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Бҧл кiтап ХIХ-ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басында бiздiң Солтҥстiк Қазақстан 

ҿңiрiнде ҿмiр сҥрген қазақтың бiлiмдi ғалым қызы 

Ҧмсын Жҧсыпқызының аянышты ҿмiр жолы 

туралы жҽне оның қызы Кҥлҽмай туралы. Сонымен 

бiрге мҧнда Ҧмсынның туыстарының жҽне 

Кҥлҽмайдың ҧрпақтары туралы да айтылады. 

Кiтап қалың оқырманға арналады. 
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Абай 

 

Қақтаған ақ кҥмiстей кең маңдайлы 

Аласы аз қара кҿзi нҧр жайнайды. 

Жiңiшке қара қасы сызып қойған 

Бiр жаңа ҧқсатамын туған айды. 

 

Маңдайдан тура тҥскен қырлы мҧрын, 

Ақша жҥз, ал қызыл бет тiл байлайды. 

Аузын ашса кҿрiнер кiрсiз тiсi, 

Сықылды қолмен тiзген, iш қайнайды. 

 

Сҿйлесе, сҿзi ҽдептi һҽм мағыналы, 

Кҥлкiсi бейне бҧлбҧл қҧс сайрайды. 

Жҧп-жҧмыр ақ торғындай мойыны бар, 

Ҥлбiреген тамағын кҥн шалмайды. 

 

Тақтайдай жауырыны бар, иығы тiк, 

Екi алма кеудесiнде қисаймайды. 

Сорақы ҧзын да, емес қысқа да емес, 

Нҽзiк бел тал шыбықтай бҧраңдайды. 

 

Етiндей жас баланың бiлегi бар, 

Ҽжiмсiз ақ саусағы iске ыңғайлы. 

Қолаң қара шашы бар жiбек талды, 

Торғындай толқын ҧрып кҿз таңдайды. 
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Кiрiспе 

 
«Менiң ойыма өз заманынан бұрын туып, 

арманда кеткен үлкен жанның бейнесi 

бiржола ұялап, шегеленiп қалды. Қанша 

жыл ойымда жүрсе де, қашанғы әдетiм 

бойынша кешiгiп жарық көрген «Ұлпан» 

сол бейнеге,сондай бейнелерге арналады». 

 

Ғабит Мүсiрепов 

 

Атақты жазушы жерлесiмiз Ғабит Мҥсiрепов-

тың ҿзiнiң «Ҧлпан» повесiнiң соңында осы 

повестiң жазылу тарихына арнаған жоғарыда 

келтiрiлген сҿздерi менiң де ойыма дҽл келетiн 

сияқты. Мен бҧдан 60 жыл бҧрын, сонау 1946 

жылы мектепте оқып жҥрген кезiмде Ҧмсынмен 

Сҽбит Мҧқановтың «Менiң мектептерiм» атты 

кiтабын оқығанда алғаш рет «Ҧмсын сҧлу» деген 

бҿлiмiнен танысқан едiм. Ол кезде бҧл бейне маған 

зор ҽсер етседе, кейiн ҧмытылыңқырап қалды. 

Алайда бiржола ҧмытылған жоқ, арасында еске 

тҥсетiн. Жылдар ҿтiп жатты. Талай кiтаптардан 

осындай басқа да қазақтың тамаша сҧлу, ҽншi, 

ҿнерпаз,бiлiмдi қыздарының қайғылы, трагедиялық 

тағдырын оқыған сайын Ҧмсынның тағдыры еске 

тҥсетiн. Мысалы, халыққа кең тараған «Лҽйлi-

Мҽжнҥн», «Жҥсiп-Зылиха», «Қозы Кҿрпеш – «Баян 

сҧлу» сияқты ғашықтық жырларды былай 

қойғанда, Бейiмбет Майлиннiң «Шҧғаның белгiсi», 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыровтың «Қамар сҧлу», 

Сҽбит Мҧқановтың «Сҧлушаш», Иса Байзақовтың 
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«Қҧралай сҧлу» дастандарында қазақтың талай 

сҧлу қыздары армандарына жете алмай, ғашықта-

рына қосыла алмай қыршынынан қиылмай ма?! 

Соларды оқыған сайын менiң есiме Ҧмсын 

апамыздың аяулы тағдыры тҥсетiн. Осы апамыз 

туралы неге бiр кiтап шығармасқа деген ой келетiн. 

Ғабеңнiң (Ғабит Мҥсiреповтың) «Ҧлпан» повесiн 

жҽне ҽйгiлi ҽншi, ақын Майра Уҽлиқызы туралы 

ҽңгiмесiн оқығанда да бҧл ой беки тҥстi. Бiрде 

радиодан белгiлi композитор, жазушы Iлия 

Жақановтың Ҥкiлi Ыбырай туралы ҽңгiмесi берiлдi. 

Тыңдап отырсам Ыбырай ақынның бiр топ ҽншi, 

серiлермен аң аулап келе жатып Жҧсып қажының 

ҥйiне тҥскенiн, онда Жҧсыптың қызы Ҧмсын сҧлу, 

Нҧрке серiлердiң кездескенiн, Ҥкiлi Ыбырайдың 

сол ҥйде отырғанда ҽйгiлi «Аңшының ҽнiн» 

айтқанын келтiрдi. Бҧдан кейiн мен Iлия 

Жақановтың «Аққулар қонған айдын кҿл» деген 

ҽңгiмесiн «Жҧлдыз» журналынан тауып алып 

оқыдым. Бҧл 1987 жыл едi. 

Мiне, осыдан бастап мен Ҧмсын апамыз 

туралы кiтап жазып, оны ҿзiнiң ағайын-

туғандарына жҽне ҿсiп келе жатқан жастарға 

таныстыруды ҿзiме мақсат қойдым. Осы кезден 

бастап Ҧмсын туралы жазылған материалдарды 

жинастыра бердiм. Сонымен қатар Ҧмсын жҽне 

оның туыстары туралы деректердi бiлетiн 

адамдармен ҽңгiмелестiм. Бҧл жағынан ҽсiресе, 

ауылдас ағаларым Зейнолла Қабиев пен Жамақ 

Қазиевтен бiрқатар мағлҧматтар алдым. Ал атақты 

Сары батырдың ҧрпағы, еңбек ардагерi Уҽлихан 
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Қуанышев ағамыз ҿзiнiң Айкҥн ҽжесiнен естiген-

дерiн (ол ҽжесi Ҧмсынды кҿрген екен) дастан 

тҥрiнде жазып бердi. Сол сияқты белгiлi ҽдебиетшi 

Қаратай Биғожиннен де бiраз мҽлiмет алдым. 

Кейiнiрек Ғабит Мҥсiреповтың 1996 жылы 

баспадан шыққан «Ой-сезiм сҽттерi» атты кҥнделiк 

жазбаларынан жҽне 2002ж. шыққан «Ҿмiрбаяндық 

ҿрнектер» атты кiтаптағы кҥнделiгiнен Ҧмсын 

туралы ҽр кезде жазған ой-толғамдарынан да бiраз 

мағлҧмат алдым. Сонымен қатар Ғабеңнiң Ҧмсын 

туралы жазуды армандағанын бiлдiм. Ҽттең ол бҧл 

арманын толық орындай алмай дҥние салды. Егер 

ғҧмыры жеткенде ол тағы бiр тамаша кiтап 

шығарар едi-ау деген ойға қалдым. 

Осындай бiраз материалдар жиналғаннан 

кейiн Ҧмсын апамыз туралы кiтап жазуға кiрiстiм. 

Ҧмсынның туған iнiсi Тiлемiс атамыздың 

ҧрпақтарымен кездесiп, олардың бiлетiндерiн 

жазып алдым. Тiлемiс атамызбен оның бiрсыпыра 

ҧрпақтарының фотосуреттерiн алдым. 

Ҧмсынның ҿзiнiң фотосуретi, ҽрине, жоқ. 

Оның заманында қазақ арасында (басқа да 

мҧсылмандар арасында) суретке тҥсу деген 

болмаған ғой. Дегенмен Ҧмсын сулудың бейнесiн 

оқырманға кҿрсету керек деген ой келдi. Ҿзiнiң 

«Ҿмiр мектебi» кiтабында Сҽбең Ҧмсынды 1913 

жылы кҿргендегi оның сҧлу кескiн-келбетiн былай 

суреттеген едi: 

«Қиссаны кҿп оқыған жҽне ғашықтық 

қиссаларда талай сҧлулардың сипатын кездестiр-

ген, солардың iшiнде перiнiң не хор қыздарының 
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сҧлу сипаттарын оқыған маған мынау ҽйелдiң 

қасында олардың бҽрi сҧлу емес сияқты… Соның 

дҿңгелене бiткен аппақ, жҧп-жҧқа бетiне, маңдай-

дан тура тҥскен тiп-тiк қыр мҧрнына, ҥлбiреген 

жҧқа ерiндерi мен оймақтай аузына, ҧзындау бiткен 

аппақ мойнына, тостағандай мҿлдiр қара кҿзiне, 

қайқая бiткен ҧзын қара кiрпiгiне, қиыла бiткен 

қою қара қасына, кең маңдайына… дене қҧрылысы 

да лайықталып жаралған сияқты: орта бойлы, кең 

кеуделi, тар мықынды, тiп-тiк, ҽдемi дене!» 

Мiне, осы суреттеме бойынша Ҧмсын 

апамыздың портретiн (бейнесiн) салып берудi мен 

облысымызға белгiлi суретшi, ақын Ожан Қали 

ағамыздан ҿтiндiм. Бҧл ағамыз бiр сҿзге келмей 

келiсiмiн бердi. Мен оған Сҽбеңнiң бҧл кiтабынан 

басқа жоғарыда аталған Ғабеңнiң кҥнделiктерiн, 

Iлия Жақановтың ҽңгiмесiн бердiм. 

Осылармен мҧқият танысқаннан кейiн Ожан 

ағамыз екi айдың шамасында Ҧмсын апамыздың 

бояумен салынған суретiн жҽне апамызға арналған 

«Аққу арман» атты дастанын ҽкеп бердi. Мҧндай 

қуанбаспын! Сурет дҽл Сҽбең жазғандай шығыпты. 

Мен ол суреттi «Солтҥстiк Қазақстан» газетiнiң 

фотокорреспондентi Аманкелдi Бекмҧратовқа 

фотографияға тҥсiртiп алдым. Ендi бҧл фотосурет 

осы кiтапта орын алады. Ал дастанға келсек 

Ожекең де кҿптен Ҧмсын апамыздың тағдыры 

туралы ойланып жҥредi екен. «Қҧланның қасуына 

мылтықтың басуы дҽл келдi» дегендей, менiң 

берген материалдарым мен Ҧмсын апамыз туралы 

айтқандарым ақын Ожекеңнiң шабытын шалқытып 
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жiберiптi. Сҿйтiп кҿлемдi жап-жақсы дастан 

туыпты. 

Бҧл кiтапқа мен «Ҧмсын сҧлу» деген атқа қоса 

«Аңыз бен ақиқат» деген қосымша ат қойдым. 

Ҥйткенi Ҧмсын сҧлу туралы ел аузында ҽрқилы 

аңыз кҿп. Соған қарап бiрсыпыра жазушылар, 

ақындар, жалпы қаламгерлер ол туралы кейде 

болмаған жайттарды жазады, немесе кейiпкерлер-

дiң есiмiн ҿзгертiп жiбередi, т.б. Осы кiрiспеден 

кейiн мен Ҧмсын апамыздың шыққан тегiн, ҿмiр 

жолын, туыстарын мейлiнше шындық бойынша 

жаздым. Сонымен бiрге бҧл кiтапқа Сҽбеңнiң, 

Ғабеңнiң жазғандары, Мҧхтар Ҽуезовтың Сҽбең-

мен бiрiгiп жазған Ҧмсын туралы пьесасынан 

ҥзiндi кiрдi. Сондай-ақ Iлия Жақановтың «Аққулар 

қонған айдын кҿл» ҽңгiмесiнен, Уҽлихан Қуаны-

шевтiң «Қор болған қазақтың сҧлу қыздары-ай» 

ҽңгiмесiнен ҥзiндi, Уҽкеңнiң «Ҧмсын сҧлу» 

дастаны, жерлес ақын Ҽбжатай Сҧрағановтың 

«Ҧмсын сҧлу» дастаны, ҧстаз Махмет Қожахметов-

тың естелiгi, ақын Ожан Қалидың жоғарыда 

аталған дастаны да осы кiтаптан орын алды. 

Ҧмсын туралы жазғаннан кейiн одан қалған 

жалғыз тҧяқ Кҥлҽмай туралы да жазу керек болды. 

Ал Кҥлҽмай туралы жазғанда оның жан жары 

Ғалауетден туралы жазбауға болмайтын едi. 

Сондықтан кiтаптың екiншi бҿлiмiн «Ғалауетден – 

Кҥлҽмай» деген атпен атадым. Бҧл бҿлiмдi жазу 

ҥшiн де бiрсыпыра iзденiс жасауға тура келдi. 

Архивтер,газет-журналдармен қатар Ғалауетденнiң 

туыстары мен Бҽкеннiң (Кҥлҽмайдың ҽкесi) Сҥният 
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деген баласымен ҽңгiмелесiп те бiрқатар деректер 

алдым. 

Кiтаптың соңында қалың оқырманға белгiсiз 

кейбiр адамдар мен оқиғаларға байланысты 

тҥсiнiктеме жҽне пайдаланылған ҽдебиеттiң тiзiмi 

берiлдi. 

Қҧрметтi оқырмандар, қолдарыңа алған осы 

кiтапта кеткен ҽттеген-ай дегiзетiн қателер болса, 

кҥнi бҧрын кешiрiм сҧраймын. Сiздер бiлетiн, бiрақ 

кiтапқа кiрмей қалған деректер болса авторға 

хабарласуларыңызды ҿтiнемiн. 

Сонымен ендiгi сҿз сiздерде, қҧрметтi 

оқырмандар. 

 

Автор. 
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Менiң ойымша қазақтың қыздарындай 

сымбатты да сұлу, көрiктi қыздар 

бүкiл жер бетiнде жоқ. Дүниедегi 

арудың аруы – қазақ қыздары! 

Ермек Серкебаев. 

 

ҦМСЫННЫҢ ҾМIР ЖОЛЫ 

 

Мен ҿзiмiздiң Ынтымақ ауылында бастауыш 

мектепте оқып жҥрген кезiмде ҥлкенiрек балалар-

мен ерiп ауылдан алысырақ жердегi ағаштарға 

барып жидек, шие терiп жҥрдiк жаз айларында. 

Сонда бiз кҿбiнесе ауылдан 3-4 шақырым жердегi 

Қызылағаш аталатын жердi басып ҿтетiнбiз. 

Қызылағаштың ҿзiнде шие, жидек шамалы, ҥйткенi 

онда колхоздың № 2 бригадасы орналасқан екi 

шым ҥй, бiр шошала жҽне ҽртҥрлi сайман қоятын 

сарай болатын. Бригададағы жҧмысшылар ҿздерi 

тҧрған жердегi жидек, шиелердi, ҽрине, терiп 

алатын. Бiз Қызылағаштан ҽрi ҿтiп «Ақ лақ», 

«Аққҧсақ», «Ҧялы», «Жал», «Қарашоқ», «Қойжан 

қыстауы», «Керте кескен» деп аталатын ағаштарға 

баратынбыз. Қайтарда тағы Қызылағашқа келiп 

оның ағашпен қиылған қҧдығынан су алып 

iшетiнбiз. Қҧдықтың басында шығыр бар, онда 

темiр шелек iлулi тҧрады. Шығырмен сол шелектi 

қҧдыққа тҥсiрiп су алып шелектiң ернеуiнен 

кезекпен iшемiз. Суы мҿп-мҿлдiр таза ҽрi мҧздай 

суық. Осылай талай Қызылағашқа келiп жҥргенде 

қыстаудың жанында бҧрын болған ҥйлердiң орнын 

кҿретiнбiз. Солардың ең шетiндегi бiр орынды 

10 



ересек балалар мынау мешiттiң орны деп 

кҿрсететiн. Ол кезде мешiттiң ҽйтеуiр дiнге 

байланысты екенiн бiлетiнбiз де, киелi деп ол жердi 

баспауға тырысатынбыз. Қыстаудан алты-жетi жҥз 

метрдей жерде зират бар, онда қызыл кiрпiштен 

салынған там тҧратын. Ол кезде кiмнiң тамы 

екенiне кҿңiл аудармадық. Кейiн бiлсек Жансақал 

қажыға салынған там екен. 

Ҧмсын туралы мен ең алғаш 1946 жылдың 

қараша айында Сҽбит Мҧқановтың «Менiң 

мектептерiм» атты кiтабынан оқыдым. Ол кезде 

мен бiздiң ауылға кҿршi тҧратын (7 шақырым) 

Дмитриевка орыс мектебiнде 5-класта оқитынмын. 

Сол кезде Жарқын ауылынан келiп Дмитриевка 

мектебiнде менен 2 класс жоғары Сахабин Ғани, 

Жақыпов Ноқат, Сралин Еркеш деген балалар 

оқитын. Мен Сҽбеңнiң аталған кiтабын Ноқаттан 

уақытша сҧрап алып оқып шықтым. Сонда «Ҧмсын 

сҧлу» деген бҿлiмiн оқығанда ғана Ҧмсынмен 

алғаш таныстым. Бiрақ ол кезде мен Ҧмсынның 

оның ҽкесi Жҧсыппен атасы Жансақалдың бiзге 

ағайын екенiн бiлмейтiнмiн. Оны кейiн 50-шi 

жылдары ғана ҥлкендерден естiп бiлдiм. 

Ендi шежiреге жҥгiнейiк. 

Шежiреге қарасақ, бiз бҽрiмiз Керей iшiнде 

Тарышыдан тараймыз. Оның iшiнде Самайға 

жатамыз. Самайдың шын аты Байтеке. Самайдың 9 

баласының ҥлкенi Жанбура. Жанбураның алты 

баласының ҥлкенi Қҧдайқҧл. Оның ҥш баласының 

кенжесi Кенжетай. Кенжетайда тҿрт бала болыпты: 

Ақбота, Байбота, Жанбота,Байсерке. Бiз Ақботадан 
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тараймыз. Ақботадан – Шабан. Шабаннан – Бозай, 

Найман, Қойман. Бiз Найманнан тараймыз. 

Найманнан–Сапақ, Сыздық, Бексҧлтан, Тiлеубердi, 

Қарынбай. Сыздықтан– Ахметжан, Мҧқан, Қҧрман, 

Омар, Қамза. Мҧқаннан – мен Қайролла. 

Ал Байботадан – Жансақал, Бисақал, Айтқҧл. 

Жансақалдан –Жҧсып. Жҧсыптан– Ҧмсын, Тiлемiс. 

Сҿйтiп, бiз Ҧмсындармен Кенжетай бабамыздан 

тараймыз. Ал Ҧмсын Кенжетайдың бесiншi ҧрпағы, 

менiң ҽкем Мҧқанның ҽкесi Сыздықпен тҧстас. 

Ҧмсынның ҽкесi Жҧсып бiздiң Найман, Қойман 

аталарымызбен тҧстас. Жансақал, Бисақалдар 

бiздiң тҿртiншi атамыз Шабанмен тҧстас. 

Ҧмсынның аталары Жансақал мен Бисақал 

бҧрын қай қыстауда отырғанын осы кҥнде ешкiм 

бiлмейдi. Ҥлкендердiң айтуы бойынша олардың 

соңғы отырған қыстауы Қызылағаш бҧрын 

Толыбайдың Ақжiгiтiнен тараған Санмырзаның 

Есеналысының баласы Тҿлегеннiң жерi екен. 

Жансақалдың бҽйбiшесi Шойман денелi, қарулы, 

сҿзге де шешен алғыр кiсi екен. Жансақал жуас 

адам болса керек. Бiр кҥнi Шойман кҥйеуiне жаз 

жайлауда бҧлардың отырған жерiне жақындау 

келiп ҥйлерiн тiккен Тҿлегендерге ерулiк берейiк 

деп келiседi. Қой сойып, басқа да тағамдарын 

дайындап ерулiкке шақырады. 

Ет жеп, қымыз iшiп бiраз ҽңгiме қызған кезде 

Шойман бҽйбiше Тҿлегеннiң ҿзi отырған қыстауы-

нан 3 шақырымдай жердегi Қызылағашты беруiн 

сҧрайды. Кҿңiлденiп отырған Тҿлеген Шойманның 

бетiн қайтармайды, Қызылағашты маңайындағы 
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жерiмен басыбайлы сыйладым дейдi. Содан бастап 

Қызылағаш Жансақал ҽулетiнiң ата қонысына 

айналады. Олар жазда жайлауға Қайранкҿл, 

Алыпқаш жағына барып малын жаяды екен. 

Жансақалда мың жарым жылқы, бес жҥздей қой, 

бiр табын қара мал жҽне бiрсыпыра тҥйе болыпты. 

Жансақал дiндар адам болған. Бiр жылы 

Меккеге барып келiп қажы атанған. Қызылағашта 

100 кiсiлiк мешiт салдырып, онда медресе ашып 

бала оқытатын болған. Бала оқыту ҥшiн бiлiмдi 

молдаларды шақыртып жалдаған. 

Бiлетiн адамдардың айтуына қарағанда, 

Бҧхардан дiни оқуын бiтiрiп келген бiр хазiрет 

Жансақал ауылында бiрнеше жыл тҧрып бала 

оқытқан. Жансақал қажының жалғыз ҧлы Жҧсып та 

Меккеге барып қажы атағын алған. Жҧсыптың 

бҽйбiшесi Қарашаш (ел iшi оны Қареке деп атап 

кеткен) Кҿшебе ҽулетiнiң Омбай атасынан тараған 

Боздан деген кiсiнiң қызы екен. Жҧсыптың Ҧмсын 

атты қызы, Тiлемiс деген ҧлы болады. Бҧлардан 

басқа Жҧсып қажы ҿзiнiң жиенi Қойбағарды 

бауырына салып, ҿз баласындай кҿрiп ҥйлендiрiп, 

ҿзiнiң бiр отауы ретiнде ҧстайды, Қойбағар 

Ҧмсыннан жасы ҥлкен ағасындай болады. 

Жҧсыптың тҧңғышы Ҧмсын жасынан ҽдемi 

сҥйкiмдi ҽрi зерек болады. Сондықтан оны атасы 

Жансақал, ҽжесi Шойман да ҽкесi Жҧсып, шешесi 

Қарашаш та бетiнен қақпай еркелетiп ҿсiредi. 

Шешесi Қарашаш Ҧмсынның алты жасында қайтыс 

болады да, Ҧмсын ҽжесi Шойманның бауырында 

болып тҽрбиеленедi. 
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Ҧмсын алғаш ҿз ауылы Қызылағашта атасы 

Жансақал салдырған мешiттегi медреседе оқиды. 

Сол кезде онымен бiрге Жарылғап Егiзбаев та 

оқыпты. Кейбiр деректерде Ҧмсын 1878 жылы 

туған делiнедi. 1990 жылғы маусым айында 103 

жасқа келiп қайтқан Жарылғап молланың 

айтуынша, оларды Қызылағаштағы медреседе 

татар Қази халфе оқытыпты. Жарылғап 

Ынтымақтан 3-4 шақырым Қызылағашқа кҥнде 

жаяу барып оқыпты. Ҧмсынның ҽкесi Жҧсып қажы 

Жарылғапты да Ҧмсынмен бiрге кҥтiп ҧстапты. 

Ҥйiне апарып тамақ iшкiзiп отырыпты. Жҧсыптың 

ҽйелi «Қайтесiң бҧл баланы сонша кҥтiп, одан не 

пайда саған?» – десе керек. Сонда Жҧсып: «Тҥбiнде 

мен ҿлгенде менiң басыма келiп 40 кҥн қҧран 

оқитын осы бала болады» – дептi. Ақыры оның 

айтқаны келiп 1924 жылы Жҧсып қажы қайтыс 

болғанда Жарылғап молла оның басына барып 40 

кҥн қҧран оқыпты. 

Ал Ҧмсын туралы Қази Халфе: «Мен бҧл 

балаға ҿзiм бiлетiнiмдi тҥгел бердiм. Бала ҿте зерек, 

оны ҽрi қарай басқа медреседе оқыту керек», - 

дептi. Атасы Жансақал қажы немересiн Қызылжар 

медресесiне оқуға бередi. Ҧмсын оны ҿте жақсы 

оқып бiтiредi. Содан кейiн атасы Жансақалдың 

тiлегi бойынша сол кездегi бiлiмдi азамат жас қажы 

Абылай Рамазанҧлы Ҧмсынды Троицк қаласында-

ғы медресеге оқуға орналастырыпты. Троицкiдегi 

медресенi де ҿте жақсы оқып тҽмамдапты. Онда 

араб, парсы, кҿне тҥрiк тiлдерiн ҥйренiптi. Содан 

ол молла қыз атанады. Ҧмсын Троицк медресесiн 
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бiтiрген жылы Жансақал мен Жҧсып тағы да 

Меккеге қажылыққа баратын болады. Атасымен, 

ҽкесiмен бiрге қажылыққа баруға Ҧмсын да талап 

қылады. Жас қызының бетiн қайтармай атасы мен 

ҽкесi Ҧмсынды Меккеге ерте шығады. Сҿйтiп, 

Абылай қажы жетекшiлiк еткен бiр топ адам 

Меккеге барады. Мҽдина шаһарында да болады. 

Сол сапарда оларға ертеректе қажылыққа барып 

араб қыздарына ҥйленiп, ҽуелi Мҽдинада тҧрып, 

кейiн Мысырдағы (Египеттегi) Ескендiр (Александ-

рия) шаһарына барып тҧрақтаған Қызылжарлық 

(Петропавлдық) Балта Керей Асанияз, Жҧманияз, 

Еснияз, Бекнияз, Есiмғожа Нҧрмҧхаммед ҧлдары 

деген бес ағайынды кiсiлердiң ҥшеуi кездеседi. 

Олардың бiреуi сауда жасап жҥрiптi, екеуi тағы да 

қажылыққа барған екен. Олар Жансақал қажы мен 

оның баласы Жҧсып қажыны бҧрыннан бiледi екен. 

Сол жiгiттер ҽкелi-балалы қажыларды, Абылай 

қажыны жолдас-жораларымен қоса қонаққа 

шақырып, Ескендiр (Александрия) шаһарына ертiп 

апарып мейман етiп кҥтедi. Абылай қажы 

Асаниязға Ҧмсынның бiлiмдi ғҧлама қыз екенiн 

айтады. Ҧмсынның талапты, кҿзi ашық қыз екенiн 

тҥсiнген Асанияз оның Ескендiр шаһарындағы 

жоғары дҽрежелi дiни медреседе оқығанын жҿн 

кҿредi. Ҧмсын ҽкелерiнiң рҧқсатымен сонда қалып, 

Асанияз қажының ҥйiнде тҧрып, сол шаһардағы 

жоғары дҽрежелi медресенi 1902 жылы бiтiрiп 

шығады. Содан ол елге аман-есен оралып, бала 

оқытатын молла болыпты. 
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Александрия медресесiнде де дiни оқумен 

қатар шығыс шайырларының шығармалары оқыты-

лады. Ҧмсын Троицк медресесiнде оқып ҥйренген 

араб, парсы, кҿне тҥркi тiлдерiн бҧрынғыдан да 

терең меңгередi. Шығыстың атақты ғҧлама ақында-

ры Фердоуси, Низами, Физули, Хафиз, Шамен, 

Сағди, Науаи, т.б. еңбектерiн оқып сусындайды. 

Ҽйгiлi «Мың бiр тҥнмен» танысады.Сонымен қатар 

ол бос уақытында елде қазақ арасында ауызша да, 

қолжазба кҥйiнде де кең тараған «Бозжiгiт», 

«Сейфiлмҽлiк», «Тахир-Зухра», «Жҥсiп-Зылиха», 

«Лҽйлi-Мҽжнҥн» сияқты тҥркi халықтарының 

бiразына ортақ халық дастандарымен танысады. 

Бҧларға қоса Қазан қаласынан басылып шыққан 

«Қозы Кҿрпеш – Баян сҧлу», «Қыз Жiбек» сияқты 

ғашықтық жырларды да зор ықыласпен оқиды. 

Осылардың бҽрi оның бiлiмiн толықтырумен қатар 

зор ҽсер етедi. 

Оның ҥстiне Ҧмсын ҿзi де асқан сҧлу, ҽншi, 

домбырашы болады. Ол ҿте ҽсем киiнетiн. Киiмi 

ҿзiне жарасып тҧрады екен. Ел оны Ҧмсын сҧлу 

деп атап кетiптi. Сонымен қатар ол сол кезде қазақ 

арасында ауызша да, қолжазба кҥйiнде де, кiтап 

болып басылып шыққан тҥрiнде де кең тараған 

дiни жҽне ғашықтық дастандарды да оқып 

танысады.Дiни дастандар ХIХ ғасырдың ортасымен 

ХХ ғасырдың басы аралығында халықтың рухани 

азығы ретiнде ҧлы мiндет атқарғаны белгiлi. 

Мҧндай дастандардың iшiнен Ҧмсын «Қисса 

Салсал», «Қисса Сейiтбаттал», «Қисса-сҧл ҽнбия» 

сияқты дастандарды оқыған. Бҧл дастандарда дiни 
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нанымдар ғана емес, ерлiк, батырлық, отансҥйгiш-

тiк, дiн ҥшiн кҥрес те жырланады. Сонымен бiрге 

бҧл дастандарда ҿмiрде болған тарихи оқиғалар да 

кҿрсетiледi. Мысалы «Қисса-сҧл ҽнбиядағы» 

ҽңгiмелерде неше тҥрлi қоғамдық оқиға, шежiре, 

тарих, кҥнделiктi тiрлiк байқалады, сол замандағы 

жалпы iзгiлiк, адамгершiлiк, зҧлымдық, қайырым-

дылық, махаббат, қастық,достық, мҽселелерi 

кҿрсетiледi. Ал «Бозжiгiт», «Сейпiлмҽлiк», «Жҥсiп-

Зылиха», т.б. ғашықтық дастандарда екi жастың 

шынайы махаббаты, олардың махаббат ҥшiн 

кҥресi, сол жолда кҿрген қиыншылықтары баянда-

лады. Мiне, осының бҽрiн оқыған Ҧмсынның 

ҿмiрге кҿзқарасы кеңейедi, махаббат сезiмi оянады. 

Осылай бой жетiп, махаббат сезiмi оянған 

Ҧмсын бҧрынғыдан да сулуланып кетедi. Ҽрi ол 

бiрнеше шығыс тiлiн бiлетiн, қҧран сҥрелерiн 

жатқа бiлумен қатар пайғамбар хадистерiн де 

жақсы бiлетiн ғҧлама ғалым болады. Оның бiлiмiн 

сол кездегi елге атағы шыққан моллалар да 

мойындайды. Мысалы, Солтҥстiк Қазақстан 

ҿңiрiне жақсы таныс бiлiмдi саналған Баһрам молла 

«Бiздiң бiлiмiмiз Ҧмсынның бiлiмiнiң ширегiне де 

келмейдi» – дептi. 

Ҧмсынның асқан сҧлулығы мен ғҧлама 

бiлiмдiлiгi қалың елге жайылып кетедi. Сҧлуға 

қызығатындар ҽрқашанда кҿп болатыны белгiлi. 

Ҧмсынға да ғашық болып қырындаған жiгiттер де 

аз болмайды. Тiптi ҽйгiлi Ақан серi оның сҧлулығы 

мен ғҧламалығын естiп, онымен жҥздесiп сҿйлесу 
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ҥшiн Жҧсып қажының қыстауы Қызылағашқа 

арнайы келедi. 

Жансақалдың iнiсi Бисақал батырдың ҧрпағы 

Жамақ ағамыз Ақан серiнiң келгенi туралы Тiлемiс 

атамыздан естiгенiн былай айтқан едi. Ақан серi 

сҽндi киiнген, ат-ҽбзелдерi де ҽсем. Сҥйрiктей сҧлу 

Ақтангерiн мiнiп келедi, бiр аты соңынан бос ерiп 

келедi. Сол аттарын ҿзi суармаса, басқалардың 

берген суын iшпейдi. Ҿзi қонғанда далада таза 

ауада жатқанды ҧнатады. Ол келгенде ауылда 

ойын-сауық болады. Ақан серiнi кҿруге, оның 

ҽндерiн тыңдауға ауыл жҧрты тҥгел жиналады. 

Ҧмсын да ҽн айтады. Ҧмсынмен Ақан серi 

ҽңгiмелеседi. Кҿбiнесе дiни кiтаптардан мысалдар 

келтiрiп сҿйлеседi. Ақан серi Ҧмсынның бiлiмдiлi-

гiне ден қояды. Бiр-бiрiне сҧрақ қойып, жауап 

қайтарады. Ҧмсын Ақанның барлық сҧрақтарына 

дҧрыс жауап қайтарады. Бiрде Ҧмсын Ақанға: 

«Дастарханның ҥстi не, асты не?» – деген сҧрақ 

қояды. Ақан жауабын таба алмай мҥдiрiп қалады. 

Сонда Ҧмсын ҿзi: «Дастарханның ҥстi – бисмилла, 

асты – аллаһу ҽкпар емес пе?» – деп жеңiп кетiптi. 

Ақан Ҧмсынның бiлiмiнiң ҿз бiлiмiнен артық 

екенiн тҥсiнедi. 

Жаны нҽзiк Ақан серi Ҧмсынға ғашық болады. 

Ҧмсын да Ақанды жек кҿрмейдi. Бiрақ жастары 

сҽйкес келмейтiн едi. Ақан Ҧмсыннан 40 жастай 

ҥлкен болатын. Оның ҥстiне Ҧмсынның ҿзi сҥйген 

жiгiтi болатын. Соның ҿзiнде Ақан серi Ҧмсынды 

ҧнатқанын бiлдiрiп ҿлеңмен хат жазып тҧрған екен. 

Бiр хатында мынадай ҿлең жазыпты: 
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- Адамның екi кҿзi кҿрер ғайни, 

«Самигҿн ғала-рҽй-си ҧзнайни. 

Тахбубiм сiзге ғашық болғаныма, 

Ташшаһун екi инiмде малақайни». 

Бҧдан басқа да хаттар жазған, бiрақ олары 

жоғалған. Ақан Ҧмсынның сҧлулығы мен бiлiмдi-

лiгiне ғашық болған. Ол жасының ҧлғайғанына 

қарамаған. Ҥйткенi жаны мҽңгi жас ақын, ҽншi, 

серi адам махаббатсыз ҿмiр сҥре алмаса керек. Ҧлы 

ақын Мағжанның айтуынша, Ақан серi ҥшiн ғашық 

болған сҧлудың жауап сезiмi де қажет емес. Ҧмсын 

да Ақанның жасы ҥлкенiн бiлсе де оның адамгер-

шiлiгiне, кҿркемдiгiне, тамаша ҽншiлiгiне қызыға-

ды. Бiрақ, ҽрине, оған қосылу ойында болмайды. 

Ақан сонда да Ҧмсынды ҧмытпайды. Оны 

Торсанның¹ есер баласы Шеридiң алып қашқанын 

естiгенде (Ақан ол кезде 60 тан асқан) Ҧмсынның 

қайғысына ортақтасып ҿлеңмен хат жазады. 

Ҧмсынға ғашық болған жiгiттiң бiрi Нҥрке 

серi. Бҧл жiгiттi Ҧмсынның ҿзi де ҧнатқан. Екеуi 

қосылуға уҽделескен. Бiрақ қосыла алмаған. Нҥрке 

Тоқтыбайҧлы 1877 жылы қазiргi Солтҥстiк 

Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы 

бҧрынғы Игiлiк қонысы, Қызылой ауылында туған. 

Нҧрке Таузар Керей iшiндегi Бертiс биден тарайды. 

Ҽкесi Тоқтыбай кезiнде Бiржан сал тобындағы 

алғыр ақынның бiрi болған, ерте дҥние салған, кҿп 

ҧзамай шешесi Бҽтиха да қайтыс болған. Нҥркенi 

ағасы Омар тҽрбиелеп ҿсiрген. Омар да Бiржан 

салға ерген ҽншi екен. Нҥрке халық арасында кең 

танымал болған ақын, серi. Бала кезiнде ауыл 
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молласынан оқып бiлiм алған. Кейiн Болотнай 

(Новорыбинка), Қызылжар медреселерiнде оқыған. 

Араб, парсы, ежелгi тҥрiк тiлдерiн ҥйренген. 

Атақты Ҥкiлi Ыбырайдың шҽкiртi болған. Ҿз 

кезiнде оның «Нияз серi – Iңкҽр», «Сейiтжан сал – 

Гҥлмариям», «Қҧшан серi – Ҧлбике», «Ербатыр» 

т.б. қисса-дастандары белгiлi болған, бiрақ бiздiң 

кезiмiзге олардың ешқайсысы жетпедi. Нҥрке 

серiнiң тек «Таныстыру», «Ҧмсын», «Мҥсликамал» 

деген ҿлеңдерi ғана жеткен. 

Мiне, осы Нҥркемен Ҧмсын сҿз байласқанмен 

олардың қосылуына мҥмкiндiк болмайды. Нҥркенi 

оның қас-жаулары ретiн тауып Сiбiрге айдатып 

жiбередi. Ол Сiбiрде айдауда Жҥргенде сол кезде 

кҥпсiп тҧрған Торсан байдың баласы Шери Ҧмсын-

ды кҥштеп алып қашады. Нҥрке кейiн айдаудан 

елге оралғанмен сонда кҿрген азаптан ауырып 

келедi. Оның ҥстiне сҥйген ғашығы Ҧмсынның 

ауруға шалдыққанын кҿрiп қайғырудың салдары-

нан ауруы асқынып 1915 жылы қайтыс болады. 

Ендi Ҧмсынға қайта оралсақ. Ҧмсын 1902ж. 

Мысырдағы Александрия қаласындағы Ҽл-Азжар 

Мҧхаммед бин Вағаф мектебiн бiтiрiп келгенде 

Қызылағашта ҽкесi Жҧсып ҥлкен той жасайды. 

Онда ҽншi, кҥйшiлер, ақындар қатысып, той 

қызықты ҿтедi. Балуандар кҥресi, сҽйгҥлiктер 

жарысы да болады. Қыз-келiншектер мен жас 

жiгiттер кешкiлiкте алтыбақанға жиналып, ҽн 

шырқайды. Тойдың кҿркi, ҽрине, Ҧмсын болады. 

Талай жiгiттер оған қызығып, оны жар қылуды 

армандайды. Бiрақ Ҧмсынның жҥрегi Нҥрке серiге 

20 



ғана берiлген болатын. Осы тойда олар тағы да 

кездесiп уҽделерiн пысықтай тҥседi. Бiрақ 

Ҧмсынның ҿз ҥйiнде бҧлғақтап еркiн жҥруi кҿпке 

бармайды. 1903ж. жазда оны Торсан болыстың 

баласы Шери кҥшпен алып қашады. Алдымен ол 

Ҧмсынды тура ҿз ҥйiне апармай Марьевка село-

сында тҧратын бiр таныс орыстың ҥйiне апарып 

қамауда ҧстайды. Оның себебi Шеридiң ҥйiнде 

Ақлима атты адуынды ҽйелi болатын.Тура апаруға 

содан жасқанады. Ақырында ҥйiне апарғанда 

Ақлима шу шығарады. Оның ҽкесi Балта Керей 

Нҧрқан атақты бай ҽрi сол кезде дҥрiлдеп тҧрған 

болыс болатын. Соған арқаланған Ақлима атасы 

Торсанға кiсi жiберiп ҿзiнiң сҽлемiн былай жолдай-

ды: «Атам не баласын тыйсын, не менi барлық 

дҥние-мҥлкiммен елiме жеткiзсiн.Менiң де iздейтiн 

елiм бар» – деп қыр кҿрсетедi. Бҧл хабар Нҧрқан 

болысқа да жетедi. Нҧрқан болыс бiр топ нҿкер-

лерiмен Торсанның ауылына келедi. Екiншi жағы-

нан кҿптен берi қызын жоғалтып, қайда екенiн 

бiлмей қайғырып жҥрген Жҧсып қажыға да хабар 

жетедi. Ол жақтан да жоқтаушылар келедi. Ҽбден 

сасқан Торсан Ҧмсынды кiшi баласы Бҽкенге 

қосады. Дау онымен де бiтпей Торсан ел билерiнiң 

шешiмiмен Жҧсыпқа қалың мал, Нҧрқанға айып-

пҧл тҿлеп бар байлығынан айырылады. 

Бҽкенге қосылғаннан кейiн де Ақлима 

Шериден қызғанып Ҧмсынға кҥн кҿрсетпейдi. 

1904ж.Ҧмсын бiр қыз туады. Атын Кҥлҽмай қояды. 

Бiрақ ҽлгiндей жағдайда Ҧмсын жынданады. 

Жҧрттың айтуынша оған Ақлима дуа жасатқан 
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кҿрiнедi. Ол жынданғаннан кейiн ешкiмге керек 

болмай қалады. Ақырында оның осындай 

жағдайын естiген тҿркiнi келiп, Ҧмсынды алып 

кетiп ҿз ҥйiнде ҧстайды. Ҧмсын кейде сап-сау 

болып бҧрынғы қалпына келгендей болады. Ондай 

кезiнде кҿбiне бҧрыннан ҿзi жинаған кiтаптарды 

қайта оқиды. Оқып отырып бҧрынғы еркiн ҿскен, 

медреселерде оқыған, Ақан мен, Нҧркемен кездес-

кен кездерi есiне тҥсiп, бiресе кҥледi, бiресе жылай-

ды. Сҿйтiп отырып, тағы есi ауысып кетедi. Осылай 

қиын, аянышты, трагедиялы ҿмiр сҥредi. Оның 

осындай жағдайын 1913ж. кҿргенiн Сҽбит Мҧқанов 

кейiн ҿзiнiң «Ҿмiр мектебiнде» жазған болатын. 

Сҽбеңнiң ол ҽңгiмесiн кейiн толық келтiретiн 

болғандықтан қазiр оған тоқтамай-ақ қойайын. 

Осындай қиын жағдайда Ҧмсын ауруға 

шалдығып 1917 жылдың кҥзiнде қайтыс болады. 

Оны атасы Жансақал қажы жатқан Қызылағаштағы 

зиратқа жерлейдi. Сҿйтiп, қазақтың бiр ҽрi сҧлу, ҽрi 

ғалым қызы Ҧмсын сҧлу Жҧсып қызы дҥниеден 

ҿтедi. 

Ендi оның артында қалған туған-туыстары 

жҿнiнде қысқаша айтып берейiн. Жоғарыда айтқа-

нымыздай, Жансақал қажының жалғыз баласы 

Жҧсыптан Ҧмсын мен Тiлемiс туған жҽне Қойбағар 

деген жиенiде туған баласындай болып Жҧсыптың 

бiр отауы болып тҧрады. Тiлемiс пен Қойбағар да 

ауыл медресесiнде оқып сауатын ашады. Тiлемiс 

сегiз қырлы бiр сырлы дегендей ҿте шебер болады. 

Ол етiк те тiгедi. Ат ҽбзелдерiн: жҥген, қамыт, 

божы, т.б. ҿзi сҽндi қып, кҥмiстеп жасайды, 
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ағаштан да темiрден де тҥйiн тҥйедi. Ҽншi, 

домбырашы болады. Жансақал мен Жҧсыптың 

байлығын одан ҽрi дамытады. Елге сыйлы болады. 

1924ж. Жҧсып қажы дҥние салады. Бҽйбiшесi 

Қарашаш одан бҧрын қайтыс болған. Ендi ҥй иесi 

Тiлемiс болады. Кеңес ҥкiметiнiң алғашқы жылда-

рында сауатты Тiлемiс ауылнай болып қызмет 

iстейдi. Бiрақ 1927ж. тамыз айындағы байларды 

тҽркiлеу (кҽмпескелеу) саясаты сҥттей ҧйып отыр-

ған бҧл шаңырақтың берекесiн қашырып астан-

кестен қылады. Тiлемiстiң бҥкiл мал-мҥлкiн тҽркi-

леп ҿзiн жер аудармақшы болады. Осының алдын-

да, кҽмпескелеу болатынын кҥнi бҧрын сезген 

Тiлемiс Қойбағарды отбасымен еншiсiн берiп оның 

ҿз елiне (Қазiргi Қостанай облысының Урицкий 

ауданына) қайтарған болатын. Тiлемiс ҿзi жҧбайы-

мен ересек балаларымен жер аударуға iлекпей 

тҧрғанда бiр тҥнде Ресейдiң Тҥмен облысына 

қашып кетедi. Ең жас балаларын артынан келiп 

алып кетермiн деп бiр туыстарының ҥйiне тастап 

кетедi. Бiрақ екi-ҥш кҥннен кейiн оны жер аударуға 

iздеп келген «белсендiлер» оның Мырзай деген жас 

ҧлы мен Жҽпен деген кiшкентай қызын тауып 

алып,сол кезде қазiргi Жарқын ауылының маңында 

ҧйымдастырылған жҧрт «бай ауылы» деп атап 

кеткен концентрационный лагерьге апарып қамай-

ды. Лагерь жағалай тiкенек сыммен қоршалған. 

Оған кҥзетшiлер ешкiмдi лҧқсатсыз кiргiзбейдi 

жҽне ешкiмдi одан шығармайды.Жергiлiктi басшы-

лар лагерьдi жасағанмен тамақ жағын ҧйымдас-

тырмаған. Қамалғандар аш, жалаңаш болады. 
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Кҿптеген адамдар аштан ҿледi. Ҽйтеуiр «iштен» 

(Ресейден) ҽдейi бауырларын алып кетуге келген 

Тiлемiстiң ҥлкен ҧлы Тоқай бiр тҥнде Мырзай мен 

Жҽпендi жасырып алып кетедi. Содан Тiлемiстiң 

ҥлкен отбасы Ресейдiң Тҥмен облысының Новоза-

им ауданындағы Подун деген селода орнығып 

тҧрады. Бҧл қазiргi Заводуковск қаласынан 250 

шақырымдай жер екен. 

Осы жерде бҧлар мал ҧстайды, саудамен 

айналысады. Тоқай сол жерде ауырып қайтыс 

болады. Басқа балалары: Шоқай, Мҧқаш (шын аты 

Мҧқаметқали), Сҧлтан, Мырзай сол жақта орысша 

оқу оқиды да, ҿсе келе бҽрi де механизатор, шофер 

мамандығын игередi. Соғыс басталған кезде 

тҿртеуi де бiрiнен кейiн бiрi майданға аттанады. 

