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Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ, Су тѳгілмес Сүттібай. 
Естеліктер мен мақалалар. 130 бет.

Қазақтың Х1Х-ХХ гасырлар иініндегі тарихы -  талай 
жүмбақтарга толы дәуір. Сол дәуірде ғүмыр кешкен жүмбақ түлғалар 
да жетерлік. Бүгінгі күнге есімдері жеткенімен, елі үшін еткен еңбегі 
тарих қатпарынан аршылып, әлі де үрпағымен толық қауышқан жоқ. 
Сондай дара түлғаларымыздың бірі -  Ақтоғай, Қарқаралы ѳңіріне 
ежелден танымал би Сүттібай Қосанүлы. Сүтекеңнің соңында қалған 
мүралары, аңыздары келешек үрпақ үшін үлағатты жәдігер екені 
анық.

Копшілік оқырманга арналған.
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Он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысы қазақ 
елі үшін ѳте жайлы мамыражай уақыт болды. Сыртқы 
согыс, қақтығыс жоқ, Ресей саясаты тек ішкі тәртіпті 
ныгайтуға бағытталып, отарлау, орыстандыру әрекеттері 
әлі бой алмаған кезең болғанын тарихи фактілермен 
айқындаймыз. Кѳптеген кітап, мақала жазуш ылар тарихи 
үдеріске шыншыл бойлай алмай, жалпы сәнге айналган 
байбалам «отарлаушы Ресей зүлымдығы керемет болды, 
жерден айырылдық, еркіндігіміз шектеулі болды», деген 
жалған түжырымның жетегінде кетуде. Қазақ даласының 
геосаяси жағдайы сонау Абылай, Бекболат замандарының 
ѳзінде бір ірі мемлекетке арқа сүйеп, соның қамқорлық 
панасында болу екені айқындалған еді.

Ресейге қазақ даласының қосылуы ж әне оның 
басқару тәртібін кіргізу үрдісі онтоғызыншы ғасырдың ал- 
пысыншы жылдары аяқталды. Хандық жүйе тозып, келме- 
ске кетті, оның енді жаңа заманға сәйкес емес билік жүйесі 
екенін ел ішіндегі ықпалды топтар жақсы түсінді. Егер, 
объективті зерделесек қазақ кѳшпелі қогамына жүргізілген 
Ресейдің бес реформасының мақсаты -  қазақ жерін орыс 
империясының геосаяси мүддесіне икемдеу, мемлекеттің 
шекара аймақтарын бекіту, оның ішкі экономикалық 
мүмкіндігін толығынан пайдалану. Осы стратегия саты-са- 
тысымен арнайы заңдар қабылдау арқылы жүзеге асты. 
Алғашқы кезеңде қазақтың жерін тартып алу, орыстарды
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қоныстандыру саясаты баяу жүрді, оған дәлел -  біздің 
Қарқаралы ѳңірінде 1880 жылдарға шейін орыс қоныстанған 
бірақ елді мекеннің болуы. Од Қарқаралы қаласы, әскери 
бекініс, орыс-казактардың станицасы. Ал, қазіргі ел бірінен- 
бірі кѳшіріп жазып, христандандыру, орыстандыру саясаты 
басым болды деген түсінік тарихи шындықтан алшақтау. 
Ондай саясат жүргізілді. Тек сәл кейін -  XX ғасырдың ба- 
сында орыс шіркеулерінің жүмысы жандандырылып, Иса 
пайгамбар қатты уагыздалып, арнайы мемлекеттік мекеме
-  «орыстандыру палатасы» қүрылганы. Ж ерді орыс шару- 
аларына тартып алып беру, кѳшпелі қазақ ауылдарының 
жайылымы тарылуы ғасырдың соңы мен XX ғасырдың ба- 
сында жүзеге асты. Оның ѳзінде біздің елде тѳрт-бес елді 
мекен пайда болды, соның бірі -  Шылым селосы. Ал, жал- 
пы орыстандыру мен кѳшпелі шаруашылықты оңдырмай 
қирату кейінгі Сталин заманында ірі ѳндірістер мен түрме- 
ж азалау лагерлерін салу арқылы, одан кейін Хрущев 
уақытынан бастап «Тың игеру» деген атпен жүзеге асты.

Айта кететін мәселе ХУШ-Х1Х ғасырлар отарлау 
ѳзгенің жерін тартып алу ірі мемлекеттердің негізгі саясаты, 
экономикалық дамуының ѳзегі болды. Ол жағдайда орыс 
болсын, ағылшын, қытай болсын, ол саясатты жүргізері 
ашық мәселе еді. Әлдінің әлсізге күш қолдануы, ѳзінің ѳктем 
билігін таңу саясаты күні бүгінге шейін жалгасуда. Қазіргі 
қазақ билігі алатаулық рулардан түратын топтың қолында, 
оншақты министр мықты мемлекеттік түгырлардың басшы- 
лары солар, олардың ойына келгенін істеуі кѳрініп түрган 
ақиқат. Басқа ѳңірлердің азаматтарының қүқы ескерусіз, 
міне -  билік феномені. Сондықтан, барлық кемшілік пен 
сорлылыгымызды басқага жабу -  үлкен білімсіздік. Абай, 
Шоқан, Ыбырай, Әлихандардың шыгуы, үлттың саяси 
ояну үрдісінің бастауында Ресей саясатының прогрессті 
багытта болганы екенін айтуымыз, үрпақты шатыстырмай 
шындыққа жақындату -  ага үрпақтың парызы. Оны түсіну 
үшін ѳткен тарихқа іздеу салып, бабалар ѳткен тарихи 
сүрлеуге қалам сілтеу керек...

Қазақ даласында болган осы күрделі уақытты 
ж ете сезіп, белсенді араласқан түлгалардың бірі Қосанның
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Сүттібайы еді. Ол Қарқаралы маңына әкімшілік байланы- 
ста топтасқан жиырма тѳрт болыс ел болып қанат жайған 
уақытта кѳзге түскен, елге танылған түлға. Майлықтың 
биі. Балалары да атқа мінген элиталық әулет.

Сүттібайдың алғашқы қызметтік кѳрінуі XIX 
ғасырдың алпысыншы жылдары (ол кезде Темірші емес) 
Дүйсенбай Шекшек болысы атанған уақыт. Темірші 
атауы 1874 жылы қазақ даласындағы ру атымен ата- 
латын болыстықтар жер атымен аталатын топоним- 
дерге ауыстырылғанда берілді. Мысалы, Әлтеке Сарым- 
Тоқырауын, Кәрсѳн Керней, Ақшатау, т.б. Орталық үкімет 
үш жыл сайын болыстықтарда санақ жүргізіп отыр- 
ды. Одан да жымысқы саясат іздеудің керегі жоқ. Ол -  
экономикалық, әлеуметтік қажеттілік. Қазіргі жагдайда 
да мемлекеттер дүркін-дүркін санақ жасап, қауымның 
демографиялық сапасын тексеріп, қанша сайлаушы, неше 
бала, қарттар, еңбек жасындагысы қанша, мүгедекпен ке- 
дей санын анықтап, мемлекет кѳмегі қандай болмақ екенін 
болжайды. Сол санақтардың тізіміне салық тѳлейтін түтін 
иесі, шаңырақ иегері деп кѳрсетілді де, оның отбасындағы 
а дам саны кѳрсетілетін.

1864 жылгы санақта Сүттібай Қосанов жеке 
шаңырақ иесі екені, екі үлы, бір әйелі бары кѳрсетілген. 
Онымен қоса, Байсын Қосановта екі шаңырақ, тѳрт ер 
адам, үш әйел жазылған. Тоқтыбай Қосанов -  жеке түтін 
иесі, екі үл, бір әйелі бары кѳрсетілген. Аққозының Сәбден 
деген баласы тіркелген. Бүл деректер Орталық мемлекеттік 
архив, (Ф 345, оп 1, д 2364) алынды.

Тоқтыбай, Сәбден, Келдібектер Зәрухан аганың 
шежіре таратуында жоқ. Мен қостым, үмтылып қалганына 
қараганда, түқымдары қалмаган болуы керек. Сүттібай 
«Қүрметті би» деп кѳрсетілген. Онымен бірге, билер сана- 
тында Дүйсегелді Онбаев, Ақберген Дауменов -  атақты 
жақсы Кенже Дауменовтың агасы. Ж амантайдың екі 
баласы Саржан мен хорунжий Тѳлек Түрсыновтар бар. 
Сүттібайдың «Қүрметті би» деп кѳрсетілуі оның бүл 
мәртебеде халық тарапынан мойындалган түлға екенін 
кѳрсетеді. Дала облыстарын билеу туралы уақытша заң
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1867-68 жылы қабылданды. Қазақ оны «Низам» заңы дейді. 
Оған сәйкес, билер эр болысқа тѳрт жылдан сегіз жылга 
дейін сайланатын болды. Ел аузында «тура биде туган жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деген нақыл осыдан сон шыққан. 
Ал, сол заңга дейінгі билер институты кѳне заманнан ел 
әділдігімен шыншылдығын дәлелдеген түлгаларға жүгініп, 
дауын шешіп отырган. Ондай адамдар жасына қарамай би 
атанып, сол дәрежесін қадір түтқан. Ал, низам заңынан 
сон парамен, жылпостығымен би қызметіне ѳтетіндер кѳп 
болған. Шоқан Уәлиханов 1864 жылы арнайы үсыныс жа- 
зып, болашақ реформада кѳшпелі қоғамның билер инсти- 
тутына тиіспеуді ѳтінген. Сүттібай осы реформага дейін 
би болып танылып, Майлықтың сѳзүстары болғанын осы 
деректермен дәлелдейміз.

Сүттекең туралы бізге жеткені -  билік шешімі 1880 
жылгы Тоқырауын мен Темірші болыстарының арасындағы 
жер дауына байланысты келісім. Мүргагатта сақталған 
даудың тарихына тоқталсақ, ол -  Тоқырауын болысы мен 
Теміршінің шекарасын анықтау қүжаты. Екі болыстың 
алгашқы даулы жерді нақтылау келісімі 1872 жылы ба- 
сталып, онда Күзембай мен Сүттібай екі болыстықтан 
куәгерлер тартып, агайындықпен реттеген қүжатты Айдар- 
жан Балтабайүлы мүрагаттан тауып, осы кітапта гылыми 
айналысқа кіргізіпті. Дау онымен бітпей, екі болыстықтың 
арасында жиі қайталана берген сон, қазақта даудың үлкені 
жер гой, 1880 жылы екі болыстықтың жерінің ара-жігін 
ашып, алты би нақтылайды. Олар -  Темірші жагынан 
Сүттібай Қосанов, Кенже Дауменов, Әбіш Кенжемандин, 
Тоқырауын елінен Баймырза Тіленшин (Тоқсары Ж оламан 
атасынан), Күзенбай Саумалов (Кѳшкін Орысбай атасы
нан), Баймамыр Байгѳншеков (Шабанбай бидің немересі). 
Осы шешімді орысшадан қазақшага аударып, оқырманга 
үсынуды жѳн кѳрдім.

«Мың сегіз ж үз сексенінші жылдың 23 қазанында, 
біз тѳменгі аты аталган билер Тоқырауыннан Баймырза 
Тленшин, Күзембай Саумалов, Баймамыр Байгѳншеков 
және теміршілік Сүттібай Қосанов, Кенже Дауменов, Әбіш 
Кенжемандин, аталган болыстардың шекарасын дүрыс
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және дәл анықтау үшін, осы күні ѳткен жалпы жиынның 
барлық мәселені талқылауынан кейін мынадай шешімге 
келдік:

Қаратал алқымынан басталып, әрі қарай Кере- 
гетас тауының жотасымен, Керегетастан шекара Шілік 
алқабына ауысады. Содан Қарашоқы және Сарышоқы 
биігінен Обаға. Қарашоқы кіші Керегетаспен Теміршіге 
қалады. Обадан шекара түзу сызықпен батысқа Үлкенапан 
қүдығына бағытталады. Еспе алқабын Тоқырауын болысына 
қалдырып, ал Ақтастықүдық Теміршіге қалдырылады. Осы 
жерден шекара Қызылтѳбе арқылы Бесбатырдың моласына 
жүріп, Қоңырбелтерек және Тастыбелтерек Тоқырауын бо
лысына, ал Тасқора Теміршіге қалдырылады. Осы шекара- 
мен Бесбатырдың моласы Тоқырауынга, ал Ж апар тогалы 
Теміршіге қалады. Бесбатырдан шекара Саугар сайымен, 
(жогаргы Қараағаш) Үлкен Қызыларайдың жотасына оның 
шығысын Теміршіге, батысын Тоқырауынга. Әрі ш ека
ра Қызыларайдан Ақжал ж әне Шоқпартас тауларының 
үстіртіхмен, Сәтімбай Тогалыны Тоқырауынга қалдырады. 
Осыдан шекара Тастыыргайлы мен Қоңырыргайлының 
арасымен ѳтіп, Қарасудың моласына бағытталады. 
(Мола сайдың ѳзегінде). Осы шекарамен Тастыырғайлы 
Ж аманқойтаспен Теміршіге, ал Қоңырырғайлы Тоқырауынга 
қалады. Қарасудың моласынан шекара Сарыбүйрат 
тѳбесінің жанымен жүріп, оны Теміршіге, ал Қараменде 
ѳзеніне Былқылдақ ѳзенінің Найманбай моласының жанын- 
да қүяр жазығын Тоқырауынга қалдырады». Қүжатқа би- 
лер қолдарын қойып, мѳрлерін басып бекіткен.

Қүжаттың астына Қарқаралы оязының үш лау- 
азымды орыс қызметкері қол қойган. Семей облысының 
әскери вице-губернаторы бекіткен.

Дауга талапкер болган Тоқырауын болысының 
қазақтары Әбіжан Байторинге, Естек Қүдияровқа «копиясы 
берілді, олар мѳрлік алым тѳледі» деп жазылып, Семипалат 
облыстық басқарманың мѳрі басылган. Бүл аталган адамдар 
Сарымның Тоқсары атасының Еламан батыр үрпақтары. 
Елдің дауын ақылмен шешіп, арасын шиеленістірмей рет- 
теу ақылман билердің тура жолы осылай болган.
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Жиырмасыншы ғасырдың басына дейін Сүттібай 
бидің билік шешімдері қауымның бірлік берекесін сақтауға 
үлкен рѳл атқарды.

Ә.Бѳкейханның қатысуымен 1898-99 жылдары 
Дала облыстарын зерттеу комиссиясының материалда- 
рында Сүттібай бидің орнында баласы Елшібай аталады. 
Онда қыстауының аты «Шолақагаш-Тонтай» салынғанына 
отыз жыл болған, Қарқаралыдан тоқсан шақырым» деп 
кѳрсетілген.(Ә.Бѳкейхан шығармалары, 3-том, 606-бет).

Сүттібай атауы би ѳмірден ѳткен соң атала 
бастаған сияқты. Мен жас кезімде Сүттібай қыстауынан он 
шақырымдай Тогызбай егін станында ѳстім. Сонда туып, 
онбес жасымда Шылымға кѳштік. Әкем сол жерде қойма 
меңгерушісі болды. Ол кезде бесінші сыныптан соң жаз- 
да жүмысқа тартады. Қатарластар косилкаға мінді. Мені 
Азанбай марқүм егін күзетуге жүмысқа шыгарды. Ол ѳлке 
Майлықтардың жері. Эр сайын, тауы мен тасын әлі жатқа 
білемін.

Сүттібай, Онбай бейіттері ѳте салтанатты, күмбезді 
кесенелер болатын. Әкеме «анау кімнің моласы, мынау 
кімнің қыстагы?» деген сауалдарды кѳп қоятын едім. Ол 
кісі алгыр, сѳзшең адам еді, білгенін айтып отыратын. Ж аз 
айларында ат арбамен Қарқаралы жақтан Қүран оқуга 
адамдар келетін. Біздің үйге тоқтаған соң аталарының 
бейіттерін кѳрсетуге мені ертіп жіберетін. Сонда кѳп ай- 
тылатын түлгалар Сүттібай, Кѳтен, Ыбырай, Онбай, 
Дүйсегелді, Ысқақ, Байсүлтандар болатын.

Ол кезгі кѳп әңгімелердің желісі жадымда жоқ, 
кѳп уақыт ѳтті, жас болдық. Бірақ, сол кісілердің аттары, 
молалары есімде қалды.

«Сүттібай бидің қыстагы бертінге дейін аман түрды. 
Совхоздың қойшылары Ж үмабектің Әшірбегі, Омаргалы 
қожаның Ж үмабайы, Бабаштың Ахметі отырды. Ауылымыз 
кѳрші болган соң балаларымен ойнап ѳстік. Сүттібайдың 
сегіз бѳлмелі үйінің еденін бүзып, тақтайын Жіңішкедегі 
мектепке пайдаландық» деп, қарт үстаз кѳкірегі шежіре 
Қабікей Баймаганбетүлы, Сүтекеңнің үрпагы -  мүгалім 
Амангелді Әзіхановқа елуінші жылдардың соңында бірде

СУ т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

мүгалімдердің тамыз жиынына келгенде айтыпты...
Біздің ѳлкеде XX ғасырдың басына дейін бүгінге 

жеткен жер атауы тек қазіргі Шабанбай би ауылындағы 
бүрынғы Кәрібеков Кәменнің үйінің сыртында жүрты 
жатқан Бүланбай бидің немересі Атамбай, Тоқамбай 
Дайыровтардың қыстауының аты болатын. (Ә.Бѳкейхан 
шыгармалары. Астана. 2016 ж.). Шылымдағы ауылдың бір 
бѳлігі әлі Атамбай аталады.

Тарих сілеміне үңілсек, «Шылым» сѳзі де кѳне 
түрік дәуірінен келеді. Иректеп аққан суды «шылым», 
«жылым» деп қолдану бар. Э.Бэкейхан ѳзінің зерттеуінде 
Шылым ѳзенінің орыстар келмей түрып, 25 жыл бүрын 
болғанын жазады.

«Пашня 17-21 х.а. в горах Кзыларай. Вода про
ведена 25 лет тому назад с реки Шылым». (Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо
танные экспедицией по исследованию степных областей. 
Семипалатинская область, Каркаралинсий уезд. Том 6. Стр 
58. Спб. 1905.) Қазір кейбір адамдар «Шылым» орыстардың 
атауы немесе Қызыларай бүгінгі Қызыларайдың кѳне аты 
дегенді айтып жүргенін естиміз. Ондай үғыммен тарихты 
бетінен қалқу үрпақты шатыстырады, ѳткенді түсінуге зи- 
янын келтіреді.

Шылым атауы да қазіргі Шабанбай би ауылының 
тарихи аты емес. «Шылым қыстауы» деп қазіргі Шелпек 
қыстауын атаған. Оны 1896 жылы иелік етіп қыстаушы 
Темірші болысының қазағы Бек-Арыстан Байгѳл, руы -  
Қырғыз (Тойғамбай, Тілеке, Шот, Тәбәрік қырғыздан) деп 
жазылыпты. Қызыларай топонимі Мәдениет, Жүмыскер, 
Қалмақбас колхоздары біріккен 1962 жылы гана берілді...

Осынау кітап бір әулеттің гана емес, сол ѳңірдің 
тарихының бір парасы десек артық емес. Бабаларымыздың 
жүрген жолы -  бүгінгі үрпаққа үлагат.

Қабылсаят ѲБ1ШЕВ,
Мемлекет-қогам қайраткері.
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ
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БОЛАТҚОЖА (ҚАРАКЕСЕК) БАЛАСЫ
ТҮЙТЕДЕН МАЙҚЫ, ТАНАС ТАРАЙДЫ.

Майқыдан -  Байтуган, Сарым, Айтуған, Бѳлекбай.
Айтуганнан -  Әлтеке, Сарым, Ѳтеміс, Тоқсан.
Танастан -  Тымырсқы, Сары, Қара, Шор туады.
Шордан -  Қыргызбай, Нәуетай, Айтқүл, Байсары, 

Шеру, Майлық.
Бүл тѳртеуінің ішінде Майлық беделді ширақ бол- 

са керек. Сол себепте ру басы Майлықтың атымен аталган.
Майлықтан -  Арыстанбай, Қораз, Кѳрпе, 

Ж үрымбай туады.
Қораз үш әйел алган. Бірінші әйелден -  Дѳрше, 

екінші әйелден -  Түменбай, Түлкібай. Үшінші әйелі 
Қамқадан -  Аққозы, Қарамақау, Күсеп туады.

Аққозыдан -  Қосан, Бижан туады.
Бижаннан -  Айқынбай, Ж арқынбай. Айқынбайдан

-  Әбенгали, Әбдіғали. Әбенғалидан -  Қанат, Мүрат. 
Қанаттан -  Қайрат. Мүраттан -  Бауыржан.



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНУЛЫ

Аққозыүлы Косаннан -  Күттыбай. Сүттібай. Байсын.

ҚОСАНҮЛЫ ҚҮТТЫБАЙдан -  Бѳгенбай, Тоғанбай.

Бѳгенбайдан -  Рақыш, Әмірбек.
Ракыштан -  Әмірхан, Омархан.
Әмірханнан -  Қажар, Мейраш, Рымкеш, Кәріғүл, Рымқүл, 

Қармыс, Қайрат, Қанағат, Саламат.
Кәріғүлдан -  Әсет, Талғат. Талғаттан -  Әзімжан, 

Торғын. Рымқүлдан -  Бекзат, Ж үлдызай. Қармыстан -  
Арман. Саламаттан -  Айзат, Алмас, Салауат. Қайраттан -  
Толғанай. Қанағаттан -  Гүлнафис, Ж айна, Гүлнар, Ж анар, 
Анар.

Омарханнан -  Қысан. Қысаннан -  Кәрім, Ғалым, Мінәр.
Ѳмірбектен -  Қайыр, Ғани, Пэну, Энел, Мәнурә. 

Қайырдан -  Елемес, Балтабай.

Тоғанбайдан -  Бәкір, Шәкір, Қасен, Әбдірай, Тапай, 
Аскен.

Бәкірден -  Мәкен, Мәрзия, Мүрат, Рузия, Күлзия, Санат.
Мүраттан -  Сандуғаш, Саят, Сауле, Қарлығаш, Саян, 

Әсел, Әсет, Әділ. Саяттан -  Қайрат, Олжас. Олжастан -  
Гүлім. Саяннан -  Жамила, Нүргүл, Сағи. Әсеттен -  Ел- 
жас, Айсауле, Нүртуған.

Санаттан -  Қанат, Лаура, Ботакѳз, Еділ. Қанаттан -  
інжу, Аягѳз.

Тапайдан -  Асылхан.
Асылханнан -  Қасымхан, Дәкен, Ғалымхан, Дәнер, 

Бақытхан, Шайзагүл, Болатхан, Әсемгүл, Зейінхан. 
Қасьіхмханнан -  Қанат. Қанаттан -  Әмірхан. Ғалымханнан -  
Мейіргүл, Данагүл, Тоғжан, Аружан, Шахан. Бақытханнан
-  Мәдина. Болатханнан -  Дархан, Шерхан, Айжан. 
Зейінханнан -  Нүрхан, Нүрай, Аяжан.

Аскеннен -  Кәкен одан Бейбітхан одан Бауыржан, 
Мейіржан.
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ҚОСАНҮЛЫ СҮТТіБАЙдан -  Беркінбай, Мершінбай, 
Дүйсенбай, Елшібай, Сыздық, Қүсайын.

Сүттібайүлы Беркінбайдан үрпақ жоқ.

Сүттібайүлы Мершінбай дан -  Ақай.
Акайдан -  Әліхан, Әдіхан, Сәкен.
Әліханнан үрпақ жоқ.
Әдіхсишан -  Ермек, Сәулехан, Ж үмахан, Тѳлеухан, 

Бақыт, Береке, Каукерия, Гүлсім, Кенжегүл, Ж азира -  
Әділ -  Тоқсан.

Ермектен -  Абзал, Перизат, Гүлнафис, Гүлнүр, Гүлназ. 
Сәулеханнан -  Шыңғыс, Ажар.
Ж үмаханнан үрпақ жоқ.
Тѳлеуханнан -  Мәншүк, Ақжол, Эли.

Сүттібайүлы Дүйсенбай дан -  Әбеу.
Әбеуден -  Нығметжан, Молдахан, Ѳнерхан, Сәдуақас, 

Эбен.
Ныгметжаннан үрпақ жоқ.
Молдаханнан -  Ыдырыс.
Ыдырыстан -  Серік, Сатыбалды, Айнаш, Мағауия, 

Айжан, Айман, Оралхан, Бауыржан, Кенжегүл.
Серіктен -  Ѳнімгүл, Қуаныш, Медеу, Дархан, Мамыр-

жан.



Медеуден -  Аду а, Алима.
Дарханнан -  Санжар.
Сатыбалдыдан -  Еркебүлан, Аяулы, Арайлы, Ескендір.
Мағауиядан -  Айбол, Гүлдария, Аружан, Ажар.
Оралханнан -  Үлан, Ж ансая, Раяна.
Бауыржаннан -  Ж үлдыз, Бекжан.
Ѳнерханнан -  Тілеубек. Тілеубек жастайынан 

нағашысының қолында тәрбиеленіп, тегі (фамилия) Ж ахан 
нагашысының атына жазылып кеткен. Ѳзінің негізгі ата- 
тегі -  Сүттібай шѳбересі Ѳнерханүлы. Қазір Караганды 
облысы Қарқаралы ауданы, Прогресс (Томар) ауылында 
түрып жатыр.

Тілеубектен -  Бақытгүл, Айдар, Шолпан, Асхат, Гүлсім, 
Медет, Мерей, Мадияр, Гүлімжан, Айымжан.

Айдардан -  Ақбота, Данияр, Алдияр, Спандияр. Асхаттан
-  Жандос, Ақтоты, Тѳлеухан, Нүрәли. Медеттен -  Мырза- 
хан, Ѳнерхан, Мерей, Дәния. Мерейден -  Кѳркем. Мади- 
ярдан -  Мейрамбек, Мадина, Адина.

Сәдуақастан үрпақ жоқ.

Сүттібайүлы Елшібайдан -  Тілеухан.
Тілеуханнан -  Серікхан, Қалқаман, Несіпжан, Несібелді, 

Рысты.
Серікханнан -  Сәулехан, Абзалхан, Дәулетхан, Сабырхан, 

Дархан, Татьяна, Светлана, Гүлназ, Гүлзия, Гүлдана.
Сәулеханнан -  Азамат, Аймира. Азаматтан -  Азат, 

Алишер, Амир.
Абзалханнан -  Айымхан, Гульмира, Айда, Кѳбен, 

Нүрмүхан, Абылайхан. Айымханнан -  Нүрлыбек, Мадина. 
Кѳбеннен -  Исламбек, Аружан, Бекасыл. Нүрмүханнан -  
Айлин. Абылайханнан -  Амир, Алина.

Даулетханнан -  Мейірхан, Эльмира, Ж анар, Уалихан, 
Асем. Мейірханнан -  Еңілік, Али. Уәлиханнан -  Мѳлдір, 
Мәди, Азат.

Сабырханнан -  Асылхан, Нурсултан, Алихан, Аружан. 
Асылхагннан -  Айсүлтан.

^  Зәрухан ҚАБЫҚАНУЛЫ__________________________________________
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Сүттібайүлы Сыздықтан -  Есімхан, Әзіхан, Қабықан.
Есімханнан -  Адамбек, Рәзия. Адамбек 1922 жылы туған, 

соғыстан оралмаган.
Әзіханнан -  Қазанқап, Амангелді, Амантай, Рымтай.
Амангелдіден -  Алтынай, Зоя, Мейрам, Мейірман, Бақыт, 

Дәулет, Лена, Алма, Баян, Индира.
Мейрамнан -  Нүрсүлтан, Эмира, Әлия.
Мейірманнан -  Нүрбол, Айбол.
Дәулеттен -  Рәбина.
Амантайдан -  Ораз, Бейбіт, Алмагүл, Айнүр, Ажар, 

Гүлмира, Арнүр.
Ораздан -  Эльнара.
Бейбіттен -  Елдар, Шерхан.
Арнүрдан -  Елжан, Албина.
Кабыканнан -  Зәрухан, Асылхан (Базархан), Жадыра, 

Мажыра, Жүматай, Сәуле.
Зәруханнан -  Дидар, Данияр, Гүлдәурен, Асем, Динара, 

Альмира, Гүлдария.
Дидардан -  Ақнүр.
Даниярдан -  Гүлбибі, Мадияр, Алдияр.
Асылханнан (Базарханнан) -  Гүлден, Ардақ, Гүлсая, 

Салтанат.
Ардақтан -  Асылбек, Айгерім, Бекарыс.
Жүматайдан -  Ж анар, Дәурен, Ж әнерке, Назерке, 

Думан, Тыныштық.
Дәуреннен -  Адамбек, Ернүр, Раяна, Сара, Ажар.
Думаннан -  Асылым.

