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1644-1700, 1682-1789, 1750-1813,
БЕРІСІ АҚТӨБЕ МЕН АТЫРАУДАН, ӘРІСІ МАҢҒЫСТАУДАН, ҚАРА- 
ҒАНДЫ МЕН ОРАЛДАН... ТАЛАЙ ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫНЫҢ БАСЫН 
ҚОСУҒА СЕБЕПКЕР БОЛҒАН АТА-БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ ДҮНИЕ 
ЕСІГІН АШҚАН ШАҚТАРЫ МЕН ЖАЛҒАН ДҮНИЕДЕН КӨШКЕН МЕ- 
ЗЕТТЕРІ, БІРДЕ ШАМАМЕН ЖОБАЛАҒАНДА, БІРДЕ ЕМІС-ЕМІС 
ТАСҚА БАСЫЛҒАН ДЕРЕКТЕРМЕН КЕСКІНДЕГЕНДЕ. МІНЕ, ОСЫН- 
ДАЙ-ОСЫНДАЙ ЖЫЛДАРМЕН ТАҢБАЛАНҒАН ЕКЕН 
МЫНА 2012 ЖЫЛДЫҢ ҚЫРҚАСЫНАН ҚАРАҒАН ШАҚТА, КӨП БОЛ- 
СА ТОҚСАННАН АСЫП ЖЫҒЫЛАТЫН АЖАЛДЫ ПЕНДЕЛЕР ҮШІН, 
БҰЛ ТЫМ ҚЫРУАР УАҚЫТ СОЛ ҚЫРУАР УАҚЫТТАН БЕРІ ОСЫ 
ЕРЕК ТУҒАН АСЫЛ НӘСІЛДЕРІМІЗДІҢ БІЗДІҢ ЖАДЫМЫЗДА ЖАҢ- 
ҒЫРМАҒАН КЕЗІ ЖӘНЕ ЖОҚ.

Ықыпас 
жаңБыры
Өткен сенбі күмі Ұлы Жөм бойын- 

дагы Кең Жылой өңіріне, Бақашы 
қорымына табаны тигендер ата- 
бабаларымыз ерекше мейірімге 
лайықтылар екендігіне тагы бір төнті 
болды.

Біздің біраз өңірлеріміздегі секілді 
бул аймаққа да көптен тамшы там- 
балты. «Көктем келгелі солай еді»,
— деп қояды жолбасшыларымыз- 
дың бірі.

Сол күні шақырайган күн сәулесін 
алашабыр бұлттар әлсін-әлсін көле- 
гейлей берді. әуелі усақ тамшылар 
сіркіреді. сххын жаңбыр жауды.

«Әжібай би, Арал батыр кесенесі 
салынғалы. міне, тоғызыииы рет ас 
беріліп отыр екен Ылғи сол межелі 
кун басталған шақта ауа райы оң 
қабақ таныта қояды. не ми қайнатар 
аптаптың, не ызыңдаған аңьізақ 
желдің берекемізді алған кезі жоқ»,
— дейді көнекөз куәгер.

Тағы бір әңгіме есте қалды: «Был- 
тыр Бекет атаның 260 жылдығына 
арналып Ақмешітте уланасыр ас бе- 
рілгенінен куллі қазақ хабардар ғой. 
Сонда дейміз-ау. пәленбай киіз уй 
тігіліп, пәлен мыңдаған адам жинал- 
ған шақта қатты қобалжыдық. 
Шіліңгір ыстықта жан-жақтан қуйыл- 
ған қонақтарымыз жан қоярға жер 
таба алмайтын шыгар деп мазамыз 
кетті. Жоқ, олай болмады Кун көте- 
ріле кәдімгіше жаңбыр жауып өтті де, 
ауа тазарып. алқал рахаттанып 
қалды. Тус әлетінде ме екең кун қай- 
тадан ыси бастап, борпылдақ ақ то- 
пырақ желпілдегісі келгені сол екен, 
тағы да өткінші жауын төпеп өтті. 
Әнеки. аталарымыздың Алла жебе- 
ген рухының мейірімі сондай ғой».