Ҽйтеуiр, қҧдай сақтап, бҽрi де соғыстан аман 

оралады. Бҧл 1946ж. Бҽрi жиналғаннан кейiн жасы 

алпыстан асқан Тiлемiс ендi елге келудi ойлап 

балаларына тiлегiн айтады. Елге алдымен Мҧқаш, 

одан кейiн Мырзай келiп, елдiң жағдайымен 

танысып, ағайын-туыстарымен кездесiп, ҽкесiне 

келгесiн кҿшуге болатынын айтады. 

Бҧл кезде олардың бҧрынғы қонысы 

Қызылағаштағы ҥйлерi жоқ болатын. Тiлемiстiң 6 

бҿлмелi ағаш ҥйiн колхоздастыру кезiнде жақын 

жердегi Дмитриевка селосына апарып мектеп 

салған. Осы мектепте мен 1943-1949жж. оқыдым. 

Ал мешiт ҥйiн бҧзып «13 жылдық» колхозына 

(«Ынтымақ» ауылы) қойма (склад) салыпты. Бҧл 

қойманы бала кезiмде кҿргенiм бар. Онда колхоз-

дың тҧқымдық астығы, ҽртҥрлi саймандар (айыр, 
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кҥрек, тырнауыш, қамыт, доға, жҥген, божы, т.б.), 

тiптi пiскен нан, қымыз, сары майға дейiн болатын. 

Ал «13 жылдық» колхозында Тiлемiстiң 

отбасы тҥсе қоятын ҥй де, балаларына қолайлы 

жҧмыста болмады. Сондықтан олар жаңа ашылған 

Октябрь совхозының басшыларымен келiсiп, соның 

Сарқҧлын деген бҿлiмшесiне кҿшiп барды. Қазiр ол 

бҿлiмше Тельмановка деп аталады. Тың игеру 

кезiнде бҧл бҿлiмше жаңа қҧрылған Ишим 

совхозына қарап қалды. Осы бҿлiмшеде бiр қыс 

қыстағаннан кейiн Тiлемiс ҥлкен ҥш баласымен 

Октябрь совхозының орталығына кҿшедi. Мҧнда 

Шоқай мен Мҧқаш шофер болып, Сҧлтан 

тракторист-комбайнер болып орналасады. Жаз 

айында бҽрi жабылып «асар» жасап шымнан ҥлкен 

ҥй салып алады. Мырзай сол Сарықҧлында ҽуелi 

тракторист, кейiн бригадир болып iстейдi. 

Мен Алматыда Қазақ Мемлекеттiк Универси-

тетiнде оқып жҥрiп 1956 жылы жазғы демалысқа 

елге келгенде Тiлемiс атамызға сҽлем беруге сол 

Октябрьдегi ҥйiнде болғаным бар. Ҥйге кiргенде 

байқағаным ортада коридор, сол жақта Тiлемiс 

атамыз бен Жҽбел ҽжемiздiң бҿлмесi, оң жақта 

балалары мен келiндерi тҧрады екен. Мен атамызға 

сҽлем берiп, жҿнiмдi айтқасын ол кiсi қасына 

отырғызып менiң студенттiк жағдайымды, қандай 

оқу оқып жатқанымды сҧрады. Ол кезде елден 

жоғарғы оқу орнында оқитындар некен-саяқ 

болатын. Сондықтан ба, ол менiң оқып жатқаныма 

ризашылығын бiлдiрдi. Жақын тартып, жылы 

сҿйледi. Кейiн оқуды бiтiрiп Городецк мектебiнде 
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директор болып iстеп жҥргенде де ол ҥйде бiрнеше 

рет болдым.Сонда Ҧмсын апамыз туралы ол кiсiден 

сҧрап алу ойыма келмептi. Осы кҥнi ҽлi ҿкiнем, 

Ҥйткенi ол кiсi апасымен тетелес ҿстi ғой, кҿбiрек 

айтып беретiн едi. Ол кiсi жалпы сауатты, бiлетiнi 

кҿп едi. Ҥйiнде араб ҽрпiмен жазылған қалың 

кiтаптар болушы едi.Мен жалпы кiтапқҧмар болсам 

да арабша сауатым болмағасын оларға кҿңiл 

аудармап едiм. Бiрде ол маған: «Менде «Қисса-сҧл 

ҽнбия» деген кiтап бар пайғамбарлар тарихы 

туралы» – дедi. Бiрақ ол кезде атейiстiк рухта 

тҽрбиеленген мен оған да кҿңiл бҿлмедiм. Кейiн ол 

кiсi дҥниеден ҿткесiн солар есiме тҥсiп, iздесем бiр 

де кiтап қалмапты. Ҿкiнiштi. Тiлемiс атамыз 1884 

жылы туып, 1963 жылы 79 жасында қайтыс болған. 

Тiлемiстiң ҧрпақтары мынадай: Ерте қайтыс 

болған Тоқайдан кейiнгi ҥлкен ҧлы Шоқай кезiнде 

Қызылжар қаласындағы қазақ педагогикалық 

техникумында оқыған (1923-24жж.), бiрақ оқуын 

бiтiртпей байдың баласысың деп шығарып 

жiберген жақсы оқыса да. Соғыстан келгеннен 

кейiн қашан зейнеткерлiкке шыққанша шофер 

болып iстедi. Бҧл кiсi де сауатты, араб ҽрпiмен, 

латын ҽрпiмен жазылған кiтаптарды кҿп оқитын, 

халық ҽндерiн, нақыл сҿздердi, мақал-мҽтелдердi 

жинап дҽптерлерiне жазып жҥредi екен. Ҿзi де 

шабыты келгенде ҿлең шығарады екен, ҽсiресе 

қҧрдастарына, жеңгелерiне шығарған осындай 

бiрсыпыра ҿлеңдерi болыпты. Ҽттең олары ауызша 

айтылып, жазылмай қалған. Одан кейiнгi Тiлемiс-

тiң ҧлы Мҧқаш та зейнетке шыққанға дейiн шофер 

26 



болды. Сҧлтан совхозда алдыңғы қатарлы механи-

затор (тракторист, комбайнер) болды. Еңбегi 

бағаланып бiрнеше ордендер мен медальдарға ие 

болды. Мырзай кҿп жыл механизатор, кейiн зейнет-

керлiкке шыққанша бригадир болып iстедi. Осы-

лардың бҽрi де орыс арасында жҥрсе де қазақтың 

жҿн-жобаларын, ҽдет-ғҧрпын жақсы бiлетiн. Соны-

мен қатар бҽрi де iскер болды. Мысалы қой сою, 

малдың етiн мҥшелеу, т.б. жақсы бiлетiн. Жҽпен 

болса совхозда бухгалтер болып iстедi. Оның да 

ҿмiрi қысқа болды. Тҧрмысқа шыққаннан кейiн 

ауруға шалдығып 4-5 жылдасын қайтыс болды. 

Ҿмiрге екi ҧл ҽкелдi.Бiреуi жастай қайтты. Екiншiсi 

ер жеттi, қазiр тiрi. Ҽкелерi де қайтқан. Бҧлардан 

басқа Тiлемiстiң Қади, Қадиша, Бҽдиша деген қыз-

дары болды. Соңғы екеуi жастай қайтыс болыпты. 

Мен Қадиды бала кезiмде бiр кҿрген едiм.Тамаша 

кҿркем, сҧлу едi. Ол да кҥйеуге шыққаннан кейiн 

бiрнеше жылдан кейiн қайтыс болыпты. 

Бҧл кҥнде Тiлемiс атамыздың ҿз ҧлдары мен 

қыздарының бҽрi де дҥниеден ҿткен. Немерелерi 

мен шҿберелерi баршылық. Шоқайдың Батырхан, 

Қасымхан атты балары болған едi. Қасымхан осы 

тҧқымнан алғаш жоғарғы оқу орнында оқып 

жҥргенде кенеттен ауырып қайтыс болды. Ҿзi де 

кҿркем, ақылды жiгiт едi. Мҧндайда қазақ «кҿз 

тиген» деп те айтады. Батырхан да ҽкесiнiң жолын 

қуып кҿп жыл шофер болып iстеген, қазiр 

зейнеткер. Жҧбайы Кҥлҽш екеуiнiң Ақдидар, Анар, 

Эльмира, Дана атты қыздары, Ансар деген ҧлы бар. 
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Қыздарының алды отбасын қҧрған, ал кенжелерi 

Ансар 6-шi сыныпта оқып жҥр. 

Мҧқаш пен жҧбайы Бҿлтиден туған Қалихан, 

Темiрхан, Қазихан, Асылхан атты тҿрт ҧл, Бҽтима, 

Рахима, Сапура атты ҥш қыз бар. 

Сҧлтанның Сҽлима деген ҽйелiнен Қымбат 

атты қыз жҽне Аманкелдi, Амантай, Бахтияр атты 

ҥш ҧл болған едi. Сҽлима ертеректе қайтыс болған. 

Ҿкiнiшке орай оның ҥш ҧлы да ҿсiп, жiгiт болған 

шағында жастай қайтыс болып кеттi. Сҽлима 

қайтыс болғаннан кейiн Сҧлтан ағамыз Бҽтен жең-

гемiзге ҥйлендi. Ол Сҽлимадан қалған балаларды 

ҿзiнiң туған балаларындай кҥтiп ҧстады. Қазiр бҧл 

жеңгемiз Қымбаттың кiшi ҧлы Жеңiстiң қолында. 

Оны кезiнде Сҧлтан ағамыз екеуi ҿз бауырына 

салған болатын. Қазiргi кезде қызы Қымбат 

Қызылжар қаласында тҧрады, жолдасы Еркеш 

екеуiнiң ҥш ҧл бiрнеше немерелерi бар. Аманкелдi-

ден қалған Руслан атты ҧл да Қызылжар-да тҧрады. 

Мырзай мен жҧбайы Қабиба Ҽнуар, Имантай атты 

екi ҧл, Балшекер, Бҽлҽпай, Балжан, Айжан, Айтжан 

атты бес қыз ҿсiрдi. Бҧлардың бҽрi де ер жетiп 

қазiргi кезде ҽрқайсысы жеке ҥй болып отыр. 

Олардан туған немерелер мен жиендер де баршы-

лық. Шешелерi Қабиба ҧлдары мен қыздарында 

кезекпен барып жҥредi. 

Мiне,Ҧмсынның туған iнiсi Тiлемiс атамыздың 

ҧрпағының жайы осындай. Қазiргi ҧрпақтары 

Ҧмсын туралы естiгенi болмаса, оның ҿмiр жолын 

бiлмейдi. Осы жазылғандардан аздап болса да 

мағлҧмат алар деп ойлаймын. 
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Сҽбит Мҧқанов 

ҦМСЫН СҦЛУ 

 

«1913 жылдың кҿктемi. Ауылдың Досқа кеп 

жаңа ҥй тiккен кезi… Нҧртазаның ҥйiне «Ойдағы 

Сибаннан» Мҽшiк, Ботпай жҽне Торсанның¹ 

Шериi кеп қонды. …Олар алыстағы «Сырымбет 

тауы» деген жерге жолаушылап барады екен… 

Мен оларға тҥнде ҿлең айтып, қызмет атқардым. 

Ертеңiне: 

- Осы баланы бiз ала кетсек қайтедi, - дедi 

Мҽшiк Нҧртазаға,- ҿлеңдi де, ҽндi де жақсы айтады 

екен, қонған жерiмiзде ҿлең айттырып отыруға 

ермек те болар жҽне ҽн-кҥйдiң қонған елi Атығай-

Қарауыл деседi ғой, со жаққа барып ҽн де ҥйренiп 

қайтар». Ертеңiне Нҧртаза Сҽбитке лҧқсат еттi. 

«Сырымбетке сапар шегуге ҽзiрленген 

жолаушылар екi тарантасқа бҿлiнiп, ҽрқайсысына 

пар аттан жектi, бiр тарантасқа Таспай мен Мҽшiк 

отырды, олардың божысын мен ҧстадым; екiншi 

тарантасқа Ботпай мен Шери отырды, олардың 

божысын Шоқпыт деген кiсi ҧстады. Бiз жҥрiп 

кеттiк. 

Жаманшҧбардан шыға серiктерiм аттарын 

тоқтатты да тҥстенiп-қонатын жерлерiн ақылдасты. 

…Алғашқы қонатын ҥй туралы пiкiр екiге жарыл-

ды: Шериден ҿзгелерi Жансақалдың Жҧсыбынiкiне 

қонамыз дестi. Шеридiң неге қашқалақтауын олар 

мен тҥсiнбейтiн оспақпен сҿйлесiп, бiраз кҥлiп 

алды да, менiң серiктерiм Жҧсыптiкiне, екiншi 

арбадағылар басқа ауылға қонатын боп кеттi. 
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Бҿлiнер алдында «берi кеп кетшi» дегендей, 

Шоқпыт маған кҿзiн қысты. Оңашаланған маған: - 

Сендер барып қонатын ҥйде жынды келiншек болу 

керек, - дедi Шоқпыт, - аты Ҧмсын. Соған бiр нҽрсе 

берiп жiберсем апарасың ба? 

Мен жынды дегеннен қорқып «апармаймын» 

дегендей басымды шайқап ем: 

- Ой, оңбаған, - дедi Шоқпыт, - «жынды» 

дегенге сен оны байлауда жатқан бiреу деп ойлама! 

Бос жҥретiн адам ол. Он екi пҽндi тҽмҽм қылған 

молда қыз. Бiр есептен қияли боп кетiптi. Ҽйтпесе, 

адамға залалы жоқ. 

- Неге қияли болған? – дедiм мен. 

- Со қызды бiздiң осы Шери алып қашқан, - 

дедi Шоқпыт, - бiрақ қатыны билiк бермей, 

айырды. Қаңғырып қалған Ҧмсынды жҧрт Шеридiң 

iнiсi Бҽкенге қосты. Одан бiр қыз туды. Шериден 

алданған қыз санамен сарғаюдан жынды адамдай 

бетiмен сҿйлеп, қияли боп кеттi. Торсан ҥйi оны 

тҿркiнiне қайтарғанда, туған қыз Бҽкен ҥйiнде 

қалып қойды. Қазiр 7-8 жасқа келдi ол қыз, аты 

Кҥлҽмай, со қыздың шешесiне берген сҽлемдемесi 

бар едi, ешкiмге кҿрсетпей апарып бер, - дедi. 

Шоқпыт терiс қарай берiп, қойын қалтасынан 

бҥктелген қызыл жiбек орамалды маған бердi де: 

- Аналарға сездiрме алғаныңды. Орамалдың 

iшiнде тҥйiлген алтын жҥзiк бар, жоғалтып алма, -

дедi. 

Сол арада тарамданған жолдың оң жағына 

Шоқпыт тҥстi, сол жағына бiз тҥстк. 
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- Бала, Шоқпыт екеуiң не сҿйлестiндер? – деп 

сҧрады Мҽшiк былай шыға. 

- Тҥк те сҿйлескен жоқпын, - деп қашқалақтап 

ем, ҧтқыр, қу Мҽшiк менiң жасырған сырымды 

айтқызып барып тынды. 

- Бҽсе, - дедi ол, - ҿзiм де соған жорып едiм. 

Менiң қойныма салған орамалды алып кҿрсек, 

айнала жиегiнде ақ жолағы бар шымқай қызыл 

жiбек екен. Шетiне тҥйген алтын жҥзiктi алып 

кҿрсек, жалпақ кҿзiнде «Шешеме Кҥлҽмайдан» 

деген жазу бар. 

- Жетiм бала сҧңғыла келедi деген рас-ау, - деп 

қайран қалысты менiң қасымдағылар, - қаршадай 

боп, қарашы! Кiмге қҧйдырды екен бҧл жҥзiктi? 

Кiм жазып бердi екен мынаны? 

- Биыл сол ҥйге зергерлiк қҧрып Базалай 

серкеш келдi деген, соған жаздырған ғой, - дедi 

Таспай. 

- Сол бала 7-8-ақ жаста болу керек, - дедi 

Мҽшiк, - емшектегi кҥнiнде айрылып едi 

шешесiнен. Кемшiлiк кҿрдi дейтiн кедейдiң қызы 

емес, шешесi ҿгей болғанмен, туғаннан кем кҥтiп 

отырған жоқ. Бҧл қызға «сен Ҧмсыннан тудың» деп 

кiм айтты екен? 

- Кiм айтса, ол айтсын, - дедi Таспай, - жҧды-

рықтай боп шешенiң не екенiн бiлуiн қарасайшы! 

Бҧл қыз ба, бҧл қыз керемет қыз болады екен!. 

- Кескiн-кейпi Ҧмсынның аузынан тҥсiп 

қалған, ҽттең, мҧрны ғана Бҽкенге тартып 

кертештеу келген, ҽйтпесе, қҧйып қойған Ҧмсын! – 

дедi Мҽшiк. 
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- Орыс, қазақты аралай жҥре, - деді Таспай, - 

ҽйелдің талай сҧлуын кҿре жҥре, мен Ҧмсындай 

сҧлуды кездестірген емеспін. Дҽл жҧмақтың ҿзінен 

шығып хор қызы келмесе, бет біткен адамда 

мҧндай сҧлу адам болады деп мен ойламаймын. 

- Рас,- деді Мҽшік. 

Ол екеуінің кеңесін таңдана тыңдаймын деп, 

аттарды мен жолдан шығарып жіберіппін. Бҧл 

жҿнде Таспай маған: 

- Кҿзіңе қарамай, немене, былжырап 

отырғаның?- деп ҧрысқалы келе жатыр еді: 

- Ҧрыспай-ақ қой,- деді Мҽшік,- бҧның ҿзі 

сҿзге ҥйір бала кҿрінеді. Ҧға алса, ҧғып қалсын, сол 

Ҧмсынның кеңесін мен бҧған айтып берейін. 

- А, қойшы,- деп Таспай ҧнатпап еді. 

- Қойғаның не,- деді Мҽшік кейіп,- осындай 

баладан ҿскен жоқпыз ба бҽріміз? Біз де бҧндай 

кезімізде кызық кеңес айтқан кісілерді жақсы 

кҿретінбіз. 

Мҽшік пен Таспай мені ортасына алды да, 

божыны Таспай ҧстады. 

- Менің сақа бозбала боп қалған кезім,- деп 

бастады Мҽшік сҿзін,- Торсанның ҥйі ол кезде Ірбіт 

шабады. Торсан ҥйі Ірбіттен неше ылау кездеме, 

шай, қант сияқты дҥниені қотарып алады да, 

ауылдарды аралатып саттырады... 

Ауыл арасындағы Торсанның саудасын Шери 

жҥргізіп тҧрады,- деді Мҽшік, дағдылы калпымен 

тҥкірігін ширата тіс арасынан ытқытып ап,- со кезде 

Шеридің жас шағы, піркҽшігі менмін. Екеуміз ел 

аралап кете барамыз. Сауда-саттықты жҥргізетін 

32 



менмін, Шеридің серілік қҧрудан басқада жҧмысы 

жоқ. Қайда сҧлу қыз-келіншек болса, сауданы 

сылтау ғып, со жаққа барады да, тілін алдыратын 

адамдарға, ақша демей, мата демей, тҿгіп беріп, 

дегеніне жетеді... 

Сонымен,- дейді Мҽшік,- тамағын қырнап ап,- 

бір кезде ―Жансақалдың Жҧсыбында сҧлу қыз бар‖ 

деген хабар келіп қалды. Жҧрттың айтуынша, казақ 

баласына ондай сҧлу бітпеген. Бҧл хабар қҧлағына 

шалынған Шери шыдасын ба,- екеуміз со жаққа 

кете бардық... 

- Жансақал ҥйінің со кезде кҥпсіп те тҧрған 

кезі болу керек,-деді Таспай. 

- Ҽрине,- деді Мҽшік,- со кезде ол ҥйде мың 

жарымдай жылқы, екі-ҥш мыңдай қойы бар екен. 

Мал кімге бітпейді. Алалы жылқы, ақтылы қойды 

айдай алмай отырған талай байдың ҥйінде қонаққа 

сілкіп саларлық сырмағы жоғын кҿрдік қой, 

Жансақалдікі салтанатты екен. Жансақалда 

жалғыз-ақ бала бопты ғой, аты – Жҧсып. Біз 

барған кезде Жҧсып елулерді еңсерген, сары 

сакалды қісі екен. Бір жыл бҧрын хажыға барып 

келген. Оның бір асыранды, бір тума баласы бар 

екен. Асырандысының аты - Қойбағар, тумасының 

аты - Тілеміс. Тілемістің ол кезде бала кезі. 

Жҧсыптың тҿрт ақ ҥйі бар екен,- деді Мҽшік, 

тағы да шырт тҥкіріп ап,- ҿз ҥйі, қонақ ҥйі, 

Қойбағардың отауы жҽне қызына тігіп қойған 

отау. Біздің қасымызда кҿк кҿз Ыбыш² барды. 

Ата жағынан ол Жҧсыпқа ағайын. 

- Солай ма екен! – деді Таспай. 
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- Солай екен,- деді Мҽшік,- Ыбыштың ол 

кезде жҥзіктің кҿзінен ҿтетін жылпос шағы. 

Жҧсыптың қонақ ҥйіне барып тҥскеннен 

кейін, Ыбышты Ҧмсынға астыртын жібердік. 

Кыз маңайына жолатпапты. Сол арада жҧмаға 

жақын айналып, қыздың мҽн-жайын сҧрастырсақ, 

оған Ақан сері ғашық екен. Жансақалдың ҥйінде 

Бҧхарадан оқып келген бір хазірет бірнеше жыл 

тҧрған.Жҧсыпта алғаш ҧл болмай, бар баласы 

жалғыз Ҧмсын болғандықтан, хазіретке 

сабаққа беріпті. Қыз ҿте зирек боп, хазіреттің 

бар оқуын қағып апты дейді. Ҿтірік, расын кім 

білсін, хазіреттің ҿзі ―бҧ кызға енді менің 

оқытатыным жоқ‖- депті-мыс. 

- Оны ҿзіміз де кҿрдік қой,- деді Таспай,- біздін, 

арада Баһрам молдадан оқуы артық кісі жоқ дейміз 

ғой, со кісі Торсан ҥйінде Ҧмсынға бір 

кездескеннен кейін: ―Біздің оқуымыз ширегіне де 

келмейді, қҧранға қазақ тілiнен кем 

тҥсінбейді‖ дегенін  кҧлағымызбен естідік. 

- Оның оқымыстылығын еске тҥсірген себебім,- 

деді Мҽшік, Ақан сері осы қызды іздеп кеп, арап 

тілімен сҿйлесіпті ғой. Қыз Ақан серіден асып тҥсе 

беріпті. Содан кейін Акан сері ғашық болып, хат 

арқылы ҿлең жібере бастапты. 

- Есінде қалғаны бар ма,- деп сҧрады Таспай. 

- Талай заман ҿтті ғой одан бері,- деп Мҽшік 

аз ойланып отырды да,- есімде бір-ақ ауызы 

қалыпты,- деп, айта жҿнелді: 

―Адамның екі кҿзі кҿрер ғайни, 

Сҽмигон ғала рҽі-си уҽл ҥзнҽйни, 
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Мҽхбубім сізге ғашық болғаныма, 

Ташшаһһун екі иінімде мҽлҽкҽйни!‖ 

- Бҧ не деген сҿзі болды екен?— деген сҧрауға: 

- Кім білсін не сҿз екенін,- деді Мҽшік,- сонымен, 

ҧзын сҿздің қысқасы, Ақан серіге қыз да ғашық 

болады. Шери екеуміз оқиғаның осы бір жеріне 

кеп киліккен екенбіз. 

- Дҽл бҧл сҿзді мен естіген жоқ едім,- деді 

Таспай,- мен тек Щеридің алып қашқанын ғана 

естіп едім. Қалай алып кашып жҥр ол ? 

- Оның мҽні былай,- деді Мҽшік,- қызға 

талай қимас адамдарын салып,ризашылық жауап 

ала алмадық. Не істеуге білмей сандалған кезде, 

бiзге біреу: ―Мҧның айласын бір тапса, Есілбай-

дың Шаймердені³ табады. Ол - ҽрі осы елді билеп 

тҧрған адам, ҽрі Жансақалдың Жҧсыбында ҿкпесі 

бар. Бір жҽрдемдессе, сол жҽрдемдеседі‖,- деді. 

Шаймергенді талай кҿргемін,- деді Мҽшік,-

Торсанмен кҿңілі де жақын болатын жҽне екеуі 

кҧрдас та. Шаймергенге барып жолығып ем, 

кҧшағын жая кетті. ―Быкыған мал бітті дегенмен, 

Жҧсыпта қанша кҥш бар еді,- деді ол,- ондай 

жаман немеге жалынбау керек, қыз риза емес 

деген сҿз – сҿз емес, қызығы – қызды алып қашу. 

Шериге сҽлем айт, менімен астыртын 

байланысып тҧрсын да, реті келген бір кезде 

жігітін ҽкеп, басып алсын да кетсін‖. 

- Сол алып қашудың ішінде мен де болдым ғой, 

- деді Таспай. - Осы кҥнге шейін обалсынам, қыз: 

―Ағатайлар-ау, ризалығы жок, кісіні қайда 

апарасыңдар‖,- деп еңіреп тҧрғанда аузын басып, 
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алдық та кеттік қой. Бейшара, кҿндікпей ме деп 

ойлап ем, тез-ақ кҿндігіп кетті. 

- Кҿндікпегенде амалы нешік!- деді Мҽшік. 

- Ҽйтеуір кҧтылмасын білген соң, жылайды да 

кҿне береді... 

- Ҧзаққа созылған Мҽшік пен Таспайдың 

кеңесін қысқартып алайық: Ҧмсынды Шери алып 

қашуын кашқанмен, тура ҥйіне алып бара алмайды. 

Оның ҽйелі Ақлима Торсанмен дҽрежесі тең Нҧрқан 

деген кісінің қызы болады. Шеридің қыз алып 

келгенін естіген Ақлима қайынатасына: ―Баласын 

тыя ма, болмаса маған тҿркініме қайтуға лҧқсат 

бере ме?‖- деп кісі салады. Бҧл хабарды естіп, 

Ақлиманың тҿркінінен кҿп адам келеді. Жауға 

шыдай алмаған Торсан боп, ел боп Шериге 

Ҧмсынды тастатады. Ҧмсын қиын халде қалады: 

тҿркіні безінген, Шериден айрылған Ҧмсын 

Торсанның ауылында сандалып қалып қояды. Со 

кезде жҧрт оған: ―Сен Шеридің інісі Бҽкенге ти‖,- 

деген ҧсыныс жасайды. Бҽкен ризаласады, екеуін ел 

сҥймесе де косады... 

Бірақ бҧл қосылу ҧзакқа созылмайды. 

Жоғарыда аталған Кҥлҽмҽй туғаннан кейін, 

Ҧмсын шалықтанып, есінен айрылады. 

Кҿлденең жҧрттың бҧған тағатын себебі 

біреу-ақ: ―Бҽкенмен қосылғаннан кейін де Ҧмсын 

Шеримен жҥрісін қоймайды, соған ерегіскен 

Ақлима дуа кылдырып, Ҧмсын содан жынданады‖. 

- Расында,- деді Мҽшік,- ҧзақ кеңесiн аяқтай 

келе, - оның жындануы дуадан емес, қайғыдан. 

Қайғырмай қайтсін: ел-жҧртынан айрылды, Шери 
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зорлап алып кашты, онымен де қоймай, тастап 

кетті, барар жер, басар тауы жоқ сорлы, еріксіз 

Бҽкенге қосылды. Оны жҧрт ―бҧзылған жҥзі қара‖ 

деп кҿзге тҥрткі қылды, безініп, жоламады. 

Осындай, айналасы тегіс жау боп, жалғыз 

қалған бейшара кітапты ермек қып оқитын да 

отыратын, оқыса, жылайтын да отыратын. Сондай 

ауыр қайғы жындандырмай қоя ма оны!.. 

- Жынданғанда да, ауыр жынданды ғой, деді 

Таспай,- еркек болса, бір сҽрі, ҽйел бейшараның 

жынданғаны да аянышты екен. Ҥсті-басын жҧлып, 

шыдатпай, аузына келген сҿзді айтып, жҧрттың 

мазасын кетірген жоқ па? 

- Ерте демей, кеш демей,- деді Мҽшік,- 

мезгілсіз уақытта байбалам сап жылай беретін 

болды ғой, бейшара. Содан безер кылды ғой жҧртты, 

ҽйтпесе, кейінгі кезде залалы тиген жоқ еді. 

- Жансақалдың ҥйі жынданған қызын қалай 

алып кетті?- деп сҧрады Таспай. 

- Еркек жақтарының ҽкеткісі келмесе керек,- 

деді Мҽшік,- шешесі кеп ҽкеткен кҿрінеді. Ҥйіне 

барған соң, бейшараның есі кіресілі-шығасылы 

кҥйге тҥсті. Бірнеше кҥн сап-сау жҥріп, ара-тҧра 

бҧзылып қалады деседі. Сау кҥндерінде кітап, 

кҧраннан кҿзін алмай, намаздан басқа уакыттарын 

соған ғана бҿледі деседі. 

Сҿзін осылай аяқтап келген Мҽшік ҥлкен, 

кірпігі ҧзын, қабағы қалың кҿзін маған аудара 

қарап: 

- Ҧмсынның жайы осылай, бала,- деді. Біз, 

тегі, Жҧсыптың ҿз ҥйіне тҥсерміз. Ол ҥйге кештетіп 
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барамыз, тҥнде кҿре алмассың. Таңертең тҧрған 

соң, ат суарып кел де, қай ҥйде отырғанын біліп, 

барып кҿр. Қызының сҽлемдемесін бер. Ауыл 

ҥйді сҧраса, білгеніңді айт. Бірақ Шери бар дей 

кҿрме, есіне ҿткен кҥнін тҥсіріп, бҧзып аларсың. 

Жҧсыптың ҥйіне біз ымырттатып жеттік. 

Оның ҥйі расында қазиналы екен. Ішіне тай 

шаптырарлыктай кең. 

Мен тҥнде тиышсыз ҧйыктадым, оныма 

себеп,- шамды сҿндіргеннен кейін, саңлаусыз 

қараңғы ҥйдің ішінде, жатқан тҿсегімнің қасында 

жынды біреулердің бейнесі елестеді де тҧрды... 

Талығып барып ҥйықтағандықтан, кҿп жатып 

қалсам керек, біреу тҥрткенге басымды кҿтерсем, 

осы ҥйдің жалшы баласы екен, тҥндік ашылған, 

ҥйдің іші тҥгел тҧрған, баладан басқа ҥйде ешкім 

жоқ. Кҥн шаңырақтан қарап, биіктеп капты. 

- Саған ат суарсын дейді,- деді бала. 

Киініп, далаға шықтым. ―Киім‖ дегенде, 

менің ҥстімдегі: қамзол-шалбарым да, кҿйлегім де, 

сыртқы шекпенім де, аяғымдағы қисық табан 

шегірен етігім де тҥгелімен Таспайдың баласы 

Қанапиянікі. Бҧларды беруге қимай, Қанапия 

жыламсырағанда: 

- Жылама,- деген Таспай, баласына жекіп,- 

мен емес, ҽлгі Мҽшік ағаң осы балаға жабыса 

қалған. Ертпегей едік, ерткен соң, жат елге тырдай 

жалаңаш қалай апарамыз? Киіп, барып қайтсын, 

шығарма дыбысыңды! 

Қанапиядан еріксіз алып берген киімдерді 

маған кигізерде: 
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- Қасымызда боласын ғой,- деген Таспай,- 

бірақ бҧ киімдерге не етікке дақ тҥсіретін болсаң, 

менен жақсылық таппа! 

Таспайдың бҧл сҿзін мен ҥнемі есте тҧтып, 

киімді баптап ҧстап келе жатырмын. 

Далаға шықсам, мені оятқан бала біздің екі атты 

жҥгендеп ҽкеп, арбаға байлап қойған екен. Бҧ 

бала кешеден бері мені айналдырыңқырап, 

сықақ қылғысы келіп жҥрген қулау бала кҿрінген. 

Со қулығын ол ҽлі де кейбір сҿзімен, дене 

қимылдарымен маған кҿрсетті де, ат суаратын 

кҿлдің жҿнін сҧрағанда: 

- Осы бетке тарта берсең, жарқыраған кҿл 

жатады,- деп жҿн сілтеді. Бір атты жайдақ мініп, 

бір атты жетекке алып, мен кете бардым. 

Бала сілтеген жҿнде қырқаланып белес 

тҧрған. Со белестен ҽрі қарай ассам, жаркыраған 

кішірек кҿл жатыр. Шоқытыңкырап келген 

қалпыммен кҿлге тҥсіп кетпек боп ем, аттар 

жалтақтап жоламады. Семізден жарап келе жатқан 

аттарды еркіне қоймай, қыл шылбырменен сауырға 

тартыңқырап қап ем, кҿлге тҥсе кетті. 

Кҿлдің шеті қорыстау, батпақ сияқты кҿрінді 

маған. Оған мен қарамай, аттарды тағы да ілгері 

айдай бастадым. Таяқтан қысылған сайын аттар 

тереңдеп бата берді... 

Аздан кейін аттар қимылдай алмастық халге 

жетті. 

Не істеу керек? 
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Сазда тҧра беруге болмайды. Аттың ҥстінен 

тҥстім де, жаяу жетектемек болдым. Енді ҿзім 

батып барам... 

Маған қиыны екі етігім болды: сазға кірген 

етіктер ҽлденеге тістесіп тҧрып алады да, 

қонышынан қолыңмен тартпай шыкпайды... 

Сол азаппен ес кетті, жан шықты дегенде 

жағаға жеттім-ау!.. Денемде де, киімім де сазға 

былғанбаған тинақтай жер жоқ... 

Жанталасқан аттар да кабырғасынан 

жылжып, сазды есіп отырып, ҽрең дегенде жағаға 

шықты... Со кезде манағы қу бала да жайдақ атқа 

мініп шауып келді. 

- Ой, мҧрныңды… - деп ол менi боқтай келдi. – 

Мен сенi кҿлге қарай сiлтесем, сорға кеп тҥсiп 

кеткенiң не қылғаның? Қайта, шыққансың, тҥбiне 

батып кетпей!.. 

Менi оның алдап жiбергенiн бiлiп тҧрмын. 

Бiрақ не iстейсiң оған! Ҽлiм жетпейтiн жасы ҥлкен 

бала!.. 

Бала бiраз кҥлiп алды да, менi мҥсiркеген боп: 

-Саған обал болған екен, - дедi, - мына 

қалпыңмен ауылға қалай барасың? Аттарды да жуу 

керек, киiмдерiңдi де жуу керек. Суы тҥщы қайраң 

кҿл бар, жҥр, барайық соған!.. 

Бала шаба жҿнелдi, мен де артынан жҿнелдiм. 

Кҿл расында да қайраң екен. Аттар суға 

қанғаннан кейiн, бала екеумiз тазартып жудық, мен 

киiмдерiмдi жудым. 

Мана сазға кiрген етiктi қонышынан тартып 

жҥргенде, екi ҧлтаны суырылып қалып қойыпты. 
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Бҧл арада бала менi аяудың орнына, ҧзыннан ҿшi, 

қысқадан кегi бардай: «Оқасы жоқ, тiрi болсаң, етiк 

табылмас деймiсiң», - деп мазақтап, қарқылдайды 

да кҥледi… 

Ауылға барар бет жоқ!.. Бармағанда, қайда 

барасың!.. 

Не хал болғанын жорамалдағандай, менiң 

серiктерiм де тиышсызданып тҧр екен. Бiздiң 

қарамызды кҿрген соң, олар қолын бҧлғап 

шақырды… ҧялсам да келдiм-ау!.. 

Олар менi аттан тҥсiрiп, «не болды, не 

болды?» деп сҧрай бастады. Сонда қу бала тҧрып: 

- Мынауың бiр қара басып жҥрген бала ғой, 

ҿзi, - дедi серiктерiме, - кҿл деп сорға тҥсiп кетiп, 

ҿзi де ҿле жаздапты, аттарын да ҿлтiрiп ала 

жаздапты. Ҽрең шығарып, кҿлге апарып жуып 

қайттым. 

- Не дейдi, - деп Таспай ызғарланған кескiнмен 

менiң киiмдерiмдi қарады да, ҧлтансыз екi етiктi 

кҿрдi. 

- Қап, бҥлдiрген екенсiң ғой, - деп Таспай менi 

сабамақ болып едi, мiнезi жҧмсақ Мҽшiк: 

- Ҧят болар, жат жерде, баланы бақыртып 

сабап жатқаның. Ештеме етпес. Осы ауылда етiкшi 

бар шығар, табандатып алармыз, - деп арашаға тҥсе 

кеттi. Таспай: 

- Қап, сен қырсық па, сен қырсық!.. – деп тҥсiн 

суыта, саусағын безедi де қойды. 

- Кешегi орамал мен сақинаң бар ма? – деп 

сҧрады менен Мҽшiк. 
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Қарасам, орамал орнында екен, тек 

малшынудан бояуы шығып кеткен екен. 

- Тез кептір. Сҿйт те, апарып бер. Кешікпей 

жҥреміз. Ҿзі Тілемістің отауында кҿрінеді,- деп 

Мҽшік маған ақ ҥйдің біреуін нҧсқады. 

Етігімді ауылдағы етікшіге ҧлтандатуға апарып 

бергеннен кейін, манағы қылығыма бетімнен отым 

шыққандай, мен сҽскелік асқа барған жоқпын. 

Қонақтар мен ҥй иесі асқа отырған кезде, мен 

―Тілемістің отауы‖ деген ҥйге келдім. Ақкигізді, 

баулары ҽшекейленген ҿрнекті отау. Тҥріліп қойған 

кигіз есіктен сығалап қарасам, отаудың іші 

тамаша жасау. Тҿрге жинаған ҽр тҥсті жібек 

кҿрпелер, кҿк барқытпен тыстаған мамық 

жастықтар, теңдеп буған кілемдер, ҥйдің ішкі 

баулары да, басқҧр, таңғыштары да кілемдей 

ҿрнектеліп тоқылған. Оң жақта ҥстіне ақ масақана 

қҧрған ақ никельді кровать, оның ҥстінде ҿрнектері 

ғажап жабу... 

Осы кровать пен тҿрдегі жҥктің екі арасындағы 

кезеңдеу жерде менің кҿзіме қайран қаларлық 

ғажап кҿрініс ҧшырай кетті: ар жағында керегеге 

сҥйеніп, адамның бойынан биік айна тҧр... Сол 

айнаның бер жағында шаш сияқтанған бірдеме 

тҥрегеп тҧрған адам бейнелі ҽлдененің тҿбесінен 

жерге тҿгіліп тҧр!.. Ішінде ҽлденемене бҥлкілдейді!.. 

Не нҽрсе бҧл?.. Адам дейін десем,- мҧндай 

ҧзын жҽне қалың шаш бола ма!.. Адам емес дейін 

десең,- неге жанды мақлҥқтай қимылдайды ол!.. 

Демімді іштен алып, қайран қап тҧрғаным-

да, ықтиярдан тысқары жҿтеліп қалдым... Сонда 
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ҽлгі зат бері карай бҧрылды да, жаңағы тҿгілген 

шаштың орта кезі қақ айрыла берді... Қарасам, 

ҽйел!.. Екі қолымен шашын кейін қарай 

сілкіңкіреп тастаған ол, мені кҿрді де, тҿгілген 

шашын иығына салып, басына жҧқалау ақ шҽліні 

жамыла қойды. Сҿйтті де: 

- Келе ғой, шырағьм,— деді маған. 

Қиссаны кҿп оқыған жҽне ғашықтық 

қиссаларда талай сҧлулардың сипатын кездестір-

ген, солардың ішінде перінің не хор қыздарының 

сҧлу сипаттарың оқыған маған мынау ҽйелдің 

қасында олардың бҽрі сҧлу емес сияқтанды... Соның 

дҿңгелене біткен аппақ, жҧп-жҧқпа бетіне, 

мандайдан тура тҥскен тіп-тік қыр мҧрнына, 

ҥлбіреген жҧқа еріндері мен оймақтай аузына, 

ҧзындау біткен аппақ мойнына, тостағандай мҿлдір 

қара кҿзіне, қайқая біткен ҧзын қара кірпігіне, 

қиыла біткен қою қара қасына, кең мандайына... 

дене кҧрылысы да лайықталып жаралған сияқты: 

орта бойлы, кең кеуделі, тар мықынды, тіп-тік, 

ҽдемі дене!.. 

Ҽйелдің сҧлулығына есім шыққандықтан, 

оның кім екенінде жҧмысым болған жоқ, кҥмістей 

сыңғырлаған дауысымен ―келе ғой, шырағым‖ деген 

соң, ҥйге кірдім. Ҽйелдің маған бірінші сҿзі: 

- Қақаң ауылының баласымысың?¹ 
- Ие,- дедім мен. 

Ҽйел кроватының алдына отырды да, қасымда 

кімдер барын қыскаша сҧрап ап: 
 
¹Торсанды біздін. ел «Қақаң дейтін. 
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- Қакаң ҥйінде болғаның бар ма?- деді. 

- Болдым,- дедім мен. 

- Онда Кҥлҽмҽй деген кызды білемісің?- деп 

сҧрады ҽйел. 

Білмегенімді білемін дей алмадым мен. Сол 

арада орамал мен жҥзік есіме тҥсіп, қалтамнан 

суырдым да, колына ҧстата бердім. 

- Бҧ не?— деп сҧрады ҽйел. 

- Кҥлҽмҽйдің сҽлемдемесі,— дедім мен. 

Ҽйел орамалды сабырмен ғана алды да, 

аппақ ҧзын, нҽзік саусактарын майыстыра жҥзік 

ораған тҥйінді шешті. Сҿйтті де, жҥзік пен 

орамалға қарап отырып: 

- Ол қыз бҧл орамалды жылап берді ме?- деп 

сҧрады менен. 

Мен жауап бере қоймап ем: - Ҧйпаланыпты 

ғой мынау орамал, су болған орамал ғой,- деді. 

Ҽлгінде кҿлде су боп, далада кептіріп 

алғанымды айтқан жоқпын. 

Сонан кейін ҥнсіз тҧнжырай калған ҽйелдің 

кескіні жел ҥрлеген судын, бетіндей қимылдай 

бастады... Жылағысы келіп қалғанын кҿріп 

тҧрмын... Ойымда ―Ҧмсын осы‖ деп жорып 

тҧрмын... 

Ҧмсынның нақ қасында гҥрси ағашқа бетін 

ашып салып қойған сарғылт қағазды кҧран тҧрған. 

Ар жағында жақтаулары ойылған сҥйектермен 

ҽшекейленген шкаф, оның ішінде қырынан 

қаланған жуан-жуан кітаптар... Бҧндай жуан 

кітаптарды менің ҿмірімде бірінші рет кҿруім. 
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Тҥсі қҧбылып кеткен Ҧмсын, жанында тулаған 

толқынды басуға себеп болар ма деген адамдай, 

дірілдеген қолдарымен қасындағы кҧранды ала 

берді де, кҿтере алмағандай орнына қайта қойды. 

Содан кейін қызынан келген қызыл жібек 

орамалмен бетін баса койды да, ал ҿксіді кеп!.. 

Бҥкіл денесімен жылағандай, оның тҧла бойы 

қалшылдап кетгі! 

Мен қайран қап, қасында тҥрегеп тҧрмын... 

Сҿйтіп тҧрғанымда, ҿксіп жылаған ҽйел кҥліп 

қоя беріп, маған аса қоркынышты кескiнмен 

тесірейе қарай қойды... Енді менiң алдымда манағы 

жҧмақтан келді ме деп жорыған хордың қызы емес, 

сипатынан жан тҥршігетін албасты елестеп 

кетті...Мен тҧра қаштым... Ҽйел мені тҧра қуды... 

Сасқалақтап, есіктен шыға алмай жҥргенде, 

ҽйелдің қолына тҥсіп қалар ма ем, қайтер ем,- егер 

жаулықты жас ҽйел сол сҽтте есіктен кіріп келмесе. 

Ҽйел жындыны кҧшақтай алды да: 

- Қалқам-ай, не болды саған?- деді. 

Мен есіктен зып етіп ата жҿнелдім. 

Артынан білсем, Ҧмсын сҧлу осы ҽйел екен. 
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Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқанов бiрiгiп 

Ұмсынның трагедиялық жағдайы туралы «Ақан – 

Зайра» атты пьеса жазған екен. Сiрә, Сәбит 

Мұқановтың айтуымен Мұхтар Әуезов жазса 

керек. Әрине, бұл шығармада артық кеткен 

жерлер көп. Дегенмен оқырман жұрт бiлуi үшiн, 

пьесаның кейiпкерлер тiзiмiн және 1-шi суретпен, 

5-суреттен үзiндiлер берудi жөн көрдiм. Сонымен 

қатар пьесаның соңында редакция жазған 

түсiнiктеменi де қостым. 

 

Мҧхтар Ҽуезов 

АҚАН – ЗАЙРА 

 

Ақындар, ҽншiлер ҿмiрiнен алып жазылған 6 

суреттi кҥйлi пьеса. 

Адамдары: 

Ақан – ақын, серi, ҽншi. 

Зайра – Керей iшiндегi азырақ рудың байлау 

бiр жерiнiң қызы. Мҧсылманша жақсы оқыған, 

хиссашыл. 

Шаймардан – қыз ағасы. Зайраның иесi де сол. 

Бiржан, Ыбырай, Нҧржан, Шолақ – Ақын, 

ҽншiлер. Бiржан кҽрi ақын. Ҿзгелерi бiр қҧрбылас 

жастар Нҧржан шарғи кiтапшыл, молда сҿздi. 

Шери – Торсан байдың саудагер баласы. 

Торсан – Қырда саудасы мол жҥрген, тҧрмысы 

қалашалау, саудагер бай. 

Ақлима – Шеридiң ҥлкен қатыны. 

Айша – Шеридiң қарындасы, қалаға аралас. 

Азын-аулақ орысша бiледi. 
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Бҽкен – Торсанның кiшi баласы. Ҽке 

ығындағы ҥндемес бала. 

Тҿре – Абылай тҧқымы, орысша офицерлеу. 

Ояз тiлмашы. 

Ояз – Торсан, Шери тамыры. 

Қулар – Торсан ауылының ҽртҥрлi кем-кетiктi 

мазақ етiп, бай ауылын кҥлдiрiп жҥретiн қулары. 

Сақау, қыли, сыбызғышы, бҽйiтшi… 

Ботпай – Торсанның ҽрi туысы, ҽрi ақылшысы. 

Досмҧхамбет – Торсан балаларының ақыны. 

Шарғи кiтапшыл. 

Алтынай – Зайраның шешесi. 

Бҽйбiшелер, бҿгде адамдар, қыз-қатын, нҿкер 

жiгiттер, бҽйге атқа шапқан балалар. 