Сүттібайүлы Қүсайыннан -  Досымхан, Күлқайыр, 
Манат, Ж анат.

Аосымханнан -  Рая, Рымкүл, Кәдірхан.
Кәдірханнан -  Айдын, Ләззат, Меруерт.
Айдыннан -  Шыцгыс, Олжас, Аяулым, Ақниет, Айзере.
Манаттан үрпақ жоқ.
Ж анат соғыстан қайтпаған.



Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Аққозыүлы Бижаннан -  Жарқынбай, Жүмабай, 
Никанбай. Айқынбай.

Ж арқынбайдан үрпақ жоқ.
Ж үмабайдан үрпақ жоқ.

БИЖАНҮЛЫ АЙҚЫНБАЙдан -  Әбдіғали, Әбенғали. 
Ѳбдіғалидан -  Қанат, Мүрат.
Канаттан -  Марат, Қайыржан, Қайрат, Ж асүлан, 

Ж айран.
Қайыржаннан -  Маргүлан.
Қайраттан -  Думай, Дәурен.
Жасүлсишсиі -  Темір.
Мүраттан -  Бауыржан, Руслан.
Ѳбенғалидан -  Рахмет, Қайырбек, Мәрзия.
Кайырбектен -  Арман.

БИЖАНҮЛЫ НИҚАНБАЙдан -  Қадиша, Ж аныл, 
Мейірхан.

Мейірханнан -  Ж үмахан, Дәния.
Ж үмаханнан -  Ж үмажан.
Жүмажаннан -  Мейірхан.

Қоразүлы Қарамақаудан -  Бейсен, Тѳлеген, Байтүрған.

Қарамақауүлы Тѳлегеннен -  Қуантай. Сыздық, Кернебай. 
ТѲЛЕГЕНҮЛЫ СЫЗДЫҚтан — Дүйсекен.
ТѲЛЕГЕНҮЛЫ КЕРНЕБАЙдан -  Қасымхан.

Қарамақауүлы Байтурганнан -  Бектурган. Мүфти.

БАЙТҮРҒАНҮЛЫ БЕКТҮРҒАНнан -  Ѳмірзақ, Қабан. 
Ѳмірзақтан -  Абылайхан, Елеусіз.
Абылайханнан -  Таласхан, Ж үмақан, Алтынхан, Аян. 
Таласханнан -  Дидар. Дидардан -  Әлия, Айару.

Елеусізден -  Зағира, Мағира, Үміткер, Ескелді, Метай, 
Әсемтай, Бикеш, Әкітай.
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Ескелдіден -  Сайлау, Айгүл, Амантай, Шәрбагүл, 
Мейрамгүл, Бақытгүл, Еркінгүл.

Сайлаудан -  Ержан, Ерлан, Ләззат. Ержаннан -  Ғибрат, 
Күлзат. Ерланнан -  Нүргелді, Гүлзар.

Амантайдан -  Ерсін, Күлсана.
Метайдан -  Нүртай, Гүлнар, Ж анар, Панар. Нүртайдан

-  Алпыс, Ақеркем, Жанеркем, Мейірім, Нүртѳре, Ж ансая.
Әсемтайдан -  Еркін, Айзат. Еркіннен -  Данияр, Мансүр.

БАЙТҮРҒАНҮЛЫ МҮФТИден -  Серік, Ж үман, Ыры- 
сты, Нестай, Нәсіп, Бейбіт, Мүқан.

Серіктен -  Рақымжан, Бауыржан, Мәншүк, Меруерт.
Ракымжаннан -  Айбол, Анар, Ж анар.
Ж үманнан -  Қанат, Ж анат, Бақытгүл.
Қанаттан -  Әсет, Айгерім.
Жанат тан -  Әділ, Арайлым.

Қоразүлы Күсептен -  Ѳлімбай, Ғазымбет, Тырмыш.

Күсепүлы Ѳлімбайдан — Бораш. Жалпак. Сатай.

ӘЛ1МБАЙҮЛЫ БОРАШтан -  Баубѳрік.
Баубѳріктен -  Демеубай, Медеубай, Дүйсенбай, Оралбай.
Демеубайдан -  Мүқатай, Мүхаммеджан.
Мүқатайдан -  Майдан. Майданнан -  Серік, Берік, 

Айтѳлеу, Тайтѳлеу, Ерлан.
Оралбайдан -  Тілеген.
Медеубайдан -  Сәдуақас, Әсетолла, Рахметолла, 

Әлмагамбет.
Әсетолладан -  Ѳміржан, Омарбай (Әмір), Аманбек. 

Омарбайдан (Әмірден) -  Мейрам. Мейрамнан -  Әділет, 
Даулет. Аманбектен -  Дархан.

Рахметолладан -  Мирас, Жәшім, Қабылқайыр 
(Қапытай). Мирастан -  Ж анат. Ж анаттан -  Адия, Ислам. 
Қабылқайырдан (Қапытайдан) -  Дінмүхамед, Ерлан, 
Нүрмүхамед.

Әлмагамбеттен -  Абдолла, Нүрмүхаммед (Нүкен), 
Ермүхаммед (Еркін). Абдолладан -  Қуаныш.
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Нүрмүхаммедтен -  Мейрам. Ермүхаммедтен -  Абзал, 
Ерғанат, Изат.

Дүйсенбайдан -  Шәкен, Изатолла.
Шәкеннен -  Сағынтай, Сәкен, Сүндет, Аманбай. 

Сағынтайдан -  Рашид, Секен, Кәкен. Рашидтен -  Абай. 
Сүндеттен -  Сайран. Аманбайдан -  Қуаныш. Сәкеннен -  
Қуаныш, Қаныш.

Изатолладан -  Әскербек, Матай. Әскербектен -  Оралхан, 
Бауыржан, Әнғанжан, Әлібек, Асхат, Ролдан, Ж әнібек. 
Бауыржаннан -  Асқар, Ерлан.

ӘЛ1МБАЙҮЛЫ САТАЙдан -  Бақ, Бәкізе.
Бактан -  Алданазар.
Алданазардан -  Ергали.
Бѳкізеден -  Кѳпбай.
Кѳпбайдан -  Смайл. Смаилдан -  Болат.

ӘЛ1МБАЙҮЛЫ ЖАПАҚтан үрпақ жоқ.

Күсепүлы Тырмыштан -  үрпақ жоқ.

Күсепүлы Ғазымбеттен — Мышан. Жаксылык.

ҒАЗЫМБЕТҮЛЫ МЫШАНнан -  Сексенбай. 
Сексенбайдан -  Әшім.

ҒАЗЫМБЕТҮЛЫ ЖАҚСЫЛАҚтан -  Мансүрбай. 
Мансүрбайдан -  Ыбырай.
Ыбырайдан -  Сүңғат, Түрсын, Амангелді, Гинаят. 
Амангелдіден -  Ерлан.
Гинаяттан -  Саят.
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ҚОСАНҮЛЫ БАЙСЫН

Байсыннан -  Смағүл, одан Аққан. Аққаннан -  
Совет, Орал, Құрмет.

Советтен -  Әділет, Айгүл, Айтолқын, Ғалымбет,
Әнімет.

Ғалымметтен -  Әлихан. Әніметтен -  Нүрдәулет.
Әділеттен -  Аяулым, Нүрланат.
Қүрметтен -  Қабілет, Балмет, Жанмет, Ақжарқын,

Гүлім.
Қабілеттен -  Келбет, Ақниет, Гүлмарал.
Балметтен -  Елниет, Балниет, Ақерке.
Ж анметтен -  Бекет.
Шежіреге кѳз салар болсақ, Қосанүлы Байсын

-  Сүттекеңнен кіші бауыры. Осы Байсын атадан Смағүл, 
Смағүлдан Аққан туады. Аққан әкеміз дарынды, ел 
арасындағы белгілі ақын болған адам. Колхоздың, жал- 
пы кѳпшіліктің жоғын жоқтап, сыни ѳлең шығармаларын 
жазған. Ж олтай тәтемізбен дастарқандас болғанда, «Атам 
ѳлеңді лезде шығарушы еді. Араб әріптерімен жазылған 
ѳлеңдері үй ішінде эр жерде шашылып жататын. Себебі 
ол кісіге шабыт қай жерде келеді, сол жерде бір жапырақ 
қағаз бен бірнеше шумақ ѳлең қалушы еді. Заманымыз со- 
лай болды ма, сол уақыт кесірін тигізді ме -  кѳп ѳлеңдерін 
жинақтай алмай қалдық. Ал, жолдасым Советтің ѳлеңдері
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жинақ кітап болып шығып, кѳпшіліктің жылы ықыласын 
алды. Әнімет жастайынан ѳлең жазады, бірақ жарыққа 
шығарып үлгерген жоқ».

Қосанның баласы Байсын -  Сүттекеңнің бау- 
ыры. Қоныстары бѳлінбеген, қатар жүрген тел қозыдай 
бірге ѳскен ағайындар. Сондықтан да, кейінгі әулеттері де 
дастарқанда бірге болып, бірге жүретін туғандар. Үш ата 
әулеті, яғни, Қүттыбай, Сүттібай, Байсын -  бір ағаштың 
үш бүтағы, діңі мықты ажырамас бѳлігі.
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Қораздан -  Қарамақау, Аққозы, Күсеп туады.
Қарамақау үрпағы Сүттібайдың шаруашылығына 

басшылық жасап, мал-жанға ие болған екен деседі. 
Қарамақау үрпақтары Тѳлеген, Ѳмірзақ жауырыны жерге 
тимеген балуан адамдар болған.

Сүттібайдың мыңнан аса жылқысы болған. 
Тѳлеген, Ѳмірзақтар жылқыда жүрсе, бірде-бір барымта- 
шы маңына баспайды екен. Сондай батыр адамдар болган. 
Сүттекең бір жылдары ас бергенде жан-жақтан ел жи- 
налып, бәйге шапқызып, палуан күрестірген деседі. Сол 
келгендердің ішінде Семей губерниясынан атақты палуан 
болған екен. Кешкілік киізүйде ас ішіп, ертеңгі асқа дай- 
ындалып, аяқ киімін шешіп жатса, Қарамақаудың баласы 
Тѳлеген етікті үстап кѳріп:

- Мына етікті кім тіккен, тақсыр? Ж ақсы тігілген 
екен, - деп айналдыра кѳріп, етігінің ѳкшесін сығып қалса, 
үгіп жіберген екен. Тѳлегенің күштілігінен сескеніп қалған 
Семей палуаны ертеңгі астың болатын күресінен бас тарт- 
са керек...

Қарамақаудан -  Бейсен, Тѳлеген, Байтүрган та- 
райды. Тѳлегеннен -  Қуантай, Сыздық, Кернебай туа
ды. Сыздықтан -  Дүйсекен. Кернебайдан -  Қасымхан. 
Байтүрғаннан -  Бектүрған, одан Ѳмірзақ, Қабан. Ѳмірзақтан
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-  Абылай, Елеусіз. Байтүрғаннан -  Мүптей, одан -  
Серік, Ж үман, Ырысты, Нестай, Нәсіп, Бейбіт. Серіктен
-  Рақымжан, Бауыржан, Мәншүк, Меруерт. Рақымжаннан
-  Айбол, Анар, Ж анар. Ж үманнан -  Қанат, Ж анат, 
Бақытгүл. Қанаттан -  Әсет, Әйгерім. Ж анаттан -  Әділ, 
Арайлым. Елеусізден -  Загира, Магира, Үміткер, Ескелді, 
Метай, Әсемтай, Бейкеш, Әктай. Ескелдіден -  Сайлау, 
Айгүл, Амантай, Шәрбагүл, Мейрамгүл, Бақытгүл. Сай- 
лаудан -  Ержан, Ерлан. Ержаннан -  Ғибрат, Гүлзат. Ер- 
ланнан -  Нүргелді, Гүлзар. Амантайдан -  Ерсін, Гүлсана. 
Метайдан -  Нүртай, Гүлнар, Ж анар, Панар. Нүртайдан
-  Алпыс,

Әсемтайдан -  Еркін, Айзат. Еркіннен -  Данияр, 
Мансүр. Абылайханнан -  Таласқан, Ж үмақан, Алтынхан, 
Аян. Таласқаннан -  Дидар, одан -  Әлия, Айару.

Деректер арқылы жинақталып, алынды.
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САРА ЖОЛДЫ ДАРА БИ

«Бидің жолы -  ақ, судың жолы -  сара». Дала 
даналығы бойына дарыған, от ауызды, орақ тілді би- 
шешендер қашаннан қазақ қоғамындағы алауыздықты 
жойып, әділдіктің салтанат қүруы үшін бағусыз кеткен 
басбүзарларды тыйып, тентегін тезге салып отырған. Би- 
шешендік ѳнері сонау ХП ғасырда ғүмыр кешкен Майқы 
мен Аяз биден бастау алып, XX ғасырдың орта шеніне дейін 
сыпатына сызат түспей керуен тартып келді. Ел ішіндегі 
«Түгел сѳздің түбі бір, түп атасы -  Майқы би» деген 
нақыл сѳз содан қалса керек. Кейіннен билердің орынын 
соттар алмастырды. Тумысынан түла бойына кие дарып, 
сѳз үстаған, түма дарын иелері табан астында тығырықтан 
шығатын жол тауып, үтымды сәтте үтқыр жауап бере 
білген. Сол бір озық ойы себепті де есімдері мүқым елге 
мәшЪүр болып, кѳптің қүрмет-қошеметіне бѳленген.

Бірде бір жігіт Мѳңке биді бір кѳруге қүмар бо
лып, іздеп келеді деседі. Есіктен кірген жігітке Мѳңке:

- Түлкім, жоғары шық, - дейді.
Артынша жігіт тѳрге озган соң, шай келеді. Бір 

аяқ шай ішіліп болған сәтте Мѳңке:
- Сыншым, сѳйле, - дейді.
Жігіт түкке түсінбей отыра береді. Арада уақыт
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ѳтіп, жігіт қайтуга бет алғанда:
- Жыршым, енді рүқсат, үй-ішіңе аман-есен жет, 

ел-жүртыңа сәлем айт! - дейді.
Сонда бағаналы бері астарлап айтылған сѳздің 

тѳркінін түсінбеген жігіт:
- Сіз маган үш түрлі теңеу айттыңыз. Осы 

түспалдарыңыздың мәнін үгына алмадым. Нені меңзеге- 
ніңізді айтып берсеңіз, - десе, Мѳңке былай деп жауап 
қайырыпты:

- Әуелгіде түлкі қүсап, қүбылып келдің. Эр мейман 
кірер кезде сен сияқты толқып келетіндіктен, соны айттым. 
Қонақ біраз отырган сон үй ішіне кѳз жүгіртіп, жағалай 
сынай бастайды. «Сыншым» дегенім, соны білдіреді. Ал, 
қонақ үйден қырық қадам үзаган сон кѳрген-білгенін тегіс 
ел-жүртқа жыр қылып айта барады. «Жыршым» дегенім 
де сондықтан еді, - деген екен.

Қарапайым әңгіме болганымен, зер салсаңыз 
үлкен астар жатыр. Шешендік ѳнерінің ерекше түсы да 
сол -  кез-келген мәселенің мәнісін түспалдап жеткізу еді.

Қазақ халқы үшін би-шешендер билік қүрган 
дәуірлер -  кемеңгерлік пен бейбіт ѳмірдің символы іспеттес. 
Ол кездері жазу-сызу қарқын алып, дамымаганымен арада 
қанша уақыт ѳтсе де би-шешендердің қалдырган мүрасымен 
біздер әлі де сусындаудамыз. Бүл -  тарих елеулі адамдар- 
ды шеткері қалдырмайтындыгының тагы бір дәлелі.

Міне, сол даналарымыз салган даңгыл жол- 
ды жаңгыртып, топты ортада кѳсіле сѳйлеп, тоқсан ауыз 
сѳздің тоқетерін айтып, түйіткілдің түйінін тарқатып 
отырган эр ѳңірдің, эр рулы елдің билік айтар, дуалы ауыз 
даналары болган. Би -  дәстүрлі қазақ қогамының саяси 
әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық билік иесі. Зерттеуші 
галымдардың, әсіресе, В.В.Бартольдтын пікірінше «би» сѳзі 
шамамен Х1У-ХУ гасырларда ежелгі түркі тіліндегі «бек» 
атауының бір нүсқасы ретінде пайда болып, басқарушы, ел 
билеуші магынасын білдірген. Ал, қазақ халқының дәстүрлі 
түсінігінде бүл атау тѳрт түрлі магынада:

1. Ел билеушісі, иелік етуші;
2. Сот, тѳреші;
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3. Батагѳй, шешен;
4. Бітістіруші дипломат, елші ретінде үғынылған.
Бидің қоғамдағы атқаратын миссиясын жан-

жақты түсіну үшін қазақ халқының тарихи-әлеуметтік 
даму кезеңдерінің ерекшелігін жете ескеру шарт. Соны- 
мен қатар, би ру-тайпаның басшысы ретінде әкімшілік 
жүмыстарға да қатысып отырған.

Біз тілге тиек еткелі отырған би Сүттібай 
Қосанүлы қазақтың қарастырған би туралы сипатының 
тѳрт мағынасына да сай түлға болып қалыптасқан бірегей 
түлға. Әкесі Қосан да ел аузына іліккен би. Сол әкеден 
туған, тәрбие алған, халқы үшін жанын шүберекке түйіп 
қызмет жасаған атақты, парасатты жан болған Семей гу- 
берниясына қарасты Қарқаралы дуанының ѳте беделді, 
қайраткер биі, Темірші болысына басшылық жасаған 
Сүттібай Қосанүлы.

Ж алпы, Сүттібай Қосанүлы жайлы саралау 
тыңнан түрен салғалы түрған тосын тақырып емес. Би 
атамыз хақында бүған дейін де бірнеше мәрте Ақтоғай 
аудандық басылымы беттерінде әртүрлі мақалалар жарық 
кѳрген. Аты аңызға айналған есім. Ауызекі әңгімелерде 
естіп-біліп қана жүрген Сүттібай Қосанүлы түлғасы енді 
міне бірнеше ж үз жылдарды артқа тастап, ж арыққа 
шыққалы отыр. Бүл дегеніңіз үрпақтарының мойынындағы 
аманат еді. Осы аманатты жолға қойып, үрпақтардың ба- 
сын біріктіріп, үйымдастырушы Сүттібай бидің шѳбересі, 
Сыздық немересі Қабыханүлы Зарухан ағамыз. Осы 
ағамызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ.

Осы жерде айтып кететін бір мәселе, қолымызға 
тиген Сүтекеңнің қадымша жазылған, билікке араласқан 
қүжаттарын тәржімалап, кѳзіқарақты оқырман қауымға 
таныстыра кетсек дейміз. Ѳйткені, бабаларымыздың билігі 
ауызекі әңгімеде қалғанымен де хатқа түспеген еді. Біраз 
ізденудің арқасында Сүтекеңнің билікке араласқан, қызмет 
жасаған ортасында қағазға түскен қүж ат арқылы тауып 
отырмыз. Бүл деректердің ѳзі -  Сүтекеңінің билік басында 
болғандығының нақты дәлелі. Осылайша тарихи деректерді 
толықтырып, баба алдындағы перзенттік парызымызды
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ѳтемекпіз.
Сүттібай Қосанов жайында бір кісідей зерттеп, 

зерделеген ҚР Еңбек сіңірген мүғалімі, Ақтоғай ауданының 
Қүрметті азаматы А.Сейдахметовтын аудандық «Ақтоғай 
ажары» (бүрынғы «Тоқырауын тынысы», одан әрідегі «Арқа 
еңбеккері») газетінде жариялаған мақалаларының бірінде 
би атамыз жайында:

«Қазақ шежіресі бойынша Арғын -  Қотан -  
Дайырқожа -  Қарақожа -  Мейрам (Мейрамсопы деп 
те атаған) -  Қаракесек (Болатқожа) -  Түйте -  Танас -  
Тымырсқа -  Қырғызбай -  Нәуетей -  Майлық -  Арыстан- 
бай -  Қораз -  Аққозы -  Қосан -  Сүттібай болып тарай- 
ды. Сүтекеңнің атақонысы -  қазіргі Шабанбай би селолық 
округінің аумағында. Қызыларай тауының шығысында. 
Қаршығалы ѳзенімен аралықта Сүттібай қыстағы деп ата- 
латын жер бар. Би атаның сегіз бѳлмелі, тақтай еденді 
үйі кейіннен бастауыш мектеп болған. Сүттібайдың бейіті 
қыстагынан шыгысқа қарай он шақырым жерде орналасқан.

XIX ғасырдың 40-жылдары Қарқаралы округінде 
алпыс мыңға жуық кѳшпелі шаруалар болды. XX ғасырдың 
басында округте жиырма болыс болған. Оны 1905 жылдың 
жазында ѳткен Қоянды жәрмеңкесі кезінде біздің даңқты 
жерлестеріміз Әлихан Бѳкейханов, Ж ақып Ақбаевтардың 
тікелей басшылығы, қатысуымен орыс патшасының атына 
жазылған «Қарқаралы округі қазақтарының хатынан (пе
тиция) кѳреміз. Хатқа эр болыстан екі адамнан қол қойған. 
Ол болыстарды атап кѳрсету қажет қой деп есептедім. 
Ѳйткені, біздің ауданның территориясында қандай болы- 
стар болғанын әркім әртүрлі айтады. Күдікті сейілту үшін 
біз нақты деректі үсынайық.

Ол болыстар: Ақсары, Кент, Қу, Едірей, Темірші, 
Берікқара, Нүра, Ақбота, Дегелең, Балқаш, Сарыбүлақ, Са- 
рытау, Қотанбүлақ, Қызылтау, Мойынты, Ақшатау, Бѳрілі, 
Тоқырауын, Абыралы.

Темірші болысы ол кезде қазіргі Қарқаралы, 
Ақтоғай аудандарының бірсыпыра селолық округтерінің 
жерін қамтыган. Ж обалап айтсақ, Қарқаралы ауданының 
Томар, Еңбек, Қасым Аманжолов селолық округтері, Ақтоғай
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ауданының, Қызыларай, Шабанбай би округінің жерлері, 
Темірші деген жер Қусақ селолық округінің Бесшоқы 
тауына таяу маңда, Қаршыгалы ѳзенінің шығысында 
орналасқан, бүрын темір кенін ѳндірген жер» - деген екен. 
(«Тоқырауын тынысы», 16 қаңтар, 2003 жыл).

Негізінен, «Сүттібай би 1862 жылдан бастап ел 
ісіне етене араласып, билікке келді» деген ақпар бар. 
Ал, белгілі қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Сотының мүшесі, ғалым Қабылсаят Әбішев 
Әзімбайүлы Мемлекеттік мүрағаттан Сүттібай Қосановтың 
мѳрі бейнеленген қүж ат тапқан. Қүжат ксерокс арқылы 
кѳшіріліп алынған. Онда «Қарқаралы дуанының ѳте 
беделді қайраткер биі, Темірші елінің басшысы Сүттібай 
Қосановтың мѳрі, 1864 жыл» деп кѳрсетілген. Мѳр бетінде 
араб қаріпімен «Би Сүттібай бин Қосан» деп, оның астында 
кирилица әріптерімен «Сүттібай Қосанов» деп жазылған. 
Міне, осы бір дәйек Сүттібай бидің 1864 жылы билікке 
араласқанының нақты дәлелі.

Ал, 2007 жылғы 19 мамырда жарық кѳрген 
«Қарқаралы» газетінде жарияланған «Туған ѳлке тари- 
хы. Темірші болысының басшылары мен билері: 1871-1919 
жылдар» атты мақалада:

«Темірші болысының басқарушысы болып 1871 
жылдың 3 желтоқсанынан бастап Сабыр Алданазаров, 
орынбасары болып Ермек Ж иенбаев болады. Ауылдардагы 
соттары (билер): Бүлжосай Ж үндібаев, Сауырық Үлықбаев, 
Ақберген Дәукенов, Иман Бекбергенов, Дүйселді Онба- 
ев, Қадырбай Атабаев, Сүттібай Қосанов, Кенжемолла 
Сарықасқин болған. Болыстың молласы Түрғола (мүмкін 
Түрағыл шыгар) Ѳтегенов болған.

Болыстың қүрамындағы ауылдардың саны 1878 
жылдың 3 сәуіріне 12-ге жеткен. Болыс Иман Бекберге
нов, орынбасары Сәтпай Чургуков (Шортықов болуы 
да мүмкін) болған. Ауылдағы халық соттары (билер): 
Ѳскенбай Белгібаев, Байтақ, Ж иенбаев, Исабай Ѳтегенов, 
Әбіш Қожамуллин, Байқадам Сатпақов, Сүттібай Қосанов, 
Қадырбай Атабаев, Саптуған Мырзабаев, Ж апар (Жа- 
нар болуы да мүмкін) Ж үбанов, Едіге Қуанбаев, Тане-
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ке Ж ақаев, Базылбек Қожабеков болган» деп, Биекеңнің 
қызмет атқарған жылдарын нақты кѳрсеткен.

Сонымен қатар, аталмыш мақала ішіндеСүтекеңнің 
үлдары -  Елшібай және Сыздықтың да есімдері кездеседі. 
Нақты келтіретін болсақ: «Болысты 1887 жылдың 26 мамы- 
рынан бастап Қанғожа Бабичев (Бабашев болуы да мүмкін) 
басқарып, орынбасары Әбеу Ермеков болған. Ауылдардағы 
халық соттары (билер): №1 -  Алшымбек Тоқтаров, №2
-  Исабай Ѳтегенов, №3 -  Елшібай Сүттібаев, №4 -  Ерке- 
бай Зерденов...» деген дерек келтірілсе, мақаланың соңына 
таман «Болысты 1923 жылдың 12 желтоқсанынан бастап 
екінші мерзімге Нүқыш Үрыңқаев басқарады, орынбаса
ры Бәкеш Ѳтебалин болып тағайындалады. Ауылдардағы 
халық соттары (билер) мен орынбасарлары: №1 -  Алшы- 
бек Тоқтаров, №2 -  Исабай Ѳтегенов, Қашқын Оразалин, 
№3 -  Елшібай мен Сыздық Сүттібаевтар...» - деп, Сүттекең 
балаларының есімі аталады.

