине, арақ та ішіледі. Түн болады, бәрі бірдей жатып қалады. Таңда тұрса 

Ш.Ерәлиев жоқ. Кеме Гурьевке барып тоқтайды. Хабарды НКВД-ға айтады. 

30 шамалы делегатты жаппай қамауға алады. Бұлардың жауабы 

жоғарыдағыдай: «жолда тамақ та, арақ та ішіледі, ешқандай жанжал болған 

жоқ. Біздіңше теңіз жағдайын білмейтін адам ғой, басы айналған болар, аздап 

ішқені де бар, палубада дәрет етем деп жүріп, теңізге құлаған болуы керек» 

деп бәрі бірауыздан жауап береді. Шынында да солай болу керек. Өйткені ол 

уақытта кеменің бортынан екі қолмен ұстап отырып дәрет етіледі ғой. 

Тұтқындалған 30 адамның ішінде Маңғыстауда судья болған Жөке Шабаев, 

мұғалім Төрәлі Жұмалиев, т.б. түбектің сауатты да беделді жақсы азаматтары 

болды. Адайдың алғашқы ревком төрағасы болған Тобанияз да осы тұста 

тергеусіз ұсталып кетеді. Жазықсыз айдалып кетушілер Ерәлиев қазасынан 

кейін көп болады. Бұл жағдай Адай көтерілісіне ұласады. Әрине, Ерәлиев 

қазасынан басқа да коллективтендірудің асыра сілтеуі, оған жалғас жаппай 

ашаршылық, зорлық-зомбылық елді қатты күйзелтті. Бұның шет-жағасын 

көріп, біліп те қалдық. 

Біздің әке-ағалардың бірқатарының ұсталып, жойылуына себептердің 

негізгі арқауы Ш.Ерәлиев қазасы болды. Жағдайдың ушыққаны сондай, 

Орталық партия комитеті Адай кадрларын басшы қызметтерге 

тағайындамауға қаулы да алса керек. Жер-жердегі басшы қызметте болғандар 

да қуғындалды. Аталған қаулының жаны сірі екен, 1983 жылға дейін 

Маңғыстау ауданына бірінші басшылыққа жергілікті кадрды сайламады, 

үнемі басқа жақтан жетектеп әкелуші еді. 

Сол кезеңнің қазақты мәңгүрт қылғанынан бір фактіні еске сала кетейін. 

Маңғыстауда сол жылдарда судья болған айтылып отырған Жөке Шабаев 

туралы мынадай аңыз бар. «Соттаушы да Жөке Шабаев, сотталушы да Жөке 

Шабаев» деген. Ол былай болады.       Ж.Шабаев судья болып істеп жүргенде 

заманның ағымына қарай өзіне-өзі баға беріп, «ай мен айыпты адаммын-ау» 

деп өзіне өзі іс жүргізеді. Оның мәні – тергеуші болып бір іс қағаз жазылады. 

Оның бетіне прокурордың «Ж.Шабаев – айыпкер» деген қорытынды қағазын 

тігеді. Сосын өзін-өзі соттап, іс қағаз жасайды. Бүл іс қағаз бойынша 

Ж.Шабаев сотталады. Осы өзі жинақтаған іс қағаздармен облсотқа барып істі 

тапсырған. Облсот таңқалады. Жөке Шабаевтың әділдігіне сүйеніп, оны тиісті 

дәлелдемелер тауып, түрмеден Заң бойынша босатады. Бірақ Ж.Шабаев 

сотталған атақтан құтылмаған. Бұл жағдайдың Ш.Ерәлиевтің қазасы бойынша 
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қозғалған іске байланысы бар-жоғын білмеймін. Қысқасы Ж.Шабаев өзі 

сияқты жазықсыз адамдардың астыртын жағдайда тергеу-тексерусіз ұсталып 

кетуінен қорыққанынан туған ақылы болса керек. Әйтеуір, тергелді, сотталды, 

босады. 

Бір айтып дәлелдей кететін жағдай – 30 адам ауыз біріктіріп, бір 

Ш.Ерәлиевті суға құлатып өлтіріпті деген жалаға ешкім нануға болмайды. Ол 

30 адам бір анадан туған емес, біріне-бірі сенуі мүмкін емес. 

Біздің елге жасалған зорлық-зомбылық, сенімсіздіктің кезеңінде 

жоғарыдағы басшылықпен ауданға келген бөгде басшылар ешқандай негізсіз 

Ерәлиев атауын колхозға, сосын совхозға және жаңа құрылған ауданға, 

мектепке дейін бере бергенінде қандай негіз бар?! 

Қазіргі Ш.Ерәлиев атындағы аудан, совхоз тұрғындары мен басшылары, 

мектеп ұжымы бұл мәселеге көңіл аударып, жергілікті жер атауы, немесе есте 

қалуға тиісті жақсыларымыздың атын қойып алатын мезгілдер жетті. 

Куйбышев атындағы совхоз, Куйбышев селолық Кеңесі атауларын да 

өзгертіп, бұрынғы Жыңғылды атауымен атау керек. Фетисов деген атау 

туралы да ойлау қажет. 

Бұл атаулардың қай-қайсылары да Компартияның, ССРО-ның өмір 

сүруі тоқтауымен байланысты өзгертілуі тиісті атаулар екені даусыз. 

Бұлардан басқа да орынсыз сақталып отырған атаулар болса біздің 

тарихшыларымыз, журналистеріміз, ел қамын ойлаған азаматтарымыз 

мақсатты түрде мәселе көтеріп, тарихи жер, су атауларын қалпына келтіруді 

шындап қолға алуға тиіс. 

Әзірше, Кеңестер сақталып отыр. Олардың көптеген депутаттары бар. 

Ел, халық оларға сенеді. Сондықтан да әміршілдік заман әкімдерінің таңып 

кеткен атауларын ақыл таразысына салып қайта қарап, халықтың жүрегіне 

жағатындай етіп өзгертуді қолға алу – Кеңестердің міндеті.  

24.07.1992. 

 

БАҒЗЫ МЕШІТ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛУІН КҮТЕДІ 

 

Маңғыстау өңірінде ілгеріректе халықтың санасын оятып, білім 

қайнарынан сусындауына жол тартуда, жаза, сыза және оқи білуге үйретіп, 

дағдыландыратын, оған деген құштарлық сезімін қанаттандыратын орындар 

да, ынталы адамдар да санаулы-ақ болған ғой. Солардың бірі, бірегей іспетті 

Тұщықұдық аймағында болып өткен Айдар ишан. Оның соңына қалдырған 

үлгісі мол. Талай шәкірттері жолын ұстап халқына қызмет етумен 

жұртшылықтың зердесіне ұялаған. 

Айдар ишан Шиқыисләмұлы Жары Назардың Тастемір тақтасынан, 

1848 жылы туып, 1922 жылы дүниеден өткен, дін жолы мен адамгершілік 

жолын берік ұстанған. «Иә, құдай» деп шүкіршілік еткен пенде болған ғой. 

Кейін Бұхарада оқып, діни білім алған, елге оралғаннан кейін мешіт ашып, 

балаларға дәріс береді. Ол ашқан оқу орнының жосағы қазіргі Тұщықұдық 
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аулында. Оның Қарақалпақ пірі Мәткәрімге қол бергендігі де 

маңғыстаулықтар арасында айрықша әңгіме. Қол берудің мағынасы пір оқыс 

білім тереңдігін аңдастайтын әртарапты сұрақтар қояды. Бұған қол беруші 

дұрыс жауап берсе ғана қол беру рәсімінің дегеніне жеткені, ықыластың 

қабыл болғаны. Мұндай кісіге жоғары білімді, оқыту, үйрету шеберлігі 

жеткілікті делініп, шатырқат (диплом) беріледі. Міне, осындай дәреже, 

құрметке ие болғандардың бірегейі Айдар ишан. 

Айдар әкеден жас қалған, жарлы адам болған. Аң аулауды кәсіп еткен. 

Ол тиісті білім алып, құққа ие болған соң елден мешіт салуды мақсат етеді. 

Бастапқыда ержеткен өз балаларына табиғи тастарды жинаттырады. Өз 

төңірек-төбірі күшімен жиналған тастан мешіт құрылысын тұрғызады, ол 

шамасы екі жылда аяқталады. 

Ағайын-туыс, ел-жұрт арасында мешітті салу кезінде және оның 

құрылысы аяқталғасын ишанға құдайы көмек ретінде, байғазы түрінде мал 

берушілер де біраз болғанға саяды. 

Айдар ишаннан дәріс алған шәкірттер көп болған. Солардың бірі Ержан 

хазірет. Ол кейіннен оқуын Бұхарада жалғастырады. Шатырхат алған 

білімпаз. Бастапқыда өзі мешіт салып үйленгенге дейін Айдар ишан мешітінде 

шәкірттерге дәріс берді. 

Айдар ишан балаларға дәріс берумен қатар ел арасындағы әртүрлі 

дауларға төрелік еткен, асып-таспауға, бірлікке уағыздаған. Әсіресе, 

пақырдың қақын мықтылардың орынсыз пайдаланып кетуіне, үстемшілік 

көрсетуіне ешқашан жол бермеген. Әділетсіздікті адамгершілікпен 

дәлелдеген. Қашан кездескенде де «кісі хақын жеген құдай алдында күнә» 

екенін дәлелдеп, сендіруді мұрат еткені жұртшылықты тәнті еткен ғой. 

Қазірде арамызда бар 80 жастағы Жақос ақсақал жарлы болған. Әкесі 

Маманның мықтыға кеткен алажағын Айдар ишанның төрелік етіп алып 

бергенін айтып, естелік әңгімелер шертеді. 

Ишанның білімдарлығымен тіндес көріпкелдік қасиеті де құр болмаған 

ғой. Ержанды оқытады, кейін өз құзырындағы молла етіп ұстайды, дара 

қасиеттерін елге танытады. Айдар ишан үйінде отырған сәттерінде 

шәкірттерге: «Бір жарық келді ғой, аңғармай отырсыздар ма, қане, 

қараңдаршы» дейді екен. Шықса, Ержан хазірет келе жататын көрінеді. Сөйтіп 

Ержанды қарапайым халықтың бойына білім дарытып, имандылық, адалдық 

ізгілігін егетін адам деп дәріптейді екен. 

Ишан түсінде: «Ақ киім киіп, бес қару асынып жүр екенмін, бізге уақыт 

алыс болмас. Ақ киім ақыреттік белгісі болар, бес қару бес уақыт намазға 

келер» деген жору-түйіні өмірінде дәлме-дәл келгендігі де аян. 

Бұл дүниеден өтерінің алдында ғана көрген түсін ұрпақтары, тұстастары 

айтып, жария етіп, жалғастырып келеді. 

Ишанның мешіті халыққа қалтқысыз қызмет етті. Қазан төңкерісінен 

кейін әуелі есіріп мектеп, одан кейін жаңа мектеп салынды да, интернат 

ретінде пайдаланды. 
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Ер жетіп қалған оқушы балалар ма, жана кезең ырқына берілген 

ересектер ме, әйтеуір ишан мешіті орын сыйламағандық, имандылықтан 

ауытқығандық қырсығынан болса керек, 1959 жылы интернаттағы оннан аса 

бала ауруға шалықты. Сол балалармен бірге қазіргі облыс көлемінде халық 

судьясы қызметін атқарып жүрген азамат Орынбаев Итемген де болған еді. 

Жағдайдың күрт өзгеруі, себебін ешкімнің анықтай алмауы ақыры интернатты 

басқа орынға ауыстыруға мәжбүр етті. Айдар ишанның өзінен кейінгі 

төртінші ұрпағына қызмет еткен мешіт осылай есігін енді ашуды 

қажетсінбеген еді. Одан бері 33 жылға аяқ басты. 

Айдар ишан Меккеге қажылыққа да сапар шеккен адам. Бірақ 

уақытында нақты жағдайы белгісіз, мемлекет арасындағы жанжалға 

байланысты шекарадан өте алмай елге қайтып келулі. 

Айдардың перзенттерінен молла болған Садық пен Әбдіжаппар кешегі 

1937-38 жылдар сүргінінде Сібір айдалып кетеді. Жазығы бала оқытып, сауат 

ашқан. Сол кеткеннен Садық оралмады. Ақыры қайта құру заманында 

ақталды. Әбдіжаппар 18 жыл түрмеде болып, 1956 жылы елге аман келді. 1986 

жылы дүниеден етті. Әбдіжаппар Айдарұлы ишан балалары ішіндегі әке 

жолын берік ұстанған дін иесі болды. Өзімізге белгілі марқұм Қарағұл молла: 

«Әбдіжаппар дария, біз оның қасында көлшікпіз ғой» деп білімдарлығына 

баға беруші еді. Өліге жаназа шығаруға әлдеқалай реттермен екеуі қатар 

кездессе жол Әбекеңдікі де шаруаның басы ашылып-ақ қойылатын. Әбекең 

бірақ Қарағұлдың жаназа оқуына кеңшілік ететін. Ұшыраса қалатын адамға 

таласып, дүние қуатын дүмше молдалар ғой. Олар бұл топқа жатпайтын дін 

иелері еді. Мұның қай-қайсысы да Айдар ишан үлгісінен дарыған, ілімінен 

ұйыған адамгершілік жолдары. 

Айдар ишаннан қалған ескерткіш дүниеліктер әлі құр емес. Ишанның 

үлкен жез құманы немересі Әбдікәрімнің үйінде сақтаулы. Жез құманда: 

«Александр Володин. 1890 жыл» деген жазу бар. Жеті серке терісінен 

жасалған көрігі, ұсталық төс, жайнамазы бар. Бұл дүниеліліктердің барлығын 

ишан ұрпақтары заман қандай зұлмат болса да сақтай білуінің өзі айырықша 

іс. Мешіттің ескі нұсқасы әлі де бар. 

Заман жақсарды, дін жолы даңғыл тартты. Ата-баба әруағын сыйлауға 

болатын мүмкіндік ашылды. Ас қайыру, әйет оқу, әулиеге зират ету, киелі 

орындарға түнеу дағдыға сіңсе, тұрмыс-тіршілігінде орныға бастады. 

Білетіндер бес уақыт намаз оқи бастады. Енді үйренгісі келетіндер де бар. 

Міне, бұл елеулі ізгілік, үмітті жақсылық. 

Құдайға құлшылық ету әрқайсысымыздың азаматтық парызымыз. 

Сондықтан да Айдар ишан мешітінің орны жоғалып кетпеуін, қауым болып 

қалпына келтірілуін құнттаған оң. Білек қосылып, күш біріксе бітпейтін іс, 

өнбейтін шаруа болуы мүмкін емес. Мешіт қалпына келтірілсе оны ұстаушы 

да, оған намаз оқушы да табылар. Бастан пітір, малдан зекет, тағы басқа құдай 

жолы садақа хақыларымен де мешітті ұстауға болады. Жастарымыз мешітке 

ешқандай зиян жасамайды, оны сыйлайды. Бұл сенімді. 
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Айдар ишан, Жанғабылұлы Сәттіғұл, Сарғожаев Қойсары басқа да ел 

жақсылары Тұщықұдықтағы ескі қауымға жерленген. Бәрін де көшпелі құм 

басып, көрініңкіремей қалатын болды. 

Айдар ишанға түнеп, зират етіп барушылар бар. Асылы, Айдар 

ишанның басындағы шаншып қойған ағаштың орнына әдейі жасалған 5-6 

метр биіктігі бар құлпытас есебінде белгі қойған дұрыс. 

Бозашыда атышулы Айдар ишан, Ердан қазірет, Түйте ахун, Әбдірахман 

сынды дін иелерін еске алу ұрпақтарға тиесілі азаматтық іс деп ойлаймыз. 

Қарапайым халықтың санасын оятқан, білімге меңзеген Маңғыстаудағы 

санаулы орындардың бірі Айдар ишан мешітін бір қалыпқа келтіру қашыққа 

кетпей қолға алынса оң болар еді. 

 

 

АДАЙЛАР МЕКЕН ЕТКЕН ЖЕР 

 

Біздің елде ерте заманнан келе жатқан аңыз-естелік сөз бар. 

«Маңғыстауға жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен, оның біреуі екі келіп екі 

кеткен» деген марқүм, өлке зерттеуші Е. Өмірбаев скиф, сақтардың бір тарауы 

Албан, Суан, Дулаттар Маңғыстауға үшінші ғасырдан бастап мекендеген деп 

көрсетеді. Жалпы алғанда Бекарыс – Алшын (Кіші жүз) ұрпақтары Сауран 

айналып, Әлім мен Жетіру қазіргі Ақтөбе, Қызылорда облысы аймақтарына, 

Терістік Үстірт Тасастау, Қайнар жайлаған екен. Қайнардағы үлкен қауым – 

Жетіру, Табындікі. Қазірде де Әлім, Жетіру тайпалары бұрынғы қонысы 

көлемінде деуге болады. 

Алшыннан Нәдірқожа, Сәдірқожа, Қыдырқожа атты үш бала болады. 

Нәдірқожадан 6 ата Әлім (Шөмекей, Шекті, Қаракесек, Төртқара, Ожырай, 

Кете), Сәдірғожадан 7 ата Жетіру (олар Тілеу, Жағалбайлы, Рамазан, Кердері, 

Керейт, Тама, Табын). Қыдырқожадан (Байұлынан) 12 ата Байұлы тараған. 

Адайдың сөз білетін жақсылары осы 12 атаны былай атап кеткен: Шеркеш, 

Жаппас, Беріш, Алаша, Байбақты, Қызылқұрт, Масқар, Тана, Адай, Есентемір, 

Таз, Ысық. 

Қыдырқожа ұрпақтары Атырау, Маңғыстау, қазіргі Орал облысы (Батыс 

Қазақстан), Теке қаласы көлемінде орналасқан екен. Дәлдеңкірейтін болсақ, 

Алаша, Байбақты, Қызылқұрт, Масқар, Тана, Жаппас Орал өңірі, оның 

Ақтөбемен шектес жерлеріне дейін жайлаған. Ал Атырау (Үйшікте) көлемінде 

Таз, Шеркеш, Беріш, Есентемір, Ысық тайпалары қоныс тепкен. Бұларды ұсақ 

Байұлы деп те атайды. 

Кешегі сегіз арыс Адайдың шаршысына толып тұрған шағында шамасы 

үй саны 40 мыңдай болса керек, сол толысқан Адайдан 1930-1931 жылдардағы 

қырғыннан кейін Маңғыстауда 10 мыңға жуық үй қалды деген жоба бар. Осы 

40 мыңдай үй қалай орналасқан, соған жобалап тоқталайын. 

Адайдың екі баласының бірі Құдайкеден Тәзіке, Қосай туады. 

Атырауды (Үйшікті) жайлап қалған. Қосайдан 6 бала болады. Оның Байбол, 
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Тіней, Бәли, Жаманадай (Сүйіндік) ұрпақтары Маңғыстауды қоныс етеді. Осы 

Байболдан оның Мәмбетқұлдан (Шалбар) Тоқмамбет пен Тоқтамыс 

Астрахань, Атырау бойын қоныс еткен. Есен мен Еміл жоғары көшіп жүретін 

ауылдар дейді. 

Тінейдің екі баласының бірі Арықтың Тәңірбергенінің алты баласы 

Долгий мен Орта еспе (Керел) жерінде балықшылықты кәсіп еткен. Құдай 

бергені Қаратау бойында болған. Таңат ұрпақтары да Орта еспе мен Уаққұм 

бойын қоныс еткен. Әрине, бұлар да көшіп жүретін бай ауылдар болды. Бәли 

тайпасы көп ауыл емес. Ақтөбе, Итқараны қоныс еткен. Бұл пікірлерге 

толықтырулар, түзетулер де болуы мүмкін. 

Енді Келімбердінің алты баласына тоқталамыз. Ақпан мен Балықшы 

жоғары көшіп жүрген ауылдар. Балықшының көпшілігі Қазан төңкерісіне 

дейін Самды, оның Тұрыш жерін мекендеген. Тұрыш аумағында Балықшы 

ағайындардың қауымдары (моласы) жеткілікті. Қазірде де бұл ағайындар 

Маңғыстауда сиректеу кездеседі. 

Құнанорыс негізінен Кетік қаласы, Қарағантүпті жайлаған. Бұлар қазір 

де бұрынғы қоныстарында бар. Құнанорыста ел қорғаған батырлар көп 

болған. Шабай тұқымының бәрі батыр. Ірі байлар көп болды деп естімедім. 

Сондықтан жоғары көшкендері аздау болса ерек. 

Бұзауға келеміз, Айтумыс, Жеменей, Айтумыстың баласы Шылымнан 

тараған бес баланың: Қаратоқа, Көшке, Бәйбіше, Ақбота, Өрдек. Өрдектен: 

Есен, Бөкен, Мамыр, Кенже, Олжашы ұрпақтары Бозашының қатқыл түбін 

қоныс еткен. Қазірде де сол қонысында. Ақбота жағы Құлсарыда көбірек. 

Айтпақшы, Өрдектің Олжашы руы көшіп жайлаған ауыл. Олжашыда Қоректің 

Айдарбайы деген Адайға белгілі би болған анық. Және жауынгер батыр, 

көңілді жігіттері де болған. Қаратоқа – Қожағұл-Шолақпен қоныстас, тау 

бойын қоныс еткен. Қалша, Сары, Мырзагелді, Кедей Ақтау бойын жайлаған. 

Осы уақытта Сарының Қожантайы Тұщықұдық, Шебірді мекендейді. Бегімбет 

тайпасын көп деп естімедім. 

Келімбердінің бір баласы Тобышқа келеміз. Тобыштан Ораз, Бегей, 

Ораздан Жайық, Шегем туады. Жайықтан жалғыз Әлмембет екен. Әлмембетті 

4 Әлмембет деп те, 5 Әлмембет деп те атайды. Әлмембеттің баласы Зорбай 

үлкен өскен ауыл. Зорбай Әлмембетті Әлмембет етті. Тобышты Тобыш еткен 

де Зорбай деген сөздер ертеден бар. Демек, Зорбайдың басы мен малы қатар 

көп болып өткен ауыл болған. Адайда Зорбай, оның Жаңай Қожаназары мен 

Жары Назар бас пен байлыққа Кіші жүзге аты жайылған ұрпақтар болып 

өткенін ақсақалдар ескеріп айтып отырушы еді. Жалпы, Зорбай ұрпақтары 

Кетік қаласынан оңжаға Исан түбекке, Кетіктен шығысқа қарай Жетібай, 

Қараманата, Ағашты-Онды, Итқараға дейінгі аумақты қоныстанған. 

Зорбай бай болған да жоғары көшіп жайлаған. Оның бір мысалы: 

Қожаназар, оның ұрпақтары Жем бойын бойлап көшті. Таған деген баласы 

әкесі Қожаназарға Ақкиізтоғайда Алшынға белгілі ас берді. Зорбай ұрпақтары 

қазірде де Маңғыстауда бұрынғы қоныстарында да біршама бар. 
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Әлмембеттің Шоңай, Бәубек ұрпақтары әуелден де Қаратауды жайлаған. 

Бұларда да байлар аз деуге болмайды. Көшіп жайлағандары да көп. Қазіргі 

Сам жайлауы Сам деген Шоңай кісінің игерген қонысы. Атақты ірі күмбез там 

Омар-Тұр Самның Сыңғырлауындағы Шоңай. Шоңайдың билікпен қатар бай 

болғанының да дәлелдері осындай. Әлмембет айтыпты деген сөз бар: 

«Шоңайым би болды. Табынайым батыр болды. Зорбайым бай болды, 

ортасында Бәубегім жай болды» деген. Қазірде де Бәубек, Шоңай, Қожа сол 

Қаратау бойында. Ұланақ, Жыңғылдыда қоныстануда. Қожа бай болды, көшті 

деп естімедім. Қожа ұрпақтары көріпкелдік, емсектік жағымен Адай арасында 

танымал болғаны шындық. 

Келімбердінің алты баласы болғанын, оның аты-жөнін ел біледі. Сол 

алты баланың ең кенжесі – Мұңал. Мұңалдың 4 баласы болғандықтан төрт 

арыс Мұңал дейді. Басы өскен ауыл. Дәулеті шарасына толған, кісілік келісімі 

де, табиғат дарытқан елден ерекше қасиеті де дәуірінде танымал болған. 

Мұңалдың төрт баласының кішісі Әли. Әли – Мұңалдың үлкен үйі. Мұңал 

Келімбердінің, Келімберді Адайдың үлкен үйі болады. Бұларда шал-кемпір 

осы кенже бала қолында болу жолымен дүниеден өткен. 

Әлидің басының өсуін көп демейді. Шоғы мен Әли көшіп жайлаған 

ауылдар. Әсіресе, Шоғы (Қырымқылтық) Маңғыстаудың ойына қоныс тепті 

деп те естімедім. Біздің бұл ағайындар Балықшы, Әли, басқа да көшпелі 

ағайындармен қоныстас болған. Бұлардың қыс жайлауы оңтүстік бет, 

жаздағысы Үстірт, Жем бойы болған десек қателеспеспіз. 

Мұңалдың бір баласы – Бәйімбет. Бұл үлкен өскен ауыл, малға да, 

басқаға да толыққан. Негізінен алғанда Бәйімбеттің Сабытай ауылы мен 

Жәдігері оң жаға мен теріс жағаны, Қаратау бойын, Кетік қаласын қоныс 

еткен. Көбіне Тобыш ағайын мен оның да, әсіресе Зорбайымен қоныстас, 

аралас, қоралас, жекжат болып қатар жүрген. Үстіртті, Жем бойын көшіп 

жайлағандары қысқа қарай Жаңғақтың ойын да қоныс өткендері көп болған. 

Сабытайда Сарболат деген ауыл бар. Оның екі баласы Қалматай, Байбақ. 

Бәйімбеттің (Алдаберді) Райымберді ауылы бас жағынан да, байлыққа 

да, батыр, билікке де жан-жақты толықсыған ауыл болады. Райымбердіден бес 

Текей (Текейдің 5 баласы), оның бірі Әнеттен алты Әнет (Әнеттің 6 баласы), 

басы көп болып өскендіктен төмен қарай да руға көп бөлінеді. Әнеттің, алты 

баласы Қырымқұл, Қыдырша, Бабақұл, Мая, Төлеп, Қоштан, Райымберді 

ұрпақтары да Қаратау бойын, Итқарадан Жетібайға қарай Мырзайыр- 

Басқұдықты, одан да оңтүстікке қарай Ербасанды қоныстанған. Үстіртті, Жем 

бойын жаз жайлаған, қысқа қарай оңтүстіктің жылы жерлерін қоныс еткендері 

де көп болған. Осы өңірді жайлаған ағайындармен қоныстас болды. Жалпы 

алғанда Бәйімбет қазір де Қаратау бойы, Кетік қаласы, Ералы поселкесі 

көлемінде десек қате бола бермес. 

Мұңалдың бір баласы – Жаулы. Жаулының үш баласының бірі Қоскұлақ 

та көшіп жүретін ауылдар қатарында болған. Жайлауы Маңғыстаудың 

оңтүстік-шығыс беті болды. Бай немесе жарлы дей алмаймын. Әруақты ата, 
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«Ай мен күндей, әмбеге бірдей» Бекет атаның ауылдары ғой. Қазір бұлар 

Қарақалпақстан бетінде, бірқатары Бейнеу ауданына көшіп келіп, 

қоныстануда. 

Жаулының бір баласы – Ескелді. Бұлар көшпелі бай ауыл болған. 

Мысал үшін, Есенқазақ түлейінде Ескелдінің төрт құдығы, Шұбартай, 

Теріскенді аталатын жер бар. Мұнда Шұбартай деген Күмбез там бар. Күмбез 

там Шұбартай аталуы былай болған: шұбартай мінген Ескелді бала малға 

шығады, күн бұлттанып, күшті жаңбыр жауады, найзағай ойнап, жасыл түсіп, 

бала қаза болады. Көшпелі Ескелділер ауыз бірлігі арқасында жерінде тасы 

болмаса да, тас әкеліп, түйеге артып, күмбез там тұрғызады. Жеріне теріскен 

шөп шығатын болғандықтан Шұбар тай – Теріскенді деп аталуы содан. 

Баланың көлігі Шұбар тай екен. Осы Шұбар тай Теріскендіден алыс емес, 

Қожа қазған – Жайлы жерінде Ескелдінің 14 адамдық жайы бар, өзінін биік, 

кереге тамы бар. 

Бұлардан басқа да Ескелдінің Үстіртте құдығы, қауымдары бар болуы 

керек. Ескелді Саназар туралы жазылған деректерде де ол кісінің жайлауы жаз 

Жем бойы, Үстірт, қысқа қарай Жаңғақтың ойы болғаны сөз болады. Демек, 

Ескелді көшпелі ауыл, азаматы ширақ, құдығын қаза алатын, өлісіне там 

тұрғыза алатын, дұшпанынан қорғана алатын ауыл болған дейді. 

Маңғыстаудың ойын жайлаған Ескелділер де болған дейді. Қазірде де бар. 

Ескелдіні көп деп естімедім. 

Жаулының енді бір баласы – Жары. Жарының анасы Құба деген 

шешеміз Кетенің қызы екен. Жарының сегіз баласы болды. Кенжесі Назар 

екен. Назар тайпасы Адайда Зорбай, оның Жаңай Қожаназары сияқты басы 

өскен, малға бай ауыл болған. Жарыны Жары еткен Назар, Мұңалда да, 

Адайда да Назардың байлығы мен басының өскендігі, Қыдыр көргендігі 

айрықша сөз болып орын алған. Назардың жасы Қожаназар мен Саназардан 

үлкен. Назарды айтушылар: Жем бойында Бақашы деген жерде жерленді десе, 

екінші біреулер Назар Маңғыстауға жеткен жоқ, Сыр бойында Сауран айналу 

кезінде өмірден өтті деген аңыз айтады. 

Назар тайпасының жайлауы Уақ құм бойы, Тұщықұдық көлемі болған. 

Назарда бай көп. Оған мысал көп. Назардың баласы Тастемірге Жемнің 

Мұқыр деген жерінде ас берілген. Назар баласы Майлан Сарбас, Саламат 

Қажының баласы Орал өңіріне дейін көшіп, өзінің сахилығын бүкіл Байұлына 

паш еткені елге белгілі. Назардың өскен жері қазір 20 атаға жетті. Назарды 

Назар қылған Тастемір дейді бұрынғылар. Назарда Шотан сынды елді 

Маңғыстауға бастап келген әйгілі батыр да өткен. 

Жетімек пысық ауыл болды. Мете екеуі болыстас болды. Қазан 

төңкерісі алдында бұл ағайын Қарақұм бойына, кейін Құлсарыға қоныстанды. 

Маңғыстау, Бейнеу аудандарында да бұлар бар. 

Бектеміс тайпасы негізінен бұрынғыша Керел, сосын Орта еспе қазіргі 

Қаламқас, Қаражанбасты қоныстанды. Негізгі кәсібі балықшылық болған. 

Астрахань, Үйшік, Махашқала, Шағадам, Кетік қалаларымен байланысты 
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болады. Түрікменадайдың Тіней, оның Тәңірберген ауылдарымен сыбайлас 

болған екен. Қазір Бектемістер Форт-Шевченко, Тұщықұдық, Шебірді 

жайлайды. 

Тоқтамыс ауылы Ақтау бауыры Тиген-Қабақ, Ауыз-орпа жерлерін 

мекендеген. «Жарының Тоқтамысы ауылда болса, ауылды жау алмас» деген 

сөз бар. Сонда Тоқтамыс ер болған ғой. Бұл ағайындар қазіргі қонысы 

көлемінде бар, яғни Шайыр, Тиген, Тұщықұдықты мекендейді. 

Базар ауылы Назар ағайындарымен әуелден де, қазірде де сыбайлас, 

қоныстас болып келеді. 

Дәулеталы, Кеще (Мұрат) Жиделі, Қызанды жайлаған ауылдар. Бұларда 

да байлар көп болған. Бірақ бұлар көшіп, жайлауды әдет қылмаған. Қазірде де 

Дәулеталы, Кеще сол бұрынғы қонысында («Ақшымырау» совхозында) 

орналасқан. Бес Өрдек ауылдарымен тату-тәтті болып келеді. Бейнеу, 

Құлсарыда да бар. 

Жалпы айтқанда сегіз арыс Жары тайпасы Бозашыны әуелден де қоныс 

еткен. 

Үстірт үстінде бірнеше шымыраулар бар. Оларды Адайдың ақыл иес 

адамдары қазып пайдаланып, болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдырды, 20-30 

метр, тіпті 70-80 метр тереңнен қалай су шығарды, оны да дарынды адамдар 

біле белген. Бұрынғы жақсылардың ақылының өзі инженер зердесінен артық 

емес пе? «100 адым», «Ұзын» атанған, одан да терең шымыраулар бар ғой. 

Осы шымырауларды қазіргі адам техникасыз қазып су шығаруға тәуекелі 

жетер ме? Біздің Адай ата-бабамызда, оның ұрпақтарында әруақ та, күш те, 

шеберлік те, ақыл да, тәуекел де, батылдық та жеткілікті болған. 

Үстіртке ойдан шығу үшін бірнеше керуен-көш жолы жасалған. Олар: 

Өрмелі, Құртташы, Ұлы Қаратүйе, Кіші Қаратүйе, Маната, Кертті, Сынды, 

Бөрібас, Бағда, Қызыладыр, Аққуыс, Шөжік, Қара жер, Босаға Адай елдері 

осы шығу жолдары арқылы Үстіртке шықты, Үстірттен ойға құлады, қала 

шықты. Қазір бұл жолдардың көпшілігі пайдаланылмайды. Машинамен 4-5 

жолдан шығады. Шымырау қазу, су шығару, одан су алып пайдалану, осынша 

малды қандыру технологиясы өз алдына бір сүре мақала болуға тұрады. 

Бұрынғы Маңғыстаудың әкімшілік орталығы Кетік қаласы екенін 

білеміз. Сол Кетікке баратындар, Кетіктен ауылына жүретіндер мынадай 

атаулар атаған екен. Кетіктен Шағадамға қарай теңіз жағасы бағытымен Оң 

жаға деп атаған. Өйткені Кетіктен шыққанда ол оң жағың. Ал Кетіктен 

Қошаққа дейін Теріс жаға деп атаған. Енді Маңғыстауды үш түбек немесе үш 

түп деп атайды. Оң жаға бетті Исан түбек, «Түпқараған» совхозына қарай 

Қараған түп, Қошақтан Бозашыға қарай Бозашы түп, одан әрі Ақшымырау 

түп, Тасорпаға дейін Қатқыл түп – Тасорпа түп деп те атап келді. 

«Түпқараған» совхозы деп атаудың өзі орынсыз еді. Дұрысы «Қараған түп» 

совхозы немесе ұжымы болуға тиісті еді. 

Қазан төңкерісіне дейін Қаратоқай Беріш Есболай батыр тұқымдары 

Қара мен батыр Құлбарақ әулие ұрпақтары Бозашының Ақорпа-Өжен, 
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Ақшағыл, Барсай, Құлметен жерлерін мекен еткен. Ал Құлкеш әулеті Уақ құм 

бойын, Тұщықұдықты және Жармышты мекендеген. Қазірде де Құлкештің 

көпшілігі сол бұрынғы қонысында деуге болады. 

Кейінірек осыдан 150-200 жылдай бұрын Беріштің Есен, Есенғұл, 

Жайық руларынан да Форт-Шевченко, Керел (Орта еспе) жерлеріне 

Үйшіктен(Гурьев) көшіп келіп, кәсіп қуалап қоныстанған. Маңғыстауда Қазан 

төңкерісіне дейін де Адай, Беріштен басқа да Байұлының, аржағы қазақтың 

ұрпақтары аз да болса болды, әрине, көп емес. 

Қазан төңкерісі қазақтарды бостырды, отырықшы етті, халық қалаға 

шұбырды. Колхозға біріктірді, 1960 жылдардан кейін Шевченко (Ақтау), 

Жаңаөзен қалалары мен Бейнеу, Шетпе, Жетібай, Ералиев сияқты көп халқы 

бар елді мекендер пайда болды. 

Жоғарыда аталған Адай, Беріш, басқа да қазақтар осы қалаларға келіп, 

жұмысқа орналасты, сөйтіп осы уақытта аржағы қазақтың, бер жағы 

Алшынның ұрпақтарының қай тайпасы болса да осы аталған қалалар мен 

аудандарда «бір ауыздан сөз, бір жеңнен қол шығарып» тату-тәтті қайта құру 

заманын өткізіп жатқанына қуаныштымын. Малайсары би, Байбақты 

Сырымға бата бергенде: «Аз ғана қазақтың несін бөлеміз, бәріне бірдей әділ 

бол» деген екен. Сол айтқандай, ағайындар, бөлінбеңдер. «Бөлінгенді бері 

жер», қазіргі кезең қиын кезең, мұны ауыз бірлік жеңеді. 

Менің бұл айтып отырғандарымның бәрі де мұра жайлы. Мұраға 

мұрагер болуымыз керек. Маңғыстауда 150-дей ескерткіш тамдар мен әртүрлі 

мешіттер болған. Оның санаулылары ғана қорғауға алынған. Біз мекендеген 

Тұщықұдық көлемінде Қаратөбе атауы, Көкімбет, Қосүйек өте ерте заманның 

ескерткіштері екені анық. Көкімбетті мешіт деуге болады. Бірақ айналасына 

адам да жерленген. Көкімбетке қаланған тас кесіп шауып алынған. Ұзыны 

метр, ені жарты метр, қалыңдығы да 30 сантиметрдей, тас салмағы да 

жобамен 4-5 жүз киллограмдай. Мұны қандай адам жасады екен, қандай көлік 

әкелген? Көкімбеттің биіктігі 7-8 метрден кем емес, тастарды қалай жоғары 

көтеріп қойған. Сылағы әлі бар, қандай қосындысымен араластырған сыры 

жұмбақ. 

Қорғауға да, зерттеуге де тұратын көне заман ескерткіші екені ақиқат. 

Қосүйекте қолмен үйілген белгінің теп-тегіс жердегі арасы 300-400 метрдей. 

Аңыз бойынша жаудан қорғану үшін жасалған биіктік, басына адам шығып, 

қарауыл қарауға әдейі жасалған. Мұны да зерттеу қажет. Көкімбет те, Қосүйек 

те бұл өңірге Адай қоныстанғаннан әріректің ескерткіші болуы керек. Өйткені 

осы маңды жайлаған біздің елдің бірде-бірі Көкімбетке адам жерлегені 

естілмейді. 

 

 

ЗҰЛМАТ ЗАМАННЫҢ ЗАРДАПТАРЫ 

немесе Адай көтерілісінің туу себептері туралы 
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1925 жылдың 12 қыркүйегінде Әулиеата қаласына Ф.И.Голощекиннің 

Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып тағайындалып келгенін, 

оның содан кейінгі іс-әрекеттерін тарихи архив құжаттарынан, газет-

журналдарда соңғы уақыттарда жарияланып жүрген жазбалардан білеміз. 

Сонымен қатар мен өзім Голощекиннің озбырлық әрекеттері күш алып, 

Маңғыстаудағы ел-халықтың басына қайғылы ауыртпалық түскен 1928 жылы 

7 жаста, 1931-1933 жылдарда 11-12 жаста едім. Жас та болсақ бірқатарын көре 

қалдық, есімізде сақталды. 

Адай, табын руларының зорлық-зомбылыққа қарсы толқуы 1931 

жылдың маусым-шілде айларында басталды. 1929-1933 жылдарда мұндай 

толқулар Созақта, Ырғызда, Балқашта, Қордайда және басқа көп жерлерде 

болды. Мұның зардаптары 1937 жылға қарай созылды. Оның соңы 1941-1945 

жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңінде де әсер етті. Дәлірек айтқанда, 

қарапайым әскер жасындағы азаматтарды «сенің әкең, туғандарың бай, молда, 

би, т.б. болған» деп армияға алмай моральдық соққыға ұшыратты. Адамға 

деген сенімсіздік көзқарас Сталин көз жұмғанша, яғни 1953 жылға дейін 

созылды. Бір мысал. 1947 жылы Мекебай Қамысбаев деген азамат Сталиннің 

газетке шыққан суретін абайламай жыртып алғаны үшін үш жылға сотталып 

кетіп, кейін мерзімін өтеп қайтып оралғанын білемін. Қандай қатал заң 

десеңізші. Маңғыстауда 1954-1955 жылдарда жағдай сәл түзеле бастап барып 

қайта нашарлады. 1954 жылы Маленьков колхоздарда еңбекке жылқы 

үлестірген. Хрущевтің үкімет басына келуімен ол тоқтатылды. Колхозшылар 

сол кезде былай деп мақал айтты: «Маленьков берген байталды, Хрущев келіп 

қайта алды». Сонымен жағдай 1964 жылға дейін жақсарудың орнына 

құлдырай түсті. 1964-1984 жылдарды тоқырау жылдары деп атап жүрміз. 1985 

жылдан бері мезгілді қайта құру кезеңі деп атап, болашаққа үміт артып 

отырмыз. 

Менің бұл мақаланы жазудағы мақсатым: «Ана тілі» газетінде жылқы 

жылы қарашаның 22-і күні жарияланған Адай көтерілісі туралы жазылған 

мақаланы оқығаннан кейін уезде толқулар қалай басталды, қалай өтті, міне, 

осы сұрақтарға жауап ретінде көз көргенім мен кәріқұлақтардан естіген-

білгендерімді жария ету еді. 

Маңғыстауда 1928 жылға дейін бай деп аталғандар кәмпескеленіп, 

жойылды. Бұлардың отбасы азаматтары түрмелерге қамалды, бала-шаға 

панасыз қалды. Жас жұбайлар, бойжеткен қыздар қаңғырып кетті. Аш-

жалаңаштық басқа түссе адамға не істетпейді? Жас сәбилер шетінеді. Тірі 

қалғандары қайыршылықпен күн кешті. 1928-1929 жылдың қыс айларында 

«Қызыл жүн» аталған жүн салығы түсті. Онымен қатар тері, сүйек, шүберек 

жинап тапсыру міндетті болды. Салықтың мөлшері тым көп, өтеу мүлде 

мүмкін болмады. Сондықтан қыстың қақаған аязында ұлыған боранға қарамай 

қой қырылды, түйе күзелді. Тұрғындар көрпелерін сөгіп, жүнін алды, 

алашаларын, арқанын түтіп жүн етті. Мұндай сорақылық, тағылықты кім 

көрген?! Қызыл жүн жоспарын орындамағандар айдалып кетті. 
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Ал ірі байлар деп кәмпескеленіп, мал-мүлкін тартып алынған адамдар 

кім еді? Олар маңдайының терін, бар күш-жігерін жұмсап, мал өсірген 

қарапайым көшпенді қазақтар еді. Олардың ішінде небір сақилары (мырза, 

жомарт мағынасында) да бар болатын. Мысалға жүгінсек, Сарбас 

Саламатұлы, Қоштай Жолымбетұлы, Бақажан Қожырүлы, тағы да басқалары. 

Бұл жазықсыздан жазықсыз қамауға алынды. Ірі байларды жойғаннан кейінгі 

кезек орта шаруаларға келді. Бұларды да тап ретінде жою науқаны басталды, 

олардың да мал-мүліктері тартып алынды. Араларында кедейлер де босына 

күйді. Анығына ешкім қарап жатпады. Байлар мен құлақтарды құрту кезінде 

оларға көмектесті деген желеумен кінә тағып, интеллигенцияны да қамауға 

ала бастады. Қылмысты деп табылатындардың қамалған жері – 

Маңғыстаудағы Кетік (қазіргі Форт-Шевченко) қаласы. Бұл кезең жаппай 

коллективтендіру – тек қана күштеу, қорқыту, үркіту арқылы жүргізіле 

бастаған уақыт еді. 

1931-1937 жылдары Маңғыстауда ашаршылық аранын ашты. Халықтың 

70-80 пайызында мал болмады. Бұл кездерде колхоздар мен артельдерде 

өнімді жұмыс, табыс болмады. Колхозшыға еңбек күн есептеліп жазылды. 

Жыл аяғында ол еңбеккүнге бөлінетін не ақша, не мал болмады. Ел аштыққа 

ұшырады. Аш-жалаңаш, үйсіз-күйсіз елге «Ақ жара» деген ауру тап келді. 

Халық сораң, қияқ, саркеурен, т.б. дәні бар шөптердің дәнін ішіп-жеді. Осы 

мақаланың авторы да 1932-1936 жылдары шешесімен бірге барып, желтоқсан 

айында даладан сораң жұлып, арқалап әкеліп, оны баптап алып, дәнін нан 

орнына жеген. Әрине, «Жұтқан жұтамайды» деген ғой. Ал саркеурен жеген 

Смағұл деген адамның көзінің қари «соқыр» болып қалғанын көрдім. 

Кесіртке, тасбақа жегендер де болды. Осы жағдайда да адам көп өлмей 

қайтсін, әрине өлді. Бұл жылдарда туу өте аз болды. Өлім көп, өсім аз, кету 

көп, келу жоқ. Қазақ қалай азаймасын енді?! 

Зұлмат заманның істемегені бар ма, мұсылманша бала оқытқан Ержан 

хазірет, Айдар ишан балалары Садық, Әбдіжаппарлар сияқты адайдың 

жақсыларын, сонымен қатар ел арасында әділ теңдік билік айтқан би-

мырзаларды, Елбай сияқты ақындарды ұстап, түрмеге қамап жойды. Ержан 

мен Әбдіжаппар ажалы жетпей елге аман оралды. 

Маңғыстау елінің 60 пайызы толқып, көтеріліске қатысты делік. Бұл 

цифр тек қана бай, би, орташа және интеллигенция ғана емес, кедейлер де 

толқудан тыс қала алмады, деген сөз. Өйткені, жағдай кедейлердің Кеңес 

үкіметінен күткеніндей емес, қайта патша үкіметінің тұсындағы қамаудан 

әлде қайда асып түсті. Ол кезде қара халық Голощекинді қайдан білсін. Бар 

пәлені тек қана Кеңес үкіметінен көрді. Толқып, үдере көшкендер зат-

жүктерін түйеге артып, аткөлік мініп жолға шықса, ал кедей адамдар Каспий 

теңізі жағалауыңдағы (Орта-Еспедегі) жүктері мен жанұяларын қайықтарға 

тиеп алып, теңіздің оңтүстік жағалауындағы Комсомол шығанағы, Қызылтас 

деген жерге дейін барды. Көрген қорлық, зорлық-зомбылық адамға не 

жасатпайды? Бұл сол Қызылтастан көрі өздері қайтып, не істеп жүргендерін 
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өздері де білмеді. Мен аурулық, аш-жалаңаштық туралы жоғарыда сөз еттім. 

Ақ жара ауруымен қатар кезік, бүкіржік аурулары етек алды. Ол уақытта адам 

дәрігері дегенді естімедік, мүлде жоқ. Бұдан адам шығыны көп болды. 

Бүкіржік ауруы тек қана сүт болмағандықтан болды. Мен өзім 1932 жылдың 

қасында кезікпен қатты ауырып, үйімде жаттым. Жанұяда жағдай ауыр. 

Әкеміз мұз үстінде жүретін ат шанамен балық аулауға кеткен, шешеміз төрт 

баласын «ит көзі түтін танытпас» дегендей жағдайда өлтіріп алмаудың 

қамында болды. Сораң ішіп күн көргенімізді де жоғарыда сөз еттім. Бірақ, 

мұның арты бүкіржік ауруымен жалғасты. Бүкіржіктен де бір-екі айдай азап 

көрдім. Көкек, мамыр айларында ағайындарымызда бір үйде бір-екіден қой 

қоздады. Сол қойдың сүтімен шешеміз бірнеше рет стакандап сүт сұрап әкеліп 

маған ішкізді. Соның нәтижесінде тәуір болып тұрып, жүріп кеттім. Сүт 

тауып іше алмаған Тоқсанбай дегеннің аяғының қармақ болып қалғанын, өмір 

бойы таяққа сүйеніп өткенін көрдім. Қайықпен жүгін, жанұясын алып-көшіп 

үріккен Қойшыбай деген кісімен талай сөйлестім. Бұл кісі 1987 жылы 

дүниеден өтті. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Оның бәрін 

тізіп айта беруге қажет болмас, өйткені жағдай ауыр болмаса адам көп өле 

бермес еді ғой. Сол кезде есі кіріп қалған бала, қазір құрметті зейнеткер, 

Қаржаубаев Қамысбай 1991 жылғы 17 қазанда облыстық «Маңғыстау» 

газетінде 1930-1931 жылдардағы асыра сілтеу, зорлық-зомбылықты былай деп 

суреттеген: «Қазақ өлкелік партия комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы Ф. 

И. Голощекиннің жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігімен санаспастан, 

күштеп қоллективтендіру саясатын ұстануы талай қасіретке ұшыратты. Ел 

арасынан шыққан шолақ белсенділер жұртты қан жылатты. Наразылық 

білдірген мал иелері тұтқынға түсті. Екі түйесі барлар «Орташаға» 

жатқызылды. Олардың малын еріксіз айдап кету өз алдында, дүние-мүліктері 

мен баспаналарын да конфискеледі. Түйенің жабуын, ер тұрымға дейін тартып 

алып, ескі-құрыс жинауды талап етті. Мұндай қатыгездік әрекет 

маңғыстаулықтарды мейлінше күйзелтгі. Мұның арты аш-жалаңаш, панасыз 

қалған халықтың ашу-ызасын туғызып, 1930-1931 жылдардағы Адай 

көтерілісінің бұрқ ете түсуіне себепші болды. Халықтың күштеумен зорлауға, 

ұлттық салт-дәстүрлерімізді таптаушыларға қарсы бұл наразылығы әділетті де 

еді». 

Толқып қарсылық көрсетіп қаша көшкен елдің бірқатары кері 

қайтқанын айттық. Ал бірқатары Қарақалпақстанға, Түркменияға, Өзбек пен 

Тәжік жеріне барып бас сауғалаған. Енді бір тобы одан әрі асып, Иран, 

Ауғанстан ,одан әрі Түркияға қоныс тепті. Күні кешегі өткен Қашағанның 150 

жылдық мерейтойына келген Мұстафа Өзтүрік айтқандай (қазір Мюньхенде 

тұратын) «Ер дүрліккен сонау алмағайып заманда ата-бабаларымыз Қытайға, 

Иранға, Түркияға барып паналапты. Олардың ұрпақтары біздер ілім-білім 

іздеп Германия, Франция, Англия, Австрия сияқты көптеген Европа елдеріне 

астық. Ендігі бір көшіміздің соңы атамекен болғай деп тілейміз» деген, 
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қарындас-бауырларымыз Голощекин зобалаңынан ел-жүрттан безіп, жат 

жұртқа дейін кетті ғой! 

Шүкір, қайта құру саясаты шетке ауған ағайындарды, әсіресе Орта Азия 

республикаларын паналаған ағайындардың туған жерімен қауышуына 

мүмкіндік берді! Екінші бір себеп, Маңғыстаудағы 360 әулие, оның ішінде Ер 

Бекеті бар, қазыналы түбектен шетсіз-шексіз мұнай шықты, мал өсті. Осы 

байлық ағайындардың ата-қонысқа ағылуына негіз болды. Шеттегі ағайындар, 

туған елге әлі де көптеп ағылыңдар, асығыңдар деп үн тастаймыз біз оларға. 

