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1954 жылдын 26 наурызында Сейсен Саркыт женгем1зге 
уйлент, отау кетерд!. Тойды жер аягы кеч^генде, мамыр 
айыньщ ортасында “ Калинин" ужымшарынын орталыгы 
Каратал ауылында етк1зд!к.

Ол уацытта тойхана, палатка т1гу дегвндвр жок, болатын.
3-4 ки(з уй т!плвт1н. Тойда кунан жарыс, курве болды, каппен 
жарыс, аркан тартыс ойындары цызыцты втп. Бер1не 3 орыннан 
бвйгв бертдК

Сейсеннщ шанырак кетерт, отау болып шыкканнан квйжп 
вз!нв буйырган елшеул! гумыры Акшатау «ежил мен Бабан 
айрыгы, Ацжарык, Кызылсенпрде вгп. ©м!ршщ сонгы айлары 
мен сонгы кундер! де, соцгы дем 1 де осы касиетт! меквнге 
буйырды.

Кудайга теуба. Сейсеннщ журтында, Ацжарык жержде, 
Арак;бай, Буланбай, Майлы, Сед1р бабалар урпагыньщ всквн- 
еркендеген елжде уб1рл1-шуб1рл|, К1иипр|м 61р ауыл цалды.

“Эрюмн1н журген жер| — Мысыр шаИары” деген халыцтын 
даналык сез1 дел осы Сейсеннщ вм1р1нщ сонгы кеэен1не арнап 
айтылган десе де болгандай. “Сыйласуга жат жацеы" 
дегендей, Сейсенд! аталы елдщ азаматтары кушагын жайып 
карсы алды, ортасынан ойып орын бердк Сейсенбай дел атын 
т е  атамай, Сейсен дел басына кетерд|. "ПриллИнде катты 
курметтед). Тагдыр ж етт, дем таусылган шакта улкен-кшла 
б^рнеше кун аягынан т«к турып, ак жуыл, арулап бакига 
женелгп.

Караменде бабамнан Жолдыцара. Жолдыкарадан: Кумбе. 
Кумбеден: Сыздык Сыздыктан: 1^оянбай. ^оянбайдан: 
Сейсенбай, Кайырберлг

Сейсенбайдан:
- Кайролла, одан Еркебулан.
- Зейнолла, одан Ботагез.
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~ Аманолла,одан Элия.
- Куанышбай, одан Айдын, Саян.
- ^алиолла, одан Бакыт, Магыжан.
- Еарифолла, одан Мейрам.
- Кабидолла.
^айырберл1ден: Бурмт, «;айрат. Бурюттен: Элиса.
Келеа Улу жылы — 1976 жылда менгйшке еств каларлык 

опыкты жыл болды. Аскар тауымыз, бвр1М13Д1 аузына -петел 
асыраган, арцасына сап аялаган, не киыншылык кундердв 
пана болган, вм1р1м1зге ешпес сана болган, улына узын тон. 
кызына кызыл тон кигЫп, отаудан тен^репн кала кылган алып 
корган екем!зден айырылдык

(Иманды бол, абзал еке!)
Экейд! Акшатау кежшжде халкынын ортасында, нагашы 

журтынын елжде, “екеден юм аяйды колда барын" дегендеи, 
нуска сездн багытымен перзенттж журеИкшдщ сонгы жылуына 
белеп шыгарып салдык Экей Бабам басына ж етт, бакигв 
тыныстады.

1922 жылы К|араменде би бабасыныц еу баста «.аркаралы 
тактайынан Келтеге арнаган Кесенесжщ курылысын 
балшыктан кайыра кетерт, сауын айтыл, дуб1рлет!п по 
бергенде бейге атына шапкан 12-13 жасар карадомалак бялв, 

1930-шы жылдардын аласапыранынын алдында воины 
болып вл аузына 1л1ге бастаган, он кол, сол колын тоныи 
жаксы мен жаманды айыра бастаган, аштыкка ушырямм 
халкына камбадагы казынаным бидайын бвлт берт, дариидлн 
ер| епп кашкын атанатын, жасырынып Берл1тебе, Алимы 
паналайтын балан Ж1пт;

Ел еан жиып, етепн жаба бастаган согыстын алдындигм 
аз жылдардын 1шжде Алла берген акыд ка&летжж аркасыидц 
аудандык Совет аткару комитетжщ орынбасары, бвд*н/Ц 
мекемв басшысы болган халык агасы.

1941-1945 жылдардагы канды куйын согыс уакьмми/и 
©нд1р1с" ужымшарын баскарып, халкынын жесф к<»'^н 

жвт1м бала атанган тобырына тагы да кол ушын бврегвн! у или 
Согым сою, мал айырбас
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Бузау, епз, бэр| б|р бас.
^ о й д ы ц  к;уны ко зы  б о л са ,
Арзан малга к1м бой урмас — двйтж астарлы шумактын 

куныкер! болган, жазасын Жачаарка-Ортау аймасында етеген 
айыпквр, ел двулетж шашкан "ел жауы” атанган жалалы;

Сталинд! ажал алып, Берияны жауыздыгы жалмаганнан 
кейжп бостандыктан босагасында бакыт тауып, ауданньщ 
ест-ерквндеуже акыл-парасатымен, внегел! всиелмен, мач- 
дай тер1мен тел!мд| улес коскан ардагер аксакалы;

Адам ем)рже тен Алла берген ерб1р кезечж 
теубашылыкпен ез мендержде етк1зген ерб|р пенде 
пайгамбарыныч киел) жасына шшквннен кейж о дуниежч 
камын ойлары сезаз.

Расул РалайНи уасс-саламныч барлык уагыздары мен 
ем1рлерж шын журектен кабылдап, булжытпай орындауды 
мойындаган, шамасы квлгенше исламныч жолын уагыздауга 
ат салысып. ем1рж1ч вч кад|рл| шагында ауданыныч иманы 
атанган — молласы;

Осы б*ррумырнамалык шагын топтама — 1908-ил — менян 
жылы дуниеге квлш, 1994-цл — ит жылы 86 жасында ем1рден 
озган б)здщ жан екем1з влтайыма, Актогайдыч ардакты 
Элагасына, Макажанныч ©л!мханына тен. Шаханыч 
Карамендес1нен — Жолдыкара, одан Мезбай. Мезбайдан — 
Макажан, Макажаннан — Эл1мхан, Эл1мханнан — Эсет, 
Эсеттен — ^айырбек, Сабырбек. Кайырбектен — Шычгыс. 
Сабырбектен — Санабек.

1977 жылдыч кыркуйек айында влтайымды нагашы 
журтына, Дешокты (ДвмештО теркж журтына кыдыртканымыз 
бар. Кезект) б»р демалыста сапарга шыгып жвкжатты аралап, 
улкежне селем бврт, к1ш1с 1ж ч селемж алу — казак казак 
болгалы ата-бабадан жалгасып келе жаткан дестур, алтын 
квП1р.

1лгер1де веке алынганындай Элтайымныч нагашысы 
К,арашор, ^аракесек, Шекшек, Нуралы, Жаманбай одан Тетгбай 
молла. Тет1бай молладан — ©жет. ©жвт вжвм1зден — Элтай. 
Тет|бай молланыч Мухтарынан — Рабидвн, Двмеш.

Сонымен 4-5 кунд1к жолсапарымыздыч багдарламасын 
жай ечпме уетжде влтайым “кызым саган айтам, квлж1м 
евн тыкданыч” ишаратымен журуге дайындык квзжде веке
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салып тастаган болатын.
— Кулсат ел1не, ^арацуыс жер1не аяц баспагалы табаны 

куректей 49 жыл болган, е н д т  жылы тура влу жыл болады 
еквн — двп, Элтайым елденеж жогалтып, ойына тус1ре 
алмагандай алыска карап б(раз ойланып отырды да, «я», 
деп енпмесже кайыра кештг

— Я, сонгы К;оянды жврменкесже 1928 жылы келу1М13 
кврвк. Дел солай. Содан бер! елуге тарта жыл (шжде не 
кереметтер ке л т, не кереметтвр кетт! гой, аумалы-текпвл! 
опасыз дуниеде

Ш1ркж-ай, ипрюн-ай десенил, бер! ет«р|к, бер| жалган, тук 
болмагандай. Елу жылда — ел жана, жуз жыл — казан... 
кадау, кадау деп, даналар дел айткан гой, имркж! Кадау- 
кадау када болып М1не 613 калыплыз, буран да теуба, Аллага 
шуюриллж етемж — деп, токтады моллекен

— Каз1рп жолда езгеше болуы керек. Баягы ногай Уели 
байдын Кызылеспе-Бер1ккара-Каркаралы керуен жолы есюрд|, 
жок та шыгар — деп, Моллекен маган карады.

(^удай каласа, ауданнан Май заводы, Былкылдак аркылы 
Милыбулактын услмен журем13 деу1м мун екен, Элтайым:

— Ой, мына жолын тура Кулсаттын Каракуысына, 
Бер1ктаска б|рак туард| гой. Аргы жагы Туйетас, к;анкай, 
Шымылдык жал, Жарлы бойы, Тун'катар — бер1-бер| асык 
ойнаган жергой, — деп мактана масаттанып калды

Келес! куж Аллага штей сыйынып, Царкаралыны бетке 
алып, жолга ш ыктык Туею сагат б|рден аскан шакта 
Каркаралынын Милыбулагына тжкеннен бастап, фугыбай 
басшымыз ерекше б|р рахаттанган сез|ммен тауларга таныркай 
карап, журпзуипге токтауга ишарат етт(.

— Эй, К^азекен жиеж ((^аэакбай — Барлыктын улкен екесг 
менщ нагашым), мынау би1кт», ек! жактагы, Царакуыс тауы 
деп атайды. Анау кержген калын корым — деп, куншыгьи 
жактагы таудьщ етепн мегзеп, бежттерд! керсетт — сом 
улкен корымда, мына узын ж тт т щ  аталары, менщ у л 1.1 
нагашыларым жатыр, сол аруактарга б)р дуга багыштайык, 
Алла кабыл ойласын — деп, кос нзерлеп отыра калып, ду< 1 
окыды. Бер1М13 кол жайып, аруактарга Алладан иман плнм 
“АллаНу акпар" додж.

— Элтай, К;улсат нагашымыз да осы мазарларда мл
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б те а з  бе? — деген межц сурауыма:
— Межч бул жакка келмегеЖме жарты гасыр болыпты, 

умытып калдым да. Б1здщ екелер1м1зден кейЫ кыз алып, куйеу 
болган, суйек жангырткан езщ екенан, б тс е н  айта койшы
— дегеж Моллекеннщ жулып алгандай.

Б13 Кекталдьщ еткел1не 1Л1ккенде сагат Т1Л1 де туею еюден 
ушке ауысып барады екен. Деген туею астын шабытты кез1. 
Демеш те бурыннан калыптаскан едет! бойынша жолга 
арналган “шагын асханасын” юке косып, жарты сагаттан сел 
астам уакытта аузымызды аска типзд).

Балалар езенге шомылып. рахаттанып жаткан кезде, 
Элтайым б(зге нагашылары туралы ел аузындагы езтдердщ 
шыгуын бтеещ дер ме деп койып:

— Б|з е с т е н  кежнп Шекшек атачнын теу1р| Байсат ел 
билеген, бил1пне ел токтаган, дуалы ауыз, кешел! адам 
болыпты. Ал, Байсаттыч ез!мен б|рге туган 1н1а Кулсат шаруага 
гана ие, аккецт, ацгармай сейлейтж адам екен. Байсат жасы 
ке л т, тагдыр ж е тт  дуние салады. Байсекец конагасын 
хабарлауга жан-жакка агайын-туыс, кудандалы-жекжатка ат 
шаптырып, хабаршы Ж1беред1. Цулсатты таяу жер деп, 
Кенестас жактагы агайындарга ж1берген екен. ^улсекеч 
ауылга шауып келт, агасыньщ елгенвн айтуды умытып кет1п, 
"не гып журан?" дегендерге, “Кулсаттын осы атка мжгеж — 
мжген" деп айкайлап шауып жур дейд|. Сонда барып халык,
Байсат кайтыс болган екен, мынау енд* ез)ме бил1к тидГ 

деп шауып жур екен гой депл — дед| Элекец.
— Агасыньщ орнына атка конган ^улсекене де кеп узамай 

тагдыр келт, дем* таусылар шагы таянганда агайын-туыстары 
келт кецшш сурап турады екен — дел, ецпмесж Элтай 
кайыра жалгастырды.

— Б1р куж жиналган агайындардьщ 11шнен ку тшд| б»р 
жют турып: “Ага, халкыныз жиналып отыр, а з  не айтады, 
арттагыларга кандай есиет калдырады екен деп отыр" депт!. 
Сонда Кулсат нагашымыз басын кетерместек “Е, шырактарым, 
айтар есиет!м кеп кой, менщ. Ей б!рЩш1, ек! К|аракуыстын 
арасын жаксылап турып жауып альщдар” дегенде, езткеш , 
ежеттеу келген келЫ, езт-калж ак араластыра: “Ата-ау, кос 
Каракуыстын арасына метке шак келе ме, не метке дел келедГ 
деп, суракты тетеанен б!р-ак койган екен. Атасы келЩЩщ
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сурагына ойланбастан, уялып |рктместен: “Оган канша матке 
Кажет, менщ “сирагымньщ” узындыгындай салдау жет)п жатыр 
емес пе?" дегенде (сирак дегежм1з сыпайысы), келтдер! 
есктен б|р-ак аткыпты, калган халык кулюден шеп катыпты
— деп, Элтайым ез) де кез!нен жас акканша кулд|. Б13 де 
кулюден шепм13 туйтгенше кепм^зд! алдык

— Ай-хой, цирюн-ай десенип, бурынгыньщ улкендержщ 
ацгалы-ай, ак кежлнай?! Осы енпменщ жарымы коспа болса 
да, жарымы анралдыктан шыккан шындык екежне дау жок 
кой — деп, басын шайкап б|раз отырды, ^улсаттын улкен 
жиеж.

Машина езен жиепнщ жарлауытты, ой шункырлы калын 
шалгынын б|раз жапыра жуйтктп, аланкаймен калын бетегел! 
боз жонга шыга келгенде, бугыбай басшымыз орындыгынан 
козгалактап, ем иыгына алма-кезек ауыр бурылып:

— Пай-пай, жуйр1к атты (^оянбайдын балалары-ай, 
Жарлыга ке л т  калыппыз рой . Мынау Туйетас — деп, он 
жагында калыл бара жаткан айдаладагы шеккен туйеден 
аумайтын жеке шокыны нускап, — ана жаткан Шымылдык 
жал, одан ер| Тункатар таулары — деп, сол жак иыгына карап 
койды.

— Шекшек ел1 Жарлы бойындагы келж туару. кыз узату. 
Айт сиякты, тагы баска улкен тойларда ат жарысын осы 
Шымылдык жалдан мына кесшш жаткан Жарлы бойына 
дейж п  сар жазыкпен Ж1берет1н. Большевик ел 1 келе 
коймаган, менЩ 9-10 жасар кез!м, Аманбай сол жылы уйлен- 
ген. Турж ке  бай Сараны Шекшек к;антарбай ауылыил 
узатканда ере кел»п, той куес1 болганымыз бар Сол жолы 
Шекшек кудалар Байдын жалгыз немереа Аманбайга жу- 
з!ктщ казенен еткендей, жылкынын сулуы торы тебел денем 
М1НПЗД1. Жур1ст1, жуйр^к ат болды

Жиырма екшип жылы Бабан б е й тн  кайыра кетерт ас 
беретжде Торытебелд! жаратып бейгеге коскалы отыргандп 
Сек1тай деген аткам 1нер белсенд! лауга мш т, кейтнен атк 1 
кызыгып, кайтармай кегп, — деп еюжшпен сезж аяктаганш.1 
тактайдай жолда жуйтмген тем1р тулпар Жарлы бойынл 
ежстей берген сетте, Барлыкка (журпзуин) сол жак колынын 
сук саусагын болар-болмас кетерт, Т1зг«н*нд* тарта тур 
дегендей ишарат жасады жол басшымыз
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"Ымды бтмеген, дымды бтм ейдГ  дегеннен тыскары 
тербиелент, Элкешмнщ (влбергеннщ) енеге-есиелне кулагы 
цанып, квз1 тойып ескен Барлык та атыньщ тежепшж дереу 
1ске косып, аргымагынын басын тартып, юлт токтай калды.

— Балалар, касиегп елд'щ, кешеп касиегп бабалардьщ 
журтына, бакилык зираттарына дуга багыштап, Т1р1лер1не бас 
И1П тагзым втвй к — деп атынан тусугв еапн  ашыл, таягын 
ала берд| де, сезж одан ер| жалгастырып екеттк

— Мынау, каламыз совхоз орталыгы гой Эй, ук!мет-ай, 
сай-саланы, сары далага кала салып. халыкты ен деулетке 
шалкытып койган! ИПркж, 613 ту п л 1, б1здщ ата- 
бабаларымыздьщ бабасы кермеген шыгар-ау.

Бала кун1М)зде келт жургежм1зде мына ырыс конган, кут 
дарыган Жарлы елкеа узына бойына ер атага белжген кыстау 
болатын, ерюмге тиес1Л1 сары жайлау едг Уюмет келгеннен 
кейж «Шекеме» деген мектеп уйымдасты. ^аз1р енд| мынау, 
адам айтса нангысыз, ез кезще езщ сенбейсЩ.

Ал енд|, мынау улкен каб|рстанда жаткандарга, барлык 
бурынгы еткендерге б(р дуга багыштайык Осы бей|ттердщ 
анау орта шенже таман купауга айналган улкен мазар — 
менщ жобалауымша Демештщ тертжил улкен екеа, узын 
Ж1птт1н атасы, менщ, мыналардьщ улы нагашысы — Жаманбай 
бабанын кесенес! болу керек — деп, лзерлей отыра дуга 
окыды

Бер1м1з де касиегп елкенщ, киел) топырактьщ койнында 
жаткан аруакты бабалардын ездервнен бастап, барлык бакилык 
болган урпактарыньщ рухына Алладан иман Т1леп, “АллаЬу 
акпар" дед|к. Дугасын багыштап тамамдаган Моллекен 
орнынан кетер1ле бере, етепн б|р-ею кагып ж1берш, он колын 
кунге келегейлеп. мазардан ер! ауылдьщ кунбатыс жагындагы 
алыстан мунарткан тауларга барлай карап турып:

— Элпнде анау кегерген тауларды Тун катар таулары 
деп айтып ед!м гой. Сол таулардьщ осылай караган бектерж 
Жарайыл деп атайды. Оный неге Жарайыл атанганын б!з 
б|лмед)к. Сол Жарайылда кыстау бар, кыстаудан онша алые 
емес улкен корым бар Сол мазарда К^оржынбай, Сатыпалды 
деген ек| екелерщ жатыр. Ол юалер туралы кайтарда 
ецпмелейм^з — деп, вцпм ест тамамдап, атына отыруга бет 
алды.
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К;арамен ’тысталып" жабылран кетерме жолга донралагы 
тигвн жол басшымыздын кек жоррасы т(зпнге ие бврмествн 
зуылдзп ала женелдг Энв-М1не дегеншв, Мырзашокыны 
етектвй, Актопыракты жанай е т т , Комсомол шыцына келт 
калды.

Мал дэр1гврл1к-зоотвхникалык техникумынын твж!рибв 
стансасынын орталыры болган бул жердв Дешоктьщ екеа 
Мухтар мен шешеа Кулшар вкву! 1961 жылдан 1974 жылга 
дейж енбек е т т , мекендеп турран болатын.

Жол “Комсомол шьщынын" шаршы ержен асып туст, 
теменге ылдилай аспанмен ттдескен карарайлы, кайьж-терект! 
орманра енген кезде, Каркаралынын карт жиеж таныс 
нагашыларынын б|р1не кезжкендей: “ЦПркж-ау, тау-тас, табигат 
езгермейд! екен гой. Сол баягы калпы. Кулсат нагашымыздыц 
Сырашысы да езгермей тур ма вквн?!" — деп, маран карады,

— Элтай, жана, Сырашыны “ Кулсаттын Сырашысы" 
дедщ^з, сонда калай, бул жерде Шекшек атан сыра ашыткан 
ба? — деп, б|р жары калжак аралас сурак койып калдым

— Кулсекен курылысын салмаса да, кызыгын керген, сыра 
ашытпаса да, сусынын кандырган гой. Мынау бекет олардьщ 
келе согып шелж басатын, кете согып, кайта айналып 
келгенше д е п , кош айтысатын кимас мекеж болган рой.

Б|рде кар ери, мал телдердщ алдында Цулсаг 
нагашымызды ауылы калага шай-кант, керек-жарак екелугв 
Ж1берсе керек. Цулсекец Сырашыга аман-есен жетт, тандаи 
Ж1б1ту шел басура уласып, шел басу кент кетеруге уласады 
Кеш каранрысы тусе калара ж е тт  конбакшы болып жур(м 
кетед!. Ауылдан шыга уйыктаган базаршыны аты кер1 бурылып. 
аман-есен аулына алып келтт!. Тездетт кайткан базаршыным 
алдынан шыккан ауылдын улкен-юиллер! ат-кел(к амандыи 
сурасканда, «.улсекен:

— Каркаралы тепе кеш т кеттт|, Калмак шапкам п .1 
бтмеймж. Журттарында шеутдеген куилктер! рана калым 
деп ет1р«к жыламсырап отыра кеппн , Кайрат еквум1»л1ц 
нагашымыз — деп, К,айраттьщ мшкене мурнын кысып кииды 
шежфе екем1з.

Ол кун1 6)3 бурыбай басшымыздын емеурж! Соиымшя 
«;аркаралы цаласын как жарып е т т , толык арлп.чм 
таныстыруды кейжге калдырып, селем е т т  Карагаилы
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кеншлне, арнэп шыцкан ауылга та рты п кегпк.
Нагашылы-жиенд! уш дария жене керилден арнайы 

шакыртцан еюаксакалмен бесеу| щ*Р кеиннен басталган кызу 
внпмеж алма-кезек ауыстыра отырып, тайга таянганша 
созды, бтем  Сол кунп кештщ улкен!, уй иеа Элтайдьщ 
туган нагашысы, ДемештЩ вкеа, б|зге кад|рл| камкоршы
— Телбай молланын Мухтары да, отыргандардын жас 
жагынан да, жол жагынан да миле! Элтайдьщ нагашысы, 
Мухан аксакалдьщ 1Н1С», Дешоктын агасы, осы ортаньщ 
кад|рл1 ез агасы, вр агасы — Райыстын Мугиыны.

Мугиын агасы Мухтармен Балкаш мыс алыбыньщ (рге 
тасын калаган, жумысшыдан кетертген ел агасы атанган. 
Балхаш мыс заводыньщ цазактан шыккан тунгыш паровоз 
машиниа. Алматынын жогары партия мектебЫ тамамдаган, 
завод парткомыньщсекретары болгак ©м1рЩЩ соцгы кезЫде 
туган топырагы к;арагайлы кен-байыту комбинаты 
директорыньщ орынбасарлыгынан курмегп демалыска 
шыккан болатын.

Мухтар екем!3 1986 жылдын кысында 86-га цараган 
жасында дуние салды. Арага он жыл салып, Мугиын агамыз 
^1996 жылдын кысында ем1рден озды.

Б!р Алладан рахмет, пайгамбардан шапагат ттеж к!
Аруакты Телбай молланьщ арты, кудайга теуба, ескен, 

еркендеген 61р ауылды рл, улдары е с т  уяга, кыздары е ст  
кияга конган. Немере, шеберелер ер ж етт, неменел! Ата 
атанган енегел!, еркенд|.

Ертен!нде туею демалыстан кешн К;аркаралыдан 45 
шакырым, ^арагайлыдан 30 шакырым кашьщтыктагы Талды 
езежнщ бойындагы, "Цыргызия” кеншарына таяу кен жазыцта 
кос Муканньщ Бабасы, б1здщ Молланын улы нагашысы 
Нуралы бабацньщ басына барып, зиярат е тт  кайтуга жолга 
шыцтык Бабамыздын басында мен будан он шакты жыл 
бурын Мугиын аганын Армияда журт кайтыс болган баласын 
жерлегенде болганмын. Бабанньщ кумбезжщ жанбыр, жел, 
куннен м ужтж  кулауга айналып турганы твн^репндеп анпме 
Мекке, Мвдинегв ауысып, одан Турюстандагы ^ул Кожа 
Ахметтщ мавзолей1не келгенде, ецпмеге мен де араласып, 
керген галаматтарымды айтып тастадым. Сол кезде Мугиын 
аксакал маган т1ке карал:
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— Кожа Ахмет Бабамыздьщ басына барганьщ 
азаматтыгыи Б1зден, мына уш шалдан сен оздыц. Б1рак, сен 
екенд) де апаруын керек. вкеннщ аягы кемшж. ацыр Меккеге 
бара алмайды — деп езшдедг

Мен болсам, биылгы караша айындагы демалысымда 
Элтайымды, кудай каласа, Турмстанга, Кожа Ахмет Иассы 
бабасына, одан ер! Актебенщ Шалкарындагы кудаларга 
апаратынымды айтып, уеде берт тастадым. Демештщ де б|рге 
болатынын естен шыгарганым жок

Бабан басынан кеш тетт оралган б(здер, аттын басын 
Карагайлынын дел ортасы — Медениет Сарайыньщ карсы 
алдындагы коршауы ат шаптырым, шатырлы улкен ак уйге 
Т1ред1К. Бул — Муганнын менилк уЙ1.

Сол кештеп, сол касиетт! дастархан басында енпменщ 
ак дариясында енкей “сен тур, мен атайын" санлактар жагага 
б|р сокпай, ескеказ жузумен тунд1 орталап барып, таркасты. 
Мундай цауымды жерде Моллекен ю аж  кеб(рек тындап, 
енпмеилге сурак койып, енпме аукымын кенейтт, коштап 
отыруга бешм болатын. Рет1 келгенде енпмеж тартымды 
Курап, Т1Л ш еберлтм ен. ойыньщ уткырлыгымен, сез 
етюрлтмен тындаушысынын журек кылын деп басатын едк 

Сол тундердеп гибраты мол енпмелер1мен 
нагашыларынын (аксакалдардын) ыстык ыкыластары 
Кулсаттын жиежнщ 50 жылгы сагынган журек сандыгын 
аузы-мурнынан шыгарды-ау деймЫ. Ертежндеп сапарымыз, 
Меди ак,ын айткандай, “Атыннан айналайын, Каркаралыга" 
селем беруге арналды.

Сол бетте каланы жогары врлей отырып, квшенщ Каратебе 
баурайына прелетж «Конырдын кудыгы» аталган шетжв 
таяганда юшкене тебеилктщ устЫде кулаган уйдщ орны, тасы 
мен мундалап тур. Б1здщ де каланы баса-кектей е тт , 1здеп 
келе жаткан, ансап келе жаткан Цунанбай п1р1М13дщ меш1т1 
осы ед|. Ек( куннен бер| касиегп жерж, улы бабаларымыц 
елж  керт тауДай ескен Моллвкеннщ кецт| су сепкендои 
басылганын кобалжыган торыккан жузжен байкау киын емв< 
ед|.

Осы б)р кулазыган кентд! жубаткысы келд| ме, елде 
кала, мецлт туралы туаж к берпа келд| ме, Мугиын агамыэ 
унс13д)КТ1 уэ!П:
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— К ом м ун ист  партия мен Кенес ушметжщ карангы, 
мешеу казак халкы ушж жасаганы ушан-теМз. КешпелК кысы- 
жазы туйенщ комында журелн, шанды аяк Тобыктыны туйеден 
туарт, Балкаш сиякты Мысыр шаНарына берпс1з кала салып 
бердг Цойда нвшв жшжбарын бтмейтж, жамбас пен мойынды 
айыра алмайтын Исабай, Исагул, Жанажылбайдын балалары 
ат орнына аэроплан м ж т , ел билед! — деп жиенже езтмен 
б1здщ Тобыктынын, Шаханьщ, оный 1шжде Элтайымнын 
екелержЩ анкаулыгын шалып етл.

—  Б1ра(<, дед» М уган, — П артияны ц б(рак цател И  бопды. 
ДЩге соктыкпау керек ед1. Кудайга халыкты карсы койганы 
ф| ка тв л т  вд| Байкаган адамга Исламнын дж1мен партия 
жолы б1рдей, айырмашылыгы аз. Сол катвл1кт)н курбанына 
шалдыккан касиетл жердеп Алла уйжщ, Аллага сиынатын 
киел1 орныныц б1р! — осы Кунанбай кажыньщ меопт!. Сырт 
канкасы кейжге дейж, 1960-шы жылдарга дейж турды.

—* блага, Кунанбай екелерщнщ меш1тЛ калай салганы, 
кай жылдары салганы туралы еслген шыгарсыз? — деген 
суракпен Муган сезд| ер* карай жалгастырып кетл.

— КУнанбайдьщ К;аркаралы округ!н1н билеуилс!, дуан- 
басы. б!р сезбен айтканда, ага султан болган жылдары 1848- 
1852 жылдардын аралыгы вкешн архив те, Мухтар Эуезов 
те делелдейд!. «.аркаралыга меилтсалуды Кунекен дуанбасы 
болып келген алгашкы 1849 жылы жоспарлаган болу керек. 
Квлеа 1850 жылы мвилттщ курылысы басталган.

Алысты болжайтын, заманынын кеменгер ел басшысы 
К;унвкецн1н меилтл не Семейге, не Шынгыстауга салмай, 
Каркаралыга салгызуы, шындыгында, елш, келешепн ойлаган 
даналык 1с. Мумюн, Шьщгыстаудагы калган бес болыс 
Тобыктысы мен Токырауын, Балкаш бойындагы "Мусылманнын 
журтын" (здеген ею болыс Тобыктынын ортасына байланыс 
ушж салгызган шыгар, — деп елд! ду кулд(рд|.

Меилттщ курылысын журпзуге буюл К,аркаралы дуанынын 
халкы сырт калмаганы Аллага аян. Дегенмен, жерпл)кл жврдщ 
халкынын, каланын байлары мен саудагер-купецтерЫщ коскан 
улесв ерекше болган. Сонын 1шжде Халиолла Хамитулы 
Бекметов деген татар кепеа К;унанбайга акыл-кенес берт, 
меилттщ жобасын жасап, орнын белплеген, каражаттан кеп 
кемек керсеткен.
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Кунекеннщ Халиолла кепест! меилт курылысын журпзуге 
елден ерек басшылыкка алуына ем турл1 себеп болган. Оный 
алгашкысы — XIX гасырда осы ежрге келген, Балкаш 
тежрепнен коргасын, алтын 1здел тапкан, К|ытай, Индия. 
Ресеймен <р| сауда-саттык жасап, вз енбеп, мандай тер!мен 
байыган, байлыгымен катар Кунекеннщ ез1мен тен тусетж 
акыл-парасатты болуы.

Ал, сонгысы — Халиолла байдын терт эйел! болган Сон,гы 
тертЫил ейел! немесе токалы — Райни Шоцбайкызы — 
Тобыкты, Кунвквнмвн туыс, карындас болып келедг Райни 
Шонбайкызы акылына керк! сай, кайратты, вркек багалы 
адам болыпты. Ендвшв, Халиолланын Кунекене куйеу бала 
болуы квп месележ шешквн.

Будан вр1, Муган меилт курылысынын 1850 жылы 
басталып, 1852 жылы аякталганын, меилт куры лысы басталган 
жылы Кунекеннщ екеа вскенбайдын кайтыс болганына, келеа 
1851 жылы жазда Кекшетаудын Кекжайдагында ©сквнбайга 
уш жуздщ баласын жинап, дуб1рлетт ас бергежне токтала 
келт, Кунанбайдыи меилтке баз-баэда согып кеткеж болмаса, 
колы тимвгвн, барлык «ст« тындырган Халиолла Бекметов 
жене Халиолла бай меилттщ жанынан медресе салдырып, 
бала окыткан, — деп сезж туйждед'г

Сезге табигаты саран Муганнын Мухтар агасы:
— Ей, шырактарым-ай, 6«р Алла жар болсын! Бардын 

жок болуы, жоктын бар болуы Аллага онай гой. Кешеп Нуралы 
бабаннын басы да кулап, тозып тур. Мынау, Кунекен мештнщ 
енд| б|разда орны да болмайтын шыгар — деп орнынан турды 

Каркаралы — шеж1рел1 елке, еткен тарихында урпактан 
урпакка жетерл!К енеге-тагылымы мол медени-тарихи 
ескертюштерге бай елке. Б1зд(н саяхатшылардын енд!п 
максаты — ^аркаралынын гажайыбы, табигаттын бар жумбагын 
1Ш1не буккен, Ушкаранын битнде толкын аткан Шайтанкел 

Курметт! окушым, Шайтанкелмен С1здер казактын атактм 
жазушыларынын б1р| Себит Мукановтын “Сулушаш 
поэмасындагы Сулушаш-^айсар арасындагы махаббаттыи 
шиелен1ст1 окигасынан сырттай таныссыздар деп ойлаймыи 

Ыз сепз шакырымдык тау жолына сагатка таяу уакыт 
жумсап, 400 метр кияга жаяу ерлеп, келге жеткежм^зде. 
жакпартаспен кемкертт, кайын. карагаймен е р т т ,  шалгынды
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бейшешектермен едттелген  аумагы ат шаптырым би1К 
куздагы твкаппар келдщ берп кабак жагалауында, казакша 
айтканда, оймакка шаншым орын жок

КивЛ1 квЛ1М)зге шомылып,.салкындап, жанымыэга лвззат 
а л га н д а й  рахаттанып, тау етепне кайта рралганда, Мугиын 
а га м ы з  енпм еж  сурактан бастады:

— Калай, Ж1п ттв р , (^эркаралыньщ Рицасы ортаймап па, 
суы салкын шыгар? Зияда сен, Кавказда Сочи, Гаграда 
болдьщ ба? Сендерге, партия кызметкерлер1не путевка дайын 
гой — деп, мен! енпмеге тартты.

— Бугж келде адамдар кеп екен. Кел кемержен аспаса, 
ортаятын емес. Мен мунда 1968 жылы ш тд е  айында 
болганмын. Еш езгерю жок Кавказда болганым жок, 
Алматыдан аса алмай журмж — деп, кыска жауаппен 
кутылгым келт ед|, дастархан басындагы енпмеж одан ер| 
ез1 жалгастырып екетт!.

— Жассындар, ем1р калыпты турмайды. Баягыдагы 
бабаларын айткан “Асын барда ел таны б е р т  ж урт, атын 
барда жер таны желт ж урт" деп, Кавказ, Кара тец(зде 1954- 
1956 жылдары ею рет болдым. Алгашында Сочиде «Ленин» 
санаторийжде, еюншще Гаграда “Холодная речкада” болдым 
Жацагы айткан Рица кел! Гаграда б и к  таудын басында, 
каладан 25 шакырым. Соган дейж куздьщ арасын жарып 
салган асфальт жол шындагы келге б1р-ак т1рейд| Ал, б1з 
болсак мынау, 8 шакырым жерге ерлеп ке л т-ке л т , жарты 
шакырымга жете алмай, вкпем^зд! согып отырганымыз. Б1зд1 
койшы, мына Кулсекеннщ жиежнен уят бопды гой. ^аркаралыга 
жете алмай, Сырашыдан кайткан нагашысы кусап, Элеке, 
а з  де елЩ1зге айтасыз гой, Шайтанкел орнында жок екен 
деп — дегенде, кулюге булыккан Элтай да те :

— Эй, сез терелтне жупнетЩ атам балалары-ай, жен 
айтасындар, менщ нагашым, жолдын мынандай екенж бтмей 
кетт! гой, сабаз. Эйтпесе, Шайтанкелге жол сальщдар деп, 
сендерге есиет калдыратын ед| гой — дегенде, бер1м(з кулюден 
кулап калыппыз.

Осы сетте Муган да карап калмай:
— Жарыктык уш жузге енеге айткан ^араменде Бидщ 

урпагы-ай, аз де кЬ)зык екеназ, табан астындагы Каркаралыны 
таб а  а л м а й  журген адам, жер мен кектщ дел ортасына

V
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орналасцан тостагандай келд| кайдан табады? — дегенде 
кулк1двн тау да жангырыгып кеткендей болды

Эз1л1 жараскан нагашылы-жиенд! цариялар цалжактан 
квц|лд1н кек жиепн б|раз аспандатып алды да, енпмеж 
Себигпн “Сулушаш" поэмасына карай ойыстырды.

— Атацты жазушымыз Свбит сонгы квздв Сулушашьжа 
дуга ттвп , ШайТанкелге келд| двп вспгежм жок Энвб|р 
жылы 60 жаска толу карсанында Шыгыс Цазакстан облы- 
сыныи Зайсан, Курилм аудандарына барганында Курилмдж 
Керейлер Себтике Алтай тауынын шетм стем ж щ  бвлвк 
шокысын «Свбит ага шокысы" двп атаймыз дегенде Свбит 
турып, кезже жас алып

—> Казакта курмегп конагына ат м ж пзт, шапан жабушы 
вд|, кыз берт, кыз алысып куда туст  жатушы ед|. Сейтт, 
суйвк болушы вд|, Атамекеж, жвр анасы — сол анасынын 
б и т н  сыйлаган жомарттыкты, Курцлмдк бауырларым, 
сендердвн гана енш1ленд1м, — двген еквн. — Мумюн, Себен 
б1зден К|аркаралы тауын тутас деметп ме екен? — двгенде, 
тагы да 6>р кулюге кенелт калдык — Б1лет1ндер, катар 
отырганда езт-калжынга Себецнен гер! Мериям женгем1з уткыр 
ед| деп айтады.

Б1рде Кыргыз елжде Ыссык квлде кыдырып жургенде 
К,ыргыз акыны Куанышбай Мелжовтын уйждв конацта отырып 
казак лен кыргыздын туыстык-агайындыгы, ага баласы, ж! 
баласы деген салада мадактау енпме кызган кездв, Сэбен 
отырып:

— Кыргыз бауырларга Караганда, б^здер казактар 
аксуйектеум)з гой — депт1. Цурметл конагынын огаш 
калжагына ынгайсызданып калган МвлЫов

— Оный рас, Себе, б!зд1н КыР^ыз Алатауыньщ сайы толган 
Кенесарынын еппак суйектер! — депл. Екеужж арасындагы 
ьщгайсыздыкты ангара койган Мериям:

— вткенжн еж  тайып, топырак басканнын шанын кзгып 
кайтем!3, туб) 6<р агайыннын енж айырып кайтем13. Мен осындл 
Н^урызбайга тарткан азаматтарды керт, туыскан болсан 
осындай бол депм келт отыр — двгенде, Цуанышбай Мелжон 
орнынан турып келт, Мериямнын жаулыгынын швт1нен суйтп 
Манадан бер| ынгайсызданып отырган Свбен де Мериямды 
аркадан кагып, жадырап калыпты.
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Энпменщ езш-калжагы, Бжктщ ушар басынан ескен жупар 
И1СТ1 тау'самалы, Демештщ дала дастарханы, оньщ кызыл 
курен шайы. бэр|-бер1 Шайтанкелге сапарымыздын журекте 
калар асыл бейнеа болтаны ел1 еамде

Сез рет1 келгенде айта кетей1н, арага жыл салыл, 1978 
жылдын 7 карашасында Кавказ жер1не, Кара тен'з жагалауына 
тунгыш рет табаным ти т , Абхазиянын Гагра каласынын 
Куншуак" санаторийжщ дастарханынан дем таттым. Осында 

менен б|р жет1 бурын, карашанын 1-жде келген Эбд|гулдын 
Эшембеп мен ез1м1здщ кад^рменд! Мусженнщ (Муслима — 
Эилкеннщ суЙ1КТ1 жубайы, гумырлык алтын казыгы) колынан 
Кара тен1з жагзлауында казакша врулт жед1М.

Келес! 1979 жылдын 12 акпаны мен 7 наурызы аралыгында 
ем ним рет Сочидын "Зеленая роща” демалыс орнында болыл, 
Кара тежздщ онтуст1к шыгысында Сухумиден бастап, Пицунда, 
Адлер, Мацеста, Сочи, Хосто, Рица кел), Ахун тауы, одан 
эр| солтуст1к батысында Туапсеге дейж аралыкты еркж 
аралал, Кавказдын не гажайып кереметтерж кезбен керш, 
галай жержщ демж таттым. Сол жолы кайтарда Москвага 
согып, “ Бухарест" цонак уйж де (8-12 наурыз) 4-5 кун 
аялдаганым бар.

Осылайша, Мугиын агамыздын пайдалы кенесже ер 
уакытта карыздарлыкпен еске алып, рахмет айтыл келешн.

Кавкаэдан Каркаралыга, Рица кел1нен Шайтанкелге 
кайыра оралар болсак, енПме есю арнасымен Каркаралынын 
сулу табигатын тамашалауга жалгаса бермек.

Ел1м1з егемендж алып, дж1М13 бен дт1м!з кайта оралган 
аз жылдын (шЫде аруактар рухы жангырыгыл. еулие бабалар 
данкы аскактады. Осындай бупнп урпактын улы бабалар 
аруагына багыштаган улан-асыр бастамаларынын б1р| — 
Талды бойындагы Нуралы бабаннын кесенеа жанадан 
салынып, ат шаптырыл, улы дуб(р той етк1зд|, рухына 
багыштап ас бердг Ип юке мурындык болгандардын 1шжде 
ез1М13 б т е т ж  Ж акатайдын Айыпханынын, А ге д тд щ  
Касжанынын болганына барлык урпагынын перзенттж журепне 
бIз де риза болдык

Ж еттс жылдан астам уакыт кудайсызданып кулазыган 
казак даласы, соканын туренже т у с т  кул 1 кекке ушкан 
^улиелер моласы жел жылда Алланын пермежмен, адал
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журект! улдарынын жэрдеш1мен даласы ислам дж!мен 
кун* рент, меш1ттвр| мен кесенелер! Пайгамбарымнын нурымен , 
турлент сала бердк

Сондай аруак сыйлаган, урпак камын ойлаган акиык 
азаматымыздын 1лгер1с1 — Кара, Сенюбай баба урпагы 
Шакарбаев Телеубай. Талаптьщ тулпарынын узенпсЖе ерте 
аяк, салган кезжде Царкаралы аудандык партия комитетжщ 
1-хатшысы, Карк,аралы ауданынын еюм1 болган азамат — | 
Текен Кунанбай кажынын меш тн жанадан салгызды Осындай 
аруак сыйлаган абзал азаматка тек Царкаралы еи<Р1Н1н халкы 
гана емес, врю1 аруакка сыйынган казак ел1, берю! Абай елжщ, 
Семей жержщ халкы ак журепнен алгысын айтары сезс!з.

Бйздер, Актогай, Балкаш ежржде турып жаткан Тобыкты 
руы. Кунекен кажы урпагымыз деп есептейпн агайындар 
атынан Теке, езж1зге журектщ терен сез1мжвн рахмет айта 
отырып, Караменде, Кенпрбай, Сенк1бай бабалар аруагы 
жебеп-желей берсж демектз!

Нагашыларына келген жиендердщ, теркждеген кыздын. 
кайын журтына келген куйеудщ касиетн Каркаралы жерже 
арналган саяхат-сапары терннин кунге ауганда аттьщ басын 
елге бургызды.

Улкен жиенге ат мжгЫ п, шапан жауып, к1ил жиенге тай 
м ж п зт , калганымыздьщ койны-конышымызды ак батага 
толтырып, кад|рл1 агайын кимай кош айтысып, шыгарып салды 
Б|р1 улдан, б|р| кыздан туып, еап-енген уш кария, б1р меуел! 
бейтеректен тараган гулама уш дария сол б»р б1рж-б|р| кимай 
коштаскан сеттен сон, сепз жыл еткенде, 1985 жылдын 
тамызында ортак перзенттер! Демештер1жн каралы казасына 
жиналатындарын сезген жок ед|.

Улкен елде, касиетт! жерде Элтайды, кудай каласа, сыр 
бойына, Турюстан жер1не Кул Кожа Ахмет Иассы, Арыстанбаб 
жаткан бабалар елже кыдыртамын деген уедеЖ арага б|раэ 
жыл салып барып орындаган ед1м. Уеде урдюжен шыга беру 
мумк1нд1Г1 унем! туа бермейтж! занды кубылыс.

Осы туста окушынын есже сала кетелн ескертпе — 
кольщыздагы естел!к — еулет аралык жазба болгандыктан,
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шзруашылык меселес! туралы энпмелеуден шама келгенше 
сак болуды ойластырдык.

Дегенмен, ем!р С13Д1 тек енбектенудщ нетижесжде гана 
еаркейтЫ! — жаратылыстын заны. Сондыктан да, сенщ ем!рде 
вз орньщды тауып, елще еркелвп жургенщ — енбектщ аркасы. 
Халыктын, кептщ енбепнщ аркасы екенж, б|р сетке встен 
шыгарсан — ем1рден кол узгенщ

Б13 де, халык деген касиетл жардын б(р лагы есебжде, 
жагасында жазымызды етк1зд1к. Ел баскару легенде журген 
узак жылдардагы не жаксылык, не курметтщ шарапаты, 
еамщд» елщ елеген марапаты, тагылымы биж мжберлер мен 
алыс-жакын елдерге саяхаты — бер1-бер|, «Жемйн» атты 
Дегерес койын ес1рет!н асыл тукымды кенеслк 
шаруашылыктын берекв-кут тайказанынын киесжен, накты 
айтар болсак. терт кулагын тек устаган ерл1к енбектщ 
иеасжен.

Аяк алысын алгаш "Акторай’’ , “Конырат" кеншарларынан 
белж 'т, отау болып шыкканнан он бастаган шаруашылык, 
уйымдаскан кажырлы енбектщ нетижесЩде аз уакыттьщ 
арялыгында катарынан тгер| жылжып, облыс, республикам, 
ер)С1 Одакка танымал дврежеге ие болды. Шаруашылык 
б1рнеше дуркж сол уакыттагы социалисты жарыс би!пнен 
кержт, Цазакстан Компартиясы Орталык Комитетжщ, Казак 
ССР Министрлер Советжщ, Кестодактардьщ республикалык 
Советжщ жене Казакстан ЛКСМ Орталык комитетжщ ауыспалы 
Кызыл Туларымен, Курмет Грамоталарымен маралатталды.

1980 жылы ш тде айында б1здщ шаруашылыктын неНзжде 
кой тукымын асылдандыруга арналган “Цой шаруашылыгын 
еркендетудщ басты шарты — кой тукымын асылдандыру жене 
Казакстанньщ жартылай шелейт аудандарында жартылай 
биязы кылшык жунд| Дегерес койынын жана тукымы туралы” 
Одактык семинар-кенес еткен болатын. Осы семинар-кенестен 
кейж шаруашылык Дегерес койынын жана Отанынын 61рг 
атанды

Ал, ем1ржщ ен ерлеуге бастаган саналы кезенж кой 
шаруашылыгын еркендетуге арнаган, кезжде Ленин, Октябрь 
Революциясы ордендер1мен марапатталган, “Казак ССР-нщ 
енбек ан^рген ауылшаруашылыгы кызметкерГ, дала академии, 
шопан устаздарыньщ устазы, Актогайдын акиыгы — ЗМрия
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аксакал — Дегерес койынынтеклк авторы атанды. Жана сортты ■ 1 
жун етмзудщ мемлекетлк жоспары жылма-жыл артыгымен , 
орындалып, мунын ез1 кеншар экономикасыньщ еркендеу1не 
б|рден-б|р бастаушы саласына айналды. . ]

Шаруашылыктын осылайша ерквндеу жолына тускен ] 
шагында. онын жасампаз малшы-механизатор кауымыньщ да |  
данкы аймакка аян болды. Олар дала акадвмип 31кеннщ енбек Я 
внегеа мектеб1нвн дерю алып, есиетж орындап. езж т р  туткан ] 
РакымберлЫщ Акытайы. Эбвудж Белекбэйы, К,ияштын ] 
Базары, Омарханнын Сагындыгы, Нурханньщ Швкэр1ми I 
Башайдьщ Швмел1, Ракыжаннын Эбжаны, Суйгвнбайдын | 
Дуквнбайы, Кврбоздын Катайы, Бейсектщ Мед1ханы, I  
Байжуманньщ Боранкулы, Акшолактын Ергабылы, Скактын 1 
Карпыры, Оспаннын Иманайы, Шеютайдын Серюбвп, Кер1мжн А 
Мараты, Байболаттын Байтаны, Баспактын ©меж, Хасеннщ | 
Орынбеп, Онгаркулдьщ Оналбайы, Кузембайдын Султаны, I  
Баймаранбеттщ Султаны, Аханнын Бегенд1П, тары кептегвн 1 
внбвк тарландары.

Шаруашылыктын сол тустагы ерюп жопы осы жолдардьщ 
авторын 1978 жылдын 16-18 желтоксанында еткен облыстык 
партия комитетшщ  III конференциясына делегаттыкка , 
сайласа, сол III конференция делегаттары облыстык партия 
комитет1не мушел!кке сайлаган.

Егер бул курмет облыс совхоздары арасынан б|р рана 
совхоз партия уйымына тиест! екежн ескеретж болсак, ] 
бул сез жок, “ЖемшГ кеншары енбеккерлержщ абыройлы 
енбепнщ жогары багасы екеж сезаз.

1979 жылдын 6-28 карашасынын аралыгында ^ем айдап 
Батые Еуропа жер1не аяк басып, Киев, Бухарест, София 
Калаларынан дем татудын курмет! де халыктын аркасы екеЖн 
айту парыз.

Бул сапар — Болгария Халык Демократиялык 
Республикасына турист1к саяхат сапары болатын. Жезказган 
облысы бойынша 28 адамнан куралран топтьщ жетекшю — ; 
облыстык Совет аткару комитетжж жауапты кызметкер! 
Э ж 1беков Мус!Л!М болатын. Партиялыц жагынан топка я



жетекштж Актогай ауданынан жалгыз делегат осы жолдардьщ 
авторына косымша жуктелген. Толтын курамында Муст1м 
екеум1зден баска Цуат Жандарбеков — Жезказган каласы 
жогары кернеул! электр жуйесшщ бас инженер! жене Улытау 
ауданы "Улытау’' совхозы трактор бригадасынын бригадир! 
болды Куат — ез1 б|р аккейлек, жаны жайдары, адамнын 
>шI бауырына ю рт кететш елгезек Ж1пт. Ал бригадир болса, 
буйыгы, кеп сейлемейд!, ез1нше бузып-жарыл ештене 
айтпайды, кеп тындаганды унатады, аккент азамат болатын.

10-шы караша куж кешюсш сапарга аттанатын болып, 
арнайы автобуспен Киев вокэалына жеткен болатынбыз. Кешю 
конакасыны вокзалдын рестораны сыйлады.

Москва, Киев стансасыньщ тунп сагат он еюге карсы 
аттанган Москва-София журдек отарбасы Украинаньщ 
астанасы Киевтщ услмен етт , еюнил теулгкке караган тусте 
Румыниянын астанасы Бухарест каласына аялдады. Бул 
жерде жолаушылар ею сагат аялдайды екен. Б1здер тагы 
да Цуаттын бастамасымен басшыдан руксат алып. кала 
аралауга аттандык Максатымыз — каланы улгергетм!зше 
тамашалап керу, мумюндж болса, нан не су ауыз тию болатын. 
Вокзал твн*рбпнен кеп узамай-ак б|р улкен кеше бойында 
карсы алдымыздан колында кызмет папкасы бар орта 
бойлыдан би!ктеу, офицер ки!МД1, едемше келген келбетт! 
караторы ж(пт б!зге таяй бергенде, Куат бурылынкырап:

— Ассалаумагалейкум! — деп колын усынды.
— Эликемсэлем! — деп, офицер кул!МС1ред|.
Бер1М13 де жамырай се л е м д е ст , 1здеп келе жаткан

бауырымызды кездест|ргеннен артык мез болып калдык. 
Куанышы койнына сыймаган Куат б|рден.

— С13 казаксыз ба? — деп суракты тетеанен койып калды.
— Жок, мен ногаймын — деп жымиды жогалып табылган 

бауырымыз. Б1здщ одан ер« “татар екенЫз гой, ез1М!здщ 
туыскан екеназ гой” деген жалпылама куанышымызга:

— Я, ногай, татар туб1 б«р туыскандар, Б1рак б!з ногайлар 
татарлардан белектз — дед| де койды.

Будан ер| бул жерге калай келгежн сурастырдык. Жана 
бауырымыз суракка кендеу жауап берд|.

— Мен1н атым — Рабдулмелж Ризат. вкем согыска 
Москвадан алынган екен. Содан хабарсыз ке тт , 1944 жылы
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Румынияда пленде екенжен астыртын хабар алган шешем ' 
адам дэр1гер| болатын, уш -терт жасар меж алып, осы ' 
Румынияга келген екен. Бухаресте 1956 жылдан турамыз. 
Экем де, шешем де елген. вйел!м, ек! балам бар. ©3!М 
Бухаресте докторлык институт б т р д !м , жауынгерлер 
госпиталында ютеймЫ. Эйел1м елиллжте ттмаш — деп, сезж 
б|Т1ре бергенде, мен де карап калмай, “езщ^зден баска ешюм 
бар ма, казак бар ма?” — деп, кеудеме сыймай турган 
сурагымды койып калдым.

— Я. мусылман кеп, осы Бухарестщ езГнде елу мын 
мусылман турады. Орталыгымыз бар, медениет сарайымыз 
бар Аралас 3 мектеп бар. Д1ни гурвттары м ы з толык 
сакталган, ауыз бек1тем13, айттык шаламыз. Шагын мештм1з 
бар. Уйлену тойы бер! мусылман дестур! бойынша етед!. .?

Б1р тангаларлык жейт— ултжандылыктары. Елу мын 
мусылман-бауырлар б)р1мен 61р1 кыз алысып, кыз берюкен 
куда-кудаги болып, сырттан кыз алып, кыз беруге катан 
тыйым салынган екен. Мундайда санаулы уакыт тез 
жылжитыны кандай, б»з де аська сагатка кез салдык, 
бауырымыз да асыгыстау сезге араласып, уйжщ  кала 
ортасында алые екенж айтып, аздер улгермейаздер деп 
кеш1р(м сурагандай болды.

Осы кезде ешейжде сезге саран бригадирщ:
—Уакыт болып калар, б)р су 1ш т алып, кайтайык — Дву! 

мун екен, бауырымыз журщдер деп б|зд1 ерте женелд|. Б!р- 
ею келденен кеше еткеннен кейж, оюлап тастаран едем! залга 
юрд1к. Орындыкка дейж ою-ешекей. Бауырымыз б1зд| узындой 
келген кен устелге отыргызды да, жетт келген даяшы ж ттк* 
б|рденелерд| айтып б1зге карап, б!р култ алды. Содан кейЫ 
жен!л шайнамамен нан келдь емнил айналымда ортасынд.1 
денгелек кутылы келем! литрге таяу шарап болу керек, усик 
калбырлы сусындар алдымыздан орын алды Айналасы 40 
минутке жетпойтж уакытта бауырымыздьщ ак пей'тжщ  ЯК 
дастарханынан Алланьщ буйырган дэмж ойда жок жерди 
ауыз ти!п, рахмет айта тыска шыктык

Рабдулмел1к бауырымыз б1зд! вокзалга апаратын пн 
дангылга жетюзт, коштасуга руксат етжгендей сол копым 
кеудесжщ журек тусына алаканымен басып турып, он колым 1 
узына дангыл бойына созван бойы “сапарларыныз он болсын" ,



деп басын темен ид|.
Б13 де кас-кагым сетте гайыптан кездаскендей кас. гп 

бауырымызды ец мен тустщ арасында коштасуга кия а^*.ай, 
коштаспауга шыдай алмай, "елж1реген’' журекпен кезек-кезвк 
бауырымызга тартып, курен коныр жуз1нен суйе берд1к, суйе 
берд1к.

Бул сапар ез алдына ауызга аларлык есер|, жазып жария 
втер! жетерлЫ жеке хикая,

Осы жолдардын авторы 19 жылды арага салып сол б«р 
сапардын жетекила Эж1бектщ М у с т 1м1мен 1998 жылы 24 
казан кун» Актогайда Сатыпалдынын Абзалы мен М у с т 1мнщ 
жиеж Сеулештщ отау кетеру тойында кездест, бул жолы 
тесекте бастары, тескейде малдары косылган, кудай коскан ' 
куда болып, теске-тес тжст^рт, кушактаскан болатын.

1979 жылдын маусым айынын ортасында Алматыдан 
казактын каЬарманы (батыры) Касым Кайсенулы, атакты езт- 
оспак ойдын дулдул! Оспанхан Эубеюрулы, белил! акын 
Касенкан Талгарулы ушеу| арнайы \с сапармен Балкаш каласы 
аркылы Токырауын ауданынын кеншарларын аралап, 
"Шубартау” кеншарынан Жемалге Кулпешстщ 1збасары бастап 
келген болатын. КУР^етт! конактарды кеншар кенсесжщ 
партия комитет! хатшысынын кен белмесжде кабылдадык 
Батырмен, батырдын касына ерген суй1кт1 акындарына 
амандасуга келген кепш)Л1кт1н толасы б|разга дейт басылган 
жок. Ол кезде кеншардын конак уй1 жупынылау болатын. Аса 
курметт! казактын б1ртуар батыр улын казакша конак етт . 
кутуд| максат етт , уйге орналастырдык. Конактардын келу| 
туралы хабар болмагандыктан, ки!3 уй т!пп карсы алуга кеш 
болып калганын айтып, Батырдан квпшт1ктщ атынан кеш1р1м 
сурадым.

Ертенжде кездесуге жиналган халык клубтын залына 
сыймай, ауызгы белмелерге тИнен-лк турганда, аяк алып 
журетж жер болган жок. Бул — халыктын б|ртуар асыл 
перзентжщ асыл бейнесж б1р керуге, бабалар жолын куган 
батыр тулгасына бас июге ынтызар журектержщ сагынышы 
ед). Батыр агамыз халык алдында енпмеге б е р т т ,  еткенд!
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мактан етуден бой тартып, халкынын кекейжде журген ез1 
туралы ойларын ортага салып, сурактарына жауагт беруге 
тырысты.

Осылайша, Алатаудай зангар агамыздын ем сагатка 
созылган халкынын ыкылас-ризашылыгына толы енпмесж 
ержаз аяктауга, улкен маге демалыс беруге халкынан руксат 
сурадык

Кезек орак т т д | Оспанханга келгенде, езткой  акыннын 
аузынан шыккан карпы тузу, мазмуны кыныр сеэден куралган 
ер сейлем) халкын кулмден есж жигызбады. Оспанханнын 
сезжен кейж Алтай мугал1мнщ орындауымен басталган 
акыннын “Балдызым" енжщ соны улкен ойын-сауыкка уласты.

Касенхан Талгарулы болса, езжщ  “Экемнен калган 
тауларым” атты елендер жинагындагы терен журек теб1реню1н 
халкына ыстык леб13)мен жайып салып, тындаушы журтыньщ 
ак алгысына беленд|.