Сүттібай би жайындағы ж әне оның балала- 
ры жайындағы осы сынды дерек-дәйектің шеті шыққан 
соң толыққанды мағлүмат іздеп, еліміздің мәдени аста- 
насы -  Алматы шәріне жол тарттық. Алматы қалалық 
орталықтандырылған Мемлекеттік мүрағатында қатарынан 
бірнеше күн болып, кешегі күннен кѳш тартқан, тарихи 
деректерді қүшагына қүндақтап жатқан қүнды қүжаттарды 
парақтай отырып, қадымша және орыс тілінде жазылған 
Сүттібай бидің жолдаган хаттарын кезіктірдік. Кѳз жүгіртіп, 
қазақ тіліне тәржімалап кѳріп едік -  кѳп-кѳрім мәнді 
де мазмүнды мәлімет болып шықты. Айтқандайын, бүл 
қүжаттарды орталықтандырылған мемлекеттік мүрағатының 
«Ф-15», «опись-1» бѳлімінен таптық. Аударма барысында 
аңғарғанымыз, Сүттібай Қосанүлы іргелес жатқан, қоңсы 
елдердің би-болыстарымен тығыз қарым-қатынас қүра оты
рып, қоғамдағы қозданған мың түрлі мәселелерді шешуге 
айтулы түрде атсалысып отырган. 1872 жылғы 7-қыркүйек 
айында жазылған қүжатта Әлтеке-Сарым елімен жер да- 
уына байланысты шекараны бѳлікке бѳлу жайында былай 
делінген:

«1872-інші жылы 7-інші сентябрде сайланған би
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лер Әлтеке-Сарым елінен Күзембай Саумалүглы, Темірші 
елінің биі Сүттібай Қосанүғлы бірлесе тексере отырып, 
Темірші елінің қазақтары Мауқымбай Отауүғлы, Ж аман- 
тай Ерәліүглы, Күләнбай Түяқүглының, сонымен бірге, 
Әлтеке-Сарым елінің қазақтары Балқыбек Бірдәйқожаүғлы, 
Ж аман Ж амантайүғлының қоныс орындарын бѳлік 
жасадық. Қосатын жерлерді қостық. Сонымен бірге, Ха- 
ным (Ханымке деп те аталады, бүлай аталу себебін біле 
алмадық. авт.) Сайын, Сары Доңгал, Шүбарѳзек, Қараагаш, 
Текетірек адырларымен Ерәлі үлдарына Ьәм Түяқүлына 
қалдырылсын деп, шешім қабылдадық. Біз қарастырган 
жерлердің күнбатыс жагы Әлтеке-Сарым елінің пайдасына 
қалдырылсын. Қарастырган жерлер куәландырылды және 
араларында алауыздық болмас үшін үшбу билер мен екі 
ел қазақтары ѳз мойынымызга аламыз.

Куәгер болушы Тоқырауын елінің қазақтары: 
Бірдәй қожа үглы, Жамантайүглы,

Темірші елінің қазақтары: Отауүглы, Ерәліүглы, 
Түяқүглы,

Билікке араласып, билік айтқан Темірші елінің 
биі: Сүттібай Қосанүглы,

Әлтеке-Сарым елінің биі: Күзембай Саумалүглы, 
Куә болып жогарыга үсынушы: Ермек 

Жиынбайүглы.
Осы қүж атқа қол қойып, ѳздерінің келісімдерін 

беріп, екі ел арасындагы ауызбіршілікті сақтап отырган, 
Әлтеке-Сарым елінің беделді биі Күзембай Саумалүлы 
руы Кѳшкін оның ішінде Орысбай атадан тарайды. Ел 
басқарушысы болган, Темірші елінің билігіне араласып, 
әділ кесімді, қара қылды қақ жарып тѳрелігін айтатын 
Қара руынан суырылып шыққан Әлімханның атасы Ермек 
қажы Ж иынбаев. Қарап отырсақ, осы тізімдегі жер дау- 
ына қатысты билік еткен жандардың ешқайсы осал емес 
екен. Ал, эр түлганың жеке ѳмірбаянын таратып жазу, 
үрпақтарының үлесіндегі шаруа екені анық...

Айдаржан БАЛТАБАЙҮЛЫ, 
ѳлкетанушы.
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Атам қазақ «тегін білмеген -  тексіз» деген сѳзді 
бекерден-бекер айтпаган. Тегін білу деген үгымның ѳзі, 
аргы-бергі зәузатыңды білу, сонымен қатар, атыңа затың 
сай болып, қарашаның қамын, елдің ертеңін ойлайтын 
Едігедей ер болу дегенді аңгартса керек-ті. Болмаса, қара 
бастың қамынан әріге ой-ѳресі, жетпейтін тогышар күйкі 
тірліктің қүлынан айырмаң шамалы. Демек, ѳтпелі ѳмірде 
кѳшпелі гүмыр кешкен кѳкірегі ояу, санасының саңылауы 
бар кез-келген кемел жан елінің ертеңін болжап, бүгіні 
мен ѳткенін түгендеп, барын багамдап, жогын жүйелеп 
отырса тегін а дам болмағаны. Міне, сон дай туган жердің 
тагылымды тарихы мен ѳскелең елінің үлағатты шежіресін 
кеніш кѳкірегінде алтын кѳмбедей сақтап, зерттеп, зерделеп, 
тынымсыз ізденіспен ертеңгі үрпаққа аманат етіп тапсыру- 
ды ѳзінің басты парызы, басты қагидасына айналдырган 
жанның бірі жерлесіміз, «Ауданның Қүрметті азаматы», 
қарт үстаз, еңбек ардагері Асқар Сейдахмет агамыз. Бүгін 
біз Асекеңнің осы ѳңірден шыққан ѳз заманының алгыр 
ойлы, қатарынан асып туган, дана түлгасы, дара түлгасы, 
елдің батагѳй биі болган Сүттібай Қосанүлы жайлы эр жыл- 
дары баспасѳз беттерінде жарияланган дәйекті деректерді 
инемен қүдық қазгандай тер тѳгіп, мүрагатында сақтаган 
еңбегін оқырман назарына үсынып ортырмыз.
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Қолда бар деректерге тіл бітірсек, Қарқаралы 
дуанына қарасты Темірші болысында нелер текті түлғалар 
болганын жазбай байқаймыз. Солардың арасында Сүттібай 
Қосанүлы мен оның балалары Елшібай мен Сыздықтар 
бар. Сүтекең сол уақыттың үшқыр ойылы, үтқыр тілді, 
елге билік, тѳрелік айтқан белді, беделді қайраткері болған. 
Бізге бүл мәліметтер негізінен Ю.Попов арқылы жетіп отыр 
(Попов ертеректе мына Қарқаралыда түрған. Қарағанды 
облыстық мүрағатты басқарған азамат). Поповтың дерегі 
Ресейдің патшалық басқару жүйесінде атқа мініп, ел ісіне 
араласқан Қарқаралы дуанына қарасты Темірші болысынан 
шыққан кѳптеген жерлестеріміздің болғанын кѳрсетеді. Бүл 
орайда қазақ халқы Ю.Поповқа мың мәрте алғыс айтса 
да артықшылық етпес еді. Мен бүгін солардың арасынан 
Сүттібай Қосанүлына қатысты жайлардың басын ашып, 
баян етсем деймін. Тасқа түскен дерек Сүттібай бидің руы 
Майлық екенін айтады. Оны бүгінгі үрпағы да толық рас- 
тайды. Сүтекең Темірші болысының П-ші биі (ресми халық 
соты аталған) болып 1884-1886 жылдары тағайындалған. 
Сол кездің ѳзінде Темірші болысына Майлық атадан 110 
түтін ел қараған. Сүттібай Қосанүлы Темірші болысының 
биі болып 1871, 1875, 1877, 1878 одан әрі ат түяғын тай ба- 
сар дегендей Сүттібайдың орнын би болып 1884 жылы ба- 
ласы Елшібай басады. Елшібай да әкесі секілді үзақ мерзім 
Темірші болысының биі болады. Нақтырақ айтқанда, 1884 
жылдан 1913 жылдар аралығында. Бүдан біз әкелі-балалы 
Сүттібай мен Елшібайдың халық алдындағы абыройы 
қаншалықты дәрежеде болғанын анық байқаймыз. Әкесінің 
жолын қуып, би болып билікке 1898 жылы Сүтекеңнің 
екінші баласы Сыздық Сүттібайүлы да араласады. Тіптен 
1905 жылғы болыс, би сайлауында Сүттібайдың қос бірдей 
баласы Елшібай мен Сыздық қатарынан ѳтіп, ел ісіне 
тѳрелік айтады. Демек, бүл айғақ-дәлелдер біздің әлгіде 
ғана жоғарыда Сүтекеңмен оның балаларының халық 
алдындағы беделі жайлы айтқан пікірімізді растай түседі.

Сүтекең Ресейдің патшалық билігінде 300 жыл 
отырған Романовтар әулетінің Семей губерниясынан Санкт- 
Петерборда ѳткен тойына қатысқан жерлестеріміздің бірден
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бірі. Әлбетте, патша ағзамның тойына анау-мынау жәй 
адам қатыса алмасы анық. Ондай айтулы шарага елдің 
ең бед елді деген адамдары шақырылган. Сүттібай бидің 
ақ патша тойына арнайы шақырылуы, оның ел арасында 
орасан беделі мен билік алдында асқан абыройы болғанын 
кѳрсетеді. Сүттібай бидің ѳзінің жеке мѳрі болган. Ол 
жайында бүдан біраз бүрын газет бетінде жазылган. 
Оны қайталап жатудың қажеті болмас. Мѳрдің қагазга 
түскен кѳшірмесін Астана қаласында түратын жерлесіміз 
Конституциялық кеңестің мүшесі Қабылсаят Әбішев Омбы 
қаласының мемлекеттік мүрагатынан тауып, қолымызга 
тигізді. Қолымыздагы қүжатта «Қарқаралы дуанының ѳте 
бед елді, қайраткер биі Темірші елінің Сүттібай Қосановтың 
мѳрі, 1864 жыл. Мемлекеттік архив ф.345» делінген дерек 
бар.

Сүттібай бидің Романовтардың Санкт-Петерборда 
ѳткен тойына барған сәтте бір топ қазақ зиялыларымен 
түскен суреті бар. Суреттегі кісілерді 1964 жылы Әлкей 
Маргүлан Баянауылдагы Мәшііүр Жүсіптің үрпагы Қүлжан 
Тайжановтың айтуымен анықтаганы жайлы деректі су- 
ретпен қоса Сүттібай Қосановтың шѳбересі Қалқаман 
Тілеуханов жинапты. Бүл сурет 1986 жылы «Ѳнер» ба- 
спасында жарық кѳрген «Қазақтың халық қолѳнері» 
атты кітабының 1-томының Ш-бетінде жарияланган 
(Ә.Х.Маргүлан). Қалқаман бабасы жайлы былайша сыр 
шертеді.

-  Үлкен атамыз Сүттібай Қосанов қажылыққа 
барган, би болган адам. Ел арасындагы дау-жанжалды ше- 
шуге жиі араласқан. Ел ішіндегі сондай бір кикілжің ба- 
рысында Қүнанбай қажымен ренжісіп қалган болу керек. 
Бірде атамыздың шабарманы «Қүнанбай қажы ауырып, на- 
шар жатыр» деп сүйінші сүрагандай мәз болып келіпті. 
Сонда атамыз: «Эй, пәтшагар, Қүнекеңді ашуга қиганмен, 
ажалга қияды деп кім айтты саган?! Одан да тез атым- 
ды ертте» - деп түнделетіп Қүнанбай қажының ауылына 
кѳңілін сүрауга аттанып кетіпті.

Бүдан шыгатын қорытынды Сүттібай би осал 
жан емес. Азуы алты қарыс Қүнанбай сүлтанның ѳзімен
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иық теңестірген түлға. Газет оқырмандарына Сүттібай 
Қосанүлының бірқатар шешендік сѳздерін үсынғанды жѳн 
санадым.

Қаңғып келген кѳкқүтан,
Кѳлге ие бола алмас.
Тексіз ѳскен қүл-қүтан,
Елге ие бола алмас.
Сүтекең кезінде:
«Сүңқар шығар түгырга,
Тауық сайрап кетпесін.
Тастары тиіп, бүл тағдыр,
Түлпарды ғаріп етпесін. 
ізгіліктің арнасы,
Ешқашанда кеппесін.
Әумин!» деп балаң жігіт Абайга бата беріпті дейді. 

Сол секілді бидің артында:
«Ақынды жәбірлеме, әнің кетер,
Шеберді жәбірлеме, сәнің кетер», - деген де 

қанатты сѳздер қалған. Сүттібай бидің баласы Елшібай да 
әке жолын қуып, елге тѳрелік айтқан ауызы дуалы кісі 
болган. Бәрімізге үлы Мүхтар Әуезовтың «Абай жолы» 
эпопеясынан Оразбайдың үлы Абайга қол жүмсап, соққыга 
жыққан озбырлыгы белгілі. Сол Оразбай Сүттібайдың 
Елшібайына келіп, Абайды таяққа жыққан ѳз әрекетіне 
бага беруін сүрап: Тѳрелігін ѳзің айтшы «Асыл тастан, ақыл 
жастан» деген. Дүрыс десен алган бетімнен қайтпаймын. 
Қүнанбайдың бѳлтіріктерінің азуы бәрімізге батты. Ал 
бүрыс десең Абайдың аягына жыгылайын, - депті. Сонда 
Елшібай би Абайды жақтап Оразбайга былай деген екен: 

Қадірсіз арзан дырдудан,
Шѳлдей ішер у артық.
Ақысыз, қүнсыз атақтан,
Бір шомылар су артық.
Қызуы ж оқ біліктен,
Қиып түсер жіп артық.
Қадірі ж оқ ѳмірден,
Кѳзге қүяр қүм артық.
Ақылы ж о қ  жарыңнан,
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Есіктегі күң артық.
Қайыры ж оқ малыңнан,
Даладағы аң артық.
Ж ылуы ж оқ жібектен,
Түтілмеген жүн артық.
Түнеріп шығар күніңнен,
Ж үлдызы бар түн артық.
Арманы ж оқ ақыннан,
Арпалысқан жын артық.
Ѳтірік, арсыз мақтаудан,
Ветке айтылған сын артық.
Доңыз түскен теңізден,
Шелектегі су артық.
Бәтуасыз батырдан,
Қүлағын кескен қүл артық.
Ж алыны ж оқ отыннан,
Ветке шашар күл артық.
Бірлігі жоқа анадан,
Даладағы ін артық.
Жігері ж оқ досыңнан,
Терезең тең жау артық.
Тірлігі ж оқ жігіттен,
Білімі бар жан артық.
Бірлігі ж оқ халықтан,
Иірілген мал артық.
Білімге білек жүмсаған,
Оразбай, малдан нен артық», - дегенде, Ораз- 

бай: «Тѳрелігін ѳзің айттың. Енді, қарағым, мені Абаймен 
ѳзің татуластыр» деп жылап жіберген екен дейді бізге 
жеткен бір дерек (жазып алған Елшібай бидің немересі 
Қалқаман Тілеухан).

Сүттібай би Темірші болысының би-соты болған 
дедік. Темірші болысы бүгінгі Ақтоғай ауданы Қызыларай, 
Шабанбай би, Қарқаралы ауданына қарасты Қ.Аманжолов 
атындағы ауылдардың жерлерін қамтыған. Темірші болысы 
атануының себебі ертеректе осы ѳңірде кен ѳндірілсе керек. 
Сүттібай бидің сүйегі қазіргі Қызыларай селолық округінің 
жерінде жерленген. Қызыларай тауының күншығысындағы
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жері майсалы, шѳбі шүрайлы, шүйгін, таулы, қыратты 
алқапта батыстан шығысқа қарай сарқырап ағып жатқан 
«Жыланды бүлақ» деп аталатын жерде бидің үлкен шошақ 
бейіті түр. Ж ел жеміріп, су шайған мазар әлі күнге бастапқы 
қалпын аса жоғалтпаған. Ол кездері мүндай сәулетті бейіт 
түрғызуға екінің бірінің шамасы келе бермеген.

Бүған қарап Сүттібай үрпағы әлді болған де
ген болжамға келеміз. Сүтекеңнің үрпағы қазірде бар. 
Сүттібайдың Сыздығының Қабыхан атты баласынан туа- 
т ь і н  Зәрухан Қызыларайда түрады. Ауылдық отбасылық 
емханада жедел жәрдем жүргізушісі. Кәсіпкер, еті тірі елге 
сыйлы, беделді азамат. Ѳткен жылы олар бабаларының 
рухына бағыштап үлкен ас беріп, баба мазарына қүлпытас 
орнатып, перзенттік міндет-парыздарын ѳтеді. Тектіден 
текті, түлпардан түлпар тууы -  заңды қүбылыс.

Ж оғарыда біз сѳз етіп отырған Сүттібай, Елшібай 
билердің бүгінгі үрпағы да қара ж аяу емес. Әлгі Сүттібай 
биге шѳбере, Елшібай биге немере болып келетін Қалқаман 
Тілеухан асқан ісмер-шебер, суретші-дизайнер. Қалқаман 
Бүкілодақтық байқауларда екі мәрте I орынды жеңіп 
алған. Оның қолынан нелер хас ѳнер туындылары шыққан. 
Қалқаман елімізде ж әне республикадан тысқары жерлер- 
де әлденеше кешендердің монументальдық безендіруінің 
авторы. Декоративтік-қолданбалы ѳнер туындылары 
әлемнің 30-ға ж уы қ елдеріндегі мүрағаттарга қойылған. 
Айталық еліміздегі Ғ.Мүсірепов, Д.А.Қонаев, Л.И.Брежнев 
мүражайларында, сырт жерлерде -  Үлыбритания, Түркия, 
Индия музейлеріне қабылданган. Алғашқы президентіміз
-  Елбасының отыратын алтын сырлы тағы да Қалқаман 
қолымен жасалған, безендендірілген. Сол секілді Қалқаман 
Тілеухан еліміздегі бірнеше мешіт мінберлерінің авторы. 
Бүгінде Алматы Қаласында орталық мешітте бас мүфтиіміз 
күнделікті эр жүма сайын сол Қалқаман жасаған мінберден 
ж үртқа Қүран оқып, уағыз айтып жүр. Мүндай мінберді 
соңғы рет XVII ғасырда түріктер салған. Қалекең оны 
жасау үшін суретші ХШ ғасырдан бері қарай жасалған 
мінберлерді жіті зерттеп, қарап шыққан. Биіктігі жеті мет- 
рге жететін мінбердің негізгі материалы -  балқарағай. Оған
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күміс жалатып, сүйекпен бедер салынған. Мінбердің эр 
сүйем, эр қарысынан күміс нақыш, сүйек бедер қазақтың 
үлттық дәстүрлі ѳнерінің жүрнағы іспетті кѳрініс тапқан.

Міне, біз бүгін ѳз заманында халық үшін қалтқысыз 
қызмет жасаған және бірқатар текті түлғаларымызбен 
қауышып, табыстық. Ол Сүттібай Қосанүлы мен оның ізін 
басып жолын қуған балалары Елшібай мен Сыздық би
лер мен бүгінгі үрпақтары елімізге, шет елдерге танымал 
суретші-дизайнер шѳбересі Қалқаман Тілеухан. Халықтың 
«бай қүт емес, би -  қүт» деген даналығының бір дәлелі 
осы. Би мен батыр таразының екі ж ақ басына түскенде 
бүрынғылар биді дәріптейтін болған:

Батыр деген барақ ит,
Екінің бірі табады.
Би деген ақ шариғат, 
ілуде біреу табады.
Батырды қазақтың екі долы қатынының бірі та

бады.
Би дегенің ақ періште ілуде біреу гана табады, - 

деген Теле бидің тѳрелік сѳзінің жаны бар.

Ж азып алып қағазға түсірген: 
Мүсіркеп СЕЙДАХМЕТ.
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Таяуда Астанадан ауданымыздың тарихына 
қатысы бар жағымды хабар келіп жетті. Бүл хабарды 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотының 
мүшесі болып қызмет атқаратын белгілі галым, елім дегенде 
ет жүрегі елжіреп түратын жерлесіміз Қабылсаят Әбішев 
жіберген. Мемлекеттік мүрағаттан алынған «Қарқаралы 
дуанының ѳте беделді қайраткер биі, Темірші елінің бас- 
шысы Сүттібай Қосановтың мѳрі». Қүжат ксерокс арқылы 
кѳшіріліп алынған. Мѳрдің диахметрі қазіргі елу теңгелік 
күміс ақшаның кѳлеміндей, мѳрдің ішіне екі тілде араб, ки
риллица қаріптерімен қазақша-орысша «Сүттібай Қосанов» 
деп жазылған.

«Сүттібай Қосанов деген кім? Оның біздің 
ауданымыздың ѳткен тарихына қандай қатысы бар?» - де
ген сүрақ ѳзінен-ѳзі туындайды. Оган жауап беру үшін 
қазақ шежіресінің кейбір мәліметтеріне, сол кездегі тарихи 
жағдайларга тоқтап, азырақ шолу жасау керек сияқты.

Қазақ шежіресі бойынша: Аргын -  Қотан -  
Дайырқожа -  Қарақожа -  Мейрам (Мейрамсопы деп те 
атаған) -  Түйте -  Танас -  Тымырсқа -  Қырғызбай -  
Нәутей -  Майлық -  Арыстанбай -  Қораз -  Аққозы -  
Қосан -  Сүттібай.
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Сүттібайдың атамекені қазіргі Шабанбай би 
селолық округінің территориясында. Қызыларай тауының 
шығысында, Қаршығалы ѳзенімен аралықта -  «Сүттібай 
қыстағы» деп аталады. Соғысқа дейін Сүттібайдың сегіз 
бѳлмелі тақтай еденді үйі бастауыш мектеп болган. Ол 
мектепте оқыған Ақбаев Қүлжанбек, Тапаев Асылхан, 
Қарабалин Ғайнолла сияқты ақсақалдар әлі бар. Сүттібайдың 
бейіті қыстагынан шыгысқа қарай он шақырымдай жерде. 
Сүттібайдан тараган Елшібай -  Тілеухан -  Серікхан -  
Қалқаман боп келетін үрпақтары бар. Қалқаман қазірде 
Астанада түрады, сәулетші. Сүттібайдан кейін Темірші 
болысының биі лауазымын Ж арылғапүлы Әбдірайым 
(«Сона» деп аталып кеткен) алмастырган.

Біздің жас кезімізде бүл билердің ел ішіндегі 
қызметі, шыгарган биліктері жѳнінде кѳнекѳз, кеудесі 
сарынды қариялар әңгімелеп отыратын. Олар дүниеден 
ѳткеннен кейін одан із де қалмады. Ѳздерімен қоса ала 
кетті. Біз болсақ оларға «үстем тап ѳкілдері» деп қарап, 
кѳңіл аудармадық. Тәрбие солай болды. Ѳшкен от қайта 
жанбады. Дегенмен, мүрағат қүжаттарының тақырыбында 
«Қарқаралы дуанының ѳте беделді, қайраткер биі, Темірші 
елінің басшысы Сүттібай Қосанов» деуінің ѳзі кѳп жагдайды 
аңгартады.

Қазақтың дана билерінің бірі Тѳле би «Би дегенің 
бір бүлақ, қатынның мыңнан бірі туады», - деп тегін 
айтпаган. Олар сирек туатын, сирек туса да ірірек туатын 
даналар. Қазақта би болуга халық арасында білімділігі, 
ақылдылыгы, шешендігі, қара қылды қақ жарар әділдігі, 
адамгершілігі, қайырымдылыгы мен имандылыгы, тәжірибесі 
мол адамдар іріктеп алынгын. Билердің билігіне даугер де, 
айыпкер де риза болып түрган. Әділетсіз билік айтылды 
деп шагымданбаган. Билердің билігін ешкім, тіпті хан да 
бүзбаган. Би билік айтқанда туыс, жақындықты емес, тек 
әділдікті, туралықты басшылыққа алган. «Тура биде туган 
жоқ, туганды биде иман жоқ» - деген қанатты сѳз осыдан 
қалган.

XIX ғасырдың екінші жартысында «билер со
тый» енгізу патша отаршыларына неліктен қажет болды?
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Осы кезеңде патша отаршылары қазақ жеріне тереңдей 
ене отырып жаңа бекіністер салумен гана тынған жоқ, 
отарлық басқару жүйесін де енгізді. 1854 жылы 19 мамыр- 
да осы мақсатта ереже қабылданды. Ереже Қазақстанда 
билер сотый қалпына келтірді. Билер болыстар сияқты 
«сайланып» қойылды. Бүрынғы Сібір қазақтарының об- 
лысынан генерал-губернатор билейтін Семей облысы 
бѳлініп шығарылды. Бүдан бірнеше жыл бүрын, ягни 1824 
жылы осы облыстың қүрамына енетін Қарқаралы приказы 
қүрылды. 1817 ж. Бѳкей, 1819 ж. Уәли қайтыс болғаннан 
кейін хан тағайындалмады. Бүл жагдай Орта жүздегі би- 
леу жүйесінің жаңа тәртібін қажет етті.

Қазақ елінің XIX г. бірінші жартысындағы да- 
муында 1822 жылы қабылданған «Сібір қазақтарының 
жаргысы» елеулі роль атқарды.

Ж аргының басты мақсаты -  Қазақстанның 
солтүстік-шығыс ѳңірін әкімшілік, сот, саяси жагынан 
басқаруды ѳзгерту, рулық-феодалдық тәртіпті әлсірету еді.

Орта ж үз әкімшілік жагынан ауыл, болыс, округ 
болып бѳлінді. Ауыл 30-70 шаңырақтан, болыс 10-12 ауыл- 
дан, округ 13-20 болыстан қүрылды.

XIX ғасырдың 40-шы жылдарында Қарқаралы 
округінде 60 мыңға жуық кѳшпелі шаруалар болды. XIX 
ғасырдың басында округте 20 болыс болған. Оны 1905 
жылдың жазында ѳткен Қоянды жәрмеңкесі кезінде біздің 
даңқты жерлестеріміз Э.Бэкейханов, Ж .Ақбаевтардың 
тікелей басшылығы, қатысуымен орыс патшасының атына 
жазылган Қарқаралы округі қазақтарының хатынан (пети
ция) кѳреміз. Хатқа эр болыстан екі адамнан қол қойған. 
Ол болыстарды атап кѳрсету қажет қой деп есептедім. 
Ѳйткені біздің ауданның территориясында қандай болы
стар болғанын әркім әртүрлі айтады. Күдікті сейілту үшін 
керек болар деп ойладым.

Ол болыстар: Ақсары, Кент, Қу, Едірей, Темірші, 
Берікқара, Нүра, Ақбота, Дегелең, Балқаш, Сарыбүлақ, 
Сартау, Қотанбүлақ, Қызылтау, Мойынты, Ақшатау, Бѳрілі, 
Тоқырауын, Абыралы.

Темірші болысы ол кезде қазіргі Қарқаралы,
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Ақтоғай аудандарының бірсыпыра селолық округтерінің 
жерін қамтыган. Ж обалап айтсақ, Қарқаралы ауданының 
«Прогресс», Еңбек, Қасым Аманжолов селолық округтері, 
Ақтоғай ауданының Қызыларай, Шабанбай би округінің 
жерлері.

Темірші деген жер -  Қусақ селолық округінің 
Бесшоқы тауына таяу маңда, Қаршығалы ѳзенінің 
шығысында орналасқан бүрын Темір кенін ѳндірген жер.

Сүттібай бабамыздың туған-ѳлген жылдары басы- 
на үрпақтары кейінде орнатқан ескерткіште жазылуға тиіс. 
Газеттен осы хабарды оқыса олар да қосымша толықтырулар, 
мүрағат, мәліметтерін іздестірер деп үміттенеміз. Әумин! 
Бабамыз, әруағың риза болсын.

Асқар СЕЙДАХМЕТОВ, 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 

мүғалімі, Ақтоғай ауданының Қүрметті азаматы.
«Тоқырауын тынысы» ғазеті, 16.01.2003 жыл.
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Темірші болысының басшылары мен билері: 
1871-1919 жылдар

Темірші болысының басқарушысы болып 1871 
жылдың 3 желтоқсанынан бастап Сабыр Алданазаров, 
орынбасары болып Ермек Ж иенбаев болады. Ауылдардағы 
халық соттары (билер): Бүлжосай Жүндібаев, Сауырық 
Үлықпаев, Ақберген Дәукенов, Иман Бекбергенов, Дүйселді 
Онбаев, Қадырбай Атабаев, Сүттібай Қосанов, Кенжемолла 
Сарықасқин болған. Болыстың молласы Түрғола (мүмкін 
Түрағыл шығар) Ѳтегенов болған.

Келесі 1875-1877 жылдардағы мерзімнің деректері 
толық сақталмаған. Болысты 1875 жылдың 31 қаңтарынан 
бастап Сабыр Алданазаров басқарған, кейіннен «қызметтен 
босатылып, ісі тергеуге жіберілген». Орнына Үрыңқай Са- 
рыбаев тағайындалған. Сол жылдың 14 шілдесінен би Дай- 
ырбек Қожабеков қызметтен босатылып, орнына Тәнібек 
Тілегенов болған.

