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АЛҒЫ СӨЗ
Шет өңірі табиғаты ғажайып көркем, адамдары мейірбан
және еңбекқор, ұлттық және қоғамдық санасы көтеріңкі Сарыарқа
жеріндегі қадірлі елдің бірі. Біздің халқымыз қашан да әр нәрсенің
қасиеті негізіне байланысты деп түсінеді. Осы жағынан Шет
өлкесінің сан ғасырлық тарихы, қоршаған ортасы осы жақсы
қасиеттерге нәр беретін тамыр деп түсіну керек. Кәзір бүкіл ел болып, жұрт болып етпелі шақ тудырған қиындықтармен күресіп
жатқан уақытта, қоғамдық дамудың бір құндылықтар системасынан
екіншісіне етер мезгілде адамшылық асыл қасиеттердің, ата-бабадан мұра болып қалған мінез-құлық, салттың берері мол. Болашаққа деген сенім де соған байланысты.
Шет ауданының 60-шы жылдардан бергі тарихы біздің көз алдымызда өтті. Бұл бір мамыражай, молшылық заман еді. Халық
ұзақ жылдардағы бейнеттен, зобалаңнан, жоқшылықтан бауырын
жаңа көтерген болатын. Көпті көрген қариялар есте жоқ ескі
күннен естеліктер айтып, жастарға жөн үйретіп, жақсылықты
қолдап, жамандықты жасқап, қанағат пен ынсапты айтып ел
көңілін көтеріп отырар еді. Естеліктерге негізделіп, Сарыарқаның көне тарихын шолып, елге бір ескергкіш болардай кітап
шығару сол кезде ойға оралған бір жоспар болатын.
Оны іске асырудың сәті Шет ауданының 70 жылдық торқалы
тойының қарсаңында келді. Жерлестеріміз үшін осы тарихи меже
бүкіл еліміз болып зерделеп жатқан "халық бірлігі және ұлттық
тарих" жылымен орайлас келеді. Жылдың осылай деп аталуы нені
білдіреді? деген сұраққа Республика Президенті: "Бұл әрбір азамат
тарих қойнауына ойша терендеу арқылы өзінің ата-бабалары
қалдырған осындай кең-байтақ жердің лайықты мұрагері болуға
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ұмтылсын деген сөз", деп ақыл-ойлы, ел мен жердің болашағы
үшін толғанған Қазақстан азаматтарының бәріне үлгі көрсетіп
отыр. Біздің өз тарихымыз бар, өзіміздің ешкімге де ұқсамаған
өз жарқын болашағымыз болуы керек. Соған жетудің бір құралы
тарихқа көңіл бөлу. Болашақ бүгіннен басталады.
Тойға ең қадірлі сый — ол кітап, Шет өңірінің бірнеше мың
жылдық
шежіресін
саралаған,
ғылым
елегінен
өткізген
шығармашылық енбек. 1928-ші жылы құнарлы топыраққа орнатылған өрім тал, бүгін міне 70 жыл жасады, үлкен бәйтерек болды. Тамыры тереңге тартқан бәйтеректің әлі де талай жасайтынына, жас ұрпақты өсіріп, жапырағын жайқалта беретініне
сенімдімін.
Ж.С.Ақылбаев,
Е.А.Бөкетов атындағы К,арағанды
мемлекеттік университетінін ректоры академик, техника ғылымдарының, докторы, профессор
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Кіріспе
Бұл кітап ғасырлар, мыңжылдықтар тоғысында жазылып отыр.
Осының өзі де авторлар үшін үлкен азаматтық жүк, жауаптылықты ұштайтын нысана болды.
Тарихты жазу дегеніміз — өткен оқиғаларды, жеке дара
тұлғалардың өмірін тәптіштеп баяндау емес. Тарих — адамзат
баласының рухының қайнар көзі, жетекшісі, әрі ұстазы. Олай
болса бұл кітапты кім оқыса да, мейлі ол Шет өңірінің азаматы
болсын, мейлі қаймана қазақ болсын, тарихтан тамаша ләззәт алатындай, болашаққа сабақ болатындай қылып жазу негізгі
мақсатымыз.
Шет ауданы аумалы-төкпелі 20-шы жылдары құрылды. Ресейдің отаршылдық езгісіне қарсы арпалысып, елдігімізді
сақтаймыз деп жүрген қазақ 1917-ші жылы революцияның аласапыранына түсті. "Ақ қашып, қызыл қуды", елді аштық биледі, мал
жұтады, кен өндірісі жабылды. Міне осы кезде "алтау ала болса
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді" деп болашақтан үміт қылған азаматтардың қайратымен құрылған ауылға,
Совет үкіметі таптық күресті, қантөгісті алып келді, ағайынды
бірі-біріне қарсы қойды, айдап салды,
Ауданның құрылуы 1928 жылғы ұлы кәмпескемен қатар келді.
Ел ішіндегі құтпан байлардың малының тәркіленуі қазақ қоғамында
қалыптасқан шаруашылық-әлеуметтік жүйені бұзды, ақыр соңында
кедейлікке, аштыққа, елдің күйзелісіне алып келді. Ақсақалдар
өз естеліктерінде 1932 жылдың қысында тек Ақсу-Аюлы басында
400-ден астам адам аштықтан өлді дейді, елде тігерге тұяқ
қалмады, қыс ішінде үйінде қатып қалған адамды көмуге жағдай
болмады.
Сондай қысталаң жылдардан да ел өзегін аман сақтады,
қайтадан ес жиып, қатарға қосылды. 40-шы жылдардың қиындығы
да ел есінде, азаматтарының бәрі қан майданға кетіп, аш-арық жас
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бала, әйелдер, кемпір-шал соғысқа кеткен ер азаматтың орынын
басып, бәрі де майдан үшін деп таңның атысы, күннің батысы тік
тұрып еңбек етті.
Елдің еңсе көтергені "тың игеру жылдарынан" басталады.
Жаңа совхоздар ашылды, техника келді, ауыл шаруашылығына
қаражат бөлінді, бағы жанып совхоз орталығы болған ауылдар
көркейіп шыға келді.
Бүгінгі күнгі өтпелі шақ Шет өңірі үшін де оңай тиіп
отырған жоқ: меншіктің жаңа түрін қалыптастыру, ауыл шаруашылығы мен өндірісті жүргізу, адамдарға әлеуметтік жағынан
қамқорлық жасау ел азаматтарының күнделікті қызметі, абыройлы
ісі.
Аудан Сарыарқаның ең бір шүйгін алқабын қамтып жатыр. Аспанмен астасқан биік шың-құз кездеспегенімен ірілі-ұсақты шоқы,
жота, биіктерге толы. Аудан жерінде "шоқы" атауының көп кездесетіні де содан болар. Жер рельефі жағынан жазықтан гөрі
қырға бейімдеу. Бұл ерекшелік көне замандардан бері жергілікті
халықтың тұрмыс-салтына, шаруашылығына әсер еткені даусыз.
Ауданның жер көлемі 65694 шаршы км., халқы 68 мың адам.