Қулсарыға тоқтаған пойыздың 
екі өагонынан сауылдап түсе қалға- 
нымызда, вахталық жумысқа келе 
жатқан Абылайдың бул жақтағы ап- 
таптың ерекшелігі туралы айтқан 
әңгімелері ойыма орала қалган еді. 
Вокзал басы, ертеңгілік болған соң 
ба, қоңырсамал есіп турғандай 
көрінді. Аудан орталығынан 17 ша- 
қырым шамасындағы Бақашы қоры- 
мындағы Әжібай би мен Арал батыр 
кесенесіне барғанымызда да вахта- 
шы туыстың айтқан ыстығына және 
урына қоймадық. Жоғарыда айтқа- 
нымыздай. бірер булттар келіп-кетіп 
жүрді, жайлы самал желпіді...

Оянган
Яеректер
Қазақстан Республикасы Тәуел- 

с і з д і г і н і ң  20 жылдығы және «Мәдени 
мура» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында өткізілгелі отырған әулие 
Бекет атаны, оның шәкірті Қулшан 
атаны, Әйтеке мен Әжібай билерді, 
Арад Наурызәлі, Алтай, Ботагөз ба- 
тырларды еске алу асына шақыру 
қағазын алғандарға түсініксіз ештеңе 
де жоқ еді.

«Мединеде — Мухаммед, Түркіс- 
танда — Қожа Ахмет, Маңғыстауда
— Пір Бекет» деген байламға көзі 
тірісінде ие болған ағартушы. батыр. 
қолбасшы, ойшыд сәулетші Бекет 
Атаны әйтпесе осы Бекет атадан 
дәріс алған, Бекет атамыздың өзі 
«Ақмешітке зиярат жасап келушілер 
жолай жиенім Қулшан бейітіне соғып, 
дуға оқып өтсін» деп тапсырған де- 
лінетін, қажылық сапарға әйгілі 
Қунанбаймен бір мезгілде барған 
Қулшан әулиені кім білмейді?!

Қазақ халқының бірлігін нығайтуға 
үлкен үлес қосқан атақты үш бидің 
бірі. мемлекет қайраткері. 25 жасы- 
нан бастап Кіші жүздің бас биі ретін- 
де әуелі Ордабасыда. одан соң 
Күлтөбе мен Ұлытауда жыл сайын

өткізілетін үш жүздің игі жақсылары 
бас қосқан жиындарға турақты қаты- 
сып турған, энциклоледияшылар 
«Жеті жарғыға» «Сүйек қуны», 
«Өнер қүны» баптарын усынғанын 
жазып жүрген Әйтеке би мен сол 
Әйтеке биден бата алғак дереккөз- 
дердің айтуымиа, ақтабан шубырын- 
ды, алқакөл суламадан кейін 
еліміздің батыс өңіріндегі халықтың 
Қаратаудан атамекенге түзеген 
көшін бастап келген, қажет кезде атқа 
мініп, жауға шапқан, Жем, Сағыз 
бойларын қалмақтардан қорғауға 
қатысқақ жүттан аман сақтап қалу 
үшін елін Жайықтың оң жақ бетіне 
көшіргең қазақтың Ресей боданына 
айналмауының қамын ойлап. екі ел 
арасында ара ағайын болғақ орыс 
елшісі А.И.Тевкелев кез келген мәсе- 
леде санасып отырған. жер, жесір, 
қүн дауы тәрізді дау-дамайларды 
шешуде қара қылды қақ жаратын- 
дығымен халық қурметіне бөленген 
Әжібай би туралы деректер де осы 
күні мол кездеседі.

Тәуелсіздіктің елең-алаң шағында 
заңғар жазушымыз Әбіш Кекілбаев 
республикамыздың бас газетінде 
«Әйтеке би» атты қунды дүниесін 
жариялап, онда: «... Алтай мен Тар- 
бағатайды. Ертіс пен Баянауылды 
босатып алуда Бөгенбай мен Қабан- 
бай. Олжабай мен Жасыбай не істе- 
се, Жетісу мен Алатауды қайтарып 
алуда Наурызбай мен Райымбек, бір 
жағы Маңғьістау, бір жағы Еділ мен 
Тобыл аралығындағы уланғайыр 
өлкені қайта иемденуде Жәнібек пен 
Бөкенбай, Есет пен Арад Есек пен 
Әжібай соньі істеді... Сол жылдар- 
дағы күрестердің арқасында ғана 
қазақ елі Атыраудан Аптайға, То- 
былдан Қордайға дейін созылатын 
қазіргі мемлекеттік территориясына 
ие болып отыр. Оны умыту -  бәрін 
умыту. Оны сыйламау -  ештеңені 
сыйламау», — дел жазған болатын