«Өзге жерде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» демеп пе еді ата-

бабаларымыз. Біз, маңғыстаулықтар, шеттегі ағайындарға «туған жерге 

келіңкіреңдер, біз сіздерге жердің кеңі өздеріңе» деп, құшақ жая қарсы алатын 

ниетімізді әрдайым айтып келдік, айта да береміз. 

Шет елден, Орта Азиядан келген ағайындардың көпшілігінің Жаңаөзен 

қаласы және оның аймағына орналасқанын, Маңғыстауды көркейтуге аянбай 

атсалысып жатқанын айрықша айта кетуді жөн көрдім. 

1931-1933 жылдары аштықтан, аурулықтан қаншама адам өлді, қайда 

қалды, оны дәл айту қиын. Архивтерді қараған жолдастардың дерегіне 

сүйенсек, шамамен 1,5-2 миллион адам өлген. Нағыз халық жауы, көрінде 

тыныш жатпағыр, халықтың осындай қарғысына ұшыраған Голощекин 

Берияның нұсқауымен 1941 жылы атылған. 

Осындай аласапыран кездерде үкіметке, өз ел-халқына шын жаны ашып, 

асыра сілтеу зардаптарынан қолынан келгенінше қорғап «қарлығаштай 

қанатымен су сепкен» асыл азаматтарымыз Әлниязов Тобанияз, Қабанов 

Назар, Бәйтілеуов Нұрлан, Меңдәлиев Алшын, Қилыбаев Байбоз, Жұбаев 

Сыдиық, Қосқұлақов Нұрнияз, тағы басқаларын бүгінде ілтипатпен еске алып, 

есімдерін жаңғыртып жатсақ, игі іс болмақ. Бұлар сол өз халқына жаны 

ашығаны, әділдігін айтқандары үшін айдалып түрмеге қамалды. Мен олардан 

кейін елге оралып, бертінде 90 жасқа жақындап дүниеден өткен А. Меңдәлиев 

пен Б. Қилыбаевты талай көріп, жолдас болып, кеңестім. Олар зұлмат кезең 

туралы жұмған аузын аша-алмаушы еді. Шіркін, олар осы имандылық заманға 

жете алмай кетті ғой. Осы екеуінен басқа айдалып кеткендердің қалай 

жоғалғаны белгілі емес. Олардың Қайғылы көз жұмғанына күмән жоқ. 

1973 жылы Маңғышлақ облысы құрылып, 15 жыл өмір сүрді. Осы 

кездің өзінде де облыс басшылары, тіпті бірқатар ірі мекеме жетекшілері де 

сырттан әкелініп, қойылды. 1988 жылы Гурьев облысынан біріктірілген 

Маңғыстау облысы 1990 жылы өлке жұртшылығының біріккен күш-жігері 

және республиканың тұңғыш Президентінің қолдау білдіруі нәтижесінде 

қайта құрылды. Құрылыстың бірінші басшысынан басқалары Маңғыстаудың 

жергілікті азаматтарынан заңды түрде сайланды. Бүған да жергілікті халық 

шүкіршілік етуде. Қазақ елінің өмірінде оның психологиялық әдет-ғұрып 

салт-дәстүр жағдайларын көп білетін өз елінің, өз облыс, өз ауданының 

азаматтарынан бірінші басшы болу қай кезде де ортақ іске пайда болары 

даусыз деп түсінемін. Жұртшылықтың талап-тілегін ескере келіп, Қазақстан 
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тарихындағы осынау қайғылы кезеңді жаңадан ой елегінен өткізе және ақиқат 

тұрғысынан бағалай отырып, Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Президиумы 

қаулы қабылдады, онда 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың салдарынан 

қаза тапқандарды еске түсірудің жыл сайынғы күні болып жарияланып, 

мамыр айының 31-і белгіленді. 1992 жылы аталған күн қарсаңында оның 

құрбандарына Алматы қаласында ескерткіш орнатылды. Бүл қаулы елді риза 

етті. Қазақ Өкіметіне рахмет! 

Қазақстанның Манғыстау өлкесінің халқы да өз облыс, аудан, ауыл 

және де басқа елді мекендеріндегі орталықтарында жыл сайын 31-ші мамырда 

жалпы қазақ елдерінде ортақ қазалы минуттар өткізуі қажет, мүмкіндігінше ас 

беріп, ашаршылық құрбандарының әруағына бағыштап құран оқытқанымыз 

имандылық көрінісі болу керек, осыған үн қосалық! Басқа да шаралар 

қарастырған жөн дер едім. 

Қорытындылай келе айтарым: 

1. Адай көтерілісі мектептің тарих оқулықтарына енгізіліп, ежелден 

бостандық аңсаған қазақ халқының сталинизмнің қатыгездігіне қарсы ірі 

қарсылығы ретінде әділетті тарихи оқиға деп бағалануы тиіс. 

2. Адай көтерілісі – бір ғана рудың емес, осы Маңғыстау төңірегіндегі 

барлық халықтың әділетсіздікке қарсы ұлттық наразылығы. Сондықтан да оны 

бұрынғыдай «Адайдың бандитизмі», немесе «Адай банды болды» деп негізсіз 

бағалаған қазақ үкіметінің бұрынғы құжаттарының күшін жоятын мезгіл 

жетті. Адай көтерілісі Сталиннің, Голощекиннің озбырлық, қатыгез саясатына 

қарсы батыл қарсылық көрсеткен халықтың толқуы – бұл акиқат. Банды 

болмағанның тағы да бір дәлелі - Әліби Жангелдин отрядын Адай елі 

жігіттерінің құшақ жая қарсы алып, Торғайға барлық жағынан қамқорлық 

жасап, көмек беріп аман-есен жеткізгені талай дәлелденген жай. 

3. Осы ақтаңдақтарға байланысты ұсталып, тұтылған азаматтарымыз 

ақталды, қазақ үкіметіне халық риза, Енді қазақ үкіметінің «Адай көтерілісі 

болды, бірақ Адай банды болған жоқ» деген қаулысын халық күтеді. 

18.02.1992. 

 

 

ЖАРЫ НАЗАР 

 

 

Адайда осыдан шамамен екі жарым ғасыр тұсында өткен үш Назар 

болғандығы, олардың қай-қайсысы да өзіне тән адамгершілік, табиғи дара 

дарын-қасиеттерімен танылып, тарихи шежіре беттеріне түскені ұрпақтар 

санасында ұялап, жалғасын үзбеген. Солардың бірі – Жары Назар сырты да, 

ұрты да сіре тартқан, ояң тарту, ойысу білмеген, иманды, иманжүзді пенделер 

шоғырынан шоқтығы биік көрінген. Тағдырдың талайына жазғанынан жаза 

баспаған пейілі кең, кегежу тартпаған, ырысы шалқар, іркіліс таппаған, 

шарасынан асып-төгіліп жатқан игіліктер мен ізгіліктерге астамшылық, 
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пендешілік танытпаған, мейманасын сабырға жүгіндірген Жары Назар халық 

санасында ұмытылмастай орныққаны акиқат. 

Дәулеті дария толқынындай теңселе қанат жайған сайын Назар пейілі де 

арнасы айдынын кеңейте берген деседі. Әулетіне үйірілген байлық пен 

дәулетті құдай жаратқан пенденің ризық-несібесі деп пайымдаған. Назар 

өзінен тараған ұрпақтарын көпшіл, қамқор болуға тәрбиелеген. Көкірек 

керуден, астамшылықтан, артық айтудан, менмендіктен бойлай да 

сақтаңдырып, алла тағаланың ісіне, халық мұңына кіршіксіз адал болуды, 

өзгенің сабақты инесіне ниет құлатпауды мағұлымдаған. Осынысымен өз 

дәуірінде Жары Назар атанып, исі Кіші жүздің құрмет, сыйын қапысыз 

иемденгеніне тәнті етер дәйектемелер жетерлік. Адайлар «Қыдыр көрген, 

қыдыр алғысы, ықылас-ниеті дарыған Назар» деп айрықшалағаны да осы 

Жары Назар. 

Тағдырына не жазса да, соған шүкіршілік еткен Назар өзіне, барша 

әулетіне тиген сыбағаның сабасы кең, келісті болғанын, ұрпағының 

әрқайсысына тәңір пендесіне еншілі нелер жақсылардың жазымыш етілгенін 

ғұмыр-тіршілігінде сезініп, тұшынып өткен. Көңілі пәк, жаны жайсаң, жағасы 

жайлау болып келуінің де алтын тіні осыдан тартылса керек. 

Назардың байлығы да, батырлығы да, билігі де, топты тамсандырған 

адамгершілік абыройы да исі қазақтың сол тұсындағы өкілдерінде әбден 

танымал болған. Жоңғарлармен шайқастың бел ортасында табылған белгілі, 

тарихта таңбаланған Адай батырларының бірі. Алатау аймағында көшіп-

қонып жүретін Жары Назар ауылының қанатын керіп, орын теуіп отырған бір 

тұсында баба шаңырақтың табалдырығын иман жүзді, тахуа, құдайға 

құлшылық ету тәрбиесіне ниет құлатқан, дін иесіне тән киінген ақсақал 

аттаған деседі. Назар құдайы қонағын шаршы төрінде төс түйістіріп қарсы 

алған. Ақ Орданың қақ төрінде аппақ киімді, ақ күмістей сақалы төгілген 

қонақ бейтаныс болғанмен Жары Назар көңіліне тым жылы ұшырап, 

жақындаса түскендей сезім кұшағына енеді. Суыртпақтай тартылған әңгіме 

бірте-бірте желі тартып, өзара түсініскен шүйіркелестік шебін түзеп үлгереді. 

Назардың ірілі-уақты балалары да әке төңірегіне жинала бастайды.  

- Ассалаумағаләйкүм! 

- Ақ киімді қонақ оқыс дауыстан селк етіп, орнынан тұрып кетердей 

серпілді. 

- Уағалайкүміссәлем! Бар бол, Оғылан! 

Қонақтың қонырқай үнінде діріл аңғарылды. 

- Уә, жолаушым, қонағым, неден секем алдыңыз, - дейді Назар оқыс 

өзгерісті сезгенін аңғартып. 

- Батыр, орынды байқаған екенсіз. Сәлемші балаңыздың үні өктем, 

ызғарлы, сесті екен, жүрегімді қозғағандай болды. 

- Солай ма? Ел аралаған сыншы болады дейтін де атам қазақтың асыл 

түйіні бар еді. Құдай игілігін көр деп берген төрт ұлым бар. Соның үлкені 

өзіңізге сәлем бергені. Одан кейінгісі мынау отырған, есімі Тастемір, оған 
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жалғас Құдайберген, Майлан ілгері тілеулі жас өскіндер ғой. «Сырт көз 

сұғынан сақта, балтаның сабындай қысқа ғұмырда осылардың жамандығын 

емес, жақсылығын көрсете көр» деп Аллаға жатсақ-тұрсақ та тәубе етеміз, 

әрине! 

- Дұрыс қой замандас. Бір құдайдың ишарасынан асып болмайтынды 

тақиықтаған лазым! 

- Уа, құдайы қонағым Шотанымның үнінен секем алдым дедіңіз-ау. 

Осыныңыз тегін болмас, сірә. Алла, асылығына іліктірмесін, дегенмен 

балаларымды сынап берсең деп ниет етіп отырмын. Жүріс-тұрысыңыздан, 

бітім болмысыңыздан жан жүйем аса бір үміт ишарасын сезгендей ме, 

көргендей ме, қалай? 

- Ықылас-ниетіңізге күпірлік етсем кұдай кешірім етпес, замандас. 

Алланың мақсым еткенін макұрым етпей сөзген-түйгенімді іріктейін. 

- Айтқаныңызды періштеден әумин етсін! 

- Шотанының үнінде сепсімес ызғар, қыңымас қаһар, жүзінде айыл 

жимас айбат, жанарында сыну білмес ұшқын лыпылдап тұр екен. Осының жау 

қайтарар батыр болар сыңайда. 

- Тастеміріңнің жүзі нұрлы, қанды екен, көзі отты жанды екен, өсіп-өнер 

өрісті келер. 

- Құдайбергеніңнің өңі ашаң, ерні жұқа, тілі сүйір екен, асылы сөзге үйір 

болар. 

- Майланыңның жүзі жайнаң, бітімі толық, түлігі өскен бай болмаса 

нетті. 

- Қонағым, әке-балаға - сыншы деген де халық сөзі бар еді. Осы 

айтқандарың жүрегіме жетті, көңіліме әбден қонды, ойым он саққа жүгіруден 

тиылып, орнықты! Айтқаныңды Алла қабыл етсін. Әумин! 

Ақ Орданың шаршы төрінде тізелес отырған екі ақсақал алақандарын 

мол жайып, тағзым етіп, жүздерін сипады. 

Кәдуілгідегі қонақ кәдесін жасар тұста құдайы қонақ Назардан Алла 

ризашылығына жүгініп лұқсат сұрады. 

- Япыр-ай, түннің бір уақыты болғанда мұныңыз қалай, әлде бір нәрсеге 

көңіліңіз толмай ренжідіңіз бе? Қонақ ретінде бұйымтайыңызды сұрау 

рәсіміне де жете қойған жоқ едім. 

Қонақ пен Назар қатарласа сыртқа шықты. 

- Назар, - деді құдайы қонақ, - кұдайдың құлы ретінде өміріңе риза емес, 

олқы тұстарың бар ма? 

- Ынсапсыздық дініме жат. Бергеніне шүкіршілігім үстем. 

- Құдайдың сүйікті кұлы мың сан болса, соның бірі екенсің. Осыны 

танып, біліп тұрмын. Құдай өзіңе Қыдырмен ұшырасуды максат етсе, кәйтер 

ең? 

- Құлшылығымды құлықтап ризашылығымды арнар ем. Қыдыр 

көргеннен артқан бақыт болар ма пендеге! 
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- Онда, жай қолыңды, Құдайдың кездесуін жазған Қыдыры қасыңда. 

Батасын ал! 

- Жайдым, қолымды. 

- Бұл ғаламдағы алла пендесіне тиесілі жақсылықтар барша ұрпағына 

бұйырсын. Екі дүниенің абыройы тисін, – Сізге. Әумин! 

Назар қос алақанымен жүзін сипап өткенде қасындағы түрған пенденің 

ізім-қайым болғанын көрді. 

«Қыдыр... Ілуде бір пендесіне кездесу жазылған қадір-қасиеті қайнары 

қымықпас киі. Кездескенімді жария етсем, асылық болар да. Төңірегім тегіс 

аман, молшылық пен кісілік келісім тауып жатса, жамағат біткен білер, 

сөзінер, сүйсінер. Сол да құдайдың бергені». 

Назар құдайыңның құдіретімен өзіне берілген арнайы сыбаға, үзіліс 

білмес үлесті сыр ғып шашпауға, жыр ғып жырламауға бекінді. 

Әйтсе де уақыт иірімінде Қыдыр көргендік, қыдыр киесі дарығандық 

Назардың өз іс-қимылынан, қадыр-қасиетінен, ұрпақтары мирасынан шырай 

танытып, шындық шынықтыра берді... 

Назар қай баласына да құдай бұйрығына құлшылыққа кінәрәтсыздық, 

тірлікте әділдікке жүгінуді әке рухымен талап етті. Қыдыр танытқан сан сала 

ізгіліктер игілігін жамағат біткен еркін иеленуі Жары Назар абыройын үстем, 

атағын шырқау етті. 

 

- II- 

 

Иә, уақыттың делбесін тең ұстау кез келген пенденің пешенесіне сызыла 

қоймайтыны хақ. Назар пәни өткенге дейінгі тірлігінде қыдыр дарытқан ақыл, 

дүние байлығын орын орнына келтірген жағдайдан ауа жайылған емес. 

Құдайдың бергенін, ықылас ниетінің қабыл болғанын, арманға жеткенді 

пенделіктің не екеніне ойы жетсе де көзі көрмегенді тұщынып өткен деседі. 

Назардың үлкен ұлы Шотан қол бастаған батыр, ел бастаған кемеңгер, 

халықтың ертеңін ойлаған көреген адам болып әке мерейін өсірді, елінің 

қалаулысы болып қалыптасып, сол пейіл өзгеріссіз өмір өрімінде өрілді. 

Назардың өмірлік қосағы Кіші жүз Кете руының қызы Ертуған атына 

заты, затына іс-қимылы сай ана болған. Қадыр қасиетін аражіктеп даралаған, 

санасын саралаған ұлдарының қай-қайсысы да Адай елінің айбынын асқақ 

етуге елеулі үлес қосқанын кәрі тарих қапысыз дәйектейді-ақ. 

Шотан батыр ерлігі талай жезтаңдай ақындардың жыр толғауларына 

желі болып тартылған. Маңғыстау қазақтарының орыс елімен арақатынасын 

жетілдіруге байланысты елдік, бірлік, мүдделестік шаруалардың да басы-

қасында Шотанның болғандығы жөніндегі тарихи жазбалар мен зерттеу 

нұсқаларында қамтылуының өзі де тектен тек емес. 

Қыдыр таразылап тәлімдегендей Шотан жаужүрек батыр, жаз дидар 

азамат, білікті басшы болғаны да жұртшылыққа мағлұм. 
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Шотан Маңғыстауға қазақтарды бастап келген, елді қонысқа 

орнықтырған батыр. Нағашысы Кете Әжібайдан бата алған, әр сапары елінің 

арман үміті мен үндестік тапқан кемеңгерліктен де кенде емес. 

Хиуа хандығының өмір сүруінің ақырғы деміне дейін Маңғыстау 

қазақтарымен қырқысып өткенін, талай қанды қырғындардың болғаны 

айғақтайтын соғыс орындары, шейіт болған жауынгерлер зираттары өмірдің 

әр тұсынан да ұшырасады. 

Хиуа ханының әскер басы Оғылшамен болған шайқас тұсындағы Шотан 

батыр ерлігі мен шешенділігін сипаттайтын мынадай бір тарих бар. 

Бейбіт отырған қазақтар ауылын Оғылша жасақтары шауып, мал түлігін 

айдап, дүние- мүлікті артып, адамдарды байлап, матап жөн тарта берген ғой. 

Жайсыз хабар жатқан ба? Оқыс оқиғаның болмысы ел қорғаған 

батырларға жетеді. Пәлендей жасақ жинақталып болуын күтпей Шотан батыр 

бастаған бір топ жауынгерлер Оғылшаны қуып мал -жанды айырып алып 

қалуға жан ұшыра ұмтылады. 

Шотанның жанына жақын Жары Жанұзақ деген жас ноянның пырағы 

ұшқыр, алымды екен. Қуғыншылар тобынан оқ бойы алға ұзап бара жатады. 

– Жарығым, Жанұзақ, жасқанба, найзаны қаймықпай қадай сал. Бекем 

бол, – деп жігер беріпті Шотан. Жасақ басы Оғылша айналып тұра қалып 

жекпе-жек найзаласу ыңғайын танытқан көрінеді. Қарсы барған Жанұзақ 

найзасын мүлт жіберіп, жанай өтіп кетіпті. Оғылшаның отты жанары, зымиян 

жұтпа көзқарасынан жас ноянның жүрегі сескеніс тапқанын жазбай таныған 

Шотан: 

– Несіне тайсақтайсың. Мен болсам жете алмай шерменде, ал сен 

найзаласа алмай уақытты қор еттің, жаудың пысын зор еттің, – деп ақырған. 

Жанұзақ пен Оғылша қайта ұшырасқанда найза Хиуа жасағы 

басшысының кеңірдегінен кесіп өткенде, ал оның найзасы Жанұзақтың 

алақанына шаншылған екен. 

Жедеқабыл жеткен Шотан Жанұзақтың қолындағы найзаны суырып 

алып үлгереді де аттан құлап түскен Оғылшаға келеді. Өндіршектен өткен 

найзаны суырған Шотан батырға қадала қараған Оғылша: 

– Уа, қазақ, оңдырмай ұрдың. Мен ақыреттік сапарға маңдай түзедім. 

Көңіліміз жараспаса да замандас ек. Өлімді жолдаспен ұққан ел қорғаушысы 

ек. Жазмыш, алланың бұйрығы алма-кезек. Айдалада ашық қалдырма, жүзімді 

жер бетінен жасырып кет, – депті. 

Ерлік пен ерлік осылай бір шендескенде Шотан адамшылықтан аттап 

өтпей өтінішін орындапты. Шабылған ел өз орнына оралған ғой. 

Шотан атына қатысты небір  жеңістер , кісілік келістер, имандылық іс 

амалдар артылып жығылатындай мол ұшырасады. 

 

-III- 
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Маңғыстаулықтардың ауыз екі әңгімелерінде: «Жарыны Жары қылған 

Назар, ал Назардың даңқын асырған Тастемір» деген тұжырымдар 

ұшырасады. 

Сыншы, құдай жолықтырған Қыдырдың пайымдауының өмірде айна- 

қатесіз негіз тепкені Назарды өмір бойы ризашылық сезіміне бөлеп келген 

деседі. 

Тастемір әкесі өсиетінен қылаудай да қияс тартпай тіршілік қамын 

жасаған. Жоқ-жітіктерге, кемтарларға аса қамқор көзқараста болған, кісі 

біткенді ала-құлалау құлқынына жаттығы мен етек-жеңі кең, қанаты 

қаймығусыз құлаш сермегендігімен халық алғысын иеленгені анық. Өз 

кіндігінен тарағаннан өзге 8 баланы асырап, өгейлік танытпай әкелік 

қамқорлығында ұстаған. Тәлім-тәрбиенің, үлгі-өнегенің өрістігі сондай 

Тастемір балалары деп аталған 18 перзенттің бір-бірін жатсынуы болмай, 

әрқайсысы бір-бір ру атын иеленіп, ел санатын түзеп үлгерді. Тастемір 

Назардың басы да, малы да тел өскен, өрбіген тамыры терең тартқан ұрпағы. 

Тастемірдің баласы Бақажанның бір өзінде жылқының саны мың жарымнан 

асып жығылғанын көргендер арамызда әлі бар. 

Ілгеріректегі ұрпақ өкілдерінің барлығы мен байлығын, жомарттығын, 

өнері өрістілігін, өркен өрімділігін ыспаттайтын ірі басқосу, белгілі, танымал 

адамдар атына ас беру пайымдататын дағды істі болғанға саяды. Адайлар 

Маңғыстау мен Үстіртте, Жем бойында 1750-1850 жылдар аралығында көлемі 

мен қамтуы жағынан 9 ірі ас беруді ұйымдастырғаны жөнінде деректер бар. 

Олардың әрқайсысында 750-1000 киіз үйлер тігілген. Осы топқа Назарұлы 

Тастемірге Қайнар бойында берілген ас та кіреді. Асқа арналып 1000 үй 

тігілген. Әр үй қонағына сойылған мал мен бірге бір-бір пұт ұн, қой қарнына 

толтырылған сары май үлестірілген. Аламан бәйге жеңімпаздарына 100 ту бие 

берілу белгіленген. Осында бәйгеден Шотан батырдың шұбар тұлпары бірінші 

болып келгені мәлім. 

 

-IV- 

 

Жары Назардың Құдайберген есімді ұрпағына берілген Қыдыр бағасы 

да орнынан шыққанын өмір қолға ұстатқандай көрсетіп бергені ел аузында 

«Қыдыр көрген Назар» атауын негіздей түскен. Іргесі кең, қанаты құлашты 

кемел ру – Жарыда пендеге еншілі өнердің қайсысы да келісті ұшырасқан. 

Артында түйдек-түйдек ой түйген, қыры келтірілген, шешімі шемен тартқан 

сөзі қалған әйгілі Адай биі Мәтжан Назардың Құдайбергенінен шыққан. Оның 

шешендігіне, тосын тапқырлығына қатысты аңызға астасар ақиқаттар аз емес. 

Атақты сынгер Әлім Бүкір Адайдың үш айтқышын: Есен Ерменбетті, 

Түркпенадай Оразбайды, Жары Мәтжанды басқосуға өзара шендестіре 

сайыстырып көрген ғой. Бүкір сынгер Мәтжанға былай депті: «Асылы, сені 

сөз анасы десе болар. Айтарың алғаусыз тура екен. Тілің сүйір, сөзің уытты, 
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пікірің сара, артыңда асылдай әспеттелген сөзің қалар. Сөзің қалса өзің де 

ұмытылмассың». 

Мәтжан бидің шешімі, кесімі онсан. Оның барлығын бірдей түзілту дәл 

осы тұстың қажетсінуінен артық. Дегенмен бірер түйінді әңгімелерін назарға 

берген оң болса керек. 

Қазақ пен түрікмен арасының қақтығысы біржола тыйылып қалмаған. 

Бірде Түркпенадай Тінейдің бір азаматын түрікменнің ұры-қарылары жазым 

етіпті. Солай бола тұра теңдік беруде тезпейілдік, сырторайлық көрсеткен. 

Арыстай азаматтың соңын сұраусыз кетіру, әрине, елдікке мін, намысқа сын. 

Адай жағының сөзін Мәтжан ұстап ханға теңдікке жүгінуге барады. 

Хан алдына келген Мәтжан: – «Қазақта жақсы ортақ, төресін беретін 

хан мен би ортақ» деген аталы сөз бар еді. Ел жақсысы, ел басы Сізге теңдік 

іздеп келдім, – депті. 

Сонда Аллақұл хан: 

– Қазағым, кешегі бір күндерде «қонсымын, не айтсаң да көнемін» деп 

қолыңа құран ұстап ант берген едіңдер. Бүгін келіп құн сұрағандарың не 

еткендерің? Бұл тура анттық бұзу емес пе? Құдайдан қорықпайсындар ма, – 

депті. 

Сонда Мәтжан би: 

– Көзі үйқыда, көңілі иманда жатқан бейкүнә қазақты жазықсыздан 

өлтіріп құн беруден қашқан бейбастақ түрікпенді, оның ханы Сізді ұрмаған 

құдай қазақты неге ұрады. 

Хан сөзден тосылып, әділдіктен аттай алмапты. Көшпенділердің 

өзгермейтін заңына жүгініп ердің құнын төлетіп құтылған көрінеді. 

Мәтжан би айтқан пішімді пікірлер, негізді түйіндер ел арасында 

жеткілікті, санасында орнықты екендігімен де ерекше. Адамгершілікті, 

әділдікті ту еткен Мәтжан би зергерлігімен елінің құрметінен кенелдік 

көрмеген кемелдігіне дүние дөңгеленіп өзгеріп жатса да кіреуке түсіре алған 

емес. Би тек Назардың атақ-абыройын асқақтатып, шоқтығын биіктеткен 

делінсе ұшқарлыққа еңіскен болар еді, ол берісі Адайдың, иісі Кіші жүздің 

мақтан тұтар табиғи талантты ұрпағы бола білген уытты сөз зергері. 

 

 

 

 

-V- 

 

Қайырымдылыққа кіршіксіздік, сахилықпен сән-салтанатын түзеген, өз 

ортасында, ел ішінде айрықша мейірім үйірілткен пенделер ілуде бір 

ұшырасатын тақиық дәлел ізденбесе керек. Назардың Майдан есімді 

баласынан тарағандар кемтарға қамқор, ізетті, қонақ жайлық парасатын 

түзеумен де кезеңінен иінін жоғарылатқаны деректілігімен тәнті етеді делінсе 

басы артықтық ете қоймайды. 
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Майланның немересі Сарбастың сахилығы, адамгершілік қадір-қасиеті 

Маңғыстау, Үстірт, Атырау аймағына, Ақтөбе, Орал өңіріне әйгілі болған. 

Өтініш еткен пенденің қай қайсысына да бөле жармай сауынға мал, мініске 

көлік, соғымға сойысты беруге еш іркіліп, қабақ шытпайтындығымен 

жұртшылығын сүйсінткен деседі. 

Назар атағы осындай ақыл, парасат иесі ұрпақтарымен де кең танылып, 

тарала берсе керек. Сарбас қонаққа тәуліктің қай тұсында құрмет көрсетуден 

әсте танбаған. Дәулеті дүрлей өсіп, байлығы кенге тартқан оның айылы ауа 

райының мал қонысының ауданына қарай Кем өзенін жағалап, Ойыл, Қиыл 

сағалап Орал ерлеп көшіп- қонуына да тура келген. Осындайда ұшырасып 

сахидың қолұшын беруін өтінгендерді еш ренжітпеген. Жем бойын мекен 

ететін Таз руының айтулы қазіреті Дүйсеке мешіт салып жатқанына кез 

болған Сарбас құрылыс салынуына көмекке деп бір үйір (30-40 бие) жылқы 

және екі боталы мая беріп кеткенін де тұстастары ірі мырзалық жоралғысы 

деп таныған екен. 

Саламаттың Сарбасының өзгеден тағы бір ерекшелігі берген көліктік 

атан-нарды, атты, сауынға қалдырған інген-мая, биелерді қайыруды 

құнттамаған, «ананың ақ сүтінен адал игілігіне жарат» дейтін оның жеке 

парасатты түйіні. Ел аузында, сана сарабында бұл қасиеті ерекше қастерлі. 

Ас беру қазақ халқынын ұлы үрдісі, биік дәстүрі саналған ғой. Сарбас 

осы дәстүрдің қамына ел сүйсінер өзгеріс енгізген кісі. Асқа келгендерге 

табақ-табақ ет таратуын тоқтатып, әр келушіге малды тірідей жетектетіп 

жіберу жолын салған Адай еліндегі мырзалық үлгісін таратқан да Сарбас. Ол 

әкесі Саламатқа берілген аста күніне тігілген әр киіз үйге екі қойдан 

үлестіруді іске асырған. «Асқа тігілген 1000 үйге танертең шеттен бастап 

үлестіргенде екі мың қой жетіп үлгерген еді» деп ауыл абыздарының айтып 

отырғаны есте сақталыпты. 

Ас күніне қала саудагері арнайы шақырылып, жеміс-жидек, шай-секер, 

ұн тікелей алынып берілген. 

Әкесі Саламат қажы дүниеден өткенде жаназаға қатысқан адамға 

әрқайсысына бір сомдық алтын теңге берілгені де дәулет пен байлық қалай 

қордалғанын әйгілесе керек. 

Сарбас мырзалығы мен ортасына деген қаяусыз адамгершілігін 

әспеттейтін мынадай да бір дәйектеме бар. Патша жарлығымен әр шаңыраққа 

төлем ақша белгіленіп, оны тез жинап тапсыруы ықтияттаған өкіл келгенде 

Сарбас оны үйінде қонақ етіп, сол аймақтағы барша қожалықтың төлемін өз 

қорынан бірден қолына ұстатқан. Мұндай мәрттік кез-келгеннің еншісі емес, 

әрине! 

Пендеге деген кіршіксіз көңілі, кең пейілі сонау 1930 жылдар 

беделіндегі аласапыран кезінде алдынан шыққанын да оның замандастары 

ыждағатты әңгіме желісі етіп отыратын. 
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-VI- 

 

Жары Назар кеңдігі мен шапағаты барша ұрпақтарына жетіп, абырой-

атағын жан-жақты қырынан көрсете алғанына уақыт куә. Назардың немересі 

Айдар түбекте діни мектеп ашып, тұрғындарының сауат ашуына тыңнан жол 

тартқан. Айдар ашқан мешітінен білім алғандардың қоғам өзгерісінің әр 

тұсында ел игілігіне еңбек еткені ақиқат. Ол мешіт Кеңес үкіметінің мектебі 

ретінде де ұзақ жылдар кәдеге жарады. Өкініштісі сол, мешіттің бірден-бір 

ағарту орны ретінде ескерткіштей сақталып қалуының қамы ешкімнің де 

қаперінде болмаған. Сол қадірлі орынның өзі де жойылып бара жатқаны көңіл 

құлазытады-ақ. 

Назардың Тұяқ есімді баласынан шыққан Айтмағамбет пен Санауберді 

қазылық дәрежеде танылып бабасы атағына абырой үстегені де жұртшылық 

есінде. Олар туралы ақын жыры былай өрілген екен: 

Әнгіме-кеңес бастарға-ай, 

Жыршы келді сайланып 

Бай Жолдының балалары 

Ортаңызда бір сөзді 

Шығарып, арнап тастарға-ай. 

Алла берген ауылсың 

Мал мен басың тең өсіп 

Аумай жатқан қарыдан 

Санаекең мен Айтекең 

Қатар барған парынан 

Бұлардан бұрын қажыға 

Барған жоқ ешкім Жарыдан. 

«Төртқұдық», «Кәрі», «Мұрыннан» 

Төрт баласы Жолдының 

Біріккен күні сыймады 

Дәулетің жолға шұбырған. 

900 үйлі Назардан 

Санекеңдей ер шықты 

Ақтық жолын қаранған 

Байділлаға бата етіп 

Меккенің аштың есігін 

Мәткәрімге қол беріп 

Бұрынғы өткен ишанның, 

Тәмем еттің дәл ісін 

О дүниенің нәубетін 

Бұл дүниеге сатпадың 

Наурыз деген күнінде 

Ғалым менен пақырлар 
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Ауылыңның үстін қаптаған. 

Назардың осындай елі сүйсінген айтулы перзенттері, әрине, аз болмаған. 

Олардың ізгі қадамдары баба даңқын биіктете берген. Емші, сынықшы, 

көріпкелдік қасиеттер дарыған Әуеталық, Қожыр ерекше танылған. Әуеталық 

көріпкел өзінен медет, сүйеу күтіп үміттеніп жолға шыққан адамдарды алдын-

ала біліп, танып өзінен-өзі күбірлей сөйлеп «...Былай оңғарылса ғой, шіркін, 

жазылып кетеді. Дауа түссе қуаныш дегенің телегей. Япыр-ау, мына тажал 

құрығын мықтап-ақ түсірген екен, көңілі жүдейтін болды-ау, бейшараның» 

деп отыратын болған. 

Әуеталық үйінен қашанда кісі арыла бермейді екен. Бірде намазын 

аяқтап, жайнамазын жинақтап жатқан көріпкелдің оқыс жымиғанын 

отырғандар аңдап қалыпты да: 

– Әуетеке, не білгеніңіз бар? -–деп сұрапты. 

– Жәй, әншейін, әлгі Иса елге оралып келе жатыр. Жаңа ғана Маната 

асуының үстінде бесін намазын оқыды. Атына мінгелі тұрып: «Әуетекеме соға 

жүрейін бе, не тіке кетейін бе» деп ойланып барып, қозғалады. Келіп қалатын 

болар, – депті жайбарақат қалпында. 

Әуеталықтың ауылы Шебірдің басында екен. Келесі күні Иса ат 

мандайын тірепті. 

– Иса, жорық жолында аз қажыған жоқсың, 2-3 күн осында дем ал, оязға 

сосын барасың. Жаның жараланбай ораласың, – депті көріпкел. 

«Патшаның 40 солдатын қырғынға ұшыратқан көтерілістің басшылары 

Досан мен Исаның соңғысы мына мен. Қорыққандықтан емес, елім мен 

жерімді қиып шығандап кетуді ұлық көріп келдім», – деп айтатын тарихи 

ұшырасу осы тұс. 

Назар ұрпақтарында күдер балтыр, тұтас жота, шоң желке палуаңдар да 

болған. Майланұлы Есет түрікпеннің атақты қоңыраулы палуанын 

жауырынынан түсіргенде әйгілі Мәтжан палуанға аса риза болып «Па, шіркін, 

Есетжанмен туыс екенімді тап осы сәттей сезінген емеспін» деген екен. Осы 

сөз бүкіл өңірге сәуледей тарап кеткен ғой. 

Нелер қолөнер бұйымдарын әспеттеген зергер, ұсталары да баба атағын 

елге жайған Санаубердінің Әбиі алтын мен күмісті баптап, темір атаулыны 

ағаштай иіп небір ғажайып бұйымдар тұтыну құралдарын жасай алған. 

Атбегі Шәннің Ербөлегі, саяткер Сартайдың Алпаны, қос ішекті қоңыр 

домбыраны әр әуенде мүкісіз сайратқан Қожырдың Сұлтаны сипатты 

азаматтар да өз өнерлерімен бабасы Назардың атағына ажар үстегенін ел 

біледі. 

Жары Назар ұрпақтары сапынан нелер өнерлі таланттар шығып, шаршы 

топта танылған. Халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылұлы да оның перзенті. Ол 

бабасы Назар Жарыұлына арнаған: 

...Атамыз Қыдырқожадан 

Бермен қарай өскелі 

Ақбөкендей жорытқан 
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Адай елі едік көшпелі 

Сахараны жүрген еленіп, 

Қыдыр көрген бай шықты 

Рахат тапқан кенеліп 

Сегіз арыс Адай ішінде 

Мұңал едік-көп едік 

Мұңалдан шыққан Жаулы едік 

Халықтың қалың сауыры едік. 

Абыл, Ақтан, Пір Бекет 

Парымен шыққан ауыл едік. 

Бастан айтсам әуелі 

Пір өткен жоқ Бекеттен 

Кереметін көрсеткен 

Ер өткен жоқ артылып 

Сүйінғара, Шотаннан 

Тәжінің ұлы Досаннан. 

Осылардың барлығы 

Болмаған дейді осал жан. 

Үш арыс – Жаулы еді 

Әруағы таудай бар еді 

Сол Жарының ішінде 

Дуадақ ұшқан боз төбе 

Назар деген ауыл едік 

Келе жатқан қашаннан. 

Ішімізден ер шықты 

Егескен жайдан өш алған 

Шежіре, шешен би шықты 

Сөйлесе халқы хош алған. 

Назар деген ауылдың 

Әрбір ісі артылды 

Жақсылар шықты әртүрлі 

Адайға ортақ болғанмен 

Бабамыз Назар мен сенің 

Жүйрігің едім тартымды 

Шабатын жерде бәйгелі 

Қыдыр көрген Назардың 

Бір баласы Тастемір 

Алшыннан озған байлығы. 

Ақын Сәттіғұл осылай өз ойын өлеңмен айшықтаса небір ерлік 

дастандарды жадында әспеттей сақтап, әрін кетірмей жыр-сазда төгілдіретін 

термеші марқұм Айтқұл Шыманұлы оның інісі Оразаухан Ізбсараұлы, 

зейнеткер, қазір Тұщықұдық аулында тұратын Жәкос Маманұлы да Назар 

ұрпақтары. 
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Өктем, өр дауысты әнші Шолтаман Назар есімін елге танытқан өнер 

иесі. Оның әуен-сазы ешкімге ұқсамайтын перендігі жайында аңызға іспеттес 

әңгімелік желі де жетерлік. 

Шолтаман ел, жер асып, өнер өріп, қалалар аралап, базарлар қызығына 

қанып қайтып жүреді екен. Бір жолғы сапарынан межелеген уақытында 

оралмай кешігіпті. Анасы намаз оқитын тахуа, ерте тұрып, кеш дамылдайтын 

есті адам екен. Мекені қазіргі Қаратөбе, Мәстек маңы болса керек. Ерте тұрып 

шаруа қамдап жүрсе тым шалғайда шырқау әннің әуені құлағына жетіпті. 

«Балам келе жатыр екен ғой» деп қуаныпты ана. Қалыпты-күйі де солай 

болып шыққан. 

«Балам-ау, – депті анасы таңертең ертемен сенің менің құлағыма 

ұялады. Қай жерден шырқаған ең, жарығым. 

– Алыс жол сарықтырып, шаршатып, зеріктіргендей болғасын Қаратүйе 

құлауына іліккен тұста салғанмын, -депті Шолтаман. 

Ол тұста жер өлшемінде шақырым ұғымы пәлендей орнықпаған ғой. 

Қазіргі есепте бұл ара қашықтық 50 шақырымды еркін алқымдайды. Әуен 

асқақтығын қараңыз. 

Адайдың айтулы үш Назарының жасы жағынан үлкені, ғұмырнамасы 

ілгеріректе жүйеленгені Жары Назар. Қыдыр көрген Назар. Оның ұрпақтары 

өскен әрқайсысы әр рулы ер. Олардан тарағандар қазірде әр саланың тұтқасын 

ұстаған азаматтар. 

Адамгершілік, қайырымдылық, иманжүзділік өнегесі – жалғасар 

ұрпақтарды рухани игілігі деп ұғынар болсақ. Жары Назардан бастау алған 

кісілік кемеңгерлік, біліктілік-билік, өнерлілік, өрістілік ықпал-әсері олқы 

орайласпасы кәміл.  

18 наурыз 1992 жыл 

 

АҚИҚАТТАН АЛШАҚТАМАЙЫҚ 

 

29 желтоқсан 1992 жылғы «Маңғыстау» газетінде Ысқақ 

Шәкіратұлының «Мәтжан би» деген өте тартымды мақаласы жарияланды. 

Мақаладағы екі кейіпкердің бірі Мәтжан болса, екіншісі майлан Саламаттың 

Сарбасы жөнінде дәлсіздік кеткен. Сондықтан мен оған газет бетінде түзету 

жасауды өзіме міндет санадым. Шындық түзету жасағаныма Ысекең 

ренжімес. 

Біріншіден, «Мәтжан би айтыпты» дегенге тоқталайық, Ысекең 

Мәтжаннын билігі жөнінде теріс сөз айтпаған. Мәтжанның озық ой иесі, 

өмірден көрген, түйгені мол, парасатты, жолсыздық пен жөнсіздікке қарсы 

күрескен, адамдық атақты биік ұстаған, «тура биде туған жоқ» дегендей, «қара 

қылды қақ жарған» алып тұлға би болып өткенін толық дәлелді көрсеткен. 

Бозашының уақ құмын (Тұщықұдық) жайлайтын жары Назардың 

майлан руында Аманқұл деген болыс болғанын осы өңір тегіс біледі. Аманқұл 

болыс жас нәрестелі болады. Соған құтты болсын айтайын деп келе жатқан 
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Мәтжанға Қасмағамбеттің Бекені деген жігіт кез болады. Аман-түгел 

сұрағаннан кейін Бекен: 

- Мына Аманқұл болыс Құлбай ағамның 10 еркек қойын жігіттерін 

жіберіп айдатып алыпты. Соны сұрай барып едім, болыс теңдік бермеді, бос 

қайтып келемін, - депті. 

Сонда Мәтжан: 

- Біз де сол ауылға келе жатырмыз, қойыңды болыс тірілей қайырмаса 

бізге сойған етіне тісің тисін, жүр бізбен,- деп Бекеңді ерте келіпті. 

Мәтжанның келгеніне риза болып қуанған Аманқұл болыс алдарынан 

шығып атын ұстап, бәйек болады. Үйге келіп отырғасын әртүрлі әңгімеге 

кетіп, құтты болсын айта қоймаған Мәтжанға, басқа айтатын сөздің келісін 

таба алмай болыс әйелін шақырып алып, бесіктегі нәрестенің атын атай 

«Атасына сәлем берсін, атасы батасын берсін, құтты болсын айтар, атасының 

жасын, бақытын, даңқын берер ме екен», - депті. Нәрестені көтеріп 

Мәтжанның алдына әкеліп, баласының атынан: «Ассалаумағаликум, ата» - 

депті. Сонда Мәтжан: 

- Мен құтты болсын айтпаймын. Бұл баланың әкесі мына Аманқұл 

туғанда айтқанмын. Ол не көрсетті? Ер жігіт болыс болғанда ағайынға зорлық 

жасап, жасақ жұмсап, Құлбайдың 10 еркек қойын барымталап алып, сұрап 

келген адамы - інісі мына Бекенге, теңдік түгіл дұрыс сөзін де айтпай 

шошытып жіберген. Ертең ер жеткенде бұл нәресте, әкесі Аманқұлдың 

істегенін істемесіне кім кепіл? Өскесін өзімді жейтін «қасқырға» кұтты 

болсын айтып басыма пәле тілейтін жайым жоқ. Баласы «құтты болмасын»,- 

деп екі-үш мәрте қайталапты. 

Ысекеңнін мақаласында болыс баласына Мәтжанның құтты болмасын 

айтудағы сөздерінің қисық тұсы жоқ. Менің жазып отырғаныммен сәйкес 

келеді. Тек болыс болған Саламаттың Сарбасы емес, Аманқұл. Қой 

қайтарылған. 

Мәтжан бидің айтқан биліктері көп. Оның көбі қазірде де ел есінде бар. 

Солардан «Ханнан ханның құн даулауы», «Болыстықтан өзінің түскені», 

«Әйел теңдігін қолдағаны», «Құдықшы мен келісім», «Хорезмнен жер алуы»,  

тағы басқа да биліктері жеткілікті болған. Мен бұл мақалада оның бәрін 

жазуды мақсат етпедім. 

Саламаттың Сарбасы кім еді? Менің бұл мақалада тоқталып, оқушыға 

ақиқат таныс етейін дегенім де осы Саламаттың ел аузындағы сахи Сарбасы. 

Саламаттың Сарбасы Мұңалдың Жары Назарының Майлан бөлімінен. 

Соңдықтан да Маңғыстау түбегінің халқы майлан сахи Сарбас десе, жоғары 

көшіп барған жеріндегі елдер адайдың бай, сахи Сарбасы деп атап кеткен. 

Сарбас бай болған, үш түлікке сай болған. Олар қой, жылқы, түйе. Малмен 

қатар дүние-мүлкі, «жасау» жеткілікті болыпты. Біздің елдің байларының көбі 

малға бай болса да үйі үпті болмаған. Ақша, оның ішінде алтын жинамаған 

көрінеді. Сарбастың үйі «үпті» (молшылық) болумен қатар алтын жинаған. 
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Жазғы жайлауы Үстірт арқылы Жем бойы, Орынбор - Тұзтөбе, Текеге 

дейін, мына жағы Ақтөбе - әлім, жетіру елдерімен шектесіп жайлап көшіп-

қонып қоныс аударып отырған. Қыс қыстауы Қарақұм бойын кей жылдары 

ғана қыстаған. Үстірт арқылы Маңғыстаудың ойын қыс қатты болады-ау 

деген жылдары, Маңғыстаудың оңтүстік жылы бетінде қыстаған кездері 

болып отырған. «Шаруа көшсе байыпты» деген осы ғой, Сарбас қатты жұтқа 

ұшырамаған. 

Сахилығы - мырзалығы сондай, құдайы қонағын жылы қарсы алады 

екен. Ас әрдайым әзір болады екен. Малшысының үйі күйі-тұрмысына көп 

көңіл бөлген. Қоңсы болған жарлы-жақыбайға көмектескен, отырған жерінде 

де, көшіп бара жатқанда да ат-көлік малын, сауындық бие, түйені сұраған 

мұқтаж адамдарға таныс, әлде таныс еместігіне қарамастан бере берген. 

Бұндай қайырымдылығының айта берсем шеті жоқ. Сондықтан да сахи 

майлан Сарбасты ел білген. Ел деп отырғаным бер жағы Байұлы, аржағы 

Әлім, жетіру - Алшын. 

Оған дәлелдеме былай: Шетпеде тұратын азамат Сұлтанбек Нұржанов 

сонау алпысыншы жылдар шағында Атырау (Гурьев) қаласына жұмыс 

бабында барып жүріп бір 92 жастағы аксақалдың үйіне жолдастарымен сыйлы 

қонақ болады. Сол ақсақал сұрасып отырып Сұлтанбектің адай бала екенін 

біледі де, адайды аса сыйлайтынын айтады. Отырғандар одан сыйлауыңыздың 

мәні қалай? деп сұрайды. Сонда әлгі       92 жастағы ақсақал: мен өзім едәуір 

өмір сүргенмен адай аулымен көрші немесе олармен етене сыбай жақын 

болып көрмеген адаммын. Өмірімде үйіме бір-ақ рет адай ақсақалы екі күн 

қонып кеткені бар. Сол қарттан көрген қайырым, содан бергі әулетімнің 

өміріне азық болды. Сосын оның ұрпағын сыйлағым келеді де тұрады. 

Ол былай болып еді: 

1930-1932 жылдары Доссор төңірегінде аздаған малдың жайында екі үй 

отырғанбыз. Бір күні астында жайдақ мінген есегі бар бір қарт кісі келіп түсті. 

Есегін жайылысқа жіберді де, өзі үйге кірді. Өң-жүзіне қараған адам сол 

кісінің өзінің де, жан-дүниесінің де үлкен азап шегуден жадап-жүдеп келе 

жатқандығын аңғартқандай. Шаршағандық па, әлде сұрқостық па қонақ сирек 

әрі баяу сөйлейді. Біз қаліміздің келгенінше қонақ еттік. Таңертең ақсақал 

орнынан тұрып далаға шықты. Үй төңірегінде жүрген мені шақырды. Үй 

сыртында жатқан қой-ешкіні көрсетіп, біреуін маған сатып бер деді. Сонымен 

сатып алды. Содан кейін қонағым: ақ бойдақ менікі болды ғой, оны сен 

сойдырып етін түгел астыр. Төңірегіңдегі ауылға хабарла. Мен тұтқыннан 

шығып келе жатқан адам едім. Осыдан құтылып, ел шетіне жетсем, сол жерде 

садақа берем деген құдайға уәдем бар еді, соны орындағалы тұрмын, 

шырағым, деді. Белгілі уақытта ақсақалдың барлық айтқандары орындалды. 

Бойдақ еті пісіп жатыр. Қонақ ақсақал жүріс-тұрысын баяндауға кірісті. Ол 

адайдың Майлан деген тайпасынан бүкіл өңірге белгілі Сарбас деген кісі екен. 

Кезінде бай болдың деген кінәменен қамауға алынған. Әр жердің 

түрмелерінде болып, соңғысында Гурьевтен бір-ақ шыққан. Сонда ұзақ 
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жатқан. Бір күні бұны түрме басшыларының бірі шақыртады. Сіз 1-2 күнде 

біржола босап шығасыз. Мен көптен бері сол шаруаны тындыру бағытында 

жұмыстанып жүр едім. Бәрі де оңынан оралып, Сіздің жауабыңызда айтылған 

сөздерді растайтын материалдар жинақтап, тиісті адамдардың қарауына беріп 

қойдым. Сіз босайсыз. Түрмеден шыққасын еш қайда мойын бұрмай, мына 

адреске келесіз. Сол жерде қонағасыланып, демалып, елге бет аларсыз. Басқа 

әнгімелер үйде айтылар депті бастық. Рақмет деп бұл ризашылық білдіріпті. 

Айтылған мерзімде «Саламатов Сарбас заттарыңызбен далаға шығуға» деген 

дауыс естіледі. Міне осылай Сарбас тиісті құжаттарын алып, өткендегі адресті 

іздеп тауып келсе, үй иесі де үйіне жаңа келіп жатыр екен. Қайта көрісіп 

амандасып төрге орналастырады. Әйелімен екеуі барынша қызмет көрсетіп 

құрметтейді. 

— «Бір жұма жатып дем аласыз, елге көліктің реті болса қарастырамын 

деп еді, мен бір қонғаннан артық жатқым келмей шықтым. Бұл азаматтың аты-

жөнін сұрауды жөн көрмедім. Өзі мені танитын, анық білетін кісінің баласы 

екені белгілі болды. Бұның әкесі о заманда менің аулым Жемнен жоғары 

көшіп бара жатқан жолда кез болып: 

— Кемпірім ауырады, қымыз тауып емдеуім керек еді, не жәрдем етесің 

дегені бар болса керек. 

— Екі құлынды бие қымыз қажетіңізді өтей ала ма? — деп едім, ол 

әбден өтейді ғой, деді. Таңдап екі құлынды бие бердім. Осы биелердің  маған 

қайтарылатын реті болмаған шығар. Одан кейін көп уақыт өтті. Шал да, 

кемпір де дүниеден өткен. Сондағы қолындағы бала-келіні осы маған 

жақсылық еткендер болып шықты. Бұлар маған  жол қаржы берді. Оған мен 

есек, міне қой сатып алдым. Садақа беріп отырмын. Кезінде мен оның әкесіне 

көп жылқының ішінен екі-ақ жылқы бердім, ол мен үшін ештеңе де емес. Бұл 

жігіт үйіндегі бар қаржысын берді. Оған мен еліме бару үшін көлік алдым. 