Болыстың қүрамындағы ауылдардың саны 1878 
жылдың 3 сәуіріне 12-ге жеткен. Болыс Иман Бекберге
нов, орынбасары Сәтпай Чуртуков (Шортықов болуы да 
мүмкін) болған. Ауылдардағы халық соттары (билер): 
Ѳскенбай Белгібаев, Байтақ Жиенбаев, Исабай Ѳтегенов,
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Әбіш Қожамуллин, Байқадам Сатпақов, Сүттібай Қосанов, 
Қадырбай Атабаев, Саптуған Мырзабаев, Ж апар (Ж анар 
болуы мүмкін) Ж үбанов, Едіге Қуанбаев, Тәнеке Ж ақаев, 
Базылбек Қожабеков болған.

Сол жылдары Ресей ерікті флотына кемелер са- 
тып алуға қаржылай кѳмек кѳрсеткен адамдардың тізімі 
сақталған. Олардың ішінде Б.Қожабеков және С.Қосанов (10 
рубльден), Е.Қуанбаев (11 рубль), И.Ѳтегенов, Қ.Атабаев, 
Т.Ж ақаев (6 рубльден), С.Чуртуков (8 рубль), ауыл стар- 
шыны Ж ақсылық Солтанов (5 рубль), Шүршітбай Отарба- 
ев (3 рубль) берген. Басқа кѳмек кѳрсеткендер: Дайырбек 
Қожабеков (20 рубль), Матай Бегалин, Ерубай Ж идеба- 
ев, Қасым Алданазаров (8 рубль), Сауырық Үлықпаев (6 
рубль), Ермек Ж иенбаев (5 рубль), Нүржан Алданазаров 
(4 рубль) берген.

Болысты 1881 жылдың 28 қаңтарынан бастап 
Әбеу Ермеков басқарады. (Бүл кісі алаштың Үлы азаматы 
Әлімхан Ермековтың әкесі). Болыстың орынбасары Иман 
Бекбергенов болған. Ауылдардағы халық соттары (билер): 
Алшыбек Тоқтаров, Исабай Ѳтегенов, Шалғыз Кенжемул- 
лин, Ж арылған Саятов, Байқадам Сатпақов, Орыңқай Сар- 
биев (бүл кісі Үрыңқай Сарыбаев болуы мүмкін), Ж үніс 
Ѳмірбеков, Ж анар Ж үбанов, Ѳскенбай Белгібаев, Шонбай 
Баубеков, Исабек Қүттыбаев, Қасым Алданазаров болған.

Келесі үш жылдыққа 1884-1886 жылдары бо
лысты қайтадан Әбеу Ермеков басқарады, орынбасары 
Ѳскенбай Белгібаев болады. Ауылдардағы халық соттары 
(билер): №1 - Еген Ханғожин, №2 - Елшібай Сүттібаев, 
№3 - Байқадам Сатпақов (бүл кісі 07.06.1884 жылы қайтыс 
болған), №4 - Бәжік Үрыңқаев, №5 - Секербай Ханғожин, 
№6 - Ѳмірбай Санбиев, №7 - Базылбек Қожабеков, №8 - 
Ж анар Ж үбанов, №9 - Мүсабай Есқалиев, №10 - Омар 
Қуанышбаев, №11 - Райымбек Сасықбаев, қосымша Оспан 
Ерубаев, Алшыбек Тоқтаров болған.

Сол кездері Темірші болысы халқының ру- 
тайпалық қүрамы, шаңырақ саны тѳмендегідей болған. 
Қара руы: Ақкісі - 120, Сеңкібай - 170, Найза - 60, Майлық 
руы: 110, Қожаберді -100, Байымбет - 90, Дүйсенбай руы:
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Тогалақ - 100, Ер - 150, Шашты - 300, Қамбар руы: Айт - 
362, Олжас - 100, Қырғыз руы: Естекі - 70, Найман - 70, 
Ж үбанды - 110. Барлығы 1912 түтін (шаруашылық) болған.

Болысты 1887 жылдың 26 мамырынан бастап 
Қанғожа Бабичев (Бабашев болуы мүмкін) басқарып, орын
басары Әбеу Ермеков болған. Ауылдардағы халық соттары 
(билер): №1 - Алшыбек Тоқтаров, №2 - Исабай Ѳтегенов, 
№3 - Елшібай Сүттібаев, №4 - Еркебай Зерденов, №5 - 
Бек Чуртеков (Шүртеков болуы мүмкін, бүл кісі 12.08.1888 
жылы қайтыс болған) орнына Үлыбек Түрықбаев болған, 
№6 - Иман Бекбергенов, №7 - Райымбек Сасықбаев, №8 - 
Ж анар Ж үбанов, №9 - Мамыржан Түгелбаев, №10 - Шы- 
ныбек Қадырбеков, №11 - Базылбек Қожабеков болған.

Болыс басы болып 1889 жылдың 7 қазанынан 
бастап Ѳмірбай Санбиев болады, орынбасары Досай 
Сауырықов болған. Ауылдардағы халық соттары (билер): 
№1 - Алшыбек Тоқтаров, №2 - Итен Ханғожин, №3 - 
Елшібай Сүттібаев, №4 - Омар Қуанышев, №5 - Смайл 
Шондыбаев, Тиышбек Мамеев, №6 - Едіге Қуанбаев, №7
- Солтыбек Сасықбаев (бүл кісі 08.12.1890 жылы қайтыс 
болған, орнына Райымбек Сасықбаев болған), №8 - Битам 
Бектембаев, Шекбай Белгібаев, №9 - Мамыржан Түгелбаев, 
№10 - Шынбай Қыдырбаев, №11 - Ж ақсыберлі Тілегенов 
болған.

Болысты 1892 жылдың 20 қазанынан бастап 
Ѳмірбай Санбиев және Райымбек Сасықбаев басқарады. 
Ауылдардағы халық соттар (билер):№1 - Алшыбек Тоқтаров, 
№2 - Оспан Жанғабылов, №3 - Елшібай Сүттібаев, №4
- Еркебай Зерденов, №5 - Мамыржан Түгелбаев, Смайл 
Шондыбаев, №6 - Ж үсіп Сатин, №7 - Баймүрын Монақов, 
№8 - Ѳскенбай Белгібаев, №9 - Секербай Ханғожин, №10
- Шонабай Қадырбаев, №11 - Ж ақсыберлі Тілегенов, №12
- Едіге Қуанбаев болған.

Кезекті сайлаудың қорытындысы бойынша келесі 
үш жылдық мерзімге 1895 жылдың 21 қыркүйегінен бастап 
болысты Секербай Ханғожин басқарады, орынбасары Рай
ымбек Сасықбаев болған. Ауылдардағы халық соттары (би
лер): №1 - Алшыбек Тоқтаров, №2 - Исабай Ѳтегенов, №3
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- Елшібай Сүттібаев, №4 - Омар Қуанышев, №5 - Тойшық 
Машев, №6 - Жүсіп Садин, №7 - Анай (Ақай) Жанболов, 
№8 - Тастанбек Кешубаев, №9 - Асылбек Қаражанов, №10
- Шонабай Қадырбаев, №11 - Ж ақсыберген Тілегенов, №12
- Едіге Қуанбаев, №13 - Итен Қанғожин, №14 - Қартабай 
Тәттібаев болған.

Болыс халқының саны 1897 жылдың санағы бой- 
ынша 1997 түтінде 7686 адам болған екен. Ж ыл сайын 
тамыз айында Ж асын моласы деген жерде шекаралық 
жерлерінің мәселелерін талқылауға арналған жиынға 
Темірші, Ш үбартау және Дағанделі болыстарының билері 
жиналып отырған.

Болысты 1898 жылдың 28 қарашасынан бастап 
Секербай Қанғожин басқарып, орынбасары Қырықбай Се- 
кербаев болады. Ауылдардағы халық соттары (билер): №1
- Алшыбек Тоқтаров, №2 - Исабай Ѳтегенов, №3 - Сыздық 
Сүттібаев, №4 - Омар Қуанышев, №5 - Үлдабек Түрықпаев, 
№6 - Сатыбалды Түрсынбеков, №7 - Райымбек Сасықбаев, 
№8 - Ѳскенбай Белгібаев, №9 - Асылбек Қаражанов, №10
- Шынбай Қадыров, №11 - Жақсыберген Тілегенов, №12 - 
Еділбай Қуанбаев, №13 - Итен Қанғожин, №14 - Қартабай 
Тәттібаев болған.

Келесі мерзімге 1902 жылдың 28 қазанынан ба
стап болысты Тѳкен Сүлтанбеков пен Шыныбай Қадырбаев 
басқарады. Ауылдардағы халық соттары (билер): №1 - 
Байбек Жиенбаев, №2 - Исабай Ѳтегенов, №3 - Елшібай 
Сүттібаев, №4 - Мәди Дүисегелдин, №5 - Эбен Тоқпаев, 
№6 - Сатыбалды Түрсынбаев, №7 - Сәтбай Қонаев, №8
- Ѳскенбай Белгібаев, №9 - Сүлеймен Рысымбеков, №10 - 
Оспан Ерубаев, №11 - Қүрық Сүртімбаев, №12 - Ж амап 
Таутпаев, №13 - Қарақамыс Баймүналов, №14 - Кѳпбай 
Тойшыбеков болған.

Келесі үш жылдық мерзімге 1905 жылдың 24 ма- 
мырынан бастап болысты Әбеу Ермеков басқарып, орынба
сары Қоспабай Үрыңқаев болады. Ауылдардағы халық сот
тары (билер) мен орынбасарлары: №1 - Алшыбек Тоқтаров, 
Сүлеймен Донбаев, №2 - Исабай Ѳтегенов, Қашқын Ора- 
залин, №3 - Елшібай мен Сыздық Сүттібаевтар, №4 -
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Түйте Отарбаев, Сыздық Шүртібаев, Ж үніс Сүлтанбаев, 
Тойшыбек Машев, №6 - Бірманаш Жантосов, Сатыбалды 
Түрсынбеков, №7 - Сәтпай Қонаев, Бат Бегалин, №8 - 
Битім Бектенбаев, Күлік Жүбанов, №9 - Сүлеймен Рысым- 
беков, Ширақбай Ханғожин, №10 - Шыныбай Қыдырбаев, 
Тәнеке Ж ақаев, №11 - Нүрлан Дайырбеков, Байбосын Баи- 
сов, №12 - Байжан Тнәлин, Тыныштықпай Жүмабаев, №13
- Серкебай Қолдабеков, Қарақамыс Байсадалов, №14 - Иса 
Шондыбаев, Қартабай Тәттібаев болған.

Болысты 1908 жылдың 4 шілдесінен бастап 
қайтадан Әбеу Ермеков басқарады, орынбасары Шоқабай 
Қадырбаев кейіннен Шыныбай Қыдырбаев болған. 
Ауылдардағы халық соттары (билер) мен орынбасарлары: 
№1-Сүлеймен Донбаев, Қыдырәлі Келенбаев, №2 - Кәрібай 
Ѳтегенов, Әлембай Шүленбаев, №3 - Елшібек Сүттібаев, 
№4 - Мәди Дүйсегелдин, Қадыр Қалжанов, №5 - Эбен 
Тоқпаев, Ысқақ Тәтінев, №6 - Тоқай Кенжин, Жүсіп 
Сәдин, №7 - Қүсайын Ѳскенбаев, Ж үсіп Кентбаев, №8 - 
Ѳскенбай Белгібаев, Шарықпай Қанғожин, №9 - Сүлеймен 
Рысымбеков, №10 - Оспан Ерубаев, Исабай Қадыров, №11
- Ж анаберген Тілегенов, Қосылбек Қасымов, №12 - Ахмет 
Тоғанасов, Үсақай Мүсірепов, №13 - Әбілқасым Әбішев, 
Ахметжан Байғожин, №14 - Қартабай Тәттібаев, Ахметбай 
Қүлтанов болған.

Темірші болысын 1911 жылдың наурыз айы- 
нан бастап Нүқыш Орункаев (дүрысы Үрынқаев, бүл 
кісінің болыстарға берілген әкімшілік биліктің арнайы 
нышандарының бірі лауазым белгісі (должностной знак) 
осы күнге дейін Бүркітті ауылында түратын үрпагы 
Кәшібаевта сақтаулы) басқарады, орынбасары Шайкей 
(мүмкін Шайкен) Қарымсақов болады. Ауылдардағы халық 
соттары (билер) ж әне орынбасарлары: №1 - Смайл Ерме
ков, Әжіғүл Ж албыров, №2 - Кәрібай Ѳтегенов, Әбіш Та- 
набаев, №3 - Сүлеймен Домалақов, Рахымбай Ж анабаев, 
№4 - Мәди Дүйсегелдин, Әзімхан Дүйсегелдин, №5 - Эбен 
Тоқпаев, Қали Иманов, №6 - Сатыбалды Түрсынбеков, 
Қали Иманов, №7 - Спатай Райымбеков, Мүса Жаманов, 
№8 - Қүсайын Ѳскенбаев, Қарекен Бексүлтанов, №9 -
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Сүлеймен Рысымбеков, Қазақпай Секербаев, №10 - Оспан 
Ерубаев, Тәкеш Ерубаев, №11 - Ж анаберген Тілегенов, 
Қүсылбек Қасымов, №12 - Байжан Тінәлин, Тыныштықбай 
Жүмабаев, №13 - Нүржан Шоцов, Базылбек Қангожин, 
№14 - Иса Шондыбаев, Ысқақ Смайлов болган. Болысты 
1913 жылдың 12 желтоқсанынан бастап екінші мерзімге 
Нүқыш Үрыңқаев басқарады, орынбасары Бәкеш Ѳтебалин 
болады. Ауылдардағы халық соттары (билер) және орын- 
басарлары: №1 - Смайл Ермеков, Ж азыбек Жиенбаев, №2
- Кәрібай Ѳтегенов, Кәшкен Оразалин, №3 - Әбдірахман 
Жарылгапов, Елшібай Сүттібаев, №4 - Мүқан Байбосы- 
нов, Мәз Дүйсегелдин, №5 - Эбен Тоқпанов, Ержан Сарт- 
баев, №6 - Тайзақ пен Ѳмірзақ Имановтар, №7 - Сы- 
патай Райымбеков, Келдібек Тәңірбергенов, №8 - Досай 
Сауырықов, Қүсаиын Ѳскенбаев, №9 - Қырықпай Секер
баев, Сүлеймен Рысымбеков, №10 - Шыныбай Қадырбаев, 
Исабай Қадырбаев, №11 - Тожан Торганбаев, Жармағамбет 
Керімбаев, №12 - Балағаз Омарбаев, Тѳлебай Атаев, №13
- Нүржан Шонов, Ахметжан Байгозин, №14 - Орманбет 
Исин, Ысқақ Смайлов, №15 - Кѳпбай Тойшыбеков, Сыз- 
дыкен Асылбеков, №16 - Қартабай Тәттібаев, Қадырбай 
Тәттібаев болған.

Болыстың әкімшілігі осы қүрамда 1916-1919 
жылдарға дейін жүмыс атқарған.

«Семипалатинские областные ведомости» газеті 
1916 жылдың 16 қыркүйегінде қайтыс болуына байланысты 
тізімнен №4 ауылдан Байбосынов Махан, Мәз Дүйсегелдин 
шығарылғаны туралы хабарлама берген.

Алаштың үлы перзенті Әлімхан Ермековтың әкесі 
Әбеу Ермеков жақсы қызметі үшін 1885-1895 жылдары 
Пі, П дәрежелі Қүрметті шекпенмен марапатталған. Досай 
Сауырықов 1892 жылы, Секербай Қанғожин 1899 жылы 
Мақтау қағазымен марапатталған. Осы болыстың хатшысы 
(писарь) Қарқаралы қаласының түрғыны Капитон Зародов 
шығырлы күміс сағатпен марапатталған.

Санкт-Петербургке салынган 1905 жылдың 22 
шілдесіндегі әйгілі телеграммаға болыс түрғындары атынан 
Секербай Ханғожин, Оспан Жанғабылов қол қойған.
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Мемлекеттік Думаға мүше сайлау үшін ѳкіл бо
лып болыс түрғындары атынан №2 ауылдың түргыны 57 
жасар Оспан Жанабеков, №10 ауылдың түрғыны 33 жасар 
Исабек Қадырбаев бекіген.

Семей статистикалық комитетінің тапсырмасымен 
жергілікті ѳлкетанушы екі азамат Уәли Қарасартов, Сәтпай 
Шортықов Темірші болысының кѳне жәдігерлерін зерттеп, 
қагаз бетіне түсірген. Негізгі тізімге Тесік-Аққайың ѳзені 
сагасында табылган Қүз Жаман, бүйректас 18 қорған, 
Қара Түмсық пен Пүшықтағы 5 қорған, Дауыл 4 қорған 
кірген. Ақтѳбе шоқыларында 19, Кеңасу ѳзенінде 17, Бесо- 
бада 3 қорған тіркеген. Жанысбай қабағы бѳктерінде адам 
бейнелі «балбал тас» мүсінді тіркеген.

Әлімбек Тәттібаевтің қыстауының маңынан жәшік 
тәріздес нешетүрлі таңба белгілері бар жабайы тастарды 
кѳрген. Бүл тастарды үрганда дыбыс шыгарган.

Темірші болысының түргындарынан 1914 
жылы Қарқаралы қаласында Иманбай Әлжанов, Ѳтебай 
Балықбеков, Беренжан Қүтжанов, Ж үсіп Қарымсақов, 
Нүркеш Қарымсақов, Орынбек Жүбанышевтердің үйлері 
болған.

ю.попов
С.ОСПАНОВ 
С.ѲЛИҮЛЫ, 

«Қарқаралы» газеті.
19 мамыр, 2007 жыл.
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БАБАЛАР САЛҒАН САРА ЖОЛ

«Ақынды жәбірлеме -  әнің кетер, 
Шеберді жәбірлеме -  сәнің кетер.»

с ү т т і б а й  б и

Ѳткір тілді шешенін,
Қара қылды қақ жарган. 
Үшқыр ойлы кѳсемін,
Халқы би қып сайлаган. 
Қарқаралы дуан жерінде, 
Темірші болыс елінде.
«Су тѳгілмес Сүттібай би» 
Деген сѳз халық есінде.
Үзақ жылдар бел шешпей, 
СҮТТ1БАЙ бабам би болған. 
Әділдік тауып қауым ел, 
Маңайына жиналған.
Ел мен билік алдында, 
Беделі биік болыпты.
Ақ патшаның тойына, 
Шақыртуымен барыпты. 
Ж ер дауы, жесір дауларын, 
Ол заман билер шешеді.
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Қүнанбай қажы қонақ боп,
Кеңескен де екен деседі.
Тан қалдырып бар үлтты,
Танытқан қазақ-халықты.
Хакім Абай жасында,
Бабамнан бата алыпты.
Алқалы топта сѳз бастап,
Бірлікте халқын үстаған.
Батагѳй,дана дарабоз,
Аталарыммен мақтанам.
Үлы кѳшті қолдайтын,
Болмаса ерлер -  сол қайгы,
Бабалар салған сара жол,
Бүгінгі үрпақ жалгайды...

Серік МОЛДАҚАНОВ.
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

1Ч?,РЛВР̂ Ь'. эйгіЫНЫК 
ил ЪЙИШШ і'і̂РЗТИб̂тЧУрШ ОДМН БЗСШЫСЬЦ

». МОСЗН ҮПЫ*
• « ш ш и Ь г  ■

6-Чі;. яаипы т  * ’ *̂7чГ"" 1

Сүттібай би мазары.
2020 жылы реставрация жасалганнан 

кейін.
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с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________

ҚАРҚАРАЛЫ ОЯЗЫ ТЕМ1РШ1 ЕЛі ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ЖЕР 
ҚАТЫНАСТАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚҮЖАТТАРЫ

Әлтеке-Сарым болысы 
қазақтарының жер 

дауына байланысты 
шекараны бѳлікке 

бѳлу қүжаты
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНУЛЫ

Х4~/Ч>//>Г >?**̂  ' ' '. **

/ *►. . -/;/* * '' •* 'У*Ч , ^

,,  .1 . . . .  * .•'ь/̂ Ъу-'Г 1 />//1^*’ а , У
- ^ Г • С;' ■*~“̂ __/>'/ С і

— »1*і^*>,1 !ііу*-Г<Уі*>;?'/

<' . /,ч ч7 '
^  У й/ <* Ц ^Ь ЗС ^^С

./„ ' *л/:'Ы Л 'Г'*КГ>:^Рт.ик ^  *. 

________'____• ц» 7~~ /̂  ̂ -■ - і _____. і *':
Темірші елінің биі Сүттібай Қосановтың жер 

бѳлікке қатысқан қүжаты. 1874 жыл. Алматыдағы 
Мемлекеттік мүрағаттан алынған
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с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
_____________________________ >0)

Темірші елінен би 
Сүттібай Қосанүлы, 

Әлтеке-Сарым 
болыстығынан Күзембай 

Саумалүлы, тағы басқа 
билердің қатысуымен 

шекара бѳлікке қатысты 
жасалған қүжат. 1880 

жыл.
Қүжатта ата-бабадан келе 

жатқан жер ѳз үрпагына 
қайтарылуы сѳз болған
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Темірші мен Әлтеке-Сарым болыстарының шекара бѳлігіне 
қатысты қүжаттың орысша нүсқасы
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Тоқырауын елінің билері Баймырза Тіленшин, Күзембай Саумалов, Баймамыр Байгѳншеков, 
Темірші елінен билер Сүттібай Қосанов, Әбіш Кенжемендин, Кенже Дауменовтер қол қойған 

жер дауына байланысты қүжат. 1880 жыл. Алматы мемлекеттік архивінен алынды.
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Темірші елінен би Сүттібай Қосанов, Ѳбіш Кенжемендин, Ермек Жиынбаев Шүбартау елінен 
Қүдаймендиннің қатысуымен болған жер мәселесіне арналған қүжат. Алматы Мемлекеттік

архиві
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Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

СҮТТ1БАЙ БИ ҮРПАҚТАРЫ

Сыздықүлы Есімхан -  Зәрубайқызы 
Қамара

Солдан оңға қарай: 
Досымқан, Қабықан 

Кәдірхан, Зәрухан.

Есімханүлы Адамбек

Сыздықүлы Қабықан -  
Бекмүханбетқызы Бибігүл

 ̂
*



с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ )

Солдан оңға қарай: Асылхан, Қабықан, Зәрухан, Жүматай,
Мажыра, Жадыра.

Солдан оңға қарай: Жадыра, 
Қамыра, Гүлшат, Алтынай, Сәуле, 

Жүматай, Мажыра, Тәуірбала, 
Амангелді.

Заруханқызы Дидар



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Ақайүлы Әдіхан -  
Нүрмағанбетқызы Күлән

Ақайүлы Әлхан

Әдіқанүлы
Жүмақан 

Орынбек (Ермек) -  Аман

Ермекүлы
Әдіханова Абзал
Кенжегүл



с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ &

Ортада Серікхан, жолдасы 
Загипа, Қысан жолдасы Қамар

Л

Қалқаманүлы Айбек

Қалқаман анасы 
Күлшатпен

Қалқаман-Жеңісхан
Жақанов Мерей 

Тілеубекүлы



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Жаканов Тілеубек, 
Зура

Солдан оңға қарай: Мадияр, 
Айдар, Тілеубек, Медет, Асхат

Ыдырысқызы
Айман

Серік-Бақыт, 
балалары: 

Медеу, Дархан, 
Мамыржан, 

Қуаныш

Сатыбалды-Айгүл, балалары: 
Еркебүлан, Аяулы, Ескендір.
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с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ &

Мағауия-Жанар, 
балалары: 
Гүлдария, 
Аружан, Ажар.

Бауыржан-Жанар, балалары: 
Жүлдыз, Бекжан

Амангелді-
Тәуірбала
балаларымен

Тәуірбала
балаларымен,

немерелерімен



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Қаппаров Амантай Әзіханүлы- 
Әлуақасқызы Майра

Амантайүлы Ораз

Қабықанүлы
Асылхан

Уі,і

Зарухан-Секер, немерелері: 
Мадняр, Алдияр, жиені: Нүрғиса

Қабықанүлы
Жүматай



с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ -̂ 0)

Данияр-Арай, Динара-Ермек, Альмира-Руслан, Даурен-Айнүр,
Гулдария, Балнүр

Алимхан мен Лаураның үйлену тойынан естелік

Асылхан мен 
Фариданың 
балалары меғ 
немерелері
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Жүматай мен 
Маблюданың 
балалары мен 
немерелері

Жанатбек-Жадыра балаларымен, немерелерімен

ШауЬар-
Мажыра
балаларымен,
немерелерімен
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с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ &

Теміржан-Сәуле
балаларымен,
немерелерімен

Сембек-Гүлдәурен Айдын Кәдірханүлы

Айдын мен 
Манардың 
балалары: 

Ш ы ң ғ ь іс , Олжас, 
Аяулым, Ақниет, 

Айзере



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Дидардың қызы мен 
күйеубаласы 
Сәкен-Ақнүр

Бақытбек-Ѳсем, Асылан, Сүлтан

Ѳмірден жастай кеткен дарынды суретші Айбек 
Қалқаманүлының шыгармашылыгына арналган буклет

14 й Л » <1/1 > » и п .. .

И; — - и* с
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______________ ________ лйй ш аь

Айбек Қалқаманүлының 
қазасын естірту жеделхаты

(5Г 70



су тѳгілмес сүттібай >С)
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с ү т т іб а й ү л ы  е л ш іб а й

Сүттібай бабамыз Елшібай мен Сыздық балаларын 
билікке ерте араластырды. Елшібай 1884 жылдан бастап 
Темірші болысының биі 1889 ж- 1892 ж 1895 ж  1898 жылы 
Сыздық та Темірші болысына билікке араласып Елшібаймен 
қоса қызмет жасаған. Елшібай 1916 жылға дейін отыз екі 
жыл Семей обылысы, Қарқаралы оязы Темірші болысының 
биі болған. Елшібай атамыз қажылық ѳтеп келген а дам. 
Елшібайдан тараған -  Тілеухан. Тілеуханнан -  Серікхан, 
Қалқаман. Серікхан Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, 
Қызыларай ауылында 1930 жылы дүниеге келген. Бауы- 
ры Қалқаман, қарындастары Несіпжан, Несібелді, Ырысты 
ѳкінішке қарай, қазіргі таңда дүние салған.

Әкеміз Серікхан 1954 жылы алғашқы еңбек жо- 
лын Қарқаралы педтехникумын бітіріп, Балқаш қаласында 
бастауыш сыныптарына сабақ беруден бастаған. 1955 
жылы Қарағанды пединститутына сыртай оқуға түсіп, 1959 
жылы бітіріп, сол жылы Киік станциясына келіп, химия- 
биология сабағыннан дәріс берді. Әкем марқүм ѳте алғыр, 
үқыпты, таза кісі болатын. Ол кісіден агам Сәулехан, інім
-  Абзалхан ж әне мен Татьяна сабақ алдық. Әлі күнге 
дейін есімде, оқушы кезімде мектеп суық болып түратын. 
Қыстың қыраулы аязы азынап түрса да, костюм-шалбар 
киіп, мойынымызға галстук тағып жүретін еді.
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^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

Әкеміз Серікхан анамыз Зағипамен үйленгеннен 
кейін отбасында тату-тәтті ѳмір сүрді. Әкеміз бен ана- 
мыздын мейірімге толы үйімізде он бала, ягни бес үл, 
бес қыз тәрбиеленіп ѳстік. Барлығымыз ѳте бауырмал, 
еңбекқор болдық. Ѳйткені ата-анамыз тәрбиені солай бер
ген еді. Әкеміз Босага ауылына 1964 жылы оқу бѳлімінің 
орынбасары ж әне химия-биология пәнінің мүгалімі бо
лып қызметін ауыстырды. Ж аңа қос қабатты мектеп жа- 
нында қос қабатты мүгалімдер үйі болатын. Біздер сол 
жерге қоныс аударып кѳшіп келдік. Сол үйде түратын 
мүгалімдердің отбасылары ѳте бауырмал болды. Бәріміз 
бір кісінің баласындай тату-тәтті болып ѳмір сүрдік. Әке- 
шешеміз кѳрші мүгалімдер отбасыларымен жақсы арала
сып, кѳршілер болса кімнің үйінің тамагы дайын, сол үйден 
ас ішіп ж үре беретін. Босага ауылының түргындары біздің 
отбасыны үлгі түтатын. Кешкісін барлыгы жүбайларымен, 
ауылдагы клубқа «индийское кино» кѳруге баратын. Үлкен 
анамыз Күлшат марқүм «екі гашық қол үстасып кетті, әне!» 
деп күліп отырушы еді. Бүл да бір ѳткеннің сагынышты 
белгілері, үстатпайтын сагымы.