Расын айтсақ, умыттыруға да, 
сыйлатпауға да бағышталған импе- 
риялық пиғылдағы зор әрекеттер 
жасалып-ақ бақты. Бірақ, бағымыз- 
ға қарай, сол жүрттың езі кейін уран- 
ға шығарғандағыдай, «ешкім де 
умытылған жоқ, ештеңе де умытыл- 
ған жоқ».

Көсенөге келу
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Әжібай бидің інісі, жоңғарларға 
қарсы соғыста 10 мыңға дейін жет- 
кен біріккен қолды басқарғаң ерлік- 
тері, айталық, «Сабалақ» дастанын- 
да суреттелгеқ қазақ елінің Ресейге 
бодан болуына қарсылық білдіріп, 
ант беру қужатына қол қоюдан бас 
тартқан Арал батырдың немесе 1791 
жылдан бастап Жайық бойындағы 
орыс-казактарға қарсы қарулы 
әскерді басқарған. Сырым бастаған 
улт-азаттық куреске қатысқан, 
М.П.Вяткиннің Сырым батыр тура- 
лы белгілі еңбегінде молда Абдул 
Фатих Абдул-Салимовтың Орын- 
борға «Кете Наурызәлі, табын Елек- 
бай, Бармақ, беріш Мамынбай, 
Сары, есентемір Мыңбай батыр 500- 
600 адамды жинап. Сырыммен орыс 
шептерін шабуға келісті» деп хабар- 
лағанын баяндайтын туста есімі ата- 
латын Наурызәлі батырдың әйтпе- 
се XVIII ғасырдың алғашқы жарты- 
сындағы қиын-қыстау кезеңде қазақ 
еліндегі саяси оқиғаларға белсене 
араласқан, қалмақтарға қарсы со-

ғыста қол бастаған, тарихи қужат- 
тарда Әбілқайыр хан тапсырмасы- 
мен Орынборға барған елшілер қура- 
мында болғаны таңбаланғаң есімі 
ағылшын суретшісі Джон Кэстль 
жазбаларында аталатық 1742 жылы 
қазақ және қалмақ арасында бір 
урпаққа дейін соғыс ашпау туралы 
бітім жасауға қатысқан Алтай батыр- 
дың қайраткерліктерін біз «шаң бас- 
қан архивтерден» енді тауып жатыр- 
ғанымыз да рас.

Ал Тама Есет батырдың қызы, 
Ақкете Әжібай бидің келіні. батыр- 
лығымен де, ақылдылығымен де 
мәлім болған, соңында өзі аттас 
булақ қалғақ Ойыл өңірінде кесенесі 
жарқырап түрған Ботагөз аруды ке- 
шегі Әлия мен Мәншук туралы 
әңгімелегенде мысал етпей қалған 
кезіміэ аз

Біз, әрине, бул ардақты тулғалар 
туралы таңнан таңға дейін созып ай- 
туға болатын әңгімелер мен дерек- 
тердің тамшыдай бөлігін ғана еске 
салып отырмыз.

Ас
Күн көкжиектен түсау бойы көте- 

рілген шақта Бақашы қорымының 
айналасы автокөліктерге толып бол- 
ды. Одан әрі қырық қадам жүрген 
зиярат етушілер ең әуелі Әжібай би- 
Арал батыр кесенесіне кіріп. кезек- 
тесе дуға арнап жатты.