Мертебел! конактарга халкынын атынан ат мжпзт, шапан 
жаптык, кайыра колга туспес кымбатты конактардын курметже 
“Кексаз" жайлауында отырган атакты шопан Ракыжаннын 
Эб)жанынын уйжде туслк конакасы бердж. Кулд1райхан 
карындасымыздын кашанда бал-шекер татып туратын сары 
кымызы бул жолы ерекше баптаумен бест1Л1к кымыз 
дережесжде екен. Сырлы тостаганга сапыра куйылган сары 
кымызды “алыныздар" деген ишаратпен ем-уш урттаган 
касиетт) каНарман ага:

— Мже, нагыз казактын Сарыаркасынын сары кымызы! 
Фашистер Цазакстанга байлыгымен коса, осы сары кымыз, 
сарала казы-картасын иемденбек болды гой, атана нелет! 
—деп, тостагандагы кымызын Ым|ре жутып устелге койды

Халкына ризашылыкпен рахметтерж айткан курметт1 
конактарды Социалдын (маркум) “Москвич-412" мэшинеамен, 
Кепбайдын сары тулпарымен “Конырат” кеншарына дейж 
шыгарып салдык Цушактасып кош айтысып, кайыра 
кездескенше, б|р-б|р1М13ге бакытты кундер ттедж .

Халкынын кад|р-курмвТ1не еркж орана бастаган боздпк 
шагында Осаган дуниеден озды.

Топырагын торка болсын, халкынын абзалы!



Сол жылы Дашок екеумпз Алматыдагы демалыстын 
сонынан 5 казан куж 6«р ж е т е  кыдырып кайтуга Москвага 
уштык- КПСС Орталык Комитет1нщ №9 подъез! аркылы 
"Ярославль" конак уйжщ 1-ил корпусынын 207-ил номерше 
орналастык

Мен будан бурын Москвада ею-уш рет болсам да, Съездер 
Сарайынын Ы не кф т тамашалау сет1 туспеген болатын Осы 
жолы Демештщ орыстарга к1р1мдт1п'нщ аркасында сарайдын 
туг» б|р карыс кте м  жолшалары (дорожка) аркылы 
"делегаттарша" адымдап келе жатып, ойыма Магираштыц 
Комсомолдын XVII съезше делегат болып катысканы, дел 
осы дел!зд1н услнде аскак сез1ммен шаттык кернеген кежлмен 
ауылына, б1зге жеделхат жолдау ойына тускен шыгар деген 
болжам келд|. Магираштын Москвадан жолда^ан жеделхаты 

28.04.78 Съезд. Москва 73-835 
Съезд. Квз ССР. совхоз Жвмшинский 
Аманбаеву Зияда
Поздравляю Вас с праздником 1-мая Желаю счастье, 
здоровье, успехов в труде  и личной жизни.

Исина Магираш
Магираш болса, Цостанайлык апасы Кемшат 

Дененбаеванын жолын куып, Актогайлык, т т т 1 облыстык 
катарлары арасында тем1р тулпардын кулагында атша ойнаган 
тунгыш Туйгын.

Он жылдыкты ойдагыдай тамамдаган Магираш екенщ 
акылымен, еке жолын куып, механизатор болуга белт бекем 
буды. Сол кездеп кеншарда уйымдаскан 6 айлык курсты 
тамамдап, тракторист^ куелкке ие болды. Алгашында еке 
жетегше жеплген бала туйгын кеп узамай ез катарына 
курбыларын тартып, кластастарынан ерштестер тобын курды. 
Осылайша, “ЖемшГ кеншарында тунгыш Гулдер” атты кыздар 
трактор комсомол-жастар бригадасы ем1рге келген ед|. 
Бригада жетекилс! — ВЛКСМ XVII съезжщ делегаты Исина 
Магираш. Жетекцлге демеп дем беруил, киындыкта жебеп 
жепеуш) Исин Деулетбек аксакал. Деукен аксакал ес б т т  
енбек ете бастаганнан узык гумырын туган топырагынан табан 
аумай, мандай терт  ел и пл тн е  багыштаган адам.

Бригаданын алгашкы карлыгаштары — Смагулова Кулкен, 
Токабаева Кайыркул.
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1982 жылдын караша айынын орта шежнде Ацтвбвнщ 
Шалцарына Элтайымнын алгаш сапарынын сет! тустк Свз 
басында айтылып кетквндей, Элтайымды Шалкардагы 
кудалары курмвттвп конакка шакырып, куткежне ею-уш 
жылдын жуз! болгантугын.

Элтайымнын Шалкарлык кудаларга рвсми сапарынын 
бугыбай басшысы — Кази да. атцосшылары Демеш жене осы 
жолдардын авторы болатын Ертеректеп уагдаластык бойынша 
отарбанын жол билетЫ Балцаштан Туркестан капасына дежн 
гана алдык. Турюстаннан Шалкарга дейш кез келген журдек 
отарбага отыруга болады.

№7 Алматы-Москва журдек отарбасынын журу кестеа 
бойынша келес! кунп туск| сагат ек1 жарымда Элтайымнын 
Кул Кожа Ахмет Иассы бабасыньщ кек кумбезже кез! тустК 
Арага жарты сагаттан астам уакыт салып, абзал жаратылган 
Элтай молла касиетт! Турюстанныи еулиеажн (ргеане жетт 
дуга багыштап, зияратетп. Б13 келгенде кесене басына келт- 
кет!п жаткан ыгы-жыгы адамдар тобыры кездесе коймады. 
Тек Мавзолейдщ кун шыгыска караган улкен какпасыньщ К|ре 
берю 1шжде шокша сакалды, сунгак бойлы аксары аксакал 
гана сел кудтм !зд | б)р жола сейтткендей болды

— Ассалаумагалейкум, хазрет! Султан Кул К °жа Ахмет 
бабамыз, колдай гер т р 1М1з! Киямет жуык! — деп айкайлап, 
селем еткен кезде жанагы отырган аксакал адам орнынан 
атып турып:

— Уагалейкумассалам, кария! — деп жайган кушактары 
айкара кауышып, уш рет алма-кезек тестеры т ж с и р т  етт1 
Кос кария б(р1н-б|р1 инабаттылык, 1зеттш 1кпен курметтей 
отырып, жен-жапсарларын сурасканнан кейж аруактарга 
багышталып окылатын аятты конак молла окуга тжс болды

Шыракшы молламыздьщаты Ырзалы болды (екеанщ атын 
умыттым). Ш ыккан теп — Кожа еуленнен. Бул жерде 
турмайды екен, уакытша имамнын сурауы бойынша келген 
Туб), б|ржолата кеш1п келпс! келетжж ан^арып та калдык

Б|здщ молланын шаригат жайында сураган сауалдарына 
к1д|рместен жауап б ерт  жатты. Ал, касиетп Кожа Ахмет 
Иасауи кесенес1не жерленген Каз дауысты Казыбек би, Энет
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баба, тагы баска аргындык аруактардьщ *аб1рж сураганда, 
ол 1рктместен, олар бул мазардьщ 1ш1нде жок Оларды 
жерлейтж орын да болмаган. Ыр казде кесененщ айналасы 
би!к дуал болган, каз1р ол дуалдын «ргвс! гана ке рж т тур. 
Дуалдьщ 1Ш|, кесененщ айналасы сол арауакты бабапардьщ 
каб1р| — деп, жалпылама жауап бердг Касиетл кудык жайлы 
койган сауалга Ырзалы аксакал:

— Кудыкты е к 1 жылга тарта уакыт болды, облыс, 
Алматыдан адам дер1герлер| келт, уакытша жапкызып кеттт), 
узынкулактан есту!м, алые облыстардан ездерщ^з сиякты 
келгендер, кайтарларындэ ырым е т т  су алып кайтып, елге 
тарататын болган. Сол сулардан “ауру шыкты" деген кауесет 
таратып ж1берген. Ол олай болуы мумкж емес. Бул су — 
касиегп су гой. Менщ ойымша, суды резенке, тем1р ыдыстарга 
куйып алады да, су кепке шыдамай, б у л ж т  кету| ебден 
ыктимал. Жене тагы б1здщ казакта касиетт! суды ветрен 
адамньщ бержщ ауыз типа  келед* де, су жетпей калса, 
ауылдьщ ащы суын да пайдаланатын думшелердщ кес«р1 — 
деп туйд| ез1 ойын.

Б|з болсак, Ырзалы аксакалга касиегп Бабалар басына 
арнайы туней жатуга келмвгежм 1зд1, тек жолай согып, дуга 
етуге гана келген1м1зд|, кудай каласа, дем жазса, арнайы 
сапармен келу ойымызда бар екенж айтып, кеинр1м сурадык

Ортада жаткан Кожа Ахмет бабамыздын ктемге оранган 
бигк каб|р1не мандайымызды ти п зт , кулпы тасынан суйт, 
баба рухынан кешир1м сурай “киямет жуык" деп кош айтыстык.

Кесененщ улкен босагасынан аттамас бурын аруактарга 
арнап дуга багыштаган еркайсымыздьщ непт садакамызды 
(ол уакытта "куран" деп 30 сом беретж) Ырзалы моллага 
усыныл, аруактарга тагы б!р аят окуын етж д т. Аруактар, 
эманда, жебеп, желей береж!

Кешю сагат 6-дан 15 минут кеткенде 613 отырган "Андижан- 
Москва" журдек отарбасы Цызылорда. Аралды бетке алып, 
орнынан козгалып кегп. Осы кезде Элтайым аяк асты кулюге
бупыгып:

— Жанагы менщ мундасымньщ (Ырзалыны айтып отыр)
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б)здщ Актогайдан келгежм1зд|, менщ Боранбайдыи жиеж 
екежмд! аунытпай таныганына тангалып отырмын 1Шркжнщ 
мергеж-ай — деп кулк(сж ерен басты. Элтайымнын екес) 
Мацажаннын шешеа — Байдеулеттщ кызы Макажаннын туган 
нарашысы, Элтайымнын улы нарашысы Байдеулет атан болып 
келедг Ал Боранбай болса, осы Байдеулет бабаннын урпары. 
Аккежл, анцау, езт-калж акка  кетер!мд| адам болса керек.

Елужшг жылдардын аярында, алпысыншы жылдардын 
басында Байдеулет Ошакбайдын Жиынбайы (Нестбектщ екеа) 
Кожагул атаннын б|раз аксакалдарын ертт, Турюстанга, Кожа 
Ахмет бабаннын басына зиярат е т т  кайтканда, касиетп 
кудыктан су апарып, елге б|р касыцтан улест1рт ауыз типзгеж 
бартын. Элтайым Боранбай магашысынЫн атагы мен сол 
Жиынбай нагашысынын “земзем" суын улеспргежне кулген 
екен.

Кызылорда каласынан еткеннен кейш, жалпы едет 
бойынша жолаушылык устелге, кеиш аска отырдык 
Отарбадары жолаушынын “ыстык” тамагынын деж шай болып 
келед|. Жасалган дастарханнын дел ортасына. жука ак 
каразра едемтеп оралран шелмект! койып жатып Дашок:

— Элтайым, (Дашок жиенж осылай атайтын) жана касиетт! 
бабамыздын басында болдык. аруактардын топырагын сипап, 
"АллаИу акпар" айттыныз, касиегп кудыктан су ауыз тиюге 
жабык болды. Сонсон мынау “аккайнарды" — жуз1м суын 
баба басынын сусыны гой деп, Турмстаннан едеж алдым —
ДвД1.

— Пай-пай, КУлсаттын баласы-ай, екеннщ асынын 
мадактауын асырып ж1берд1НР0й, болмас, Алла кеилрер, б|р 
мшкене ауыз тиейж — деп кулдг

Баярыда сарт айтыпты дейтж енпме бар.
“Сарт: — осы казактар бешшке бара ма? — деп сурапты 

Сонда, молла турып: — жок бармайды, тек босагадан 
сыралайды — дептГ Сонда сарт турып: — казак сыралады 
дегенше, к!рд1 десеншГ дегеж ойына тускен осы жолдардын 
авторы 200 грамды кырлы стаканды ак кеб1пн асыра теплтт, 
Кулсаттын жиенш1н колына устата бергенде:

— Демеш, мен баярыда айтпап па ед1м, “Елеген мен 
Зиядадан жаиын калмас” — деп, б|р култ алды да, бос 
стаканды дастарханга коя салды.



Ертежнде “Сексеут” стансасынан еткеннен кей!н ертенгтЫ 
шай 1Ш1Л1П болып, жолаушыньщ ермеп — газет-журналга кез 
жупртт отырганбыз. "Ара'' журналынын орысшасы “ШмельдГ 
окып отырган Демеш ацырын гана меж туртт, журналдын 
бетждеп ею адам б|р шелмект! белш 1шт отырган, уишнил 
адамныц т!зерлеп намаз окып, цолын жайып, ею кезжщ 
артына, аракка карал отырган суретж керсетт, кулейж деп 
куле алмай отыр екен. Суреттщ астында “Не спеши мулла, 
молись, Ваше доле оставим” деген жазуга кез!м тускенде, 
менщ Де кеудемд! жын-шайтан кеулеп кет(п, журналды ашык 
бепнде Элтайым алдына коя салдым. Молла орысша, казакша 
сауатты болатын. жазуы да мердей едем1. Есепке жуйр1к, 
жан-жакты емйршец жан ед1. Журналды колына алганнан кейЫ, 
суретт) ебден керт, жазуын окып шыкканнан кейж:

— Мынау нагыз мен гой. 1Шрюн, “уюметтщ курыгы узын" 
деген осы гой, узын ж т т  тунде звондап айтып койган екен 
гой — деп кул т  жатыр.

Осы куж кешке карай, ел орынга отырар шакта журдек 
отарбамыздын жол с е р т  — кызымыз Шалкар бекетже 
келген)М13Д1 хабарлады Жол семкелер1м»зд| алып, тусуге 
беттеп есжтщ баспалдагына Элтайымньщ аягыньщ тигеж сол 
едк ею ж т т  ею жагынан Т1к кетерт алды. Б13 касиегп Шалкар 
жерже канша барганымызда станса басынан жастармен 
кауышатынбыз. Бул жолы Берден Шерипасымен, Эбуали 
Тыныштыкбай, Бекей, Цаламкас, Аманкос-Зибалар жинала 
келт, Актогайдын молласын алдынан шыгып, кошеметпен 
селем берт, ата салтымен кушакка кушак айкасып, теске 
тес т ж с л р т т  карсы алды. О с ы б |р  он шакты куннщ 
айналасындагы Элтайымыздын казак жержщ  орталык 
ю ндтнен шыгып, онтуслк батысын тутастай аралаган 
сапарындагы ата-бабалар мекежнен кергендер! мен алган 
гибрат-тагылымдарына Шалкар елМн агыл-тепл сый-курметЫ 
косьщыз Элтайымнын ез сез1мен айтканда, “бул б*р кудайга 
теуба дейтж гумыр 1шждеп дей журетж кымбатты гумыр 
болды". Аттанар алдында Актогайдьщ молласы:

— КУРметт! халайык, менщ сендерден керген енеге- 
улплерще, береке-б|рлжтерще, агайын-туыстыктарына, сый- 
Курметтерще юшкене журепмнщ рахмет! тапшылык, алгысы 
азшылык етед|. Сондыктан мен Алладан ттеп, барша халкыма
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ортак ац бата берейЫ — деп, отыра калып колын жайып:
— БисмиллаНи - рахман - рахим!
Уа, жараткан ием куд*рет,
Ак ттепмГзд! езщ кабыл ет!
Эр шаныракка Пайгамбар берекесж берсш, 
Эркайсысына Улыкпан ек1мнщ жасын берсж, 
Халыктын 1ргес1не амандык берсж,
Ел 1МН1Ц ул-кызына адалдык берсж! 
Бервке-б|рл1ктер1Н13 бузылмасын,
Агайындык сыйластыгымыз узтм есж !
Эр 1сте аруактар ондасын,
0м1рде еш жамандык болмасын!
Бак-мертебелерщ биктеп,
Б1р Алла баршамызды колдасын! Эмин! — дегенде, 

барлыгымыз да “кабыл болсын" айтып, бет1М13Д1 сипадык 
Шалкардан Актебеге телефон согып, Капыш агайдын 

отбасыныи амандыгын б1лгежм1зде. Капай Элтайымды конакка 
шакырып, “Иакыпбек аганыздын сыбагасын ауыз тит кетщ13”
— деп, (Накыпбек молла Капыштьщ екес!) жатып жабысты.

Моллекен баласыныч етЫ|шж аяк асты ете алмай. 350 
шакырымдык жолга тагы да белд| бекем буып, кудаларымен 
кимай кош-кош айтысып, Актебеге аттанып кетт1. Актебе 
шаЬарында ею кун болган Элекен баласы Капышты кушактап, 
немерес! Жанна мен неменелер! Айнур, Энуарлардын 
мандайынан суй т  маукын басты. Каланы аралап, кермеген 
жердщ демж татты.

Енд| б»з Актебеден Караганды каласына самолетпен ушуга 
Москва-Актебе-Караганды-Алматы багыты бойынша ушатын 
рейске билет алдык. Капай екесже шапанын жауып, беркЫ 
кипз1п. курметпен сый-сияпат жасады. Мундай сый-курметтен 
мен де кур калмадым. Эбд1раньщ тубже сактияндай сактап 
орал тастаган 16-шы деп аталатын косауыз мылтыгын сыйга 
тартты.

1983 жыл — Казак КСР-1 Минстрлер Кенеанщ 1973 жылгы 
кыркуйек айындагы Каулысымен уйымдаскан “ЖемшГ 
кеншарынын вз алдына шакырак кетеружщ он жылдыгы.
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Он жыл 11шнде “Актогай", “Кондрат” кеншарларыньщ 
жекелеген мал фврмаларынан мал, техника, адам куштер!мен 
гана бел1Н1П шыккан шаруашылык кеншар халкынын катты 
колдауымен, кажырлы енбектер1нщ нетижесжде улкен ерлеу 
жолына туст! десек, ештенеж де косып, артык айткандык 
болмас. Алгашкы б|р-ек1 жылдын, езжде-ак кеншар орталыгы 
Нуркен селосы жана жерден, бурын ат аркандайтын казык 
та кагылмаган, сары даладан бой кетерд)

Даналар айткандай, “Иг1л1ктщ ерте-кеил болмайды' екен. 
Арага он жыл салып 1993 жылдын караша айынын 4-5 
жулдыэында "ЖемшГ кеншарынын 20 жылдык мерейтойы 
дуб|рлеп етт1,

Ауылдын 20 жылдык тойына аудан облыс, республикадан 
курметт! конактар кеп шакырылды. г

Тойда Алматыдан келген бурынгы Караганды, Жезказган 
облыстарын жиырма жылдан астам уакыт баскарган, кезжде 
"ЖвмшГ кеншарына кенже улындай буйреп бурып туратын 
Хамза Бижанулы Жумабеков, казак ауыл шаруашылыгы 
институтынын процессоры, гылым докторы Телеухан 
Садыкулов, узак жылдар Балкаш калалык партия комитетжщ 
б 1р1НШ1 хатшысы болып кызмет аткарган, Республикага 
танымал. кезжде Балкаш каласы мен Актогайдын камын 
б|рдей ойлаган Жуже Эбугалиев сиякты курмегп конактар 
куттыктау сез алып, жемимлжтерге, аудан халкына амандык, 
зор денсаулык, бакыт ттед).

Актогай сиякты берекел! аймактьщ тун^ш  Генералы Совет 
Малгаждарулынын езжщ аса жауапты да, ауыр кызмелне 
карамастан туган топырагынын сел куанышына кустай ушып 
жету) — халкын тойга-той уласкандай, ауылынын улкен- 
кIшIсIнIи куанышты журектерже кызыкка кызык косып, б»р 
кетерт тастады.

“Суйер улын болса, сен суй,
Суйжерге жарар ол” — деп, улы Абай дел осы Себендей

перзенттерж айтса керек.

1983 жылдын жвлтоксан айынын сонында “Кеншокы" 
кеншарынын партия комитет! хатшысы Жолдыбек Кулейменов,
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Агадыр ауданы “Акшатау" кечшары партия комитетжщ 
хатшысы Социал Жаксыбеков жене осы жолдардын авторы | 
ушеу| туыскан ^ыргыз Республикасынын “Ыстыккел" |  
санаторийжде кезекл демалыска белжген 61р айды б)рге ' 
етюзген болатын.

Жолдыбек — жас жагынан темендИ болганмен, енбек < 
жолы жагынан б|рде шгер|, б|рде тенест, т«пт1 ерттестИ  | 
жагынан “ курдастыгымыз” басым болып, жиырма жылдан 
астам уакыттан бер* “сыйласымдык кемесжщ1* ескепн б)рге 
е с т  келе жаткан абзал дос.

Социал болса — жаратылысынан биязы, тумысынан 
м ш тейш , улкен-к1ш(н1 б|рдей устайтын елгезек жан. 
Осыларына байсалды вцпмесж, ез юЖе гскерл^гж косыныз, л

Ыстыккел, Шолпаната — мумкждИ келген жемигатка б|р 
барып демалуга болатын, Алатаудьщ шырша жамылган 
саясында керер| кеп, берер тел1м! мол тарихи елке.

Шолпанатада, Ыстыккелдщ жагасында улы Мухтардын 
ем1ржщ соиры кезжде турран, б^рнеше шарармаларын жазган 
б1р кабатты уйж  улы адам ез1 кайтыс болраннан кейж 
Кыргызстан жазушылары Одары Мухтар Эуезовтьщ 
муражайына айналдырран. Муражайда дананыи барлык 
заттары, б ур ктн е  дейж сакталран, тамаша! Б1рак, уяы 
жазушынын 64 жылдык ем1р жолына 6 белме таршылык етт 
турраны акикат. Соган карамастан, Кыргыз арайындарра 
ушеу1М!зд1н ыстык журепм^зден шыккан рахметке толы ак 
алгысымызды Социал муражайдын кундел1к дептерже 
колтанба е т т  калдырды.

Демалыстын мерз1м1 аякталып, 1984 жылдын каитар 
айынын 20-21 жулдызында ГПшкек каласын аралауга 
аялдаранбыз. Кыргызстаннын ЦК-сынын жеке конак уй! бер! 
санаторийдепдей тепн.

Келген куж кешюсж калтамда адрес жазатын капшыгымп 
карап отырып, осыдан 5-6 жыл бурын жазылган 42-56-30 сандм 
телефон нем!рлерж терген ед1м, ер жактан «С1зге Капан кер«к 
пе?» деген егделеу ейел даусы е с ттд г  Телефон кулагыни 
Капан аксакалдын в31 келд|.

«Ассалаумагалейкум!» деп селем б ерт аты-жежмд! 
айтканнан-ак, б|рден танып, «Сен Тобыкты Шаха едж гой, 
осы» — деп, одан эр| ел-журттын амандыгын сурауга кеш!п
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кегп. Амандык соиынан ертен туею б!рде цонакка кутетжж 
айтты. Мен касымда ею жолдасым барын айтып, «рахмет!» 
деп ед1м, Цапан аксакал «ез1м!здщ елдщ жтттер! болса ттт! 
эйбет болды, енПмелесем1з» — деп, куанып калды

Ж!пттерге ертен сагат б^рде Цапан аксакалдын уй^не конак 
болатынымызды айтканымда, екеу) де онын юм болатынын, 
кандай жакындыгы бар екежн б1ЛГ(с1 келген сурактарды 
молайтты. Мен болсам, тек «куда боламыз» деген жалпылама 
жауап берд1м. Жолдыбек отырып, Цапанный экесжщ  атын 
сураганда, «Бокай» деу^м мун екен, «бул юа б 1зд|ц аталас, 
жакын агай болады» — деп, кел!ншеп ул тапкандай бетер 
куанды.

Мундайда казакша жол-жоралгыны жаксы б тетж  Жекен 
женгесже арнап кейлек-жаулыктарын ез1рлеп, дел керсет1лген 
мерзймде такси келИмен ГИшкек каласыныи (ол кезде Фрунзе) 
10-мелтек ауданындагы 37-уйдщ 43-петер1не сак вте туелк.

Уй иес! улкендер1мен амандасып, таныеканнан кейж 
Жекен (Жолдыбек) билж т !зпнж  ез колына алып, ага- 
женгеамен кайыра кушактасып жатты.

Цапан аксакалдын туган апасы, б1здщ шешем13 Зупия 
1977 жылы Алматыда дуние салганда конагасыга елден 
агайындар барган болатын, Б»з Цайыр екеу1М13 Акшатаудан 
жеткен болатынбыз. Бауырынын конагасына Цапан аксакал 
ГМшкектен келген екен.

Б1зд1н Цапанмен кудалык таныстыгымыз дел осы 
«жаксынын шарапаты мынга» деген тулпардын )3). ею б1рдей 
жаксынын саркытын 1шкен касиетп анамыздын конагасынан 
басталган ед*. Ею б!рдей жаксынын саркыты деп астын сыза 
кврсетт отырганымыздын ж е т  белек.

Анамыздын шыккан теп, теркМ  ©темю-Токсан-Сарым 
руы, Сандыбайдын Бокайынын кызы.

Анамыздын келж болып келген жер!, алгаш ана атанып 
ак жаулык жамылган ел1 Тобыкты 1ш!нде Шахаулы Цараменде 
бидщ Дуйсекес!н!н Молдажан, Молдажаннан Цикым, 
Цикымнын Серюнщ Нурланы — кол устасып косылган ер|.

Сез басында ездер^зге  таные болгандай, Кепбайдын 
жолдасы Аккыз (М угтам) шешем/э Сер/ктщ улкен кел1Н1 Зупия 
анамыздын туган абысыны болып келедГ Нурлан болса, 
Кепбайдын туган ж ю . Кепбайдан — Эбд^раш, одан Рустем,
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К,асым. Нурпаннан — Токтар, Сапар. Токтардан — Ш ыншс, 
Алмас

Ендеше Зупия анамыз келген жержде де тепн адамдардын 
саркытын 1шпеген1 хац.

Токтар дунивден ерте ке гп . Ол кезде мен ауылда 
болмагандыктан, топырац салуга бара алмай, елж1реген 
журектен:

«Алма-Ата 79 
Кремлевская 72, кв. 59 
Сериковым.
К ы м б а т т ы  Рима Шыцаыс Вер/м/зге к,ад1рл/' 

Тоцтардын, арамыздан м езгтаз ке ту  ауыр цайаысына азалы 
сез/ммен ортацпыз.

Кы м батты  бауырдын, топырааы торка жатцан жер< 
жайлы болсын!

Алла улдарына узак, бак,ы тты  аумыр берс/н! 
Аманбай вулетI.»  —

деген азалы жеделхатпен жубаткан ед1к.

* * *

Окушы наэарына алдын ала эйтылгандай, 1985 жыл осы 
жолдардын авторынын жануясына жайлы жагдай жеттбеген!
МЭЛ1М

1952 жылы 18 жасында Алладан ак ттеумен кетерген 
отауыныи адалбаканынан алтын дщгеп атанган, 33 жыл 
косагымен коса агарган, 9 ул мен кыз мепелеген, халкына 
кад|рмен Дэшок депзген шагында, 52 жасында, ем!р тер1не 
енд| аттаран кезжде, бакыт баспалдагына ерлеу устжде аяулы 
жан, мей|р1мд| ана — Демеш ем^ржщ улкен бесжжде ерте 
кегп арамыздан.

взж щ  де устанган кагидасы, урпагына да айтар есиеи
— б|реу гана болатын. Адалдык — имандылыктын туткасы. 
Таза жур, жолдас-жораца, агайын-туыска адал бол. ©Т1р1К- 
есек айтпа, урлык жасама, конакка кабагьщды шытпа, 
барынды аяма, жок болса, шын пейт!НД| аяма — деп отыратын 
ед|.

Халкынын Демеш деген азан шакырыл кой^ан атын еэгвртт 
«Двшок» деп атаулары да осындай журепнщ жумсактыгы,
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жанынын тазалыгынан туган халкынын асыл багасы болар
Сол кезде Улытау ауданында аудандык партия комителнИ 

1-хатшысы болып кггейтт СагадатЖапабайулы бауырымыздыи 
б1зд|ц ауыр кайгымызга ортактасып ж1берген жеделхатын 
келлре кеткенд! лайык, деп кердЫ.

Т Е Л Е Г Р А М М А

из Улы тау №62 А кто га й  с/э Жамшинский
8 08.85 Срочная Аманбаевым

Просим глубокое соболезнование по поводу без временной 
кончины горячего любимой дорогой для нас всех уважаемой 
Дамеш Желаем Вам Зеке и близким крепкого здоровье долгих
ле т  жизни.

С.Дюсебвков.

Цудайга тэубашылыкпен айтар болсак. Демеш уш отау 
кетерш, 6 немереане ерж тидг Салтанаты мен Нурболатына 
жумсаган межр! елшеуаз ед|. Бул екеужщ де аяулы эжеЫне 
Алладан ттер  жаксылыгы шекЫз шыгар. ©Йткеж, вжелер|Жн 
маэарына койган кулпытастагы ойылып жазылган елей 
жолдары солардьщ журек сагынышын айтып тургандай: 

Сылдырап мей1р1м — булагы,
Жайлаушы ек мунсыз жагасын.
Жалганнын жалгыз — жумагы —
«.ушагын ед|-ау анашым.

Осы б(р 1985 жылдын жазы мен 1987 жылдын кектем1нщ ' 
аралыгы от басына, балаларга онай болган жок

Атакты Акан сержщ мына б1р елен жолдары адам бм!р1нщ 
осындай сел шепжске тускен шактарына арнап айтылса керек. 

«Жер жаксысы б тж е р  кыс келгенде,
Келдщ кер«1 кержер кус келгенде.
Агайын-достын сыры ашылар,
Басына киын-кыстау 1С келгенде» — деп.

Бурын-сонды да, осы заманда да ешюм агайын-туганын 
канжыгасына байлап журмейпж сиякты, б«з де вм1р жолымен, 
кун керю камымен, медениегпрек айтканда, кызмет бабымен 
туыстан ертеден шалгай журд!к. «Туыстын ДОС бола алмауы
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м ум к!к ал дос эрдайым туыстай бола алады» деген 
В.Франклиннщ есиетнамасы ем|рден дэлелдежп алынган 
тужырым екежне, осы ек( жылдын 1Ш1нде б1здщ жануямыздын, 
осы жолдардын авторынын басынан кешкен ем1р агысы 
дэлелдейд!.

Ту бастан, 1974 жылдан не жаксылыкты, сел режшт! б«р 
шатырдын астында б|рге белю т келе жаткан Цакабайдын 
Елегенжщ жануясы езгеден ерекше екежн айткан абзал.

Алгашкы айлардан коныска коса конган, бурыннан туыстай 
болып кеткен Атабайдын Тасболатынын жануясынын жас та 
болса ужым-енегес!, тел 1м-тэрбиес1, енбекиллд!ктер| 
айналасына улп боларлык.

Цызмет бабымен жеттЫнил жылдардын сонында керил 
болып коныстанган Цутжаннын Разиз! мен Орынбасар карындас 
туралы жолдастыкка тэн, кияметтей керцллЫке тэн айтар 
енпме де ж е ткт кт !, жануямыздын атынан жолдар рахмет 
те жетк1Л)кт1.

1986 жылдын тамыз айында Гали мен Гулжанатгын отауын 
кетерт, тойын етмзу;

1987 жылдын мамыр айында Алланын жазуымен 
балаларга ана болып келген Цанашты «Царатал» кеншарынан 
келш кылып тус1р1П, касиегп карашанырактьщ юлтж тапсыру
— керцллердщ уйткысы Орынбасардын енилсже тиген ед!.

Осы жерде Ш алкжз акыннын мына бф шумак 
есиетнамасын келт1ре кеткен орынды сиякты:

«Б«р жаксымен дос болсан,
Азбас-тозбас тон етер.
Б|р жаманмен дос болсан,
Кулл! елге кулк! етер». (Шалки1з).

Жэмил елжщ, Нуркен ауылынын б|р шанырагын былай 
деп белетж, б|р жануясын былай деп жекелейтж еишм жок, 
баршасына карыздарлыкпен басымызды и!п, журепм!здщ 
терен^нен рахмет!м1зд| айтамыз. Адал журекпен сол 61р кундер! 
«Азбас-тозбас тон еткен» абзал жандарга журепм1здщ ак 
тер! эркашан ашык.

К,анаш жаратушынын жазуымен Демештщ орнына от 
басына уйткы болып келген кектемде кепт! керт, жиганы мол- 
дария, айтканы уе ж т , аузы дуалы-кэрия З ке н  аксакал 
сэлемдесе келгенде:
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— Зияда-Канаш карактарым, мынау 61 р Алла онрарып, 
сет» болган жумыс екен. Мынау, касиетт» Карекеннж б»р 
шацырагы гой, кудай кур тастамаран. Демеш маркум 
Карапайым, (сш-бауырына ю рт туратын шаруакор адам ед», 
иманды болгыр. Мынау К,анаш та б»раз ем1рд| керд». Демештщ 
ез! кусаган бул да шаруакор жан. Алла ез1 мына аруакты 
босагага осындай жандарды жазып тур гой, бакытты ем1р 
болсын — деп, ак батасын берд».

«Б1рлест1кке» кеш1п келген 1970 жылдын кузжде 3!кен 
аксакал касында Тетжен бар, арнайы «коныс аман болсын» 
айта келгенде шай 1ш т отырып, энпме устжде айткан нлепн 
Демеш «кырыктын б|р| — кыдыр» деген деп, ырым е тт , 
аузынан тастамайтын ед|. (Ол кун1 бул жолдардын иес» уйде 
жок, 'с сапармен ^арагандыда болатын).

— Карагым, мынау Карекеннщ урпа^ынын дастарханы 
рой, берекенщ иа бар екен, береке-кут деген жаннын бер1не 
жолай бермейд». Сондыктан, кут-берекелерщ арта берсж, 
коныстарын аман болсын, эумин! — деген екен, аруак жанаган 
кад(рл1 кариямыз.

Расында, кеменгер ата-бабаларымыз «кырыктын б|р| — 
кыдыр» деп осындай данагей карияларын, журеп хат, кеюреп 
шеж1ре агаларын рана айткан рой.

1989 жылы кекек айынынортасында Жезказган облыстык 
Партия комитетжж Лекторлар тобынын жетекила Эубемр 
Ахметбеков бастаран курамында облыстык партия комитетжж 
нускаушысы ем лекторы Близнаков бар, облыстык оку 
бвЛ1мжен, облыстык Совет аткару комитетжен, Улытау 
аудандык партия комителнен барлыгы жет1 адам комиссия 
келт «КПСС XXVII съезж!н шеилмже сай Акторай ауданы 
«Жэмил» кеншары партия комитетжж енбекиллерге атеистж 
тэрбие берудеп жумысы туралы» облыстык партия комитетжж 
26 мамырда болатын бюросына кужат дайындаран болатын. 
Комиссия табандаган б!р жет» ж урт, кеншар орталыгынан 
бастап терт бел!мшеде болып, адамдармен энпмелест, уш 
мектепте окушыларра 24 сурактан туратын анкета таратты, 
елд! мекендердеп мазарларда болды

Ыр сезбен айтканда, «Алланын вс1не, джге карсы карулы 
кетертюке» жан-жакты дайындыктын акыргы байкауы сиякты 
ед|.
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Облыстык, партия комитетжщ бюросына журетжнен уш 
кун бурын туамде «облыстык, бюрога М.С.Горбачев цатысатын 
болган екен, б)рак Израильдьщ устЩде Горбачевтьщ самолетж 
Израильдыктар атып т у а р т т г  Горбачев аман калган екен, 
ею аягы у п л т  ке тт , соган кайыра аяк салуга Ленинградка 
экеттт!»  дейд| б1реу.

Мен не туе екенш бтм ей, болжай алмай, тек обкомньщ 
бюросы «колайсыздау» етед|-ау деп ойладым.

Осыган уксас туе 1962 жылы Н.С.Хруше,этщ такта 
отырганында ке р ж т, жыл жарымнан кейж дел ке л т  ед|

Бюрога кеншар директоры К,ауаз Мукажанулы екеум1з 
катыстык. Кеншар партия комитетжЩ обкомнын бюросына 
берген есеб| жобалы болып, журекорнына туст|, кемилл1пм13 
де болмайтыны зандылык

Осы бюродан кейж дуниенщ ЮЛТ1 кер| бурылып, Алла 
оцгарып, Д1Н1М13 бен дт1м1з устемд1к алып, менЩ есеб1м мен 
Михаил Сергеевич жайына калды.

★ * *

Адам шыр е тт  дуние е стн  улан-байтак Жер-Анамыздьщ 
ез1не буйырган ес1к пен тердей жазирасында гана ашады да, 
ол пушпакты касиеттеп «юндИмд! кескен, юр1мд! жуган жер1М» 
деп журепне уялатады. Жер шарындагы барлык ленде туган 
жер1не журек тержен орын берер болса, алып Жер-анамызда 
оймакка шаншым жер калмас ед|-ау.

Керпетай мен Нуртай баурайы, Сарысандык пен Тесштас 
сайлары, Царабие мен Тем1растау ойлары, Сарытоганбай мен 
Оралбайдьщ кьирлары — бэр1-бер| Цуланшы, Шаха бабанньщ 
кейжп уш эулетже касиегп ата коные, кжд1к кескен кад1рл1 
мекен. Балалык бал деурежм13 замана жуп канша киын болса 
да 6(3 уипн «тэтпл1кпен» еткен, ауыр енбекпен есейт ер жеткен 
жазирамыз ауылдан аз да болса да шалгай журсек те, кезден 
таса болса да, кентден б|р сэт шыккан емес. ©йткеж, касиегп 
Царабие м*эн Тем1растаудьщ ак булагынан экем1з аттарын 
талай суарган, аналарымыз талай ке л т  су алган. ©йткеж, 
кен койнауында мэнплжке тыныстап ата-бабаларымыз, ана- 
бауырларымыз жатыр.

Керпетай-Тес1ктастан бастау алатын Царатал езенжщ ер
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тесжде Ебеоиден (К,уланшы) Мэмбвт, одан Дуквн, одан 
Мырзахан, одан Турлыбектщ К,ырбасыныц К|озыкурец|, 
Тайкуреи! жатса, сэл етеккв ойыссак, Жазылбек-Кулжамбек 
экелерщ, осы езвнд| жагалап, твмен карай агыс бойымен 
сапарынызды жалгастыра бер»и«з, бетщ!зд| батыска берт 
Чапай ауылына жете улкен корымда Епмбай, Маймыш, 
Квнжебек, Нурымжан, Эйнек вкелерщ, Балжан, Эзиха, Квжвк, 
Мэкежан шешелерщ, Амангвлд!, вмен тагы баска б)рнеше 
еке-шешелерщ мен ага-бауырларын жатыр. Б е р т  атау 
мумк1нд1г1 болмагандыктан, Алладан, аруактардан кеилр1М 
сураймын?!

Курмегл окушым, езеннщ осы кабагымен аяндап, ауыл 
ортасына таман келсен!з, Айтбай мен Меликенщ, Жакыпбек 
пен бэйб1шестщ мазарындагы аруак урпактарына дуга 
багыштап, темежректе Шайкы, Сагатбек, ^адиша 
маркумдардын тен1репндеп аруактар рухына «АллаИу акпар» 
айтасыз.

Ауылдан темен бграз узаганда Царабие езеншесжщ 
Каратал езенше куйылысындагы денд| халык «Омаш басы» 
деп атап кеткен, Бул жврде Аксак атанньщ (Майдамша) 
Сатыпалдысынан-(Сэмбет) — Есдэулет. Есдеулеттен — 
Шегенбай, одан Тумабай (кайтыс болганда тусына 60 кекала 
бас атан байлайтын атакты, аруакты Тумабай осы). 
Тумабайдан — Ттеш , одан Омаш. Сол Ттеш  пен Омаштьщ 
би1к кумбез! тур. Омаш, Ттеш  мазарынан темен карай улкен 
корымда жаткан аруактардын бэрт аттарымен атауга мумтнднс 
болмагандыктан, аттары аталмаган аруактардан кеилр1м елне 
отырып, бул жердеп — Маймыштын анасы К,атыкей, 
Камбетбай, Сейнбек, Ыбырай, Биб1жан, Акжолтай, Жекен, 
Рухия, Дарига, Сэдуакас, Акмаганбет, Кабдолла, Кэр1бек 
жене езеннщ куншыгыс кабагындагы Эж!кей мен Салиха 
маркумдардын аруагыньщ рухына б|'р дуга багыштаган жен.

Сарытоганбай, Торак булагында жаткан Цазыкей 
екелерщмен Чапайда жаткан Сисабек, Сэбила аналарына да 
Алладан т те к  ттеп , «Аллаху акпар» жасауды умытпаган 
абзал. К,удайдан рахмет, пайгамбардан шапагат болсын! 
Эумин.

Курметт! Баба еулетжщ жана урпагы, он сапарынызды 
Абыздын Караталыньщ агысымен жалгастырар болсаныз
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«Царатал» аулында ем жагалаудагы калын мазардан Турсын, 
Адамбай экелерщжн, Дэжш, Ви6)гайша, Жанлыс, Эм1ржан 
шешелерщнщ, Э61лкэд1р агаларьщньщ кесенеане кездесеси 

Одан эр| агыс бойынша 20-25 шакырым твмен жылжысаныз 
Нуркен ауылы шетЖде Демеш пен Байыздын кумбез|йе келеаз.

Жемил атанган улкен езеннщ арнасымен тары да 50-60 
шакырым сапарьщызды жалрастырсаныз, Алматы-Астана жолы 
бойында К,арамендеулы Сер1к бабанын мазарына ат басын 
лрейаз (бурын жазылган). Осы улкен жолмек.Карарандыра 
карай 35 шакырым жэне журсе^з, Акшатау кенЫнде мэнпге 
тыныстаран Ыбырайым-Темш, Оразхан, Тыныштык. Онал, 
Шайза, Акберген, Сырым, К,азына, Упвш, Мэжж маркумдар 
жатыр. Цулпытастарын сипау мждетщ

Енд| сапарымызды 613 ушж Мекке сипаттас Акжарыктан, 
Сэд|ркожа, Бабан бастарынан бастасаныз ата-бабанын 
еткежмен тережрек туйс|нерщ|3 сезс1з. Бул жерде К,араменде 
би арасы Орманмен, Келте, Бэйдегелд!, Жолдыгара атты уш 
баласымен менпге тыныстаран (баскасына мжежат ету 
мждетщ).

Токырауын агысынын Сеуле аулында Айтмаранбет, 
Туменбай екелерщ бейб1шелер1мен тары баска Ллеукорларьщ 
дура дем етт жатканын умытпандар.

Аудан орталырында кеп корымда ©жет ежен Совет 
немерес1мен, Сембай, Акымжан шешелерщ Кулилкеж, 
Кепбосын, Байбосынымен жатыр.

Цурмегп окушым, Токырауынды арысымен жаралап, 65 
шакырым Актумсык, Акжарра келдЩ1з. Бул жерде Мошекен 
басы атанатын улкен корымда Домбай атамыздын тежрепнде 
К,айназар, «.ыздарбек, Аманбай, Райымбек, Жуже, 
Эд|бектермен б)рге бакира мекендеп жаткандарды тепе атаура 
мумюн болмагандыктан, рухтарынан кеилр1м сурадым.

Дел осы Акжардан батыска карай 20-25 шакырым Царакия 
кайканында К,арамендеулы Туыс батыр жатса, шырыска карай 
25-30 шакырым жерде Балкаш-Шубартау кетерме жолы 
бойында К,арамендеулы Дуйсеке би мэнплжке тыныстаран. 
Бабалар аруактары баршамызды жебей береж!

©зен жагалап Нарманбетакынга дура барыштар болсаныз, 
К,арасу бойында жаткан Бактыбек Моншакбай, Шортан, 
Илеукабыл. Клараны еске алуды умытпаганьщыз абзал
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Тоцырауын жагалаган узын жолымыз К,онырат кежшжде 
Сламбек, Асылбек, Айтбай, Кулипм, Жамила, Сакып, Разац, 
Марат, Сакып, Разакберл!, Тен^збай жане аттары аталмаган 
рухтарга согып, Жумагулда Данибек, Манкыбай, Зейнел, 
Ттеухандарга дуга е т т , Карамурында Эб1жан, Бегетай 
акелер1М13Д1Н тец|репнде барлыктарына рухына зиярат еткен 
сои Баладересждеп 1зт1леу акем1здщ улкен корымында 
бакилык тыныстаган аруактар рухына багыштаган дуганыздын, 
жайган колдыи сауабын барлык аруактарга багыштадым деуд| 
умытпаныз.

Апдын-ала жазылып кеткендей, Алматыда жаткан Зупия 
шешелерщд*. Обд1раш, Ыбырайхан, Токтар, Актебедеп К,апыш 
экелерщД!, Жаиылган шешелерщд! де умытпацдар.

Эумин.

1990 жыл — менщ пайгамбар г.с. жасына карай кадам 
басуыммен басталып, ата салтымен аксакал атауына 
курметпен ив болган жылым.

Аллыска келген екем деп асып-тасып ат шаптырып, жорга 
жарыстырып той жасамасак та, балалар, от басы, агайын- 
туыстар, катарлас-арштес жолдастар басын косып, 60-ка 
кутты болсын, алпыстын аргы жагына журек жарды ак 
ттеулерж  айтып жатты.

Солардын тпнде облыстык Совет аткару комитетжщ 
Курмет Грамотасы орысша болгандыктан. аудандык партия 
комитетжщ КУтты Ктау Хатын усынуды жен санадым.

К У Т Т Ы  К Т А У  Х А Т
К у р м е т т / Аманбаев Зиядв жолдас!
Казахстан Компартиясы аудандык, к о м и т е т /', халык, 

д е п у та тта р ы  аудандык С овет атцару к о м и т е т / С/зд/' 60 
жасца толаан торкалы  тойынызбвн к ,утты к,тай д ы .

а з , ецбек еткен 40 жылдан астам  у а кы т  /ш/нде аудан, 
совхоз экономикасы мен медениет/н дамытуаа улес косып, 
партия, Совет, халык, ааарту жумыстары саласында квл 
жылдар бойы ж ем /ст / енбек жасадьщыз.

25 жылдай халык, мувал/м/ дегвн кастерл / де ку р м е т т /,
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ардакты  есгмд/ абыроймен ацтап, жастарды тврбиелеуге 
езщ/з&ц мол таж/рибен'зд! жумсадыныз.

15 жылдай у а ц ы тта  узд/каз «Жэмил» совхозы партия  
комитет1н1ц секретарь / рет/нде коммунистврд/н сен1м!не 
ие болып, вз1ц1зд)ц барлык, куш -ж 1гер 1Н,1зд1 партчямыз бен 
ук1мет1м13 алаа цойаан м1ндеттерд1 ж узеге  асыруаа 
б а а ы т т а й  б/лд/^/з, совхоз шаруашылыаынв т/келей  
араласуда, коммунистерд/ басцаруда уйымдастырушылык 
к,аб1л в т 1н1збен б1л1кт1, саяси баешь/ репунде т&нылдьщыз.

Бул кунде, кемел жасынызаа келген торцалы тойыцыз 
уст!нде, С/зге м ы цты  денсаулык,, узак, ем/р, зор семьялыц 
бак,ыт т/лейм/з!

Казахстан Компартиясы аудандык,
ко м и тет /н /ц  секретарь/: Р.Жунюов.
Халык, д е п у т а т та р ы  аудандык,
Совет атцару ко м и т е т / председателI: Д.Нурквев.

Касиетт! халкымньщ, кад|рл1 катарластардьщ, абзал 
эрттестердщ  1зп ттект! 1ж-карындастардьщ ак ттектер) 
кабыл болып, бул кунде тыныш демалыста, аксакалдар 
ауылында аяндап, ж урт жатканымызга Аллага ш ую рш тк 
келлрт, баршаларьщызга рахмет айтамыэ.

Жерпл!КТ1 каламгер, белпл! журналист Махмут 
Садуацасулы туган елкес! Актогайыньщ еткеж мен бупнпане 
терец толгана. теб|рене келт, цаламынан туындаган тарихи 
ойларыньщ корытындысына «Актогай — алтын беапм» деп 
ат койган едг

Бул — б!р гана каламгердщ журепнщ туган жер1не деген 
ыстык леб131 емес ед|, бул -  Балкаш кел!нен К,аражал-Маутанга 
дейжп, Айыртастан Жэмилге дейжп аралыкты мекендеген 
барша адамдардьщ Актогайына деген журек эм1р1нен 
туындаган алтын айдары ед).

Актогайдын алтын б е ст  — Шабанбай би мен Жалантвс 
батыр, Караменде би мен Жидебай батыр. Сана би мен 
Сенюбай батыр бабалардын урпактары е с т -е н т , еркендеп
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ел/мрге жолдама алган, жаллак ел.
Актогайдьщ алтын бесю — Элихан Бекейханулы, Жак,ып 

Акбайулы, Эл1мхан Ермекулындай казактьщ уш арысына, 
казацтын уш гуламасына мекен болган данкты Орда.

Актогайдын алтын б е с т  — ф| казак акыны Нарманбет 
Орманбетулы, казактьщ булбулы Кулеш Байсеттова, акиык 
анил Манарбек Ержанулы, сепз кырлы, б1р сырлы Шашубай 
«.ошкарбайулы. айтыскер акын Кежшбай Жубандыкулы, атакты 
куйштер Шалг'ынбай, Эилмтай, Аккыз сиякты ул-кыздармен, 
данкты перэенттер1мен б1зге кымбат, элемге айг(л1.

Алтын беак Актогайыньщ ер он жылда дуб|рлетт тойлап 
ететж  мерейтойларына еркендеген елкенщ К,азакстаннын 
тукл |р -ту к т р т д е ,  эр)С1 шет елдерде журген улагатты 
урпактары жиналып Бабал^рына дуга, улыларына тагэым, 
бупнплерже ак журектержен шыккан ак ттектерден алка 
тагып, Актогай аспанын эн мен куйдщ думанына б1р белеп 
тарайтын ед1.

Осы б|р жолдардын иегер! де суйжт! Актогайыньщ жарты 
гасырлык мушел тойына, одан кейж 60 жылдык мерекес1не 
катыскан жерлес бауырларына, курмегп конактарына б1р- 
ек1 ауыз леб!зж бтд1рген ед1. Соньщ сон^ысын естелжке
усына кегпк.

— Кымбатты Актогайдын 60 жылдык торкалы тойыньщ 
кенекез куагерлер), суй1кт| ул-кыздары жане курм егп
конактары!

С|здерд| «Актогай» атты «Алтын б е с тм 1здщ» 60 жаска 
толу шаттыгымен «Жвмш1» кеншары енбеккерлер! атынан 1зп 
ниет б1лд)ру1ме руксат етЩ|здер!

Актогай ел тарихына ежелден ениллестИмен, кентер1МД1 
шыдамдылыгымен, бейнеткор-берекелтИ м ен, досына 
мей1р1мд|, егескенже нарттыгымен, досына да, душланына 
да а д т  багасымен кызыгынан киыншылыгы мол 60 жылдык 
ак жолдан атл.

Актогай — койнауы алтын кежш, аулие, кеменгер, 
болжампаз, ойшылдарга, дарынды даналарга толы елке

Сонау, Эз Тауке хан тусынан уш жузге аттары машНур 
болган Караменде мен Жидебай, Жалантес батыр мен 
Шабанбайды аз толырагында ес!рт, анегел! ем1р берт, 
халкынын камы ушЫ касиетке балеген уялы елке, аскен елке,
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содан тарих тер1нен улагатты урпак есмруден еишмнен кенде 
калмаган тарбиел!, тэл1мд| елке.

Баяндамада саралагандай, Актогай — Элихан 
Бакейхановтын асыл арманды, Ленинмен кездескен 
Алашыньщ — К,азагынын б^рлтн, урпак келешепн ойлаганда 
акыл жиып тыныстар, лрек алар б(р пушпагы болган тарихи 
елке.

© зжщ  б упнп  республикага айпл! дуб |рл 1 тойынын 
тарихи шеж1рес1 болып отырган Эдб|рахман Жэжбекулынын, 
Жалау Балгабайулынын, Жаманкул Шайдарулыныц, Саят 
Тохметулы бастаган б|р топ кешеп актогайлыктардьщ, 
бупнп кад|рл! конактардын Актогайына ат сабылтып, сагына 
жету! — б1здерге деген, халыкка деген улкен сый-курмет 
болса керек.

Сондыктан кымбатты конактар, С1здерге зор денсаулык, 
семьяда мол бакыт, ем1рде абырой б тп н  т!лейм1з.

Актогай — ез| ем1р жасаган 60 жыл (амиде Угар 
Жэжбековтен бастап Сержбай Оразалинге дейшп аралыкта 
батырлар еарген, Маубас Муханов, Сатибек Ибраевтан бастап 
31К1рия Кепбаев, Сейтханов Сейд1галига дейжп аралыкта 
енбектщ ерлерж тарбиелеген ерл!к пен е ц б е к  академиясы.

Ендеше ез1нщ 60 жылдык тарихында алгаш рет 
каршадайынан колдай еибекпен баулыган тумасын аудандык 
партия комитетжЩ I хатшысына дейж кетерт отыр.

Актогай 60 жылда алгаш рет Рымбек Жужсулы сиякты 
ез улынын басшылыгын да куанышык бакытын халкына паш 
етуде.

Ауданныи |рге тасын б1рге каласушы алгашкы сершерд! 
уйымдастырып, колхоздасуды белсене журпзген Бектурган 
Молдаханов, Эйнек Эбтхалыков, Моншакбай Жантулаков. 
Дода Малыбаер, Шекен Жалгасбаев, Бактыбек Арбакаев, 
Аятай Дошаев т.б. кептеген ардак тутар акелер жасап кеткен 
байлык бастауын Ленин орденд! Жумабек Сэрсенбаев, Ецбек 
К^ызыл Ту ордежнщ иегерлер! Эб1жан Ыксанов, Ыбырай 
0Л1кеев, Токабай К,ыдырбаев, Рахымберл! Аяганов, Мэд| 
Жухиндер ецбектер1мен, дариядай шалкыта тусл.

Жемил топырагынан тулеп ушкан жастар, гылым 
кандидаттары Аргын, Кадыр Омашевтар, Алтай Зейнелгабдин, 
Маден Ногайбаевтар Алматыда, Амзнгелд! Ш артов



Карагандыда ецбек етуде.
Бупнп тойдьщ курметл конагы болып отырган Асылмурат 

Турганбеков Жет!су е ж р тд е , Талдыкорган облысыньщ 
облыспен пара-пар Панфилов ауданында 1-хатшы болып аса 
жауапты мждет аткарады. Асылмурат таяуда гана СОКП- 
ньщ XXVIII съезте катысып кайтты. Республика Жогаргы 
Советжщ депутаты.

К,урметп Асылмурат аркылы сыртта журген мактан тутар 
жастарымызга:

Елщ суйген дана галым бол,
Жанган оттай жалын бол,
Атын шыгып алемге,
Дуниенщ терт бурышына мел1м бол! — деп т1лейм1з. 
Цурметт! конактар, агайындар! *
Той кутты, Т1лег(М13 дурыс болсын,
Актогай ен<рте дэулет орнап, ырыс консын!
Адал еибек аркашан бак экелт,
Мэртебес! Актогайымньщ би1к болсын!

Д1ЖМ13, Д1Л1М13, кудай калап, кудалаудьщ курыгынан 
кутылып, мусылмандык шаригатымыз салтанат кура бастаган 
алгашкы саттерден-ак аруактар рухы урпагын мэцгуртлк 
уйкысынан оятып, имандылык тагылымына тарта бастады.

К,азак елжщ эр бурышынан, эр руынан аруакты бабаларга, 
дулыгалы батырларга ас берт, мазарын кетерт, той жасау 
колга алына бастаган алгашкы, 1990 жылдын жазында К,отана- 
Балкаш ан«р>. Актогай-Токырауын ел! б»р туар дарын 
дулдултщ б|р| — Шашубай К,ошкарбайулынын 125 жылдыгына 
ас берт, дуб1рл1 той етюзд!.

Атамекеж — Балкаш кел! жагалауы, Бала Дересж 
тежреп. Шашубай кызылында сепз кырлы, б«р сырлы акынга 
арналып зэул!м ескертмш койылды.

Арканын акиык сан-салалы анер сэйгул1ктержщ б|р| 
Шашубай атамыздын салтанатты тойына шакырумен, арнайы 
конактын б|р| болып катыскан ед1к.

Тойда еткенд! еске ту с • р I п , аруакты ата-бабаларды 
курмегтеудщ тагылымды енегеане дан риза болдык. Жалгыз 
б|'з емес, жалпы халыктын журеп осы тойда таркасты.

Аруак+ы еске алып, тойды уйымдастырган аудан, кала 
басшыларына журепм1зд( жарып шыккан рахмелм)зд| айта



отырып, Алла эр кез гстерщд) онга бастап, аруацтар жебеп- 
желей берсж! — деп таркастык.

Ас пен тойга еишм |цлп-жеп кайту ушж, кем-кет)к 1здеп 
мIн тагу уш ж бармаса керек. Тойдан титтей де болса 
тербиелттагылым, астан аруакты курметтеудщ киел! тэл1м1н 
журекке тую ушж барса керек

Аруак жанаган Шашубай атамыздьщ тойы осы жолдарды 
жазушыньщ ойына да уюл1 ум1Т отын тутатцандай эсер еткен 
ед|.

Б|рак, ол кезде еркж кимылга ел! де тоскауыл турган. 
Батыл к«р1суг© келденен кедерплер кептеу болатын Солай 
бола турса да «агайын болып Караменде бабана ас берсек, 
цлркж-ай» деген ойлар ертел!-кеш актогайлык агайын- 
урпактарын сонгы кезде ерекше толгандырып журген болатын.

Урпак ушж, б1здер уцйн, айшыкты киел! бастама халык 
журепнен, аруак сыйлаган аскак азаматтарымыздын кент|нен 
сол ауыр кезецдердщ азжде де, Бабамыздыи сетке естен 
шакпаганына тарих куэ, уакыт куэ.

Сонау, 1964 жылдары а т е и с т  тэрбие коммунист^ 
партиянын басты куралы, тэрбие саясатында ер|ст! мураты 
болып турган врб!кпе шакта К^азакстан Рылым академиясынын 
муше-кореспондент|, К,азак Совет Энциклопедиясынын Бас 
редакторы, филология гылымынын докторы, галым Рымгали 
Нургалиев Актогайда К,араменде би бабанын басында болып, 
рухына мжажат ет1п, топырагын сипап кайткан болатын.

Арага б^раз жылдар салып жеттсжш! жылдардын басында 
к;азактын Мемлекетпк Университеты жана бтрген «.араменде 
бабасы мен Нарманбет акын туралы ерте 1здент, даналык 
кэусарларына калам тартып журген Туганбайдын 
Амангелдюне устаздык енегел) есиетж айтыл, болашак 
эдебиет жолына ак т1леу плегежнде бабан туралы ете камкор 
журекпен сан кьфлы асыл касиеттерЫ айта келт

— К,арамендедей касиетп бидщ басына кумбез тургызып, 
кулпытас койылды ма? — деп сураганда, Амангелдк

— Кумбез согыла койган жок, кулпытас койылды — 
дегенде галым агасы жулып алгандай:

— ЭЛ1мханнын койган цемент кектасы ма, онын жылы 
да кате, аксакалдар бар гой, б»р-б!р биелерж шыгарып, неге 
ие болып, аруакка кумбез неге тургызбайды, неге мэнпл!к
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ескертюш — дурыс кулпытас коймайды? — деп журек 
сыздаткан ащы алангериилтн елге, урлакка жанайкайы 
есебжде жолдаган-ды.

