Ағыбайдың " Наркескені''

Таяуда Қазақстан Рес
публикасының
орталық
мемлекеттік мұрағатында1 9 2 2 жылдан бері сақта
лып келе
ж а т қ а н
(ҚРОММ 56 —қор, 1-ті
зімдеме, 42-іс), «тоналған
ел» деген құжат назары
мызды бірден
аударды.
Материалдың соңына көз
жіберіп, Мадьяр (М. Ду
латовтың бүркеншік есі
мі — 3. И.) деген
есімді
оқып
олжа
тапқандай
қуандық.
М. Дулатов,
бұл құжатты 1 9 2 2 жыл
дың тамыз айында жаз
ған, қыркүйектің бірінде
тіркеуге алынған деп ,ша
малаймыз.
ТОНАЛҒАН ЕЛ
Қарқаралы
уезінің
шекаралық болыстары өт
кен жылы және оның ал
дындағы жылы
Ақмола
қаласынан шыққан отряд
тардың
шапқыншылығы
на бірнеше рет душар
болды. Кінәсізден-кінәсіз
таалай жан соққыға жы
ғылды.
Бұл жағдай екі облыс
қа да (Ақмола
облысы
ның Ақмола
қаласына,
Семей облысының, Қарқа
ралы қаласына) белгілі.
Міне жақында тағы да
мынадай бұзақылық жүр
гізілген:
25 маусымда
Ақмола
дан
Қарқаралы
уезінің
Сарыбұлақ болысына 25
адам келді.
Отряд өзде
рін Коммунистік
отряд
пыз деп
атаған. Отряд
тың басшылары
белгілі
Дорешенко, Зайцев және
Колесниковтар
болған.
Олар елден мылтық жи
науды мақсат еткен.
Мі
не, сол отрядтың
Сары
бұлақ болысында не істе
генін, көріңіздер.
5-ші Дүйсен Бектеміров
тің ауылында мылтық
атып,
атып
тастаймын
деп қорқытып
өздеріне
кездескен қазақтарды қы
ран жапқандай
қирата
сабап, өлімші етіп ұрыпсоғып
күдеге
(маяға)
әкеп тыққан.
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Өлімші болып таяқ же
нап олардан
мылтық та
гендер:
уып беруді талап еткен,
Дүйсен Бектеміров,
Ер
өлімші етіп сабап, ұрып,
кебек Дүйсенов, Сәттібек
соққан,..
(бірнеше
сөз
Бектеміров, Құлжан Ама
өшіп
кеткен—3. И,),
нов, Сақатбек Дүйсенов,
Қырып-жоямын деп
қор
Ахмет Бектеміров, Юсуп
қытқан.
бек Аманбаев,
Қазақбай
Осы ауылда
аштыққа
Әлкиев, Жұмахан Сопин,
қарсы
күресетін:
ұйым
Мұстафа Сопин (Сопы —
ның мүшелері Ахмет Әб
Ағыбаи батырдың
бала
діраймовты, Іскендір Тұл
сы),
Әліқұл Сейітқама
қанбековті
(Толқынбеков.
лов,
Іскендір Белгібаев,
болуы да мүмкін—3,. И,)
Жақыпбек Түгелбаев, Ай
олардың кім
екендігін
набай Баймараев, Әбілда
білу үшін
мандаттарын:
Баймараев,
Жақсыбай
сұрағанда тұтқынға алған.
Биғанбаев, Үсен Мұрзан
Барлық әйелдерді зорла
бетов, Түлкібай Құлтанов.
ған. Б ұ л
ауылдан 20
Бұлардың үстіне таяқ жылқы, 5 түлкі ішік, кү
жеген әйелдер
де бар.
м і с п е н
өрнектелген
Елді онан да бетер қор бір
е р т о қ ы м,
қыту үшін пулеметтен оқ
бір жай ер (қалған
сөз
жаудырған. Осыдан кейін
дер оқылмайды — 3. И,.),
отряд елді тонауға кіріс 5 шапан, бір киіз теке
кен. 50 шамалы ат пен мет, 20 сақина, 3 5 3 кү
айғырды ұстап алып, он міс теңге, 3 сейсеп, бір
ың 20-сын
қайтарып бе арбаны тартып алып кет
ріп 30-ын өздері алған.