Бiрiншi сурет: 

Аздан соң алды жҥгiре, ойнай кҥлiп кҿрiнiске 

шығады. Топ ортасында Зайра. Қасында қыз-

келiншек, араларында домбыралы ақындар, сал 

жiгiттер. Бҧл топта Нҧржан, Ыбырай, Шолақ бар. 

Бҧлардан оқшауырақ екi домбыраның ҥнiн қосып, 

Ақан мен Бiржан шығады. 

5-шi сурет: 

Сахна бiр отау, бiр ҥлкен ҥйдiң жартыларынан 

қҧралған. Араларында алаң бар. Отау Шеридiң 

ҥлкен ҽйелi Ақлиманiкi. Сонда Айша, Ақлима. 

Ҥлкен ҥйде Торсан. Оған Бҽкен қымыз сапырып 

берiп отыр. 

Кҿрiнiсi: 

Торсан: Бiр қырсық ҥшiн Ақлимамнан 

айырылып қҧтымды шайқаушымем? Ақлимадан 

басқа келiнiм жоқ оның тҿркiнi менiң асқар белiм. 
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Қҧтырмасын, қҧдайын ҧмытпасын Шери… Кергi 

жоқ. 

Торсан Бҽкенге: Болды. Шырағым, басымды 

пҽледен қҧтқар. Осыны, тiледiм сенен. Сен ал. 

Тҥсiнiктер: 

«Ақан-Зайра» – Сҽбит Мҧқановпен творчес-

тволық бiрлiкте дҥниеге келген туынды. Жазушы 

архивында пьесаның араб ҽрпiнде жазылған қол 

жазбасы мен латын ҽрпiнде машинкаға басылған 

нҧсқалары бар. Екеуiнiң арасында бiрлi-жарым 

тҥзетiлген, қысылған, ҿшiрiлген сҿздер болмаса 

айтарлықтай айырма жоқ. Пьесаны (либретто 

делiнген) жазушының ҿзi орыс тiлiне аударған. 

1936ж. 17 майда «Қазақ ҽдебиетi» газетiнде жария-

ланған ҥзiндiсiнен басқа ешқайда жарық кҿрген 

емес. Ескере кететiн бiр нҽрсе: қолжазбада Зайра 

есiмi бiр-екi-ақ жерде кездеседi, ал қалған тҧстың 

бҽрiнде Ҧмсын болып жазылған. Жарияланған 

ҥзiндiде де, латын ҽрпiнде машинкаға басылғаны 

мен орыс тiлiне аударылған қолжазбада да Зайра 

деп алынған жҽне шығарма атауы да – «Ақан-

Зайра». Солардың бҽрi ескерiле келiп, араб ҽрпiнде 

жазылған қолжазбадағы Ҧмсын емес, басқа 

нҧсқалардағы Зайра алынды. 
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Ғабит Мҥсiрепов 

ҦМСЫН ТУРАЛЫ 

 

Жерлес жазушы Ғабит Мҥсiрепов те бала 

кезiнде Ҧмсынды Торсан ҥйiнде кҿрсе керек. Сол 

кҿргенде-ақ ол Ҧмсынның ғажайып сҧлулығына 

қайран қалады. Оның Торсан ҥйiнде кҿрген 

қорлығы да, кiтапты кҿп оқитындығы, бiлiмдiлiгi 

де жас Ғабиттiң есiнде қалады. Мiне, осы жайлар 

ҿмiр бойы Ғабиттiң есiнен кетпейдi. Ғабең 

қазақтың ҥш асыл қызы: Ҧлпан, Ҧмсын, Майра 

туралы, олардың трагедиялық ҿмiр жолы туралы 

кҿп ойланып, кҿп толғанған. Осы ҥшеуi туралы 

шығарма жазып жас ҧрпаққа танымдық ретiнде 

тапсыруды ойлайды. Ақыры 1975 жылы «Ҧлпан» 

повесiн жазып шығарады. Осы повестiң соңында 

Ғабең былай дейдi: «Менiң ойыма ҿз заманынан 

бҧрын туып, арманда кеткен ҥлкен жанның бейнесi 

бiржола ҧялап, шегеленiп қалды. Қанша жыл 

ойымда жҥрсе де, қашанғы ҽдетiм бойынша кешiгiп 

жарық кҿрген «Ҧлпан» сол бейнеге, сондай 

бейнелерге арналады». (Ғ.Мҥсiрепов. Ҧлпан. 

Повестi. Алматы «Жазушы» 1975, 242-бет). 

Ҽйгiлi ҽншi Майра Уҽлиқызы Шамсутдинова 

туралы Ғабең 1981ж. 27 ақпанда «Атақты ҽншi 

Майра» атты ҽңгiмесiн «Қазақ ҽдебиетi» газетiнде 

жариялады. Кейiн оны жҿндеп, толықтырып, 1982 

жылы «Майра» деген атпен жеке кiтап (сувенирлiк 

басылым) етiп шығарды. 

Оның ендiгi арманы Ҧмсын туралы кiтап 

шығару болған екен. Ғабеңнiң бҧл арманы туралы 
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бiз Ғабеңмен соңғы 15 жыл бiрге тҧрған соңғы 

жҧбайы Ғазиза Бисенова апамыздың «Жалын» 

журналының 1987ж. №1 санында, жарияланған 

«Жомарт жҥрек жылуы» деген естелiгiнен байқай-

мыз. Осы естелiгiнде Ғазиза апай былай дейдi: 

«Жат қолында» романын тамамдағаннан кейiн 

Ҧмсын атты қыз тҿңiрегiнде жиi айтатын болды. 

Шет жағалатып бiлгенiм – Ҧмсын Ҧлпанның 

заманында ҿмiр сҥрген кҿзi ашық, кҿкiрегi ояу 

сауатты адам. Сол кездiң ҿзiнде алыстағы 

Александрия қаласында оқып бiлiм алған. Елге 

оралған соң бiлiмiне сай орын таба алмаған. Европа 

мҽдениетiмен қысқа кҿйлек киедi, басына орамал 

салмайды. Ел арасында кҿзге шыққан сҥйелдей кҥн 

кешкен оның бҧдан кейiнгi ҿмiрi ҿксiкпен ҿтедi. 

Бҧл бiр қайғылы тарих болса керек. Ол мен ҥшiн 

қаламгер Ғабеңнiң кҿз жҧмғанға дейiнгi арманы, 

қарындашының ҧшында қалған болашақ 

шығармасы сияқты болады да тҧрады». 

Ғабеңнiң Ҧмсын туралы кiтап жазуды арман-

дап, дайындық жасағанын бiз оның ҽр тҥрлi мағлҧ-

маттар мен бiрге келешек жазатын шығармаларына 

керектi жоспар мен мҽлiметтер жазған кҥнделiк-

терiнен де кҿремiз. Ендi сол кҥнделiкке Ҧмсынға 

байланысты Ғабеңнiң ҽр кезде жазған ойлары мен 

жинаған мҽлiметтерiн сол қалпында келтiрейiк: 

Ҧмсын: 

Самай руы Жансақал баласы Жҥсiп қажының 

қызы Ҧмсын. Ағасы Тiлемiс´ – зергер, ҿрiмшi, 

тiгiншi адам. Жҥсiп ҽуелi Абылаймен (Рамазанов) 

бiрге Мекеге барған. Ескендрияда (Александрия) 

50 



тҥбi қыпшақ, Бейбарыс нҽсiлi Астад Махмудимен 

танысқан. Оның жаңаша орта мектебi бар екен. 

Ҧмсын кейiн сонда барып оқып қайтады. (237). 

Ҧмсынға: 

1. Бҧл Клеопатраµ шомылған бассейн екен. 

Ҧлы Ескендiр¶. Юлий Цезарь·. Помпей¸ мен 

Антоний¹ шомылған бассейн екен. (бала осыны 

зарлап айтады), (бала болмас, ҽтек кҥзетшi болар-

ау-Ғ.М.). 

2. Қарындасының ояң-ойпат, дҿң-дҿңкес 

жерлерiнiң бҽрi танылып тҧр. Қызыл жiбек 

шомылу кҿйлекшесi денеге жабысып, сҧлулық-

сипатын да, дененiң бар бiтiмiн де жасырмай тҧр. 

Ағасы… 

Мен жуынып, киiнiп келейiн (Ҧмсын кеттi). 

3. Қара шашты, сарғылт шашты қыздар ендi 

кҿрмеген адамға таңырқанып қарап тҧр кесек 

денелi, киiм пiшiмi жат, қара мҧртты т.т. …жас 

жiгiт… Бҧл Тiлемiс¹⁰. 
Ҧмсын: 

Ҧмсын Жансақалов Жҥсiптiң қызы (Есiл 

бойындағы Самай) – 1885ж. туған¹¹. Ағасы (?) – 

Тiлемiс зергер ағаш шеберi. Ғашық жiгiт Нҥрке 

Тоқтабаев, Кiшкентай Жолке баласы. 

Бiрi серi, бiрi азулы. Нҥрке – 1876ж; 

Кiшкентай – 1885ж. туған. 

Шериаздан Торсанов. Ақлима Нҧрқан қызы. 

Бҽкен (Ҧмсынды осыған қосады). Торсан. 

Ҧмсын Александрияда 5 жыл оқып келген¹². 
«Кҽрi қыз». 
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Ҥш мiнез. 

1. Ҧлпан. 

2. Ҧмсын. 

3. Майра. 

1. Ҧлпан – Есеней. 

2. Ҧмсын – жынданбаған, ҿмiрден баз кешкен, 

ҽдейi жынды десiн деген. Адамға кҿрiнiп, 

аяушылық кҥтпеген, ҿз елiне қайтып кҿрге кiрiп 

жатуды ойлаған. «Ҿлiмнен ҧят кҥштi» (248). 

Ҧмсын. 

(Повесть) 

Ҧмсын Жҥсiп қызы, шешесi Қарашаш (Қареке 

атанып кеткен. Ҧмсынның 7 жасында ҿлген). 

Шойман Жҥсiптiң шешесi, Жансақалдың ҽйелi, 

болыс болған адам. 

Патшаның Анастасия деген қызы туған жылы 

Самай болысы Анастас болысы атанады. 

Шойманды жеңген Нҧрғожа¹³. Анастастың атын 

бiлмей қалады. Шери айтып жiбередi. Содан Шери 

болыс болады. 

Шойман кемпiрдiң Ҧмсынды Шериге беруге 

салмақ салғаны осыдан (Шери қыр Самайды бҿлек 

болыс етуге уҽде бередi). 

Ҧмсын 1908ж.24-те.1884ж. туған,1917ж.ҿледi). 

Ҧмсын – Надежда, ағасы – Тiлемiс – (1880-

1962) ҿрiмшi, зергер, ҧста, киiм тiгедi, етiкшi, 

ақылды, зерек, оқымаған адам¹´. 
Ҧмсынды алғаш айттырған Нҥрке Есiлбай 

баласы. Ҧмсынның ғашықтары. Ғалиянҧр, 

Нҧрғожа¹µ. 
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1 

Ҧмсын  

Екi бҽуеске, алты тарантаспен жас келiндi 

алып келе жатыр. Ақлима Нҧржан болыстың қызы, 

қасында қыз-келiншек, бала-шаға. Жас келiндi 

қарсы алуға шығыпты. 

Екi жеңгесiмен келiншек, ҥлкен топпен 

шыққан Ақлима қарама-қарсы келе жатыр. 

Шашу - ҿрiк-мейiздi, қант, конфет, қҧрт, 

бауырсақ… бiр кезде тҥйенiң қҧмалағымен 

атқылады келiндi. 

Кҥн де жауып, қатты кҥркiреп шелектеп 

жауып кеттi. 9 жасар Айша келiндi аяп, екi қолын 

керiп тҧра қалды. «Тимеңдер! Ағама айтам». 

Ақлима тобы оған қараған жоқ. Атқылап 

жатыр, атқылап жатыр. Жас келiн бҥрiсiп қалды. 

Бҧл келiншектiң аты Ҧмсын едi. 

 

2 

Александрия. Море, пляж. 

Баспалдақпен бiр кҿркем жiгiт тҥсiп келедi. Ақ 

киiмдi, қара тебетейлi. Бҧл Клеопатра мен 

Антонийдiң пляжi. Бҧл… 

Қызыл купальник киген қыз жҥгiрiп келiп 

ағасының мойнына асылды. Ҧмсын осы қыз. Ағасы 

ҿрiмшi, ағаш шеберi, зергер, палуан, ҽншi Тiлемiс. 

Шомылып жҥрген қыздар қоршап алды. 

- Бiржола кеткенiң бе? 

- Мына жiгiт кҥйеуiң емес пе? 
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3 

Ҧмсын Қызылжар медресесiнде. Ҽл-Азжар. 

Мҧхамед бин Вағиф мектебi. 12 фҽн, Қожылдық. 

География. Тарих. Тiл. Ҽдебиет. Есеп. Дҥние тану. 

 

4 

Шери пленный. Задержан 20 қысырақ в 

Мендiғаре. Шақан у Мiнайдара. 20 лошадей 

конножавойника – Жуан – Хохола. Он нажимает на 

Торсана. 

Нҧрқан мен Мiнайдар – қҧда. 

 

5 

Ақлима Нҧрқан қызы. Ол ҿзiнiң ҥстiне 

Ҧмсынды алдырар емес. Шери Самай баласы, 

атқамiлерлердiң аузын алып, Ақлиманы жiберiп, 

Ҧлпанды алмақ. Жiбередi жай сҿз, тҧра келе екi 

ҽйел сыйысып кетер деген. Ол болар емес. 

Нҧрқанның жiгiттерi Сыбанды қоршап алып 

тҧр. 

6 

1. Шақан Торсан ҧлы Уақ болысы. 

2. Шерияздан Торсан ҧлы Самай болысы. 

3. Арап Торсан ҧлы Сыбайдың ең байына 

кҥйеу болды. 

4. Бҽкен Торсан ҧлы. Ҧмсынды осыған 

атастырды. 

7 

Бiтiмi Ҧмсынды Бҽкенге, Айшаны Мiнайдар 

баласына. Ҧзамай Шақан жарылып ҿледi. 
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Шақан ҿлiмi. Нҧрқан жiгiттерi Торсан ауылын 

қамап алып тҧрған кҥндерi. Жуан – Хохол 

жылқымды тауып бер деп ҽлек салып жатқан 

кҥндерi. Торсан Исақанды Мiнайдарға жҧмсаған. 

Қолға тҥсiп қалған екi жiгiтi – Шҿкен мен 

Терiстаңба – қағазға iлiнiп босаса екен, орыстың 

малын қайырып берсе екен, деген. 

Мiнайдар Шақанды 3 кҥн қабылдамады, 4-шi 

кҥнi Шақанның жегiп барған аттары жоғалып кеттi 

(Мiнайдар мен Нҧрқан Қостанай уезiне қарайды. 

Торсан, Самайлар Қызылжар уезiне қарайды). 

Шақанның ҿзi кҿрген қорлығы, қызын ерiксiз 

айттырғандары – Шақан жарылып ҿледi. 

 

8 

Айша қҧдалығы. 

20 қҧнан Торсанның алған қалың малына 

қосылады. Мiнайдар ендi 80 мал бередi. Болды! 

Келесi сайлауда Шеридi Самайлар тҥсiрiп 

тастады, Ҧмсын. Шери. Бҽкен. Ауыл жiгiттерi. 

Бҽкен – Шери – Ҧмсын қыз туды. Ҽке кiм? 

«Жынданған» Ҧмсын, жаны ашыған Ақлима, 

Айша. 

Жынданған белгiлерi: 

Жалаң бас, жалаң аяқ отырады, тҥзге қҧман 

алып шығып, суға киiмшең тҥседi, кейде сихр 

оқиды (Араб жырлары) Лҽйлi-Мҽжнҥн. Омар Һаям, 

Софы Аллаяр. Араб-Фарси тiлiнде бiр сандық 

кiтаптары бар екен! 

Жынданды дегенге ҽуелi Ҧмсын намыстанып 

жҥрушi едi. Ендi осы ауылдан қҧтылу ҥшiн ҿзi 
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жынданған белгiлердi ойлап тапты. Сарнау шығар-

ды. Он жасар Айша мҽсi киiп жҥрушi едi, оған 

кейде жалаң аяқ жҥрудi ҥйреттi. Кешке ауыз шаю. 

Ҧмсын жынды атанды. 

Елiне қайтуы. Ақан серi. Баспасҿз жiгiттерi. 

1917 жыл. 

Ҧмсын 30-31 жастарында ҽуелi ҿкпе ауруына, 

одан кейiн сҥзекке ҧшырап ҿледi. Торсан ҥйiнен 

соңғы рет қашқанда кҥзгi қара жаңбырлы суық 

екен. Екi тҥн далаға қонады. Амалсыздан, сол кҥнi 

кешке Мҧсабай қажының ҥйiне кездескен екен. Ол 

– кҿрдiк-бiлдiк демейiк, жолыңнан қалма дептi. 

1913 жылы ҿлдi. Ҧмсын жоқтау айтты. 1917ж. 

Қашып келiп Ақан бейiтiне жетiп ҿлген. Қатар 

кҿмiлген. Қарсы-жаңбыр, ылғи тҥнде жҥредi, 

кҥндiз адам кҿрiнсе кҿлге тҥсiп кетiп қамысқа 

тығылады, қуғыншылар… iздеушiлер… Кҿл 

жағасында iздеушiлер… суық суда тҥн болғанша 

отырады. Тҥнде жҥрiп кетiп Ақан моласына жетiп 

қҧлайды¹¶. 
 

Революция 

Бҧл кезде Египет Тҥркияға бағынышты… 

Египеттi Англия басып алса да, ҿзiне қосып алған 

жоқ. Египет Тҥркияға жылдық шығын (дант) тҿлеп 

тҧрады. Хедив – мемлекет бастығы – Египет 

билеушiсi. 

Бҧған дейiн мектептер француздардың 

қолында едi, ендi ағылшындарға кҿштi. Франц. 

қолында жеке мектептер, дiни мектептер қалды… 
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1890ж. Бастап Александрияны халықаралық 

миниципитер билейдi (8-том, Ист.19-века). 

- Ҧлпанды кҿмген жердiң, не болмаса 

Ҧлпанның аяғы басқан жердiң топырағы қҧтырған 

шығар! – (Шери). 

Ҽйелдерге бiлiм берудi жақтаған, жҥзеге 

асырған адам – Гулям Рифат-бей, Ҽл-Азхар 

универс. шыққан адам (1875ж. ҿлген). 

1. Ҧмсын ҿзiнiң бҧл елге керексiз болып 

келгенiн тҥсiндi. 

2. Сҥйдiм дегенiне сене алмады, оқыған 

романдар басқаша айтатын. 

 

1. Ҧмсын оқытушы болуға ҧмтылып, Абылай 

арқылы мектеп аштырып едi, балаларға қҧран, 

намаз оқытпағаны ҥшiн мектеп бiр қыстан кейiн 

жабылып қалды. 

Кҥйеу келдi (Нҥрке Есiлбай қажының 

баласы)¹· 
- Таһатың (дҽретiң) бар ма дептi жатар 

алдында. (Айтыс, тартыс, талас, айрылыс). 

 

Ҧмсын 

Елiме пайдалы болармын деп ойлаған Ҧмсын 

ендi сол елге, сол заманға беделсiз екенiн тҥсiнедi, 

трагедиясы осында. Бақытқа сенбейдi, бақытсыз 

ҿмiр керек емес. 

«Мен елiмнiң бар тiршiлiгiнен жатсырап 

кетiппiн, мен ҽкелген бiлiмге аңсап отырған ешкiм 

жоқ». (266) 
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Ақан серi – Ҧмсын 

Ақан 1913ж. 73 жасында қайтыс болған.¹¸ 
Ҧмсын 1917-1918 жылдың қысында 33-34 жасында 

қайтқан: ҿкпе ауруына сҥзек қосылған. (Ақын 

Молдахмет Тырбиевтен алынған мҽлiмет). 

Ақанның ҽр кезде Ҧмсынға шығарған 

ҿлеңдерi: 

- Ақтангер ҽлде неге есiнейдi 

Аққу ма, перiште ме тҥсiне ендi 

Кезiнде бағы тайған, дер кезi ауған 

Кҥнiнiң не боларын тҥсiнбейдi. 

Сап кҿңiлi Ғайнен Хият бҧлағындай 

Мҽңгiлiк қасiрет тартса ҿкiнбейдi. 

Ақтангер кҥй талғамас бҽйге десе 

Қаракҿз тiлек тiлеп мҿлдiресе 

Алласы нағып мойын бҧрмас екен 

Кҥнҽсiз қыз жҥрегi шын тiлесе. 

Бақыт па, иҽ, қасiрет пе – маңдайымнан 

Бал тамар сҿйлеп кетсең таңдайыңнан. 

Сирател мҧнтағаның ағашындай 

Жҧмақтың жаратылдың қандайынан? 

Адамның бар сипатын кҿрер Ғайни, 

Сайфун ғала рҽсиуал, узнаини. 

Бiр сiзге махаббатым барлығына 

Тасшафуд екi иығымда малақайни. 

 

*  *  * 

Ҧмсын Торсанның ҥйiнен қашып кеткелi 4 

жыл… 1917 жылы «бостандық, бостандық!» деп ел 

тҥгел айғайлағанда сорлы Ҧмсын кҥзгi қара 

жаңбырда Қызылжарға тартады.¹¹ Бҧл кезде қаланы 
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ақтар алып қойған едi. Жолда ақтар оның екi атын 

тартып алып, арбасын далада қалдырады. Ауылдың 

бiр қызымен, кҿшiрiмен мидай даладағы кҿлдiң 

жағасына тҥнейдi. Арба қалды, қарлы жаңбыр… 

суық ҿтiп, ҿкпе ауруы… 4 кҥннен кейiн елге жеттi. 

Жҿтелiп келедi. Ҿкпе ауруы… сҥзек болды. 

Ҧмсын Торсанның баласы Шериге ҧзатылатын 

болып, ҥмiт ҥзiлгеннен кейiн Ақан қызға мына бiр 

ҿлеңдерiн жазып жiберген. 

 

Уаттури зайтун ағаш лағыл шашың, 

Жҧмақта фауақия iшкен асың. 

Болғанда жаның жаннат, лебiзiң лҽззат, 

Қор болды-ау бiр наданға ғазиз басың. 

Не айтайын арашалар шамам қайсы, 

Қҧрғамас ҿле-ҿлгенше кҿзде жасым. 

Кҥн-тҥнi қасiретiңдi бiрге тартып, 

Ҿлермiн қуарғанша баста шашым. 

Айтар ем бақытты бол Ҧмсын-жан деп, 

Айтпаймын, бiлгеннен соң ол болмасын! 

 

«Тегiнде Ақан мен Ҧмсынның тiлектерi де, 

кҥндестерi де, жауластары да кҿп болған. 

Сондықтан Ақандiкi делiнетiн ҿлеңдердiң iшiнде 

сондай дос-қас қосқандар да бар сияқты» 

(Молдахмет Тырбиев, 1943 жыл).²⁰ 
Ҧмсын Торсан баласы Шериге менiң 5-6 

жастағы кезiмде ҧзатылып келедi. 1908-1909 

жылдары. 

Басқа балалармен бiрге сабақтан қайтып келе 

жатып Ҧмсынды бiз де қарсы алдық… Кҥн жауып 
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кеттi. Шеридiң ҽйелi Ақлима, қасында қыз-

келiншек. Алдарында кҿк жiбек шымылдық. Ҽуелi 

қҧрт, iрiмшiк, бауырсақ, бiрер кҽмпит шашты. 

Артынан ылғи тҥйенiң қҧмалағын шашты: 

келiншектi атқылады, екi ҽйел қатты қимылдады. 

Бiреуi Ақлима, бiреуi Нҧржамал деген ҽйел едi. 

Кҥн жауып кеттi. Он жасар Айша Ҧмсынды қорып, 

қҧлашын керiп оның алдында тҧра қалды. (Тағы бiр 

еске тҥсiрерiм). 

Сонымен бiрге Ғабең кҥнделiгiнде «Ақан 

трагедиясы» деген бiр ҥзiк ойын келтiредi. Онда 

былай дейдi: 

Ақан трагедиясы 

«Ақан 50жаста, Ҧмсын жиырма жаста. 

Екеуi де бiрiн-бiрi айтпай бiлдiрмей сҥйедi, 

арада отыз жас айырма бар. 

1. Оңашада Ақан мен Ҧмсынның ҿзiне-ҿзi 

айтар ғашықтығы, шер сҿздерi, теңеулерi, сҿз 

лептерi бiреу ғана. Екеуi де ақын, екеуi де қатты 

сҥйедi, бiрiне-бiрi айта алмайды, жалғыз, оңаша 

шерленедi. 

2. Кездесiп қалғанда ортақ ҽңгiмелерi басқа 

тақырыптарда. Мҧнда кҿзқарастары бiрге шығады, 

сол арқылы сыр алысады. 

3. Кҿбiнесе, бiрiне-бiрi ҧрлап қарап, байқамай 

дене, қол тиiсiп қалғанда дiр қағады. Дҽлел тауып 

басқаға бҧрады. 

4. Ҧмсын Ақанның ҽн мен ҿлеңi бҽсеңдемесiн 

деп ойлайды. Ақан да Ҧмсынға солай қарайды. 

Аяғында ақын қосылмауға бел байлайды. 
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Илья Жақанов 

АҚҚУЛАР ҚОНҒАН АЙДЫН КҾЛ 

 

Белгiлi композитор, жазушы Илья Жақанов-

тың осы ҽңгiмесiнiң «Жҥйрiк ат, қыран бҥркiт, 

ҧшқыр тазы» бҿлiмiнде Ҥкiлi Ыбырай, Нҧрке серi, 

Шынтемiрдiң Тҧрғыны жҽне Ҧмсын туралы 

баяндалады. Ең алдымен Тҧрғынның ата-тегiн айта 

кетейiк. Тҧрғынның атасы Тауағаштағы Шағалақ 

Керей Шорман дуан (округ) кезiнде старшина 

болған кiсi екен. Ҿзi бай болыпты. Оның баласы 

Шынтемiр мырза қобыз, сыбызғы, сырнай, 

домбыра, скрипка тартып ҽн салған. Ол да кейiн 

сол Шағалақ елiнде старшина болған. Шынтемiр 

мырза Ҥкiлi Ыбырайды тҽрбиелеп Болатнай 

медресесiнде оқытыпты. 

Бҧл ҽңгiмесiнде И.Жақанов қазiргi Айыртау 

ауданындағы Карасев совхозының «Бiрлестiк» 

бҿлiмшесiнде тҧратын суырып салма ақын, ҽншi 

Байжҧман Ғабдуллиннiң ҽңгiмесiн келтiредi. 

«О, ол кез – Ҥкiлi Ыбырайдың 35-ке ойнақтап 

шыға келген жалын лептi ҿрт кезi… Ҥкiлi Ыбырай-

ды ел қатарына қосып, бҧлбҧлша сайратқан ақын 

жанды Шынтемiр мырза дҥние салған. Шынтемiр-

дiң кҿзi кеткен сҿң оның Тҧрғын деген естi ҧлы 

Ҥкiлi Ыбырайды туған ағасындай кҿрiп, қадiрлеп 

ҧстап, екеуi iрге бҿлiспей жҥрген-дi. Тҧрғын да 

ҽкесi сияқты ел iшiндегi сал, серiлердi, ақын 

жырауларды, аңшы, саятшы, мерген, зергер ҧстап, 

палуан жiгiттердi маңына кҿп жиды. Оның қасқыр 
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алатын «Танакҿз» деген бҥркiтi, «Қуйын» деген 

қҧмай тазысы болды. 

Бiр қансонар кҥнi таң азанмен Тҧрғынның 

ҥйiне Керей елiнiң ер кҿңiлдi серi жiгiттерi – 

Есенҽлi, Мырзай, Қазыбек, Мырзатай серi, 

Тiлеухан палуан, Ҥкiлi Ыбырай, Нҥрке серi, 

Оспанның Рахметi дейтiн саятшы бар, бҽрi ҧмар-

жҧмар жинала қалады. Олар сол дуылдасқан кҥйi 

ҽлекедей жаланып, қҧстарын алып, итiн ертiп, 

басымен алысқан алмауыттарын айқастатып 

Жалғыз Жамантауға қарай тартып отырады… 

Ертеңнен кешке дейiн созылады сол шулы 

шабыс… Қызыл жалқынданып кҥн батып бара 

жатады. 

…Бҥгiнгi тамашаға мҽз болған жiгiт пiрлерi 

ердiң қасынан, қанжығадан тҿмен салбырап жер 

сызған кҿкжал арланның терiсiне мақтана кҿз 

тастайды қызыл тҥлкi де кҿздiң жауы, 

ынтықтырады… 

Аңшылар кҿлденең Есiлдiң терiскей бетiндегi 

Мерген²¹ деген жердегi Жансақал қажының 

ауылының тҧсына келедi. Дҥрiлдеп, дабырласа 

кҥлiсiп, ҽзiлдесiп, бiрiн-бiрi жҧлқылай тартысып 

келе жатқан желiктi топтан Ҥкiлi Ыбырай мен 

Нҥрке серi кҥбiр-кҥбiр сҿйлесiп кейiндеп қала 

бередi. Мҧны байқап қалған Тҧрғын ат басын 

тежеп: - Неге бҿгелдiңiздер? – дейдi. 

Ҥкiлi Ыбырай жымиып кҿзiнiң астымен Нҧрке 

серiге қарайды. Тҧрғын iстiң жайын тҥсiне қалды. 

Ҿзi бiлетiн қҧпия едi. 

62 



-Ҽ, онда аруақ аттағандай болмайық. 

Қажының ауылына тҥсейiк, - дейдi, екi ҽншiнiң 

кҿңiл дiтiн, меселiн қайтарғысы келмеген Тҧрғын. 

Тҧрғын Нҥрке серiнiң, ҽншiлiгiне тҽнтi едi. 

Оның кҿкейiнде не барын аңдап та жҥрген-дi. 

Жiгiттер қҧанысып, ат басын Жансақал 

қажының ауылына бҧрады. Жансақал Самай 

Керейдiң Мерген ҽулетiнiң²² жуан сiңiрлi, iрi байы 

едi. Ол ҥш жҥз кiсi сиярлық ҥлкен мешiт ҧстап 

отырды. Баласы Жҥсiп те қажы. Осы Жҥсiп 

Қажының Ҧмсын атты перiште пiшiндi сҧлу қызы 

бар, ол Болатнай, Қызылжардағы, Троицкiдегi 

мҧсылман медреселерiн тауысып, одан Египетте… 

Александрияда дiн жолын қуып, сонда қалып 

қойған бай туыстарының қолында дiн оқуын 

тамамдаған бiлiмпаз жан. Нҥрке серi ғашық едi, 

Ҧмсын қызға. 

Кiм едi, бҧл еркебҧландай бҧлғақтаған Нҥрке 

серi? 

Нҥрке серi Таузар Керей iшiндегi Бертiс 

биден. Ҽкесi Тоқтабай кезiнде Бiржан сал 

тобындағы алғыр ақынның бiрi едi, ерте дҥние 

салған, одан кҿп ҧзамай шешесi Бҽтиха да қайтыс 

болған. 

Нҥркенi ағасы Омар тҽрбиеледi. Омар да 

Бiржан салға ерген ҽншi. Ол бiр жағы Ҥкiлi 

Ыбыраймен дос. Сондықтан, ол Нҥркенiң бетiн 

қақпады. Оны ҽнге баулыды. Нҥрке биiк шырқады. 

Ол мiнезi ҿр, қызу қанды жiгiт боп ҿстi. Оның 

серiлiгi, шешендiгi,  мҽрттiлiгi, беттiлiгi сол кезде-

ақ елге аян бола бастағанды. Оның тҿңiрегiне 
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қыздар ҥйiрiлдi, жiгiттер ҥйiрiлдi. Ҧмсын қыз оның 

осы қасиетiн сҥйетiн-дi. Дiн уағыздаған сҧсы бар 

қажы ауылынан жасқанып Ҧмсын мен Нҥрке 

Есiлдiң сыңсыған қалың тоғайып жамылып, сҧқты 

кҿздерге кҿрiнбей жасырын ғана сыр шертiсiп 

жҥретiн-дi. 

Бҧл жайды Тҧрғын тобындағы жiгiттер жақсы 

бiлетiн. Ҥкiлi Ыбырайға Ҧмсын мен Нҥрке Лҽйлi-

Мҽжнҥндей кҿрiнетiн. Ол бҧларға қызығып жҥрiп 

ҿзiне мҽңгi арман боп қалған Кҽкимасын – Гҽккуiн 

жиi еске алып аһ ҧратын. Бҧл Нҥрке ҿзi ҽншi, ҿзi 

палуан, ҽрi мерген… жiгiт пiрiнiң жары боларлық 

Ҧмсын қыз сҥйген бiр мҧңдық боп Ҥкiлi 

Ыбырайды неше тҥрлi ойға салатын. Дҽл осы бiр 

сҽтте де ол Нҥркенiң шалқығанын кҿрiп, оған 

жақсы тiлек тiлеп ат ҥстiнде тербелiп келе жатады. 

Аңшылар Жансақал қажы ауылына кеп 

ошарыла тҥсе қалады. Жансақал қажы, қыз ҽкесi 

Жҥсiп қажы, оның Қойбағар мырза деген баласы 

бҽрi жол жҥрiп кетiптi. Қонақтарды Жансақал 

қажының бҽйбiшесi Ажар²³, оның келiнi – 

Балтуған, Қойбағардың ҽйелi, Ҧмсынның жеңгесi 

Ҽсем, Жҥсiп қажының кiшi ҧлы Тiлемiс қуана 

қарсы алады. Ҥкiлi Ыбырай, Нҥрке серiнiң келгенiн 

естiп ауылдың кҽрi-жасы лезде жиналады. 

Қонақтар жайғасқан соң Ажар бҽйбiше сҿз бастап: 

- Ҽр келгенде бiр кҿркейтiп кетушi едiң, 

Ыбырайжан… қажы ауылы дiндар ел, деп безiндiң 

бе, кейiнгi кезде ат iзiн салмай кеттiң ғой, - деп наз 

айтады. Ыбырай кҿргендi бҽйбiшенiң бҧл сҿзiне 

разы боп сыпайы ғана кҥлiмсiреп ҽлдене айтқысы 
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келiп ҧмсына бергенде Тҧрғын оның алдын 

орағытып: - Ҥкiлi ағамыздың ҿрiсi кеңейiп, ҧзап 

кеттi ғой, шешей, барар жерi кҿп… сыйлы ауылдар, 

сыйлы жандар кҿп, бҽрi кҥтедi ҽнiн сағынып, - дедi. 

- Рас, Тҧрғын шырағым, қажы ауылы дейдi, 

бiздi. Бiрақ, осы отырған жҧрт қҧран қҧшақтаған 

сопыдан гҿрi ақын сҿзiн, ҽншi ҥнiн сҥйедi. Ҿзiм де 

сондаймын. Келiнiм, қызым да солай, жҽне Бiржан 

сал, Ақан серi, мына Ыбырайжанның ҽндерi… е, 

оған не жетедi, не? 

Ажар бҽйбiше жасында ҽншi-ақ болыпты. 

Тағдыр оны сал, серiге бҧйыртпай қажыға… 

қҧлқуалланы кҥнде сҧңқылдатқан бiр пiрадарға кез 

қылыпты. Жазмыштың iсi осы. 

- Тҧрғын сҥйенiшiң, берекең бопты, Ыбырай 

жан. Тҧрғындай арыстан Қарауыл елi сенi 

қызғанбаса да болғандай, екен, - дейдi Ажар 

бҽйбiше. 

Ҽп-сҽтте дастархан жайылып, екi иiнiнен дем 

алып жез самаурын келедi бҧрқылдап. Кешкi 

шыңылтыр аязда қҧрысқан дененi ыстық шай 

лезде-ақ жадырата бередi... 

Шай iшiп болған соң Ҥкiлi Ыбырай бҥктемелi 

домбырасын алып, жаутаң кҿз жҧртты қыдырта бiр 

шолып ҿтiп ҿзiнiң «Гҽккуiн» сыңқылдатады, қҧдды 

бiр айдын кҿлде сылаң қаққан аққу ҥнi… ол 

қызына тҥсiп Бiржан салдың «Он саусақ» ҽнiн 

ағылтсын… «Гҽккудi» ҥнсiз тыңдаған жҧрт мына 

ҽнге келгенде ал кеп дҥрiлдесiн… 

- Поу, шiркiн, арман-ай! 

- Уа, дариға! 
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- Сҿз-ақ қой! – десiп Ҥкiлi Ыбырайды хан 

кҿтередi. Бiр кезде Ақан серiнiң «Сырымбетiн» 

созып тҧрып алғанда ҽншiнiң кербез келбетiне 

сҥйсiнедi. 

Кезек Нҥрке серiге келедi. Оның ҥнi Ҥкiлi 

Ыбырайға ҿзгеше бiр жан тынысындай сезiлетiн 

ҿзiнiң сҥйiктi шҽкiртi. Нҥрке серiнiң ҽуелеп кететiн 

биiк ҥнiнде жан бiткендi тебiрентетiн еркелiк наз 

бар едi: ол Ҥкiлi Ыбырайдың арманмен аңқылдаған 

«Қаракҿз» ҽнiне басады. Ҧмсын қыз ҽн бiткенше 

ҥнсiз толқып, мҿлдiреп қана отырады. Кҿздерiне 

кҿздерi тҥйiскенде Нҥрке серiнiң ҥнiмен кҥрсiнiс 

лебi шыққандай болады. Мҧны сезген Ҥкiлi 

Ыбырай бетi дуылдап, тҧла бойы ҿрт боп жанып, 

шамырқанып, шырқап жiбере жаздап ҿзiн-ҿзi зорға 

тежей қобалжиды, iштей ҿзiмен-ҿзi арпалысады; 

екi қолын қоярға жер таппайды: кҿзiнен шҧғыла 

тарайды, тiлiне кеу-кеулеп бiр қызулы сҿз тҥйдегi 

келедi. 

- Ҽ, шiркiн, серiлерiм, аң қызығы да бiр аһ 

ҧрғызатын дҽурен ғой! – дейдi бiр қария. 

- Ол да бiр оралмайтын махаббатың! 

- Ҿтедi, кетедi бҽрi! Тҥзге шығып, тҥзде 

сайрандаңдар, тҥге! 

Шалдар кҥрсiнедi, аңшылар жарқылдап, 

жайраң қағады. 

- Нҥрке, - дейдi Ҥкiлi Ыбырай ҥнi дiрiлдеген 

кҥйi. 

-Иҽ, Ҥкiлi аға! – деп жалт қарайды ол. 

-Сен орныңнан тҧр да сыртқа шық… 

-Шығайын, Ҥкiлi аға! 
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-Жаңа жолшыбай соққан тҿрт тҥлкiнi ҽкел де, 

кҿзбе-кҿз терiсiн сыпыра бер. 

-Иҽ, иҽ, - дейдi Нҥрке серi аң-таң боп. 

-Сҿз сол! 

Ҽп-сҽтте Нҥрке де ып-ықшам боп бiлегiн 

сыбанып, лыпылдатып, тҥлкi терiсiн сыпыра 

бастайды. Оның шапшаң қимылы, жайнаған жҥзiне 

қызыға қарап отырып Ҥкiлi Ыбырай «Ахоу» деп 

бастай жҿнеледi. Тау аңғарынан лап ете қалған жел 

боп гуледi бiр тосын ҽн. 

 

Бiр қызық ит жҥгiртiп аң ауласа, 

Мiнген ат шабуылмен танауласа. 

Кигенiң iшi қызыл орман тҥлкi, 

Қҧлпыртып жез сабаумен сабауласа. 

 

Болғанда атың жарау, бедеу қату, 

Жiгiтке лайық па ҥйде жату. 

Серiлiк, жастық, ерлiк ойға қонып, 

Жiгiтке бҧл бiр дҽурен дуылдату. 

 

Қызыл жел кҿңiлiңдi қыздырмалап, 

Тҧрмай ма тағатыңды бҧздырмалап. 

Жҥйрiк ат, қыран бҥркiт, алғыр тазы, 

Ҥшеуi ер жiгiтке қҧйрық, қанат. 

 

Ҽн тоқтаусыз ағылғанда шыдамсыз қызба 

жiгiттер: 

-Айхай! 

-О, қайран Ыбекең! 
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- Осындай да ҥн, осындайда екпiн болады 

екен! – десiп ду ете тҥседi. 

Ҥкiлi Ыбырай сол шайқала шайқақтаған кҥйi 

демiн бҧзбай заулатады… 

Тақтай бет, салыңқы тҿс, қамыс қҧлақ, 

Бҿп-бҿлек ойынды етi тҧрса қҧлап. 

Жҥйрiктi бiр досыңнан сыйға мiнiп, 

Демалып тҿс ағашта жатсаң сҧлап. 

 

Бҥркiтiң тҧрса сонда саңқ-саңқ етiп, 

Кҥтулi саятшымен бабы жетiп. 

Қанды кҿз қайқы тҧмсық қарауытып, 

Ҧмтылып кҿрiнгенге тап-тап етiп. 

 

Қарғылы тҧрса тазың сылдыр қағып 

Керiлiп бiр сiлкiнсе дҥр-дҥр қағып. 

Ертемен аңға шығар мезгiлiнде 

Алдыңнан жетiп келсе сылаң қағып. 

 

Сол кҥнi келе қалса аң қҧмарым, 

Лепiрiп соға қалса ынты зарым. 

Бҥгiлтiп жылқыдағы жҥйрiк атты 

Ертемен алып келсе малшыларын. 

 

Иттi алып, аңға шықса, қҧсты бiреу, 

Ерiне алтын балдақ етiп тiреу. 

Жiгiттiң бес кҥн жарым ғҧмырында 

Па, шiркiн, болса деген бҧл бiр тiлеу! 

 

Ҥкiлi Ыбырай жалпақ алақанымен домбыра 

шанағын шарт еткiзiп ҽндi шарт ҥзедi. 
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-Жалғап жiберiңiз… 

-Ҽн бiткен жоқ. Рахмет саятшыны ғана 

атадыңыз… 

-Қызығы ендi басталды. Ҽнге қосылатын басқа 

адамдар да бар… 

-Қызды ауылдың бҥгiнгi думаны ше? Соны 

қосыңыз! 

-Бекер тоқтадыңыз! – дедi таңқалған Тҧрғын. 

-Ең болмаса тағы бiр қайырыңызшы, - деп 

қызынған Нҥрке серiнiң қолында қызыл тҥлкi 

қҧлпырып тҧрады. 

-Айтар сҿздi жҧтпаңыз, Ҥкiлi аға, дейдi сылқ-

сылқ кҥлген Ҧмсынның жеңгесi Ҽсем де. 

Ҥкiлi Ыбырайдың қысық кҿзi шоқтай жанып, 

аң алған қырандай сiлкiнiп, дҥрсiлдеген жҥрегi 

кеудесiн тепкiлеп, ҿрекпiген кҿңiлiн кҥшпен басып, 

сыпайы ғана мырс етедi де домбырасын қасына 

сҥйей салып, одан ҽрi ҽндi қозғамайды. Ҽн аяғы 

бiтпей жҧрттың мысы қҧриды. Мҧның сырын елден 

бҧрын Ажар бҽйбiше сезе қояды да: - Жҽ, ҽн айтсаң 

жаныңды жеп айтасың, деген. Аянатын ҽншi 

бҥйтпейдi. Қанi, ендi шай iшiлсiн, - дейдi. 

Шай iшiп отырып Ыбырай Ҧмсынға ҧрлана 

кҿз тастайды. Ҽнге ден қойғанда ол аққудың 

кҿгiлдiрiндей ҥлбiреп, бiр пҽк келбетпен отырады 

екен. Нҥрке серiмен қарақат кҿзi тҥйiсе қалғанда 

жҥзiнен бiр жанды елжiретер мейiрiм нҧры 

тҿгiледi… 

Қыстың ҧзақ таңына дейiн тамашаға кенелген 

ауыл адамдары дабырласа алғыс сҿздерiн айтып 

тарап жатқанда Ҥкiлi Ыбырай Ажар бҽйбiшенiң: 
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«Тҽңiрiм-ай не болар екен кҥндерiң?» деген сҿзiн 

қҧлағы шалып қалады. Қонақтар да тысқа шығып 

кетедi. Ҥкiлi Ыбырай тҿсек сала бастаған Ҽсемнiң 

қасында бҿгеле бередi. Ол Ҽсемнiң алдында еркiн 

едi, қадiрi бар едi. Ҽсем Ҧмсын мен Нҥрке серiнiң 

қҧпиясын бiледi, оған тiлектес. Жҽне одан ол 

қорқатын да. Бiрақ, Ҧмсынның айнымайтын бетiн 

кҿрiп, оны қолдайтын. Нҥрке серiнiң жаз дидарлы 

жiгiт екенiн айтып, кейде ынтықтырып та 

қоятынды. 

-Ҽ, Ҥкiлiм, аң қуған аңшымыз, деп қыз аулаған 

ғашықтар боп шықтыңыз-ау, бҥгiн! – дейдi Ҽсем 

бiр тҥрлi қобалжыған ҥнмен, - қайдам, болжаусыз 

бiр iс боп жҥрмесе… 

Арада бiр жыл ҿтедi. 

Нҥрке серi ҥшiн терiскей Есiл бойынан ыстық 

жержоқ. Ол салып ҧрып жетiп келедi де тҧрады. 

Есiлдiң мҥлгiген кҿк тоғайы Ҧмсын екеуiн кҿздiнiң 

кҿзiнен, сҿздiнiң сҿзiнен жасырып бағады. Жан 

баспайтын нудың iшi Нҥрке серiнiң ҽнiне, 

Ҧмсынның кҥлкiсiне тҧнады. Екi мҧңдық еш 

қаперсiз мҽз болады, сыланып суға тҥседi, топ-топ 

шiлiктi айнала жҥгiрiп, тығылыспақ ойнайды. 

-Ҽ, кҿз жазып қалдың! – деп Ҧмсынның кҥмiс 

кҥлкiсi тҿгiледi. 

-Айтпа ондай сҿздi! – дейдi Нҥрке айналып-

толғанып… 

Жоқ. Ҧмсынның айтқаны келедi. Кҿңiлiнде еш 

алаңы жоқ Нҥрке серi сол ойнақтаған жиырма 

жасында бiр кҥнi айдалады да кетедi. Кiнҽсi – ата 
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қонысынан қуылып, помещиктерiмен айқасқаны, 

болыстарға ҿшiккенi. 