Құдай алдындағы борышым - садақамды өтеп жатырмын. Ең бастысы сонау 

бозторғай қой үстіне жұмыртқалап тұрған дегендей заманда біз көшіп 

жүргенде жол бойында отыратын жарлы халықтан сұрастырып, менен 

сауынға, соғымға, көлікке атан-нар алғандарды тауып, олардың ішінен 

кісілердің қайыра алмағанын анықтап, мына қамаудан босатуға негізгі арқау 

етуін айтсаңшы! Бұл жігіттің осы жақсылығы мен әкесіне берген екі биеден 

анағұрлым көп. Алдағыны Алла біледі ғой!  

«Міне, әңгіме осылай жалғаса берді. Ет келеді, садақада тарады. 

Жиналғандар «Қабыл болсын» айтты. Ертесіне ерте тұрып қонақ жүргелі 

тұрып, мені тағы шақырды: 

- Шырағым, саған өте ризамын, есесін алла жеткізгей! Бір аманатым бар 

қабыл алсаң?- деді. —Болады, — дедім. 

— Қайталап айтайын, есімім Сарбас, әкемнің аты Саламат. Егер мені 

бұл өмірден өтті деп естісең, жаназа намазына келерсің. Бұл сөзімді арнайы 

шақыру деп қабылда! - деді. 

- Жарайды, - дедім.  
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Қонақ есегіне мініп жүріп кетті. Арада азды-көпті уақыт күндер өтті. Бір 

күні Саламаттың Сарбасына уақыт болды, сәрсенбі күні  жаназа деген хабар 

келді. Мен де жеттім. Таз Дүйсеке хазірет мешітіне жаназа намазы оқылды. 

Осында жерленді. Жерлеу алдында намазға жиналғандарға қара қалтаға түйіп 

алтын ақша үлестірді. Марқұм иманды болғыр Сарекем айдауда, қамауда 

жүрсе де есебін тауып «тай тұяқ» деген алтынды сақтаудың жолын тапқан 

ғой. Ақылы бар адам ғой, алласы да көмектескен болар. 

Осылай Сарекемді ұзақ жолға шығарып салып, ауылға үйіме келіп қара 

қалтаға түйілгенді сандыққа тастай бердім. 

Осы кезден басталған жоқшылық менің үйімді де жайлап алды. Малды 

тауысып, Гурьевке көшіп келдік. Үстімдегі үйімді саттым. Тұрмысымыздағы 

пайдаға асатын бұйымдарымды, киімдердің де өңділерін саттық. Әбден 

титықтадық, ашпыз. Әйелім екеуміз бірімізге-біріміз қарап қайтерімізді 

білмедік. 

Әйелім маған ана жылғы адай шалдың жаназа намазынан әкелген қара 

қалтаға түйілген затты қарап көрелік деді. Сандықтан алып қарасақ, бір 

сомдық тиын ақшаның көлеміндей сап-сары темір. Бұған дейін алтынды 

көрген емес едім, танымадым. Зергерге апарып көрсеттім. Ол «Мұны 

бөлшектеуге берсең, мұның бойындағы буын бөлшектеніп отырған кісі алып 

қалады да құнсызданып қалады. Сатсаң осы күйінде сатасың» деді. Бұл алтын 

ғой. 

Сонымен бұл алтынды толық бәсіне саттым. Осы қаржы мені сол 

кезеңнің Гурьевтегі ең күйлісі болуыма жеткізді. Содан аштық көрмей ілесіп 

кеттік. Тұрмыс та түзедік. Қазір кемдігіміз жоқ. Адай шалдың жаназа 

намазында алған алтыннан осыншалықты береке тапқанда мен адайды 

құрметтемегенде кімді құрметтеуім керек, -деп ақсақал әңгімесін аяқтады. Бұл 

әнгіменің бәрі манағы Сұлтанбек қонақ болған үйдегі          92 жастағы ақсақал 

айтқан естелік сөз ғой. Ақсақал көргенін айтқан. 

Қорыта айтқанда Саламаттың Сарбасын Аманқұл болыспен 

шатастыруға болмайды. Сарбас болыс болмаған. Бай болған. Қара халыққа 

қайырымды иманжүзді адам болумен дүниеден өткен. 

19.03.1993. 

 

ЖАСТАР САЛТ-ДӘСТҮРІМІЗДІ БІЛЕ МЕ? 

 

Ашығын айтсақ, тәуелсіз Қазақстан мемлекетін төрт аяғынан тең 

бастырып, өркениетті елдер қатарында болуға үлес қосу әрбір қазақстандық 

адамның парызы болып табылады. Ол үшін жаппай еңбек етуге жұмылумен 

қатар, жақсы сөзбен, Қазақстан мемлекетінің жаңа саясаты мен заңдарын 

құрметтеп іске асыруымыз керек. 

Қазақтың 1917 жылға дейінгі және одан кейін ескерусіз, атаусыз қалған 

асыл мұраларын, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарын қайта қалпына келтіру 

бағытында біраз жұмыстар атқарылуда. Ол қуантады. Біз өткендегі салт-
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дәстүрімізді қалпына келтіруде, өркениетті, мәдениеті дамыған озық елдерден 

үлгі алып, рухани әлемімізді кеңейте, байыта түсуіміз керек. Қазақ мемлекетін 

нығайту үшін мыналарды әрбір азаматымыз негізге алғанды жөн санаймын. 

Дүниежүзі қазақтарының 1992 жылы Алматыда Құрылтайы өтті. Бұл өте 

дұрыс болды. Отанынан шетте жүргендердің Қазақстанға көшіп келуіне заң 

қабылданды. Оған сәйкес ұйымдастыру шаралары жүріп жатыр. Мұның өзі 

айрықша ескеретін түс. 

Өмірге ұрпақ келтіру бұрынғы қай кездегіден де бүгін аса қажет болып 

отырғандығын жастар дұрыс түсінуі міндет. Ұрпақтың дені сау болуы үшін де 

жастар өздерін жақсы адамгершілікте ұстаулары шарт. 

Өмірге келгеннен бастап, яғни пәниден-бақиға кеткенше, орындалуға 

тиісті салт-дәстүрлер мен жол-жоралғыларының түрлері жеткілікті, оған бай 

елміз. Бұлардың бірқатарын еске түсіруді, назарға бергенді жөн деп 

есептеймін. 

Бала дүниеге келгенде ата-анасы, туыстар мен қатар қоныстас ел 

қуанады. «Құтты болсын» айтады. Бесікке салу тойын жасайды. Бұл тойға жас 

әйелдер жиналады. Бұған жалғас артынан шілдехана тойы жасалады. Бұл 

тойға шақырылғандар қатыса беруіне болады. 

Қырық күн өткенде баланы қырқынан шықты, адам болып қалды, 

анасын танитын болды деп қуанады. «Ит көйлек» тастайды. Оны балалар 

алып қашады, үздіктеріне байрақ беріледі. 

Бір жасқа шыққанда «тұсау кесу» тойы болады. Тұсау кескен адам кәде 

әкеліп, бұйым алады. Нәрестеге көйлек-киім әкеледі... 

Бала туғанда әке-шешесі кіндік кескен әйелге сұраған бұйымын қапысыз 

береді. Айта кету керек, кіндік кесуші қой немесе ешкі, көйлек, өзге киім ала 

келуі шарт. Мұны «қалжа» деп атайды. 

Нәрестенің бір жаста қарын шашын алады. Шаш алған адамға да азды-

көпті сыйлық берілуі керек. Бұл та той. 

Ер бала 7 жасқа жетісімен сүндеттеледі. Бұл да той. Бала мектепке 

барады - той. Бірінші сынып бітіру де - той. Мектеп бітіргенде той жасалады. 

Еңбекке алғаш араласып табыс тапқан күні де - той. Армияға барып-келуіне 

арналып той-садақа өткізілетіні тағы бар. 

Өткен 74 жылда батыстан жұққан, большевиктер партиясы  көрсеткен 

жолмен кәмелетке толған ұл-қыздарымыз өзара танысып, кейде бір 

көргеннен-ақ, бірін-бірі ұнатып отау тіге береді. Ата-ананың құдалығы жастар 

үйленіп болғаннан кейін басталады. Әрине, бұлар жарасып үй болып жүре 

берсе ештеңе емес-ау, көп реттерде ажырасып кетіп жатады. Тіпті 2-3 балалы 

болғасын да ажырасушылар кездеседі. Меніңше, бұл жағдай ата-ана келісіп 

шешпегендіктен болуы мүмкін. Түнге қарай көшеге, киноға кеткен қызы 

таңертең төсегінде болмау қандай ерсі. Зорлап, қысым беріп алып қашып 

барып, қыздың басына ақ орамал салушылық та кездеседі. Қыз жағынан қуып 

бару, дау-жанжал болып жатады. Айта берсек бұл да хикая ғой. 
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Ата-бабамыздан қалыптасқан құдалық былай басталушы еді. Ішінде 

беделді ақсақалы бар 2-3 адам болып барып, өзі ойға алған ауылға қонақ 

болады. Қонағасыдан кейін сол үйдің бойжеткенін айттыра келгенін 

баяндайды. Қыз иесілері «көрермізбен» бұл сапар аяқталады. Кейін құдалар 

тағы барып қыз айттыруды жалғастырады. Көбіне бұл сапарда өзара келіседі. 

Бірінші рет үйленушілерге арналған белгілі қалың мал мөлшері бар, соны 

беретін болады. Құда болып қонағасылап, қол жайып бата оқып «құдайласқан 

құда» болады. Бұдан кейінгі келгенде құда-құдағи қызын ұзататын, яғни 

беретін уақытын айтады. Осы уақыт іштерінде күйеу, қалыңдық аулында - 

үйінде болып қызбен танысуына да болады. Сонымен қызды беретін уақыт та 

болады. «Күйеу аттандырар» той жасап 2-3 адам құда, күйеу жолдасымен 3-4 

адам болып құда аулына бесін кезінде келеді. Құдаларды құда қарсы алады. 

Күйеуді кешірек жастар қарсы алып, отауға, немесе туыс ағайын үйлердің 

біріне кіргізеді. Міне, осы жолы кәделер сұралады. Каде сұраудың мағынасы 

ойын-күлкі болу үшін, тойдың сапалы өтуі үшін, жастардың болашақ 

ажырамас сүйіспеншілігі үшін болатын салт-дәстүр екені ақиқат. Қыз ұзату 

тойы 2-3 күнге созылуы да мүмкін. Құда-күйеулер жөнелер таңертең бұларға 

кұда-кұдағи өз үйінде кұдаларды, күйеу мен қызын біріктіріп қонақасы береді. 

Қызына, күйеу баласына оң жол тілеп, ақ батасын береді. Содан кейін құдалар 

мен күйеу, қалыңдық аттануға сыртқа шығады. Келіншектер күйеуден «күйеу 

аттандырар» сұрайды, алады. 

Қыз сыңситын салт бар. Бұл заңды құбылыс. 

...Алтын да менің босағам, 

Аттап бір шығам деп пе едім? 

Ішіне сиған анам-ау 

Сыртына неге симадым...-деп, одан әрі елін, жерін, ата-анасын, туған-

тумаластарын қимай біраз сыңсуды жалғастырады. Бұл да сыңсу атымен 

аталатын үйлену салты. Қыз сыңсымаса қазақ әдетіне ұят шығады. Сөйтіп 

бұлар жолға шығады. Қыздың шешесі, жеңгесі ереді. Қызына қазақ отау тігіп, 

алдына мал айдатып та берген. Басқалай дүниелері жеткілікті берілген. 

Күйеу аулына да жетеді. «Келін келді» - деп сүйінші сұралады. Ауылға 

жақын келіп, көліктен түскен келінді бір топ қыз-келіншек барып, бетін 

перделеп әкеліп, отауға, сыбай үйге кіргізеді. Сол күні құдағилар мен келінге 

қонақасы беріледі. Келесі күні ұлы той үстінде беташар болады. 

  Келін тиісті адамдарға тізе бүгіп сәлем етеді - бұл ибалық. Қайны, 

қайынсіңлісіне еркем, сұлу қыз, тағы басқа ат қояды. Олардың атын атамайды. 

Басқа да қайнаға, абысындардың да атын атамаған бұл да - ибалық. Бір келін 

атты - былай тергеген екен.  

Сарқыраманың әр жағында  

Сылдыраманың бер жағында  

Маңыраманы ұлыма жеп жатыр.  

Қайрамаш пен Жанымашты әкел, - депті дейді ғой. 
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Бұлардың негізгі атауы қайнағаларының аты болған екен. Қазақтың 

келіндері-ай деген осы! 

Мен қыз-келіншектерге «паранжы киіп, бетіңді бүркеп жүр» деген 

пікірден аулақпын. Тек «тәрбиелі, инабатты қазақтың келіндері-ай, қыздары-

ай» деген сауалға сай бол дегім келеді. 

Қазақ «баланы жастан» дейді ғой. Сондықтан да баланы жастан 

тәрбиелеу қажет. Дастарханға тамақтануға үй-іші адамдары түгел отыру, 

болғасын ас қайыру, қол жаю, әйет оқу қазаққа парыз. Әйетті үйрету де, 

үйрену де керек. 

Бала үлкен адамға күн сайын «Ассалаумағалайкум» деп сәлем беруі 

керек. Үлкенді сыйлау міндет. Малды да ая. Ат пен түйеге мініп үйрен. Жақсы 

адамды адам етуге апаратын жол осылар. 

Мен жастарға тек қана малмен айналыс деген пікірден аулақпын. 

Өндіріс саласына көптеп барып, жұмыс жасау қазіргі қазақ жастарының 

алдына қойылатын талаптың ең ұлыларының ұлысы. Біздің Маңғыстауда 

мұнай-газ өндірісі кең дамыған. Бұрыннан жұмыс істеп тұрған зауыттардан 

басқа жаңадан мұнай өңдей-айыру зауыты салыну үстінде. Жастарымыз 

өндіріс орындарының жергілікті иесі болуға ізденіс жасауға міндетті. 

Өндірісті игере отырып та мал өсіруге мүмкіндік бар. 

Қандай да тойларды ақ бауырсақ, қызыл шаймен, ішімдіксіз өткізуді 

жөн санаймын. Еттен жасалған тағамдар жеткілікті болсын, басқа да шырын 

сусындар, шұбат, қымыз, ірімшік, жент, балқаймақ, қазы-қарта, болса жетіп 

жатыр. 

Менің жеке пікірім мәдени шараларды түн мезгілінде емес, күндіз 

өткізудің жолын ойлау керек. Мәдени шараның түнде өтуі жастардың түнгі 

көшеде шұбыруына негізгі себептің бірі болып келді. Келеңсіз оқиғалардың, 

қыз қашудың да негізінде осы жатса керек. Мәдени жұмыстарда жаңа, 

қазақша бағыт аз. Мәдени шараларды қайта құрған жөн, мұқият қарастырған, 

ұлттық дәстүрді сақтаған, енгізген дұрыс. 

Мектеп пен балабақшада нағыз қазақша киіну мен тәрбиелеу іске аса 

қойған жоқ. Тәрбиеші де, мұғалім де, балалар да қазаққа тән киім кию, сөз 

сөйлеу, әдет-ғұрып, әдеп сақтаудың барлық негіздерін іске асырса жөн 

болмақ. 

Қазақтың қызы-келіндері мол көйлек, бешпет киген, шаш кеспей, 

шашбау тағынған, боянбаған болса ғой, шіркін. Әйел жалаңбас жүрмегені 

жөн. 

Жастар үшін малды күту, баптау, өнімін ала білу қазіргі нарық 

жағдайында аса қажет шаралардың негізі. Олай болса тұрмыста да киіну, 

жүріс-тұрыс ортаға ыңғайлы, қолайлы болғаны абзал. Жасы кіші 

«ассалаумағалайкум», жасы үлкен оған «уағалайкуммуссәләм» деуі күн 

сайынғы қазақшылықтың бастамасы. Жеті атасын білу қажет, одан әрегірек те 

көп біле берсе артық емес. Қазақ «атасын айтқаннан алыс болмайды» дейді. 

Дұрыс айтылған сөз. Қазақ сұраса келе ағайын, нағашылы-жиенді,  қарын 
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бөле шығады демей ме. Ата-бабасын жақындата түседі. Ізгі қасиет, игі әдет-

дағды деп білемін. 

Ақиық ақын, атамыз Нұрым Шыршығұлұлы бір шығармасында былай 

деген екен. Содан үзінді келтірейін.  

Келімберді, Құдайке  

Адайдың екі баласы  

Үлкені Құдайке 

Бір жасар екен арасы... 

Қартайған шағында Құдайке көші (аулы) түгелдей мұз ойылып суға 

кеткен. Келімберді, ағасы Құдайкені қолына алып күтеді. Келімбердінің әйелі 

шешеміз ақылды, есті адам екен. Қайнағасының әлі «қуаты» бар екенін 

аңғарады. Оны Келімбердіге айтады. Екеуі ақылдасып барын аямай түрікпен 

қызына үйлендіреді. Түрікпен қызынан Тәзіке мен батыр, әруақты  ер Қосай 

туады. Бұлар Түрікпенадай аталып кетеді. Қосай, Тәзіке деп те атайды. Менің 

бұл жерде айтайын дегенім бұрынғы ата-баба бізге қандай өнегелі, туысқа 

қайырымды жол салып кеткен! Қазіргі жастар, ұл-қыздарың кейбіреулері 

ағасы-қайнағасы түгіл, өз әке-шешесін, ата-анасын да қарттар үйіне 

тапсырудан тайынбайды. Жастарға ата-анаңды, туысынды шеттетпе, сыйла 

дегім келеді. Ертең сенің басыңа да ондай жағдай тап болмасына кім кепіл. 

Әрбір мұсылман ата-анасын құрметтеген. Солай ету парыз. 

Оқу керек, орысша да білу керек. Ана тіліңді таза біл. Орысша мен 

қазақшаны араластырмай сөйле. Өзге ұлттар тілін білу артық емес. 

Әр уақытта ескере, есте сақтай жүру керек. Кәрілік жетіп те, жастай да 

«уақыт» болуы мүмкін. Пәниден бақидың алыс жолына уақыттанған адамды 

исләм діні мен әдет-ғұрпымызды сақтай отырып құрметпен жөнелту адамдық 

парызымыз. Сонымен бірге үші, жетісі, қырқы, жүзі сияқты садақаларын 

уақытында барыңмен жаса. «Өлі жебемей, тірі байымайды» дейді. Бәсеке 

керек емес! 

Жасы 20-30-дағы жас адамның өмір жолы ұзақ, ол қартайғанша алдында 

60-70 жыл, мыңдаған күн мен бірнеше жүздеген айлар жатыр. Өмірде ащы да, 

тұщы да кездеседі. Тәуелсіз Қазақстанның нағыз қазағы болудан артық міндет 

жоқ. Бұрынғы бойға сіңген батыстың, қазаққа тән емес өмір жолынан бірте-

бірте арылуға алдымызға мақсат қоялық демекпін. 

Біз қазір нарық жағдайында өмір сүріп отырмыз. Ол өзі «өнім өндіре 

біл, оны ұқсата біл, сата біл, басқалардан сатып ала да біл, күніңді өзің көр, 

қандайда бір бастық саған еш нәрсені әкеліп бермейді» деген қағида. Бұл үшін 

еңбек ету қажет, сауда жасай білу қажет. 

Өркениетті дамыған елдерде жастар оқиды, үйренеді, сата да, сатып 

алада біледі. Жалпы еңбектенудің барлық жолдарын іздейді. Сондықтан да ол 

елдерде халықтың әлеуметтік-мәдени, жағдайлары жоғары, тұрмыстық зат, 

азық-түліктер жеткілікті. 

Осы бағытқа көшу жастардың алдында тұрған ауадай қажет міндет 

болып табылады. Әрқайсысымыз еліміздің азаматы, адамы дәрежесінде 
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бойымызға тәрбие, үлгі, өнеге дарыта алар болсақ, бұл шектеуі жоқ игілік. 

Осыған жетуге мақсат түзелік, бағыт ондалық, ағайын!  

 

14.05.1993. 

 

 

 

МӘТЖАН БИ 

 

Адайда Мұңал-Жары тайпасында 1850-1930 жылдары Мәтжан би өтті. 

Атақты сынгер Әлім бүкір Адайдың үш шешен бидің: Есен Ермембетті, 

Түрікпенадай Оразбай, Жары Мәтжанды бас қосуда өзара сайыстырып көрген 

екен. Бүкір сыншы Мәтжанға: «Асылы сені сөз анасы десе болар. Айтарың 

тура екен. Тілің сүйір, сөзің уытты, пірің сара, артыңа сөзің қалар. Сөзің қалса 

өзің де ұмытылмассың» – деген ғой. 

Сол Әлім бүкір сынгер тапқыр, ақыл есі адам болғанын тарих жоққа 

шығармайды. Мәтжан бидің шешімі, кесімі көп болған. Оның барлығын 

бірдей мен біле бермеймін, естіп білгендерімді жинақтап жазуды жөн көрдім. 

 

ЕЛДІҢ ҚАМЫН ОЙЛАҒАН 

 

Байұлының Таз руынан шыққан Қашқымбай ақын ел әкімдерінің көз 

қырына ілініп, біраз жыл бойы тасалап елге қайта алмай жүріпті. Сосын 

Көкжар жәрмеңкесіне келеді. Өзі Адайға жиен көрінеді. Адайдың бір топ 

билері оның келгенін естіп амандасуға барады. Адай билері ішінен жас та 

болса Мәтжан би сөз бастап: 

– Қашқымбай, сіз көрмеген есік-тесік бар ма? Не көріп, не білдіңіз, 

әңгіме айтыңыз? – дейді. 

Сонда Қашқымбай: 

– Әңгіме сұрап отырған кісіні танымадым ғой, – дейді. 

– Бұл, Мәтжан деген ағаң, – дейді отырғандар. 

– Мәтжан аға, шежірешілер Адай мен Таз егіз деседі.Кез келген адам 

Адайдың тегін сұрап жүргізбейді. Жеті- сегіз жыл есік-тесік қоймай шежіре 

іздедім, таба алмадым. Ол жайында өзіңіз не білесіз? – дейді Қашқымбай. 

Міне, осыған байланысты Қашаған ақын шақырылып «Адай тегі» жыры 

дүниеге келген екен. 

Ханнан жер алып өзара байланыстағы Маңғыстау мен Хиуа хандығы 

арасында алыс-беріс болып тұрғанда адай жігіттері Хиуаға ханға барады. 

Ішінде не жақсылар, билер, Есен Ермембет те болған. 

Хиуа ханы игі жақсыларды көңілді қарсы алады. Жақсы жайлы орын 

береді. Қонақ етіп сыйлайды. Қаланы қыдыртып бәрін көрсетеді. 

Маңғыстаудағы халықтың хал-жағдайларын әңгімелеп кеңеседі. 



102 

 

Бірінші күні Хиуа елінде болғаннан кейін адайлықтар еліне қайтуға 

ханнан ұлықсат сұрайды. Хан рұқсат бере отырып, қонақтарынан «Нендей 

бұйымдарыңыз болса да айтуларыңызға болады» деген екен. Ермембет 

бастаған жақсылар: «Бұйымыңыз бітті, жақсы қарсы алдыңыз, сыйлығыңызға 

рахмет» – дейді. Хиуаға барған билердің ішінде ең жасы, Мәтжан екен. Ол: 

«Уа, хан ием, елім атынан бұйымым болып отыр, айтуға бола ма?» – депті. 

Хан: 

– Айтыңыз, айтыңыз, – дейді. 

Мәтжан: Елімнің өз еңбегімен мал өсірген байлары да жеткілікті. 

Жарлы-жақыбайлары да жоқ дей алмаймын. Маңғыстауда мал жайлауға, 

өсіруге жер жеткілікті. Қонысы болғанмен кедей, жатақтар үшін егін салатын 

ағып жатқан суымыз жоқ. Басқа да кәсіп жоқ. Сол егістікке қолайлы жері, 

сулы жердің жоқтығынан ел заматтары жылма-жыл түйемен күзгі суық 

ақырап, қауыс, жеді айландыра мұз төсеніп, бұлт жамылып дегендей ұзақ, 

ауыр жол кешіп, біздің өлкеден астық сатып әкеліп күн көреді. Сізде жер де, 

су да бар. Елімнің бір бөлігі күнелткендей өнімі болатын жер, су беруіңізді 

бұйым етемін деп сөзін аяқтайды. 

Хан: бұйымыңды орыңдаймын. Жер, су беріледі. Ел қамын жеген 

азаматтығыңа ризамын. Сені осы жарық дүниеге келтірген асыл анаңнан 

айналайын. Анаңа арнап қалы кілем сыйлық етемін деген көрінеді. 

Хан сыйлығы – қалы кілем шалғайға ат алып жүре алмайтындай 

көлемді, әрі көрер көзге әдемі болады. Мұны аңдаған Мәтжан: «Уа, хан ием, 

сыйлығыңызға шексіз рахмет. Анама арнаған қалы кілемді атпен сонау 

Маңғыстауға жеткізу мүмкін емес. Тартқан сыйлығыңызды артатын түйе 

беруіңіз дұрыс болар еді» – дейді. 

Хан атан түйе берген. Сөйтіп кілемді әкеліп шешесіне сыйлайды. 

Ханның Хиуадан берген жеріне Маңғыстаудан көптеген үй-отбасылары көшіп 

барып, егіншілікпен шұғылданған. Бұл уақыт 1870-1880 жылдары болуы 

керек. Бізден үлкен адамдар көшеге дейін Хиуада «Мәтжан жап» деп аталатын 

су ағатын арна бар деп айтушы еді. 

Бұл Мәтжан бидің Адайға – Маңғыстау еліне тигізген үлкен пайдасы. 

Самның «Құсшы Ата» деген жерінен Хиуаға төте жол салуда Мәтжанның 

тигізген пайдасының тағы бір тұсы. Уақыт өте келе Мәтжанның шешесі 

дүниеден өтеді. Хан сыйлығы – кілемді Мәтжан би Қоштай Сақиға сыйлық 

етеді. Қоштай Дәулеталы Жары, аса сахи-мырза, Атырау еліне әйгілі болған 

адам. Сахилыққа қажетті байлығы да болады. Мәтжан Қоштайға кілем 

сыйламастан бұрын Қоштай Мәтжанға он сырақ (бие) пен айғыр сыйлаған 

екен. Мәтжан оны ескерген болар. 

Қоштай дүние салғаннан кейін балалары осы кілемді төртке бөліп 

алыпты. Өйткені төрттен бірі де күнделікті тұтынып жүрген кілемнен кем 

болмаған ғой. Мәтжан бидің аталы сөзі, адамгершілікке толы ісі аз болмаған. 

Соның бірі осы Хиуа сапары. 
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– Мәтекеңнің, – деп әңгімелеген еді марқұм Алданұлы Өрісбай ақсақал, 

– анасына Хиуа ханы сыйлаған қалы кілемнің төрттен бір бөлігі Қоштай 

мырзаның баласы Бекқожаның тұтынуында ұзақ жылдар болған. Бекқожа 

белгілі сейіс болған кісі еді. Небір сәйгүліктерді жаратып талай аламен 

бәйгенің алдын алды. Бекқожа айтып отыратын еді: Хиуадан Мәтжанның 

шешесіне сыйлыққа келген қалы кілемнің төрттен бірін бәйге аттың соңғы 

терін алып жабуы үстінен жауып қойғанда жиегі жер сызып тұратын еді, – 

деп. Жақсының шарапаты деген осындайдан түйінделсе керек. 

 

АҚЫННЫҢ ТАНЫЛУЫ 

 

Мәтжан би күн сәскеге тола бергенде Жанғабылұлы Сәттіғұлдың 

аулына келеді де: 

– Уа, Сәттіғұл бармысың, тысқа шықсаң етті, – деп қаттырақ 

дыбыстайды. 

Сәттіғұл үйден шыға келеді де, ассалаумағалейкум Мәт аға, дейді. 

Мәтжан: сәлеміңді алдым, бар екеніңді білдім. Осы сенің айтып жүргенің не, 

әлдебір жының сандырағы, әлде ел тыңдар жыр ма? – дейді. Сонда Сәттіғұл:  

– Мәтаға, өзімше сөз деп айтып жүрмін. Бірақ, мәні, маңызы қандай, 

оны шамалап айтқан мен жоқ, – деген. 

– Шамалай алмасаң, оны білетін адам табылады, тайыңды мін де жүр, – 

дейді Мәтжан. 

Екеуі басан шымырауындағы ар жағы кіші жүзінің, бер жағы Байұлы 

Адайға әйгілі Майлан Жары Сахимырза Саламаттың Сарбасының ауылына 

бағыт алады. Жолда келе жатып: 

– Сәттіғұл, – дейді Мәтжан би, сөз тапсаң Сарбасты мақта, өзі бай, өзі 

сахи, қайырымы қисапсыз адам, ағайыннан сөз баста. Сөзіміздің пақырын да, 

нақырын да сал. Мықтап көрелік. Тайынба, тайсалмай айт, – дейді. Бұларды 

Сарбаз өзі шығып қарсы алады. Айрықша ілтипат көрсетеді Мәтжан биге. 

Үйге кіріп жайласқаннан кейін Мәтжан Сарбасқа «Мына Сәттіғұл бала қарап 

жүрмей сөз шығаратын өнері бар деп сыртынан естимін. Саған арнаған сөзі 

бар көрінеді. Ауыл аймаққа хабарлап қой, кешке жырлатып көрелік», – дейді. 

Кешке көпшілік жиналады, Сәттіғұл Сарбастың болмысына қатысты, 

небір ізгілікті қаға беріс қалдырмай сөзді төгілдіреді. Көпшілік таң сазбенен 

тарайды. 

Таңертеңгі шай үстінде Сарбас: 

– Мәтеке, інімнің сөзі тым ажарлы, жүйелі шықты. Асыра мақтау жоқ, 

әр нәрсе өз орнында, ризамын, – дейді. Және Саттіғұл жанға күмістелген ер 

тұрманыммен үйлесімді ат мінгізуді жөн көрдім. 10 еркек қойды қосақтап 

қойдым, – деген. 

Би мен ақын атты мініп екі қойды айдап жолға шығады. Екеуі өз 

ауылдары айрылатын жерге жеткенсін Мәтжан айтыпты: 
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– Сәттіғұл, өлеңің өмірлік азығың болсын, денің сау болып ұзақ өмір 

сүр, артыңа өлең-жырың көп қалсын. Халқың сонда сені ұмытпас, – деп бата 

береді де, мына еркек қойларды мен айдап кетейін, жеңгең қонақтарына 

сойып берер, – деген екен. 

Мәтжанның батасын құдай қабыл қылды. Сәтекеңнің өлең-жыры 

өмірлік азық болды. Ұзақ өмір сүрді, халқы ұмытпады. Артында өлең жыры 

көп қалды. Мәтжан ертіп барғанда Сәтгіғұлдың Сарбасқа жыр арнағаны 1895 

жылы екен. Өйткені, сол кезде Сәтекең 19-дакөрінеді. 

 

ХАННАН ҚҰН ДАУЛАУЫ 

 

Арқа асып, ен жайлап еркін көшіп жүрген Адай Тіней руының бір 

адамын түркімен қарақшылары өлтіріп құн бермепті. Ханға барып теңдік 

сұрағысы келгенмен жол тауып айтыса алмай, жеңіліп қаламыз деп 

қауыптеніп Мәтжанға келіп, «Сөзімді сөйлеп бер» деп, ақыл салыпты. Ағайын 

сөзін аяқ-асты еткісі келмеген Мәтжан би ханға барған. Құн иесі болып 

сөйлеген Мәтжан: 

– Қазақта «Жақсы ортақ, төресін тура беретін хан мен би ортақ» деген 

мақал бар еді. Ел жақсысы, саған арыз ете келдім, – дегендерін Хиуаның ханы 

Аллахұл: 

– Қазағым, кешегі күні «Қонысыңмен не айтсаң да кейіннен көнем деп 

ант беріп едіңдер, бүгін құндалағандарың қалай? Бұл деген анттарыңызды 

бұзған емес пе, құдайдан қорықпайсыңдар ма? Құдай қарғап, құран артса 

қайтесіңдер, ойландыңдар ма? – деген екен. 

Сонда Мәтжан би: 

– Көзі ұйқыда, көңілі иманда жатқан қазақты өлтіріп құн бермей 

кұтырған түркіменді, оның ханы сізді ұрмай, жазығы жоқ қазақты неге ұрады, 

– депті. 

Сонда хан айтылған сөзге тоқтап: Қаза болған адамның құнын бергізіп 

құтылған екен. 

 

 

БОЛЫСТЫҚТАН ТҮСУІ 

 

Өзінің алғырлығымен жастайынан көзге түскен Мәтжан он сегіз 

жасында болыс болыпты. Бірнеше жыл болыс болып, келесі сайлау 

жақындағанда «мені босат, болыс болмаймын», – деп уез бастығына арыз 

беріпті. 

Осы хабарды естіген замандастары Иса, Тілеген, Ермембет: 

– Мұның не? Басыңа қонған бақытты аяғыңмен тепкенің қалай? –депті. 

Сонда Мәтжан: 

– Халқыма пайдам тие ме деп болып едім, оным орнынан шықпады. 

Болыстық қылыққа зиян тигізетін жұмыс екен, енді болмаймын. Аққумен 
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істес болсаң – денің пәк болады, қаршығамен болсаң тамағың тоқ болады, 

қарғамен істес болсаң шұқығаның болады, – деген екен. Болыстық жұмыс 

қарғамен істес болумен тең екен, – депті. 

Атақты құдықшы Бейнеубай Үстірттің Қарнау бойын жайлап отырған 

Мәтжан бидің ауылына келіп қонақ болса керек. Мәтжан қонағымен сөйлесіп 

отырып Тәнке жерінен бір құдық қазып беруін өтініш етіпті. Ақысын беруге 

уәде береді. 

Бейнеубай бидің сөзін құптап келісім береді. Сұрар ақысы туралы тіс 

жармайды. Арада көп уақыт салмай іске кіріседі. Сөйтіп, кұдық та қазылып 

бітеді. Би уәдесіне тұрып құдықшыға бір үйір жылқы береді. Бейнеубай 

Мәтжанға аса риза болып, халықтық өнерге жанашырлығын, уәдеге беріктігін 

мақтап жүрген екен. 

Тәңкедегі бұл шымырау құдықты ел «Мәтжан шымырауы» деп атап 

кетеді. Осы заманда біз «Тәңкедегі Мәтжанның қара құдығы» деп атаймыз. 

Өйткені Тәңкедегі құдықтардың ішінде бұл құдық бұзылмаған, құмықпаған, 

ең суы мол, қаншама болса да мал қанатындай құдық болуда. 

 

ӘЙЕЛ ТЕҢДІГІН ҚОЛДАУЫ 

 

Мәтжан би ел арасында қалыптасып қалған әйелді ерлерден кем санау, 

қор тұтуға да қарсы болады. Өйткені, ерлер де әйелден дүниеге келеді деп 

өткен кеткен жоралғыларды айтып дәлел еткен. «Ат биеден, алып анадан» 

деген ғой. 

Мәтжанның кіші қызы келіп: 

– Әке, мен сүйген жігітіме тұрмысқа шығып кетуіме ұлықсат етесізбе? –

депті. 

Сонда: 

– Шырағым балам, ұлықсат әуелі Алладан, сосын менен де ұлықсат, – 

деп жылы-жылы сөйлеген екен Мәтжан би. 

 

ТАҢДАУДЫҢ ТОБАНИЯЗҒА ТҮСКЕНІ ЖӨН 

 

Әліби Жангелдин Керел-Жандауырда, съезд алдында Тобанияз 

Әлниязовпен сөйлескен ғой. Әлібидің айтқандарын тез түсінген және онымен 

тең сөйлескен. Әліби де оның зерделі, жүйрік ойын пайымдаған. Қалың 

бұқара өкілі, адам еңбегімен күн көрген егінші, көкірек көзі ояу, халыққа 

танымал, ойлы азамат екенін анық біліп, съезде төрағалыққа ұсынуды жөн 

көріп келеді. Қаратөбеде съезд ашып түсінік беріліп сөз сөйлегеннен кейін 

Әліби: 

– Төрағалыққа ұсынатын кім бар? – деп сұрағанда бірнеше жандардың 

аты аталыпты. 

Сонда Мәтжан орнынан тұрып Әлібиге, көпшілікке назарлап: 

«таңдаудың Тобаниязға түскені жөн», – депті. 
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ЕРМЕМБЕТ ПЕН МӘТЖАН 
 

Бірде Есен Ермембет Алаторпаның қабағында отырған Иса бидің үйіне 

түсте келеді. Исаның бәйбішесі қой сойып қонағасылайды. Бой жеткен қызы 

«ақ кұйрық» деп аталатын екі жүз граммдық шайдың жартысын алақанына 

құйып, үлкен дүмшеге демдейді. Сонда Ермембет: «Қызыңды пәлен етейіннің 

қызы шайды ластады», – дейді. Әрине, бұл Ерекеңнің боқтап сөккені емес, 

сөзінің мәтелі еді. Қыз шай тесілмей-ақ, ақкұйрықтың қалған бөлігін дүмшеге 

тағы салады. Шай ойлағандай дәмді, жақсы болған. Қонаө жақсы шайға 

қанып, қонағасын жеп, аттанып кетеді. 

Үйіне кешке қарай шаруасынан Иса келеді. Бәйбішесі айтқан 

хабарында: «Қызыңды пәлен етейіннің қызы» деген сөз айтты дейді. Бірақ, 

қонағасыға риза болды дейді. 

Осы жайды Иса Мәтжанға айтады. Бұларда күзгі салқын уақытта 

Құттыдағы Ермембеттікіне кешірек барып түсе қалады. Ермембеттің үйінде 

шай тапшы болып, ағайыны Шүркенікінен (ауылы жақын екен) тез ат 

шаптырып шай әкеліп үлгереді. Тай да, қой да сояды. Қонақтардың бұйымын 

сұрайды, бұлар «бұйымымыз жоқ» – дейді. 

Ермембет: – Исеке, Тілеген-Оразардың қай-қайсысына да ат мінгізгем, 

басқа сыйлықтары тағы бар. Мәтжанға қарап: Саған дым да бермеймін, 

осындай бей уақытта келуді ойластырған сенсің, – депті. Сонда Мәтжан: 

– Құр қайтты деген атаққа мен қалмаймын, құр жіберді деген атаққа сіз 

қаласыз. Себебі баяғы Харазымнан сұрап алған Мәтжан  жаптан сіздің 

ауылдың біраз үйі су алып күн көріп отыр. Суды мен сұрап алғанда сіз де бар 

едіңіз. Сонда сіз былай шыққасын: «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығады» 

деп еді, көп Жарыдан тұлпар шыққан екен, Хиуасын бір қайырамын деп 

едіңіз. Сонда осындай етіп қайырамын деген сөзіңіз екен ғой, жаңа білдім, деп 

аттана беріпті. 

Ермембет: Мәтжан не айтар екен деп айтқан сөзім ғой. Әй, құрғыр-ай. 

Ермембеттен құр қол қайтқан деген сөз маған абырой, саған өлім еді. Соны 

біліп тұрсың-ау. Ер назары мен пір назары жаман деуші еді. Сен де ат мініп 

кет, – депті. 

Ермембет пен Мәтжанның сөз қағысуы бірін-бірі кемітуі емес, сөз 

сынасып әзілдесіп жүруі болған ғой. Мәтжан сөз бастағанда Ерекем айтқан 

екен деп бастайды екен. Бұл сапарда да олар бұрынғы әдетінше күліп-ойнап 

әзілдесіп жүре берген. 

 

БЕТІНЕ ҚАРАУҒА ҰЯЛАМЫН 

 

Бір топ болыстар мен билер, жақсылар Кетік қаласына бара жатады. 

Жолда бұрылып Мая қауымына соғып құран оқып зират етеді. Барлық барған 

адамдар қауымға қарап отырып қол жайып бет сипағанда, жалғыз Мәтжан би 
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ғана теріс қарап отырып қол жайып, бетін сипаған. Болыс, би, жақсылардың 

ішінен жасы үлкен біреуі Мәтжанға қарап: «Ой найсап, теріс қарап отырып 

қол жая ма екен? – депті. Сонда Мәтжан би: «Жазықсыздан жазықсыз өз 

қолыңызбен өлтірген Байекеме (Бәймембет) қарауға ұяламын» – деген екен. 

Мәтжан-Маяның ұлы Бәймембеттің Ресейге салық төлеп сүйенелік дегені 

үшін өлтірілгенінің дұрыс болмағанын бір ауыз сөзбен түйіпті. 

 

БІР ТОЙҒЫЗШЫ 

 

Кездесіп қалған бір жігіт Мәтжанға «Мәтеке, бір тойғызшы» деген екен. 

Мәтекең: «Мінгес» деп мінгестіріп алып әлгі жігіттің үйіне келіп атынан 

түсіпті. Жігіт Мәтекеннің атын ұстап бағылан әкеп сойып, қонағасылап 

жатады. Үлкен табақ ет басымен алдына әкелінеді Мәтекеңнің. Турап әзірлеп 

болған жігіт: «Мәтеке, алыңыз» – дейді. Сонда Мәтжан: «Ал, бір тойыңыз» – 

деген екен. 

 

МӘТЖАН АЙТЫПТЫ: 

 

«Қорықпай сыйлағаның құрсын». 

–  «Бай болғанда бақырып бола ма екен?» – деп байлардың артық сөз 

айтқанын сынаған. 

–  «Ауызы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін», – деп, бай баласы 

балапаңның мінезінің шайпаулығын айтқан. 

– «Әуелі әкім болып ал, сосын аузыңа келгенді айта бер» – деп ақылды 

болмаса да бастық болып билік жүргізгендерді сынаған. 

Мәтекеңнің билігі, мақал-мәтелдері қай заманда да маңызын жоймайды. 

21.07.1994. 

 

АЛШЫНЫ ЕДІ АДАЙДЫҢ 

 

Мен Алшынмен көп реттерде өлген адамды ақырғы сапарға шығарып 

саларда бірге болдым. Тойларда, қонақасыларда бірге отырып сөйлестім. 

Оның көп білетін шежірешілігі жәйлі аңыз-әңгімелерді де көп естігендердің 

бірімін. 

А.Меңдалыұлы 1978 жылы 84 жасында дүниеден өтті. Жыңғылдының 

Сартөбе қауымына жерленді. Адам көп жиналды. Қаралы митингі өткізілді. 

Мұнда бірқатар азаматтар сөз сөйледі. Алшынды көп білетін, жұмыстас 

болған, Адайдың белгілі азаматы, кейін марқұм болған Қызылбаев 

Жазмағанбет сөз сөйледі. Жазекең Алшынды «ұлтжанды азамат еді, халқына 

кешегі зұлмат заманда көп пайдасы тиіп еді. Тірі шежіре еді. Сөзге би, 

сөйлесуге икемді, қайырымды азамат еді. Оның жақсылығының қайсыбірін 

айтып тауысайын, қабаты қалың қара жер арамыздан алып кетіп барады. 

Қайран Алшеке, топырағың торқа болғай. Халқың сені ұмытпайды» деп 
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толқып, қамығып сөзін аяқтаған еді. Міне біздің жақсылардың бірі Қызылбаев 

Жазмағанбет қысқа сөзбен Алшекеңнің тұлғасын, жақсы азаматтығын 

суреттеген еді. Жазекеңнің осы бағасының өзі жетіп жатыр. Мен сөз арасында 

айта кетейін                Қызылбаев Жазмағанбет біздің елдің Алшекеңмен 

үзеңгілес жақсылардың бірі болған азамат. Мүмкін оның атаулы жылдарында 

да мерейтой өткізерміз. Бұл пікірімді де еске сала кетуді жөн көрдім. 

Алшекеңнің 1937-1947 жылдары және 1948-1954 жылдары «Халық 

жауы» деген жаламен түрмеде, айдауда болғанын естіп-білгенбіз. 16 жыл 

бойы айдауда, оның ішінде жауап алу, оған жауап беру уақытындағы 

«мойында, қол қой» деп қысым жасаушылардан да сабырлықпен, ақылмен 

өзін-өзі ұстап мойындамайды, қол қоймай өткен. Тіпті атылу қаупі де болған. 

Ер-азамат қой бәріне де төзіп, төзімділігі, қайраты жеткен. Белгілі ауруларға 

ұшырамай 16 жылда елге оралып, 84 жасында дүние салған. Арғы жағын 

айтпағанда да 1954 жылдан 1978 жылға дейін елімізде болып, 24 жыл бойы 

сөз сөйлеп, әңгіме, әзіл айтып талай жиынды, оған қатысқан сөз тыңдар 

адамды өзіне қаратқан еді-ау. 

Алшекең отырған жерде Абыз Сәдуақасов Бәшен, Күшік Байтілеуов 

Нұрбаулы, Тастемір Жұбаев Құлшық, Бәйбіше Сарғожаев Кенжебай 

сияқтылар болмаса, басқа жөні түзу адамдар сөз таластырмаушы еді, сөз 

сөйлемеуші де еді. Тек Алшекеңді тыңдайтын. Ал Сәдуақасов Бәшен де, 

Байтілеуов Нұрбаулы да, Жұбаев Құлшық та, Сарғожаев Кенжебай да сөз 

білетін және сөзге тоқтай білетін ағалар еді. Қай-қайсы да дүниеден өтті, 

топырақтары торқа болғай! 

Елде зұлмат кезеңнің басталуы. Адай елінің күнелтісі малдын 

қонфискеленуі халықты титықтатты. Аш-жалаңаш болды. Ауру жайлады. Ел 

тозып кетті. Сондықтан елдің бірқатар бөлігі 1928 жылдан бастап Орта 

Азияға, Ақтөбе облысына ауып көшіп кетті. Осы кеткен елді Маңғыстауға 

қайтаруға үгіт-түсінік жұмысы арқылы Алшекең өкіл болып барып қызмет 

жасады. Бірқатар отбасылары елге оралды. Бұл жағдайдағы Алшекеңнің 

еңбегі мен қызметі атап көрсетуге тұрады. 

Жаппай коллективтендіру мен зорлық-зомбылық «Адай көтерілісін» 

туғызды. Бұл 1931 жылғы шілде айында басталған-ды. Мұның соңында 

жаппай ұстау, қамау болды. Малынан айрылған халық, өзі жұмыссыз, жағдай 

нашарлаған үстіне нашарлай түсті. Жан түршігерлік қиын болды. Гурьев 

қазіргі Атырау облысының сол кездегі совхоздарынан Маңғыстау халқына 

малдану үшін мал бөлінді. Маңғыстау ауданының жер-су бөлімі болып жұмыс 

жасайтын Алшекең әрі халықты малдандыру жөніндегі комиссияның төрағасы 

ретінде өзі барып малды айдасып келіп әділдікпен халыққа бөліп берді. Әрине 

түтінге 2-5 қойдан берілген болу керек: Марқұм 91 жасында қайтыс болған 

Тоқтамыс Жары Алданов Өрісбай ағамыз «Таңдай» совхозынан қой алуға 

барған, қойды айдай келіп халыққа үлестіргендердің бірі болған екен. 

Әңгімеші, шежіре адам еді. Алшекеңмен осы сапардағы жүрісін, көріп-

білгенін айтқанда оған бір мезгіл уақыт аздық ететін еді. Өрісбай: «Алшын 
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Адайдың азаматы ғой, елді малдандыруға айрықша енбек сіңірді. Соның 

арқасында бірқатар түтін аман қалды. Маңғыстауда қазіргі өсіп отырған 

малдың түбі сол әкелінген малдың тұқымынан өсіп, көбейді» деп Алшекеңнің 

қызметін, адамгершілігін, азаматтығын бағалаушы еді. 

Мен бірде Ақтау қаласында Алшекеңмен кез болғанымда ол маған: «Ат 

арқасында жүрген жігіттердің бірісің ғой, бір адрес жазып ал, зияны болмас» – 

деді. Мен әбден болсын дедім. «Алматы облысының Шелек ауданы, Қаражота 

селосы, күйеу Шалданбаев Сатан, қарындас Мәтжанова Роза» – деп 

жаздырды. 

1972 жылы Маңғыстауда аса қуаңшылық болды. Шөп шықпай қалды. 

Дайындауға пішен-шабындық мұнда жоқ болды. Сондықтан да Қазақстан 

үкіметі Маңғыстауға шөп бөлді. Бұл жұмысқа Д.А.Қонаевтың өзі араласуға 

уақыт тапты. Қазіргі «Тұщықұдық», Қашаған атындағы совхоздарын 

біріктіретін орталығы Шайырдағы Октябрьдің 50 жылдығы атындағы 

совхозына Алматы облысының Кеген, Нарынқол аудандары совхоздарынан 4 

мың тонна шөп бөлінді. Совхозда ол кезде 60 мың қой, 3 мыңдай түйе-жылқы 

бар еді. Халықтың қамы, малдың аман болуындағы жауапкершілікпен шөп 

сатып алуға бардым. Шөпті алдық та, елге жеткіздік те. Әрине, 

қиыншылықтарын айтып тауыса алмаспын, осымен доғарайын. Осы сапарда 

Алматыдан 400 шақырым қашықтықтағы шөп бөлінген совхоздарға бара 

жатып кешке қарай Шелек ауданының орталығына тоқтап, қонып кетуге тура 

келді. Тоқтадық, асханадан тамақтанып, қонақ үйге орналастық. Есіме 

Алшекең жаздырған адрес түсті де сегіз шақырым жердегі Қаражота селосына 

жүріп кеттік. Келдік, Роза қарындас пен Сатан қуана қарсы алды. Жеңгеміз де 

қасында екен. О да келді, көрістік, сәлемдестік, дидарластық. 

Кәдірбаев Мәтжан деген азамат біздің Орал облысының бір ауданында 

аудаңдық атқару комитетінің төрағасы болып жүріп, 1937 жылы «халық 

жауы» деген жаламен ұсталып кеткен. Отбасы жер аударылған. Роза сол 

жылы туған қыз бала екен. Бүгінде Роза балалы-шағалы, ақарлы-шақарлы. 

Менің айтайын дегенім өзімнің қалай жол жүргенім емес, Алшекең 

арқылы Мәтжан Кәдірбайұлы, оның жасқа толмай жетім қалған қызы Розаны 

еске алу еді. Алшекеңнің маған адрес беруі де оның ой-өрісінің жан-жақты 

екенінің бір белгісі деп түсінемін. 

Соғыстан кейінгі 1947-1948 жылдарда Маңғыстауда қой, жылқы, түйе 

малдары қаулап өсе бастады. Бұл жылдарға дейін мал Үстірттің Қарнау, 

Орталық Үстіртке дейін ғана барып, оған сыйып қоныстанды. Малдың өсуіне 

байланысты 1948-1951 жылдары оңтүстік және терістік Үстіртті жаз жайлауға, 

Сам құмы, «Аспантай-Матайды» қыста пайдалануға тура келді. Солай болды 

да. Осылай Үстірт жерін игеруде Бәкөтбаев Еңсеген, Сейтмағанбетов Абылан, 

тағы басқалардың еңбегі айрықша еске алуға тұрады. 