Шет өңірі өзінің минералдық-шикізат қорының байлығымен
облыс көлемінде озық тұрады, мәселен алтынның 1,7%, молибденнің 27,3%, цинктің 20%, қорғасынның 17%, волластаниттің
70%, марганецтің 10%-ін Шет өңіріндегі кен орындары құрайды.
Жер жүзіндегі бар вольфрамның 30 проценті Шет қойнауында
қазына болып жатыр. Ебін тауып, ақылмен игерсе бүкіл Сарыарқа
халқына береке-байлық әкелер, дүние жүзінде алшаң басқызар кен
ошақтары мол. Ауыл шаруашылығының да қаз тұрып кетуі болашақтың ісі деп жоспарлаймыз. Аудан көлеміндегі егіншілікке
жарамды деген жердің көлемі — 125351 га. болса, оның ішінде
суармалысы 2405 га, мал жайылымы есебінде пайдалануға жарайтыны — 4779763 га. Бірақ, техниканың ескіруінен, жанаржағар майдың тапшылығынан, ауылда қалыптасқан жеке меншік
иелерінің аздығынан толып жатқан жер бос жатыр.
Кәзіргі күні аудан территориясында 800-ден астам шаруа
қожалығы бар деп есептелінеді. Осылардың негізінде 2 акционерлік қоғам, 3 ауыл шаруашылығы кооперативі, 3 жауаптылығы

шектеулі
серіктестік,
11
кіші
кәсіпорын
мен
шаруа
қожалықтарының ассоциациялары еңбек істеп жатыр.
Осы жасалған қысқаша шолудың өзі Шет ауданының
өндірістегі және ауыл шаруашылығындағы потенциалы шексіз
екеніне тікелей айғақ, жарқын, жайлы болашақтың кепілі. Тек,
кәзір кері кеткен өндірісті, бір орында тұралап қалған ауылшаруашылығын қатарға қосу үшін қайрат-жігер, жасампаз рух, мемлекеттік қамқорлық пен қолдау керек екені анық.
Бұл кітап Шет ауданының тарихына арналып жазылған ең
алғашқы ғылыми-зерттеу еңбек. Авторлар қысқа уақыттың ішінде
осы тақырыпты игеру үшін Архив құжаттары, статистикалық деректер, монографиялармен қатар, кітапты жазу барысында
қариялардың естеліктері, аудан көлемінде жүргізілген археологиялық-этнографиялық зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланды.
Аудан тарихының көне заманнан осы күнге шейін құжаттарға
сүйеніп алғашқы жазылуы — бұрын мүлде беті ашылмаған,
қоғамдық пікірде, ғылыми ортада сараптан өте қоймаған
мәселелерді тудырды. Атап айтсақ:
1. Тұтас ұлттық тарихта жергілікті тарихи оқиға, ірі
тұлғаларға, жалпы тарихқа қатысына қарай көңіл бөлініп келсе,
енді сол оқиғалар мен ірі тұлғаларды тудырып отырған "топырақ
құнары" мен "елдің өзіндік қасиетті рухына" ден қою арқылы тарихи түсініктің тамырын тереңдету қажеттілігі енді ғана туып
отыр.
2. Соңғы кезге шейін маман тарихшылар жалпы теория мен
құжаттарға сүйеніп, тарихи процестің негізгі заңдылықтарын
түсінуге тырысқан болса, өлкетанушы жазушылар өз тарапынан Далалық Ауызша Тарихтың мұрасын қағазға көркем әдіспен
түсіріп келді. Біріншілер тарихтың заңдылықтарын ашса,
кейінгілер жергілікті колоритті сақтауда ерекше роль атқарды.
Бірақ осы екі бағытты бір арнаға түсірудің өзіндік
қиыншылықтары бар. Біріншінің кемшілігі — халықтық мұра
ДАТ-тың деректері жазба құжаттарға қарағанда екінші орында болып, толыққанды дерек ретінде қолданудың дәйекті ғылыми методологиясы мен методикасы әлі күнге өз дәрежесіне сай зерттеліп,
бағасы берілген жоқ.
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Екіншілердің
кемшілігі
—
ДАТ-тың
деректерін
өз
түсініктерімен хатқа түсіргенде көп жағдайда құжатты тарихқа
белгілі фактілерді есепке алмай, шындық пен аңызды мидай араластырып, шындықтың да, аңыздың да құнын түсіріп жіберетіні
кейінгі зерттейтіндерге қиындықтан бұрын, жалпы өткен заман
мұрасына деген көзқарастың қалыптасуына шексіз зиянын
тигізеді. Аңыздың өзіндік атқаратын қызметі бар. Ол нақты
өмірдегі бірге жүретін шындық пен жалғандықтан тәуелсіз, ел
санасындағы, өмірдегі мінез-қүлқына, іс-әрекетіне бағыт бағдар
беріп, өткенмен болашақты сабақтастырып отыратын идеалды
реттегіш. Оның мазмұны, кейіпкері, оқиғасы жеке жазушы,
өлкетанушының түсінігіне сай емес, ішкі зандылығына сай
өзгеріп отырады. Ал ішкі зандылығы дегеніміз — аңыздың тууы
да, езгеруі де, күнделікті тірлігінде қолдануы да халықтың коллективті сана арнасы арқылы іске асып отырады. Бірінші қиындық
тарих ғылымының соңғы кездегі өзекті мәселесі болса, екінші
қиындық ел мұрасына көңіл бөлгендердің алдындағы үлкен жауапкершілікті талап ететін күрделі түйін.
Біздің еңбегіміз осы екі дәстүрдің де жақсылығын алып, тарих
пайдасына шешуді міндетіне алды. Әрине, қысқа уақыттың ішінде
төрт аяғын тең басқан жорғадай, мүлтіксіз кітап жазып шығу
оңай емес, әр жерінде әттеген-айлары да кездесуі мүмкін. "Шет
өңірінің шежіресі” Балқаш пен Нұра, Сарысудың басына дейін кең
байтақ жердің, осынау қасиетті жерді мекендеген текті халықтың
тарихына арналған соңғы зерттеу емес. Кітаптар тізбегі бұдан әрі
көбейе түсетініне біз кәміл сенеміз.
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Шет өңіріКӨНЕ ШЕЖІРЕНІҢ
БАСТАУЫ

Адам ата мен Хауа ана заманы
(тас ғасыры)
дамзат баласының түп төркіні Адам ата мен Хауа ана
екені Таураттан бергі шежіреде түгел айтылады. Қазіргі
ғылым бұл шежірені мойындай бермейді, сол себепті көне дәуірге
байланысты — тас ғасыры: палеолит, неолит, мезолит деген
ұғымдарды қолданады, адам маймылдан пайда болды деген пікірді
қуаттайды. Біз адамның адам болуына еңбектің атқарған қызметін
жоққа шығармаймыз, ал екінші жағынан адамзат баласының жаратылу процесін әлі де зерттеліп болмаған, құпияға толы жұмбақ деп
білеміз. Адам баласы табиғаттың бір бөлшегі, тіршіліктің дамуындағы бір нәтиже, жан-жануарда, өсімдікте жоқ сана иесі. Адамның ерекше жаратылысы, оның жер бетіндегі қарышты қадамы
ғылыми әдістермен анықтауға келе бермейді, сондықтан да біз реті
келгенде шежіреге де жүгінеміз. Шежіре көне тарих туралы
кәусар білімнің қоры, тарихшылар мен археологтардың таным
деңгейі жетпей жатқан ежелгі дүниенің алтын қазынасы.