Ҧмсын шерменде боп отырып қалады, Нҥрке 

серiден ҥмiтiн ҥзбейдi. Ҽке-шешесi бiреулермен 

қҧдаласқан болады. Ҧмсын ешкiмге, ешқайда мiз 

бақпайды. Кҥндер ҿтiп жатады. 

Кҥндердiң кҥнiнде алаяқ Торсан болыстың 

Шери деген шолжыңы Ҧмсынды зордың кҥшiмен 

тоқал етiп ауылына алып қашып келедi. Шеридiң ҿз 

ҽйелi Балта Керей Нҧрқан болыстың қызы, кҿк 

долы Ақлимаш балаларға тҥйенiң қҧмалағын шашу 

ғып шаштырып, жанжалмен қарсы алып, ауылдан 

айдап шығады. Шери Ҧмсынды безектетiп 

Марьевкаға апарып, сол жерде бiр орыстың ҥйiнде 

байлап-матап ҧстайды. Ҧмсын кҿнбейдi… 

Ел iшi бҥлiнiп, дау басталады. Дауда Торсан 

болыс Ҧмсынның ҽкесiне қыруар айып тҿлеп, 

қҧдасы Нҧрқан болыстың аяғына жығылып, ат-

шапан айыбын берiп зорға қҧтылады. Бiрақ арада 

жыландай сумандаған сҧм билер, қисық сҿздiлер 

бҧл iстiң аяғын кҿлгiрсiтiп, Ҧмсынды жылатып, 

еңiреткен кҥйi Торсан болыстың жҿнi тҥзу баласы 

деп Бҽкенге қосады. 

Бҧл – 1904 жыл. 

Келесi жылы Ҧмсын перзент кҿредi. Қызының 

атын Кҥлемай қояды… Кҥлемай туысымен Ҧмсын 

жынданып кетедi. 

Ҥш жылдан кейiн Ҧмсынды тҿркiндерi 

кҿшiрiп ҽкетедi. Ҧмсынның дертi айықпайды. Ол 

айнаға қарап «Қандай сҧлу едiм» деп жылаумен 

болады, шымылдық iшiнен шықпайды. Азапты, 
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кҥйзелiстi он жыл ҿтедi. Бҧл кезде Нҥрке серi 

айдаудан келiп, Қызылжар, Кҿкшеге бабыз тауып, 

табан тiрей алмай, Есiлдi ҿрлеп, Нҧраны бойлап, 

одан Сарысуды сағалайды, Бетпақдаланы басып, 

Шҧға, Сыр елiне қашып, жергiлiктi би-болыс, 

патша ҽкiмдерiнен бой тасалап жҥредi. 

Осы кездерде «Аңшының ҽнiн» жер-жерде 

айтып жатады. Ҽн ҧзақ бiр дастан боп шырқалады. 

Таулардан тҥлкi қашса бҧлдыр қағып, 

Соңынан қҧса тазы сылдыр қағып. 

Рахмет саятшының дабылымен 

Шайқақтап қыран ҧшса бҧлтты жарып. 

 

Алғанда қыран бастан, тазы таңнан 

Қҧтылмас қашқан тҥлкi қос қыраннан. 

Жiгiттiң бес кҥн жарым ғҧмырында 

Мҧншама қызық ҿтер бҧл жалғаннан. 

 

Ҧзақ кҥн тҥлкi қуып тауды айналып, 

Кеш болып, қараңғыда кҿз байланып. 

Олжаны қанжығаға байлай салып, 

Қонуға қызды ауылға ыңғайланып. 

 

Желiккен сол кҿңiлмен қайтқанда елге, 

Мiнген ат қарауытып батса терге. 

Ҿлеңшi, домбырашы қасыңда боп, 

Кез болсаң қоналқада бҧраң белге. 

 

Аққҧман, ақ самаурын тҧрса қайнап, 

Шай қҧйса Ҧмсын бала кҿзi жайнап. 
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Келгенде қажы мырза ҥйде жоқ боп, 

Отырса Нҥрке серi кҥлiп-ойнап. 

 

…Тоқтабай ҽкең аты, Нҥрке ҿзiң, 

Қосылар шын сҧлуға келдi кезiң. 

Ағаңа бiз сияқты той жегiзiп, 

Қарғам-ау, бiтiрсеңшi iстiң тезiн. 

 

Керейде ардақты iнiм, кемеңгерiм, 

Кҥнде ойын, кҥнде жиын жҥрген жерiң. 

Несiне сҽттi iстен тайынасың, 

Тҧрғанда ағаң Тҧрғын ардагерiң! 

 

Бҧл ҽндi шымылдық iшiнде шырмалған Ҧмсын 

сҧлу бiрде кҥлiп, бiрде жылап отырып тыңдайды. 

Бҧл ҽндi кҿрген қызығы оң мен тҥстей боп, туған 

жерi кҿзiнен бҧлбҧл ҧшқан жаны жаралы Нҥрке 

серi тыңдайды. 

Ҥкiлi Ыбырай осы ҽнiмен жалпақ сахараға 

дабыл қағып сҧңқарша саңқылдайды… 

1915 жылы Нҥрке серi кҿп сандалып Кҿкше, 

Қызылжар жағына қайта оралады. Бҧл кезде оны 

қуғындаған бiраз қаскҿйлердiң де кҿзi кеткендi. 

Ҧмсынның айықпас дертке ҧшырап, шерлi боп 

қалған аянышты халiн кҿредi. Ҧмсын Нҥрке серiнi 

бiрде таниды, бiрде танымайды. Шымылдық iшiнде 

айнаға қарап қойып, сылқ-сылқ кҥлiп жата бередi. 

Нҥрке серi қайғымен қан қҧсады. 

Сол жылдың қара нҿсерлi қарашасында ол 

дҥние салады. Бiр жыл ҿткен соң Нҥрке серiнiң 

бейiтiн қҧшақтап Ҧмсын сҧлу да кҿз жҧмады²¶. 
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Уҽлихан Қуанышев 

ҚОР БОЛҒАН ҚАЗАҚТЫҢ СҦЛУ 

ҚЫЗДАРЫ-АЙ! 

 

Сол жылы Есiлбай қажының баласы 

Ғабдырахман Троицкiде «Ғалия» медресесiн 

тҽмамдап келедi. Арабша, парсыша судай. Қадым 

мен Жҽдид оқуын бiтiрген ғалым. Ғабдырахман 

оқуды бiтiргенде, қҧрмалдық тойына шақырумен 

бардық. Сҿз арасында Есiлбай қажы мен Жансақал 

қажы бесiк қҧда екенiн бiлдiм, - дедi ҽжем. 

Ҧмсын сҧлуды атастырған Ғалауетден деген 

баласын бiрiншi кҿруiм едi²·. Ҿте сымбатты жiгiт 

екен. Салдығы да киiм киiсi мен жҥрiс-тҧрысынан 

кҿрiнiп тҧр. Пресногорьковка қаласында орысша 

оқиды деген едi, отырғандар. Оқуын бiтiрмей 

қалыңдығын алатын тҥрi жоқ. Қалыңдығы болса 

Ғабдрахманмен бiтiрiп келiп жатқан кҿрiнедi - дедi, 

екiншiсi сыбырлай. Оқысын ҿте зерек бала ғой, 

қалыңдығы қайда кетер дейсiң дейдi, тағы бiреуi. 

Той тарқап, ҥйге оралғанда, бҧрын қарым-қатына-

сымыз бар, ауыл арасы онша алыс емес, Жансақал 

ҥйi, оқу бiтiрiп келген немере қызының қҧрмалдық 

тойына шақырып кетiптi, келесi жҧманың сҽрсенбi-

сiне. Есiлбай қажы аталас болғасын жҽне жиi 

қатынасып едiк, ол ҥйге жайбарақат барған едiм. 

- Жансақал ҥйiне сҽн-салтанатпен барыңдар 

ендi,-дедi енем. Ибалы болыңдар, сыпайылық 

сақтаңдар, қыз қылығымен деген, алыстан 

шақырылған қонақтары кҿп кҿрiнедi. Керей, Уақты 
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былай қойып, Атығай, Қарауыл, Қанжығалылардан 

шақырылғандар бар дейдi. 

«Кҥмiс кҥйме» толы қыз-келiншектер, салт 

атқа мiнген жiгiттер болып, Қызылағаш ауылына 

жол тарттық. Желе жортып отырып, Қызылағашқа 

сҽске кезiнде жеттiк. Алдымыздан салт атқа мiнген 

жас жiгiт қарсы алып, шеттеу тҧрған сегiз қанат ақ 

ҥйдi нҧсқады: «Ҧмсын отауында қонақ 

боласыңдар» дедi. 

Ҥш кҿк ат жегiлген «Кҥмiс кҥймедегi» 

қонақтарды Ҧмсын ҿзi нҿкер қыздарымен қарсы 

алды. Бiз Кiшi жҥзден кҿшiп келген жылы туған 

бала, ҿрiмдей қыз болыпты. Қыз болғанда қандай 

десеңшi! Уыз бiлек, ақ саусақ, қолын алғанда тҧла 

бойым исiнiп кеттi. 

«Мынау аспанның ақ қанатты перiштесi екен – 

дедiм iшiмнен. Кҿкте десем қор қызы, жерде екен 

ғой. Ҽкем марқҧм Қыз Жiбектi аузынан суы 

қҧрығанша сҧлулығын айтып отырушы едi. Мен 

кҿрген Ҧмсын қыз Жiбектен ҽлде қайда артық 

кҿрiндi маған. Сҧңқардай кҿзi сҥзiлген, ақ бҿкендей 

белi бҥгiлген, мойыны қудай ҥзiлген, кер маралдай 

керiлген Жансақал қажы ҧлға бергiсiз қызы 

алдымда тҧр. 

…Ҥйге кiрiп, басқа қонақтармен амандасып 

жайғасқаннан кейiн, Тулалық ақ самауырымен шай 

да келдi. Жҧрттың бҽрi кҿңiлдi шай iшiп, дастархан 

жиылды. Дҽм қайтарылды, iзгi тiлектер айтылды. 

Ҧмсын жеңеше деп маған той басталғанша жҥрiп 

келуiмiздi ҿтiндi. 
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Қызылағашты жағалай келе жатырмыз. 

Қызылағаш саясына тiгiлген ҿңшең ақ боз ҥйлер, 

қара қҧрым қаптаған адамдар. Бiр жерде домбыра 

шертiп, кҥй тартылса, бiр жерде ҽн айтылуда. 

Сҽйгҥлiк мiнген балалар ерсiлi-қарсылы шауып 

жҥр. Той кҿрiнiсi кҿңiл бҿлерлiктей. Ҧмсын болса 

iлгерi жҥрiп, алыстай бергендi қалады. «Қыздың 

кҿзi қызылда» деген-ау, Ҧмсын маған сауал 

қоюмен болды. «Кҥмiс кҥйме» жайын айтып берудi 

ҿтiндi. Ҽңгiме қызыумен ҧзақ жҥрiп қалыппыз. 

Соңымыздан iздеп келген адам болмаса, ҽлi де 

бiраз жерге барады екенбiз. 

Кешiкпей қонақтар да келiп жеткен кҿрiнедi. 

Той басталғалы жатыр. Менiң бар назарым 

Ҧмсында. Қиғаш қабақты, ақ бҿкендей тамақты, 

сҿзi қандай салмақты, айдай сҧлу, алма мойын 

сияқты. Қалыңдығын алмай, оқумен жҥрген 

Ғалауетденге таңданбасқа болмады. Ғалауетден 

болайын деп жҥрген жiгiттiң арыстаны ел аузына 

iлiгiп жҥрген. 

Иҽ, Ҧмсын жанынан бiр елi алшақтағым 

келмедi. Той ҥш кҥнге созылды. Бҥгiн палуандар 

кҥресi. Бiрiншi бҽйгеге бiр тоғыздан, ҥш кҥнгi 

сайысқа ҥш тоғыз. Ертең ат бҽйгесi, ҥшiншi кҥн 

ақындар айтысымен аяқталады… 

Ҧмсын бастаған топпен палуандар кҥресер 

жерге келдiк. Алқа-қотан отырған ҥлкендер, жастар 

жағы тҥрегеп жҥр екен. Басқарып жҥрген 

Ҧмсынның шешесi кiлем тҿсетiп, бiздi де шеттен 

орналастырды²¸. 
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Палуандар кҥресi басталып, «Аруақ!Аруақ!» 

деген шулар кҿбейiп кеттi. Жҧрттың кҿзiне ерекше 

тҥскен Қанжығалының тҥйе палуаны болды. Ол 

ешкiмге дес бермей, жығып сала бердi. Ақыры оған 

қарсы шығар адам да болмай қалды. 

- Керейде маған қарсы шығар ҧл тумады ма? 

Неге ҥнсiз қалдыңдар? – дегенде, Ҧмсынның 

шешесi: «Неге болмасын, мына менiң қайныммен 

кҥресiп кҿр. астамшылықты алла да хош 

кҿрмеген», - дедi. Осы кезде ортаға жауырыны 

қақпақтай, бҧра санды, ортадан жоғары бойы бар 

бiр сары шықты. Ҧмсынның айтуынша, бҧрын 

кҥреске тҥсiп машықтанбаған, бiрақ қара кҥшiмен 

кiмдi болса да тамсандырған кҿрiнедi. 

-Я, аруақ, ағайымды қолдай гҿр! – деп, ол 

толқып кеттi. 

-Жiгiтiм, кҥрескiң келсе менi орнымнан қозғап 

кҿр! – деген тҥйе палуанның дауысы гҥж ете тҥстi. 

Қойманның қолы палуанның иығына сарт ете 

тҥскенi сол едi, ҧстаса кетiп, бҿрiкше кҿтерiп 

алғанда, қара жер қыртысынан сҿгiлiп кете 

жаздады²¹. Бие сауымдай айқасып, екi палуан бiрiн-

бiрi тiзерлете алмады. Бiр мезгiлде кҥрес ҽдiсiн бiле 

бермейтiн Қойман қара кҥшке салып, тҥйе 

палуанды лақша кҿтерiп, тымақша алып ҧрғанда, 

таудан тас қҧлағандай болып кеттi. Тҥйе палуан 

орнынан тҧра алмай жатып қалды. Осымен ҧзаққа 

созылған палуандар кҥресi аяқталып, той кешкi 

жастар ойынына ҧласты. 

Екiншi кҥнi ат бҽйгесi болатын болды да, 

алысқа шабатын 30 атты айдап, Ақсуат кҿлiне 
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аттандырды. Кҥн қызғанша ат бҽйгесi аяқталсын 

дестi ҥлкендер. Жақын жерден шапқан қҧнан, тай 

бҽйгесiн қызықтап жатқанда, Ақсуаттан шапқан 

аттың да қарасы кҿрiне бастады. Кҿздiң ҧшында 

жеке дара келе жатқан Самай Толыбай 

Шарықбайдың сары аты деген естiлдi³⁰. 50-60 

шақырым жерден шауып келген сары аттың екпiнi 

ҥй қҧлатардай едi. 1-шi, 2-шi кҥндердегi бҽйгенiң 

жеңiмпаздары Жанбҧра, Толыбайдың ҿздерi болып 

екi тоғызды иелендi. Тойдың ҥшiншi кҥнi ҿткен 

ақындар айтысы ҿте қызықты болды. Бас жҥлдеге 

Атығай-Қарауыл елiнен келген Орынбай ақын ие 

болды. 

Той тарқады, ҥш кҥн бауыр басып қалған 

Ҧмсынмен қоштасу ауыр болды. Қайранкҿлге дейiн 

шығарып салды. Сҿйткен Ҧмсын сҧлуды 

Торсанның балалары зорлап алып қашты дегендi 

естiгенде, тҿбе шашым тiк тҧрып, «Қайран, Ҧмсын-

ай!», қор болған қазақтың сҧлу қызы-ай!» - деп 

бiрнеше кҥн аза тҧтып жатып қалдым, - дедi ҽжем. 

Кҿзiнiң жасын кҿл қылған ҽжеме отырғандар 

уату айтып, Торсанға лағнет айтып жатты… 
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Ҥҽлихан Қуанышев 

ҦМСЫН СҦЛУ 

 

Мен жаздым бұл дастанды әжеме арнап, 

Дұғасын оқушы еді Ұмсынға арнап. 

Келгенге Ұмсын шерін жыр ететін, 

Отырып екі көзден жасы парлап. 

 

Екі бай бірі ―Керей‖, бірі ―Уақ‖, 

Қоныпты бастарына дҽулет пен бақ. 

Қызықтап достықпенен жҥргенінде, 

Болыпты ҽйелдері екіқабат. 

Жанбура, Керей Жҥсіптiң 

Еш перзенті жоқ еді. 

Бір перзенттің жоғынан, 

Уайым- қайғы жеп еді. 

Перзент кҿрер кҥн болса, 

Ардақты досым Есілбай. 

Болайық қҧда деп еді, 

Тілегі Жҥсіп қабыл боп. 

Ҿткенде тоғыз ай ,тоғыз кҥн. 

Кҿтеретін кҿңіл қыз туды. 

Молдасы ауылының азан айтып, 

Ҧмсын деп нҽрестенiң атын қойды. 

―Кҿрермен мықтыларын мадақтаған, 

Ақындар айтысады ауық-ауық, 

Сҥйеді қыздың бетін ебін тауып. 

Қҧрылған ел шетінде алтыбақан, 

Қыздырған қызбозбала ойын-сауық, 

Арада қыз қорғаған жеңгелер бар, 

Дейтҧғын пҽленшенің пҽлесі бар. 
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Жиылған ҽр ауылдың кҿп жастары, 

Ғашық боп бір-біріне болды ынтық зар. 

Той-тарап, жиылған ел ҥйге қайтты, 

Риза боп, бай Жҥсіпке алғыс айтты. 

Келгенге жол-жорамен той-домалақ, 

Жҥсіп те тон кигізіп, шапан жапты. 

Ҿткізді екінші той ―Уақ‖ жағы. 

Тҧрғандай шырақ жанып ―Иран бағы‖. 

Жиылып Уақ жағы ақылдасты, 

Бҧл тойды біріншіден асырғалы, 

Есілбай Уақтардың Шонжар байы, 

Ҧл туып, ҽйелінен кҿңілі жайлы. 

Шақырды игі жақсы қалың елден, 

Бірі алыс, бірі жақын елден келген. 

Жиылған осы тойда Уақ елі, 

Қойыпты бала атын Ғалауеттен. 

Шаптырды бҽйге атын алыс жерге, 

Асырып шабыс жолын белден-белге. 

Шақырған ҽртараптан қонақтар кҿп, 

Бас қосты ҥй тігілген ―Қайран кҿлге‖, 

Ҽкелген бҽйге аттары екеу болды, 

Кҿргендер ат тҧрқына кҿңілі толды. 

Қайсысы сайгҥліктiң бҽйге алар деп, 

Сыншылар қарап жатыр оңды-солды. 

Торыны Қожа сыншы кҿзі шалды. 

Жақындап қарсы алдына тҧра қалды. 

Тор тҿбел бҧл араның жылқысы емес, 

Тҧяқбай бҧл жҥйрiктi қайдан алды.  

Қараса тҧрқы ҧзын, шҿген тҧяқ, 

Қаз мойын, бҿкен жонды, қамыс қҧлақ, 

Танауы қоңыр борсық ҥңгіріндей, 
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Омырауы тау соғардай салы қҧлаш. 

Ақанның мынау тҧрған Қҧлагері, 

Қҧдайым тілмен кҿзден сақта деді. 

Бҽйгені бірінші атап, шаппай берсе, 

Беретін бір тоғыздың иегері. 

Бҽйге атын жібермекші доғалақтан, 

Ҿлтірер жаман атын ҽр сор қаққан. 

Арасы Қайран кҿлмен алпыс шақырым, 

Аттар кҿп, дҽмелі боп бара жатқан. 

Басталды ойын-қызық тойдың сҽні. 

Естілді қыз-бозбала салған ҽні. 

Сар қымыз сараяқтан сарқып ішіп, 

Шалдар да гуілдесті одан ҽрі. 

Қобызшы тартты қобыз ҽн мен кҥйге, 

Жиналған игі жақсы Ақбоз ҥйге. 

Кҿлдегі - Аққу қҧстар ҥнін қосты. 

Десті жҧрт, бҧл кҥйшінің керімдігі, 

Ҥлкендер гуілдесті ҽзілменен, 

Сҿйлейді игі жақсы дҽтіменен, 

Кҥй тартып, қыз-бозбала ҽнге басты. 

Шілденің сҥт пісірім таңы да атты. 

Басына жастық салған, кемпір-шалдар, 

Кҿздерін шаршағаннан ҧйқы басты. 

Таң атып тҧратҥғын сҽске болды. 

Келгендер тойға разы, кҿңілі толды. 

Естілді бҽйге дҥбір алыстан-ақ. 

Келетін бҽйге атының кезі болды. 

Алыстан болжау қиын ҽр адамға 

Кҿрінді кҿз ҧшында жалғыз қара. 

Шабысы жануардың ескен желдей, 

Мҽреге келiп жеттi жеке дара. 
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Торысы Тҧяқбайдың ―Торы тҿбел‖, 

Бергенге Қҧдай ҿзі бере берер. 

Жылқысы Кіші жҥздің Жағалбайлы, 

Туысы Сейіс батыр сыйға берген,³¹ 
Тҧяқбай бір тоғызды айдап алды. 

Болдырған жаман аттар жолда қалды 

Ҧл мен қыз мҽпелеген жылдан ҿтті. 

Қызықтап екі сҽби жҥргенінде, 

Екеуі бал-бҧл жанып беске жетті. 

Екі бай ҽзілдесіп отырғанда, 

Болайық қҧда деген еске тҥсті. 

Есілбай туыстарын жинайды енді, 

Жҥсіпке қҧдамын деп сенім берді. 

Ҧзатпай қҧда тҥсу ойыменен, 

Баратын қҧдалар да белгіленді. 

Бас болып, Шағырай шешен барсын деді.³² 
Керегін ҧялмастан алсын деді. 

Кешікпей жҥретіндер дайындалып, 

Жиналды Шағырай шешен нҿкерлері. 

Қамданды Жҥсіп қажы елi болып, 

Қҧдаға келетҧғын кҿңілі толып, 

Жылқыдан қоңды жылқы алдырады, 

Қосарлап, бағлан мен тоқты сойып, 

Тартыңып Шағырай жетті нҿкерімен, 

Алдырмас ешбір жанға сҿзге шешен. 

Қарсы алып қҧдаларды ҥлкендер жур, 

Ҽйелдер арқан тартып тҧрды бекем, 

Шағырай жақсы білер қҧда жолын, 

Шойманға жақын кел деп созды қолын, 

Ауылға ҥлестірсе жетер ақша, 

Салады қалтасына бір мың сомын, 
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Қҧдалар қҧйрық жесті бауыр шайнап, 

Отырды ҽзілiмен гҥл-гҥл жайнап. 

Қызығын қҧдалықтың ҥш кҥн кҿріп, 

Аттанды қҧдалар да я, қҧдайлап, 

Арада кҥндер жылжып жылдар ҿтті, 

Бҥршіктеп жас қайындай Ҧмсын ҿсті. 

Ҽйелдер жақын жҥрген сырын алып, 

Болады нағыз сҧлу осы десті. 

Бой тҥзей жасынан-ақ Ҧмсын жҥрді, 

Қҧрбымен қайғысыз боп ойнап-кҥлді. 

Алдында не боларын білген бар ма? 

Айықпас қайғы оны кҥтіп тҧрды. 

Кҥлкісі жасынан-ақ сыңғырлаған, 

Бала боп кҿрген емес жаза қылған, 

Қыз болып, қуыршақпен ойнағанда, 

Қолы епті іс қылғанда басқалардан. 

Талабы жас та болса таудай еді. 

Ҽркімге ҧнайтҧғын істегені. 

Асыр сап балалықпен жҥрсе-дағы, 

Бала боп, еш нҽрсені бҥлдiрмеді. 

Оқыды Ҧмсын сҧлу жастайынан, 

Алтыда ҿзі зерек хат таныған. 

Бақыты Бҧқарадан Хазірет келіп, 

Оқытты жас баланы талаптанған. 

Оқытып жас Ҧмсынды жата берді, 

Білімі жас баланың арта берді. 

Оқумен талай кҥндер ҿткенінде, 

Білгенін Хазіреттің жаттап алып, 

Жас Ҧмсын бал-бҧл жайнап кҥлімдеді. 

Білгенін Хазірет те аямады, 

Болған жоқ оқуында жанамалы. 
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Оқумен кҥндер ҿтті, жылдар ҿтті. 

Жаттатты жас Ҧмсынға қҧран кҽрім, 

Білгенін Хазіреттің білді бҽрін, 

Хадисін пайғамбардың жаттап алып, 

Таңдантты Ҧмсын сҧлу елдің бҽрін. 

Хазірет шҽкіртіне бата берді, 

Жиғызып жақындағы тҽмам елді, 

Балада таудай талап зейіні бар, 

Оқыт деп ҽкесіне ақыл берді. 

Аттанды енді Ҧмсын алыс жолға, 

Шешесі жылап-сықтап қалды зорға. 

Оқуға барар жері ―Троицк‖, 

Оңай ма ҥйден шығу жап-жас қызға. 

Қаланың бір беделді медресесі, 

Тҥседі жоғарғы оқу ―Уазипаға‖. 

Іздеген оқу-білім сонда барған, 

Оқытты ―Қадым‖, ―Жадид‖ ғалымдардан, 

Ынтығы Ҧмсын сҧлу ―Жадид‖ болды, 

Ҥш жылдай соны оқып сусындаған. 

Бҧл ―Жадид‖ жаңа шыққан ғылым еді, 

Жастарға керегі де осы еді. 

Ҥйретті жаратылыс, табиғатты, 

Кетпестей жас есінен білім берді. 

Танытты Жағырапиядан ҽлем жҥзін, 

Бар ма екен бҧдан да зор асқан білім? 

Жастарға ҥлкен білім тҽрбие деп, 

Оқытты Шахризада ―Мың бір тҥнін‖. 

Жаттатты Оқулық деп ―Қыз Жібекті‖, 

Тебіренткен ғашық жыры сом жҥректі, 

Ақжҥніс, Ертарғынды қоса жаттап, 

Айтатын тыңдаушыға жергілікті, 
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Оқудың қызығымен ҥш жыл ҿтті. 

Оқитын ―Он екі‖ пҽнді тҽмам етті. 

Шақырған елден кісі кҿлік келіп, 

Ҧмсын да аман-есен елге жетті. 

Қуанған бірінші боп ҽке-шеше, 

Жиналды туған-туыс ҽлденеше, 

Туған ай туралған бір сарымсақтай, 

Кеткендей Ҧмсын сҧлу кҥні кеше, 

Жиналып елі-жҧрты той қылады. 

Тҿңіректен алыс-жақын кҿп жинады, 

Тынымсыз дайындалған бай ауылы, 

Бҽйге атын балуанын дайындады. 

Шақырылған ел осы тойға келіп жатыр, 

Тігілген ақ боз ҥйлер кең қанатты, 

Шойманай осы тойды ҿзі билеп, 

Кҿрсетпек кҿп, жиынға салтанатты. 

Жігіттер, дайағашы атқа мінген, 

Бҽрі де қонақ кҥтіп ҿткерілген. 

Келеді маң-маң басып тҥйе керуен, 

Жабуы тҥйелердің кҿркем кiлем, 

Қҧдасы Есілбайдың салтанатты, 

Кҿреді жиналған жҧрт тойға келген, 

Тҥсірді қапшық-қапшық шҽй мен қантты, 

Ас ҥйге жігіттері тасып жатты. 

Тағы бар жҽшік-жҽшік қҧрт пен майы 

Боз ҥйде толған екен кең қанатты. 

Ҽкепті сары қымыз сҥйретпемен, 

Ҽрқайсы бір тҥйенің жҥгі екен, 

Сойысқа тоғыз тҥйе, он бір бие, 

Баршылық істетті ғой бҧны деген, 

Тіктірді жҥз кісілік шатырларын, 
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Тандантты жиылған жҧрт елдің бҽрін, 

Жиналған қымыздағы саба, саба, 

Ішетін мешкейлер бар шара-шара, 

Жҥгіріп ізет қылар жігіттер бар, 

Дайын боп тойдан бҧрын алдын-ала, 

Алыстан келген ру Қанжығалы, 

Қарсы алды Керей, Уақ ақсақалы, 

Жиналған игі жақсы ҽрбір елден, 

Сҿз болып ел бірлігі айтқандары, 

Ішілді аяқ-аяқ сары қымыз, 

Отырған ақсақалдар бҽрі нығыз, 

Қҧрдастар бірін-бірі қағытқанда, 

Ашылар жаман-жақсы бар сырыңыз. 

Айтылды кҿп ҽңгіме ҿткендерден, 

Сҿйлейді сҿзге шешен кҿпті кҿрген. 

Ағызып сҿздің майын сҿйлегенде, 

Кҿрінер елге кҿсем ҿзгелерден, 

Ҥлкенді ҽрқашан да ардақтайық, 

Жақсыны ел аузындағы мадақтайық. 

Ҥлкендер осы сыймен тҧра тҧрсын, 

Қонағын Ҧмсын сҧлу қарсы алайық. 

Қонағы Ҧмсын сҧлу Айкҥн еді, 

Шҿбере батыр Ноян келіні еді.³³ 
Жегілген ҥш ақ боз ат кҥміс-кҥйме, 

Атбасын ақ отауға дҿп тіреді, 

Қарсы алды Ҧмсын сҧлу нҿкерімен, 

Қыздары бҽрі сҧлу ҿткерілген 

Қаумалап есік ашып тҥсіреді, 

Ҿбісіп бір-бірінің беттерінен. 

Кигені Айкҥн жеңге дҧрия кҿйлек, 

Бешпенті алтын алқа ҿңірде жоқ. 
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Қыз сыны бҧзылмаған ару екен. 

Ақ пейіл, иман жҥзді, кҿңілі тоқ. 

Айкҥн мен Ҧмсын сҧлу дидарласты, 

Қол беріп, бет сҥйісіп амандасты. 

Ҧмсынжан мынау менің тартуым дей, 

Мойнына сары алтыннан алқа тақты. 

Қҧлпырды Ҧмсын -дағы айдай болып, 

Қуаныш бой билеген кҿңілі толып, 

Дҥние қызықтырған тілді байлап, 

Алғысын жеткізе алмай мҥлде толық. 

Қыздардың білгісі кҿп жеңгесінен, 

Қараса-киімне кҿз сҥрінген. 

Жеңеше ҿз жайыңнан айтасыз ба? 

Бізге де бір бақыт қой сізді білген. 

Айкҥн де елін ойлап сағынады, 

Қыздарға сауал қойған танданбады. 

Қысқаша сіңлілерім айтайын деп, 

Қам кҿңіл кҿп ойланбай сҿз бастады. 

Тҿркінім Кіші жҥзде Жағалбайлы, 

Жылқысын кҿптігінен баға алмайды. 

Тҥбекке айдап салған кҿп жылқыны, 

Малым деп іздеп барып санамайды. 

Нағашым Ор қалада Дербісҽлі, 

Қаланы билейтҥғын ол князі. 

Салдырған медресе мен мешіті бар, 

Бітірдім ҥш жыл оқып соны-дағы. 

Бойжеттім он жетіге жасым толып, 

Жасады жасауымды ҧжым болып. 

Толықсып екі арада жҥргенімде, 

Келгенді Уақ жҧрты қҧда болып. 

Ҧзатты жат жҧртына ырғап-жырғап, 
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Ҿсірген ҿз баласын сыйлап-сипап. 

Жасауым тоғыз тҥйе жҥгі болды. 

Сыртында ақ отауым сегіз қанат, 

Қосылдым ҿзім қалап сҥйгеніме, 

Нағашым тарту етті кҥміс кҥйме. 

Жегілген ҥш ақ боз ат қҥміс сайман, 

Жасаудың басы болды асыл дҥние. 

Келгенді қартайса да нағашы ҽжем, 

Жылаған екі беті ҽлем-жҽлем, 

Қарағым алтын алқа мойныңа тақ, 

Бҧқардан саған арнап ҽкелінген. 

Мойнымда гауһар тастан алқа болды. 

Ҽжеме елжіреген кҿңілім толды. 

Салдырдым сарсандыққа ҽжем сиын, 

Сар сандық алтын -кҥміс бҥйым болды. 

Киімім тоқсан тоғыз жағалы ішік, 

Бҽрі де тігілген еді ҿлшеп-пішіп. 

Кебісі қҧндыз жаға іші жылы, 

Бҽрі де аң терісі іші ыстық. 

Енді мен қайынатамнан сыр шертейін, 

Білмеген боларсыздар бҧған дейін. 

Біз келдік Кіші жҥзден туған іздей, 

Ҿлдіге санаған ғой бізге дейін. 

Ноян атам Қҧралаймен бізге барған, 

Қалмаққа Еділдегі ойран салған. 

Нағашы Кіші жҥзде Қоңыр биі, 

Жиенге отау тігіп, малын салған, 

Шҿбере сол атамның келінімін, 

Жолдасым Сейіс батыр ҿз еліңнің. 

Дҽм айдап Орта жҥзге келін болдым, 

Қыздар-ау, білгің келсе осы сырым. 
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Қыздар да кҿңіл-кҥймен тындағанды, 

Айкҥн де кҿзін бҧлап шылағанды. 

Ҽркімнің туған жері ҿзіне ыстық, 

Жҥйкесі елін ойлап босағанды. 

Бір бала келіп жетті аттай шауып, 

Келіпті болған жерден ойын-сауық, 

Шақырған сол араға Шойман екен, 

Ҽкел деп ақ отаудан қонақ алып. 

Тҥсірген ақ отауға жастар жағын, 

Сынасар қыз-бозбала ҿзі бағын. 

Жастар бар ҿнер қуған ел аралап, 

Безейтін ойын-тойда тіл мен жағын. 

Дуылдап жастар отыр шатыр ҥйде, 

Жыршылар қара қобыз салған кҥйге, 

Қыздар да барлы-жоғын киіп келген, 

Келіпті бай қыздары тігіп кҥйме. 

Бҽрі де тойға келген қызық ҥшін, 

Достасқан екеу-екеу ажырапты, 

Қымсынбай емін-еркін сҿйлеу ҥшін. 

Жиылып тҥгенделген жҧрттың бҽрі, 

Жастардың ойын-кҥлкі ынтызары. 

Ҽркімнің ойын-тойда ҿнері бар, 

Шығады тамсандырып салған ҽні. 

Қосылып қыз-келіншек ҽнге салған, 

Бола ма бҧдан артық ҥлкен думан? 

Қыз ойнақ той тартысы бозбалаға, 

Кҿрінген сҥйкімдірек дҥние-малдан. 

Кеп жетті Ҧмсын сҧлу нҿкерімен, 

Береді тҿрден орын, ҿз сиымен. 

Қараған бҽрі-дағы келгендерге, 

Жайғасты Ҧмсын-дағы қонағымен, 
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Қарайды отырған жҧрт тҿргі жаққа, 

Ҧмсынды безендірген алтын алқа. 

Жарқырай тҿрде отырған екі ару, 

Қоймады кҿрген жанды таңдантпасқа. 

Кҿбейді кҿп ішінде ҿзеуреген, 

Топ жарып, белбеу ҧстап сҿз сҿйлеген. 

Ҿлеңді Ақжайықтың аруы айтсын, 

Болады айтпаса егер менсінбеген. 

Кҿріп жҥр мҧндай тойды талай жиын, 

Бастады Сегіз Сері ―Ақбҧлағын‖, 

Ҽңімен Жайықтағы айтқан бҧрын. 

Ҧнады тыңдағанға Айкҥн ҽні, 

Келгендей жаңа ҽуен тойдың сҽні. 

Шойман тҧрып келіп бетін сҥйді. 

Қарағым бір ҽн айтшы одан ҽрі, 

Бастады Қызжібектің ариясын, 

Болғандай ҿлең ҽні тіпті басым. 

Алғысты тыңдаушылар жаудырады. 

Қызжібек бҽріне де ҧнағасын, 

Домбыра келіп жетті Ҧмсынға да, 

Бҧл тойдан ҿлең айтпай қҧтыла ма? 

Бҧлданбай Ҧмсын-дағы домбыра шертті. 

Айт деп тҧр жеңгелері тҧсындағы, 

Айт дегенде ҿлеңді аңыраймын, 

Кҿлден ҧшқан аққудай мамырлаймын, 

Қайда жҥрсем жақсының жанындамын. 

Іздегенмен жаманға табылмаймын. 

Еркем-ай, 

Бҥгін болған мерекең, 

Болсын тағы ертең-ай. 

Ҧмсынның Еркем-айы ҧнағанды, 
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Айт, айт деп тағы кҿптің сҧрағаны. 

Тағы да бастап кетті Жеңешені, 

А-ай-ай, Жеңеше-ай, 

Мінезің сенің ҿзгеше-ай, деп тоқтаған 

Тебірентті тындаушыны Ҧмсын ҽні, 

Қҥлаққа майдай жақты шырқағаны, 

Кҿркіне ҥні де сай екен ғой деп, 

Келгендер бір-біріне сыбырлады. 

Жарқ еткен қарағанда Ҧмсын нҧры, 

Аз сҿзді мағыналы Ҧмсын сыры. 

Кҿрген жан мінезінен мін таппайды. 

Аспанда жарқыраған шоқ жҧлдызы, 

Сымбаты Ҧмсын сҧлу биік еді, 

Бҧралып тал шыбықтай иіледі, 

Тазадан асыл киім кисе шығып, 

Кызындай хордың қызы кҿрінеді. 

Лайық біздің Ҧмсын қандай елге, 

Мойнында теңге моншақ, маржан-перде, 

Қҧдайым тіл мен кҿзден сақтасын деп, 

Тілейтін от басында аға-жеңге. 

Ақ жҥзіне қарасаң, 

Кҿңілге салар жараны. 

Сымбатына қарасаң, 

Ақ бетінде кіршік жоқ. 

Суда жҥзген аққудай, 

Тҧрады жҥзі жарқырап. 

Туған тҥннің айындай, 

Сҿйлеген сҿздің сыбдыры, 

Аққан бҧлақ суындай. 

Аузынан шыққан лебізі, 

Сары алтынның буындай. 
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Дидарына қарасаң, 

Шашы сҥмбіл секілді, 

Айдын кҿлдің қҧрағы. 

Қара кҿзге қарасаң, 

Періште жаққан шырағы. 

Саусағына қарасаң, 

Суда жҥзген сҥліктей. 

Отыз тістің қаласы, 

Тізген меруерт секілді. 

Бойына ҥңіліп қарасаң, 

Ор киіктің лағы. 

Гауһар шолпы, сырғасы, 

Кҿтеріп жҧп қҧлағы. 

Сабағындай жҥзімнің, 

Мҿлдіреген бҧғағы. 

Он беске келген жасы бар, 

Оймақ ауыз бота кҿз, 

Қаламдай жатқан қасы бар. 

Кере қҧлаш шашақтай, 

Қап-қара болған шашы бар. 

Жібек баулы тҧлымы, 

Пісте келген мҧрыны. 

Аппақ тісті меруерт, 

Адамзаттың сҧлуы. 

Бидай ҿңді беті бар, 

Аппақ қардай еті бар. 

Орта бойлы дембелше, 

Жҥріс-тҧрыс ҿзгеше. 

Сҥйгеніне берген серті бар, 

Хор қызындай жымиып, 

Езу тартқан кҥлкісі, 
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Темір де болса ериді. 

Ер жігіттің мықтысы. 

Ҧмсын нҧрын шашады, 

Қиғаш қасы қиылып, 

Адамзаттан бҿлекше, 

Ҥрі мен пірі болмаса, 

Ақылдан адам адасар, 

Жақын келіп қараса, 

Осындай еді Ҧмсынның, 

Қҧдай берген сипаты, 

Ерекше келген дҥниеге, 

Адамзаттың қымбаты. 

Дуылдап той қызығы жҥріп жатты, 

Сібірлей сҥт пісірім таңы атты. 

Азырақ кҿз ілдіріп дем алуға, 

Ҥлкендер ҥйлеріне кетіп жатты. 

Екінші той кҥні еді балуан кҥрес. 

Болатын бір-бірімен бақа тірес. 

Жиналған ҽр тараптан балуандар, 

Кім-кіммен кҥресерін ешкім білмес. 

Келіпті Қанжығалы тҥйе балуан, 

Жеңіспен ҽрбір тойда жҥлде алған. 

Бір тойда тоғыз балуанды бірдей жығып, 

Бас бҽйге бір тоғызды жеңіп алған. 

Дҽуреннің аталары батыр балуан, 

Атағы кҥрескенде жерді жарған. 

Бермеген бас бҽйгені бҧл ҿңірде, 

Атанған он жетіде тҥйе балуан, 

Келгенді кҥрескенді шыдатпады. 

Аяғы сондай мықты іштен шалған. 

Ҽдісін бар кҥрестің білетҧғын, 
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Жеңілмей ешбір жаннан жҥретҧғын. 

Кҥреске ешбір балуан шықпай қалды, 

Кім бар деп маған шығар айқай салды. 

Шойман-ай ҽйел де болса намыстанып, 

Кҥрес деп, Қойман ерге қолқа салды. 

Қойман ер кең иықты, ашаң кісі, 

Болатын бір ҿзінде тҥйе кҥші. 

Сындырмай осы тойда жеңге сағын, 

Қайнысы кҥресем деп алға шықты. 

Жеңгесі кигізеді тҥйе жҥн шекпен, 

Орады белбеу етіп шылбыр жіппен. 

Сиынып ҿз атасы Ошыбайға, 

Ортаға алшаң басып Қойман жеткен. 

Тҧрады тҥйе балуан тҥйедей боп. 

Не айла істесем деп ойлаған боп. 

Биледі оның бойын астамшылық, 

Тҽйірі бҧл жігітті жығам ғой деп. 

Қойман ер келсең кел деп ақырады. 

Аруағын  аузына алып шақырады. 

Қарсысын намыспенен ҧстағаннан, 

Кҿтеріп тҿбесінен асырады. 

Ҥйіріп тас тҿбеде есін алды, 

Жамбасын қара терге батырам деп, 

Балуанды қозғалмастай қатты ҧрады. 

Тҧра алмай сол орында жатып қалып, 

Кҥйреді қабырғам деп ол жылады. 

Қол салып сынықшылар қарады да, 

Сынған деп қос қабырға ем қылады. 

Қойман ер аруақ қолдап жеңіс алды, 

Қозғайды ауырғанды аман ба деп. 

Балуанның қолы қатты темір екен, 
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Мертікпей аруақ қолдап аман қалды. 

Бас жҥлде Қойман ерге берілген соң, 

Кҥресі балуандардың аяқталды. 

Қайыным осы тойда ерледі деп, 

Тізгінін бҽйге кҥрең ҧстатады. 

Той-думан одан ҽрі жалғасады. 

Бҽйге атын Алыпқашқа айдатады. 

Сҽскеде ертеңгі кҥн жетіңдер деп, 

Найман ер той бастаған бҧйырады.³´ 
Қҧрылған ҽрбір жерде алтыбақан, 

Кҿп жастар сол бір жерге шоғырланған, 

Киінген қызыл-жасыл қыз-келіншек, 

Қызықтап қариялар қарап тҧрған. 

Ҽншілер топтасыпты ақ шатырға, 

Тҥрілген екі жаққа қос қабырға. 

Салғанда ҽнші жігіт Біржан ҽнін, 

Жиналды ҽйел жағы осы араға. 

Сары қымыз келтірілді сабаменен, 

Сҥйретпе қымыз жатыр ішілмеген. 

Шойман-ай екі арада бҽйек боп жҥр, 

Ішкізген ҽйелдерге сусап келген. 

Кіргізді қарияларды ақ боз ҥйге, 

Отырды орналасып жҥйе-жҥйе, 

Тартылды ет астау-астау дастарханға, 

Бҽрі де орналасты ҿз орнына, 

Сойылған тҿр тҥліктен жылқы, тҥйе, 

Жиналған қызық ҥшін осы ҥйге. 

Тартылды бағлан еті табақ-табақ, 

Ҽйелдер дҽн риза осы сыйға, 

Шҽй келді еттен кейін сусағанға. 

Болса да сары қымыз алдарында, 
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Қҧйғаны қою етіп ҥнді шайы, 

Ішпеген қайсы бірі ғҥмырында, 

Тҿгілді сары бауырсақ кҽмпитпенен, 

Жоқ еді бейшаралар мҧны жеген 

Қойылды дастарханға қҧрт пен майы, 

Сҥйкімді дҽмдері бар ел кҿрмеген, 

Ҥлкендер ҥнді шайын қанып ішті. 

Дастархан толған кҽмпит неше тҥсті, 

Жиналған дастарханға бата берді, 

Ҽн мен кҥй жастар жақтан қатар келді, 

Ақындар баталарын кҥймен айтып, 

Тойына Ҧмсын сҧлу ажар берді. 

Ауысты жастар жағы ҽн мен кҥйге. 

Дуылдап шалдар отыр ақ боз ҥйде, 

Қыздырмай сары қымыз қоя ма екен? 

Бастады жайлау ҽнін ҽйелдер де, 

Аралап осы тойды Ҧмсын жҥрді, 

Кҿрген жан кҿргендей-ақ ай мен кҥнді, 

Кигені нҿкерінің бекзат киіт, 

Кҿп елді тойға келген сҥйсіндірді, 

Басқарған осы тойды Найман шешен. 

Айтулы ердің бірі елге кҿсем, 

Ескертті бҽйге атын келетҧғын. 

Барыңдар мҽре тҧсқа кҿрем десең. 

Алыпқаш бҽйге аты шыққан жерi, 

Саяғаш, Қызылағаш келер жері.³µ 
Арасы екі аралық елу шақырым, 

Алаңдап ҧйықтамаған қосқан ері. 

Мҽреге елдің бҽрі жиналады, 

Тҿңірекке елдің бҽрі кҿз салады. 

Қҥдай-ау кімнің аты келеді деп, 
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Бҥкіл ел мазасыз боп қозғалады. 

Алыстан шаң кҿрінді будақтаған, 

Екінші тағы бірі қосақталған. 

Кҿрінді екі қара алыс, жақын, 

Озғаны Шарықбайдын сары аты. 

Ел болып соны бҽрі мадақтаған. 

Екінші Ыбырайдың қара аты. 

Бар дейтін қабырғада қосқанаты. 

Жҥлде алып бҧдан бҧрын жҥрген еді. 

Естілмей ел аузында жаманаты. 

Ҥшінші Есілбайдың торбестісі, 

Мақтайтын оны-дағы атбегісі. 

Тістесіп қҧйрықтарын жеке келді. 

Жҥйрігі отыз аттың ішіндегі, 

Ендігі той қызығы айтыс болды. 

Жиылған шатыр маңы кісі толы. 