Жерді игеру мен суды игеру егіз ұғым. Сусыз жер игерілмейді. 1925-

1928 жылдардан бастап байлар конфискеленді. Бүкіл Үстіртте мал болмады. 

Шымырау құдықтар пайдалануға жарамсыздыққа ұшырады. Өйткені, құдық, 
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шымырауларды жылма-жыл қол айырмай, ондап ұстаған ғана тиімді 

пайдалана алады. Сондықтан 1948 жыддан бастап құдық оңдау қажет болды. 

Міне осы жұмысқа басшылық етуге Меңдәлиев Алшын тандалған. Алшекеңе 

жер-су қарауға жолбасшы керек емес, бәрін дерлік өзі көрген. 19 ақпан 1994 

жылғы «Маңғыстау» газетіндегі «Аңыз адам» атты мақаласында Ерғали 

Төлесінов ағамыз: «Алшекең Үстірт пен Маңғыстау ойындағы су көздерін 

түгелге жуық аршып, жерді, елді суландыруға көп еңбек сіңірді. Осы күнгі 

трубчаткадан басқа су көздерінің көбі сол Алшекеңнің ерекше еңбегі екендігін 

оны білетін екі кісінің екеуінің де растайтыны шындық» деп жазды. Ерекең 

жазып отырған екі кісінің бірі менмін. Алшекең бастап аршылған құдық-

шыңыраулардан мен еңбек еткен шаруашылықтарда шетсіз, шексіз пайда 

көрді. Мұны малмен айналысқан бүкіл Маңғыстау халқы біледі. 

Алшекең қандай адаммен болса да, қайда кездессе де тіл таба білетін 

адам. Атырау мен Маңғыстаудың барша адамдары жақсы таниды, тіпті кейбір 

орыстар да Меңдәлиевті білетін болып шығатын. Орал, Ақтөбе облыстары 

Алшекеңді білген. Түркіменстан, Қарақалпақстандағы ағайындар аса жақсы 

таныған, құрметтеген. 

Алшекеңнің 1975 жылға дейінгі кезеңдерінде Алматы қаласына 

сиректеу болса да барып жүргенінде қонақ үйде кездестім. Алшекеңді 

сондағы жақсылар, өзіміздің ағайындар үйлеріне, асхана, ресторанға жиі 

шақырып әңгімелесетінін білдім. Алшекеңнің жақсы азаматтығы, шежіре, 

білгіш, билігі болмаса, оны құрметтеп, шақырмас еді. «Жақсының 

жақсылығын айт, жаны сүйінсін» деген ғой. Алшекең о дүниелік болса да 

рухы сүйінер. 

Игілік Қилыбайұлы 1987-1989 жылдары Ізбасар Шыртанұлының, 

Жеткізген Сағындықұлының, Әлім-Жақайым Жантеке Қалиұлының көмегімен 

«Маңғыстау шежіресі» атты 177 беттен тұратын көлемді шежіре кітап 

құрастырды. Оның қамтитын шежіресінде де Алшын Меңдалыұлының айтқан 

естеліктері көп. Өйткені Алшын естеліктерін Ізбасар бұдан бұрын да 

«Маңғыстауда» жарияланғанын білеміз. Мысалы, 1750-1850 жылдарда 

Адайдың өлген адамға ас беруі салтынан Алшекеңнің айтқандары айрықша 

құнды дерек. Бұл жылдары Жаңай Қожаназарға, Мұңал Қарабасқа, Ақбота 

Қозбайға, Есен Сейітке, Жетімек Жары Сүйінғараға, Тастемір Жарыға, Матай 

Жанбозұлына, Шоңай Бараққа, Қосай Бекболатқа ас берілген, одан кейін 

астар: Шоңай Жақсыбайға, Жұбан Есманұлына, Бәйімбет Боранға, Бәубек 

Мыңбайға, Көрпе Есенге, Жомарт Жолболдыға, Дәулеталы Құлбараққа, Кеше 

Салыққа, Әнет Досжанға, Жаңай Нұрға, Қаржау Қуандыққа, Шегем 

Жарылғасқа ас берілген. 1900-1927 жылдарда да ас берілгені белгілі. Алшекең 

бұл жылдардағы асты өз көзімен көрген. Бұрынғы айтылған астарды естіген. 

Алшекең 9 жасында Азамат деген кісінің асында «Торты» жерінде бәйгі бала 

болып атқа шаптым дейтін. Менің айтайын дегенім: осынша көп аста болған 

салтанатты көріністерді естісе де, көрсе де қалай жадында сақтады екен? Мен 

мұны аса зеректік және парасаттылық деп түсінемін. Бұл астар туралы 
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Алшекең айтпаса Адайдың ас беру салты бізге, келесі ұрпаққа жетер ме еді, 

жетпес пе еді? Алшекенді жоғары бағаламасқа болмайды. 

Ата-баба тарихымызды бізге жеткізуде де Алшекеңнің еңбегін жоғары 

бағалауға тиіспіз. 

Адайда би атанған және оларды мойындаған мыналар дейді: Сейіт, 

Ермембет, Бәйімбет, Мәтжан, Иса, Сырлыбай, Көбен, Мәмбетнияз және 

басқалар бар болар. Егер заманы Алшекең өмір сүрген сол жақсылардікіндей 

болса, бұл кісіде солардың қатарына қосылып «Алшын би» атануы мүмкін 

болар еді. 

Ол әңгіме, сөз айтқанда өз елінің абыройын көтере, асқақтата сөйлейтін. 

Елінің кешегісі мен бүгінгісінің білгір шежірешісі еді. Бір көрген адамын 

ұмытпай танып ол туралы айтып отыратын. Тіпті бала күнде көрген адамын, 

өскесін көргенде: «Әй, сен, пәленшенің баласысың-ау» дейтін. «Сенің 

шешеңнің аты пәлен еді, пәленнің қызы еді», – деп шұқырана сөйлесе кететін. 

Қандай ғажап! Мұны бір Алланың берген қасиеті демей не дейсің? 

Меңдәлиев Алшынның өмір өткелдерінің біздерге, әсіресе жастарға, жас 

ұрпаққа тағылым алар, тәрбиелік мән-мағынасы жоғары тұстары жеткілікті. 

Бурабек Алшынұлы «Әкеден жеткен әңгіме», Ерғали Төлесінұлы «Аңыз адам» 

және басқалар өздерінің мақалаларында бұл кемеңгердің өмір өткелдері, 

соқпақтарынан толық болмаса да бірқатар мағлұматтар береді. Алшекеңнен 

үлгі-тәрбие алар тұстар бар. Тек біздің жастардың осы жазылып және 

айтылып отырған баспа жазбаларына мән бере оқып, мағлұмат алулары қажет 

деп ойлаймын. 

Жастар тәрбиесі үшін де Алшынға арнап: Ғасырлық мерейтой өткізу өте 

орынды. 

Кеңес үкіметінің алғашқы 15-20-шы жылдарында халқы үшін, туған елі 

мен жері үшін еңбек етті. Ол еңбегі сол уақытта зая кетіп «халық жауы» деген 

жаламен ұсталып кетті. 16 жыл бойы қамауда, айдауда болса да өзінің 

ақылдылығы, ер көңілді азаматтығы, жүрек қайраты, қиыннан қиыстырар, сөз 

тапқыр билігі және сауаттылығы арқасында бағалы сөздер сөйлеп артына 

қалдырды. 

Шежіре естеліктер жазды, ол біздің рухани байлығымыз. 

Біз аржағы жаралғаннан бері қарай 25 таңбалы Кіші жүзді, бері жағы 12 

ата Байұлы туралы аңыз-ақиқаттардың бірқатарын сол Алшын шежіресінен 

табамыз. 

Ал, Адайдың жіктелуін, оның жақсыларын, көптеген оқиғалар мен 

тарихи мән-мағыналы өткендерді де сол шежіреден көреміз. 

Алшынды қазақтың ақыл естілерінің, парасаттыларының бірі «Адайдың 

Алшыны» деп білуге болады. Солай да! 

Соңғы жылдарда жақсылардың мерейтойлары өтіп келеді. Солардың 

бірі, көзіміз көріп, бірге өскен, бірге болған Алшын Мендалыұлына арнап 

қандай ауқымда да мерейтой өткізсек ол артық болмайды. Ол сонымен қатар 

біздің елдігімізді, ауызбірлігімізді әлемге болмағанмен кұлақестіп көз керер 
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жер, елге паш етеді. Бұл мерейтойға езіміздің көрші облыстардан, Алматыдан, 

Түркіменстаннан делегациялар, ағайындар шақырылса, аддын-ала хабарланса, 

өте орынды болар еді. Айта кетуім керек, киын кезеңде жүрміз ғой, менің бұл 

қозғап отырған ұсыныс-пікірлерімді мерейтой өткізу жөніндегі қомиссия 

шешкені жөн болар. (Бұл мерейтой өткізілді). 

15.06.1994. 

 

МАҢҒЫСТАУ ЖЕРІ МЕН ЕЛІ 

 

Маңғыстаудың арғы-бергі тарихына қатысты жалпы алдыңғы буын 

ақсақалдар үлесінде жұртшылық күтер тұстар аз емес. 

Малдың Маңғыстауда көп өскен 1916 жылы 1 млн. 600 қой, 80 мың 

жылқы, 70 мың түйе болған екен. 

Малдың ең аз болған жылы 1912 жыл - 462 мың қой, 41600 түйе, 36000 

жылқы, 600 сиыр болыпты. Бұл 1910 жылғы «Жұт-иттен» кейінгі жағдай 

болса керек. Тарихта қоян, ит, жылан, доңыз, мешін жылдарында жұт 

қайталанып кездесіп отырған. Сирек болса да барыс, тауық жылдарында да 

жұт болған. 1891 жылы «Ор қоян» деген жұт болып, мал көп шығынға 

ұшыраған көрінеді. Жоғарыда көрсетілгендей, осынша төрт түлік малы бар 

біздің ел жазда жалпақ Үстіртті, Жем бойын, одан әрі Тұзтөбе, Орынборға 

дейін және Маңғыстауды жайлаған. Әсіресе, жоғары көшкен ауылдарымыз 

бай, салтанатты болған. Қыста Маңғыстаудың үш түбегін, Қарақұм, Сам 

құмын, қыс қаттырақ болардан есептелген жылдары Тірірге, Шағадамға дейін 

көшіп барып қыстаған. Осыдан 100 жылдың ар жағында 70-80 жыл бойы 

шолақ Есімқұл қыстың қайда болатынын айтып отырған. Мал баққан біздің ел 

оған толық жүгінген. Өйткені Есекен әулиенің айтқаны дәл келіп тұрған. 

Негізінен алғанда көшпелі адайлардан басқалар көбіне Маңғыстаудың қара 

ойын қыстаған. Міне, сол жылдарда Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде 

Маңғыстаудың үш түбегінен құдық, жалпақ Үстірттен көптеген терең 

шымыраулар қазды. Инженер болмаса да судың қайдан, қандай тереңдіктен 

шығатынын аңғара білді. Қандай терең шымыраулардан да тай терісінен 

жасалған қауғамен нарға, атанға жегіп бірнеше мыңдаған қойды, бірнеше 

жүздеген жылқыны қандыра білді. Саназар, Тастемір Бахажан секілді, тағы 

басқа қойлы, жылқылы байлардың телегей-теңіз малын сумен қандыру, ол 

малға жазда, қыста қоныс табу оңай шаруа емес. Солай болғанмен біздің ел 

қонысты, суды таба білді. Міне, осы малдың арқасында біздің елдің жағдайы 

шешілді. Не ішейінге, не жейінге кенде болмаған. Оқыған ғұлама молда 

шайқылары да, Қағбаға барған жақсылары да болды. Сол малдың арқасында 

ата-бабасына ас берді. Оған оны өткізуге мыңға дейін киіз үй тікті, 2000-ға 

жуық сол асқа қой сойды. Бәйгеге жүздеген жылқы, 200-300-дей қой, бірнеше 

жылқы, түйе тікті. Мал өсіріп, бай бола білсең, жаман болмайсың. 

«Малдының беті жарық, малсыздың беті көншарық» деген екен бұрынғылар. 
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XVII ғасырдың аяқ кезінен бастап Маңғыстау мен жалпақ Үстіртті 

біздің Адай тайпасы қоныс еткені тарихтан белгілі. Маңғыстауға елді алғашқы 

бастап келгендердің ішінде жары Шотан батыр, қаратоқай беріш Есболай 

батырлар мен тағы басқа батырлар болған. 1917 жылға дейін Маңғыстау 

өлкесінде тек қана Адай халқы, аздаған Беріштер болды десек қателеспейміз. 

Әбіш Кекілбай - мемлекет қайраткері, жазушы, Қазақ ССР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты. «Киелі қазақ-ата жұрт» деген мақаласында былай 

деген: «Маңғыстау тұрғындары жат жерлік баса көктеушілікке қай кезде де 

жан аямай қарсы тұра білді. Он тоғызыншы ғасырдың жетпісінші 

жылдарындағы Иса-Досан көтерілісі ұлт-азаттық көтерілістің ең бір әйгілі беті 

боп тарихқа қосылды. Патша үкіметі қазақ өлкелерінен бөліп тастау үшін 1870 

жылға дейін орталығы Тифлистегі Кавказ сырты әскери округіне бағындырса, 

атақты «Адай көтерілісінен» кейін орталығы Ташкенттегі Түркістан генерал-

губернаторына қарасты орталығы Ашхабадтағы Каспий сырты облысына 

қаратты». Міне, Ә.Кекілбаевтың осы тұжырымды сөзінің өзі Адай елінің 

жақсыларының жат жерлік баса көктеушілермен қалай күрескенін дәлелдесе 

керек. Түрікпеннің жәуміт тайпасы Маңғыстаудан өзінің отаны Түркіменияға 

ығыстырылды. О да оңай бола қойған жоқ. Батырлардың қатын-бала үшін жан 

аямаған ерлігі арқасында көп шығынға ұшырай отырып қол жеткенін білеміз. 

Ол шайқастар жөнінде көп жазылып жүр. Мен оны тағы қайталай бермедім. 

Маңғыстауды игеруде көзге түскен батырлар көп болған. Олардың есте 

сақталғандарының атын атай кетуді жөн көрдім. Олар: Есек, Тәңірберген, 

Шотан, Сүйінғара, Айбас, балықшы Қармыс, Мыңбай, Төкеш, Құлдыбек, 

Атағозы, Бердібек, Төлеп, Балуанияз, Тұрмамбет, Шабай, Сүгір, Есболай, 

Құлбарақ, Қонай, Лабақ, Өмір, жауға аттанғандағы сыйынатынымыз, бізді 

қолдап көмектесетін піріміз Бекет әулие болды. Бекет зайырын тірі күнінде 

көрсеткен әулие. Өлгеннен кейін де, осы уақытта да, болашақта да әулиелігі 

жалғаса беретін мәңгі әулие деп білеміз. Тек шын ниетіңмен сыйына біл. 

Әрине, Бекеттен басқа да Маңғыстауда әулие ата-бабалар көп. Олардың бірі 

42 жасында шейіт болған басы Харазымда, денесі Тигенде жерленген 

Қаратоқай Беріш Құлбарақ – екі орында да әулие. Екі жақта да халық басына 

түнеп, әулиенің желеп-жебеуін, көмегін көруде. Мен бұған шын жүрегіммен 

сенемін. Қара қылды қақ жара төрелік айтқан, елді ауыз бірлікке үңдеген неше 

бір шешен билер де өткен. Үш ғасырдан арғы заман жақсылары туралы сөз-

аңыз бізге жеткен жоқ. Одан бергі уақытта Бес Өрдекте Есен, Сейіт, 

Ермембет, Сынабай, Мұңал Бәйімбетте батыр Төлепұлы Мәмбетнияз, Жарыда 

Мәтжан билер өткен. Мая, оның ұлы Бәйменбет, Қырымқұл Ғапур, Тілеген 

(Абыз), Иса, Доспамбет т.б. билер болды. 

Халықты жақсы бағытқа үндеген ақындар да өткен бұл Маңғыстауда. 

Олар: Абыл, Нұрым, Ақтан, Қашаған, Сәттіғұл, Аралбай, Елбай, Қалнияз, 

Сүгір, тағы басқалар. Шернияз ақын айтқан екен: Адайда Абыл, Тазда 

Есенбақ, үштің бірі өзім-ақ деп. Кіші жүз ақын-жыраулары Абылды аға ұстаз 

тұтқан. Бізде жыраулар да көп болған. Өскінбай, Шамғұл, тағы басқалар. 
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Жыраулар ішінде Мұрынның алар орны бір бөлек. Өйткені Мұрынның 

жырларын түгел айтып тауысуға айлаған уақыт аздық етеді. Мұрынды ерекше 

жаралған дарын деп білеміз. Жыршылармен қатар әншілер де өтті. Шолтаман, 

Әділ, Қойбас, Досат, Тастемір, Қайып т.б. 

Көріпкел, кемтарларға пана болған ақбота Бүркіт, бөкен Мыңкісі, шоңай 

Бекбаулылар өтті. Бұлардың ұрпақтары қазірде де ата-бабасы қасиеттерін 

қастерлеп ұстап келеді. Мысалы, Маңғыстауда Мыңкісі ұрпақтары 

сынықшылар Қарасай, Кіпия, Оңай т.б. бар. Бекбаулыдан Шархат, тағы 

басқалар бар. 

Адайда сахи (мырза) атанғандар жары Майлан сахи Сарбас, дәулеталы 

Қоштай, төлеп Мәмбетнияз. 

Не шемен қатқан мерез ауруларды емдеп жазған, сырқаттың өте ауыр 

түрлерін, бас сүйектердің сынығын салған Бектеміс Несібек - Нұр, көріпкел 

емші тастемір Әуеталық - Қожыр, Асар (Жаңай) өтті. 

Не дүлей күш иелерін бұл түбек дүниеге келтірген. Әрегіректе күресте 

жауырыны жерге тимеген, ешкімнен жығылмаған, атан түйені құдықтан бір 

өзі көтеріп шығарған бөкен Қаралда палуан еткен. Кейінгі кезеңде бәйбіше 

Қаражігіт, кеще Есболай, Марқабай, бөкен Қартқожақ –  бұлар да дүлей күш 

иелері болды. 

Малмен күн көрген елміз ғой. Жылқы малының қасиетін меңгерген, ат 

баптаған, небір сәйгүліктерді жаратып бәйгеден бірінші етіп келтірген 

атбегілер де болған. Олар: Қошан, Реушен, бәйбіше Қазы, Тасқара, жаңай 

Барақат, бұл мен білетіндері ғана.  

Діни медреселерді оқып бітірген Есек Абдолла хазірет, қырымқұл Әбді 

ахун, жары - Түйте, Айдар ишандар мешіт салып, балаға дәріс берді. Біздің 

заманымызға жеткен кезіміз осы ел болып көрген Төлегенұлы Ержан хазіретті 

мақтан тұтамыз. 

Он саусағынан өнері төгілген зергер, ұста, тамшы, етікші, ерші, ағаш 

шеберлері және шымырауларды қазған үлкен күш иелері болған. Олар: 

Қаражүсіп балалары және Қайшыбай, Ізғара, Назар, Алтыназар, Өтеп, Зәкір, 

Әби, қазір көзі тірі мәрттер халыққа қызмет еткен. Қайшыбай соққан кісен, 

пышақ, қақпан, Зәкір жасаған ер, жона, қамшы, қырықтық, тағы басқалар 

қазірде де аз да болса бар. Терең шымыраулар қазған Өтәлі, Бейнеубай, қараш 

руынан оның баласы Әлпейіс, Қонысбайлар өткен. Олардың қазған 

шымырауын ел бүгінде де пайдаланып отыр. Қазіргі кезең адамдарына тыңнан 

шымырау қазу оңай болмас. Бірақ, бұрынғы шымырауларды аршып, әйкелін 

оңдап, «Л-100» болмаса да түйемен шығыр тартып, пайдалану кезеңі туғанға 

ұқсайды. Қазіргі бензин қымбатшылығы «Л-100»-мен жұмыс жасатпауы 

мүмкін. 

Қарашта там салған шеберлер де болды. Олар: Шырбасұлы Назар және 

Өтесін дегендер. 

Жарының тоқтамысы Қаражүсіп балалары тамшы шебер болды. 

Қаражүсіп ұрпақтары жас жігіттер Қаратөбе қауымында Досан батыр мен 
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Абыл ақынға, Тигенде Ұлы Отан соғысының батыры Исатайға көрнекті мазар-

там салды. Бұл тамдарды көрерге көз керек. 

Кенженің қойсарысы Өтепберген, Дербес, Әділ, олардың балалары 

Қараша, Қосымбай көрнекті тамдар салған. 

Міне, осылай Маңғыстауды, Маңғыстау жарты аралын біздің ел толық 

игеріп, байлыққа кенелді. Жалпы қазақтың бірі бола отырып кей әдет-

ғұрпында, салт-санасында өзіндік ерекшеліктері де болды. 

Біздің елдің Маңғыстауды түпкілікті мекен еткеніне 200-ден астамырақ 

жыл өткенде, яғни 1917 жылы Кеңес үкіметі орнады.                  1918 жылы 

Ә.Жангелдин бастаған ортяд келіп Кеңес үкіметін жариялап, Маңғыстауда 

төңкеріс комитетінің төрағасы етіп Әлниязұлы Тобаниязды Қаратөбеде өткен 

съезде ұсынып, халық сайлады. Бірақ та 1927-58 жылдарға дейін Кеңес 

үкіметінің саясаты ауыл-селоларға аз жетіп жатты. 1928 жылдан бастап ірі 

байлар конфискеленді. 1928 жылы қыста «қызыл жүн» салығы түсті. Қыста 

қой қыруға, түйе күзбеуге, көрпе сөгіп жүнін алып, мемлекетке өткізуге тура 

келді. Бұл да аз дүрбелең болмады. Серіктестік, ТОЗ болуға бар малы ортаға 

ерікті, еріксіз салуға кірісті. Осылай іске аса бастады. Жаппай 

коллективтендіру басталды. Халық малдан айрылды, ел күйзеліске ұшырады. 

Елдегі жақсыларды тұтқындаған уақыт басталды. 

Міне, осы жағдайда 1931 жылы шілде айында «Адай көтерілісі» бұрқ 

ете түсті. Бозашы өнірінде бұл көтерілісті бектеміс жары Сарбасұлы Смайыл, 

беріш Салпықұлы Мамай, тағы басқалар бастап ұйымдастырды. Бұлардан 

басқа да «Адай көтерілісін» Ақжолов, Оразбаев деген ер азаматтар басқарды. 

Бұл көтеріліске түбек елінің 60 пайызы қатысты. Үстірттің Қаратүлейі, 

Қызыластау, Жезді құдығында үріккен елдің ер азаматтары қызыл отрядпен 

шайқасты. Сол жерде бірнеше азамат өз антына адал болып оққа ұшқан. 

Бұның ішінде Мамай да, Смайыл да бар. «Қолыңды көтер, көн» дегенге 

мойын ұсынбаған. Шейіт болып қазаға ұшырағандардың мүддесінің кейін 

кездескен адамдар жүзін жасырған. Қандай аянышты десеңізші! 

Босқан, үріккен ел кері қайтарылды. Ал 150-дей ер азаматтар Үстірттен 

Гурьев түрмесіне жаяу-жалпы айдады. Ара қашықтығы                1000 

шақырымдай жер ғой. Шілде, тамыз айы, жол қиын, су жеткіліксіз. 

Айдалғандарда қандай құқ бар. Тамақ та беріп жарымайды. Осылайша өліп-

талып Гурьев түрмесіне барып қамалды. Осы айдалған адамдардан елге 

оралғандары кем де кем. Бұлар Гурьев түрмесіне барып қамалғанда 

Маңғыстауда үрікпей қалған бірқатар азаматтар да түрмеге апарып қамалған 

екен. Көбі түрмеде аштан өлген, бірқатары айдалып лагерьлерде жоқ болған. 

Қаншасын атып тастаған. Ол жағы белгісіз болып келген еді. Қазір Әбілхайыр 

Спанов ініміз ол құпиялардың бетін ашты, жариялады. Әлі де жариялауға 

тиісті. Сол үріккен ағайындар Иранға, одан да әріге ауып кетті. Олардың 

ұрпақтары қазір елге оралып жатыр. Әлі де орала бермек. Біз олардың келуін 

күтеміз. Ағайындар, «Өзге елге сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген 

ата-баба сөзін ескеріңдер, келіңдер. 
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1931-1936 жылдарда Маңғыстауда ашаршылық аранын ашты. Халықтың 

көпшілігінде мал болмады. Сондықтан да осы жылдарда жер-су бөлімінің 

бастығы Алшын Мендәлиев облыстың Тандай, ақсай совхоздарынан бөлінген 

малды бөліп, түтінге 3-5 бас қойдан үлестіріп, өсіруге берген еді. Бұл мал, мал 

өсіруге тұқым болды. Бұ да Алшекеңнің еліне тигізген көмегінің бірі еді. 

Серіктестік «ТОЗ орнына ауыл шаруашылық артельдері ұйымдастырылды. 

Әйткені ТОЗ, серіктестік күткендей нәтиже бермеді. Бірақ артельдерде, 

колхоздарда өнімді жұмыс, таныс болуы мүмкін емес еді. Халық аштыққа 

ұшырады. Артель, колхоз мүшелеріне еңбеккүнге бөлінетін сый ақша, не мал 

болмады. Аш-жалаңаш, үйсіз-күйсіз халыққа «ақжара» деген ауру кездесті. 

Халық сораң, қияқ, сәркеурен, тағы басқа дәні бар шөптерді ішіп-жеуге дейін 

барды. Осы мақаланың авторы да сол жылдарда шешесімен ере барып, 

желтоқсан айында даладан сораң жұлып, арқалап әкеліп, оны баптап, нан 

орнына жеген еді. Әрине, «жұтқан жұтамайды» деген ғой. Осы жағдайда адам 

өлмей қайтсын. Бұл жылдарда туу аз болды. Өлім көп, өсім аз. Кету көп, келу 

жоқ. Қазақ қалай азаймасын енді! Сол зұлмат кезеңнің істемегені бар ма, 

мұсылманша бала оқытқан молдаларды, сонымен қатар халық арасында әділ 

билік айтқан би мырзаларда, ақындарды түрмеге жапты. Нағыз халық жауы 

Ф.Голощекин Берияның нұсқауымен 1941 жылы атылған. Ол 1925 жылғы 25 

қыркүйектен 1933 жылға дейін Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің 

бірінші хатшысы болып істеген еврей. Адай көтерілісі – әділетсіздікке, 

озбырлыққа қарсы ұлттық наразылық. Адай банды болған жоқ, ол 

қызылдардың сөзі. 

Маңғыстауда 1954-55 жылдарда жағдай сәл түзеле бастап барып, қайта 

нашарлады. 1954 жылы Маленьков тұсында колхозшыларға еңбеккүнге 

жылқы көп үлестірілді. Н.С.Хрущевтің үкімет басына келуімен ол 

тоқтатылды. Колхозшылар сол кезде былай мақалдады: «Маленьков берген 

байталды, Хрущев келіп қайта алды». Сонымен жағдай 1964 жылға дейін, 

яғни Хрущев тақтан қуылғанша жақсарудың орнына құлдырай түсті. 

Хрущевтің жылдарында Мәскеуде айтыс-тартыс, оның әсері жергілікті жерге 

де тиіп, келіспеушілік етек алды. Тың жерлерді игеру желеуі орыстарды 

Қазақстанға лек-легімен көшіріп орналастырды. Өндіріс орындарын біріне-

бірін қосты. Колхоздарды біріне-бірін қосып ірілендірді. Бір облыстың өзінде 

өндірістік және ауылшаруашылық обком партиялары құрылып, халық екіге 

жарылды. Қалалықтарда сен ауыл шаруашылық обкомының кісісің деп 

ауруларды қабылдамау фактілері орын алды. Аласапыран көшіп-қонған дау, 

бұл – Хрущевтің заманы. Ұрылар мен қылмыскерлерге жол ашық болды. Яғни 

бұл кезеңде СССР басқарусыз қалды деуге болады. 1964 жылдан 1982 жылға 

дейін Л.И.Брежнев басқарған жылдар болды. Бұл жылдарда халықтың              

әл-ауқаты, тұрмысы, әлеуметтік жағдайынын бұрынғы кездермен 

салыстырғанда әлде қайда жақсарғанын айтпасақ әділ болмас еді. Әсіресе 

колхоздар орнына 1969 жылдан бастап совхоздар кұрылған жылдары ауыл-

селода жағдай халықтың қанағаттанарлық сенімін туғызды.          1973 жылдан 
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бастап арасында екі жылдай үзіліспен өз алдына Маңғыстау облысы болып 

Гурьевтен (Атырау облысынан) бөлініп шықтық. Көптеген аудандар мен 

совхоздар жаңадан құрылды. Бұның бәрі жақсаруға негізгі себептер болды. 

Тау-кен игеру (ПГМК) қомбинаты құрылды. Ағыл-тегіл мұнай фонтандары 

атқылап, Маңғышлақ мұнай бірлестігі дүниеге келді. Жаңадан Ақтау, 

Жаңаөзен қалалары, қала типтес Ералы, Шетпе, Бейнеу, тағы басқа ірі елді 

мекендер бой көтерді. Теміржол, әуежолы, теңіз жолы ашылды. Электр 

энергиясы ауыл-селоға дейін, тіпті мал отарлары қорасы мен тұрғын үйлеріне 

дейін жетті. Су трубамен келетін болды. Халық жаппай тұрғын үй алды. 

Өндірістерде де, ауыл шаруашылығында да жұмыс негізінен техника күшімен 

атқарылды. Қатқыл табанды жолдар салынды. 1964-1982 жылдарда 

Маңғыстаудың көрінісі өзгерді. Халық толық жұмыспен қамтылды. Жергілікті 

халықтың түсінігінше бұл жылдарда жағдай шешілді де, жақсарды да. 

Үкіметті 1982 жыддан 2-3 жылға жуық Ю.В.Андропов басқарды. Тәртіп жолға 

қойылды. Ұрылардың қолында болып келген дүниелер дүкен сөрелерінен 

көрініс тапты. Дүкендерде кілемдер мол болды. Өтпей тұрды. Бағасы 200-300 

сом болған еді. Тауардын, тамақтың қай түрі де жеткілікті бола бастаған еді. 

Әсіресе тәртіп мәселесінде Андроповты әлі күнге ел ілтипатпен еске алады. 

Әрине оның өмірі қысқа болды. Себебі бізге белгісіз. Ұрылар мен 

мансапқорлар оның ажалына жеткен болуы да мүмкін. 

Бұдан кейін мемлекет басына М.С.Горбачев келді. Бұл бұрынғы саяси 

бюроны, үкімет басында көп жылдан отырғандарды 2-3 жылға жеткізбей-ақ 

столдан қуып шығудың жолын тапты. Талайларды қуғынға салды. Солардың 

қатарында Қазақстанды отыз жылдай басқарған, халқына қамқоршы әрі әділ 

болған Дінмұхамбет Ахметұлы Қонаев та кетті. «Ақтың отын ақымақ сөндіре 

алмайды» деген ғой. Одан Д.А.Қонаевтың бағасы кеміген жоқ, қайта асқақтай 

түсті. Қонаев өз халқына адал қызмет еткен перзент. 

Горбачев таққа отырғаннан бастап 1960-1982 жылдар кезеңін тоқырау 

жылдары деп атады. Сондықтан да қайта құруға көшуді негізгі бағыт етіп 

ұстады. Оның ел экономикасын нығайтуға бағытталған ұйымдастыру қызметі 

есімде жоқ. М.С.Горбачевте сөз көп, іс аз болды. Раиса Горбачева екеуі қатар 

сөйлейтін де кездері болды. Екеуі шет мемлекеттерде, әсіресе АҚШ-та көбірек 

бола берді... 

Өзі үкімет басына әкелген өз айналасындағы мемлекет 

қайраткерлерімен саясатта да, елдің ішкі жағдайында да бір пікірде болудың 

жолын таба білмеді. Оларды өзіне қарсы қойды, тіпті үлкен жанжалға дейін 

барды. Ақырында оларды қуғындады. Компартияны, Кеңес өкіметін құлатуға 

алғы негіздердің бәрі жасалды. Президенттік басқаруды қажымай, талмай 

күресіп іске асырып алды. Президенттікке Горбачевты партия органдары 

сайлады, халық сайлаған жоқ. 

Міне, осындай қызу саяси күрес кезінде Белоруссия – Шушкевич, 

Украина – Кравченко, Ресей – Ельцин болып Минскіде бас қосып, әр одақтас 

Республика басшылары бірін-бірі қолдап, әрқайсысы дербес тәуелсіз 
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мемлекетке айналды да кетті. Бұдан Президент Горбачев хабарсыз, қапы қалса 

керек. Ақылды басшы, мемлекет қайраткері болса, М. С.Горбачев осындай 

жағдайға тап болар ма еді?! 

Кейбір жұмыстарды кері оралып айта кетейін. 1937 жылға дейін қиын 

кезеңнің соңы 1941 жылғы Ұлы Отан соғысына ұласты. Азаматтар соғысқа 

кетті. Елде еңкейген қарттар мен әйелдер, балалар қалды. Соғыс жылдарының 

қиындығын жазып тауыса алмайсың. Әйтеуір тірі адамға уақыт өтті. Соғыс 

салған рухани жара жазылуға әлі ерте. Осы Ұлы Отан соғысының Сталинград 

майданында туысымыз Сүйеубаев Исатай теңдігі жоқ ерлік жасаған. Ол 

қаруды қолында шайқаса жүріп, оқ таусылғанда қарсы келген фрицтерді 

(немістерді) қасқасымен ұрып жыға берген. Осылай өлтірген немістері 150-ге 

жеткен. Осы көзсіз ерлігі арқасында Исатайды әскери басшылық Советтер 

Одағының батырлығына (герой) ұсынған. Бірақ ақиқат себебі белгісіз, 

Исатайды Ленин орденімен наградтаған. Менің ұсынарым – ССРО тарап кетті, 

енді                      Исатай Сүйеубаевті «Қазақстанның қаһарманы» орденімен 

наградтау қажет! Өз жақсымызды өзіміз құрметтемесек, кім құрметтейді. 

Бұл ұсыныс облыстық әскери комиссариаттың қызметтенуін қажет 

етеді. 

Тәжінің ұлы Досан батыр, оның ерліктері жөнінде көп деректі 

мақалалар жазылды. Досанға арналған халық ақыны Сәттіғұл 

Жанғабылұлының өлең дастаны толық жарияланды. 

Досан – Патша үкіметінің отарлауымен озбырлық саясатына қарсы 

шаруалар көтерілісін патшаға қарсы көтерген халық батыры болды. Немесе 

бұл көтеріліс ұлт-азаттық көтерілісінің шырқау, шыңы. Маңғыстауды 1870 

жылдарда негізінен қазақтың Адай аталатын елі мекен еткендіктен, 

көтеріліске қатысқан көпшіліктің барлығы дерлік адайлар болғандықтан бұл 

көтеріліс атақты «Адай көтерілісі» болып тарихқа енді. Досан әскери қарулы 

патшалы жұртпен отаны, елі үшін, болашақ ұрпақ үшін теңдесі жоқ ерлікпен 

шайқасты. Ұлт-азаттығы жолында құрбан болды. Сондықтан да ол – батыр, 

қаһарман! 

1870 жылдардағы атақты Адай көтерілісінен кейін 1930-31 жылдары 60 

жыл өткенде Кеңес үкіметінің озбырлық жан түршігерлік әмірі мен саясатына 

қарсы тағы да «Адай көтерілісі» бұрқ етті. Бүл көтерілісті қызыл әскерлер 

басып-жаныштады. Оған қатысқан жақсыларды түгелге жуық айналасымен 

бірге атып-асып жойып жібергенін жоғарыда дәлелді сөз еттім. 

Маңғыстауды адайлар, оның батырлары қанымен, шүберекке түйген 

шыбын жанымен игерді де, қорғады да. Мен жергілікті байлықтың иесі 

жергілікті халық екенін бұдан бұрын да жаздым. Бұл мәселе қазіргі кезеңде 

ескерілуге тиіс жағдайлар. 

Облыс совхоздарының мал-мүлкін мемлекет игілігінен алу, 

жекешелендіру жұмысы жүру үстінде. Облыстық мүлік жөніндегі комитет пен 

облыстық ауыл шаруашылық басқармасы бастықтары совхоздарды 

серіктестікке айналдыру бағытын ұстануда көрінеді. Совхоз тұрғындары: 
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«Серіктестік, ТОЗ, артель, колхоз дегендер жүріп өткен, нәтижесі болмаған 

жылдарымыз» деп дау айтуда. 

Меніңше совхоздарды мемлекет иелігінен алу дұрыс, оның мезгілі 

жетті. Енді совхоздар ізінен кіші кәсіпорындар, бірнеше шаруа қожалықтарын 

түсінік арқылы құрған жөн болар. Бұл құрылымдар ауыл әкіміне 

бағындырылса, қазіргі талапқа сай келеді. 

Біз бір мәселеге айрықша мән бере түсінуіміз керек. Бұған дейін менікі 

емес қоғамдікі, ортақ меншік деп келдік. Солай болды да. Енді нарық 

жағдайында қоғамдікі емес менікі болуға тиіс заман туды. Ал, енді біздегі 

жекешелендіру мейлі серіктестік болсын, мейлі шаруа қожалығы, мейлі жеке 

адам болсын, қалай құрылса да мал басын кемітпей одан әрі көбейтумен бірге 

одан алынатын сапалы өнім молшылығын жасау керек. Жекешелендірудің 

түпкі мақсаты – шығынды аз жұмсап, малдан мол өнім алу болып табылады. 

Сонда ғана ауыл-село халқының азық-түлік молшылығы болады. Мал басы 

өссе, өнімі көп алынса, қаражат мәселесі де шешіледі. 

Жалпы облыс әкімінің жеке өзі жекешелендіру жөнінде нақты қандай 

бағыт ұстап отырса, ауылдағы халық оған келіседі. Өйткені, атам қазақ «Мың 

қосшыдан бір басшы» демей ме? Біз алаңдамай                Ләззәт Қиыновтың 

ұстанған бағытына еруіміз керек. 

11.10.1994. 

 

АЛШЫННЫҢ АЛА ТУЫ 

немесе Бекетке дейінгі ұранымыз хақында 

 

«Маңғыстаудың» 1994 жылғы 10 қыркүйектегі санында Хожелі 

ауданында тұратын Өмірзақ Қалбаев «Бекет ата» (1750-1813) атты көлемді 

мақала жариялаған екен, оқыдық. Мақала атаның туған, дүниеден өткен 

жылдары туралы толық түсінік бере білген. Сонымен қатар Атаның анасы 

жөнінде айтқан пікірі дұрыс деуге келеді. Бұдан бұрынырақта ғалым, әрі 

шежіреші Қ.Сыдиықов та Ата туралы дәлелді мақала жариялаған. О мақалада 

да Атаның анасынан басқа жағдайлар толық қамтылған. Одан кейін де 

Атаның ақтығы болатын Қосқұлақ ағайындар да бұларды толықтырып пікір 

жазды. 

Бекет ата 1750-1813 жылдарда Маңғыстау, Атырау аумағында өмірде 

болған адам. Әулиелігін өзінің көзі тірісінде көрсеткен. Бір мысал. Жаңай 

Қожаназар байдың тоқсан торалаяқ байтал қалың мал беріп алған кіші 

әйелінен туған жалғыз бала Қошанды түрікпен антқа ұстаған (адай мен 

түрікпен арасындағы бір жанжалда). Сонда Қошаннын шешесі Бекет атаға 

барып: «Қайнаға жалғызымды қара іс антқа ұстады, көмектессеңіз екен» – 

депті. Бекет: «Алладан жәрдем сұрап көрейін» деген. 

Ант беруге, ант алуға екі жақ Қараман ата әулиеге жиналады. Қошанды 

қара атқа мінгізеді. Ердің басына «біз» шаншиды. Үй орнындай жердің шөбін 

жұлып шауып тақыр етіп ант етеді. Бекет сонда: «Қараны атсаң қара атты ат, 
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бізді атсаң «бізді» ат» дейді. Қара ат жарылып өлгенде «біз» сынып жерге 

түскен екен. Көпшілік көріп тұр. Түрікпендер: «Ант әділ болмады. 

Харазымдағы Шикібір ата әулиеден ант берерсіңдер, адайлар» деп шу ете 

түскен. Сонда Бекет ата арқасына Қошанды отырғызып, құс болып қанатын 

қомдап, «ертеңгі таңғы намазға Шикібір атадан ант беремін» деп ұшуға бет 

алған. Түрікпендер: «жаздық, жаңылдық, әуелі бір Алла, қалды Пір Бекет, 

кешіре гөр, осы антқа ризамыз», – деп жөніне кеткен екен. Бекет Атадан шын 

ниетімен жәрдем сұрағандар шапағатын көріп келеді. Атаның әруағы мәңгі 

жебей бермек. 

Еңді Адай елі Бекет атаға дейін ұрансыз болған ба дегенге келейік. 

Бекетке дейін Кіші жүздің, оның ішінде Байұлының ұраны Алшын болған. 

Бір сапарда Байұлы болатын ел қалмақтармен шайқаста оларды 

Жайықтан батысқа қарай асырып қуып тастайды. Осы сапар кезінде Адай 

елінде аты-жөні белгісіз бір адам түн болса елді үркітіп уәйім айтады. 

Айтатыны: «жорықшы аман да келеді, жаман да келеді». Ел ол адамды ұстап 

алғысы келгенімен ол ұстатпайды. Бір күні жорықшыдан сүйінші сұраған 

хабар келеді. Ел қуанады. Түн болса ұйқы бермейтін біреу бар еді, оны табу 

керек деп, біреуге біреу хабар салады. Бірақ ол адам табылмайды. Алайда ол 

адам түн болса – «аман да, жаман да келеді» деп айта береді. Қалмақты 

шауып, қуып тастаған жорықшы ауылға жетпей, бұл елді Хорезмнен жау 

келіп шауып қолынан келген қиянатын жасап кетеді. Жорықшы ауылға келсе 

ауылды жау шауып кеткен. Өздері жорықтан келген, жауды қууға шамасы 

келмейді. 

«Жорықшы аман да келеді, жаман да келеді» деп жүрген адам Бекет 

Мырзағұлұлы Қоскұлақтегі болып шығады. Бекет елге былай дейді: «Менен 

хабар болмай жауға аттанам демеңдер, аттанатын уақытты өзім айтам». 

Бір күні «Алшынның Ала Туын әкеліңдер! Аттан– аттан!» деп Бекет 

ұрандап айқай салады. Үлкен қол жинап Хорезмді шабуға аттанып кетеді. 

Бекет бастаған Кіші жүз Байұлы руларының жорықшылары Хорезмді шауып, 

бұрынғы шабылып кеткен мал-жаннан да көп олжамен ойлағандарын істеп 

елге оралады. Бекеттің осы «аттан – аттан» деп жорыққа аттанған күні, 

Хорезмді Қоқан ханы шапқан күн екен дейді. 

Жорықшылар аман да келеді, Бекеттің қалмақты жеңіп келетініне 

көрінгенде, жаман да келеді дегені ауылды Хорезм ханының шауып кететіне 

көрінген. Бұл айтылғандар Бекеттің алдын болжайтын көріпкел әулие екенін 

паш еткен. Сондықтан да Адайлар осыдан бастап Бекетті ұран еткен. 

Ал, Байұлының басқа рулары да өз аталарынан ұран ұстаған. Олар: 

Беріш – Ағатай, Шеркеш – Шағырай, Ысық – Бәйтерек, Жаппас – 

Баймұрат,Таз – Бақай, Сұлтансиық – Әйтімбет, Қара, Есентемір – Алдоңғар. 

Кіші жүз Байұлы елдерінің Бекетке дейінгі Ту етіп ұстаған ұраны 

Алшын болған екен деудің менше қисыны келеді. Өйткені Кіші жүз деп 

отырған еліміздің атасының өзі осы Алшын бабамыз ғой. Алшынның Ала Туы 
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болып аталып, «Алшын» деп ұрандап ата-бабалар, батырлар жауына қарсы 

шапқан болар. 

Бекет атаның туғанына 1995 жылы 245 жыл, 2000 жылы 250 жыл 

толады екен. Ас берелік, мерейтой өткізелік деп ұсыныс жасаушылар да бар. 

Бұл өте дұрыс пікір. Пір Бекет атаның әруағын бүкіл мұсылманға паш ету – 

біздің абыройлы борышымыз. Бұл пікірімізді үкімет алдына қойып, көмек 

сұраумен қатар, өзіміз жеке адамдар болып қаражат жинап, ас-мерейтой 

өткізуге бағыт ұстауымыз керек. 

Бекетті ауызға алған пенде, басына түнеуге баратындар басқалай да кез 

болатындар бас киімі, дәреті бар, сүттен ақ, судан таза дегендей болып баруы 

шарт. Бөгде сөз сөйлемеу керек. Дүниеқоңыздық жарамайды, т.б. 

Осы жағдайларды ескергенде Бекеттің жатқан жері Оғыландыда кең 

көлемде болсын, тар көлемде болсын, жиын өткізуге болар ма екен? Бекет 

атаның рухы қалай қарайды екен? Ас беретін жиын өткізер болсақ, оның 

өтетін жерін де ойласқан жөн болмақ. 

8.11.1994 

 

 

ХАЛҚЫ ҚАЛАҒАН АЗАМАТ 

 

1917 жылы Қазан төңкерісінде патша Үкіметі құлауымен байланысты 

Форт-Шевченкода ояз құлады. Түбек өмірінде бірінші рет Адай елінің 

азаматы Әлниязұлы Тобанияз төңкеріс комитетінің төрағасы болып сайланды. 

Бұл сәтті оқиғаға орай Атырау аймағы, Маңғыстау түбегі халқының 

қуанышында шек болмады. Тобанияз төраға болып қалай сайланғандығына 

келейік. В.И.Лениннің тікелей тапсырмасымен асыл азамат, дала комиссары 

Әліби Жангелдин Торғайдағы                  Аманкелді Имановқа қару-жарақ 

жеткізу сапарында интернационалдық отрядты бастап Бозашыдағы Жандауыр 

пристанынан шығады. Бурунчук (қазіргі Қаламқас) отырықшы елі – 

Бектемістер мен Қосайдың Тәңірберген ауылдары отрядқа күш-көлік, тағы 

басқа көмектер беріп аман-есен Қаратөбе-Мәстекке жеткізеді. Осы Қаратөбеде 

12 облыс, оның өкілдері қатысқан үлкен жиын (шияз) өтеді. Ә.Жангелдин 

Маңғыстауды советтендіру мен төңкеріс комитеті төрағасын сайлау туралы 

баяндама жасайды. Ә.Жангелдин «төрағалыққа кімде ұсыныс бар?» дегенде 

Мәтжан би Тілеумағанбетұлы тұрып: «Оған лайықты табанды, парасатты, 

ақылды азамат Әлниязұлы Тобаниязды ұсынамын» деген. Сөйтіп Тобанияз бір 

ауыздан сайланды. Бір ұсыныс Ә.Жангелдиннің ойымен сай келген дейді. 

Тобанияз ақылы, парасаты арқасында ревком төрағасы ретінде өзіне 

жүктелген міндет пен жауапкершілікті терең түсіне білді. Билікті туған жері 

мен еліне қызмет етуге арнады. Ол жолда ешкімнен сескеніп тайсалмады. 

Бүкіл қазақстандық съезде сөйлеп: «Менің елім көшпенді, шалғын шөбі жоқ, 

су жоқ – бұған үкімет көмегі керек. Мектеп, аурухана және жетім балалар 

үшін интернат ашу қажет...» 
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Тобанияз Әлниязұлының жасаған бұл ұсыныстары іс жүзінде 

орындалғаны баршаға аян. Олар туралы көп жазылып жүр. Сондықтан мен 

дәлдеп мысалдар келтірмедім. Кешпелі елді бірте-бірте отырықшыландыруға, 

ел тұтастығын, бірлігін сақтауға үлкен көңіл бөлді. Осылай жүрегі халқым деп 

соққан ардақты азамат еріксіздік құрбаны болғаны орны толмас өкініш әрине! 

Тобанияз төңкеріс комитеті төрағасы болумен қатар дала комиссарының 

орынбасары болып есептелген. Сондықтан да Адай-Табын съезін 1920 жылы 

11-15маусымда Т.Әлниязұлы төрағалық етіп жүргізген. Осы съезге «Буракел» 

деген жерде өткен Маңғышлақ уезі, Гурьев уезі, Адай уезі, Темір уезі және 

Красноводск болысынан мыңнан астам өкілдер қатысқан. Съезд жаңа 

заманның өмірлік мәселелерін және де қазақтардың өз армиясын, өз 

милициясын құру, бүкіл қазақстандық съезге делегат сайлау – барлығы 6 

мәселе қарап, шешкен. Айта кетейін осы съезге Орталық комитет мүшелері 

Ғ.Әлібеков, М. Мырзағалиевтар қатысты. 

1927 жылы коллективтендіруді қолға алған кезде-ақ Тобанияз біздің ел 

өте батыраңқы, өзі мен езін билер көшіп жүріп бақытқа кенелген ел ғой. Өте 

тарпаң. Сондықтан да коллективтендіруді бірте-бірте түсіндіріп ойластырып 

жүргізген жөн» деген пікір айтқан. Ол пікір тыңдалмайды. Артынан не болды? 

Адай көтерілісі бұрқ ете түсті. Оның соңы не болды? Ел бүлінді. Жаппай 

ұсталып-тұтылу. Күші бар көп ел оңтүстікке қарай ауа, жер аса көшіп кетті. 

Тобанияз төңкеріс комитетінің төрағасы сайланғанда халық ақыны 

Сәттіғұл қуана, жүрекжарды, ақтарыла толғанса, қара күндердің қармағына 

ілінген, қабырғасы қайыса, қайғыра тебіреніп, екі рет толғау арнағанын 

білеміз. 

Сәттіғұл Жанғабылұлының Тобанияз ұсталғаннан кейінгі толғауы үлкен 

ерлік еді. Бұл өзі не нәрсеге ұшыраса да нар тәуекел деп халық сөзімін 

білдіруге бел буған, борап тұрған оққа қарсы барумен бірдей айтулы ақындық, 

азаматтық әрекет еді. 

Тобанияздың максат-мұратын, ел алдындағы қызметін танытуда бұл екі 

толғау неғұрлым дәлірек деректер береді. Себебі Сәттіғұл Тобаниязды да, сол 

кезең оқиғаларын да жақсы білген. Сондықтан да толғаулардан үзінді келтіре 

кетейін: 

 

ТОБАНИЯЗҒА 

 

Қайырлы болсын айтуға, 

Байтаққа патша хан тұрып 

Ұстадың дерек зәкүн – заң. 

Алуан түрлі асыл сөз 

Әшкертіп тұрсыз лебізден 

Кете, Табын, Таз, Беріш, 

Он тоғыз болыс Адайдың 

Үлгердің ісін атқарып. 
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Бермей жүрсің азапқа 

Мұсылманның баласын. 

Адай түгіл қазақта 

Қатарың жоқ данасың 

Баянды болғай дағы деп 

Тілегіңді тілеп жүр. 