Әбілғазы Бахадүр хан былай деп жазады: "Құдай тағала адамды
жаратар болғанда Жәбірейіл ғалайссаламды жер бетінен топырақ
алып кел деп жұмсады. Ол жер бетінен топырақ алмақ болғанда,
жер хәл тілінде одан не қылғалы жатырсың деді. Жәбірейіл келген
жүмысын айтып еді, жер: "Менен топырақ алмаңыз, өйткені ертең Адам перзенттері көбейгенде, бірі кәпір, бірі залым, бірі
күнәкер болып, құдайдан азап шегер," — деді. Жәбірейіл қайтып
келіп, құдай тағалаға жердің айтқаньгн жеткізді. Құдай тағала Мекайл ғалаиссаламды жіберді, ол да осы сөзді айтып келді. Одан
соң құдай тағала Исраиыл ғалаиссаламды жіберді, ол да топырақ

А
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ала алмай, естігенін айтып келді. Одан соң құдай тағала Әзірейіл
ғалаиссаламды жіберді, жер оған да жоғарыдағы айтқанын айтып
еді, Әзірейіл " сенің айтқаныңнан құдайдың хүкімі күштірек" деп,
кәзіргі Қағба тұрған жерден топырақ алып келді. Құдай тағала
өзінің құдыретімен ол топырақты қамыр қылып, одан адамның
суретін жасап, отыз тоғыз күн Мекке мен Тайфтың арасына
қойды. Қырық күн дегенде оған жан берді" [45, 10-6. ].
Міне, осы оқиғадан адам баласының жер бетіндегі тарихы басталады. Қазақтың қай ақылгөй қариясынан сұрасаңыз да көне
шежірені осы ғаламат сәттен — адам баласын (Адам
ғалайссаламды) Алланың сүйініп жаратуынан бастайды. Адам бейнесіне Алла тағала өз кескін-келбетін салды, санасына өз ақылойын құйды, көне аңыздың бізге айтатын ұлағатты сыры осында.
Алла тағала Адам ғалайссаламға сыңар қылып Хауа ананы жаратты, себебі жер бетіндегі жанды тіршілік иелерінің ішінде сыңары
жоқ, жалғыз жүрген ешқайсысы болмаған. Алла тағала Адамды
қалың ұйқыға жатқызып, ауыртпай бір қабырғасын алып, содан
Хауа анамызды жасаған.
Өлкетанушы ғалым Ә.Диваев XX ғ. басында қазақ ішіндегі
көне аңыздардың бірнешеуін жариялады. "Аспаннан берілген
құдайдың аяны бойынша Ғазіреті Адам жұмақта болған кезде,
оның жеміс ағашының дәмін татып көруіне Тәңірі Құдай ырзалық
бермепті, — деп жазады Ә.Диваев, — оған қатаң тиым салған, егер
тыңдамаса, жұмақтан қуатынын ескерткен. Бірақ Әзәзіл шайтан, әр
түрлі амал айланы қолданып, Хауа анамызды жолдан тайдырып
үлгерген. Ол жемістің дәмін татып көргеннен кейін Ғазіреті
Адамға келіп: "Бұл жемістің тәттілігіне тең келер ештеңе жоқ, жеп
көріңіз" — деген екен. Жаны жәннәтта болғыр Адам ғалайссалам,
қызығып бидайдың жемісін жеп қойған" [42, 223-224-66. ].
Осьглайша Адам ата мен Хауа пейіштен шығып жер бетіне
келсе керек. Әзіреті Адам ата мен Хауа ана жұмақты тастап
шыққан уақытта бұл дүниеде ай да, күн де жоқ, өте қараңғы екен
дейді, оның үстіне жердің беті ақ мұз, көк мұз тайғанақтап жүре
алмапты. Сол себептен екеуі бірін-бірі іздеп, көз жастарын
төгіп, бейнет шегіп жұз жыл бойы жалғыз жүрген. Жүз жьглдық
айырылысудың егжей-тегжейлері көп әңгіме, осыдан бір — он-
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жиырма жыл бүрын осының бәрін майын тамызып айтатын
қариялар көп болушы еді.
Қазақтың ішіндегі Әзәзіл- шайтан жөніндегі әңгімелер өте
көп, соның біразы жалпы Евразия елдерінің бәріне ортақ. Мысалы, шайтанның адамды аздыруы, ақ жолдан тайдырып, жұмақтан
шығаруы. Тауратта айтылатын шежіреге ден қойсақ, Құдай тағала
алдымен өзінің періштелерін оттан жаратқан, өзінің қызметіне
пайдаланған, оның ішінде Білістің құдайға құлшылық етуі сондай,
оны пейішке қабылдап, періштелердің бастығы етіп қойған. Алла
тағала бұл дүниені жасап, адамды балшықтан жаратып, оны аспанға алып келіп жұмақта орын бергенде бәрі де орынша екен.
Тек Алла тағала Адамды періштелердің үстінен қаратып, бас
игізбек болғаны Әзәзілдің намысына тиген. Ол Алла тағалаға "Адам
балшықтан, мен оттан жаратылдым, не себептен мен оған бас
иуім керек" деп, Адамның ұлылығын танымай қойған.
Әзәзілдің айтқан желеуінде жан барын сезген Құдай тағала оны
пейіштен қуып шыққанымен, өмір сүруіне кедергі жасамапты.
Адам баласын осы шайтан арқылы сынап отыруды жөн көрсе
керек. Аллаға берік сенген, адал, ақ адамды шайтан қанша
үгіттесе де хақ жолынан тайдыра алмайды, ал жүрегінде бір
мысқал пендешілігі бар адам шайтанның ықпалында емес пе?!
Адам баласының өсіп-өркендеген түп-кіндігі Оңтүстік Азия
және Африка өлкелері болуы мүмкін. Ғалымдардың ондаған
жылғы зерттеу жұмыстарының нәтижесіне қарағанда ең көне адам
қаңқалары (3-2 млн. жылдар) сол жерлерден табылып отыр.
Көне аңыздарда Алла тағаланың Адам ғалайссаламды жарату
үшін топырақты Мекке төңірегінен алатыны белгілі. Кәзіргі
пікірлер де Азияның оңтүстік тұсы адамның жаратылысына, жанжануарлар әлемінен оқшауланып, кейін билеп төстеп кетуіне
өте қолайлы болды дейді.