Әкем марқүм мектепте ѳте қатал, талапшыл бол
ды. Оқу бѳлімінің орынбасары болган соң ба, агама, маған 
және ініме қатаң тәртіппен талап қоятын. Үлдарды ко- 
стюм-шалбар, қызыл галстуксыз, мені форма-фартуксыз 
және шашымды ѳрмей сабаққа баруга жол бермейтін. 
Үнемі «Балалар, сендер маган ренжімеңдер! Сендер менің 
бар абыройымсындар, сендер дүрыс оқып, киініп, дүрыс 
жүрмесендер біреудің баласына қалай ескерту айта ала- 
мын?! «Ѳз балаңа қарашы!» демей ме олар» - деп жымия 
күліп ескерту жасап қоятын. Әкемнің сабагы ѳте қызықты 
болатын. Себебі химия-биологиядан нешетүрлі тәжірбие 
жасайтын. Ол кісінің кабинеті осы уақытқа дейін ѳте 
жақсы сақталган. Білім нәрімен сусындаган оқушылары 
жыл қортындысында «тѳрт-бес» деген багамен шыгатын. 
Бар гүмырын оқушыларга білім берумен ѳткізген әкемді 
бәрі сыйлайтын. Қазіргі таңда оқушыларының алды
-  жасы жетпістен асқан қариялар. Сол әкеден туган 
біздерді кѳрсе, барлыгы дерлік үстаздарын еске алып «таза
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жүруді, галстук тагуды, аяқ киімді жылтыратып киюді сол 
кісіден үйренген едік!» - деп, тазалық пен үқыптылықтың 
феноменіне теңейді. Әкеміз 1976 жылы бар-жогы 45 жа- 
сында дүние салды.

Анамыз Загипа райсвязьда механик болып 
қызмет істеген. Бар-жогы отыз жасына жетпей он баламен 
жесір қалды. Аллага шүкір, бес үл, бес қызды түмсықтыга 
шоқыттырмай, қанаттыға қақтырмай ѳсірді. Барлығымызды 
жеткізді, оқытты -  үлдарын үяга, қыздарын қияга 
қондырды.

Бүгінгі күнде түңгышы Саулехан «Қазақмыс» кор- 
порациясында қызмет жасайды. Әкеміз немересі Азаматты 
кѳзі кѳріп кетті. Екінші үлы агамыз Абзалхан жол бойын- 
да С ЦБ механигі болып қызмет жасауда. Кәсібі бойынша 
«Үздік а дал еңбегі үшін» медальмен марапатталган. Одан 
кейінгі үлы Дәулетхан жеке кәсіпкер, жеке шаруашылыгы 
бар. Сабырхан «Қарағындыжарық» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде еңбек етеді. Кенже үлы Дархан теміржол 
бойында монтер болып жүмыс жасайды. Қыздары -  Та
тьяна, Светлана, Гүлназ, Гүлзия, Гүлдана да қазіргі таңда 
әрқайсысымыз ѳз отбасымызда аяулы жар, асыл ана, әж е 
болып отырған жайымыз бар. Анамыз Босага ауылында 
үлы Абзалханның қолында түрады. Он баладан тараған 
жиырма немере, он сегіз шѳбере сүйіп отырған бақытты 
жан. Анамыз әлі де тың, барлығымызға жол кѳрсетіп, 
болашағымызға шырақ жағып, тілеуімізді тілеп отырған 
асыл ана. Биыл 2020 жылы 8 наурызында Алла қалап 85-ке 
келді. Анамыздың жанында әкеміз Серікханның үрпақтары 
татулықты ту қылып кѳтеріп, отбасылық дәстүрмен тари- 
хымызды сақтап, бақытты ғүмыр кешудеміз.

Серікханнан -  Саулехан, оның баласы Азамат -  
одан үш немересі бар. Абзалханнан тараған -  Айымхан, 
Кѳбен, Нүрмүхан, Абылайхан. Сегіз немересі бар. Даулет- 
ханнан -  Мейірхан, Уәлихан. Бес немересі бар. Сабырхан- 
нан -  Асылхан, Нурсултан, Әлихан. Бір немересі бар.

Деректермен бѳліскен қызы: 
Татьяна Т1ЛЕУХАНОВА.
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ӘЖЕМ ЕСКЕ ТҮСКЕНДЕ...

Кез келген рудың шыгар биігі -  ѳз үрпагына үлкен 
бабаларының қадір-қасиеті бойынша ѳткен гасырлардагы 
кешкен ѳмірлері туралы жинақтап, маглүмат қалдыру.

Тарихи деректерге сүйеніп, бабамыз Сүттібай 
Қосановтың елге сіңірген еңбегін мүмкіндігінше дәріптеп, 
бүгінгі үрпаққа таным-тәрбие қалдыруга осынау кітаптың 
белгілі бір деңгейде ѳз үлесін қосары сѳзсіз.

Баба үрпақтары адамзатқа бір-ақ рет берілетін 
жалган ѳмірін еліне арнаған Сүттібай бидің әруақты 
түлғасын биіктен кѳрсетуді мақсат еткен.

Менің айтпағым -  бабамыздың Мершімбай 
баласының келіні Ақай бәйбішесі Уәлиханқызы Айша ту
ралы еді. Әжеміз -  Тѳре түқымының қызы, тугандары 
Нүркен ауылында түрады. Бауыры Тілепбектің емшілік, 
массаж, дәрі жасайтын қасиеті болды. Айша әжем кѳзі 
кѳрмесе де үйдегі бар жагдайды біліп, араласып отыра- 
тын. Марқүм сынықшы, емші болып, ем-дом жасаған. Ем 
іздегендер ауыл-ауылдан арнайы келіп, шипа алып кетеді 
екен.

Ата-анамыз қоғамның малын бақты, қыста -  
қыстау, жазда -  жайлау, кѳшіп-қонып ѳмір сүрді. Ж ай- 
лауда әжеме арнап жеке киізүй тігетін. Біз үйде он бала 
ѳстік. Үлкен ағайды -  Ермекті туған бетте әжем ѳз бауы-
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рына салып алыпты. Әлбетте үйдегі барлық бала әжемдікі 
болдық. Біз ол кісіні арқа түтып, шешеміздің атын атап 
ѳстік. Біздің барлығымыздың тәрбиемізге еңбегі үшан-теңіз.

Баласы Әлхан соғысқа дейін дүкен үстап, ВКПБ 
мүшесі болған. Ештеңеден жоқшылық кѳрмеген. «Сен бар
да ішуші едім мыңыншы шәй» - деп ән айтатын.

«Әлханжан кетті бел асып,
Беліне белбеу жарасып.
Ж арасқанын қайтейін,
Қапыда қалдым адасып» - деген ән сарыны сол 

сагыныштан туган шыгар.
Әжемнің қызы Сәкеннің күйеуі Бейсенбек 

согыстан оралмаган. Согысқа жүрерде Бейсенбек баласы 
Сайлау мен әйелі Сәкенді әкем -  Әдіханга тапсырыпты. 
«Соғыстан аман-есен қайтсам, ѳз қолыңнан алайын, жазым 
болып кетсем, Сайлау -  ѳзіңе аманат, Сәкен жас қой деді» 
деуші еді әкем. Сѳйткен Сайлау жиеніміз қазір ѳмірде 
ж оқ болғанымен, артында қалған балалары ѳсіп-ѳніп жа- 
тыр. Сағат, Айдын, Сейдін, Гүлдана апамыздың үрпақтары 
бәрі бір-бір үй болды. Ж иен жеңгеміз Үкіжан Балқашта 
алаңсыз демалуда.

Қайран әжем 1971 жылы 8-наурызда аз күн ауы- 
рып, дүниеден озды. Анамыз жас баладай күтіп, шығарып 
салған еді. Бірақ он баласын бір-бір жалғызға теңеп, 
қатарынан қалдырмай ѳсірген ата-анамыздың балалары 
Ермек, Ж үмахан, Кенжегүл, Гүлсім, немересі Абзалдың 
қазасы бізді -  арттағы бауырларын күйзелтіп кетті. Ата- 
анамның қалған үрпағы аман болсын!

Артында үрпағы барда ата-бабалардың салған 
сара жолы жалғаса береді. Адам -  үрпағымен мың жасай- 
ды.

Осы кітапқа бас болып, іздестіріп, жинақтап, 
ѳзінің қалған үлкендік міндетін атқарып отырган Зарухан 
ағамызға рахмет айтамын.

Әруақ риза болса, әруақтың түлгасы биіктей 
беретіні сѳзсіз!

Баба үрпағы:
Ахай немересі Каукерия АДИХАНҚЫЗЫ
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ҚАЛЕКЕҢ ТУРАЛЫ 
ЕСТЕЛЖТЕР

...Қалекең сонау студент кезінен Дагестанның Ку
бани селосындағыдай шеберлер ауылын қүруды армандаған 
еді. 1988 жылы сол арманының іске асуының сәті түсті
-  Қалекең 1987 жылы күзде, қыркүйек айында алғашқы 
үйымдастыру жүмыстарын қолға алып, 1988 жылы сәуір 
айында «Мирас» шығармашылық бірлестігін дүниеге әкелді. 
Осы айда Қазақстан Суретшілер одағының Кѳркемсурет 
салонында осы аталмыш шығармашылық бірлестігінің 
алғашқы кѳрмесі ашылды. Бүл корме сол кезде халықтың 
ерекше қызығушылығын тудырды және қазақтың үлттық 
қолѳнерінің жанашырлары мен жалғастырушыларының бар 
екендігін барша жүртқа паш етті. Кѳрермендер кітабындағы 
«Ѳшкеніміз жанып, ѳлгеніміз тірілді. Жарайсыңдар, 
жігіттер!» деген сынды қуаттаған пікірлер қанаттандырып, 
істері алға басты. «Мирастың» шаңырағының астында жүзге 
тарта ѳнер адамы еңбек ете бастады. Қалекең Алматыда 
ж әне қала маңында түратын ғана емес, басқа ѳңірлерде 
түратын шеберлерді бірлестіктің қаражатына кѳшіріп 
әкеліп, баспанамен қамтамасыз етті.

Ерінбей-талмай еткен еңбегінің, әрі қазақ ѳнерін 
қастерлейтін Ѳзбекәлі Жәнібеков, Заманбек Нүрқаділов, 
Алтай Қадыржанов сияқты азаматтардың қолдауының
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арқасында Қалекең «Мирастың» суретшілері мен қолѳнер 
шеберлерін Кѳкшоқы шатқалында орналасқан еду пәтерлік 
ауылға кѳшірді. Бүл Алатаудың бѳктеріндегі табиғаты 
түнып түрған, шығармашылық адамы түгілі, қарапайым 
адамға да шабыт беретін ерекше жер. Ол кезден бері, міне 
отыз жылдан астам уақыт ѳтсе де, талай шеберлер және 
әке-шешесінің жолын қуған балалары әлі де сонда түрып, 
халық ѳнерін жалғастырып жатыр.

«Мирас» сол 1988 жылы Алматының ең кѳрікті жері
-  орталық алаңнан ѳзінің кеңсесін ашты, тері бүйымдарын 
шығаратын, темірмен жүмыс істейтін шеберханаларға 
арналған жеке-жеке жүмыс орындарын ашты. Әйгілі 
күйші Секен Түрысбековті басшы ретінде сайлап, «Ми
рас» фольклорлық ансамблі қүрылды. Бүл үйым Ж амбыл 
музейінің жанында ашылған «Айтыскер ақындар мектебіне» 
демеушілік кѳмек кѳрсетіп отырды. Үлттық қолѳнермен 
шүғылданатын жалғыз мекеме болғандықтан, «Мирас» ѳз 
саласында монополист болды. Алматыға келуші шетелдік 
және советтік туристер, «Отан» қоғамының шақыруымен 
келетін қандастарымыз міндетті түрде «Мирасқа» соқпай 
кетпейтін. Офистің үлкен бір залында ѳте кѳркем 
безендірілген киізүйде үлттық тағамдардан дәм татып, ән- 
күй тыңдап, салоннан шеберлердің қолынан шыққан әдемі 
бүйымдарды кәдесый ретінде алып кетіп жататын.

Қалекең жаратылысынан сѳзге жүйрік, әңгімеге 
шебер, әзілді түсінетін, әрі әзілдесе білетін адам болатын. 
«Мирас» үйымы болса ресми сапармен Қазақстанға кел- 
ген шетелдік бизнес ѳкілдері мен қоғамдық үйымдардың 
делегацияларын жиі қабылдайтын. Сондай бір кездесуде 
американдық бизнесмендер «осы қолѳнер бүйымдарыңыз 
сүранысқа ие ме, күнкѳрістеріңе жете ме?» деген сүрақ ко- 
яды. Қалекең «Разве я похож на голодающего человека?» 
деп, қарсы сүрақпен келте жауап қайтарыпты. Аудармашы 
орыс жігіті ағылшынша аударып жеткізгенде бәрі қыран- 
топан күліп, мәз болыпты. Шынында да Қалекеңе қарап 
ешкім олай ойламасы анық, студент шағынан-ақ денелі, 
түлғалы, еңселі болатын.

Қалекең 1970-1987 жылдары Алматыдагы «Ѳнер»
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комбинатының монументаль секциясында проекттің бас 
суретшісі қызметін атқарды. Витраж, мозаика, рельеф, 
роспись техникаларында орындалған кѳптеген еңбектері 
Алматы мен Қазақстанның түкпір-түкпірінде орналасқан 
мәдениет сарайлары мен мәдениет үйлерінде түратын.

Қалекең жас күнінен ѳлең жазумен айналысты, 
бірақ баспа бетіне ешқашан беріп кѳрген емес. Қалжыңдап 
«күшеншек ақындардың нанына жармасып нем бар?» деп 
күлетін, себебі ѳзі шынында да ешқашан үстел басында 
отырып ѳлең шығарып кѳрген емес, ѳлең шумақтары лақ 
етіп келетін, сонда «тез қалам, қагаз беріңдер» дейтін, 
қолына ала салысымен қағазға түсіріп үлгереді. Сонымен 
болды, ол ѳлеңді ѳңдеу, түзету жоқ, сол күйінде, үлы 
Абай айтқандай, «жүп-жүмыр» болып шыгатын.

Бала күнінде Балқаштың балығын жеп ѳскеннен 
болуы керек, балық аулауға қүмар болатын, ал балыққа 
бару үшін жол талғамайтын кѳлік керек. Сондықтан ар- 
зан қолды Луцк автомобиль заводының мәшинесін сатып 
алдық, бірақ оның кузовы тент (брезент) болатын, қыста 
да, жазда да ж үру қолайсыз еді. Ақыры қалыңдыгы 1 мм 
алюминий қаңылтырын алып, каркасына сүйене отырып, 
металл кузов жасап шыгарды. ішін қалың етіп, ыстық- 
суық ѳткізбестей етіп қаптады. Үлкен СТО-га апарып, 
ѳз түсіндей етіп боятқызды, заводтан шыққандай болды. 
«ЛУАЗ-ы» бар жүргізушілер «қолдан жасадым» дегеніне 
сенбейтін-ді.

Қалекең тоқсаныныншы жылдары шығармашы- 
лыққа толық бет бүрып, үйдегі шеберханада жүмыс істеуге 
кѳшті. Әсіресе агашпен айналысқанды үнататын. Тапсыры- 
стар бойынша жиЪаз, музыка аспаптарын, киіз үйге қажет 
бүйымдарды шығарды. Конкурсқа қатысып, жүлдегер 
атанып алғашқы президенттің мерейтойына жасалатын 
сыйлық -  тақ жасау Қалекеңнің үлесіне тиді. Алматының 
орталық мешітінің үлкен залына кѳрік беріп түрған жүма 
мінбері де Қалекеңнің қолынан шыққан.

2001 жылы Астанаға қоныс аударған соң «Шебер- 
лер ауылы -  2» үжымын қүру әрекетіне кірісті, 35 шақырым 
жерден ж ер телімін арен да ға алды. Алматыдагыдай шебер-
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дер қалашығын, киіз үй жасап шығаратын ѳндіріс орнын 
ашпақ болды, бірақ капитализм қоғамының тек ақшаға 
бағынатын қатал заңдылығынан ба, әлде қазақ қолѳнерінің 
жанашырларының тапшылығынан ба, Қалекеңнің үлттық 
қолѳнерді жаңа астанада дамыту арманы орындалмай 
қалды. Алла біраз жыл ѳмір бергенде мүмкін ол арман да 
орындалып қалар ма еді, кім білсін?..

Жеңісхан Т1ЛЕУХАНОВА, 
Қалекеңнің жары, қолѳнер шебері.
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Сѳз ретінде айта кеткен дүрыс, мен осы әдемі 
аспапты сол жылдарда тагы да жайлауда Тілеуханов 
Серікқан дейтін ағамыздың үйінде кѳрдім, ол кісінің ой- 
нап отырғанын тыңдадым. Бүл кісі сол кезде жас жігіт, 
жаңылмасам, Қарқаралы педтехникумын бітірген екен. Ма- 
ман мүғалімдерді соғыстан кейінгі кезде қиын түкпірлерге 
бѳледі. Бүл азамат та сол кезде Босаға, Киікті деген жаққа 
қызметке кетіп, сол жақта мектеп директоры болып- 
ты. Сол кісінің ѳзін соңғы рет 1954 жылы жазда елге 
демалысқа келіп үлкен кісілерге амандасып жүргенде соңғы 
рет кѳрдім... Бүл кісінің інісі Тілеуханов Қалқаман үлкен 
ѳнер қонған адам болды. Сол ағасы жүрген жақта орта 
мектепті оқып бітірген соң Мәскеудегі Суриков атындағы 
ма екен әйтеуір сурет ѳнерінің жоғары оқу орнын бітірді. 
Бүл әрине 1960 жылдардың аяғына қарай. Содан елге 
келіп Алматыда кѳркем ѳнер туындыларын жасаумен ай- 
налысады. Осының аяғында Алматыда тәуелсіздік алған 
жылдары «Мирас» атты кѳркемѳнер корпорациясын ашып 
небір туындылар жасайды. Сол кезде Президентке ар- 
нап, түғыр және тәж  тектес бас киім, белдікті аса бір 
үлттық нақышпен жасағаны бүгіндері қүпия бола қоймас. 
Тіпті осы жасалған заттары шетелдің бірінші дәрежелі 
басшыларының кѳзіне ілініп соларға сыйланып кеткен
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деген де дерек бар. Мұның ѳзі Қалқаманның ѳнерінің 
аса жогары дәрежеде екенін кѳрсетеді. Қазақта не кѳп -  
суретші мен қолѳнерші кѳп. Олар бүрыннан болган. Оның 
жасаган кѳптеген кѳркемѳнер туындылары Алматыда да, 
Астанада бар. Ѳзі бертінде Нүр-Сүлтанга келіп ѳмірден 
ѳтті. Осылардың бәрінен ѳнері озып шыққан Қалқаман 
Тілеуханов -  қазақ тарихынның, Қызыларай тарихының 
жарқын беттерінде қала бермек. Қалқаман кезінде қоғамдық 
саяси ѳмірге де белсене қатысқан. Мәскеуде оқып жүрген 
кездерінде үлтымыздың Тәуелсіздігін аңсаған алгашқы 
сусаган қарлығаштай қазақ студенттерінің үйымының 
жүмысына белсене қатысқан. Екі мыңыншы жылдардың 
басында осы жолдардың авторын Қарағандыга іздеп келіп, 
бір жолдасының үйіне шақырып бір күн әңгімелескеніміз 
бар. Бала кезімізде бір ауылда ойнап жүретініміз еміс- 
еміс есімізде қалган екен. Қарагандыда архитектор Тѳленді 
дейтін досының үйінде бірсыпыра әңгімелер айта отырғанда 
бір сѳздің ретінде «Жас түлпардың» архиві менде» деп еді. 
Мүның ѳзі халқымыздың Тәуелсіздігі жолында қүрылган 
осы белсенді жүмыс істеген үйымда Қалқаманның белсенді 
қызмет атқарғанының айгагы. Ж ас түлпар туралы да ай
тып отырды. Мәскеуде әскер қатарында болганымызда 
біраз әскери жастар да соның жүмысына тартылган едік. 
Кейін «Жас түлпардың» бастаушысы Мүрат Мүхтарүлы 
Әуезовпен Астанада кездесіп қалдық. Сол кездерді еске 
түсіріп, бірге суретке түстік. Мен оган арнайы біз сатып 
алган баян аспабын сыйлаганымызды есіне түсірдім. Сол 
кезде Сәбетқазы Ақатай, Сәрсенбек Дәуітов, Ж үлдыз Бай- 
молдина, Хорлан Қалиламбекова, Сара Тыныштыгүловалар 
Мәскеудің жогары ѳнер институттарында оқитын. Бүлардың 
бәрі де «Ж ас түлпардың» жүмысына қатысты. Белгілі жа- 
зушы Аян Нысаналинмен де кездесіп түратынбыз. «Жас 
түлпардың» сол кезде Комсомолдың орталық комитетінің 
есеп беріп түратын, жазгы каникулдар кезінде жер-жерде 
мәдени-агарту жүмыстарын жүргізіп түратын жастардың 
(қазіргі «волонтерлер» дегені сияқты) болып қүрылган. 
Бірақ түп мақсаты тәуелсіздік жолындагы күрес болган. 
Бүлардың маңайына бүкіл Орта Азия республикалары,
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Татар-Башқүрт, Азербайджан студенттері де, тіпті Украин 
студенттері де топтаса бастаған. Бәрінің де түпкі мақсаты 
тәуелсіздікті аңсау. Соған жету жолында бірлесіп іс-қимыл 
жасау үсыныстары да болады. 1967 жылдың қазан айының 
аягында «Ж ас түлпарды» Мәскеудің қаланың ішіндегі 
Ж данов ауданының Мәдениет үйінде мәдени шара де
ген сылтаумен (ішінде әрине концерт те бар) үлкен жиын 
отпек болады. Бәрі келісілген. Бірақ осы үйым ішінде біреу 
сатқындық жасап тиісті орындарға «Жас түлпардың» бүкіл 
қүпиясын жайып салады. Сондықтан дереу жиында болмай 
қалды,«Ж ас түлпардың» басшыларын қуғандағы олардың 
ары бармады, әйтеуір жаба сіргелеп, бәрі тыйылып қалды...

...Сүттібай атасынан тарайтын Тілеухановтардың 
ауылдағы туыстары Зәрухан, Асылхан Қабыхановтар. 
Бүлармен жасымыздан бірге асық ойнап ѳстік. Зәрухан 
ауыл да үлкен отбасының үйытқысы болып жүрді. Асыл
хан Қарқаралы жақта қызмет істеді. Ѳмірден ерте кетті. 
Жаңылмасам, осы үрпақтан Әзіхан, Досымхан, Қабыхан 
деген үлкендер болды. Қабыхан -  Зәруханның әкесі, 
аналарының атын үмыттым, Қабықан ақсақалдың атын ата- 
май: «Зәруханның әкесі» деп атайтынмын есімде қалыпты. 
Мүны айтып отырганым: сол уақыттың әйелдері нагыз 
қазақы тәрбиенің қаймагын қалқыған, күйеуіне қарап бір 
ауыз сѳз айтпайтын адамдар еді. Қабыхан ақсақал қолѳнері 
бар адам болатын. Арнайы сайман жәшігі бар еді.

Досымханнан Кәдірхан алып жігіт еді, Балқашта 
қайтыс болганына едәуір уақыт ѳтті гой деймін. Әзіханнан
-  белгілі Амангелді мүгалім, бізбен бірге оқыган Рым- 
тай туган, кѳп уақыт туган ауылында мектеп директо
ры болды. Әдіхан ага да осы үрпаққа жататын шыгар, 
кішкентай күнімнен білем, зады бүл түқым-ешкімге да- 
уыс кѳтеріп жатпайтын, ѳздерімен ѳздері жүретін адам
дар сияқты еді. Сәулехан жасында жақсы бала бола
тын, кейін Балқашта деп естимін оқушыларга кішкентай 
бір естелік айтайын: 1949 жыл Беріктас бауырында бір 
қыстақта отырганымызда қыстың күні біздің үйге кәдімгі 
ақын Серіктің әкесі Ақсүңқар. Ол кісі сол кезде ЦК пар
торг лауазымында болуы тиіс. Ж анында адамдары бар.
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Олар асқа қарамады. Сол уақытта үйге кѳрші Әдіхан да 
шақырылды қонақтармен бірге отырғанда Ақан қағілез 
жеңіл адам, Әдіханға қарап: «Әліхан ініңіз оралмаған екен, 
арт жақсылығын берсін» деп кѳңіл айтты. Сѳйтсек ол кісі 
соғыстан оралмаған екен. Ақан сыртта қызмет істегеннен 
сон кѳп уақыттан бері ат басын елге бүрғаны осы екен...

...Мандолин со дан жетпісінші жылдарға дейін кѳп 
тараған, эр үйден болмаса да он үйдің біреуінде ілулі 
түратын дүние еді. Біздің халықтың ѳмірінде етене болып 
кеткен осы бір ғажайып аспапты бүгіндері кездестірмейсіз 
де. Қазіргі жастар мүны білмейтін де шығар... Менің осы- 
ны жазудағы бірі кейінгі үрпақ әке-аталарының ѳткен жо- 
лын білсін деген ой...

Мүхамедқали БАЙМҮХАНОВ,
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ЗАМАННЫҢ ЗАҢҒАР ЗЕРГЕР1

(Ардақты агамыз Қалқаманның  
65 жылдыгына арнаймын)

Ой тіктеп Қызыларайдың заңғарына, 
Сыр іздеп Бегазының аңгарынан, 
Қиялдап, шыңдар қуып, шуақ алған, 
Самалды Сарыарқаның таңдарынан.

Туғанмен отты жылдар заманында, 
Баланың болашагы -  талабында.
Аңыз бен әпсанаға қанып ѳсті 
Ертекші, жыршы шалдар аманында.

Ж оқтатқан заман болған асыл ерін, 
Кім білген халқым қайта кѳсілерін. 
Әлихан, Әлімхан мен Ж ақыптардың 
Естіген еміс-еміс есімдерін.

Қашанда туады ерлер ел бағына, 
Болатын батырлары жел жағында, 
Жидебай, Сеңкібай мен Ж алаңтѳстің 
Сѳздері, ерліктері ел жадында.
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Ауылың -  ѳнерлі жүрт, анық маған,
Әсеттің әсем үні қалықтаған,
Игілік пен Мәжманның үсталығын 
Шәкірт ең үйренуден жалықпаған.

Жасыңнан ѳнер жазды таланыңа,
Сүйінді елің-жүртың талабыңа.
Зергерлік бүйымдарың бүйырған-тын 
Кѳп елдің кѳсем болған адамына.

Хан тағы, мінбер, қобди, нелер белгің,
Таралды тартуы боп кемелді елдің.
Екі рет хас шебердің басын қосып,
Ауылын қайта қүрдың шеберлердің.

Асулар бірте-бірте алынуда,
Талгамды ел талантыңа табынуда.
Кѳрігін кѳрінгеннің баспас маңғаз,
Хақың ж оқ халық үшін жалығуға!

Нарт жүзің ж үз жаста да жарқылдасын,
Шыгар шың шеберлікпен таусылмасын.
Түғырың биік болсын абыройлы,
Барынша бағалансын алтын басың.

Қайырбек СѲДУАҚАСОВ, 
Қоғам-мемлекет қайраткері, 

Ақтоғай ауданының Қүрметті азаматы.



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНУЛЫ

♦
Ч Т И
/Ш ч

♦
м т к

АЛТЫН АРАМ

(Қалқаман Тілеуханов туралы естелік)

Адамның күні -  адаммен демекші, Ж аратушы 
біздерді күнде бір-бірімізбен кездестіреді де, алыстатады 
да. Сол кезде біз кейде ойлаймыз, кейде мән бермейміз, 
«неге сол адамды кездестірдім екен?» деп. Себепсіз емес 
сол кездесулердің бәрі. Тәңір жарылқап, мен де бір адам
мен кездестім.