Адай түгілі Алшының 

Басқардың Адай, Алшынды 

Асқарсың биік аршынды 

Арғы атаң батыр Қонайдай 

Жау кеткен жоқ шаншылмай 

Өзалда қонған әруақ 

Берген соң тәңір қомсынбай 

 

Тобекең ұсталғанда халыққа айтқаны: 

Қауыпты күні дүшпанға 

Қауқарың еді қайраған 

Қамыңды соғып алқада 

Шешенің еді сайраған 

Еңіреген ер еді 

Елді қорғай сөз сөйлеп 

Бет алған жақтан таймаған 

Самсап тұрған сан Адай 

Айбарлы туың жығылып 

Қалмасаң игі еді пайдадан 

Өткірің бар ма, тола жұрт, 

Одан артық шет жерде 

Халқы үшін туған ер еді 

Табылмайтын ексең де... 

 

Тобанияздың елі, халқы үшін атқарған қызметін осы екі толғауда 

баяндалғаннан артық етіп көрсетуімізді мүмкін деп ойламаймын. 

Мыңкісі әулиенің немересі марқұм Құлшарұлы Бекен ақсақал айтушы 

еді: «Тобанияз орта бойлы, жауырынды, мығым адам еді. Маңдайы жазық, өні 

күрең, шоқша сақалды, қиылған қара мұрты болатын. Бәйгі атты тартатын 

Бозжорғамен ол келе жатқанда шамалы ат оған шауып та ере алмаушы еді. 

Тобекеңнің еліміз алдында беделі күшті болды. Тобекең айтты десе болды, 

бәрі орындала беретін дейтін. 

Жалпы Тобекең туралы кіммен сөйлессең де оның ұйымдастырушылық 

қабілетінің тым биік болғанын айта береді. 

Тобанияз Әлниязұлының 120 жылдық мерейтойын өткізу жөнінде 

облыстық, Маңғыстау аудандық басшылықта қаулылары қабылданды. Ол өте 

орынды. Тобанияз үлкен ауқымдағы басшы, ол уақыттағы орталық Форт-
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Шевченко болғанмен қазіргі Маңғыстау орталығы Ақтау қаласы. Мерейтой 

облыс орталығында аталып өтсе оған не жетсін. Атырау, Ақтөбе, Орал 

облыстарынан өкілдер шақырылса. Тобаниязға ескерткіш, басқа да есте мәңгі 

қалатын атаулар беруді басшылардың шешкені орынды болар. 

Тобанияз ай мен күндей, әмбеге бірдей тұлға екені даусыз. «Атасын 

айтқаннан алыс болмайды» – дейді халық даналығы. Соны ескергенде 

Тобекең, Байұлы Адай – Жеменей, жайылса жонға, жабылса көлге сыймаған 

дегендей Бес Өрдектің Кенжесі. Ақтау – Қызылтөбеде немере баласы Шамаби 

тұрады. Туған жері – Ақшымырау. Бесөрдектің көпшілігі де сонда орналасқан. 

Ас беруді баласы, туыстары комиссиямен ақылдасып шешкенін қалаймын. 

12.07.1995. 

 

 

 

АВТОРЛАРДЫҢ ОЙ-ПІКІРІН ӨРБІТСЕК 

 

Авторлары І.Сариев пен М.Омаровтың 

«Ойрандалған Адай даласы» атты  

1995 жылы жарық көрген көлемді 

кітабына пікір айтуды жөн көрдім. 

Адай көтерілісі 1931 жылы жазда болды. Мен 1921 жылы туғанмын, он 

жаста едім. Сонымен қатар біздің ауыл да, оның ішінде менің әкем Әріп 

Өмірұлы да отбасымен үркіп-көшкендердің қатарында болды. 

Жас болсам да көзіммен көрген қасіретті оқиға, оның жазылуына 

түзетулер емес, қосымшалар енгізумен бірге «Ойрандалған Адай даласы» 

кітабының архив шындығынан алынғанын баса көрсеткім келеді. 

Мүмкін архивте жазылған қағаздарда, сұрақ-жауаптарда іс жүргізушілер 

тарапынан жалған-өтірік сөздер жазылуы ықтимал. Бірақ, авторлар тарапынан 

қате ешнәрсе жазылмаған. Бұл екі азаматтың екеуі де ішкі істер 

министрлігінің мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің бұрынғы комитетінің 

бұрынғы қызметкерлері, қазіргі отставкадағы полковниктері. 1931 жылдары 

жас бала болғанмен кейін Адай көтерілісі туралы хабары мол азаматтар екені 

атқарған қызметтерінен көрініп тұр. 

Адай көтерілісі жөнінде әркім әр түрлі пікір-сөз айта беруден гөрі осы 

кітапқа сүйене сөйлеу жөн. Қазіргі және болашақ жастарымыз үшін бұл кітап 

өте құнды. Сондықтан да авторлар Сариев, Омаровқа, кітаптың демеушісі 

Салықовқа алғыс айтқым келеді. 

Авторлар кіріспесінде Маңғыстау түбегі мен Үстірт, оның әсіресе 

жерасты байлықтарының 1877 жылдардағы іздестірілу-барлау жұмыстарынан 

бастаған. Бұл жұмысты 1949 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жалғастырып 

тиянақтаған. Бұның нәтижесінде Маңғыстау жер асты байлықтары игерілді. 

Сәулетті қалалар, поселкелер тұрғызылды.  Түбек  халқының әлеуметтік-
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экономиқалық жағдайы Қазақстанда төмендемей келеді дейді. Бұл көрсету де 

орынды. Шынында да солай. 

Кітапта Адайлардың ата жұрты, тегі туралы да қысқаша шолу жасалған. 

Кіші жүз Шу өзені, Алатаудан XVII ғасырда қоныс аударып батысқа 

орналасқанда Адайдың көпшілік тайпалары осы Маңғыстау түбегін игеріп 

қоныстанғаны сөз болады. Адайлармен бірге тек қана Беріштің Есболай 

бөлімдері Маңғыстауды игеріскен. Әрине, Маңғыстау түбегін игеру оңай 

болмаған, оны тарихтан білеміз. Бұ да дұрыс. 

Қазіргі мақсатымыз Адай көтерілісін жазу ғой. Енді соған бағыт 

ұстайын. Бұл кітапта көп үзамай Маңғыстауда кеңес үкіметі орнағаны 

айтылады. Маңғыстау болып аталатын үлкен аймақта төңкеріс комитетінің 

төрағасы болып, аса дарынды қабілетті Тобанияз Әлниязұлы сайланды. 

Тобекең өзінің 4-5 жыл жүргізген қызметінде елі үшін істер тындырады. Оның 

тек қана бір мысалы: бірде Кавказға, бірде Түркімения аумағындағы 

әкімшіліктерге бағындырылып келген Маңғыстау түбек халқын Қазақстанға 

қосу мәселесін шешті. Ол кезде ол мәселе осылай шешілмеген болса кім 

біледі, осы күні біз Түркімения немесе өзбектер құрамында болмасымызға кім 

кепіл?! 

Тобаниязбен тұспа-тұс Маңғыстау түбегі зиялылары, жақсылары 

жаппай қуғындалды, қамауға алынды. Ірі байлар тәркіленді. Ендігі кезек орта 

шаруаларды тәркілеу болды. Ретін тапқан жақсылар мен кейбір байлар 

оңтүстікке үдере көшті. Кітапта архив көрсетуі бойынша көптеген асыл 

азаматтардың қамаудағы фотолары көрсетілген. Мысалы: Т.Әлниязұлы, 

Т.Жұбаниязұлы, Қ.Қожықұлы, Қ.Сарғожаұлы, X.Оңғалбайұлы, 

Ш.Үсембайұлы, 3.Тұрниязұлы, К.Оңғалбайұлы, Л.Оңғалбайұлы, тағы 

басқалар. Бұлар тек қана мысал үшін көрсетілген ғой. Жазықсыз кеткендер өте 

көп. Көрсетілген азаматтардан           Қойсары Сарғожаұлы, Шәдіман 

Үсембайұлы сынды жақсылармен қызметтес, жолдас болдық. Қойсарының ұл-

қыздары Шетпе, Тұщықұдық, ал Шәдіманның ұрпақтары Бейнеуде тұрады. 

Жаппай қамауға алу мен тәркілеу кезеңінде Адайлардың бірқатар ауылдарын 

Ақтөбе облысының Ойыл ауданына күшпен көшірген. Сөйтіп көшпенді ел 

аласапыран жағдайға ұшырады, не қыларын білмеді, састы. 

Осы жағдайда қажырлы, қайратты азаматтар сөз байласып жергілікті 

үкіметке қарсылық көрсете бастады. Әр аумақтағы ауыл азаматтары өз алдына 

топ құрды. Ол топтың басшыларын өздерінше «хан» деп атады. Жоғары, 

көшпенді, Жем өзені бойындағы ауылдарда Адай руынан Боқымаш 

Шоланұлы хан болып сайланды. Жем бойы, Сам құмы аумақтарында 1500-

2000-ға дейін адамнан құралған бірнеше топтар жазалаушылармен шайқасты. 

Бірақ жеңіске жетпеген. Әрине қаруланған жазалаушылар көшпелі ел 

жағдайындағы құр қол көтерілісшілерді қанжоса етіп жеңетіні өзінен өзі 

түсінікті. Солай болғанда да, көтеріліс тоқтамады. Өрши-өсе түсті. Жем 

бойындағы басталған бас көтерулер 1930 жылы және 1931 жылдың көктем 

айларында болады. 
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Осы кезеңде Маңғыстаудың ойы мен Үстірт аумағында да толқулар 

бола бастаған. Сөйтіп Маңғыстаудың ойы, Үстірт үсті, Сам, Терістік Үстіртті 

жайлайтын негізінен Адай рулары және оған қанаттас отырып көшіп жүрген 

Табын руларының аздаған ауылдары жаппай дерлік үркіп көтерілген. Күші 

шашыраңқы болғанымен бірнеше мыңдаған адамдар қолына түскен қарумен 

шайқасқа басын тіккен осындай ауыр жағдайда 1931 жылдың сәуір айында 

Форт-Шевченкодағы түрмені 200-дей тұтқын бұзып шығып, елге тарап 

кеткен. Бұлар да жоғарыда айтылғандай жазықсыз, жоғарғы бастықтың 

«қамау қажет» деген тапсырмасы негізінде қамалған азаматтар еді. Олардың 

ішінде Керелдің балықшысы Бектеміс тегі Смайыл Сарбасұлы, 

Тұщықұдықтың аңшысы  тегі Беріш Мамай Салпықұлы бар еді. 

Бұл 200 адам Маңғыстаудың түкпір-түкпіріндегі елді көтеріліске 

уағыздаған. Соның ішінде барлық жағабойлық елді өзі сол елдің азаматы 

Смайыл үгіттеп көтерген. Бозашы бойы елдерін өзі сол елдің азаматы Мамай 

көтерген. Сонымен бүкіл Бозашы, жаға бойы Ақтау бауыры, тағы басқалардан 

құралып, ел үркіп Үстіртке бағыт алып көшкен. Мамай Салпықұлы осы үлкен 

топқа хан сайланған. Смайыл Сарбасұлы оған қандыкөйлек ақыреттік, 

өліспей-беріспейтін бірінші көмекшілікке сайланған. 

Бұлар бірнешежүз адам болып Кетік қаласына шабуыл жасайды. 

Жартылай орыс поселкесі Долгийді шапты, Шәудір жерінде қуғыншы 

жазалаушылармен шайқасты. Бірақ бірнеше адамдарынан айрылып жеңіліс 

тапты. Сонымен бұл жасақталған қол жалаушылармен шайқасуға бел байлап, 

көшкен ез ауылдарымен ірге Үстіртке, Қаратүйе шығу жолына қарай бағыт 

алып кете барды. Үстіртке шыққасын Прорва поселкесін шапты. Айта кетейін, 

осы Прорвадағы шайқаста Бөкен тегі           Түзелбаев Нәдір бір аяғына оқ тиіп 

жаралы болады. Сылтитын еді. Көп жолдас болдық Ақшымырауда. Дүниеден 

өткенінше КГБ-ның бақылауында болды. Ұрпақтары сол Ақшымырауда 

тұрады. 

Сондай жасақталған топ адамдарды Оңтүстік Үстірт, Қаратаудың 

оңтүстік жағада Ағжолов, Жұмабаев және Оразбаев деген ер көңілді жігіттер 

басқарып, жазалаушылармен шайқасуға бел байлаған. Бірнеше рет шайқасты 

да. 

Мен жоғары жазылған «Зұлмат заманның зардаптары немесе Адай 

көтерілісінің туу себептері туралы» деген мақаламда біздің әкеміздің үдере 

көшушілерге қалай қосылғаны, біздің үйдің көшкені туралы жазған 

болатынмын. Керегенің ішкі бір көзін алды. Керегенің аяғын кесіп қысқартты. 

Уықты басынан кесіп оны да қысқартты. Шаңырақты да кішірейтті. Киізін 

оған лайықтады. Бұны «дабыр үй» деп атады. Жүктік түйеміз бар – 15, жылқы 

– 18, басқа мал жоқ, көштік. Көш женеле бастады. Жақын-жуық, ағайын-

жекжат, үш ғасырдан бергі қарай бірге өскен еліңнен, жеріңнен, ата-баба 

қауымынан аулақ кету – бұл тікелей өлумен тең болды. Не керек, улап-шулап, 

зарлап көш жөнге түсті. 
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Есімде қалғаны, Қаратөбе, Мәстек, Ауызорпа, Аякқақ – Боздақ, Үш арту 

жер-сулары арқылы Үстіртке Қаратүйе шығу жолы арқылы шықтық. 

Осы Қарнауда әзікеш күркеде еруледік. Сонда малда жүріп, осы күнгі 

Қайдақ сорындағы салынған труба желісі тұрған жерінде жүрген кішілеу 

желкенді қайықты көрген едім. «Суыт хабар, жау келе жатқан көрінеді» деп, 

алды да көшті. 7-8 күндей көшіп, Қаратүлей жағасы Қызыластау – Жезді 

жеріндегі шыңырауға келдік. Маған кейде мал айдатып қояды, кейде көштің 

түйесіне мінгізіп қояды. Әрі сенбейді, әрі бала ғой, қорқар деп ойлайды. 

Шілденің аяқ жері, тамыздың бас жері шамасы болу керек, кешке қарай, 

түнге қарай үйлердің арасы абыр-сабыр болды да кетті. Ер-азаматтар бөлек 

сөйлеседі. Бірақ, жағдайды яғни ертеңгі күнді әйелдеріне кұпия айтқан. 

Әйелдер дегеніміздің өздері жас адамдар, қайдан шыдасын. Жылау басталды. 

Арасында күбірлеп әйелдер өз арасында: «Жау жақындап қалыпты, оған 

қарсы соғысуға Смайыл бастап азаматтар осы таңда аттанатын көрінеді», – 

деседі. ... Әйелдердің бұл сөздерін мен анық естіп отырамын. Бұл түнде жату, 

ұйқы болған жоқ. Таңға жақын көзім көрген жоқ, ауыл сыртынан ат дүбірі 

шығып аттанып бара жатқандары белгілі болды. Осы күні түс қайта ауылға 

қарулы жау құйылды. Бірақ қатын-баланы қорқытқан жоқ. «Біз сіздерге 

тимейміз, жиналыңдар, сөйлесеміз» деді. Ал, азаматтарды сол бойда ұстап 

қолын байлап ауылдан аулақтау жерге отырғыза берді, қарулы қарауыл 

қойды. Жиналыста: Маңғыстауға, елге қайтыңдар, үкіметте кешірім, кеңшілік 

көп деген бағытта үгіт айтты. Оннан аса күн көшіп біздің ауыл азып-тозып 

Керел – Қаламқасымызға қайта қайтып келдік. Әкеміз жауға қару алып қарсы 

шықпағандықтан ұсталған жоқ. 

Жаумен шайқасқан адам саны маған белгісіз, ұрыс даласында. Қызыл 

отряд оғынан Смайыл Сарбасов, Мамай Салпықов бастаған 11 ер, кей 

деректерде 17 ер оққа ұшқан. Бұлардың мәйітінің қалған жері Қаратүйедегі 

Қызыластау құдығының терістік жағы. 

Бұлар аржағы Сталиннің, бержағы Голощекиннің тағылық саясатына 

қарсы толқыды, күресті. Озбырлыққа қарсы тайсалмай нағыз ерлерше шейіт 

болуды өзара серт еткен азаматтар еді. 

Ал, осы жерден ғана осы топ елден 150-200-дей ер-азамат Үстірттен 

Гурьевке түрмеге жаяу айдалды. Ара қашықтығы 1000 шақырым. Тамыз айы, 

жол қиын, сусыз дала. Айдалған адамда қандай құқ бар, тамақ жоқ. Осылайша 

Гурьевтің түрмесіне барып қалады. Бұлар түрмеге барғанда Маңғыстауда 

қалған көптеген адамдарды да түрмеге қамаған екен. Көптеген адамдар 

түрмеде аштан өлген. Атып тастағаны қаншалық. Лагерьлерге айдалған... 

|Бұны маған 1931 жылы ұсталып кетіп түрмеде болған, кейін де Ленин орденін 

алған малшы Бектеміс Бекжанов Мұқан ақсақал айтқан еді. 

Қызыластау – Жездіде жауға қару алып қарсы шыққаны үшін айдалған 

150-200 адамның ішінде айдалып барып Гурьевтің түрмесінде отырған 

Бөлтеков Айтым елге аман-сау оралды. Қыздары қияда, ұлдары ұяда, 
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Айтымов Қуан мен Мөңке Шебір селосында тұрады. Бұндай сәттілік санаулы 

болады ғой. «Алпыс жыл апат келсе де ажалды өледі» деген осы. 

Осы Адай көтерілісі кезінде жазалаушы, әскери бөлімдерінде тілмәш, 

тергеуші, жол көрсетуші, барлаушы болып, аудандық партия, кеңес 

қызметкеріндегі белсенділердің қатарындағылардың барлығы Гурьев, Ақтөбе 

округтерінен келгендер еді деп кітаптың 151-бетінде көрсеткен авторлар. Бұ 

да архивтен алынған шындық болу керек. 

Адай кетерілісі кезіндегі жазалаудан аман қалғандар 1937-1938 

жылдардағы жаппай жазалауға ілінді. Бұлар өз елінде халық жауы атанды. 

Отбасы, туысқандары түгел жазаланды. Бұ да кітап сөзі. 

Маңғыстау елі, оның байлары мен көзі ашық адамдары 1920 жылдан 

бастап ауа көшті, қашты. Әсіресе 1920-1930-1931-1932 жылдарда Оңтүстікке – 

Орта Азия Республикаларына, Ауғанстан, Иран, одан әрі Түркияға ауып кетті. 

Үстіртте, оңтүстікте қашып бара жатқан ауылдарды зорлап әкеліп 

Маңғыстаудағы Үштағанда, Қызыл Қорған, Жаңа Қорған колхоздарына және 

Тұщыбектегі Қызыл таң колхозына әкеліп тықты. Кітапта сөз болған олжашы 

тегі Қалпақ сол Қызыл Қорғанда еңбек етті. Ұрпақтары қазір де сонда. 

Қалпақов Құттығұл деген азамат бар, оның тумаластары, балалары бар. 

Хан Мамай Салпықұлының қызы Тәукен Тұщықұдықта тұрады. 

Тыныштық атты қызы Қарақия ауданында түрады. Мамайдың әкесі 

Салпықовтың тумаласы Алпамыс Тұрақов Тұщықұдықта тұрады. 

Сарбасұлы Смайылдың баласы Сансызбай Жетібайда тұрады. 

Смайылдың немере тумаластары Ынжыбаев Адай Жетібай поселкесінде, 

Найзабекұлы Мұңалдың балдары Шайқы, Өтеш, Мереке, Айсағали 

Тұшықұдықта, Тұрарбекұлы Тәжінің баласы Рзабек Ақтау қаласында тұрады. 

Кітапта түзету қажет ететін бір ғана жағдай бар. Түзетпесек, әруақ алдында, 

ел-халық алдында күнәлі болармыз. Кітапта «бай Сарбас «ақыры байдың түбі 

аштан өледі» дегендей түрмеде аштан өлген» делінген. Үлкен қате сөз. 

Адайда әйгілі Майлан Жары Саламат қажының баласы Сарбас болған. 

Оның әйгілі болатыны сахи-мырза, яғни қайырымды бай болады. Кемтар адам 

мал, ат-көлік сұрап келсе, сауын мал сұраса, кім болса да бере берген. Оны 

қайта қосуды міндеттемеген. Мешіттерге де аямай көмектескен. Мысал үшін 

Сарбас Жем, Орал өрлеп көшіп бара жатып салынып жатқан Таз руының 

айтулы хазіреті Дүйсеке мешітіне келеді. Мешітке көмек ретінде 40 жылқы, 

екі боталы мая береді. 

Құдайына да, халқына да қайырымды Сарбас та 1931 жылы аз қамауға 

алынады. «Ақтың отын ақымақ сөндірген емес» дегендей түрмеде көп 

отырмай Сарбас босанады. Атырау, Жем бойында көшіп-қонып жүрген 

заманында қайырымдылық көрген (Сарбастан) бір адам Гурьевтегі заң 

қызметкері болып, ол Сарбасқа кездесіп, қайырымдылығын заң алдында 

дәлелдеп түрмеден босатқан. 

Қасында әйелі болады да, екеуі Жем бойына қарай бағыт алып жүреді. 

Жолда мал сатып алып садақа жасайды. Жоғарыда айтылған Дүйсеке хазірет 
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мешітіне жеткенде «уақыт» болады. Осында көп адам жиналып жаназа оқып, 

Сәрсекеңді ұзақ сапарға аттандырған. 

Барлық мал-мүлік тәркіленгенде «тай тұяқ» деп аталатын алтынды әйелі 

сақтап қалған екен. Осы алтын бүл екеуінің қажетін өтеген ғой. Ақиқат 

осылай. 

XIX ғасырдың 70 жылдарындағы Досан бастаған Адай көтерілісі ұлт-

азаттық көтерілістің ең ірілерінің бірі болды. 

1930-1931 жылдардағы Адай көтерілісі Кеңестік озбырлыққа қарсы 

бұрқанып өліммен бетпе-бет келу болды. 

Кеше ғана қызыл империяның жендеттері бүкіл қазақты ұлтшыл деп 

әшкерелеп әлеуметтік-экономикалық кемсітушілікке ұшыратқанда, заманның 

қиын кезеңінде де бүгежектемей алғашқы бас көтерушілердің бірі осы өлкеде, 

Жанаөзен қаласынан шықты дейді авторлар. 

Адай көтерілісін мадақтап, мақтап, оған қатынасқандарды, сол үшін 

жапа шегіп жанын бергендерді ел ардагерлері деп атайтын күнді әлі де болса 

көре алмай келеміз дейді авторлар! 

Авторлардың пікірінше де, менің ойымша да, Адай көтерілісінің 

қайғылы зардаптарын Маңғыстау қазақтары, көтеріліске қатысқандардың 

ұрпақтары көрді. Банданың тұқымы деп қуғындалды. Оларға сенімсіздік 

білдірді. Басшылық жұмысқа жіберілмеді. 

Тек қана Маңғыстау облысын Саламат Мұқашев басқарған кезде 1983 

жылы жергілікті азамат Сақып Бүркітбайұлы Маңғыстау ауданында бірінші 

басшы болып сайланды. Осы жылдарда Ақтаудан басқа аудандар мен 

қалаларда да жергілікті азаматтар бірінші басшылыққа жіберілді. 

Бұл батыл қадамдар С. Мұқашевтын айтылып отырған зұлмат заман, 

оның зардаптары туралы, Маңғыстау түбегі азаматтарының ол үшін сенімсіз 

болатындай ештеңесі жоқ екеніне ақылмен түсінгендік деп бағалаймын. 

Жалпы қазақтың бір бөлігі – Маңғыстау түбегі Адайлары халқының, 

оның батырлары мен зиялыларының арманы ақыр аяғында орындалды. Ел 

тәуелсіздігіне қол жетті. Тәуелсіз Казақстан мемлекетінде өмір сүрудеміз. 

Ұзағынан болғай. Бекет-Ата жар болғай! 

26.12.1996. 

 

САЗ СӨЗДЕР САЙРАП ТҰРАР КӨҢІЛІНДЕ 

 

Ел жақсысын өзіміз құрметтеп, қадір тұту адамгершілік шырайы. Аудан 

өмірінің ел азаматтарының ойластырып, ұйымдастыруымен жөнін тауып 

жатқан орайлы істер қатарында Шетпеде С. Жанғабылұлының 120 жылдық 

мерей кешін өткізу тұратыны кәміл. 

Біздің ел Маңғыстауды қоныстана бастаған үш ғасыр ауқымындағы 

алғашқы ақын Абыл. Абылға жалғасқан, әрі одан үлгі алған ақын Нұрым, 

Ақтан, Аралбай, Қашаған, Сәттіғұл. Қашаған 30-жылдарда дүниеден өтті. 
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Біздің әрі көріп, жолдас болғанымыз Сәтекең. Алдыңғыларға, бізге қалдырып 

кеткен мұра-шығармалары мен асыл тарихи сөздері арқылы жақсы таныспыз. 

Сәтекең туралы жақсы сөздер көп жазылып та, айтылып та жүр. Әсіресе, 

Асан Әбдіров ініміз өте тартымды, шындық бірнеше мақалалар жазды. 

Жетібай Жылқышиев ініміз сол жазылған, айтылған сөздерді жинақтады, 

толық еңбек етті. Бұл екі азаматтың екеуіне де алланың нұры жаусын дегім 

келеді. 

Мен 1991-1993 жылдарда «Жаңа өмір» газетінде алғашқылардың бірі 

болып Сәтекеңнің шығармаларынан қалам тарттым. Олар: 

«Құдіретпен бір Алла жоқтан бар еттің». 

«Жаралғаннан бермен қарай өсиет сөз». 

«Абдолла хазірет, Әбді ахун туралы». 

«Сахи бай мырзаларға арналған сөз». 

«Балалары Астархан, Әмірхан қазаланғанда айтқаны». 

«Дүниеден кімдер етпеді, болыпты кімнің таласы». 

«Мұңалдарға арналған сөзі». 

«Кеңес үкіметінің 15 жылдығына сөзі». 

«Қазақстанның 40 жылдығына сөзі». 

«Фашистер Кеңес үкіметін басып алуға 2500 танк, 1500 самолет, 7 

дивизия жібергенде айтқаны». 

«Жастарды соғысқа аттандырғанда айтқаны». 

Мен колхоз, совхозда өмір бойы тұрақты жұмыс жасаған адаммын. 

Сондықтан Сәтекеңмен сиректеу сапарлас болын жүрдім. Соның бірінде, 1948 

жылы қыста болу керек, үгіт бригадасы ретінде «Ақорпа» колхозының мал 

ауылдарын араладық. Мал арық, шығын бар, малшы тұрмысы әлсіз екен. 

Кешке «Қияқтағы» колхоз бастығы                Жұмағазы Есбергеновтің үйіне 

келіп қондық. Бастық жақсы азамат екен, жақсы қарсы алды. Кәрі қойдың 

жауырыны бар, арықтау ет асып берді. Маған ет жағымды болғанмен ақынға, 

Сәтекеңе онша болмаса керек. 

Айта кетуім керек, сол кезеңде тәртіп сондай қатты, колхоздан «тышқақ 

лақ» пайдалануға болмайды. Әйтпесе сотталасың. Сондықтан бастық ағаны 

ешқандай кінәлауға, әлде сараң деуге ауыз бармайды. 

Таңертең ерте тұрып екі атты әкеліп, ерттеп жатырмын. Қасымызда 

бастық та тұр. Сәтекең күбірлеп үзіп-үзіп өлең сөз айтты. 

Ақорпадай етпегей, 

Абыройымыз кетпегей 

Бұл пақырлар да шығыпты-ау 

Биылғы жылы ет жемей. 

Кеңес үкіметі түсында колхоз, совхоз басқарған азаматтар алақанына 

жұққанды жаламаса басқаша байыған емес. Жұмекең соның бірі. 

Сәтекеңнің ата-бабасының туған жері де, өскен жері де, жерлеген жері де 

Тұщықұдық. С. Жанғабылов атындағы орта мектеп бар, оның алдында 
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Сәттіғұлдың мүсіні тұр. Арғы-бергі туыстары мен ағайындары осы 

Тұщықұдықты мекендеген және мекендеп отыр. 

Жылдар өтер, уақыт өзгерер, бірақ ақынның сөзі сом алтындай тот 

баспастан халық көкірегінде сайрай берер. 

1998 жыл. 

 

ЕСЕН ЕРМЕМБЕТ АЙТҚАН СӨЗ 

 

Бір топ ақсақалдар әңгімелесіп отыр екен, үстіне Ермембет 

жолдастарымен тап болады. Ақсақалдар: «Жігіттің үш жұрты болады ғой дейді. 

Біріншісі өз жұрты күншіл болар, екіншісі қайын жұрты міншіл болар, 

үшіншісі нағашы жұрты, ол күндемес болар» деген екен. Сонда жас жігіт 

Ермембет кідірместен: «Ақсақалдар-ау, бұрынғылардың айтқанының бәрі 

дұрыс бола бермеген ғой. Дұрысын айтсақ: «Атың өлсе сойысқан, адамың өлсе 

қойысқан, жауың келсе қуысқан кім жақын еді туыстан» деген екен. Және де 

Ермембет: «қайын жұртың, нағашы жұртың 100 жылдық, өз жұртың емес пе 

1000 жылдық» деп нығырлап тастайды. Бірақ, сонда да біздер әліге дейін 

жігіттің үш жұрты бар, абзалы нағашы жұрты деумен келеміз. Менше де өз 

жұртыңа кім жетсін! 

 

ЕСЕН СЕЙІТ БИ АЙТЫПТЫ 

 

І 

 

Есен Сейіт би айтыпты деген сөз бар: 

- Жарлылығымды сұрасаң жалғыз қара бурамен елге көшіп жүрдім.  

Жарлылық, бұдан артық не болсын. 

- Мырзашылығымды сұрасаң, сол қара бураны жегжатқа беріп, күркем 

жұртта қалды. Мырзалық, бұдан артық не болсын. 

- Батырлығымды сұрасаң, Есек батырды жау қамағанда – ту ұстап, 

қапыда туым жығылып, жау қолына түстім. Батырлық, ерлік, бұдан артық не 

болсын. 

- Билігімді сұрасаң, тіліммен балқытып өлімнен құтылдым. Билік, бұдан 

артық не болсын. 

- Байлығымды сұрасаң, күндердің күні болғанда бес балам бес ауыл 

болып, асқа жиынға бес отау, бес асау, бес саба қымыз әкелдім. Байлық, бұдан 

артық не болсын деген екен. 

Осы Сейіт биге Үстірттің Шаңғаласында  ас бергенде 750 үй тігілген. Бас 

бәйгені 10 алтын, 50 жылқыны Бәйденнің сұр аты алған. Күресте палуанға 

арналған атан мен ішікті Бөкен Қаралда палуан алған. 

 

ІІ 
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Әлім Бүкір сыншыға үлкен бір бас қосуда елімізде не сындар билік 

айтатындар бар. Соның ішінде Есен Ермембет, Жары Мәтжан, Түрікпенадай 

Оразбайдың жеке-дара ерекшеліктерін сұрыптап берсеңіз екен деген көпшілік. 

Сонда сынгер Бүкір ақын Ермембетке: «Сөз атасы екенсің. Билігің мен ерлігің 

тең екен. Ерлікке  еңсерілсең, артыңда қалар сөзің аз болады-ау» депті. 

Мәтжанға: «Сені сөз анасы десе болады. Тілің сүйір екен, артыңда сөзің қалар» 

депті. Оразбайға: «Қашса құтылатын, қуса жететін, адам баласына сөзден 

алдырмайтын жуас қашағанның өзі, төрт аяғы жорға, шұбалаң құйрық шұбарық 

осы ғой» деген екен. 

Бүкірдің айтқаны өмірде солай болғанға ұқсайды. 

 

ІІІ 

 

Әлім мен Адай елі арасында бірнеше адам өлген және барымта, айдап 

кетулерге ұласқан. Осы дауды шешуге 7 жыл бойы талай билер бас қосса да 

бітім бола алмаған. Соңғы батыр Төлепұлы Мәмбетнияз қатысқан билер 

алқасында билікті Мәмбетнияз айтқан екен: «Барлығың қол жәйің, құран ұстап 

тұрған сезімде де болың» деген, Аумин! «Уа, көпшілік ұзын өлшенбесін, қысқа 

теңелмесін, туыстық бұзылмасын, ел біріксін. Ала жіп аттағанды құдай 

қарғасын.Туыс болып өмір сүрейік, дау осымен бітсін». Аумин! Сонымен 

көпшілік ел бір-біріне құшақ жая құшақтасып көріскен. 

Мәмбетнияз бидің бұл «сақал сипар бітімі» деп аталған. Өйткені екі бет 

те құн төлемеген. 

 

ЖИЫРМА БЕС ТАҢБАЛЫ КІШІ ЖҮЗ ЖӘНЕ АДАЙ 

 

Шежіре. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып бабалар айтып қалдырған 

шежірелерге қарасақ, Кіші жүз деп аталған Алшын деген адамнан Нәдірқожа, 

Сәдірқожа, Қыдырқожа болған екен. 

Нәдірқожадан — Алты ата Әлім. Әлімнен — Шекті, Қаракесек, Төртқара, 

Ожырбай, Кете, Шөмекей. Сәдірқожадан — жеті ата Жеті ру. Одан 

Жағалбайлы, Тілеу, Рамазан, Кердері, Керей, Тана, Табын.  

Бірақ та Қыдырқожадан Сұлтансиық, Қыдырсиык, Бақтысиық үш бала 

болған. Сұлтансиықтан Алаша, Байбақты, Қызылқұрт, Масқар, Тана туған. 

Қыдырсиықтан Жапбас, Бақтысиықтан — Шеркеш, Ысық және Таз, Беріш, 

Есентемір, Адай туады. Осыдан барып 12 ата Байұлы атанған. 

Жапбас жөнінде Алтын-Жапбас деген сөз айтылып жүр. Алтын деген 

бөлек ру болмаған. Бірақ, Кіші жүз -Байұлы Алатаудан көшкен кезде Жапбас 

тайпасы көшкісі келмеген. Өйткені, бұдан бұрын Жапбас дүниеден өткенде 

балалары жас, сондықтан үй қожалығы әйелі Алтында болған екен. Төркіні - 

Ұлы Жүз. Алтын сол маңнан кетпеуді қолайлаған. Сонымен бұл ауылды 

Алтын-Жапбас деп атап кеткен. Орал өңіріндегі Сұлтансиық тумаластарына 

келіп қосылған дейді мен көрген шежіреші ақсақалдар. Бақтысиықтан туған 
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Есентемір, Адай, Таз, Беріштер туралы да шежіре сөздер бар. Есентемірді 

шеттен келген ер екен, Байұлына қосып саналған десе, Адайды Байұлының 

қызынан туған екен дейді. Тазды таз әйелден туған екен, Берішті де бершімек 

болып қалып туғандықтан Беріш деп ат қойған екен дегенді айтады. 

Бұл төртеуі туралы Адайдың Қараш бөлімінен Ыбырай Құлбайұлы 

шежіреші ақын былай дейді: Алшын бабамыздан Нәдірқожа, Сәдірқожа, 

Қыдырқожа және Байқожа туған. Осы  Байқожа төрт балалы болғасын жастау 

кезінде дүниеден өткен. Төрт баланың аттары — Ата, Қалпақ, Естай, Елтай. 

Осы төртеудің төртеуі де жаудан өледі. 

Атадан туған Есентемір әкесі өлгенде 7-8 жаста болады. Басқа үшеуінің 

әйелдері өздері жауға кеткенде екіқабат қалған. Бұлар Қыдырқожаның 

қамқорлығында болады. Қалпақтан туғаны Таз, Естайдан туғаны Беріш, 

Елтайдан туғанына Адай деп ат қояды. Айта кетуім қажет: Байқожа мен 

Қыдырқожа тумалас адам, Байқожаның баласы Елтай Қыдырқожаның қызы 

Қанбибіні әйелдікке қалай алған деген сұрақ тууы мүмкін. Ол заңды да. Сол 

кезеңдегі заманда үнемі жаугершілік, шауып кету, соғып кету, тартып алу. 

Сондықтан тағдыр тауқыметі Елтай мен Қанбибіні некелесуге бұйырған. 

Қыдырқожа мен шешеміз Жәнби де: «Сүт ембеген шәриғат бойынша екеуінің 

некелесуіне болады» деп шешкен. Бірақ Елтайдың, Байқожаның баласы немере 

тумалас екенін жария етпеген. Осы себептен де Адайдың әкесінің руының кім 

болатыны жария айтылмай кете барған. Сонымен үш Сиықтан туған сегіз 

немере Байқожадан төрт немере барлығы 12 Ата Байұлы болып саналған деп 

қорытынды жасайды Ыбырай Құлбайұлы ахун. 

Қалай айтқанда да жоғарыда айтылғандай 12 Ата Байұлының 

(Қыдырқожаның) балаларының аты-жөні өзгермейді. 

Байұлының Сұлтансиық (Алаша, Байбақты, Қызылқұрт, Масқар, Тана) 

ұрпақтары және Жапбастар Орал өңірін мекендеген. Таз, Шеркеш, Беріш, 

Ысық, Есентемір Атырау өңірін, ал Адайлар Маңғыстау — Үстіртті мекен 

еткен. 

Әлімұлы мен Жеті ру елдері Ақтөбе, Қызылорда өңірін   мекендеген. 

Кіші Жүз - Алшын аталарымыздың ұрпақтары кейінгі   үш ғасырда осылай 

желі тартқан екен, осылай өскен екен.  

Адай. Адайдан орта есеп бойынша 18 атаға жеткен екенбіз. Бұл Адай 

дүниеге келгелі 550 жыл шамасы. Соның 300 жылы Маңғыстауда, қалған 250 

жылы Алатауда, Шуда, Сыр бойында өткен. 

Адайдан екі бала. Құдайке мен Келімберді. Құдайкеден: Тәзіке, Қосай. 

Тәзікеден - Қабақай, Серке, Өтей. Қосайдан — Байбол, Тіней, Әйтен, Бегей, 

Бәли, Сүйіндік (Жаманадай). 

Келімбердіден: Ақпан, Құнанорыс, Бұзау, Балықшы, Мұңал, Тобыш. 

Құнанорыстан: Жанбай, Жантуған. Бұзаудан: Айтумыс,                   Жеменей-

Айтумыстан — Шылым. Шылымнан — Бәйбіше, Қаратоқа, Көшке, Ақбота, 

Өрдек. Жеменейден: Жомарт, Алдасай, Кедей. 
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Балықшыдан: (Шыбынтай) Қостай, Есберді, Жүйрік. Қостайдан — 

Қожамберді, Қожағұл, Мәмбет, Биғатай. Балықшы Қармыс батыр Жүйрік 

тұқымынан. Балуанияз батыр Қожамберді тұқымынан тарайды. Балықшыдан 

тарайтын осы заманның бір алтын азаматы, батыры десек те болады Амангелді 

Молдағазыұлы Төлеев туралы бірер сөз. Екі жасында әкеден жетім қалған. 

Одан кейінгі тағдыры орыстар арасында өсуге, болуға жазылған. Арғы кезеңді 

айтпағанда 1991 жылдарда РСФСР және Кемерово облыстық халық депутаты, 

Кемерево облыстық кеңесінің төрағасы болады.  

1991 жылғы алғашқы Ресей Президентінің сайлауында                  

Б.Н.Ельцинмен қатар дауысқа түскен жеті үміткерлердің бірі қазақ — Адай 

А.М.Төлеев еді. Балықшы Адайлар жоғары көшіп, жәйлайтын. Желдің өтінде, 

жау бетінде өмір сүрген ауылдар. Сондықтан бұл ағайындар Кеңес үкіметі 

тұсында Шымкент облысы аумағына ауып кеткен. Самдағы Тұрыш қорығы 

бұлардың ата-баба қауымдары. 

Тобыштан: Ораз, Бегей. Ораздан: Жайық, Шегем, Еділ (Қараш). 

Жайықтан: Әлмәмбет. Әлмәмбеттен: Табынай, Бәубек, Шоңай, Зорбай, Қожа. 

Табынайдан: Арыстанбай, Дауылбай, Табылды. Бәубектен: Бөрібай, Жарас, 

Тайсары, Құдас, Құлшыбай, Малтабар. Шоңайдан: Тоқсанбай, Бөгенбай, Боқай. 

Тоқсанбайдан: Монша, Қожакелді, Мырзат, Даң, Жарық, Көшен. 

Зорбайдан: Тоқабай, Жаңай, Төлеке, Әтеқұл, Құл. Төлекеден: Қамысбай, 

Күмісбай, Қаржау, Дорал. Жаңайдан:  Қожаназар, Тасым,  Әлі,  Рысбай, Тоян. 

Қожаназардан: Шомақ, Қошан, Сәркен, Таған, Тұнғатар, Шонты, Есберді. 

Мұңал. Мұңалдан: Әли, Бәйімбет, Жаулы, Шоғы, Алаоған. Алаоған 

бұрынырақта айтылмаушы еді. Төрт арыс Мұңал дейтін. Жаулыдан: Ескелді, 

Қосқұлақ, Жары. Жарыдан: Жетімек, Мете, Дәулетәлі, Кеще, Базар, Назар, 

Тоқтамыс, Бектеміс. Кещеден: Қожакелді, Шортық, Меңдібай, Сасықбай. 

Шортықтан: Бұхар — (Құрым) Сырым — Қазан, Сазан, Жарылғас. 

Жарылғастан: Алтай, Күнтай, Жанту, Жантуған.  

Дәулетәліден: Тілеуберді, Тілеміс. Тілеубердіден: Дәуқара, Жанқара. 

Тілемістен: Үсен, Итбатыр. Үсеннен: Үйтолы, Білкен, Өзенбай, Төлебай, 

Құлбарақ. Итбатырдан: Есір, Дәуіт. Жетімектен: Ман, Пұсырман, Қосақ, 

Ырсалы. Қосақтан: Үргешбай, Кенбай, Меңдіқұл. Назар. 

Назардан: Тастемір, Шотан, Майлан, Құдайберген. 

Тастемірден 17 бала болған. 

Бектемістен: Қамай, Самай, Мамай, Сүйірбас. 

Тоқтамыстан: Бабеке, Тілеке, Құлтықай, Қаржау. 

Бабекеден: Өтембет, Табай. 

Тілекеден: Майтан, Доспамбет. 

Базардан: Отыншы, Жәнтен. 

Қосқұлақтан: Жаналы, Тоғызақ, Төленді. 

Ескелдіден: Игілік, Жақсылық. 

Шоғыдан: Есекей, Жолай, 

Бәйімбеттен: Рсай, (Сарқасқа), Жәдігер, Алдаберді, Сабытай. 
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Сарқасқадан: Жарылқамыс, Ақжігіт, Қармыс. 

Жәдігерден: Қарқара. Қарқарадан: Ораз, Нұрбай, Қарасай, Шоқыр. 

Алдабердіден: Райымберді. Райымбердіден: Жанақ, Боқсары, Текен. Жанақтан: 

Есембай, Балтабай. 

Боқсарыдан: Оразбай. 

Текейден: Әтәмбек, Байшағыр, Мамыртай, Жақау, Әнет. 

Әтәмбектен: Абыз, Қазыбай, Қаратоқа, Қапан, Есен, Жиенәлі. 

Байшағырдан: Мырзатай, Бортай, Бәйтерек, Итемген. 

Мамыртайдан: Қарамырза, Құлшық, Бақкелді. Барақ, Айнажан, 

Қарақасқа, Қаймақ, Төретай. 

Жақаудан: Әжібай, Арал, Алтай, Шомақ, Түнқатар. 

Әнеттен: Қырымқұл, Қыдырша, Бабақұл, Мая, Төлеп, Қоштан. 

Қыдыршадан: II бала. Шәбік, Досжан, Жанқара, Тоқпақ, Ізбасар, Шоқым, 

Құбыл, Зыбыт. 

Сабытайдан: Жандай, Медет. 

Жандайдан: Боққара, Көрпе, Байпақ, Сегізбай, Сүгірәлі. Боққарадан: 

Байбоз, Жанбоз. Байбоздан 13 бала. Жылкелді, Бикелді, Арықбай, Өтеп, 

Молжігіт, Шолпақұл, Қамысбай, Күшікбай, Айдана, Дауылбай, Боранбай, 

Шоңай. 

Жамбоздан: Өтеулі, Матай, Айым, Шақа, Жаманқара. 

Матайдан: Ботақара, Төлеу, Қуандық, Сүйіндік, Өтеген, Мыңжасар, 

Көпжасар, Мыңбай, Жүзбай, Оңбай. 

Жаманқарадан: Телемген, Тілеміс, Тілеп, Көтенбай, Есенкелді, 

Амантұрлы, Бектұрлы, Тілембай. 

Тілембайдан: Иса, Құлбарақ, Орақ. 

Исадан: Нұрберген, Кемелхан. 

Көрпеден: Маңғыбай, Күйік, Аралбай. 

Сегізбайдан: Күшік, Қосбарақ. Сүгірәліден: Ақкете, Аққошқар. 

Медеттен: Батыр, Байбол, Бұлғақ, Сырғақ. 

Жерін, елін жат жұрттық басқыншылардан жан қия қорғаған не бір 

айтулы батырлар өтті. Айбас, Арғымбай, Шотан, Есек, Сүйінғара, Қонай, 

Тоқтамыс, Тоқпамбет, Атағозы, Балуанияз, Қармыс, Тәңірберген, Шабай, 

Лабақ, Құлбарақ, Жанызақ, Төлеп, Досан және Ұлы отан соғысының 

батырлары Сүйеубайұлы Исатай, Мәди Бегенов. Халқын қамдап, әділ төрелік 

билік еткен билер өтті. Есен Ермембет, Жары Мәтжан, Бәйімбет, Мәмбетнияз, 

Бәймәмбет, Тілеген, Иса, Қосай — Доспамбет. 

Небір қайырлы байлар да өткен: Майлан Жары Саламат Қажыұлы 

Сарбас, басқа да төрт түлік малға тең байыған Жаңай Қожаназар, байлығына 

билігі сай Ескелді Саназар, Тастемір, Бақажан, тағы басқалар да болды. 

Қыдыршада Досжан, Шәбіктер ірі бай болған екен. Көкжарға барып жүріп 

Әлім Оразбайдың қыз ұзату тойында кенже Ақтан той бастапты да, Жаманадай 

Нұрым Шыршығұлұлы ұзатылғалы отырған қызға бата беріпті. Сонда басқа 

нақыл сөздерді айта келіп: «байлығың шырағым, Адайда көшкен күні алтынды 
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жүгін кеуекке сыйғыза алмаған Шәбік пен Досжандай
 
бол» деген екен. Сонда 

Шәбік пен Досжан ірі байлардың бірі болған ғой. 

Пақыр-мүскіндерге қайырымдылық көрсетуде және қонағасына іркілмей 

қонағасын берумен қатар ат майын сауындық мал беруде сахилық танытқан 

Жарылар Саламаттың Сарбасы, Қоштай, Бақажан және Төлеп Мәмбетнияз 

айрықша көрінген екен.  

Көріпкел әулие тәуіптер де болған: Бектеміс Жары Несібек-Нұр, Тастемір 

жары Әуеталы- Қожыр, Шоңай Бекбаулы, Бөкен Мыңкісі, Ақбота Бүркіт, 

Зорбай Құрбанәлі, Құнанорыс Қожық, Жаңай Асар, Бектеміс Жұма. 

Молда хазірет-ахундар өткен: Қосай-Есек руынан Абдолла хазірет, 

Қырымқұл Әбді ахун, Балықшы Тұрыш, Қараш, Байқұл ахун, Тастемір Айдар 

ишан, Кеще Түйте ахун, Жаңай Шабар ишан, Бәли Нұрнияз, Бөкен Сүлеймен, 

Шегем Қайырша ахун, Шоңай Шайқы, көшке Айтқұл, Ақбота Көркембай 

молда, Қосай Ермағамбет молда, Бектеміс Ержан хазірет, Қарағұл молда, 

Тастемір Әбдіжапар мен Нәрік молдалар. 

Ақын-жыраулардың ағасы Байұлында Абыл өткен. Руы Тоқтамыс Жары. 

Ақындар туралы сөз бастағанда Абыл, Нұрым, Ақтаным деп, одан әрі қарай 

Қалнияз, Аралбай, Қашаған, Сәттіғұл, Елбай, Сүгір, Түмен және Мұрын жырау 

жалғасушы еді. Өскімбай, Мұрат т.б. болып. 

Адайда: «Жеті қайқы» атанған әнші, күйші, айтқыр да әуенді, сегіз қырлы 

бір сырлы жақсылар өткен. Тұрсын, Кенже, Әділ, Жаманадай Тастемір, Медет 

Жылгелді, Жары Шолтаман, Мая, Досат, Жаңай Өскімбай. Бұлардың жалғасы 

Бегей Қайып Қорабайұлы, Қожантай, Қойбас т.б. Бабаларымыздың өнерлі 

істерін жалғастырушы Қайқылар: Күріш, Сержан, Ізбасар. Жаурыны жерге 

тимеген палуандар да өткен. Бөкен Қаралда, Бәйбіше Қаражігіт, Кеще Есболай, 

Марқабай. 

Адайда үш Назар өткен. Олар жоғарыда сөз болған Жары Назар, Жаңай 

Қожаназар, Ескелді Саназар. Адайда үш қара өткен. Оның біріншісі Сүйінғара 

батыр. Сосын Матай Ботағара — билігі, батырлығы, тентектігі қатар болған. 

Үшіншісі Жеменей Бегімбет, Қаракісі — бұл өзінің ұя бұзар тентектігімен 

Адайға әйгілі болған. 

Атбегі сейістер өткен: Базар Жары Қошан, Жаңай Барақат, Бәйбіше Қази, 

Тасқара. 

Небір он қолынан өнері төгілген шеберлер өткен. Олар там салған, 

ағаштан түйін түйген, темірден кісен, үй құралын, қақпан жасаған, алтын 

бұйымдарын жасаған. Бұлар Өтәлі, Бейнеубай, Қаражүсіп ұрпақтары Ізғара, 

Қайшыбай, Зәкір, Әби, Алтыназар, Өтеп және Беріштер Балтаберген — 

Жұбатқан, Қылышбай. Осы соңғы аталған Беріштер алтыннан бұйым 

жасағандар. 

Маңғыстауда 1917 жылы Қызыл үкімет болар алдында бір млн 600 мың 

қой, 70 мыңнан аса түйе, 35 мыңнан аса жылқы болған. Сиыр бар, бірақ көп 

емес. Осы малға иелік еткен сол кезде 200  мыңдай халқы бар   40 үй (қожалық) 

болған екен. 
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Осы мал Қазақстанды басқарған Голощекиннің «Асыра сілтеу болмасын, 

аша тұяқ қалмасын» саясатымен жоқ болды. Ел-халық жан-жаққа бытырай 

қашып азайса, бірқатары аш-жалаңаштық пен қуғын-сүргіннің құрбаны болды. 

Қазіргі Тәуелсіздік заманымызда да мал басы алаңдаушылық ететіндей 

мөлшерде азайып кетті. Сондықтан Елбасымыз бен Үкімет деңгейінде жеке 

меншікте мал басын шұғыл көбейте түсуге шешім жасаса және қамқорлық 

көрсетсе ғана төрт түлік өсетіні мәлім. Сонда ғана ет, сүт тағамдары мен 

шикізат өнімі молшылығы болады. 