Соныменен, "жүз жыл өткен соң Адам ата мен Хауа ана кездесті, содан соң Хауа әжеміз жыл сайын бір ұл, бір қыздан туа
берді..." дейді қазақ шежіресі [42, 225-6. ].
Орталық Азияға, соның ішінде Сарыарқа жеріне, адам баласының қоныстана бастағаны шамамен 1,5-1 млн. жылдар бұрын. Ең
көне ескерткіштер: адамдардың тұрақ қоныстары, тас қару-жарақтары, жартасқа қашап салған суреттері осы межені көрсетеді.
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Балқаш көлінің солтүстік жағасы, Бетпақ шөлінен бері қарайғы
аймақ Қарқаралы, Бұғылы мен Тағылы, Нұра-Сарысудың бойы,
одан әрі Баянауылға, тіпті Көкшетауға дейінгі Сарыарқаның тұла
бойы тас ғасырының айғақтарына толы. Ол дәуірдегі біздің арғы бабаларамыз көбінесе аңшылықпен, балықшылықпен, шөп жемісін
және тамырын пайдаланумен күнелткені кәзіргі ғылымда толығымен дәлелденіп отыр.
Көне тас дәуірі өз кезегінде үшке белінеді — палеолит, мезолит және неолит. Палеолит — деген сөздің өзі "көне тас" деген ұғымды білдіреді — палео — көне, литос — тас. Палеолиттегі бір көрнекті тұрақ — Өгіз тау, Үлкен ақмая (1984 ж.) деген
жерлерден табылды [85, 78-6. ]. Бұл бұрын Ақадырдың, ал кәзір
Шет ауданының құрамына енген жерлер. Бұлақ жанындағы биік
белестерден әр түрлі тас қарулары мол табылды, оның ішінде тастан жасалған балта, қырғыш, пышақтың қырындай қылып жонылған тас қарулар бар. Жергілікті аңшы тайпалар өздеріне керекті тас қаруларын күлгін кварциттен жасаған, құдайға шүкір,
бұл керекті шикізат Шет өңірінде әлі де мол. Біздің өлкемізде
тас дәуірінің ескерткіштері жер бетіне тым таяу орналасады.
Мәселен, Өгіз тау мен Үлкен ақмаяны жүздеген жылдар қоныс
қылған аталарымыздың пайдаланған заттары қазба жұмыстарын
жүргізбей-ақ жер бетінде көрініп жатыр. Жалпы Сарыарқа
өңірінде жер қыртыстарының өсу процесі өте баяу, сол себептен де ескерткіштердің көпшілігінің сақталмау қаупі мол. Әр
түрлі шаруашылық жұмыстары кезінде — жол салу, қора көтеру
тарихтың көне кезеңіне тікелей қатысты мұрағаттар жойылып
кетеді. Оған бір жағы жергілікті халықтың тарихтың тылсымымен
таныс емес екендігі кінәлі.
Тайатқан, Шұнақ тауларында жақпар тастардың бетіне
қашалып салынған әр түрлі суреттердің де тарихы көне дәуірлерге
бастайды. Осы тақырыптарда жұмыс жүргізген ғалым А.Г.Медоев
Сарыарқа өңірінің тас дәуіріне қатысты мәдениет белгілері — тастағы суреттер Европадағы, көпшілікке белгілі Испан, Франция
үңгірлерінен табылған живопись композицияларынан да әрі деп
жазған болатын. Жартас суреттері көне заманда Шет өңірін мекендеген тайпалардың күн-көрісінен, олардың дүниетанымынан
бірқыдыру хабар береді. Әр түрлі аңшылық сценалары, топ болып
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билеу, бақсының суреттері тағы басқа көріністер андап қарасақ,
көп нәрсенің жұмбақ сырын қойнына бүгіп тұрған сияқты.
Осы алқаптағы тас дәуірі ескерткіштерінің көпшілігі неолит,
яғни, жаңа тас кезеңіне жатады. Бұл енді шамамен алсақ біздің
эрамызға (жыл санауымызға) дейінгі VII-VІ-ші мыңжылдықтар.
Жалпы Қазақстанда кәзіргі күні неолиттің 600-ден астам ескерткіші белгілі болып отыр. Осының біразы біздің өлкемізге де
тікелей қатысты, олардың көпшілігі бұлақ, өзен бойында, көл
жағасында және үңгір маңында орналасқан. Неолит ескерткіштерінің бір көрнектісі — Киік стансасының маңында, көл
жағасында табылды. Ол жерде жалғыз неолит емес, бергі заманның да толып жатқан естеліктері көп — көне қорғандар, тас суреттер,т.б. Жаңа тас ғасырының тағы бір елеулі ескерткіші Ақжал
поселкасына таяу орналасқан. Егер Ақжалдан Қызылеспеге қарай
жолға шықсаңыз 20 шақырымнан кейін осы көне тұраққа кез боласыз. Бұл қоныстар жүздеген-мындаған жылдар бойы
аңшылықпен өмір сүрген ежелгі ата-бабаларымыздың құт мекені.
Жаңа тас дәуірінде Сарыарқа жеріндегі аңшы тайпалар жабайы
жылқыларды қолға үйретті. Жылқымен қатар қой, түйе жоғарыда
көрсетілген қоныстарда аңшы тайпалардың ағаштан жасалған
қоршау-шарбағына еніп, адамға қызмет ете бастады. Бұғылы,
Ақсу-Аюлы сияқты көне қоныстарда қазба жұмыстарының
кезінде мал сүйектерінің өте мол кездесетіні де осыдан. Сарыарқадағы Ботай сияқты жерлерде 70 мың жылқының сүйегі табылуы
да
біздің
жыл
санауымызға
дейінгі
ІV-ІІІ-ші
мыңжылдықтарда шаруашылықтың дамуында үлкен серпілістің
болғанын көрсетсе керек.
Тас дәуірінің соңғы кезеңінде пайда болған өндірістің тағы бір
саласы — егіншілік. Шөбі шүйгін өсетін, қара топырақты,
ылғалды жерлерде адам баласы дән сеуіп, одан өскен ырзығын жинауға кірісті. Егіншілік пен мал өсіру алғашқы қауымдық құрылым деңгейінде өмір сүріп жатқан тайпалардың тұрмыс ахуалын
көтеріп, қоғамдық дамуға алғы шарт болды. Қару-жарақтың
негізгі түрлері неолит кезеңінде тастан жасалды. Бірақ
бұрынғыдай емес, көне қоныстардан табылған заттарға қарағанда
ұсақ пластиналардан жасалған, ұстауға, қолдануға ыңғайлы
қарулар көбейді. Бұлардың негізгі дені шақпақ тастан (кремний)
14

дайындалды. Тастан басқа сүйектен жасалған — ине, қалақ т.б.
заттар да қолданыста болды. Мал мен егін шаруашылығы бірден
бел алып кете қоймағандықтан әлі де аңшылықтың орыны мол,
әсіресе құлан, жабайы жылқы (тағы), қабан, бұғы, қасқыр, кекілік,
құр сияқты аң-құстар көп жерлер, Шет өңіріндегі Бұғылы мен
Тағылы сияқты таулар тас дәуірінде аңшы тайпалардың сүйікті мекені.