Жақындай айтыс жерге бара алмасаң, 

Тҥрегеп тҧрғандардың болды соры. 

Айтысы ақындардың қызған екен. 

Тындаушы ақ шатырға симай кеткен. 

Тҧр тҥсі ақындардың ҿрт шалғандай. 

Мҧндайда ақын тартыс болады екен. 

Біреуі қатты шертті домбырасын, 

Кҿсіліп екі ақын айтысқанда, 

Шымырлап дене балқыр боп қорғасын. 

Ақынды айтыстырды ертелі-кеш, 

Сҿздері шашыранды жалған емес, 

Қызықтап ҥлкен кіші тыңдағасын, 

Шаршауды айтыскерлер білер емес. 

Арқаның кҥңіренді сар жайлауы, 

Жеткендей кҿп айтыстың сҿз байлауы. 
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Суырылып жеке шықты бҽйге атындай, 

Атығай,Қарауылдың «Орынбайы», 

Бас бҽйге белгіленген бір тоғыздан, 

Айтыста орақ тілмен бал ағызған. 

Жҥлдегер Орынбай деп атағанда, 

Тыңдаушы қолдап кетті бір ауыздан. 

Қызықпен ҥш кҥн ҿтіп той тарады, 

Ауылдағы қалған жҧрты жиналады, 

Тік тҧрып қонақ кҥткен ҥлкен-кіші, 

Ҧмсынның ҧлы тойын жалғастырды. 

Оралып Жҥсіп қажы қҧдасынан, 

Есілбай жеткен еді ордасына. 

Алдынан ҽкесінің бала шықты. 

Кҿз салып қарағаны баласына, 

Баласы ержеткенді бойы сҧңғақ, 

Қараған баласына оны сынап. 

Қарағым қатарынан кем болмас деп, 

Азырақ тҧрып қалды кҿзін шылап. 

Сауатын ашқан еді ел молдасы, 

Кҿрмеген сары орысты ел баласы. 

Қҧмартты мен орысша оқимын деп, 

Жетілген жастайынан ой-санасы. 

Іздеді ілім-білім сары орыстан, 

Бар еді ҽке тамыры қол алысқан. 

Балаңды оқыту ҥшін стапқа ҽкел, 

Қайғырма ҽрі қарай мен оқытам. 

Есілбай тамырына қҧлақ қойды. 

Болғасын ҿзі қажы терең ойлы. 

Баламды ренжітпей оқыт сен деп, 

Қонағы Еремейге қойын сойды. 

Барады елден орыс қаласына, 
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Кiрмеген орыс оқу санасына. 

Тҥседі училище жеті жылдық, 

Оқитын орыс қазақ арасында. 

Жасынан ел кҿзіне тҥскен еді. 

Ҥмітін ҥзбегенді Уақ елі. 

Орыстың оқуына тез жетіліп, 

Биыл еді сол оқуды бітiргенi. 

Сыйлады зиялы деп орыс қазақ, 

Болған жоқ бала болып ешбір мазақ. 

Оқуды қатарынан ҥздік оқып, 

Тҥсуге жоғарғы оқу еткен талап. 

Жасынан зерек еді Галауеттен, 

Ҽкесі баласынан ҥміт еткен. 

Қарағым ҥйленуге жасың жетті. 

Ойым еді енді сені ҥйлендірсем, 

Осылай ҽке бала сырласады. 

Ҽкесі баласына шын айтады. 

Оқуға жоғарғы оқу ниет еттім, 

Оралып Ҧмсын елге келсе-дағы. 

Барайын мен Ҧмсынға жайымды айтып, 

Келемін жаз айында елге қайтып. 

Тойыңа келесі жыл дайындал сен, 

Айдатып ҿгіздерді Ірбіт шауып. 

Мінгені жас жігіттің торы бесті, 

Жігіт еді жастайынан болған есті. 

Келгенде қайын жҧрты қарсы алып, 

Сҧлтаны жігіттердің кҥйеу десті. 

Сырласты сері жігіт сҥйген жанмен, 

Болмады қайын жҧртта сҥйсінбеген. 

Серттесіп келесі жыл ҥй тігуге, 

Оқудан осы мезгіл келем деген, 
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Орыстан білім іздеп жігіт кетті, 

Қаласы патша тҧрған барып жетті. 

Инженер тау кеншісi боламын деп, 

Хабары Галауеттен желдей есті, 

Ҧмсын ба қолдамайтын оңған істі, 

Қаласы патша сарай барамын деп, 

Ҥмітін Ҧмсын-дағы іштен пішті. 

Жатқанда тҥн ортасы тҥс кҿреді. 

Тҥсінде бір жамандық іс кҿреді, 

Торыған ауыл ҥстін Қара бҥркіт, 

Ҧмсынды алып ҧшып жҿнеледі. 

Оянып сҽске тҥсте Ҧмсын тҧрды, 

Далада бойын жазып біраз жҥрді. 

Бар еді ел шетінде балгер кемпір, 

Жорытпақ соған тҥсін кҿңілі еді. 

Аяңдап соған қарай Ҧмсын барды, 

Сабырмен кҿрген тҥсін баяндады. 

Қарғам-ай, ҿңің сынық кҿп ойлама, 

Ойласаң терең батып кҿп бойлама. 

Сым торын бір дҧшпаның қҧрған екен, 

Сақтану керек болар алдын-ала. 

Бҧл кҥнде Торсан болыс толған шағы, 

Ҥш болыс бiр шаңырақтан жанған бағы.³¶ 

Ірбітке керуен тартып сауда қылып, 

Қатарлап ағаш ҥйді салғызады. 

Қҧс тістеп мҧрныменен тҧрған кезі, 

Ҿңірді ҿзім билеп тҧрсам деді. 

Жҥйрік ат, жҥйрік тазы, қыран бҥркiт 

Сҧлуы ҽйелдiң де соныкi боп, 

Алдына дау-дамаймен кім келеді. 

Кҿбіне ойлайтыны тартып алу, 
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Ҧрлықпен пайда ҥстіне пайда табу. 

Қорлыққа шыдай алмай келген болса, 

Қамшы ҥйіріп ада ол жанға пҽле жабу. 

Торсанның тасы ҿрге домалады, 

Айтқаны ҧлық алдында қҧп болады. 

Арқаның биіне ҽділ пҽле жауып, 

Қозыбай Семей жаққа жер ауады.³· 

Торсанның бір баласы Шери еді, 

Ол жҥрген бір алаяқ кезеп еді. 

Жол жҥріп қажы аулына барғанында. 

Ҧмсынды шыққыр кҿзі кҿріп еді. 

Сҿз салып Ҧмсынды ҿзі кҿндіре алмай, 

Қапа боп бейтарапта жҥрген еді. 

Баласын Есілбайдың білетҧғын, 

Кҿңілдес ағайын боп жҥретҧғын. 

Бауырлас ағайын деп жҥрсе-дағы, 

Кҿре алмай оны іші кҥйетҧғын. 

Аттанды Галауеттен Петерборға. 

Жҥргенде іші кҥйіп Шери зорға. 

Інім-ау мыңау менің қосқаным деп, 

Салдырды қол сандыққа алтын ақща, 

қалың дорба. 

Кеткен соң Галауеттен қуанады, 

Денесі бірде кҥйіп, бір тоңады. 

Ҧмсынды қалай қолға тҥсірем деп, 

Ҥйқысыз талай тҥнді оздырады. 

Сҿз салса маңайлатпай жҥреді екен, 

Ҧстатпай тҥзде тағы ол бір бҿкен. 

Жинайды атқа мінер ҧрыларын, 

Қылады соларменен ҽңгiме дҥкен. 

Бас қылды он бесіне ер Таспайды, 
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Ақылын ҿзiң тап деп сҿз тастайды. 

Ер Таспай жамандықтың адамы емес, 

Іс қылсам ақылменен деп ойлайды. 

Аулынан Жҥсіп қажы мықты тапты, 

Молырақ ақша беріп жылдамдатты, 

Ауылдың сҥндет тойға кетер кҥнін, 

Кҥн бҧрын Шери сҧмға хабарлапты. 

Бҿрісі Шери сҧмның дайын болды, 

Қару ап қарақшылар атқа қонды. 

Сапарың сҽтті болсын ер Таспай деп, 

Сҧм Шери айламенен ҥйде қалды. 

Жҥйрік ат астарында желдей ескен, 

Бҿрілер талма тҥсте келiп жеткен. 

Бос қалған қажы аулында қыз-келіншек, 

Жиналып ақ боз ҥйде гуілдескен. 

Келгендер ақ боз ҥйді қоршап алды, 

Қуалап қыз-қырқынға ойран салды. 

Ҧмсынның бет-пердесін орап алып, 

Бҿктеріп мықты жігіт алға салды. 

Шапқыншы Марьевкаға алып барды, 

Сары орыс еңгезердей қарсы алды. 

Бос ҥйді жеке тҧрған кҿрсетеді. 

Кіргізiп есігіне замок салды. 

Естілді Ҧмсын сҧлу қарғағаны. 

Орысқа олжаларын тапсырды да, 

Жендеттер алды-артына қарамады. 

Сары орыс кіріп келді есік ашып, 

Тҧрған жоқ еш нҽрседен асып-сасып. 

Қуғыншы арттарынан қуып келсе, 

Бермекші есігінің кілтін ашып. 

Ҧмсынды елден ешкім іздемеді, 
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Қорлықты мҧндай ҿмір кҿрмеп еді. 

Кетті деп ҿзі қашып Ҧмсын қызды, 

Ҽйелдер ҿсек айтқан кҿбейеді. 

Жылайтын баласына ана байғҥс, 

Шойманға кҿрінгендей ҿң менен тҥс. 

Айрылған баласынан бозінгендей, 

Зарлады ақ боз ҥйде ертелі-кеш. 

Дҥрлікті бҧл сҧмдыққа ауыл болып, 

Қуарған Жҥсіп қажы қҧдай солып, 

Ҧмсынның ешбір жерден дерегі жоқ, 

Кеткендей осы ауылды жындар соғып. 

Найман ер бҧл қорлыққа намыстанды, 

Жҿн кҿрді, Торсанменен шабысқанды. 

Қыз ҥшін қан тҿгіске бармаңдар деп, 

Ақылмен Жҥсіп қажы тоқтатады. 

Тҧтқында шер тарқатқан Ҧмсын зары. 

Ҽкемнің жалғыз қызы едім, 

Аңдап басып жҥр едім. 

Сары майдай сақтаған, 

Алтын гауһар пҧлы едім. 

Анам сҥйген қыз едім. 

Бақшадағы гҥлі едім, 

Қҧдай берген кҿріктің, 

Сор екенін білмедім. 

Он беске келіп бой жеттім. 

Жҧрт кҿзіне кҿп тҥстім. 

Ойын-сауық кештерде, 

Сҧлу Ҧмсын есіттім. 

Тiтіркенді жҥрегім, 

Қош кҿрмеді кҿңілім. 

Кҿптің бірі болсам деп, 
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Алладан еді тілегім. 

Жаздық маусым етпеді, 

Ҽкем елдің байы еді, 

Ауыл болып бір тойға, 

Кеткен тҧстың шағы еді. 

Ауылда қалған жастарды, 

Жинадым етпек бастаңғы. 

Ҿлең айтып, би билеп, 

Ойын қызық басталды. 

Ойыны қызық жастарды, 

Ҿзім жҥріп басқардым. 

Жау шабады ойда жоқ, 

Қызыққа қарап мастандым. 

Айғай шықты алыстан, 

Бір-бірімен жарысқан. 

Жау шапты деп жеңешем, 

Кір деді ҥйге Ҧмсынжан. 

Келген жаулар алысты, 

Жастар жҥр бермей намысты. 

Керегі жауға мен екем, 

Дҽуі келіп жабысты. 

Бҧғақ салды мойныма, 

Жасым толды қойныма. 

Жасанып келген жасақ қой, 

Еркімізге қойды ма? 

Бҿктерді ердің қасына, 

Жетпеді кҥші жастардың, 

Қуанышы мол қастардың, 

Аяушылық жауда жоқ, 

Ісі іспеттес мастардың, 

Қалаға келіп тоқтады, 
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Біреуді іздеп жоқтады. 

Қорқау Шери келмепті, 

Біреулері оны боқтады. 

Кіргізді орыс ҥйіне, 

Кілтте деп сыртын бҥйырды. 

Гҥж-гҥж етті Иваны, 

Бар ма дедім иманы. 

Мал емес, бҧл адам ғой, 

Ҽйелдің екен сырттаны. 

Орыс ҥйі абақты, 

Ҽкеп берер тамақты. 

Сырласарға ешкім жоқ, 

Ҿлейін десем жан тҽтті. 

Қадыр кешін кҥткендей, 

Ілінбейді кірпігім. 

Зар еңіреген анам-ай, 

Кімге тҽлім бҧл кҥнім? 

Найман-аға қайдасың? 

Асырды дҧшпан айласын. 

Сіздер жоқта ел шапты, 

Кҿрмедім ел пайдасын. 

Сҧлу Ҧмсын жылады, 

Кҿздің жасын бҧлады. 

Торға тҥсіп бҧлқынды. 

Оркиіктің лағы. 

Тордан шығу қиын-ды, 

Бір аллаға сиынды. 

Қойман кҿке қайдасың? 

Босатсайшы лағыңды, 

Торға тҥскен мен бір қар, 

Қҧтылуды ойлап еттім зар. 
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Іздеп кҿкем келмесе, 

Босата алар кімім бар. 

Сыртым менің кілттеулі, 

Сыртқа шығу шектеулі. 

Қарулы орыс кҥзетші, 

Терезе есік бітеулі. 

Айғайды кҿке салыңыз, 

Елді жиып алыңыз. 

Ордасын бҧзып Торсанның, 

Кегімді менің алыңыз. 

Неткен дҥние жалған-ай, 

Атам аруағы қолдашы, 

Жанбура мен Толыбай,³¸ 
Қолға тҥстім оп-оңай, 

Бҧтаға қонған торғайдай. 

Іздемейтін қыз мен бе едім? 

Бармысың жан аға, Шолжақай?³¹ 
Жанбурадан Қҧдайқҧл, 

Қҧдай қылған іс пе бҧл? 

Жасымнан дертке ҧшырап, 

Болғаным ба зарлы қҧл? 

Елдің ері Байсерке,´⁰ 
Қҧдай берген береке, 

Мҧңымды кімге шағамын, 

Шипа болшы бҧл дертке. 

Анай, Қанай, Кенжетай, 

Тҽңірім сҥйген ҧлдар-ай, 

Қапаста жатқан қызыңды, 

Желеп-жебеп қҧтқаршы-ай. 

Байбота мен Ақбота, 

Жебеші мені жан ата, 
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Жендеттерден сақтай гҿр, 

Пірлер қолда бер бата. 

Атам қажы Жансақал, 

Екiншi атам Бисақал, 

Ҿріс толы баққан мал. 

Қҧрмалдық айтып қҧдайға. 

Немереңді сақтап қал. 

Ата аруағын тербедім, 

Еш бір жҽрдем кҿрмедім, 

Алла сҿзін жаттап ем, 

Алғаның ба бергенің? 

Ойхой дҥние ҿттің бе? 

Тҥбіме менің жеттің бе? 

Сҥйгенімнен айырып, 

Ойрандап мені кеттің бе? 

Оқу ілім іздедім, 

Жамандықты білмедім. 

Он беске жасым жеткенде, 

Жар қосағымды іздедім. 

Бесікте қатар ҿсіп ек, 

Ел сыйлаған біз тҥлек. 

Ер жеткесін екеуміз, 

Оқу іздеп кетіп ек. 

Мен оқыдым арабша, 

Сен оқыдың орысша. 

Хат арқылы сҥйіскен, 

Кҥндер еді тамаша. 

Алыстасың Галауым, 

Ҿзің еді қалауым. 

Мені іздеп келгенше, 

Гҥлдей ҿскен гҥліңнің, 
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Ҥзіліп те тҥсер сабағы. 

Ғҧмыр берсін саған-ай, 

Орындалмаған арман-ай, 

Екеумізді қоспаған, 

Діні қатты заман-ай. 

Тҥстім қорқау қасқыр қолына. 

Қҧрбандықпын жолыңа, 

Еңді менде ҿмір жоқ, 

Сҧлулық жетті сорыма? 

Аландама оқи бер, 

Естен кетпес іште шер. 

Ақиретте қосатын, 

Алла емес пе кемеңгер. 

Қош аман бол ардақтым, 

Жылауменен зар қақтым. 

Домовойдан шошынып, 

Ауру дертке шалдықтым. 

Жалғыздық тҥсті басыма. 

Ешкім келмей қасыма. 

Бҧлғақтаған кҥндер-ай, 

Бары жоғы осы ма? 

Торға тҥскен тҥлкімін, 

Орны толмас кҥлкінің, 

Кімдер мені қҧтқарар. 

Іздемесе тҿркінім. 

Қорқау Шери қорлады, 

Айтқаныма болмады. 

Алма бетті аймалай, 

Еркіме мені қоймады. 

Сҧлулық деген солар гҥл, 

Баянды болмас қызығы, 
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Гҥл сабақтан ҥзілсе. 

Жалғанбас жіппен ҥзігі. 

Кҿрмегенді кҿріп мен, 

Байшешектей суалдым. 

Бҧдан жаман бар ма екен? 

Кҿрге кірмей ҿлгеннен, 

Арам тіске шайналдым. 

Бағым неге байландың? 

Ҿлгенім менің жақсы еді, 

Кҿргенше қорлық хайуаннан. 

Алып барды аулына, 

Жетпеген мені қаулыма. 

Ойын-қызық тойы жоқ, 

Тікенек шығып жолыма. 

Ақлима кҥндес қарсы алды, 

Ҽйел екен байсалды. 

Сҧлу қайдан жҥрсің деп, 

Менен жаман қорланды. 

Шери бай боп оңбайды, 

Екінші ҽйел алмайды. 

Алданғансың сҧлуым, 

Кҿрсетермін майданды. 

Азулы екен Ақлима, 

Кісі салды Торсанға, 

Екінің бірiн таңдасын, 

Теріс кетсе қайнатам. 

Біле ме екен оңбасын? 

Жіберді кісі Нҧрханға, 

Нҧрхан жиды бауырын. 

Мҽнiсiн айтып дауының, 

Торсанды барып шабуға, 
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Ығай-сығай сайланды. 

Уҽделесіп байламды, 

Қаруланып алғандар, 

Соғысуға оңтайлы. 

Мықты жігіт кҿп екен, 

Қорқақтары жоқ екен. 

Мiнгені шыңқай торы екен, 

Қарасы да кҿп екен. 

Суыт жҥріп жеткенде, 

Далада Торсан жҥр екен. 

Ордаға кірді қҧдалар, 

Тҥстері суық бас салар. 

Амандық-саулық сҧраспай, 

Шақырт тез, - дедi, балаңды. 

Кҿрмеспін енді қараңды. 

Қызымды алып жай кетпей, 

Ҿртеп кетем қалаңды. 

Торсан сонда қорықты, 

Жамандыққа жорыпты. 

Шақыртады баласын, 

Беремін деп жазасын. 

Келді бала бҥрісті, 

Сері жігіт осы деп, 

Отырғандар кҥлісті. 

Шери отыр сызданып, 

Шатақ іске былғанып, 

Бір ауыз сҿз айта алмай, 

Отыр еді қорғанып. 

Қарсы келер шама жоқ, 

Ҧмсынды Шери тастады. 

Қҧдалар кетті қуана, 
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Ҧмсын қалды далада. 

Артын кҥтіп жҥргенде, 

Ағайын тҥсті араға. 

Елдігімізге нҧқсан деп, 

Қосыпты екінші балаға. 

Кҥндер ҿтті жылжумен, 

Тҥндер ҿтті сыңсумен. 

Қорланып Ҧмсын жҥрсе де, 

Дҥниеге бір нҽресте келтірген. 

Қойсайшы жастық шіркінді. 

Аузынан Ҧмсын тҥскендей, 

Қыз бала еді сҥйкімді, 

Қырқынан оны шығарып, 

Кҥлҽмай деп қойды шіркінді. 

Кҥлҽмҽй ҽлпештеумен жасқа толды, 

Шешесі қорланумен жастай солды. 

Қайғымен есі ауысып жҥргенінде, 

Кеселден жаман ауру шалық болды. 

Інісі сҧм Шеридің Бҽкен еді, 

Ерiксіз сол Бҽкенге қосып еді. 

Ауырған енді сҧлу кімге керек, 

Ҥйіне апарыңдар кетсін деді. 

Естілді Торсан жақтан жайсыз хабар, 

Шықпады ер адамнан онда барар. 

Жиналды баруға енді Шойман шеше, 

Ерекше қатуланып жауға шабар. 

Жетеді қызына енді Шойманайым, 

Жоғалтқан кҿптен бері кҥн мен айын. 

Жылады екі мҧңлық айырылыспай, 

Жеткізді жанашырлар Ҧмсын жайын. 

Шойманай қызын алып елге оралды, 
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Естіді айуандықпен болған жайды. 

Торсанға қарсы шабар шамасы жоқ, 

Қарғыстан басқа айтар жол қалмады. 

Ҧмсынды ҿз отауына кіргізеді, 

Кҥтуші жанашырдан ҽзір еді, 

Келгенде жеңгелері қҧрбы-қҧрдас, 

Мҧңлы Ҧмсын сауыққандай бой тҥзеді. 

Кей кҥндер сап-сау болып айығады, 

Таранып айна алдында кҿп тҧрады, 

Киініп сау кҥніндей тамақ ішіп, 

Домбыра ап шерлі, мҥңлы кҥй тартады. 

Есіне тҥсіп кетсе іздейтҥғын сары лағын, 

Қуалап қызықтайтын ақ тайлағын. 

Мінбеген кҿптен бері атым қайда? 

Кҿретін тҧлпар кҿктің Паңжорғасын. 

Деп жадырап сҿйлесіп отыратын, 

Ауырған Ҧмсын сҧлу жылдап жатты, 

Ауруы ағайынға қатты батты. 

Қҧдайдың ҿтерінде мейірі тҥсіп, 

Ҧлыстың ҧлы кҥні дҥние сапты. 

Ҧмсынның шешесі Шойманайдың жоқтауы, 

Ҥздің бе, ҿмір қҧлыным? 

Ҥзілмей менің жҧлыным. 

Сҧрап жҥріп қҧдайдан, 

Бірінші кҿрген қызығым, 

Жыламадың бесікте, 

Туып едің ҿзгеше, 

Қыз баласындай ҿсірдім, 

Тҧмар тағып тҿсіңе. 

Жеттің беске гҥл жайнап, 

Қызықтап қҧда тҥсірдім. 
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Оқыдың хазірет алдынан 

Оқу тҥбін тҥсірдің. 

Жаттап алып қҧранды, 

Ислам дінін ту қылдың. 

Алла Жаппар қҧдай-ай, 

Алдың ба бізді аямай? 

Бір сҧқсырға жем болып, 

Арманда кеткен ботам-ай. 

Жібердім оқы деп қалаға. 

Ана кҿңілі балада, 

Келгеніңше жай таппай, 

Сиынып ем аллаға, 

Бердің қҧдай тілекті, 

Қуантып-ақ жҥректі. 

Ҥш жыл оқып оқуын, 

Зиялы боп ер жетті. 

Қҧрмалдық шалып той қылдым, 

Аямай малды сойғыздым. 

Бата берген жақсылар, 

Аямайтын қҧдай не қылдым? 

Сҥйгеніне қосылмай, 

Кетті қҧлыным арманда. 

Нысапсыз Торсан қорлады. 

Бҿлтіріктері зорлады. 

Хор қызындай қҧлыным, 

Жетпей жатып сорлады. 

Сорлағаны емей немене? 

Қызғалдақтай солғаны. 

Қызықпен ҿткен кҥнім-ай, 

Жығылдым ғой орға мен, 

Кҿтерер кім бар басымды-ай, 
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Сҥйейтҧғын қызым жоқ, 

Жиған едік дҥние боқ, 

Кҿрінбейді кҿзіме, 

Кҿзіме тҥсті қызыл шоқ. 

Аспандағы жҧлдызым, 

Суда жҥзген қҧндызым. 

Бізді тастап кеттің бе? 

Кҿрініп келген хор қызым. 

Кҿзден тілден сақта деп, 

Қҧдіреті кҥшті алладан, 

Жатсам тҧрсам тіледім. 

Бермедің қҧдай тілекті, 

Кҥнҽкҽр болсам кеш, алла, 

Кҿрсете кҿрме тҥнекті. 

Қыздар сҧлу киіммен, 

Шҿпте тҽтті бҥлдірген. 

Сҧлу да тҽтті қҧлыным, 

Ҿткенің бе дҥниеден?! 

Қҧдайға қарсы болмайын, 

Ҿзі беріп ҿзі алған, 

Азабын тарттың аурудың. 

Елің болып қиналған, 

Жыламай енді қайтейін. 

Жетпей жасы суалған. 

Мақтасам ҿзімді-ҿзім болар ҿлім, 

Қыздардың маңдай алды қатары едің, 

Мерт болдың берген жерге отау тікпей, 

Бҥгілер санаменен қыпша белім. 

Қадыр тҧтқан ағайын, 

Кҿздің жасын тияйын. 

Мҿлдіреген кҿзімді, 
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Жылауменен ояйын. 

Ер жеткен бауыр сенде жоқ, 

Орныңа кімді қояйын. 

Жылаудан жҧртым пайда жоқ, 

Артының берсін қайырын. 
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Махмет Қожахметҧлы 

ТАҒДЫР 

 

Кезiнде есiмi облысымызда кеңiнен танымал 

болған ақын Ахметжан Нҧртазин´¹ Преснов ауда-

нына орман шаруашылығының директоры болып 

келгеннен-ақ,менiң ҽкеммен достасып ҥнемi қарым 

қатынаста болды.Бҧл, ҧмытпасам 1945-46жж. болса 

керек. Кҿбiнесе ол кiсi бiздiң «Қызыл ой» колхозы-

на Преснов аудандық атқару комитетiнен ҿкiл 

ретiнде, кейде ҿз жҧмысымен, ҽйтеуiр жиi келудiң 

нҽтижесiнде бiздiң ауылдың ҿз адамы тҽрiздi 

болып кеттi. Аханның ҽкеммен достық қарым 

қатынасы ҿзi кҿз жҧмғанша ҥзiлген жоқ. 1956-57 

оқу жылында бiз зайыбым Дҽметкен екеумiз Ақба-

лық ауылына мҧғалiм болып ҥй iшiмiзбен кҿшiп 

бардық. Ол бiздiң отау тiккен жылымыз едi. Оған 

дейiн, колхоздар iрiленген соң Петровка селосында 

тҧратынбыз. «Қожахметтiң жалғызы бiлiктi маман 

болыпты, ҽрi отау тiгiптi, соған барып қуанышын 

бҿлiсемiн», - деп келгенде «Бiздi кҿшiп кеттi», - 

деген соң, марқҧм тҧп-тура ҿзiнiң жолдастарымен 

қасында облыс ақыны, ҽншi Игiбай Ҽлiбаев´² бар 

бiздiң ҥйге келдi. Ҥлкен мҽжiлiс басталып кеттi. 

Сол ауылдан, кҿршi ауылдан сыйлы-сыйлы азамат-

тар шақырылды, ҽңгiме-дҥкен қҧрылды. Арасында 

ҽн-кҥйге де кезек берiлдi. Кҿршi Жаңажол ауылын-

да тҧратын атам Қҧпбидың ҥйiне сол кезде Сергеев 

ауданының бiр мектебiнде мҧғалiм болып кҿптен 

жҧмыс iстеп жҥрген iнiсi Кҽлҽу Тайжанов´³ қонаққа 

келiптi. Ол марқҧм да шақырылды. Игiбай, Кҽлҽу 
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екеуi кезектесiп домбырамен ҽндi шырқағанда 

бҥкiл ауыл жиналып, кҽдiмгi той болды да кеттi. 

Бiр сҿздiң ретiнде Ахаң «Ау Қожеке мына 

Игiбайды жақсы бiлесiң, ал мына Кҽлҽу Қҧпбидың 

туысы болғанмен менiң iнiм. Сiздiң ертеде ҿткен 

Нҥрке iнiңiз сияқты ҽрi домбырашы, ҽншi, аңшы, 

балуан»,-дедi де бҿгелместен «Ҽй, Кҽлҽу, аңшының 

ҽнiн шырқашы», - дедi содан соң Ахаң. Ҽн тҿгiлдi. 

Ҽн сҿздерiнiң iшiнде Нҥркенiң аты 2-3 рет аталды. 

Сҿз бҧзып, ҽн туралы, Нҥрке туралы сҧрауға ол 

кезде бiздiң ҽрi жас, ҽрi дҽстҥрдi бҧзып, ҥлкендер-

мен деңгейлесуге шамамыз келмейтiн кез. Қонақ 

кҥтiп зырлап жҥрiп, ҽңгiменiң Ҥкiлi Ыбырай деген 

кiсi туралы екенiн аңғардым. Бiрақ, ҥлкендер осы 

ҽңгiме тҧсында бҧрынғыдай саңқылдамай, жабыр-

қау дауыспен ҽлдебiр қыршаңқылау ҿлең жолда-

рын кезекпен айтысып «Сол ҥшiн кеттi-ау» – десiп 

отырысты. 

Уақыт жеттi. Ахаң да дҥниеден ҿттi. 1978 

жылы жазда шешемнiң дҥние салуына байланысты 

кҿңiл айтуға Кҽлҽу ағай келдi. Ҽңгiме арасында 

«Аңшының ҽнi», Нҥрке, Ҥкiлi Ыбырай туралы 

сҧрадым. Ол кiсi «Ей, қалқам, осы сҧрақты, ҽкеңе 

қойсаң менен де кҿп айтар едi ғой», - дедi. 

Ҽкемнiң: «Оны қайтесiң? Ҿттi, кеттi, ҿлдi», - деп 

кҥрсiнiп жауап бермейтiнiн айттым. 

Кҽлҽу ағай: «Менiң бiлетiнiм Ыбырай ҿте 

сыншыл,шыншыл, батыл, турашыл ақын болғаны», 

- дедi. «Аңшының ҽнi» халық ҽнi делiнiп жҥр деп 

ҽкеме қарады. «Руы қарауыл iшiнде Қалдабан, 

Сандыбайҧлы Ыбырай. Жасынан домбыра тартып 
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ҽн айтып, бҿркiне, домбырасына, атының кекiлiне, 

қҧйрығына ҥкi тағып сал-серiлермен ҥзеңгiлес 

жҥрген адам, - деп бастады ҽңгiмесiн ҽкем. Жҥрген 

жерi той-думан, бай-билерге қарсы ҿлең-жыр 

шығарып, қара халықтың жақтаушысы болған, тек 

бай-мырзалардан дҽмдес болғаны шағалақ – Керей 

Шҽймерден´´ деген кiсiнiң досы екен. Ҽкесi Санды-

бай темiрден тҥйiн тҥйген кiсi екен. Дҥние қумаған, 

жанына ҿзiне ҧқсас Нҥрке ҽншi, Рахмет қҧсбегi, 

Тiлеужан балуан сияқты жiгiттердi ертiп, серiлiк 

қҧрып, елден-елге қыдыра жҥрiп сауық сайранмен 

ел кҿңiлiн кҿтерген. Ыбырайға демеушi болып 

бетiнен қақпай ҿсiрген, ҿндiрген сол Шҽкең болса 

керек. Шаймерден ҿлген соң оның ҥлкен баласы 

Тҧрғын, ҽкесiнiң Ыбыраймен достығын ҥзбеген. 

Бетi қайтпай, тура, сынға жол берген.Ҥкiлi Ыбырай 

Кеңес ҥкiметiн де сынға алған. Сҿйтiп ҿкiлге, 

ҽкiмге, ҥкiметке тiл тигiздi деген сылтаумен 

сотталып кетiп, аты аталмай қалған адам. Ал Нҥрке 

болса, бiздiң ағайын Тоқтыбайдың баласы. Ҽкесi, 

шешесi ерте ҿлген соң ағасы Омардың қолында 

тҽрбиеленедi. Омар Тоқтыбайҧлы кезiнде Бiржан 

салдың тобында серiлiк, салдық қҧрған. Ҽншi iнiсi-

нiң қабiлетiн аңғарған ол Нҥркенi Ыбырай тобына 

қосады. Мҥмкiн жас дарынды Ыбырайдың ҿзi 

танып, шақырды ма екен, ҽйтеуiр Нҥрке ҽншi Ҥкiлi 

Ыбырай тобында болуы анық. Сҿйтiп ҽншi Нҥрке, 

аңшы Нҥрке аталуы хақ.Нҥрке менен ҥлкен. Есей-

ген соң жақсы таныстым деп сҿзiн жалғады ҽкем. 

Шамамен 1883ж. туған болуы керек. Сайрандап 

жҥрiп, Ҥкiлi Ыбырай бастаған топ, Самай Жанса-
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қал қажының ауылының тҧсына келгенде Нҥрке 

Ыбырайға ақырын ғана бiр сҿздер айтып, Ыбырай 

жҥрiсiн тежеп, айналсоқтай бергенi. Осыны кҿрген 

Тҧрғын мырза Шаймерденҧлы «Ҽй, жiгiттер, қажы-

ның ауылына соқпай ҿту ҽбестiк болады. Сҽлем 

берейiк, бiрақ Жҥсiп қажының ҥйiне тҥсейiк, -

дейдi. Жҥсiп – Жансақалдың баласы келедi. Жҥсiп 

қажы ҥйiнде болмайды. Қонақтарды дҽстҥр 

бойынша ауыл азаматтары қарсы алады. Қажының 

кiшi баласы Тiлемiс ҿте жақсы ықылас кҿрсетедi. 

Нҥрке Тiлемiстiң апасымен сҿзi жарасқан екен, 

қалың берiп қҧда болуға Нҥркенiң туыстары кедей, 

амал жоқ iштен тынып жҥрсе керек. 

Дҽм iшiп, ел жиналып, ҽңгiме-дҥкен қызып, ҽн 

мен кҥйге кезек тиiп, жол Ыбырайға келгенде 

домбырасын безiлдетiп «Аңшының ҽнiне» басады. 

Ҽннiң аяқ тҧсында, ҽзiлге сайып: 

Тоқтыбай ҽкең аты, Нҥрке ҿзiң, 

Қосылар шын сҧлуға келдi кезiң. 

Ағаңа бiз сияқты той бастатып, 

Қарғам-ау бiтiрсеңшi iстiң тезiн. 

Керейде ардақты iнiм кемеңгерiм, 

Кҥнде ойын, кҥнде жиын жҥрген жерiң. 

Несiне сҽттi iстен тайынасың, 

Тҧрғанда оған Тҧрғын ардагерiң, - деп Нҥркеге 

«Тайын ба, мал жоқ деп ығыспа», - деп қуат бередi. 

Бҧлар келген соң, ауылда алтыбақан болады. 

Жастар жиналып, ойын-сауық басталады. Сол 

кеште Нҥрке мен Ҧмсын сҿз байласады. Араға 

уақыт салып Нҥрке алып қашатын болып, 
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жолдастарының ақылымен, Ҧмсынмен келiседi. 

Бiрақ ол тiлектерiне жетпейдi. 

Ҥкiлi Ыбырайдың ҿлеңдерiн ҽсiресе бай, 

болыстарды масқаралайтын ажуа ҿлеңдерiн, 

ҿздерiнiң бетiне айтып халық алдында кҥлкi еткенi  

ҥшiн бе, ҽлде қуаяқ кедейдi кердеңдетiп кҥлкiге 

қала беремiз бе деген басқалардың жҧмысы ма, кiм 

бiлсiн, ҽйтеуiр араға жыл салып 20 жасар Нҥрке 

жер ауып,айдалады да кетедi. 

Ҧмсынды Торсан болыстың Шери атты баласы 

тоқалдыққа алады. Оның ҽйелiнiң тҿркiнi Балта 

керей Нҧрқан болыс екен. Жҥсiп қажы, Нҧрқан 

болыс Торсанға кiсi салып қатты сҿздер айтылып, 

ел арасы бҥлiнуге айналады. Араға билер, ағайын 

тҥсiп Торсан болыс кҿп қалың берiп, Жҥсiппен 

келiсiп Нҧрқанның аяғына жығылып, айып тҿлеп 

Ҧмсынды бойдақ жҥрген, жiбi тҥзу баласы Бҽкенге 

қосады. Келесi жылы Ҧмсын бiр қыз бала туады да, 

ауруға шалдығады. Уайым, қайғыдан жынданады. 

Оны тҿркiнi алып кетедi. 

Бҧл шамамен 1905 жылдар болу керек. Нҥрке 

айдаудан қашып келедi. Ҧмсынға барады, бiрақ ол 

Нҥркенi танымайды. Қҧсаланған Нҥрке, ҽрi 

жауларынан ығысып, елге тҧрақтай алмай Сыр елiн 

паналайды. 1915ж. жауларының кҿбi ол дҥниелiк 

болған соң елге оралады. Бiрақ кҿп ҧзамай сол 

жылдың кҥзiнде дҥние салады. Келесi жылы 

Ҧмсын да қаза болады. 

Мiне,Нҥркенiң тағдыры осындай.Ҧрпақ қалған 

жоқ. Тек ағасы Омардың баласы Ҽбеннен мына 

жанымыздағы Бҥркiт деп ҽңгiмесiнаяқтады ҽкем. 
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Ҽбжатай Сҧрағанов 

ҦМСЫН СҦЛУ 

 

Аяйын бiлгенiмнiң айтпай несiн, 

Ҿлiмнiң бiлмейдi адам ерте-кешiн. 

Жҽмиғат, зейiн қойып оқысаңыз, 

Жазғаным Ҧмсын сҧлу поэмасын. 

 

Ашылып айтса, тарқар кҿңiл кiрi, 

Айтпаса кiмге мҽлiм кiмнiң сыры. 

Басынан бағы тайып, қҧса болған, 

Бақытсыз қыз баланың бҧ да бiрi. 

 

Жансақал – қыз ҽкесi Мекке барған, 

Елге келiп, пiрҽдер қажы атанған. 

Бас ҿсiп, малда бiтiп, дҽулет шалқып, 

Тҽңiрге риза болып, кҿңiлi тынған. 

 

Есiлбай – Керей-атаң – белдi байы, 

Жетерлiк бiр басына бiткен малы. 

Дҥние-мҥлiк басқада зҽру емес, 

Шетiнен бҽрi оқыған балалары. 

 

Бай баймен қҧда болса – жҥрер жорға, 

Кедей баймен қҧда болса – жҥрер дорба. 

Жансақал, Есiлбаймен қҧдай десiп, 

Қҧда тҥсiп, болыпты бесiк-қҧда. 

 

Қажының жалғыз қызы Ҧмсын деген, 

Кҽркiнен кҿз алмайды оны кҿрген. 
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Бағында пiсiп тҧрған қызыл алма, 

Бҧраң бел, он алтыға биыл келген. 

 

Сол Ҧмсын Жансақалдың ерке қызы, 

Ҽкенiң ҽлпештеген бақ жҧлдызы. 

Сипаты пейiштегi қор қызындай, 

Балқиды толған айдай нҧрлы жҥзi. 

 

Дҥниеде кҿп қыздардан артық кҿркi, 

Кҿргенi сҧлу Ҧмсын ойын-кҥлкi. 

Ҽзiрге жоқ басында еш уайым, 

Болған соң бiр басында толық еркi. 

 

Тамаша ҽр мҥшесi алуан-алуан, 

Сипат жоқ осы кҥнде одан озған. 

Дҥниеде мҧндай сҧлу тумағандай, 

Кҿркiне сҧлу Ҧмсын қайран қалған. 

 

Ауылда қыз ҧзату – той басталды, 

Ҧзақ тҥн толастамай ҽн шырқалды. 

Кездесiп Ғалауетден Ҧмсын сҧлу, 

Сҿйлесiп бiрiне-бiрi қатты ҧнады.´µ 

 

Ғалауетден: - Қойма, - дедi, - ҿкпе бiзге, 

Қалқажан ендi менен қҧдер ҧзбе. 

Бiр-ақ жыл қалды оқуды бiтiретiн, 

Ҥйленем, қаласа Алла, келер жылы. 

 

Екi жас мiне, осылай сҿз байласты, 

Қыз Ҧмсын тҿктi сонда кҿзден жасты. 
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- Қорқам! – деп, қайта-қайта айта бердi, 

Жетсек деп, сол бiр кҥнге тез асықты. 

 

Сол тойдан ҥйдi-ҥйiне жҧрт тарасты, 

Аспандағы ай екi жасқа сҽуле шашты. 

Ҿмiрлiк екi жҥрек бiр болсын, - деп 

Сҽт тiлеп, кҿкте жҧлдыз жымыңдасты. 

 

Ҧмсын қыз ҧйықтап едi, бiр кҥнi жатып, 

Қысқа тҥн ҿтiп қапты, таң да атып. 

Шошынып ҿз-ҿзiнен Ҧмсын байғҧс, 

Оянды зар еңiреп, жасқа батып. 

 

Ҧмсын қыз жеңгесiне айтты тҥсiн: 

-Жеңгетай, кҿргенiмнiң барлығы шын. 

Арманыма жетем бе, ойыма алған, 

Қорыққанымнан кетiп тҧр, ес-дертiм. 

 

-Бас салды қараңғыда қара жылан, 

Белiме оралды кеп, тездеп-жылдам. 

Аузымды басып менiң, ҥн шығармай, 

Ҽкеттi алыс шалғай жерге таман. 

 

Ҧқсады қыз-дҽуренiм ҿтетiнге, 

Басыма кемдiк мҧңдар жететiнге. 

Ҥйiмнен тҧз-несiбелi таусылғандай, 

Жылаумен мен ҧқсадым кететiнге. 

 

Керейде соңғы болған Торсан болыс, 

Бақ адасса – батпаққа қонады ырыс. 

 

123 



Пара алғыш, ҿзi тентек, тым қатыгез, 

Халқына кездеспедi жан да дҧрыс. 

 

Болмады Торсан болыс елге жайлы, 

Қолдады пара берер кҿп байларды. 

Ҿзiнен бағы асты деп, кҥндеп-мiндеп, 

Жазықсыз жер аудартты Қозыбайды. 

 

Торсанның Шери деген ҥлкен ҧлы, 

Қарақшы кезеп, шiркiн, жаннан ҧры. 

Қолына ҧрылардан жiгiт ҧстап, 

Ҧрлатып алдыратын кҿп жылқыны. 

 

Тебiлдi  Қызылағашта Алтыбақан, 

Қыз-бозбала кезектесiп ҿлең айтқан. 

Кҿтерiп кҿңiлдерiн жастар жағы, 

Қалжың сҿз, ҽзiл-оспақ – бҽрi жарасқан. 

 

Жҥргенде «Ақ сҥйектi» олар ойнап, 

Сҽтiн салса, қҧтылып қайда бармақ. 

Бетпе-бет, ойда-жоқта ҧшырасып, 

Ҽкеттi екi тентек қызды арқалап. 

 

Сорлы Ҧмсын босанам деп, бҧлқынады, 

Бар кҥшiн салып жазған, жҧлқынады. 

Қамалса кҥймелi арба ол iшiне, 

Бҧлардан босап қалай қҧтылады. 

 

Тез жеттi олар орыс қаласына, 

Бҧрыннан «тамыр орыс» панасына. 
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Кiргiздi ҥйге сҥйреп, қыз байлаулы, 

Қарамай кҥнҽсiз жан кҿз жасына. 

 

Байлаулы қызды олар босатпады, 

Алға қойған тағамнан тҥк татпады. 

Қаншама сҧраса да ҽр нҽрсенi, 

Тiс жарып, ешкiмге ол тiл қатпады. 

 

Шеридiң таусылады бар амалы, 

Ҧмсын қыз: Жан екен, деп санамады. 

Ақша берiп, орыстың кемпiрiне, 

Жазықсыз Ҧмсын қызды дуалады. 

 

Таң ата: Қыз жоқ! – деп, жҧрт дҥрлiктi, 

Iздестiрдi қалдырмай бар тҥндiктi. 

Ауылға кiмдер келiп, кiмдер кеттi, 

Болды ма, бейтаныс жан, ер кҥдiктi. 

 

Жер қалмай, қызды шолып iздегенмен, 

Табылмай сорлы-байғҧс ешбiр жерден. 

Iз-тҥссiз, тойлы тҥнде қыз жоғалды, 

Бiр жан да кездеспедi кҿрдiм деген. 

 

Арада осылайша кҥндер ҿттi, 

Естiлер, тым болмаса, сыбыс, дестi. 

Ешкiмге қиянатым жоқ, - деп қажы, 

Жазықсыздан жазықсыз кiм ҿшiктi? 

 

Отырмын зорға шыдап, шықпай жаным, 

Есiлбай берiп қойған, қалың малын. 
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Жаратқан! Жалғыз ҿзiң жар бола кҿр, 

Қызымның бiлсем деймiн бiр хабарын. 

 

Жазықсыз кiм кҿнедi қиянатқа, 

Тiлемен жамандықты: жауыз-жатқа. 

Жоқ едi, ҧзыннан - ҿш, қысқадан – кек, 

Тапсырдым қыз баламды, жалғыз – Хаққа! 

 

Жамандық iс жатпайды жасырғанмен, 

Бҽз бiреу жаулық жасап, басынғанмен. 

Болыстың бiр баласы бар деседi, 

Айғақ жоқ, нақты барып кҿзбен кҿрген. 

 

Бҥгiнде жан азайды сҿздi ҧғар, 

Қызымнан жетсе шiркiн, жылы хабар. 

Ағайын, айтыңдаршы, менде қазiр- 

Кҥш барма, сол болысқа қарсы тҧрар? 

 

Тыңдаңыз ендiгi сҿз Ҧмсын қыздан, 

Тағдырдың тҽлкегiне ҧрынған жан. 

Кҿп тҿккен, кҿзден аққан жасын иiп, 

Қҧтылса жарар едi-ау, есен-аман. 

 

Тҧтқын боп, Ҧмсын сҧлу, тҿктi жасты, 

Ақ жҥзiн қасiрет пен қайғы басты. 

Бҧл дҧшпан маған ғашық болмас едi, 

Қап-қара, шҧбар қылып шешек жесе. 

 

Байланды жатқа басым, жанашыр жоқ, 

Бар ҥмiт ағалардан, кҿңiлге тоқ. 
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Оңайлықпен ендi олар берiспейдi, 

Торсаннаң балалары – бар жауыз топ. 

 

Қалама терiм сiңген қҧндыз бҿрiк, 

Тҥскесiн басқа қайғы қҧрсын кҿрiк. 

Бiрiндей бозбаланың Ҧмсын едiм, 

Басымнан билiк кетiп, қалмады ерiк. 