кен.
Мұнан басқа
тоналған
Отрядтың Мойынты бо
заттан: 1 8 1 пар ақбөкен
мүйізі,
17 жастық, 5 лысына бару ниеті бар.
Жоғарыда аталған болыс
киім, 7 шекпен, 15 біле
тар мұндай зорлық — зом
зік, 5 сақина, күміспен
алмай,
өрнектелген
5 ертоқым, былыққа шыдай
облысынан,..
2 күмістелген,., (оқылмай Ақмола
(бірнеше сөз өшіп кеткен
ды өшкен — 3 : И.) 2 қап
діктен
оқылмады — 3 . И.).
ұн,
20 сом
күміс, 15
Түркістан
өлкесіне
кет
мысқал теңге) әр мысқал
кен. Ол жақтан туған же
дың салмағы 4, 25 гр —
3, И.), ,4 кілем; 2 ішік.,, ріне таяуда ғана оралды.
(өшіп кеткен 3, И,) және
Бұл жайында Қарқара
басқалары.
лы уаткомы мен
укомы
Семейге және
Ақмолаға
Ағыбай батырдан
нар
жедел хат жіберген. Бі
кескен деп аталатын қы
рақ онан әлі күнге нәти
лыш қалған еді. Осы қы
же жоқ.
лышты Сопының
әйелі
Ағыбай батырдың келіні
МАДИЯР
нің үйінен тауып
алды.
Әйел: «Қалаған, көңілде
1-тізімдеме, 42-іс, 25-п,
ріне ұнаған барлық
зат
«Егемен Қазақстан» га
тарды
алыңдар,
бірақ
зетінен.
,
атамнан қалған
ескерт
Редакциядан:
Бұл
уақи
кіш, оның көзі қылышты
қалдырыңдар» деген
за ға осы күнгі Шет ауданы
территориясында
болған
рын тыңдамай, оны өлім
жағдай. Сарыбұлақ
бо
ші
етіп,
ұрып-ұрып...
лыстығы
осы
күнгі
Боса
(қалған сөздер
оқылмай
ға, Киікті, Қызылтау же
ды. — 3. И.),
Қылышты
рінде болса,
Қызылтау
тартып алып кеткен.
болыстығы
Тағылы-Бұғы
Отряд ауылды ойраңдап
лы,
Нұраталды маңын
болғаннан кейін болыс ат мекен еткен
халықтың
қару
комитетіне
келіп,
болыстығы,
бірнеше құс
мылтықты
М. Дулатов
көрсеткен
таңдап алған. Сөйтіп от
Сарыбұлақ
болысында
ряд жеңіл келіп,
барлы
өлімші болып
соққыға
ғын тиеп, артынып—тар
жығылған 19 адам мен
тынып ауыр жүкпен кетті.
Асанбек
Қарабековтың
Дәл осы отряд жинаған
ауылында 100-ге,
тарта
олжаларын апарып
тас
жәбірленгендерден
қал
тап, 12-шілдеде де Қарқа
ған ұрпақтарының ж ұ р а
ралы уезінің
Қызылтау
ғаттары,
құйма құлақ,
(әлде Қызылту болуы да
жады
берік
қарттар, әңгі
мүмкін, өшіп
кеткен—
ме болып
отырған осы
3. И,), болысын тонады.
Асанбек
Қарабековтің мәселелер Ағыбай батыр
жөнінде
ауылына келіп, өздеріне дың Наркескені
білетін
деректерін
аудан
екі үй тігуді, үш қой со
дық редакцияға
жолдап,
йып беруді талап еткен.
не телефонмен
хабарлас
Сол
ауылда
түнеген.
уын сұраймыз.
100-ге тарта қазақты жи