Мық елі (қола дәуіріндегі қорған, обалар)
Орталық Қазақстан, соның ішінде Шет өңірі көне дәуірлерде
салынған қорған обаларға өте бай. Олардың арасында бір ерекше
сипатта кездесетіндері — жұқа қақпақ тастардан жасалған
қоршау, оның ішінде бірнеше тас жәшік. Бұл обалардың биіктігі
онша үлкен емес көп болса 1 м. болар, көпшілігі одан да
төмен. Тас жәшіктердің біразы тұтас, жалпақ тастардан
қойылған, бірақ іштерінде кірпіш қалағандай етіп, тастан өргендері де бар. Қорған-обалардың дал осы түрін Қарқаралы мен
Шеттің ақсақалдары "Мықтың үйі" деп атайды. Үлкендердің
ішіндегі кәрі құлақтары осыған байланысты тамаша аңызәңгімелерді ертегідей қылып айтады.
"Баяғыда бір әйел қыс ішінде қой бағып жүріп, тау етегінен
қарайып жатқан жақпар тасты көреді. Маңайдың бәрі ақ қар, бұл
не деген ғажап болды екен деп, жақындап қараса, тастың үсті
толған ұсақ жәндік: жылан, құмырсқа , бақа сияқты. Солардың
арасында бір алтын пышақ жатыр екен, ұзына бойында бір жазу
бар. Аулына алып барып қараса еш адам оқи алмайды, сол
маңайда бір қожа бар екен, соған оқытыпты, "Мық" деген сөзді
сол кісі айырыпты". Осы аңызды Қарқаралының ақсақалдары сыр
қылып шертеді.
"Мық" — нығыз деген ұғымды білдіреді ғой деймін. Мысалы:
мық шеге, мық жусан, мықын т.б. Қорытынды біреу болса керек,
қазақ шежіресінде айтылатын мық халқы ергежейлі болмаса да,
бойы аласа, бірақ нығыз, төртпақ нәсілді білдіреді. Біздің
аңыздарымыздың екінші бір жүйесі — алып, дәу тұқымы жөнінде
екені белгілі. Ертегі кітаптарды алып қарасаңыз "жалғыз көзді
дәу", "үш алып", "арсалаң", "алаңғасар дәу" сияқты кейіпкерлер жиі
кездеседі. Ендеше көне заман туралы халық санасында "мық"
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және "дәу" ұғымдарының қалыптасу мағынасын ашпай нақты
ғылыми еңбек жасау қиын болар.
Қазақ шежірелерінің ішінде қола дәуірі ескерткіштеріне және
жалпы тарихи мұрағаттарға байланысты пікір білдірген
М.Ж.Көпеев: "Күн батысы — Сырдария, күн шығысы — ұзын
аққан Ертіс, оңтүстігі — Жетісу, солтүстігі — Еділ-Жайық — сол
төрт судың арасы заман қадымда Дәшті Қыпшақ атанған қыпшақ
жұртының қонысы еді... Сонан бірнеше жұрт келіп, неше жұрт
кетіп ақыр аяғы "Мық” деген бір жұрт иеленіпті, о да кетіпті.
"Ширейші" деген бір жұрт иеленіпті, о да кетіпті. Бұл екеуінен
соң, ноғай-қазақ деп ноғай иеленіпті. Олардан қалған белгі бар, әр
жерде қалған үлгі бар',’ — деп жазады [63, 148б.].
"Орал тауына дейін біздің жерлеріміз төбелерге (қорым) толы, Үндістанда да осылай деседі. Көпшілік адамдар бұл төбелер
Шыңғыс пен жоңғардан қалған белгі десе де, біз көрген қалмақтар мен торғауыттарда өліктің үстіне белгі орнату әдісі
байқалмайды. Меніңше, бұл төбелер аңыздарда айтылатын "муғ"
қауымының белгілері болар, қазақтар оны "Мықтың үйі" деседі....
Қарқаралыдан сөзі сенімді Уәли Бекметов айтады: "Біз жақта
орыс пен қазақтар Мық төбесін көп қазады, ашады. Біреулері
үш, кейбіреуі төрт қабатты болып...". "Біз айтып отырған
мәдениет иелері жер бетінен жоғалып, мәңгіге аты өшкен
қауымдар болуы ғажап емес", — деп ой толғайды қазақтың
шежіресін XX ғ. басында тамаша сөйлеткен ғұламаның бірі
Құрбанғалы имам [62, 121-6.]. Сөз жоқ, тарихшының айтып
отырғаны - Шет өңірінде көптеп кездесетін қола дәуірінің
қорғандары.
Сарыарқа жерін археологиялық тұрғыдан алғашкы рет шолып
өткен ғалымдардың бірі И.Кастанье "Қазақ даласындағы бейіт
құрылыстары” деген зерттеуінің "исләмға дейінгі дәуір" аталатын
тарауында Семей облысына қараған уездердің қазақтары жоғарыда
сипатталған қорғандарды "Мықтың үйі" деп атайтындығын ескертеді. Семейлік белгілі өлкетанушы М.Никитин де ҚарқаралыКент маңының ескерткіштерін зерттеу барысында осы мәліметті
айғақтай түседі [64, 6-б. ].
Өкінішке орай кәзіргі зерттеушілердің ешқайсысы қазақ
шежіресіне көңіл аударып, мық атауының этимолгиясын және

қолданылу кезеңін ашып берген жоқ. Атақты тәжік ғалымы Б.Г.Гафуровтың жазуынша Солтүстік Тәжікстанда, Самарқандқа
(Семізкент) қарай Мұқ тауы бар, сол биіктің үстіне орналасқан
Мұқ мұнарасында 30-40-шы жылдары қазба жұмыстары
жүргізілген, Зерттеушілердің тапқан олжаларының ішінде соғды
жазуы бар дүниелер, ат әбзелдері, атты жауынгерлердің суреттері
кездеседі. Соғды жазуы бар құжаттар шамамен алғанда 718-719
жж. жазылған, яғни уақыт межесімен салыстырсақ Орталық Азияда қарлұқ тайпаларының үстемдік жүргізіп тұрған уақыты [73, 261
б. |. Олардың араб-қытай соғыстарына қатысып, қытайды арабқа
жеңіп бергені де деректерден белгілі (751 ж.). Қарлұқ тайпаларының көпшілігі қысқы қонысты Самарқаннан әрі тандайтыны, оған
қоса қаланы түрікше Семізкент дейтіні араб саяхатшы-көпестерінің жазғанынан белгілі. Олай болса Орталық Қазақстанда және
сонау Самарқанд маңында осы атаудың қатар кездесуі түпкі этникалық тамырда жатыр. Дегенмен "мық" деп тек қола дәуірінің ескерткіштерінің аталуы әлі де анық емес, зерттей түсуді қажет
етеді.