 

Менде жоқ, бҧрынғыдай ҧйқы қанық, 

Қайғырып, қапаланам кҥйiп-жанып. 

Жаратқан жалғыз ҿзi жҽрдем берiп, 

Қҧтылсам бҧл қапастан ебiн тауып. 

 

Тҽңiрiм, бҧл пҽледен ҿзiң қорға, 

Қыз Ҧмсын қапелiмде тҥстi торға. 

Ерке ҿскен мен ҽкемнiң тотысы едiм, 

Отырмын ҿлмеген соң, ҽрең-зорға. 

 

Амалсыз не қылайын жалғыз басым, 

Кемiдi қасiреттен жарым жасым. 

Ой тауып, осындайда жол сiлтейтiн, 

Белгiлi болды арасы дос пен қастың. 

 

Жығылды Ҧмсын сҧлу есiн бiлмей, 

Қор болып, мехнат тартып неше кҥндей. 

Жабысқан осы дерттiң тҥрi жаман, 

Қаншама таң атырды кҿзiн iлмей. 

 

Есiн жиып, тағы да кҿзiн салды, 

Қапаста тҧрғанына қанша налды. 
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Ата-ана, елi-жҧрты еске тҥсiп, 

Қыз Ҧмсын ҽлсiн-ҽлсiн естен танды. 

 

Тағдырдың кiм кҿнбейдi қҧдiретiне, 

Жiбермес ҿз кҿңiлiм жанды еркiне. 

Тап болды ауруы жоқ Ҧмсын сҧлу, 

Кеселдiң жазылмайтын бiр дертiне. 

 

Балгерлер бойға сiңген дуа дестi, 

Айырар асқынғанда ақыл-естi. 

Жасалған қастандығы ойлап тапқан, 

Алмақ боп, жазықсыздан солай ҿштi. 

 

Сол дуа кҿп кешiкпей бойға сiңiп, 

Отырад ҿздi-ҿзiнен сылқ-сылқ кҥлiп. 

Шалдықты жазылмайтын осы дертке, 

Ҿз басын ҿздiгнен жерге ҧрып. 

 

Кететiн ҽлсiн-ҽлi есi ауып, 

Бiр кҿзi кҿрмей қалды, нҧры тайып. 

Ҿзiнен-ҿзi сҿйлеп отырады, 

Алдына қолаң шашын кҥнде жайып. 

 

Еркi жоқ қыз баланың кҥнi қҧрсын, 

Жiгiт сол серттен таймай, сҿзде тҧрсын. 

Тырнағына iлiгiп, жыртқыш аңның, 

Қор болдың қандай жанға сҧлу Ҧмсын. 

 

Аямай, кҿндiрем деп, сабап ҧрды, 

Дуадан естен танып, болды – жынды. 
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Сол дерттен жылға жетпей Ҧмсын сҧлу, 

Ҿмiрмен қош айтысып, кҿзiн жҧмды. 

 

Ағайын, туған-туыс – бҽрi жылап, 

Зорлыққа, қиянатқа ҽрең шыдап. 

Жел дағы тына қалды iшiн тартып, 

Орман да аза тҧтып, аң-қҧс шулап. 

 

Жас ҿлiм қандай ауыр, жанға батты, 

Қара жер бауыры суық, кiмдi аяпты? 

Торсанның баласымен ҿзiн қоса, 

Қалың жҧрт қарғыстарын айтып жатты. 

 

Кҿргем жоқ, ол жандарды мен де кҿзбен, 

Естiген ҽңгiмем-ед, ҥлкендерден. 

Егер де болса, мiнi – жансақ жерi, 

Кешiрiм мен сҧраймын, шын сiздерден. 
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Ожан Қали 

АДАСҚАН АҚҚУ 

Дастан 

 

Ерiмей жiбiмеген iштiң мұзы, 
Жаз келмей бұрын жеткен қыстың сызы. 

Гүл жармай дүниеден ерте озған, 

Қазақтың оқымысты тұңғыш қызы. 

 

1 
 

«Қажы – бай қҧлағың сал мына сҿзге, 

Тапсырар аманатты – келдiм кезге. 

Бiлуге дҥниенi қҧмартып тҧр, - 

Ҧмсынжан… айтарым жоқ онан ҿзге!» 

 

Кҿз жҧмды Қарашашы осыменен, 

Сыртынан бақҧлдасып қызыменен. 

Тҧңғышы туа жалғыз кiшкентайы, 

Томпиған ҽрi сырлас досыменен. 

 

Қалды Ҧмсын анасынан алты жаста, 

Iнiсi Тiлемiстiң жҿнi басқа. 

Ат қойған «ағасына» Қойбағар деп, 

Бекерге атамапты бостан-босқа. 

 

Жетектеп бала Ҧмсынды ҿз қатарлы, 

Мешiтке молла алдына ҿзi апарды. 

Жеткiзiп «Қарашаштың» соңғы сҿзiн, 

Жҧсып бай тҥсiндiрдi жҽй-жапсарды. 
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Ҽуендi ҽлде қалай самал сырлы, 

Ҽндете жарма есiктi аша кiрдi. 

Нҧрлы жҥз екi кҿзi оттай жанып, 

Бала Ҧмсын ҿз-ҿзiнен тасый кiрдi. 

 

«Кҿздiнiң кҿз айымы болмағай тек, 

Япырау бал-бҧл жанған неғылған бет. 

Ҽжесi-ау немереңе тҧз сҧрықта, 

Хазiрет кҿрмей жатып таңқалған ет». 

 

Осы оймен хазiреттi кешке қарай, 

Ҽупiрiм ҽлдеқандай кҥшке санай. 

Шақырды дҽмiн ҥйiп дастарханға, 

Ақ бата адал ниет – iске балай. 

 

Қуанды ата-ҽже ҽулетiмен, 

Салдырам оқу орнын сҽулетiмен. 

Оқумен айналысса аярым жоқ, 

Бҿлемiн ҽдейi арнап дҽулетiмнен. 

 

2 

 

Кей-кейде алғы кҥнге алаңдайтын, 

Сағыныш ҽлде қандай сылаңдайтын. 

Бҧлдырлау беймҽлiмдеу болашағын, 

Аялай ақ ҥкiлей армандайтын. 

 

Дҥниеде басқа жоқтай қҧран бiлiп, 

Оқыған балалықты қҧрбан қылып. 
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Ананың ақ сҥтiндей пҽк тазалық, 

Дарыған тҧла бойға имандылық. 

 

Бiлудi ҥйренудi армандаған – 

Ҿмiрдiң асылы деп жайраңдаған. 

Бҧқардың бiр ғалымы хазiреттен, 

Ҥш жылда бастауышты тамамдаған. 

 

Оқуда не бiр терең мойымады, 

Ҧстазы алғырлығын пайымдады 

Бҧл қызға айтарым жоқ ендi менiң 

Хазрет таусылғанын мойындады. 

 

Қҧраннан басқа жоқ деп ҿмiр мҽнi, 

Балқыған ҽр жолынан оның жаны. 

Қолына қҧран тисе алып ҧшқан, 

Жҧмаққа кiргендей-ақ оның жаны. 

 

Оқыған Мҧңлық-зарлық – болған қайғы, 

Жҥсiп пен Зылиқадай ғашық жайдi. 

Сырларын сансыз ғашық бойға бҥккен, 

Балайды «патшайым» деп сҧлу айды. 

 

Ғажайып қҧбылыстар бiлген сайын, 

Тауысқан қҧныға оқып кҿздiң майын. 

Па шiркiн болған екен жан берiскен, 

Бiрi ҥшiн бiрi ҿлген Қозы – Баяндайын. 

 

Осындай сезiмдер де болады екен, 

Кҿңiлдер сырға симай толады екен. 
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Қосылған сҥйгендердiң арманы жоқ, 

Бақ қҧсы таңдап келiп қонады екен. 

 

Кҿлденең кҿз салғанға арбалмаған, 

Жылтырақ барға жоққа алданбаған. 

Ата-ана асылым деп жалғыз қызын, 

Бақытын болашағын армандаған. 

 

Апарды «Троицкий» мектебiне, 

Сай келдi дҽрежесi жеткенiне. 

Не бары «Уазифада» бiр жыл оқып, -  

Бiтiрдi келесi жыл кҿктемiнде. 

 

Бҧл қыздың алғырлығы бҿлек дедi, 

Санасы ҿте терең зерек дедi. 

Имамы Қызылжардың Мҧхамедбин, 

Оқыту одан ҽрi керек дедi. 

 

Жҥсiп та бiр кездерi кҿңiл қойған, - 

Бiлiмнiң негiздерi аян оған. 

Шет елде одан ҽрi оқуына 

Бҿгемей баруына бейiл болған. 

 

3 

 

…Қажылар болған екен жол бастаушы, 

Сияқты кҽдiмгiдей қол бастаушы. 

Ҧзақ жол ҿмiр-ҿлiм арасында, 

Алланың ҽмiрiмен жан сақтаушы. 
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Болыпты соның бiрi Бҽдел қажы,´¶ 

Қол созған қалғандарға – болмай лажы. 

Жолында қажылықтың ғҧмыр кешiп, 

Арнайы Мҽдинадан киген тҽжi. 

 

Тҽжiнiң қасиеттi кҥшiменен, 

Тҧрағы – Александрия тҥсiне енген. 

Қалаған шаһарлардан ҿзiң таңдап, 

Меккеден Ҽмiр жеткен – тҧрсын деген. 

 

Арабтан ҽйел алған қош кҿретiн, 

Ойы да ақылы да дес келетiн. 

Бҽделдей ҽрi дарын ҽрi жалын, 

Қазақтың ҽдет-салтын ес кҿретiн. 

 

Осылай орын тепкен Бҽдел қажы, 

Жат жҧртта аңыраған қобыз сазы. 

Иа Алла! 

Қазақтың дҽм тҧзынан айырма деп, 

Алдырған Сарыарқадан қҧрт, май, қазы. 

 

Мекеге сапар шеккен – жолы болған, 

Мысырда Бҽдел-мешiт орын салған. 

Бiр қазақ мың қазаққа тҿр ҧсынып, 

Дарқандық дариясы тасып толған. 

 

Бiр жолы Абылайдың´· бастауымен, 

Аманат – Ҧмсын қыздың қостауымен. 

Аль Азһар мектебiне Египеттiң, 

Алдырған Гҥлям Рифат´¸ қоштауымен. 
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Алынды Бҽделбейдiң қамқорына, 

Ҥйреттi бҽйбiшесi жаңа орынға. 

Алыста бҿтен елде алаң болмай, 

Бет бҧрды ақиқаттың ақ жолына. 

 

Аль Азһар ғылым орны атағына, 

Сайма-сай шҽкiрт болды қатарында. 

Ескендiр Зҧлқарнайын орын тепкен, 

Атақты Александрия шаһарында. 

 

Бiр кезде жер кiндiгi болған шаһар, 

Шаһарда жаннан басқа бҽрiн сатар. 

Жер жҥзiн дiрiлдеткен жорығымен, 

Александр Македонский салған қаһар. 

 

Салдырған сарайларды алтындатып, 

Кҿрсеткен кҥндiк жерден жарқылдатып. 

Аттанған шығыс бетке осы жерден, 

Қолменен жерқайысқан солқылдатып. 

 

Адамның есебi жоқ қалың орман, 

Қырқысқан қызылқанды қырғын болған. 

Қисапсыз сол қырылған жан атаулы, 

Бiр сҽттiк қызық ҥшiн болған қҧрбан. 

 

4 

 

…Жолдарын бҿгемеудi заңдастарған, 

Талапты тҽуекелмен жолдас қылған. 
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Айларды жол ҥстiнде артқа тастап, 

Оқуды Египетте жалғастырған. 

 

Жеткенi таяу шығыс айдын жҥзi, 

Аль-Асһар университетi шыққан қҧзы. 

Шет елге бiлiм iздеп тҧңғыш барған, 

Қазақтың жҧдырықтай жалғыз қызы. 

 

Келгенi ҥш континент жанасқан жер, 

Дiн Ислам бiр тҧтаса толысқан бел. 

Сан тiлдi жарқыл-жҧрқыл хан базардай 

Ҥш нҽсiл бiр шаһарда тоғысқан ел. 

 

Бҧл жалған дҥниеде жетпес баға, 

Жиналған бар ҽлемнен «сый мен сана». 

Сыңсыған сықырлаған қалың орман, 

Ғажайып бҧл не деген кiтапхана! 

 

Сияқты Александрия мҧнарасы, 

Жетпейдi шет-шегiне кҿзқарасы. 

Жол тауып бҧл биiкке қалай шығар, 

Ҽлiде қатаймаған бҧғанасы. 

 

Сырлары ғылым бiлiм асқаралы – 

Мақсатты кҥш жiгерден жасқанады. 

Саралау тану сызу ажырату, 

Барлығы тiл бiлуден басталады. 

 

Кҿруге дҥниенiң арай кҥнiн, 

Естуге дҥниенiң талай ҥнiн. 
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Биссмилаһи жар болагҿр – ашты есiгiн, 

Дҥниенiң тылсымдалған сарайының. 

 

Тiлдестi тҥрлi мҽсiл тҧрғындармен 

Кездестi кҿсем шешен бҧлбҧлдармен. 

Тҧңғиық тҥнгi аспанға талмай қарап, 

Сырласты жымыңдаған жҧлдыздармен. 

 

Ден қойды дҥниенiң дыбысына, 

Кiргендей қайдағы бiр қуысына. 

Сол жерден қарманғанда алтын балық, 

Сезiндi ҧстағандай уысына. 

 

Тыңдасаң дҥниенiң жыры қандай! 

Тиедi жан жҥйеңе ҥнi балдай. 

Сазды ҥнi ҽлемiңдi шайдай ашып, 

Жайнайсың Иран бақта отырғандай! 

 

Шешендiк сайыстарда тҿгiлген тер, 

Бҥгiлмей тақ таласта қираған бел. 

Бiрi ҿлп бiрi кетiп жеңген жерде, 

Ҿшпестей атақ даңқты сыйлаған жер. 

 

Бҧл жерде тасқҧдайлар керден кеткен, 

Жеңген соң Перғауынды Парсы келген. 

Торабын тоғыз жолдың тартып алып, 

Румдар тас бекiнiп алған тҿрден. 

 

Цицерон қалың қолмен басып ҿткен, 

Кҿсiлiп Август, Помпей тасып ҿткен. 
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Патшалар бiрiн бiрi ығыстырып, 

Румнан Юлий Цезарь қолы жеткен.´¹ 

 

Қаптаған жау атаулы келген ҿктем, 

Басқыншы бҧл ҿңiрге ҿлiм сепкен. 

Кемелер мың-мың санды адам толы, 

Шайқаста шаит болып суға кеткен. 

 

Бҥгiндер кҿк теңiзi шалқып жатыр, 

Бусанып кҥн кҿзiне балқып жатыр. 

Осынша адамдарды жҧтып алып, 

Ештеңе бiлмегендей толқып жатыр. 

 

Анау тҧс «қауыз» дейдi Антонийдiң, 

Арнайы жас патшаға берген сыйдың. 

Сҧлудың падишасы Клеопатра, 

Екеуi махаббаттың кешкен кҥйiн.µ⁰ 

 

Екеуi сол қауызға тҥседi екен, 

Румның мақсат жолын пiшедi екен. 

Маржанды – миллион унци¹ кҽусарға ерiтiп, 

Ҽр кҥнде Клеопатра iшедi екен. 

 

Антоний тҧңғыш кҿрген мҧндай жҽйдi, 

Сҧлулық сымбатына сайма-сайды. 

Кҥн сайын жайнай тҥсiп жасарудың, 

Сырына қанық болып қайран қалды. 
 
 
¹ Унци – алтын ҿлшемi. 
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Ойласа жатқан теңiз жер ортада, 

Байланыс жасалғандай жол ортада. 

Тарихқа ҥңiлгенде бҧрынғы ҿткен, 

Сезiндi жҥргендей-ақ сол ортада. 

 

Болған ғой бiр заманда «заман ақыр», 

Ҿртенген жер бетiнде кҥлi жатыр. 

Жалғанды жалпағынан басып ҿткен, 

Кiтаптың беттерiнде iзi жатыр. 

 

Қақ алдан iңкҽр кҿңiл бҧлаңдаған, 

Кҿруге тағат таппай тҧра алмаған. 

Аль-Асһар мектебiнде бес жыл оқып, 

Ғылымнан он екi фҽн тамамдаған. 

 

5 

 

Алқызыл алашабыр кҿкбоз аспан, 

Кҥн батып бара жатты қырдан асқан. 

Аңшылар келе жатты қыраулатып, 

Ақ мамық жауған қарды кҥрт-бырт басқан. 

 

Келгендей бҥгiн сҽнi қырдың жоны, 

Кҿк қыран, қҧмай тазы оңды солы. 

Қанжыға қарсақ, қасқыр, қызыл тҥлкi, 

Олжалы болған бҥгiн аңшы тобы. 

 

Аңшылар жолы болған сҽндi-бапты, 

Ҽсерлi ҿңкей шешен тiл мен жақты. 
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Қуаныш бойға сыймай бҧрқыраған, 

Даланы дуға бҿлеп келе жатты. 
 

Жиналған осы ҿңiрден сал жiгiттер, 

Бҽрi де саятшыға сай ҥмiткер. 

Бҥгiле бҥктетiлiп кҿсiлетiн, 

Астында бҿкен санды сҽйгулiктер. 

 

Тҧлпарлар ауыздықпен алысады, 

Жiгiттер сҧқпа сҿзге барысады. 

Қызынған аңшылықтың желiгiмен, 

Жол бермей сҿзге қонақ жарысады. 

 

Ыбырай дҽл ортада кҿк жорғамен, 

Тайпалтып келе жатыр жасарған ҿң. 

Тҧғырда қыран бҥркiт томағалы, 

Жҥрiстен шайқалмайды оң солға тең. 

 

Ҿз ара гуiлдесе қағысқаны, 

Сҿз ҽзiл, оспақ кҿңiл жарысқаны. 

Тҧрғыны Шынтемiрдiң Шормантегi, 

Iшiнде осы топтың арыстаны. 

 

Баласы Тоқтабайдың Нҥрке серi, 

Тҥп тҿркiн – Таузар Керей шыққан тегi. 

Таузардың маңдай алды балуаны – 

Ҽрi ҽншi ҽрi мерген ҽрi серi. 

 

Iздеген бала жастан жан-тҧрақты, 

Ойлаған Нҥрке серi жар мен бақты. 
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Жiгiттiң жарқылдаған жампоз пiрi, 

Тербелiп ат ҥстiнде келе жатты. 

 

Ойласа Ҧмсын қызды тасиды еркi, 

Есiнен кетпей қойды сҧлу кҿркi. 

Бiлмейдi не қыларын мҧндай кезде, 

Болады асқынғандай ғашық дертi. 

 

Каирге бес жыл бҧрын аттандырған, 

Сол сҽтте қимастықпен мойын бҧрған. 

Тербеле ҧзай берген фаэтонмен, 

Кеткендей болған сонда жаны қҧрбан. 

 

Тҥседi кездескен кез ерке Есiлде, 

Ҽлiде келмесе де бiр кесiмге. 

Қойбағар Тiлемiспен Қараҿткелде, 

Ҧмсынды қарсы алғаны ҽлi есiнде. 

 

Сонда ол қолын бере қҧшақтасқан, 

Кҿзiнен ҽлде қандай шуақ шашқан. 

Сҥйрiктей саусақтары дiрiл қағып, 

Iштегi жанған ҿрттi ҽрең басқан. 

 

Ҧмсынның Египеттен оралғаны, 

Ҿңiрге жаңалық боп таралғаны. 

Той болған ҧланғайыр ауылында, 

Сонда бiр жарқыраған жан арманы. 

 

Жақындап Нҥрке серi сҿз жайдақтай, 

Ой салды Ыбырайға жез қармақтай. 
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Астында жер баспайтын қыл жиренi, 

Боз iнген сҥтiн емген бозтайлақтай. 

 

Бҧл ойды Ыбырай да байқап қалған, 

«Бҧла кҥш бҧлғып кҿңiл шығар алдан. 

Жiгiттiң бес кҥн жарым ғҧмырында, 

Қол созған алтын айға қайран арман». 

 

Қарағым Нҥрке серi деген сонда, 

Кҿз салшы айналаңа оң мен солға. 

Бет алған жағдайыңды бiлемiн ғой, 

Белгiлi кҿп бҿгеттер тҧр ғой жолда. 

 

Жолкеҧлы мал берудiң жолын тапқан, 

Бiр серi сҿз салыпты Есiл жақтан. 

Кҿз салған кҿңiл арсыз ҽулекi кҿп, 

Ыбырай ақыл бердi – содан сақтан. 

 

Сҧлуға кiмдер талай қызықпаған, 

Ҽулекi ҽумесерлер қызықтаған. 

Ақырып айға шапқан арыстандай, 

Аһ ҧрып кҿз майларын тҧздықтаған. 

 

Кiшкентай Жолкеҧлы соның бiрi, 

Азуы алты қарыс оның тҥрi. 

Байлықпен байлап матап ҽкiм байды, 

Алыстан айбат шегу оның қыры. 

 

- Бҧлардың барлығына қарамаймын, 

Сҥйгенге тең келер деп санамаймын. 
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Қаласа кҿп ҧзамай алып қашам, 

Ҽзiрше Тҧрғын байға паналаймын 

 

- Кҿмегiм менiң шырақ тiл мен жағым, 

Бҧл қайда алып барар ол бiр ағым. 

Дауласса дауға ортақпын малға ортақпын, 

Сен батыр қайда болсаң мен сондамын. 

 

Бҧл Нҥрке қандай қызға ғашық болды? 

Айтқанда сол сҧлуды тасып толды. 

Ҧмсынның бала кезi еске тҥсiп, 

Кҿруге Ыбырай да асық болды. 

 

Қажылар елi атанған осы маңда, 

Кҿрмеген кҿптен берi серi салды. 

Бҧрылып Жансақалдың ауылына, 

Сау етiп бiр топ аңшы тҥсе қалды. 

 

Тҧрғындай бай арада серi жҽне, 

Ертеден байға тҥсу болған кҽде. 

Қажылар ҥйде болмай қарсы алды – 

Бiр кезде атағы асқан Шойман ҽже. 

 

Жҥсiптiң кiшi ҧлы Тiлемiсi, 

Саудамен аты шығып жҥрген iсi. 

Қуана қарсы алды қонақтарды, 

Қадiрiн ағалардың бiлген кiсi. 

 

Жайылды берекелi дастарханы, 

Кҥткендей кҿптен берi тосқандары. 
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Жайғасты «ат шаптырым» ҥлкен ҥйге, 

Ҿңiрдiң жақсы менен жайсаңдары. 

 

Сусындап қонақтардың қанған шҿлi, 

Отырған жайма шуақ сҥртiп тердi. 

Тҥскендей кҿктен ғайып бiр перiште 

Айқара жарма есiктен шыға келдi. 

 

Кигенi аппақ шаңқан ақ кҿйлегi, 

Аққудай кҿлки ҧшқан қҧс бейнелi. 

Жҧлдыздай жарқыраған екi кҿзi, 

Ырғалған жҥрiсiнен «жер тербелдi». 

 

Қыр мҧрын аппақ жҥзi жазық маңдай, 

Қиғаш қас алма мойын толған айдай. 

Жалт етiп жҥз аудара қарағанда, 

Дермiсiң перiштеден жаралғандай. 

 

Сҧлулық кҿздi қарып сҥрiнгенi, 

Жҧтынып тамақ қырнай кҥлiмдедi. 

«Тiл кҿзден сақта қҧдай мына қызды» - 

Ыбырай iшiн тарта кҥбiрледi. 

 

Сынауда Ыбырайға орнаған бақ, 

Ертеден алғыр беттi Нҥркеге жақ. 

Тең екен мына сҧлу Нҥркеменен, 

Екеуi ғашық болса болғандай-ақ. 

 

Кҿргенде Ҧмсын сҧлу ҿңкей салды, 

Сызыла кҿз астынан шолып алды. 
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Сиқырлы сҧлулықтың мысы жеңiп, 

Белгiсiз бiр тыныштық орнай қалды. 

 

Иiлiп сҽлем бердi бел қайысып, 

Отырды ҿз сҽнiне сай жайғасып, 

Ақ сҽуле ҽшекейлеп самауырды, 

Шҽй қҧйды аппақ сҥйрiк қол майысып. 

 

Тҧрғыны Шынтемiрдiң сҿзге ептi, 

Толайым тумысынан кҿрген кҿптi. 

«Тiлдессек боларма екен немереңмен, 

Соңынан ақ ҽженiң ерген» дептi. 

 

- Лҧқсат Тҧрғын жаным сҧрағаның, 

Орданың шаңырағын сыйлағаның. 

Жер шалғай теңiз асып аман жеттi ау, 

Маңдайға жалғыз бiткен – қимағаным! 

 

Отырыс жҥрiсiнде бала жастан, 

Инават ақыл паңдық араласқан. 

Ел кҿрiп жер кҿргенi байқалып тҧр, 

Ашықтық туралықты жҽне қосқан. 

 

Қарағым аман келдiң – шҥкiршiлiк, 

Етемiз бҽрiмiз де жол ҧсынып. 

Арабтың жаңалығын айтшы жаным, 

Сҧраймыз ағаларың – қол қҧсырып. 

 

Бастады сонда сҧлу сҿздi еппен, 

Мҿлдiреп екi кҿзi нҧрын тҿккен. 
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Ҥнiндей қоңыраудың сыңғыр қағып, 

Сҥйкiмдi дауыс жеттi қырын беттен. 

 

- Ағатай сҿз бергенге қҧн жетпейдi, 

Бҧл сапар ҥлкен iске мiндеттейдi. 

Бiр сҿзбен айтып беру мҥмкiн емес, 

Барлығын баяндауға тiл жетпейдi. 

 

Сондықтан айт десеңiз ол жақтарды, 

Арабтың жазулары айғақтар-ды. 

Ҧлтымыз оқысын деп алып келдiм, 

Бiр сандық анау тҧрған кiтаптарды. 

 

- Қанықтым жауабыңа жан қарағым, 

Аз сҿзбен бҽрiн айттың беу жарадың! 

Ҧлтыңа жеткiзiпсiң жетi жҧрттан, 

Байлығын баға жетпес ой сананың. 

 

- Сағындым ел жҧртымды ҿздерiңдi, 

Елiктей еркiн ҿскен жерлерiмдi. 

Дарқаны дариядай кең даламның, 

Сағындым сҧлу сырлы сҿздерiңдi. 

 

Сҿз десе бiздiң қазақ елеңдеген, 

Қҧмары тамыршыдай - ҿлең деген. 

Ауылға сал серiлер келгендi естiп, 

Ағылды бай ҥйiне – кҿрем деген. 

 

Ҥй толды адамдарға жыр сҥйетiн, 

Жан ашып ҿнер десе жан кҥйетiн. 
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Ыбырай осы ортада балқып отыр, 

Арадай тыным таппай бал жиятын. 

 

Ҿзiнше тыңдаушыны сынап алды, 

Қҧлағын домбыраның бҧрап алды. 

Домбыра былпылдады қуйқылжыды, 

Ҽсерлi бiр ҽуездi ҽнге салды. 

 

- Айт десең, Ҧмсын қалқам, сҿзiм дайын, 

Ортада отырғанда «кҥн мен айым». 

Серiлер сырларынан суыртпақтай, 

Айшықтап ҽсемдете баяндайын. 

 

Қалайық келдi кезек ей, ҽн бастайын, аа-а-а 

Ҽн сҥйген тҿңiрекке ей кҿз тастайын аа-а-а. 

Тҿңiрек судай тынып толқып отыр 

Сондықтан ей «толқынымнан мен бастайын, 

ой… ги-ги-гай, ги-ги-гай. 

 

«Толқынды айту керек ей жайлап қана, аа-а-а 

Ҿзiнiң нақысымен ей сайлап қана, аа-а-а 

Дариядай шалқып жатқан болмаса да, 

Бҧлақтай ей, кҿзi шыққан қайнап қана 

ой… ги-ги-гай, ги-ги-гай. 

 

Ҽуелi лапылдаған жалындай бҧл аа-а-а 

Екпiндеп емен жыққан дауылдай бҧл аа-а-а. 

Майдағы майда мақпал жауып ҿткен, 

Екiншi ей нҿсерлеткен жауындай бҧл 

ой… ги-ги-гай, ги-ги-гай». 
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Қырғидай қас қағымда шолып алды, 

Нҥрке мен Ҧмсын қызға кҿзiн салды. 

Екеуi екi жақта отырса да, 

Толқыған жарастығын сезiп қалды. 

 

Толқынды одан ҽрi толқытты – ай кеп, 

Толқыны ғашықтарға жеткендей – дҿп. 

Дҽнекер жiбiн жалғап жымдастыра, 

Екеудiң емiн тауып еткендей сеп. 

 

Ыбырай айтар сҿзге аузы ептi, 

Қос шектi одан ҽрi безiлдеттi. 

Бҥгiнгi жолы болған «аңшылықты» 

«Толқынға» жалғастыра серiк еттi. 

 

Ашылды ақындықтың тағы қыры, 

Бҧл кеште жиналған жҧрт ҧқты мҧны. 

Шырқалды ҧрпағына аңыз болар, 

Ҽйгiлi Ҥкiлiнiң «Аңшы жыры». 

 

- Бiр қызық ит жҥгiртiп аң ауласа, 

Мiнген ат шабуылмен танаулса. 

Кигенiң iшi қызыл орман тҥлкi, 

Қҧлпыртып жез сабаумен сабауласа. 

 
Болғанда биең жарау атың қату, 

Жiгiтке лайықпа қарап жату. 

Серлiк жастықта ерлiк бойға қонып, 

Жiгiтке ол бiр қызық дуылдату. 
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Қызыл жел кҿңiлiңдi қыздырмалап, 

Тҧрмайма тағатыңды, бҧздырмалап. 

Жҥйрiк ат, қыран бҥркiт ҧшқыр тазы, 

Ҥшеуi ер жiгiтке қҧйрық қанат. 

 

Қалың бет салыңқы тҿс қамыс қҧлақ, 

Бҿп бҿлек ойынды етi тҧрған қҧлап. 

Жҥйрiктi бiр досыңнан сҧрап алып, 

Кежiмдеп кереуетте жатсаң сҧлап. 

 

Бҥркiтiң сонда тҧрса саңқ-саңқ етiп, 

Кҥтiлiп саятшымен бабы жетiп. 

Қанды кҿз қайқы тҧмсық қарауытып, 

Ҧмтылып кҿрiнгенге тап-тап етiп. 

 

Қарғылы тҧрса тазың сылдыр қағып, 

Керiлiп бiр сiлкiнсе дҥр-дҥр қағып. 

Таңертең аңға шығар мезгiлiнде, 

Еркелеп келсе жетiп сылаң қағып. 

 

Сол кҥнi келе қалса аң қҧмарың, 

Лепiлдеп соға қалса ынтызарың. 

Бҥгiлтiп жылқыдағы жарау атты. 

Ертемен алып келсе малшыларың. 

 

Иттi алып аңға шықсақ, қҧсты бҥреу, 

Ерiне кҥмiс балдақ қылып тiреу. 

Жiгiттiң бес кҥн жарым ғҧмырында, 

Па шiркiн болса деген бҧл бiр тiлеу. 
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Таулардан тҥлкi қашса бҧлдыр қағып, 

Соңынан қҧса тазы сылдыр қағып. 

Кейiнгi дабылшының айғайымен, 

Шайқақтап қыран ҧшса бҧлтты жарып. 

 

Алғанда қыран бастан тазы таңнан 

Қҧтылмас қашқан тҥлкi қос қыраннан. 

Жiгiттiң бес кҥн жарым ҿмiрiнде, 

Мҧншама қызық ҿтер сҧм жалғаннан. 

 

Кҥн ҧзын тҥлкi қуып тауды айналып, 

Қарайып кҥн кеш болса кҿз байланып. 

Олжаны қанжығаға байлап алып, 

Қонуға қызды ауылға ыңғайланып. 

 

Желiккен сол кҿңiлмен қайтқанда елге, 

Мiнген ат қырауытып батса терге. 

Ҿлеңшi домбырашың қасында боп, 

Кез болсаң қоналқыға бҧраң белге. 

 

Самауыр ақ шҽйнекпен тҧрса қайнап, 

Отырса бiр сҧлу қыз кҿзi жайнап. 

Сол кҥнi қыз ҽкесi ҥйде жоқ боп, 

Отырсақ ҽзiлдесiп кҥлiп ойнап. 

 

Шешесi ойнақылау жастау келсе, 

Ол қызға бiр жеңгесi қастау келсе. 

Бiр жiгiт аузы ептi тҥлкi сойып, 

Ҽзiлдi қалжың сҿздi бастай берсе. 
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Сол жiгiт бастай берсе ҽзiл сҿзiн, 

Қараса қызға жiгiт қадап кҿзiн. 

Iшiнде махабаттың оты лаулап, 

Балқыса қорғасындай сонда сезiм. 

 

Тоқтабай ҽкең аты Нҥрке ҿзiң, 

Серпiле кҿңiл ашар келдi кезiң. 

Шалқыта «Шалқыманы» басшы жаным, 

Шаттана балқығандай «мҿлдiр кҿзiң». 

 

Бiр тҧстан дауыс шықты «Жарқыным-ай!» 

-Па шiркiн Ыбырайым – алтыным-ай! 

Кiр тҥссе кҿңiлiңдi ақын ашар! 

Қырандай аспандаған жарқылын-ай! 

 

Ҿзi айтпай «Шалқыманы» бере салды, 

Тҧрғын бай қылығына қайран қалды. 

Ыбырай елiктiре желпiндiре, 

Нҥркенi осы кеште алға салды. 

 

Ал Нҥрке ақ жеңдерiн тҥрiн алған, 

Малдасты айқастыра қҧрып алған. 

Еңселi ҿр кеуделi кең иықты, 

Қыран кҿз нҧрлы жҥзi бал-бҧл жанған. 

 

Шашақты домбыраны алды қолға, 

Ҧқсады шыққандай бiр биiк жарға. 

О..у ли-лла-лай, ли-лла-лай,ли-лла-лай, 

Дауыстың екпiнiмен толқыды алға! 
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…Ҿлеңмен екi ҿкпеңдi қалқытайын, 

Денеңдi қорғасындай балқытайын. 

Бiржаннан алып қалған ҽнiм едi, 

Азырақ «Шалқымамды» шалқытайын. 

 

Салайын «Шалқымамды» ырғақтатып, 

Ҥкiлi домбырамды бҧлғақтатып. 

Шырқаған ҽнiм едi серiлiкте, 

Оңаша Торшолақпен келе жатып. 

 

Ҿлеңмен болдым таныс ой мен қырға, 

Қҧлақ салып, халайық, ҽнiмдi тыңда. 

Бiреуге айдай алмас малды берiп, 

Мол қылған ҽн-ҿлеңмен менi жырға. 

 

Ҿлеңмен талай жердi тегiстедiм, 

Қадiр бiлмес адаммен келiспедiм. 

Атығай, Қарауыл мен Керей, Уақ, 

Сен алма, мен бiр тауық, жемiс тердiм. 

 

Шарықтап шалқыманы аспандатты, 

Қызғанда қызға қарап қасын қақты. 

Ҽнменен кҿңiл кҥйдi ҽсем ҿре, 

Қыз жҥзiн жанарымен жақындатты. 

 

Ҽсерлi ҽн бастырмалай жосып ҿттi, 

Екпiнi алты қырдан асып кеттi. 

Шабытты шалқыманың шарпуымен 

Шайқала осы тҧста тасып кеттi. 
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Сҧлуға кҿз қиығын салып ҿттi, 

Жҽй ҿтпей қыран кҿзi қарып ҿттi. 

Балқыған шалқымаға жайнап жҥзi, 

Қыз дағы жарқылымен жанып ҿттi. 

 

-Уа шiркiн Ыбекеңнiң «Шалқымасы-ай!» 

-Шалқыма Ҥкiлiмнiң атына сай. 

-Шалқытқан Нҥркенiң де осал емес, 

-Ҿнерi жаз бейнелi кҿркiне сай. 

 

Ешкiмге бiлдiрмейтiн басқан iзiн, 

Толқытты осы бiр ҽн Жҥсiп қызын. 

Нҥрке де жеткiзгендей бар тiлегiн, 

Сҥртiндi орамалмен нҧрлы жҥзiн. 

 

Сҧлудан бiр сыйқырлы сезiм жеттi, 

«Ҿнермен ҿрге жҥзер кезiң кептi». 

Бiр кҥштiң ҽлде қандай ҽсерiмен, 

Қос шектi алқымдата безiлдеттi. 

 

Нҥркенiң бабы келдi-ау – жалындатты, 

Тайпалған боз жорғадай ағындатты. 

Зор екен дауыс деген кең тынысты, 

«Айбозды» боз iнгендей аңыратты.µ¹ 

 

«Айбозым айхай бозым-ай даңғыл бозым! 

Ел шалғай жҥре алмадым жалғыз ҿзiм. 

Сҥйiктi сҥйiскендi сағынғаннан, 

Талады қарай-қарай екi-ау кҿзiм. 
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Ха-ла-ла-ку лиллай, лиллай, лиллай 

Лила-лау, лиллай ха-ла-ла-ку 

Лила-лай, лила-лай». 

 

-Па шiркiн серi болсаң Нҥркедей бол! 

-Ҽн салса ой ҿрнегiн пiшедi мол! 

-Келгенiн ел еркесiн естiгендер, 

Тыңдауға тҥстiк жерден тҥседi жол! 

 

Бҧл ҿткен думан сауық ҿтетҧғын, 

Ҽркiмнiң азба кҿппе кҿретҧғын. 

Ҿтiптi от оранып жалын жҧтқан, 

Тҥстей боп сенбесiңе сенетҧғын. 

 

Сезiмдер серттескендей болған едi, 

Оралмас алыстаған арман едi. 

Қазбауыр ақша бҧлттай ҿте шыққан, 

Бҧл да бiр жiгiттiктiң дҽуiрi едi. 
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Қызықта, неше тҥрлi ауыр мҧң да, 

Болған ғой «Қызылағаш» бауырында. 

Ҥйленiп Жҥсiп байдың Қойбағары, 

Той болған Жансақалдың ауылында. 

 

Соңына салтанатты нҿкер ерген, 

Бай қызын ҿткен жылы тҧңғыш кҿрген. 

Сҧлудың сымбатына арбалған соң, 

Арнайы Ақан серi тойға келген. 
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Қай кезде серi деген қызу қанды, 

Той десе аямаған шыбын жанды. 

Думан той кҿркiн ашар ардақтыны, 

Қуана ауыл болып қарсы алды. 

 

Ҽн салған Ақан серi осы тойда, 

Жҽй бастап ҽуелiнде қоңыр майда. 

Ой мҽнiн астарлата жҥз қҧбылта, 

Аударған қыз кҿңiлiн келген бойда. 

 

Сырларын одан ҽрi тереңдеттi, 

Бесiктi тербеткендей ҿлеңдеттi. 

Ҽн сҥйер адам болса осы тойда, 

Аспаннан жҧлдыз алып берем дептi. 

 

Келеме тойдың сҽнi ойын болмай, 

Ҽн мен кҥй ҽлдиледi ойды толғай. 

Басталды кҿршi, мыршым ойын-сауық, 

Орамал сезiм-сырды кеттi жалғай. 

 

Ҽн салған осы тойда байдың қызы, 

Арайлы мың қҧбыла арман жҥзi. 

Кҽусардай имандылық – иландырып, 

Ҥнiнен тазалықтың қалған iзi. 

 

Сызылта баяулата салған ҽнi, 

Жеткендей ғҧламадан iлiм нҽрi. 

Қҧранның хадисiнен хабар берiп, 

Ҽнменен ҿрнектелдi ҿмiр мҽнi. 
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Бiлдiрiп ҥкiлi ҥмiт ҥндерiнен, 

Жастықтың жалын атқан кҥндерiнен. 

Жҧмбақтай Ақан серi сҧрақ қойған, 

Сҿз бастап Араб Парсы тiлдерiнен. 

 

-Адамның екi кҿзi кҿрер ғайни, 

«Самигҿн ғала рҽi-си ҧзнайни 

Тахбҥбiм сiзге ғашық болғаныма, 

Ташшаһҥн екi инiмде малакайни». 

 

Сыпайы сыр ашарда ең ҽуелден, 

Аялай шын асылдың қамын жеген. 

Алаштың ардагерi серi Ақанға, 

Бҿгелмей сонда Ҧмсын былай деген. 

 

-Дiлбардан дiлбар керек шахуазия, 

Перизат духтар шаһи гҥл-назия. 

Ҽр нақыш мҽдхамды гҥл тҥстерсiң, 

Дiл арай дiл Хафиза гҥл-нақия». 

 

Асыра жҧмбақ айтып берем деген, 

Жҽй қалды байдың қызын жеңем деген. 

Байқатты Ҧмсын сҧлу серi Ақанға, 

Бiлiмi ҽлде қайда тереңдiгiн. 

 

Сезiндi Ақан серi басқандай шоқ, 

Манадан айтқандары жалғандай боп, 

Кҿрiндi мына отырған Ҧмсын сҧлу, 

Ой жетпес алыстағы армандай боп. 
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Таң қалды Ақан серi бiлiмiне, 

Қомсынды ҿзiнiң қҧр тiрлiгiне. 

Асылға сҧлулыққа дiңгек болған, 

Япырмау дариядай дiн-дiлi ме!? 

 

- Ай жҥзiң жарқырап тҧр-ақ жақҧтың, 

Бҥйырар екен кiмге бҧл бақытың. 

Жалғанда жан қисам да бермес едiм, 

Ҽттеген ҿттi-ау – кеттi-ау уахытым. 

 

-Ағажан, қапаланба ҿткенiңе, 

Ризалық тҽуба керек жеткенiңе. 

Алаштың ардақ тҧтқан ардагерi, 

Жетерсiз ҽлi талай ҿткелiңе. 

 

-Жеткiзген бiр ҿзiңе мҽлiм кҥйдi, 

Десем де сiздейлердi жаным сҥйдi. 

«Ағажан» деген сҿзiң жҥрегiмдi 

Ерiтiп жасартқандай жылы тидi. 

 

Кҿз салса кҥлiм қаққан қыздың жҥзi, 

Балбырап балқығандай байдың қызы. 

Толқыған серi дағы сол бiр сҽтте, 

Сезiндi ерiгендей iштiң мҧзы. 

 

Ешқашан ойламаған сҥйер жанды, 

Сақтаған самалым деп ҧмiт – арды. 

Iштегi толықсыған сыр сезiмдер, 

Бҧлжымас сенiм сертiн бҧзып жарды. 
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Сезiмдi сездiрмеуге асық болған, 

Сақтанған жосығы мол шалыс жолдан. 

Айтысып сол бiр кҿрген сҽттерiнен, 

Сҿйлеген сҿздерiне тасып толған. 

 

Ҧмсынның мысы жеңiп ой қамалды, 

Таба алмай отырғанда бiр амалды. 

«Қыз сыны» сағымдайын сылаң етiп, 

Кенеттен тҥсе кеттi – ой орамды. 

 

Ҧмсынды сонда Ақанға кҿршi қылған, 

Қиғандай сҧлулыққа басын қҧрбан. 

Соңында ойын-сауық Ақан серi, 

Тасыта тасқындатқан асыл жырдан. 

 

Тереңнен толғай орай қыздың жҽйiн, 

Кҿз салды қияда ҥшқан қырандайын. 

Отырған қыз-бозбала қызығардай, 

Ағызды тамылжыта тiлдiң майын. 

 

-Сары бел Сарыарқадай жаннат жердiң, 

Нелер жоқ ортасында қалың елдiң. 

Таранған аққу қҧстай айдын кҿлде, 

Ғажайып бiр перизат қызды кҿрдiм. 

 

Кҿрерiм ҽлде ҧзақ, ҽлде қысқа, 

Жарқ етiп ой оралды жарқын нҧсқа. 

Жҥректi жарып шыққан жыр арнадым, 

Кенеттен кездескен соң аққу қҧсқа. 
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Ақбозат, ақ пҽуеске, сыйлы есiмнен, 

Сҧлулық сомдалады ҥйлесiмнен. 

Аппақ боп жарқыраған шыға келдi, 

Тҥскендей патша қызы кҥймесiнен. 

 

Бейнесiн баяндауға тiл батпайды, 

Шекеде бiр шоқ ҥкi бҧлғақтайды. 

Аяқты шекей басып жҿнелгенде, 

Кең етек ақ кҿйлегi ырғақтайды. 

 

Кҿргенде кҿңiл шiркiн ойнақтайды, 

Сҧлудан басқа жанды ойлатпайды. 

Қап-қара қос бҧрымы белден тҥсiп, 

Айшықтап ару қызды айғақтайды. 

 

Жҧқа ҿң аппақ жҥзi ҥлбiреген, 

Маржандай екi кҿзi мҿлдiреген. 

Сағымдай самал соғып тербегенде, 

Етегi ақ кҿйлектiң желбiреген. 

 

Беттедi сол ару қыз ақ отауға, 

Жеткiзген Шам Мысырдан сҽлем сауға. 

Нҿкерлер шыға келе қҧшақтаса, 

Қарсы алды қыз-бозбала жан атаулы. 

 

Ақылман жанға жайлы сҿзi қандай! 

Сыпайы сыңғыр қаққан ҥнi қандай! 

Сабырлы парасатты терең ойлы, 

Кҿргенде ердi есiнен тандырғандай. 
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Ашылды алтын сандық қоңыраулы, 

Iшiнде толған кiтап бҧған баулы. 

Тағыда алтын жҥзiк сырғасы бар, 

Ҽкелген нҿкерлерге сҽлем-сауға. 

 

Сҧлулық осындай да болады екен, 

Кҿргенде кҿңiл шiркiн толады екен. 

Ҽлемнiң бар асылы ғажайыбы, 

Басына бiр адамның қонады екен. 

 

Жарасып сырлы сазды сҿз ҿрнегi, 

Болсайшы екеу ара-наз ермегi. 

Па шiркiн! Осындай қыз бағын ашар, 

Жiгiттiң жолы болып кез келгенi! 
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Арада ҥкiлi ҥмiт талып ҧшқан, 

Хат кеттi сезiмдердi алып ҧшқан. 

Кҿбелек кҿңiл шiркiн сағымдайын, 

Сағыныш от оранып жалын қҧшқан. 

 

Сҥйгенiн алыстағы асыл тектi, 

Ҽнменен Ақан серi жалғай ҿптi. 

Елiнен Қарауылдың кҿктей ҿтiп, 

Сағыныш Сырымбеттен самғай жеттi. 
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Ақан серiнiң бiрiншi хаты 

 

Ақтанкер ҽлденеге есiнейдi, 

Аққу ма перiштеме тҥсiне ендi. 