К,амк,ор журектен шыккан аруакка деген махаббатка толы 
бул толганыс селемЫде галым Цараменде би тек билж айткан, 
киыстырып сез тапкан кеп бидщ б)р! емес, ел аралык 
б1Т(мгерл1К байланыстьщ данасы, уш жуздщ, ис1 казактын 
кеменг'ер бабасы. Сондыктан, бидщ ой маржандарын, дана 
есиеттерж, «ел аралык» вд1легп нускауларын терен зерттеп, 
асыкпай жинактап урпакка, халкына жетюзу керектюн ерекше 
аманат еткен екен.

Амангелд! болса, «кектен (здегеж жерден табылып» 
Алматыдан Актогэйга асыл да ауыр аманат аркапап кайткан 
болатын. Асылы — бабасынын бжк тулгасынын улылыкка 
толы парасатты жан дуниес! ес1пнщ туткасына кол тиг1зуг 
Ауыры — ел аксакалдарына айткан аманаты болатын. Бул 
кезде барлык елдеп сиякты аруакка кумбез салмак турсын, 
Актогайда бурынгы салынган мазарларга байкау ергстеп турган 
кез болатын. Астанадан жеткен аруакты селемд! е с т е н  ел 
аксакалдары; Макжанньщ Эл1мханы, Омардьщ Сетбег1, 
Стамбектщ СейтбеН, К,ынашаньщ Кулмаганбет1, Бэкелтайдьщ 
Айтмаганбет!, Сад1ханньщ Кемеп, Ногайдьщ Эбт), Дошайдын 
Аятайы, Эб1лданын Эрж1, Жуюжаннын Кенжегарасы, 
Аманбектщ Касабеп, Цожабайдьщ Сагындыгы г казандай 
кайнайды, куресерге дермеж жокпен кеп уакыт 1штен тынган 
болатын.

Амангелд! болса, уакыт ызгарыньщ лебже тез1мд»л|к багыт 
устап, 1здену, жинактау жумысын жалыкпай жалгастыра 
беретж болатын. Улылар ес1М1 ортамызга оралып, урпагымен 
кауышатынына сол кездщ езжде хабардар ед| десек, ештенеж 
артык айтпаймыз.

Осындай нык сежм мен бер!к максатты устанган ол кос 
аруакты бабалар туралы жерпл|кт) басылымдарда жазып 
келгеж баршамызга аян. ЭЫресе, кайта КУРУ Деп аталатын 
кезецнщ сонгы жылдарында атакты еткен асыл даналарымыз 
бен тарихи мураларымызга бет бурые тузеле бастаган сэттен 
бастап, ол Бабан туралы аудандык «Арка енбеккерЬ газелне 
тарихи деректерд! узбей жазу аркылы Бид| халкына 
табыстырып, оралымды ой тастаган болатын.
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в с 1ресе, галым Рымгали агасынын «аксакалдарга сэлем!» 
непзжде 1990 жылдын желтоксан айында «Арка енбеккерЬ 
газетжщ №149 санында жарык керген макаласында Бабан 
мазарын жанартып, кулпытас коюды ерекше кетерт, 
баршамызга ашыла ой тастады. Келеа жазган арнауында 
«Бабаларга бас иед! бупнп урпак» деген иг! ниет бупнп урпак 
улесже т и т  отыр» — деп басталып, ер! карай:

— Орак ауыз, от т т д )  еулие еткен, уш жузге ейпл! 
билердщ б|р! — Караменде бабамыз. К|арекен жайлы кыскаша 
тю р  б1лд1ргенде ол мсшщ бойындагы уш турл! касиегп 
даралап керсеткен артык болмаса керек.

Б1р1нш1а — К,алмак ханы К,алденнщ колына туткын болып 
ту с т  калган Абылайды босатып алудагы дипломатиялык 
тапкырлыгы.

Ек1нил — К|аз дауысты Казыбекпен б^рге б|рнеше билжке 
катысты ердщ кунын ею ауыз сезбен шешетж «Уш жузге ернек 
улп айткан» 1̂ ар би атанды. Сонын айгагындай болып б1здерге 
там-тумдап жеткен билж, енегел! сездержщ мен-магынасынын 
теренД1п.

Ушжил — т«р| кезжде еулие атанып, аруак байланган 
бабан рухыньщ ез( дуниеден кайтканымен кысылгандарды 
жебеп-желейтж касиетжщ буг!мг1 кунге жету! ешммд| де 
куменга калдырмайтын шындык

Ыр басына осындай уш касиет дарыган «.арекен ес1м» 
кешеп кунге дейж жансак багаланып, партиялык кудалауга 
туст келд|. Сонын келенкеа кеп жылдар бойы бабан басынын 
тозып, жудеушт^кке е кел т  соктырды..

©шкен1М13 жанып, елген1М13 Т1р»л 1п жаткан кезенде кеп 
болып кемектест бабам басына монумент™ курылыс — мазар 
(мавзолей) орнатсак урлактык борышымыздын аз да болса 
етелгеж дер едк.

Сез арасында б1раз жылдар бурын осы ниетке алгаш 
козгау салып, ой-туртм жасаган К|азак Совет 
Энциклопедиясынын Бас редакторы, К^азакстан Рылым 
академиясынын корреспондент-мушес) Рымгали Нургалиевтщ 
ес!М1н курметпен ерекше еске ала кеткен орынды — дел, 
туйждЬенегел» ой тастаганы он 1С1м1зге шакырткы да, 
бастаушы да болды.

Осыдан ней ж аруакты ацсаган аксакалдарымызды тгер|
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койганнын езшде, Баба сыйлаган атка минер ел азаматтары 
ерекше алан кефл ойланыстарын кездескен жерде, бас 
косканда ортага салып, теуекелге бел байлауга бэтуа деп
журд1.

Эс1ресе, «Енбек» кеншары, ЦуаныШ бел1мшес1 (Бабан 
ауылы) тургындары атынан Кежшбай акыннын 125 жылдык 
мерей тойы курмелне кулпытас койып, кесенесжщ тусаукесер 
жиынында сез алган Айтжаннын СерИ «Бабамнын корганы 
есмрш, кулагалы турганы туралы» ел басшыларына, халыкка 
ундеу тастап, улкен азаматтык таныткан болатын. Агайыннын 
осы б>р улагатты биктИ  урпактык, халыктык намысты оятып 
сен музына козгау салгандай болган ед|.

Бабана сол кездерде мазар согып, ас берсек деп 
армандап урпактык ун каткандар 1имнен Тайбектщ 
Сатыпалдысын, Нурбайдын Кауланын, Ттеубектщ вм1рбегж, 
Бейсенбжщ Муратын, Жанкенщ Жаканын, Шалкарбайдын 
Кэукербепн, Рыгайбектщ Баймырзасын, Байболаттын 
©бузарын ерекше атаган жен.

Кежшбай акыннын тойынан кейж Амангелд) жумыска ие 
болып, бел шешш юрюу керек екежн Ралым екеум1зге арнайы 
айтты. Осыдан бастап батылсыздау, 1штей толкумен 
кездескен агайынга акыл сала сейлесе бастадым.

1991 жылдын кузжде алые жолдан келе жатып, Балкаш 
каласында балаларга жолай сокканым бар. Сол жылы Бегетай 
екем)зге, ©бмейдщ Нургалиына, агайын-туыстарга арнайы 
селем бер!п, ойымды бтд|рд1м. Бул жактагы агайындар 
куанышты карсы алды. Ас бермесек те, бергендей, кежлге 
медетболды.,

Елде Э л 1мхан молла, Айтмаганбет аксакалга 
акылдасканымызда, Моллекен турып.

— 1стерщд| б|р Алла он^арсын! Жеке, бел1не шабуга 
болмайды. Абайландар, б|р1нш1ден — аруак ортак, еюнилден
— «ат сатсан ауылынмен» деген, ел агалары, ел басшылары 
не дейд(, ушжилден — «ею шабарга аттын жэй1 жок» двген, 
ек1 жумыс ауыр болар, алдымен мазарын керждер — дед| 
де койды.

Айтмаганбет экем(з:
— Алла онгарсын аруак жар болсын! Мынау улкен жумыс 

екен, Элекен сез! дурыс, басшыларсыз, жерпл1кт! халыксыз



болмайды. Алыстагы, жан-жактагы балалармен де хабарласу 
керек шыгар

Элеке, ж1г1ттер ездер| б т с т ,  элдер| келсе ас та берет, 
кесенест де жанартсын — деп, колдап тастады, б1зд| •

Цое кененщ келел! кенестертщ  кисыны баршылык- 
Осылайша ой толгауында жургенде уакыт зымырап ете бердК 
Саларымыз ту с т  Айыртауда еткен Агыбай батырдын асына 
Караменде би ауылын ез1рлел апарганымызды бурындар 
айткан ед|к.

Агыбай батыр асын, дэл1рек айтканда, мерей тойынын 
дайындыгы мен етут кергеннен кейт кежлге кеп куд»к кер1жс1н 
керсегп.

Ел аузында «Козы-Керпешт!» айта алмаган былгап алады» 
деген келт1рме-тенеу сез бар. Осы б|р мысал сез ойга орала 
беред!.

1992 жылдьщ жазында, маусымнын мамыра жай б!р 
кецмнде Актогайдан Байжуманнын Сагатайы телефон согып, 
амандык-саулык сурасканнан сон:

— Зияда, Карекен бабана не ойлап жатсьщ? Кеше 
Амангелд! ез1м1зге караган жИттерге келт, «алыс-жакын ел 
аруактарын 1здеп, кам жасап жатыр, 613 тым-тырыспыз. 
Зиядага неге айтпайсындар, былтыр да ештене демей кеткен» 
деп режш-кынжылысын айтты — деп се зт  аяктады Мен ез 
ойымды, улкендер пЫ рт толык айтып, кобалжуда жургежмд! 
де жасырганым жок. Ертен ауданга барып, кудай каласа, 
жюттермен акылдасып 1ске теуекел деп батыл к1р1свпжмд1 
айтты м. -

Келес! куж серсенбтщ сеттде Актогайда Байжуманнын 
Сагатайы, К,иякбайдын Берд1галиы, Ыбырайдын Ралымы, 
Некештщ Оразы, Жарылгапулы Махмут, Уйсжбайулы 
«.зйыркул, Цаппарулы Амантай, Тохметулы Жарылгап, 
Ногайулы Амантай, Муханулы Тунгышбай, Омашулы Амантай, 
Туганбайулы Амандар алдын-ала тмрлесш келю1мге келд1к.

Кел1С1м бойынша уакытша, аудан енбекштер^нщ жалпы 
жиналысын етмзгенше, жумыска басшылык жасайтын 7 
адамнан ынталы топ (терагасы З.Аманбаев) курылды.

Е ртентде Сагатай екеу1М1з аудан ек!м! Сагадат 
Жапабайулы Дуйсебеков мырзанын алдында болып, 
К,араменде биге халкыньщ атынан ас берт,. мазарын кайыра
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тургызатынымызды айтып кел1С1м т  алдык жэне каржылай 
кемект! уйымдастыру максатында аудандык акционерл!к- 
коммерциялык агроенеркесттж банк бел1мшес1нен Цараменде 
Шахаулынын атына жеке есепшот ашуга муммндж алдык. 
Будан тыскары аудан тургындарынын жалпы жиынын етюзу 
туралы маселе ш еш тдг Осылайша, аск,а алгашкы дайындык 
жумыстары басталып та кегп. Б1р Алла ез1 онгарсын!

Кеп кеишпей Актогай селосы тургындарынын жиыны 
болып егп . Сол жиыннын хаттамасын толыгымен окушыга 
усынып отырмыз.

А ктоаай селосы тураындары жиынынын 
Х А Т Т А М А С Ы  

Актоаай селосы. Ыв5 13 инлде 1992 тыл.
Жиынав каты скан  а за м а тта р  — 92 адам 
Жиын баскарушысы: Некешов О. — Актоаай селолык 

Кецес/н/ц терааасы.
К У Н  Т Э Р Т I  В I 

XVIII аасырда Актоаай ен/р/нде ем/р сурт, Актоаай  
селосынын территориясында жврлвнгвн Караменде б иге ас 
бер/л, зиратын жанартып, 6елг> к,ою туралы. (Хабарламашы 
ТуаанбвевА.)

ТЫЦДАЛДЫ: XVIII аасырда Актоаай ец/р/нде вм!р сурт, 
казак халкынын сакталып калуына ез!нд1к улвс коскан орта  
жуз, араынньщ би/ Караменде бабамыэдьщ туаанына 300 
жыл муэдары болып оты р.

Казак халкы егеменд/к алып, ез т у ы  мен елтанбвсын, 
эн уранын жанартып, дуние жуз/не Казакстан Республикасы 
деген атпен жаца мемлекет болып курыпып отыраандв осы 
арманды бурыннан ансап. б у кт  казак даласында коаамдьщ 
вм1рд1ц дамуына ыкпалы болаан, т о п  жарып сез свйлеген, 
жер дауы, ел дауы, рулык т а л а с т а  бил!к айткан, сы рткы  
жаулардан елд/ кораауда кол бастааан бабалардын б1р/ 
Караменде биге еи/к1мн1н таласы  жок

Сондыктан баба аруааын курм еттеп  ас берт, зиратын 
жанарту, басына дурыстап бела! кою кажет деп есептейм/з. 

П1К1Р АЙТУШЫЛАР:
1. Садыханов Хамза — ветлабораторияньщ  бастыаы.
2. Жарылаапов М а х м у т— «Арка ецбеккерI» газет/н /ц
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редакторы.
3. Байжуманов Сааатай  — Сацтандыру мекемес/н/н 

бастывы.
4. Каппаров Амантай  — мунай базасынын директоры.
5. Муцанов Туцаышбай — аудан ак/м'/н/н орынбасары.
6. Нвкешов Ораз — Ацтоаай  селолык Кенес/нщ  

т е  рае асы
1. Коянбаев К,айыр — А цш атву  квн-байы ту  

комбинатыньщ прорабы. V
8 Киякбаев Берд/аали — аудандыц иик1 /стер  бвл'/м'/н/н 

бастыаы.
9. Аманбаев Зияда — «ЖамшI» кеншары, зейнеткер.
Орта жуз, араын бш К,араменде бабамызаа биылаы жылы 

ас бер/п, келес/ жылы мазарын турвызып, басына беле/ кою 
уш1н аудандык, банктен кор жинау ш оты н ашу, ол уш!н 
уйы м дасты ру к о м и т е т /,  Ацтовай, - Приозерный 
аудандарынан жумысшы комиссиялары курылсын деген 
п1к/рге б/рауыздан цосылды. Жиын кепилл/к дауыспен

КАУЛЫ ЕТТ!:
1. Бабааа ас беру осы жылдын кыркуйек айынын 25-26 

жулдызында Ацтовай селосыныц с о л т у с т /г т е  там ан  
Караменде бабамыздын зираты ны н басында в т к /з т с /н  
Осыаан байланысты уйымдастыру к о м и т е т / курылсын:

1. Аманбаев Зияда — ко м и т е т  терааасы.
2. Нвкешов Ораз — хатш ы сы
3. Байжуманов Сааатай  — мушесг.
4. Ноааев Амангелд/ — мушес/.
5. Кзппаров Амантай  — мушес/.
6. Квлиацпаров Мырзахан — мушес/.
7. Жарылаапов М ахмут  — мушес/.
8. Туаанбаев Амангелд/' — мушес/.
9. Садыханов Хамза — мушес/.
Бабааа ас бер/п, зиратын жанартып, басына бела/ орнату 

уш/н кор жинайтын жумысшы комиссиясы цурылсын.
'///. Баба корына кзр а ж а т  т у с /р у  уш/н тем енд ег / 

а за м а тта р  шаруашылыцтараа. аудан, цалааа жауапты  
болып бек/'т/лс/'н:

1. Ибраёв Ралым — Балкаш кал асы, Конырат поселкес/, 
«Балкаш» совхозы.
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2. К,ияк,баев Берд/аали — Балхаш цаласы, Конырат  
поселкес/, «Балхаш» совхозы.

3. Туаанбавв Амангелд/ — Балкаш цаласы, Цонырат 
поселкес/', «Балцаш» совхозы.

4. Жарылвапов М ахм ут -  «Ш убартау», «Айыртас»  
совхоздары.

5. Садыханов Хамза — Нарманбет, Абай атындааы
совхоэдар.

6. Байжуманов С ааатай  — «Цоцырат» совхозы, 
Сарыарца ужымы.

7. Калпаров Амантай — «Ецбек» ужым. каст , «Ацтовай»
совхозы

8. Аманбаев Зияда — «Жвмш1» совхозы.
9. Нвкешов Ораз — Элихан Бекейхантвг / кооп. одааы.
10. Есмааанбетов А м антай  — А цтоаай  селосы, 

«Кызылврай» совхозы.
11. Тохметов Жарылвап — «Кеншоцы» совхозы
12. Коянбаев Кайыр — Ацшатау кен-байыту комбинаты.
13. Жазылбеков Сырым — К,айрацты
IV Уйымдастыру ко м и тетш е  (терааасы Аманбаев 3 

жолдас) комиссия жумысына бакылау жасап, ей сайын 
цоры ты п о ты р у , ас б ерет/н  уйлерд/ белг/леу, сойыс 
малдарын реттел , шак,ырылатын адам санын аныцтау жене 
ас берудщ жеке шарасын жасау тапсырылсын.

Жиын баскарушысы жене
а за м а тта р  атынан: О.Нвкешов.

Бабана арналган ас берудщ улкен жауапкерлтн халык 
сент мждеттеген ссщ алан кентден арылып, кунд!з кулккпз, 
тунде уйкысыз шапкылап жумыс жасаудьщ куж туды. Оньщ 
услне астьщ ету мерз1м1не келгенде 25-26 кыркуйек болсын 
деген усыныс ез аузымнан (одан эр| созуга кун суытып кетед|) 
шыгып калгандыктан да уакыт ете тыгыэ.

Бабан аулы болып есептелелн «Конырат» кеншары, Чапай 
ауылдарына агайындар болып арнайы барып улкен-юипамен 
кездеслк. Елден басталган Бабан асына сауын айту сапары 
токтаусыз жалгаса бердГ Оны естелжтщ келер парактарынан 
кездеснретж боласыздар.

Кеп кеилкпей Бабан асынын жумыс жоспарын жасап

53



комиссия отырысында талкылап, бекггпк.
31 ш тд е  куж  аудандык акционерлЫ-коммерция лык, 

агровнеркэс1ПТ1к банк бел1мшес1нен «.араменде Шахаулынын 
атына жеке есеп шот ашу туралы аудан эк1мжщ № 193 санды 
ек1М( шыкты.

№193 31.07.1992 жыл.

Аудандын, акционерл/к-коммерциялык, агровнеркэс/пт/к 
банк бвл/мшес/'нен Квраменде Шахаулы жене Шабанбай 
Калцаманулы аттары на  жеке есеп ш оттары н ашу туралы

Казахстан  Республикасынын, «Тарихи, медени 
ескертмш терд / цорвау мен пайдалану туралы» Зацына жане 
тарихи тулаалардыц ес1м'т урпвцца манг! калдыру мен 
халы цтьщ  усыныс-пЫ/р/не сай даццты  бабаларымыз 
Цараменде Шахаулынын, жане Шабанбай К,алк,аманулыньщ 
э и р а тта р ы н  к,алпына ке л т /р у , еске р тк/ш  беле/ цою 
мацсатында

в  К I М Е Т Е М I Н:
1. Заманында шешенд/к внер/мен, квсемд1г)мен, 

батырлыаымен а т ы  шык,к,ан бабаларымыз Караменде 
Шахаулы мен Шабанбай Квлцаманулынын а т та р ы н а  
аудандын, акционерл/к-коммерциялын егровнеркес/пт/к банк 
белшшес/нен жеке есеп ш о тта р ы  ашылсын

2. Осы вк!мд / орындау аудандын, акционерл1к- 
коммерциялык, агро9нерквс1пт1к банк 6вл1мшес1н'щ 
мецгеруш/с/не (З.Исмааанбетова) жуктелс/н.

3. Караменде Шахаулыньщ есеп шотына тускен царжыаа 
иел/к жасап, жумсау Ацтоаай селолык, Кенес/нщ тврааасы  
О.Некешовке тапсырылсын.

Ацтоаай ауданынын, вкш г С.Дуйсебеков.
1.07.1992 ж.
Квш/рме дурыс: колы 3.08 1992 ж.

Будан эр! комиссия мушелерК жалпы жанашыр азаматтар 
жумыла юке К1р«ст кегп. «Жумыла котерген ж укж ент»  деген 
даналар кагидасы дал осындай ех1 б|рлтне, азаматтар ерлтне
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арнап айтылса керек.
Ей курдел! жумыс, ауыр да абыройлы жумыс — Бабан 

вм1р|, Бабанды халыкка дана би, э д т  би, кесем би, шешен 
би атандырган сыры мен кыры мол ем1р жолы, аруакты «Кара 
кембе» атандырган каре б урктнщ  касиеттерж бугаудан 
босатып, урпагына саф алтындай жаркырата керсету.

Бул жумыс бабаннын ез урпагы Актогайлык танымал 
зерттеуол, нарманбеттанушы Туганбайдын Аманына 
тапсырылды.

Астын жариялылыгын шугыл турде алуан турл! жолдармен 
(баспасез беттер|, радио, теледидар, телефон, жеделхат, т.б.) 
алые, жакын агайынга, жаллы халкына жан^ырта ж етш у. 
шакыру билеттер1нен бастап, Бабан ем1р1нв арналган кернект! 
сый-сияпаттарды бастырып ез1рлеу, Бидщ енегел! ем1р| туралы 
к!тапша, арнайы беттер шыгару жумысы — Бабаннын урпагы, 
эм жиеж Сэдуакастьщ Махмутына мждеттелд!.

Астын курдел! саласы — той ететж жер, кжз уйлер 
т1Плет1Н орын, ттлетЫ уй саны, келетЫ конак мелшер|, оларды 
кабылдау орны, ауданда тунемеге конатын орын, ат 
жарысатын, жорга жарысы ететж, кеклар, кыз куу. курес 
ететж орындар, аудан халкын ас ететж орынга жетк1зу, 
тойдын салтанатты бел1М1 ететж дала мжберж жасату, тагы 
да толып жаткан уйымдастыру шаралары бабан урпагы 
Байжуманныи Сагатайына сентдК

«Кептеген жау кашырады, кемектеген конак женелтед!» 
деген дуалы ауыз, казак даналары. Аудан тургындарынын 
жиынынын хаттамасында аттары арнайы аталган азаматтар, 
одан сырткары аттары аталмай-ак аруакты бабасын сыйлаган 
халык азаматтары аяктарынан тж турып конак аттандырганын, 
жоктан «кеп болып тум рт» кел жасаганын журек теб|рене 
отырып еске алу, еске алган сайын урпак атынан рахмет 
айту — мэнПлж ларызымыз.

«БисмиллаНир-Рахманир-Рахим.
Оратып ум ы ты лган улы салтын,
К е те р т  ата-баба елд!н данкын.
Еске алып, еЫ мже басты и т ,
Бабама ас беремйз, Уа, Халкым!
Асца кел, сауын айтты к, бейген болсын,
Ак отау тартуымен келш цонсын.
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Ортак кой куаныш пен кей1с1м1з,
Улес кос, бата-тшеу кабыл болсы н!
Эумнн.

КАРАМЕНДЕ БИ 285
К урм егп_________________ С1зд1
Б влж б ес алты Алаштьщ  баласы деп,
Свздерд! бауыр тартыл сауын айттык- 
(Алыста журген агайынга)

Уш ж узгв ернек ул п  айткан,
Караменде бабаньщ  
Шапагаты колдасын,
Аруакты  еткен дананын!

Ас 1992 ж ы лд ы н  25*26 цы ркуйек айында Актогай  
селосында втед!.

Асты  етк!зу  ж е н ж д е п  ынталы топ» —
деген ак ум!тпен алгашкы бабан асына сауын айта шакыру 

курметтер! халкына таралып та кетп.
Аудандык эюмнщ жогарыдагы аталган еюмм бойынша 

ашылган аудандык банктеп есеп шотынын аныктама- 
хабарламасы басылымнан шыгып, тутж басына, мекемелерге 
жетк1Л1кт1 мелшерде таратылды.

Баба на ас беруге арнайы курылган ынталы топтын арнайы 
комиссиясы Шахаулы Караменде бабамызга арналган ас беру 
раам ж щ  20 бвЛ1Мнен туратын дайындык шараларынын 
кестесж жасап, оны комиссиянын отырысында зандастырып 
6ек(тт1. Жасалган осы уйымдастыру жумысынын шаралары 
непзжде эрб|р жумыска белжген салалар бойынша бектлгвн 
жауапты адамдар ез шараларынын кестесж жасады. Мунын 
бер|, айналып келгенде «сен салар да мен салар, атка токым 
к1М салар» болмай, «Туйе кеп болса, жук сыймайдынын» кебж 
кимей, ерммнщ бабан аруагы уш!н неге жауапты екежн, не 
жумыс тындыратындарынын басын ашып берд!.

0рюм вз саласында, кызыгушылык, бэсеке жарыспен, 
Бабан аруагына карыздарлыкпен кызу юке кунд1з демей, тун 
демей, ерте демей, кеш демей араласып жатты

Жасаган шара бойынша т е т ж  ки1з уйден бастап аяк
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суртетж, ки1М тазалайтын щеткага дешнп кундел1кт| турмыска 
кажегп буйымдар тепе Т1этд |.

Уйымдастыру жумыстары калыптасканнан кейт, 
комиссия мушелер! арнайы белжген ел азаматтары, аудан, 
мекеме басшылары шарада керсеттген вздержщ  епд| 
мекендер1нв ж урт кегп. Онда жИттер ж е р п л кн  халыкпен, 
ел басшыларымен кездест, бабана б е р те тт  ас туралы (25-
26 кыркуйек) сауын айтып, хабардар етт, халыктьщ тюр1мен 
санаса отырып, сол жерде жумыска басшылык жасайтын 
жетекш терж сайлады.

Актогай, Токырауын, Балкаш тежрепн аралап, халыкпен 
жуздесуге комиссия мушелерйне аудан ек!м1, аудандык Совет 
улкен камкорлык жасап, аудандык >шк1 ютер бегимжщ жаца 
«УАЗ» жеи!л автомашинасына жене мекеме басшылары 
Ралым мен Берд1галига б|р жет!ге руксат берд|.

Бул жерде «ки!з юмдМ болса, б!лек соныкЬ деген аталар 
даналыгын устанган аудан басшылары — Сагадат пен 
Мырзахан бауырларымызга мын да б!р рахмет!

Сет сапардын басы «Конырат» кеншарынан, елден 
басталганы туралы алдын-ала хабардар еткен болатынбыз.

Бул жолы сапарды бугыбай басшымыз Байжуманнын 
Сагатайы бабан басына дуга окудан бастап, бабан айырыгын 
ерлей «Акжарык», «Куаныш» ауылымен «Енбек» кеншарына 
согуды жоспарлаган екен.

Кешжде Тобыкты, Бораншы атакты Кетен палуаннын 
урпагы Садыкбектщ ^азиынын уйжде конагасы устЫдеп б1р 
анпмесжде бугыбай басшымыз:

— Ертен осы жердщ халкымен бас косып, 
анпмелескен1м1зде осы жердщ, «Куаныш» селолык Кенесжщ 
атын (^арекен атына ауыстырса деген ой салсак, капай 
болады? — деп ой тастады.

Б13 «ете дурыс болар едЬ> деп макулдастык. Ертеане 
ауыл аксакал, азаматтарымен журген жур1с)М1здщ максатын 
айтып, енпме бастаганымызда, ауыл басшысы реннде, аудан 
азаматынын есебжде К,алидын Кусыманы сез бастап:

— Аруак ортак, оп рас, К;арекец бабамыз аздерден б1зге 
жакын, 613Д1Н ез бабамыз. ©йткем!, бабам б1здщ ауылда жатыр. 
Б1з бабамнын касиетп жержде, киел! топырагында е с т , 
еркендел отырмыз. Сондыктан, Бабам тойын б(з етю зу1М!з
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керек, асты бабага 613 беру!М13 керек — деп, сэл к!д|'рд| де, 
Бабага не сый, курмет керсетсек те артык болмайтыны аян. 
Мен бабама ауылымыздын атын беруд!, с!здерден сураймыи.

Егер, осы П1К1рд| колдасаныздар, аудандык; Советтен 
Ыздердщ аттарьщыздан сурап каулы кабылдаймыз — деп, 
аяктады сезш.

«Халык — акбекен» деген рас екен, барлыгы б1р ауыэдан 
Цусыманга рахметт! жаудырып жатты.

Аруак жанаган касиетт! халкынын Бабасына деген ак 
толкын, агыл-тепл ак пейт1не ризашылыкпен «Цызыларай» 
е л т  бетке алып аттанып кетпк.

Бер1ккара, Былкылдак, Царасиырдын су коймасын басып, 
туске карай «Кызыларай» кеншарынын орталыгы «Акжарык» 
конысына ат басын т1ред1к.

Бул жерде Саканнын (Сагатайдын) жол сер1к ' 
косшыларымен бурынгы кеншар директоры, каз1рп одактын 
тврагасы Цасымньщ Сер1кбайы ауыл азаматтарымен ез1 карсы 
алды.

Жобасы Актогайдан штабтан телефон сокса керек, 613Д1Н ; 
келет1н1М1зд|, буйымтайымызды б т т ,  халыкты хабардар ет1п ; 
койган екен. Кунд1зп сагат 3-те халыкпен дидарласуга ] 
мумк1нд1к туды. Жиында ауыл азаматы Эбеудщ Сундел, ] 
Байжуманнын Кэр|беп, Ыкыласбектщ С©ду|, Мэж1маннын 
Нттайы сейлеп, халык атынан Бабан асына кабыл болсын ; 
айтып, сэ тп л т  ттеп , К,ызыларай халкы «.араменде би баба 
асына б|р к1С1дей катысатындыктарын б т д |р т , кен1Л1м1зд1 
тагы да тогайтып тастады.

Бул жердеп Бабан асына дайындык жумысына басшылык 
жасайтын комиссия курамында Цасымнын Сержбайы мен 
Тойымбектщ Казыкен! екежн халыкка хабарлап рахмет айтып, ч 
аттанып кетпк.

0 . Бекейхантеп кооператив™  одагына (бурынгы 
«К,аратал» кеншары) арнайы белшгей комиссия мушелер! 
келетш болгандыктан, 6(3 жолай сокпай е т т  кетпк.

Келес! куж Ралым, Берд|гали ушеу1М1з Балкаш ©и»р*, 
Токырауын бойына сауын айта сапарга аттандык Жолай 
Шыгыс Цонырат кежилнде Батсайым апайга бурылып, сэлем 
бердж. Бабасына ас беретж1м1зд| айтканда «.уанышынан кез!не 
жас алып, 613 асты етк!зт  тастаганнан бетер, айналып,
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толганып, ак алгысты жаудырып жатты.
К,сщырат кежил ертеден-ак б1здщ Бабан урлагына мекен 

болган карашаиырактын Ъ\р\ шпеттес.
Кешеп б 1р коммунизмге бет алган заманда мунда 

* 1зт1леудщ 0 бд1галиы мен Белекбайдын Сламбеп, Тусттщ  
Асылханы мен Зэмрдщ Айтбайы, Камбетбайдын Разак, 
Разакберл1С1 мен ИсатайДьщ Мараты коныстанса, бул кунде 
аксакалы Бактыбектщ Касымы мен Сламбектщ Хамзасы, 
Кулмаганбегпн Амантайы бастаган б(р ауыл Би урпагы турып 
жатыр. Сол агайындардын бупнп барымен бас к°сып, 
басталган 1син  багдарламасымен таныстырып, алдагы 
аукымды аткаратын ютщ жайын агайынмен ортага салып, 
«кел1с т  пшкен тон келте болмас» дегендей, ой бел1с1п, аз 
да болса, 1с онга баскандай белдент калдык Аска 
дайындыктын К,°иырат бойынша басшылыгы Кулмаганбеттщ 
Амантайы мен Сламбектщ Хамзасына, Бактыбектщ 
Касымбепне мждеттелген болатын.

Балкаш шайарында кездесуд! б|рден эм м ш тж тен, 
мекемелерден бастамай. ез1М1зге тэн аксакалдардан, 
аткамшер азаматтардан бастадык та, жумысшы 
комиссиясыны'н мушелер) РакымбектЩ Мейрамбепне, 
Мустафанын Спимухамедше, Турсынньщ Эбткед|рще бил1к 
Т1эпжн колдэрына б ерт , Актогайлыктар атынан «сежм 
куэл1Г1н» коса талсырдык.

Приозерный ауданы бойынша жумысты кез кергендкке 
салып, б|рден аудан эюм1 Байыз Телеубайулы Мей1рманоетьщ 
жумыс кабинетжде бастаган едк. «Сабакты ине сэпмен» деп, 
осындай онга баскан сегплвкт! айтса керек кеменгер 
казагымыз, колма-кол тежрепндеп азаматтарын жинап акылга 
салганда, сезд| ез! бастап:

— Караменде би бабамыздын ата-конысында б1здер 
отырмыз Асты 613 беру1М13 керек ед|. Б1рак. тойды бурын 
бастап койдыныздар. Дегенмен тойды осы Токырауын-Балкаш 
бойында втмзем13 деп б1здщ ж тттер  айтып журген — деп, 
кезж кысыл, калжактап койды.

Бул капжынды б)зд 1и ез1м1зге тэн кейб1р азаматтардын 
лайдаланып, бура тарткь)сы келгендердщ кездескежн де 
жасыруга болмайды.

Аудан бойынша аска дайындык жумысына басшылык
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жасауга аудандык; Советтщ  терагасы Жуманбайдын 
Эм1ртэйына тапсырылганын айтцанымызда Байыз 
Телеубайулы:

— Ол, ете дурыс, мен де солай деп ойлап отырмын. Ол 
К1С( каз1р кезект! демалыста, таяуда жумыска шыгуга тжс 
Оган дейж мен ез!М колга ала берермж — дедЬ

Аудан басшысынын аруакка деген курметже, агайынга 
деген кен пейт1не ризашылыкпен рахмет1м1зд) айтып, ак 
журектен агытылар алгысымызды астьщ сонына аз аукымга 
аялдатып, аттандык

бмфтай бауырымызды сол аудан орталыгында, жацадан 
салып жаткан уйжщ манында кездеслрт, Бабан асы жайлы 
алдымен б«з, сонынан Эм1ртай ой-тм рж  акыл-кенесж ортага 
салып, ортак мвмтеде п)К!р корытып, «кездескенше кун жаксы 
болгай» деп тарастык-

Кепес! кунп сапар — аруакты бабалардын атынан 131 
Калган, куес! болып 6уг«нг« урпагынын кез1 калган киел! кара 
коныс, айдынды атамекен Дересжге тартты. «Адам айдаса 
бармассын, Двм айдаса калмассын» деген квненщ 
даналыгындагы кагидасындай, туып естн ашпаган нагашымыз 
Жуантаяк Рапынын Жаксыракымыныи атшаптырым кен 
ауласынын кек дарбазасына аттын басын б!р-ак предок.

Жакан аксакал жогаргы б т 1мд| устаз. Ырнеше жыл 
Цонырат, Балкаш, Дересж тежрепнде мектеп директоры 
болып кызмет аткарган, 61л»кт1 басшы. Кейжп жылдары 
Деулетек (Жуантаяк) пен Дадан тобыктысынын шеж1ре тарихын 
зерттеумен шугылданып журген, колына тускежн, ертеден 
квашне жиган-тергенж урпагына мура е тт  усынган каламгер.

Ел1м дегенде елендеп отыратын, жаналык 1здеп жаргак 
Кулагы жастыкка тимейтж кез! ашык. квюреп ояу Жакан 
Бабана бертетж ас туралы хабарды бурыннан естт куанышта 
отыр екен. Ы здж келетж1М13Д1 де еслген сиякты.

Бабан асына арнап «Аруагьща бас урдым» атты ек(-уш 
шумак журексезж де дайындап койыпты. Жаканнын Бабасына 
арнаган журек жарды ак т т е п  мынау едг 

Уш гасыр еткен туганына бупнде,
Цасиет1мен келт жеткен бул кунге,
К,арекеме те ут  е т т  адамдар,
Шапагатына Сежм артар тубжде.
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Аруагына келпен б1рге бас урдым,
Акылы — дария, аруакты асылым.
Толкымалы куесждей бейнен бар,
Токырау мен жылап еткен гасырдын 
Урпактарын еске алысып ас беред|,
Кен^л босап, кез!м1зге жас келедг 
Колымыздан келер бар ма керемет,
Дуга ОК.ЫП, бас игеннен баска ендг

Ж.РАЛЫУЛЫ.
Жаксыракым аксакал мен Дуйсенбай молланын немерес! 

Ныгметпн Эб1кен1 екеу! ДересЫ елжщ Бабаи асына дайындыгы 
туралы алацсыз аттануымызды ет1нт, «Алла ебутр берсж1» 
деп, ак ттеклен шыгарып салды.

Будан соц арада б|раз кун еткеннен кейж, «Балкаш вн>Р>» 
газетЫщ 18-тамыздагы кезект! санында «газет 1шЫд1п ютапша» 
айдарымен Жаксыракым Ралыулынын «Караменде би — Арка 
ардактысы» атты Бабаи ем!р1не арналган топтамасы калын 
кауыммен кауышкан болатын Топтаманын толык нускасы сал 
кейж сала ездерщ^збен кеэдесетж болады.

Балкаш ежр^нен ушжш1 куннщ кеилне карай Нарманбет 
ауылынын еск1 Карасуында Алтынбектщ Касенханынын 
дуниеден озган конагасына катысуга байланысты сапарды 
Токырауынды ерлей бастаган болатынбыз.

Касенханнын конагасына жиналган, алыс-жакын жерден 
келген кеп адамдармен жузбе-жуз кездест, Бабан асы туралы 
хабардар е гпк , шакыру кагазын тараттык «Жаксынын 
шарапаты мынга» деген енеге сез1 осы болар. Б^здщ 
жумысымыэга Касенхан рухыныи шапагаты ти т  жатыр-ау деп 
ойлап, Алла алдынан жарылкасын дед1к.

Бабана ас беруге байланысты ой толгауында жургенде 
Берд1гали б|рде кабинетжде отырганда:

— Зеке, осы Шынгыстауда Абайдын басында болдьщыз 
ба? ИЛркж, сол жактагы елд| б|р керсе, Бабан асы туралы 
хабарласак кой — деп улкен ой толгаганы бар.

Мен Казакстаннын кеп жерж кергенде, Семей мен Шыгыс 
К,азакстанга дам тартып, сэт! туспегенж айтып, Шынгыстауга 
б1р бару арманым екенж жасырганым жок Энпме осымен 
токталыл калган едг

Балкашта Бегетай екем13Д1н улкеж Шахманнын уйжде
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туею тамакта отырганда алдагы журетж жолдын багыты 
«Айыртас» кеншарына ауысцан кезде. б1здщ ойымызга 
«Айыртастан» эр1 Абай ауданы канша жер екен, егер урымтал 
болса барып кайтсак, Бабама ас берет!Н1М13д1 айтып, аска 
шакырсак деген тегп  арман тагы оралган болатын .

Берд1гали: «350-400 шакырымнан аспауга ти!с, бензин 
кинамаса, ете дурыс болар едк Онда Шаха деген ата бар 
екен, Жун!стщ Рымбеп айтып ед) жане елд| керсек, Абай 
басын керсек. Ен басты мацсат — агайынды•Бабан асына 
курметтеп шакырсак» — деп таги  киялын уштай туст1. — \ 
Шакыру кагазы канша калды? — дед|. Мен 15-тей калганын ! 
айтып, енд| сол жакка сактайык дед!м

Будан кейж журют! ширатып, кунд!з-тун! журу керек | 
болды. Бензинд! тэуекел деп, Бабан аруагына сыйынып, 
жолдагы агайындарга сенд1к. Осылайша «.арасудан тунделетт 
шыгып, жана орталыкта Жэкен мен Кэкешеге бар шаруаны 
тапсырып, машинаны «ке^рдепнен шыгара тойгызып алып», | 
сол кун! тунг! сагат ек! жарым мезплжде Айыртастагы 
Сагатбвктщ уй!не кел!п, ж етт кондык.

Ертесше ертенмен кеншар директоры Ж аксылык 1 
Аманбайулынын кенсес!нде Эуез Ивсбекулы бар, ауыл ; 
басшыпарымен кыскаша кездесу е тш т , шаруамызды айттык. \ 
Ауыл азаматтары шюр^м^зд! ынталы карсы алды. Бул жердеп 
барлык басшылыкгы азаматтар комиссия м уш елтнде  ; 
бурыннан усынылган Аманбайдын Жаксыпыгы мен Июбектщ ■ 
Эуезже мждеттед!.

Абай ауданына барып-кайтуга Жаксылык кемек жасап, 
жол картасын сызып берд|. Барып-кайтуга жететж бензинмен 
камтамасыз е т т ,  улкен азаматтык танытты. Дана 
халкымыздын «Жаксынын жаксылыгын айт, нуры тасысын» 
деген асыл кагидасын «Азаматтын азаматтыгын айт, абыройы 
артсын» деп, ен бере езгерте айтар болсак, Бабан асына 
жасаган кызмет! ушж, Жаксылыкка дэл осыпай айткан болар 
едйк.

Жаксылыктьщ бастауымен, Эуездщ кемепмен Айыртас 
ел( жартылай ке ш т ке л т , Бабаларына казакы салт- .. 
дэстур|мен ас берд!. Бабаннын аруагынын рухына арнап жет! 
моллага куран (нэф т садака) берд|.

Ас туралы ойдагымызды кейж сала азды-кепл окитын
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боларсыздар. Мынау б1р-ек1 ауыз сез 1шке сыймагандыцтан 
емес, анпмен!ч рет| келгенд1ктен ез1 суранып тургандай болды.

Б1з б*р Аллага сыйынып, Жаксылыктын цолдауымен Абай 
ежне, Шьщгыстау жерже, кеп тобыктыга. Бабам журтына 
аттанып кетлк

Дайындалган жол багдарламасы бойынша бастау 
бекеТ1М13 — Семей облысы, Шубартау ауданы «Жорга» 
кеншарынын орталыгы 45 шакырым болатын.

«Койы коралас, малы аралас» жаткан бул э ^ р д ж  сай- 
саларын жатка б тетж  Ралым б!зд| жол-женекей б1р еулиенщ 
басындагы булакка аларды. Булактын б^рнеше бастауы бар, 
ер  бастаудыц суынын тусж де, демжде б|р»н1К1-б|р»не 
уксамайтын езгеш ел1к бар. Булактын корымынын 
айналасындагы эскен талдардын актык байлауга бос бутары 
жок.

Б13 де эулиенщ аруагына бтген дугамызды багыштап, 
орамалымызды байлап, «коргап, коршап жата гер» дел, ер| 
карай аттанып к е т к .

«Жоррадан» бастау алган кетерме жол 51 шакырым 
еткеннен кей!н Абыралы-Баршатас кетерме жолына келденен 
келт, ©к! жарына б!рдей тен орталыктан (Абыралыга — 81 
км, Баршатаска — 80 км) ке л т  косылды. Жол сержтер 
акылдаса келт Абыралыга бурылдык. ©йткеж, жер керу уилн 
баруда Абыралымен барып, кайтарда Баршатаспен кайту 
ТИ1МД! сиякты. Жол сер1ктер1М13 де солай тусжд|рген болатын. 
Абыралы жолы жазык та, Баршатас жолы 60-70 шакырым 
Шынгыстын 1шж аралап кетед| екен.

Атакты Абыралыга, мын ел(Л, мын т1ртген Семей 
полигонынын орталык ошагы болган, б!рнеше тарап, б^рнеше 
каллына келт орыстардын тэлкепне айналган Абыралы- 
Мейзекжер1не, атакты ^ашаубайдын Эм)реа мен Бегалынын 
Сапаргалиынын ел1не келд|к.

Аудан орталыгы К,айнар ауылынын орналаскан жержщ 
табигаты ерекше кез та рта рлы к всем екен. Ауылдын со л туст  
батыс аркасына керегедей узыннан узак кертген  би1(< 
зангардьщ табанын колдан тартып, болаттан эдей! куйгандай, 
етек-басы жинакы, тэкалпар бейне халкына кен койнын ашып, 
те с т  усынган мей1р!мд| ана сиякты би(к шын басынан эр 
шанырагына тебеЫнен мей!р1м тепл тур
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Бижтщ терец шаткалынан бастау алып ауданнын дал 
ортасынан какка жара агып жаткан каска булак кепшЫктщ 
кер^кт! цонысы, кутты мекежне «Цайнар» деген касиегп атауды 
ез1 сыйлагандай ерке де еркж сылдырайды.

Ауданнын («Цайнардын») кун шыгыс етепн жагалап агып 
©телн езен жагасына желп, аз дамылдаган сегге менЩ ойыма 
Эмиренщ экесжщ Жвмцм езенжщ бойында жылкы бакканы, 
Эм1ренщ сонау 1926 жылы казак халкынын атын елемге 
таныткан атакты Париж сапарындагы жалгыз жан серю 
Актогайлык Балгабайдын Жэмбег1 жасаган домбырасы тусл.

Сапар нускаушымыз бойынша, енд1п бет(м1з Абыралы- 
Семей улкен жолымен (асфальт) 91 шакырым ж урт  елп 
Саржол-Царауыл кетерме жолына ж етт бурылу.

«Саржал» кеншары — Абай ауданынын солтусттндеп 
Абыралымен шектесетж шел болса, Семей полигоны алдымен 
аталатыны сезаз, сондагы кулагынызга б1р1нил шалынатын, 
теледидардан кезщ1зге алгаш кервнелн керемет кескждерщ1э 
осы Саржолдан.

УстелдЩ белндей «кара» жолмен сыдыртып отырып, 
Шаган езенжен вткежм!зд| де б тм е й  калыппыз. Он 
жагымыздагы анандайдан жаркырай кержген жол сттем е 
керсетмшждеп «К,арауыл-74» белпж журпзуим баламыз 
Цуандыктын кезжщ шалып калуы мун екен, агып келе жаткан 
тулпарымыз да онга бурыла бере антарылып тура калды. _

Тертеу1М1з кудайга теуба ке л л р т , «ел шел осы болар» I  
деген межем13Д1 б1р-б|р1м1зге айтпасак та |штей тусж т, кедеа | 
жалпак лзеден келеЛн бетегел! кен жазыкка жата келп, Жер- 
Анага мандайымызды типзт, дал осы жерд| Бабам ез) басып 
кеткендей ыстык с е з ж т , топырагын жскеп, журектен 
елж1реген1м1з б«р Аллага аян.

Журепм13Д1 ерекше б!р асыгыстык сез1М1 билеп алгандай 
машинага жедел отырып, Царауыл кайдасын деп, ж уйтктп  
ала женелд1к.

Жиырма бес, отыз шакырымдай еткенде жолдын батыс 
жагындагы усак шокылардын баурайында юилпрЫ каладай 
елд| мекен кездесл. Жолдын он жагындагы жазуда «Совет 
Одагынын Батыры Жангазы Молдагалиев атындагы кеншар», 
«Медеу-1» деген сездерд! окыганнан кейж менщ ойыма: «Ацтан 
булагы» осы болмады ма екен, Нысан абыз ©улиенщ зираты,

64



Оразбайдьщ Медеу! осы жерде болды гой» деп, окыгандарым 
ойыма туст , ез1ме-вз!м сурак берумен, мазасыз куй кеитм .

Жалгаскан узак жолды эр! карай жалгастыра отырып, 
40-45 минут уакыт еткен шакта 04 жагымыздан калмай (лесе 
жарысып келе жаткан биж таудьщ, адырлы алемж1ч кезект! 
белес1не шыга кепгенде батысынан да, шыгысынан да би(к 
тау жоталарымен кемкертген кальщ бетегел! сары даланын 
кеуделеп келген ортасында нардьщ есем еркешждей жалгыз 
коныр шокы кол булгап «женщд! айта кет, (ЗдегежчД! де, 
жогалтканьщньщ да жобасын бтем ж» деп тургандай. Ыз де 
ат сабылтыл, сагынып келе жаткан, касиет шалган Карауыл 
атанган кара шокымыз осы болды» деген куаныш толкуымен, 
жол бойында, анандай жерде шеп шауып журген тракторист 
баланы шакырдык Атын сураганымызда. «Ербол» деп жауап 
берд|.

Менщ: —• Кай Ерболсыч? — деген сурагыма: «Тобыкты 
боламын» — деп, жауап берд!.

— Ой, Ербол экел колды, 613 де Тобыкты боламыз — 
деп, Ралеч бауырыныч колын кайыра алып, бетжен суйдг 
Б1з де б1рЩцл бауырымыздыч, алгашкы тобыктымыздьщ 
бет1нен суй т, жежм13Д1 айттык-

Ерболдан кайда турганымызды сураганымызда:
— Е, С1здер, агатайлар, бул елге, Абай ауылына алгаш 

ке л т  тур екеназдер гой — деп, жан-жагына барлай карап 
алды да, — Мынау, батыста узыннан созылып жаткан тау
— Шьщгыстау осы, б(р шет! жача ездерЩ|з еткен Шаган 
езеЖнен ар! басталып, шыгысында Тарбагатайды бтеаздер 
гой, сол Тарбагатай тауымен шектеседг

Ал, мынау, Карауыл шокысы — Абай ауданыньщ орталыгы. 
Осы шокыныч аргы бетжде, ене, кердщ^здер ме, шетю уйлер| 
де ке р ж т  тур — дед| де бетж кун шыгыска бурып, — анау 
бшкт! Улкен Орда, былайгысын К|Ш( Орда дейд), былайгы 
би!КТ1 Шунай таулары деп атайды — деп, К1д1ргенде, токтауын 
пайдаланып, мен Жидебай мен Акшокы туралы сураганымда:

— Жидебай — мына керж т турган кек агаш, осы жерден 
10-12 шакырым болады, тура тусында турсыздар. Ал, Улкен 
Акшокы, К1ш1 Акшокы содан (Жидебайдан) ер1, сонау мунартып 
кер^нген кел таулар, бул жерден 60-70 шакырым болады, алые
— деп б тр д * сезж Ербол бауырымыз
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Ы з болсак жерден б«р-б»р шэшм топырак алып и!скеп, 
мацдайымызга басып жатырмыз. Т1зем1зд| бупп, б те тж  
дугамызды багыштаган б^здер, Ербол бауырымыздын улылар 
урпагына тэн тузу жауабына рахметайтып, К,арауыл ауылына 
тартып кетпк

Кешеп Шынгыстау, бупнп Абай ауданынын орталыгы, 
улылар елж щ . даналар мекежнщ  журеп К,арау&л 
табалдырыгын аттаган кун1М13 сенб1, 1992 меилн жылынын б 
Кыркуйепнж кеиш сагат жет! жарымынын шамалары болатын.

Кун демалыс болгандыктан, Бердкалидын усынысы 
бойынша аудандык милиция 6вЛ1М1нщ кезекш!л!пне келт 
токтадык.

Бекец б!зд« сыртта калдырып, сакшыларга тэн 
сардарлыгына лайык, туган табигатына тэн 1зеттт 1пне (Бекен 
б1здщ К1Ш1М13 болатын) басып, !шке ю рт кетт1. Арада 15-20 
минут еткен мелшерде машина тежрепнде турган б!здерге 
милиция формасындагы, иыгындагы жулдызы «майор» деген 
атакты агиарткандай, орта бойлы, коныркай енд|, караторы 
Ж1г!т агасы сэлем б ерт, 1шке юру1М13Д! втжд|.

!шке юргеннен жанагы азаматымыз тэрдеп жалгыз орынга 
жайгасканнан кейж «К,ош келтаздер, жолдарыныз болсын!» 
айтып, езжщ атын К,абдыкэр!м 1лиясулы екенж осы мекеннщ 
иес! екенж таныстырды.

Б13Д1Ц бастык б!зд!и к!м екежм^зд!, сапар 
буйымтайымызды айтып, таныстырганнан кейж, сез кезегж 
алган Кабдыкэр|м, б|реуге телефон согып, телефон кулагын 
орнына койганнан кейж:

— Абай елже баскан кадамдарыныз кутты болсын! 
1стер 1Н1зге сэттт»к тте й м ж . Ауданымыздын эк!м 1 мен 
аудандык Советуй терагасы Цытай Халыц Республикасына 
кеткен ед| жэне де бупн демалыс болгандыктан басшылар 
болмай тур. К,арауыл селосынын эюм| Дэр|баев Жакан деген 
азамат каз!р келуге тжс — деп, сезж аяктаганша, каг!лез, 
журк>турысы ширак, адамдарга елж1рей карайтын, орта бойлы, 
Караторы азамат «Сэлем берд1к» деп, ю рт келд».

Амандык-саулык, танысу рэам! аякталган сон, мен келген 
сапар максатымызды, уакыт аз, тыгыз екенж айтып, ертен 
кун демалыс болса да, ел аксакалдарымен, ауыл 
азаматтарыньщ барымен кеэдест, сэлемдес^п, энпмелессек
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деп етжд1М Жакан еш ойланып, киналмастан мумюндж толык 
болады деп, тек уакытын айтуды б(зге салды. Б13 кездесуд) 
сагат ертенп 10-га деп усындык.

Ем бастыктын б!р1нен сон б|р| «алые жолдан шаршап 
келди1здер, уйге журт дем алыныздар» деп бэйекболганына 
карамастан, Еален «Конак уй1не тыныгайык» деп бастыртпады.

Конак уй1не баягыда Бабам салдырып кеткеннен бетер, 
кеудеж кере к е с т т ,  Ал лага теубамен теб1рене жатып дем 
алдык Ем ж(пт «Каракез» кафесжде кешмлж конакасы бердг 
Ертенпл1к шайды да самауыр койып казак салтымен сыйлады 
Б13 болсак, мынандай ерекше курметке б1р жагы кысылып, 
тангалып та журм1з.

Уагдалы уакытымыз жетт, сагат онга таянганда Жаканнын 
усынысымен село аммжщ улкен. белмесже мргежм1зде, он 
жактагы тереэе алдына койылган жумсак орындыкка узыннан 
узак жайгаскан он б(р-он ем аксакал, ортасында б!р аруана 
бар, орындарынан турып, 613 б|р ищаннан келгендей алма- 
кезек селем б е р т , кунде ке р т  журген агайын адамша 
денсаупыгымызды, отбасымызды, елдщ амандыгын елж1рей 
сурасып жатыр

Юргспе сезбен таныстыру рэЫмж Жакан жетюзе ©нпмелеп, 
жиналып отырган Шын^ыстаудын бупнп  дана да карт 
шеж1релерж аты-жежмен, халкы кад|рлеп сыйлайтын енегел! 
ем1р жолдарымен атап етп.

Сез кезег1 туйежн улкеж.. болмасам да, келгендердщ 
улкеж болгандыктан, маган ауысты. Мен кыска гана келу 
сапарымызды уш максатка арнаганымызды айттым

Б|р1нш1: Бабамыздын аты аунап туп калган, туйеа аунап 
жуп калган, туп журты — калын ел1 калган Шьщгыстау ежр^не, 
касиегп урпагына сэлем беру.

Екжш1: Караменде бабаларымыздьщ 285 жылдыгына 
арналган аска шакыру (сауын айту)

Уш1нш1: Караменде бабамыздын ем!рнамасы туралы 
деректер, шеж1релер жинактау. Байкекше акыннын Карекец 
туралы шыгарган ем поэмасын бтетж дер бар ма?

Алгашкы суракты Шын^ыстаудын бупнп Кунанбайы 
а та н ы п  кеткен, ел ардактысы Хафез Ыбырайулы Матаев 
бастад ы .

«Шьщгыстаудан ем болыс Тобыкты аруакты Бабамыздын
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соцынан ерш квшкен екен, казф канша таза туысымыз бар 
деп б1лем1з Атакты, окыган, ел басцаруды, е ц б е к т е ,  ем1рде 
ат жалында данкы шыккан агайындарымызды бтсек» сиякты 
сауалдар к,ойды

Б1з, расында, мундай сауалдар болады двп ойлал, 
дайындалганымыз жок-тын. Бтгежм1зше жобалап, агайыннын 
ке ц т ж  тойдырмасак та, тежректеп берген жауабымызга 
ризашылык б т д ф т  жатты

Хафез Ыбырайулы «Квтен палуан экелерщ^зд! б!лес1здер 
ме? Палуаннан урпак бар ма?» деп сурагын тагы да 
жалгастырып, ушеу!М1зге кезек-кезек кез киыгымен карал 
койды.

Палуаннан урпак бар екежн айтып, «Бораншы» деген б!р 
тайла ел болмаса да, ескен урпак, вр^ст! ауыл екежн, оный 
1Ш1нде палуаннан 613 бшетш туягы Садыкбекулы ^азиды жеке 
атауга алып, сураушынын к е ц т т  риза еткендей болдык 

Сол б«р шагын да болса, тарих парагына татырлык 
туыскандардыи кездесуде даналар ел 1нщ бупнп дария- 
ларыныи ыстык леб1здер1нен кыскаша узжд| келире кетелк. 

АБАЙЛЫКТАРДЬЩ АК, Т1ЛЕП:
«Ас тег1н адамга бершмейдй. Ол -  елд1, халы кты  бф- 

л!кке, ы нты мактыкка, туы сты кка шацырады. Бабамызга 
ас берем 1з двгвн ниеттерщ1з кабыл болсын. Азаматты к 
таны ткан екенЫздер! Бул 1стер 1н>з ерлжпен пара-пар»..

Хафвз Матаев — Ш убартау, Абай аудандарын 25 
жылдан астам уакыт баскарган халык кзмкорш ысы, 
елж щ  акиы к агаларынын агасы, Караменде-Кецпр- 
бай билер урпагы.

«Б1з тарихш ы  вмвсл13. Карвквк жайында кел бше 
бермеу1м!з мумшн Дегенмен де, ацтогайлык бауырлардын 
бабамызга ас берем13 деген бастамалары б!зд| улкен 
куанышка белел отыр. С1здерд! КарекеннЩаруагы колдал, 
мертебелер<н*з ес!п, абы ройларьщ ы з асцактай берсж ! 
Карекец улы  би, КенНрбай улкен би ед1. ЕкI урлакты  
табы сты рган Т окы рауы н халкына раХмет!».

Рымхан Рабдуллин — Абай, Шубартау аудандарын 
20 жылдан астам баскарган ел агасы, от ауызды, 
орак Т1ЛД1 халкына кад 1рменд1 аксакал, баба урпагы.
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«Аз гана Т об ы кты ны н  басын косу уш!н улкен шаруа 
ты нды рган екенс1здер. Бгздщ Абай ауданыньщ  вм м ж де  
кан бар. Ол к!с! аска каты суы м ы зга  колдау керсетедй  
Ас кабыл болсын! Баршамызды баба рухы желел-жебей 
берсж. Ив, улкен шаруа ты нды рган екенсёздер».