Бір әттеген-айы, ол заман туралы жазба дерек жоқ. Тек, әдісін
біліп пайдаланса арийлердің "Авеста" деген кітабы аздап сол
дәуірден сыр тартады. Арийлер б. э. б. (жыл санауымыздан
бұрын) ІІІ-ІІ-ші мыңжылдықтарда Орталық Қазақстан, жалпы
қазақ сахарасын мекен еткен көне халық. Олардың қай тілде
сөйлегені туралы да дау көп, біздің бір анықтағанамыз — арий,
тур (тұран), қиян елдері қола дәуірінде Арианам-Вайджа делінетін
кең далалық өлкеде қоныс тепкен. Ғалымдардың пікірі бойынша
Лрианам-Вайджа — Қазақ сахарасы (мүмкін арианам-Байтақ
шығар).
Арий, тур, қиян елдерінің діні "зәрдүш", яғни от пен суға табыну, соларды тұту. Суды "апас" — ана құдайы десе, отты "отар" —
ата құдайы деп, оларға арнап мезгіл-мезгіл құрбандық шалып
отырған. Шет өңірінде, Сарыарқаның кең сахарасында, қазба
жұмыстары кезінде жиі табылатын қола дәуірінің материалдық
белгілері: "қыш ыдыстарда" күн таңбасы салынған, свастика
түрінде. Күнге табыну арийлардың заманына тән: аспан-асман,
жер-зам, жел-вата т. б. атаулар Авеста кітабында тек табиғат
бейнесі емес, құдай дәрежесіндегі кейіпкер.
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Б. э. д. ІІ-ші мыңжылдықтың соңына қарай арий тайпаларының
ірі қоныс аударуы басталды. Олардың екі дөңгелекті, үстіне кигіз
үй орнатылған күймелері енді Үндістан мен Иран (Ариан) жерінің
шаңын көтерді. Археологиялық әдебиетке қарасақ, бұл кезең Орталық Қазақстандағы қола мәдениетінің құлдырап, көшпелілікке
өту дәуірімен қатар келеді. Яғни, қола дәуірінің тұрғылықты
тіршілігінен қол үзіп, таза малшылыққа өте бастаған тайпалар
не малдың пайдасы үшін, не өзара жаугершілік себеп
болғандықтан оңтүстікке бет алған. Олар өздерімен бірге Сарыарқа жерінің мәдени үлгілерін, кең дүниетанымды, рухани құндылықтарды Азияның қиыр түкпіріне таратты. "Авеста", міне, осы
кезеңде дүниеге келген кітап, оны жазушылар арийлердің батырлық жырларына, әдет-ғұрып, түсініктеріне негіздеген, солардың
айнасы десек те болады [41 ]
Арий, тур, қиян тайпаларының дінін "зороастризм" діні деп
атайды, оны бастаушы дала пайғамбары "Зороастр" (қазақ тіліне
аударсақ — кәрі түйенің иесі) б.э.б. ІІІ-ші мыңжалдықта кең байтақ далада мал жайып көшіп жүрген әулеттен.
Б. э. д. ІІ-ші мыңжылдықтың басында Сарыарқаны қоныстанған
тайпалар ішінде металлургиямен айналысатындары шықты. Жер
бетіне жақын орналасқан түсті металдың бай қоры — алтын, мыс,
қалайы адам қаракетіне жарады. Таза мысты, не таза қалайыны
тұрмыста қолдану ыңғайсыз болғандықтан (не морт сынғыш, не
боркемік және ұзақ балқытылады) қолынан өнер келетін адамдар
екеуін қосып, қоспа жасап көрді. Осылайша Орталық
Қазақстанда қола өндірісі өмірге келді. Қазақстан тарихының б.
э .д. ІІ-ші мыңжылдығын қола дәуірі деп атау тікелей осыған байланысты. Ол дәуірдегі адамдардың тіршілік салтын комплексті деп
атауға дәл келеді, себебі бір жерде мал шаруашылығы да,
егіншілігі де, сонымен бірге кен өндірісі де қатар дамыды.
Қола дәуірінің ерте кезеңін Ә.Марғұлан ерекше атайды. Орталық
Қазақстан өңіріндегі бұл заманның ескерткіштерін Нұра
өзенімен тікелей байланыстыруға мүмкіндік бар. Шет ауданының
территориясында қола дәуірінің Нұра кезеңіне жататын бірнеше ірі
ескерткіштердің комплекстері анықталған. Солардың ішінде
көрнектілері — Ақшатау, Бұғылы I, Байбала I, Қосағал, т.б.

Ақшатау қорымы — жеті қорған, алты тас қоршаудан тұрады,
оңтүстіктен солтүстікке қарай 600 метрге созылып жатыр. Орналасқан жері Ақшатау руднигіне өте таяу, сәл батысқа қарай.
Шерубай-Нұрадан батысқа қарай Бұғылы тауында орналасқан
қорымда 57 түрлі бейіт, төрт бұрышты қоршау, дөңгелете салған
қоршаулар, тастан үйілген қорғандар ішінде ұзыны 22,3 м, ені 6
м. ірі бейіттер де бар. Қорғандарды қазған кезде қыштан жасалған
11 ыдыс шықты, әрбіреуі әдемі оюланған, әртүрлі өрнектер жасалған. Жылқының, қойдың сүйектері, әр түрлі мыс дүниелер,
қоладан жасалған әшекейлер мол.
Шет өңірінде қола дәуірінің Атасу кезеңіне қатысты ескерткіштер де көп. Олардың ішінде Былқылдақ, Ақсу-Аюлы,
Елшібек, Беласар, Жамбай қарасуы, Баспалдақ сияқты ірі комплекстер де бар. Осы аты аталған ескерткіштердің Атасу өзенінің
бойында орналасқан Саңғыру, Айшырақ немесе Ақтоғай жеріндегі
Беғазы, Қарабие, Қарасай сияқты ескерткіштерге өте ұқсас
екенін және бұларды бір этномәдсни ортаның жемісі екенін айтқан
жөн.
Атасу кезеңі өзіне дейінгі тарихтың тікелей жалғасы, мәдени
дамудың сатысы болып табылады. Шаруашылығын зерттеп
қарасақ малдың көбейгенін, егіншіліктің де ауқымды екенін
бірден аңғарамыз. Қорымдарда мал сүйегі өте көп, қыш ыдыстарда дәнді дақылдардан жасалған тағамдардың қалдығы да аз
емес, сонымен қатар қоладан жасалған қару-жарақ пен әшекей
жиі. Қыш ыдыстардың өзі әр түрлі формада, әр түрлі өрнекпен
кездеседі, өте сәнді жасалған. Рулық қоғамның, патриархалды
салт-дәстүрдің белең алғанының бір көрінісі — әулеттік бейіттер.
Бір қоршаудың ішінде ондаған бейіт кездесіп отырады. Адамдардың ауқатты бола бастағанын қымбат металдардан жасалған
әшекейлерге қарап та аңғарасыз, оның үстіне кейде қоладан жасалған кішкене айналар, алтын моншақ, мүйіз тарақ сияқты олжалар да табылып қалады.