Маңғыстауда он сегізінші ғасырдың 70 жылдарында халық батыры Досан 

Тәжіұлы бастаған ұлт-азаматтық үшін Қызыл үкіметтің озбырлық саясатына 

қарсы Беріш Салпықұлы Мамай, Бектеміс Сарбасұлы Смайыл бастаған Адай 

көтерілісі болғанын білеміз. Мамай мен Смайыл Үстірт Қара түлей - 

Қызыластау -Жездіде Қызыл отряд оғына ұшып шейіт болды. 

Адайда 1750-1813 жылдарда пәниде Пір Бекет болып өткен. Бекет 

әулиелігін тірі кезінде көрсетті. Бекет жауға қарсы қол бастаған батыр. Бекет 

шәкірт оқытқан ағартушы болды. Бекеттің рухы тірі. Бекет ай мен күндей, 

әмбеге бірдей, жар бола гөр, Бекет Ата! 

 

 

              

ЕРДIҢ СОҢЫ – ЕСЕТ, ПIРДIҢ СОҢЫ – БЕКЕТ 

 

1992 жылы Көкіұлы Есет батырдың туғанына 325 жыл толуын Ақтөбе 

облысы қазақтары атап өттi. Оған бiзден Таңаш Меңдiбаев, Iзбасар Шыртанов 

қатысып келдi.  

Баспасөзде Абылай хан Орта жүздi түгел, ұлы жүздiң көп бөлiгiн, Кiшi 

жүздiң бiр бөлiгiн билеген деп жазып жүр.  

Есет батыр Алшынның, яғни Кiшi жүздiң Жетiру-Тама руынан шыққан 

әйгiлi “Ердiң соңы Есет” атанған батыры. Есет батырдың соңғы соғысы 

қалмақтармен 1740-1745 жылдарда Жайық өзенiнiң Самар бетiнде болса керек. 

Осы кезде Есет батыр 80-де екен. 1667 жылы туған.  

Бiр күнi Есет батыр түс көредi. Қолында асатаяғы бар ақсақал кiсi келiп: 

“Елiңдi шауып, жерiңдi жаулауға батыстан қара бұлт төндi ғой, неге 

тұрмайсың”, – деп өте шығады. Есет ұшып тұрып, елге хабарлап, сарбаздарды 

тез жинап алады. “Жау Едiлге өткен құба қалмақтарды бiр бозша бала бастап 

келе жатыр. Тегеурiнi күштi болса керек, түсiмнен шошып ояндым. Жауды 

Жайықтың Бұқар бетiне өткiзбей, батыс бетiнен қарсы аламыз”, – деп 

нөкерлердi бастап, Есет батыр жөнеле берiптi. Екi бет әскерлерi бетпе-бет келiп 

тұрысқаннан кейiн ол кездегi салт бойынша, жекпе-жектен басталады екен. 

ұрысқа қалмақ жағынан Есет айтқан “Бозша бала” жас жiгiт шығыпты. Есет 

батыр: “Құдай шалға бере ме, балаға бере ме”, – деп оңтайлана бередi. Сол 

кезде Кете Ақбай батыр келiп: Уа, Есеке, “атақ ағанiкi, бейнет iнiнiкi” деушi 

едi. Сiз үлкейiп қалдыңыз, маған рұқсат етiп, батаңызды берiңiз, мен барайын, – 
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дептi дейдi шежiрешiлер. Сонда Есет батыр: – “Жоқ, өзiм барамын, көрген 

түсiм бар, айтқан садақам бар, сендердi құр босқа өлiмге жұмсар жәйiм жоқ” 

деп қалмақтың жас жiгiтiмен айқаса кетедi. Айқас ұзаққа созылады. Қарулары 

сынып қалады. Аттары да болдырады. Жаяу алысады. Есет бойлы кiсi екен, 

қалмақтан биiк. Екi батыр үш ұмтылыста да бiрiн-бiрi ала алмай, төртiншi 

ұмтылыста Есет батыр қалмақты тұрмастай етiп жығады. Ол уақыттағы тәртiп 

бойынша немесе әдет бойынша жауымен тiлдеспей, қанжармен бауыздап 

жiбередi екен. Есет қанжарын суырып алғанда қалмақ тiлге келiп: “Ата, бiр 

қасық қанымды қиыңыз, бұдан былай мен тiрi тұрғанда, бiр қалмақ қазақ 

жерiне аяқ баспас”, – дейдi. Амал жоқ тiлге келiп қалды, онда өлтiруге 

болмайды деп, босатып жiберген екен.  

Бұл Кiшi жүз қазақтарының қалмақтармен соғысының соңғы кезi болса 

керек. Есет батыр елге келгеннен кейiн: “Көп ұзамай өлемiн” деген екен, 

айтқаны болыпты.  

Мiне, осы оқиғадан кейiнiрек Кiшi жүз қазақтарында: “Ердiң соңы Есет, 

Пiрдiң соңы Бекет” деген қанатты тарихи мұра дүниеге келiптi. 

 

 

“МАҢҒЫСТАУ МҰРАЛАРЫ” ТУРАЛЫ 

 

1993 жылы аты-жөнi белгiсiз бiреу “Маңғыстау мұралары” деген 

“брошюра” кiтапты мол шығарыпты. Онда Мәтжанның билiк сөздерiнен 

бiрнеше сөз жазыпты. Мәтекең айтқан сөздi де, Мәтекең айтпаған сөздi де жаза 

берiптi. Соның бiрi Тобаниязға Мәтжан: “Сенiң қарадан туып хан болғаныңды 

көрдiм, ендi сенiң қаңғырғаныңды көрсем” деп жазыпты. Мәтжан өзi ұсынып 

сайлаған Тобаниязға бұл сөздi айтпағаны айдай анық.  

Тобаниязға бұл сөздi айтқан руы Олжашы Қоректiң Айдарбай деген биi 

едi: А.Меңдалыұлының “Адай шежiресi” кiтабында және маған айтқан 

сөздерiнде шындық төмендегiдей болған: Кеңес үкiметi жаңа орнап бастаған 

1918 жылы Үстiрттегі Сисем-Ата жерiнде отырған руы Олжашы Спан 

Шамкелдiң (Спан Әбiлхайырдың әкесi, Шамкел Iзтұрғанның әкесi) әйелдерi 

азғырып өз ауылының бiр қызын, руы Кенже Тобанияздың тумаласы Боққараға 

әйел үстiне тоқалдыққа берiп жiбередi. Бұны бiлген Олжашы руының 4-5 жiгiтi 

Кенже руынан бiзде Кенже руы ер баласы жоқ, бiр қызы бар үйге келiп, қызды 

ерiксiз алмақ болып төбелескенде Аманбайды өлтiредi. Адам өлгесiн қызды 

алмай кетедi. Кенжелер аттанып келiп Олжашы руы Сағызбай баласы Дүйсендi 

өлтiредi. Мiне осылай бес өрдек болатын (Кенже, Олжашы және Бөкен, Есен, 

Мамыр) екi ауылда бұрын қыз алыспаған араздық бола кеткен. Бұл хабар 

Тобаниязға жетiптi. Тобекең екi ауылдан өлген екi адамды теңестiрген де, 

Олжашы ауылына, Кенже ауылы қызы үшiн қалың малын берсiн деп 

бiтiстiрген. Кеңес үкiметi күш ала бастаған кез ғой, әйтеуiр амалсыздан бiтiскен 

екен. БҮл “Адай шежiресi” кiтаптың сөзi. Бұдан кейiн Олжашылар ауылы 

iргесiн бұлардан аулақтау ұстаған көрiнедi.  



139 

 

Т.Әлниязұлы төраға болғаннан кейiн көп уақытқа дейiн Олжашының 

атақты би ақсақалы, жасы 80-нен асқан аға Айдарбайға барып сәлем бере 

алмай, қолы тимей жүредi. Бөтен ойы жоқ. Бiр жүрiс сапарында Үстiрт Мәлiбек 

Түкiбайда отырған Айдарбайдiкiне түседi 7-8 адам болып. Айдарбаймен көрiсiп 

сәлемдеседi. Отырғаннан кейiн Айдарбай құс жастыққа қисаяды. Сол кезде 

Тобанияз, уа аға, Айдеке, аман-есен жатсыз ба, аманшылық па дей бергенде, 

Айдарбай: “Иё, шырағым, қарадан туып хан болғаныңды көрдiм, ендi сол 

ханның қаңғырғанын көрсем деп жатырмын” деген екен. Ауыр сөз болғанмен 

Тобанияз ашуланбайды. Қонағасыланып iлгерi қарай аттанып кете бередi. 

Айдарбай бұл сөздi қалай айтты, неге айтты, ол белгiсiз. Бiрақ сырт көз былай 

ойлайды. Тобанияз төраға “хан болғасын” соны пайдаланып, Боққара бұрын-

соңды болмаған қызымызды алды, басында бәрi бiткеннен кейiн қалың мал 

бердi, 2 адам өлдi. Ауыл арасында араздық қалыптасты деп Айдарбай өкпелі 

едi. Қатты сөздi сондықтан айтты. Төраға болғаннан кейiн Тобанияздың 

Айдарбайға кешiкпей келiп сәлем бермеуi де себеп болған болар деп 

топшылайды.  

Тобанияз төраға хан болғанда ел қуанды. Оның iшiнде Мәтжан аса қатты 

қуанды. Тобанияз ұсталып кеткенде ел қайғырды. Мәтжан аса қатты қайғырған. 

Мәтекең өзiнiң көңiлдес iнiсi ақын Жанғабылұлы Сәттiғұлға осы екi жағдайға 

(бiрi қуанышты, бiрi қайғылы) да арнап жыр шығаруға кеңес берген. Әрине, ол 

құпия, өйткенi кеңес үкiметi бiлсе жазалайды. Сәттiғұл да батыр емес пе? 

Тобанияз ұсталғандағы шығарған өлең-жырын оқысаң “төбе шашың тiк 

тұрады”. Тобекеңдi тумаласынан да бетер артық жоқтайды. Аса күштi 

мақтайды. “Аманат” кiтапта бар. Сөйткен Мәтекеңдi Тобаниязға жаман сөз 

айтты деп кейбiр жеменейлердiң жала жабуы құдай алдында күнә, адам 

алдында ұят. Бiрақ, өсекшiлер қалай айтса да Мәтекеңдi тот баспайды. 

Алшекең “Адай шежiресi” кiтабында да жазды. Сөйлеп отырған сөздерiнде де 

айтты. “Осынау жоғарыда айтылған сөздермен ағайын арасындағы оқиғалар 

кезiнде мен де жасым 25-ке келген, атқа мiнер, ел аралап жүрген азаматтардың 

бiрi болып қалған кезiм едi. Көпшiлiгiн көрдiм, бiлдiм, iшiнде жалған сөз жоқ, 

шырақтарым деп, одан әрi сөзi жалғаса берушi едi. Ол сөздерi де кiтабына 

жазылыпты”.  

Айта кетуiм керек, 2002 жылы болу керек, мен “Жаңа өмiр”, 

“Маңғыстау” газеттерiнде Мәтжан биге көрнектi мазар ескерткiш турғызу 

керек деп көлемдi мақала жарияладым. Мәтжанның шығасы Жары-Назар 

Құдайберген Мәтжан ТiлеумағамбетҮлы. Ол мақаламда ескерткiштi 

Құдайберген ауылы азаматтары салуға мiндеттi деп көрсеттiм. Әлi де айтарым, 

бұл ұсынысты қолдау керек. Мәтжан 1930 жылы қазiргi Атырау облысының 

Құлсары қаласынан алыс емес Буракөлдiң Ханқожа деген қауымына 

жерленген. Басында кiшiлеу белгi бар. Құлсарыдан 50 шақырымдай. Ол белгiнi 

Құдайберген Қазақ ағамыз қойған көрiнедi.  

 

“АТАСЫ БАСҚА АТТАН Т¶С” 
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Маңғыстауға жетi жұрт келiп, жетi жұрт кеткенiн тарих айғақтайды. Сол 

жетi жұрттың соңы түрiкпеннiң Жәумiт тайпасы Маңғыстауды 70-80 жыл 

мекендеген. Адай халқы Сауран айналып Маңғыстауға құлаған XVII ғасырдың 

80-жылдары жәумiттер өз отаны Түрiкменияға ығыса бастайды. әрине жайдан-

жай ығыспаған. Шайқастарда жеңiлiс тауып амалсыздан үдере көшiп кеткен. 

Аздаған ауылдары қалып қояды. Осы қалған түрiкмендер Адайларды “Ала жiп 

кесiп” бiтiмге шақырады. Оған Адайлар қарсы болмаған. Түрiкмендердiң 

басшысы Әлниязбек Адай жақсыларынан сегiз күн уақыт сұрап, осы сегiз 

күнде бiтiм жасау үшiн Ұланақ жерiнде кездесуге уәде байласады. Адайлар 

Маңғыстауда қалған аз Түрiкменнен қорықпай, аттарын жайылысқа жiберiп, 

тоғыз құмалақ ойнап бейқам жата берген.  

Сегiзiншi күнi таң ата Ұланақ алдындағы Үшпа қия таудан тiке құлап 

келiп, түрiкмендер Адайларды қыра берген. Атын қолдан жiбермеген 

Қожагелдi батыр iнiсiн, баласын мiнгестiрiп қаша бастайды да, бiр ат үш 

адамды көтере алмайды. “Атасы басқа аттан түс” дегенде баласы Ожымбай 

батыр, “Атасы басқа мен ғой” деп аттан түсiп қала берген. Қожагелдi iнiсiн 

аулағырақ апарып тастап, қайтып келiп, баласы Ожымбай батыр екеуi де, 

жаумен шайқас үстiнде қаза болады. Осында жалпы адам көп өледi. Бұл ұрыста 

атын жiбермеген Атағозы батыр бiр топ адамдармен аман қалады. Түрiкмендер 

Адайлардан сегiз күн сұрағанда Хиуадан әскер әкелiп үлгерген. Ұланақ 

қырғынында жау құлаған қия жол “Жау жол” деп аталған. Қазiр де солай 

аталады. Бұл оқиға 1832 жылдан iлгерiректе болған. 

Уақыт өтiп жатады. Бiраз жылдардан кейiнiректе шаруамен жүрген бiр 

түрiкпен кiсi 4-5 Адай үйдiң бiрiне қонақ болады. Қонаққа ет асып бередi. Үй 

иесi жесiр әйел: “Сый кісі болсаңыз да, еттi өзiңiз турап же” дейдi. Қонақ 

қыннан алып ақ сапты пышақпен ет турайды. Әйел пышақты таниды. 

Ожымбайдың пышағы екенi анық көзiне оттай басылады. ұйқыға жатады. Өжет 

әйел кек алуға өзiне-өзi серт етедi. Көзi iлiнбейдi. Бiр уақытта қонақ қор етiп 

ұйықтап кетедi. Соны бағып отырған әйел белбеудегi байлаулы қыннан ақ 

пышақты жалма-жан алып, түрiкменнiң тамағынан екi-үш рет шалып-шалып 

жiбергенде, ол жанталасып жан тапсырған. Әдейi терең қазып, табалдырық 

астына көмiп, үстiнен арлы-берлi таптап өтiп, кек алған екен Ожымбай 

батырдың жесiр қалған батыр әйелi. Қияс-қияметке кеткен бе, Ожымбайды 

өлтiрген жауды құдай айдап әкелiп, тап қылған ғой. Атасы басқа аттан түс және 

Ақ пышақ оқиғасының ақиқаты осылай болған. 

 

 

 

АТБЕГIЛIК, СЕЙIСТIК ТУРАЛЫ 

 

Қазақ халқы ат бёйгесiне ерте заманнан үлкен мән берiп келе жатқаны 

белгiлi. Әрине мен қазақ халқы деп отырмын, дұрысында Орта Азия елдерiнiң 
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бәрiнде де бұл спорт түрi бұрыннан болған ғой. Орыстарда да бар. Кеңес 

үкiметi тұсында да ат бәйгесi тоқтатылған емес. Тек айырмасы көпшiлiк 

халықтың көз алдында дөңгелек айналып шабатын тегiс жерде шабу 

ұйымдастырылды. Осы арада айта кетуiм керек көпшiлiктiң көз алдында 

шапқанмен iштен айналып шабатын әдiсқойлар да кездестi. Тiптi бiр айналып 

кiдiрiп тұрып, қайта қосылып бiрiншi болып келiп дау шығарушылар да 

кездестi. Бұрынғы заманда таңғы 4-5-те таң сарғая бастағанда бәйге аттарды, 

бәйгi балаға жер-жел көрсетiп айдайды. Шеткi қарақшыдан бәрiн түгендеп, 

түсiндiрiп “шу” дейдi екен. Аламан бәйгеде яғни, ұлы бәйгеде шабу қашықтық 

40-45-60 шақырымда болған. Талай ат жолда тұрып қалған. Бiрқатар ат той 

тарағасын келген. Сирек болсада бәйге аттар қарақшыға жетпей де, қарақшыға 

жеткеннен кейiн де өлген. Аяғы сынған, ақсап қалған жағдайлар да болған 

екен. Ол уақытта бұндай кездескен сәтсiздiктерге байланысты ешкiм 

ренжiмеген. Өйткенi даулы болмау үшiн “алыс” болу дұрыс. Әрi осы алысқа 

тiке шабыс болу жөн деп ойлаймын. Адайда талай бiлгiр атбегiлер, сейiстер 

болыпты. Менiң естiгендерiм: аржағы Мұңал — Жаулы — Базар жары Қощан 

Ещанов деген сейiстi: “Бәйгi атпен кәдiмгi адамша сөйлесетiн едi” дейдi. 

Сөйтiп, ол жаратқан ат бәйгiден бiрiншi болып келмей қалған емес, келетiн едi 

дейдi. Бiр мысал: арқадағы Жем бойында болатын Қосай Бекболаттың асына 

Қощан құла қасқа атты бәйгiге қосуға апарады. Қощан жарлы адам. Ат 

баптауға байлық керек болса, болмаса да барлық керек. Сондай қиындығы мол 

болса да атты жаратқан ғой. Асқа халық көп жиналған. Қощан да жалғыз емес, 

адайлар, ағайындар жеткiлiктi, қарсы алып қошеметтеп “Ат бақты болсын” деп 

жатыр. Ертең “Ат айдалады” деген күннiң кешiнде бәйгi аттар жинақталады. 

Өзi қазiр бәйгiге ат қоспайтын, бәйгi ат сынайтын “сыншы” болатын көрiнедi. 

Сол сыншы бәйгiге қосылғалы тұрған 100-ден аса аттарды тегiс көрiп шығып, 

әуелi келiп кеткен құла қасқа атқа қайта келiп айтқан екен: “жалғыз келемiн, 

бәйгi менiкi” деп тұр, жаратқан жаратушыңа болайын. Бұл кiмнiң аты болды 

екен?”. Бiрақ жануар “қарақшыға жете бере жығыламын, аяғым сынады-ау” деп 

тұр дептi. Сонда қасында болғандар оны ендi қайтуге болады дейдi. Мен 

айтқанмен ат иесi естiмейдi ғой. Сонда да айтайын. Қар бойындай жер қазып 

аттың шашасынан жоғарылау болатындай “қан жылым суға толтырып аттың 

аяғын шашасынан батырып ет пiсiрiмдей уақыт ұстап отырса жетiп жатыр 

деген екен. Қощан бәйгi аттарды “сыншы” қарайтынын бiледi екен. Сондықтан 

“құла қасқаны” сыртынан бақылауға адам қойған. Мiне осы адам сыншының  

келгенiн, оның не айтқанын аудармай Қощанға айтып бередi. Қощекең бұл 

ұсынысты дәлдiкпен орындайды. Құла қасқа жалғыз келедi. Қарақшыға 

келгенде жығылған да, сынған да жоқ. Сыншының айтқанын жасамаса қалай 

болар едi? Кiм бiлсiн? 

Руы Жеменейдiң бәйбiшесi Қазындық жирен ат деген ат пен Қазидың аты 

шыққан. Қази деген жылқышы бай болыпты. Бiр жылда тоғыз астың бәйгiсiн 

алады. Жирен ат қосылатын тойға ат қосуға тәуекел етуге екiнiң бiрi тұра 

алмады. Ерсi мақталды. Соңғы бiр бәйгiде аттан құлап Сағындықтың баласы 
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өлдi. Мiне “омқы” тұру, тiл-көз деген осы. Сағындық баласы өлгесiн 2-3 жыл 

кiдiрiп, бiздiң Бектемiс Дәулетбайдың қоңыр атын 40 бойдақ қойға сатып 

алыпты. Бұл ат та басқаға өз тұсында бiр бәйгенi бермептi. Қоңыр атты Қази 

сатып алып бiр бәйгi алғанда Қазидың Дәулетбай қоңыр аты деп аталыпты. 

Дәулетбай жарлы адам болғандықтан күнелтiс үшiн сатқан екен. Бұл жерде 

жирен аттың да, қоңыр аттың да жүйрiк тұлпар екенiне дау жоқ. Бiрақ Қазидың 

атбегi, сейiс екенiне көзiмiз жетедi. Бiрiншi ат шабады, екiншi бап шабады, 

үшiншi бақ шабады деп айтады. Қалай айтқанда да бапсыз ат шаппайды. 

Қандай жүйрiк болса да бап болмаса ат бойындағы шабысын, күшiн бере 

алмайды дейдi екен сол Қази сейiс. Қазiргi Ақай, Қызық суы — құдығы осы 

Қази жылқылы байдың жайлауы, суы болған екен. Ақой — Қызық Ақшымырау 

жерi-суы мол.  

Тұщықұдық жерiнде Тастемiр жары Реушен, Үлы бәйгеге Қарақұс, 

Шаттауық деген екi ат қосыпты. Екi аты бiрiне-бiрi жалғасып озып келе 

жатқанын көрiп бiр адам: “Реушен, екi атың бiрдей озып келедi, садақа айт 

деген екен. Сонда Реушен: аты қалып келе жатқан сен жаса садақаны, маған 

той жасау лайық деген екен”. Екеуi үйiр ғой, бiрге жайылған, бiрiнен-бiрi 

қалмай келе жатқан ғой дептi.  

Жаңай Барақаттың көк байталының өз тұсында бәйгiден бiрiншi болып 

келе бергенi рас. Ол туралы көп жазылды. Қайталай беру қажет емес.  

Ат бәйгiсi кеңес үкiметi тұсында да жалғасты. Едәуiр мән берiлдi десем 

артық болмас, естелiктер айтайын. Ақшымырау жерiнде алғашқы кезде 

құрылған Жаңаадым, кейiн XIX партсъезд аталған колхозды соғыс 

жылдарында Игiбаев Жолдыбай басқарған кезде аламан бёйгiден үнемi озып 

келе берген жирен ат болыпты. Аудандық, облыстық бiрiншi бәйгi осы аттыкi 

болыпты. Колхоздың да, колхоз бастығы Жолдыбайдың да атын жирен ат 

шығарыпты. Осы атты Қазақ ССР Үкiметi ВДНХ-ға (Ауыл шаруашылық 

көрмесi) алып кетiптi. Бұл N17 ауыл, Жаңаадым колхозы аталған ауыл. Халық 

ақыны Жанғабылұлы СәттiғҮл 1945 жылғы мамыр мерекесiндегi жырында 29 

колхозды аралап жұрт айтқан сөзiнен үзiндi: 

Бұл Маңғыстау ауданда 

Жаңаадым колхозы 

Бiрiншi деуге жатады 

Көшпелi Қызыл Ту алып 

Жоғары кеттi атағы, 

Iстегенде екпiнмен 

Жұмысқа қолы батады, 

Абыроймен келедi 

Iсiнiң болмай шатағы 

Қоныс еткен жерлерi 

Ақшымырау, Үлектi, 

Өркендетiп мал басын 

Жылдан-жылға үдеттi, 
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Игiбаев басқарма 

Үкiметтiң iсiне 

Шын берiлген жүректi 

Орындап отыр әр iсiн 

Күшейтiп отыр табысын, 

Социалистiк жарыста  

Оздырып отыр шабысын, 

Сапалы қылып салғаннан 

Биылғы жылы мол шықты 

Арпа, бидай, тарысы, 

Жерiнде түрлi қалың шөп  

Семiрiп жатыр малы жеп 

Басшылық дұрыс берiлген 

Ел мақтайды “жақсы деп” 

Игiбаев бастаған 

Биылғы қысқа болғандай  

Алатын бiлем астығын,  

“Малға залал етедi” деп  

Түгескен екен түбектiң 

Жүйрiк ат пен қасқырын. 

Мен көрген бҮл ауылдың атбегi сейiсi Өтешов Тасқара мен Игiбаев 

Жолдыбай атақты, айтылып отырған сейiс бәйбiше Қазидың ұрпағы, 

ағайындары болатын. Тасекең – Тасқарамен жолдас та болдым. Бәйгiден ұлы 

тойларда қосқан атының бiрiншi орынды үнемi алғанын көрдiм.  

Бәйгiге ат қосып аты шыққан ағаларды көрдiм. Жасбiрлiк колхозында 

Дәулеталы Күшiктiң Iзтұрғаны Қара шағыр айғырды талай қосып бiрiншi бәйгi 

алды.  

Тұщыбек колхозында қара атты қосып Кеще Ақмұқан үнемi бәйгi алып 

жүрдi.  Жаңа жол колхозында қонарша сейiсi бурыл ат, Жыңғылдыда торы ат 

жүйрiктер едi бәйгi алған. Шайырда Құлымжан жаратып қосып талай рет 

бiрiншi бәйгi алған торы ат болды. Қазiргi кезде сейiс атағын иеленiп жүрген 

Табылғанов Ержiгiт, оның баласы Қозыбағар, Өрiсбаев Тiлеген, Мықырбаев 

Майрамбай, Қалыңбаев Абдолла, Жаңбыршыұлы Есмұрзалар.  

Талай сүргiн жорғаларды көрдiм. Соның үшеуiн атап кетейiн. Облыс 

орталығы Гурьев (Атырау) қаласында өткен тойда жорға бәйгiден руы бөкен 

Телбаев Тiлекбайдың меңсiз ақ, ақ жорға аты бiрiншi бәйгi алды.  

Тұщықұдықтық Маманов Зәкестiң меңсiз ақ жорға аты аудан орталығы 

Шетпеде бiрiншi бәйгi илендi.  

1953-54-55 жылдарда Еңбек колхозының құла жорғасы, жорғасы мен 

бәйгi атты тартты. Жаңылмайтын сүргiн жорға едi. Мiнiп қызықтап көрдiм. 

Жорға болса құла жорғадай болсын. Екi ақ түстi жорға, жорғасымен қатар, 

меңсiз ақ түсiмен қызықтырды.  
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ШЕРҚАЛА  

(Ораз ұшқан) 

 

Шетпе мен Шайырдың ортасында Шерқала аталған биiк ұшпа бөлек тау 

тұр. Оның етегiнде қызыл қала болған. Түрiкпендерге байланысты да тарихи 

оқиғалары жеткiлiктi. Шерқала тарихы талай кiтаптарда жазылды. Менiң 

айтарым ол туралы емес, яғни Шерқала емес.  

Шерқаланы жергiлiктi халық Ораз ұшқан деп те атайды. Оның себебi 

Мұңалдың жары тайпасында Ораз Оңғалбайұлы би болған. Ол кiсi арабша 

оқыған, орысша оқыған, жан-жақты сауатты болып жетiлген екен. Кетiктегi ояз 

өзiне тiлмаш етiп алады Оразды. Ресейден келiп жүрген тарихи 

құндылықтарды, жер асты, үстi байлықтарды қарайтын, iздейтiн экспедиция 

Оразды басшы тiлмаш етiп алып жүредi. Сондай жүрiстердiң бiрiнде 

Шерқаланы экспедиция жан-жақты көрiп қарап тексередi. Шерқалада көп 

күндер болады. Ораз бес уақыт намазын қаза етпей оқиды. Ислам дiнiн, оның 

жолын экспедиция мүшелерi орыстарға айтып үнемi таныстырып отырады. 

Өзiнiң ислам дiнiне сенетiнiн уағыздайды. Құдайдың өзiне сенушiлерге 

көмектесетiн сендiре айтады. Осындай сөздердiң бiрiнде орыстар: “Ал сенiң 

құдайың бар ғой көмектесетiн, онда сен мына Шерқала таудың ұшпа басынан 

жерге секiршi” дейдi. Сонда Ораз «несi бар секiремiн, құдай көмектеседi» деген 

екен. Орыстар онда секiр деп қайталаған. Ораз дәрет алып, намазын оқиды. Боз 

түстi тайлақтың (екi жастағы жас түйе) боз жүнiнен иiрiлiп тоқылған ағима 

шекпендi делдитiп киедi. Басында жеңiл киiз қалпақ. Шерқала тауының ұшпа 

басына өрмелеп шығып, әуелi Құдай, сосын Бекет атаға сиынып, секiрген, 

ұшқан екен. Орыстар қарап тұр. Ораз жерге аман-есен түсiп (қонып), жайлап 

жүре бередi. Орыстар сенерiн де, сенбесiн де бiлмей таң қалады.  

Ораз бiраз уақыт бағылан қозы етi-сорпасы, жылқының қазы-қартасы, 

түйенiң шұбаты және қымыз, күрең шаймен таза ауада қоректенiп тыңайып 

кеткен екен. Кейiнiрек айтыпты: қан түкiрдiм, қан кiшi дәреттен көрiндi. Тұла 

бойым сыр бердi, ауырлады. Бiрақ бәрiн де ешкiмге бiлдiрмедiм. Мақсатым 

ислам дiнi жолының ақиқат екенiн, Құдайдың бар екенiн, сонымен қатар Адай - 

Мұңалдың абырой-атағына дақ келтiрмеу болды деген екен Ораз би. 

 

МҰҢАЛ ЖҰБАЕВ ҚҰЛШЫҚ АЙТҚАН  

СӨЗ – БИЛIКТЕР 

 

“Ақмышта туып, АҚШ-та озған кiмiң бар” деген екен ол. Әмин Тұяқов 

Елемесұлы АҚШ-та өткен дүниежүзi желаяқтары спорт бәйгiсiнде бiрiншi 

орынды жеңiп алған. Құлшық ағам осы жеңiстi айтып тұр. Шынында да айтсаң 

айтқандай оқиға жеңiс қой. Ақмыш деп отырған жерi кәдiмгi Шерқала 

қасындағы Құнанорыс тегi Қожық емшi жерленген әулие қауым. Құлшекеңнiң 

нағашысы жеменейлер ғой. Олар Құлшекеңе әзiл айтып сен мақтанғандай 

Мұңалда кiм бар осы деп қышыған жерiне тие бергендiктен айтқан жауабы ғой. 
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Әлгi оларға кiсi бойы қол созым Мұңал бар, кiндiктен келетiн Жеменей бар деп 

әзiл-шыны аралас айтып жүргендердiң бiрi де осы Құлшекең.  

Құлшық Алаторпада Заготскотта бастық кезi көрiнедi. Жезде болатын 

Боранбай келiп сенiң мына ағайын жiгiтiң бiр қойымды ұрладың деп соңымнан 

қалмайды. Мен Құдай сақтасын ала жiп аттаған жан емеспiн, анауыңа қой дешi 

деген ғой. Сонда Құлшекең мен сенiң ала жiп аттамайтыныңа сенемiн. Бiрақ 

сенiң ала жiптен аттап не жының бар, ала жiптiң басынан айналып барып алған 

екенсiң ғой, жездеке дептi. Боранбай қойын берiп құтылыпты.  

Құлшекеңнiң iнiлерiнiң бiрi Бисен Жаңбырбаевтың үйiнiң шаңырағын 

Құлшекең көтерiп, әйелдер уық байлап жатқанда Құлшекеңнiң сыртқы 

шалбарының бауы босап кетедi. Сонда Құлшекең: “Қарақтарым, iнiмнiң қып-

қызыл үйiн бүлдiре алмаймын, уықтарыңызды байлай берiң” деген екен. 

Әйелдер күле жүрiп уықтарын байлай берiптi.  

Шайыр аумағында мен директорлық ететiн совхоз территориясынан тап 

болған қасқырды шофер қуып келе жатқан көрiнедi. Сонда машинада отырған 

Құлшекең: “Бұл iнiмнiң қойын жейтiн қасқыр ғой, қалайда жетiп соғып алу 

керек” дептi, iнiсi мен ғой.  

Туысы Берiш Мәстек деген кiсi Мұңалдың Жаманғарасы болып ата-

бабасынан сiңiсiп кеткен той жасап Құлшықты шақырған. Құлекең 4-5 адам 

болып барады. Мәстек күтiп алады. Құлшық әзiлдеп үйге кiмнiң үйi деп кiремiз 

дейдi. Сонда Мәстек кiмнiң үйi дейтiнiңдi өзiң бiл. Сенiң кiрмелерiңнен мен 

алыс емеспiн дептi. Құлшықтың кiмнiң үйi деп кiремiз дейтiн себебi. Бұрын 

Мұңал Жаманғара болып жүргендер соғыс жылдарында Маңғыстау ауданын 

басқаруға Берiштер әсiресе бiрiншi басшылар болып Бақыраев, Өтеуов, 

Сәмешов, Тәжiбаев және мекеме басшыларының көпшiлiгi Гурьевтен келуiне 

байланысты бұлардың бiрқатары Берiш болып кеткен ғой. Құлшекең соны 

әзiлмен еске салып тұр ғой. Обалы не керек, Мәстек өле-өлгенше Мұңал 

Жаманғара болумен дүниеден өттi.  

Құлшық ауырып қатаң болып жатқанда iнiсi барып қалайсыз, менi 

танисыз ба деген ғой. Сонда Құлшекең: Мен сенi жетi атаңнан танимын дептi. 

Бұл сөз есте болатын сөз. Есiн жоғалтпаған ауру адамға “менi танисың ба” деу 

өте ауыр әсер етедi ғой. Уақытынан бұрын өлтiредi. “Аңдамай сөйлеген 

ауырмай өледi” деген мақал осы деп бiл. Құлшекеңде бұндай тәрбиелiк мәндi 

сөз, ағайындыққа шақырған сөздер көп болған.  

Мұңал – Байтiлеуов Нұрбаулы 1930 жылдарда Маңғыстау аудандық соты 

болады. Одан кейiн әр түрлi жұмыстарда болады. Соғыс жылдарында 1952 

жылға дейiн аудан орталығы Таушықта тұрмыстық комбинат басқарды, көрдiм. 

Ол кездерде облыс орталығына Гурьевке (Атырау) моторға мiнiп барады. 

Жиналысқа аудан басшылары, мекеме басшылары бәрi осы мотормен баруға, 

келуге, 2 күн бiрге болады. Жолда әр түрлi  сөздер айтылады, қызмет бабы сөз 

болады. Жоғарыда айтқанымдай аудан басшылары, аудан мекеме 

басшыларының көпшiлiгi Берiштер болғандықтан барып келе жатқандардың да 

көбi Берiштер болады. Көптiң аты көп, әзiл айтса да, қызмет бабын сөз етедi. 



146 

 

Берiштер сөзi үстем бола бередi. Нұрекеңнiң iштей Берiштердiң бастық болып 

көп келуiне қарсылығы да бар. Бiрақ, не амалы бар. Мотор үстiнде әзiл-шыны 

аралас Адайға жағымды емес сөз үстiнде Нұрекең айтқан екен: “не орыс 

болмадым, не Берiш болмадым”. “Бұл не орыс, не Берiш болмадым” деген 

астарлы сөзде терең мағыналы ой-сөз жатыр. Адайға, оның азаматтарына 

сенiмсiздiк көрсетiлдi. Үкiметтiң, орыстардың озбырлығы бұрынғы патша 

үкiметiнен де асып түстi. Осы мағыналарды бiлдiрiп тұр Нұрекең сөзi астарлы.  

Нұрекең (Нұрбаулы Байтiлеуов) партия мүшелiгiне өту үшiн арыз бередi. 

Оған партия ұйымы сiздiң әкеңiз молла әулие болған адам, сондықтан сiзге 

партия мүшелiгiне өтуге болмайды дейдi. Сонда Нұрекең менiң туған iнiм 

Бәйтiлеуов Нұрлан, ол қалай партия мүшесi болып жүр деген екен. Сонымен 

Нұрбаулы партия мүшесi емес, Нұрлан партия мүшесi болып өттi.  

Н.Н.Байтiлеуовтар кiм едi, Мұңал Бәйiмбет. Атасы Үйтолы бiлiмдi, дiн 

жолын таза мойындаған, уағыздаған, елге белгiлi де сенiмдi адам болып өткен 

жан. Нұрбаулы да, Нұрлан да сауатты азаматтар болды. Нұрлан мұғалiм болды. 

Колхоз басқарды. Ал, Нұрбаулы Адайдың – Мұңалдың белгiлi де бiлгiр 

тарихшы азаматы болды. Алшынмен әзiлi де бар, шыны да бар тең сөйлесе 

бiлдi. Алшекең Нұрбаулыны сыйлады. Алшекең барлық сөзiнде де жұмсақ 

сөйлейтiн, тiке қарсы сөз айтпайтын сондай жақсы адам ғой. Ал Нұрекең болса 

тек дұрысын, шынын айтатын тұлға. Жала сөз айтпайды. Жақын бол, алыс бол, 

тек шындық айтады. Барды бар деп, жоқты жоқ деп, болмайтынды болмайды 

деп, болатынды болады деп тiке айтады. Нұрекеңдi – Нұрбаулыны Адайдың 

белгiлi азаматтарының, ақсақалдарының бiрi болып өткен адамдардың бiрi 

болды деуiм керек. Нұрбаулы туралы айтар жақсы ұлағатты сөз, пiкiр көп.  

 

ЖҰМАЛЫ МЕН АЛШЫН 

 

Анау 1955-1965 жылдар кезеңiнде Таушықта болған ақсақал ағалар ауыт-

ауыт шақырумен де, кейде қатарлары үйiне, ағалар үйiне шақырусыз да барып 

сәлемдесiп дидарласып, әзiлдесiп, өткен-кеткендi айтып уақыттарын жақсы 

өткiзедi. Сондай бiр ретте әлде шақырылып Жұмалы (Қалмырза, Бекмырзаның 

әкесi) ағасына iнiлерi Алшын, Бәшен бастаған адамдар сәлем беру үшiн келе 

қалады. Келе күле сөйлеп Жұмекеңнiң қолын алып жатыр, бәрi күлiп жатыр. 

Түс мезгiлi болса керек. Ауаткомда iстейтiн Бекмырза да келдi. Колхоз бастығы 

Қалмырза да келдi. Қонақтар Мұңалдан Абыз Бәшен, Жарылар Құлшық, 

Тұралқан, Мизан, Шоңайлардан Алшын, Қуан, Жеменейден Ақбота Күзембай, 

Бәйбiше Кенжебай, Есен Батырбай бар. Дастарқан кең жайылған, қонағасы 

әзірленіп жатыр. Алшекең әрi-берi ағыл-тегiл өткен-кеткендi, тарихтан сөз 

қозғап та үлгерiп жатыр. Кейбiр тұстарында Бәшен би сөз қосып Алшекеңдi 

қайрап түседi. Арасында Құлшекең нағашылары болатын әрi қатары Батырбай, 

Кенжебайға тиiсiп-тиiсiп алады. Құлшекеңе Тұралхан, Мизан да қосылып 

сөйлеп жатады. Жеменейлер де қарап қалмайды. әзiл сөздi Құлшықтан да 

асырып жатыр, Күзембай ақсақал әй, балалар қойың, әзiлдi қатты айтпаңдар, 
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“әзiл түбi апат келтiредi” деп ақыл айтады. Бәлихан күлiмсiрей жүрiп шай 

мәзiрiн ойдағыдай әзiрлеп жасап үлкен аққұманнан күрең шайды (сарбалақ 

шай) құя бастады.  

Ол тұста дастарқан арақсыз болмайды. Бекмырза қажеттi сөзiн сөйлеп 

рюмканы ұсынып жатыр, ұсынып жатыр. Шай ұзақ iшiлдi, қайталап сый аяқ 

құйды Бәлихан. Ас қайырылды. Айта кететiнiм, бұл кездерде ауатком 

секретары Бекмырзада күнделiк күнелтiс жақсы болатын-ды. Тағы да көп 

әңгiмеге ұласты. Бiраздан кейiн Алшекең назарын Жұмалыға аударған. 

Жұмеке! Сiз манадан берi бiздiң сөзiмiзге араласпадыңыз. Ендi сiзге сөз кезегi 

келдi. Сiз әуелi Мұңал, сосын Жары болмаңыз. Тек Дәулеталы болыңыз дейдi.  

Жұмекең әбден, Мұңал да, Жары да болмайын, тек Дәулеталы болайын 

дедi. Алшекең уақ-түйек той-томалақты айтпа. Осы Дәулеталылар ата-

бабасына ас берген бе, бiлесiз бе деп әзiлдеп күле сөйлеген екен. Сонда 

Жұмалы ақсақалә, шырағым, Алшынжан, сен Адайдың Алшыны едiң, сұрағыңа 

сондықтан жұмсақтау жауап берейiн. Шоңай деген ауыл бұлақ баққан, азғана 

егiн салып оның торғайын қуған, сонымен күн көрiп жүрген таушы ауыл ғана 

ғой. Басқасын айтып не қылайын. “Ас аттынiкi, той тондынiкi” дейдi ғой. 

Жарлы ауылдар алыстағы асқа бара алмайды ғой. Ол айып емес. “Жарлының 

қолы қысқа” дейдi ғой. Осы заманда бiлгенмен тонау заманда таушылар 

бiлмеген ғой. Бозашы деген шүйгiн жайылымды кең жер барын, соның қатқыл 

түп түбегiнде Жиделi, Қызан деген құмды жер барын, онда Дәулеталы, Кеще 

отанымен тұратынын бiлмеген екен. Ендi қысқартып айтайын. Осы Жиделiде 

Ыбырай қауымы жазығында бабамыз Құлбараққа ас бердi. бәйгiде бiрiншi 

озған атқа малмен бiрге құл тiктi. Қанша баймын, бармын дегенмен Адайда 

мал, бұйыммен қоса құл тiктi дегендi естiген жоқпын. Алшын-ау, атқа мiнген 

азаматсың ғой, өзiң естiдiң бе деген екен Жұмекең. Сонда Алшекең кешiре гөр 

Жұмеке, аз сөйлеп, көп тыңдайтын терең сырлы шежiре екенiңдi мiне ендi 

бiлдiм. Менiкi сөйлетейiн деген әзiл ғой дептi. Жұмекеңнiң азамат iнiлерi 

“ағаның үйi ақ мешiт”-тен қонағасыланып күлiп-ойнап тараған екен. 

 

СӘТТIҒҰЛ МЕН ТҮМЕН 

 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Таушықта бiр күнi екi шал 65-70 

жастарында түске таяу уақытта,  Мұңалдың белгiлi азаматы Бәшеннiң үйiнен 

шай iшелiк, Бәшен жоқ болса Кенже келiннiң өзi де iнiмiздi жоқтатпайды деп 

үйге ассалаумағалейкум деп кiрiп келедi. Жолда келе жатып екеуi келiскен 

екен, бiр сөйлемнен тұратын сөздi кезекпен айтып тоқтармыз деп: 

– Аман-есенсiз бе Кенже келiн? 

– Шалдарыңның басы ауырып келдi.  

– Шайыңды демде келiн. 

– Шайға жазылмаса бастары. 

– Қара аттың қазысымен емде келiн! Екi шал да, Кенже келiн де 

көздерiнен жас аққанша күлiп мёз-мейрам болып бiр жасап жатыр. Кенже-
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Қосай руының қызы. Түсi игiден түңiлме дегендей өңдi, сұлу әйел. Сол кезде 

жас шамасы 35-тен ендi-ендi өтетiн шамада болар. Салмақты, орнымен 

сөйлейтiн, орнымен әзiл айтатын нағыз бәйбiшiлердiң бiрi. Оған кез-келген 

жiгiт желең сөз әзiл айта алмайды. Қонағына көрпесi жаюлы. Шай, суы әзiр, 

қабағын шытпайтын Кенже – Кенже атанған адам.  

Екi шалға көрпесiн жайды, жастығын қойды. Қара аттың қазысын асып 

қойды. Үлкен дүниеге демдеп жай бүлкiлдетiп қана қайнатты. Дыбысын 

шығармай сарбалақ шайды құйып, стақанның құлағын қонағына қаратып 

қолына еппен ұстатыпты. Шай көп iшіледi. Сый аяқ құйылады. Үшеуi 

шүйiркелесiп сөйлестi. әбден ет пiстi деген уақытта түсiрiп, дем алдырып, буы 

бұрқыраған, қазы-қарта иiсi аңқыған, сырлы табақ үйме болып толған табақты 

дастарқанға жәймен әкеп қойды. өзi уақ етiп турады, тұздығын құйды. Ата-

қайнағалар алыңыз дедi. өзi де табаққа қолын салып отырды. Алыңыз, 

алыңызды қайта-қайта айтып жатыр. Iнiлерiңiз жоқта келдiңiз, iнiңiз келгенде 

келiңiз деп қайталап айтып жатыр. Сорпадан кейiн ас қайырылды, әйет оқылды. 

Екi ақын рахмет-рахметiн айтып тараған екен. Бұл Мұңал болатын ауылдың биi 

Бәшен Есенжанұлының үйi.  

Екi ақын көп жылдар Бәшендi, оның шаңырағын, Кенже келiндi 

ауыздарынан тастамай айтып жүргендерiн көрдiм. Кенженi жан-жақты мақтап 

елге жайды. Бәшен би жетi атасынан үзiлмей келе жатқан бидiң тұқымы екенi 

рас. Оның үстiне жiгiттiң атын қатыны не аты шығарады деген ғой. Кенже де 

Бәшекеңдей жақсы да жайсаң ағаның атын шығарған жеңгемiз бәйбiше болып 

өттi.  

 

 

 

 

МҰҢАЛДЫҢ ЖЕТI АТАСЫНАН ҮЗIЛМЕГЕН  

БИ АУЫЛЫ 

 

Алшын Меңдалыұлы “Адай шежiресi” кiтабында Мұңал ауылында жетi 

атасынан үзiлмей жалғасып келе жатқан би ауылы бар деп жазды. Жалпы 

алғанда Мұңалда би көп дейдi. Жалғасып келе жатқан би ауыл Әтембек ауылы. 

Олар Әтембек, Абыз, Садуақас, Алдар, Тiлеген, Есенжан, Бәшен билер.  

Алшекең – Тiлеген бидi көрдiм. 1914 жылы қайтыс болды. Сазды деген 

жерге қойылды. Тiлеген жарлы болған кiсi. Кiшi жүз қазақтары Орыс 

мемлекетiне бағынғанда, Жетiрудан Шолақ деген бай адам Жайықтың Шығыс 

жағына қарайтын Байұлы аталатын елге билiк жүргiзiптi. Ел басқаруға сол 

Шолақ Байұлы болатын Сұлтансиық, Берiш, Шеркеш, Ысық, Таз, Адай жёне 

Есентемiр руларынан бiр-бiрден би алыпты. Сонда Адайдан би болып Тiлеген 

Алдарұлы барыпты. Кейiн Тiлеген айтыпты деген сөз бар. Құдай Шолақтай 

абырой мен бақ, перзент берсе, бай болу мақсат емес екен. Дәулет жолдас емес, 

абырой мен бақыт жолдас дептi.  
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Тiлеген Адайлар орыс патшасына көнгенде әуелi Түпқараған, кейiн 

Райымбердi болысына правитель болады. өзақ жылдар болыстық правитель 

болғаны үшiн Петербургке шақырылып хорунжи мен поручик атағының 

бiреуiн алған. Сонымен бiрге орден, медаль алған. Қазақтар бұны шен деп 

атаған. Патша үкiметiнiң бұлай атақ беруi бұратана халықты билеудегi саясат 

болса керек.  

Осы сөз болған Әтембек және Берiш Бегалы билердi ел Жеруiк, Әтембек, 

Керiк Бегалы дептi. Бiр сапарда осы екi би Шеркеш Мақаш правитiлдiкiне 

қонаққа бармақ болады. Бұл хабарды Мақаш естiп Жеруiк пен Керiктен әрi 

қорқып, әрi сыйлау үшiн жаңа жұртқа ауылымен көшiп қоныпты. Жаңадан 

ауыз су үшiн құдық қаздырады. Тап-таза ауыл. Әтембек пен Бегалы жолдас, 

қощыларымен келiп түседi. Мақаш сыйлы қонақтарды жақсы қарсы алады. 

Мақашта ешқандай кемшiлiк жоқ сияқты. Ойлағандай әзiрлiкпен дастарқан 

жасалған, бәрi бар. Биязы келiн күрең шайды қонақтар қолына еппен бередi. 

Әтембек шайдан бiр ұрттап, қайта дастарқанға қоя салады. Мақаш бәйек 

болып, Әтеке, не болды. Кеше ғана осы жаңа жұртқа көшiп қондық. Құдықты 

жаңа жерден қаздық, ауыз суды сол құдықтан әкелген, iшiңiз дей бередi. 

Әтембек жоқ iшуге болмайды, шайдан шуаштың дәмi шығып тұр дейдi. 

Мақаштың ауылында жақын ағайыны 92 жасқа келiп жатқан бiр инабатты шал 

бар екен. Мақаш соны шақырып бұл қалай болды, қонақ қайдағы шуашты 

айтып отыр деп қиналады. Сонда келген шал апырай неғылған жансың. өтiрiк 

айтуыма болмас құдай бар ғой, менiң 3-4 жасымда осы жерден қой тоғыту үшiн 

олақ қазылып қой тоғытқан едi. Мен қазiр 92 жасқа келдiм. Одан берi 88 жыл 

өттi. Қанша көп уақыт өтсе де жер астындағы суда дәм кетпейтiн болғаны ғой 

дептi. Әтембектiң бiлгiрлiгiне бәрi тәнтi болады. Бекерге жеруiк Әтембек 

аталмаған би болғанына Мақаштың көзi жеткен. Қайтадан басқа жақтан су 

алдырып шай, суын берiп, ат мiнгiзiп, шапан жауып екi бидi аттандырған екен.  

 

ҮШ НАЗАР ТУРАЛЫ 

 

А.Меңдалыұлы “Адай шежiресi” кiтабында Адайда айрықша бай үш 

Назар болды дедi. Бiрiншiсi Мұңалдың Жары Назары. Үш Назардың қай-

қайсысы да өзiне тән адамгершiлiк, табиғи дара дарын қасиеттерiмен танылып, 

тарихи шежiре беттерiнде, ұрпақтар санасына ұялап жалғасып келедi. Жары 

Назар байлығымен бiрге иманды, иманжүздi пенделер шоғырынан шоқтығы 

биiк көрiнген. Пейiлi кең, ырысы шалқар, шарасынан асып-төгiлiп жатқан 

игiлiктермен iзгiлiктерге астамшылық пендешiлiк танытпаған, сабырға 

жүгiнген Жары Назар, халық санасында ұмтылмастай орныққаны ақиқат. 

Алланың iсiне, халық мұңына кiршiксiз адал болуды, өзгенiң сабақты инесiне 

ниет қылмауды мақұлдаған. Осынысымен исi Кiшi жүздiң құрмет, сыйын 

қапысыз иемдегенiне тәнтi етер дәйектемелер жетерлiк. Елiмiздiң “Қыдыр 

көрген, қыдыр алғысы, ықылас ниетi дарыған Назар” деп айрықшалағаны да 

осы Назар. Назардың байлығы да, батырлығы да, билiгi де, топты 
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тамсандырған адамгершiлiк абыройы да исi қазақтың сол тұстағы адамдарына 

әбден танылды.  