Кезiнде бағы тайған дер кезi ауған, 

Кҥнiнiң не боларын тҥсiнбейдi. 

Сап кҿңiлiм Ғайни Хият бҧлағындай, 

Мҽңгiлiк қасiрет тартса ҿкiнбейдi. 

 

Ақтанкер кҥй талғамас бҽйге десе, 

Қара кҿз тiлек тiлеп мҿлдiресе. 

Алласы нағып мойын бҧрмас екен, 

Кҥнҽсiз қыз жҥрегi шын тiлесе. 

 

Бақыт па қасiрет пе маңдайымнан, 

Бал тамар сҿйлеп кетсең таңдайыңнан. 

Сирател мҧнтағанның ағашындай, 

Жҧмақтың жаратылдың қандайынан. 

 

Адамның бар сипаты кҿрер Ғайни, 

Сайфун ғала расиуал узнайни. 

Бiз сiзге махаббатым барлығына, 

Тасшаһфуд екi иғымда малақайни. 
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…Жасынан ҿршiл ҿжет- ҿр бҧлқына, 

Кҿнбеген кҿркем ойы ел ырқына. 

Самайда Жҥсiп байдың жалғыз қызы, 

Атанған ғалым-дiндҽр ел жҧртына. 
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Қазақтың бҧл қызының асқан бағы, 

Оқуда жiгерлi жан жасқанбады. 

Мысырда бес жыл оқып елге оралған, 

Ҧмсынның атақ даңқы аспандады. 

 

Жылтырап кҿзге тҥстi жылым жандар, 

Таңқалды таңдай қақты сҧғынғандар. 

Тҧс-тҧстан аш кҿздене ауыз ашып, 

Кҿз салды байлықпенен қҧтырғандар. 

 

Iздедi аңдушылар жҧқа тҧсты, 

Ақылдан асып туған айла кҥштi. 

Бiлiмiн бағаларлық орта болмай, 

Сау басы сҧлулықтан дауға тҥстi. 

 

Сҿз кеттi мен алам деп Сибан байы, 

Ешкiмге есе бермес оның жҽйi. 

Алыстан айбат шектi Жолке байдың, 

Азулы адуынды Кiшкентайы. 

 

Кҿз салған Ғалиянҧр Кҿкшетаудан, 

Ҧмсынды кҿргеннен-ақ кҿңiлi ауған. 

Сҧлуды не қылса да мен аламын, 

Қайтпаймын деп ант еткен «қалың жаудан». 

 

Астына жорға мiнiп сылаңдаған, 

«Алдыма жан салмаймын қараңдаған». 

Килiгiп Атығайдың Нҧрғожасы, 

Қайткенде мен алам деп жалаңдаған. 
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Кезiнде Торсан байдан айла асқан, 

Байлығын Есенейдiң мықтап басқан. 

Торсан қҧл Торсан бай боп шалқығанда, 

Байлығын Торсан байдың Шери басқан. 

 

Байлықтың кҿбiк буы мастандырды, 

Арамдық тойымсыздық бастан кiрдi. 

Барымта қарымтаның жетi атасы, 

Кеуденi бҧзып жарып астам кiрдi. 

 

Қай кҥнде аңдушының жолы болған, 

Тiмiски орағытар оңды солдан. 

Адал ма, арамына қарамайды, 

Жиренбей жҧта берер «қара жолдан». 

 

Байлардың шек болмаған былығында, 

Қандай кҥш тиым салар қылығына. 

Сыртынан торуылдап кҿз салған ғой, 

Атақты «қыр» самайдың сҧлуына. 

 

Шериiң ҥйде жатып кҥлген едi, 

Iстерiн серiлердiң бiлген едi. 

Кiмдiкi болар екен кҿрейiк деп, 

Қомдана етек жеңдi тҥрген едi. 

 

Шери бай iштi-сыртты барлап алды, 

Алыстан орағыта қармақ салды. 

Ҽулетiн қажылардың дҽулетiмен, 

Би болыс ҽмiрi мен қыспаққа алды. 
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Қарайтын Шеримедi барға жоққа, 

Май қҧйды ебiн тауып жанған отқа. 

Тҧрғанда Жҧдырықтай қарақшысы, 

Бай қызын алып қашу қиын боппа. 

 

Қалайша серiлерден қиып жолды, 

Алсам деп Шери болыс кҥптi болды. 

Шаймерден елiн билеп тҧрған кезде, 

Алыстан екi қҧрдас қҧрды торды. 

 

Қай кҥнде бай ниетi жесе қҧнды, 

Қарамай артқа қысты ҿсегiңдi. 

«Ҧмсындай ақ перiште қызды қҧшып, 

Жаңғыртсам арманым жоқ тҿсегiмдi». 

 

Деп ойлап хабар салды Шаймерденге, 

Шериiң қисық атар жҽй мерген бе? 

Серiлер сопыларың жалғыз оқтық, 

Не тҧрыс бiлте басар дҽл келгенде. 

 

Нҥркенiң болмағандай жҽй ермегi, 

Қосуға барымтаға сай келгенi. 

Айласын кҿп ҧзамай iске асырды, 

Ауылнай Есiлбайдың Шаймерденi. 

 

Бозбала қайдан бiлсiн Нҥрке серi, 

Жҥргенде жайбарақат жайлап елдi. 

Алысқа оралмастай ебiн тауып, 

Ҧстатып ту Сiбiрге айдап жердi. 
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…Тҥс кҿрген кеше ғана жалынды ҿрттi, 

Кҿз алдан кҿлкiлдеген сағым да ҿттi. 

Қараусыз аққу қҧстың ақ ҥрпегiн, 

Қаңғыған бiр қара қҧс қағып ҿттi. 

 

Япырмау бҧл неғылған тҥс торып жҥрген, 

Бiлдiрдi ҽжесiне жорып жҥрген. 

«Қорғайтын азаматтар кетiп қалды-ау – 

Деп ҽже абыржыды – толып жҥрген». 

 

Шҽймерден хабар салды - ҿңкей соқыр, 

Ауылы қажылардың бейғам отыр. 

Жҧтынып жалақтаған қарақшылар, 

Жетпiс пен Жҧдырығың дайын отыр. 

 

Ҿзгеше сҧлулығы бала жастан, 

Ай жҥзi ай таңбалы болған асқан. 

Келгенде дҽл жиырмаға Ҧмсын сҧлу, 

Шериi Торсан байдың алып қашқан. 

 

Арамза қорқаулармен астасқанда, 

«Қос мырза» кҿршi тҥсiп қостасқанда. 

Шығады мҧндай сойқан аяқ асты, 

Жауыздық тағылықпен бас қосқанда. 

 

Аш кҿздi жҥрдай болған ҧят ардан, 

Бай ҧлы жас тоқалды қылған арман. 

Майысқан тал шыбықтай ақ аруды, 

Ҥстiне қос қатынның алып барған. 
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Қараса алып барған «қара кҥштi», 

Тҥнерген тҧңғиықтай тҥсi сҧсты. 

Бiр сҽтте ақ арманы жанып кетiп, 

Бiр сҽтте-ақ қыз бақыты кҥл боп ҧшты. 

 

Қуғыншы қыз артынан келе алмады, 

Кҿмектi еш қайсынан кҿре алмады. 

Уахытты бiр жетiге созса дағы, 

Шеридiң «сыбағасын» бере алмады. 

 

Қорланған Ҧмсын сҧлу кҿзi жасты, 

Таныды қор болғанда дос пен қасты. 

Жансақал ауылынан еркек кiндiк, 

Шыға алмай қарап тҧрып қара басты. 

 

Ойлады ендi кiм бар келетҧғын, 

Ҧмсынның мына халын кҿретҧғын. 

Ҽлегiн ҽулетiмен бҧл Шеридiң, 

Оңдырмай «сыбағасын» беретҧғын. 

 

Салмақты қыз тҿркiнi сала алмады, 

Аяғын Торсан байдың шала алмады. 

Мысырда жан жолатпай бес жыл бойы, 

Қорғаған Бҽделбейдей бола алмады. 

 

Қапыда iлiккен кҿз қарақтыға, 

Қамалған Нҥрке серi абақтыға. 

Жҽй емес екен ғой бҧл сҧмдығы, 

Ҽйтпесе қақтырмас ед қанаттыға. 

 

 

166 



Қыз қҧнын Торсан байға дауға салды, 

Шери ме ауырсынар «қалың малды». 

Қалған мал Есенейден аясын ба, 

Бiрнеше «қырық тоғызды» бере салды. 

 

Ақан серiнiң екiншi хаты 

 

Қыз қайда қалқатайдай кҿңiл ашар, 

Кҿңiлiм сенi ойласам болды нашар. 

Айырлып сенен қалқам қалған кҥнi, 

Ҽнiне бiр басайын «Алты басар». 

 

Ой қалқа, сен маған жоқ мен саған жоқ, 

Шекеңде бҧлғақтаушы едi ҥкiлi шоқ. 

Кҿзiме ҧйықылы ояу кҿрiнесiң, 

Ойянып тҧра келсем дҽнеңе жоқ. 

 

Ой қалқа, ҿлер болдым сенi ойлай, 

Кҥйдiрдi ғашық дертi ерiкке қоймай. 

Бiр жаман мал бердiм деп алып кеттi, 

Жылқы екен қыздың қҧны сығыр қҧдай. 

 

9 

 

Берген соң қалың малды Шери байың, - 

«Тоқалым меншiгiмде қалды-ау дайын». 

Далиып Кейқуаттай кҿсiлдi-ай кеп, 

Кiм ойлар торға тҥскен қыздың жҽйiн. 

 

Бiр жағы қыз келдi деп қҧрақ атса, 

Бiр жағы гҥл солды деп қҧрап жатты. 
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Бiр жағы қыз кеттi деп тулап жатса, 

Бiр жағы ҿкси сыңси жылап жатты. 

 

Бiр жағы қуаныш деп тойлап жатса, 

Бiр жағы бҧл несi деп ойлап жатты. 

Бiр жағы қара мҧртын майлап жатса, 

Бiр жағы азу тiсiн қайрап жатты. 

 

Бiр жағы жол болды деп жосып жатса, 

Бiр жағы беттi шымши шошып жатты. 

Бiр жағы алақайлап тасып жатса, 

Бiр жағын қара тҥнек басып жатты. 

 

Ҧмсын қыз қарсыласты бағынбады, 

Тҿңiрек толқығандай сағымданды. 

Тҥсiрдi жас келiндi пҽуескеден, 

Қҧрбылар нҿкерлерi жанындағы. 

 

Салтанат ығай-сығай келе жатты, 

Айнала жиналғандар қҧрақ атты. 

Сҽукеле қыз басына тҥскен сҽтте, 

Кҿрiнбей кҿк аспаннан жҧлдыз ақты. 

 

Жҧлдызы аспандағы кҿрiнбедi, 

Қыз сыңси амалсыздан егiлгенi. 

Қапыда торға тҥскен жастық дҽурен, 

Кҿл болып кҿзден жасы тҿгiлгенi… 

 

Қош болшы Нҥрке серi – атқан таңың, 

Адалдық аңғалдықтан қҧшты-ау жалын. 

 

168 



Қапыда қҧр бекерге кҥйiп кеттi-ау, 

Ғаламат саған деген ғашық жаным! 

 

Сымбатың ерекше едi-сенiң сҽнiң, 

Сырыңа сҥңгитiнмiн ерiп тҽнiм. 

Самалың тербеткендей кетпейдi естен, 

Есiлдiң тоғайында салған ҽнiң. 

 

Кеш менi Ақан аға ашылмадым, 

Себебi сiзге де аян тосылғаным. 

Кҿл болған кҿңiлiңдi ашық айтқан, 

Еш қашан естен кетпес тасынғаның. 

 

Жҥргенде келдiм бе деп кездерiме, 

Жасауға жарық сҽуле ҿз жерiмде. 

Алыс жер Арабтардан аман жетiп, 

Таландым тағылыққа ҿз елiмде. 

 

Би, болыс белге тҥйiп ҧят арды, 

Қамалап қаралаған қарғы салды. 

Жайлауға жалғыз шыққан жезкиiк ем, 

Ерiккен есiрiктер атып алды. 

 

Қош болшы бҧлғақтаған жастық шағым! 

Қыз дҽурен ендi оралмас – алтын тағым! 

Қош болшы еркiндiгiм-ақ самалым! 

Қош болшы қиял қҧсым-ақ арманым! 

 

…Тҥскендей ҧясына ну араның, 

Басқандай қанды ауыз у жараның. 
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Шашу деп Ақылима бҽйбiшесi, 

Лақтырды ешкi-қойдың қҧмалағын. 

 

Тҥскенде қҧмалақтар қарсы жақтан, 

Шайқалды шымылдығы шаршы топтың. 

Тiл қатты арашалай Айшадай қыз, 

Жеңгемау елде жоқты қайдан таптың? 

 

-Сҿйлеме жеңгеңе сен қарсы келме, 

-Ендеше тойдың сҽнiн бҿгеп бҿлме. 

-Бҧлайша жҧрт алдында сапылдама, 

-Ендеше қиыңменен жақындама. 

-Былай кет тоқылдақтай тақылдамай! 

-Есiң жи одандағы тақымдамай! 

 

Келгенде ақ ҽжеге сҥйгiзгелi, 

Жаудырып тҥйе боғын жҥргiзбедi. 

Сҽн қҧрған сҽукеленiң салтанатын, 

Қалқалап қи нҽжiстi тигiзбедi. 

 

Дауыстап ашуланды Торсан қызы, 

Қалса да қаймыжықтай iштiң мҧзы. 

Сiңлiм-ау кҥндесiме кҥн тигiзбей, 

Қорғайсың неге ғана иттiң қызы. 

 

Қыздарға тiл тигiзбе апа жаным, 

Қалайша мҧны айтуға барды арың. 

Ежелден келе жатқан дҽстҥр салт қой, 

Ҽкелсе ҽйел етiп ағажаным. 
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Лақтырды тҥйе қиын табалады, 

Қарғыстан оның аузы жабылмады. 

Елде жоқ есуасты тоқтатуға, 

Айшадан басқа кiсi табылмады. 

 

«Қашаннан ҥйренiп ең мҧндай сыйға, 

Қалмады-ау байға лайық ақыл-иба». 

Шапшыды ауызына келгендi айтып, 

Кҿк долы кҿгерген бет Ақылима. 

 

Тiрелген тығырыққа ару жаны, 

Кҿрiндi қалмағандай ҿмiр мҽнi. 

Қорлықта жан қиудың жолын таппай, 

Қиналды шырқыраған шыбын жаны. 

 

Налыды тағылыққа елiндегi, 

Қазақтың қасиеттi тҿрiндегi. 

Бҧл нҿпiр қараңғылық қашан бiтер, 

Сағынып аман жеткен жерiндегi. 

 

Сол бойда ес жиғызбай – жарып алды, 

Жолында қҧрбандыққа шалып малды. 

Некенi қызық кҿрiп жиналған жҧрт, 

Молланың қақ алдына алып барды. 

 

Куҽдiрмiз, куҽдiрмiз 

Куҽлiкке жҥрҽдiрмiз! 

Қосыларға екi жастан, 

Ризашылық сҧрадырмыз. 
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«Бҽракал – лаһу лҽкҽ, 

Уа бҽракҽ уҽ жҽмҽға 

Бҽйнҽкума фи хайр!» 

 

- Торсанҧлы Шери мырза 

Қосылуға Ҧмсын қызға. 

Ықтиярыңызбен ризасыз ба? 

- Ризамын! 

- Жҥсiпқызы Ҧмсын ару, 

Шери-байға қосылуға, 

Ықтиярыңызбен ризасыз ба? 

 

Жан-жақтан қыспаққа алды бҧл Ҧмсынды, 

Кiм кҿрген кҥнфҽй акҥн бҧл қисынды. 

Дем салып ҥшкiргендей неке суын, 

Iше ғой iше ғой деп кесе ҧсынды. 

 

- Алдырмай ҽкемiзбен шешемiздi, 

Нелiктен ҧсынасыз кесеңiздi. 

Болмаса ризашылық екi жақтан, 

Қалайша қия аласыз некемiздi? 

 

Не айтарын бiле алмады шала молла, 

Қыдырып ел iшiнде жҥрген қолда. 

Тағыда кҥңiрене кесе ҧсынды,- 

«Iш келiн – бҿгет қылмай адал жолда». 

 

- Бҧл дҽстҥр ту заманнан келе жатқан, 

Екi адам риза болса екi жақтан. 

Неке су сонда ғана iшiледi, 

Ҧрлықты адал жол деп қай жерде айтқан? 
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«Iшеғой» – қосатҧғын барлық жанды, 

Жасады жалынғандай соңғы амалды. 

Еркiмен неке суын iшпесе де, 

Некенi қҧр ҽйтеуiр қия салды. 

 

Ҿзiнiң бар керегiн алған молла, 

Ҽр жерде кҥн кҿрiспен жҥрген зорға. 

Обал сауап дегендi не қылады, 

Қара қҧстай керегiн iлген жолда. 

 

Манадан тiлсiз жҥрген қалыңдығы: 

«Кетiрмен кҿрiнгенге жоққа қҧнды 

Туласа тулай берсiн қайда барар» 

Деп ҥнсiз жеңемiн деп iштен тынды. 

 

- Ҽдетте шашу шашу жолдан едi, 

Жоралғы келiн тҥссе болған едi. 

Қи атып ел алдында масқаралап, 

Мҧндай сый қай атаңнан қалған едi? 

 

- Ҧмсын жан олай деме жҧрт алдында, 

Жҽне тҧр тыңдаушылар ҥй артында. 

Айтайық ҿкпемiздi оңашада, 

Ақырғы сҿзiңдi айтып тым сарқылма. 

 

- Сарқылып отырғаның сенiң ҿзiң, 

Кҿргенде сол сҧмдықты қайда кҿзiң? 

Қиыңды лақтырғанда қайда болдың, 

Болмады жҧрт алдында айтар сҿзiң. 
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- Кеш қалдым со бiр тҧста қара басып, 

Бiлемiн жағдайыңды қалған жасып. 

Мен ҽлi кҿрсетемiн бҽйбiшеге, 

Тойымды бҥлдiргенiн асып-тасып. 

 

- Тҥсiрдiң менi қолға аңдуменен, 

Ҧрлыққа ҧлысыңды баулуменен. 

Жасаумен жаман ырым ел алдында, 

Былғандың бай атанған ауылыңмен. 

 

- Бiр кезде қол жетпейтiн болдым шынар, 

Ғылымнан сусындаумен алдым қҧмар. 

Ақыры сендейлердiң былығынан, 

Сандалтып саған қосқан тағдыр шығар. 

 

- Айналдым ақылыңнан Ҧмсын жаным, 

Тҥсiнген тағдырласым - ҿмiр мҽнiн. 

Кҿп айлар қобалжҧмен тосып едiм, 

Ақыры ақ арайлы атты-ау таңым. 

 

- Ақ арай атса егер сенiң таңың, 

Айнала ала кҿздер менiң маңым. 

Қиянат кҿзсiздiк қой мына iсiң, 

Не болмақ мҥшкiл халде менiң жаным. 

 

- Бҽрi де бҽрi болат саспа жаным, 

Кҿзсiздiк болса егер-қызу қаным. 

Арнаймын барлығында бiр сен ҥшiн, 

Не керек орындалат айтшы жаным. 
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- Кҥнiңнiң туғанына кҿңiлiң тоқ, 

Ҽрқашан ҽсiренiң ҽлегi кҿп. 

Кҿпiртiп қҧр бекерге ҥйiп тҿкпе, 

Мен ҥшiн кҿп нҽрсенiң керегi жоқ. 

 

- Айта бер керегiңдi – қҧлақ сенде, 

- Ендеше қҧлақ қойсаң сҧрақ менде. 

- Естуге сол сҧрақты асығамын, 

- Кҥпсiнбе кҥнi бҧрын тасымағын. 

 

- Рас сҽулем антым осы рас мҧным, 

Тек қана райыңнан қайтшы, кҥнiм. 

Сен ҥшiн дҥниемдi судай шашам, 

Кетсе де бар дҽулетiм – ата қҧным. 

 

Ендеше мешiт тҧрғыз – қҧдай ҥйiн, 

Бҧл деген қиянатқа – берген сыйың. 

Сонан соң шҽкiрт керек ынталы жас, 

Оңалар сонда ғана менiң кҥйiм. 

 

Ҥшiншi – оқу орнын ашу керек, 

Бiлiмнiң шамшырағын шашу керек! 

Тiлегiм саған қояр осы ғана, 

Дҥниеге ҧрпақ кҿзiн ашу керек! 

 

- Ҥш тiлек маған қойдың Ҧмсын жаным, 

Келтiрер уахыт керек iстiң мҽнiн. 

Егерде айтқан сҿзiм шалыс кетсе, 

Кеудемнен кҿз алдыңда шықсын жаным! 
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Қай кҥнде кҿрмегеннiң алды тылсым, 

Билiгi бiлмей жатып қайдан жҥрсiн. 

Сҿз беру Шери ҥшiн алжастыру, 

Екенiн қайран сҧлу қайдан бiлсiн. 

 

Ақан серiнiң үшiншi хаты 
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Ҧаттҧра Зайтҧн ағаш лағыл шашың, 

Жҧмақта фауақия iшкен асың. 

Болғанда жаның жаннат лебiзiң лаззат, 

Қор болды-ау бiр жаманға ғазиз басың. 

 

Не айтайын арашалар шамам қайсы, 

Қҧрғамас ҿле-ҿлгенше кҿзден жасым. 

Кҥнi-тҥнi қасiретiңдi бiрге тартып, 

Ҿлермiн қуарғанша баста шашым. 

Айтар ем бақытты бол Ҧмсынжан деп, 

Айтпаймын бiлгеннен соң ол болмасын. 
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Намысы бҽйбiшенiң қоза тҥстi, 

Ҽрқашан дҽрменсiзге – ыза кҥштi. 

Артынан жҽйлап жҥрiп кҥндесiнiң, 

Бiлдiрмей орды терең қаза тҥстi. 

 

Шериiң шiренуден аса алмады, 

Айбарын бҽйбiшенiң баса алмады. 
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Қырқысқан қызғаныштан қызылмай боп, 

Бастарын қатындардың қоса алмады. 

 

«Қайната алдыңыздан ҿтейiн бе? 

Немесе тҿркiнiме кетейiн бе? 

Ақлима Торсан байға сҧрау салды – 

Қорлықтың мен тҥбiне жетейiн бе?» 

 

Бҧл сҧрақ қҧдасына бҧрын жеттi, 

Нҧрқанды Торсан байға қылды кектi. 

Шеридiң ҽуселесiн кҿрейiн деп, 

Апай тҿс ҧрда жықтар бҧрды беттi. 

 

Дҥрлендi Нҧрқан болыс – дереу менен, 

Кҿрмесе кҿрсетейiн – желеуменен. 

Торсанды жау шапқандай екi жақтан, 

Шабылды қарымтаны тҿлеуменен. 

 

Ызғардан ығып сасқан Торсан байың, 

Бiлетiн ежелден-ақ Нҧрқан жҽйiн. 

Айырып Бҽкенiне қоса салды, 

Самайдың ҥлбiреген кҥн мен айын. 

 

Шеридiң ҧстағандай сақалынан, 

Бҽленi ойлап тапты қатарынан. 

Қос қатын ҿсек жайып бҥкiл елге, 

Айырды ең алдымен тоқалынан. 
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«Ей Шери, ҧрлық десе келмедi ҧйқың, 

Ҿзiң де айналаң да ҿңкей қиқым. 

Шоқпарды кҿтере алмас белге байлап, 

Не теңiң алып қашқан – мынау сиқың. 

 

Жоқ екен тҥк береке сҿзiңде де, 

Кҿз салған кҿңiл арсыз кҿзiңде де. 

Айырып сенi менен жҧрт тастады, 

Басыңда билiгiң жоқ ҿзiңдi де». 

 

Шеридiң ҽдетiнде алды-тарды, 

Бҧл жолы ауыз ашпай сҿзсiз қалды. 

Қолқасын суырғандай қойынынан, 

Кҿз алда алып кеттi «сҥйген жарды». 

 

Тоқалсыз сондадағы жҥре алмады, 

Мойынын басқаларға бҧра алмады. 

Бҽйбiше жас аруға дуа жасап, 

Ҧмсынға сырқат кiрдi бiр талмалы. 

 

«Кҿз салған сҥйiктiсi сол ойында-ай,» 

Кҿкейден кетпей қойды кҿзайымдай. 

Қыз туды ақ отауда жыл ҿткен соң, 

Ҿзiнен айнымайтын «Гҥлайымдай». 

 

Жамандық жасырынған болды кҥштi, 

Сырқаты сол Ҧмсынның ҥдей тҥстi. 

Арамдық тағы ойлады Ақылима, 

Кiм кҿрген қҧдайы жоқ мҧндай iстi. 
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Ҧмсынға Айшадағы ҥйiр болды, 

Таңдады оқу деген қиын жолды. 

Арабша тiл сындырып қағаз сҥйкеп, 

Айыру оны Ҧмсыннан қиын болды. 

 

«Тиген соң байдан байға басынбасын, 

Ол Ҧмсын бiлiмдарсып тасынбасын. 

Кететiн қызды оқытып керегi жоқ, 

Айшаның басын бекер қатырмасын. 

 

Жындыға мен Айшаны оқытпаймын, 

Ҿрмегi қҧрып кетсiн тоқытпаймын. 

Қыздарды қырсығынан алу керек, 

Кҿзiмнiң тiрiсiнде шоқытпаймын». 

 

Бҽйбiше бар билiктi қолына алды, 

Айшаның оқуына тиым салды. 

Ол олма керек десең Ақылима, 

Айырды анасынан Гҥлайымды. 

 

Алауыз арамдықтың жолы болды, 

Ҥстелей жамандықты есе толды. 

Таланған тҥгi қалмай ел алдында, 

Адалдық арамдықтың жемi болды. 

 

Оралар ажарына қайтiп ендi, 

Жаралы амалы жоқ жандай кҿндi. 

Бiр кезде жарқыраған жҧлдыз едi, 

Сол жҧлдыз майы бiткен шамдай сҿндi. 
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Таңғалтып тамсандыра ҧмсындыру – 

Ғажайып сҧлулықтан жеткен жылу. 

Сағымдай елестедi ҿткен кҥннен, 

Тағдырын Сҽбит айтқан Ҧмсын сҧлу. 
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Кеткен соң тҿркiнiне қайырылмады, 

Дiнiнен жанды жылтар айырылмады. 

Тағдыры тҽлкек болған Ҧмсын сҧлу, 

Бес рҽкҽт намазынан жаңылмады. 

 

Сарғайған сағыныштан сана алданды, 

Тосуын Ҧмсын сҧлу қоя алмады. 

Айдалып Итжеккенге сол кеткеннен, 

Қайырылып қайран Нҥрке оралмады. 

 

Салдырған дуа сырқат меңдей бердi, 

Соққандай етек жеңнен кеулей ендi. 

Амалын шығарудың таба алмай, 

Ел асып қаралса да кҿнбей қойды. 

 

Бҧзықтар бҥлдiруге болған қҧмар, 

Ақбейiл жҿндеймiн деп таққан тҧмар. 

Рухын тҥскен жердiң таңып тастап, 

Бҧл не кҥш дҥлей  дуа бҧзып шығар? 

 

Тiлемiс ҿзi алды қамқорына, 

Тҽңiрден тiлек тiлеп оң жолына. 

Апамды қайткен кҥнде тҧрғызам деп, 

Жҧмсады бар байлығын оң-солына. 
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Жҧытпай адамзатты жалғыз-бекем, 

Айтыпты «дҥниеден жалғыз ҿтем». 

Тек қана алыстағы Гҥлайымнан, 

Хабарды аңсай жылап кҥтедi екен. 

 

- «Тҥйiлген алтын жҥзiк орамалды, 

Тапсыр да оралуды тез амалда. 

Бейсеуат адам кiрсе ҧнатпайды, 

Бҿгелмей жоғалтқайсың тез қараңды». 

 

Сҿйлеспе деген Мҽшiк – пҽлен деме, 

(Орамал қҧр ҽншейiн дҽлелдеме). 

Сымбатын сҧлулықтың кҿрейiн деп, 

Апарған Сҽбит бала сҽлемдеме. 

 

«-Япырай! Бҧл не ғажап, бҧл кҿргенiм! 

Кҿрсем де ҿз кҿзiме тҥк сенбедiм. 

Бҧл не бҧл перiштеме кҿктен тҥскен, 

Тҧра қап ҿмiрiмде – бiр сенделдiм!» 

 

Ашты Ҧмсын орамалды ҿз жҽйiмен, 

Болмаса игi едi «Кҥнайымнан». 

Қараса сақинаға ҽрлеп жазған, 

«Ескерткiш анашыма – Гҥлайымнан». 

 

«Орамал су болыпты – жылаған ба? 

Боташым кҿздiң жасын бҧлаған ба!?» 

Деп Ҧмсын елегiзи жалт қарады, 

Сағыныш анасына силағанба? 
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Екен-ау сағынышты ҥзiп берген! 

Маржандай мҿлдiр жасты қҧйып берген. 

Анасы зарықса егер иiскесiн деп, 

Жанботам орамалға тҥйiп берген. 

 

Егiлдi отыра қап Гҥлайым деп, 

Иiскедi орамалды Кҥнайым деп. 

Талықси тҧншыққандай тыныстады, 

Гҥлайым сағынған ғой Кҥнайым деп». 
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Бостандық! Тҽуелсiздiк! Бостандық бҧл! 

Дегендей болды Ҧмсынға орныңнан тҧр. 

Октябрь, революция жаңа Заман, 

Туған бҧл, тҿңкерiс бҧл, жаңа ҿмiр! 

 

Келгендей болды Ҧмсынға жаңа заман, 

Кҿрiндi орнайтындай жаңа қоғам. 

Ҧмсын да сырқатынан айыққандай – 

Кҿпiрши кҿтерiлдi ел жҧрт тамам. 

 

«Бостандық, Тҽуелсiздiк» қос армандай, 

Екi-ақ сҿз – Нҥркесiне қоса алғандай. 

Кҿз алда кҿтерiлiп жайнап кеттi, 

Оралып кҥнi туып жасарғандай. 

 

Таң қалды ҥй iшi де ауылы да, 

Қуанып ауыл аймақ бауыры да. 

Бҧл не бҧл жанҧшырып тынбай жҥрген – 

Емдеушi Тiлемiстiң дҽруi ма?! 
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«Атты жек iнiм менiң жан бауырым! 

Парлап жек iшiндегi ең тҽуiрiн. 

Нҿкер ерт жҽнедағы кҥтушi қос, 

Маған да жеткен болар бiр дҽуiрiм. 

 

Ойым бар қҧлшыныстан кҥш алатын, 

Жазылса тҽңiр жебеп қос қанатым. 

Ҽлi де кезегiмнен ҥмiттiмiн, 

Аспаннан қырғи болып тҥсе алатын». 

 

Бет алды қолдай гҿр деп Қызылжарға, 

Лҥпiлдеп қайран жҥрек жҥрген зорға. 

Ойы мен ҽрекетi сай келсе егер, 

Жарасып қосылуға қызылдарға. 

 

Жолында жайлау белдi жанай жҥрдi, 

Айтуға бiр қҧпия белдi буды. 

Ҿксiкпен ҿткенiнен тазаланып, 

Қҧйғандай тҧла бойға ғҧсыл суды. 

 

«Егiлем сағынғаннан Гҥлайымды, 

Былайғы қайдан бiлсiн мҧң жайымды. 

Нҥркеге кҿрсете алмай ҿткенiм бе, 

Бiр тамшы гҥл боп туған Гҥлайымды. 

 

Кҥймеге қос жорғаны жеккен едiк, 

Ҿткелден махаббаттың ҿткен едiк. 

Нҥркемен анау тҧста алтыбақан, 

Тербеле той ҥстiнде тепкен едiк». 
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Тойдан соң сыр сандықты ашқан едiк, 

Бҽйгеге қос жорғаны қосқан едiк. 

Кҿрсiн деп бар дҥние мына жалған, 

Маржанын махаббатың шашқан едiк. 

 

Сол кҥнде қызыл қанды сойқан болған, 

Белсендi «Бостандықтың» кҿзiн жайған. 

Ақ банда қызылдармен тайталаста, 

Қайтадан Қызылжарды алып қойған. 

 

Жар салған «Бостандық» деп мына жалған, 

Жетуге «Бостандыққа» қылған арман. 

Келгенде Қызылжардың дҽл тҥбiне, 

Кҿлiгiн ақ бандылар тартып алған. 

 

Кҥн жаңбыр қарлы боран кҥз болатын, 

Таппады дала кезiп ҥй қонатын. 

Аптада ауылына ҽрең жеттi, 

Айықпас сыркат ендi – қиналатын. 

 

Ҥмiтi ҽрекетi ойға толы – 

Қиылды жете бере оның жолы. 

Қаншама ҧмтылғанмен жанҧшырып, 

Жетпедi «Бостандыққа» қыздың қолы. 

 

Асығыс аласҧрып жанын жеген, 

Iштегi ойран болған дауыл екен. 

Адамда ҿтер алда жасайтҧғын, 

Сындарлы соңғы сағат сауығы екен. 
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Туғаннан табиғаты тыныппа едi, 

Боларын болашағын бiлiппе едi. 

Батыстан заманасы келе жатқан, 

Алайда амал қанша – iлiкпедi. 

 

Нҥркеден хабар болмай – кеткен жҽйттi, 

Тҧрмыста бағы жанбай бетi қайтты. 

Ҿткенде дҥниеден Қорамсаҧлы, 

Ақанға арнайы кеп жоқтау айтты. 

 

Дҽн тҥскен сар далада бҧлдыр мҧнар, 

Ҿскен ғой жеке дара жалғыз шынар. 

Таланға талап бердi бақыты жоқ, 

Жазмыш па? Бҧл жалғанда тағдыр сынар. 

 

Ҧмытып жастық шақты жайраңдаған, 

Қараны ағартуды армандаған. 

Тоғыз мың тоқсан тоғыз аят бiлiп, 

Жҽне де он екi фҽн тамамдаған. 

 

Қҧранмен ҿрнектелген ҿсиет – нҧр, 

Қҧйылған кҿкiрекке қасиет бҧл. 

Қор болып мiне осындай аяулы жан, 

Жасапты бар болғаны отыз ҥш жыл. 

 

Кҥн жҧма қар аралас жауын болған, 

Ысқырып Солтҥстiктен дауыл тҧрған. 

Зиратын Ақан серi қҧшақтаған, 

Ҧмсынды ертеңiнде тауып алған. 
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*  *  * 

 

Таба алмай шыңға шығар тҧра жолды, 

Ҧрынды қиянаттан оңды солды. 

Қолына билiк тисе қомпиятын, 

Қазақтың былығынан қҧрбан болды. 

 

Тҥбiнде – ҥнсiздiктiң ой жатады, 

Арайлы таңғажайып таңы атады. 

Беймҽлiм болсадағы белгiсiздiк, 

Алланың ҽмiрiмен тiл қатады. 

 

Ерiмей жiбiмеген iштiң мҧзы, 

Жаз келмей бҧрын жеткен қыстың сызы. 

Гҥл жармай дҥниеден ерте озған, 

Қазақтың оқымысты тҧңғыш қызы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 



ЖАНСАҚАЛ МЕН БИСАҚАЛ 

ҼУЛЕТIНIҢ ШЕЖIРЕСI 

 

Самайдан (Байтекеден)–Жанбҧра. Жанбҧрадан 

– Қҧдайқҧл. Қҧдайқҧлдан –Кенжетай. Кенжетайдан 

– Ақбота, Байбота, Жанбота, Байсерке. Байботадан 

– Жансақал, Бисақал. 

Жансақалдан – Жҧсып. Жҧсыптан – Ҧмсын, 

Тiлемiс. Ҧмсыннан – Кҥлҽмай. 

Тiлемiстен – Тоқай, Шоқай, Мҧқаметқали 

(Мҧқаш), Сҧлтан, Мырзай, Қади, Қадиша, Бҽдиша, 

Жҽпен. 

Тоқай ерте қайтқан, одан ҧрпақ жоқ. 

Шоқайдан – Батырхан, Қасымхан. Батырханнан – 

Ақдидар, Анар, Эльмира, Дана, Ансар. 

Қасымхан студент кезiнде қайтқан, ҧрпақ жоқ. 

Мҧқаметқалидан - Қалихан, Бҽтима, Темiрхан, 

Қазихан, Рахима, Асылхан, Сапура. 

Сҧлтаннан – Қымбат, Аманкелдi, Амантай, 

Бахтияр. 

Қымбаттан – Руслан, Бақыт, Жеңiс. 

Аманкелдiден – Руслан 1982 жылғы – 24те, Жанна 

– 1987 жылғы – 19да. 

Мырзайдан – Балшекер, Бҽлҽпай, Ҽнуар, 

Имантай, Балжан, Айжан, Айтжан. 

Ҽнуардан – Асқар, Асылбек. Асқардан – 

Жҧлдыз. 

Имантайдан – Азамат, Ғалия. 

Жансақалдың iнiсi. 

Бисақалдан – Шолжақай, Қҧдабай. 
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Шолжақайдан – Қази, Қари. Қазидан – Қағи, 

Жамақ. Қаридан – Қабдiреш. Жамақтан – Ерсiн, 

Ерғали, Еркiн, Ерболат, Жанболат, Тҽттiмбет, Ҽсет, 

Аманжол, Айсҧлу, Ақмарал, Ақдидар. 

Ерсiннен – Асқар, Асқат, Ғазизат, Ҽсел, 

Мерхат. 

Ерғалидан – Ерлан, Ақбидай, Айгҥл, Роза. 

Еркiннен - Ҽсемгҥл, Ҽлия. 

Ерболаттан – Айнагҥл, Ҧмсын, Гҥлсiм, Асан. 

Жанболаттан – Тамерлан. 

Тҽттiмбеттен - Ҽйгерiм, Талғат, Сҧлтан. 

Ҽсеттен – Мейрам. 

Аманжолдан – Тамерлан. 

Айсҧлудан – Бақыт, Нҧрайым. 

Ақмаралдан – Мағжан, Мҽдина. 

Ақдидардан – Ажар, Ержан. 

Қҧдабайдан – Ешмҧқан. Ешмҧқаннан-Шайзат, 

Қуаныш, Кеңес. Кеңес жас бозбала кезiнде қайтыс 

болды, ҧрпақ жоқ. 
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ҒАЛАУЕТДЕН – КҤЛҼМАЙ 

 

Бiз Сҽбит Мҧқановтың «Ҿмiр мектебiнiң» 

бiрiншi кiтабында Ҧмсыннан туған Кҥлҽмайдың 

1913 жылы 8 жасында Торсан атасының ҥйiнен 

Қызылағаштағы шешесiне қызыл жiбек орамалға 

алтын сақина тҥйiп берiп жiбергенiн оқыдық. 

Жылдар жылжып ҿтiп жатты. Ҧмсын да 

дҥниеден ҿттi. Кҥлҽмай ҿсiп бой жеткен кҿркем 

сҧлу қыз болды. Аталған бiрiншi кiтапта Мҽшiк сол 

7-8 жастағы Кҥлҽмайды: «Кескiн-кейпi Ҧмсынның 

аузынан тҥсiп қалған, ҽттең мҧрны ғана Бҽкенге 

тартып кертештеу келген, ҽйтпесе, қҧйып қойған 

Ҧмсын!» – демейтiн бе едi. Ендi сол Кҥлҽмай бой 

жеткен сайын сҧлулана тҥстi. Оны кҿрген талай 

жiгiттер қызықты. 

Ақыры Кҥлҽмайды Есiлбай қажының баласы 

Ғалауетден алады. Бҧл туралы бiз тағы Сҽбеңнiң 

«Ҿмiр мектебiнен» бiлемiз. Осы романының 2-шi 

кiтабында Сҽбең былай дейдi: «Атақты байдың 

баласы ҽрi саудагер, ҽрi алашордашыл Ғалауетден 

Мҽмеков Преснов болысында следователь екен. 

Жасы отыздан асқанша ҥйленбеген бҧл жiгiттiң 

кҿзi бiзге белгiлi Торсанның Бҽкен атты баласының 

Кҥлҽмай дейтiн сҧлу қызына тҥседi. Ол қызда 

Мақыштың Есмағамбетi дейтiн байдың да кҿңiлi 

болады, бiрақ оның ҥйiнде бiрi қазақ, бiрi татар екi 

ҽйелi бар. Кҥлҽмайды солардың ҥстiне алмақ. 

Торсан тҧқымы екiге жарылады: бiр жағы 

Ғалауетденге, екiншi жағы Есмағамбетке бермек 

болады. Осы талас ҧлғаяды, бiрақ ерiк қызға 
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тигенде, ол бойдақ жiгiттi қалап, Ғалауетден қалың 

малына 80 жылқы бередi де ҥйленедi». Бҧл оқиға 

1920-21 жылдарда болса керек. 

Ал Бҽкеннiң Рахима деген ҽйелiнен 1929 

жылы туған қазiр Алматы қаласында тҧратын 

баласы Сҥният ҿзiнiң «Ҿмiр дариясының ащы 

тамырлары» – деген естелiгiнде мынадай деректер 

келтiредi: 

-Жездем мен Кҥлҽмай апамның ҿзара 

қатынастары тiптi ерекше едi. Кҿршiлер аңыз 

қылып айтып жҥретiн. Ҿмiрiнде жездем апама 

қатты сҿз тҥгiлi, ала кҿзiмен қараған емес. 

«Соншама не кҿрдiң Кҥлҽмайда?» дегенде кҥлiп 

«5-6 жылдың iшiнде тҿрт ҧл сҥйдiм», - дейтiн. 

Кҥлҽмай апамның шешесi – Ҧмсын, 

Жансақалҧлы Жҥсiптiң қызы, Есiл бойындағы 

Самай руынан. Египет мемлекетiнiң Александрия 

қаласында 5 жыл Ислам медресесiнде оқыған. 

Адамның ақылы, еске алып, сақтауда қызық 

уақыттары болады. Ҽкемнiң аузынан бiр-ақ рет бiр 

шумақ ҿлең естiдiм. Домбыра тартып отырып: 

 

Уат тура, Уа, Зайтуни лағыл шашың 

Жҧмақта Дауақия iшкен асың. 

Оралдың кҿзi ҿткiр ақиығы – 

Отыз қҧл, 40 кҽнизҽк – сенiң басың… 

 

Бҧл не? – деп сҧрағанымда, «Шешең 

Ҧмсынның жазғаны едi» дедi де, домбыраны қоя 

салды. М.Ҽуезовтың «Ақан мен Зайра» пьесасында 

Торсан ауылында қазақ ҿнерiнiң игi жақсылары: 

190 



Ақан серi, Бiржан сал, Ҥкiлi Ыбырай, Нҧржан 

ақын, т.б. айлап жатып дем алып той-думандар 

ҿткiзетiндiгi кҿрсетiлген. Сонда Торсан байдың бес 

ҧлының арасындағы жалғыз қыз Айшаның қонағы 

– Зайра («Ҧмсын»). Мҧқаң ҿзi пьесаға 

тҥсiнiктемелерiнде «Ҧмсынның атын ҽдейi Зайра 

деп атадым, ҽдемi естiлуi ҥшiн» дейдi. Ҧмсын араб 

тiлiнде Ақанмен айтысқанында, ақын жеңiлiп 

қалады екен. Ҧмсын шешемiз ауырып, ҽкем 

ауылына апарып тастағаннан соң Кҥлҽмай Торсан 

байдың бауырында ҿседi. Соңғы жылдарда ҽкемдi 

атымен атайтын едi. Бай Кҥлҽмайды жас кезiнде 

атақты бай Мақыштың Есмағамбетiне атастырады. 

Бертiн келе ауылға Омбыда оқып, семинария 

бiтiрiп,µ² арғы аталас Мҽмектiң Есiлбай қажы 

баласы Ғалауетден келедi. Кҥлҽмайды кҿрген ол, 

ғашық болып, ҽкеме жалынады. Бiр естiгенiмде 

«аяғыма жығылып жылады ғой» деп едi. Сонымен 

ҽкем байдың уҽдесiне қарамай қызын Ғалауетденге 

бередi. Талай жыл ауылда жесiр дауы болып, 

Торсанның талай мал-мҥлкi iздеушiлерге кетедi. 

Сҽбең айтушы едi: «Торсанды экономика жағынан 

жҧтатқан сенiң ҽкең – Бҽкен. Ол кiсi жасында кҿп 

бозбалашылық қҧрды, кҿп қатын алды,µ³ бiр 

қҧдаларға «Ҧрын» барған соң кҿтерем болып, атқа 

мiне алмай, бай пҽуескесiн жiберiп ҥйiне қайтарып 

едi. «Арамызды аяққа бастың» деушiлер айлап 

Торсан ҥйiнде жататын, оларға кҥнде қой сойып 

қонақасы берiледi. Сондағы даулайтындары – бiр 

сақина, не кiлем. «Бай сҥйiктi жалғыз ерке қызы 

Айшаны тоқалдыққа беруге мҽжбҥр болады». 
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Ендi осы Ғалауетден кiм едi, соған толығырақ 

тоқталайық. Ғалауетден Мҽмеков 1891 жылы 

бҧрынғы Ақмола облысы Петропавл уезiнiң 

Аққусақ болысындағы № 3 ауылда (қазiргi Жамбыл 

ауданында) туған. Сҽбит Мҧқановтың айтуынша, 

Жансары Уақтың бiр атасы Жамантымақ. 

Ғалауеттендер осы Жамантымақтан тарайды. 

Ғалауетденнiң алтыншы атасы Тоқай. Тоқайдан – 

Тҥгел. Тҥгелден – Тотау. Тотаудан – Жайықбай. 

Жайықбайдан – Мҽмек. Мҽмекте тҿрт бала 

болыпты: Елеуке, Есiлбай, Елемес, Естемес. 

Бҧлардың бҽрiне де мыңдап мал бiткен, ҽрi бҽрi де 

саудамен айналысқан. 