Егер Нұра кезеңінде адамдарды өртеп, сүйегін күлге айналдырып қойса, Атасу кезеңінде (ІІ-ші мыңжылдықтың екінші жартысы) ол дәстүр ұмытылған, кәдімгідей тұтас жерлейді. Мәйіттің
басы батысқа қаратылады, аяқ-қолын ішіне бауырына жинап, сол
жақ жанымен көміледі. Әр шұңқырдың ішінде бірнеше қыш ыдыс19
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тан кездеседі. Егер қоныстардан табылған қыш ыдыстар көбінесе
өрнексіз, дөрекілеу болса, бейіттерден табылған ыдыстар аса
биязы жасалған, тұла бойында үш қатар өрнек жүргізілген
(көбінесе геометриялық).
Былқылдақ комплексі Талды-Нұра өзенінің басына орналасқан. Ақсу-Аюлыдан солтүстік шығысқа қарай 35 шақырым. Бұл
өзі жүздеген қола дәуірінің қорған обаларынан тұратын, топ-топ
болып бір-біріне жалғасып жатқан ескерткіштер. Көбінесе аздап
топырақ үйілген, жан-жағы қабырғасынан қойылған жұқа тастармен қоршалған, бірнеше тас жәшіктері бар құрылыстар кездеседі.
Адамды жерлегенде арнап қазылған шұңқырға дәлдеп өте ірі,
жалпақ тастарды пайдаланған, төрт қабырғасы, үсті — қақпағы
бәрі тұтас тастар. Мәселен Былқылдақтағы бір мүрденің көлемі
250x110см. Жалпақ тасты маңайдағы таудан тауып алу немесе
қатпар тастардың ішінен сыналап, бөліп алу оңайлықпен іске аспаса керек.
Шет өңіріндегі қола дәуірінің ең ірі қорымдарының бірі Ақсу—
Аюлы аулынан солтүстікке қарай 2 шақырым жерге орналасқан.
Бұл бірнеше мың жыл бойы қорым есебінде пайдаланылған, әр дәуірдің ескерткіштері аралас жер. Бұл қорымдағы қола дәуірінің
бейіттері бір жағынан үстінен топырақ үйілген дөңге ұқсаса,
екінші жағынан айнала таспен шеңделген қоршауы бар. Бұл типтес қорған обалар қола дәуірінің соңғы уақытына ғана тән құбылыс.
Ақсу-Аюлы қорымындағы бейіттердің көпшілігі төрт бұрышты
қоршаулардың ішіне орналасқан. Ақсу-Аюлыда қоладан құйылған
әртүрлі заттар, соның ішінде әшекейлер — білезік, жүзік, сырға,
киімге бекітілген әшекейлер өте мол [83, 104-150-66.].
Тайатқан Шұнаққа қарай, Үшқызыл биігінде орналасқан
Елшібек қорымы да Ақсу-Аюлыға ұқсайды. Ол жерде бірнеше
дәуірдің ескерткіштері араласып жатыр — қола дәуірінің қорған
обалары, ерте көшпелілердің тас молалары, бертінгі қазақ
күмбездері. Бір орында осыншама ескерткіштердің жинақталуы
(көлемі 600x250 метр жерде қола дәуірінің 120 қорған-обасы бар)
бетпақ даланың кәзіргі заманнан ІV-ІІІ-ші мың жыл бұрын адам
баласына өмір сүруге ыңғайлы қоныс болғанын аңғартады.
Қола дәуірінің соңғы кезеңі біздің жыл санауымызға дейінгі
бірінші мыңжылдықтың алғашқы бөлігін қамтиды. Бұл Сарыарқа

жерінде бұрын-соңды болмаған ірі шаруашылық және қоғамдық
өзгерістердің жүріп жатқан уақыты. Егер осы кезге дейін шаруашылық комплексті түрде жүргізіліп, адамдар тұрақты орындарда
үй кетеріп отырса, енді таза көшпелі мал шаруашылығы
үстемдік құра бастады. Ғалымдар осы өзгерістердің себеп-салдарын әлі де толық анықтаған жоқ: мүмкін ылғалдың азайып
егіншілік пен өндірістен түсетін пайданың шақталуы, не тайпалар арасындағы жиілеп кеткен жаугершілік, әйтеуір бір себеппен
Сарыарқа елі көшпелі тіршілікке ден қойды.
Археологиялық әдебиетте бұл кезеңді Беғазы-Дандыбай
мәдениеті деп атайды. Екеуі де Шетке жат емес, Талды-Нұра мен
Шерубай-Нұраның бойы толған ірі ескерткіштер. Біріншіден, бұл
кезеңде құрылыс техникасы күрделенгені бірден көзге шалынады
— пирамида тектес қорғандар, биіктігі 2 м. ірі қоршаулар, оларды
орнықты бекіту. Ғаламат тас құрылыстардың өзі, олардан табылатын алтын мен қоладан жасалған сән дүниелері, қару-жарақ,
қыш-ыдыстардағы күрделі ою-өрнек б.э.б. ІІ-ші мың жылдықтың
соңында қола дәуірінің мәдениеті шарықтау шегіне жеткенін
дәлелдейді.
Беғазы-Дандыбай мәдениетінің ірі ескерткіштері Шет ауданының орталығы Ақсу-Аюлыға жақын маңда (3 км.), Ортау, Бұғылы
(ІІІопа өзенінің жағасында), т. б. жерлерде орналасқан. АқсуАюлы төңірегіндегі орналасқан қорғандарының бірінің биіктігі 1,8
м, диаметрі — 30 м. Айналдыра ірі тастардан қоршау жасалған,
әрқайсысының биіктіктері 1,2-1,6 м. Қазба жұмыстарының кезінде
Ақсу-Аюлы қорғанының ерекше конструкциясымен жасалғаны да
анықталады. Сыртқы қорғаннан басқа тас жәшікті айналдыра тағы
да екі қатар тас қоршау жасалған, ішкі қоршаулар ірілі-ұсақты тастардан қалап көтерілген. Құрылыстың өзі Европада айтылатын
"циклоптың" үйі (дәудің үйі) деуге лайық. Салынған уақытында
Ақсу-Аюлы көлемді некропольге ұқсаған, биік тас қабырғалардың
үстінен ағаш бөренелер салынып, төбесі тал, қамыспен жасалған. Яғни, бұл құрылыс бертінгі замандағы ірі күмбездерден бір
де кем емес деп есептеуге болады. Өкінішке орай қорғанның іші
сол заманда-ақ тоналған болуы керек — қыш ыдыстың сынықтары, қой мен жылқы сүйектерінен басқа айғақтар шамалы
[184].