Бимурат Мукажанов — тагылымды тарихшы, улылар 
елЫщ дарынды шеж)ре булагы, халкына кад^рменд! 
аксакал, баба урпагы.

«Ек1 кара шалдьщ  — Карекеч мен КенПрбай баба- 
лары м ы зды н аруактары  жебеген урпактары ны ч арка- 
сында буг1н туы сты к, бауырласты к алтын кешрг салын- 
ды. Урпакпен урпак кауыш ы п, мерей(м1з асты. Узагы- 
нан суй 1нд|рсш !».

Бекен Исабаев — Шыцгыс ел1ни Абай-Швкер1м, Мух- 
тартанушы шеж!ре сандыгы, аруактар шыракшысы, 
Берлщ вп М ухтардын муражайыньщ директоры.

«Ш ьщ гыстыч 20 мыннан астам тобы кты сы  б|рж>б|р| 
(здел, таба алмай жатканда Карекеч* ас бер1л, елд!ц басын 
коскан  А кто га й л ы кта р д а н  айналайы н. Улкен 1ске 
камкоршы болып, колдау керсеткен Актогай ауданыныч  
екёмж бетжен суйш , куш агыма кушамын».

Улыкбек Байырбвкулы — улы Абай елЫщ карт ус- 
тазы, ертвдвн СССР Ж аграфия когамынын мушес), 
халкынын камкорш ысы, ардагвр аксакалы , бабалар 
урпагы

«Ел (здеген, туыс (здеген кымбатты бауырларым, аман- 
есен журсщ двр ме? Елдер1Н, халы ктары ч. ол жактагы  
Караменде бабамыздьщ журагаттары, урлактары твг1с аман
ба?

Кеше кеш к1сж кврцпм  Каби кел1л, м и л и ц и яны ч  
алдында Ж езказган об лы сы нан  келген б |р -ек! адам 
Тобы кты  Шаха болам ы з, осы жакта Шаха деген ру бар 
ма деп сурады. Мен сен1 айттым деп келд1. Содан ойда 
калдым. Бул к1мдер болды деп ойым сан-сакка жетелед!.

А рты нш а, Ж акан телеф он со гы п , «Ацтогайдан  
бауы рпары мы з 1здел келтт», ечпм елесеж к, таны сайык
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деп с1здерд| ертенп сагат онга ш акы ры п отыр» деп, 
с(здерд1н келу сапарлары ны зды н ж енж  айтты.

Карекец бабамы зга ас берем1з деп Б абам ы зды н  
туысын, ел ж  13 деп келген екеназдер, келген кадамдарьщыз 
кутты  болсы н! Аруак сыйлаган, агайы н-туы с (здеген 
бауырмалдык журектерщнен айналдым! Касиетт! аруацтьщ 
урпактары, Бабамызга арнаган астарын кабыл болсын!

Енд| мен е з 1мд| таны сты ра ке те й ж
Сары бабамы здын Кйилпнен Энет б а б а ^туа д ы  рой. 

0нет бабамньщ уилнш» эйел1нен Шаха, Есболат. Есболаттан 
урпак бар.

Шахадан — Айтуар, Бостан, Теуке туады. Мен осы 
А йтуар атам ы зд ы н  урпарынан тарайм ы н. Рахмет 
бауы рлары м, алдагы (стерще Алла куат берсж !» .

Квлима Орынбекова — Энет баба Ш ахасынын урпа
гы, парасатты, ардагер ана

Тунып турран тарих, шалкыган шежфе карияларымызра 
журек жарды рахмет1м13Д1 айтып, бабан асына шакыру каразын 
тараттык

Туею аска дейж бфаз уакыт барлытын пайдаланып, 
К,абдыкэр1м мен Жакан 61ЗД1 Жидебайга бастап алып журд| 
Карауыл мен Жидебайдьщ арасы 24 шакырым жол. Ап, 
ткесжен жай жолмен барсаныз 12  шакырым

Жидебайда алдымен Зере мен Улжан аженщ. Шакар(мжн 
экес! Кудайберджщ зиратында болып, бтген дурамызды 
барыштап, суретке туетж. Кезек дананын бф кездеп ак ордасы, 
бупндег! муражайын аралап, тамашалаура ауысты. Муражайды 
еркж аралап, Абай емес, Казак атты улы ата-бабамыздын 
карашанырагынын аруакты албарынан кф т, кут конган 
казандырынан бастап, улы Абайымыздьщ тен^репне абырой- 
бакыт сыйларан, мэнплж данк сыйлаган алтын ордадан 
шыккандай леззатка мейфлендж.

Канган мейф1м13 бен алран асер1м1зд| естелж мтабына 
жазып колтанба калдырдык та, аярына: «Улылар елте  Т1зе 
бугт , тэрзы м  еткен, даналар жер1не басын и т , салем еткен 
Караменде би урпактары:

Аманбайдын Зиядасы, 
ч Ыбырайдын Ралымы,
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Циякбайдын Берд1галиы.
9м1рбектщ (Цазыкейдщ) К,уандыгы.
Мешж (1992) жылы, кыркуйектщ 7 жулдызы» — деп 

тамамдадык
Муражайдын директоры Ризат агайымыз ел салтын, жер 

данкьжа сай ерекше ыкыласпен журепндеп рахметке толы 
ац алгысын аямастан актара айтып, «Абай» журнальжьщ 
б!ржш1 санын эркайсымызга сыйга тартты.

Б|з болсак, Ризат аганы ортага алып суретке тус!п, 
ескертюш бейнесЖ елге жетюздж.

Уакыттьщ тыгыздыгынан Шидеп Биатанын басына сога 
алмай, Акшоцыда^ы Цажынын басына бара алмай, аруактар 
рухтарынан кеилр1м сураумен, сырттан дуга етт, Жидебаймен 
кимай коштастык

Карауылга кайта оралганымызда сагат Т1Л1 туею ею 
жарымды керсеткен екен. К°нак; уйжщ  кен сенепне юре 
берген1м1зде карсы еактеп  «демалушы» белмесжен ею 
мемлекетпк кездесетж конактары сиякты баганагы кезтаныс 
абзал агаларымыз шыга келгенде, 1зш суытпай 
кездескен)м1зге масаттанып калдык

«Каракездщ» курмегп конак кутетж ерекше залында 
агайындык туслк конагасы рэЫмЖе жиналдык. Дастархан 
басында баршамызга багытберетж. асабалык басшылыкты 
Жакан тагы да ез колына алды.

— Конактын улкеж Бабан урпагы деп басты менщ алдыма 
койганда, «Циналган Жамбыл жер| осы болды», б1рдеие дейж 
десем аузымды аштырмайды. Теуекел деп, он кулагын кест 
Куандыкка 'б е р т , енд1 осы басты Улы аганнан бастап 
улкендерге ырымын жасайык — деп осы жиынньщ ен улкеж, 
оц жагымдагы Улыкбек аксакалдьщ алдына койдым. Бас 
Цуандыктан басканы тепе жагалап шыкты.

Жакан б!р1НШ1 сезд| Хафез Ыбырайулы агасына берд1. 
Хафен ез сез!нде осы б|р касиегп табакта бук»л Шьщгыстау 
елжщ , бабалар урпагынын ак ниеТ1, ак пей!Л1 сыймай 
тургандай сез!мге белед|,

Келес! сез кезеп конак ретгнде маган б е р тд !. Мен 
Шэкер1М кажы сез1мен айтканда, 1780 жылдары жет| болыс 
Тобыкты осы елкеге 55 жылдан астам (1723 жылгы «Актабан 
шубырынды, Алкакел суламадан» бер|) уакыт аттын жалында,
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туйежн цомында кун кеш т, казак,тын жарты жерж жайлай 
кешт, Ордын Карагашынан аман кайтып, касиетп казак жерЫщ 
аруакты б«р пушпагы карт Шын^ыстауга басы аман, фгес» 
бутж, тутш! тузу, ужымы берж, туыскандыгы тутас жеткендИ 
бабалар ауылында, гулама ортасында отыргандай се зж т, 
сагынып келген швЛ1М1здщ канып калганын б|раксагыныштын 
тати кундер! алда жатканын еске алып, рахмет айттым

— Келес! сез кезепн Абай елжщ, Шыцгыстау жержщ 
бупнп тарихынын туныгы, Абай, Шакэр1м, Мухтар аталары 
мурасыньщ булагы Биагага берем13 — деп. Жакан б!зд| кол 
шапалактауга шакырды. (Биага — Бимаганбет Мукажанулы
— гулама шеж1ре, зердел! тарихшы, Абайды терец бтетж , 
Шакер|мд| дврттеуил устаз, Мухтармен б)рге болып, улынын 
анеге булагынан дарю алган Абай ел( ардасынын алды).

Улылар дастарханына ак илек айту курмен б(здщ Ралене 
келгенде, Рален аз сезж:

— Кудайга тауба, заман жаишрып, дш1М1з. Д1Л1М13 халкына 
Кайта оралып, бабалар аруагына бас ию курме-Н б1здж 
сыбагамызга тигеж ушж де, 613 ез(м1зд1 бакытты санаймыз. 
Сонын аркасында улы ел1М1зд|, касиетп жер1М1зд|, аздер 
сиякты ардакты агайын-бауырларымызды квргежм1зден артык 
бакыт болмаса керек — деп бастап, терен теб1режспен 
туыскан туб1 бф ем елдщ ара байланысын урпактан-урпакка 
жалгастырып, терендете беруге ак илек нледГ

Ак ттектщ  кезеп аудандык 1шю 1стер бел1мжщ бастыгы 
Кабдыкар1М бауырымызга тигенде, ил! шешен, ойы терен де 
оралымды Цабыкен взжщ Найман руынан екежн, б|рак юндк 
Каны Шьщгыска тамганы, енеге, енер-бт1мд| Абай ауылынын 
ауасы мен суынан алганы туралы теб1рене айтты. Будан сонгы 
ак и леки Жакан Берд1галига бергенде, тагы да отыргандарды 
курметтеп, кошеметтеп кол шапалактауга шакырды.

'} Бекен адеттепден де санпакты кв те р тт :
— Мен жанагы Хафеннщ св31нен кейж ойланып отырсам, 

200 жылдан астам уакыттан кейж елге табанымыз тит, дамж 
татып, сагыныш сэлемж берт отырганымыз ол тек, осы 
твртеум1здщ рана журек сагынышымыз емес, бул сагыныш 
Карекен бабамыздан берп алты атанын армандап кеткен журек 
сагынышы. Б»зд! уйкыдан оятып, ой салган, урпак б^рлИне 
613Д1 бастап жол салган — сол аруакты бабалардын рухы
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— деп, сел к1'д1рт, одан эр| езжщ  Улытау ен1ржде Бабалар 
журтында будан б1рнеше жыл бурын барып кызмет жасаганы, 
ондагы Кенпр, Ыргыз езеш, Кеб1малды бабалар атына 
байланысты мекен-жайлар туралы кызыкты деректермен сезж 
тамамдады.

Жацан кепт| кергендтне басып, улы елдщ улы екежне 
сайып, жас та болса бабан урпагы деп Цуандыкка курметтеп 
сез б ерт, сонын 631 жалгастырып екегп.

ЖакаН мшкене желтжп алганнан кейж ак ттект! ер| карай 
жалгастыруга.бет алып:

— Т|рШ1л1к иесс!, адам денес! кос мушеден куралган, оный 
б1рЖс1з лрш тж тщ  меж де, сэж  де болмайды. Абай елж, 
Шэкэр|м жерж, Мухтар ауылын тутас Улы дене десек, сол 
улы дененщ епз ею мушесжщ  б|р| (Хафец) агайындар 
дастарханын бастап б ерт  ед|, енд| сол улы дененЩ емнип 
(ем кезжщ б|р|) мушеа Рымкан ага корытады — деп, токтады 
Жакан.

— Мен кеше кешюсж Ж аканнан телефон аркылы 
«К,араменде бидщ урпактары 1здеп келтт), ертен танертен 
кецсеге келщ1з, ел улкендерже сэлем берем1з деп отыр» 
дегенде, куаныш па, элде абыржу ма, ештене айта алмай, 
жарайды дей б е р т т н  Тужмен ойлап шыктым, «бул не 
адамдар, неге 13дейдЬ деген сиякты сурактарга жауап таба 
алмай эбден мазам кегп.

Бул 1здеп келт, селем беруге шакыртып, улкенд1к, агалык 
керсетт отырган Цараменде би бабамыздын урпагы емес, 
рухы шыгар деп ед1м. Сол ойым ак болды. Аруагьщнан 
айналайын улы бидщ рухымен кездестж, улылар елж сагынып, 
1здеп келген улы журект! урпагымен кездестт. Тэуба, ел 
(здеген, туыскан 1здеген журектерщнен айналдым — деп, 
келб^гп бейнесже б1ткен, мол мей|р1м1мен эркайсымыздын 
журепм1зд1 1здеп, кеудем1зд1 б1р-б1р т ж т т  шыкты да, сезж 
эр| карай жалгастырып кегп.

— Бата ттект! Абай ауылыньщ ардактысы, улагатты 
устазы , жасы улкен Цариясы Улыкбек ага бастайды, курметп 
Конагы м ы здьщ  улкен! Зия агамыз аяктайды, — деп жиынньщ 
терэгасы  сезж тамамдап, аксакал екеум1зге ишаратеткендей 
болды.

, — Аллага сыйынудан бастаган ак ттепн  Улыаган терен
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де шеилле талдаумен бабалар ем1р1не арнап, ете мэнд1, 
13Г1Л1КТ1Н и|р!М1 мол, енегел! есиет айтумен аяктады.

Маган Алла жалбарынып, жердем ттеу, Бабалар аруагына 
сыйынып, жебеп-желеу ттеу гана калды. Цонак кутумен уакыт 
кад1рЫ жете сыйлайтын улы елдщ шондары кушактасып кош- 
кош айтысып, сагат кеиш дел алты жарымда б1здг казакша 
аттандырып салды

Ауылдан осылай карай бет алгандагы жол-жоспарымыз 
бойынша, кайту сапарымыз Шубартау ауданынцщ орталыгы 
Баршатас аркылы дегежм13 окушынын ойында болар.

Жол журудщ кыры мен сырын, хикаясы мен купиясын 
б1зден гер| ж т  б те тж  Бекен Баршатас жолынын сапар- 
багытын алдын-ала Цабдыкар1м мен Жаканга кагазга туартт 
алыпты.

Келген конактарды курметтеп карсы алу, курметтеп кыр 
асырып шыгарып салу Абайдан бер| атадан балага мирас 
болып жалгасып келе жаткан ата дестур бойынша, б!зд| Жакан 
мен К,абдыкэр1М кун батысына карай, Шынгыстауды т!келей 
бетке алып бастап тарта женелдК

К,арауылдан шыккан жол Шыцгыска ерлей 3-4 шакырым 
жургеннен кейт «Абай» кеншары деген какпадан етт, ауылдын 
солтуслк батыс жагын етектей журт биж ден басына шагарды. 
Жол басшыларымыз осы денге сел к1д|р1с жасауды ет!нд| 
де, «мынау турган жер1м1з тунып турган тарих, соны Ыздерге 
керсете кетейж деп токтадык» — деп, Жакан одан эр! сейлеп 
кетт!.

— Мынау — Шьщгыстау, каз1р осы жолмен ерлеп отырып 
«Акбайтап бжпн» асасыздар, б1зсол кайкацга дейж барамыз. 
Шынгыстауда тен1з денгей1нен мын метрден астам саналатын 
«Хан», «БерлЬ, «К,ара жартас» би1ктер| бар. Мынау турган 
би!КТ1 «Туйееркеш» деп атайды. Бул алкап — сулулыктьщ 
гажайып бейнеа Абайдьщ Тогыжанынын ата конысы. Эне, 
анау, кеншар орталыгынан белектеу — Тогыжаннын алтын 
уясы, ез кыстауы, каз1р шопандар аулы

Карауыл езеж Шьщгыстьщ куздарынан бастау алып, осы 
жермен булкына-буыркана агып, аудан орталыгын как жарып, 
Акжар мен Жидебай корыгына кулайды.

«Абай» романынан ойларынызда бопар, Абай мен 
Ерболдын тасып жаткан К,арауыл езежнен впзге м ж гест
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ететт тусы да осы ауылдьщ вне б»р шетжде — деп, келген 
жагымызды мезгедк

Ал, мынау жаткан Акжарды «Тогыжаннын Акжары» деп 
атайды. Тогыжаннын екес! Суйтд1ктщ ауылынын кектемп, 
кузп цонысы болган Б1рде Абай Тогыжанга кептен келе алмай, 
Ерболдан хабар алып, жгпттермен тунд елетт ке л т , 
андушыларга колга ту с т  кала жаздап, ж уйрк атпен ез1 де, 
жолдастары да аман-есен цашып кутылып, Ордадан берп 
Акжарыктын даласында аттан туст отырып. «Сап, сап кен^тм, 
сап кен1Л1М» елец1н киыстырган екен, кайран махаббат-ай — 
деп, Жак,ан енпмесж б»Т1рд|.

Бэр1М13 де жапа-тармагай «атка» отырып, Шынгысты ерлей 
тартып кетт!к. «Туйееркешген» 17 шакырымдай еткенде 
манадан бер| Жакпартасты киялармен ерлеп келе жаткан тау 
жолы би!К кайканнан асып туст, кен аланкайга кулай бердг 
Осы туста жол басшымыз да «токта» дегендей журютерж 
бэсендете бастады.

Жакан енпм есж  б!рден жол жайлы бастап, К,арауыпдан 
бер1, Шынгысты етепнен ермелеп 20-22 шакырым жол ж урт, 
Шьщгыстын екжим жагына асканымызды, енд| етекке дейж  
сай-саламен 50-60 шакырым журет1Н1М13Д|, жолдын бурылатын 
жерлерж, согатын ауылдарды, езен, тауларды талдап айтып, 
кагаздагы сызылган жоба бойынша тусж д ^рт берд).

Абай елже тунгыш сапарымыздын сонты дэмж карт 
Шынтыстын, касиетп Шынгыстын «Акбайтал би1пн1н» асуында 
турып ауыз ти1п, екпеттеп жатып мандайымызды жер1не 
тиг131п, топырагын мскеп, тагзым етНк.

Кабдыкэр|м мен Жаканньщ улылар елжщ  урпагына сай 
би1к адамгершт1ктер1не ш еш з рахмет1м1зд| айтып, кушактап, 
беттержен суй 1П, квлес! кездескенше кун жаксы болтай 
айтысып, б|р Аллага сыйынып тартып кегпк.

Би1к кузды, терен шаткалды ею жагын тал-кайьщ, терекпен 
кемкерт тастаган тау жолымен б«р сагаттан астам жургенде 
кездескеж жалгыз кыстак болды.

«Абай жолы» эпопеясынан есте калган онтуст1ктен 
солтуст!кке карай б|рнеше жуз шакырымга жоталана созылган 
Шынгыстын ней жердеп ен! жуз, кей жержде 40 шакырым 
болатын.

Б13 Шынгыстын еюнцл бетжщ етеПне шыккан шакта кун
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уясына конура бет алган екен. Осы туста жол б1рнеше багыткэ 
тарап. б1рнеше багыттан жолдар келт косылды

МенЩ елге карай багыт алган жолга мегзеушЫк кеар1нен 
12-15 шакырымга кер! ке тт , адасып, кайтып келдт.

Шьщгыстьщ калын койнауында сагаттан астам журген жол 
бойы, адасып журген аз уакытта, менщ ойымнан сонау Акшокы, 
Бврл|, Аралтебе мен Тышканнан б>р жет! кеш т, Шьщгыстьщ 
Акбайтал асуымен асып, Шубартаумен шектес Ботакан ошагы, 
Баканас, Байкошкар езендержщ жайлауын жайЛайтын Абай 
ауылынын кеш жолы осы болмады ма екен, асуымыздьщ аты 
«Акбайтал» шыгар, адасып барып кайткан кен алкаптагы суы 
мол булактар Абайдьщ «Кенконыс» жайлауы емес пе деген 
ойлар «цлрюн-ай» дегеи кузнышты киялга жетелей бердк 

Улкен жолмен б1раз жургеннен кейж алдымыздан ак 
шагала калашык кездест!. Ауыл шетже бурыла ж урт , 
сураганымызда, бул — асыл тукымды жылкы заводыньщ 
орталыгы болып шыкты.

Осы жерде менщ ойыма улы Мухацньщ «Бурктш» энпмеа 
сак ете т у с т , «Керегетас» кайсысы болды екен деген 
кеюрепме сауал уялап, машинанын эйнепнен жан-жагыма 
карай берд!м

Мектепте V сынып (класс) окушыларыньщ «Бурктш » 
анпмесжен жаттайтын узждю жщ  «Ею' ацшы келе жаткан 
бектер. шымы тутас беткей болатын» деген жолдарыньщ 
аузымнан кзлай шыгып кеткежн де байкамай калыппын 

К,азакша ымырт жабыла дейтж  м езгтд е  Баршатас 
селосына да ке л т  ж егпк. Баршатас — Семей облысы 
Шубартау ауданынын орталыгы, Шубартау. — жеттсжцл, 
сексежнил жылдары комсомол-жастар шопандар бригадасын 
уйымдастырудын туцгышыньщ б1р1 атанып, республикэга, эрю1 
Одакка аты шыккан аудан. Бул жумыс эаресе Шаймаганбет 
Макашевтын аудандык партия комитетжщ б!р1нил хатшысы 
болып турган кезжде шарыктау шепне ж етт, Одакка енеге 
мектебже айналган болатын.

Ыздщ Актогай ауданынан да Шубартауда болып, 
комсомол-жастар шопандар бригадасыньщ ю -улпам ен 
таныспаган кеншар баскарушылары кемде-кем. Ырак, осы 
сапарга дейж мен! Шубартауга дэм тартпаганы Пак

Рален «Айыртас» кеншарында эуелде партия комитет)
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хатшысы, соцынан кеншар директоры болып кызмет жасаган 
жылдары керш тес Баршатастыктармен кеп араласкан, 
жопдас-жора, таныстары баршылык екеп. Уакыттын минет! 
санаулы болгандыктан, езенге, кетрге таяу б»р уйден нан, 
туз, су ауыз ти т , Баршатас-К,айнар кетерме жолымен елд| 
бетке алып аттанып кегпк.

Баршатастан «Жорга» к е ц ш а р ы  аркылы е т т ,  175 
шакырымдык ара кашыкты артка тастап, тунп сагатеюлердщ 
мелшержде еп шеине, в31М13Д1Ц «Айыртас» кеншарына жетт 
кондык,.

8 кыркуйек, дуйсенб! куж  туске жакын ез!М1здщ 
«Шубартау» кеншарына келдж. Сол кездеп кеншар директоры 
Жаксыбекин Шуюр|, селолык эюм! Адамбектщ Жумагазысы 
карсы алды. Азаматтарга рахмет, кенсе теж репндеп  
аткам!нерлерд| жинап, энпмелесуге жедел мумкждк жасады.

Бабан асы, ететж  уакытына д ейт, м взплж щ  таяп 
калганын айтып, асты ертен етк!з десен де дайынбыз деп 
Кулшынып отырган азамаггарды керш, кетерщк! ке н т 1М(з одан 
ер| кокке ерлед|. Сейтсек, ас етюзу жежндеп аудандык 
комиссиядан туган ауылына белжген Седуакастын Махмуты 
келт, улкен шаруа уйымдастырып кеткен екен.

Мундагы жумыска басшылыкты Шуюр мен Жумагазыга 
жэне молла Шалкарбайдын Кэукербепне тапсырдык.

Жолай «Абай» кеншарына сокканымызда кеншар 
директоры Элмаганбетпн Байзагы, Жакыпбайдын Бекмураты 
да ауылда болмай, жен б!лет1н ешюмге жолыга алмай, кент!М13 
к!шкентай да болса, жабыркау тартып калды

Ы з жолдастыгымызды, сыйластыгымызды келденен 
тартып, Байзактын атына сэлем хат калдырып кеткен ед|к, 
ек1 куннен кейж Байзак сонша жерден, ауданы белек, ауылы 
белек, ар| берщен сон атасы да белек, б|рак азаматтык 
адам герш тт жогары, аталы урпактыгын танытып, Актогайга 
ез! келд|.

Бабан асына да халкын 6\р кющей уйымдастырып, субел! 
улеЫмен аруакка сый-курмет керсеткен Абайлыктарга, 
басшылары Байзак пен Бекмуратка Караменде би урпагы 
атынан рахмет айтып, аруак жебеп-ж©лей берс^дейм!з.

Курмегп окушы, б«з Абай ел»не, Шынгыстау жер|не 
К,отана-Балкаш ежр'нен, Актогайга соцпастан, аудан
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басшыпарына хабарламастан кеткен1м13 естерж1зде болар.
Ауданга ат-кеп1к аман-есен жвткен куннщ ертенжде, ягни 

9-кыркуйектщ ертесжде Сагадат Жапабайулыныц кецсесжде 
болып, журген сапарымыз жайлы айтып, Абай елже барып 
кайтканымызды айтып, хабарласа алыай кеткежм1зге гафу 
етж геж м 1зде, Сагадат бт1кт1 басшы, о&пы азаматтыгын 
танытып:

— Зеке, ездерщ|з агайын 1здел, кеш т кчткел! журген 
жоксыздар ма? — деп, эзтм ен калжактап кул\п алды да, 
юшкене ойланып отырып:

— Дурыс болган екен. Ол жактагы агайын-туыс аман ба 
екен, Хафез Матайулы агамыздын ел1 гой, ол агайымыз аман 
ба екен? Жолыктьщыздар ма? — деп, алды да одан ер| 
бабамыздын тойын жаксылап б1р етюзсек, келер жылы халык, 
болып мазарын кетерсек. Бупн, м!неки, бабамыздын журепнде 
кеткен асыл арманын, Шьпуыста калган урпагына багыштаган 
аманатын жетюзу курмет1не *е болып отырмыз. Буньщ бвр| 
Бабамызга урпагы — б!здер аркыпы сыйлаган Алланын улкен 
курмет-шапагаты болар. Бабамыата не сый-курмет жасасак 
артык болмайды. Айналайын аруаг^ннан, Бабам б1зге риза 
болар, аруагы баршамызды жебеп-^влей берсж! — деп, 
ризашылык сез1ммен сезж аяктады.

Будан сон аудандык Кенестщ террасы  Мырзахан 
Омарханулынын кенсесжде болып, жасы юи*. ж! болса да 
кы зметтест1кпен «кёмеге б 1р мжгендерь ш есжде 
болгандыгымызга сайып, Сагадат Жапабайулыкг, айткан 
энпмеж тур|-тус!н ауыстырмай, келем-салмагын езгер-пестей 
Кайталаганымды мукият тьщдаган ол:

— Бул — улкен куд*ретт1 шаруа. Б»р жаратушы ку*|Т|ц 
бар екенж мойындадык Алла ез1 мойындатты. Ал^,а 
асыкпайды, аруак асыкпайды двген осы. Ж еттс жыл вм^ 
с у р т , «жер жузже а д те т  орнатам» деген коммунисту 
партиянын б1ртак кунде тас-талканы шыкты. Онын жанын 
жаИаннамга ж1берген — 6>р Алланын вз1.

Аруактар рухы урпагыментабысып, абырой, данкы кайыра 
ж а н ^ ы р у д а .  С о н ь щ  куес! К^эрекен бабамыздын алдагы асы

Ж аксы 1С!М1зд|ц барлык бастаушысы да, С1здврд| 
Шыцгыстауга жетелеп журген де б«р Алла, одан кейж аруацтьж 
ези 1стерщ1зге Алла эбужр берсш, сапарларыныз кейЖп

78



урпакка енегел! ю болган екен, агайындыгымыз жалгаса 
берсж! — деп, аяцтады терага сезж.

Б|з касиетт! улылар ел1нен, Шьщ^ыстау жер1нен кеткеннен 
кейж, кеп кеилкпей, К,ытай Халык Республикасынан 1С 
сапардан оралган Абай ауданынын еюм1 Орал Аргынбекулы, 
аудандык Советтщ терагасы Байбота Орынбайулы аудан еюм! 
Сагадат Жапабайулына телефон согып, «Караменде бидщ 
асына Шыигыстаулыктар жан-жакты дайындыкпен, аска 
казакша тарту-таралгыларымен, халыкка керсетер сый- 
курметтер1мен халык болып жиналып, он-он бес уй т«Г1П, тойга 
конак болып кошемет керу уш ж емес, Бабан тойына 
Шьщгыстаулык урпактары атынан конак женелтт, кызмет 
жасап, урпактык парыздарын етеу ушж кеп халык келетжж 
айтып, аруагын сыйлап, Бабамызга мазар салып, ас бергел) 
жаткан Актогайлык азаматтарга, халыкка рахмет жолдап», 
аудан аралык тунгыш байланыс жасайды.

СагадатЖапабайулы болса, кентолгана отырып, «келгсш 
тшкен тон кепте болмас» дегендей, бабана бер!летж астын 
республика, облыс келемждеп жоспарлы шаруа емес, аудан 
келемждеп, агайын аралык, ынталы топтын бастамасы екежн 
жэне аудан орталыгыньщ мунша кеп конак кабылдап, 
орналастыруга мумкждюнщ жок екежн айтып, ею басшы ортак 
тюрмен кел1с1мге келт, т т  табысады.

Сез орайы келгенде 200 жылдан астам уакыт бурын 
конысы ауып, |ргеа белжген, журю езгерт, кабыргасы сеплген 
агайындар журепнщ алгашкы тогыскан сеттер! туралы онда 
жургендерд! б|р-ек1 ауыз сезбен энг!мелей кетей!к.

Абай елж д еп , аруактар ж ерж деп агайындардын 
Караменде бабаларыньщ асына келетжджтер! туралы хабар 
ек! ауданнын басшылары Орал Аргынбекулы мен Сагадат 
Жапабайулы екеужщ арасындагы телефон байланысынан 
кейж халык арасына, агайын ортасына тез тарап, аруак аттары 
жангырыккан, рухтар теб|ренген киел) жаналык болып тарап 
жатты.

Б13 алгаш барып, агайын-туыстарды аска шакыра, сауын 
айта барган сапарымыздын хабарын ест1ген касиетл 
карияларымыз 0л!мхан, С ейтбек, Аккожа, Аятай, Эрж, 
Мухтарбек, Айтмаганбет, Бегетай, Нургалм аксакалдар 
кудайга тэуба деп, «ащсарбас.» атап, Караменде мен Кенпрбай
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бидщ аруактарына багыштап жатты.
Туб( б(рге туысынсагынган ел б|рл1п к  агайын-туыстыгын. 

ансаган, аруак жанаган халыктын кад|рменд| кариялары аталы 
•еке «аксарбас» айтып, «аруактап, кудайга твуба» деп 
жатканда, ел 11шнен де вз ауэына ез1 ие бола алмаган, бул 
жумыска «алты аласы, бес берестЬ  катысы жок, езЩЩ жет! 
атасыньщ атын атап бере алмайтын думшелер, дацгазалар 
К,араменде мен Кенпрбайдьщ арасындагы заманында еткен 
кеменгерлердщ урпак болашагы уилн терен толганып, теб1рене 
шешкен даналык болжамдарына «талкылау» жасап, «терелж» 
айткысы келгендер де болмай калган жок-

Шьщгыстау — Хан битнде атакты Шьщгысханды ки1зге 
орап хан кетерген киел! елке.

Шьщгыстау — казактын мандайьжа Абайдай дара дананы, 
Шэквр1мдей гулама дарияны, Мухтардай алып дарынды 
сыйлаган аруакты елке.

С1з, не Царкаралы енфжен Абыралы аркылы келе жатьщыз. 
Не, Семей-Ерт1с бойынан Архат, Орда асып келе жатыныз
— кекжиект1 тутас алып жаткан узыннан-узын созылып, кеале 
т у с т , зан^арлары жулдызбен ттдескен Шьщгыстауга тап 
боласыз.

Расында, о ц ту с тк  шыгысында карт Тарбагатай 
тауларынан ттдескен Шьщгыстау ею жуз шакырымнан астам 
созылып, солтуспк батыс, Сарыаркага жетедг Ал, келденен! 
кей жержде 40, кей тусында 100 шакырымга ж етт, казак 
сахарасынын ортасына керегедей тартылган.

Осы ортадагы К,арауыл тебе деп атанатын езЩд1к ауыз 
толтырып айтарлык тарихы бар, юшкене гана кара плющ 
такиядай эсем шоцы — Шьщгыстаудын кеудесж ала 
орналаскан ю н д т  сипатты.

Сол заманда Керегедей Шьщгысты кия алмаган Биатанын 
Мусабай, Кеш е, Кулыктан тараган бес болыс Тобыктысыньщ 
алгашкы кенес уммет! келгенде Шьщгыстау ауданы болып 
уйымдаскандыгы астанасы (орталыгы) осы Царауыл тебенщ 
онтуст)к батыс беткейжде отау кетерт келе-келе Абай 
ауданынын орталыгы, даналар елкесжщ, аруактар ен^ржщ 
ак ордасы, улылар мекенжщ Меккеа атануда.

Эр^ректе Цараменде, Кецпрбай, Кебей, Сана би 
бабалардын, Мамай, Токтамыс батырлардын Нысан абыз,
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Кунанбай кажылардын аты аунап туп, туйес» аунап жуН калган 
киел! конысы, бупнде Абай, Шэкэр^м, Мухтар сиякты казактын 
уш алыбынын алтын аймагы Абай ауданында 27 мыннан астам 
халык 3 448 465 гектар жеруйыгында мекендеп отырганы 
алемге аян.

Шьщгыстау елкеЫ батырлык пен дарыннын, енер мен 
енбектщ алтын босагасы десе де болгандай Абай атасы- 
нын «Рылым таппай мактанба» деген есиетжщ айгагындай 
Шыигыстау ен^ржен 6 гылым докторы, 85 гылым кандида
ты, 8 Жазушылар Одагыньщ мушеа, 6 ^азакстан Респуб- 
ликасынын халык артиЫ, 4 республикага енбеп с1нген 
артистер шыккан. Аруакты елден, киел! топырактан Совет- 
тер Одагынын уш батыры, он жен Социалиста Енбек Ер« 
шыгып, улылар елжщ  улылыгын, даналар жержщ даналы- 
гын кекке кетерт тур.

Шьщгыс елж де аруакты бабалар мен аталарды 
курметтеуд1н де, ардактал тау етуд!н урпактан урпакка 
жалгасып келе жаткан имандылык мектеб! ем!р суруде

Сонын айгагындай халыктьщ камын ойлаган данкты 
адамдарды Турмстандагы Ахмет Иассауи кесенеЫне жерлеу 
сонау, ерте уакыттардан бер| калыптасыпты. Сонын 
алгашкысы — Мамай батыр да, екжийс1 — Эбтпей1з.

Ек! аруактын екеужщ  де, алып журуге колайсыз 
болгандыктан, 1шю курылыстарын алып, елге, Мамайджж
— Орда тауынын етегже, Эбтпей1зд(кж  — К,ылышбек 
жайлауындагы тау уст'же жерлеген. Екеуже де кумбез 
тургызган.

Жогарыда енпме арасында айтып кеткежм!здей, 1993 
жылы 26-28 тамыз кундер! Абайлыктар Мамай батырдын 
'300 жылдык мерей тойын етю зт, бурынгы кумбезжЩ орны- 
на Ман^ыстаудын ак мермер1нен алты бел1мд| кумбез кете
р т , басына кызыл граниттен кулпытас койган болатын.

Б(з де, актогайлы ктар да уй Т1пп, ас б е р т , батырдын  
жана мазарына рухына арнап кулпытас койып, ат жарысыньщ 
аламан бэйгесж щ  бас жулдесже ат тжкен (сы йлаган) 
болатынбыз.

Сол жолы Токтамыс батырдын 270 жылдык мерей тойына 
катысып, ак мэрмэрдан бой кетерген заулки кумбез1не 
кулпытас койыЛ, ас берген1м1з жене де ат жарысынын ала-
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ман бэйгесже батыр баба рухына арнап ат пккежм^з 
окырман кауым ойларьщызда болар

«Б1р салган бей1ТТ1 тузетуге  болмайды » деген цене 
Кагиданы халкыньщ  дана улдарына деген суйю пенил тпен  
айырбастаган улылар урпагы Нысан бабаньщ б е й тн щ  бурын 
терт рет каланганына карамай, ем жуз жыл еткенде Ацтан 
булагындагы баба м е й т  Медеу ауылыньщ орталыгына кэйыра 
ж ерлент, кумбез орнатылып, басына кулпытас койылган.

«Алып — анадан» деген, Жидебайда казак ха^кьжа Абай, 
Шэкэр1мдей даналарды сыйлаган Зере-Улжандардай улы 
аналардын мазары мрамор мен кызыл граниттен ерекше 
ернекте е р т т ,  аналык аскак мей1р|м мен парасаттылыктын 
шуагын шашып тур

Улы Абайдыц ен суй!кт! шэюрл, эр| жан досы Кекбай 
акын 1926 жылы атакты Кушкбай булагында кайтыс болганда, 
туган жер! Мукыр езенжщ бойына Какбай келжщ жагасындагы 
ез1 салдырган м е ш т  мен медресесжщ |ргес1не жерлент, 
«Туйемойнак» тургызылган. Абайлыктар 1994 жылы акынньщ 
басына Мацгыстаудынак мэрмэр|нен кумбез сапып. кулпытас 
койды Медресесж калпына келлрдК Акынга а с б е р т , 130 
жылдык мерей тойды тойлаган болатын.

К,урметт( окушы, мына б«р окига елец е т т  суйсжд|- 
рерлт, елдшке, урпакка эзгеше ой саларлык тагылымы те- 
рен окига, енеге-есиет.

Абай урпактары жаппай кугынга ушырап, Шыцгыстаудагы 
500 уйден астам Ыргызбай урпагынан б|р гана Болтакай 
Тойганбайупы аксакалдьщ уй1 калган шакта, Абайдын 
Магауиясынын^гыпары, оный шешес! Дэмегей, карындасы 
Камила Ертю жага<-ч| Ново-Шульба ауданы Уба-Форфост 
селосында турып кай1ч,с болып, сонда жерленген. Кейжде 
Абай ауданынын б1р1нип -^атшысы Хафез Матайулы мен 
М.Эуезов кеншарынын Дирекчо^ы Орал Аргынбекулы екеу| 
ана сулмен адамдыктын асыл кас-иелне непздегендктерЖ 
танытып, Дэмегей, Камила ^Мухтардым эйел)), 
Жагыпарлардьщ денесж апдырып, чтапары К|унанбайдыц 
улкен Акшокыдагы зиратыньщ жань.^ жерлетт, как тас 
койып, бей1т салдырган.

Бул — Абай аталарыньщ аруагын сьи^лап, урпагын 
ардактаган абайлыктарга тэн асыл касиь{Д6сек ештенен(
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де артык айтцандык бона коймаса керек.
Атакты Берш тауымен канаттас Аралтебедеп Абай 

кыстэуынын жанында бурынгы терт кулакты бейггтерде Дтде 
мен Эйгер1М жерленген екен. Упы Абайларынын 150 жылдык 
дуниежуз!Л1К дуб|рл1 тойы карсацында урпактары екеуше 
е к 1 белек ак мэрмэрдан кесене сыйлатып, ескертмш 
койылыпты.

Аралтебедеп Шынгыска карай Тышканньщби1ккатпарлары
— Абайдын тула бойы тунгышы Акылбайдын кыстауы. К,ыстау 
алдындагы Акылбайдын бурынгы саман бейтнщ орнына, Абай 
тойы карсанында Ман^ыстаудын ак мермержен мазар 
тургызылып, ескертмш койылган.

Ш ы н р ы с т ы н  ел1 мен жерЫщ акпа куйылысында турган 
Берл! мен Тума кел1 «Шын^ыстьщ данасы», казактын 
Мухтарыньщ к1нд1к кест, юрж жуган атамекеж. Осы касиетп 
ата коныста терт кулакты балшык бейнте улы адамнын 
Дшесш экеа, экес! Омархан, агасы К,асымбек. онын келжшеп 
Радия, шешес! Нуржамал жерленген болатын Дананын ЮО 
жылдык мерей тойы карсанында осы бей1тт!н орнына 
Шынгыстаулыктар атакты ак мермердан кунмен таласкан 
кумбез кетерт, кулпытас койды,

Берл! тауы мен Акшокыньщ арасындагы кен жазыкты 
«Ералы жазыгы» немесе «корыгы» деп атайды. Ералы болса, 
Кенпрбай бидщ (Би ата) бейб1шеден туган улкеж, Шын^ыс 
ад|, урпагы аруакты еулие санайтын Ералы — осы к(с«. 
Ералыдан — атакты Бежей.

Ералы бабамыздын б е й т  ез атындагы жазыктын Орда 
жак шелнде, Енлж-Кебек басынан 4-5 шакырымдай гана жерде 
тур Бабанын урпактары М.Эуезов атындагы шаруашылыкты 
жиырмага тарта жыл баскарып келе жаткан Амантай 
Му*хатаевтын тжелей камкорлыгымен ерекше сэулетп мазар 
тургызыл, (1998 жылы) ас бертд !

Ералы бабамызга 6 |з де Караменде би екесЫщ атынан 
кулпытас койып, куран-хатым туЫрдт.

Данкты Жидебай корыгындагы Шидщ бойында, Абай, 
Шэкер!м мазарларынан 5-6 шакырым жерде деннщ ба
сында атакты би, ел басы Кенпрбай бабанын зираты бар. 
1825 жылы Би ата дуниеден озады. Б!р жыл еткеннен кей!н 
Кунанбай к^ажы бата алган екесшщ басына б т к п п  7 метр
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кумбез орнатады.
Арада 153 жыл еткеннен кей!н, 1978 жылы урпактары Би 

атанын мазарын ак (силикат) к1рл»шпен каптаган. 1996 жылы 
бабанын 260 жылдык мерей тойы карсанында шошак бе- 
йггп 1Ш1не калдырып, Мангыстаудьщ ак, мермэр|нен мав
золей тургызды.

Улы бидщ бауыры улкен бидщ 260 жылдык мерей тойы 
Улы Абайдын 150 жылдык улы тойынан, кужне куж ауыспай, 
тура б»р жыл вткенде, тамыздын 7-11 аралыгьгнда етепж  
туралы шакыру кагазын алганнан сои, агайындар атынан 
Муканныи Тунгышбайы, Секеннщ Мырзагалысы, Туганбайдьщ 
Амангелдю), Зияданьщ Байызы бесеу1М1з (Байыздьщ «УАЗ»- 
ымен) сагынышпен Шьщгыстауды бетке алып, Аллага 
сыйынып, жолга шыктык Мерейтойга катыскан агайындар 
атынан мен сезсейлеп, Би атанын жана мазарына Караменде 
би агасы атынан кулпытас койып, Кем анамыз екеуже ек( 
куран (нэф т садака) берд1к.

Тойды жене Би атанын мазарыньщ тусаукесерЫ К1р1спв 
свзбен бастаган «Абайдан сон» атты жаналыктьщ квшбас- 
шысы Кэмен Оразалин агамызга шапан жаптым

— К,ад|рл1 агайын, казак жер| — даналар мен батырларга 
арналган а к п е й т  ана кушагы сиякты. Олай дейтж|м, 
улангайыр казак даласын, онын казак деген халкын тек 
даналар баскарып, батырлар коргаган.

Сол айтулы батырдын б|р| — Жалантес Цулыкулы 
баИадур. Актогай е ж р ж  Токырауын бойын мекендеген 
халыктын басым кепшшю осы Бабанын урпагы

Таяуда, келес! хумада Актогай ел1 осы Бабанын 300 
жылдыгын атап ет1п, ы, беред|.

Сол тойды баскары^ журген Баба урпагы Мей1рхан, 
Орал атты азаматтар С1зде^ге уш кайтара дугай сэлем ай
тып, тойга шакырып, Би атага.Гдк! анамызга арнап 2 куран 
какысын жолдап едг Аманат сол «уран какысын талсыруга 
руксат етщ!здер — деген ед1м

Абай тойынан кейжп аз уакыттыц |шждв Шьщгыстау- 
лыктар ез куштер^мен Жидебайдагы Абай вуылынан Ши- 
деп Би ата ауылыныц арасындагы 6 шацырымдык жолды 
таслен кетерш асфальттап, мазар жанынав белмел! уй са
лып, Бидщ вз урпагынан \иыракшы койган. (Уйдщ б»р басында
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келт-кетуиллерге, тунеуиллерге арнал мейманхана ашкан).
Аудан орталыгынан всем гимаратта атаньщ муражайы 

ашылып, баба улылыгын урпак колына устаткандай. 
Муражайдьщ ашылуыньщ тусаукесвр салтанатында Рымкан 
агамыз екву1М13 лента кию курмеине ив болдык-

Акжардыи агысындагы дала сахнасында кумб1рлеген 
куй мен эсем эуенжн арты жерпл!КТ1 акын Жангалидьщ 
Телегенжщ «Улы би жене улкен би» атты суреттемесже 
уласып, сонында Шагатайкызы Бакыттын орындауындагы 
«Бабаларым болмаса» атты э ж  журепм1зд| елж1ретт, 
кез1М1зге жас келнргежмен, тогыскан бабалар аруагыныц 
рухы мактанга бвлеп, аскактатып ж1бергеж жене бар,

Аруак сыйлап, баба курметтеген даналар урпагыньщ 
улылыкка берпс)з тагы б|р влд тнщ . б(рл1пнщ куеа болып, 
кеудем(зге «Кенпрбай Би -  260» Баба бейнесж тагып, 
аруагына сыйынып, кец1л1м1з де, кеудем^з де кундей жаркырап 
елге аттандык-

К,азактын халык акыны, фольклоршы, композиторы, карт 
шеж1реш1, 1991 жылы Казакстаннын тунгыш Президенты такка 
отыргызу салтанат-раамжде Н .Э .Назарбаеву бата берген 
Шэмр Эбенов — Абай шекфтжщ сут кенжеа десе де болады.

Шек1р атамыз 1992 жылы Караменде Би бабасына ас 
бергенде Шын^ыстаудагы бес болыс Тобыктынын ИГ1 
жаксыларын бастап келЫ, бабасына ас берт, кулпытас койып, 
ез аузынан куран-хатым тус!рген болатын. (Бул туралы 
кей^жрек токталамыз).

Улылар урлагынын сонры дараларынын б»р| — Шеюр ата 
1994 жылы казан айында дуние салганда б(з хабарсыз калдык- 

Келеа, 1995 жылы маусым айында Сагадат Жапабайулы 
бастаган Жарылгаптьщ Махмуты, Некештщ Оразы, Элиев 
Мырзаннын Зекеж, Баймуканньщ Кер|беп, Жанат жетеу!М13 
Шэкен атамыздьщ орнына барып, казакша бата жасап, дуга 
окып кайттык

Касиетп атамыздын зираты ез1 туып ескен КУнДызды 
езенжщ жагасында, «Кундызды» кеншарыньщ орталыгын- 
дагы кеп зираттьщ онтусик шетжде, жеке денмщ устжде 
Жайык бойынын ак мэрмер1нен ерекше бейнемен салынган.

С1здермен б1з сел шепжс жасап, аруацтарын аялап, 
Абайын аскактатып, ШэкерЫЫ эуеле тт , Мухтарын
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алпештеген Шьщгыстаудын жер| мен елжщ келбелне кыска 
да болса ой жупртлк

Окырманга енд| сол касиегп  елкеден КаРаменДе би 
Шахаулынын 1992,жылы 25-26 кыркуйекте еткен 285 жылдык 
мерейтойына келген курметп конактарды таныстыра кетейЫ.

Эбенулы Ш ак1р — 92 жаста, атакты халык акыны, 
Каэакстаннын тунгыш Президентов бата берген квнекез ше- 
Ж)ре, цазак халкынын дана б т п р к  Тобыкты, Мусабай, 
Суй!рбас, Сары, Мембетсопы Боранай, Жумагул, Мамайдан 
Ушкулд!р... Б тм байдан — Эбен.

Орынбаев Байбота Телеугалиулы — Абай аудандык 
Кенесжщ терагасы. Тобыкты, Абай елжщ акиык азаматы.

Рабдуллин Рымкан — Тобыкты, Энет баба урпагы. Елжщ 
аласапыран актандактан шеккен азабы ерте есейтж, атка 
ерте мжпзген, халкынын панасы, акылшы данасы. Бабалар 
тарихынын б т п р  дариясы.

Исабаев Бекмаганбет — Тобыкты. Берл1деп Мухтар 
Эуезов муражайынын директоры. Абайтанушы, шеж1реш1.

Сармурэин Меделбек — Кенпрбай, Ералы, К,аракан, 
Шаянбай, Абай елжщ алгыр, ер мжезд!, намысты колдан 
бермейтж батыр м)незд| азаматы.

Дер1баев Ж ацсыгелд! — Тобыкты Абай ауданынын 
орталыгы Царауыл селосынын Кенес терагасы. Жаны жайсан, 
жаратылысы тек жаксылык ушж гана тугандай ел азаматы.

Шагатаева Бакыт — Тобыкты. Ыргызбай урпагы К,а- 
закстан Республикасына енбеп сщген медениет кызметкерг 
Абай аудандык медениет бел'мжщ бастыгы. Атакты ении.

Сагьжбаева Баян — енип, Буктодактык Ленин комсомолы 
сыйлыгынын лауреаты.

Секенова Роза — анил, Цазакстан Республикасына енбеп 
сщген мадениет кызметкерк

Квзбаева Тамара — енил, Цазакстан Республикасына 
енбеп сщген медениет кызметкерк

Эбенова Сана Ш екф кы зы  — халык акыны, казактын 
касиетт! ардагер! Шек1р екем1здщ кызы, мугал1м.

Рылымбаев Мансур — Цундызды селолык Кенесжщ 
терагасы, шеж1рел1 елкенщ, улылар мекенЖЩ енсел!, ер 
азаматтарынын б|р», ойы терен, кею'реп толы даналар гибраты 

Кемербаев Амантай — Токтамыс батыр атындагы

86



кеншардьщ жумысшылар комитетжж терагасы. Шьщгыстын 
дархан табигаты сыйлаган внер елкесжде е зж д к  орны бар, 
талаптын тулпарына иемденген улыпар топырагынын перзентг

Касымов Раппас — Абай аудандык, мэдениет уйжщ 
директоры. 0нер елкесжде Абай урпагынын данкын елемге 
паш етуде езждж улеа бар азамат.

Туилкбаев Марат — Абай аудандык ардагерлер Кенесж'ж 
терагасы. Абай елжщ  кад1рменд| аксакалы.

Эюш ев Э л|бек — Абай ауданындагы №19 кэ с т н к -  
техникалык училищ есжж директоры, ел баскаруда бт«кт1 
азамат.

Екёбаев Жаксыбвк — Абай ауданы вюмжщ уйымдастыру 
беЛ1М1Н!ц менгеруцлЫ, юштейт, парасатгы, ем1ртанымы мол
азамат.

кур м егп  конактардым жетекшшер тобынын курамы- 
нын кыскаша аты-жежмен аздерд! таныс егпк. Рет» келген 
жерде, жол-женекей, энпме барысында бвр1мен болмаса да, 
рет1с1мен кайыра кездест, толыгырак танысуларынызга 
мумкжд!к туары кумэнс1з.

Осы баскару алкасы тобыньщ курамынан асып тусетж 
Бабасынын тойына кызмет керсететж конак кутуцллер лепнщ 
курамын узыннан-узак Т1з!п, жеке мжездеме берт жатудан 
шепжс жасалады. ©йткеж, Шьщгыстау сиякты киел'| жердщ, 
Абай, Швкар1м, Мухтар сиякты аруацты рудын аманатын 
аркалал келген ел арысынын б|р1нен-б|рж жеке белт карауга 
болмайтын «Халык» деген сом алтындай ер касиеттщ 
тулгалары едк

1992 жылдын кыркуйек айынын 22 жулдызы, Кун мен Тун 
тенелетж алвмд!к айшыкты куж Абай ауданы аюм! Орал 
Аргынбекулынын жедел хаты Бабанын 285 жылдык 
мерейтойыньщ басталу салтанатындай журек жарар куанышка 
беледг

1992 — Мешж жылы — казак халкынын еркждкке колы 
ж етт. егеменд)к алуыньщ екжил жылы берекел! де мерекел! 
халык кен!Л1не куаныш, келещегже ум!тсыйлаган жыл болды.

Сол жылгы табигат ракымында айтарпыктай айрыкша 
пейтд | ед|, Кеп жылдаргы куаншылыкты катал ауа райы курт 
езгерт, елге жеткен егемендкке Куи-Ана арайымен алка 
тагып, Алланын нурымен шашу шаижандай ед|. Цуац тарткан
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Жер-Ананы б|рде шелектеп теккен несер1мен, б1рде себелей 
жауган ак моншагымен непздеткен калын жанбырлы жаз 
сонысымен ешб!р езгергсаз кузге ау ыск,ан едк Тобыкты, Дадан 
Шахаулы К,араменде бидщ 285 жылдык мерейтойында 
табигаттын да дал осындай агыл-тепл пешл берекеЫне дап 
келетж коцыр куздж, кыркуйек айынын 25-26 жулдызына 
петуаланганы окырманымызга атап айтпасак та аян екежне 
еш кумэжм!з жок Абай дана айткакдай:

Сурт булт туе) суык каптайды аспан, '•
Куз болса дымкыл туман жврд| баскан... — деп кун 

артынан кун етт, тойга таянган сайын сур булт аслан элем!не 
ез! гана бил*пн журпзгендей кабат-кабат еркештежп, кун 
нурынан кудер уздфгендей, ак моншагьж дамылдамастан 
себелеуж удете тускли ед!

Табигат ана асырау^ымыздыц осы б!р кен пейт!, мол 
рахымы к1мд| де болса ойл&цу^а душар еткеж свзаз Эаресе, 
той баскарушы казылар ал/асына куд1к пен умггп катар 
усынганы ес1м1зден ешб)р умыт «эолмас. Кудтм 13 — ауа райы 
осы алган белнен кайтлай кыс ^аЬарына урынып кетпесе, 
халыкты тондырып алмасак, алыс-*акыннан келген жемигат 
бабаларынын басында емж-ерюн ар{акка теу ет!п касиегп 
топырагына аунап ардак тута ала маг.

Б«здж булай кудкке бер'ту»м1эдИ басти свбеб»: бурынгы 
аруактарга арналган ас, тойлар елд| м е н д е , аудан 
орталыгында, калаларда мемлекегпк (уммет) Ь^ишпыкпен 
уйымдастырылатын.

Бабан тойы бул вН1рде, алгаш аруактын ез» м ^ Г(Л(кке 
тыныстаган «жумагы» — «Бабан айырыгы» атанган Мг.иетп 
Акжарыктын кекжайдагында. ен далада, табигат ананы^кен 
кушагында етмзу жосларланган.

Той етюзу ж ауапкврш тт халык сайлаган «Ынталы то>» 
атанатын казылар апкасынын билюнде екен! де аудандагь 
алгаш жаналык Цазылар алкасынын той етмзудщ орнын 
тандап алудагы батылдь»*,ка баруы, енд) куд(ктену| де 
тег1нд1ктен туган тужырым емче ед( — шеж^рел! Шьщгыстау 
мен касиегп Актогай елжЦем бьешысьжын жогарыда аталган 
хатындагы суйжилл! хабардын аптындай тужж.

Семей ж ерж деп, Шьщгыстау елж д еп бес болыс 
Тобыктынын атынан арага ею хузгв тарта жыл салып Баба
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(К,араменде би) 1здеген, бауыр-агайын 1здеген улы кеш 
(кешбасшыларел аталары, Шакер сиякты ел даналары туралы 
жогарыракта таныс болатынсыздар) 24 цыркуйекте Бабан 
басына (Акжары кка) ат басын иреп , Мусабай, Кекше, 
Кулыктьщ ак ордасын Т1пп, Караменде би бабаларына 
халкынын, Кенпрбай бауырыньщ ыстык селемЫ жетмзбеким.

Умтм1з: алда катарынан дара шыгып, дана туган, ерю» 
уш жузге аты мэшЬур, Абылай сиякты казактын алтын дщгек 
лрепнщ  акылшы, кенесила болган,

«Басы ед| Тобыктынын К,араменде,
С)ре, сендей жан тумас, дара пенде.
Асыл сезден тен буган мын тоганак,
Орта жуздщ куты едщ кара кембе» — деп Кожаназарулы 

Жидебай батыр толгагандай, Тобыктынын (кесемО басы, орта 
жуздщ куты, казактын кара кембес» (асыл сездщ булбулы, 
адтджтщ дулдул|) асыл бабамыздын 285 жылдык мерей тойы.

Арага кун салып, кудай каласа ею гасырга тарта уакыт 
|ргес1 белжген Рыспетектщ Мусабай, Кекше, К,улыгынын (5 
болыс) урпагы Рыспетектщ Даданнын (0 м1рдщ) (2 болыс) 
урпагымен теске-тес, журекке-журек туйю т кушактары енд! 
жазылмастай м енплкке айкасары сезс^з.

Кеменгер халкымызда «шын жыласа сокыр кезден де жас 
шыгады», «Алладан ттеген ак плек муратка жетюзед!» деген 
карапайым кыска да нуска и1р1мдер де тепн айтылмаса керек. 
Халык болып Алладан тте ген  ак т те у  кабыл болып, 
кыркуйектщ 22-ил жулдызынан бастап ауа райы куртезгерт, 
булг сейт»п, аспан елемжде кун нуры бил1к алып, жер-анага 
кызуы мол, шугылалы шуагын теге бастады.

Бул жаксылык «кеп тшеу» — кел», Алла жарылкаган 
халыктын ак ниет, ак ттеу | дей турсак та, Алланын суйген 
Кулдары Бабалардьщ, даналардын, батырлардын, бектердщ 
мандайына жазган абырой бакыты осындай ерекшел1ктермен, 
тангажайып дарындармен айшыктанатыны баршага аян.

Ендеше, Бабамыз — Алласы сыйлаган асыл касиеттщ 
алтындай жаркыраган сом тулгасы — деп таныган, ерю» ис! 
казак халкынын данышпан дарасы.

Дел осындай данышпан дарасын б»р Алла да 
жаксылыгымен жарылкап, ракымымен разы ететж ! 
Жарылкаушынын б»р ез!не аян.
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Ендеше, Бабасына деген халцыньщ агыл-тепл ыкылас* 
ыждахаты, ак ттеу-арманы 61р Алланьщ суйген кулына деген 
шапагаты деп 6ту1М13 — еркайсымыздьщ адамдык-имандылык 
борышымыз.