2004 жылы 4 қыркүйекте Қапес 
Ыбырайулының уйымдастыруыма^^ 
Жылой азаматтарының күшімен 
лынған кесене сол кезде көргеніміз- 
дей ажарлы қалпында екен. Аялы 
алақандар бабалар ордасына шаң 
тигізбейтіні байқалып-ақ түр

Кесене ішінде, ең алдымек ею тақта 
назарға түседі: «Әлім Кете Болпаш- 
улы Әжібай би. 1680-1790»; «Әлім^Ь 
Кете Болпашулы Арал батыр 1682-^^ 
1789»

2004 жылы қалың жүрттың алдын- 
да «Келер урпаққа аманат» мәтіні 
оқылып, кесененің ішкі қабырғасына 
қаланғаны мәлім. Бул да үміт шыра- 
ғын жағатын тақтаға айналыпты
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«2004-2054 Кепер урпаққа аманат 
Ашылуы 2054 жыл».

Абыр-сабыр журттың бас-аяғы 
жиналып болған соң. ас беру 
рәсімінің алғашқы бөлііі басталды 

Жылой аудандық ардагерлер ке- 
ңесінің өкілі әуелгі сөзді баяндама- 
шыға усынды Ақтөбе облыстық 
тілдер басқармасының бөлім бас- 
тығы Алмат Пангереев тыңдаушы- 
ларды жалықтырмайтын, қысқа. 
бірақ есте усталып қалатын мәлімет- 
тер нақпа-нақ қамтылған баяндама 
әзірлеген екен Дыбыс кушейткіш ар- 
қылы анық тараған әр деректі қаума- 
лаған журт қыбыр етпей тыңдады. 
Әрине. бул барлық журтқа дерлік 
әрқилы дәрежеде таныс қайырым- 
дар Дегенмен жаныңа жақын сол бір 
сөйлемдер қанша рет қайталанса 
да жад-жүрек жаңғыра беретін 
секілді

Баяндамадан соң әр өлкеден кел- 
ген өкілдерге сөз берілді. Ақтөбелік 
профессор, философия ғылымының 
докторы Алтай Тайжаноө. ақтөбелік 
эейнеткер Ағыбай Бердімуратов. 
Қарағанды қаласының турғыны 

с Айсиң Маңғыстау облысының 
неу қаласынан келген аудандық 

газет қызметкері Беркімбай Дараба- 
ев. Атырау облысының Қурманғазы 
ауданынан келген Ғизатолла 
Мурсалиев. жылойлық Бекет Қурым- 
баев. тоғыз жылдан бері осындай 
шаруаны уйымдастырудың басы- 

^% сы н д а  келе жатқан қупсарылық 
^Щ ідірлі азамат Досмухан Бердәулет- 

улы, осылардың қай-қайсысы да осьі 
ас беріліп жатқан ата-бабалардьің 
урпақтары еді.

Сөз алғандардың бірі, Әжібай 
бидің жетіилі урпағы, Батыс Қазақ- 
стан облысының Шыңғырлау елді 
мекенінен келген Темірғали Жанта- 
сов: «Бул асқа біз Әжібай атамыз- 
дың баласы Барсайдың үш улынан
— Ерназардақ Қулназардаң Қабыл- 
дан тараған урпақтар келіп отыр- 
мыз», — деп өрбітті әңгімесін. Ал 
Ақмешіттің имамы Ислам қажы 
Мырзабекулы — Бекет атаның ал- 
тыншы урлағы екен 

^ ^ \ қ  шарбы булттар жүзіп жүрген 
^ В ы қ  аспан астында бір сагатқа 

я^ыққа созылған мәжіліс әңгіменің 
соңы болған жоқ. Одан соңғы сөз 
керегесі кең тартылған үш ақшаң- 
қан шатыр-үйдің астында ас үстінде 
жалғасты Қонақ қабылдаушылар- 
дың айтуынша, кезек-кезеклен жеті

• үздей адам дәм татқан ас бары- 
ында елдік пен ерлікті өзек еткен 
шынайы лебіздер, қурметтер мен 
ізеттер, бірдей киінген 25 келіннің сы- 

пайы қызметтері ескілікті оқиғалар- 
ды дәмділеп бейнелейтін жазушы- 
лардың шығармаларын еске орал- 
тып еді.

Асты уйымдастырушы ақтөбелік- 
тердің уйғарымымен осы ақ дастар-

қан үстінде Бөкет ата мен Қулшан 
өулиегө, Әйтеке биге, Әжібай би мен 
Арал батырга, Наурызөлі. Алтай. 
Ботагөз батырларға арналып жекө- 
жеке қуран оқылды Әсем киінген әр 
жас молданың әуезді ундері жүрек 
жылытты, көңіл толқытты.