Жары Назар табалдырығынан түн мезгiлiнде иман жүздi, тахуа, құдайға 

құлшылық ету тәрбиесiне ниет құлатқан, дiн иесiне тән киiнген ақсақал аттаған 

екен. Қонағын төс түйiстiрiп көрiсiп қарсы алды.  Аппақ киiмдi, ақ күмiстей 

сақалы төгiлген қонақ бейтаныс болғанмен Назар көңiлiне тым жылы болды. 

Суыртпақтап тартылған әңгiме бiрте-бiрте өзара түсiнiскендiктi байқатты. Көп 

сөйлестi екеуi, қонақ жүруге рұқсат сұрады. Рұқсат бiр Алладан дедi Назар. 

Қонақ: Құдайдың сүйiктi құлы мың-сан болса, соның бiрi екенсiз. Құдай 

өзiңе Қыдырмен ұшырасуды жазса қайтер едiңiз?  

Назар: Құлшылығымды құлықтап, ризашылығымды арнар едiм. Қонақ: 

Жай қолыңды, Құдайдың кездесуiн жазған қыдыры қасыңда, батасын ал! Назар 

қолын жаяды. 

Қыдыр: – Бұл ғаламдағы Алла пендесiне тиесiлi жақсылықтар барша 

ұрпағыңызға бұйырсын. Екi дүниенiң абыройы тисiн, сiзге. әумин! Назар қос 

алақанымен жүзiн сипап өткенде, қасында тұрған пенденiң iзiм-қайым 

болғанын бiлдi.  

Назар: “Қыдыр... Iлуде бiр пендесiне кездесу жазылған қадiр-қасиеттi 

кие. Кездескенiмдi жария етсем асылық болар. Төңiрегiм тегiс аман, молшылық 

пен кiсiлiк болса, жамағат сезiнер, бiлер, сүйсiнер”. Әйтсе де уақыт өте келе 

қыдыр көргендiк, қыдыр киесi дарығандық Назардың iс-қимылынан, қадыр-

қасиетiнен, ұрпақтары мирасынан шырай берiп, шындық шынықтыра бердi. 

Осылай Қыдыр көрген Жары Назар атанған екен, атанып келедi, атана 

беретiнiне сенемiн.  

Қыдыр көрген Назардың төрт баласы Тастемiр, Майлан, Шотан, 

Құдайберген әкесiнiң қасиеттi де ақылды iсiн жалғастырды. Шотаны ел 

қорғаған батыр, Майланы бай сахи, Құдайбергенi би, Мәтжан би, Тастемiрi 

малға да, басқа да (адам) бай 17 ата ру Тастемiр болды. Кешегi ел бүтiн (1917 

жылға дейiн) заманда 800-900 үйге толған екен. Жары Назарға байланысты 

ұлағатты үлгi боларлық та сөз көп, бәрiн айтып тауыса алмаспын, осымен 

доғарайын.  

Екiншi Жаңай Қожаназар мал басымен, адам өсу жағынан Адайда Жары 

Назардан соңғы орынды иеленген, жан-жақты дүркiреген бай болғаны елге 

белгiлi. Жаңай бес арыс. Соның бiрi сөз болып отырған бай Қожаназар. 

Қожаназардың жетi баласы болыпты. Алшын шежiресiнде Қожаназар, оның 

ұрпақтары туралы өнегелi iстерi жөнiнде мол қамтылып сөз болған. Одан басқа 

да кiтаптарда, газеттерде көп жазылып жүр. Алшекең кiтабында Қожаназар 

жуас, момын адам болыпты. Iлкi уақыттарда Тоқабайдың балалары 

Қожаназардың малын керек кезде алып жей берiптi деп жазды. Қожаназарға 

баласы Таған Жем өзенi бойында Тоғай деген жерде ас берiптi. Астың 

болатыны туралы бiр жыл бұрын сауын айтып хабарлапты. Бiр мың үй тiгiптi. 

Екi мың қой сойылыпты. Асқа Кiшi жүз жиналыпты. Оның ханы 

шақырылыпты. Хан пәуескеден түскен жерден үйге дейiн ақ киiз төсеп, хан 
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оның үстiмен келiп үйге кiрiптi. Сондықтан Тоғай жерi Ақкиiзтоғай аталып 

кеткен. ұлы бәйгеге 500 ат қосылыпты. Бiрiншi бәйгеге 100 ат тiгiптi. Бұдан 

кейiн  бәйгi тiккендi естiмедiм.  

Ескелдi Саназар мал басы байлығы жағынан ана екi Назардан орта 

болмаған. Батыры көп, батылы көп ауыл болыпты.  

Қарабала деген өткiр сөздi биi болған. Батыр Тұрмамбет те осы ауылдан. 

Амангелдi – Торғайға Әлiби Жангелдиндi Маңғыстаудан аман-есен бастап 

барған осы ауылдан Қаражан Тасымұлы екен. Мезгiл күз күнi көрiнедi. 

Кетiктен шығып ел аралап жүрген ёкiм-қаралар самал жамыраған мезгiлде 

Саназар үйi сыртынан сөйлес дейдi. Адамдар шығып қонақтарды жылы қарсы 

алады. Қонақтар үйге кiредi. Жетi қанат әдемi ақ үй. Үйдiң iшi әдемi 

безендiрiлген. Ағаш үйге қажеттi барлық сән-салтанат жасалғаны көрiнiп тұр. 

Екi қатар етiп шарқыттан дастарқан жайды. Үш қатарланып қойылған әдемi 

сандықты келiндер кiлтпен аша бастағанда, сандық дың етiп бiразға дейiн ән 

салды. Қандай сүйкiмдi. Үш ондық шам жарқырап үй iшiне сән беруде. Шай 

келдi. Заманындағы дастарқанға керектiң бәрi бар. Шай iшiп қонақтар әбден 

жайласты. Сөз одан әрi жалғасып жатыр. әкiмдер Санеке, бағып жүрген 

малыңыздың жағдайы қалай деп сауал тастады. Олардың ойының не екенiн кiм 

бiлген. Сонда Саназар бай айтқан екен. Мен қой бақтым, мал бақтым. Ал, 

сiздер “ой” бақтыңдар. Ой да айналып қойы, малға келедi екен ғой дептi. Ой 

дегенi әкiм болдыңдар дегенi. “Байда 40 кiсiнiң, ханда 40 кiсiнiң ақылы бар” 

деген бар. Саназар жазда Жем, Сағыз өзенi бойын жайлап, қысқа қажеттi азық-

түлiк жёне бұйымдарын қала базарларынан алады екен. Қысқа қарай Үстiрт 

Есенқазақ түлейi, Маңғыстау қара ойы, Шағадамға дейiн барып, малы ешқашан 

жұтқа ұшырамаған. Бұл ауыл адамы өсу жөнiнен екi Назардан аз екенiн 

айтқаным жөн. Оңтүстiк Үстiртте Ескелдiнiң 14 кiсi жерленген Қожақазған 

жайлы жерi, суында өте үлкен де биiк тамы бар. Есенқазақ түлейiнде 

Шұбартай-Терiскендi жерiнде Ескелдi бабаның аппақ күмбез тамы бар. 

Жерiнде тас жоқ, бұл жерден кез-келген адам бұндай тамды сала алмаған екен. 

Бұл көзбен көргендерiм.  

 

ҰЛТТЫҚ САЛТ-САНА ТУРАЛЫ 

 

Ата-бабалар ұлағатты да тәрбиелiк сөздерге әркез тоқтап, мезгiлiнде еске 

салып отырған ғой. “Үйiңде қартың болса жазулы тұрған хаттай, үй сыртында 

төбе болса ерттеулi аттай” деген екен. Қартың болса дегенi әкең болса дегенi. 

әкенiң көргенi де, бiлгенi де, көңiлге түйгенi де көп. Тек оны тыңдап iске 

асыратын бала-келiн, немересi керек.Оларды да елде жоқ демеймiн, бар. 

Дегенмен ата-енеден бөлек болуды қалайтын келiндер де сирек болса да 

кездеседi. Тiптi қарттар үйiне тапсыратындар да жоқ емес. Япырай, өзiңдi 

жарық дүниеге келтiрген, бәлиға жасқа жеткiзген, өмiрдегi бар жақсылығын 

саған арнаған әке-шешенi өлер алдында “осылай қорлаған” бала-келiннiң 

Құдайдан үмiтi бар ма екен? Сен де шал-кемпiр боласың. Бала-келiндi боласың. 
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“Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер” деген мақалдан қалай қорықпайсыздар. 

Жiңiшке жолды келiндер-ау, ата-ене саған ұзақ жолдас емес қой, бес-он жыл 

шыдай шүйiркелесiп батасын алып, ұзақ сапар, ақ жолға салсаң қандай жақсы. 

өз көңiлiңде де, Құдай алдында да, жолдас-жоралар алдында да ата-ана үшiн 

бiр iс тындырғандық-ау сезiм ұялар едi. “Жаман бала жақсы әкенiң төрдегi 

басын есiкке әкелер, жақсы бала жаман әкенiң есiктегi басын төрге шығарар” 

деген бар. Бұл өлi үшiн де, тiрi үшiн де керек. Бала-келiн үшiн жаман әке, 

жаман шеше болмайды. “Жаманнан жақсы туады адам айтса нанғысыз, 

жақсыдан жаман туады бiр терiге алғысыз” дейдi.  

Бiр жақты сөз ете бергенiм жөн болмас. Пайғамбар жасынан өткен, басын 

ақ қырау шалған, қалтылдаған шалды қазына болар жастағы шал дейдi. 

Шалдың оған лайық болғанына не жетсiн. Ендi оған не керек, бала-келiнi, 

немере-шөберелерi аман-сау өсiп-өне берсе, тiлегi сол болса болады ғой. 

Байбақты Сырым биге, Малайсары би өнегелi көп сөздерiнiң бiрiнде айтқан 

екен. Мен жетпiске келгенде жетi түрлi пәлеге жолықтым: асусыз тауға 

кездестiм, өткелсiз көлге кездестiм, далада жалғыз болдым, адырайған балаға, 

ажырайған келiнге, кекiрейген қызыма кездестiм дегенде, Сырым би асусыз 

тауға кездессеңiз қолға таяқ ұстаңыз ол да себеп болар, өткелсiз көлге 

кездессеңiз көзге шел енген екен, жалғыз қалғаныңыз қатарыңыз азайған екен. 

Ал, адырайған балаңызға, ажырайған келiнге кездессеңiз, оларға үндемей тiрек 

болыңыз. Осы айтқаныңыздың бәрi пырақ қой. өлiм деген бәрiмiзге ортақ тұрақ 

қой деген екен. Сөз басында Малайсары би Сырымға жасың 70-ке жетпесiн 

дегенi бар. Оған Сырым бұған мен түсiнбедiм деген. Малайсары би Сырымға 

батасын бере отырып, мен саған бiр жетпiс емес, екi жетпiс берер едiм. Жаңағы 

айтылып өткен жетi пәленi көрмей кетсiн дегенiм едi деген екен. Озса қазақ, 

қалса Кiшi жүзге ортақ ай мен күндей би бол. обал мен сауап жолдасың болсын 

деп бата берiп аяқтаған. Сырым Датұлы – Байұлы – Сұлтансиық. Байбақты 

болатын рудан. Малайсары биден алған батасына сай әдiл би болып өткен 

қазақтың айтулы билерiнiң бiрi болып тарихтан орын алды. Бәрiмiз би 

болмалық. Бiрақ “Болмасаң да ұқсап бақ” дегендей үй iшi- отбасының бiрлiгiн, 

тыныштығын сақтауға үлес қосалық шалдар-ау. Сондай-ақ бөлек үй 

тумаласыңның, балаңның, қыз-күйеудiң аман-саулығына, бiрлiгiне тiлектес 

болалық.  

Жиендер бар, жегжат, жұрағат, жолдас-жоралар бар, бәрiнiң де аман-

саулығына тiлектес болайық. “Сүйек жегжат сүйенiсiп күн көрер, ауыз тамыр 

айтысып артығын алар” деген де бар. Соңғысы сирек кездесетiн жәйт болар.  

Кеңес үкiметiнiң ата-баба жолынан ада еткен 74 жылы өттi. Мен ата-

бабадан келе жатқан бiрқатар жол-жоралғыны еске салғанда, жаңа заманда 

жаңаша ойламасын, мёдениеттiлiктi дамытпасын, арғы заман дағдысына 

байланып қалсын деген пiкiрден аулақпын. Бiрақ осы арғы заманда әке-шешеге 

келiн-баланың ылтипаты мен мiндеттiлiгi тiптi жоғары болған ғой. Мысалы 

“шешеңдi Меккеге үш рет апарып келсең де бiр түнгi ұйқысын, ақ сүтiн ақтай 

алмайсың” дейдi ғой. Осы сөзде қанша терең мағына жатыр. Ақ сүтiн берген 
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ана қымбат. Сондықтан оларды сыйлап өту бәрiмiзге де, бәрiңе де мiндет.  

Кейбiр қолайсыз да, қолайлы сөздердi де еске алудан келетiн зиян бола 

қоймас.  

Қатын-бала қамы үшiн Хиуаға базарлап баруға әзiрлiк үстiнде (әрине екi 

айлық жол) жiгiт әйелiне ескертiптi. Мына енеңе күн сайын өкпе мен бауырды 

майға қуырып бере бер. Сонда мен келгенше өлер дептi. әйелiнiң шешесiн 

жөндi бақпайтынын жiгiт аңғарып бiлiп жүрсе керек. Әйел енесiне күйеуi 

айтқандай етiп қуырып бере бередi. Содан екi айдан аса жүрiп жiгiт келсе, 

шешесi бұрынғы өзi бардағыдан да толық, өңдi болыпты. Жiгiт сонда ақылы 

тайыз әйелiне қарап, мына түрi ретiне қарағанда ендi көп ұзамай өлетiн болар 

деп жүре берiптi. әйелi оған мәз болып қалған көрiнедi.  

“Екi ешкiсi бардың айраны бар, екi қатыны бардың ойраны бар” деген 

екен. Бұл мақал-мәтелден мал өсiрудiң дұрыс екенiн көремiз. “Малдының бетi 

жарық, малсыздың бетi көн шарық” деген ғой. Ал, екi әйел алуда 

ойланыңқырау керек. Бәр-бәрiн айтып жату маған ұят та, әрi ерсi болар. “Екi 

қатыннан туған бала екi рулы ел” деген екен. Бәйгеге қосқан екi атты әскер бар, 

екi шешеден 4-5 жiгiт әрқайсысы өз атын оздыру үшiн тартқан. Яғни шешеден 

туғанына қарай бөлiнген ғой. Содан шыққан мақал бұл. “Қазақтың осы жер 

дегенi көш жер” дейдi. өйткенi жолаушы әлде мал қараған адам, пәленшенiң 

ауылы қайда екен десе, мына осы жер дей салады ғой. Шынында ол көш жер 

(20 шақырым) болады. “Байлық қолдың кiрi” деген сөз бар. Көп малың бiр бұлт 

астында кетiп жоқ болады. жұтайды. “Батыр бiр оқтық” дейдi. Бұған түсiнiк 

қажет болмас. Жолкештi болмаған бiр әкелерiмiз Бозашыдан Жемге барамын 

деп кетiптi. Содан Бейнеуге жақындағанда Борқұдық – Сайқұдықтағы Ащыағар 

аталатын ағысқа келiп, аты Ащыағардан өтпей, өзi де ағып жатқан судан қорқа 

соғып керi ауылға қайтып келiптi. Ауылдағылар пәленшеке, тез қайтып келiпсiз 

ғой, Жем бойы аман ба екен десе “иә, Жем деген Жемiңдi де көрдiм” дептi. Бұл 

содан қалған мақал. Артынан естiсе бұл кiсi Жемге бармай Ащыағарды Жем 

өзенi деп қорқып өтпей қайтып келген екен.  

“Азамат (алып) анадан,  

Ат биеден” деген екен. 

Әйел мен еркектiң отбасында, жұбайлық дәуiрiнде әрқайсысының ерте 

кезде орны қандай болған, кейiнде, қазiр қалай болуда, қалай болу керек. 

Осыларға тектес жағдайларға жалпылама шолу жасауым қажет.  

Бiздiң ел XIX ғасырдың 1917 жылына дейiн көшпелi жағдайға сәйкес 

салтанатты да, бақытты өмiр кешкенiн бiлемiз. Бiреулер айтып жүргендей 

әйелдi қор тұтты, күң еттi, қалың мал берiп сатып алды. әйел үстiне тоқалдыққа 

бiрнеше әйел ала бердi. әйелде ерiктiлiк болмады. тағы тағылар айтылды. 

Малмен өмiр сүрiп көшiп жүрген кездерде бәйбiшесiнiң бала бағып өсiрiп, үй 

жиhазын жөн ұстап, қонағын күтуге және азаматына мал бағуға, оның өнiмiн 

алуға көмектесуге күшi жете бермедi. Осындай өмiр талабы бойынша бәйбiше 

әйелi, өз жарына екiншi тiптi үшiншi әйел алуға кеңшiлiк еттi, дәлiрек айтқанда 

рұқсат еттi. Кейбiр ақыл есi бәйбiшiлер өзi араласып та әйел алып берген де 
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жағдайлар болған көрiнедi.  

Әйел үстiне әйел алудың екiншi бiр түрi де ақылға қонымсыз емес 

сияқты. Бәйбiшесiнен бала көре алмады. Бiраз уақыт күттi. 25-30 жас артта 

қалды. Екеуiне де ұрпақ керек-ақ. Бiрақ, Алла iсiне не жасасын. Екеуi ойлана, 

ақылдаса келе екiншi, үшiншi әйел алуға мәжбүр болған. Алды да осы 

әрекеттер арқасында ұрпақты, балалы болған екен. Мен өз көзiммен көргенiмдi 

еске алайын: Қызан ауылында руы Кеще Жары ӘмiрҮлы Құлмұхан деген ағам 

болды. Қажырлы да қайратты би аға едi. Бәйбiшесiнен балалы бола алмады. 

Кеңес үкiметiнiң әйел үстiне әйел алуға қатаң шара алып тұрған кезi ғой. Соған 

қарамастан тәуекел етiп жас әйел алды. әңгiме сөз көп болды. Ол қой баға 

бердi. Сөйтiп жүргенде ұлды да, қызды да болды. ұлдарына Қасқыр, Түлкi, 

Қоян, Амангелдi деп, қызына Балым деп ат қойды. Балалы бола алмаған, 

баласы тұрмаған адамдар осылай жағымсыздау ат таңдау ертеден бар. өзi 

дүниеден өттi. Жеңгемiз бар. ұлы ұяда, қызы қияда. Бұндай жағдайда екiншi 

әйел алуды дұрыс емес деуге ауыз бармайды. Қалың малға жас қызбен әйелдi 

сатып алды деген пiкiр менше артықтау айтылған сөз. Бұл сөз “Құрыққа сырық 

жалғау” болып табылады. Шынында қалың малсыз қыз ұзату болды деп айта 

алмаймын. “Қалың малсыз қыз болса да, қадесiз қыз болмайды” деген екен. 

Көбiрек мал берiп қайта үйлену әйелi өлген адамдарда болды. Бұл да өмiр 

қажеттiлiгi. Ал, сиректеу болса да байлардың, қажеттiлiгi болмаса да малды көп 

берiп жас қызға үйленгенiнде жоқ деп айтсам, ол өзiме қиянат болар, көзi ашық 

адамдар оған сенбес те. Боямалап бәрi қалың малға сатып алып үйлендi деген 

пiкiрден аулақ болған жөн. Таза қалың мал берiп үйлену, үй болу ата-

бабамыздың ертеден жасап келе жатқан жолы. Қалың мал берiп алынған 

келiнмен бiрге оның әке-шешесi қызын жасаулап ұзататын. Еншiге қызына мал 

да беретiн. Тiптi сиректеу болса да қызына Ақ отау тiгiп, ырғап-жырғап ұзатқан 

екен. Қорыта айтсақ қалың мал берген құдадан, қыз ұзатқан құданың шығыны 

көп болған. Қалың мал туралы өңiн айналдырып айтып елдiң, қанына сiңiрiп 

кеткен қызыл үкiмет ендi жоқ. Ендi үйлену мәселесiндегi көңiл күйдi түбiрiнен 

өзгерту керек. Реформалау қажет. Елдiктiң бiр қыры әлде негiзгi қыры үй болу, 

үйлену болып табылады. Құда түсiп қызықтап, қыз ұзатып той жасап, ойын- 

күлкiмен, ел салты сыңсу әдетiмен өмiрде бiр рет болатын үйленудi қызықтау 

қыз балалар үшiн бақыттың бiрiншi бастамасы дер едiм. Одан әрi қыз күйеудiң 

ауылына негiзгi шаңыраққа жақын келiп көлiктен түсiп, жеңгелердiң ұсынған  

пердесiн алдыңа ұстап қаптаған қыз-келiншек құрметiмен ауылға келiп, 

алдыңнан ене-жеңгелердiң шығып шашу шашып бетiңнен сүйiп жаным, 

сүйiктiм деп жатса төбеңiз көкке жеткендей болады. Одан әрi отауды сол кеш 

түнi ере келген құдағиларға қонағасы, келiнге қонағасы, жиналған жастар үшiн 

отырмақ деп аталатын таң сәрiге дейiн той болған, келесi күнi ұлы той. көп ақ 

отаулар тiгiлген. Мал сойылып жатыр. Шайдың жабдықтары жасалып жатыр. 

Жiгiттер мен қыз-келiншектер қаптап жүр. Бәрi де қызылды-жасылды киiнген. 

Қандай әдемi, сәндi десейшi. Ақ отауларда жыршылар ән мен жырды төгiп 

жатыр. Ақсақалдар әдейi әзiрленген жетi қанат үйде әңгiме-дүкен құруда. Ауыл 
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айналасы қаптаған ат, адам-қараға толы. Тойға әдейi шақырылып келетiн 

ақсақалдар, құда-жегжаттар да болды. Той жасаушының қадамындағы ел тойға, 

қызыққа шақыру iздемей-ақ шашуымен шұбырып келе бередi. Дала кең, 

халықтың да, той жасаушының да көңiл-күйi де кең. “Кеңге кең дүние” деген 

ғой. Қыз-келiншектер көрiнiсi қандай әдемi. Басында қамқа немесе үкiлеген 

бөрiк, қызыл бешпент тiзесiне түскен, аяғында шоқайма етiк көк садырлаған, 

белiнде қызыл шарқат. Құлағында сырғасы, өңiрiнде ып-ықшам өңiржиек, 

қолының саусағында бiрнеше сақинасы бар. Сөйлегенде сөзi бал татыған қыз-

келiншектерге жастардың көңiлi аумай тұра алмаған. Сыпайы киiнген 

“сарқарын” әйелдер үлкен сырға, омырауын жапқан көлемдi өңiржиек, 

саусағында қос бауырдақты қос жүзiк, басында термелi жаулық, белiнде қызыл 

белбеу, ұзын бешпетiндегi шашбауы сылдырлап келе жатады. Қара көз қыз-

келiншектiң де, сарқарын әйелдердiң де қолаң шашы қап-қара болып 

сауырынан төменiрек түсуi сымбаттылықты нығайта түседi. Айтылып отырған 

сақина, сырға бәрi-бәрi де алтыннан, күмiстен зергерлер қолынан жасалып 

әспеттелiп әшекейленген. әйел заты көйлектi аяғының қызыл асығынан жоғары 

кимеген. Ажырая күлмеген. Осының бёрi сән-салтанат, әдептiлiк негiзiн 

құраған.  

Тамақ жеткiлiктi, iшiмдiктен басқа iшiлдi. Бәйгiге ұлы бәйгi, ошақ басы, 

тай бәйгi болып қызықтады. Қыз қуу, күрес, сиректеу болса да әйел күрес 

болды. Жыршылардың айтысы болды. “Ел ағасыз болмайды, тон жағасыз 

болмайды” деп аға ақсақалдарға шапан жабылады. “Тойға барсаң тойып бар” 

деген мақалды да еске сала кетейiн. Тойдың негiзгi бөлiмi осылай аяқталуға 

жақындап келедi. Орамал бәйгi алып ауыл айналасында жастар шауып жүр. 

Аударыспақ болып жатыр, шауып келе жатып жерден теңге алу бәсекесi де 

болуда. Күн кешке айналды, тарқау керек деп бiр беделдi аға дауыстады. 

Дұрыс-дұрыс деп қошеметтеушiлер де табылды. әлi ерте ғой деген жастар да 

болды. Сонымен “топ тарқатар” орамал берiлдi. Тойға келген көп аттылы 

адамдардың ауылына қайтатын бағытына қарай 2-3 бағытқа орамал берiлдi де, 

бүкiл аттылар қуа жөнелдi. Той тарқады. Ендi жиналған көпшiлiктен ағайын-

туған, жегжат-жұрағат, қатарлар келiннiң қолынан шай iшуге отырды. 

Салтанатты шай берiлiп жатыр. Келiнге көрiмдiк үйiлiп жатыр. әйелдер бөлiсiп 

алып жатыр.  

Беташар туралы өз алдына сөз. Тойдың, келiн түсiрудiң ең үлкен қызығы 

“беташар”. Беташарда әсiресе тойға келген әйелдер жағы түгел жиналады. 

Ығы-жығы айқай-шумен қызықтайды. Беташушы жыршы жаңа түскен келiнге 

бар жақсылықты аямай төгiлтедi. Жақсы келiн болуға арналған сөздердi 

айтады. Ата-енеден бастап қайнаға-қайын, абысын-жеңеше, апа-қайын сiңiлi, 

нағашы-жиен, құда-құдағай, жұрағаттар, ауыл ақсақалдарына көпшiлiкке тiзе 

бүктiрiп сәлем еткiзедi. Бәрi шашу шашады. Келiннiң қолтығын сүйеген 

сүйкiмдi келiншектер келiндi өз орнына апарады. Жеңгелерi одан әрi үйретедi, 

жалғастырады. Енесi үйретедi. Келiн ешкiмнiң атын атамаған. Бұл әдептiлiктiң 

негiзiнiң бiрi. Ерте тұрып, кеш жатқан. Сәлемiн жазбаған. Айта кететiн бiр 
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қызығы келiн балалы болғанға дейiн төркiнiне бару жөн саналмаған. Осылай 

келiн үйренiсiп үй болып кете берген заман да болды.  

Кеңес үкiметiне дейiнгi замандарда ажырасу-айырылысу деген ерлi-

зайыптылар арасында болмаған. әрине мүлде болған жоқ деу де артық болар. 

Iлуде бiр ажырасып кеткен хабар шықса оқиға саналған, шошыған. Ақ некенi 

бұзған қандай қара жүрек деген. Ақсақалдар ақылын тауып қайта қосады екен. 

“Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйiрiн тапқасын” деген осындайда айтылған. 

Екi жасты қосқанның жаны жаннатта болар, айырғанның жаны тамұқта болар 

деген екен. 

 Ертедегi тәрбие жолы осылай. Бұл тәрбиенiң негiзi ислам-мұсылман дiнi 

заңы Құран кәрiмде жатыр. Ислам әр кезде жақсылыққа, бiрлiкке, татулыққа, 

дұрыс болуға үндеген, қажет тұстарға алдын-ала сақтандырып та отырған. 

Соны басшылыққа алған ұлыларымыз бүтiндiк, бiрлiк үшiн “баланы жастан” 

деумен қатар “бақпаса мал кетер, қарамаса қатын кетер” деген екен. Руы Мұңал 

Жары, Кiшi жүз ақындарының ақындық жол көрсеткен атақты Абыл 

Тiлеуұлына ағайындар келiп, жеңгемiздiң жасы орта жасқа толды, әйел алып 

берелiк деп ұсыныс айтыпты. Сонда Абылекең: отырған қарсы алдымда 

Қанымай-ым (әйелi) Артығалы, Ашығалыдай ұл туған, Қырмызы, Қытайыдай 

қыз туған, Қанымайдан басқа танымаймын деген екен. Ендi Абылекеңе не 

айтсын, ағайындар жым болыпты. Көп әйел алу, мансап қуу жақсыларда, 

ақылдыларда бола бермеген. Алғашқы құда түсiп бата оқып қыздай қосылған 

жарынан басқаны артық санамаған, “көрiнгенге көз салуда өз көңiлiн тоқтата 

да, билей де бiлген екен”. әрине ол заманда Абылдан басқалар да үлгi алған 

болса керек. Жақсылар айтқан асыл сөздердiң негiздiлердiң негiзгiсi “қайтып 

келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман” дептi. Осы мақал қай заманда да 

күшiн жоймақ емес.  

Кеңес үкiметi “әйел теңдiгi” дегендi ала келдi. Ермен әйел тең. Бұрынғы 

әйелдi кем санау түбiрiнен жойылсын. Құда түсiп, қалың мал берiп үйлену 

тоқтатылсын. Үй қожалығы екеуiне тең болсын. Айырылысатын жағдайда бала 

да, үй де әйелде қалуға заң ыңғайлады. әйел қайда барады, қайда жүредi, өзi 

бiлетiн болды. Хақы бар деп ермен теңдедi. Ақылды әйелдер осы 

айтылғандарға көше қоймағанын алдын-ала айтуым керек. Бiрақ әйелдер 74 

жыл бойы осы бағытты ұстады. Күйеуi, бала-шағасы бар әйелдер обкомның 

секретары, аупартком секретары, ауатком бастығы үлкен iрi жұмысы көп 

мекемелерге бастық болды. Бұл әйелдердi облыс, аудан басшылары олардың 

келiсiмiнсiз ол қызметке қойған жоқ. әйелдер келiстi, ұмтылды. Осындай 

қызметте болған қыздар күйеуге шыға алмады. Тiптi келiсетiнi сiрә ғой. өзi 

ұмтылды. Ер адам iстеген бастықтық жұмысты мен неге iстемеймiн деген де 

болар. Қызметтiң аты қызмет, жауапкершiлiк бар. Кеңседе, жиналыстарда көп 

отыру заңдылық. Командировкаға аудандарға, ауылға көбiне ұзақ мезгiлдерге 

бару керек. Бiлiм жетiлдiретiн 3 айлық, 6 айлық, бiр жылдық оқуға Москва, 

Алматыға бару керек. Ел басқарушылардың бiрi болғасын ер болсын, әйел 

болсын оның баратын да, жүретiн де жерi өте көп болатыны  әркiмге де белгiлi. 
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Ол адам дем алу да керек, жылына 24 күн курорттарда дем алып қызықтау да 

керек.  

Ал үйде отбасында кiм болады, кiм қаладыға келсек, қағаз жүзiндегi үй 

қожасы ерi (еркегi) қалмаса кiм қалсын. Сұрап бұйымшылап жақын-

жуықтардан адам әкелiп уақытша итшiлеп дегендей жағдайлар жасайды. Олар 

кейде келедi де, бiрақ келуiнен кетуi тез болып шығады. Ер адам да бала, үй 

бағып қанша отырады. Осындай әйелдердiң ретсiз қызмет, тiптi қызмет 

сылтауынсыз жүрiстерi төменгi буында да, кез-келген отбасында кездестi. Әлгi 

“қызға қырық үйден тыю” деген сөз келiншек пен қызға ортақ едi ғой. Ол 

жайына қалды. Мен әйелдердiң обалына қала алмаймын. Орнымен жүрiп-

тұрып жатқандары да көп болу керек. Менiң айтып отырғаным ёйел теңдiгi 

дегендi кеңес үкiметiнiң жөндi-жөнсiз асыра сiлтеп адастыруға бағытталған 

саясатын еске алып отырмын, оның түбi неге әкелiп соқтырғанын айтпақпын. 

Бiр отбасында тең екi қожа. Балалары да оларға қарап өстi. Олардың iстегенiн 

iстедi. Жанжалдаса қалса оның соңы айырылысуға, ажырасуға соқтырды. 

Айырылысу етек алды. Осы келеңсiз құбылыстың бастауы әйел теңдiгiнен 

басталады. Құда түспеген, ата-анасының қызына “ақ жол тiлеген батасын” 

алмаған мұсылманға, қазаққа жат қылықтан болды. Орыс болудың бастамасы 

негiзiнен осыдан басталғаны анық. Айырылысу соты болғанда ер адамды 

орынсыздан орынсыз әйелге жығып бергенiн көрдiм. Мен әйелдi сыйлаған, 

құрметтеген, жақтаған да адаммын. Оларға кiнә тағу ойдан аулақпын. Тек әйел 

теңдiгi дегенге байланысты қолайсыз көрiнiстерден азғана еске алдым. Кеңес 

үкiметi болсын, басқа үкiмет болсын табиғи ер-әйелдiң жаратылысына сәйкес 

өз орны бар емес пе? Құдай тағала 18 мың ғаламды жаратқанда әрқайсысының 

өзiне тән өмiр сүру жолдарын белгiлеген. Пайғамбарымыз ислам дiнiндегiлер 

жолын, Құдай жолын iске асыруды Құран кәрiм iлiмiне сай уағыздаған. Қазiргi 

заманда әйел күндiз жұмыста болып, кешке қарай үйiне келiп бала-шағаның 

қамын жасаса – бҮл әйел адамға лайықты емес пе. Әйелге осылай қатып қал, 

отбасы, ошақ қасы бол деуден мүлде аулақпын. Театрға, ойын-сауыққа бар. 

Кина-картинаға бар. Телеэкран, радио тыңда, кiтап, газет-журнал оқы. Бiлiмiңдi 

жетiлдiр, мамандық алу мiндеттi, қатарларыңмен қыдыр. Шақырғанға бар, 

шаққаннан қаш. Қыдырып көңiл көтеру ҚҰдай қосқан қосағың-жарыңмен бiрге 

жүрiп болса өте жарасымды да, лайықты да болары хақ. Ер адамды әуелден түз 

адамы деген. Яғни үй-iшiнен гөрi дала шаруасын, сырт шаруаны бiтiруге бәрi 

отбасының қамы үшiн атқаруға жаратқанға десек қате бола қояр ма екен. Өзiнiң 

мамандығына қарай, iс қабiлетiне қарай қолына түскен жұмыста жүре беруге 

лайық жүре берсiн. Қатын-баласының қамы үшiн жүрсе болды ғой. Айта кетуiм 

керек, бала тәрбиесi ерлi-зайыптының екеуiне бiрдей парыз. “Әкеге қарап ұл 

өсер, шешеге қарап қыз өсер” дейдi. “Ұлың өссе, ұлы жақсымен, қызың өссе 

қызы жақсымен ауылдас бол” деген ғой. Жақсы әйел жаман еркектi бұл 

(азамат) етер. Жаман еркек жақсы әйелдi күң етер. Қандай тауып айтылған сөз. 

Әйелдiң 60 аттан озғаны балалы болғаны дейдi. Дұрыс-ақ. “Ағайын тату болса, 

ат көп. Абысын тату болса ас көп” деген ғой. Өз мәнiн қай заманда да 
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жоғалпайтыны келiндер үшiн керек сөз. Қыз бала қонақ өрiсiң, тiлекшiң. Қыз 

балаңа тiл тигiзбе, қол жұмсама, тек қана үйрет жалықпа. Үйдiң сәнi қыз ғой. 

Қызды оқытың, “қатты қағазды” болсын, одан әрi жалғастырады өзi.  

Кеңес үкiметiнен қалған әйел үшiн кейбiр терiс iстер қазiр жойылуға 

бағытталуда. Жылы леп бар. Бiрақ, ол терiс үгiттiң жаны сiрi. Жаппай бәрiмiз 

болып оған қарсы күреспесек етек ала беруi мүмкiн. Әсiресе қыздың үйi болып, 

онымен қатар мектеп ұжымы болып қыз бала тәрбиесiне көп уақыт бөлiп, көп 

мiндет атқару тиiс. Мектеп әсiресе ауылдық жерде оқымысты коллективi бар, 

жас және орта жастағы мұғалiм әйелдер бар. Ауылда мектептен артық қазiргi 

уақытта тәрбие орны көрiнбейдi. Мектептi жас қыз-жiгiттер үшiн тәрбие орны 

деп түсiнiп көмек көрсете бiлуiмiз қажет. 

Қайталасам ерлi-зайыптының берiк некесi болуы тек қана құда түсуден 

басталса, қыз-күйеу сүйiспеншiлiгi ақиқат бiлiнген болса, ата-анасының ақ 

батасымен аттанса, мiне сонда айырылысу, ажырасу болмас едi. Мемлекет 

отбасынан басталады емес пе. Барлық отбасы бiрлiкте болып имандылық 

орнаса мемлекетiмiз де сондай нығая бермек. Құда түсу арқылы ұзатылу 

әсiресе қызға байланысты. Өзi “белгi” бермеген қызды жiгiттер ала қашпауы 

ықтимал. Құда түсудi талап ету бойжеткеннiң мiндетi болса керек. Кейбiреулер 

құда түсiрiп құда болуға күй-жай жетпейтiнiн желеу етедi. Әркiм өз жағдайына 

қарай жасай берсе әбден болады. Қызын туыстарымен, қатарларымен бiрге 

шай-суын берiп үлкен той жасамай-ақ батасын берiп аттандырса ол неге жаман 

болады. Бiр қарағанда осындай етiп қыз жөнелту осы заманда абзал болуы да 

мүмкiн. Қыз баланың некесiне аса сақтықпен қараған жөн. Ол оның бүкiл өмiрi 

ғой.  

Мемлекетте Елбасы бiр адам болады. Ал, мемлекет отбасынан 

басталатын болғандықтан бiр отбасында бiр қожа ер адам болғаны әбден жөн.  

“Байдың әйелi өлсе төсегi жаңғырар, жарлының әйелi өлсе басы 

қаңғырар” деген екен. Бұл мақал шынында қай заманда да күшiн жоймақ емес. 

Бiрақ ешкiм тiлемейдi, Құдайдың iсi, оған не амал? Осындайда айтылса керек 

“байдың малын шашам, жарлының абыройын ашам” деген мақал. “Қатын алма, 

қайын ал” деген де бар. Бұл мақал әрине әйелiң жаман бола берсiн деген емес, 

жақсы болсын, онымен қатар қайның жақсы болсын деген сөз. “Атың жаман 

болса сатып құтыласың, әйелiң жаман болса қайтып құтыласың” деген ғой. Бұл 

өзiң сүйiп алған әйелден айырыл, ажырас деген емес. әуел бастан ойланып, 

ойлап өз теңiмен үй болған жастар, жаман әйел немесе жаман еркек дегенге 

ұшырамас едi. “Әйел қырық шырақты” деген сөз бар. Бұл сөздiң төркiнi әйел 

ана қай кезде де, қандай жағдайда асықпаса ерiн қуанта алады деген пiкiр 

туады. Ерiнен айырылысқан балалы болмауына байланысты әйел, басқа ермен 

жұпталған жағдайда балалы болып жүр. Әйел қырық шырақты деген 

осындайда айтылған болса керек.  

“Әйелдiң шашы ұзын, ақылы қысқа” деген сөз бар болғанымен мұсылман 

әйелдерде талай ақылды, дiнiне берiк, батыр, тарихта аты қалған әйелдер 

жеткiлiктi болған ғой. 1963 жылы командировкамен Қазан қаласына барып 2-3 
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күн болдым. Татар (ноғай) азаматтарымен жолдас болуға тура келдi. Солар бiр 

аңыз әңгiме айтты. IV Иван Грозный князь осы Қазан қаласын жаулап алған 

кезiнде Сүйiнбике қызға көз салады. Иван Грозный князь нағыз қатыгез атанған 

адам болған, қызға көз салғаны, сөз салғанды қалайда алады деген сөз. Қыз бұл 

опасыздыққа қарсы, кәпiрге қарсы жаужүректiк ерлiк ақылға келедi.  

И.Грозный: “Менiң дүниеде атым қалсын, сонда сенiң де атың жоғалмас, 

өте биiк зәулiм мұнара салдыр осы Қазаннан. Бiту құрметiне той жаса, сосын 

мен сендiк” дейдi. Мұнара бiтедi. Той болу үстiнде, қыз И.Грозныйға менi 

мұнара басына шығар, көкжиектi, қаламды қызықтап тамашалап көрейiн деген. 

Мұнара басына шығарады. Сүйiнбике мұнара басынан өзi әдейi ұшып құлап 

өлген екен. Содан анау мұнара Сүйiнбике мұнарасы аталған. БҮл 1500 жылдар 

оқиғасы едi. Тәнiне кәпiр қолын тигiзбей дүниеден өткен әйел Сүйiнбикенi 

батыр демей кiм деймiз. Шын батыр ондай әйелдер жалғыз емес баршылық. 

Мұнара күйдiрген өте кiшкентай қызыл кiрпiштен әдемi етiп тұрғызылған. Биiк 

болғаны сонша, жерде тұрып басына қарағанда бас киiмiң басыңнан түседi. 

Сүйiнбике батыр әрi шейiт әйел. 

Азаматтармен бiрге белiне қару асынып жауға аттанып ерлiк көрсеткен, 

сол жолда шейiт болып дүниеден өткен әйел-қыздар қаншама. Олардың 

тарихта аты қалды. (Аттарын атаған жөн болар едi). Ұлы Отан соғысы  

батырлары қос қыз Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұловалар. 

“Қосы ауған” деген сөз де, “әмеңгерлiк” деген сөз де бар. Бұл жағдайлар 

өмiр болғасын бұрын да болған. Алда да бола беруi табиғат заңдылығы болмақ. 

Ешкiм оны тiлемейдi, бiрақ болып жатады. Ерi өлген жас әйел екiншi ерге 

шығады. Бұл әйелдi “қосы ауған” деп атайды. Ерi өлген әйелдiң қайнысы 

немесе қайнағасы болса олар келiсiп жатса, ауыл ақсақалдары мақұлдап жатса 

үйленедi. Бұрынғылар әмеңгерлiктi дұрыс ойластырған. Бiрiншiден әйел келген 

елiнен, үйренген жерiнен бөтен тағы бiр елге кеткiсi келмейдi. Екiншiден туған 

балалары осы қайнысы, қайнағасы үшiн өз баласы, туғанының баласы емес пе. 

Оларды үйiрiнен айырып жетiмдiктi екi қабат еткiсi келмейдi. Ал, адамы яғни 

жiгiтi өлген ауыл үшiн оның азаматтары үшiн әйелдiң кетпегенi, балаларының 

көзден таса болмауы керек-ақ. әменгерлiк адам сұрап алмайтын, бiрақ адам 

туғаның үшiн амалсыз көнетiн iс. Әменгерлiкте көбiне әйелге таңдау берiлген. 

“Құрығымды қолыма бер” десе әйел ақсақалдарға, онда өзiнiң сүйген қайны, 

қайнағасына қосылған. Ауыл, шаңырақ, туған, туыс бүтiндiгi мен бiрлiгi мiне 

осылай жалғасын таба берген. Бұл қай заманда да терiс құбылыс болса керек.  

Осы тұста айта кетсем бөтен болмас “Жолда атың өлмесiн, орта жаста 

әйелiң өлмесiн” деген екен. Орта жаста әйелiң өлiп, үйленсең балаларың жетiм 

болады. Үйленбесең балаларды кiм бағып өсiредi. Қиын жағдай. Алла iсiне 

амал жоқ.  
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ЖАНАЗА ЖӘНЕ ЖЕРЛЕУ ТУРАЛЫ 

 

Өмiрдiң, тұрмыстың барлық жағына, барлық оқиғаларына қатысты бұдан 

сан ғасырлар бұрын қалыптасқан салт-дәстүрлердiң бүгiнгi күнге дейiн жетуi, 

олардың халықшыл сипатын танытады. Заманның құбылуына, тұрмыстың 

оңалуына қарай олардың сән-салтанаты артып кейбiрi тiптi рухани да, 

материалдық та игiлiктер тұрғысынан молыға түстi. Дүниедегi жұмыр басты 

пенденiң бәрi-бәрi алдында бiрдей болатын өлiм туралы, оны шығару, одан 

кейiнгi садақа мен салт-дәстүрлер туралы осы кiтапта жазып қалдыруды жөн 

көрдiм. Мен молда емеспiн, Құдай бар, Құран шын деген пенденiң бiрiмiн. Жас 

келдi, көрген-бiлгендi жазып қалдыру керек қой.  

Адам баласы пәниге бiр рет ғана келедi. Пәниден бахиға бiр рет кетедi. 

Келу де, кету де бiр Алла iсi. Пәниден өтуде Пайғамбарымыз салған заң жолы 

бар. Құран талаптарын сақтай отырып өлiнi ақ жуып арулап жөнелту парыз, 

оған дау болмаса керек. өлi жөнелтуде ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-

ғұрыпымызды да жоғалтпауымыз керек. Бiз иманмағзам iлiмi негiзiне 

сүйенемiз.  

Жаназа жёне жерлеуде кейiнгi 1950-2002 жылдар кезiнде көзiмiз көрген 

бiрге болған дiни оқуы бар молдалар Ержан қазiрет Төлегенұлы, Әбдiжапар 

Айдар Ищанұлы, Қарағұл Жәнiбекұлы, Төлесiн Сәменұлы және Нұредин 

Керiмұлы қазiргi Таушықтағы Ержан қазiрет атындағы мешiт имамы, бұлардың 

ислам дiнi жолын насихаттаумен бiрге өлi жөнелту тәрбиелерi туралы 

көргендерiмдi еске алмақпын. Әсiресе, қазiрет адамдарға ең қажеттiрегi де осы 

өлi жөнелту жолдары ғой. Сол жантәсiлiм еткелi жатқан адамға не iстеу керек. 

Жерлеуге байланысты не бiлу керек. Бұл жағдайдағы адамды, жүзiн құбылаға 

қаратып жатқызумен бiрге “лә иләhә иллаh” кәлимесiн айтқан жөн. Әрине оған 

жағдайы болса ғой. өйткенi Пайғамбарымыз бұл хадистi айтқызу өлiм халiндегi 

мұсылман адамының тозақтан босатылуына шүбә жоқ деген. Осы жағдайдағы 

адам жатқан бөлмеге бала-шағасы жолдасымен ет жақыны, дос-жарандары 

кiрсе болады. Олар толық жуынған, басында бас киiмi орамалы болу шарт. Бұл 

бөлмеге әтiр немесе иiс май қою жөн болады. Молла “Ясин” сүресiн оқыса, ол 

адам шөлi қанған күйiнде қабiрге кiредi деген екен. Дүниеден туғаныңның, 

жарыңның кетуi өте қайғылы, қиын ғой. Жыламау қанша дұрыс болғанмен 

жыламай тұра алған ба? Жылайды ғой. Егiлiп жылау жөн. Айқайлап бет 

жыртып шектен шығып жылау шариғатқа жат. Адам жан тапсырғаннан соң 

оның жағын иектiң астынан жоғары қарай жалпақтау шүберекпен байлап, аяқ-

қолын аздап созып қою керек. Киiмiн шешедi. Көзге түспеу үшiн үстiне 

жамылғы жабады. Жүрек үстiне “салмақ” қояды. Iш дәрет алдырады. Ағаш үй 

немесе салқын бөлмеде қауiпсiз ұстау керек. өлiнi жерлеуге асығу қажет дейдi 

шариғат. Өйткенi адам тәнi топырақтан жаралған, сол топыраққа араласуға 

асығады. өлi иесiнiң қалауы бойынша жерлеу алдында адамды жууға 7 немесе 5 

адам ёзiрленедi. Олар жақындары, қатарлары болса әбден жақсы, дұрыс. 

Жансыз дененi басынан аяғына дейiн дәрет алған адамдай тәртiппен жуады. 
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Сосын тиiстi тәртiппен кебiндейдi. Алып жүруге ыңғайлы етiп орайды. 

Қауымға апарады. Дайын тұрған қабiрге қояды, жерлейдi. Қабiр дұрыс қазылуы 

қажет. Осы жолмен ақырғы сапарға – бахиға барады. Бұл айтылғандар парыз 

орындауға. Молда жаназа намаз оқиды.  

Ендiгi айтылатын сөздер өлiге байланысты әдет-ғұрып, салт-сана, дәстүр, 

өлiге иман, тiрiге абырой туралы болады. Үйден өлiнi шығару мезгiлi бола 

бергенде, сол үй әйелi, балалары, туыстары, көршiлер, ауылдастар бәрi 

жиналып ақырғы сапарға аттандырып қайғырады. Дауыс етiп жылайды. өлi жас 

жасаған әйел болса “боқшасын” қарап үлестiредi. Ол ине-жiп, сақина-сырға т.б. 

дегендей уақ-түйек болады. Ал, өлген адам жас жасаған ер адам болса, 

жағдайына қарай жетi шапан атаұлына үлестiрiп бередi. Бұл салт қой, мiндет 

емес. Адамды қадамдағы қауымға жерлеген жөн. Қабiрiн қазған адамның 

еңбегiн жемеу парыз. Жуған адамдарға жетi киiмiн үлестiредi. Жаназа оқыған 

моллаға ақы бередi. “Құран шық” деп ақша бередi. Шариғат бойынша схад 

намаз бiлмейтiн молла ақы алуға болмайды екен. Бiрақ схад бiлмесе де қазiргi 

моллалар ала бередi. Өлiнiң қарасы, үшi, жетiсi, қырқы, жүзi және жыл 

садақасы өз мезгiлiнде өтуге тиiстi. Өзге жақтан келген молдалар осы садақаны 

да бiрiне бiрiн қосып өткiзудi жөн санайды. Дұрысы шариғат, Құран аяттары 

неғұрлым жиi оқылса өлiге сауабы да мол болады дейдi.  

Қаралы үйден тамақ iшуге болмайды деген дұрыс. Бiрақ, бiздiң 

Маңғыстауда қаралы үй адамына ол күндерде жұмыс та, тамақ та жасатпайды. 

Бәрiн ағайын, жегжат-жұрағат, көршi, ел адамдары жасайды, үйлерiн қонақ етiп 

“көңiл шай” берiп сыйлайды. Мал да, қаражат та берiп көмектеседi. “Артының 

қайыры болғай” деп келген көп адам бос келмейдi. Дастарқан кең жайылады, 

бәрi бар деу де артық сөз. Қаралы үй жұтап қалады деп аяушылық айтушылар 

да бар. Әрине ақ бауырсақ, қызыл шай болса жетiп жатыр ғой. Бiрақ әр 

заманның өз кезiнiң өзiне лайық өлiге де, тiрiге де құрметi болған, солай бола 

да бередi. Бұны барлығымызға бiрдей етiп бiр iзге келтiру керек деу табылған 

ақыл, дiндарлық бола қояр ма екен. Қаралы үйде қатты сөйлейдi, iшiп-жеп 

кетедi, тiптi алып та кетедi деп айтылып жүр, рас та болар. БҮл жағдай “бiр 

қарын майды бiр құмалақ шiрiтедi” дегендей бiр-жар адамдардың көргенсiздiгi 

болар. Бiз көрiп жүрген адамдар тамақтан тек ауыз тиiп қабыл болсын деп 

жайымен кетiп жатады. Және де қаралы үй адамдарымен бiрге қайғыру 

белгiсiмен жүредi. Құрыққа сырық жалғап “ысырап” болып жатыр деп даурығу, 

газеттерде сөйлеу қандай пайда берер екен? Соғыс кезiнде өлiнi әрең жерлеп 

“собалақ нан” тауып қайыры болсын, қабыл болсын айтқызғанымызға да мәз 

болып разы болған едiк. Қазiр соғыс жоқ, ел аман, жұрт тыныш, сонша 

тарылатындай не бар? Өз игiлiгiмiздi өзiмiз жаратуға, басқалардың  көлденең 

тұруы қалай. Бұндай пiкiрлерден өлдi болды деп жөнелте салуға бағыт тумай 

ма? Кешегi жаназасыз, арақ-шараппен жөнелтуден құтылғанымызға шүкiр. 