Тагатсыздана куткен кыркуйек айыньщсонгы он кундИнщ 
алгашкы жулдызынын арайлы тацдары кат-кабат 
карбаластыкпен катар, куджтен куанышы басым абыройлы 
сэттерд! ала келд|. К,ыркуйектщ жиырма ушжип жулдызы 
куж туске жакын алгашкы жыл кусындай болып, «Конырат» 
кецшарынын Керпетай-Нуртай ауылынан «Улкен уй» деп 
халкы кад|рлеп кеткен бабамнын карашанырагы ас ететж 
Бабам айырыгына «Кекжайдак» атанатын киел! конысыньщ 
тер|нен, дел ортадан бой кетерд!. Я, Аруак!

Узак гумырына сер!к болып, неб!р айшыкты сэттерд! 
сыйлаган Бабаннын касиетт! карашанырагынын алтын 
босагасынын киел) мандайшасы 60 жыл еткеннен кейж Бидщ 
мазарына жетмзшш, шырак жагылып, каб|ржщ  басына 
койылды.

Той бастауы атанган 23 кыркуйектщ улкен беаж мен к«ш! 
б еаж  аралыгында К,аражал*Маутан, Нура-Кежек жер1нен, 
«Акши» атты кеншар ел1нен Баба урпагы, Накыпбек молланын 
кызы Кулиза, молланын немерелер! Ттеулес, Сениялардын 
(ел басшылары Турганбектщ Аманы мен Солтанбектщ 
Мейрамынын басшылыгымен тойга арнаган алты канат 
акшанкан уйлер| Кекжайдактан Бабан уйже таяу ке л т  бой 
кетердК Осы куж кешке карай аудан орталыгынан Темштщ 
Жансарбайыньщ Кулипкен апайдын бастауымен Нескен, 
Рыскул иелтнде) алты канат акбоз уй«, Дадан кожа урпагы 
Омардын Сетбепнщ (Макан шешем1здщ тебе бил1к ету!мен, 
Кеукердщ бастауымен, Мериям, Надя, Нургайшалардын 
коштауымен) ак ордасы той ететж коныска Бабан уй1мен 

! канаттаса орын тепи.
Дел осы куннщ кеилнен бастау алып, аруак зираты 

басында, киел| мандайша касында алаулаган шырактар 
сэулес'| тан аппак атканша б)р сетке толастамастан алыс- 
алыска нурын шашып, Акжарык ежрж алтын сеулеге орап, 
аудан орталыгы, Куаныш ауылына кол булгап, тойга шакырып 
тургандай едг

Сол тунп тошала аталатын ас уйдщ тежрепнде сойылган
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койды ешюм де есепке алган жок Тек, эр жер ошгактьщ той 
казанында буы буркыраган ас те^репнде алекейдей жаланган 
даяшы жастардьщ лепнен б)реуд| б|рву айырып болмайды. 
Буныи барлыгы — Д1ЖМ13Д1, д т 1М1зд| жогалткан кешеп тар 
заманда Бабасыньщ басына жете алмай, зиратына жет1п 
топырагын сипай алмай, аруактын атын атап рухына табына 
алмай 1ш кыстада кун кеш т квлв жаткан аруактын ортак 
перзенттер! ед|.

Мешш жылынын (1992 ж.) 24 кыркуйектеп кун!н 
аруактарын аскактатып, арыстарын ардактаган Актогайлык 
тар ушж урпактан-урпакка мэнпЖккв всте калатын данкты 
кун двуге болады.

Бугж, дэл 24 кыркуйек кун1 Улы Абай елж1н, Шьщгыстау 
жержщ Баба 1здеген, агайын ансаган улы квШ1 К,отана-Балкаш, 
Актогай ел!не, Токырауын жер1не 200 жылдан астам уакыттан 
кейж тунгыш рет кадам басады.

Тобыкты сиякты улкен рудьщ Рыспетепнен тарайтын, б!р 
эке, б>р шешеден туатын Мусабай, Кекше, Кулык. Даданнан 
тарайтын терт атанын урпагы касиегп Токырауын жержде, 
аруакты Элтеке-Сарым елЖде кушакка кушак айкастырады 

Той етюзудщ Казылар (комиссия) алкасындагы азаматтар 
шепнен кешеп катал деу|р атанган С оввгпк заманда ел 
баскаруда, халкына киянатсыз кызмет жасауда ысылган, 
терен ем1р теж1рибес1нен еткен, акыл-парасаттарына бт1мдер| 
сай, халык курметплерк

Б|р сезбен айтканда, «Ынталы топ», Актогай халкы той 
етмзуге, конак кутуге тэубасы (шжде, сакадай сай ед|.

Семей ен!р|, Абай ауданы, Шьщгыстау жер|нен кеп тобыкты 
ел1нен шыккан касиегп кешт!, курметл конактарды, ардакты 
бауырларды карсы алуга «Абай», «Шубартау», «Айыртас» 
кеншарлары бойына Киякбайдьщ Берд|галиы, Жарылгаптын 
Махмуты, Ногайдын Амантайы (аудан еммжЩ  б|ржил 
орынбасары) бастаган 7-8 ж!пт ек1 ж е н т  машинамен 23 
кыркуйекте туе ауа аттанып кеткен болатын.

Ондагы басты максат - кур м егп  агайындарды 
Элмаганбетпн Байзагы баскаратын «Абай» кеншарында 
арнайы уй т т п ,  ардактап карсы алу. Ж тттердщ  терен 
толгамынан туындаган конацтарга арнаган кошемет-цурмет, 
шуюриилк деп айтканда, кецшдег! орнына ие болды.
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К,урметп окушы! Караменде би бабаларъщыздьщ кудай 
артык жараткан данышпандыгына арнаган халкынын улан- 
асыр сый-курметке толы ею кундк тойын бастан-аяк естелж 
бет!не тус1руге кабтет жетлейтждтн мойындап, кеш1р1м 
сураймын?!

Еюнилден, Актогай сиякты тарихи элкеде ас бер1л, той 
жасаган дана билер, дара батырлар ардак тутар арыстар, 
енер дулдулдер! туралы белпл! каламгерлердщ дерекл 
туындылары эр кезен тусында жарык ке р т  жатканы 
баршамызга аян. Ендеше дана халкымыздын «Дариянын 
жиепнен КУДЫК кззба» деген ернект! есиелне 613 де бас ид1К.

24 кыркуйектщ мамыра жай нурын теккен шуакты кунжде 
Бабан басына, кут конган, аруакты да касиетттерже (Сэд1р 
кожа, Караменде би) Мекке мен Мединес!, Турюстаны юпеттес 
киел) елке атанган Акжарыкка Семей облысы Шьщгыстау 
елкесжен, Солтустж Балкаш жагалауы, осыдан ею гасыр 
бурын жайлы коныс 1здеген Сана би мен Караменде бидщ 
кешжщ туйес! тунгыш шеккен кутты мекеж Дересж бойы, 
Балкаш, Конырат калаларынан, Токырауын бойы Нарманбет 
ауылынан, Айыртас, Шубартау, КУсаК ен^ржен («Абай», 
«Шубартау», «Абай» кеншарлары), Аксоран. Бегазы, Каратал 
(«Кыэыларай», Бекейхантеп кеншарлары) койнауларынан, 
Аркарлы, Желтау, Кенел1-Майтас алкабынан (Сарытерек 
ауылы), Акжал, Акшатау кен!штер1нен, Тулкт!, Каратал, Жэмш! 
(«Жэмш!» кеншары) алкабынан, Нура бойы, Шет ауданы 
Шерубай-Нура, Шабанбай би мен Жидебай батыр жаткан киел| 
атыраудан («Кеншокы», «Акши» кеншарлары), Аксу-Аюлы 
'конысы, КаРа,ганДы, КаРКаралы калаларынан, Керпетай- 
Нуртай, Отарадыр-Кызылтас. Жаланаш-Жайдак салаларынан 
(Жидебай ауылы) узакты кунге агылган кэш берекел! жазда 
халкына кут-нэст сыйлаган Аслан елемжщ еркеш-еркеш 
кешпел! булт-тауларындай эсер калдырды десек, ештенеж 
артык айтпай, кайта атадан калган касиетп салттын 
кайталанбас кержкмн ез мэжнде жетюзе алмаганымызды 
кеилрерЫз?!

Кешке карай Тоцырауынньщ боз талымен кэмкершген, 
долана-каракатымен эрленген, тобылгы-караган, ушкатымен 
сан берген Кекжайдактьщ кэкорай шалгынды кен колтыгына 
Т1г1лген елуге тарта ак шанкан уйлердЬ тал 1илнен шыгыл,
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сэл алыстау барып цыр басынан карасаныз кез алдьщызра 
жасыл-желекке оранран к1ил-пр1м ак шатырлы кала бейнеа 
оттай басылады.

Кун уясына кснып, элемд! тун карангылыгы кушагына 
ала бастаган казакша «ел орнына отыратын» мезпл деп 
аталган шакта, сагатпен есептегенде кешк) жел мен сепз- 
дщ аралыгында тагатсыздыкпен асыга куткен куанышты 
сэт(М13ге де жегпк. Дел осы сагатта Бабан мазарына батыс 
жагынан «Тасеткел» аркылы келетж улкен жол бойында 
жобамен жарты шакырымдай жердеп куба жоннын устжде 
каз-катар л з т ге н  машиналардын жарыры Акжарык, 
Кызылсенпр, Каражумак, Шатырша аспанын Алматынын ак 
тунЖдей, аруак шалган ак нурга белеп турды.

Сол ак нурдын киел) сеулесжж арасында мазарра дейжп 
жарты шакырым жазыкта б|р1не-б1р| карсы агылган халыкта 
толас жок. Агайындар леп б1р-б1рже таяп, кушактасуга кол 
созым калган сэтте, касиетт! елдщ кад^рл! ко нэры ны н  э л д ы н р ы  
лепнен, тунп тунык ауаны кун!ренте, «аруак, аруак!» деп 
шыккан жалынды ун бер1м13Д1 ерекше журек дурсЫмен елен 
етк1зд1. Ею жакта дыбыссыз, унс!з козралыссыз калысты.

Осы сэтте, карсымыздагы алыстан келген арайындар 
жерге лзерлеп отыра калып, мандайларын Жер-анага типзт, 
уыстап алган топырактарын июкеп, ерждер1не типзт, Аллара, 
аруакка жалбарынып бола берген кезде. баганагы ем1рл1 есем 
коныр дауыс:

— Кудай ерекше улылыкка ие кылран Актогайлыктар!
Руксат болса, 613 б1ржип ыстык журек эм1рж,

Шынрыстаудары бабалар елжщ, даналар елжщ дугай сэлемж 
сагыныш леб!31Н салран 30 мьщга тарта Абай ауылы халкынын 
журек сандырын, улы бабасына жолдаган кулпытасын уш 
жуздж Караменде би1не жетшсек, улынын каб(рЖ кушактап, 
рухынан узак жылдар сагындырып, кеш келген1М)з ушж кеш1р1м 
сурап, жалбарынып, жалынсак. Улы данамыз б)рл!кке кайыра 
туысканымыз — деп, сезж аяктай бергенде б(здщ Эл1мхан, 
Сейтбек моллалар бастаран жан-жактан жиналган аксакалдар 
алкасы, барша жиналрандар т е с т :

— А, кудай! Аксарбас, аксарбас! Руксат, руцсат, 
бауырлар! Иэ, аруак, Жаратаушы Жалгыз Хак, узарынан 
суйжд|р, узарынан суйжд|р! — деп, ен даланы кун^рентт
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Ж1берд1.
Будан эр! ем жак та 1штей журектер1мен табысып, 

жуздержде куаныштын шаттык нурыойнап, туб| б!рге тугандык 
ортак сез!ммен «теуба, тэуба» деген ениллес леб^збен имене 
жылжып, Бабаларына да жеттк

— Ассалаумагалейкум, Жан Баба!
— Армысын, данышпан дана, камкор Баба!
— Кеш 6 |эд| , еулие еткен Ардагым, халкына камцор 

болган Санлагым, кеш!
— Жан бабам Карекен. артында калган ата-журтыннын 

Кебей, Кеипрбай бастаган кешеп билердщ бупнп урпагынын 
езже кеилр1м сурай жолдаган журек жарды ыстык сэлемдерж 
кабыл ала гер!

— Абай, Шакар1М, Мухтар сиякты дана урпактарьщды 
дуниеге акелген даналар елж!н, касиетт! бабалар елжщ, 
Шынгыстау жержщ енбектеген баласынан бастап, ем!р тер1не 
жеткен аксакалдары данасынын жолдаган сагынышты 
сэлемдерж, езщнен бата ттеген тте п н  кабыл ал!

Улыга жалбарыну, жалыну, сагынышты журек шерлерж 
таркату тагылымы сагатка гарта уакытка созылып, жалгасы 
Шьщгыстаулыктардьщ Бабасына жолдаган журек хаты — 
кулпытасты касиет жайлаган улынын, зиратына коюмен 
уласты.

«Замена жацаырып, жаксылар рухы мацг! уйкыдан оянып, 
вм/р/м/зге тал!м  болаан, санамызды ербШ п, сабырымызды 
тааатсыздандыраан шакк,а да, улы Караменде бабамыздын 
ару азы на да бас ием!з».

Абай ел/ндвг/ урпак,тарынвн.
Семей облысы.
22.09.1992 ж.

Агайынмен айкаскан кушак. агынан жарылган журек, 
сагыныш сазынан жаска малынган карашыктар рэам ! 
толастамастан туннж б|раз уакытын мензеп тастаганына 
баршамыз да куагер болганбызтугын.

Келес! куж, 25 кыркуйек, жума — мусылман кауымньщ 
тазару мерекеЫжн ертесже аска жиналган дужм халыцтын 
Катысуымен токсаныншы жылдьщ басында Казакстан 
Республикасынын тун^ыш Президент! Назарбайдын Эбшлнщ 
Нурсултанына (баласына) бата берген 92 жасар Казакстанныц
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халык акыны, баба урпагы ЭбеннЩ Шэк1р'| Дадан Шахаулы 
Караменде би бабасына арнап куран-хатым тус1рд1 Сонынан 
Мусабай, Кекше, К,улык, Энет баба, Кенпрбай би, Мамай, 
Токтамыс, Кебей би, Нысанабыз — еулие-батырлардын атын 
атап 9 куран улеслрд!.

Кекжайдак конысынын той шаНарынын дал ортасына 
орналаскан алты канат Бабанньщ ак ордасынын он кана- 
тын ала Абай елжщ  айрыкша сен-салтанатымен, жол- 
жоралгысымен Би атанын (Шьщгыстау ел1 Кенпрбай бид1 
ерекше курметпен «Би ата» деп атап кеткен) 8 канат ак ор- 
дасы бой кетерд|. Бул жерде Абай ауылыньщ кигз уйжщ ка
заки сэн-салтанатын айтып жетмзуге казактын (ауылынын) 
касиегп тарихына эдет-гурып, дестур-салтына б тп р , гула- 
малык кажет. Ыз болсак, бул жагынан макрум е с т .  Тек, 
Кештщ кел|г) жук артылган машиналар леп келт токтасы- 
мен ошакгын басына кегенделген «аксарбастьщ», Бабан уй1 
белдеуЖе байланган купа бестжщ аруакка арналган актык 
екенж сезу киынга соккан жок.

Осыдан кейж Бабан уйжщ касиетл босагасынын вЫп 
айкара ашылып, дуй1м казактын карт акыны, кэдырмен атасы 
Шэкен Бабай тукл шешЛ Эзиз бабасы юпетп керекарыс м ртк 
касын мандай тр1мдер1мен жогары б|р кетерт койып, киел! 
габалдырыктан, дал терде Караменде би бабасы кушак жая 
карсы алгалы отыргандай имене де еркелей аттап.

— Ассалаумагалейкум, Жан Бабам! — деп аттай беру! 
мун екен, селем етуоилер лепнщ аруакка жалынып, 
жалбарынган журек тубжен тунып шыккан тте кте р ж щ  
жангырыгы жердео Алла уй1 — улкен меилтке жума куж 
жиналган мусылман кауымньщ умггп ужне уксап, ауыл услнен 
асып, алыс-алыска тарап жатты.

Моллалар мен аксакалдар леп торге озган кезде, улкен 
табак-дастарханмен нан, туз кетерген Бакыт Шагатаева 
бастаган (Бакыт туралы алда айтылып кеткендей, Ыргызбай 
урпагы, аудандык медениет бел1мжщ бастыгы) Абай елжщ 
сымбатты да супу арулары, супулыктын пергштес! — 
Тогыжан, Эйгер1мдерд1н сщ лтер! лзе бупп, бас и1п сэлем 
етт, Бабан дастарханына нан, тузын койып, терде т у л 1 турган 
киел! мандайшанын астына кундыз берт, ппющ шапан 
бастаган «тогызды» т»п, би урпагыньщ улкен1, халкьжын аса
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Кад1рл1 аксакалы, ауданньщ имамы Эл1мхан Макажанулынан 
дуга-бата сурады.

Жаратылысынан жаны жомарт, Алла терец оймен акыл- 
сез1мге топы, талгамы терен, дуалы т т  берген Элтайым ак 
плепн ею жактын аруакты бабаларына арналган дуга-аяттан 
бастап, сонын халкына, урпагына деген Алладан ллеген 
улагатты есиет ернепмен аяктады

Жогарыда айтылып еткен, б|рак аты-жеж аталмай кеткен, 
ею елдщ агайындар арасындагы «алтын кешрдщ» туйюер 
сетЩде Акжарык аспанын жангырта «Аруак, аруак!» деп 
бабасын 1здеп, гасырдан гасыр еткенде тунгыш ун каткан 
Семей, Шьщгыстау вн»Р«н»и Дара туган перзентжщ б|р| — баба 
урпагы, улылар урпагы Рабдолланьщ Рымханы ед| (Рыкен 
туралы да тгерщ ен кыска да болса нуска таныссыздар).

Цаншама уакыт арага ту с т , каншама урпак е с т -е н т  
ем!рден еткежне карамастан, Индия халкынын улы, данасы, 
кеменгер бабасы Д.Неру:

«...©з белщнен ул туса, узарганы ем!рдщ,
Суйсен егер немере алыстайды ем1рщ» — деп тол- 

гаганындай, кос бабанын сепзжил урпактары аман-есен 
кауышып, жет) болыс Тобыктынын ортак ордасы — агалы- 
1Н1Л1 ею бидщ киел! шанырагын катар кетерюл. (Кенпрбай, 
Ералы, К,орахан, Шайынбай, Сарымырза, Медалбек, Ест, 
Мерей, Караменде, Дуйсеке, Козжан, Самырза, Акжолтай, 
Акмаганбет, Марат, Талгат) Сыр бойынан кеш т, Каратау, 
Улытауды басыл етт, Ордьщ{каз1рг( Орсккаласы) Царагашын 
жайлап, кер1 кайтып, Кекшетау, Баянауыл, Каркаралы ежрж 
аралап, Шьщгыстаудан жана гана жеткендей кос орда касиетт! 
халкына ак тесЩ усынган кос ару анадай енсел! де елж1рей 
межрленуде.

К,оныс кутты болсын! Халкы аман, бакьпты болсын! Ага
йын арасы мэнПл1к б1рл1кте болсын! Шьщгыстау-Токырауын
— «Алтын кетр» аскактай берсщ абырой-мэртебес) бжк- 
тей берсж, Асыл агайын!!!

Аруак ортак. Баба ортак «Ас — аттыжю, той — тондыжю» 
деуден б|р Алла ез1 сактасын Халык деген — кайтпас 
каЬарман, береке-б|рл1ктЩ баНадург

«Халык б»р1ксе алынбас амал, бузылмас камал болмас. 
Уйымдасып кетерген жук жент. Келю т тш кен тон келте
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болмас» деген казактын кесем де тэл 1мд| кагидаларын 
санасына ам^рген Актогай, Балкаш, Токырауын ен^р! халкынын 
бабасынын тойында «б)р жагадан бас, 6«р женнен кол 
шыгарган» енегел! ютер| мен уйымшылдык енбектерш рет1 
келгенде б(р-ек| ауыз сезбен айта кету — м ж д е гп  
борышымыз.

Дана халыктын мундайда «Жаксынын жаксылыгын айт, 
нуры тасысын, жаманнын жамандыгын айт, берекес! кашсын» 
деген мерген айтылган нуска сез!н б1здж де аттап кете 
алмайтынымыз Аллага аян

Тойга арналып елуге тарта уй т1плт, 16 жылкы, 3 сиыр, 
18 кой малы жумсалган болса, жиналган акша каражаты 
тек, банкте ашылган бабан есеп шоты мен колдай жиналга- 
ны гана куткен межедей болган ед1. Будан сырткары той 
куж бабан мазары басына койылган жеилк пен «актыкка» 
арналып тж ген  акшалардын сомасы каншама! Жен^Л! бар, 
артканы бар, шыгыс пен батыстан, онтустш пен солтуслктен 
Актогай, Айрыкка келген кел1к саны ею жузден асыл кеткенж 
аудандык *шк) 1стер бел1м1 (бел 1м бастыгы Циякбайдын 
Берд1галиы) мемлекегпк автоинспекциясындагы арнайы 
белжген жИттер жургс-турыска, олардын келу-кету1не катан 
бакылау жасай ж урт, казылар алкасына жетюзген ед1.

Кыркуйек айынын биылгы салкындыгы еске алынып, 
сырттан келетж сыйлы конактарга арналып мейманхана, 
жатакхана орындары дайындалып койылды. Будан тыскары, 
ауданнын абырой-атагына мандай терж тепл, ел агасы 
атанып, алыс-алыстарга аттары ж етт журген он азаматтын 
уйлер| 100-120 конакка арналып, сакадай сай турды.

Дел осы дайындыктьщ куесждей мына б|р юшкене кал- 
жын-энПме кен*лге ке л т  калды. Сырттан келген сый ко- 
нактарды |р1ктеп, еЫресе, Семейлжтерд! бастап конак уйжщ 
алдына токтатып, кад|рл1 екем1зд| (ШеюрдО Менсур екеу1м1з 
колтыктап, Сана таягын ез1рлеп (Менсур Рылымбаев — акемо 
туратын Абай ауданы Кундызды селолык кенесжщ терагасы, 
Шекен екесжщ гылыми хатшысы юпеттес, Сана Эбенова — 
Ш экеннщ улы да. кызы да) курметтеп аттан т у а р т  
жатканымызда:

— Екеущ меж суйрей бермей, юшкене, маган да еркждж 
берщдер, — демес! бар емес пе. Санасы усынган таягын
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колына устай берт:
— Эй, Мэнсур, сен меж мына суйресщмен, «Сабазынды 

дедектетт ж ур т  елт1рд1к-ау» дейсщ гой б|р куж. Акыры, 
ойыц нагыз осылай болса, кудай бастап, топырак айдап 
келген шыгар, меж аруакты бабамньщ цасына орналасты- 
рып кет Мыналар бабамнын жанына жатканыма жамбас- 
акы сурай коймас, — деп елд! б|р кулд|рт алды да *б 1здщ 
Ж1г1ттерд'| багдарлай б|р шолып:

— Ауылдын басшылары, сендерге кулаккагысым, меж 
басшылармен араластырмандар. таба алмай каларсындар, 
жеке сактацдар — деп сезж аяцтады.

Акырын андаган б1здщ азаматтар аруак шалган атасын 
конак уйжщ «Люкс» деген жайлы белмесжщ ес1гж айкара 
ашыл, «Тврлетщ13. Ага! К,олда барына канагат?!» — деу| мун 
екен, Шэкен тагы да э зт ге  басыл:

— Бул курмет Шэк1р экелерщнщ такиясына тарлык 
танытпас — дей бергенде, манадан андысын андыл гурган 
Ораз а зтд щ  кэкесж тетес'жен сурак ретжде:

— Ага енд| кем тр  керек болатын шыгар — деп койыл 
калганда, тумасынан ушкыр атамыз, ойланбастан:

— Оларьща рахмет! Б|рак. сататын басы артык 
ештемелерщ бар ма ед| — деген де турган халык кулюден 
б|рш-б1р| кушактап шектер! катты.

Будан эр! б1здщ жтттер, Шэкен сиякты ойынан кал^ьщы 
мен енер ерб1ген дулдул атасын Жарылгаптьщ Махмуты ко
нак уйжде калдыруды женге есептемей, курметтеп Санасы 
екеуж эз уйже шакырып, кэйтканша конак жасады. Б13 де 
колымыз босап кеткежм1зде атамыздын касында болып, энж 
тындап, кайнарына кулак курышымызды кандырган 
болатынбыз.

Басты максатымызга, энпме туйжже ауысар болсак, той 
етк1зген баба сыйлаган, аруак курметтеген, халкымыздьщ 
канына ата-бабадан сщген асыл касиеттердж бастауларына 
613 де шеттел согуды жен керд1к.

Той конысы Акжарыцтын Кекжайдагына К,отана-Балкаштын 
Дересж ауылынан Ралынын Жаксыракымы, Ныгыметтщ 
(Дуйсенбай молланын немерес!) Э бтенг ауыл басшысы 
Нурсешттщ Царлыгашы дайындаган ата коныстын халкынын 
акбоз уй» тарту-таралгысы, сойыс малымен бой кетерд!..
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Нарманбет ауылынан Эйнектщ Жэкеж, Некербектщ Кэкешес!, 
Сыздыктьщ Звкэр1м1 бастаган халыктын дайындыгы, тккен 
уйлер| Шолак, Сагадан берп Дуанга дейжп Токырауыннын 
кут-берекесж, сэн-салтанатын кеилрт ала келгендей ед|.

Арысымыз деп, алашка айбар тутар, бул уш азаматымыз 
б|р-б|р1не алые емес агайындар, Тобыктынын Жуантаягынын 
(Деулетек) Байгарасынан тарайды. Елж баскаруда, халкына 
камкор болуда намысты колынан бермейтЫ, адамгерипл1ктер| 
жогары ел курметже ие болып келе жаткан ел агалары 

Эттен, ракымсыз тагдыр Жэкежм!зд1 (Жармолланын) 
ем|р|нщ базарлы тержде, каб1лет-дарынынынтолыксып турган 
шагында арамыздан мезплаз екетп. К,олдан келер шара жок 
Жанын женнатта болсын, абзал бауыр!

Балкаш шаМары К,онырат кежшжен тойга жан-жакты 
Э31рл1кпен келт, бабасына (уй лккен) сый-курмет керсеткен 
баскарушылары Сламбектщ Хамзасы, Цынашанын Амантайы, 
Бактыбектщ Цасымбеп ед|.

Шет ауданы Нура бойы «Кеншокы» кеншары халкынын 
атынан уй Лпп, бейгеге ат коскан, тойга субел! дайындыкпен 
келген Нияз, ел басшылары Мусанын Кайыргелдю!, 
Кулейменнщ Жолдыбеп болатын,

Сарытерек ауылынан, халкынын атынан ерекше сый- 
сияпат керсетж уй Лккен К,айдар, Шынарбек, Телеу-тугын.

Бурынгы «Царатал», сол кездеп А.Бекейхантеп, каз1рг1 
Шабанбай ауылынан халкынын аска жасаган кошемет- 
курметжщ уйымдастырушысы К,ауаз, Жакан, Зейнолла, ел 
аксакалы Нуржюттщ Мекер1м1 жене Муксиын екежн курмет- 
пен атаймыз. Бул абзал азаматтардьщ конакжай курметте- 
р|не алда аялдау ойымызда.

Береке конып, кут дарыган казактын уш арысы Элихан, 
Жакып, 0л1мхандардьщ кж д к  кандары тамып, отаны атан
ган К,ызыларай елж тойга копара кеилрт келген халкынын 
курметт! К,азагасы — К,азкен, Кеген, Кер1бек, Сундет, 
Нттайлар, Ал, Бабан жиеж Цасымнын Серкбайы болса. 
«СезщД! б|реу сейлесе, аузын кышып бара ма» деген 
даналыкты орнына дел пайдаланып, лзпнд! ер1кс1з елдщ 
абзал азаматтарына б ерт  койган болатын.

Бабасына жанын салып ас беруге белсене катыскан 
Сундет бауырымыз юилге камкор акылшы ага, улкенге 1зетт1
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1Н1 ед|. Келер жылы мазар курылысы ж ур т  жаткан кезде 
рацымсыз ажал бойындагы акыл-парасаты, кажыр-кайратын 
ел!не, жер!не арнаган от-жалын шагында ем1рден ерте алып 
кегп. Топырагын торка болсын, кайран бауыр!

Дадан, одан Асан, одан Есенбацты, одан Калдау, одан 
БеНмбет, одан Кожамкул. одан Толыбай, одан Жаныс, одан 
Шепрше, одан Кыстау, одан Эж1бек, одан Мухтарбек, одан 
Сундет, одан Сергазы Сергазы каз1рп уакытта акылшы анасы 
Дэркен К,айыржанк,ызынын басшылыгымен Алматы каласында 
турады. Республикалык «Заи» газетжде редактор болып 
жумыс 1стейд|

Бабан айрыгы, бабан ел1 атаныл кеткен Актас езеж, 
Бержкара, Былкылдак, Акжарык елжщ «Енбек» кеншарынан 
бугжг! «КаРаменде би» ауылынан уш бкрдей уй т»Г1п, 
бабаларынын асына акпейтдер1мен актарыла агыл-теп'л 
кошемет керсеткен Калидын Кусыманы, Садыкбектщ Казны, 
Эубек1рдщ Сайлауы, кад!рменд| аксакал Омарбектщ 
Сейд|ралиы, Ынтыкбайдын Узакбайы, Айтжаннын Сер1П 
бастауында болган, б!ржен-б|рж б елт болмайтын касивгп 
ен1рД1Н енегел! улкен-юила терт кез1 тугвл ед|.

Актогайдын вулиел! аймак атанатын «Акжарык» элкеа
— осы «Караменде би» ауылына карайтын шурайлы ырыс 
конган, киел! аймак. Кешеп Кенес уюмеп дэу^ржде акиык 
акын, Актогайдын жыр дулей) атанган Кежшбай атамызга, 
Шаханын Орысынан тарайтын Бексейнтщ Жанабайына, 
олардан сон Сарым руынын Аралбайынан тарайтын 
Суйменбайдын Шэюжанына кутты коныс болса, бупнде 
егеменд1к пен жекешеленд!рудщ заманында атадан урпакка 
мирас болып, Шэкенжн 1Н1С1 Тэкежанга, баласы Теншшке 
жайлы коныс, берекел! ерю, атамекен болып отыр.

«Ата керген ок жонар, ана керген тон тшер» деген енегеге 
сусындаган экел^-балалы Тэкен мен Т е н т к  ешюм 
ескертпестен экесЖж алты канат ак боз уйж тюп, бабасынын 
тойына келген курметт! конактарга, алыстан келген 
агайындарга ата салты бойыпла ерулж-конакасы берт, тойдын 
салт-дэстурж эрленд!р!п, тайказанын тасыта туст!

Артына кергеж мол, енегел! урпак калдырган халкынын 
кад!рл!с| — Шэкен агамызга Алла иман берекесж берс!н> 

Бул — Кзраменд® би ауьлынын данасынын тойына тжкен
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тертжил уж, бабасынын аруагына деген шеказсуйюпенштю
ед|.

Шубартау ен*Р*нщ тойга дайындыгы мэселесж ез 
колдарына алган Жаксыбектщ Шук1р|, Адамбектщ Жумага- 
зысы («Шубартау» кеншарынын басшылары), Шалкарбай- 
дын Кэукербеп (бас имам) елжщ  е н с е л т тн , халкынын 
ужымдыгын керсетт, аска казакша эз^рлжтщ ер тур1нен 
кур калмаган Царекен урпагы Ттеубайдьщ Айтжаны бастаган 
ару аналар, кырмызы кел1ншектер Т1ккен алты канат ак боз 
уйдщ баягыша сен-салтанатынын ез1 неге турарлык 35 
шакырымдык ат жарысынын бас бэйгесж Шубартаулыктар- 
дын «Кербалагынын» иемдену! казак ушж той-астагы улкен 
абырой, данк

Халкынын каД|рл! карт устазы, имамы, жаны жайсан 
Кеукербек агамыз Алла берген мол гумырын абыроймен 
тамамдап, улды уяга, кызды кияга кондырып, кызыгын керген 
Аллага теуба деген шагында дуние салды. Кудайдан рахмет, 
Пайгамбардан шапагат болсын!

Актогай, Токырауын ен^ржщ «кенжесЬ болып есептеле- 
тж  улы Абай атындагы кеншар халкынын куанышка толы 
ыстык ыкыластарын, тарту-таралгысын арткан, бабасынын 
тойына жжу-маржаннан шашу шашкан кешж кеншар 
басшылары Элмаганбеттщ Байзагы, Жакыпбайдын Бек- 
мураты бастап келген болатын.

Байзак атын, азаматтыгын тойга дайындыктын бастау 
кезен<нде де ауызга алып кеткежм^з эншейждктен емес. 
«Ардакты картка колынды бер, Акылды жаска жолынды бер» 
деген даналык туйж осындай жастарга арналгандыгын 
Байзактын ем1р жолы айгактай туседк Оган Уш жуздщ 
улыларынын басын коскан Алаша хан Жошы хандарга Орда 
ем1рпер|не мекен болган Улытаудын перзетт екенж косыныз.

«Айыртас» туралы сез1МД1 рахметтен бастасак та ешб1р 
артыктыгы болмаса керек. ©йткеж, Айыртастын Алматы- 
Талдыкорган, Шыгыс Цазакстан, Семеймен шектесетж бекет) 
сиякты Актогайдын онтуслк шыгыс шекарасынын жол 
катынасына колайлыгы, б1здерд1 де Ш ынгыстаулык 
тобыктылармен табысуымызга жол басшымыздай болган ед|.

Дел соя жолгы %апарымызга Аманбайдын Жаксылыгы 
мен Июбектщ Эуез) азаматка тэн каншама акыл-кенес берт,
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кемек жасаганы — естен шыклас, келел! парыз 
Айыртастыктардын тойга эз1рл1п (тке н  уй«. экелген аты,сойыс 
малы, тарту-таралгысы) кэрш тес Шубартаулыцтармен 
бэсеке-жэрыска тускендей. «Айыртас» халкынын жеке 
ерекш елт — Жаксылык ез1 бастап ж урт, ^арекен басында 
тогыз моллага куран-хатым ту а р тт , тогыз куран (нэф т- 
садака) бердг Алла кабыл ойласын халкынын акттеуж, езжд* 
аруак жебел-желей берсж, кад|рл1 Жаксылык!

Актогайдын ардак тутар арысы, Кызыларайдын сирек туар 
тулеп, елже курмегп, ортасынын дарын-кабтетке, акыл- 
парасатка була ескен бэйтереп — Эуезд! сум ажал ерте экетп 
емфден. Иманды бол, аяулы бауыр, абзал азамат!

Аудан орталыгынын халкынын тойга ез1р л т , оны етк1- 
зудеп кыран енбеп, береке-б1рл1п туралы талдап айту 
ойымызда жок шаруа, эм колдан келмес батуа.

Той хабары басталган сэттен-ак, жаргак кулактары 
жастыкка тимей, куаныштары койнына симай, «Аруак, аруак» 
деп дуб|рл1 кунд! асыга куткен аудандык агайындар 1шжен 
салтымен уй л и п , ерекше кызмет жасаган Исатайдын 
Маралбайы, ^аппардын Амантайы, «.ажыкенжн Жанатбеп 
Ногайдын Э б тЫ щ  Амантайы, Ракымбектщ Оразбеп, 
Алтынбектщ Сэлиманы, Омаштын Амантайы

031М дегенде езепн жулып беретж казактын терен тек- 
тт1п, асыл касиеи канына сщген, туптеп келгенде «Бабан 
ауылы» деген курметке ие болып келе жаткан «К,онырат» 
кеншарынын, бупнп Жидебай батыр атындагы ауылдын 
тойга дайындалып етмзудеп жасаган ушан-тен'з енбектер). 
риясыз пей1лдер| белек, б1ртебе куаныш. Цоныраттыктар той 
бастаудан уш кун бурын бабан уйж тИп, мандайшасын той 
жайлауына жетмзгежне ездерж13 де куэгерЫздер. Осы кун- 
Н1Н ертен^не Мукан экем1здж ак боз уй1н курмегп анамыз 

! Уйсжбала, улы Д|нгабыл, келж! Сеуле, Аман пксе. К,азыкей- 
дщ ©М1рбег1 жолдасы Мэре, женгес! Акмандаймен езжщ 
киел! шанырагын кетерген болатын.

Арыстанбайдын Эбтгазысы бастаган Боранкул, К,асым- 
бек колдаган Мэдениегпн ак отауын той терже кондырса, 
Куцлкбайдьщ Э б тж щ , Токмаганбеттщ Тойганбайынын ата- 
дан калган киел! карашанырактары Б#бац уйлер)мен канат- 
таса ке л т  бой кетерген-д|.
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Осы астан кейж кеп узамай жаны жайлау, кент! кектем, 
жалпыга б|рдей жайдары, ттипатты  да инабатты келж1М13 
Медениет мезгшЫз дуниеден озды. Кермеген кешеннен 
жарылкасын, б»р Алла!

Хапыкка келген не жаксылыктьщ уйткысы да бастаушысы 
да, неб!р «.иын-цыстау ауыртпалыкты мойнымен кетеруила 
де, емэнда. ел агалары, халык басшылары, алтын кеюрек 
азаматтары екеж Аллага аян.

Той етмзуде, аруак сыйлауда Цоныраттыктардын 
(Жидебай батыр ауылы) абыройлы енбектержщ уйткысы 
болган К,ойлыбайдын Жанабеп, Жумабайдын Турагулы- 
нын. Бейсенбжщ Муратынын, Тойбектщ Сатыбалдысынын, 
Алтынбектщ К,осыманынын, Эбд1гулдын Куанышыньщ. 
Аманбектщ К,°РДабайынын, Нурабайдын «.ауланынын, 
С ейтханньщ  Сейд^галиынын, Бэмрдщ Мергазысынын, 
Ттеубектщ  0м1рбепнщ, Эш кейдж Телеукадырынын, 
Мелгаждардын Семетжщ, Эбткастын Райханыныц, Хамзаньщ 
Денелиясыньщ, Кептербайдын Сагынтайынын, Рыспектщ 
Калиякпарынын, аттары аталмаган баска да азаматтардын 
адамгерш1Л1ктер1не курметпен басымызды ием^з.

Жогарыдагы аттарын агайындык ак журектердж 
алгысымен атаган арыстарымыздын арасынан ракымсыз ажал 
Жумабайдьщ Турагулын, Тойбектщ Сатыбалдысын м езгтаз 
экетт, ортамызды ойсыратып тастаган ед(-ау, опасыз дуние- 
ай! Жаратылыстарынан ем1рге мезплдес келт, табигатынан 
уксас туган Актогайдын Турашы мен Секес! Алла берген 
адамгерш!л1кт1н асыл мураттарынын ак жолында ем1р кешт, 
артарына енегел! урпак, тагылымды тел1м1 мол 1зкалдырган 
арысымыз едП? Алладан рахмет, Пайгамбардан шапагат 
болсын!

Жидебай, Жалантес батырлар мен Караменде би 
бабаларыньщ, уш эулиенж урпактары тагдыры тогыскан: 
Жемим, Жалпаккайын, Хрынкай, Нуртай, Имек, Бектауата 
елкесж бабалар ел1, уш эулие Отаны деп курметпен атайтыны
— бул ен1рдж атак, абыройына, халкына берген бага.

Ежелден кут конган ен'РДЖ, эулиелер урпагынан е с т - 
енген Жэмш1л1ктерд1н Баба тойына деген дайындыктары, 
ыкылас-ниет куаныштары юм-юмнен болса да бит турганы 
акикат ед|.
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Кекжайдак терЖен коныс тепкен Ошанныи Жанабайы- 
ньщ киел! шанырагы, Жидебай бабамыздын Ордасы атынан 
Кузембайдьщ Султаныньщ ак отауы, Жалантес бабасынын 
аруагына арнаган б|р! сепэ, б|р1 алты канат Ракымбектщ 
Оралынын акшанкан ордалары, «Караменде би уй1» атан-ган 
Турганньщ Бакышынын кара шанырагы. Сана би бабасынын 
атына арналган Эбеудщ Белекбайынын ак босагалары, каз- 
катар т1зтген акшанкан ауыл ерк1мдерд|-ак тандай каккызган 
болатын.

Жанабай мен Рузия апарган кара шаныракты киел1 деп, 
ерекше кад|рлеп, астын сызып, айгактай айтуымыздын ага- 
йын уилн терен меж бар. Аныктай айта кетсек, Тобыктынын 
Рыспетепнен — Мусабай, Кекше, Дадан. Даданнан — Асан, 
одан Есенбакты, одан Калдау, Калдаудан — Жумагул, 
Бепмбет, Шаха. Калдаудын карашанырагы Бепмбеттен 
Ошанга мирас болып, Ошыкеннен ата салты бойынша баласы 
Жанабайга калган. Жемиллктер тойга сойыска 2 жылкы, 1 
сиыр, 4 кой малын, тарту-таралгыга 112000 сом (б«р жуз он 
ею мын) акшалай екелд!. Бул кез баганын туракты, акшанын 
кунды кез! болатын. Будан тыскары селолык Совет 
Кызметкерлер1 мен жердемакы алатындар, фермерлер 
акшалары аудандык банкке трелей еткенджтен бул суммага 
Косылган жок

Агынан жарылып, Алла деп, акикатын айтар болсак, аруак 
тойына сый-курмет керсетуден тыс калган ек1-ак азамат 
болган ед|. Олардын аты-женж эдей! атамадык. Б|рак, 
шындыкты аруактан бултара да алмадык, себеб! келеа жылда 
екеу| де аруакты еане алып, кецлр1м сураган шыгар

Халкы уйымшылдыкпен бастаган не жаксылыкты ип 
ютердщ кеш басында ел агалары, юкер азаматтары ж^ретж! 
сиякты, жемш1Л1Ктерд1н де баба тойына керсеткен ерен 
енбектержщ  уйткысы болган Кепбайдын Зшриясыньщ, 
Тетибектщ  МеЙ1рханынын, Байболаттын Эбузарынын, 
Хасеннщ Ермепнщ, Балгабайдын Межитжщ. Стамбектщ 
Мед|бепнщ, Какабайдын ЕлегенЫщ. Бэйрдщ Сейгтказысынын, 
Кутжаннын Еазизынын, Ракымбектщ Оралынын, Секеннщ 
Мырзагалысынын, Айтбайдын Жайлауыньщ, Шеженкызы 
Алманын, Шекеннщ Советжщ, Атабайдьщ Тасболатынын. 
Эбд|рбайдын Маратыньщ, Сулейменнщ Муратынын, Аяганнын
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Сагынтайыньщ. Шамгунньщ Зарханыньщ, Алдабергеннщ 
Царпытыньщ. ОшанньщЖанабайыньщ, Онгаркулдьщ Туягыньщ, 
Жармаганбетлн Алтайынын. Аханньщ Бегендюнщ, Бейсенбжщ 
К,айыркенжЩ, аттары жазуга сыймаган кептеген азаматтардьщ 
ыждахатты адамгерш тктер! алдында басымызды ием1з!

Кененщ к©31, шеж1ренщ ез! атанган Дошайдьщ Аятайынын, 
Ш эрттщ  Жаппаргалысынын, Меж1меденнщ, Тжитбайдьщ  
Хасенжщ Бидщ рухына арнаган хатым-курандары. Бидщ ем1р 
жолы, асыл муралары туралы шерткен кеюрек шеж1релер| 
тойдьщ алтын корынан урпакка тарту болгандай Халкына 
кад|рл1 карияларымыздын, ем 1р| улп дарияларымыздьщ 
жумактан болсын турагы, сенбесж менп шырагы!

Тойга дайындык комиссиясыньщ (казылар) Акшатау, 
Акжал, К,айракты кежштержде жумысшы тобын баскарган 
Жазылбектщ Сырымы, «.оянбайдьщ ^айыры жаргак кулактары 
жастыкка тимей ж урт, халыкпен коян-колтык араласыл, 
акылдаса, кенесе жасаган ецбектер1 — б1р1нилден, бабасына 
жасаган перзенттгк борышы болса, екжилден, б!р жыл 
дайындалып етюзетж ас пен тойды, баягы ек! жарым айда 
с э гп  етюзуге коскан азаматтык ерекшел1ктер1 ед).

Тек кана, Бабан урпагы деген курметке ие болушы 
Акшатаулыктар тойга 22600 сом шашумен келгенж айта 
кеткенд! жен кердж. Еюнил б!р, басын ашып айта кететж. 
ойымыз, бул ен^рде бабан урпагы. нагашы-жиенд| турмыстагы 
кыздарды косканда 24-25 жануядан аспайды.

Сырым болса келес) (1993 ж.) жылы колга алыныл. бой 
кетеретж бабан мазарына 20 тонна цемент дайындап, алдагы 
келел! 1СТ1 сеимен бастап та койган болатын. Амал не, е с т  
сабаз, Сырым фэниге аз кун конак болып, ем1ржщ алтыншы 
мушелж жана бастаган шагында бакига озды. Алла алдыннан 
жарылкасын!

Тойга дайындыктын вн ауыр шактары, ерю  халыктын, 
бер1С1 агайын, урпактын ыстык журепнщ б|р1ккен бф лтнщ  
аркасында бэр| артта калып, сол тас-туйж 931рл1ктщ таразы 
талкысына тусер. кауымнан э д т  багасын алар уакыты, 
соньжда, аруактын урпагына берер ризашылыгы кутт турган 

ын-сагатка, бакытты сетке де ж е т т .
— Тэуба, тэуба, мын хатта твуба, Жаратушы жалгыз хак!
Бул — кептщ илеу!, баба сыйлаган, аруак ардактаган
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абзал халкымыздьщ т!леу|.
Орайы келгенде алдын-ала ойларынызга сала 

кеткен1м1здей, ауданымызда умметаз, халыктын ынта- 
ттеп м е н  басталып, етейж деп отырган туцгыш той — 
Караменде би тойы, урпак тойы.

Ата-баба салты бойынша аруакка арнап ас беру, той 
жасауга дайындык жумысы кем) б!р жыл бурын басталып, 
алыс-жакын агайынга сауын айтылатын.

Бабам тойына дайындык Актогай селосы халкынын 1992 
жылгы 13 тамыздагы жиынында кабылданган шеилммен 
басталып, соцгы ез1рл1кке нукте койган 24 кыркуйек 
аралыгында, не бары 74 кун ш ж д е  еткен ед).

Халык б(р1ккен жерде алынбас киын ш еш тмес туйж 
болмайтынына дел осы 74 кун делел де айшыкты айгак болды. 
Халык деген касиетщнен айналайын!

Астын басталу селнен бастап, аякталу селне (конактарды 
шыгарып салу, кештерд! женелту) дейжп аралыкта ететж 
ерб|р той шараларына, халыкка ке р се тте тж  кызмет 
салаларына арнайы комиссиялар (казылар алкасы) курылып, 
ете жауапты да кызыкты жумыстар аткарды.

Тойдын бастау алар, халкы тагатсыздана куткен ашылу 
салтанаты (аудандык Советтщ терагасы Мырзахан Ка- 
лиякпарулы), «Халкымыз т р  туткан Караменде бабамыз» 
атты баяндама (баяндамашы аудан ак1м| Дуйсебекое Сага
дат Жапабайулы), баяндаманы Э31рлеуш1 эм баяндама 
дайындау комиссиясынын терагасы Орманбетулы Нарман- 
бет акынды, Караменде би бабасын зерттеп, жинактаушы 
жерлес1М13, Би урпагы Амангелд! Туганбайупы. Театрланган 
кержю, ойын-сауык, мэдени шаралар (Муканулы Тунгышбай. 
Кожамбайулы Куат). Акындар айтысы (Каленулы Касымхан 
эд!Л казылар алкасы терагасы), ат жарысы (Нуржаннын Раниы,

( Кызылбайдын Жангабылы, Эбд1рахманнын Райымбеп), 
балуандар белдесу! (Туякбайдын Кабдырашы, Муканулы Асан 
казылар алкасы жетекшю)), халыкка турмыстык жагдай, сауда- 
саттык шаралар да (Армиянов, Смайылов О.) назардан тыс 
калган жок

Бабага арналган тойдын ерекше бф кержю! — аска 
катысушы дуЙ1М халкы кабылданган ундеуд! аудан эммжщ 
орынбасары Муканулы Тунгышбай окып таныстырды. Онда
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халкымыздыц салт-дэстурЫ жаигырту, жастарымызга ата- 
баба эдет-гурпы, имандылык, 1зетт1Л1К, адамгерштж туралы 
тэрбие беру, тэуелс1з ел1М!Здщ бакытты болашагы ушж 
бфЛ1кт1 ныгайту сиякты келер куннщ мтдеттер! сараланган.

Тойдын бфжил — салтанатты бел1М1нде сезж «Суй1НШ1, 
суйжил» деп бастаган «Енбек» кеншары, Куаныш селолык 

’кенесжщ терагасы Эубэмрулы Сайлау кеншар халкынын 
сурауы бойынша «Куаныш» селолык кенес» е з ге р т т т ,  
«Караменде би» атымен атау туралы селолык Кенес сессиясы 
шеилм кабылдап, оны Актогай аудандык Кенеа аткару 
комитетжщ бемткенж той халкына куана паш егп.

Тойдын вн курмегп аруакка жаппай дуга багышталар 
киел! шагы — шанкай туе, сагат 13.00. Жиналган халык арнайы 
курылган комиссиянын т!келей басшылыгымен уйд!-уйге, ауыл 
ортасына жасыл к1лем уетже, ашык аспан астына жайылган 
бфнеше катар дастарханга жайгасып болды-ау деген сэтте, 
ауыл алдында комиссияга арналып пплген ак ордадан:

— Тынданыздар, тынданыздар! К|урметт» халайык, 
аруакты сыйлап, аска жиналган агайын!

Ас кабыл болсын, той кутты болсын!
Тойдын ен курмегп, киел! сэтжде Уш Жузге улп-енеге 

айткан Тобыкты, Дадан, Шахаулы Караменде би бабамыздын 
285 жылдык мерей той асына арналган куран-хатым тус!ру 
курмелне «Караменде би» ауылыньщ бас имамы Эбткайыр 
молла ие болды.

Сез С1зде, курметт! молла. Дуганыз кабыл, ниетщ|з ак 
болсын! Эумин! — деп дыбыс кушейтмшж Эбекен моллага 
курметпен усынган ед| Ораз.

Осылайша ею жарым сагатка созылган той дастарханынын 
береке-куты, адамдарды куту, конактарды курметтеу. сый- 
курмет кошеметке толы ак ниеттен шыккан алгыстар, кефл 
ризашылыктары дастарханнан дастарханга жалгаса берд|

Осы б»р дастархан жауапкерштИ казакга ата-баба салгы 
бойынша б|ржш 1 курметке ие, киел! деп есептелед1, Не 
жаксылык дастарханмен бфге, не бф юшкене келенс1зд1к 
дастарханга екпеден басталады.

Астын ын-шынсыз тыныштык, ризашылыкмон «<» г у I 
бфжилден — халкынын Караменде сиякты «руш им 
сыйлаудагы тектш т болса, еюнилден — той баскарып, к«шпк
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кутудщ казаки салт-дестуржщ буге-илгес1не жет1к, сп а д и я р  
ел агалары атанган Тохметов Жарылгап баскарган дастархан  
даяшыларынын елшеуаз акыл-парасатпен жасаган енбектер! 
деп есептеп, агайын атынан, халык атынан айтар рахметгм1зде 
шек жок

Дел осы жерде той конактарыньщ кетнде аудан, о б лы с  
баспасездержщ бетжде жарык керген той туралы тюрлер1нен 
узжд| келлре кетуд! жен керд|к

Шет ауданы, Аксу-Аюлы селосынан келген курметп 
конак. зейнеткер, халкынын кад^рменд! аксакалы К.Жаксы- 
лыков «Сарыарка» газетжщ бетжде «Ас бертсе, осыпай 
бертсж» деген такырыппен тк)рш «Салтынды жоймаганын, 
халкынды ойлаганын» деп, кепке ой тастай бастайды ез сезж:

«Халкымыздын касиетт! жоралгыларынын б|р| — 
аруактарга багыштап ас беру. Кешеп коммунизмге кулаш 
урган шактарда жогалтып алган сол дестур1м1з ортамызга 
кайта оралды. Бул, ерине, куанышты жагдай. Б1рак, онын 
да б!р келенкел! тусы бар. Ол — аты ас беру болганымен, 
сонын кеб1С1Н1н аягы ырду-дырдуга айналып кететж ж  
баспасез белнен окып журм1з. ©йткеж, ас берген жерге арак 
деген пэле де араласып кететж болып алды емес пе? Арак 
журген жерден аруак кашады. Ас устжде арак кую елд1кт1н 
емес, есс1зд!кт1н белг1с1 деп б1лем1н. ©к1н1шке орай солай 
болып жургенж сан мерте ест1п журет1н ед!к. Сейт1п 
жургенде..

Жакында Актогайлыктар Тобыкты Караменде бидщ 
аруагына арнап ас берд|. Мен де осы аска катысып ед1м. 
М|не, тамаша! Бер| орын-орнымен егп. Ешкандай айкай да, 
шу да, артык кету де болган жок. Арак е зе зт  бул манайга 
жолаган жок Дурысы, оны жолатлады €сту1М13ше, аудан 
ЭК1М1 С.Ж .Дуйсебеков ас куж  арак сатушыларга катан 
тыйым салып, оларды жолдан кайтарып Ж1берген.

Б IЛ1 кт! адам осылай 1стесе керек-т1. ©йтпесе, ас берген 
аруактардын атын арак 1шт былгап журген1М1з ел-журтка уят 
Кой. Теп, алдагы уакытта ас беретЫ болсак, Актогайлыктардан 
уйренет1н 1с кел сек1лд(. Б1зге. карт адамдарга олардьщ ас 
етк1зу рес^мдер! катты унады.

Ие, шынында да ел боламыз десек, ата жолга кайта 
тусем!з десек, ез салт-дэстур1м1зд1 езжщ сен-салтанатымен
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ж а р кы р а т ы п  керсету1М13 ке ре к»  — д е п  туйждейд!.
«Сарыарца» газепнщ 1992 жылгы 7 казан кунп №193 

санында Б. Жаппарулы «Абылайга акылшы болган» деген 
улкен такырыппен бастаган бабаи асына арнаган ой арнауын 
«Салтыиды жоймаганьщ — халкыиды ойлаганын» деп бастап, 
одан вр| «Теуке мен Абылай тусында ем|р сурген Караменде 
би — Тобыктыдан шыккан |р1 тулгалардын б|рг КазДаУЫСТы 
Казыбекпен б)рге Орта жузге билк айткан, б у кт  Уш Жузге 
улп керсеткен Караменде би Шахаулы Абылай ханга акылшы 
болган, Теукенщ «Жел жаргысын» жасауга катыскан деген 
энпмелер ел аузында сакталган, тарих сез!...

.. Кыркуйектщ сонгы сенбюжде Караменде би жерленген 
жерде баба аруагына арналып ас бер1лд1 КаРамвнДе би 
бастаган Дадан Тобыкты кезжде Токырауын, Жемил 
езендержщ бойына, Балкаш келжщ солтуслк жагалауына 
коныс тепкен. Бабаи мазары коныс тепкен «Карекеи айрыгы», 
«Карекеи басы» деп аталатын кен коныска 52 кжз уй т(плдг 
Аска Карекечнщ Семей облысы, Абай ауданындагы урпактары 
арнайы келд1. Оларды Казакстаннын халык акыны, 
Президенпм!з Нурсултан Назарбаев алгаш такка отырганда 
халык атынан бата берген 92 жастагы Шеюр Эбенов пен Абай 
аудандык Кенесжщ терагасы Байбота Орынбаев бастап 
ке л тл . Приозерный аудандык Кенесжщ терагасы Эм1ртай 
Жуманбаев бастаган е ктд ер  бес ки13 уй л кл .

Карекеннщ Семейден келген урпактары бабаларына ку- 
ран окытып, ас беруге арнайы дайындалып келген екен.

Олар баба басына кулпытас орнатып, актык байлайтын 
агаш отыргызды, куран-хатым т у а р т , ас берд|... л

Баба асында баяндама жасаган Актогай ауданы эюм! 
С.Ж Дуйсебековтен кейж, бес ауданнын е ктд ер ! алыс- 
жакыннан келген агайындар ад т бил!пмен керегенд! Уш Жузге 
мэл1м болган Карекеи туралы, оный халкымыздын б!рлт мен 
лрл 1гж кездеген улагатты (стер! жайлы теб^рене сез сейлеп, 
урпактан-урпаккэ жеткен энпмелерд! аска жиналган алкалы 
жиынныи ортасына тастады.

Осы астагы баба рухына жасалган улкен курмет, менплш 
ескертюш — «Енбек» кеишары халкыньщ «Куаныш» селолык 
Кенесжщ «Караменде би» атын беру туралы кабылдаган 
шеилмдер! бопды. ..
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... Астагы енегел! 1С, айта каларлык жаналык — аска 
катысушылардын ундеу| болганы, ел болып, куптарлык 
тагылымы...

... Тобыктынын бас ед1 К а р а м е н д е ,

Сирек туар дел сондай дара пенде, — деп Жидебай батыр 
айткан Карекене бертген ас келер урпакка тагылымы мол 
енегел! мура... »

Б|здщ казакта сонау ел1мсактан калыптаскан гажап касиет 
бар. Ол — кайткан кустай Т1зт1п сан гасырлар етсе де ата- 
бабалэр алдындагы урпактык парыздарын етеп, аруактар 
рухына теж1М етт, бас ию Сонын б«р далел! юпегп, Карекен 
бабамыздын асына сонау Семей облысынын Абай ауданынан 
аттерлетт, улттык жен-жобаларымен улы адамнын урпактары 
келгенж тгер1де неше рет айтсак та, олкы согып жаткандай, 
кайталай еске алып, жаркырата берудщ еш артыктыгы жок 
сиякты.

Аска келген Абай ауданынын, Шынгыс елжщ кене шеж1ре- 
тарихшысы Бекен (Бекмаганбет) Исабайулынын журек 
теб)рен1С1нен шыккан мына б«р сезг «Ем кара шалдын — 
Карекен мен КенПрбай бабаларымыздын аруактары жебе- 
ген урпактарынын аркасында бупн туыстыктын, бауырлас- 
тыктын Алтын кетр1 салынды Урпак пен урпак кауышып, 
мерей1м1з асты. Узагынан суйжд)рс1н, Алла)» Узакка сттеп, 
урпактан урпакка ун катып, жоба нускап тургандай.

Абайлыктар (Семей) бабаларына арналган 30 мыннан 
астам Шынгыстаулыктардын журек жарды дугай селем^нен 
туратын ас берулерж комиссия мушелер!мен пМрлесе келт, 
ездер! арнайы акел тткен Абай ел1нщ сенд| де есем уйлержде 
етк1зуд| (б^здщ ж тттердщ  усынысы бойынша б|р мезплде 
ею уйге сыймайтын болгандыктан керштес отырган он шакты 
уйге б(р мезплде бер|п, уакыттан уту ед|) калады

Мусабай, Кекше, Кулык урлагынын Караменде улы Би 
бабасына арнаган асына б|ржил кезекке жер-жерден келген, 
барлык жиналгандардын жасы улкеж, кад^рмен аталары, ак 
жаулыкты ежелер), моллалары мен имамдары шакырылып, 
92 жасар карт жырау, данагей атамыз Шэмр Эбенулы мен 
ауданнын бас имамы, Карекен урпагы, Шекеннщ бауыры 
0л1мхан Макажанулынын бастауымен куран-хатым тус1р1лд|. 