Бақашы қорымындағы еске алу 
жорапғысы аяқталған соң көліктер 
қайта қозғалып. тағы да жолға түсті. 
Әр қиырдан келген қонақтар әуелі 
Қулшан атаға тағзым жасады. Со- 
дан соң сәл өріректегі Ақмешітке 
барды. Бекет ата осында дүниеге 
келіп, дөріс беруді осында бастап- 
ты. Сондай-ақ Ақмешіт — Бекет ата- 
ның өкесі Мырзағупдың, шешесі 
Жәнияның, атасы Жаналының, ба- 
ласьі Тоғайдың жатқан жері.

Бір ғажабы, келген журт мешітке 
кіріп, қуран оқытып, сыртқа қайта 
шығып жатқан кезде, кенет ыстық 
ауаны жарып өтіп, бармақтай-бар- 
мақтай тамшылар жауып кеп берді.

Тцйін
Көргендерімізді осымен аяқтасақ 

та болар еді, бірақ осыдан бір жыл 
бурын келесі ас беру рәсімін ақтө- 
беліктер өз мойындарына алатынын 
мәлім етіп, сол шаруаны соңына 
дейін жеткізуді тынымсыз басқар- 
ған азамат Игілік Сағиев туралы бірер 
лебіз айтпай кетуге болмайтьін да 
сияқты. Оның бір себебі. жылойлық- 
тар кезінде Әжібай би, Арал батыр 
кесенесін турғызу барысында Ақтө- 
беден жиі барып. унемі хабарласып. 
қолынан келген көмектің барлығын

жасаған осы азаматты сыйлап 
жүруімізді бізге ерекшелеп тапсыр- 
ды. Игілік Барсайулы. әрине, біздің 
жақтың журтына буған дейін де сый- 
сыз емес-ті. Қаратау би мен Ботагөз 
арудың кесенелерін салуды қолға 
алып, барлық уйымдастырушылық 
істерді тынымсыз атқарған азама- 
тқа айтылған алғыстар да көп еді. 
Көрші ауданның игі жақсылары да 
сол қадірлі жанды анық таныпты Бул 
да мерей. Оның үстіне вокзалға та- 
банымыз тигеннен үйімізге оралған- 
ға дейінгі аралықтың бәрінде Игілік 
Барсайулының жылы қамқорлығын 
үнемі сезініп жүргенімізді және қалай 
жасырайық.

Тағы бір жайтты және айта кеткен 
жөн Ақтөбелік Сағынай қажы Қусай- 
ыновты. «Бекет ата» кітабын екі 
дуркін, екі тілде көркемдеп шығар- 
ған «Нобель» баспаханасының ди- 
ректоры Нурлан Жумағалиевты. 
профессор Алтай Тайжановты осы 
сапарда Ақмешіттің имамы Ислам 
қажы Мырзабекулы Алғыс хатпен 
марапаттап, «Бекет ата» төсбелгісін 
тақты.

Ал бул сапарымыздан не түйдік? 
Қысқаша ғана айтқанымыз жөн 
секілді.

Өкінішке қарай, «у ішсе, руымен 
ішетін», қысылтаяңда «атасы басқа 
аттан тус, атасы бірге атқа мін» 
дейтін заманды біз көрген жоқпыз 
Біздің көргеніміз, тарих пәндерінен 
оқығанымыз — мемлекеттілікті бөрік 
устап турған өрідегі ел билеу жүйесі 
жоққа шығарылып, дала демокра- 
тиясымен сусындаған хан билігі. 
султан билігі жойылып, улы Абай 
шошыған «партияшылдық», «бо- 
лысшылдық», «топшылдық» дөрт- 
тері етек жайған кер заманның 
сулбалары. Бул сулбалардан ары- 
лудың бір жолы, сірө, өткен күндердің 
тағылымдарын өлсін-өлсін қайтадан 
зерделеп жүру шығар

Ертай АШЫҚБАЕВ,
Ақтебе — Қулсары.

«Нобель» баспаханасының ди- 
ректоры Нурлан ЖУМАҒАЛИЕВ  
түсірген суреттер паидаланылды.
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