2006-шы жылдың бір күнінде, мен сол кезде 
еңбектеніп жатқан кәсіпорынымда ѳзімнің кеңсемнен кѳрші 
кеңсеге келуші а дам кіргенін естідім. Бірден таңғалғаным 
келген қонақтың сѳздік қоры бай, шүрайлы, әңгімесі 
кѳркемсѳздер мен кѳсемсѳздерге толы екен. Ж әне айтып 
жатқаны біздің ѳндіріс саласынан мүлдем басқаша, ѳте 
қызық тақырыпта екенін түсініп жүмысымды тез аяқтап, 
кѳрші кеңсеге қарай асықтым. Сол есікке кірген кезімнен 
осы уақытқа дейін «Шеберлер ауылының» Нүрланы болдым 
да қалдым. Қалекеңмен осылай таныстым. Ага этнограф- 
галым, суретші, қолѳнер шебері, оқымысты, рухани бай, 
үстанымы мықты, эр нәрсеге ѳзінің кѳзқарасы бар дара 
адам болып шықты. Ѳзінің ж арқ етіп ѳткен ѳмірін біздің 
заманымыздың дерті -  еліміздің қазақ болмысынан, ана 
тілімен, тѳл мәдениетінен айырлып, мәңгүрт болып бара
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жатқанымен тартысып ѳтуіне арнауы еді. Соңғы жаз- 
баларында: «Ана тіліміздің тағдырын ойламай үлттық 
қолѳнерімізді, үлттық қүндылықтарымызды бағаламау, 
сақтамау, дәріптемеудің кесірінен талай асылымыздан ай- 
рылып, шеберліктің жүздеген, мыңдаған тәсілінен (техно
логия) қол үзуіміздің себеп-салдарын енді түсінгендейміз. 
Үлттық сәулет ѳнері, жиЪаз жасау, үлттық бояулар, 
қазақ оюының мән-мағынасы, киімі, т.б. кѳптеген қасиетті 
қүндылықтардан ада болып, оның орнына жалған, «Сырты 
жылтыр -  бүтінге, іші түтінге» бой үра бастадық. Қарқындай 
есігімізді теуіп кіріп жатқан жаЪандану (глобализация) са- 
намызды улап жатқан жат идеология, дами бастаған туризм 
салаларының екіүшты таяқ екенін естен шығармағанымыз 
жѳн» - деп, барған жерлерінде бірнеше мәрте үндеу та- 
стады. Сонымен қатар, Қалекең үлтымызға, әлеуметке, 
қоғамға кѳптеген озық идея әкеліп жариялағанына мен 
куә болдым. Олардың ішінде үлыстық жиііангездік (эт- 
нотуризм) туралы: «Экотуризм, этнотуризмді халқы 
жүмыспен толық қамтылмаған аймақтарда басымырақ 
дамытпасақ, кейбір Оңтүстік-Шығыс, т.б. елдерде дамыған 
жасѳспірімдердің, болашақ аналардың азгындауына әкеліп 
соғуы мүмкін» - деп, осы сала бойынша ой-пікірлерін да- 
мытып, бірінші Үлттық жиііангездік концепциясының ав
торы ретінде Үкімет бағдарламасына енгізді. «Егеменді ел 
болып, ең дамыған елу елдің қатарына қосыламыз» - деп 
жатқан мемлекетімізде үлттық қолѳнер мүражайының 
ж оқ екенін ойласаңыз? Үлы даламыз адамзат мәдениетіне 
біреу емес, бірнеше «Алтын адам» сыйлаған. Заманында 
әлемдік нарықта үстемдік жүргізген қолѳнері бар «Бе- 
рел» дүниелерін, «Беғазы-Дәндібай» мәдениетінің, т.б. үлы 
мүралардың иесі -  үлы халқымыздың әлі күнге дейін бір 
қолѳнер мүражайына қолы жетпеуі зиялы деген қауымды 
ойландырар жәйт. Мәдениетіміздің, үлттық рухымыздың 
денесіне түскен жегі қүрт емсіз дертке, аяғы рухани 
опатқа үшыратуы мүмкін. Тарих сахнасынан жоғалған 
үлт-үлыстардың болмысын, мәдени деңгейін кейінгілер тек 
қолѳнер мүралары арқылы бағалап, біліп, танитындығын 
бір сәт естен шығармауымыз керек» - деп ағамыз Қазақстан
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Республикасының елордасы Астанада Үлттық мүражайдың 
ашылуына зор үлесін қосқан болатын. Бірақ, ѳмір жолы 
тақтайдай тегіс болған жоқ. Кеңес үкіметі кезінде, Қазақ 
Республикасында түңгыш үлттық «Мирас» ѳнер бірлестігін 
қүрғаны үшін, оның ішінде «Кѳкшоқы» ауылында «Шебер- 
лер ауылының» іргетасын қалап жүргенінде, «үлтшылсың»
- деген жалған айыппен талай қуғынга үшыраған. Қалекең 
ѳзінің жан аямаған батыр екенін, ѳз үлтын қаншалықты 
сүйетіндігін, мақтан ететінін, ѳз елінің жанашыр үлы екенін 
үнемі дәлелдеп жүрді. Мемлекетімізде әжептәуір қызмет 
атқарған болса да, ағам кѳпшіл адам болатын. Сауатты, білгір 
адам болғандықтан ѳзіне кімді болса да қаратып, баурап 
алатын мінезі бар-тын. Алдында отырған қарапайым адам, 
не лауазымды қызметтегі адам болсын, атақ-дәрежесіне, 
әлеуметтік жағдайына қарамай, бәрімен бірдей тең тіл 
табысып, пікірлерін тыңдап, сол адамға жағымды, жылы 
сѳздерімен ѳзі үстанып жүрген қағидаларын жеткізуге ты- 
рысатын. Әзілқой, сегіз қырлы, сері, дарынды адам еді. 
Осы мінез-қүлқымен кѳпшілікті ѳзіне баурап алатын, әрі 
елмен тез танысып, білісіп кететін болғандықтан, таны- 
майтын адамы жоқ-тын. Ақырғы таратқан идеяларының 
бірі елімізде «Алтын адам» атағын енгізу болатын. Осы 
жаңалығын бірнеше жерге айтып та, жазып та, қорғап та 
жүргенінде, ажалдың үзын қүрығына ілініп, арамыздан ке- 
неттен кетіп қалды.

«Бар-жогы екі-ақ жыл таныс болдыңдар ғой, ол 
кісі туралы не білесің?» - десеңіз, былай қайтарамын: сол 
кеңседе кездесіп, танысып, бірге жүрген екі жылдың ішінде, 
біз ағам екеуміз кездеспеген, не телефон арқылы сѳйлесіп 
ақылдаспаған бір күн болмады-ау. Нагыз оптимист маған 
үнемі айтатыны:

«Бауырым, бүгін біздің ісіміз шешіледі, мен сенемін»
- дейтін. Сондағы кѳтеріп жүрген мәселеміз: Қазақстанда 
тәуелсіздік алсақ та, үлттық қолѳнерге ешқандай қолдау 
жоғы, бір де бір қолѳнер орталығы ж оқ екені, осы мәселені 
тез арада шешуіміз қажет екендігі. Біз мемлекет тарапы- 
нан қолдау болмаса тѳл мәдениетімізден айырылатыны- 
мызды жарияладық. Екі жылдың ішінде осы тақырыппен
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Президентімізбен екі рет, Премьер-Министрлермен тѳрт- 
бес рет, Парламентіміздің екі палата басшыларымен, Үкімет 
Министрлерімен, облыс-аудандар әкімдерімен сансыз рет 
кездесіп, пікірімізді ортаға салдық. Эрине бірден бүл күрделі 
мәселе шешілген жоқ, оган ағам қатты ренжитін: «Ей, осы 
қазіргі басшыларға не болған, әттең ағаларымыз Ѳзбекәлі 
Ж әнібеков пен Заманбек Нүрқаділовтар ерте кетті, олар 
болса мәселені бірден шешуші еді» - деп айтып қалатын. 
Жоғарыдағыларга үнемі айтатын мәтелі:

«Адамның шынайы байлығы алтында емес, байлық
-  жуған кезде кететін қолдың кірі. Басқалардың жүрегінде 
рухани із қалдырған адам -  нағыз бай адам!» - деуі. Кѳш 
ж үре түзеледі демекші, ептеп, баяу болса да ағамның ба- 
стамалары енді-енді қолдау тауып, жүзеге асырылып жа- 
тыр. Ағамның арқасында, зымырап ѳте шыққан екі жыл 
мерзімде заманымыздың кѳптеген ѳнер қырандарымен, 
майталман шеберлерімен, зиялы азаматтарымен, тари
хи түлғаларымен танысып, дәмдес болып, ой-пікір алма- 
сып, жан-жақты жетілдім. Ата-бабаларымның ата қоныс 
жерлеріне барып туыстарымды, шежіремді тауып алып, 
адам болдым.

Айтпақшы, «Алтын адам» атагы да енгізілді. Ал, 
менен сүрасаңыз айтарым: Ешқандай дәлелдеуді қажет 
етпейтін, мәдениетіміздің, табиғатымыздың, тарихымызда 
есімдері алтын әріппен жазылған абзал азаматтарымыздың 
бірі, жүрегімде рухани із қалдырған адам болған «Алтын 
Агам» Қалекең болатын!

Нурлан АЙТБАЙ, 
2008-шы жылдан бері «Шеберлер ауылының»

жетекшісі.
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Қызыларай ѳңірі -  ежелден ата-бабаларым 
жайлаған қүтты қоныста мекен еткен ел.

Менің түп атам Қосанүлы Сүттібай би болған кісі. 
Бес уақытын қаза қылмаған иман жолын үстаған асқан 
діндар адам екен. Атақты Тобықтының Қүнанбайымен 
үзеңгілес серік болған. Заманында ѳзі де қажылыққа 
барған. Аталарымыз Қызыларай тауының «ҮШ ҚЫЗЫЛ» 
АТАЛ АТЫН ЖЕРҮЙЫҚҚА бергісіз елді мекендеген. 
Сүтекеңнің әкесі Қосан би ѳз заманында зор ықпалға 
ие болған ауқатты кісі болған. Үшқызылдың маңындағы 
«Егіндібүлақ», «Жыландыбүлақ», «Қасқабүлақ» атала- 
тын бастау-бүлақтардың суы мол. Осынау суды да нулы 
ағашты алқапты ел «БИ ТОҒАЙЫ» деп атап кеткен. 
Баба мазары әлі Егіндібүлақтың желкесінде түр. Қорым 
орналасқан маңай «Сүттібай жазығы» аталыпты. Біздің 
әулет сол замандағы қиындықтардың барін басынан кешті. 
Заманында дәуірі жүріп түрғанында атамыз сол арадан 
сегіз бѳлмелі үй салдырған. Мен сол бабам түрғызған үйде
-  1936-шы жылы әкем Әзіханның шаңырағында күзде 
егін жинап жатқан қарбалас шақта дүниеге келіппін. 
Туысқандар елге аман-есен оралғандықтан, атымды 
жақсылыққа жорып ырымдап, Аманкелді қойыпты. 1940 
жылы Сарыѳлең деген жерге қоныс аударыпты. Кейін
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ол жер Мәдениет колхозы аталыпты. Балалық шағым 
соғыспен түспа түс келді. Мен сол Мәдениет колхозын- 
да мектеп табалдырығын аттап, алғаш тіл сындырып, әріп 
таныдым, Бастауыш сыныпты алғыр оқып, ѳте үзік деген 
кѳрсеткішпен тәмамдап «Жүмыскер» орталау мектебінде 
5-ші сыныпқа бардым. Алтыншы, жетінші сыныпты «5-ші 
желтоқсан» орталау мектебінде 8-ші, 10-шы сыныптарды 
Ақтогай селосының орталыгындағы М.Горький атындагы 
орта мектепте оқып бітірдім. Біздің бабамыз заманында 
ата қонысымыздагы сегіз бѳлмелі үйдің бір бѳлмесін Абду- 
сайт деген татарды алдырып балаларга діни дәріс бергізді. 
Сонда күзетші болып, шешей тазалық жүмыстарын 
атқарды. Мәдениет колхозының еңбекшілері аянбай еңбек 
етті, майдан шебіндегі жауынгерлерге азық түлік киім ке- 
шекпен қамтамасыз етті. Су қоймасын салуда менің үлкен 
агам Қазангап белсене ат салысты. Сол жылдары ѳз анам 
Қаппарқызы Гүлшат бастаған, Секербайқызы Қамара, Би- 
кен, Бибігүл шешелеріміз егістік алқабында жүмыс астық 
орды.

1956 жылы маусым айында Караганды мемлекеттік 
педагогикалық иститутына түспекші болып жолга
шықтық. Қасымда Рақымжанов Қадір, Хасенов Гайнидин 
бар. Қарқаралы арқылы Қарагандыга оқуга бардық. 
Қарагандыда Қамара шешеміздің Зәйра деген сіңілісінің үйіне 
қондым. Танертең түрып пед институтқа документтерімді 
ѳткіздім. Тѳрт пән бойынша емтихан тапсырдым. Мен ѳзіме 
тиісті 17 баллды жинадым деп сенімді едім. Бірақ 16 балл 
жиыппын. Қайтып келіп Ақтогай селосындагы клубқа би
лет сатушы болып жүмысқа орналастым.

Алда Отан алдындагы борышты ѳтеу міндеті тосып 
түр. Нагашым Махмет жолын тауып, бір жылга әскерден 
алып қалды. Ж ыл бойы билетші болып жүмыс жасап, 
кітап кеміріп, келесі жылдың күзіне таман «жыгылган 
күреске тоймайды» демекші, «Қараганды, қайдасың?» деп, 
тагы тарттым. Ойым жатпай-түрмай қалай да оқуга түсу.

Ѳз жүрек қалауым бойынша сол баягы химия- 
биология пәнін таңдап, институтқа қайыра қүжат ѳткіздім. 
Қазақ тілінен шыгарма, орыс тілінен диктант жазып, химия,
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физика пәндерінен ауызша емтихан тапсырдым. Физика- 
дан баяғы сол Асылбеков сынақ алды. Таңдаган билетімдегі 
келген сүрақ Ом заңы. Тоқты паралель жалгау тақырыбы 
бойынша дайындалып отырмын. Ж ауап беретін кезегім 
келіп, ортаға шыққан кезімде сынақ алатын мүгалімімнің 
баягы сол Асылбеков екенін жазбай таныдым. Ол кісі де 
мені бірден таныды.

Кѳзілдірігін шешіп:
-  Эй, сен Әзіхановсың ба? Есепті шығардың ба? 

Әкелші, - деді. Шығарған есебімді мүқият қарап ѳтіп, за- 
четкама баттитып түрып «5» деген бағаны қойып берді. 
Сѳйтіп ѳткен жылғы оқу га түсе алмай қалган ѳкініштің 
орнын толтырып 17 бал жинап, оқуга қабылдандым.

«із деген жетер мүратқа» деген халқымыздың 
даналық сѳзі маган арнап айтылгандай, ақыры қоймай жүріп, 
барлық емтиханды «Ѳте жақсы» деген багага тапсырып, 
сол жылы оқуга қабылданып, Караганды педагогикалық 
институтының химия-биология факультетінің студенті ата- 
нып шыга келдім.

Қарагандының іргесінде Долинкада
институтымыздың оқу-жаттыгу шаруашылығы болатын, 
жыл сайын кѳктем кезінде сонда барып, бір ай жүмыс 
жасаймыз. Одан кейін бір ай семестрден ѳтіп, ауылға 
демалысқа кетеміз. Осылайша алма-кезек ауысқан мезгіл 
сусып аққан су секілді бес жылдық студенттік ѳмірімізде 
де артқа тастады. Институтты үздік бітірдім.

Оқуга деген қүлшынысым, білмекке қүштарлыгым, 
білімге деген үмтылысым үстаздарымның назарынан тыс 
қалмаған болу керек. «Талағының биті бар. Түбі осыдан 
бірдеңе шыгады-ау» деп, сенім артқан үстаздарым мені 
жолдамамен кѳмір зерттеу ғылыми институтына жіберді. 
Кѳмір зерттеу гылыми институтына баруыма ықпал жасап, 
үсыныс берген үстаздарым Владимир Павлович Усик және 
Валентина Ивановна Сотниковалар болатын. Бәлкім, сол 
жолы жолдама берген гылым институтқа бара қалганымды, 
кім біледі, белгілі галым атанар ма едім?!

Соңғы курста оқып жүргенде 1960 жылдың 7-ші 
қазаны күні асқар таудай әкем бақиға озды. Мен ол кезде
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Самарқант совхозында егін орагында, комбайнда жүмыс 
жасап жүргем. «Комбайн тоқтап қалады» деп, басшылар 
әкейдің қайтыс болгандығы жайлы телеграмманы менен 
жасырып, түп-тура егін науқаны аяқталган 21-ші қазан 
күні маган бірақ кѳрсетті. Басшылардың қысас ісіне де
ген ѳкпе-ренішім қара қазандай. Бірақ, қылар қайран, 
әлдене деуге дәрмен жоқ. Суық хабарды ести сала іле 
Қарагандыга келіп, ауылга тарттым. Туысқандар әкейді 
жеке қоймай, Ныгметжан деген әкеміздің қасына жерлепті. 
Әкей жерленген жер кѳңіліме қонбады. Болары болып 
қойган іс қынжылсам да, түк істей алмадым. Бір жеті ау- 
ылда болып, бата жасап, әкейдің рухына багыштап, қүран 
түсіртіп, шешеймен қоштасып, кері қайттым. Содан қашан 
оқуымды бітіріп, ауылга қайтқанша басына белгі қоюдың 
ыңгайы келмеді. Тек орайын 1962 жылы бір-ақ таптым. 
Арнайы ас беріп, Қүран оқытып, Балқаштан кѳктас әкеп 
қойдым. Су жиналатын жерде түргандікі ме? Кѳпке үзамай 
бейіт қүлап, жер болып кетті. Қолымыз ауызымызга жете 
қоймаган уақыт қой. Кірпіштен қалқайтып бейіт түргызуга 
мүмкіндік болмады. Ѳліні қүрметтеу тірінің парызы. 
Әкейдің алдындагы перзенттік парызымды қайтарудың 
сәті тек 2009 жылы гана түсті. Бейітті жаңартуга болмай- 
ды деушілерге назар аудармай, әкейдің басын кірпішпен 
қарайтып қайыра кѳтердік.

1961 жылы 10 шілдеде бәйбішем Тәуірбала 
Жақыпбековамен дәм-түзымыз жарасып, отбасын қүрадық. 
Тәуірбаланың мамандыгы да мүгалім. Қарагандыдан само- 
летпен үшып келдік. Аэропорттан нагашым Махмет «Вол- 
гасымен» тосып алды. Тәуірбала ауылга машинамен түскен 
алгашқы келін болды. Ел «Волгамен» келе жатқан бізді 
райкомнан ѳкілдер екен десіп қалыпты. Тәукеңмен 1954 
жылы тогызыншы сыныпта оқып жүріп таныстым, бір- 
бірімізге ѳмірлік серік болуга серт байласқанбыз. Онда 
Тәуірбала сегізінші сыныпта оқиды. Ақырында айтқан 
уәдемеізден таймай, бірімізге-біріміз берген сѳзімізде түрып, 
қашан жогаргы оқуымызды бітіргенше бірімізді-біріміз 
тостық. Бүрынгылардың ѳмірдің қызыгы мен шыжыгы, 
рахаты мен бейнеті қат-қабат қатар жүреді деген рас екен.
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Біз үйленгелі жүргенде күтпеген тосын жайға тап болдық. 
Тәуірбаланың апасы мен сіңілісі екі баласымен бірдей ѳрт 
апатынан кенет қайтыс болып кетті. Апасы Гулшайза сон- 
дай бәденді, ақыл-парасаты кескін-келбетіне сай ғажап кісі 
еді. Ж атқан жері жайлы, жарықтық, топырагы торқа бол- 
сын. Қонақасын жѳнелтіп, қызмет жасап, соңғы сапарға 
ақ арулап шағарып салдық. Марқүмды күні бүгінге дейін 
есімізге алып, қүран багыштап, бақилық ғүмырына сала- 
уат тілеп отырамыз. Қолымыздан басқа келер не бар?! 
Алланың жазуына, жазмыштың ісіне қарсы түрар дәрмен 
қайда ?!

Бәйбішеммен отасқанымызға туп тура жарты 
ғасыр болыпты. «Эй» деспей, «шәй» деспей, баянды ғүмыр 
кешіп, жақсыларға жанасып, тәлімін алып, тәрбиесін кѳріп, 
түтінімізді түзу үшырып, іргемізді кеңейтіп, дүниеге үрпақ 
әкеліп, ортаң қолдай он баланы ѳсіріп, түзу жолға са- 
лыппыз. Алладан қанағат тілеген адамға бүдан артық не 
керек . Балалық шағымызды Әмірхан қыстағында оты
рып Бѳріктас деген жердегі жоталарды аралап .қоянның 
кѳжегін қуып ,жеміс -ж и д ек  теріп,серуендеп сейіл 
қүратынбыз. Манайы толған бүлақтардың «Айнамкѳз» ата- 
латын жерінде мен отау тігіп , үйлену тойымды ѳ т к і з і п  

едім. Таудың кѳкесі Алтуайт қой. Каникул кезінде мал 
бағып ата-анамызға кѳмектесетінбіз. Осы таудың баурай- 
ында атақты Алаш кѳсемі түңғыш қазақтан шыққан заңгер 
ғалым Ақбайдың Ж ақыбының қыстагы болган. Балалық 
шагымызды қарындасым Рымтай, інім Амантай шешеміздің 
тәтті ірімшігін жеп асырсап ойнап жүріп ѳстік. Әкеміз 
Әзіхан сѳзге сараң, мінезі ауыр, аз сѳйлеп, кѳп тыңдайтын 
түйықтау жан болатын. Бүйра үзын сақалы кеудесіне 
шейін жететін. Ж үрт әкейді «Ж үнсақал Әзіхан» немесе 
«Карл Маркс» деп атайтын. Ешкімнің үйінен тамақ ішпейтін 
кірпияз. Ешкімнің үйінен тамақ ішпейтін. Бес уақыт нама- 
зына жыгылып, Алласына сыйынып, жүретін қүдайшыл 
адам еді, жарықтық. Халық қатты сыйлап,атында атамау- 
шы еді.

Шешеміз Гүлшат керсінше ашық-жарқын ѳте 
пысық кісі еді. Үйдің дедыстың да шаруасын шырқ үйіріп
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әп-сәтте тындырып тастайтын. Таң бозынан дамыл таппай 
сәске түске дейін қүртДрімшігін қайнатып, бүзау, қозысын 
жайғастырып үлгеретін.Қүрт ірімшігі,тіл үйретін тәтті, май- 
лы керемет дәмді болушы еді. Шешем бес жыл бойы осы 
қүрт, ірімшігі,майымен менасырап шықты. Біздің үлкен 
ағамыз Қазанғап Балхаш ФЗО-ны бітіріп, жүмыс жасап 
жүріп қайықтан аударылып, кѳлге батып ,қайтыс бол
ды. Бойы үзын сом денелі, зор түлғалы ірі кісітін Ж ар- 
тас су қоймасын салғанда, үлкен-үлкен тастарды қаңбақ 
қүрлы кѳрмей кѳтеріп алғанын сан талай кѳзімізбен кѳрдік. 
Ѳкінішке орай, артында түяқ қалмады. Әзіханның ағасы 
Есімхан. Есімханның Разия, Адамбек атты екі баласы 
болған. Разия 1942 жылы қайтыс боп кетті. Ж азбектегі кѳп 
аруақтар жатқан жерге жерленді. Адамбек Ташкенттегі 
Заң техникумының 1 курсын бітіріп 1942 жыл 19 жасында 
әскерге алынды. Сүңғақ бойлы, ашаң жүзді, аққүба ѳңді 
кісі болатын.

Ел бізді «Беріксары» деп атайды. Оның себебі неде 
Біздің әулеттің үлкендерінің аузынан естіген деректі тал- 
дап, тарқатып, мәнісін түсіндіріп кѳрмекпін. Бірде жолда- 
сым Тәуірбала үлкен аталарымыз Қабыхан, Досымханға 
шәй беріп отырып, «Біздің бабамызды ел неге «Беріксары» 
дейді? «Берік» тіркесі сараң дегенді білдіргені ме? - деп са- 
уал қойған болатын. Сонда үйдегілер неліктен «Беріксары» 
аталғанын жайып салды.

Дуаннан болыс сайлауына ояз келмекші болып, 
Қара-Шор, Қырғыз руының игі жақсылары жағалай үй 
тігіп, ас-су әзірлеп, оязды қарсы алуға жиналады. Ояз әне 
келеді, міне келедімен тоса-тоса қажыған игі жақсылар «Ояз 
келгенде бәріміз бір кісідей орнымыздан қозғалмай отырып 
алайық» деп, сѳз байласып уәделеседі. Біршама уақыттан 
кейін пәуескелетіп, қоңыраулатып оязда кѳрінеді. Әлгінде 
гана «Орнымыздан тапжылмаймыз» деген «игі жақсылар» 
тысқа қалай ата-ата жѳнелгендерін қалай байқамай қалады. 
Тек айтқан сѳз берген сертінен танбай Сүтекең бабамыз 
гана қаққан қазықтай тапжылмайды.

Үйге еніп тѳрге жайғасқан ояз босаға жақта 
қоғадай жапырылған игі жақсыларға қосылмай, кіріп кел-
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генде орнынында мызғымай отырған кісіні «Мына адам 
кім?» деп тілмашынан сүрайды. Тілмаш «Бүл кісі Қосанүлы 
Сүттібай» деп Сүттекеңді таныстырады. Ояз орнынан үшып 
түрып «О, олай болса бүл кісіге сәлем беруім керек» деп 
таяп келгенде Сүттекең оязға қолын бермей, қолындағы 
таяғын үсынады. Ояз Сүтекең созған таяқтың үшын сүйіп, 
биге қүрметпен тағзым етіпті. Ж иылған ж үрт Сүттекеңнің 
ояздың алапатынан ықпал, бәтуаласқан сертінен таймай 
сѳзге беріктігін ел алдында дәлелдегені үшін, содан бастап 
«Беріксары» атап кетіпті. Себебі Сүтекеңнің ѳңі сарғыш кісі 
екен. «Берік» сѳзіне «сары» тіркесінің қосылу себебі содан 
дейді үлкендер. Тауырбала сен кѳзің ашық, кѳкірегің ояу 
бүл біз айтқан әңгімені ешкімге айтпа деп ескертті. Шай- 
дан кейін ризалығын білдіріп, батасын беріп кеткен. 2006- 
шы жылы аталарымыздың «Ѳлі разы болмай, тірі бол- 
майды» деген сара жолын үстанып, бабамызға ас бердік. 
Мазарының басына үрпақтары атынан ескерткіш қойдық. 
Ж еті адамға қүран оқытып, 13 адамға шапан тараттық. 
Бүл да бүрынғылардың жѳн-жоралғысы.

Шешеміз Гүлшат бәрін әріден ойлайтын 
сүңғыла кісі болатын. Шешейдың туған бауырлары 
біздің нағашыларымыыз Қаппар бидің балалары Сады- 
хан (Сәкітай) ағасы Махмет (Мағытай) Мүқатүлы, Масхүт 
(Мәстай) шешемізді қатты сыйлайтын. Сәдіхан Моңғолияда 
атты әскер қатарында қызмет жасаған. Армияда 1948- 
ші жылы оралған. Әскерден келісімен шешеміз Рәзиямен 
түрмыс қүрған. Алайда үйленгендеріне бірнеше жыл ѳтсе, 
де Рәзия шешейдің пүшпағы қанамай, бала сүйе алмайды. 
Содан Сәкітай келіп, әкей мен шешейден бір балаларын 
бауырына салып алуға үгіттеп қолқа салады. Бастапқыда 
әкей бүлтақтап бойын алып қашқанымен, бір жағы бірнеше 
мәрте алдарына жығылып келген нағашымыздың сѳзін 
жыга алмай, екінші жагынан шешейдің «Әкем Қаппардың 
аты атаусыз қалады гой» деген алаңын ойлап, екінші сы- 
ныпта оқитын тоғыз жасар Амантайды нағашымыздың ба
уырына салып бермекке үйғарады.