Еюнил кезекке аска жиналган халыктын ерб^р ауыл. кала,
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кежш, баска да орындардан келгендерден 5 адамнан орта 
жастагылар шакырылып, Абайлык Туншкбайулы Марат пен 
(Абай ауданы ардагерлер Кенесжщ терагасы) ауданымыздын 
Сакасы — Байжуманулы Сагатайлардын бастауымен баба 
рухына багышталган дуга-аят окылып, ас бер1лд|. Будан 
кейжп кезекте дел, осылай, ер ауылдан бестен ару аналар, 
енегел! шешелер, бабасынын асына арнайы келген кыз- 
келжшектер шацырылып, Шьщгыстау Ыргызбайынын урпагы 
Шагатайкызы (Абай ауданы медениет бел)м1 баскарушысы) 
Бакыт пен Байдеулеттщ Талпак кажы урпагы Бейсектщ 
Торгайы (Актогай ауданы эм м ш тИ нщ  жауапты кызметкер!) 
екеужщ басшылыгымен баба аруагына дуга-нлек ниеттелт, 
тти па т  ке р се нл т, мжажат еттд1. Сен-салтанатты кыз- 
келжшектер1М13дщ баба рухынан имене бастаган курметтер!, 
ек| жак болып, таныса келе Айпара, Зере, буез енен 
(вуезбакы ), Улжан, Тогыжан, Айгер)м, Кулеш, Аккыз 
(М уплс 1м) сиякты ел аналарына, улылыкты сыйлаган 
даналарына ауысып, арты ен-жырга уласкан кызыкты кездесу 
болды.

Шьщгыстаулыктардын сонгы кутетж, курмегп конактары
— Алматы-^араганды, Акмола, Семей, Актебе, Балкаш, 
Каркаралы шаМарларынан арнайы шакырылган конактар. Абай, 
Актогай, Агадыр, Токырауын, Шет аудандарынан келген 
сыйлы конактар, ел, ауыл, кеншар басшылары болатын.

Бул саликалы кездесудщ де делтерЫде улкен Би атанган 
Кенпрбай орнында Шекен отырса, Улы би атанган Караменде 
орнында Элекен (Эл1мхан) жайгаскан екен. Кездесудщ 
журпзуш! асабалары десем, аласартып алармын, билт иелер( 
улылар елжен Орынбайулы Байбота болса (Абай аудандык 
Кенесжщ терагасы), дарындар ел1нен Калиякпарулы Мырзахан 
(Актогай аудандык КенесЫщ терагасы).

Кос молланын аруактар рухына арнап алма-кезек окыган 
дуга-аяттарымен басталган ас рес1м1, жиналган кежл! дария, 
ойы гулама азаматтардьщ шеж1рел) п1юрлер1мен уштастыры- 
лып, ерю казактын улылыгымен куегер, бергс! бупнп урпактын 
борышы депзер енегел! ой мен ерют) тк!рге  уласкан вд|.

Соцгы кездесу ас берудщ белпленген жоспарынын аякталу 
сэт|мен уштаса жалгастырылган болатын. Сондыктан, 
кездесуге катысушыпардын енпме-дукенд! кенжен куруша.
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1штеп тун ы п  жаткан сагыныш-шехирелерж аянбай агытуга 
уакыттары шектеуаз болатын.

Е стелк желю жде естерж*зге ескерттгендей, 
кездесулердеп цызыкты енпме, пшр таластарды толык 
жетк1зе алмайтынымызга гафу етжем1з!

Улы Абай елжж урпактарыньщ аруак рухына багышталган 
бул кызметтерЖщ терен менж, улагатты енегел1к гибратын 
кейжнен акылдаса келт, кез жетюэдк

Абайлыктардын Актогай, Токырауын же р1нде г Караменде, 
Жидебай, Шабанбай, Жалантес. Сана би сиякты эулиелер 
елжде болган уш кунд1к сагынышлен кауышуы. тебфене 
табысуы — улылар елж ж  улылык мура салтына сай енеге 
ер1СТ1, есиет-енер, имандылык-инабат, керегвнднулплктщ 
Жерменкесждей болды десек, асыра айткандык емес, жетюзе 
алмаганымыз шындык.

К,онактарымыз осылай карай он сапарга кадам баскалы 
турганда, Карауылдьщ халкынын шыгарып салу салтанатында 
Абай ауданынын ек1м1 Аргынбекулы Орал бауырымыз

— .«Касиегп елге, аруакты жерге улы Би КаРаменде 
бабамыздын 285 жылдык мерейтойына ерю) Семей облысы 
халкынын атынан, нактылай айтсам, Мусабай, Кекше, 
Кулыктан тарайтын урпактары атынан, Би ата бастаган 
аруактар атынан бара жатырсыздар! Акикатын айтар болсам, 
С1здер тойдын курметт! конагы болып, той тойлап, сый-курмет, 
кошемет деметт бара жаткан жоксыздар. С|'здер ен алдымен, 
200 жылга тарта уакыттан астам (ргес| алыстаган бауырымыз 
Даданньщурпагын, улы бабамыз Караменденщ аруагын ансап 
барасыздар

С1здер узак жылдардан кейшп узЫ стен сон, таяуда 
Актогайлык агайындар бастап салган «Алтын кетрмен» 
касие гп  елге, киел! Токырауын-Балкаш жерже 
Шынгыстаулыктардан он мындаган ыстык журектержен 
шыккан сагыныш селемж аркалап барасыздар С1здер, 
осыншама халыктын атынан Карекен сынды еулиеге ас беруге, 
рухына куран-хатым туару курмелне ие болып барасыздар.

Бул — аруак сыйлаган урпак ушж курметп де киел!, 
жауапты сапар. Эркайсынызга жуктер жауапкерштю мен катар 
ипл 1п де мол сапар.

Жауапкерш1л1п — кешеп киын-кыстау кезенде Бабамызга
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кушагын жайып карсы алып, ортасынан ойып орын берген 
Майкыныц Элтеке-Сарымы сиякты кесекелге, текл жерге
барасыздар.

Курметпа — влемге абыройы артып турган улылар ел1н1и. 
даналар жержщ улылыгын, даналыгын жаркырата керсететЫ 
Алла берген. табигат берген акыл-парасат, дарын-даналыктын 
шжу-маржанын аркалап барасыздар.

Т те п м : Жолдарын болсын, курметл бауыр 1эдегвн 
бауырларым! Аруактар жар болсын!

Сурарым: Улылар елжщ улылыгына сай болындар1
Азгантай Тобыкты жерге карап калмасын!
Сарыарканыц бабамызга той жасап, ас бергел) жаткян 

касиетл халкына Шьщгыс елжен, бабалар аруагына души 
салем!»

Орал бауырымыздын сез! сол кездеп тойга калглм 
Абайлыктардыи ун таспасынан кыскартылып жазып алымшн
болатын.

Аргынбекулы Орал бауырымыз — Мусабай. Мвмбвтсопм 
Мамай батыр урпагы. Аруакты елкен'ж улылыгына тартып 
туган дарынды перзенттерЫщ б«р«.

Абайлыктардыи конактарды терт толка белт, сонша ду|>к1и 
сый-сияпат, курмет керсетулержщ тереи сыры актык гуИ1н1 
кайда жатканы. ездерщ^зге де енд| аныгырак болган шы* .4»

Абайлыктар, айтса айткандай, КУДай берген улымм|> шн 
деген ата-баба салт-дестурж абыроймен аскактаткандирыи,! 
халык в31 куе болды.

Абай елжщ тойдагы салт-дестур, конак куту, сый курми 1 
керсету, жол-жоралгы беру сиякты, тагы баска гажайым умн 
енегелер! туралы уилнцл квзектеп «Ару аналар мен онош/Н 
шешелер» кездесу1нен кейж-ак, жиналган халыкка кпи1»«>н 
тарап кетл.

Осы б|р сэттен бастап Абай ауылына агылган хапык, т  
той аякталганша толастаган жок- Бер1не улгерт каси«1 п шш 
ауыз типзш. болмаса уыс-уыстан конфет шашуы уакыт «> ним 
сайын.жалгаса бердг Абай уйже таяй алмаган жастар же»ы 
колдарына тускен мемпэсиж какка бвлю т, кейб1роуп<«р1 
колындагы курттарын кезек лстест,-Абай мен Эйгир1мн1м 
дастарханынан алганнан бетер куаныш леззатына кант.и  мм. 
бара жатты
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Цазацта «Той тарцар» деген ойга ала журетж атадан 
калган енеге сез бар. Ол сездщ де жетерлк жол-жоралгыла- 
ры бар. Б13Д1Н Ж1пттер осылардын 61р| ретжде, цурмвтт» 
конактарды «рахмет» айтып аттандырып, кажет болгандарын 
жолга шыгарып салуды да назардан тыс калдырган жок. 
Конактарды кабылдауга белжген комиссия (ынталы топ) 
мушелер! багыт-багдар бойынша кош айтысып, шыгарып салу 
мждетж де абыроймен аяктап шыгып, баба рухына сыйынып 
«теуба» дескен болатын.

Семейл1ктерд| шыгарып салуга аудан халкы 9К1МШ1Л1К 
гимаратынын алдындагы (каз»рп уш арыс ескертюил) аланга 
сагат тогызга дейж-ак жиналып калган болатын. Аудан 9К1М1 
Сагадат Жапабайулы Караменде би бабасынын тойына 
катысып, Абай елжщ дестур1не сай, парасаттылык таныткан 
улылар урпагына аудан халкынын атынан рахмет айтып, 
кальщ кауым журепнен амандыкпен ак жол т1лед|.

Будан кейжп кезек маган жеткенде, мен балаша журепм 
луптдеп, б(ртурл1 толку устжде Бабаннын атына арналган 
ак боз атты жетектеп квпинл1к алдына шыккан кезде, 
салтанатты мжберде турган 92 жасар улылар урпагы. 
Казакстаннын халык акыны, Караменде улы бабасынын рухына 
дуга е тт , ас бере келген Шэкен экем1зд| жИттер каумалай 
экел)П он аягын узенгке  салып, каршыгадай гып ерге 
отыргызганда, т1зг1нж колына б ерт, жетектеген бет(мен 
аланды б«р айналдырып шыктым. Сондагы аруак жанаган 
атамыздын ат уст!нде отырып берген батасы:

БисмиллаЬи- Рахмани -Рахим. Кымбатты балаларым! 
Жузге жузген атанмын,
Берер болсам батам — мьщ.
Дел, осылай бастауы,
Нурсултанга берген батамньщ.
Агайындыктын Ак туы аскактасын!
«Алтын кеп1р1М13Д1» шан баспасын!
Ел1М1здщ мертебес! би1к болып.
Урпагын, тен!р|м, аман сактасын!
Агайын, аруактар иманды болсын!
Фениде жуздер1н дидарлы болсын!
Бэрще Алла тугеспейт1н*ризык берт,
Твуфкте терт кубылан тен болсын! Эумин
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Жол-жоралгы рес1М1 аяцталган шакта Абай ауданынын 
Кенес терагасы Телеугалиулы Байбота (Жекей Тобыцты) 
мжберге шыгып, улылар елжщ, даналар елжщ атынан тойга 
курметтеп шакырган Актогайлыктарга, К,араменде бабамызга 
ортасынан ойып орын берген, аруагын аскактатып, сыйынар, 
табынар п1р1м13 деп, Арка ардактысы атандырган ©тем!С- 
Токсан, Элтеке-Сарым урпагына рахмет айтты.

Кездескенше кун жаксы болгай айтысып, Бабасына ас 
берт. той тойлап кайткан Улы Абай елжщ керуен-кешжщ 
алды аэропортка жеткенде, арты енд1 козгала бастаган едг

Алдын-ала уагдаластык бойынша Шьщгыстаулыктарды 
К,араталдын Шабанбай ауылы азаматтары курметт1 конак 
жасауга жолдан кутт  алмакшы. Жол бастап келе жаткан 
б1здерд| (Ногайдын Амантайы, Берд1гали, Ралым, Ораз, 
Махмут, Тунгышбай) Аксораннын карагайлы, кайынды, ак 
терект!, мойылды, каракатты-булд|ргенд| Эулие атанатын ат 
шаптырым алкаптын солтуслк жак беткейждеп булактын 
басынан жолга карай шубаган жаяулар леп карсы алды.

Булар — ауыл агалары Цауаз Мукажанулы, Жакан 
Алтынбекулы, Зейнолла Кудашбайулы, Цазтай, Муксиынженв 
Мурат, Сапар, Матжандар бастаган ел азаматтары, кыз- 
келжшектер!, жаксыны кермек ушж дегендей, жиналган халык 
ед| Куннщ желтей салкындыгына карамастан, орманнын 
ортасын едей! ойып жасагандай денгелек аланга жайылган 
узын дастархан басында агытылган ак Плектер, ауелеткен 
ен, кумб!рлеткен куймен, шурайлы енпмелер ез1л-калжакпен 
кезек алмасып, сагат 3-ке дейж толастаган жок.

«Жол мураты — жетпек» деген, жолаушыларымм» 
халыктан руксат сурап, дастарханга Шекен атамыз ак батасын 
берт, Рымкан агамыз халкына журек терен1нен рахмет 
алгысын айтты Ду кетертген ел Шекен бабамыздын бет1и«н 
суй!п, кош айтыскандар леп басыла бергенде, кел1ктщ алды 
Кызыларайды бетке алып, Аксораннын кен кайканын врлеп 
бара жатты.

«Кызыларай» ауылынын орталыгын каК жарып отетж 
кетерме тас жолдын тамамдалар шетже 1л 1ккенде, жайд*1к 
еткелд! езеннвн етю 1мен ата-бабамыз «Цара жол» деп им и  
кеткен цаска жол басталып, «.аркаралыны, бер|репндо Амгы.» 
езежн, «Жамбыл» кеншарын бетке алып, одан ер| гогьк» тор<1у

115



жолга уласып, жан-жакка тарап жатады.
Б»з «К,ызыларай» кеншарынын орталыгына ат басын 

бурып, аялдагамыз жок ©йткеж, 1<;ызыларайлык азамаггар 
бурнагы куж Абайлыктарды арнайы конакта болганда, «613 
Семей мен Актогайдын шекарасында отырмыз, келе жатканда 
ат басын лреп. амандасар, кайтып бара жатып, жол болсын 
айтар агайынбыз. Сондыктан, кайтар сапарда ауыпымызга 
аялдап, б|р кун демалыл аттанасыздар» деп колка салганда, 
конактар узын кешпен кона жата алмайтынын айтып, рахмет 
дескен болатын. «Олай болса, кудай каласа, узын жолдьщ 
бойында кез1герм!з» деп, кош айтыспагантугын. К,ызыларайдьщ 
орталыгынан 30 шакырымдай жол ж урт, узын елкеж ерлеп 
ке л т, би|к кайканнын бел1не кетер1лгежм1зде Каракуыс, 
«.аркаралы таулары таяудан-ак мунартып турды. Б13 турган 
белестен басталган кен елке солтустк батыска карай апыс- 
алыска созылып жатты. Шыныйда да осы б|р бжк кайканнан 
бастау алган «Аплаз», «Кектал» езендер! солтусткт! бетке 
алып, Нура атанып кете барса, онтуспкке  бет алган 
«Дембулан», «Жщ^шке», «К,аршыгалы» езендер! дал осы 
алкаптан бастау алып, Токырауын аркылы Балкаш кеШне 
жетедг Алкабымыздынетег1нала, тэмежректе машиналардын, 
адамдардын топ шогыры кержд|. Б)з топка таянып 
токтаганымызда, кен жазыкта куз болса да жаз рен'нен 
айырылмаган кекорай шалгын арасынан аспанга аткылап 
турган фонтанды айнэла крршаган адамдар арасынан касында 
ек| кызы бар Майлык Муктардын Алтыны конак^арга кум1с 
табакпен кестел! орамалымен жабылган нан-тузусынды. Абай 
елжщ сен-салтанатына сел де болса уксаган осы б!р кержюке 
1штей куанысып калдык

Алтын болса, колындагы касиетп нан~тузын жузге жузген 
(ез! айтпакшы) атасына ауыз ти п зт , шеж!ре жазылган ак 
кагаздай тарих нуры шалган улб|реген бетжен суй т , ак 
батасын алды.

Будан сон курмегп конактарга сэлем беруд| жузге жасы 
жетпесе де, жузд| кергендей басы бар, халкынын «Казагасы»
— Тойымбектщ КазК0Н1 бастап, К^асымнын Сер1кбайы~ 
(Мэрияшымен), Бекмолданын Кегеж, Баймуканнын Кэр1беп, 
Мэж1маннын Нттайы, Эбеудщ Сундет! коштаган бф топ ел 
агалары, ауыл азаматтары жалгастырып жатты, Сэлем
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беруинлердщ лепне карап. Цызыларайлыктар жартылай кешт 
келген бе деп калгандар да болды 1Ш1м1зде Бул сурак та 
тепннен-тепн ойга оралмаса керек «.ызыларай ел1 — ертеден- 
ак ел аузына уйымшыл, конакжай. енбекимлд1ктер1мен катар 
енерпаз, еауыкшылдыктарымен т И п  келе жаткан аруак 
жанаганел.

Бупнп кездесуде осы б1р касиетп халыктын атадан балага 
енеге-улп болып жалгасып келе жаткан асыл мураттарынын 
айшыкты. б»р кезен! болды.

Куздщ кыска кунЫщ 2 сагатка тарта уакыты 1шжде ею 
жактын б 1р-б1р1не деген сый-курмет кошеметтер! агыл-тепл 
ед|, егер келгстйрт жазушы болса, урпакка усынар тагылымы 
мол 13 калар едЦ

К,ызыларай халкына, кызыларайлыктар аркылы Актогай 
халкына шеказ рахметт айтып, агыл-тепл ак батасын берген 
Шэкеи экем1зден кейж рахмет айткан Исабайулы Бекмаганбет 
агамыз кыска да нуска былай деД1:

— Уа, халкым, б1здщ К,араменде бабаны — Улы би, 
Кецпрба^ бабаны (Би ата)—  Улкен би деп урпактары 
аскактаткан екен, даналык дариясын тасыткан екен. Рахмет, 
айналдым сол ул-кыздарымнан)

Бул — касие гп  Жидебай, Ж алантес, Шабанбай 
бабалардан урпакка калган улылыктын саркыты деп бтем1з. 
Улылардын саркыты мэцпл1кке саркылмасын)

©сиет-енеге оранган Актогайдьщ ул-кыздары дел осы 
булак кезЖдей мелд|реп, абыройлары аспанга атып, 
жаркырасын! — дей келе:

— К,урмегп агайын! Кездесулер|м1зд1н куас1, агайындык 
«Алтын кетр!М13дщ» шекарадагы туткасы болсын деп, мына, 
киел! булакты «Туыскандар булагы» деп атасак деген 
ойымызды орталарьщызга тастадым, бэтуа!

— ©те дурыс, куаттадык б!р ауыздан, бетуа, бетуа! — 
деген куанышты дауыстар айкайы басыла бергенде, ауыл 
басшысы Сер1кбай жубайы Мерияштын сырлы тегенеанен 
улкен тостаганга куйган булак суын Баба тукт! ©зиз атамыздан 
(Шэюр) бастэп, улкендете б|р-б!р урттап шыгуга усынды. 
«Туыскандар булагынын» шипалы суынан алгаш ауыз тиюкен 
(жаца атынан кейж) агайындар кушактаса кош айтысып, кайыра 
кауышцанша амандыктагы жаксы кундер кеп болгай айтысып,
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аттанып кегп.
Я, Алла, амандык бере квр, агайынга, омсем1зге!
Казакта «Ас — аттыжм, той — тондынЫ» деген мэтел 

сез бар Сол атадан калган кагида сезд| мен заманымызга 
Карай «Ас — агайындМ, той — туыскандм» деп сэл езгертт 
ой туйд1м. вйткеж, жогаргы орыннан еишм тапсырыс ескерту 
жасамай-ак туыскан бастап (ынталы топ), агайын костап 
Караменде бидщ 285 жылдыгына арнап айта калгандай ас 
бертд!, таидай кагарлыктай той жасалды. Бул — бф гана 
адамныи немесе ат тебелЫдей туыстардыи колынан келетЩ 
шаруа емес. Жумыла кетерген жуктщ женюдИн агайындык 
акылга жеиНзген, уйымдасканнын утатындыгын, елд1к б|рл1кке 
женпзген кесегел1 урпактьщ, аталы халыктын каИармандык 
агайындыгы Тойга Астана (Акмола) капасынан келген Бидщ 
Дуйсекеанен тарайтын урпагы халкына адамгерш ттмен, 
ыждахатты ецбепмен курмел арткан, кад^рменд! аксакалымыз 
Кайназардьщ Шеймеж тойдан кей(н Акжолтайдын Маратыньщ 
(улкен уй) уйЩде бас косканымызда:

— ЖИттер, Зияда, Галым, Берд^гали! Бабана б^ргаламат 
кызмет жасалып, ас бертдг Менщ таным осы галамат, улан- 
асыр шаруага капай журвктерщ дауалап, батылдарыи барды 
екен деймж?!

— Шэке, дурыс айтасыз, аруакка кун^рентт ас беру, 
кумб1рлет)п той жасау жеке дара б!з тупп, басканын да 
колынан келмейд) Аста 613 жеке тулга емес, квптщ бфжщ 
ю н гана аткардык Аруак сыйлаган халык бф1пп, б1р жагадан 
бас, б|р жечнен кол шыгарып, бабасына ас та берд| той да 
жасады. Халкына куат берт, улкен юте уйымшылдыкты ю 
тындыруга жумылдырып жебеп-желеген Бабан аруагы болар,

Бабан сиякты суйген кулына эмэнда камкор болып келе 
жаткан б1р Алланын рахманы болар — дед|м мен

Свзд| эр! карай ез) жалгастырып, Шэкен Караменде 
бабамыздын ойдагы-кырдагы, даладагы-каладагы урпактары 
агынан, тойга жан-жактан ат сабылтып, атан болдыртып, 
копарыла кеилп, куана коныстанган, агыл-тепл ас берген 
барлык халкына, тойга келе алмаган, ттеукор, агайындарына 
елжфегвн журепнщ, езтген кен»лжщ туныгынан шыккан 
апгыска толы рахметж айтты. Курмегп кэш басшымыз, 
сонымен бфге б!здерге, би урпагына да улагатка толы улкен
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мждетп — аманат е т т  кетл. Ардакты аганын асыл аманаты 
«Агайыннын тесж жесен. ушасын сайла» деген канатты 
кагидага саяды.

Алла халцына куат, береке, б 1рл1к б е р т , аруак 
азаматтардын юже жар болып, Бабанньщ асы да тойы да 
етЛ. Куд1кт( кец|Л1м1зге куаныш ие болгандай, тауба, твуба! 
Аллага мьщ хатта тэуба!

Тойга дайындала журсек те, астын аласапыранымен 
журсек те, тойды втк1з)п к е н т 1м1з куанышка кенелсе де, 
ойымыздан б(р туйткт еш шыккан емес. Ол — келер жылы, 
кудай каласа, жангыртылмакшы Бабан мазарынын улкен 
шаруасы Бул «туйткт»  — той таркаганнан кейж, л п л , 
терецдеп, ауырлап, аландатуга кашкеж хак-

Ас алдындагы дайындык кезенжде аксакалдарымыздын 
«кесеиеа жанармай, аска асыгу калай болар екен, квсенеге 
каржы калмайды-ау» деген куд1ктер1 кайыра жандангандай, 
ойды ауырлатып турды Шынын айтар болсак, тойдан кейж 
Бабан коры есеп шоты коржынында колга Мгер каржы шамалы 
ед|

Осындай толкуымды Аксораннын вулиеанщ булагынын 
басында Рымкан агамызды онашалау шыгарып сезд|рген1мде, 
«бул мэселе б1зд1н жтттердщ  де ойында бар. Эсем кумбез 
бабамызга жарасып-ак тур Жол-женвкей акылдасып, 
айтармыз» деп куантып тастады.

Энпмежнжалгасын «Туыскандар булагы» басында Рекен 
бастап, Байбота бауырымыз туйждедг «Бул, ете куптарлык 
шаруа. халык та куана карсы алады деп ойлаймын. Елге бара 
азаматтармен акылдасамыз, Орал да карсы болмайды. 
Хабарласып отырамыз гой» деп жаксылыктын шелн 
суыртпактап кеткен болатын.

Бул кезде Хлы Абайдын 150 жылдык мерей тойына 
д ун и е ж уэтк  (ЮНЕСКО-ньщ шеш!м( бойынша) дережеде 
дайындык ж^мысы кызу басталган болатын. «Ктз юмдЫ 
болса, б те к  сонык!» Аты дуниеж узт!к болганымен, той 
жасайтын, конак аткаратын Абайлыктар. «Тастускен жврге 
ауыр». Ауырды катеру — елджке сын. Абайлыктардан жеткен 
куанышты хабар — кесенеж салуга аландамау керек жано 
асыкпау керек. Квжлге тиянак болар хабар.

Дал осы кезде елдеп жагдай — етпел! кезен атанатын,
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Ода* ыдырап, кененщ кулдырап, курдымга кете бастаган шагы 
болатын. Жаианын енд|-енд| тэй-тэй басып, тфнектеп езгеден 
жинай бастаган балан кез1 болатын. Болашакка сен!м артудын 
к1мге де болсын буылдырлау мезпл! болатын:

Ж елтоксан айынын (1992 ж.) орта тусында Балкаш 
каласына балаларга келд1м. Ойым в з 1М1зге цараган агайынга 
акылдасыл, п»к»р бел1су Менщ калага келу максатымды 
тусЫген Кази (улдын улкеж, калалык СЭС-та дартер) «С13 
агайынды артца койып, алдымен «Балкашмыстын» ез1нен неге 
кемек сурамайсыз. Кейжде осындай халыктык шараларга 
кемек берт жатыр деп ест!Д1М Тура комбинаттын директоры 
Раджибаевтын езше К1рщ1з» — деп акыл берд|. Бул да жен 
екен деп, баланьщ дурыс т к 1р1Не цолдау керсегпм Б«р ойды 
б»р ой козгайды, «Жалгыз акыл жаксы. екеу болса, бекем 
болады» деген халык даналыгы ойга оралып, Мейрамбек 
аксакалга телефон согып, енпменщ басын улкеннен акыл сурай 
бастап, аягын комбинаттын Бас директорына к«рей1к деген 
пЫрге Т!ред|м. Мекен туа табигатынан кф| се зж  катты 
сыйлайтын, улкен-мипге б)рдей елгезек адам, бфден 
макулдал, «олай болса, Раджибаев Марат Юнусовичтщ 
кабылдау кунже карамай-ак ертен жумыс аягында есебж 
тауып кфейк» — деп (директордын аты-женж сак етюздО 
жетектей женелд|.

«Сабакты ине сэлмен», келеа кун! жумыс аягынан ерте- 
рек кешк! сагат терттерде комбинатта болып, ез1М1здщ 
Ж1г)ттерден бас директордын орнында екежн бтд1к. К,абыл- 
дау белмесждеп хатшы кызымыз бфаз киналыстан кейж. 
алдындагы т тх а т  куралыньщ бф тетИн басып калып. бас 
директорга б1здщ еТ!ЖШ1М!зд| айтып бола берген кезде «После 
шести» (алтыдан кейш) деген коныркай дауыс санк ете тустг 

Мекенд! алга салып, бас директордын жумыс белмеане 
улыксат сурай е а к  ашканымызда тердеп сэнд| жумсак 
орындыктан баяу кетертген орта бойлы, кызыл шырайлы, 
конырша келген толыктау казак ж !г т  б)эге карсы ж урт, он 
колын усына бергенде, Мекен колын ала-мала кен кушагына 
алып, салемдест жатты. Мен де Мекен 131мен Маратты 
кушагыма алып, шуйфкелесе берд!м. Мараттын езже таяу 
нускаган жерден орындыкка отырганнан кейт, Мекен ез1м1зд| 
таныстырып шыгып, сез аягын маган тастады
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Мен болсам, «Айран сурап ке л т , шелегщд! жасырма» 
деген нуска сезд| еске алып, кыска гана Бабан асына 
демалыста болып езшщ келе алмаганын, Сыздыков 
Епкайырдын (I орынбасары) катысканын айтып, келер жазда 
конакка шакырудан бастадым сэздк

Осы кезде «барамын» деп рахмет айтып, сезге араласкан 
Марат Царекен басында ек( рет болаганын энпмелеп, б1зге 
жылылыгымен жакындай туст!. Кезект! сегп  пайдаланып, 
«айран сурай келген шелепмд)» керсеткежмде, Марат «канша 
сумма кажет дейс1з?» деп, акпейт ыкыласын алдыма жайып 
салды Мен де «Жылкы кЫнескенше, адам сейлескенше» 
дегендей, бой уйренгендкке салып 1000000 (б1р миллион) 
сом деп койып калдым. Мекен де осы кезде маган жалт 
карады Маратта ун жок Тек алдындагы каптаган телефон 
тетМнщ б|р1н басып калып, «Амангелд! Жумаканулы, менде 
К,араменде бидЩ урпактары отыр. Бабанын мазарын салуга 
б*р миллион сом кемек сурайды, калай, кашан кемектесе 
аламыз?» дегенде, эр жактан «Марат Юнусулы, кемектесуге 
болады Тек акшаны желтоксаннын 25-Ыде б|р рет, ек1ншю1н 
келер жылдын аклан айында аударамыз» деп б1зд( ез1не 
шакырды.

Амангелд! Жумаканулы Мукаханов — «Балкашмыс» 
комбинатынын бас бухгалтер!. Б13 Марат бауырымызга 
алгысты жаудырып, рахмет1м13Д| айтып, Амангелд! 
Жумаканулына келд1к. Амангелд! акша аудару ушж алдымен 
«ынталы топтын» жиналыс каулысы, аудан эюм! мен аудандык 
Советт1н катынасы, мазардын жобасы мен сметасы жене есеп 
шот нем1р|, мекенжайы туралы кужаттарды тездет^п экелу 
керект!Г1Н айтып шыгарып салды.

Улкен шаруанын бастауына аркау болар ж1б!нж ушын 
устагандай сергек кен!лмен машинага отырган бетте Мекен: 
«Зикен, жана директорга миллион сом деп калай батылын 
барып айттын, мен кеп пе деп кысылынкырап отырдым. Ырак 
ете дурыс болды гой» — деп, ризалыкпен «Аллага тэуба!» 
дед|.

Арага 61раз кун салып, айтылган кужаттарды дайындап, 
кайта оралып. Амангелд1ге тапсырдым. Уакыт — тынымсыз 
жолаушы. Халыкка жаксылыгынан «жаналыгы» басым тускан 
1993 жылдын табалдырыгын аттагалы терт1нш1 айдын жуэ!



ауып барады. Жана жылдын елге жеткен «жаналыгы» 613Д1 
де айналып кате алмады, комбинатымыздын Бас директоры 
Марат бауырымыз Алматыга ауысыл, б1здщ умтм1з ел^ара 
шакка деп ке л т, у з т т  кету ка у т  тенген едг Акикатында 
солай болды да, 6<рак ютщ акырын Алла ез1 онгарып, он 
жолга бастады. Жана директорын кутт  отырган комбинат 
кеткеннщ тапсырмасын кайтсж «©лжщ ттЖ  т1р» ала коя ма» 
деген уткыр ой осындайда кедеге аскан болар. Кен'лденген 
кентдщ  кек жиелн кайыра кудт каптаган шакта «Б1тетж гстщ 
басына, жаксы келер касына» деген даналыктын б|з ушж деп 
баскан тусы болар.

Осы б§р колайсыз кезенде Элтекенщ Жаменкесжен 
тарайтын ЩошантаЙдын Жакыпбайынын Сет! тосын апаттан 
кайгылы казага душар болган ед) К,айгылы казага аудан халкы 
аза тутты. Ж амштктерге ауыр кайгы юм-ммнен де ауыр тиер! 
сезс1з ед|, сондыктан да боздактын каралы кайгысы менщ 
де ортак кайгым деп бшемж.

Конагасыга Балкаштан Э б тка н н ы н  Шеюм) жубайы 
Шекенмен келд|. Шекен (маркум, жанын женнатта болсын!) 
болса, Жакыпбайдын карындасы Кулштен туган жиен болады 
Ал Текен (Телеукул — Шеюм) жиен куйеу болып келедк Текен 
сиякты азамат бауырымызды алдын-ала шола 
таныстыруымыздын басты себеб! — узтген умггт1 жалгайтын, 
«б1тет1н 1стщ басына келген» жаксымыз да, акылшымыэ да, 
камкоршымыз да осы Текен болатын.

Гален (Галым) екеу|м1з алдын-ала акылдаса ке л т , 
Телеукулга онаша жолыгып, бабан мазарын салудын жолын 
1здеуге (каражат. курылыс жабдыгы) акыл сурамакшы 
болатугынбыз.

Текене жагдайды бастан аяк кыскаша баяндап, 
айтканымызда, ебден тындап алып, еш белсжт булданбастан, 
(рюлвп, ауырсынбастан:

— Дурыс, Зеке, Галеке, кудай каласа, Бабамызга 
дурыстап б|р мазар салайык. Бер1м1зд1 де колдап, жебеп- 
желеп журген сол бабалар аруагы гой — деп, сал ойланып 
калды да, — мен ертен Балкашка барганнан кейж Алматыга 
ек1 кунд|к |с сапармен барып кайтам. Ертенд! косканда уш 
кун е т т  тертжил (жума) кун! Балкашка келщ^здер, ткелей 
маган кел1н 1здер. Сол жерде жтттермен акылдаса отырып
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шешем1з. Аландаманыздар, бабамызга колдан келгенд! 
жасаймыз. Алла амандык берсе — деп, ак журепн алдымызга
жайып салды.

Текеинщ «кудай каласадан» бастап, «Алла амандык 
берсемен» аяктаган ем ауыз туйжд! де тиянацты сейлем! 
б1зд| канаттандырып, баба аруагын аскактатып ж1берд1.

Айтылган уагдалы кун! Рален, Берд1гали ушеу)М13 Балкаш 
шаЬарына ж етт. «Балкашмыс» комбинатынын курылыс 
женждеп директорыньщ кабылдау белмесждеп хатшы кызга 
жолыкканымызда, Телеукул Эбтканулы езжде екенЫ, кенес 
етк1з1п жатканын, туске дейж босамайтынын б т д к .  Тустен 
кейж, сагат уштерде амандасып жолыкканымызда бупн 
«жумыс басты» екенж айтып, кеилр1м сурап, ертецг! онда 
келу1М1ЭД1 ет!нд|. Айтпакшы, б»з отырганда хатшы кызды 
шакырып алып, он шакты адамнын аты-женж айтып т1зд1р1п, 
ертенп он жарымга езже келулерж тапсырды.

ЕртенН сагат тогыздан аса бере 613 де «жумыс 
орнымызга» — куту белмеане кел1п орналастык. Энпме 
арасында Рален. «Б1з ушеум!з б!рден мунда уакыт етк(збей, 
Цайрактыга, Сырымга Берд^гали екеум1з журе берей1к. Мун- 
дагы шаруага с 1з калыныз» деп ой тастады. Ыр жагынан 
бул да дурыс П1к»р, уакыт болса е т т  барады. Менщ ойыма 
каз акт ын «кемектеген конак женелтед!, кептеген жау 
Кашырады» деген метел! кел1п, ушеум13 катар болсак. 
салмактырак болармыз жене де «кел!ст тш кен тон келте 
болмас» деген кагиданы келденен тартып, не кездесуд! де 
акылмен б1рлест шешкеннщ дурыс екенж усындым.

Мезетп сатте «юрсж» деген хабармен есж ашканымызда, 
терде отырган Текен жумсак креслосынан баяу кетершш, 
б!зге карай беттеп, карлыгынкырап жуан дауысымен 
«терлетщ1здер, бауырлар» деп кос колын эркайсымызга кезек 
усынып, елдж, отбасымыздын амандыгын сурай берд|.

Энпме непзп шаруа мазар курылысына ауысып, мазардьщ 
жобасы жайлы, келем! кандай болуы керект1г1 туралы кызу 
пшр-таласына енген кезде, хатшы кыз ю рт, адамдардын 
жиналганын хабарлаганда, Текен «к»рс1н» деп б^рден буйрык 
берд|. Орысы бар, казагы бар он шакты ж!пт амандыктан 
сон узын столды жагапай койылган орындыктарга б1зге карсы 
отырысты
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Текен б 1здерд| келген азаматтарга лауазым аты- 
жен1М1з6ен таныстырып шыкты. Будан сон таныстыру кезеп 
взшщ енбектес жолдастары. б 1эге беймэл!м цонактарга 
ауысты.

Сыздыцов Елкайыр Кабыл квр1мулы — «Балкашмыс»
АК бас директорынын экономикалык мэселелер жэнждеп 
орынбасары.

Мукаханов Амангелд! Жумаканулы — «Балкашмыс» АК
бас бухгалтер!.

Кенбаев Мухтар Рахманулы — СМУ бастыгы
Жумагулов Кажымурат Абдоллаулы -  «Балкашмыс»

АК монтажды-жендеу цехынын бастыгы
Шаймердвнов Сагат — «Балкашмыс» АК капиталдык 

К ур ы лы с б ас  инженер).
Ц ары мсаков  Саржан К уаны ш б екул ы  — ОКС-тын

жоспарлау бел1м бастыгы.
Кромин Сергей Александрович — РСУ бастыгы.
дбеуов Мурат — сэулетил-архитектор.
Текен келген азаматтарына бул бас косу кезект! енд1р|ст1к 

кенес емес, агайындык акылдасу екежн айтып, ерюндЬс бере, 
Т13Г1НН1Н б!р жагын ездерже устата ой тастады. Булардан 
кейж кезек-кезек ез ойларын ортага салган енд1р1с 
басшыларынын айткан т те кте р Ь ' ойлары б«р ортага 
жинакталып, у м т м 1здщ туйжж шешт берд| десем ешнэрсеж 
асыгыстыкпен артык айтпаганым деп есептеймж. Акыпдасудан 
журепме жол тарткан зерделтж — кол ушын бере тюр айткан 
эр саладагы лауазым иелержщ, ел агаларынын Караменде 
би бабамызга кызмет жасауга карыздарлык пейшмен ой 
тастап, аруак ушж берж жасауга,дайын екендктер! болды.

Улы орыс халкынын е к т 1 Сергей Александрович 
Кроминжн «Караменде би великий Баба — наша Баба» деген 
журек теб|рентерл1к б|р ауыз сез1 журепм^зд) жаулап алып, 
елж1релп Ж1берд|.

Акылдастар алкасындагы агайындык акылдын 
корытындысы бойынша мазарга кажетп курылыс жабдыктары 
(ак К1рп1Ш, цемент, тем!р-бетон, турл! елшемдеп тем1рлер, 
мрамор табацтары, гранит, габро. ес!к, терезе, т.б агаш 
материалдары) жетмлкт! мелшерде дайын болатын болды.

Ек(нш! мэселе, курылыс журпзтетж «Акжарыктагы» бабан
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мазарына инженерлж, барлау-влшеу жумыстарын журпзу ушж 
курылыстын бас инженер! Шаймерденулы Сагат екеулнзд! 
Актогайга ю сапарга бвлд{.

Будан сонгы курдел! жумыстын б1р| — «.араменде би 
мавзолей!нщ курылысыньщ жалпы локальды сметасын жене 
жалпы курылыстын сметасын жасау А.А.Кубыкин мен 
С.А.Тутееваларга мждеттелд).

Мавзолейдщ архитектурасын жасау сеулетил Мурат 
Эбеуовке тапсырылды. К,урылысты журНзу жумысшы куил- 
мен кайыра сапуга байланысты курылган «ынталы топ» 
комиссиясына жуктелдк Ал, курылыс материалдарын мазар 
басына (Актогай, Акжарыкка) жетмзуд! комбинат ез 
жауапкерцллжтерже алды

Осылайша, акылдастар алкасы, азаматтар кел1С1М1 
имандылык ИПЛ1КТ1Н корытындысын жасап, аруак ушж «Алла» 
деп улкен 1СТ1 бастаган едг

Комбинаттын курылыс ж енж деп бас инженер! 
Шаймерденулы Сагат екеум !3 Жемин, Актогай аркылы 
Акжарыкта болып, есю мазарыньщ орны, келем!, жана 
курылысты журпзудщ инженерл1к жобасын елшеп, сызып 
аныктадык.

Маманнын аты — маман, б!Л1мн1н аты — б т 1м. Сагаттьщ 
жет! рет елшеп, б|р рет сызгандагы туйж! — Баба мазарына 
жацадан улкен курылыс, кумбез кесене салуга болмайды. 
Келешеп кауттг ©йткеж, Бабан ез! жаткан мурдеханасынан 
бастап 15-30 метр жерге дейж тас, балшык мазарлар, 
коршалган каб|рлер (керхана), кесенеге фундамент (|ргетас 
кою) казуга болмайды, ондаган адамдардын мурделерже 
зардабы ти 1Л, суйектер! у п т т т ,  кудай алдында, аруак 
алдында обалга каламыз деген мусылман перзент! ушж ауыр 
шесшм. Осылайша ею багытты уйгарыммен Балкашка оралдык. 
Б|р1нш1 уйгарым — Бабан агасы, баласы ушеу| жаткан терп 
белменщ (есю мазар ею белмел!) устжен шагын кумбез 
тургызу. ЕК1НШ1 уйгарым — ею белмеж жене (ргеге таяу жаткан 
каб|рлерд| камтып терткулакты ашык мазар тургызу.

Ею уйгарымнын жобасы бойынша терен фундамент 
казылмайды деп кортындылады. Сеулетштерге осы ею жоба 
бойынша тапсырма бертд). Комбинаттын курылыс архитекторы 
Эбеуов Мураттын жобасы квптщ кен^лжен шыгып, бер1М!зге
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унады.
Мавзолейдщ Эбеуулы Мурат жасаган б|р1нил жобасы 

бойынша сметасы жасалды. Немесе №ПЭ-112013 сызу 
схемасы бойынша жасалган смета 1 кантар 1991 жылгы бага 
бойынша (№3954 санды смета) 128624 сом, ецбекацы 10315 
сом болып бектлд!. 0здерщ(зге белит, смета 1 кантар 1991 
жылгы багамен жасалганы, бул кезде ацша куны езгермегеж 
Одак ыдырамаганы. баганьщ босатылмаганы. Ал. мавзолей 
Курылысы 1993 жылгы калын кауырт езгерю тусында 
журпз1лш, сметадагы сома 48 миллионга курт ескен болатын.

Жогарыдагы керсеттген дайындык жумыстары Текеннщ 
катан бакылауынын, ж т  талап етужщ  нетижесжде сол 
жылдын 28 мамырында толык аякталып, 30 мамыр куж 
алгашкы м ртш  тиеген 2 «КамАЗ» автомашинасы Акжарык 
мекен1, бабан басына «БисмиллаЬи-Рахмани-Рахим» деп, 
киел1 курылыстын киел! жупн жетмзген болатын.

ТекеннЩ Бабасынын мавзолейЫ тургызуга кызу да 
кулшынып юрюкеж соншалык, еэжщ аса жауапты да ауыр 
жумысына карамастан, кундепкп  жумыс кунж Бабасынан 
бастап, езгелерден де талапты осы меселеден бастап, жж 
бакылауга алатын.

Сметанын (А.А.Кубыкин, С.А.Тутеева) б(р кунге кеилпп 
келген докуменпжн бурышына «уточнить и исправить цифры 
и срочно в печать. Собрать визы сегодня и выпустить приказ 
сегодня. 28.05.93 г » деп кол койып жазган осы б|р 
бурыштамасы Текеннщ азаматтык бжклпн айкындай туселж 
акикат.

Алла сэпн берсе, енд1п алда турган басты мЫдет — 
барды уксатып, орнына келлрт, «Ж1бекл туте алмаган жун 
кылады» депзбей, карапайым да кер1кт!, бабанын данкына 
сай мазар тургызу. Ол м ждет — Актогайлыктардын

I сыбагасына тигеж мвл!м. Ынталы топ курамынын бас косуында 
акылдаса ке л т , Киякбайдын Берд1галиынын (маркум) 
усынысы бойынша ауданда кежнде курылып, жумыс жасап 
жаткан Малдыбаев Шаймурат баскаратын «Перспектива» 
кооператив когамы (курылысшылар бригадасы) мазарды 
салуга ырюл. Курылысшылар бригадасынын мушелержщ 
басым кепшшп, ауданда сонау кыркыншы жылдардан 6ер1 
карай коныс теут, йрге тугандай болып, б)те кайнасып кеткен
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жерпл1кт1 немю ултынын тепсе тем1р узетж шебер, ецбекшт 
азаматтары болатын.

Бабан басындагы басталгалы турган улкен жумыстын 
басына кеш т барып, аруакка шыракшы, курылыс жабдыгына 
кузетш), кел1п-кеткен конакка, ез^м^здщ кемекке келген 
адамдарга конакжай болуга Чапай елжде Эйнек, 0м1рбек, 
Н е стб ек аксакалдармен акылдасканда, Н е стб ек пен 
Акмандай (Ыбырайдын Кабдолласынын эйел!) келю п, 
азаматтык жасагандай болды Накты кешуге келгенде екеу| 
де уагдадан шыга алмай, табансыздык танытты.

Аудан орталыгында кызмет етпейтж бос отырган Би 
урпактарымен акылдасуда еш нэтижес1н бермей, агайын 
арасын аз да болса торыктырып тастады

1993 жылгы штденщ  1-жулдызында торыккан кентмен 
Жемилге от басына оралып, Цанаш, Ками-Ралия, Абзал- 
Элмиралармен жануялык акылдастык жасадым. Ойым 
орнынан шыгып, дереу кеш камына к1рют1к. 0з1М1зде ки13 уй 
болмагандыктан, Калининге Турганнын (Некештщ) Бакышынын 
ки13 уйже машина ж)берд1к, 2-ш\ иЛлдеде дайындык толык 
сакадай сай болды-ау деген куанышты кентмен, конага жукт! 
тиеп койдык-

3-оп ш тдеЫ н ертенг! сагат ондардын мелшержде 
жиналган халкымызга жен!л жолашар жасап. рахмет)м1зд| 
жаудыра кештщ басын касиегп Актогайдын киел! Акжары- 
гына тузеп, аттанып кетпк.

Б13 касиегп конысымыз — Бабан басына жеткенде сагат 
Т1Л1 ек»м1 керсеткен екен. Бабан мазарынын айналасы ыгы- 
жыгы каптаган халык, улкенд1-к1ш т | он шакты автокелж. 
Булар— Аллага сыйынып, аруакка дуга ет1п, Бабанын 1922 
жылы халкы тургызган саман мрпш кесенеан бузып, арнайы 
орынга у й т  жаткан аудан орталыгы азаматтары екен.

Цастарына кеш к е л т  токтаганда Элтайым (Эл1мхан 
молла), Байжуманнын Сагатайы, Ралым, Некештщ Оразы, 
Исатайдын Саматы бастаган кепш 1Л|'к жабыла ке л т  «Цоныс 
аман болсын!» айтылып жатты. Осы кезде жиендюн багып 
Ораз Элекен нагашысын колга ала ж енелт: «бурынгы 
моллалар шаригатта б»р салынган бейпгп бузбайды, кайыра 
жангыртпайды деп уагыздаушы ед!. Ал, б!здщ нагашымыз 
Элекен молла, Алла бэрж простит етед|, бурынгыларга к!не
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жок, арабша бтмейд!, б)з кусаган орысшага ж е т  емес деп 
шаригатка орысшадан езгерю енпзштЬ — деп халыкты б|р 
кулд!р1П тастады.

Элекеч болса, жиежне карсы дауга шыга алмай: 
«Шаригатта солай айтылатыны акикат. Алла ез1 очгарсын, 
бабаньщ отауынын орнына Орда тургызайын деп 
жатырсычдар, оган бабаларыч разы болмаса, ренж1меуге тию»
— деп, езтден арыла, ой тастады.

Бабач басына б 1р жаратушыга сыйынып, алгаш рет уй 
Т1г!п, мал сойып, хатым (куран) туЫ ртт тунеу курмепне ие 
болган сол тунге куанамын. Алгашкыда куаныштан журексжу 
басым болганын жасыруга болмайды. Сол куж бабач басына 
Элтайым мен Ралеч екеу! б1збен б1рге конып калды. Ондагы 
ойлары — 613Д14 алгаш тунд| алачдамай конып шыгуымыз 
болса керек. Молланыч б1зге ескерткен уагызыньщ б!р« — 
егер есю мазарды бузатындай кажеттт|к туатын болса, онда 
сол мазарды мекендеп жаткан акы иесс1с1н1ч урпактары гана 
шаригатка сай жолдарын жасап, буза алады екен

Баба кесенес1н салуга байланысты дайындык кезеч'н аз 
да болса, камтычкырап баяндап жатканымыз «Жаксыныч 
жаксылыгын айт, нуры тасысын, жаманныч жамандыгын айт, 
куты кашсын» деген даналыктыч дал орнына жумсалып, 
мачызды магынасына ие болганын аныктай туск1М13 
келгенд1ктен болар

Даналыктыч алгашкы жолдарыныч касиетп кагидасына 
сай асыл касиет иеЫ атанып, ел курмелне белен1л журген 
абзал азаматтардыч нурлы жолы (нуры тасысын) келер 
урпакка т р  тутар, жол бастар, адастырмас тем|р казык болса, 
даналыктыч сочгы жолдарыныч (куты кашсын) ащы да болса 
айтарынан, бэтуасыз жолынан келер урпакты сактандыру 
болмак

Бурынгы мазарды алып, орнын тарзарту жумысына келес! 
кун) кешеп агайындарга Сеуледен Эб1лгазы баласымен, 
Касымбек, Узакбай, ауданнан Эсет, Сатыбалды, Марат, Бекен, 
Жанатбек, Тем1ргалылар косылып, толык аяктап, молла дуга 
окыды.

Енд| жумысты  кел(С1м -ш арт бойынша Малдыбаев 
Шаймураттыч «Перспектива» кооперативж1ч курылысшылар 
бригадасы  мазарды ч ф ундамент!н казудан бастады.
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К,урылысшылардь»н ездержде техника болмагандыктан, 
техникамен камтамасыз етуд| Эбтгазы (Цоцырат) ез мжделне 
алган болатын. Техникамен кемек жасауда «К-700» 
тракторынын журпзуилс! Бейсенбин Маралдын енбеп алгыс 
айтарлык, болды

Мазар курылысы ею'нил жобамен кен келемде басталатын 
болып кел1С1лген болатын. Бул жобанын авторы Малдыбаев 
ед|. Бул месележ Д1ттеп кайталуымыздын себеб!, комбинат 
жасаган эсем кумбез жобадан неге ауыткуымыз болып отыр. 
ФундаменгН казу кезжде, еаресе, непзп бел!м тусында 
м этттердщ  каб|рлер| закымдалып, адамдардын бас 
суйектерж кайыра жерлеуге тура келд|.

Комбинаттын курылыс женждеп бас инженер! Сагаттьщ 
ескерткен кауттерже толык кез1м1з жегп. Тагы да кайталауга 
тура келед|, б|ржил жобамен жумыс жасаганда каншама 
аруацтарга зардабымыз ти т , суйектер1 у гтл е тж  ед|. Онын 
есесже мазарынын сыртында жаткан Накыпбек (Цапыштьщ 
экес1), Э л 1бек (Сатыбалдынын екес1), С егпбай Манас 
(Ттеужаннын экес|) Умбетбай (Берд1гали экес!), Сэрсембай, 
Ибак (Кэр|бект1н екеа), Татубек-Бекбала, Бацтылы-Махмет 
шешес!, екелер1М13, шешелер1М13 жаца мазарга коныс тепл.

Комбинаттан курылыс материалдарын кабылдап, 
Актогайга женелЛп туру ушж Балкаштан Цышкашбайдьщ 
Эилрбвпнщ АМангелд1С1н жауапты елп койдык. Булай 
жасауымыз мазар курылысыньщ узд«кс!з журу1не улкен ыкпал 
жасады.

Бабан мазарынын курылысы басталган 3-ил маусым мен
4-ил казан аралыгында алыс-жакыннан, ауылдан, каладан 
ак ллек айтып агылган халыкта б|р кунде толас болган жок 

Акжарыкка 1ргем13 тиген алгашкы куннен (3.07.1993 ж.) 
бастап колыма калам алып, шагын кундел!кке ке л т - 
кетуш)лерд| жазып отырган ед1м. Сол кунделЫке аты-жеж 
жазылгандардьщ узын саны 850-ге тарта адам болды. Будан 
сырткары менщ Семей, Балкаш, ел арасы сапарларым кезжде 
келт-кетуиллер жене бар.

Кундел1к демекол, кундел!к жазуга себепкер болган 
Ттеужан деген карындасымыз едК Бабан аруагына сыйынып, 
алгаш тунеп шыккан куннщ ертен! нщ сеске туе мезплжде 
Бабан мазарынан алыстау ке л т  токтаган «Жигули»
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автомашинасынан тускен тертеу аруакка жаяулап, мЖажат 
етт , квпшт^кке амандасып, басталган юке Алладан с в т т т к  
ттеп болганнан кейж орта бойлы дембелше келген кара торы 
кепжшек:

— Агайлар, танысуды артынан таныса жатармыз, 
алдымен бабама б1реулерщ(э куран окып Ж1берсен1здер 
дурыс болар ед| — деп б»р жагы буйыра, б«р жагы ет!не илек 
бтд|рд|. Молла болса кара кез кызыньщ нлепн калт жгбермей 
орындап тастады. Молла екеане риза болган карындасымыз, 
езжщ  туа б^ткен ашыктыгына басып, езж таныстырып ала 
женелдг

— Курметт) екейлер, агайлар, буырларым! Мен де 
Бабамнын 6ф урпагымын. Атым — Ттеужан, екем аты — 
Цабиболла (Каби дейдО, руым — Манас, — деп, сел юд|р1стен 
кейж, — мынау жумыстын басшысы к^м болды екен? — деп 
бер1М13д1и журепм!зд1 мелд1р кара кез1мен б1р-б)р тж тт шыкты 
Кепиллктж арасынан «мына турган Зияда деген аган» десе, 
улкендер жагы «осы турган узын аган» Двп жатты. Маган 
кулймарей караган карындасым:

— Агай, кепш т!к колдаган улкен жумысынызга Алла 
ебуй1р берс!н, Бабан аруагы жар болсын! Мен Карагандыда 
турамын Былтыр Бабама ас берд^здер, кабыл болсын! Кеш 
ест1п келе алмаганыма кеилр1м сураймын. Биыл мазарын 
жанадан салады деп е с тт  арнайы келд1м. СетНлк болсын, 
1ш1 нурга толсын, агайындар!

031МД1 толыгырактаныстырайын. К,агазыныз болса жазыл 
аласыз ба, эйтпесе ез1м жазып берермЫ — деп енпмесж 
ер| карай жалгастырып екегп. Кеп Тобыктыдан осы Бабам 
бастап келген ек( болыс Дадан баласы Уш бактыдан тарайды 
гой, Сонын Двулетбактысынан Манас, Танас тарайды.

Манастан — Андыгул, одан Куншубай, одан Байтем1р, 
одан К,ойгелд1 (баба), одан Дэу1тбай, одан Тумабай. одан 
Ахметше, одан Сеглбай, одан ^абиболла — менщ экем. Сол 
екемнщ экес! — Сетен (Сетлбай) 1939 жылы наукастанып 
жатканында баласына (Кабига)

— Мен дем таусылып тагдырым баки дуниеге бастаса 
«.араменде бабамнын басына апарып, кесенесжи (ргесже 
жерлендер. Жалгыз аманатым осы — депн.

Атам болса, кеп узамай дуние салыпты. Сол кездеп



киындыкка «.арамастан, агайын-туысь» Шубартаудан 
Бабасынын басына екелш жерлеген екен Баласы, менщ экем 
согыстан оралмады. Атамды жерлеуге катыскан улкен 
акелер1М13 Сетенд! Бабанньщ ауыз белмеане уш каб|рдщ аяк 
жагына жерлегем1з деп айтып отыратын — деп сал К1д|рд1 

Будан кейж, молла ауыз белмеде жаткан мурделерд) 
атымен атап шыкканда ем каб!р аталмады. Сол кезде Ттеужан 
карындасымыз аяк жактагы екеудщ шетюсже таяу келт, 
экесжщ ис1 шыккандай, ттт». дыбыс бергендей:

— Эке, екеилм, аташым, мен келд1м, балан келд» — деп 
цуана каб1рд1 кос колдап сипап, елж1реген журепне ие бола 
апмады. Бер1м13 де атасын 1здеген каны бар казак кызын, 
абзал туган карындасымыздын мандайынан июкедж. Сол кун1 
Илеужан карындасымыз Алланын атын атап. мал шалып, 
атасына ас берд|.

Аруак басына теу етуцллермен туней жатып шыбындай 
жандарына дарю (ем) деметуштерд!, арнайы кутты болсын 
айта келуш тер мен улкен 1ст1 демеуцллерд! тепе камтуга 
мумкЫдт болмагандыктан, жекелеген тулгаларды атамай 
кетсек. аруак риза болмас деген оймен, аттары кагаз бетоне 
туспеген агайындардан квцлр1м сурай отырып, б|рак 
журепм1здщ терен туктр1мде жазулы екежн ескертем13.

Осы жылдын жазы дуниеге катар к е л т ,  халкына 
капталдаса кызметжасап,

«Сарыаркадай жер кайда?
Жидебайдай ер кайда?
К,арамендедей би кайда?» — депзген кос кеменгердщ, 

кос эулиенщ аруактары тагы да катар халкымен кауышкан
— куаныш жазы, киелтержазы болды.

«Кеп жасаган кария,
Акылы тен!з дария,
Кемрепнщ кез* бар,
Кепке енеге сез| бар,
Сез! — сокпак, ез1 — нар» — Дос батырдьщ немереа, 

Караменде бидщ замандасы, акылшы ез агасы Цожаназарулы 
Жидебай батырдын 280 жылдык мерейтойы жэне мазарын 
кайыра жанадан тургызу курмелне арналган кос куаныш жылы 
болатын. Батыр урпактары мен! ас етюзу комиссиясынын 
курамына усынган болатын.
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« К у р м е тт / Аманбаев Зияда! С1здщ Караменде баба 
урпааынан алдымыздааы жазда етк/з/лет/н  Кожаназарулы 
Жидебай бабамыздын, асын е т м з у  комиссия цурамына 
усынылаандыаьщызды хабарлаймыз. Есепшоты: №700018 
АПК Код 191609507 МФО 608543 Ацтоаай селосы, Жезказаан 
облысы. Уйымдастыру ко м и те т /. 1992 ж.