Қазiр ықтиярлы болғанымызға тек қана II жыл. Исламды мойындаңқыралық, 

әдет-ғұрыпты орнына келтiрелiк. Сосын олқы жерлерiмiздi жөнделiк. Дiннiң 

дәуiрлеп тұрған кезiнде де аталарымыз ас бердi, үлкен мовзолей салды. 1000 үй 
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тiктi асқа. 2000 қой сойылды бiр аста. Ысырап болды демеген едi. Қазiргi 

дiндарларымыз ысырап дегендi желеу етiп, мол дастарқан жайма, шығыны көп 

там салма, қонаққа да көп шығынды болма деген бағыт айтып жүр. Бұл өзi 

қалай болар екен? Бұрынғылар: Құдай-ай, қол қайырымнан айырма, кеңге кең 

дүние деушi едi. Тарыла берсең тар заманға тап боларсың деушi едi. өлi 

садақасын дұрыстап өткiзудi бәсеке болып жатыр деп өңiн айналдырып 

айтудың  қанша қажетi бар. Ол артықтау сөз. Шет елден келген тарлық пен 

жарлықты көп көрген ағайындар, Маңғыстау жергiлiктi елiнiң мол 

қолдылығына қуануы керек едi ғой. Таршылық айту солардан келiп жатқанын 

ел айтып жүр. 

Соңғы жылдарда дiни оқу орындарын бiтiрiп келiп жатқан және оқып 

жүрген жастар бар. Менiң ойымша олар ислам дiнi жолын оқыды да, таза бiледi 

де, оған күмән болмауға тиiстi. Яғни Құран кәрiмде қалай көрсетiлдi, солай 

орындайды да, солай сөйлейдi де. әбден дұрыс. Ислам дiнi үшiн керегi де осы 

молда ғой. Бұлар салт-дәстүрден әзiрге хабары аз десем ол артық болмас. Бiрақ 

жас адам тез үйренiп кететiнi анық. Ендiгi жолды мешiттерде де, өлiге жаназа 

шығаруды да осы оқыған жастарға бiлу керек. Шариғатта да 70-тен асқан 

моллаға жаназа шығару мiндет саналмаған. Және өлiге келген молдалар iшiнде 

қайсысының ғылымы жоғары болса, жаназаны сол оқу керек делiнген. Қазiргi 

жасы жеткен молдаларда иманмағзам бойынша дiни оқу орнын бiтiрген молла 

қазiр Маңғыстауда бар ма екен? Жоқ болар.  

Дiни оқу орнын бiтiрiп келген жастарға, ел-халық, ақсақалдар болып, 

билiктегiлер болып тәрбиелеп көмектеселiк. Молдамыз солар болсын. Салт-

дәстүрдi үйренсiн. Оларға сенелiк.  

Иран елiнен келгендер өздерiн исламға берiлген, оны бiлетiн оқымысты 

молда санайды. Мен олардың көп не аз бiлетiнiн бiлмеймiн. Бұрынырақтағы 

бiзге дiн жолын айтқандар Иран елiн қызылбас, яғни қызылтасқа 

шоқындырылған, жарты мұсылман парсы елi деушi едi. Кейiнгi заманда толық 

мұсылман болып жүрмесе? 

Ислам дiнiнiң, Құранның қай елде де бiрiнен бiрiнiң ешқандай өзгешелiгi 

жоқ екенi рас. Бiрақ қолданыста кейбiр өзгелеу тұстары болса керек. 

Қазақтардың ислам дiнiн қолдауында ата-бабадан қалыптасқан сара жол бар. 

Бiз сол жолмен жүрсек адаспаймыз.  

Ислам дiнi ақиқаты мен ел бiрлiгiне қарсы келгендер бар емес пе. Ел 

iшiндегi уақ-түйек жүре-бара өзi түзелiп кететiн кемшiлiктердi  көзге түскен 

сүйелдей етпей-ақ “аналармен” бiлгiштер неге күреспеске. Аналар дегенiм 

исламды аздырушы ағымдар. Ислам дiнi ғұламалары мұсылман пенде үшiн 

пәни жолында, бахилық ұзақ жолда да Құран кәрiм iлiмiне сай ақиқатты айтқан 

ғой. Өлiге арнап жасалған әдет-ғұрыптар iшiнде оған тиетiнi тамақтан кейiн 

тiптi қарасу iшсең де артынан әйет оқып тие берсiн айтсаң тиедi. Бейсенбi күнi 

7 шелпек пiсiрiп таратып иiс жасасаң тиедi. Әйет оқығанда өлген 

адамдарыңның атын атап тие берсiн деуiң керек. Басына да барып әйет оқып 

зират етiп тұрса әбден жақсы. “Өлi жебемей тiрi байымайды” деген ұлағатты 



163 

 

сөз мiне осылар үшiн айтылған.  

Ислам дiнi әрдайым оқып бiлiм-ғылымды жетiлдiре берудi уағыздаған, 

уағыздай да бередi.  

Өлiнi ақырғы сапарға шығаруға, жаназа, намаз оқуға, садақаларында адам 

көп жиналу тiрi пендеге парыз деген ғой. Көп адам иманды болғай, садақа 

қабыл болғай айтса, артының қайыры болады дейтiн. Адамның алыстан-

жуықтан көп жиналуы “өлiнiң жиыны, тiрiнiң түйiнi” дейдi. Өлiге байланысты 

бөтен, бөгде сөз айту айып. Құран кәрiм iлiмi барлық мұсылман елдерi үшiн 

бiрдей екенiне дау жоқ. Бiрақ қолданылуында, әдет-ғұрыпта өзге тұстары бар. 

Мұсылмандар төрт иманға бөлiнiп Құранды iске асырып келедi. Олар 

иманмағзам, иманмәлiк, иманшапиық, төртiншiсiнiң атын ұмыттым. 

Иманмағзам қабылдағандар Орта Азия елдерi (түрiкмен, өзбек, тәжiк, қырғыз, 

қазақ, Қазан ноғайы, башқұрттар). Ал, қалған үш имандағылар парсы, 

әзiрбайжан, чешен және басқалары. Сондықтан иманмағзам елдерi 

мұсылмандары жолы, Құран iлiмi бәрiмiзге бiрдей болғанмен бiз осы 

иманмағзам тәртiбiмен жүрiп келдiк. Алға қарай да сол жолмен жүруiмiз керек. 

әр түрлi жолға түсiп адаспауымыз керек.  

Бұл ақиқатты кешегi Ержан қазiрет, Әбдiжапар, Айдар ищан, Төлесiн 

Сәменұлы бiзге жеткiзiп кеттi. Қазiргi Шетпедегi мешiт бас имамы Айғазы, 

Таушық мешiтi бас имамы Нұредин дәлелдеп айтып берiп келедi.  

Басына ақ мата орап, сақал қойып, Құранды жаттап айтқаннан молда 

болу қалай болар екен? 

Жоғарыда айтқанымдай дiни оқу орнын осы заманда бiтiрiп келiп жатқан 

жастарды жаназа намаз оқуға шақыру абзал.  

 

ШОТЫҚБАЙ СҰР – СУЫН айғыр хикаясы 

 

1940-1955 жылдарға дейiн мал маманы болғаныма байланысты мал 

баққан ауылдарды атпен жүрiп көп аралауға тура келдi. Оның iшiнде жылқы 

малын көбiрек қарау керек, оны асылдандыру керек. Сол кездегi жасы 40-50-ге 

келген жылқышылармен сөйлестiм. Ауыл ақсақалдарымен де сөйлесетiнбiз. Ол 

тұста көлiк сiрә ат қой. Жылқы малы қой-түйеге қарағанда адамға ыстық 

көрiнетiн, тарихы пайғамбар заманынан басталатын киелi мал ғой. Әуелде 

жаугершiлiк заман көлiгi болғандықтан сол кезде жылқы етiн мұсылмандар 

үшiн мәкiру деген екен. Мұхамбет пайғамбар жаугершiлiк бәсеңдегеннен кейiн 

жылқы етiн жеуге рұқсат еткен. Одан басқа да мiнетiн көлiгiң жақсы ат, сұлу 

әйел ердiң мұраты ғой. Қазiргi кезде жақсы ат орнын мерседес ауыстырды ғой. 

Негiзгi айтайын дегенiм сұлулық – ақылдылық, “сұлу сұлу емес, әркiмнiң 

сүйгенi сұлу”. Жылқышылар мен ақсақалдар жылқы тұқымын мақтағанда 

алдымен аузына Шотықбай сұр, оның тұқымының қай ауылда бар екенiн, көп 

екенiн айтатын едi. Сұр айғыр көрсе мынау Шотықбай суын сұр айғырдың 

тұқымы болар деп тоқтай қалатынды. Шотықбай сҮрдың басталу заманы XVIII 

ғасыр болса керек. Ол кездiң Шотықбай сұры туралы сөз XX ғасырға нақты 
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болған күйiнде жете де алмаған болар.  

Шотықбайдың айғыр үйiр жылқысы теңiзден су iшiп жағада жатады. 

Жылқыны келiп көрсе айғырды талап кеткенiн көредi. Келесi күнi, одан кейiнгi 

күнi келсе тағы да айғыры таланған. Сонда Шотықбай ойланады. Бұл қалай, 

менiң айғырым мықты айғыр. Маңды жерде оған әлi келетiн айғыр жоқ. Түнге 

қарай жылқыны бақылап көрелiк деп шешедi. Шотықбай кештетiп жылқыға 

көрiнбей байқап жатады. Күннiң бату қызылы семе бергенде теңiздi 

сылдырлатып бiр мелде дене жылқыға келе бергенде өз айғыры жылқыдан 

аулағырақ кетедi. Келген дененiң суын айғыр екенiн Шотықбай бұрыннан келе 

жатқан естiмiшi бойынша топшылап бiледi. Екi-үш байталға асқанын 

(шапқанын) көредi. Көрiнбей бақылай бередi бұлар. Таңға жақын суын мелде 

түстi айғыр теңiзге түсiп кете барған. Ол заманда Маңғыстауда аң-хайуанаттың 

неше бiр түрi болғанын тарихи деректерден бiлемiз. Суын жылқы да сол көп 

хайуанаттың бiрi болса керек.  

Шотықбай туатын мезгiлде жылқыны күзетiп сұр түстi құлынды болады. 

Бес-алты жыл өткенде Шотықбай сұр жылқылы болады. Бұл жылқылар мiнiске 

мықты, еттi, ит-құстан, қасқырдан қорықпайтын болады. Адай елi 

Шотықбайдың сұр айғырларын ауыстырып, немесе сұрап алып үйiрге салады. 

Мiне осылай бiрқатар жылқылы ауылдардың жылқысы сұрға айналады. Жақсы 

ат айғыр көрсе сұр түстi мынау Шотықбай сұрдың ұболар деген елге лақап сөз 

тараған. Шотықбай сұрдың бiр белгiсi иықтан яғни қолының жоғарғы басынан 

тiзеден төменiрекке дейiн жолақ қара қыл болады екен. Ендi сол Шотықбай 

кiм? Адайдың қай руынан, отырған жерi қай тұста? Ол айтылса да ұмытылған. 

Менiң жобам бойынша Бозашы жағында Шотықбай болмаған сияқты. Терiс 

жағада Кетiктен Қошаққа дейiн Қарағантүпте Шотықбайдың отыруы ықтимал. 

Ал, Кетiктен оңжаға бетке дейiн, Исан түбегi де Шотықбай отыруы мүмкiн 

теңiз жағасында. 

Көп жылдар Жаңақорған (Ақтөбе ауыл советi) колхозында жылқы баққан 

қазiр Ақтау 13-49-26 үйде тұратын 84 жастағы Түйебай Төлеуов деген шал да 

жоғарыдағы мен айтқандарды айтады. Жаңақорғанда Шотықбай сұрдың 

тұқымы көп болды. Шодыран сұр айғыр атанып жақсы айғыр болды, сұр қасқа 

ат аталған ат болды. Жүйрiк ат едi. Онымен (Шодыран Жанғабылов Сәтекеңнiң 

iнiсi) қасқыр қудым. Бiр көрiнiм жер қуғанда жетiп қасқырды соғып ала бердiм. 

Көбiне бұл атты бастықтар өзiне бекiтiп қойып мiнушi едi дейдi. Шотықбай 

сұрдың түбi теңiздiң суын жылқысы екенiне дау болуға тиiс емес. Және суын 

тұқымды жылқының алғашқы иесi де Шотықбай болған. Шотықбай – суын 

деген  егiз сөз әуелден осы кезге дейiн сақталған ел аузында бар сөз. Шотықбай 

сұрды, оның тұқымын, Шотықбайдың өзiн басқаларға телу немесе пәлен 

байдың, пәлен жүйрiк ат-байталдың тұқымын осылар өсiрген деу қате болуы 

ықтимал.  

Газеттерде, кiтаптарда оқып, көрiп жүрмiн, олар суын жылқының 

болғанын жоққа шығармайды. Бiрақ оны басқа адамдардың атына телидi. 

Шотықбайдың атын атамайды. Газет пен кiтапта кiнә жоқ қой, кiнә авторда. 
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Адам баласы қандай бiр жаңалық пен жақсы iстер болса өз жағына қарап 

икемдеу әдетi бар ғой. Соның бiрi осы Шотықбай сұр – суын жылқысы туралы. 

Мүмкiн суын жылқы – Шотықбай туралы авторлар бiлмейтiн де болар.  

Ежелгi Маңғыстауда суын жылқы ғана емес, хайуанаттардың көптеген iрi 

түрлерi кездескен. Олар бiздiң ел келгенге дейiн де, келгесiн де болған. 

Бiрқатарының атын атап кетейiн. Таутайлақ, Қабан, Құлан, Сусиыр, 

Жезтырнақ, Жабайы адам, Түйеқұс, Арқар, Бөлтiрiк, Қарақұлақ, Борсық, 

Бiрқазан. 

Қосай Есек батыр Таутайлақты жайратып өлтiруге батырлығы да, күшi де 

жеткен деген ұзақ сөз болатын аңыз бар. Төлеп батырдың жезтырнақты 

өлтiргенi туралы да сөз кешеге дейiн айтылып келдi. Мұңалдың Төлеп батыры 

XVII ғасырдың екiншi жартысы - XVIII ғасырдың отызыншы жылдарында 85 

жыл өмiр сүрген, жорық сапарынан оралған тұсында өзi далада дем алып, тамақ 

iшiп, түн мезгiлi ұран от жағып отырғанда жезтырнақ келiп айбат шегедi, бiрақ 

адамға бата алмай кейiн шегiнiп кетедi. Төлеп батыр қорықпай отыра бередi. 

Тамақ жеп болғасын өзiнiң сырт киiмiн жерге жатқан ағашқа жабады да, өзi 

аулақтау барып жезтырнақты бақылап отырады. Бiр уақытта жезтырнақ келiп 

ағашқа жабылған киiм үстiне тырнағын батырып жiбергенде ағаш бытыр еткен 

дыбысы Төлепке естiлген. Сол бойда Төлеп садағын тартып қалады. 

Жезтырнақтың шар еткен даусы жер жара дала күңiренiп кеткен екен. Төлеп 

батыр аттанған қолдан да, жыртқыш, хайуанаттардан да сескене бiлмеген 

Мұңал тайпасының жаужүрек батары. Жатқан жерi Сисем ата қауымында. 

Көрнектi күмбез там салынды. Ас берiлдi. Ал 1954 жылы Жалбарт тауынан 

МТС директоры Неканоров деген орыс жiгiт қабан бар деген хабарды бiлiп 

барып оған кез болып атып әкеледi. Баптап жеген көрiнедi. Құланның тұқымы 

қазiр бар. Арқарды Сартастағы өңеже тауынан және Үстiрт шыңдарынан 

кездестiруге болады.  

Айта кететiн жағдай осы хайуанаттардың бәрi де Каспий теңiзi 

жағалауынан онша қашық емес тау, сай-сала, қалыңдықтарда өзiн жасыратын 

немесе биiк шың-құз, қысқасы дұшпаннан сақтанатын жерлердi мекендеген. 

Қазiр осы хайуанаттардан жезтырнақ, жабайы адам, таутайлақ, сусиыр, түйеқұс 

кездеспейтiн сияқты. Табиғатта өзгерiстер көп, олардың өсiп-өнуiне жағдай 

жоқ. Браконьер қаншама, техника жетiлдi, заман өзгердi. Азайып, жойылып 

кетуiне айналған және қа да өзгерiстер себеп болуда.  

Суын жылқының өзi болмағанмен оның тұқымы Шотықбай сұр ат пен 

айғыр Маңғыстау жылқыларында бар. Шотықбай кiм, оны iздеп табу керек, 

руы мен отырған жерiн анықтаған жөн. 

 

ҚАРАМАН АТА ӘУЛИЕ 

 

Қараман ата ғалымдардың ақтара қараған ғылыми жұмыстары бойынша 

VIII-IX ғасырларда ғұмыр кешкен адам, Қараманды Шопан атаның баласы әлде 

iнiсi деген пiкiр айтылады. Ақиық ақын Нұрым Шыршығұлұлы өзiнiң қоштасу 



166 

 

өлеңiнде: 

Маңғыстаудың ойында, 

Шақпақ ата, Қараман.  

Ол туыпты Шопан атадан.  

Әуелде Жаббар жасаған, 

Бiреу ерте, бiреу кеш. 

Келе жатыр қашаннан, дейдi.  

Мен осы Қараман ата әулие қауымына 2003 жылы 18 қаңтар күнi барып 

зират еттiм. Қасымда Гүлжан мен Нұрлан әдейi барған едi. Сондағы 

көргендерiм: бұрынғы жерасты мешiтiне 1998 жылы реставрация (оңдау) 

жүргiзiлiптi. Жерасты мешiтiнiң ұзындығы 15 метрдей, биiктiгi адам бойындай. 

Орта жерiнде 20-30 адам намаз оқитындай орын жасалған, 15 метр бойында бiр 

адам сыйып жүре алатындай бiрiне бiрi жалғасып жүретiндей. Осы теп-тегiс 

болып жатқан тастан қазылған мешiтке кiру үшiн жер үй қазғанымыздай 

баспалдақпен төмен түстiк. Адам бойындай төмен түскеннен кейiн одан әрi 

жоғарыда айтқандай 15 метр iшiн араладық. Төбесiнiң орта тұсында адам 

сиятындай орын бар. Iшке жарық осы төбеден және кiреберiстен келетiн 

сияқты. Шырақшы Түрiкменадай жiгiт Самалханның айтуынша, аңыз осы жер 

асты мешiт Қараман атадан 20-25 шақырым қашықтықтағы Есен ата әулие 

қауымына дейiн қазылып барып жалғасып жатқан дейдi.  

Реставрация жасалды делiк. Ол бiрiншiден 70-80 жыл бойы кеңес үкiметi 

тыйым салған кезде айтылып отырған 15 метр бойын түгелдей топырақ пен құм 

борап басып қалған. Осы топырақты түгел далаға шығарып тазартқан. Бұл да 

оңай емес. өйткенi, бiр адам сыятындай жолмен жер астынан топырақ алып оны 

сыртқа шығару өте қиын болған болу керек. Техника пайдалануға мүмкiн емес 

сияқты. Қанша қиын дегенмен мешiттi қазудан қиын болмас, тазартқан екен. 

Екiншiден болашақта мешiттiң қауiпсiз болуы үшiн тастан 5-6 тiреу 

орнатыпты. Үшiншi Қараман ата қауымын түгелдей қоршапты. Реставрация 

дегенiмiз осы көрсетiлген үш жағдай жасалған екен. Мешiттiң iшiне түсiп 

көргенде таң қалдым. Қандай жақсы әдемi көрiнiс. Қандай адам ақылымен 

қолы теп-тегiс тасты жерден яғни тастан кiсi бойы жер астынан 15 метр 

ұзындықта қалай қазған, мүмкiн емес сияқты. Ол қандай адам, неғылған адам. 

Таулы жер болып жар қабақтан қазса да бiр сәрi, онда дем алуға болар едi. 

Мынада қалай дем алған. Құралы не екен? Менiң ойыма келгенi “мешiт Алла 

үйi ғой, Құдайдың құдiретi көмектескен болар, әйтпесе мүмкiн емес”. Қанша 

жылдар уақыт қазғанын кiм бiлсiн. Қараман ата қауымында жер асты мешiт 

қазiр қызмет iстеп тұр. Қараман атаның ата-анасы, туыстары, баласы, әйелi, өзi 

жерленген жерден он шақты метрдей жерге бөлек жерленiптi. Өзiнiң жатқан 

жерiне Қараман ата әулие деп жазып белгi қойыпты.  

Мен Жыңғылды ауылында 1982 жылға дейiн он шақты жыл совхоз 

директоры қызметiнде жүрiп Қараман атада талай рет болдым. Өйткенi бұл дөң 

осы совхоз жерi. Осы мешiт орнына талай үңiлдiм, қарадым. Қазылған жердiң 

iзi үңгiр сияқты болатын. Бiрақ көрiнiп тұрған ештеңе жоқ сияқты едi. Сонда 
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жер астында сәулеттi құрылыс мешiт Құдай үйi бар екен ғой. Мiне, биыл келiп 

аралап көрiп зират еткенiмде қалай таң қалмайын. Құдiреттiң бiз бiле бермейтiн 

күшi мен сыры көп екен ғой. Ғалымдар бұл мешiттiң салыну кезеңiн XIII 

ғасырға меңзейтiн көрiнедi. Қараман ата қауымы Жетiбайдың теп-тегiс дөңi 

үстiнде, Ақтау - Шетпе ортасында, Ақтаудан 70 шақырым.  

Қараман атаның туысы кiм болса да Мұхамбет пайғамбардың дiни iлiм-

бiлiмiн халыққа таратқан да, уағыздаған да, үйреткен де әулие деуiмiзге негiз 

жеткiлiктi.  

Қараман атаны, ондағы жерасты мешiттi шет елден әдейi келген 

мұсылмандарды апарып көрсетсе жөн болар едi. Олар не айтар екен? 

Ел аузындағы аңыздарда Қараман ата қатал, қара iстi кешiрмейтiн, 

қараны сол бойда әруағымен ататын қасиеттi әулие адам болған делiнедi. Осы 

аңыз бойынша Қараман ата әулиеден 200 қадамдай жерде бөлек өлген 

адамдарға қойылған үйiншек-үйiншек тастар жатыр. Бұлар осы әулиеде қара 

iске ант беру үстiнде өлгендер. Яғни Қараман ата “қара iске ант бергенi үшiн 

атқандар” дейдi.  

Бiздiң ел аузындағы айтылып келе жатқан Жаңай Қожаназар байдың кiшi 

әйелiнен туған жалғыз ұл тоғыз жасар Қошанды түрiкмендер антқа ұстаған. 

Ант осы Қараман ата әулиеде, қолына Құран ұстап, үй орнындай жердiң шөбiн 

дым қалдырмай жұлып, тақыр етiп, “ тұқымым осы тақырдай жоқ болсын” деп 

ант ету керек. Антқа әдiл қазылық ету Бекет атаға сенiлген. Қошанды қара атқа 

мiнгiзiп, ер басына кәдiмгi бiздi шаншып Бекет ата: “Құдiретi күштiге 

сыйынып, қараны атсаң қара атты ат, бiздi атсаң “бiздi ат” дегенде қара ат 

жарылып өледi де, бiз сынып жерге түседi. Қошанды адайлар ат үстiнен 

құшақтап алады. Алшын шежiресiнде Қожаназардың жетi баласының алтауы 

басқа да (адамы), малға да бай болды. Қошан тұқымы аз дейдi. Ант беру 

қиынның қиыны. Оның iшiнде қара iске ант беру сотталып кеткеннен де ауыр.  

Қараман ата әулиеде екi бөлмелi түнеухана үшiн үй салынған екен. БҮл 

үйдiң сыртқы, iшкi көрiнiсi осы заман талғамына сай келмейдi. Қай кездерде де 

мешiттердi байлар салған. Бiздiң облыс көлемiнде ақша мен мүлiк жинаған, 

бiрнеше қабатты тұрғын үй тұрғызған және тұрғызып жатқан, мыңдап қой, 

бiрнеше жүздеп жылқы, түйе өсiрiп отырған байлар жеткiлiктi. Ағайынның 

байығаны жақсы, тiлектеспiн. Бұдан әрi және одан әрi бәйгi бергенде не 

болады. Үрiм-бұтақ өз күнiн өзi көрер. Қазiргi байлық оларға да жетер. 

Бұрынғылар байлық қолдың кiрi - кетедi, “40 жыл байлық жоқ, 40 жыл 

жарлылық жоқ” дептi ғой.  

Байлар-ау! Қараман атадан мешiт көрiнiсi бар көрнектi түнеухана үй 

салып берсеңiздер уақыт өте келе дүниеде атыңыз тұрар едi, ұрпағыңыз 

мақтанар едi.  

 

ҚАТАМ ӘУЛИЕ 

 

23 қазан 2002 жылы Қатам әулиеге барып зират еттiм. Қасымда Нұртас, 
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Құлыншақ  және Әсем бар. XVII ғасырдың екiншi жартысы, XVIII ғасырдың 

жартысында өмiр кешкен адам екен. Оны оған қойылған ескерткiштегi жазудан 

көрдiм. Шырақшысы руы Матай 65 жастағы Оразалы ақсақалдың естiп 

бiлiуiнше Қатам түбi Арап, Қожалар болып аталған адам болса керек. Қатам 

деп те, Қатем деп те аталады. Маңғыстау өңiрiндегi халыққа ислам дiнiн 

үйреткен, уағыздаған мұсылман дiнi иесi болып өткен жан. Осы әулиеге келiп 

түнеп жәрдемiн көрушiлер көп дейдi. Қауымда сол кезде салынған мешiт бар 

екен. Әрине, ол мешiт пайдаланудан қалған.  

1970 жылдарда түрiкменстандықтар келiп мешiтке арнап Қатам әулиеден 

үй салған. Бiрақ, бұл құрылыстың көрiнiсi мешiтке сәйкестендiрiлмеген. Оның 

себебi ең жоғарғы орыннан (Мәскеуден) арызданып бұл құрылысты салуға 

рұқсат алғанда: “Бабамызға ескерткiш саламыз, мешiт емес” деп көрсеткен. 

Ескерткiш салуға рұқсат осылай берiлген. Негiзiнде олардың салғаны мешiт.  

Ақ түйенiң қарны жарылды. Заман өзгердi. Бiр адамның қолында емес, 

Құдайдың қолында екенiне коммунистердiң де көзi жеттi, қолымен ұстады. 

Алып мемлекет СССР ыдырады да кеттi. Бәрiнен де күштi “құдiрет” бар екенi 

анық болды.  

1992 жылдан кейiн салулы құрылысты мешiт қалпына келтiріледi. Мiне 

осындай жағдайларда қиындықпен салынған мешiт 

Қатам әулие қауымы бұрынғы Матайлар жайлауы болған Емiр-Торты 

жерiнде. Ақтаудан 50 шақырым, Жыңғылды ауылына тiке баратын жолда.  

 

“ӘБIШ КЕКIЛБАЕВ – СУРЕТКЕР” 

 

Жанбибi Дүйсенбаеваның кiтабын оқыдым. Халқымыздың әдебиетiн, 

мәдениетiн, салт-дәстүрiн, тарихын терең талдап көрсете бiлген кiтап екен деп 

түсiндiм.  

Тәуелсiздiктiң алғашқы жылдарында “Маңғыстау” газетiнде Ә.Спан 

Жаңай Аймөкеннiң басының шаңбақтап тiлiнуi, Байбоз Шаңдының басының 

дөңгелете тiлiнуi туралы мақала жарияланған едi. Сол мақала осы кiтапта тағы 

жарияланыпты. Бұл қалай, газетте жазылды, ол сақталмайды. Кiтапқа жазып 

сақталатын ету мақсат болған ба қалай? Бұндай қолайсыздық оқиғалар “ағайын 

ащы, мал тұщы” дегендей қай ауылдар арасында да болып отырған. Одан 

ағайын арасы араз болып кетпеген. “Ағайын жақын жүрсе тiстескен, алыс 

жүрсе кiсiнескен”, “адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйiрiн тапқасын” деп 

татуласып кете берген екен. Бұл сияқты сөздердi жариялай берудiң тәрбиелiк 

те, тарихтық та үлгi алар тұсы менше шамалы, жоқ. Алшын Меңдалыұлы 

айтқан сөздiң де, Адай шежiресi кiтабында жазылған тарихтың да құндылығы 

сол, елiмiздiң Адайдың елдiгiн асқақтата түсуi мен құнды екенiн айта кету 

керек. Бiздiң жазушыларға айтарым, елiңдi асқақтата түсудi ойыңның 

түкпiрiнде сақтауды ойла. Ананы, мынаны шұқылай беру абырой бола 

бермейдi.  

Кiтапқа газеттен алынып жазылған мақала төмендегiдей: Байбоз руы 
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жылқылы бай Шаңдының суына зорлық жасап, Жаңай Аймөкен ауылының 

жылқышылары суын iшетiн көрiнедi. Бұған ашуланған Байбоздар Аймөкендi 

ұстап алып басын шаңбақтап тiлiп жiбередi. Шаңдының келiнi Жаңай руының 

қызы екен. Мал сойылып, табақ тартылатын мезгiлде Шаңды айтатын көрiнедi. 

“Келiн, басты Аймөкеннiң басынша шаңбақтап тiл”, – деп.  

Келiн арға шауып шыдай алмайды. Қатысқан адамнан төркiнiне хабар 

жiбередi. “Тiрi болса, Байбоздан кегiн алсын, менiң етiмнен өтiп, сүйегiме 

жеттi, мен тiрлiкте жүре алатын емеспiн, бұл үлкен қорлық болды”, – деген. 

Күздiң күнi Шаңды ауыл үйiн қыстауға көшiрiп жiберiп, өзi қостанып қалған 

жерiнде, оны Жаңайлар басын дөңгелете тiлiп, шаңбақ салып жiберген 

көрiнедi. Шаңдының келiнi ендi бас тартылатын уақытта, “Ата, басты қалайша 

тiлейiн” десе, Шаңды тұрып “тiлiң кесiлсiн, келiн, қалай тiлсең олай тiл” деген 

екен.  

Мен Байбоз Шаңдының Үстiрттегі Қаратөрткiл шымырауында 

“Шаңдының құдығы (шымырауы)” деген құдықтан колхоз-совхоздың бiрнеше 

мыңдаған қойы мен жылқысының қанып су iшкенiн 1990 жылға дейiн көрдiм. 

Бұл құдық халқына талай жылдар қызмет етедi.  

“Әбiш Кекiлбаев - суреткер”. Бұған Аймөкен мен Шаңдының қандай 

қатынасы бар, түсiнiксiз?  

Жанбибi! Ғылыми жұмыспен шұғылданып жүрген бағытыңа ақжол 

тiлеймiн.  

 

ЕРЛIК IСТЕР ЕШҚАШАН ҰМЫТЫЛМАС 

 

Қамқоры болған елiнiң, 

Қорғаны болған жерiнiң, 

Батырлар өткен  

   айбарлы – 

Есек, Шотан, Айбас, 

   Арғымбай, 

Қонай, Сүйiнқара, 

   Шабай, Атақозы, 

Бердiбек, Төлеп, Қармыс, Балуанияз, 

Тоқтамыс, Тоқпанбет, Тәңiрберген, 

Тәжiнiң ұлы Досан. 

Халық жазушысы, жерлесiмiз Әбiш Кекiлбаев бас редакторы болған 

“Маңғыстау” энциклопедиясында “Иса, Досан бастаған Маңғыстау көтерiлiсi 

қазақ халқының тарихындағы – Сырым, Исатай-Махамбет, Кенесарыдан 

кейiнгi үлкен бас көтерулердiң қатарына жататын. Маңғыстау шаруаларының 

патша үкiметiнiң отарлау, озбырлық саясатына қарсы көтерiлiсi болып тарихқа 

ендi” деп жазды. 

Патша үкiметiнiң шығыстағы басқыншылық саясаты үшiн Маңғыстау 

түбегiнiң, оның Каспий теңiзi су жолының үлкен маңызы болды. Патшаның 
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1868 жылғы “уақытша ережесi” далалық халықты басқару тәртiбiн енгiздi. БҮл 

“ережеге” сәйкес халыққа ауыр алым-салық түстi. Мал-мүлiк  талан-тараж бола 

бастады. Ақшалай салық мөлшерi бұрынғы 1 сом 50 тиын орнына 3 сом 50 

тиынға жеттi. Бұдан басқа да қысымның түрлерi көбейдi. 

Мiне, осы ауыр жағдайда жоғары Адай басшысы (приставы) Маяныңұлы 

би Бәймембет Орынбордағы генерал-губернатормен және Кетiктегi  ояз 

Рукинмен келiссөз жүргiзедi. Келiссөздiң қорытындысында Бәймембет: 

“Адайлар патшаға бағынатын болады, салықты төлейдi” деп шешедi. Елге 

келгеннен кейiн осы шешiм-келiсiмдi Бәймембет хабарлап айтады. Сонда 

Маяныңұлы Бәймембеттiң немере тумаласы Төленұлы Мәмбетнияз би 

“Теңiздiң арғы бетiнен итаяққа (қайыққа дегенi) мiнiп келiп Адайды 

бағындырады деген не басыну, бағынбаймыз” деп батыл қарсы шыққан. Бұл 

сөздi сол кездегi Маңғыстаудың батыр, билерi мен жақсылары, жалпы халқы 

қолдаған. Бәймембетке ашулы қарсылық жасайды. Осы тұста төменгi Адай 

басшысы (приставы), Бәймембеттiң немере тумаласы Қалбыұлы Ғапур да 

Бәймембеттiң бағытына келiспей, Хиуаға бағынуды қолдайды. Әрине, бұл 

екеуiнiң арасында алауыздық жоқ, бiрақ көзқарасы екi түрлi болған ғой. 

Сонымен келiсiм бойынша Бәймембеттi, руы Бәйiмбет Емен деген азамат 

өлтiрген, Бәймембеттi әкесi Мая жатқан қауымға әкелiп жерлеген. 

Осы оқиға болған кезде көзiмен көргендерден жеткен ақиқат осылай. 

Сөйтiп, батыр Досан, би Иса бастаған 400 сарбаз Үшауыз құдығында Рукин 

отрядына қарсы шабуылға шығады. Жан-жақты қаруланған Рукин отрядына 

қарсы Досан бастаған топ шауып көзсiз ерлiк көрсетедi. Тұтқиылдан жасалған 

бұл шабуылға патша солдаттары мылтықты болуларына қарамастан ешбiр 

қарсы қайрат жасай алмайды.  Сол жерде Рукиннiң отрядын бiржола талқандап, 

жойып жiбередi. Рукиндi батыр Досан шаншып өлтiредi. Көтерiлiсшiлер саны 

бiрте-бiрте 10 мың салт  атты адамға жетедi. Бұлар патша үкiметiнiң 

Маңғыстаудағы барлық тiрегiн, кәсiпорындарын, құрылыс жайларын 

талқандаған. Бұл көтерiлiс жергiлiктi үкiмет орындарымен қатар Петербургтегi 

бас штабты да үрейлендiредi. Бiрақ, көтерiлiсшiлер қатты қарсылық 

көрсеткенмен патшаның жақсы қаруланған тұрақты әскерiнен жеңiлiс тапты. 

Көтерiлiс қатты жанышталды. Жазалаушылар халықты уақытша ережеге 

күштеп көндiрдi. Дегенмен, көтерiлiс нәтижесiнде “ережеге” кейбiр өзгерiстер 

мен жеңiлдiктер жасалды. 

Бұл Маңғыстау шаруалары көтерiлiсiне қазақ емес ұлт өкiлдерi – 

тарихшылар М.П.Вяткин, П.Г.Галузолар да уақытында баға бердi. Олардың бiрi 

1870 жылғы Досан батыр бастаған Маңғыстау адайлары көтерiлiсiн: “өзiнiң 

күштiлiгi жөнiнен бұрын-соңды болып көрмеген халықтық бұқаралық 

қозғалысы, нағыз халық азаттық күресi” деп жазды. 1870 жылдардағы ұлт-

азаттық қозғалыстың (баламасы – Алаш қозғалысының) айбынды батыры 

Досанға, оның ерлiгiне халық ақыны Сәттiғұл ЖанғабылҮлы жыр-дастан 

арнады. Бұл дастан 1870 жылдардағы Маңғыстаудағы ұлт-азаттық қозғалыстың 

тарихын, оның жiгерлендiрушi батыры әрi айтқан серттен айнымайтын 
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Досанның ерлiгiн болған күйiнде бiзге жеткiзген құжат болды. 

Алшын Меңдалыұлының “Маңғыстау шежiресi” кiтабында: “Адай – би 

Бәймембеттi осал адам деп айтқан жоқ, бағалады” деп жазды. Бәймембеттiң кiм 

болғанына осы сөз жауап болады. Ол заман халқы орыс патшасына бағынуды 

жақтамаған ғой. Адайдың барлық руларының болыстары, билерi, жақсылары 

кейiнiректе Кетiк қаласына бара жатып Мая, Маяныңұлы Бәймембетке 

(қауымға) тоқтап әйет оқығанда, бiр ғана Мәтжан би терiс қарап тұрып қол 

жайған екен. Былай шыққасын жақсылар Мәтжанға: “Бәйекеңе терiс қарап қол 

жайғаның айып болды ғой” дейдi. Сонда Мәтжан: “Өздерiмiз өлтiрiп, тiке 

қарап тұрып қол жаюға ұялдым” деген екен. Бұ да Бәймембетке берiлген баға. 

Бiрақ, халық өзiнiң азаттығын сақтауды ежелден мақсат еттi, сол жолынан 

аумаған да, таймаған да. 

Досан батыр патша жандайшаптарының қолына түскенге дейiн де, қолға 

түскеннен кейiн де антты уәдеден таймады. Халқы үшiн, болашақ ұрпақ үшiн 

күрестi. 38 жасында осы мақсатты көтерiлiске басын тiккен батыр Досан 46 

жасында, 1876 жылы патша үкiметi жендеттерi қолынан азаппен опат болды. 

Би Иса ТiлембайҮлы 30 жыл болыс болды. Аузы дуалы, айтқаны 

болатын, елi сыйлаған азулы би болып, 80 жасында (1909 жылы) дүниеден өттi. 

Исаны да Адай осал демеген. Айта кетуiмiз керек, ең соңғы демiне, яғни, қолға 

түскенге дейiн Досан батырмен қатар жүрiп батыр Шабайдың Сүгiр батыры 

және Байдалының Орағы, Жолымбеттiң Алғыйы бел шешпей күрескен. 

Абыл ақын Тiлеуұлы дүниеден өтерiнде “Досанның батырлығын, Исаның 

би болғанын көре алмадым” деген. Кейiнгiлер батырды да, бидi де көрдi. Одан 

кейiнгi қазiргi ұрпақ оларды еске алуда. Абыл ақынға, Шотан, Досан 

батырларға Қаратөбе қауымында зәулiм ескерткiш күмбез тұрғызылды. 

 

 

“АДАЙДА ШӘБIК ПЕН ДОСЖАНДАЙ БОЛ” 

 

1870 жылдарда Адай елi Орыс патшалығына бағынып болғаннан кейiн 

Ақтөбенiң Ойыл жерiнде үлкен жәрмеңке өткен. Бұл жәрмеңкеге аумақтағы 

барлық елдерден көптеген базаршылар қатысады. Солардың iшiнде Жаманадай 

Нұрым Шыршығұлұлы мен Кенже Ақтан Керейұлы жыршылар да болған. 

Базар тарағасын Әлiмнiң Кете руынан Оразбай деген iрi бай “Сауын” айтып 

жар салады. “Қыз ұзатып, той жасаймын. Қызыма Адайдың ақиық қарт жырауы 

Нұрымның батасын бергiземiн де, жас жырауы Ақтанға той бастатамын” деген 

екен. Айтылған уақытында көпшiлiк Оразбай байдың ауылына тойға 

жиналады. Той бастар сәтiнде Әлiмнiң жiгiттерi: “Той бастар жолымызды 

басқаға бермеймiз, тойды өзiмiз бастаймыз” деп шыға келедi. Сонда Оразбай 

бай шақырулы Адай жырауларына: “Сiздердi той бастауға, баталарыңды алуға 

әдейi шақырдым. Сыйлықтарың менiң мойнымда, беремiн. Менiң мына көп 

ағайынға шамам келер емес” деп дұрысын айтқан.  

Сонда жиналған көпшiлiк той бастар алдында Әлiм мен Адай 



172 

 

жырауларын тыңдап көрелiк дейдi. Әлiм Жаскелең жырау жырды бастап 

жөнеледi. Сол жырдың бiр шумағында:  

Менiң мақсатым байлықты, бiздiң Әлiмде 

Әлiмбек пен Дастан бар 

Көшкен күнi желiде ұмытылып 

Боздапты жүз аруана, тоқсан нар 

Байлық жөнiн сұрасаң, осындай бiзде жоспал бар, — деп одан әрi қарай 

батырлық пен жақсы жақтарын жырлаған екен.  

Кезек Нұрымға келедi: 

...Бiрақ баймын дедiң, 

Байлыққа Адаймен бәсекелесуiң артық болар.  

Мен Адайдың байлығын айтсам:  

Бiр мырзамның үстiндегi сары ала деңмент қылыш бауда жүз биенiң бәсi 

бар. 

Бiр мырзаның үйiнде жүзден-жүзден құлы бар 

Әр құлының қасында жүз күңнен жұбы бар, 

Оразбай мырза жар салып шақырды, рұқсат берсең көпшiлiк той 

басталық деген екен.  

Сонда Әлiмнiң инабатты ақсақалдарының бiрi: “Оразбай арнап шақырды 

ғой Нұрым мен Ақтанды. Той бастау, бата беру жолы Адай ағайын жырауларға 

берiлсiн” деп билiк айтқан. Олардың заманы жасы үлкеннiң, ақсақалдың сөзiн 

жерге тастайтын заман емес қой. Ақтан той бастаған. Кiшi жүз елiнiң ата-

бабадан келе жатқан аталы да бағалы сөздерiн жыр етiп төккен ғой.  

Нұрым ұзатылғалы отырған Оразбай байдың қызына бата берген: 

“Алтынды жүгiн кеуекке үйiп көше алмаған Адайда Қыдырша балалары 

Досжан мен Шәбiктей бол” деген екен. Ол заманда ұзатылғалы отырған қыз 

болсын, жаңа түсiп жатқан келiн болсын, оған берiлетiн бата малы көп бай 

болған, басы өсiп бақытты болған елдегi ауқатты, әйгiлi адамдардай бол деп 

бата бередi екен.  

Оразбай бай екi жырауға да жеткiлiктi мөлшерде сыйлық берiп аса қатты 

құрметтептi.  

Ақтанның той бастау жырына да, Нұрымның батасына да көпшiлiк аса 

ризашылық еткен екен. Шәбiк, Досжандай аса iрi бай шыққан Қыдыршаның 

таралуын қысқаша еске алсақ: Мұңалдан: Әли, Бәйiмбет, Жаулы, Шоғы 

(Қырықмылтық) (төрт Мұңал дейдi, оған Алаоғланды қосып жүрмiз). 

Бәйiмбеттен: Рсай, Жәдiгер, Алдабердi, Сабытай, Алдабердiден: Райымбердi. 

Райымбердiден: Жанақ, Боқсары, Текей. Текейден: Әтәмбек, Байшағыр, 

Мамыртай, Жақау, Әнет. Әнеттен: Қырымқұл, Қыдырша, Бабақұл, Мая, Төлеп, 

Қоштан. Бұларды алты Әнет дейдi.  

Қыдыршадан он екi бала болған. Олар: Қанқара, Тақпақ, Шәбiк, Досжан 

және 3 бала. Сосын Iзбасар, Шоқым, Құбыл, Зыбыт.  

Шәбiктен: Нияз, Нұрнияз, Қапар, Жұмалы. Досжаннан: Есiркеп, 

Жарылғап, Қалекең, Сарғұл.  
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Заманында Қыдырша iргелi, малы мен басы тең өскен ауыл болған екен. 

Қазiрде де жаман емес. Байлыққа қолы жетпеген болар. Оқыған бiлiмдi, қадiрлi 

азаматтары бар. Облыс көлемiнде үлкендi-кiшiлi басшылық жұмыстарда 

iстейдi.  

Әнеттiң Бабақұлынан Еспембет деген iрi бай өткен екен. Ондының 

алдындағы “Еспембет қырғыны” деген осы бай ауылының 20 баласының екi 

татар молдасы қолынан қаза болған жерi. Осы екi молда Еспембет ауылында 

жалданып бала оқытып жатып, балаларды өлтiрiп, екi бойжеткен қызды алып, 

Хиуаға қашады. Оларды соңынан Итқара жерiнде қуып жетiп, Есенияз 

(Сарқасқа) бала екi татарды оққа ұшырып, қыздар мен екi нарды аман алып 

келген дейдi. Сол жылы қыс қатты болып, мал мен бай азаматтар пiтiрге 

көшкенде, 20 бала, 2 нар, азық-түлiк, екi қызды молдаларға тапсырып кеткен, 

қатты қыста болған оқиға бұл. Қазiр Ондыда Бабақұлдан екi үй бар. Бектұрған, 

Iзтұрған, Қырымқұлда Қалби, Ғапур билер мен Әбдi ахун сынды жақсылар 

өткен. Маяда, Маяның ұлы Бәймембет би өттi. Маяның өзi де би болған адам. 

Әншi Досат осы ауылдан.  

Төлеп Адайда өткен  батырлар iшiнде айрықша ерлiгiмен көрiнген 

батырлардың бiрi екенi даусыз. Ал, Төлептiң баласы Мәмбетнияз би 17 жыл 

бойы бiтуi мүмкiн болмаған Әлiм, Адай арасындағы iрi дауды “сақал сипар” 

деген билiкпен бiтiрген би. Мәмбетнияз бiздiң елдегi мырзасахи-жомарт 

атанған қайырымды жақсылардың бiрi болып өткен адам.  

Айта кетейiк, қазiрде де қыз ұзатылып жатады. Қыз күйеуге шығып 

жатады. Жиi-жиi келiн түсiп жатады. Бұл бiр Алланың бiзге силаған қуанышты 

сыйлығы. Қазiргi үйленушi ұл-қыздардың әке-шешесiнiң орта жасы 40-тың о 

жақ, бұ жағында. Ұлы Отан соғысы басталғалы 60 жылға таяу. Ал Жеңiспен 

аяқталғанына да 55 жыл толғалы тұр. Сол соғыс салған зардаптан туу-өсу 

жөнiнен үш үйлену кезеңiне жуық уақыт өткенде ғана ертедегi табиғи қалпына 

келе бастағанын көрсетедi. Ұзағынан болғай! 

Бұрынғы заманда ұл мен қызы 15-те отау иесi деген ғой. Сонда 35-40 

жаста олардың ұрпақтары үйленуi әбден мүмкiн. Осы қағида осы заманда 

бiздiң Қазақстанға керек болды ғой. 18 мың ғаламның өсiп-өнуiне жағдай 

қажет. Оның iшiнде адамның өсiп-өнуiне тұрмыстық-әлеуметтiк жағдайлар аса 

қажет екенi түсiнiктi.  

Ал, қазiрде де шаңырақ көтерген жастар үшiн ата-анасынан, 

ақсақалдардан бата сұрайтын тұстар болып жатады. Бата берушiлер бақытты 

бол, абыройлы бол, жапырағың жайылсын, алғаныңмен қоса ағар, тағы сондай 

жақсы тiлек айтып бата берiп жатыр. Бұл да дұрыс. 
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БАТА 

 

Ата қасиетін қадірлемеген ұлдан сақтағай. 

Ананың ақ сүтін ақтамаған ұрпақтан сақтағай. 

Ененің айтқан ақылын екілік еткен келіннен сақтағай. 

Болашағына үмітсіз қараған ағадан сақтағай.  

Ұрпақтарына қамқорлығы жоқ атадан сақтағай.  

Күле кіріп, күңірене шыққан мазақтан сақтағай.  

Ұлт дәстүрін тәрк еткен қазақтан сақтағай.  

Азаматқа оқыс тап болған азаптан сақтағай. 

Аңқау, сенгіш, ақкөңіл пендені дозақтан сақтағай. 

Ойсыздың ойлыны мойындамағанынан сақтағай. 

Барға қанағаты жоқ тойынбағаннан сақтағай. 

Бас-басыңа би болған өншең қиқымнан сақтағай. 

Арақ ішіп мас болған бұзақы сиқыңнан сақтағай. 

Еңбек етпес, безбүйрек масылдан сақтағай. 

Өзімшіл, өзінен басқа пенде жоқ «асылдан» сақтағай. 

Халыққа қайырымы жоқ бюрократтан сақтағай. 

Бодандықты көксеген партократтан сақтағай. 

Асымызға берекет бергей, 

Адамымызға қанағат бергей. 

Алла тағала!  

Қарттарымызға иман бергей, 

Жастарымызға илан дегей. 

Құдығымыз сулы болғай,  

Жайлауымыз нулы болғай.  

Өніміміз көп болғай,   

Ырысымыз мол болғай. 

Илләһи, Әумин! 
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МАЗМҰНЫ 

 

Көз көргеннің ақиқат баяны... 

Әдет-ғұрпың – әрің, ана тілің – арың 

Жадымыздағыдан жастар жаңылмасын 

Әлібиі халқымның 

Арнайы тапсырма, насырға шапқан жорық 

Білмек – парыз 

Құлбарақ хақында 

Абыздың ақ батасы 

Ержан хазіретті ел біле ме? 

Несібек дарыны 

Сол бір жылдар іздері 

Адайлар мекен еткен жер 

Зұлмат заманның зардаптары 

Жары Назар 

Қаражанбас-Қаламқас: кеше, бүгін, ертең 

Ақиқаттан алшақтамайық 

Жастар салт-дәстүрімізді біле ме? 

Мәтжан би 

Алшыны еді Адайдың 

Маңғыстау жері мен елі 

Алшынның ала туы 

Халқы қалаған азамат 

Авторлардың ой-пікірін өрбітсек 

Саз сөздер сайрап тұрар көңілінде 

Есен Ермембет айтқан сөз 

Есен Сейіт би айтыпты 

Жиырма бес таңбалы Кіші жүз және Адай 

Ердің соңы – Есет, Пірдің соңы – Бекет 

«Маңғыстау мұралары» туралы 

«Атасы басқа аттан түс» 

Атбегілік, сейістік туралы 

Шерқала 

Мұңал Жұбаев Құлшық айтқан биліктер 

Жұмалы мен Алшын 

Сәттіғұл мен Түмен 

Мұңалдың жеті атасынан 

Үш Назар туралы 

Ұлттық салт-сана туралы 

Жаназа және жерлеу туралы 

Шотықбай сұр-суын айғыр хикаясы 

Қараман ата-әулие 



176 

 

Қатам әулие 

«Әбіш Кекілбаев – суреткер» 

Ерлік істер ешқашан ұмытылмас 

Адайда Шәбік пен Досжандай бол  

Бата 

 