Шілде айының шуақты тамаша күндерінің бірінде 
Амантайға тоқымқағар жасап, Киров колхозындағы
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нағашыларымыз Садыхан мен Рәзиге еріп, күреңқасқа 
қүнанга мінгестіріп, мен апарып салдым. Үлкендер ба- 
таларын берді. Соңымда ерген Ақтѳс деген итім бар. 
Үш-тѳрт күн аунап-қунап, нағашымның үйінде жаттым. 
Нагашыларымыз кѳрші-қолаңдарын, жақын-жуықтарын 
шақырып, шілдехана тойын жасады. Амантай мені 
айналшықтап, күреңқасқа қүнан мен Ақтѳстің маңынан 
шыққысы келмейді. Бала болса да, іші бәрін сезеді гой. 
Ауылга Амантай үйықтап жатқан кезде қайтып кеттім.

Сѳйтіп Амантай інім Садықан нагашымның бала
сы болып кете барды. Уақыт озып, Амантай да азамат бо
лып, ержетіп есейді. Рәзия шешей мен Садықан нагашым 
Амантайдың басынан қүс үшырмай аялап, мәпелеп 
еркелетіп, еркін бүла ѳсірді. Тірі жан бетінен қаққан жоқ. 
Рәзия шешейдің қолы қандай? Үстаган қымызы т і л  үйіретін, 
шіркін, балдай еді-ау! Амантайдың ішетіні қымыз, жейтіні 
ет. ішкені алдында, ішпегені артында. Қамсыз тірлік кешті. 
Әскерге жібермей алып қалып, оқуга түсірді. Қарқаралы зо- 
оветтехникумдын ойдагыдай оқып, бітіріп, ауылга қайтып, 
бѳлімшеде зоотехник болып қызмет жасады.

Амантай 13 жасқа толган кездінде Алдаш Сей- 
секеев нагашымды шақырып алып, баланы Әзіханның 
атынан ѳз фамиляңа ауыстыру керек депті. Ол үшін екі 
жақтын келісімін алу қажет кѳрінеді. Сѳйтіп Амантайдың 
куәлігі «Қаппаров» болып ѳзгертілді. Келініміз Майрамен 
отасып, ѳмірге Ораз, Алмагүл, Бейбіт, Айнүр, Гүлмира, 
Арнүр, Ажар атты балалары келді. Балаларының барлыгы 
дерлік ѳмірден ѳз орындарын таып, Қаппар нагашымның 
атын ѳшірмей әулетін кѳбейтіп отыр.

Үстаздық еттім, жалықпай...

Институтты бітіріп елге келіп, отбасын қүрып, 
шаңырақ кѳтеріп, еңбек жолымды 1962 жылы Қызыларай 
орта мектебінде химия және ауылшаруашылық негіздері 
пәндері бойынша мүгалімдіктен баста дым. 2 жыл 
Қызыларай орта мектебінде үстаздық етіп, жогары оқу ор- 
нынан алган теориялық білімді практикалық тәжірибемен
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үштастыра отырып, алдыңғы толқын аға үстаздарымнан 
үлағат-үлгісін кѳкірегіме тоқи жүріп, ысыла бастадым. 
2жылдан кейін маған үлкен сенім артып, сол кездегі оқу 
бѳлімінің меңгерушісі Айыпхан Ж ақатаев мені Қызылтас 
сегіз жылдық мектебіне директор етіп жіберді.

Қызылтаста мектеп үжымымен біршама жыл 
қоян-қолтық жүмыс жасап, еңбек еттік. Қызылтастықтар 
ѳте еңбекшіл, ѳте қарапайым қонақжай ел.

Қызылтастан кейін Еңбек орталау мектебінің 
басшылығана бардым. Онда болған жылдарымда да кәсіби 
әдеп пен адами болмысымды жоғалтпай, мектеп үжымымен 
ортақ тіл табысып, ортақ мәмілеге келе отырып, жүмыс 
жасадық деп білем. 1964-1971-ші жылдар аралығында 
аталмыш екі мектептің директоры міндетін абыроймен 
атқардым деп ойлаймын.

Ж еті жылға жуық елден жырақ жүріп, Қызылтас, 
Еңбек мектептерін басқарып, ѳз ѳтінішіммен Қызыларайға 
сүрандым.

Аудандық оқу бѳлімі менің ѳтінішімді қүп 
алып, ауылга оралдым. 1971-ші жылдан бастап, 1979-ші 
жылға дейін Қызыларай орта мектебінде директорлық 
жүмысты атқардым. 1980-ші жылы мектептің оқу ісінің 
меңгерушісі болып ауыстым. 1996-шы жылы зейнеткерлік 
демалысқа шықтым. Үстаздық еткен жылдары Қарағанды 
педагогикалық институтында алған біліммен шектеліп 
қалмай, үнемі Қарағанды, Алматы, Орал қалаларына ба- 
рып білімімді жетілдіріп, білімімді арттырып отырдым. 
Нәтижелі еңбегімнің айғағы болар, түрлі деңгейдегі оқу- 
ағарту саласының басшылықтарының грамоталарымен ма- 
рапатталып, «Халық ағарту ісінің үздігі» белгісін кеудеме 
қададым.

Жігіттің үш жүрты болады дейді қазақ атам. Ѳз 
жүртым Майлық атаны елмен дәріптеп, әспеттемесем де 
жақсы біледі.

Екінші жүртым -  нағашыларым, бабаларымның 
нағашы жүрты да Тобықты атаның баласы -  Қалдау. 
Оның ішінде сонау әз Тәуке кезінде би болған ел ішінде 
«Қалдаудың қара жорғабиі» атанған Қаппар, Мүқаттар
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марқүм біздің нағашымыз болып келеді. Жігіттің жақсы 
болуы нағашыдан деген сѳздің тѳркіні осыдан. Ѳмірдің 
жазы жылысып, қысы қалғанда, кѳңілдің оты басылып, ысы 
қалғанда адамда ой кѳбейіп, қиялыңды эр саққа жетелейді 
екен. Дүбірлі дүниеде ғүмыр кешіп аңғарғаным, тынымсыз 
тіршілікті қуып байқағаным, нағашысы жақсының бағы 
таймайды екен. Ж иені жақсының сағы сынбайды екен!

Нағашыларымыз Махмет, Сапуралардың қолында 
болып тәрбиелерін кѳп кѳрдім. Сегізінші сыныптан онын- 
шы сыныпқа шейін осы кісілердің қолында оқыдым. Сту
дент кезімде де, үйленген кезімде де кѳмектерін аямай 
үнемі жәрдемдесіп түрды. Сапура шешеміз қолы ашық, 
дастарқаны адал, асты сондай дәмді әзірлейтін. Мах
мет нағашым майданға қатысқан, Үлы отан соғысының 
ардагері. Ленинградқа Пин шығанағына баратын ѳзеннен 
ѳтіп, Ладога кѳлі арқылы мүздың үстімен машиналардың 
жарыгын жақпай талай қатынапты. Сол батылдығы мен 
ерлігі үшін омырауында «Қызыл Ж үлдыз» ордені қалған.

Нағашым Махмет сүрінсем сүйенерім болды, 
жығылсам тіренерім болды. Жігерімді жанитын қайрағым 
болды, тілеуімді тілейтін айбарым болды. Иманды болгырдың 
екі дүниеде де әркез мерейі үстем, рухы биік боларына ѳз 
басым кәміл сенем.

Қазір үрпақтары Қарағандыда түрады, Ерғали 
Мүқатов -  техника ғылымдарының кандидаты. Тѳленді 
Мүқатов қайтыс болған. Жолдасы Орынбике қажылық 
сапарға браған. Иманды жан. Орыны бар оңалар демекші 
нағашымыз ѳмірден озып кетсе де артындағы үрпағы кѳріп, 
кѳзіміз қуанып, кѳңілім орнығып, шүкіршілік етеміз.

Қары сынар қайын жүрт

Әлгі әзірде айтқан жігіттің үш жүртының бірі- 
қайын жүрт. Атамыз Ж ақыпбек қатарына сый-қадірі артқан 
ѳте беделді, ѳте абыройлы кісі. 104 жасқа жетіп ѳмірден 
ѳткен Үлы отан соғысының ардагері ауылшаруашылық са- 
ласында тер тѳгіп еңбек еткен. Руы Сарым оның ішінде 
Қожағүл. Үлкен баласы Есентай ауылшаруашылығында
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түрлі басшылық қызметтерді атқарған. Сагатбегі де сол 
Сарытерек савхозында біршама жыл бас зоотехник болып 
жүмыс жасаган. Ауган согысының ардагері. Жақыпбекова 
Гүлшайза. Бүл кісі фәниден озған. Гүлзия есімді қызы 
Қарагандыда дәрігер. Толеуғайша Оқжетпесте сауда 
қызметкері. Ж олдасы Мүратбек инженер. Айтқайша С а
рытерек ауылындағы Ж .Кецесбаев атындағы орта мектеп- 
те мүғалім. Күйеуі Берік Айтбаев.

Амантай Қазақстан Республикасының денсаулық 
саласының озық қызметкері. 27 жыл «Оқжетпес» санаторийін 
басқарған. Ж үбайы ГауЬар Балғазина «Оқжетпес» санато- 
риында коз дәрігері.

Тәуірбаланың естеліктері...

Мен бүл шаңыраққа келін болып алпыс бірінші 
жылы түстім. Танысуымыз одан әжептәуір ертерек 8-ші сы- 
ныпта жүргенде басталған. Он жылдықты бітірген соң С а
ран қаласындағы педучилищеге оқуға бардым. Сол жақта 
жүріп біріміз бойжеткен, біріміз бозбала болып, кездесіп 
жүрдік. Кездесе жүріп, бірімізді-біріміз білуге, тануға 
тырыстық. Ер балаларға қарағанда, қыз балалар сүңғылау 
болады ғой. Болашақ жарыңды тереңірек танып-білгің 
келеді. Сырына қанығып, мінез-қүлқын байқастайсың. 
Уақыт мол, екеумізде оқу оқып жүрген сыбай-салтау 
стундентпіз. Үйлену, үй болу дегенді әлі жоспарымызға 
енгізе қоймаған кезіміз. Аужекең ол кезде қылшылдаған 
жас жігіт. Қылтың-сылтыңы байқалмайды. Сабырлы, 
үстамды. Кез келген қыз менің жарым болсын деп ар- 
мандайтын жігіт. ішкі түйсігім кет әрі емес. Сѳйте-сѳйте 
бір-бірімізді жақын танып, оқу бітірісімен тағдырымызды 
қосуға сѳз байласып, бірімізді-біріміз шынайы үнаттық.

Біздің әке Ж ақыпбек совхозда жылқы баққан, 
атақ-абыройға бѳленген, ауылдың, ауданның басшыла- 
рымен етене жақсы араласқан, еті тірі кісі болды.Ж үрт 
қатарлы ѳмір сүрдік деп айтсам, кѳрер кѳзге жалған 
айтқан болармын. Түрмысымыз кѳп елден кѳш ілгері 
ауқатты түрдық. ішкеніміз сары қымыз, жегеніміз жал-
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жая, жылқының еті, киіміміз кѳк, тамағымыз тоқ, ешкімге 
жаутаңкѳз қылмай, бізді әлпештеп аялап ѳсірді. «Еңбек 
етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген даналық сѳз 
біздің әкейге қарата айтылган секілді кѳрінеді де ту рады 
маган. Жасынан балаларының қүлагына «еңбек етсеңдер 
ешкімнен кем, ешкімнен қор болмайсыңдар» деген ѳсиетті 
қатты қүйып ѳтті. Күні бүгінге шейінбалаларының барлыгы 
қатарларынан қалып кѳрген емес. Барлыгы ѳмірден ойып 
түрып, ѳз орындарын тауып, елдің алдыңгы легіненкѳрініп, 
барлықта, тоқшылықта түрмыс қүрып келеді.

Қарагандыда жүргенімде, 49 мүшелінде шешеміз 
дүниеден ѳтті. Шешейдің руы -  Кѳшкін ата. Оның ішінде- 
Орысбай. Әділбай молданың қызы. Нагашы шешеміз Қадыш 
деген кісі. Екеуіне де кѳз тиіп, қайтыс болган. Ахмедия де
ген жалгыз үлы болган. Туысқаны Рақымжан Шаяхметов 
Алматыда үлкен лауазымды қызметте істеген. Бүл кісілер 
шешелерімізбен немере болып келеді. Шешей ѳмірден 
ѳтерінің алдында шақырып алып маган:

- Балалар жас, әкең кімді алам десе де қарсы 
болмаңдар. Артыңа қарайламай оқуыңды оқи бер, - деп 
ѳсиет айтып маган соңгы тапсырмасын берді. Мен жасым- 
да ѳткірлеу, ѳжет болатынмын. Шешеме:

- Сіздің айтқаныңызды тыңдадым. Енді сізге 
де менің айтарым бар. Соны тыңдаңыз. Сіздің ақтық 
сапарыңызға лайықты шыгарып салып, жеке бейіт согамыз,
- дедім. Шешей қарсыласып:

- Қайтесіңдер, босқа әуреленіп, шамаларың кел- 
мес,- деген соңгы сѳзін айтып ѳмірден ѳтті. Үлкендер жағы 
Мүхамедия, Зықыш деген кісілер «Амантай жас қой, ерке 
ѳскен, у-шуды кѳрмей-ақ қойсын. Қойға барсын», - деп, 
інімді ѳлікке жолатқылары келмеді.

Ауылдың бас кѳтерер әкелеріміз шешемізді 
«қыстаққа апарып жерлеу керек», - деген үсыныстарын 
білдіріп жатты. Әкей де солардың жагына шыгып, осы 
шешім дүрыс, - деп келісімін берген сыңай танытты. Мен 
оларға үзілді кесілді қарсы түрып:

- Шешеме берген уәдем бар. Орталыққа қоямыз,
- деген кесімді пікірімді ѳзгертпейтініміді білдірдім. інім
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Амантайды соның алдында гана оңаша шыгарып алып, 
қүлағына сыбырлап, «Досшатай деген кісінің бейітінің 
бергі жагынан биіктеу жерден қабірді қаза бер. Анамызды 
сол жерге жерлейміз», - деп айтып қойган болатынмын. 
Ақыргы аягында сѳзімді ѳткізіп, шешемізді Жетімшоқының 
басындагы қорымға қойдық. Амантай бар, ѳзге де бау- 
ырларым бар, жерді үлкен қырман етіп қазып, су қүйып 
аяқпен айдап, балшық қүйып, шешемізге бейіт түргыздық. 
Қу ауданында түрмыстагы Күлшайза апамыз келген.

Әкеміз бәйбішесі қайтыс болған соң, сѳз салу- 
шылар кѳбейді. Әкеміз ауқатты, шаруашылыгы мыгым, 
қақ-соқпен ісі жоқ, біртога есті кісі. Сол уақыттары бізді 
ауылга Қаман деген екі-үш баласы бар бойдақ әйел кѳшіп 
келген. Әкей сол кісіге ойы кетті. Тек әлгі әйел біздің елдің 
қызы екен. Содан ауылдагы Кәріпбай деген молдаға барып 
әкеміз:

- Балалар жас ертең бәрі оқуга кетеді. Мен үйде 
жалгыз қалам. Осылай да осылай, кѳкейдегі адамым бар 
елдің адамы. Шаригат жолы біздің отасуымызга қайшы 
келмей ме?- деп ақыл сүрайды. Молда:

- Бүрын түрмыс қүрган адам ба, - деп сүрайды. 
Әкей бірді-екілі есік кѳргенін айтады. Кәріпбай молда:

- Онда, ол ендігі басқа елдің адамы болып кет
кен. Шаригат қосуларына қарсы емес, - деп, кеңес береді. 
Сѳйтіп, біз ѳз қолымыздан кейінгі Қаман деген шешемізді 
әкемізге алып бердік. Мен оқуыма кеттім, апам еліне 
қайтты.

Күлшайза апам Қалашбаев Нәсен деген Қу 
ауданның жігітіне түрмысқа шыққан. Агроном болып 
Ақтогайда жүмыс жасап, ауылына кѳшіп кеткен.

1961 жылы оқуымды бітіріп, тура дипломымды 
қолыма алуга бір күн қалганда әлгі апам кенеттен қайгылы 
қазага үшырады.

Апам екеуміз ақылдасып әперген шешеміз жа- 
ман болған жоқ. Бізге жақсы қарады. Қаман шешемізден 
Сағатбек, Манатбек, Айтқайша, Тѳлеуғайша бауырларым 
дүниеге келді. Қазір бәрі де ержетіп, етек жауып әулетімізді 
үлғайтып, ѳз алдына ел болып, ж үрт болып отыр. Оқуымды
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бітірісімен келіскен уәде бойынша Аужекеңе түрмысқа 
шықтым. Келін болып түскеннен бастап үстаз болып қызмет 
атқардым.Ѳмірге үрпақ әкеліп ана атандым. Үлкендерін 
аталап, ағалап, үлкендердің тілін тауып енеме де, елге де 
жағып, жақсы келін болдым. Енем сондай жақсы кісі еді. 
Бос сѳзі, қылтың-сылтың артық-ауыс мінезі жоқ, бәрін бай- 
ыппен шешіп, бәріне парасатпен қарайтын есті жан бола
тын. Келін болып түскеннен бастап, туған қызындай ішіне 
тартып, барлық үйдің еркін маған беріп қойды. Қызыларай 
орта мектебіне мүғалім болып орналастым. Алтынай ду- 
ниеге келді. Біз енемізбен қыстақта түратынбыз. Осы кез
де совхоздан үй берді. Екінші қызымыздың атын Зоя деп 
Заруханның әкесінің бәйбішесі Зоя Космодемьянская секілді 
батыр болсын деп есімін ырымдап қойды. Отағасын қызмет 
бабымен жоғарылатып, Еңбекке мектеп директоры етіп ау- 
ыстырды. Еңбекке келгеннен кейін Рымтай қайын сіңілім 
үшінші қызымыздың атын Алма деп қойды. Алмадан кейін 
Бақыт деген қызым дүниеге келді. Қызыларай еліне кѳшіп 
келгеннен кейін кѳптен күткен үлымыз Мейрам дүниеге 
келді. Зәруханның әкесі атақты Сүттібай би бабамыздың 
үрпағы болсын, аты Мейрамсопы болсын деп қойған.

Ақан атамыз қайтыс боларда айтқан екен жақын 
туыстардан үл бала болса Мейірман қойыңдар, - деп Ж ол- 
тай келіне, сѳйтіп Мейірман қойдық. Келесі қызымды 
Баян деп қойдық. Үшінші үлымыз Дәулетхан туды, одан 
кейін Лена, Индира туды. Барлыгы да оқуын жақсы 
бітіріп, қазіргі таңда үлдар үйлі болып, қыздарым түрмыс 
қүрып, бәрінен немере-шѳберелерім бар. Қазір жасым 
80-ге келді. Халықтан жақсы бата алып, ѳмір сүрудемін. 
Қазіргі таңда Елбасының «Рухани жаңғыруына» байланы- 
сты балаларымның барлыгы дерлік бірігіп, Қызыларай орта 
мектебінде жүбайым Әзханов Амангелді ѳзі жетекшілік 
еткен хим-биология кабинетін «Қаламына қүт қонған 
үстаз» тақырыбында стенді жасаланып, интерактивный 
тақта қойылып, қазіргі заманға сай жѳндеу жумыстарынан 
ѳткізіліп жүбайым Амангелдінің атына қойылды. Қазіргі 
уақытта осы кабинеттің жетекшісі болып Қабықан атамның 
шѳбересі Зәруханқызы Әсем жетекшілік етіп отыр. Ал



^  Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ

кәбинеттің жѳндеу жүмыстарына ат салысқан үлдарым 
Мейрам, Меирман, Дәулет қыздарым Бақыт, Индира және 
күйеубалам Мүсаханов Қанат. Балаларыма үлкен рахмет.

Амангелді Ѳ31ХАНОВ, 
Халық ағарту ісінің үздігі, Еңбек ардагері.
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Ѳғпкен адам болады кѳзден ғпаса, 
Ѳлді-ѳшті, оны еиікім ойламаса.
Ол кетсе де белгісі жогалмайды, 
Керектісін ескеріп үмытпаса.

ШѲКѲР1М.

Халқымыз жеті атасын білмеген жетесіз дейді. 
Біз туысқаншыл, бауырмал халықпыз, бір-бірімізбен қалай 
туысамыз. Осы сүраққа мүмкіндігінше жауап беру үшін 
ата-бабамыздың шежіресі осы кітапта баяндалды.

Бүгінгі халқымыздың езілген еңсесі, тапталған 
рухы кѳтеріліп үлттық дәстүрімізді жаңғыртып жатқан кез
де ѳзіміздің шыққан тегімізді танып білуіміз қажет. «Жеті 
атасын білген үл жеті рулы елді біледі» деген сѳз бар үлдың 
да қыздың да жеті ата ағайынды, он ата жамагайынды 
білгендері жѳн.

Бүрынғы үлкен әке-шешелеріміз туыстық желіні 
үзбеген, береке бірлікті бүзбаган, үлкені сѳз бастаган, кішісі 
аганың сѳзін қостап, сүттей үйып ғүмыр кешкен.

Қазақ баласы жолаушылап келе жатса жолыққан 
адамнан жеті атасын таратысып, егжей-текжей жѳн сүраса 
келіп: сен ѳзі бѳтен болмадың тіпті ет жақын туысым 
болып шықтың десіп қүшақтасып, әзілдесіп ел-жүрттың
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амандығын сүрасып бір жасап қалады.
Мүның бәрі қазаққа тән қасиет. Қазақ үғымында 

шежіре ата-бабамыздың бүгінгі күнге дейінгі таралуы 
жѳнінде мәліметтер жиынтығы.

«Сарқылып бара жатыр дариялар, азайып бара 
жатыр қариялар» демекші қазір ата-тегімізді сүрайтын 
қарттар қатары сиреп барады. Бүл шагын шежіре -  қүнды 
дүние. Ол келесі жас үрпаққа тапсырылатын аманат, мүра.

Кітап ішінде кейбір қателіктер назарга ілінсе ақыл 
кѳзімен кѳріп, кѳңіл қалауымен түзетіңіздер.

Бабамыздың Қүсайын баласынан Досымхан, 
Күлхайыр, Замия, Манат, Ж анат ѳмірге келіпті.

Досымхан әкемізді бәріміз әкем деп атаушы едік. 
Ал әкеміз Манат, Ж анат деп еске алып отыратын. Сол 
әкемнен естігенім Манат сауатты, ауылдық кеңесте хатшы 
болыпты, Ж анат сүрапыл соғысқа кетіп, хабарсыз кеткен 
екен.

Әкемнен қыздары -  Рая, Рымкүл, жалғыз үлы 
Кәдірхан болды.

Бикен шешеміз ѳте адуынды болыпты.
Рымкүл марқүм 1967 жылы жаз айында жайла- 

уда отырганда Сәрсен үлына босанып, ѳзі қайтыс болды. 
Сәрсен анасын ембей қүндақта қалды. Әжесі Дәмилә апа 
асырап жеткізді, бірақ олда ѳмірден ерте кетті.

Әйтеуір артында Олжас, Манас үрпақтары бар.
Кәдірхан ага ѳте ерке, тентек болды. Марқүм 

әкесі айтқанын орындайтын. Ѳз қатарластары арасында 
ѳте әлді, белдесе кетсе жеңіп шыгатын.

Агамыздан Айдын, Меруерт, Ләззат атты үл- 
қыздары дүниеге келді. Эрине ѳкініштісі Меруерт бауыры- 
мыз ѳмірден ерте кетті.

Үлы Айдын жогаргы білімді, жақсы азамат бо
лып ѳсті. Мүрагат (архив) саласын меңгерген, қазір Саран 
қаласы мүрагатында басшы.

Досымхан, Кәдірхан немерелері -  Шыңгыс, Ол
жас, Аяулым, Ақниет, Айзере ѳсіп келеді.

Ж ездеміз Несібелдіүлы Ахмет пен Күлхайыр 
апайымыздан тараган үрпақтар Қабзада, Сейітзада. Қазір
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ѳмірде жоқ. Қабзададан -  Мүрат, Дина, Нила. Мүраттан -  
Костя, Марина. Динадан -  Рүстем, Нилдан -  Әнуар.

Сейітзададан -  Мина, Нәсір, Қадір, Қаби, Нүрсейт, 
Нүрзия, Нүрлан, Мәкен. Нәсірден -  Бағлан. Ж иендер 
үрпағы жалғасуда.

Береке ӘД1ХАНОВА, 
Қызыларай
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Қадір-қасиетіңнен айналайын ата қоныс Қызыларай 
иісі қазақ үшін шүрайлы ѳлке, алтын бесік. Біздің әулет 
соқпағын жалғастыратын үрпақ шежіресі осы жер жан- 
натымен тығыз байланысты. Бүгінде ақарлы-шаЬарлы 
әулет атанып, тамырын тереңге жайып мәуелі бәйтеректей 
жайқалып отырғанымыз осы жер ананың киесі. Баба- 
лар салт-дәстүріне адалдық танытып, есімін жаңғыртып, 
үрпақтан үрпаққа жалғастыру -  ізгі ниетіміз, асыл па- 
рызымыз. Үрпаққа аты үмытылмай жеткен Сүттібайдан 
тараған Мершінбайдың үрпағымын. Тарих кѳші тоқтаусыз 
керуен тартып келеді.

Ертеде әжем Уәлиханқызы, Мершінбай келіні, 
Ақай бәйбішесі Айша кейуананың айтып отыратын 
әңгімесінде:

Сүттібай бабам болыс болған, би болған. Ел 
ішіндегі үрыс-керіс, дау-дамайды ѳзі шешіп отырыпты. Ат- 
тарын атамай, «Үлкен қажы», «Кіші қажы» деп отыратын. 
Әжемнің екі кѳзі кѳрмейтін, бірақ кѳкірегі ояу еді. Ѳзі 
ѳмір сүрген уақытты аңсап, қоңыр дауыспен зарлы ән 
айтушы еді. Ән ырғағын «Үшқызыл жерім-ай, Сауықшыл 
елім-ай» деп қайыратын, қысқы қыстау, ж аз жайлаулары, 
Қаршығалы ѳзенін айтып, ѳзімен-ѳзі сѳйлесіп, есіне алып 
отыратын. Қазір ойласам, ѳздері ѳмір сүрген қоғамда ѳте



с у  т ѳ г іл м е с  с ү т т іб а й
______________________________ ^ 3 )

дүрыс ѳмір сүрген. Ал әжемнің кѳксеп, армандап отырған 
мекені ѳте алыста, тіпті басқа жақта деп ойладым.

Бүл жерді кору бізге марқүм асыл ағамыз 
Асылханның арқасында болды. Басшылық қызметте 
жүрсе де уақыт бѳліп, марқүм ѳмірден ертерек кетерін 
білгендей, ағайын-туысты үйымдастырып, мазар басына, 
қыстауларының орынына апарып еді.

Қырдың басында үлкен қорымда кірпіштен 
салынған шошақ бейіттің ішінде қабір кебеже тәрізді 
қаланыпты. Мазар ішіне Елшібай баба үрпағы қолѳнер сала- 
сында республика, шетелдерге танымал марқүм Тілеуханов 
Қалқаманның қыз баласы кіріп, Қүран оқыды. Мазар ішінен 
Қүран кітабының парақтарын алып берді. Мазардың осы 
уақытқа дейін қүламай сақталуы -  кірпіш қалауда сол 
заманның озық технологиялары қолданылғаннан секілді. 
Зират түрған жердің табиғаты кѳрікті, айналасы кѳкорай 
шалғын, сылдырап аққан бүлақ.

Ж аз айларында арнайы барамын, аруақтарына 
тағзым етемін. Тынысым кеңейіп, ѳзімді басқаша сезінемін.