Кешеп аруак сыйлаган аталы елдщ бупнп Жидекен 
урпактары Акпанбек молланын немереа, гылым кандидаты 
Угы бастаган, К,абиболла имам, Свбит, Свкен, Мврхаят, 
Кайрат, Базыл, Иса, 0м1ртай-К,амаш, Кар^жас, Касым. Амантай 
Калпарулы, Умтай (маркум), ©М1рвл1 Орманулы жене баска 
б|р тол Батыр баба урпактары бидщ тусына ат байлап, куран- 
хатым туардк

Жидекеннщ 280 жылдык мерейтойына б/здер, Карекеи 
урпактары «Сыйга — сый, сырага — бал» внегеЫмен карап 
жатпай, «Караменде би» уйж т т п , 3 кой сойып ас бердк.

Сез арасында Акпанбектеп Угыдан Жидебай батыр мен 
Караменде бидщ рухтарына багыштап куран окуды етжд1м, 
Угы бауырымыз вТ1Н1ШТ1 ею етпей, Актогай аспанын куи1ренте 
кос бабасына багыштап куран-хатым туЫрт, АллаНу акбар 
айткан кезде, жиналган мыидаган халыктьщ «Кабыл болсын!», 
«Эумин!», «Рахмет!», кос аруак (Жидекен мен Карекеи) жебеп- 
желей берЫн деген алгыска толы, Аллага жалбарынган 
дауыстары той ауылыньщ аспанында б|разга дейЫ калыктап 
турды. Кепш)л)К'Кауымнын уи! басыла берген кезде Кажы 
экем1зден Касабек молладан кос бабасы атынан той халкына 
бата беруд| втж гетм 1эде. 88-ге келген жасына карамастан, 
солдатша орнынан турып, дауыс кушейтмшп ала салып. 
Аллага сыйына кос бабасыныи атын кезек атап, ак журепнен 
шыккан ак батасын агылткан кезде Кажь! вкем1здщ 
санкылдаган ашык дауысына Шатырша, Жосалы шьщдары 

■! коса жангырып турды.
Батырдын урпагы Жвнпрулы Элиханга Караменде би 

атынан шапан жаптым. Элекен де «берген жомарт емес. алган 
жомарт» деп, би урпагыньщ 88 жастагы, кезждеп ауданньщ 
бас имамы, халкынын аса кад1рл1 аксакалы Эл1мхан моллага
— агасына Кыргыз халкынын ак ботасыньщ жужнен жасалган 
мамыктай ак шапанын иыгына жауыпГац калпакты басына 
кипзген кезде, халык кол шапалактап, рахмет айтып жатты.
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Бурынгы астана, бупнп бас каламыз — Алматы шаЬары- 
нан арнайы ат сабылтып, бабаларына дуга багыштай кел
ген ел азаматтарынын бэржщ болмаса да, С13 бен б1зге 
танымал туыстарымыз бен арыстарымызды айтар болсак: 
Муханнын (Мухай) Ыбырайханы, Мекенбайдьщ Алтынмураты 
(екеу| де ужмен), Кекше Тобыктысынан Шынтем1р|, Тохметтщ 
Саяты, Болганбайдьщ Эсет1, Хамзанын Магауиясы касында 
Ракымбектщ Мейрамбеп, Сагындыктьщ 0 м1рсер1г1.

ЦЛрюн, опасы жок жалган дуние жан бауыр, жылы б|рге 
жолдас, жасы б(рге курдас, кимас дос, ардакты азамат — 
Ыбырайхан осы жолы Алматысына кайтып бара жаткан 
сапарында -кайгылы казага душар болды. Жан жолдасы 
Мэкериманын, азынап калган анасынын (тетеанЩ), кулындары 
мен бауырларыньщ кайгысына ортактасып Берд1гали, Цуандык 
ушеум!з барып кайттык Тохметтщ Саяты да ауыр наукастын 
зардабынан ем!рден озган ед|. Цайырмен б1рге окып, жщей 
болган, ауданда кызмет бабында басшы болган, Актогайда 
тумаса да тугандай артык санаган абзал азаматпен 
конагасына катысып, топырак салып кош айтыстым.

Болганбайдын Э сел  болса, гылым жолын куган 
Актогайдын докторынын бIрI, арысы азаматы. сол келген 
сапарында узак отырып, Рален бастаган жиналгандармен б1раз 
энпме-дукен курган едг ЭнпмесЫЩ бастауы бабалар жайлы 
басталып, арасында б|эден «К,арекенд| 1здеп, зерттеп журген 
еишм бар ма?» деп сурап койды. Б13 ертеректе, партияньщ 
тусында Кепбайдын Эбд1рашы болганын, каз1р Туганбайдын 
Амангелдюжщ айналысып жургежн айтканымызда, галым 
агамыз «Эбд1раш агай осы К1с» туралы кудалауга туст! гой, 
е с т  сабаз дуниеден ерте кегп гой. Эттен осы уакытка аман 
жеткенде. Царекеннщ улылыгы терт кырынан жаркырай 
ашылатын едЬ> дел б1р ку р а н т  койды. Бабамыз «Жеп 
жаргынын», казактын ата занынын дуниеге келу1не улес коскан 
улы Би. Абылайдай ханга акылшы болган кесем би

Осы ек! цабшетжщ ез1 гана езге билерден зангар би1кт1г(н 
керсетт турган жок па? — деп тагы да аз дамылдап алып, 
гг- бабаларды 1здеу1М13 керек, ертен кеш болады, -- деп 
енпмесж келте аяктады. Осы энпмеден сон арага б1рнвши 
жыл салып Актогайдын арысы, гылым жолына бар ем1рж 
багыштаган галымы ракымсыз ажал кушагына душар болды
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Алтын аймак атанган Актогайдын енер шынынын жарык 
жулдызыньщ б!р| — Цазакстанныч шертпе куйжщ дулдул) 
Магауия агамызбен 1993 жылы Шьщгыстауга Абай ел(не Мамай, 
Токтамыс батырлардын 300-280 жылдык мерей тойларына 
барганымызда, Абайлыктар Маганды басына кетерт, ерекше 
курмет керсетт ат мжпзген болатын. Бул туралы айтылып 
кеткен болатын.

Батырлар тойынын салтанатты жиынынын салтанатты 
мжбержде (жумысшы лрезидиумында) Маган. Ралынын 
Ж аксыракымы, Ргайбектщ Баймырзасы, Муканнын 
Тунгышбайы каз-катар Т131ле отырган болатынбыз. Б1р мезетте 
аудан еюм! Аргынбекулы Орал мен аудандык Советтщ 
терагасы Орынбайулы Байбота екеу| Макана ат м!нпзд|, шалан 
жабу курметже Маканды кос колдап кетерт алып, б|разга 
дейж тус^рген жок. Кос кушактьщ курметжен босаган ел 
ардактысын б!з де кушагымызга алып, «аргымак кутты болсын, 
абырой-мэртебе бижтей берсж!» дей берд1К. Сол сетте Маган 
менщ колымды кыса ту с т , «Айналайын, бабан урпактары, 
абырой, куаныш ортак, енбек — сен ушеущдк!, рахмет те — 
сендердт» деп белмнен кайыра суйгенде, мен де кайран 
абзал аганы енкейе кушактап, емним рет бетжен суйд1м. Ел 
еркес!, енер серю), куй дулдул! Маган жана XXI гасырдын 
табалдырыгына таман барып дуние салды. Опасы жок, 
дуние!?

Арага б!р жыл салып, 1995 жылдын ш тдесж щ  21-22 
кундер! Бектауатанын солтуст1к куншыгыс жак етепнде 
«Касиетп Текен басы» атанатын ден басындагы тас мазардын 
солтуслк алдындагы кен езекте еткен Телеген мырза тойына 
Караменде бабасынын атынан куран окытылып, кой сойдык 
Мырзанын кесенесже койылган кулпытастын ашылу 
салтанатына катысып, киел! бабанын топырагын сипал, 
кулпытасына мандайымызды типзш, тагзым етпк.

Бул — менщ Текен басына б1ржш! келу1м емес, сонау 
сурапыл согыс жылдарыньщ аяк кезжде пар жеккен епз арбага 
т е с т ,  «Чапай» ужымшарынан Балкашка сапар шеккеннен 
бастап, куж бупнге дейж «АллаИу акбар» айтып, теу е т т  
етер касиетп орным.

Аруагьщнан айналайын Жидебай батыр атындагы ауылды 
мекен еткен хапыктъщ бабан асына кандай дережеде катысса,
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бидщ кесенесж салуга одан да жогары ужым-берекемен калмай 
Катысты десем ешб!р артыцтыгы жоц.

Ас берудщ л з гж ж  Цоныраттыктармен тен устаган, 
ауыртпалыгын тен бвл1скен, рахмет-куанышында да енин- 
лескен Жалантвс, Жидебай батырлардьщ урпактары мен би 
урлацтарынын басын косып бабалар ауылы атанып 
отырган Ж вмш 1Л1ктер туралы айтар ак алгыска толы 
рахмет1м13 де шекс1з, дел1рек айтсак. алгыс-рахмет те 
тапшылык етер! свзаз.

Аталы сез «Сыйга — сый» Атадан калган осы 6»р дана 
улагат сез — б^здщ Дв басты багытымыз Арага жыл салып, 
Ж алантвс бабамыздын 300 жылдык мерей тойын 
тойламакшымыз. Аруак ортак. Жаксылыкка — жаксылык, 
©нерщД) салып, елдИнд! керсететЩ шак — осы туе.

1994 жылы казанньщ 14-16 жулдызы кундер! Кулык атанын 
Ж|бек енеден тарайтын Твтибектщ Мей1рханы мен Ракымбектщ 
Оралынын етЫулер! бойынша Жалантвс батырдын 300 жылдык 
мерейтойында дайындыкты бастау евлне Караганды 
каласынын тубждеп Сокыр езенжщ бойында жаткан Батырдын 
зиратына барып, аруагына дуга багыштап, мазарын жанартып, 
300 жаска толу курмелне ас бер1п, той етюзуге «руксат сурау» 
рес1мже катысу курмелне ие болдым.

Халык айткандай, «Ардакты картка колынды бер, акылды 
жаска тонынды бер» деп, Оркен екеум^з бугыбай басшылыкты 
Мей1рханга берт, аткосшылыктын лзпн1не ие болганбыз. 
Жагстайынан цызметке ерте араласкан бугыбай басшымыз 
Караганды сиякты улкен шаЬардьщ б|ржил басшыларынан 
бастап, б|р катар зауыт-фабрикалардын табалдырыгын аттап, 
не маркаска лауазым иелер^мен еск) досындай т т  табысып, 
шаруа тындырганынын куас! болдык

Сапарымыздьщ сетл нэтижесжщ корытындысы бойынша, 
КУДай каласа, келес! 1995 жылдын жазында Батырдын 
мавзолейжщ курылысын бастауга толык мумкждж жасалып, 
бугыбай басшылыктын лзпжне Орал аксакал кайыра ие болды 

Батыр кесенесжщ курылысы басталган 1995 жылдын 27 
маусымында Байыз екеум*з арнайы сапармен Карашнды 
каласында болып, мавзолейдщ »рге тасын кою рос 1м!»«» 
катыстык. Жумыстынбасталу курмелне мал сойылып ку|»ян 
багыштап. ас бершдг
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1995 жылдын казан айынын алгаш кы жумасында 
Караганды каласына Батырдын басына мал шалуга журмекке 
дайындалып жатканымызда, Шынгыстаулыктардан «келем1з» 
деген хабар алдык та, сапарды сел кей1нге калдырдык Бул 
маселе туралы кейж1рек энпмелейтж боламыз.

Конактар (Абайлыктар) келт кайтканнан кейж, 18 казан 
куж Жалантес бабанын аруагына арнап, Аллага сыйынып, 
Караганды каласына Канаш, Байыз ушеу!М13 жолга шыктык 
Бул кез кун канша салкын болганмен Баба мавзолейЖде 
курылыс кызу журт жатыр екен. Курылыстын кабыргасы б тп , 
кумбезж (тебе шатырын) шыгару жумысы басталыпты. Сол 
куж Карагандыда кар ушкындап, суык жел жердеплердщ 
езжщ  берекесж алып турганда, сонау б ткте , мавзолей 
тебесжде журген твртжИ ттж  кайрат-кажырлыгы, 1ске деген 
ынталыгы тан калдырган едг. брине, бул Бабага деген 
урпактын карыздарлык курмеи болса керек.

1996 жылдын 16-18 тамызы. Жалантес Кулыкулынын 300 
жылдык мерей тойы Караганды шаЬары, Сокыр езеж Баба 
кесенесжщ басында басталып, жолай Жидебай батыр, 
Шабанбай би, Караменде би мазарларына токтап, куран-хатым 
туЫ ртт, Токырауыннын «Карамойын» жайлауында жалгасты.

Аска т!г1лген 50-ге тарта уйдщ как тержде Жалантес 
батырдын алты канат ак ордасынын он канатын ала Караменде 
бидщ алты канат ак ордасы (терЫде касиетт! мандайша) келт 
Конган болатын. Уй иелер| Баба асына катысушы, той еттуил  
Батыр урпактарына ас берт, л к турып ею кун конак куткен 
ед|. Бидщ атынан жел моллага куран (неф т-сад ака ) 
таратылып, дуга багышталды.

Батыр урпактары Бабан ужне онын киел! мандайшасына 
алты канат уйдщ еапнен жайганда тер|нен озып жаткан калы 
ктем  жауып, тагы да мэртпктерж керсетл.

Шынгыстаулыктарга кайта оралар болсак, Абай елЫщ 
Карекене ас бергеннен кейж (1992 ж.) Токырауын ен^рже 
екшил рет келулер!. 1993 жылы кыркуйектщ 24-25 
жулдызындагы Бидщ мавзолейжщ б(ту рэс1М1не арналган 
салтанатка агайындар келе алмаган болатын. Бул кезде 
улы Абайдын 150 жылдык мерей тойына д у н и е ж у э тк  
дайындыкты бастаган Шьщгыстаулыктардын упкен 
жауапкерштжтен б«р сагатка мойын бурылмайтын, цат-
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кабат, улан-асыр 1С тындырып жаткан кез1 болатын.
Дуние жуз(не дуб|рлет1п той етюзген, жер жуз1не б|рл 1кт»ц, 

ужымшылдыктьщ.'улы Бабасына деген улыпыктьщ енегесж 
керсеткен улылар елж щ  данкына данк косып, абырой 
алгыска кенелген Абайлыктардьщ Улы Би Бабаларын 1здеуге 
муршапарыньщ келгеж осы болатын.

Данкты Абай жылынын (1995 ж.) кы ркуйепнщ  13 
жулдызында Абай елжен (ауданынай) Улы би Цараменде 
бабасынын жана мавзолетне куран-хатым ту а р т , ас беруге 
бф топ конак келе жатканы туралы жедел хат алып, 
Байжуманнын Сагатайы бастаган жиырмага тарта аудан 
азаматтары туе ауа Акжарыкка Бабан басына жиналдык. Кеп 
кеилкпей куткен конактарымыз да аман ж етт, сагыныса 
кауыштык Амандык арты Сед|ркожа бастаган Бабалар рухына 
дуга окуга ауысты Дуга окылып аякталган кезде мавзолей 
!Ш!не юрмес бурын Бежей урпагы Сармырзанын Меделбеп 
келген курметл конактарды б|ртждеп таныстырып егп. Атап 
айтканда: Смагулулы 0нер — аудан емм), Цумаргазы — 
аудандык меслихат хатшысы, Телеген Жангалиулы — 
аудандык еюм орынбасары, Сейфолла -  аудан вюмжщ б|ржил 
орынбасары. Кемтан — ДЭУ бастыгы, Бакыт — медениет бел1м 
бастыгы, Роза — энил. республикага енбексщ^рген медениет 
кызметкер!, Султангазы сиякты |р| шаруашылык басшылары.

Б|р1нш1 куж конактарга аудан басында «Жастар орталыгы» 
деп аталатын улкен залда конагасы бертд!. Конагасына аудан 
жене мекеме басшылары, «Токырауын толкыны» ан-би 
ансамбл! мушелер! катысты.

Кездесу — тарихы тагдырлас, халкы бауырлас Бабалары 
бастас. даналары дидарлас Шынгыстау мен Токырауын елжщ 
ежелден келе жаткан туыскандыгыньщ, тгпеулес тутастыгыньщ 
айгагындай болды.

Ертенжде Бабан басына кт з  уй лпп, уш дурмн конак 
женелтт ас берд|. 9 моллага куран берт, ктем  бастаган 
жол-жоралгы таратты. КелеЫ куж Шынгыстаулыктар Сана 
би Бабасынын басына барып куран-хатым туарт, бес моллагп 
куран (неф т-садака) атады.

Абайлыктар аттанар алдында конакжай да бауырм.т, 
елд1Г1 би!к, аруак сыйлаган Актогай халкына жан теб1рент«рл1к 
рахметтерж айта келт келеа жылы етвтж Кенпрбай (Г.и А т )
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бабаларынын мерейтойына шакырды
Тоцырауындыктардьщ тумысынан калыптаскан ата 

салты дэстур1Мен Шабанбай ауылы мен Кызылэрай ел1нен 
курмегп конацтарга туею конакасы берт, атакты «Туыскан 
булактан» шыгарып салып, 613 де кимай кош айтыстык.

Халык болып жумыла кетерген жук еркашан женюке 
жетюзепж уйымдасып бастаган ю сетпл1кпен биетж! — ем1р 
зацы. Касиетщнен айналайын, халык кеп болып акылдасып 
ед|, топ болып уйымдасып ед), 14 айдыц 1шжде Бабасына 
дуб^рлетт той жасап, ас та берд|, кумб|рлетт кумбез де 
салды. Мавзолейдщ б1туЖе байланысты «Ынталы топ» 
комиссиясы отырыс е т м з т , тусаукесер рес1мж 24-25 
Кыркуйекте етюзуге бетуа жасады. Бунын вз< Бабана ас 
берудщ б1р жылдыгымен дел туспа-тус келГп турды

Бабац асынан кейж мазарын салуга мрюкеннен бастап 
93 кой, 5 жылкы, 1 сиыр малы, колдай 410200 сом акша 
(аудан банк1сждеп Бабан есепшотындагы каржыдан белек) 
жиналып, жумсалды. Колдай акша, мал багыштагандар 
арнайы дептерде жазулы. 23 кыркуйек жума кун1 Бабам 
басына Кежектен (Акши) Накыпбек молланын Кулизасыньщ 
уй1, Керпетайдан Улкен уй Нез1кен, Жидебай ауылынан — 
Уйсжбала шешей уй1, Жэмилден — Султан, К,уаныштан — 
Сейд1гали аксакал уйлер!, Ауданнан — Кулилкен апай, 
Сетбек кожанын уйлер|, Ралым жене Зияда уй! барлыгы 8 
уй т1г1лд). Аруак мазарынан «Тусаукесер» салтанатына 20 
Кой, 3 жылкы (Марат, Кулиза, Жэмим), 1 сиыр малы сойылды 

24 кыркуйек куж тусте Бабан мазарынын б»ту реамЖе 
арнап ас берш т, куран-хатым тус1р т д 1. Балкаш, аудан 
меш)ттер1не куран (нефт-садака): Актогайдан — Кабиболла 
имамга, Элймхан, Кер1мбек, Сейтбек, Аккожага, Шабанбай 
ауылынан — Опиге, Кызыларайдан — Башар, Сембекке, 
Жемипден — Хасен мен Мажмеддинге, Сарытеректен — 
Муст1мге, Караменде би ауылынан — Эбтхайырга, Сеуледен
— Рыстайга, Акшиден — Кайдарга, Шубартаудан — 
Каукербекке, Нарманбеттен — Кабдуахитке, Дересжнен — 
Жаксыракым, Эбкенге, ауданнан Ихсанга — барлыгы 21 
куран (неф т-садака) малдай-акшалай багышталды

24 кыркуйек сенб! куж тунде кун аяздатып муз катканына 
карамастан, кунд!з желаз, тынык. жылы болды. Бунын оз»
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Алланын аруакты сыйлаганы десек, аруактын тойына 
жиналган халкына деген жебеп-желеу| болганы акикат.

Бабан мазарынын тусау кесер тойына хабарланган 
конактардын алды ертенп сагат 9-дан бастап жан-жактан 
агыла бастады Токырауын бойы Дересшнен бастап сагат
11 -ге дейш келт б1тл. Акшатау-Акжал-Кайрактылыктар, 
Балкаштыктармен катар туею 12-ге Бабан басында болды.

Балкаштан келген курметт! конактарды Э бтханны н 
Телеукулы ез| бастап келд|. Узын саны жиырма б1р адамнан 
куралган сыйлы конактардын терЧнде Жидебай батырдын 
урпагы Ж енпрдщ  Эпиханы, Телеген мырзанын урпагы 
Мустафанын Спимуханбел, Сед|ркожанын урпагы Ракысжан 
Тем^рханулы, Дуйсенбай молланын немерес! Ныгыметтщ 
Эбтендер! отырды. Эр1с1 Тобыктынын, берю! Би урпагынын 
ата-мекеж атанатын Балкаш ежрждеп агайын-туыстар, куда- 
жекжаттар, дос-жолдастар лег! ез алдына б)р кеш-керуен.

Токырауын ауданынан шакырылган конактарды аудан 
эк1м1 Телеубайулы Байыз ез1 бастап келген болатын 
Шакырылган конактар, арнайы келген агайындар, аудан 
орталыгы халкы (шакырылганнан шакырылмаганы басым) 
жиналып б^ткен туею сагат 1-ден 10 минут еткенде Шахаулы 
Караменде мавзолейжщ тусаукесер салтанаты басталды. 
Баба кесенеанщ тусау кесер реЫмЫщ салтанатын к1р(спе 
созбен ашып берт, жиналган халыкка, халык аркылы барлык 
Ьаба рухын сыйлаган касиетл Балкаш, Конырат, Токырауын 
.«уданы, Актогай. Акшатау, Агадыр, Шет аудандары ел1не, 
Алматы, Акмола, Караганды, Актебе, Каркаралы, Жезказган 
к,апаларынын жекелеген асыл азаматтарына Караменде би 
урпактарынын атынан, «Ынталы топ» комиссиясынын 
.пынан алгыска толы ак журектен шыккан Рахмелмд! 
ийттым. Журекпен журек, кушакпен кушак, ллекпен тте к  
кауышкан, Шынгыстау мен Токырауын арасында уз!луге 
ийналган ум1гп  жалгаскан, Алтын кетр  салган Абайлыктарга 
Котана-Балкаш, Токырауын халкынын атынан айтар 
• шгысымыз да, рахмелм13 де шекейз ед),

Алгыс рахмелмд! аяктаудын актык шепне жеткежмде 
тл кы п  турып Карамендедей Асылды айтпай-ак алыстан 

1ныл, айкара кушакашкан, ортасынан ойып Орда усынган 
Жидебай, Жалантвс батыр, Шабанбай Билердщ журектерЫщ
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даналыктары, акылдарынын алгырлыгы, ке н тд е р ж щ  
кеменгерл1ктер|, атадан туган алыптыктары журепмд! 
елж1рет|п, кеэ1ме жас толган белмде Бабалар аруагынан 
айнала берд1м. Аруак, сыйлап, Бабалар жолын жалгастырып 
келе жаткан бупнп эулиепер урпацтарына басымды уш рет 
иIп, агайын атынан терец ттекке  толы рахмеимд! айттым.

Я, касиетп халкым, Алла калап. (ргец бутж бакыт-мерейщ 
арта берсж! Б1зд|, осынша, халкьщныи курмет1не белеген, 
не деген куД 'регп  едщ Жан Баба!

Б|ржш1 болып ттек бтд|ру цурмеине ие болган аудандык, 
Кецестщ терагасы Омарханулы Мырзахан ез сезжде, 
жиналган халыкды аруакты куаныштарымен, киел! кызыкты 
сеттер1мен Шабанбай би урпагы атынан, аудан халкы атынан 
куттыктай ке л т, былай дед):

— Карекец аруагы кашаннан рухымызга дем берт келедг 
Бабага деген урпак ниетже ер килы заманнын сергелдеи- 
сурпндер! де бегет бола алмады, Бупнде ел|м1э егемендк 
алып жаткан шакта вупие Бабанын рухына тагзым етуил 
урпактары К,арекен басына журтшылыктыц колдауымен тамаша 
гимарат тургызды. Буган жалгыз Актогайлыктар емес, вулие 
ес1М1 журепнде сакталып калган алыста журген агайындар 
да, б13ден шалгайда жаткан елдер де улкен у лес косты. Бул 
барша халыктьщ Бабамызга деген ттегжщ , ниетжщ арман- 
максатынын б»р арнага тогысканын керсетедг

Келес! сез кезеп Жидебай батырдын урпагы ■ 
Балкаштыктардын кешеп басшысы, буГ1мг« ардак тутар 
аксакалы Женпрулы Элиханга. Одан кейт ак ттек кезеп 
Сана би, Телеген мырза урпагы Мустафанын Спимуханбепне 
ауысып, эр) карай ак т т е к п  Токырауын ауданынын эк1м| 
Телеубайулы Байыэ, Жалантес батырдын урпагы, «Жэмил» 
кеншарынын директоры Тетибектщ Межрханы, Баба урпагы 

! Накыпбектщ Кулизасы, Жапабайулы Сагадат — аудан эк!М1, 
Баба урпагы «Ынталы топ» комиссиясыньщ белсенд! мушеа 
Байжуманнын Сагатайы жалгастырды.

К,арекенн1И т'р| Сед^ркожанын урпагы, Балкаш каласынын 
кад1рл1 аксакалы Тем1рханулы Ракысжан кожа жиналган 
халыкка бата берд|. Будан вр|, жиналган халайык 
Сэд|ркожаныч рухына дуга окып, м жажатегп. Келес! кезек 
Баба мавзолейжщ ашылу курметжщ лентасын киюга ауысып
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курметл рэс1мд| Эбтханулы  Телеукул мен Накыпбеккызы 
Кулиза аткарып, «Нурлы болсын!» айтып аяктаган сатте, 
аудан имамы К,абиболла бастаган моллалар, аксакалдар лег! 
мавзолейге он аяцтарымен аттай бере:

— Ассалаумагалейкум, Баба. Циямет жакын! — деп 
Аллага жалбарынган, аруакка сыйынган дауыстарды 
Кабиболла имамнын:

Караменде би мазары.

— Курметт! халайык, ардакты агайындар, аз гана сабыр 
етщ1здер. Караменде бабамыздын аруагынын курмелне куран- 
хатым тус1ру ушж Би урпагы ауданымыздын бурынгы имамы, 
613Д1Н устазымыз, бэрщ^здж аса к,ад|рл1 экелерщ!з Эл1мхан 
молланы алга шыгуга шакырамыз— деген кужрене шыккан 
дауысы б е л т  Ж1бердг

1922 жылы Баба мазары агаш кесенеден саман (балшык) 
кесенеге ауыстырылып. аруагына арнап ас бергенде атка 
шалкан кара домалак бала, — арага аттай 70 жыл салып, 
Бабасына мавзолей тургызып, куран-хатым туару курмет(не
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ие болып отыр. Бабага иненщ жасауындай болса да, жасаган 
осы б|р перзенгпк кызметтен артьщ урпак ушЫ бакыт болмаса 
керек.

«Ата керген ок жонар, ене керген тон тшедЬ> Бабан 
мазарынын аруакты тусаукесержщ салтанатты кез! аяктала 
берген кезде Би урпагы Сейтхан мазар алдында узындыгы 
б»р бурыштан емнил (мазардын) бурышка жететш дастархан 
жайып, б|рнеше жерден табак тартып, аруактын рухына сый- 
курмет керсетт, дуга окытты. Сейтхан болса, жануясымен 
Бабасынын рухына жасаган зередей т е к т т т  кызмеп уилн 
жиналган халыктын ак алгысына белент жатты. Бабан басына 
былтырдан бер| (1992 ж.) емнил рет ке л т  турган киел! 
мандайшасын ак жаймага салып, курметпен и т т  селем етт, 
кетерген Марат бастаган жастар леп жолай моллаларга б|р- 
б«р ию кетт арнайы руксатпен кесене терЫе, Баба каб«р»н1Н 
бас жагына койды. Ендт кезек еулие бабамыздын мавзолейж 
тургызуга тайлы-таягы калмай атсапысып. ак ттеулер1мен 
улкен улес коскан барша халыкка Байжуманулы Сагатайдын 
рахмет айтуына жалгасты, сый-курмет керсетуге уласты. 
«Балкашмыс» комбинатыньщ курдел) курылыс бел1м басшысы 
Эб|лханнын Телеукулына Аманбай еулет! атынан ак боз ат 
м 1НГ131П, шалан жапканымда, Текен ак боз аттын успнде толкып 
турып халкына карап:

— «.урметт! халкым, ардакты азаматтар! Б 13 бупн 
Карамендедей касиетт! бабамызга, ед1летп данамызга тагзым 
ет1п, бас ие отырып, мынау торгай кез1ндей тартуымызды 
кеш тагылым еткен!М13ге, еулие рухынан кеилр1м сураймыз. 
Оган замана кЫел! дей турсак та, б»р нерсе — акикат. БугЫде 
мынау улан байтак казак даласынын б|р шет1нен екЫим шелне 
ушкыр айырпланмен (самолет) арен ж етт жургенде, улы 
Бабалар, сайын батырлар аттын жалында, туйенщ комында 

I жур1п жаудан коргап, урпагына, б1зге осынша байлыкты мура 
еип калдырганы хак- «0л1 риза болмай, т»р« байымайды» 
дейд| кеменгер еткендер, ендеше колымыздан келет1н не 
жаксылыктыи бер| еулие бабаларга арналу керек «Ештен 
де кеш жаксы» дейд! халкымыз. Алда Сана би, Жидебай 
батыр, Шабанбай би, Жалантес батыр бабаларымызга рухына 
сыйынып, кызмет керсетер кез туып тур, кудай каласа!?

Мен каз!рг1 сетте ак боз ат емес, аруак шылауынын ак
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сэлдеане оранып, халкымньщ ак, алгысыньщ канатында 
турмын. Рахмет халкым! Баршамызды Бабалар аруагы колдай 
берсж! — деп, жиналган халкыньщ алдынан б(р айналып 
шыгып. атынын шылбырын Ракысжан аксакалга усынды.

Бабан урпагы Цалпебайдын К,асымы комбинаттын бас 
есепш ю  Мукаханулы Амангелд|ге ез еулел атынан ат 
м ж п зт , шапан жауып, рахмет айтты. Накыпбек молланын 
Кулизасы Телеубайулы Байызга арнайы шапан жауып, рахмет 
айтты. Еркек багалы, намысты колдан бермейЛн Кулиза 
бауырымыз ек1 сщШЫмен (Ттеулес, Сения), балалары, 
кел1ндер!мен еткен жылгы Бабан асындагыдай кжз уй лпп, 
ту бие сойып, ас бердк

К,ара шанырак иеа, улкен уйдщ Мараты Жидекен урпагы 
Жэнпрдщ Элиханына шапан жауып, рахмет айтты. Марат 
болса, бабасынын мазарынын тусаукесер байгазысына ат 
байлаган болатын.

Осылайша, асабалык тактын ам 1рш1С1 Сакан Бабан 
урпактары цолымен Телеген мырза урпагы Спимуханбет 
аксакалга, Тем1рханулы Ракысжан аксакалга шапан жабуга 
эм1р етл Комбинаттан келген курметл конактар Кромин 
Сергей Александрулына, Мурат Эбеуулына, Муратбек 
Оразымбетулына, Сагат Шаймерденулына, Елкайыр Сыз- 
дыкулына, Амангелд! Тайжанулына, Жанабек Кагазбекулына, 
Артем Цулмышулына. Текен Сламбекулына естелЫ сагатын 
тапсырып, Сакан халык атынан рахмет айтты.

Бундай сый-курмет пен сияпаттан Актогай, Токырауын 
ежржщ  аруак сыйлаган арыстары, азаматтары тыс калган 
ЖОК. '

Мазар курылысын ж ауапкерш Ы ктерже алган 
«Перспективам кооператив мушелер!не: Малдыбаев Шаймурат 
пен Репп Оттога сыйлыктар тапсырылып, халыктын атынан 
рахмет айтылды.

Баба мазарынын тусаукесер рэЫ мжщ  салтанатты 
бел!м1жн соны жиналган халыкка, лплген сепз уйге уштен 
дастархан жасалып, туею конагасыньщ сый табактары 
тартылды. Аруак рухына куран-хатым ту с » р « п Б у л  жолы 
да Шет аудандык кад|рл! кариямыз Жанасылов К. риза 
болгандай, дастархан басына арак-шаралка жол тиген жок 
Осы куж «Арка енбеккер!» газелнщ белнде «Урпак бас иген
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Баба» деген МахмутЖарылгаптьщ тарих тагылымынан туйген 
ойы: «Бабанын аруагынан шапагат деген осы. Кер заманда 
жентектелт калган улттык сананы ж е л т н т т , кайратына 
кайыра мжпзген заманымызга, Караменде бабамыздын 
аруагына, халкына мын да б 1р рахметж айтты. Карекен 
айрыгында б»р жылдан кейж бас коскан дуй!м кауым осыны 
кен^лге туй т , ерекше б»р куанышпен тарасты. Ойткеж, ага 
урпак ансап, жетпеген бижке б»з жеттж, олар кермеген кызыкты 
613 керд1к, узагынан суйж д|ран! — деген теубасы мол, 
куанышты плеклен сезж аяктаган едг Баба мазарынын аспан 
тустес кег1ЛД|р мунарасымен аруакка жалбарына коштаскан 
Курметп конактарды асаба-эм1рилм13 Токырауыннын кузп сары 
алтынга малынган ну орманнын, мелд|р суынын мол жиналган 
сары ала шалгынды «Жартас» койнауындагы дала 
дастарханына демалуга бастады.

Касиетп Токырауыннын таза ауасында кештж б!раз 
уакытына дейж демалып, езт-оспак, есем еуендермен кент 
кетерген конактарды аудан орталыгында алдын-ала 
дайындалып отырган жет| уйге курметп конак жасап, сый 
керсетуд! б1зд1н жИттер ерте жоспарлап койган болатын. 
«Кемектеген конак женелтер» деген дана сез дел осындай 
б«рл!Г1 бер)к, берекес1 мол елге, онын акиык азаматтарына 
айтылса керек.

«Караменде бабанын мазарынын курылысы б т п .  
тусаукесер тойы болыпты» деген хабарды есИген халык алыс- 
жакыннан агыла бастады Б)з болсак, Канаш екеум13 акылдаса 
келт, Бабам басын иес^з тастап кетуге кимай, ел1 де, 6<р 
женге еру болуга келютж. Кун какла суык болганымен, аруак 
рухынын жебеуь адамдардын алгысы, есем гимараттын кек 
кумбезжщ куанышы асте суыкты сезд(рер емес.

Сонау жылдар улы Мухан (Мухтар) онтуспк ен»р|не 
шыгармашылык сапармен (товрчестволык) барып, окырмандар 
журтшылыгынын калын кауымымен кездескенде агасы Ахмет 
(Эуезулы) ке п ш т 1к |цлнен:

— Мухтаржан, бер| жен, б!рак Нурганым апаннын етегЖ 
Базаралыга калай ашкыздын? — дегенде, Мухан:

— Ага, шындыкты жасырсак, акикаттын атасы елед| — 
деп жауап берген екен.

Улы бабамыз Караменде Шахаулыньщаруагын сыйлаган
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Актогай, Токырауын, Балкаш ен*р| халкынын елдщ касиетж, 
адами асыл абыройлы енбектерж шагын естел!кте толыкканды 
маганасында жетмзе алмаганыма тагы да кеимр1м сурай 
отырып, сол кездеп улкен 1сте, шекс1з куанышта кездескен 
иненщ жасуындай гана кен!л мрбщж де айта кеткенд! жен

, К0РД1М
Айналайын, халкым, ел басшысы азаматтар аруактар 

арасында алгылардын алды етт Бабана дуб1рлелп той жасап, 
ас бер1п, кумб|рлет1П кумбез орнатты Ражайып ю тындырды. 
Осынын бэр1не теубе келт!рт, рахмет жаудырып жатканда 
сол кездеп Актогай селолык Кенесжщ терагасы, баба урпагы 
Ораз маркум аркылы мэдениет уй| жанындагы бос турган 
тем1р шарбакка кол жетюзе алмай, улы Абайдын 150 жылдык 
тойында Акжолтайдын Мараты Бабан мазарынын каз1рп 
коршауын Шынгыстаудан (Семей) аркалауга тура келд1. Бул 
да болса, окасы жок, улылар ел 1нен, даналар жержен 
Токырауын толырагына тэбэрт, бабасына белп шыгар.

29 кыркуйек, сенб| куж Акжарыкка жыл он ем ай ат 
ауыздыгын алмаган, ауыздарына толтыра ас салмаган, аруак 
ушж аландал уйкылары канбаган, ем жылда ем рет ас берт, 
той тойлап, к ы з ы г ы н а  тоймаган «Ынталы топ» комиссиянын 
мушелерЖе, сонымен б1рге эр сэтте акылдаса тер теккен 
аэамагтарды, агайындарды келлрт, тойтаркатар жасадык, 
Бабанын рухына менпл1к карыздарлыкпен мжажат етпк. 
Жиналган ардак тутар арыстарымызга, аруак сыйлаган 
азаматтарымызга, келшдер>м1зге рахметке толы журек 
теб|режстер1м1зд| жетк!зе алмай жатканда, Канашты келждер! 
акжаулыкка орап, шапанмен теплд|рт тастапты. Цыздардан 
калмайын дегендей улкен уйдщ Мараты атып турып, «Мен 
экем1зге Бабанын уйжщ атынан ат мжпземж» деген сэтте 
отыргандар атып турып, баламыз екеум1зд| кезек кушактап, 
Маратка рахметж жаудырып жатты.

Тусаукесер рэамЖен сел бурынырак Балкаштан келген 
Ракысжан бастаган Элихан, Спимуханбет, Эб1кен, Телеукул 
жене б*р топ ж тттер  бастаган улкендер Эл!мхан моллага 
сэлем бергенде, сонынан Ракысжан аксакал:

— Моллеке, Сэд1ркожа бабамыздын кесенесж керсетт, 
б|р дуга жасап берсен'з калай болады? — деп этж 1ш етл.

— Жарайды, азаматтарым, эулиенщ басына таман таяйык
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— деп, Бабаи мазарынын солтуспк шыгысында Кежшбай 
акыннын мазарынан кейжп денге лек бейнел! тас бей1гпн бас 
жагына лзерлеп отырыскан сои, Дуйсенбай молланын 
немерес! Эбженге аятокуга руксатберд!. Дуга окып. АллаЬу 
акбар айтылганнан кейж, Рахан аксакал меж касына 
шакырып алып, (Рахан комбинатта ютеп жургенде, «Жамил» 
кеншарына б|рнеше рет (с-сапармен келген болатын):

— Зияда 1Н1М, Алла каласа, Карекеннщ п»р! атанган 
Сед^ркожа бабамызга б|р жаксы ескертк!ш жасасак деп ойпап 
турмын. Сен Балкашка келгенде межмен байланыс жасап тур
— деп. Караменде би дангылы, 28-ил уй, № 2-16-12 санды 
телефон номеруй мекенжайын берген едг Мен арага жыл салыл 
Балкашка жолым тускенде, Рахаимен телефон аркыпы 
байланыс жасаганымда, ол кю* «Балкашмыс» комбинатынын 
атына аудан еюмштЫ мен аудандык Советтж б|рлескен шеилм 
катынасы керекттн айтты. Карекеи Бабамыздын мазарына 
дел осылай жасаган болатынбыз Ауданнан керек кужаттар 
дайындалып Ж1бергенше уакыт созылыл ете бердг Бул кезде 
«Балкашмыс» комбинаты шетелдктердщ билоне кеш т те 
улгерген болатын

Аруак асыкпайды, Алланыи ракымын, урпагынын дугасын 
деметт, жебеп-желеп, бакилык дуние сапарын жалгастыра 
беретж болар. Урпагы болса, Бабалар аруагын ешкашан естен 
шыгармайтыны Аллага аян

1997 жылы казан айынын 11-ил жулдызында Балкаш 
каласы, Орта-Дерес1н, Акжайдак тем^ржол (Балкаш-Саяк) 
станциясынын жанында бурынгы «Кызыл Октябрь» балык 
ужымшарынын конысында Сед1ркожанын тертжил урпагы 
(Сед!р, Саркул, Токкожа, У т )  Кертбай кожаный 140 жылдык 
мерейтойын атап етт , басына урпактары, халкы ак юрл1штен 
кумбез орнатып, кулпытас койды. «Сонгы еулие» атанган 
Кэрекен кожаный асына Актогайлык агайындар (Жецке. 
Сетбек кожа урпактары бастаган) кжз уй т тп , сойыс сойып, 
ас берд), куран-хатым тус|рд|. Керекеи еулие асына «Жамил» 
ауылынан арнайы шакырумен Алтай, Байыз ушеум1з катысып, 
перзенгпк карыздарлыклен топырагын сипап, дуга багыштаган 
ед1к. Алла кабыл ойласын! Кожа аруагы жебей берсж!

Келеа 1998 жылы жазда Балкаш енфждеп, Актогайдагы 
©теген кожа аулет! 0теген бабанын ушжил урпагы Дадан
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кожага (Сапарымбет) ас б ерт, (Орта-Дересжде) мазарын 
жанадан салды.

©теген, Дадан кожаларды Караменде бабамыз, 
к,ысылганда сыйынар т р 1м, кажыганда куат берер корганым 
деп к,атты кад(р туткан. Урпагына кожа эулетшен кыз алуга 
тшдерщ тиед| деп, руксат бермеужщ ез1 — ата т р | кожа 
аулетте деген кисапсыз курметтщ куД'рет* болса керек.

Халкынын азаматынын аузынан шыккан гибартты сез — 
атылган ок. мегзегенж деп басатын, окпанына кайта 
сокпайтын, Караменде Бабасынын мазарынын алдында акбоз 
аттын жалында турып айткан Телеукул бауырымыздын дуалы 
уэдес! Алладан медет болып, Бабалар аруагымен арага ай- 
жыл салмай-ак, сол мезеттщ езжде кауышып жатканына 
баршамыз айгакпыз

1995 жылдын жазында топырагы тойдан кенде болмаган 
Токырауын ен^Р'. Актогай ел( Шабанбай би Калкаманулынын 
240 жылдык мерей тойында бабанын аруагына кумб)рлет1п 
ас берД|, батагей дананын рухына думСирлетт улан-асыр 
гой жасады.

Шабанбай бабамыздын даналыгы мен зерделт, кеюреп 
голы казыналыгы мен едтетт1л1г1 туралы урпактан-урпакка 
енеге тагылым болып келе жаткан Жаксы Жангуттыга берген 
батасы — Алаш баласына бой тумар. Жаксы Жангутты 
Ботантайулы Сарым Шабанбай биден бата алуга, селем бере 
келгенде, Шабекен баланын кабтетш б|р кергенде топшылап, 
«Балам, тазада не таза, мыктыда не мыкты» дегенде, алгыр 
бала жулып алгандай: «Ата, тазада ен таза — су, су бар 
арамды кет1ред|, мыктыда — жер мыкты, жер жайанды 
кетеред!» деп, жауап бертт1. Риза болган би баланы ем-уш 
кун конак етт, ка те р ке  «Балам, колынды жай, бата берейж» 
деп айтканы:

Аллага жагамын десен — азанды бол,
Халкына жагамын десен — казанды бол,
Судай таза бол,
Жердей кетер1мд| бол.
©М1р1Н узак болсын,
Аймагын суат болсын,
Сезщ халкына куат болсын» — депл. 

Шынгыстаудан алысты мегзей, копарыла кешкен ем болыс
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Тобыцтыга ортасынан ойып орын берген влтеке-Сарым ел!, 
Жидебай батыр, Шабанбай би урпагы. Шабекеннщ тойына 
Караменде би агасынын ак ордасын т«г1п аруак рухына 
азаматтар ас берд|. Мен тойдын салтанатты мшбелержде 
(президиумында) курметп конактар катарында отырып. той 
иелер1не, барлык Шабекен урпактарына ак илек айтып, Баба 
атынан уш моллага куран (неф т-садака) атадым.

Шабекеннщ тойынан ескертюш сыйлаган куран-кэр1м мен 
касиетп Мекке м еш тнщ  кабыргасынын суреи салынган 
Жайнамаз юлемшесЫ уш рет мандайыма типзт, уш рет суй1п, 
Аллага сыйынып мжажат етим

Сол жерде куран-кер1мд| Карекен урпагы Байжуманнын 
Сагатайына, жайнамаз кшемшеж Жидекен урпагы 
Жумабайдын Турагулына сыйладым. Касиетп Бабанын 
аруагы баршамызга медет болсын!

ЕЛ1М13 ерктд !к пен ел д тн щ  н зпн ж  ез колына алып, 
енсесж кетере бастаган сол б1р токсаныншы жылдардын 1ш1
— киел! аруактармен, дулыгалы еткен батырлар рухымен 
Кауышып, «Алланы б«р деп, КУРанды шын деп» салт 
санамызда жанару кезеж болды.

Сол жыпдары алгашкылардын алды болып акиык акын 
Нарманбет Орманбетулына Токырауын, Балкаш халкы, 
Актогай ел1 б|р»гт акыннын атаконысы Токырауын аягы Сагада 
ас берт, басына мазар тургызып, кулпытас койган болатын.

Нарекен болса, Даданнан Асан, одан Есенбакты, одан 
Калдау, одан Бепмбет, одан Кожамкул, одан Алыбай, одан 
ДертсаЛды, одан Балтабай, одан Байжомарт: одан Орманбет, 
осы Орманбеттен туады. Каз1рп халык б те тж  етене жакын 
урпактары Ыкыметулы Касым, Рахымбекулы Мейрамбек, 
Оразбек, Накыпбекулы Айталым, Мусаханнан Жанат, Канат.

Бурын Актогай ауданына карасты б!рде «1 Май», б|рде 
«Сталин», б1рде «XXII партия съезЬ> атанып келген ужым, 
кеншарга ардакты акыннын аты б е р т т , казйрде Нарманбет 
ауылы аталып отыр. «Жаксынын аты елмейд|, акыннын хаты 
елмейдЬ). Нарекен — халкынын журепнде жаксынын жалгасы, 
акындардын агасы болып менпге жасайтын улы тулгалардын 
б1р|. Улы Абаймен агайындыгы, устаздык акылдастыгы тагы 
бар.

Кешеп б|р «Советпк» деп аталып калган деу|рде Нарекен



кертартпа, зарзаманнын акыны атанып, елен! турсын атынан 
адасып цала жаздаган кезенде «атадан ул туып, ата жолын 
к,уып», акыннан калган сом алтындай асыл мураны журек 
туктр)не узак жылдар сактаган актык таны атар шакты сарыла 
куткен Царекен мен Нарманбеттанушы, Актогайдын едебиет 
тарихы саласында калам тартып журген, кеюреп шеж1ре 
Туганбайдын Амангелдюжщ аскак арманы Нарекен туралы 
жиган-терген улкен енбеп еткен жылы баспадан жарык керт, 
Нарманбет акын узак жылдардан кейт халкымен, урпагымен 
табысты. Амангелд! болса,.да на еткен Бабалар ем1р жолына 
жумсаган узак жылдаргы ауыр да курметп енбепнщ окушы 
колына жеткежне асып-тасымай, перзенттж карыздарлыкпен 
Кудайга тэуба деп, алдагы аскак максаты — Карекен 
Бабасынын киел! сокпагымен тгер | тартпак

Нарманбет ауылынан баягы ата-бабалардын кеш жолымен 
Токырауынды ерлей ой сапарына шыксаныз алдьщыздан 
К,отана-Балкаш атанган шакта аудан орталыгы болган Дуанши 
ауылы туйе бойы ну шилердщ арасынан «мен мундалап» кол 
булгап турады Сапарымызды Токырауынды ерлей 
жалгастырар болсак, кеп узамай атакты Эл1бек тоганына, 
б1р кезде Алакездщ Жобалайынан тараган Аксак атанатын 
61р тайпа елдщ басын кураган 10-шы ауылына, жолай согып, 
одан эр! «Царатал» атанатын 7-ауылга (Жуантаяктар), сел 
ор| карай кадам басып ерлей берсек 9-12 ауылдарды басып 
«пт, Сарытеректен сэл жогары Сана би еулиенщ акбоз атаны 
шоккен. Желмшокынын жалгыз тебеане Ыз бен 613 де аялдап, 
пзе букпей, б»р дуга жасамай ете алмаймыз.

Бул жерде ек( гасырдан астам уакыттан бер| бакилык 
тыныстап, эулие керткел  би атанган Караменде Биге 
лдасцанда жолбасшы, кысылганда акылшы болган Сана би 
Кожантайулы бабамыз жатыр.

Аруак, алаламайтын Котана-Балкаш, Токырауын, Актогай 
халкы аруакка деген урпактык парыздылыктарын, сый- 
курметтщ кезепн Сана би бабаларына арнаган 1994 жылы 
«.■рте кектемде мавзолейж салуды колга алып, небары ем 
.|йдын 1Ш1Нде бурынгы карагай корганнын сыртынан есем 
Iимарат орнатып. кулпытас койды.

Керткел бабанын мерейтойына кырыктан астам уй Нпп 
.к 6ерд|, ат жарысып, жорга екшест, кекпар тартып, палунн
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курес1п, аркан тартысып, жулде алыскан улкен той етп.
Тойда Сырдан кешкен калын елш елу жылдан астам уакыт 

аттын жалында, туйежн комында журт, аман сактап, Казак 
даласынын жарымын шарлай кешкенде акылдары ажырамаган, 
б|рЛ1ктер1 ыдырамаган кос еулиенщ ак ордаларынын канаттаса 
катар Т1плу| журепм!зге улылык нурын уялаткандай болды.

Аруак шапагаты бастаган ой канатындагы саларымызды 
Сана би бабамыздын «Атан шеккен» тебеанен кер| кайтыл, 
жалгастырар болсак, тагы да б|р «Бабалардын аты аунап 
туп, туйес! аунап жуп калган» улкен сурлеумен Актумсык 
Дастар, Тукеде, Шыбык аркылы «Эуезбакы» атанатын касиетп 
булакка деп боламыз,

Курмегп окушым, бул касиетп булактан с!з бен б|здщ 
аналарымыз келт, талай су алган, аталарымыз келт талай 
ат суарган, аруактар иа анкыган — ардакты булак. Б»зд1Н 
де арнайы 1здеп кел1П, ат басын нреу1М(зде тег1ннен тег1нд!к 
емес. Бул жерде Карекен Бабамыздын катар еткен, сыйлас 
кел1ж Дадан Тобыктынын Алакез1нщ Жолымнан тарайтын 
Бораншы урпагы ауылынан еулие атанган Эуезбакы анамыз 
жатыр. Халкы т р  тутып касиет1не бас и т , атын ике атамай, 
Эуез енен дел курметпен атап кеткен. Ыз ат басын т|реп турган 
булак та, мекен де — «Эуезенен басы» деп аталады. Дел 
осы булактын Бектауатага караган кунбатыс жак жагасында 
10-15 метрдей жерде еулие еткен анамыздын мурдеа жатыр

Ел аузындагы деректер бойынша анамыз жасы ж етт, 
жузден асып, дуние айырбастар шагында урпагына «Мен! 
пелен деген булактын басына жерлендер, б|рак кесене 
сокпайсындар, ейткен! |ргес! устап турмас, Алланын нурын 
Кунн^н шуагын июкеп жатайын» депт!. Урпагы болса, еулиежн 
есиеин булжытпай орындаган екен. Кежнп Актогай-Балкаш 
кетерме тас жолы салынып пайдалануга бер1лгенше. б|рден- 
б'|р Балкашпен арадагы катынастын каражолы — Эуезенен 
басы болатын.

Машинамен журген кеп сапарларды айтпаганда, мен1н 
де б|ржцл рет (Сакып апаймен) туйе арбамен, еюнил рет 
ужымшардын кек куртын сатуга апара жаткан Жазекен 
молланын (Ж э зтб е к— Сырымнын екес|) пар епз арбамен 
еулие анамыздын басына конып,' улкендердщ аруак рухына 
дуга окы п /а кты к байлагандарынын куес! болганым бар.
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Аруактар рухын оралтып, санамызда, жадымызда жангырып, 
жанарып жаткан 1996 жылдын 24 тамызында Балкаш 
каласынан 70 шакырым, Актог.айдан 130 шакырым елслз ен 
далада еулие атындагы булак басында Актогай, Котана- 
Балкаш, Токырауын халкы тагы да мертпктер1не, елд1ктер!не 
басып, жиырмадан астам уй т т п ,  еулиелЫ дарыган 
анамыздын рухына багыштап ас берд|. Анамыздын есиетж 
сыйлап, кумбез тургызбай, ез! айткан жобада мрамордан асем 
белп салынып, кулпытас койылды.

Эулие еткен анамыздын асына б|р-б)р кой Баба атынан 
усынар нэфт-садакамызды (куран), байлар актыгымызды 
аруак рухына ырым етт Жэмил ел!нен Сэкеннщ Мырзагалысы, 
Роза, Цанаш, Байыз бесеум!з катыскан ед!к. Арага кеп жыл 
салып, т р  туткан анамыздын топырагын сипап, урпагьщды 
коргай жата кер деп мЫежат етлк. Ел аузындагы б»р дерект! 
анг!меде: Карекен бабамыз катты наукастанып калганда 
арнайы адам Ж1бер1п, Эуезбакы келжЫ алгызады. Эуезенен 
ес!ктен юре бабасына и т т  селем е т т ,  жаулыгымен 
мандайынан сипап е тт  ушыктапты. Бабан болса, сол сеттен 
бастап ауруынан кулан таза айыгып, Эуезенене ыкыласымен 
рахмет айтып, жолын берт, шыгарып салыпты. «Эуезенен 
булагы», «Эуезенен алкабы» атанатын аруак шалган осы б>р 
сайын даланын — б1здИ эулет уш!н тагы да б«р кымбаттылыгы 
жене бар. Эуезенен мазарынан кунбатыска, Бектауатага карай 
1000 метрдей жерде турган кос кесенежн тгерю! — Караменде 
бидщ Байдагелд1с)н1Н немереа Турж!ке байдын кесенеа. 
Турж1кеден — Мусагул, одан Аманбай, одан Зияда, одан К,ази, 
одан Нурболат, Салтанат, одан Ж1бек. Алладан амандык т1лей 
жат, урпагына жан ата!

Байтак та жомарт Казак даласынын киел! уш пушпагынын 
екеу| атанган Абайлыктар мен Актогайлыктар аруактар рухын 
курметтеп ас берт, той жасауда езгелерден адым алда екеж 
зандылык сиякты.

1995 жылдын тамызында ететж улы Абайдын 150 жылдык 
мерей тойына Актогайлыктар да жалпак ел1М1збен б|рге кун 
!лгер! дайындалып, тойга конак болуга емес, конак женелтуге 
сакадай сай камданып, 1 тамыз куж Шьщгыстауга ж етт, 
Карауыл тебедеп Акжардын кен жазыгына коныс тепкен б!р 
мын бес жузден астам акшанкан той ауылынын тер жагынан



еюге бел!не шацыра* кетерген болатын.
Б1р1нш1 бел1м, немесе жогаргы, курмегп коныс — Абай 

ауылы — Энет баба, Кенпрбай би, Нысан абыз, Мамай, 
Тоцтамыс батырлар, Квбей би, Шекэр^м кажы, Мухтар уйлер| 
болып данкымен, дережеамен жалгаса беретж эулиелвр. 
даналар, батырлар, билер ауылы Бул ауылдын ерекше 
ку д гр е тттт  де сол, Казакстаннын туктр-туктрж ен келген 
не аруакты не данкты еткен бабалар ел1нен келген 1500 уйлер 
тек кана Абай ауылыньщ Абайынын 150 жылдык данкты 
мерекес1не кызмет жасау ушж, курмет керсету ушж гана 
келгендтнде.

Ел басшымыз Нурсултан вбш улы  мен ЮНЕСКО-нын 
директоры Фидерико Майор бастаган он мындаган халыктын 
курмегп конактардын курметпен тагзым етер, сагынышпен 
селемдесер, Казак халкынын тарихи улылыгына бас урар, 
кеусарынан сусындар аккайнары да дел осы ауылда, улы 
Абай ауылында

Осыдан ею жыл бурын 1993 жылдын жазында Мамай- 
Токтамыс батырдын тойын Токырауын, Актогай аудандары 
болып кетерте кеш т тойлаган жолы, кайтар сапарымызда 
Карауылдан Шаган езенже дейжп 110 шакырымдык жолда 
«Болганын» арткы орындыгында Шьщгыс елжщ  бугж п 
Кунанбайы атанып кеткен Хафез агамызбен екеуара 
сырласканымызда: — Зеке, Абайдын 150 жылдык мерей тойы 
да таял келедг Абай тойын дуние жуз| халкы этап етед| 
Бул той тек 613 емес, б укт  Казак атты халыкка сынды аскак 
дереже. Абайымыздын тойына жан-жакты, жаксылап 
дайындалып ке л т, Абай ауылы мен Улы би ауылым катар 
кондырып, улы Абай мен Улы Би ак ордаларын катар 
кондырсак, инрюн?! — деп армандаганы алдын-ала естерщ^зде 
болар.

Токырауын елжен Абай ёлже сен-салтанатымен. жол- 
жоралгысымен, енер сайысына тарту-таралгысымен 
Караменде Бабанын киел! мандайшасы бастаган ауылдын 
еюге белжужщ  себеб! енд| тусж ж п болар

Абай ауылынын ортасынан орын алган Караменде би 
ауылын дайындап екелуге ерекше енбек е т т , азаматтык 
адамгерш тж  жасаган Сарытерек ауылынан Бауымбектщ 
Деюмжщ жануясы К,араменде бидщ ордасын жабдыктап
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апарыл, киел! мандайшаны тер1не койган едг Епнбайдьщ 
1 е леген ж  щ жануясы Сана би бабамыздын ак ордасын, 
«.араталдын Шабанбай ауылынан бидщ ак ордасын, Кара
менде би ауылынан Садыкбектщ Казиы жануясымен Кетен 
палуанньщ ак ордасын (Кетен палуанды ерекше ардак 
'утатын Хафез Ыбырайулынын тапсыруы бойынша), Сейд1гали 
аксакал Караменде би ауылынан жануясымен Жалантес 
батырдын акордасын, Акшидщ Кежек ауылынан Тургынбектщ 
Аманы жануясымен Жидебай батырдын акордасын екеп 
гIгIп, аруакпен аруакты. бабамен бабаны, данамен дана 
рухтарын кауыштырган улкен елд1ктщ енегесж керсетл. 
Келуцл халыктын, эЫресе, Абайлыктардьщ кошамеЛ мен а^ 
алгысына белент кайткан болатын.