Есiлбайда ҥш бала болған: Ғабдырахман, 

Жҥсiп, Ғалауетден. Ғалауетден ҽуелi ауыл 

молласынан мҧсылманша оқып хат танып, соңынан 

Пресногорьковтегi жоғары бастауыш мектептi (7 

жылдық) орыс тiлiнде оқып бiтiредi. 1916 жылдың 

кҥзiнде Ғалауетден соңғы класта оқып жҥргенде 

бҧл мектептiң 4-шi класына Баймағамбет Iзтҿлин 

келiп оқуға тҥседi. Олар жиi кездесiп ҽр тҥрлi 

тақырыпта, ҽсiресе, оқу жҽне ҽдебиет мҽселелерi 

бойынша ҽңгiмелесiп жҥредi. Мысалы, қазақтың 

ҧлы ақыны Абай туралы Баймағамбет алғаш 

Ғалауетденнен естiп бiледi. Осы мектепте оқып 

жҥрiп Ғалауетден Ғабдолла Тоқаевтың, Абайдың 

ҿлеңдерiмен танысады. Пушкиннiң, Лермонтовтың, 

Крыловтың, Лев Толстойдың шығармаларын 

оқиды. Ол ҿз ана тiлiмен қатар орыс, татар тiлдерiн 

де жақсы бiлген. 
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Ғалауетден осы мектепте оқып жҥргеннiң 

ҿзiнде туған халқының жағдайын басқа 

халықтармен салыстырып, ҿз халқының артта 

қалғанына назаланады. Қайтсек қазақ халқы iлгерi 

басып, басқалар мен теңелер екен деген ойға 

қалады. Сҿйтiп, қазақтың тҧңғыш журналы 

«Айқаптың» 1911 жылғы № 5 санында «Бiздiң 

қазақ баласына не қылғанда басқа жҧрттарға 

теңелуi туралы бiраз кеңес» деген мақаласын 

жариялайды. Сол мақаладан ҥзiндi келтiрейiн: 

«Бiздiң қазақ халқы Россияда болған инородец 

яғни жат жҧрттардың (орыс еместердiң) арасында 

ғылым жағынан тҿмен халық болып есептеледi. 

Ҽншейiн жер-судың арқасында кҥн кҿрiп, ойын-

тойға мҽз болып жҥрiп жатыр. 

Бҧл кҥндерде бiзден басқа халықтар бҽрi де 

оянып, не нҽрсе ҿзiне пайдалы, не нҽрсе зиянды, 

соның себебiне кiрiсiп, пайдалы жағын ҧстап, 

зиянды жағынан безiп жатыр. Бiздiң қазақ ҿз 

қызығында жҥр. 

…Кҽнеки, бiздiң қазақ жер-судан айрылып 

қалса, не кҥн кҿрмекшi? Соның ҥшiн ҽркiмге 

керектi, керексiздi бiлу керек. Яғни керектi, 

керексiздi бiле қоюға бiздiң жҧртта қҧрал жоқ. Бiз 

алдымен сол қҧралға жабысуымыз керек. Ол қҧрал-

ғылым, бiлiм. Пайдаға жабыстырып, зияннан 

қашыруға себеп болған сол ғылымды келетҧғын 

заманда ҿзiмiзге қҧрал қылуға бiр жол бар. Ол жол 

– шамамыз келгенiмiз балаларымызды қолын 

жеткiзiп оқыту керек. Сол оқу, бiлiм қҧралыменен 
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қҧралданған соң ешкiм ҥйретпей-ақ ҿз бағдарын 

бiледi». 

Пресногорьков мектебiн 1917 жылы жазда 

бiтiрiп, Ғалауетден сол жылы кҥзде Троицк 

қаласындағы мҧғалiмдер даярлайтын мҧсылман 

медресесiне оқуға тҥседi. Бiрақ азамат соғысының 

салдарынан медресе жабылады да, ол оқуын аяқтай 

алмайды. Азамат соғысы кезiнде аз уақыт саудамен 

айналысады. Осы кезде ол Қарқаралы қаласында 

Алашорда ҥкiметiнiң басшысы Ҽлихан 

Бҿкейхановтың алашордашыл жастармен ҿткiзген 

мҽслихатына қатысады. 

1921 жылғы шаруалар мен ақ гвардияшылар 

кҿтерiлiсi кезiнде бҧрын Пресногорьковкадағы 

мектепте Ғалауетденмен бiрге оқыған жас ақын 

Баймағамбет Iзтҿлиннiң Қызылжар қаласында 

ерлiкпен қаза тапқаны белгiлi. Осы қыршын жас 

ақынның ҿлiмiне байланысты Ғалауетден ол 

туралы мақала жазған. 

Соңғы жылдары Ғалауетденнiң тҽлiм тҽрбие, 

оқуға ынталық ҿзiнiң педагогикалық тҽжрибелерi 

туралы мақалалары ескi газет-журналдардан 

табылуда. Олардың кейбiреулерi 1989 жылы 

«Мҽдениет жҽне тҧрмыс»журналында жарияланды. 

Ҽлдеде ҽзiрше кездеспеген мақалалары болуы 

мҥмкiн. Сондықтан ҽлi де iздеу, зерттеу қажет. 

Ғалауетден Кҥлҽмайға ҥйленгеннен кейiн 1922 

жылғы қараша айында Қызылжар қаласында 

ашылған қазақ педагогикалық техникумына 

алғашқылардың бiрi болып мҧғалiмдiк қызметке 

орналасады. Онда ол орыс тiлi жҽне жаратылыста-
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ну пҽндерiнен сабақ бередi. Қазпедтехникумда 

онымен бiрге Жҧмағали Тiлеулин, Жанҧзақ 

Жҽнiбеков, Бiрмағамбет Айбасов, Мҧхамеджан 

Бейсенов, Ғали Кемелов, Садуақас Жандосов, 

Бейiмбет Ержанов, Хайретдин Болғанбаев, Сабыр 

Айтхожин сияқты ҽрiптестерi сабақ бередi. Бҧл 

кезде ол отбасымен қаладағы Ямская (қазiргi 

М.Ҽуезов) кҿшесiнiң № 29 ҥйiнде тҧрады. 

Ғалауетден сонымен қатар педтехникумның 

жанындағы мҧғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру курсында 

да сабақ бередi. Сол кезде де педсоветтiң жҽне 

курстiк советтiң протоколдары орыс тiлiнде 

жазылады екен. Мiне, сол протоколдарды орыс 

тiлiне жетiк Ғалауетден Мҽмеков ҥнемi хатшы 

ретiнде жазып отырады екен. Оның қолымен 

жазылған 1923-1926 жылдардағы протоколдар 

Солтҥстiк Қазақстан облыстық мҧрағатында 

сақтаулы (Қор 1074, тiзiм-1, iс-1). 

Бҧған қоса ол қазақтардың 1916 жылғы ҧлт-

азаттық кҿтерiлiсiнiң тарихы туралы материалдар 

жинап, зерттеу ҥшiн қҧрылған комиссияның да 

белдi мҥшесi болды. Бҧл туралы сол кездегi 

Ақмола губерниялық «Степная звезда» газетiнiң 

1926 жылғы 16 шiлдедегi № 104 санындағы: 

«В комиссии по собиранию и изучению 

материалов по истории казахского восстания в 

1916 году» деген мақалада былай делiнген: «Состав 

комиссии: В комиссии работают товарищи 

Жанибеков, Болганбаев, Тлеулин, Мамеков. Что 

сделано. Установлена связь с уездами. Выявлена 

возможность использования архивных материалов 
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Омского окружного архива. Завербованы коррес-

понденты из числа курсантов русского и казахского 

педтехникумов и учителей, прибывших на летние 

учительские курсы. По настоящее время в 

комиссию поступило одно воспоминание, 4 копии 

важных документов на русском языке, 7 

фотоснимков. На казахском языке материалов 

собрано значительно больше. Часть из этих 

материалов опубликовано в печати, другая же 

часть будет опубликована в ближайшее время… 

Все это делалось в связи с 10-летием со времени 

восстания 1916 года». 

Ғалауетденнiң осындай қызмет iстеуiне жан-

жары Кҥлҽмайдың оған ҥй iшiнде қолайлы жағдай 

жасауы да кҿп кҿмегiн тигiзгенi анық. 

1927 жылы Ф.И.Голощекиннiң «Кiшi октябрi» 

белең алып, байларды қыса бастаған кезде, 

кҽмпеске (тҽркiлеу) болатынын кҥнi бҧрын бiлген 

Ғалауетден Пресногорьков маңындағы барлық 

туыстарын жинап осы кҥнгi Қостанай облысына 

қарасты Троебратное селосының маңына апарып 

қоныстандырады. Бҧл туралы Қабдолла Кҿпеев 

деген азамат ҿлеңмен былай деп қҧттықтапты: 

 

Алабҧға кҿл аты, 

Жамантымақ ел аты. 

Ғалауетден басшысы 

Жiгiттiң теңдес болаты. 

 

Ойы жарық, дҿңi қау 

Орнықтың ба аман-сау? 
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Қҧтты болсын қонысың 

Задымыз Уақ, бауыр-ау! 

 

1927-1928жж. байларды кҽмпескелегенде, олар 

бытырап «iш жаққа» (Ресейге) кҿшiп кетедi. Осы 

кезде Ғалауетден де отбасымен ҽр жерге бiр 

қоныстап қашып жҥредi. 

Осылай қашып орын ауыстырып 1931-1934 

жылдары ол отбасымен Қырғызстанның Фрунзе 

(қазiргi Бiшкек) қаласында тҧрады. 1935 жылы 

Степняк қаласынан 80 шақырым қашықтықтағы 

Қарағаш деген алтын ҿндiретiн жерге барып 

паналайды. Алайда ол жерде де НКВД адамдары 

iзiне тҥскесiн 1936 жылы Омбы облысының 

Тюқала ауданындағы Алғабас колхозына барып 

тҧрады. Онда да кҿп тҧрақтай алмай, сол аудандағы 

№ 363-шi Қошкҿл совхозының орталығына кҿшiп 

келiп, сондағы қазақ артелiне бригадир болып 

орналасады. 

НКВД-ның адамдары оны осы жерде 1937 

жылғы қазан айының 25-i кҥнi тҧтқындайды. Ҥйде 

тiнту жҥргiзiп барлық қҧжаттарын алып кетедi. 

Оны алдымен Тюкала қаласының тҥрмесiне қамап, 

кейiн Омбының тҥрмесiне этаппен жiбередi. 

Тексерiс барысында Ғалауетденнiң туған жерiнен 

ол туралы анықтамалар сҧратып алдырады. 

Солтҥстiк Қазақстан облысы Преснов аудандық 

iшкi iстер бҿлiмi 1937 жылғы 10 желтоқсанда Омбы 

облыстық iшкi iстер бҿлiмiнiң сҧрағына мынадай 

жауап берiптi: 
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«При этом на ваш № 13-272 от 23 ноября 

1937г. сообщаем, что запрашиваемый Вами 

гражданин Мамеков Галауетден по социальному 

положению бай, в 1929г. был раскулачен и лишен 

права голоса. Алашордынец. 

Начальник Пресновского РО НКВД лейтенант 

ГО Фролов. 

Пом. О/уп. Сержант ГО Турсунбеков». 

 

Ақыры тергеудi аяқтағаннан кейiн 1938 жылғы 

4 наурызда Омбы облыстық iшкi iстер халық 

комиссариаты басқармасының жанындағы ҥштiк 

контрреволюциялық-ҧлтшылдық ҧйымға мҥше 

болды деп айыптап Мҽмеков Ғалауетдендi ату 

жазасына кестi. 7 наурыз кҥнi қаулы iске 

асырылды. 

Артында 34 жастағы жан-жары Кҥлҽмай мен 

ҽлi кҽмелетке толмаған 4 баласы қалды. Олардың 

ең ҥлкенi Кҽмелбек 14 жаста, кенжесi Нариманбек 

9 жаста едi. 

Ғалауетден Тюкала тҥрмесiнде жатқанда ҿз 

тағдырын жҽне отбасының жағдайын ойлап ҧзақ 

ҿлең жазыпты. Соны қаусап тҥскен тiстерiмен бiрге 

шҥберекке орап ҥйден барған Кҥлҽмайға 

қоршаудың сыртына лақтырыпты. Сол ҧзақ 

ҿлеңнiң кейбiр шумақтары мынау: 

 

Шығып ем Қызылжардан тҧрмыс айдап, 

Жығылдым Тюкалада атым тайлап. 

Миымның тҥпкiрiнде жҥйрiк қиял, 

Зарлайды кҥнi-тҥнi ҿмiрдi ойлап. 
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Жоқ едi-ау қиянатым ағайынға, 

Мҥлтiксiз кҿпке жағу қиын сауда. 

Кiнҽмдi ҿзiм iздеп таба алмаймын – 

Ҽйтеуiр оралдым ғой шынжыр торға. 

 

Бҽйгеге тiгiлiптi басым, арым, 

Артымда, ҽттең, қалды-ау балаларым. 

Толқыны қу ҿмiрдiң қуып кетсе 

Не болар кҿрген кҥнiң, қарақтарым? 

 

Лаж жоқ басқа тҥссе кҿну керек, 

Қҧрыштай болат-темiр болу керек. 

Бҧл сҿздi қатын, балам, саған айтам, 

Белiңдi тҽуекелге буу керек. 

 

Кҿңiлге демеу болар сонда ағайын, 

Аңсаған қосылам деп ҽр жыл сайын. 

Артыма тҿрт баламды кеттiм тастап 

Аржағын тҥсiндiрiп не қылайын? 

 

Кҿп ойлап бала қамын жемедiм бе? 

Ыстыққа, суыққа да кҿнбедiм бе? 

Сҧм ҿмiр еңбегiмдi жандырмады, 

Оған да мен кiнҽлi дегенiң бе? 

 

Кiнҽм жоқ, менiң берер ақылым сол, 

Қолыңа айыр ҧстап шаруа бол. 

Ойланып, еркелiктiң бҽрiн тастап 

Бiрiгiп ағайынмен кҥнiңдi кҿр. 
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Тағы да бiр-екi сҿз, балаларым, 

Ренжiтпе жарым кҿңiл аналарың. 

Оқудан Нариманды жҽне айырма 

Сендерге бҧл аманат-тапсырғаным. 

 

Тартпаса, кiм бiледi тҧрмыс зарын? 

Қолыңнан ерiк кетiп мерт боларын. 

Мезгiлсiз сҥрiндiрдiң жеткен шақта 

Жол тауып жҥрегiне ҧрпақтардың. 

 

Келмейдi ақындыққа менiң шамам 

Ҽшейiн қамықаннан мен зарланам. 

Кез болдым 47-мде бҧл сапарға 

Аяғы осы екен тамамдаған. 

 

Зер салып қарасақ, бҧл ҿлеңiнде автор ҿз 

жайынан гҿрi артында қалып бара жатқан жан-

жары мен балалары туралы кҿп ойлаған. Ол 

ағайындарына да ҿзiнiң отбасын тапсырып, ой-

арманын бiлдiредi. Ҿзiнiң кiнҽсiз торға тҥскенiне 

қынжылады. 

Жан-жарынан айрылған 30 дан жаңа асқан 

Кҥлҽмай Бҽкенқызы жолдасының аманатын 

орындап, балаларын жҥдетпей тҽрбиелеп ҿсiрдi. 

Ҽрине, қиыншылықтар да болды. Дегенмен 

«Орнында бар оңалар» дегендей, ҧлдары ҿсiп 

ҽрқайсысы ҿз отбастарын қҧрды. Немерелер де 

дҥниеге келдi. Қҧдайға шҥкiр, балалары да ҽке 

аманатын орындап, шешесiн ренжiткен жоқ. Сонда 

да Кҥлҽмайдың ойынан сҥйген жары бiр кеткен 

емес. Алғашқы жылдары оның есiмiн де атауға 
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қорықты, iштен тынып жҥредi. Тек ХХ съезден 

кейiнгi «жылмық» кезiнде Ғалауетденнiң бiр 

хабарын бiлу ҥшiн жағалай арызданды. Ақыры, 

1958 жылғы 28-шi қарашада Омбы облыстық 

прокуратурасынан мынадай хат келдi: 

«Тюменьская область Маслянский район 

Усольский п/с. 

Гражданке Мамековой Куламай. 

 

Ваше заявление прокуратурой Омской области 

рассмотрено. По делу, которому Ваш муж 

арестован в 1937г., Прокурором области принесен 

протест и вместе с делом направлен в Омский 

областной суд, откуда Вы получите ответ о 

результатах рассмотрения дела и вашего заявления. 

Пом.обл. Прокуратуры юрист 2-го класса 

Родионцев». 

 

Айтқандай-ақ, сол жылғы 26-желтоқсанда 

Омбы облыстық сотынан мынадай анықтама келдi: 

 

«Справка. 

Дело по обвинению Мамекова Галауетдена 

Еселбаевича пересмотрено Президиумом Омского 

областного суда 12 декабря 1958г. Постановление 

Тройки УНКВД по Омской области от 4-го марта 

1938г. в отношении Мамекова Г.Е. отменено и на 

основании ст.4.п.5 УПК РСФСР делопроизводст-

вом прекращено за отсутствием состава преступле-

ния. 

Зам.Председателя облсуда Лонин». 
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Сҿйтiп Кҥлҽмай Бҽкенқызы сҥйген жарының 

ақталғанын ол атылғаннан кейiн 16 жыл ҿткенде 

естiп бiлiп, Уһ! - деп бiр тиышталды-ау. Кҥлҽмай 

апамыз тҿрт ҧлын да ҥйлендiрiп, келiн ҧстап, 

немере сҥйiп, олардың бiраз қызығын кҿрдi. Ол 85 

жасқа келiп, 1989 жылы қазан айында Тҥмен 

облысының Александровка қаласында қайтыс 

болды. Балалары мен немерелерi сҥйiктi анасын, 

ҽжесiн таза арулап, сол облыстағы қазан 

ауданының Ильинка селосынан 25 шақырымдай 

жердегi Самай зиратына жерледi. 

Кҥлҽмҽйдiң iнiсi Сҥният Бҽкен ҧлы ҿзiнiң 

естелiгiнде былай деп жазады: «Кҥлҽмай апам ҽкем 

сияқты ҧзын бойлы, аққҧба, қыр мҧрын, ҥлкен 

кҿздi – кҿркем ҽйел едi. Сҿйткен апам осыдан 10 

жыл шамасында Тҥмен облысындағы Александров-

ка қаласында қолымды ҧстап отырып қайтыс 

болды. Мен келгенде ҽл ҥстiнде жатқан апам 

«Бауырым келдi, мiне, бҧл менiң бауырым» деп 

қолымды ҧстады. Кҿп ҧзамай қолы суып, жан 

тапсырды».Мiне, бҧл Кҥлҽмайдың бауырмалдығын 

кҿрсетедi. 

Ал Ғалауетденнiң екiншi ҧлы Сейiлбектiң 

жҧбайы он баланың анасы, қазiр Қызылжар қала-

сында тҧратын «Ардақты ана» Мҽуа сол балаларды 

тҽрбиелеп ҿсiруде қайын енесi Кҥлҽмайдың еңбегi 

зор болғанын, сондықтан ҿзi ешқандай қиыншы-

лық кҿрмегенiн айтып отырады. Сонымен бiрге ол 

енесiнiң ҿзiне деп кҿп нҽрсенi ҥйреткенiн, отбасы-

ның тiрегi болғанын еске алады. Балалары мен 

немерелерi де ол кiсiнi ешқашан ренжiтпей, 
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ҽрдайым сыйлап отырған. Кҥлҽмай енесi осы 

Сейiлбек пен Мҽуаның отбасында соңғы кҥндерiне 

дейiн бiрге болады. Бҧлар сҥйiктi аналарын соңғы 

сапарға ҿз қолдарынан шығарып салады. 

Ғалауетден мен Кҥлҽмайдан тҿрт ҧл:Қамалбек, 

Сейiлбек, Мҧратбек, Нариманбек ер жетiп, 

ҽрқайсысы жеке отау қҧрады. Ҥлкен ҧлы Қамалбек 

Омбы қаласында педучилище бiтiрiп, сол аталған 

Тюкала ауданындағы Алғабас колхозында мҧғалiм 

болады.60-шы жылдары Петропавл педаго-гикалық 

институтын сырттай оқып бiтiрiп, қазiргi Аққайың 

ауданындағы Камышловка сегiзжылдық мектебiнде 

кҿп жыл оқытушы, ҽрi сол мектептiң директоры 

болып iстейдi. Жолдасы Қашима Сабырқызы екеуi 

9 бала тҽрбиелеп ҿсiредi. Олардың бҽрi дерлiк 

жоғары бiлiмдi. Ҽр салада қызмет атқарады. 

Сейiлбек пен Мҽуа он бала тҽрбиелеп ҿсiрдi. 

Олардың бесеуi жоғары бiлiмдi. Сейiлбек балалары 

да ҽр салада қызметте. 

Мҧратбек пен Сҽбира Бексҧлтанқызы да 9 

бала тҽрбиелеп ҿсiрген. Олардың да кҿпшiлiгi 

жоғары бiлiмдi қызметкерлер. 

Нариманбек пен жолдасы Дҽмелi Нағашбай-

қызы Халима атты қыз тҽрбиелеп ҿсiрдi. Ол 

Петропавл пединститутын бiтiрген. Қазiр жолдасы 

Аманкелдi Бiркенҧлымен Сургутте тҧрады. Нари-

манбектiң ҿзi де Омбы педучилищесiн, Петропавл 

пединститутын бiтiрген.Кҿп жылдар бойы мҧғалiм, 

завуч, мектеп директоры болып iстедi. 
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Осылай Ғалауетденнiң балалары ҽкесi мен 

шешесiнiң армандарын ақтады. Қазiр ағайынды 

тҿртеуi де ҿмiрде жоқ. Ендi бҧлардың балалары 

жҽне балаларының балалары ҿмiр жолын жалғас-

тыруда. Сҿйтiп, Ғалауетден мен Кҥлҽмайдан қазiргi 

кезде отызға жуық немере, қырықтан аса шҿбере 

ҿмiр сҥруде. Ҧрпақ жалғасуда. Олардың бҽрi де 

атасы мен ҽжесiн ҽрқашан естерiне алып отырады. 

Бҧлардың кҿпшiлiгi, ҽрине Кҥлҽмай ҽжесiнiң 

шешесi Ҧмсын сҧлу Жҧсыпқызын бiлмейдi. Ендi 

осы кiтаптан оқып бiлер деген ҥмiттемiн. 
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ТҤЙIН 

 

Мiне, осылай ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ 

ғасырдың басында ҿмiр сҥрген қазақтың бiр сҧлу, 

ҽрi ғалым қызы Ҧмсын апамыз ҿзiнiң мол бiлiмiн 

iске асыра алмай, ҿз сҥйгенiне қосыла алмай, сол 

заманның зорлықшыл қыспағында жылай-жылай 

ҿмiрден ҿттi. 

Оның артында қалған қызы Кҥлҽмай ҿз 

сҥйгенiне қосылып 15-16 жылдай бақытты ҿмiр 

сҥргенмен, 1937 жылғы қуғын-сҥргiн кезiнде 

«халық жауы» болып атылып кеткен жан-жарынан 

айрылып бiраз қиыншылық кҿрдi. Дегенмен 4 ҧлын 

тҽрбиелеп ҿсiрiп, кейiн олардың қызығын кҿрiп, 

балаларымен, немерелерiнiң алдында қартайған 

шағында дҥние салды. 

Қазiргi кезде Ҧмсынның туған iнiсi Тiлемiстiң 

немерелерi мен шҿберелрi, Кҥлҽмайдың немерелерi 

мен шҿберелерi бар. Олар апаларын, ҽжелерiн 

бiлiп, ҽрдайым естерiнде ҧстауға тиiс. 

Лайым солай болғай. 
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ТҤСIНIКТЕМЕЛЕР 

 

1. Торсан Тiлемiсҧлының руы Шайгҿз Уақ. 

Атасы Сапақ. Сапақтан – Тiлемiс. Тiлемiстен – 

Торсан. Торсан туралы Сҽбит Мҧқановтың «Ҿмiр 

мектебiн-де», Ғабит Мҥсiреповтың «Ҧлпан» 

повестiнде жазылған. Торсан ҽйгiлi Есенейдiң 

қызына ҥйленiп, Есенейдiң бар байлығына ие 

болады. Кҿп жыл болыс болады. Оның балалары: 

Шақан, Шери, Арап, Бҽкен, Қази, Айша. Кезiнде 

Шақан мен Шери де болыс болыпты. Қази Омбыда 

Алаш-Орда партиясының мҥшесi болған. 

Шақанның Мағауия деген баласы 1942ж. Қайтқан. 

Шериден – Хамит, Рақым, Қажымхан, Мҧрат, 

Меткiр. Хамиттан – Мағауия. Одан – Диас. 

Қажымханнан – Сансызбай, Кенесары. Кенесары-

дан – Саян, Азамат. Мҧраттан – Марат, Жанат, 

Қанат. Мараттан – Ерлан. 

Араптан - Ҽнуарбек. Одан – Тҿлеген, одан – 

Қаршыға, Бҥркiт. Қаршығадан – Асқар. 

Бҽкеннен – Кҥлҽмай, Билал, Еслҽмбек, Суньят. 

Билалдан– Арыстанбек, одан– Торсан. Еслҽмбектен 

– Мағауия. Суньяттан- Ҽнуар. Одан– Асқар, Арқат. 

Қази азамат соғысы кезiнде қаза тапқан. 

Ғабит Мҥсiреповтың жазуы бойынша, Торсан 

ҿзi 1920 жылы қайтыс болған. Торсанның бiр 

қылығына ыза болған Шақан одан бҧрын ҿзiн-ҿзi 

жарып ҿлген. Кеңес ҥкiметi орнап, қудалай 

бастаған кезде Торсанның басқа балалары Ресейге 

кҿшiп кеткен. Қазiргi кезде кҿпшiлiгiнiң ҧрпақтары 
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ҽлi Ресейде тҧрады. Тек Суньят Бҽкен баласы ғана 

Алматыда тҧрып жатыр. 

2. «Кҿк кҿз Ыбыш». 

Ыбыш Иманбекҧлы Жалтыр ауылынан Толы-

бай атасының жетiншi ҧрпағы. 20-30 жылдары 

белсендiлер қатарында ауылнай, колхоз председа-

телi болған. 40-шы жылдары парторг болған қарт 

коммунист. Одан ҧрпақ қалған жоқ. Iнiсi Самҧрат-

тың Бағиза деген қызынан туған жиендерi бар. 

3. «Есiлбайдың Шҽймергенi». 

Есiлбайдың Шаймерденi-Жанбураның бесiншi 

баласы Қҧттымбеттен тарайды. Қҧттымбеттен – 

Тҥмен. Тҥменнен – Айжарқын. Айжарқыннан – 

Есiлбай. Есiлбайдан – Шаймерден. Шаймерден 

кезiнде шешен би болған кiсi. Жҧсып қажыға 

Жанбҧрадан қосылады. Кезiнде ел арасында билiк 

айтып, дау-дамайды шешiп отырған. Азамат 

соғысы кезiнде бiреулер (сiрҽ қызылдар болса 

керек) атып кеткен. 

4. «Ағасы Тiлемiс». Бҧл жерде Ғабең қателес-

кен. Тiлемiс Ҧмсынның ағасы емес, тетелес iнiсi. 

5. Клеопатра (бiздiң заманға дейiнгi 69-31жж.) 

Египеттi б.з.д. 51-шi жылдан бастап басқарған. 

Ҽуелi ҿзiнiң iнiсi ҽрi кҥйеуi Птоломей ХIII-шi мен 

бiрге басқарған. Кейiн Юлий Цезарьдiң (47 

жылдан) кҿңiлдес ҽйелi, ол ҿлгеннен кейiн 

Цезарьдан туған баласы болған. 41 жылдан 31 

жылға дейiн Рим қолбасшысы Антонийдiң кҿңiлдес 

ҽйелi болып одан 3 бала кҿрген. Антоний соғыста 

жеңiлiп ҿзiн-ҿзi ҿлтiргеннен кейiн, ҿзi де ҿзiн-ҿзi 

ҿлтiрген. 
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6.Ескендiр – Александр Македонский (356-

323жж.б.з.д.) – Филипп II патшаның баласы. 

Ежелгi заманың ҽйгiлi ҽскери қолбасшыларының 

бiрi. Оның соғыстарында оның ҽскери таланты 

кҿрiндi. 

7.Юлий Цезарь – (13.07.100-15.03.44ж. б.з.д.) – 

Римнiң саяси қайраткерi жҽне ҽйгiлi қолбасшысы. 

8.Помпей (106-48жж. б.з.д.) – Римнiң белгiлi 

қолбасшысы жҽне мемлекет қайраткерi. 

9.Антоний (82-31жж. б.з.д.) – Римнiң саяси 

қайраткерi жҽне қолбасшысы. Цезарьдың жоқтау-

шысы. 36ж. б.з.д. ол Клеопатраға ҥйлендi 31ж. 

Октавианмен соғыста ол жеңiлiп қалды. 

10. «Бҧл Тiлемiс» - Шындығында Тiлемiс ол 

жаққа барған емес. Ғабең ҿзiнiң шығармақшы 

болған кiтабына жоспарлағаны болар: 

11. Ҧмсын Жансақалов Жҥсiптiң қызы (Есiл 

бойындағы Самай) – 1885 жылы туған. Егер бҧл 

датаға сенсек Ҧмсын 1904 жылы Шери алып 

қашқанда 19 жаста ғана болып шығады. Ал Ҧмсын 

ол кезде Александрияда оқуын 1902 жылы бiтiрiп 

келген болатын. Ғабең ҿзi де осы ҥзiндiнiң 

соңында: «Ҧмсын Александрияда 5 жыл оқып 

келген «кҽрi қыз» – дейдi. Жалпы Ҧмсынның туған 

жылын ҽркiм ҽртҥрлi атайды. Дҧрысы – 1878 жыл. 

12. Александрия – Александр Македонский 

iргесiн қалаған қала болған. Оның ҽйгiлi 

кiтапханасы мен маягi талайларды қызықтырған. 

13. «Шойманды жеңген Нҧрғожа Анастастың 

атын бiлмей қалады». – Бҧл жерде сҿз сол кезде 

болыс болған Керейдiң Жанбура атасынан 
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тарайтын Қҧрымбайдың Нҧрғожасы туралы болса, 

керек. 

14. «Ҧмсын 1908 жылы 24-те. 1884 ж. туған, 

1917ж. ҿледi… ағасы Тiлемiс – 1884ж. туып 1963ж. 

қайтыс болған. Ҿрiмшi, зергер, ҧста, киiм тiгедi, 

етiкшi, ақылды, зерек, оқымаған адам». – Тiлемiс 

Ҧмсынның ағасы емес iнiсi. Ол Қызылағаштағы ҿз 

ҽкесiнiң медресесiнде оқыған, сауаты бар жҽне 

орыс тiлiнде бiлген. Шындығында Ҧмсын 1878ж. 

туған. 

15. «Ҧмсынды алғаш айттырған Нҥрке Есiлбай 

баласы.Ҧмсынның ғашықтары Ғалиянҧр, Нҧрғожа» 

- Шындығында Нҥрке Тоқтыбай баласы. Ал 

Есiлбай балалары: Габдрахман, Жҧсып, Ғалаует-

ден. Ғабең қайсысын айтып отырғаны белгiсiз. Ал 

ғашықтары Ғалиянҧр, Нҧрғожаны да бiлмедiк. 

16. (Ақан серi) 1913ж. ҿлдi. Ҧмсын жоқтау 

айтты. 1917ж. қашып келiп Ақан бейiтiне жетiп 

ҿлген. Қатар кҿмiлген. – Бҧл да болмаған. Ғабең 

сiрҽ ҿзiнiң болашақ кiтабында осылай кҿрсеткiсi 

келген болар. 

17. Кҥйеу келдi (Нҥрке Есiлбай қажының 

баласы) – тағы да қате айтылған. 

18. Ақан 1913 жылы 73 жасында қайтыс 

болған. Шындығында Ақан 1913 жылы 70 жасында 

қайтыс болған. 

19. Ҧмсын Торсанның ҥйiнен қашып кеткелi 4 

жыл… 1917 жылы «бостандық, бостандық!» деп ел 

тҥгел айғайлағанда сорлы Ҧмсын кҥзгi қара 

жаңбырда Қызылжарға тартады… - Бҧл да 
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Ғабеңнiң болашақ кiтабына дайындаған жоспары-

ның бiрi болса керек. 

20. Молдахмет Тырбиев – Солтҥстiк Қазақстан 

облыстық халық ақыны. 1882 жылы туып 1957 

жылы қайтыс болған. Ҿзiнiң туған жерiнде Шал 

ақын ауданының Еңбек ауылында жерленген. 

21. Аңшылар кҿлденең Есiлдiң терiскей 

бетiндегi Мерген деген жердегi Жансақал қажының 

ауылының тҧсына келедi.– Автордың Мерген деген 

ауылды қайдан алғаны белгiсiз. Шындығында 

Жансақал қажының ауылы Қызылағаш деген жерде 

болған. 

22. Жансақал Самай Керейдiң Мерген ҽулетi-

нiң жуан, сiңiрлi, iрi байы едi. Бҧл да дҧрыс емес. 

Самай Керейде Мерген деген ҽулет болған емес. Ол 

Самайдың Жанбура ҽулетiне жатады (шежiренi 

қараңыз). 

23. қонақтарды Жансақал қажының бҽйбiшесi 

Ажар, оның келiнi Балтуған, Қойбағардың ҽйелi, 

Ҧмсынның жеңгесi Ҽсем, Жҥсiп қажының кiшi ҧлы 

Тiлемiс қуана қарсы алады. – Мҧнда Жансақал 

қажының бҽйбiшесi Ажар деген қате, оның 

бҽйбiшесi – Шойман. 

24. Есiлдiң мҥлгiген кҿк Тоғайы Ҧмсын екеуiн 

кҿздiнiң кҿзiнен, сҿздiнiң сҿзiнен жасырып бағады 

– қате. Шындығында Жансақалдың Қызылағашы-

нан Есiл ҿзенi 30 шақырым жерде. 

25. Аққҧман, ақ самауырын тҧрса қайнап, 

Шай қҧйса Ҧмсын бала кҿзi жайнап… - 

деген сҿздерден басталған соңғы ҥш шумақ ҿлең 

Ҥкiлi Ыбырайдың «Аңшының ҽнi» ҿлеңiнде жоқ. 
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Сҽбит Мҧқановтың «Ҿсу жолдарымыз» атты 

кiтабында келтiрген мҽтiнiнде де кездеспейдi. 

Автордың қайдан алғаны бiзге мҽлiмсiз. 

26. Бiр жыл ҿткен соң Нҥрке серiнiң бейiтiн 

қҧшақтап Ҧмсын сҧлу да кҿз жҧмады. – Бҧл да 

шындыққа жатпайды. Ҧмсын ҿз ҥйiнде қайтыс 

болып Қызылағаштағы атасы Жансақал зиратына 

жерленген. 

27.«Сҿз арасында Есiлбай қажы мен Жансақал 

қажы бесiк қҧда екенiн бiлдiм, - дедi ҽжем. Ҧмсын 

сҧлуды атастырған Ғалауетден деген баласын 

бiрiншi кҿруiм едi…» - Есiлбай қажы Жансары Уақ 

iшiнде Жамантымақтан тарайды. Есiлбай Мҽмек 

баласы. Есiлбайда ҥш бала болыпты: Ғабдырахман, 

Жҥсiп, Ғалауетден. Сҽбит Мҧқановтың «Ҿмiр 

мектебi» кiтабында айтылғанына қарағанда 

Ғалауетден 1916 жылдың кҥзiнде Пресногорьков 7 

жылдық мектебiнiң соңғы класында оқып жҥрген, 

яғни ол мектептi тек 1917 жылдың мамыр-маусым 

айларында ғана бiтiредi. Жҽне Ғалауетден 1891 

жылы туған, яғни Ҧмсыннан ҽлдеқайда кiшi. Сонда 

Есiлбай мен Жҧсып қажы екеуi қалай бесiк қҧда 

болады? Бҧл жерде Уҽлихан ағамыз қателесiп 

кеткен. 

28. «Басқарып жҥрген Ҧмсынның шешесi 

кiлем тҿсетiп бiздi де бiр шеттен орналастырды». – 

Бҧл кезде Ҧмсынның шешесi жоқ, ол Ҧмсынның 6-

7 жасында қайтыс болған. Шешесi деп отырғаны 

ҽжесi Шойман болар. 

29. «Қойманның қолы палуанның иығына сарт 

ете тҥскенi сол едi, ҧстаса кетiп, бҿрiкше кҿтере 
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алғанда, қара жер қыртысынан сҿгiлiп кете 

жаздады». 

Қойман Шабан баласы Жанбура ҽулетiнен. 

Шабан Кенжетай баласы Ақботадан тараса, 

Жансақал қажы сол Кенжетайдың баласы 

Байботадан тарайды Қойман алып денелi, кҥштi 

адам болыпты. Бiрақ аса кҿп кҥреске тҥсе 

бермеген. Шойман жеңгесi бiр қиыншылық жағдай 

туа қалса, қайным»-деп Қойманды шақырады екен. 

30. «Кҿздiң ҧшында жеке дара келе жатқан 

Самай Толыбай. Шарықбайдың сары аты деген 

естiлдi». 

Шарықбай Торқа Кҿшебеден тарайтын Балтай 

Ҽулетiнен. Балтайдан – Асан. Асаннан – Шарықбай 

туған. Шарықбай кҿбiнесе бай орыстардың 

жылқысын ҧрлаумен айналысқан. Ол ҿзiнiң ҽйгiлi 

сары атын баптап ҿсiрiптi. Оның осы сары аты 

ойын-тойларда болатын бҽйгелерде ылғи алда 

келiп бас бҽйгеге ие болады екен. Шарықбайдың 

ҧрпақтары қазiр Тимирязев ауданындағы 

Дмитриевка селосында тҧрады. 

31. «Торысы Тҧяқбайдың Торы «тҿбел», 

Бергенге қҧдай ҿзi бере берер. 

Жылқысы Кiшi жҥздiң Жағалбайлы 

Туысы Сейiс батыр сыйға берген. 

Тҧяқбай бiр тоғызды айдап алды, 

Болдырған жаман аттар жолда қалды». 

Сейiс батыр Уҽлиханның атасы. 

32. «Баратын қҧдалар да белгiлендi 

Бас болып Шағырай шешен барсын дедi» 

- Шағырай Тҿбетҧлы бҥкiл солтҥстiк ҿңiрге белгiлi 
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ақын ҽрi шешен болған кiсi. Ол осы кҥнгi Жамбыл 

ауданындағы Есперлi ауылында 1838 жылы туып, 

1924 жылы сонда қайтқан. Сол Есперлiдегi 

зиратында жатыр. Басында қҧлпытасы бар. Оның 

ҿлеңдерi мен шешендiк сҿздерi ел iшiнде кҿп тарап, 

казiргi уақытқа жеткен. Руы Бидалы Уақ. 

33. «Қонағы Ҧмсын сҧлу Айкҥн едi 

Шҿбере батыр Ноян келiнi едi». – Айкҥн 

Ноян батырдың (Қыстаубайдың) ҥшiншi ҧрпағы 

Сейс батырдың жҧбайы. Сеис батырдың жҧбайы 

Айкҥн кiшi жҥз Жағалбайлы жағының қызы екен. 

Осы Сеис батырдың баласы Қуаныштан туған 

Уҽлихан оның немересi, осы поэманың авторы. 

Айкҥн – оның ҽжесi. 

34. «Бҽйге атын Алыпқашқа айдатады, 

Сҽскеде ертеңгi кҥн жетiңдер деп, 

Найман ер той бастаған бҧйырады» –  

Алыпқаш Қызылағаштан 70 шақырымдай 

жердегi ҥлкен кҿл. Қазiр ол кҿлдiң жағасында Тың 

игеру кезiнде 1954-1955 жылдары орнаған 

Комсомольское селосы бар (Тимирязев ауданы) 

Найман – Жанбурадан тарайтын Ақботаның 

Шабанының баласы, Қойманның ағасы. Жансақал 

қажының ҽкесi Байбота Ақботаның туған iнiсi. 

Кезiнде Найман ел iшiнде ҿте беделдi ақылды, 

шешен кiсi болыпты. 

35. «Алыпқаш бҽйге аты шыққан жерi, 

Саяағаш, Қызылағаш келер жерi». – 
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Саяағаш – қазiргi «Ынтымақ» ауылының 

қыстауы. Ол кезде бҧл жерде Шабан ҽулетi 

қоныстанып отырған. 

36. «Бҧл кҥнде Торсан болыс толған шағы, 

Ҥш болыс бiр шаңырақтан жанған бағы»- 

Ол кезде Торсан ҿзi жҽне оның екi баласы 

Шақан мен Шери ҥшеуi ҥш болысты басқарып 

тҧрған. 

37. «Арқаның биiне ҽдiл пҽле жауып, 

Қозыбай Семей жаққа жер ауады» – 

Қозыбай Нҽупiлҧлы 1822ж. Қазiргi Солтҥстiк 

Қазақстан облысы Жамбыл ауданындағы 

Благовещенка селосына жақын Маманай ауылында 

туған. Қозыбайдың ҽкесi Нҽупiл батыр атақты Сегiз 

серiнiң туған ағасы. Қозыбай ҽуелi Болотнай 

(Новорыбинка), кейiн Қызылжар медресесiн оқып 

бiтiредi. 1837ж. ҽкесi Нҽупiл, 1838ж. Шешесi 

Балым дҥниеден ҿтедi. 16 жасында жетiм қалған 

Қозыбайды туған нағашысы Бидалы Уақ Есенғҧл 

тҽрбиесiне алады. Қозыбай жасынан алғыр, шешен 

болып ҿседi. Сол кезде ол ҿзiнiң шешендiгiмен, 

тiлiнiң ҿткiрлiгiмен ҥш жҥздiң қазағына мҽлiм 

болады. Жергiлiктi байлар мен болыстардың арам 

қылықтарын сынап, ҽшкерелеп отырады. Сол 

мiнезiн ҧнатпаған Торсан сияқты шонжарлар орыс 

шенеунiктерiмен келiсiп Қозыбай шешендi Семей 

жаққа жер аудартады. Ол жақта ҽйгiлi шешендi 

Абай жҽне оның туыстары жақсы қарсы алады. 

Дегенмен Қозыбай елiн сағынып жҥредi. Кейiн 

Шағырай шешен мен Байеке ақын ҽдейi барып 

Қозыбайды елге қайтарып алып келедi. Туған елiне 
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келген Қозыбай 84 жасында 1906ж. Қайтыс 

болады. 

38. «Жанбура мен Толыбай» – Бҧл екеуi 

Байтеке (Самай) баласы. 

39. «Бармысың, жан аға Шолжақай?» – 

Шолжақай Жансақалдың iнiсi Бисақалдың баласы. 

40. Жанбурадан Қҧдайқҧл. Ал Қҧдайқҧлдан – 

Анай, Қанай, Кенжетай туған. Кенжетай 

балаларының бiреуi – Байсерке. Байбота мен 

Ақбота да Кенжтай балалары. 

41. Ахметжан Нҧртазин – облыс халық ақыны, 

кҿп жыл облысымыздың қазiргi Шал ақын 

ауданында орман шаруашылығының директоры 

болған. 

42. Игiбай Ҽлiбаев – облысқа белгiлi халық 

ақыны, ҽрi майталман ҽншi, кҿп жыл мектепте 

мҧғалiм болған. 

43. Кҽлау Тайжанов – кҿп жыл мектеп 

мҧғалiмi болған жҽне белгiлi ҽншi. 

44. «Тек бай – мырзалардан дҽмдес болғаны 

Шағалақ-Керей Шҽймерден деген кiсiнiң досы 

екен». – Бҧл жерде автор қателескен: Шаймерден 

емес Шынтемiр – Тҧрғын ақынның ҽкесi. 

45. «Кездесiп Ғалауетден Ҧмсын сҧлу 

Сҿйлесiп бiр-бiрiне қатты ҧнады» – қате. 

Ғалауетден Ҧмсыннан ҽлде қайда кiшi. Ғалауетден 

Пресногорьковтегi 7 жылдық мектептi 1917 жылы 

бiтiргенде Ҧмсын қайтыс болады. 

46. «Болыпты соның бiрi Бҽдел қажы…» - 

«Бҽдел қажы» деп ҿзi денсаулығының тҿмендiгiнен 

Меккеге бара алмай сонда баратын бiреуге 
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ақшасын тҿлеп жiберiп, қажылық атақ алған кiсiнi 

атаған. 

47. Абылай Рамазанов қажы. Сол тҧста 

қажылық сапарды ҧйымдастырушы жҽне 

бастаушы. 

48. Гулям Рифат Александриядағы Аль Азһар 

университетiнiң ғалымы. Ҽйелдерге бiлiм берудi 

жақтаған жҽне оны iске асырған адам. 

49. «Цицерон қалың қолмен басып ҿткен, 

Кҿсiлiп Август, Помпей тасып  ҿткен. 

Патшалар бiрiн-бiрi ығыстырып, 

Румнан Юлий Цезарь қолы жеткен». – 

Мҧндағы Цицерон – (106-43жж. бiздiң жыл 

санауымызға дейiнгi) – кезiнде Рим елiнде ҿмiр 

сҥрген ҽйгiлi шешен, саяси қайраткер жҽне 

жазушы. Август Октавиан (б.ж.с.д. 63-14жж.) кҿне 

Рим мемлекетiнiң ҽйгiлi билеушiсi (император). 

Оның ҿлген айы «август» аталған. Помпей (б.з.д. 

106-48жж.) – Рим мемлекетiнiң белгiлi мемлекет 

қайраткерi ҽрi қолбасшысы. Юлий Цезарь (б.з.д. 

100-44жж.) – Рим императоры, қолбасшысы. 

50. «Анау тҧс «қауызы» дейдi Антонийдiң 

Арнайы жас патшаға берген сыйдың 

Сҧлудың падишасы Клеопатра, 

Екеуi махаббатың кешкен кҥйiн» – Рим 

қолбасшысы Антоний Египеттiң патшайымы 

Клеопатра сҧлуға б.з.д. 36 жылы ҥйленген. 31 

жылы Августың ҽскерiнен жеңiлгеннен кейiн екеуi 

де ҿзiн-ҿзi ҿлтiрген. 
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51. «Айбозды боз iнгендей аңыратты» - 

«Айбоз» Бiржан салдың ҽнi. 

52. Бертiн келе ауылға Омбыда оқып, 

семинария бiтiрiп, арғы аталас Мҽмектiң Есiлбай 

қажы баласы Ғалауетден келедi». – Автор 

қателескен. Ғалауетден Омбыда емес Троицк 

қаласындағы мҧсылман медресесiнде оқыған. 

53. Ол кiсi (Бҽкен – Қ.М.) кҿп бозбалашылық 

қҧрды, кҿп қатын алды». – Бҽкен шынында да 3 

ҽйел алған: бiрiншiсi – Ҧмсын. Одан Кҥлҽмай 

туған. Екiншiсi – Жанбҿпе. Одан – Билал, Кҽмаш, 

Еслҽмбек туған. Ҥшiншiсi – Рахима. Одан – 

Суният. 
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