Осы жерде соғысқа дейін мектеп болыпты. Мек
теп ғимараты бабамыздың үйі болып, онда кейін таны
мал азаматтар -  Қарабалин Ғайнолла, Ақбаев Қүлжанбек, 
Сейдахметов Молдахмет, Тапаева Кәшім, Күлпан апайлар 
дәріс алыпты.

Баба үрпақтарындағы әйелдер қауымы ертеден 
«Сүт» деген сѳзді атамай, «Ақ» деп айтады. Бүл қағида әлі 
де сақталып келеді.

Бабамыздың кенжесі -  Қабықан (Кәллә) үйін үлкен 
үй деп айтамыз. Қабықан әкеміздің бәйбішесі Бибігүл ана
мыз ерте қайтыс болды. Бірақ, үлкен үйге Секер жеңгеміз 
кѳрші ауылдан келін боп түсіп, қүтты келін болып, сол 
үйдегі барлық бауырларымызды аяқтандырып, жеке-жеке 
үй етіп шығарды. Секердің ѳзі әкесі жагынан біздің әулетке 
ескіден туыс-жекжаттық қатысы бар кѳрінеді. Қазір қалада 
алаңсыз демалуда. Қара шаңырақ саналатын үлкен үйдің 
отын Данияр мен Арай жағып отыр.

Марқүм әкем Әдіханмен бірге туган Әлхан ағасы 
мен Сәкен атты қарындасы бар. Әлхан әкеміз партия мүшесі.
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Сауатты болған екен, сатушылық қызмет атқарыпты. Сум 
соғыс оты біздің әулетті де шарпып ѳтті. Әлхан, Әдіхан 
ағайымен, жездеміз Бейсенбек үшеуі бірдей соғысқа алын- 
ды. Соғыстан әкеміз ғана аман оралған. Ағасы мен жездесі 
хабарсыз кеткен. Әжемізге майдангер отбасы ретінде мем- 
лекет ақша тѳлеп түрды.

Ата-анамыз 1932 жылдарғы ашаршылық 
нәубетін, 1937-жылдардағы қуғын-сүргін, одан кейінгі Үлы 
Отан соғысын, тылдағы еңбекті, соғыстан кейін қираған 
шаруашылықты қалпына келтіру қиындықтарын бастан 
откеріп, бейбіт күні кең тыныс алып, үрпағына үлгі-ѳнеге 
болар еңбек жолынан ѳтті.

Әкем 1985 жылы 74 жасында, анам 2019 жылы 
96 жасында қайтыс болды.

Әжем Айшаның «Ѳзімнің ермегім» деп атын 
қойған Ермектің, бауырларым Ж үмахан, Кенжегүл, Гүлсім, 
Абзалдың ѳмірден ерте кетуі ауыр тиді. Қайран бауырла- 
рымды ѳксікке толы ѳкінішпен, зор қүрметпен еске ала- 
мын.

Бабам Сүттібайдан тараған Мершінбай -  Ақай -  
Әдіханның қаншама үрпақ ѳсіп-ѳнген қара шаңырақ, қара 
орынымыздың иесі де, киесі де Әділ мен Қүралай.

Баба рухын ардақтап, солар кѳтерген 
шаңырақтардың еңсесін түсіртпей жас үрпаққа аманат етіп 
тапсыру, дәстүр етіп қалыптастыру, жол корсету -  аға 
буынның міндеті.

Баба үрпақтары жас қүрақтай желкілдеп ѳсе
берсін.

Бабамыздың аруағы риза болсын. Әумин.

Береке ӘД1ХАНҚЫЗЫ.
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РАҚЫШ ѳ к е м із д ің  ѳ ң гім е л е рі 

«Алдымен ѳз беті-қолын жуып алсын...»

...Колхоз асыл түқымды меринос қошқарлар 
сатып алады. Оны бағып-күтуге Қасым деген кісіге береді. 
Қошқарға қажетті жем-шѳп, орын сай болады. Қошқарларды 
ауық-ауық жуып, тазалап түру үшін сабынга дейін береді, 
мал мамандары қалай күту жолын айтады.

Қасым жалқау, ѳз басын да күтіп жүрмейтін кісі 
екен. Ол қошқарларды жѳндеп күте алмайды. Бір күні 
колхоз басқармасы келіп қошқарлардың күтімін қарайды. 
Ол Қасымга «қошқарларды күтпейсің, мезгілінде жайып, 
жем бермегенсің. Алгалы жүнін бірде тазартпағансың»
- деп үрысып жатады. Сонда қастарында түрган Рақыш 
ақсақал колхоз бастыгына «Сіз бүган қошқарды жуып күт 
дегенше, ең алдымен, ѳзінің беті-қолының, мойынының 
кірін жуып жүр» деп неге айтпайсың!» депті...

«Кѳзімнен түйеңді тауып ал...»

Рақыш ақсақал мал жайып жүреді. Қасына 
Қалияқпар деген жігіт шауып келеді. Сәлемдесіп, 
амандасқаннан кейін Қалияқпар «Ақсақал, кѳзіңізге түйе
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түсті ме? Біздің қара атан жогалып, соны іздеп келемін» 
депті. Рақаң еш нәрсе айтпастан атынан түседі: «Атыңнан 
түсіп, аяғыңды кѳсіліп отыр» деп Қалияқпарға бүйырады. 
Жігіт не екенін түсінбей, ақсақалдың айтқанын орындап, 
атынан түсіп айтқандай отырады. Рақаң шал атынан түсіп 
жігіттің алдына жатады, сѳйтіп «Ал енді, кѳзіме түсіп 
кеткен болса, түйеңді іздеп тауып ал» деп кѳзін ашады. 
Қалияқпар үялып қалып, «ақсақалдың ѳзі қызық екен» деп 
атына мініп кетіп қалады...

Шекпеніңнің жеңі

Рақаң ақсақал әйелі мен балалары істеген 
жүмыстарын ѳз кѳңіліндегіндей орынды істемесе, тез 
ыза болып оларга үндемей-түндемей басқа бір күлдіргі 
жүмыстар жасау арқылы олардың жіберген кемшіліктерін 
бетіне басатын еді.

Бірде Рақаңның әйелі Омархан деген үлына 
шекпен тікпекші болып, Рақаң әйеліне «шекпенді баланың 
жүріп-түруына ықшамды етіп тік» деп айтады. Әйелінің 
Омарханга тіккен шекпені олгенше шамадан тыс кең, үзын 
болып шыгады. Әсіресе, шекпеннің жеңі ѳте үзын екен. 
Рақаң мына тігісіне риза болмайды. Бірақ, әйеліне еш нәрсе 
айтпайды. Баласы жаңа тігілген шекпенін киіп, әкесінен 
байгазы сүрай келеді. Рақаң үн-түн жоқ, қалтасынан бәкісін 
алады. Баласының шекпенінің бір жеңінен баласының 
қолын әрі жіберіп үстап түрып: «қолыңды жогары тарт» 
деп бүйырады. Бала қолын әрі қарай тартады. Рақаң жеңді 
қолдың басы шыгып түрган жерінен қалдырып, шорт кесіп 
тастайды. Онан кейін екінші жеңін тагы сол сияқты етіп 
кесіп алады. «Ал, енді ж үре бер» деп қоя беріпті...

«Ѳліпбай-Сәліпбай, сүп...»

Баягыда Рақаң ақсақал Әмірқан деген үлының 
жас кезінде оқуга береді. Әмірқан оқуды ықылас қойып
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оқымай әртүрлі -  насыбай ату, асық ойнау, ауыл қыдырып 
бос жүру сияқты жарамсыз қылықтарымен айналысып 
кетеді де, әліпбиді тани алмай қалады.

Ел ішіндегі Әліпбай деген жексүрын адаммен 
үйір болып, жаман әдеттермен айналысады. Қозыбай 
деген кісінің Шынасыл деген қызына ерте үйленеді. Бірде 
Рақаңның бәйбішесі қатты ауырады. Рақыш Әмірқанды 
шақырып алып, «бірнеше жыл оқыттым гой, мына шешең 
ѳлгелі жатыр. Оған дүга оқып, дем сал» дейді. Ал, Әмірқан 
«ешнәрсе білмеймін» деп, дем салудан бас тартады. Сонда 
Рақаң Әмірқанды жағасынан үстап түрып, «Әліпбай- 
Сәліпбай, сүп, Қазыбай-Жақыбай, сүп, Кентай-Сақа, сүп, 
Инжар-Сарқан, темекі-насыбай, сүп» деп Әмірқанның жас 
кезінде жасаған істерін түгел айтып, Әмірқанның ѳзіне дем 
салып жатыр дейді.

Есіксіз үй

Қыстыгүні Рақаң қой бағуға кетіп бара жатып, үй- 
ішіне «Бүгін күн ѳте суық екен. Кешікпей пештің тѳбесін 
жауып қойыңдар, үй суып кетеді» - деп тапсырып кетеді. 
Ол қойды ауыл маңындағы тѳбеге жайып отырады. Қойда 
жүріп үйін сыртынан байқай отырады. Әйелі пештің тѳбесін 
жаппайды. Бүған ыза болған Рақаң қойдан келіп жылы 
үйінің есігін алады да алдына ѳңгеріп, қойға кетіп қалады. 
Мүның не деген кісіге «Мен үйдің семясының бірімін ғой, 
бүлар үйді суыта алмай отыр екен. Үйді қоса суытайын 
да» - депті. Ешкім барып есікті сүрап алуға батпайды. Сол 
күні үйіне Ш үбартау ауданындағы қызының күйеуі Қоқай 
келсе, атасының үйі есіксіз отыр. Қатын-баласы тоңған, 
істің жайын айтады. Қоқай қойға барып, атасына сәлем 
беріп, есікті сүрап алып келеді...
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Жалғыз биесін сауа алмайды

Бірде Рақаң ақсақал түратын колхоз ортасындағы 
жылқы фермасының биелерін Қарақаралы қаласына 
апарып сауып, қымыздарын сатамыз деп үйғарымға келеді. 
Мақсат біріншіден -  қала халқын қымызбен қамтамасыз 
ету болса, екіншіден, колхозға табыс табу болады. Содан 
кейін колхоз басқармасы бие сауу жүмысына баратын 
колхозшылардың тізімін үсынады, олардың ішінде қымыз 
ашытуға Күләй деген Рақаңның келінін айтады. Сонда Рақаң 
ақсақал отырып, «Ей, жігіттер, мына Күләй менің келінім. 
Эрине, мен оны ж ек кѳрмеймін, бірақ бүл келіннің-ай 
жазған жалғыз биесінің қымызы бір ашыған емес. Қымыз 
ашытатын ыдыс кѳгеріп кеткен. Ол оны мезгілінде ыстап, 
жуып отырмайды. Ал, ѳзінің жалғыз биесінің қымызын 
жѳндеп ашыта алмайтын Күләйға колхоздың 40-50 биесінің 
қымызын қалай ашыта алады деп сеніп тапсыруға болады?» 
депті...

Мына үшеуінен қарымды адам жасаса

Рақаңның ауылында бір атадан тараған Тѳкен, 
Мүқан, Эбен деген адамдар болады. Олар біркелкі -ы лғи 
аласа бойлы, арық, әлсіз екен. Бір күні колхозшылар 
қырмандағы астықтарды қаптап жатады. Басқаларға 
қарағанда үшеуі жүмысты нашар істеп жатады. Сонда 
Рақаң түрып: «Шіркін, мына үшеуінен бір қарымды адам 
жасап шығарса еді!» деп жанындағыларды күлдіріпті...

Мекебай Жазыбековтың кітабынан алынды.
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1942 жылы Қарағанды облысы Ақтогай ауданы 
Қызыларай ауылында дүниеге келген.

Алматы кѳркемсурет училищесі, Москваның 
сәулет институтында дәріс алган. Бүкілодақтық бәйгелердің 
екі дүркін жүлдегері, этно-дизайн, қолѳнер саласында 
Республикага және біраз шетелдерге танылған.

1969-1971 жылдары Алматының сәулет 
басқармасының қайта қүрылымдау және сәулет та- 
рихы бѳлімінің бастыгы, 1971-1974 ж .ж . жобалардың 
бас сәулетшісі, бас инженер, директоры қызметтерін 
«Қазреставрация» мекемессінде атқарган. 1974-1987 ж .ж .
-  Гимараттардың бас сәулетшісі қызметін «Ѳнер» комби- 
натында атқарган. 1987-1989 ж .ж . -  Суретшілер одагының 
«Мирас» шыгармашылық -  ѳндіріс бірлестігінің бас ди
ректоры, Алматының қасындагы «Шеберлер ауылының» 
алгашқы үйымдастырушысы. 1989-1991 ж .ж . «Жетіген» 
ѳнер-ѳндіріс орталыгының кѳркемдік жетекшісі әрі бас 
директоры. 1991-2000 ж .ж . «Қаганат-ЖиЬаз» бірлестігінің 
басшысы.

Қазақстанда және шетелдерде 20-дан астам 
гимараттардың кѳркемдену саласындагы шыгармашысы 
әрі орындаушысы. 40-тан астам қолѳнер бүйымдарын
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шетелдердің музейлерінде (Британия, Ресей, Үндістан, Вен
грия, Түркия) ж әне жеке колдекцияларда. Кейінгі жылда
ры Алматының бас мешітінің мінбері, Қазақстанның діни 
басқармасы мүфтиінің тагы, Алматы Ақсай шагын ауда- 
ны мешітінің мінбері, Батые Қазақстандагы «Сарайшық» 
қаласының орнына салынбақшы мүражайдың жобасы, 
Шымкенттегі «Домалақ ана» кесенесінің ішкі кѳркемделуі, 
Ханның тагы т.б. еңбектер жасаумен шүғылданды. Отыз 
жылдан астам уақыттан бері қазақтың үлттық жиЪазын 
жаңгырту мәселелерімен шүгылданып келді.

Жерлесіміз, мүсінші, қолѳнер саласынан 
Республикаға, шетелдерге танылган азамат Тілеуханов 
Қалқаман 28 тамыз 2008 жылы дүниеден озды.

Бүгінде Алматы қаласында орталық мешітте бас 
мүфтиіміз күнделікті эр жүма сайын сол Қалқаман жасаган 
мінберден жалпақ жүртқа қүран оқып, уағыз айтып жүр. 
Мүндай мінберді соңгы рет XVII гасырда түріктер салган. 
Оны жасау үшін суретші ХШ гасырдан бері қарай жасалган 
мінберлерді жіті зерттеп, қарап шыққан. Биіктігі жеті мет- 
рге жететін мінбердің негізгі материалы балқарагай. Оган 
күміс жалатып, сүйекпен бедер салынган. Мінбердің эр 
сүйем, эр қарысынан күміс нақыш, сүйек бедер қазақтың 
үлттық дәстүрлі ѳнерінің жүрнағы іспетті кѳрініс тапқан.
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ТВОРЧЕСТВО АЙБЕКА ТЛЕУХАНОВА 

Жизнь после жизни

Айбек Тлеуханов ушел из жизни в 20 лет, оста
вив нам около двух сот рисунков, ювелирные украшения и 
инструменты, сделанные своими руками. Осталось горечь 
утраты и возможность размышлять о путях развития его 
неординарных способностей.

Он родился в 1969 году в Алма-Ате в семье ар- 
хитекторов-художников. Закончил Алма-Атинское художе
ственное училище, отделение художественной обработки 
металла. Во время армейской службы нелепая случайность 
оборвала его жизнь.

Романтический изящный мир произведений моло
дого художника воспринимается как зеркальное отраже
ние доброй и чувствительной души. Главную роль в ри
сунке Айбека играет линия -особенная, живая трепетная
-  она легко организует таинственные полупрозрачные об
разы. Вибрирующий рисунок создает в листах атмосферу 
тревожной хрупкости. Сложный ритм переплетающихся 
форм -  то спокойный, то полный экспрессии -рож дает 
ощущение ирреальности изображенного мира. Наряду с 
красотой линий, музыкальностью ритмов поражает уро
вень композиционного мышления: в небольшие альбомные
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листы, армейские письма, а то и просто в чистый уголок 
конверта в компонованы пластически цельные образы.

Человеку с воображением и внимательным глазом 
рисунки Айбека дают богатую пищу. Многие образы вос
принимаются как символы вселенских ритмов. Возможно, 
их следует отнести к психографике -  явлению малоизу
ченному, признаваемому пока только на уровне экстрасен
сорики. Поэтому восхищаясь красота рисунка, выразитель
ностью композиции, мы непомерно мало можем сказать о 
смысловой нагрузке образов Айбека. Кто и когда подбирал 
ключ к этому шифру?

Яркие художественные способности Айбека со
единились с необъяснимым для нас провидческим даром. 
За два года до смерти на своем рисунке он изображает 
электронные часы, а на них (как потом оказалось) точное 
время своей гибели. Скептики скажут, - совпадение. Но за 
четыре месяца до рокового дня он нарисовал ампутирован
ную ногу -  причину своей смерти. Не случись трагедии, 
этот леденящий душу рисунок можно было бы назвать 
сюрреалистическим, теперь ж е -  пророческим. Что знаем 
мы о себе?

Елена МАЛЬЦЕВА
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АСЫЛХАН (Б АЗАРХ АН) 
ҚАБЫҚАНҮЛЫ

18.07.1951 жылы Караганды облысы, Ақтогай 
ауданы, Қызыларай ауылында дүниеге келген. 1958-68 
жылдары Қызыларай орта мектебінде оқыды. С о л  ж ы л ы  

Қарқаралы қаласындагы зооветеринарлық техникумга 
оқуга түсіп, 1970 жылы оны қызыл дипломмен аяқтады. 
Бүдан кейін Кеңес Армиясының қатарында екі жыл әскери 
борышын ѳтеді. 1973 жылы Алматыдагы зооветеринарлық 
институттың зооинженер факультетіне оқуга қабылданып, 
1977 жылы оны қызыл дипломмен тәмамдады. Осы жыл- 
дар ішінде ол оқуда озат болып, қогамдық жүмыстарга 
белсенді қатысты. С  оның нәтижесінде студент кезінде Ле
нин стипендиясының иегері болды. 1977 жылы Мәскеу 
қаласында ѳткен Бүкілодақтық байқауда гылыми жүмысы 
үздік деп танылып, министрліктің дипломымен марапаттал- 
ды. Еңбек жолын ѳзі білім алган Алматы зооветеринарлық 
институтында оқытушы болып бастады. 1980 жылы отбасы 
жагдайына байланысты Қараганды қаласына қоныс ауда- 
рады. Мүнда бірден мемлекеттік малды асылдандыру стан- 
циясына бѳлім басшысы болып тагайындалады. Арага бір 
жыл салып, қызмет бабымен Қарқаралы ауданының Бесоба 
ауылына кѳшіп барады. Мүнда 5 жыл бойы бас зоотехник 
болып еңбек етті. 1986 жылы Талды ауданының (қазіргі
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Қарқаралы) Бақты ауылына бас зоотехник болып ауысып, 
осында 10 жыл жемісті еңбек етеді. Кейінгі жылдары бас 
есепші және кәсіподақ үйымының тѳрағасы қызметтерін 
қатар атқарады. 1996 жылы Қарқаралы ауданына қарасты 
Матақ ауылының директоры қызметіне тағайындалады. 
Осынау тоқырау жылдары ауылдың шатқаятаған 
шаруашылығын жолға қойып, еңбеккерлердің қүрметіне ие 
болды. Қаншама грамота, алғыс хаттармен марапатталған. 
Әлі күнге дейін ауылдастары әкейдің азаматтығын, 
кішіпейілдігін, қарапайымдылығын, еңбекқорлығын айтады. 
Аз ғүмыр жасаса да, артында тек жақсы сѳз қалдырды. 
1998 жылдың қараша айында небәрі 47 жасында мезгілсіз 
дүниеден ѳтті. Ж үбайы Фарида Әзімбекқызымен 4 бала 
тәрбиелеп жеткізді.
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1936 жылы Қызыларай ауылдық округінде дүниеге
келген.

Қараганды педагогикалық институтын қызыл ди- 
пломмен бітірген соң еңбек жолын 1960 жылы Қызыларай 
орта мектебінде химия-биология пәндерінің мүгалімі, 1964- 
1971 жылдар аралыгында Еңбек орталау мектебінің директо
ры, 1974-1977 жылдары Қызыларай орта мектебінің дирек
торы, 1981-1989 жылдары Қызыларай орта мектебінің оқу 
ісінің меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарган.

А.Эзханов ѳзінің зор біліктілігі мен үстаздық жол- 
да жинаган мол тәжірбиесі арқылы ѳскелең үрпаққа сапа- 
лы білім, саналы тәрбие беріп, үздік те озат маман ретінде 
таныта білді.

Амангелді Әзіхановтың эр жылдарда «Халық 
агарту ісінің үздігі», «Еңбек ардагері» сынды т ѳ с  белгілері 
мен ҚССР Білім және ғылым министрлігінің Қүрмет грамо- 
тасымен марапатталған.
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СЫЗДЫҚОВ ЖҮМАТАЙ  
ҚАБЫХАНҮЛЫ

16.03.1958 жылы Қарағанды облысы, Ақтогай ау- 
даны, Қызыларай ауылында ѳмірге келген. Осы ауылдагы 
орта мектептен 1964-74 жылдары білім алады. 1974-1977 
жылдары ауылда еңбек етіп, екі жыл Германияда әскери 
борышын ѳтейді. Бүдан сон қайтадан ауылга келіп, ме
ханизатор болып жүмыс істейді. 1980 жылы Алматыдагы 
зооветеринарлық институтқа оқуга түсіп, 1985 жылы «зоо
инженер» мамандыгын алып шыгады. С одан екі жыл бойы 
Қызыларайдагы ауылшаруашылыгы саласында еңбек етеді. 
Ал 1987-1990 жылдары Ақтогай селосындагы №3 кәсіби- 
техникалық училищеде түрлі қызметтер атқарган. Ал 
1991-1995 жылдары Ақтогай аудандық ауылшаруашылыгы 
бѳілімінде бас маман болып жемісті жүмыс атқарады. 
1995 жылдан бастап біржола әскери салага бет бүрады. 
1995-1997 жылдары Ақтоғай аудандық әскери комисса
р и а т а  2-ші бѳлімнің басшысы, 1997-2001 жылдары Шет 
ауданындагы әскери комиссариатта 3-ші бѳлімнің басшы
сы, ал 2001-2006 жылдары Шет аудандық әскери комисса
риат басшысының орынбасары болды. «Қазақстан Қарулы
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Күштеріне 10 жыл», «Мінсіз қызметі үшін» медальдарымен 
марапатталған. Үйленген, жүбайы Маблюда Қалиянова 
екеуі бес баланы тәрбиелеп, жеткізген. 2012 жылы мезгілсіз 
дүниеден ѳтті.
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«Лүқман Х акім  үрпағы м ен м ы ң жасапты!»

«Ж ет і ат асы н б ілген  ер, 
Ж е т і ж үрт т ы ң қамы н жер».

Күн шығып батады. Ай жаңарып, ескіреді. Жыл 
ѳлшемі -  он екі ай. Бірақ, уақыт шексіз. Адамзат ғүмыры -  
уақыт жылнамасы. Осы тиесілі уақытпен әрбір үрпақтың ѳзіне 
тиесілі еншісі болады. Табиғаттың тылсым сыры кѳп. Кѳшпелілер 
үғымында күннің ѳзі жеті бѳлікке бѳлінеді. Таңсәрі, сәске, (кіші 
сәске, үлы сәске), түс, бесін (кіші бесін, үлы бесін) қызыл іңір.

Аптада да жеті күн бар. Бір ғажабы бүл атаулар 
ѳзгермейтін ѳлшем бірліктері: Қазақ халқына «үш», «жеті», 
«тоғыз» сандары киелі болып есептеледі.

Ж аңа туган нәрестенің шілдеханасы жетінші күн жа- 
салады. Қайтыс болган кісінің жетісі беріледі. Білімдар кісіні 
жеті жүрттың тілін біледі дейтін де кѳшпелілер. Кѳкті «жеті 
қабат», жерді «жеті қат» деп түсіндіретін де солар. Тіпті, «жүт
-  жеті ағайынды» деген сѳздің ѳзі түрмыстық жагдайдан 
келіп туындайтын байлам. Әз Тәуке ханның «Жеті жаргысы» 
(жаргы -  кѳне түркі сѳзі «жүгініс» деген үгымды білдіреді) мен 
«Жеті қазына» деген атаулардагы жетілік санның тектен-тек 
тумагандыгы айқын. Басқа-басқа, қауіп-қатерден аман қалган 
адам үшін, не анасы, не жүбайының жеті нан пісіріп жатуы да, 
немесе садақага жеті түрлі нәрсе таратуы да наным-түсініктен 
гана тумаган қүбылыс екен. «Жетіге келгенше жерден таяқ 
жейсің» дейтін кѳшпенділердің «Жеті атасын білмеген -  жетесіз»
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деген даналық түжырымы, үрпақ кѳшінің үзілмеуін тілеген ізгі 
ниеттен шыққан.

Ата (әке)
Бала
Немере
Шѳбере
Шѳпшек
Немене
Туажат.
Бір атадан тараған үрпақтың бүдан кейінгі тармақтары, 

жекжат, жүрағат болып жалғасып кете береді. Тарихты -  
ежелгі түркілер «шежіре» деп атаған. Ѳйткені, ѳз атасының 
кім болғанын, оның аузында қандай игілікті істері қалағанын 
мақтанышпен әңгімелейтін қариялар алдын ала бір-ақ мақсат 
қойған. Олар ѳткеннің тагылымын жас үрпақтың тәрбиесінен 
тысқары нәрсе деп қарамаған.

Міне, біз де осы жолмен аталарымыздың есімін 
атап, үрпақтарымыздың жадында қалсын деп осынау кітапты 
қүрастырып шықтық. Мүндағы мақсатымыз атамыздың би 
болғанын, текті әулет екенімізді айтып, ѳзгеге мақтану емес. 
Еліміздің іргесі бүтін болсын деп, заманында еңбек еткен 
әкелеріміздің ғибратты ғүмырын үлгі ету. Бүл эр қазақтың па- 
рызы деп білеміз.

Сүттібай би бабамыздың мѳрі басылған қүжаттар 
сонау жылы табылып, бір сүйіншілесек, ол -  жерлес азамат, 
ғалым, қайраткер Қабылсаят Әзімбайүлының ізденімпаздығының 
арқасы. Қабылсаят Әбішев бастаған істі Айдаржан Балтабайүлы 
мен Серік Сағынтай жалғастырып, осынау кітаптың негізгі үстыны 
дайын болды. Аталған азаматтарға әулет атынан алғысымызды 
айтамыз.

Осынау кітап қүрастырыларда кѳмек қолын созған, 
бірлік білдірген барша туыстарымызға да айтар алғысымыз 
шексіз. Кітапта түрлі себептермен олқылықтар мен деректерден 
ауытқулар кездесіп жатса, қалың оқырманнан кешірім сүраймыз.

Аталарымыздың ақ жолы, адал ісі жайлы кеңінен 
толғап, зерттеп жазу болашақ үрпақтарымыздың мойынындағы 
іс деп ойлаймыз.

Зәрухан ҚАБЫҚАНҮЛЫ.
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Зәрухан ҚАБЫҚАНҰЛЫ 
1948 жылы лүниеге келген. Сүттібай билің 
Сызлықтан тарайтын үрпағы. Балалық шағы 
Қызыларай еллі ллекенінле ѳтті. Бастауыш 
сыныпты «Киров» колхозынла оқыған. 11 
жыллықты 1966 жылы Қызыларай еллі 
мекенінле тәмалллаған. 1967 жылы қараша 
айынла Балқаш автокѳлік жүргізушісі 
ллектебін аяқтады. Жастайынан 
Қызыларайла еңбек етті. 1976-2011 
жыллары Ақтоғай ауланына қарасты 
Қызыларай ауылынла желел жәрлелл 
жүргізушісі болып істеген. Аенсаулық 
сақтау саласынла атқарған үзақ жыллық 
еңбеп үшін облыстық Аенсаулық сақтау 
бѳліллінің Қүрллет грамотасыллен, «Үзлік 
еңбегі үшін» ллелаліллен лларапатталған.
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