Той басталудан он кун бурын конак кутуд| бастаган ерб|’р 
ауылга, ер ки1з уйге тангы сагат ондарда басталган адамдар 
леп туннщ б|раз уакытына дейж толастамайды. Осынша 
халыкка аяктарынан лк турган 1зетпен карсы алып, 1лтипатпен 
к,урмет керсет1п жаткан 1500 уйдщ иелержщ конак жайлылыгы, 
дастархан берекес!, онын 1илнде Абай ауылынын конагы — 
:ойга канша адам ат сабылтып келсе, сонша адам болатыны 
тойдын тагылым алар сел екеж туаж кл . Актогайлыктардын 
Улы Абайынын 150 жылдык-дуб|рл( тойына апарган еюнил 
ауылы — сол кездеп Жезказган облысына белжген кеуде 
жактын дел ортасынан орын алган. Булар Же мил Г Жидебай, 
Кызыларай ауылдарынан Кузенбайдын Султанынын, 
Муксиннын вйкенжщ уйлер! болатын. Улы тойдын улылыгы 
туралы б«р ауыз сез той кунделтнде кез1М1збен ке рт  куа 
Ьолганымыздай, кулагымызбен еслп бетуа жасаганымыздай, 
Абай тойы буган дейж дуние жузжщ 26 елжде тойланып елп, 
Улы Абай аркылы Казак халкынын улылыгы жер шарына 
аруакты нурын шашкандай болган едг

Бупн 1995 жылдын 11 тамызы. Улы той — улылар елкеЫ, 
даналар ордасы Казактын улы Абайы, влемнщ Абайы дуние 
еЫпн ашкан, киел! кж д к  каны тамган касиегп Шьщгыстау 
толырагында, Карауылтебе, аруакты Жидебай алкабы да 
арайлы шапагатка толы нурын шашкан он куннен бер| сагына,
I аргая куткен 80 мыннан астам халкына ашылу салтанатыньщ 
шашуын шашпак.

Халкымыздын ез! куэгер болгандай, туск! сагат 1 1 - 1 2 -
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лердщаралыгында Карауыл тебеден Жидебай корыгына (24 
шацырым) агылган 80 мын халыктын лепнен жер кайысады 
десе дегендей. Мунда той тарихынын алтын ертпен жазылатын 
алгашкы беташары — Абай мен Шекер1м кумбездержщ 
мемориалынын ашылу салтанаты.

Ел Президент! Нурсултан Эб1шулы жиналган журтына 
кумбездщ би(к мЖбержен теб|рентерл1к терен менд1 сез 
арнап, кумбездщ лентасын киды. Ел басыньщ арнау сезжде 
ойга туйерл!к тербиелк улагатка толы теб1режсжде:

— Бупнп куннен бастап Абайдын атаконысындагы осынау 
касиетп орын халыктар ем!ржщ тыныштык пен тен кукылык, 
татулык жагдайында ету) идеясын колдайтын ерб(р адам ушж 
рухани Меккеге айналады — дегенде, калын хапык дур 
с т к ж т ,  рахмет айтып, кол шапалактап кегп. Сел к|д|р1стен 
кейж: — Курметп Семейлктер, Мен с1здерге ризамын! — 
деп сезж аяктады Мен осы кезде касымда турган Кайдар 
моллага: «Ел агасыньщ сез сонын Семейлктерге арнап 
аяктауында да улкен журектщ ой туйж! жатыр-ау» деу1м 
мун екен, Гайдар ке н т  карактыгына салып, енпмеш ер( 
карай ез1 жалгастырып женелд!. Молла екеум1з осынын 
алдында гана Алматыдан келген 4-5 зиялылардьщ ортасына 
ту с т , Кайдардьщ «ауызша емтихан» алганы бартугын.

Тамыздын 1-Ш1 жулдызынан басталган Тогжан, Эйгер1м. 
Абай ендер) той кызыгы кызган сонгы уш кун, уш тун бойы 
гасырлар ун1не уласып, эн мен куй Карауыл тебе, Туйе еркеш!, 
Орда, Жидебай, Шьщгыстау аспанын тетп жырга белеп, алыс- 
алыс елдерге тарап жатты. Келер урпакка бупнп ага урпактын 
усынар асыл мурасы, елемнщ «Жет| кеременне» косылар 
алтын казынасы — Абай, Шекерам кумбездержщ  
мемориалынын ашылу салтанатынан кайткан халык той 
салтанатыньщ рэам ж щ  кезепн аска бердк Карауыл тебе. 
Ш анкай туе. Аска жиналган 100 мьщга тарта кауым 
сыйганынша ки13 уйге, сыймаганы «ашык аспан» дастарханына 
жайгасып болган шакта, Халифа Алтай бастаган казак 
мусылман джжщ  кайраткерлер! Улы Абай Кунанбайулыньщ 
рухына арнап куран-хатым туардг Сонынан 1ле улы ас бердг

Аста б)зге, Караменде би ауылына Абай елжщ 64 аксакал- 
кариялары, кажы, имам, молдалары жиналып, Токырауый 
елжщ , Шьщгыстау жержщ фэниден бакига озган аруацтар
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рухына дуга багышталып, цызыкты деректер айтылды.
Ас басталардан аз уакыт бурын гана Бабан ауылына 

«Алматыдан конактар келетж!, б|р уйд| арнау туралы» хабар 
жеткен болатын. Цазыналы карттарымнын даналык дуылы 
енд| басталган кезде меж Зерубектщ ужне шакырып келд1 
Улы Абай кайтыс болганнан кейЫ Кекбай акын айткандай 

Женнатта жанын болгыр, Абай кутып,
Цасында бос ж ур тпж  шатып-бутып.
Осындай ен дарияны жайлаганда,
Тым болмаса, калмаппЬж тына жутып... — дегендей 

мен де Абай елжщ тунып турган Т1‘р| тарихы, кеудес! — алтын, 
кемрег! — шалкар дария гуламасы атанган, кене квк!р*к 
карияларымнан ауыз толтырып айтарлык «саркыг» «коим 
алмаганыма. ездерщ'зден кеилр1м сураймын.

Зерубектщ ужне селем бере мргежмде отырган пк1 у< 1«л 
конактар меж ищаннан келгеннен бетер, орындарынан жммияи 
турысып, колымды кезекпен-кезек устап жаткандп, А1р1нш1 
кептен уялып, кысылганым. Сэлем сонында конактар Оопыи 
ауыл болып, кеукеулей келт, терп устелдщ К«К ор?ж мне 
конжитып, Сагдат отыргандарга мен|' таныстырым м*»ш> 
конактарды Алтынбек Сэрсенбаев пен Оралбай дбд1иир1мо11 
тан бастап жагалай таныстырып шыккандм. пинт» рш 
уяттан мандай тер1м шып-шып кайнады, б1лвм

Курметт! конактарды актогайлыктар кмнына < Ирен 
текттш мен карсы алып, еулеттен калган адйМ1«рш1н1кпвн 
аттандырып салганнан сон, Мырзаханга (К1мк«ж#) менщ 
жанагы курметт! конактардан жогары ергту!м«« жни Полсын 
деп сураганымда, б»р жагы калжьщга суйвп. К!пи«н

— О, ж тттерд ш  ете дурыс, тебен1з кеккл т)|>«|П, иегЩ1з 
жер Т1реп, ес1ктен осы калпьщызбен таудвй болып к1рт келе 
жатканда Бабага «уксап» кеткежжз рас д<нпн/]<’ гургандар 
шектер! катканша кул т  жатыр.

— Олар С13 бен б 1зд 1 ойлап жагкмн жок Олардын 
ойындагы ансагандары — Баба аруагы, аруак уш1н с«зд| де 
курметтеп аруак алдындагы азаматтык пйрыэдарын актап 
жаткан болар, — дел, Кткен сезж тамамдады.

Улттык салт-дэстур1м1зде ата-бабадан калган ерю л 
енегенщ б|р) — тойга шашумен, Аска сойыс малымен, тарту- 
таралгысымен бару.
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1851 жылдын жазында К,унанбай кажы экес! ©скенбайга 
Кекшетаудьщ Кекжайдагында ас беруге дайындалу кезшде 
Кудасы Алшынбайга акылга келе жатцанын есиген Алшынбай 
Касына Ттенил би мен Жапалак батырды ертт алдынан 
шыгады. Жапалак батыр болса, К,унанбайдьщ келе жаткан 
шараусын е с т е н д е , «Шынгыстауда жер жетпегендей, 
Кунанбайдьщ кай басынганы» деп атка ашумен М1нед|.

Алшынбайлардын карасы ке р ж т, таянганда Цунекен 
атынан т у с т , жаяулап ке л т , селем беред|. Ж апалак 
батырдын колын алып турып: «Батыр, аганыздын асы кабыл 
болсын!» — дегенде, Ж апалак батыр жулып алгандай 
«Айтсын, сойыска 30 ту бив» — депл, Кунанбайдын 
мергендтне Жапалак батырдын жомарттыгы сай келт.

Осы аска Шубыртпалы Агыбай батырдын Балкаштын 
Тасаралынан 5 кур ат ж етектетт барганы жене бар. 
вскенбайдын асына дайындалып айдап барган сойыс малынан 
халыктын тартуы асып кеткен екен. М1не, Бабалардан калган 
внегел! асыл муранын б|р| гана бул.

Ыз де от басы болып акылдаса келт, «не кеп — ас кеп, 
не ке п — той кеп, б!рак Улы Абайдын 150 жылдык улы тойы 
дара. Оны кызыктау б1здщ енилм1зге ти т  отыр. 200 жылдыкка 
дайындалып жаткан урпак бар. Орамал тонга жатпаса да, 
тоннан курмегп жолга ив» деген асыл ойды алга тартып, 
^арекен ауылындагы киел! мандайшасынын касына 1луге.1Ш1к 
арнаган едк.

Буп 1Ш1К — еск! бабалар 131мен баганагы Абайлык 64 
кеменгердщ 1Ш)нен не Абай урпагынын улкенЩщ. не Кенпрбай 
би урпагынын улкежнщ иыгына жабылуга ти1'с. Ангары кен 
аксакапдар алкасы акылдаса келт, жасы юил болса да, жолы 
улкен Кенпрбай бидщ, одан бер| Бежейдщ урпагы 
Сармыозаньщ Меделбепне лайык деп петуаласты. Тулпардын 
туягы, аруактын арты, анадан зерек туып, кешел! 13 баскан 
Меделбек болса, ушкыр ойлы бетилтне  басып.

— Рахмет, менщ зангар екелер1м, ангар агаларым! 
«.арамонде бабанын иа анкыган бул тон (|шк) б1р иыкка гана 
лайык эолуга тию емес, Шьщгыстауда каина бабалар урпагы 
болса сонша иыкка сый-курмет Сондыктан. С1здерге 
перзекттк журепмнен тагы да рахмет айта отырып, С^здер 
усынга * киел! сыйлыкты барша Абайлыктардыи ортак ордасы,
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карашанырагы аудан э кщ ж щ ' кенсесже ш емж — деп, 
улылардьщ зэредей болса да, асыл ушкыны екенж ангартып 
тастаган едг Бежей урпагы Меделбектщ бастамасымен 
Абайлыцтардын улкен сы й-курм ел — Бабам кесенесж 
коршайтын шарбак дайындал койганына ем жыл болса да, 
жетмзу мумюндтнщ  сет1 болмай журетж ед| «Жаксынын 
шарапаты мынга». Ж эмилл1ктердщ азамэттыктарынын 
аркасында «улкен уйд«н» Мараты 1992 жылгы Шьщгыстаудан 
Абайлыктар экеп койган кулпытастан кейжп ескертю ит 
Бабасынын басына жетюзт, урпактык и п л к л 1с тындырды.
1997 жылдын кыркуйепнж 22 жулдызы, Кун мен тун тенелш 
терезелер! тендесе еткенге есеп, келер уакытка багыт- 
багдары таразы басына салатын тенд^к куж — Семейдщ 
К,арауылынан темендепдей жеделхат алдым:

(Срочней) Ацтоаай Жамшы К,арааанды Аманбаев Зиядааа 
Семей Царауыл. 22.09.97. №059

К у р м е тт I Зияда мырза жене ел азам аттар ы  с/здерд/ 
24 цыркуйекте Шыаыс Казахстан облысы Абай ауданында 
Бврл/' жене Жидебайда болатын М.Эуезовтьщ 100 жылдык, 
мерей тойына шак,ырамыз.

Тоаанбеков, аудан эк/м/.
Жеделхат «асыгыс» деген атымен Жэмцл ауылына сол 

куж ж етт, менщ колыма не вр( емес, не бер| емес, жумыс 
кунжщ аягы атанатын кеиш сагат 6-да тид|. Ойланатындай 
ештене жок, арада бар жогы жалгыз кун. Дереу, Актогайга 
байланыска шыгып, Телеужанды да (аудан эк!М1 Ахметбеков), 
Махмутты да (аудандык мэслихат хатшысы) жумыс 
орындарынан Таппадым да, ер1кс13 Такеннщ уйже ксщырау 
шалганымда, эюм жарты сагат бурын Царагандыга ертенп 
жиналыска журт кеткен болып шыкты. Мвслихат хатшысына 
кештетт телефон аркылы хабарды жетмзгежмде, уакыттын 
тыгыздыгына, Мухтар сиякты алыптын 100 жылдык тойына 
бара салуга болмайтындыгы, Телеужанньщ КаРагандыга 
ест(мей ж урт кеткенж айтып, катты абыржып толганыста 
калды. «Бару керек» деген токтамга келд!к.

Мухтардай улыньщ 100 жылдык мерей тойына катыса 
алмай, хабарсыз калу — Актогай сиякты арыстар елже, 
Ьабалар елже Алла алдында кеилртм ес куна едг 
К,арагандымен тунде жасалган байланыс бойынша, Семейге
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баратын ж ттте р  аталып, келктер |р1ктелген. Егер Текеннщ 
езже облыс басшысы руксат берсе, ертен жолай 
К,аркаралынын КаРа|гайлысында кездесуге уеде еткен

Мен болсам, ертенп тангы 7-де Актогайда болуга уэде 
етпм . Айтылган мерз1мнен жарты сагатка кештепп мен 
келгенде, Махмут телефон кулагында б|рде кул т, б)рде 
режшлен карбаласа сейлест жатыр екен. Энпме терюж 
Семейге баратын келж жайлы, режште сол жайлы болса 
керек.

К,арбалас дайындыкпен уакыт ете шыкты. Сагат болса 
асыкпай тыкылдап кешю 4-ке жетп Тойга дейж 16 сагат уакыт 
калды да, арада 560 шакырымдык жол жатты. Акылдаса келт, 
азаматтар Абайлыктарга уакыттын тыгыздыгын айтып, 
жеделхатпен куттыктауга бел байлады да тарасты

Байланыс бел1М1не жеделхат беруге жене телефондар 
аркылы сейлесуге хатшы екеум13 келген!м|зде, Махмут б|раз 
унс1зд1ктен кей!н:

— Зеке, калай карайсыз, жеделхат жазуга колым бармай 
тур, сейлесюм де келмей тур. Бармасак, тиыш жатайык, 
ейтпесе, б»зд«н жаман «Нивамен» теуекел деп керейж — деп 
батыл шеилмге кел!п турганын айтып, сез сонын маган 
тастады. Мен, жол алые, жалгыз машина, журю тунде 
болатынын айтып, Т1зпнд1 кайыра ез!не устаттым. «Шеш1нген 
судан тайынбас» деген Аллага сыйынып, тауекел дей!к, аруак 
жар болсын! Машинаны дайындатып алып, жол берсе, сагат 
8-де ж урт кетей1к, жолда Зейнолла дайын отыр — дел, 
тиянакты шеш!мге келд|.

Кун уясына отыра бастаган шакта кызыл курен арайлы 
кун саулес1не шомыла малынып турган Бабам мазарына 
«Царажумактын» иыгынан токтап. дуга багыштап, руксаталып, 
Алла жол бере кер деп, елем Мухтарынын ауылына аттанып 
кеттж. Зейнолла болса, Мухтар данасынын 100 жылдык 
тойына бармакшы сег1зд!н кешбасшысынын б|р1 рет!нде 
сакадай-сай отыр екен. Кепке дайындалган мол дастарханнан, 
кеп адамша култ ойнай отырып, аукаттанып алып, тунп сагат 
онда, той басталуга 12 сагат калганда, касиетп Шабанбай 
ауылынан улылар ел1не, Мухтардын туган жер1не басталгак 
сапарымызды ары карай жалгастыруга Алла деп атк-' 
отырдык.

158



Кызыларай, Туысцан булак,, Жамбыл-Аппаз, Каргайлы, 
Кентвбе Бацты, Догалан, Абыралы, Двгелен. Медеу, Карауыл 
тебе — 24 кыркуйек 1997 жылы тангы сагат 9.30. Касиетп 
Жидебай, сагат 11.00.

Б13 Караганды облысынан келген конактар атанып, Эб)ш 
Кеюлбаев бастаган топка косылып кетпк. Абай-Шэкар1м 
гимаратына тагзым етуге тугырга кетертген бетте, Абай 
кумбез(не юре берюте басшылармен, ел1М!здщ зиялы кауымы 
атанатын гылым, енер тарландарымен бетпе-бет кауышып, 
Улы тойдан соиры (Абай) Улкен той (Мухтар) кутты болсын 
айтыстык. Коиактын алды )шке юрген кезде, Мурат 
(Мухтардын улы) касында орта бойлы, дембелше келген 
аккуба Ж1ПТ екеу) елден б е л ж т, Оспаннын кесенеа жак 
бурышка таяй бере маган басын изеп амандаскандай болган 
сон, мен кайыра барып, кол берт жана сэлем бергежмд! 
айттым Осы кезде касындагы ж т т  менщ кайдан келгежмд! 
сурап алып, «Той калай е т т  жатыр, не кердщ^здер. Эрине, 
Абайдьщ тойымен салыстыруга болмайды, Абай — ол Абай 
гой. Мухан — Абайдьщ колканаты гана, б|рак Мухтарсыз Абай 
жок, Абайсыз Мухтар жок» деп, калтасынан кагаз, карындашын 
эз1рлеп. менщ аузымнан не шыкса да жазуга сьщай танытты. 
Мен кысылынкырап турып ойымды кыскаша бтд1рген ед1м... 
Ойдьщ кыска мазмуны сол жылгы «Абай» журналына шыккан 
болатын.

Жолай Зере эже мен Улжан ананын, Шэкер1м кажынын 
акес! КУДайбердшщ зираттарына зиярат е т т , Жидебай 
муражайына келгежм!зде, елдщ алды Абайужмен кауышып. 
кайыра шыгып жаткан кез болатын. 1штен шыгып келе жаткан
5-6 адамдардьщ орта шежнен Акселеу Сейд1мбек бауырымыз 
б1зге узагырак карай берген сон, бурылып, екжш) рет 
сэлемдеспк.

Бул менЩ Акселеу сиякты акиык ой дариясымен уилнил 
рет жузбе-жуз шуйфкелесе амандасуым Б1р1нил кездесу1м(з
1991 жылдын жазында Агыбай батырдын асында «Караменде 
би ауылында» болганы окушынын ойында болар. Будан сонгы 
дидарласуымыз Актогайдын бурынгы «ЖемшЬ, каз!рп Нуркен 
ауылында конак жайлык жагдайда болган ед(к.

Казактын енер жолындагы б|ртуар улдарынын б|р|, кыл "  
каламнын шебер-санлагы Сахи Романный 70 жаска толу тойы
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КурметЖе впер алыбын Актогай сиякты касиетт! де киел| 
топырагына 6 |р аунатып алуга, б(р| — жолбасшы, б 1р! — 
аткосшы болып СейД1мбектщ Акселеу!, Жаканнын Илиясы, 
КашкынныкЖец1С1, Эбштщ (Эз1мбайдьщ) К,абылсаяты Актогай, 
К,ызыларай, Бегазы, Царатал {суретш жщ  туган жер|), 
Токырауын, Жэмил бойына 1997 жылы кантар айынын басында 
келген болатын. 9 кантар кун1 Нуркен Эбд1ров атындагы орта 
мектептщ эсем безенд1ртген кен залынын сахна тержде катар 
отырганымызда Акан 61 рвудI 1здегендей, кабагын сел 
кетерщмрей т у с т  менщ белме карап, ойлангандай рец 
б|лд|рд|. Мен Агыбай тойы туралы кыска айттым

Одан ер1 енпмеж ез! жалгастырып, ос.ыдан ек) кун бурын 
К,арекен басында болгандарын айтып, енпме аягын Баба 
туралы орталык баспада Женютщ елендер1нен баска ештене 
жазылмайтынына токталды. Сол жолы 70-кв толып, халкынын 
ардакты аксакалы атанган Актогайдын ер тулгасы -  Сахига 
жэмш!Л1ктер аргымак М1нг131п, аткосшыларына шапан жауып 
арнау сез жазган ескертюш ютаптар сыйлап, шыгарып салган 
болатын.

СоЛ жолы курметт! конактарга, арнайы шакырсак кол 
жетпейтж ардакты агаларына сый-курмет, кошемет кврсетуде 
мектеп директоры Алма Шеженкызыньщ ттипатына риза 
болган агалары да ак алгыстарына белеп агтанган едг

Уилнил жолыгуымыз айта журуге шёж^реге татырлык сапар 
болгандыктан да болар, Шынгыстауга, улылар ел1не, Абай, 
Шекэр1м. Мухтарлардын юндк каны тамган жер(нв б1здщ келе 
бермейт1Н1М1зд| ескерд! ме, келеек те взамен дел ссылай 
жолыга бермейТ1н 1м1зд| ойлады ма. амандык-саулык 
сурасканнан кейж сол иыгына 1л т  алган суретке тус1рпш 
куралын колына алып, зрл 1-берл1 бурап алды да;

— ЖИттер, мынау казактын касиетп карашанырагы Абай 
1 уйжщ  ауласында йуретке тусежк, мына б|р жерге келе 

калындар — деп, ауланын терж нускады да, е тт  бара жаткан 
жас жИтке: «мынаны шартетш» деп. суретке тус1рпш куралын 
усынды. Сейтт, ез!, Махмут, Зейнолла ушеум1здщ ортамызга 
келт турды. Осы кезде Аканмен бой жагынан шамалас, менщ 
ойыма: «Ш|рк1н, Аканмен ой жагынан да карайлас болса гой. 
Т1ПТ1 уштщ б«р|н берсе канагат» деген жепен ой келдг тети 
киялга шомып.
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Б1рак, дэл осы жолы Абай елжщ, Тобыкты елжщ, Мухтар 
елжщ  «Абай» эпопеясында улылык пен даналыктьщ, 
махаббат пен щкэрл1ктщ, эн мен жырдьщ, талас пен тартыстьщ 
мекеж болган Шьщгыстау. Орда, Архат, Акшокы, Ералы, Тума 
ЬерЛ1, Цаскабулак, Аралтебе, Тышкан. Куилкбай, Акшатау, 
Мукыр, Сарыжал, Шаган, Баканас, Байкошкар, Саяткур, 
Жидебай, Кыдыр, Туйееркеш, Шунай сиякты ата-бабалардьщ 
«аты аунап туп калган, туйеЫ аунап жуп калган» тарих 
самалыньщ туныгынан тына жуткан жайымызга, Аллага тэуба 
деймГз! Бул жайында да тгер1де енпмелеген болатынбыз.

Жидебайдьщ ен' саргылт тарткан кэк майсалы кен 
алкабына алка-котан т т п  тастаган, ана жылгы Абайдын 150 
жылдык мерейтойында бфжин орын алган Уржар ауданыньщ 
Г>'8 12-18 канат акшанкан ордалары мен Абай ауылыньщ ак 
ордалары. Той ауылыньщ дэл терже нплген 18 канат ек» 
.1Кбоз уйдщ б«р1ншI уйже Казакстан Республикасынын 
Мемлекетнк хатшысы Эб1ш Кектбаев бастаган республика 
басшылыгындагы ел азаматтары, халкымыздын кад|р тутар 
эиялылары, улы Муханньщ урпактары шакырылды. Бул 
курметке Актогай ауданыньщ халкы атынан, Караменде би 
урпагы атынан бгздщ бугыбай басшымыз Махмут 
Жарылгапулы ие болды Ырден кейж екжшюне б|зд| той 
дастарханына шакырды. «Ат шаптырым» деп атайтын 
дастархан тержде Алматы, Акмола калаларынан бастап, 
облыстардзн келген конактар, кудай буйырткан тэрден 
Мойнолла екеум1з де орын алдык. Эдеттепдей тойдын б»р«нш1 
кйзеп аска бершш Мухтар Омарханулынын аруагы рухына 
фналыл куран-хатым туЫ ртдК

Улы Муханньщ 100 жылдык дуб1рл1 тойынын еюнил 
к«зепнщ алгашкы бастау сезж б!зд»н тойхана бойынша асаба 
Аргынбекулы Орал кажы Караганды, Актогай, Токырауын 
«щфж толгай келт, Караменде би урпагы деп маган усынды. 
Аила деп шамам келгенше Мухана арнап Актогайлык- 
шрдын сэлемж жетюзт улылардьщ данкы бтктей берт, 
урпактарына амандыкпен бакытты емф н э ст  болсын — 
/нчежмде, отыргандар тандай кагып тамсанбаса да, рахмет 
пигып. кол согып жатты Мен ушж жауапты да улкен мждетп 
и I к.)рып арка-басым кент калган едг Уакыт ж етт той аягы 
мчнганын хабарлап. баскарушымыз Караменде Баба урпагы
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Зияда агамыздан бата сураймыз — деп, дыбыс кушейтмшж 
екжил цайтара усынганда:

«БисмиллаЫ Рахмани Рахим!
Сурасан халкым бата берейж,
Ак журектен ак ттект) тегейж,
Кутты болып улы Мухан тойы,
Алашым, бшктей берсж мерейщ!
Курметп халайык, баршанызды,
Алты Алаштын Теле бидей Бабасынын,
Ис( казактын каз дауысты Казыбектей данасынын. 
Айыр Т1лд1 Эйтеке бидей
Уш жуздж панасынын аруактары желеп-жебей берсж! 
Урпагымыз: Абылайдай казактын т!реп болсын, 
Энет бабадай едтеттщ  журеп болсын!
Жуз жасаган Нысан абыз жасын берсж,
Мамай мен Токтамыстай халкынын береж болсын! 
Караменде бидей аруакты болсын,
Би атадай халкына ардакты болсын!
Айпара анамыздай абырой берт,
Кебей бидей ойлы да салмакты болсын! 
Ыргызбайдай урпакты, улысты болсын! 
©скенбайдай ернеюп, ер1ст1 болсын!
Кунекендей абырой, атак катар берт,
Адамзаттын Абайындай келюЛ болсын!
Зере ежем1здей сеупегп болсын.
Эуез т р !м 1здей эулегп болсын,
Нысан абыз еулие жебеп-желеп,
Оразбай атасындай дэулетп болсын!
Абайдай асыл касиетпн кесем! болсын, 
Шекер1мдей терен ойдын шешеж болсын,
Казакты жер жузже аскактаткан, 4
Мухтардай мангаз туган кешел! болсын!
АллаЬу акбар!» — айтып, журепмде кептен 

туш нделт, кемрепмде кептен жинакталып журген т!лепмд| 
айтып аруактар касиетже кецлре кер — деп, бас ид1м.

©лем тойына айналган Абай тойына курметл конак болып 
келген ЮНЕСКО-ньщ бас директоры Федерико Майордын 
«Бук1л елемд) ттренткен Шынгысхан ескер!не казактын осы
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сайын даласында алгаш тоскауыл койылган болатын. Ал, сол 
дала болганда, Евразиянын к ж д т  болып табылатын 
Шыцгыстауда еыирге келген Абай каНарлы хан кылыштьщ 
жуз!мен багындыра алмаган элемд! каламмен, сез куд^реимен 
жаулап алды» деген. Осы б)р багалы сез! — Абай дуниесшщ 
алтын эбд|рес(Н1н кттж  ашып, ш ждеп гауЬарын элемге шашу 
гып шашкан Улы Мухтарга да, Абай элемжж алтын булагынан 
Кана сусындаган Шэкер1м кажыга да ортак

1998 жыл Шэкэр|м Кудайбердиевтщ кеэепне тиген даналар 
мерекесжж уиднш! жылы. Шэкэр1м кажынын 140 жылдык 
мерейтойы бурынгы Шымгыстау, бупнг! Абай ауданынын 70 
жылдык тойымен туспа-тус келгенд1ктвн, Абайлыктар ею тойды 
61р1гт тойлауга уйгарысып, тойдын 28-29 тамызда ететМ  
туралы Актогайга жеделхат ж1берген-д|.

Тойга аудан бойынша ер ауылдан эюлдер Ж1б е р т т ,  ел 
болып уйымдасып бару туралы аудан еюмжщ улкен шарасы 
бойынша, туптеп келгенде тойга катысу — Жидебай батыр 
урпагы, Актогайдын абыройы мен намысын колдан бермейтж 
вм1р мектебжщ естн енбекпен ашып, бакытын енбектен тапкан, 
халкы курметлен «Сэкен» атап кеткен С ейтханны н 
Сейд|галиы, аудан депутттары мэслихатынын хатшысы 
Жарылгаптын Махмуты, аудан эюмжщ орынбасары, аруакты 
Айтбай баба урпагы Эбд1гулдын Сагаты тертеу1М1здщ 
енш1м1згв тиген болатын Той десе табигаты турлен!п сала 
беретж Шьщгыстау вн'Р* бугжде ерекше нурга малынып, 
Акжар ©лкес! акшанкан уйге толган. Карауыл-Жидебай арасы 
ерекше шаттык пен эн мен куйге бвленген. «Ерекше» деп 
еншцгей айтуымыздын да тарихи мэж бар. Бул влке жеттске 
гарта жыл вз! турсын, ел!пнен де кэз жазып калган, дарыны 
гупл атын атаудан калган Шэкэр1мдей данасымен дарынымен 
кайта табысып, тун^ыш рет 140 жылдык мерейтойын тойлау 
бакытына ие болып отыр.

Б)3 де Абайлыктардыи куанышына Актогай халкынын 
атынан ортактасканымызды — ем1р1м1здщ «тэуба» дейт1н Мр 
('вТ1 деп багалап, ем1рге ортамызга кайта оралган |||он**|||м 
кажынын даикы жогарылай берсж д едк

Б1ЗД1, Актогайлык тертвуд! терт рулы вп колтндяй, < ми*и 
дагынын батыры Зэкария Бел1баев атындшы к«ншн|* икни I"

' -(лген Архаттыктарга белген болатын Архш 1М|<ж1н ц П ж ш и
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бай, шурайлы, орман-тогайлы, мелд|'рсулы Кола кел1не куятын 
езендер басын Архат тауынын саялы салк,ын булактарынан 
алады. Семей ен1рждеп «Кус базары» атанган Аймак кел) 
жене бар.

Курметп окушы, кер1кт| Архат аймагы бурын естерщ|эге 
салгандай, «Жаушы», «Атаманньщ акыры»1 кинофильмдер1нен 
ойларьщызда болар.

Архат Улы Отан согысындагы З.Бел1баев, С.Бекбосынов 
сиякты Совет Одагынын Батырларыньщ'г Б.Эбжанов,
О Цазанбаев, Болат Багдатов, Р.«;асымжанов сиякты Ецбек 
Ерлержщ Отаны. Ауыл агасы Кемербайдын Амантайы — ел 
баскаруда, халыкка кызмет жасауда Шыигыстау топырагыныц 
асыл енегесж бойына сщ|рген сепз кырлы. терен сырлы 
азаматтардын б|р|

Жогаргы Арха г туралы эцпмеж конактарды таныстыру 
кезжде Амантай акынга жакын шебер ой ернепмен 613 
жазганнан элде кайда кен баяндай келт:

— Мынау, ездер1Н13ге жете отырган палуан шалые 
Ж1Г1Т1М13 Архаттьщ атакты шопаны, С о ци ал и ст  Енбек Ер|. 
кезжде СССР Жогаргы Советжщ депутаты болган Болат 
Багдатов деген бауырларыныз. «Бай бастас, кедей — мунлас» 
деген, ез1 де Секен ерттесжщ  он ПзесЖе суйеу-тиянак бола 
отырыпты гой — дей бергенде, бейге атындай езт-калж ак 
десе, делебеЫ козатын дегб1рс13Д1гЫе басып — Я. дурыс 
айтасыз, «балыкшыны балыкшы кундж жерден таниды» деген. 
Бекеннщ эр тте с  екенж суйеу-тиянак бола отырганынан 
емес, кимелей-суйкене отырганынан ангарып ед(м, — дегенде, 
отырган елде кулюден шек жок. Секеннщ олай дейтжг эрштеа 
езжен бой жагынан карайлас та, дене 6 |Т1М1 жагынан 
сеМ(ЗД1ктен оралымсыздау болатын.

Будан аргы энпме-езт барысында еткен ем1рден де бупнп 
кун бшгжде де терезес! тен кос батыр Караганды, Семейден 
б|рге аттанып, Казакстан, кешеп Одак келемж, т т т ! шет 
мемлекеттерже де сапар шег1п жиган-тергендерж ортага 
салып, таразы басын алма-кезек ауыстырып отырды. Секен 
болса, Болаттын аккен^л ангалдыгынын андысын андып 
отырып, енпмеж бастатып койып, ортасына келгенде алдынан 
орап шыгып, менерже келлре корытып, езЫ м ен елд| 
дуылдатып алады. Абайлыктардын атадан келе жаткан
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дэстурл! салты бойынша курметл конактарды той иесжщ ак 
К ■ ордасынан дем ауыз типзу — тойдын сыйлы шагы.

Эрщеп, отызыншы жылдар басындагы Баканас бойынан 
курылган алгашкы «Б1рл1К» коммунасы, «Б1рл|к» ужымшары, 
«Б!рлт» кеншары, бупнде «Шэкэр1м» ауылы атанган Баканас 
внф| лккен сепз канат Швкэр1м ордасына 40-тан астам конак 
жиналган. К,онактарды осы шаруашылыкты кеп жылдар 
баскарып коле жаткан б т п р  басшы, алгыр ойлы Сайлау 
Кешкеулы 031 карсы алып, отыратын орнымызга дейж 
ж тттерже атап тапсырып жатты.

Цонактарга апгашкы арнау-таныстыру сезж алган Сайлау:
- КурметЛ конактар. Шэкэр|м ауылына, Шэкар1м уйЖе, 

!<,эжынын 140 жаска толу тойына кош келтаздер! Тойларьщыз 
кутты болсын! К0Н1Л1М13Д1Н ак тер1нен шыккан асыл леб^здер 
мен кажы шаиырагыньщ киел! дастарханындагы касиетл 
ырымдар ездерж^зге гана арналады

Бупнп той — улкен той. Улы Абайдын 150 жылдык, Улы 
Мухтардын 100 жылдык мерейтойларынын тай каэанын 
тасытып, кемелже келлрген той — бул той. Дел бугжп тойга 
дейж Абай мен Мухтардын ортасында Шэкар1м орны узак 
жылдар иеоз турганы, Шекер|м!н 1здеген халкынын зарыгуын 
тугызган ауыр кундер артта калып, бупн вшкежм 1з жанып, 
елген1М13 л р т т .  Абай, Шэкер1м, Мухтар деп тен аталган — 
толыскандык тойларыныз тагы да кутты болсын!— деп, танысу 
рес1мж аяктады. Сайлаудыи сезже одан эр| жан бере 
жалгастырган Абай елжщ акиык каламгер! Кемен Ораэалин 
агамыз конактарды ыстык леб1збен куттыктай келт:

~~ К,азак едебиелнщ кара шанырагы Шынгыстау елжде 
узак уакыттан бер!, жана Сайлау айткандай, Абай мен 
Мухтардын арасы уж рейт бос турганы акикат. Алланын ез! 
осы улы уш адамды б»р жерден, б!р ауылдан дуниеге 
келЛрудщ ез) — Шынгыстаулыктарды аскак сез^мге белеп 
келед|. Шекер|м кажыдан кез жазып калган кеп жылдарды, 
Мухтар ага келген сайын ауыл адамдары «Шекер1мнщ 
жумысына неге араласпайсыз, оньщ катарга косылар уакыты 
бар ма?» дейлн. Сонда Мухтар ага: «Ш9кер1м журттын медеу- 
уйеу!нс1з-ак езж-ез1 актай алатын адам Абай агамыз: «0лд( 

деуге сия ма, айтындаршы, елмейтугын артына сез 
калдырган» деген жок па, уакыты жеткенде келед|, кулжздер»
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дейты. Не деген даналык, не деген керегендк. Улыдан калган 
улы сез — куткен кундер1ч1з — тойларычыз кутты болсын, 
балаларым, бауырларым! — деген едг

Дам устжде е ц п м е - д у к е н  арасында Сайлау бауырымыз 
Мемлекетпк делегацияныц 12 мушеЫжч б|р| болып, Куба 
мемлекетже барып кайтканда Актогайга Бабасынын басына 
б!р барып селем бере алмай жургенж айтып, «Кеипре гер 
Баба» деп, б^зден де кеилр|м етжгендей болды Осы сэтте 
мен де сезге араласып:

— Бабаларьщыз «келмейд!» деп екпелеп жаткан жок 
шыгар, «Кермед1м» деп сагыныл жаткан шыгар — дед1м

—- КУДай каяаса; ойымды кептен мазапап журген мждет)м
— деп, Сайлау б1зге карады. Ыз де карап калмай б»р ауыздан 
«Кутем13, кудай каласа» дед|к. Сейд!гали болса, ежелп 
жуйрктюнв, жаны жомарттыгына басып:

— Карекеин(и агасы, акылдасы Жидебай батыр ауылынан 
дам тататындарыцызды естер!и1зге ерте салдым, Алла каласа
— деп, Сайлаудыч колын кысты

Кос тойдыч салтанатты жиналысында Актогай, Токырауын 
халкынын Швкер1мге деген суйюпениилжпен жолдаган журек 
селемж, тарихи елкежч еркендеп есе беруже деген тте к  
сэлемЫ тереч теб1режспен жетк1зген Махмуттыч сезж зал 
толган халык ерекше ынтамен куаттап, «рахмет» жаудырып 
жатты Аудандык а ю м ш тк  атынан улылар елж 1н улагатты 
урпактарын кос мерекеамен куттыктаган Сагат Абайлыктарды 
осы жылдыч кыркуйек айыныч ортасында ететж Алаштыч 
уш арысы — Элихан Бекейхан, Жакып Акбайулы, Ермеклч 
0Л1Мханына арналган тучгыш ескертк1шт1ч ашылу тойына 
шакырып, бупнП тойга арналган шашу, тарту-таралгысын 
табыс егп .

Бул кунде б^здер тер1м1здеп Шекер!м сурет1 салынган
I ктемге карап кажыныч рухына кунде ертемен салемдест, 

тагзым етем13 К,°с алып — Абай мен Мухтар Шьщгыстыч 
солтуопк шыгысы Каскабулакта дуниеге келсе, ушжш? алып 
Шыч^ыстычсыртындагы Байкошкар езежжч бойындагы Каным 
булагында дуние есИн ашкан. К,аным — Шьщгыс сыртындагы 
мол сулы, кеч жайлау — Кунанбайдьщ улкеж Кудайберд1жч 
жайлауы.

Ал, бастапкы «Б<рл1к» ке й т п  Шэкэр1м кечшарыныч
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орталыгы Мукыр езежнщ бойында да, жайлауы Каным елкесг 
Шекер1М ауылы — тек кажы атымен гана эйпл! емес, талай 
ецбек, енер тарландарына да кутты коныс. Шынгыс Эз1м6аев, 
Султан Байбелов, Оразгали К,азанбаев, Оразбек Табаев 
сиякты С оци али ст  Енбек Ерлер| осы кеншардан шыккан.

Республикадагы атакты педагог, Социалисток Енбек Ер< 
Жакия Шайжужсов — осы ауылдын ту леп. Казактын «Агаш 
аяк» энжщ орындаушысы, иеа, эр| акын, ер| энил, ер| сазгер 
Бержбол Кепенулы ею аягына ею баканды байлап алып, бшкте 
журт эн салган, 99 енер иеа атанган цирк енержщ карлыгашы, 
Шекар1м ауылынын тулеП.

1998 жылдын кыркуйек айынын ортасында Актогай 
гопырагы, Токырауын бойы дуб1рлеткен улкен той етюзт, алыс- 
жакында журген Актогайлык тумалардын казак елж ж  ®Р 
туктржен шакырылган курмегп конактардын басын коскан 
болатын. Той Актогай ауданынын тусау кесерже, емнилден 
Казак елжщ теуелаздИ жолындагы курестИ кесемдер!, ейпл! 
когам кайраткерлер1, Алаштын уш арысы Элихан Бекейхан, 
Жакып Акбаев, Эл1мхан Ермековтерди ескертмшжИ ашылу 
рэс1М1не, уцлнилден Э.Бекейхан атындагы казак орта мектебжщ 
70 жылдыгына, аудандык «Токырауын тынысы» газет)жн 60 
жылдыгына арналган. Акикатына келгенде той аттарына сай 
дуб^рлеткен улкен той болып егп.

Алдын ала естерщ*зде болар, Казак елжщ  теуелаздИ 
жолындагы курес кесемдер!, вйг«л» когам кайраткерлер!, 
Алаштын уш арысы: Э.Бекейханов, 6 л1мхан Ермеков, Жакып 
мырза Акбаевтардын ем1рге кайта оралып, халкымен кауышу 
курметже 1992 жылы той еткен болатын.

Бупнп кеп тойдын ерекшелю, — улкен де, белекшелИ
— Казактын мандайына б^ткен мактанышы, Актогайдан шыккан 
уш арысына б у кт  ел!м1зде б|р1нил болып, тагы да, туган 
жерлер! Актогайында ескертюш орнатылуы.

«Суйерлк улын болса, сен суй» деп, улы Абай дел 
осындай Алаштын уш арысын, сирек туар шок жулдыздарын 
айтканы анык. Тойдын осындай жарк еткен жаналыгынан да 
болар, арнайы шакырылган конактар Казак жержщ туктр - 
туктр1нен, шет елдерден, Тэшкен, Еншкек, Москва, Санк- 
Петербургтен т.б. |р| калалардан кептеп жиналган болатын.

Актогай десе ала-бетен алан кентмен отыратын Абай
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елжщ азаматтарын ею ел арасындагы «Алтын кепфдщ» 
атасы, халкынын аса кадфл! акылшысы, агасы Рымкан 
Рабдоллаулы ез1 бастап келген болатын. Рекен аткосшы- 
некерлерж де «Б|реу| жуз ю с т к т з »  дейтж Бежей ауылынын 
жшттерждей «сен тур — мен атайынньщ» тура езжен <р'|ктеп 
алган екен.

Р а к ы м б а й у л ы  С ейф олла  — аудан эюмжщ  бфжил 
орынбасары, руы Жуантаяк Токтамыс батырдын урпагы, 
Актогай топырагына еюнил рет жолы туст  отыр.

С а р м ы р з а у л ы  Мвделбек — аудандык шаруашылык 
басшысы, Кенпрбай би, Бвжей урпагы Царауыл мен Актогай 
арасыньщ «Алтын кепфжщ» аркауын колымен койган, сонау
1992 жылдан бер|' ею еп арасын шан кылган, енегел! ютщ 
уйткысы.

Кешкеулы Сайлау — «Бфп!к» шаруашылыгыньщ вюм!. 
кешеп Шекар1м атындагы кеншардьщ директоры, Кекше 
тобыктысы упы Абайдьщ шеюрТ!, жан с е р т  Кекбай акын 
Жанатайульщьщ урпагы. вз1 де акынга берпс!з. ата данкына 
сай абырой иес!. КаРаменДв бабасын вз! де сатынып, 
Актогайга алгаш квлу).

Ке нж еб е кул ы  Мурат — Жидебай музей-корыгыньщ 
директоры. Буган дейж аудан басшылыгында тер теккен, 
халкына камкор журекпен енбек еткен улылар влЫщ атагына 
сай азаматы.

К в м е р б а й у л ы  А м антай  — Архат ауылыньщ эюм), 
Токтамыс батырдын урпагы. Актогай-Карауыл а^айындар 
«Алтын кетржщ» юлтж устаушылардьщ алгашкысы. Даналар 
елкесжщ дарынды перзентжщ бф|.

Кусман Т1леуберд!улы — аудан орталыгы КаРаУыл 
селосыньщ ЭК1М1. Шьщгыстау елжщ улИл! енегеане сусындай 
ескен кеюреп шеж1ре, талаптьщ тулпарын ерте ауыздыктаган 
азамат.

Ахат болса — курметт! бауырлардьщ жасы юил жолы 
улкен тулеп ушкан бала б ур кт . Абай ел1нен Токырауын 
жер1не, Караменде Би бабасына дуга багыштай келген уцлшН 
урпак.

Атасы: 92 жасар Эбейнщ Шэюр1 1992 жылы Абай-Актогай 
арасына «Аптыи кетр» ашып, ею жуз жылдан астам уакьп 
алшактаган агайын арасын кауыштырып кетсе, зкелерг
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Меделбек пен Жакан ата салган ак жолдын аскактыгынын 
абыройын урпагына жалгастырып жатса, Ахат баламыз 
алдынгылардьщ асыл мураларын антпен кабылдап, келер 
урпагына есиетпен усынар улагат иес1 атанарын уакыт ел1- 
ак керсетерше сежм мол.

Дел осыдан ею жыл бурын 1996 жылы тамыз айында Абай 
ел|не Би атасыньщ (Кенпрбай) 260 жылдык мерейтойына, 
алкзлы асына Токырауын бойынан куралган агайындар тобын 
«Алтын кешрдщ» Актогайдагы атасынын немерес) Байыз 
Зиядаулы бастап барып, (топ курамы Мырзагалы, Тунгышбай, 
Амангелд! жене Зияда), Караменде бабасынын жолдаган 
сэлемш жетюзИ кулпытас койганы ойларьщызда шыгар. 
Байыздын домбырага коскан, жуан да емес сызылган жщ^шке 
де емес, есем коныр ужмен «Келтенщ жоктауын» кужренте 
салган эж  Акжар аспанында, Карауыл койнауында менНге 
кыска гумырынын ел1не деген ескертюилндей болып калыктап 
калган ед|.

Ардакты агайындар ауылдан шыккан атбасын Акжарыкка 
лреп, Сайлау мен Кенжебект! Бабасынын басына дуга уйытып, 
топырагын июкетт, актыктарын байлаган болатын. Конактар 
соп кун1 Жемилнщ киел! топырагына табандары тит, Жидебай, 
Жалантес батырлардын Караменде Би урпактары ест-енген 
аруакты ауылга курмегп мейман болган-тын.

Абай епше дам жазып, 613 барган сайын, Алла жол берт. 
ездер! келген сайын Меделбек бастаган бауырларымыздьщ 
айтар жалгыз буйымтайлары сары алтындай саргая сакталып 
келе жаткан едь Ол, «Агамыз» деп жылы журектершщ 
тукп1р1не бежмдей атап кеткен б1здщ карашаныракка арнайы 
сэлем беру. Б1рде агайындарды «Туыскан булакка» шыгарып 
салып отырганда, Меделбек:

— КУРметт!, ак журект1, кен п е й т д | ек|, жактын 
агайындары, тогыскан тагдырымыз —туыстык туб|р| б(р терен 
тамырына кен^нен жайылып, келер буынга улагатты улг1с(мен 
аскак мура болып калды. Бауы бер1к, кутты болсын Алла 
апыстан алыска, урпактан урпакка бойтумар болып тагылсын, 
журектерже

Ырак. келген сайын Агамызды уэдеге белеп, сагынтм 
кугпре келем13. Егер, «жаман айтпай, жаксы жок» догвн 
Агамыз «олай-пулай» болып кетсе, мынасы к)м, анасы к!м
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деп сурап жатсак, «Куырдактын улкеж туйе сойганда» деген 
сол бола ма деп коркамын — деп кепилл1кке ой тастай 
сейлеген ед(.

Анадагы Шекер1м кажынын 140 жылдык тойында журеп 
жомарт, дастарханы дархан Секен (Сейдкали) 
Абайлыктардыи берж болмаса да, б1раэын береке дарыган, 
кут конган жазирасы — Жалаиашына конакка шакырганы жене 
бар.

Аруактар ауылына Абай елшен келген кад(рл1 
меймандарды ту бие сойып, ат шаптырып карсы алмасак та, 
тай сойып, агайындык ак журектен жарылып кош алдык.

Улылар ел1нен келген курмегп меймандарды аруакты 
ауылдьщ азаматтары жапырлай кел!п селем б е р т . 
кошаметтей ж ур т  шыгарып салган сетк

Актогай шалкып жаткан ырыс далам,
ЕнбекиЛл ел! колга ту устаган.
Сэжмен Кулештардыи сеулеттежп,
Эжмен Манарбектщ тыныстаган.

Гул-гулдей жайнай бер, Актогайым,
Булбулдай сайрай бер. Актогайым!
Атынды айтып мактанайын.
Алтын беек — Актогайым! — деген есем еннщ 

еувжне уласып ардакты агайындар ен канатында Актогайдан 
Шыигыстауга калыктай бара жаткан едг Секеи болса, 
Бабалардан калган «Эл1 келген алып та жыгады, шалып та 
жыгады» деген мерген сездщ кейлепн кигендтне багып, 
кад|рЛ1 конактарын Жалаиашына апармай-ак, Актогайдын 
Жосалысынын кен койнауындагы той ауылынын шыгыс жак 
онаша шет1нен Декен екеу! 6 канат ак ордаларын т !гт  карсы 
алган болатын.

Ею кун тер| курмегп конактан босамаган Декеннщ ак 
босагасынын е с т  селем беруш1лерден б|р сетке жабылмаган 
ед|.

Конактарын аттандырар алдында Секен сезд| Кеюмбек 
Салыковтын Мериямына арнаган:

Сежм1м берк сенгенге,
Жаксы гой М1незщ табынар.
Сагынган досым келгенде,
Сактаганын табылар — деген еленш езж ж  Декежне
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арнай бастап, агасы Рымкан аксакалга ат м ж п зт  жатканди 
Двкен болса, Сайлаудьщ «Волгасына» калы юлам жауып, 
кудаларыньщ калгандарыньщ иыктарына шапан 1Л«п:

— Ат мжген ардакты агамыз аруакты аталыкка ж етт, 
улагатты баталы болсын. Аяулы азаматтарыма ардакты 
аганьщ жолын берт, халыктьщ ак алгысы аялай берсж! — 
деген аналык ак т те п н  алдарына жайып салды.

Абайлыктардыи атадан калган енегел! дестурлержщ б|р|
— жасы улкен кария-аксакалдарга, ару-ежелерге аралап журт 
арнайы селем беру, амандык-саулыктарын бЫ п, к»шт1к 
ттипат керсету. Бул дестур, улкенге селем беру ис1 казакка 
тен касиет. Б1здщ Актогай ен1р1, еШ де ата дестурден 
алдарына жан сала коймайтыны Аллага аян.

Рымхан аксакал бастаган Мусабай, Кекше, Кулык 
урпактары аудан карияларына селемдесе аралап жургенде, 
кезек 93 жасар Сежлбек аксакалд1К1не келгенде, тесепнде 
жантайып жаткан кулан суйек, кырандай сергек данагей екем!з 
кжкше каргып турып, бауырларыныи кушагыма алма-кезек 
оралып жатты.

Амандык-саулык сурасып, сагыныш маукы басыпганнан 
кейж, конактар уй иеанен руксатсураганда, Секеи кулагыныи 
ауырлау естуже карамастан,

— Бауырларым, балаларым, барлыгыиа рахмет! Сендерге 
аруак риза, аруак риза болса, б«р Алла да риза шыгар. 
©йткеж, Алланыи пендеане мынау фени дуниеде айтар 
уагызы — Б1рл1к, сыйласымдык- Рыспетек бабадан туган уш 
агайындыньщ |ргелер| белЫгел! жет! ата болган ед|. Токсан 
жыл ем1р1мде мундай агайындык ара катынас болганын 
кергежм де жок, «болып ед|» дегенд! ест1гежм де жок. Мен1и 
сендерге берер руксатым жок, бупн менщ касымда 
боласыидар. Сендер енд| кайта айналып келгенше, мен де 
Эл)мхан мен Сетбектщ кастарына журт аударатын шыгармын
— деп к°с курбысын еске ала езтдеп  койып, конактарын 
терге оздырды.

Кеудеа шеж1ре алтын сандык — Секеи улылар булагыним 
Кана сусындаган Рекеи е"кеу| энпме изпнж алма-кезек алысып,
< уракка жауалты кезек кайтарысып, кызу енпме-дукпнмпн 
кыркуйектщ узак тунж келер куннщ атар танына таяп Гырми 
дамылдаган.
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Келесп куж  аттанар алдында Рекен Сейтбек агасыНан 
руксат сурап, кен*л1ндеп ризашылыкка толы рахметЖ айта 
келт, вкел1к журек туйжж келж баласы Разизага арнап:

— Карагым, Разиза, мынау к а с и е г п  кара 
шанырагымыздьщ естнен терже дейж бабалар ис( анкып 
тур екен, босагасынан шанырагына дейж бакыт-дэулет 
шалкып тур екен,. Аллага шуюр! Экем1зд| Пайгамбар 
сипатында сактап, пер1штел1К сымбатында баптап отырган 
перзенгпк енбегще в ке л к  журепмнен размет айтып, 
басымды иемж. Рахмет, Балапан!

Мынау — млем, ктем  емес, бул — б|р кездеп Улы би 
мен улкен Би (Караменде мен Кенпрбай) отырган 
Шынгыстаудьщтекеметтей жерг 6 кем1збен б(рге табандарына 
басындар Ем аруак жебеп-желей берсж, АллаЬу акбар — 
деп Разиза мен Манагулдын мандайынан суйдг

Жол болсын айткан Секеннщ ак батасымен агайындар 
елге беттеп атганган кезде, шыгарып салушылардын алды 
«Каражумак» кайкацына (лжкен едг Аксораннын эулиесжщ 
кен койнауы, карагай-кайын. терек-талга мекен болган ну 
орманы ем жактагы агайындардын азт-калж ак араласкан 
ак журектерден агытылган ак т 1лектермен ауелеткен эсем 
ауендер|не бепп тагы да кош-кош айтып, ак жол т1леп тургандай 
ед|. Ыз де, Алладан келеЫ кездескенше кун жаксы болгай 
деп Т1леп, кош айтыстык

Бупнп ага урпак, б1здщ енш1м1зге тиген кешеп деп аталган 
заманда кесем ойлы шешен билерд! ею жуздк алаколды, 
жемкор е т т ,  батырларды аусар, урда жык, батуасыз, 
тасжурек, мей|р1маз е т т  керсету — етек алганын ешмм де 
бекерге шыгара алмайды.

«.азакстаннын кен байтак кепнде егемендктщ кек байрагы 
желб1р|гел1 атакты-атакты билердж аруактарына арналып ас 
берМп, тблыскан жасына той е т м з т т , аруак та риза, урпак 
та риза болса, ел коргаган ерен ерлер1не, жер коргаган данкты 
батырларына м э н п л к  ескертюш орнатып, еЫмдерж ел 
журепнде гумырлыкка калдырып, дуб1рл! думандар етюзт, 
аруактын рухтарына перзентплЫ карыздарлыкпен бас июде 

Дегенмен, тарих кецмнщ шубырынды сокпагы б1зге, 
урпакка елшеус1з кеп салихалы шеж1ренщ сарынын ангартады. 
Тарихта топтанып, халык жадынан кемесюлене бастаган

172



бабалар, даналар, батырлар мен баЬадурлер каншама!
Дэл осындай, санамызда саргая бастаган Шепрулы 

Мэнжкул батыр — сол асыл тулгалардын б«р| болатын 
Даданньщ Асанынан — Есенбацты, одан Ебесю (Цуланшы), 
одан Шагырбай, одан Маныбай, одан Царжау, одан Шепр 
Шепрден — Менж1гул батыр,

1999 жылы 21 тамызда урпактары: Исаныи Ахмелнщ 
Свйтханы (Алматы), Суршанын Кебеж, Бабактын Семен 
Бекмаганбеттщ Э бдкеш жщ  Кебен, Куаты, Буланбайдын 
Нурмаганбетшщ К,анагаты, Рысбайдын АманбепнЩ 
К,ордабайы, К,алидын Сапарбепнщ Орынбайы, Битусттщ  
Айтпайынын Жайлауы, Сарымсактьщ Куанышбепнж Саржаны 
(тагы-тагы кептеген батырлар урпактарыныи аттарын атауга 
м ум кж дк болмагандыктан, кеш!р1м сураймын) халыктын 
колдауымвн ата мекеж Орта Дересшде «Исанын 
Торангысында» жиырмадан астам кшз уй т1гтт, ат шаптырып, 
ас бердК Мэнж1гул батырга ерекше сэулетпен койылган 
кулпытастьщ ашылу салтанатында алгашкы сез кезепн алып, 
«Баба урпактарынан Батыр рухына Алладан рахмет, 
пайгамбардан шапагат буйырсын. кулпытасьщ нурга толсын!» 
дей ке лт, Батыр аруагын сыйлаган урпактарына рахмет 
айткан ед1М Батыр бабанын Жэннаттан турагы болсын, 
баршамызды аруагы жебей берсж!

©ткен адам болады кезден таса,
© Л Д 1 - 9 Ш Л ,  о н ы  ешюм ойламаса.
Ол кетседе, белг!с» жогалмайды,
Керектюж ескерт умытласа.

Швкэр/м к,ажы.
Адам ата - Хауа анадан тараган Адамзат аты Алланын 

кулына улкен-милсте, ак-карасына, жаксы-жаманына 
карамастан, фэни дуниедеп Кудай-тагала жаратканнын бэр| 
ортак болганындай, Баки дуниедеп Алланын кузырындагыньщ 
да аруак ушж бэр1не ортактыгы — шаригаттан мэл1м, юмн1и 
орны жумакта, юмнщ орны тозакта — ол жаратушы жал»ы:1 
Хактын эм|р1нде.

Жаратылыстан бер| жалгасып келе жаткан адамзн! 
урпагына аруак ортак Урпак болмаса, аруак та болмайтыны 
габигат кагидасы. Шэкэр1м кажы айткандай, «©лд|-вшт1, оны 
еишм ойламаса, кереклсж ескерт умытласа*. Аруакм .1
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кастерлеп, еске алу — ер туйЫкт! урпактьщ Ата-Ана ушж 
Алла алдындагы перзенгпк парызы. ©йткеш, езщ де ертен 
аруакка айналып, аманатын урпагында калары — 
жаратылыстын жазуы.

Урпак менгу ртппнщ  кара туш сырылып, имандылык 
и)р1мдержщ ак таны атканнан бер| касиегН казак жержде 
Ислам куД'ретжщ улы жаратушысы Алла эм!рж мойындап, 
аткарылып жаткан улкен енегел! ютерге Актогай елжщ, аруак 
сыйлаган урпактарыньщ улеа еишмнен де кем емес.

Улы Бабаларга, дулыгалы батырларга, аскак арыстарга 
бершш жаткан алкалы астар, торкалы тойлар, кекке таласкан 
кумбездер, нурлы кулпытастар бер|-бер| аруак ушж,

Казак бурнагы еткен бабалардан кешеп еткен ата- 
аналарга жеткен мусылмандык шаригаттык шырагын алгаш 
Актогай тежрепнде де жаркырата бастаган урпактардьщ ата- 
ана парызын ойлаган енегел! жумыстары, улпл! урдютер! 
урпакка ой тастаган 1стер| бвр1м13Д1 куантады.

1999 - 2001 жж.
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