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Қорғанның ортасындағы тас жәшіктен табылған адам сүйегі өте
ірі болып саналады (1,9 м.). Қола дәуірі адамының орташа биіктігі
1,5-1,6 м. Ол ксздсгі адамдардың орта жасы тым көп емес болса
керек. Аксу-Аюлы корганы қола дәуірінің соңғы кезінде қоғамда ірі
әлеуметтік өзгерістер болғанын айқын көрсетеді. Осындай некропольдер ірі ру басыларының оқшауланып шыққанының бір
көрінісі, себебі құрылысты тұтас ру болмаса, осындай деңгейде
жүргізу қиын. Көшпелі мал шаруашылығы адам баласының алға
жылдам дамуына аса зор әсер етті деп есептеуге болады.
Көшпелілік-қашанда. қозғалыспен байланысты. Тіршілік дегеніміздің өзі қозғалыс емес пе, адам баласы көшпелі өмір салттың арқасында бұйығылықтан шығып, жан-жағындағы дүниеге
таңырқап қарай бастады. Уақыттың жалғандығын, кеңістіктің
шексіздігін сезінді. Ақыр соңында бұл негіз адам дүниетанымының
қалыптасу процесінде ірге тас қызметін атқарды. Осы кезеңнен
көшпелі Орталық Азия тайпалары Шығыс пен Батысты мидай
сапырылыстырып, адамзат тарихының жаңа бетін ашып берді.
Әрине қола дәуіріңің қорғандары бой көтерген өлкеде
қоныстар да аз емес. Археологиялық зерттеулер бойынша Бұғылы
тауында үш бірдей ірі қоныс, Талды-Нұрада — бесеу, оның ішінде
өте ірі — Сеңкібай, Шортанды-бұлақ, Байбала, Ақбауыр
сияқтылары бар, Сарысу мен Шерубай-Нұрада бірнешеуі, Ортау
мен Ақжал руднигінің тұсында да кездеседі. Қола дәуірінің тұрғын
жайлары бірнеше гектар жерді алып жатады, ішінде тұрғын
үйлердің көлемі де аз емес, ең кішілері — 50 м. кв., ал ең үлкендері — 250 м. кв. Бұғылы, Сеңкібай, Атасу сияқты қоныстарда
жүзге жақын үй кездеседі. Кей-кейде осы үйлердің арасы бірбірімен қосылып, не жасырын жолдар қазылып, кәдімгі өзбектің
махалласын көзге елестетеді.
Үйлер жертөле сияқты, 1 м-ге дейін қазылып, іргесі,
қабырғалары ірі жалпақ тастармен шегенделген. Олардың үстіне
уық сияқты ағаштар қойылса керек, шошақ болып келеді. Сонда
жоғарғы жағы кәдімгі киіз үйге жақын.
Қоныстардың ортаңғы бөдігі бос, мал қамауға арналған
қызметін атқарады, үйлер осы қотанды жағалай салынған.
Қазақ халқының ертеде көшпелі өмір сүргеніне ешкімде кәзір
дау айта алмайды. Біздің аталарымыз жыл құсындай Евразияның
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ксң байтақ өлкесін солтүстіктен оңтүстікке, шығыстан батысқа
жыл сайын шиырлап, емін-еркін өмір сүрген. Орта жүз қазақ
рулары қысты Сырдарияның арғы жағасында өткізсе, жаз жайлауға Сарыарқа деп,аңсап-сағынып Орталық Қазақстанға асыққан.
Бұл шаруашылық-мәдени үрдіс Беғазы-Дандыбай заманында пайда болды.
Б.э.б. ІІ-ші мыңжылдықта бір қоныста тапжылмай отырып, шаруашылықтың бірнеше түрін қатар атқарған қола дәуірінің адамдары биік өркениет үлгісін жасады. Көне Мысыр, Шумер, Қытай
мен Үнді өркениеттері өзіндік ерекшеліктері болғанымен Орталық Қазақстан жеріндегі биік үлгімен шейдесе алмайды.
Ғалымдардың есебі бойынша тек қана Жезқазған кен орнында сол
заманда кемі 100 мың тонна мыс қорытылған, Өспен жерінде
одан екі есе — 200 мың тонна, осы жерлерде қалайыны 130 т.
пайдаланған,т.б. Орталық Қазақстан соның ішінде Атасу мен Сарысу, Нұра бойындағы кен өндірісі жоғары сапалы қоланы дүние
жүзінің түкпір-түкпіріне жіберіп отырған.
Сарыарқадағы Кен шоқы, Қалайы, Кен қазған, Алтына Шоқы,
Қорғасын, т.б. жерлерде түсті металдың ерте дәуірде көп
өндірілгенін алғашқы аңғарған академик Қ.И.Сәтпаев: "Руда
өндіру сан ғасыр бойы жалғасын тауып отырғанын кен
өндірілген орындарының ерекшеліктері айғақтайды. Ол жерлерде
әр түрлі ерте заманның құрал саймандары, кен қазу әдістері, сумен
руданы тазалайтын тоғандар.т.б. жиі кездеседі", — деп жазды.

Ерте көшпелілер (сақ дәуірі)
Көшпелі өмір салты оңайлықпен қалыптасқан жоқ. Батыс
пен Шығысты ұштастырып, теңдестіріп, адамзат баласының алға
ұмтылған көшін бастау да қиын еді. Ғалымдар арасында осы
құбылыстың қыр-сырын түсінгендері аз, көпшілігі "батысшыл-европоцентристік" көзқарастың шылауында көшпелі тіршілікті
кері кеткен, жабайы қоғам, адамзаттың бір орында тұралап қалған
уақыты деп жорамалдайды. Жаңа дәуірде, Батыста индустриалды
өркениет қалыптасқан уақытта көшпелілердің олармен салыстырғанда қуаты төмендегені рас, бірақ адам баласының
ерге тарихында көшпелілерден салтанаты, қаһары мен
қайырымы асқан ешкім де болған жоқ.
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Таураттан басталатын шежіре былай дейді: "Адам ата мен
Хауа анамыздың бірінші ұлы Қабыл, екінші ұлы Әбіл еді. Әбіл мал
бақты, ал Қабыл егін екті. Күндердің күнінде алла тағалаға
ағайынды екеуі өзінің өсірген жемісін, баққан малын көрсетпекші болып дайындалды. Әбіл өзінің баққан қой отарының ішінен
таңдап тоқтысын, ал Қабыл өсірген егінінен масағын алды. Алла
тағала Әбілге оң қарап оның ұсынған ризығын қабылдады, Қабылға
оң қабақ танытпады. Қабыл реніш білдіріп жерге қарады, сонда
Алла тағала: "Басынды көтер, жақсылық жасағың келсе, ал жамандық жасасаң есігіңнің алдында күнә жатыр, сені өзіне тартар,
бірақ оған өзіңді билетпе", — деді.
Оңаша шыққан соң Қабыл Әбілді өлтірді, оны арқалап далада
он күн жүрді және Әбілге не болғанын ешбір түсіне алмады. Кейін
Әбілдің өлгеніне көз жеткізген Қабыл шұңқыр қазып, оған Әбілді
көмді, содан соң үйіне аттанды. Қабыл келген соң Алла тағала
одан "Әбіл қайда?" деп сұрады және өлгенін жорамалдап, оны
қарғап, қуып жіберді" [42, 225-б. ]. Бұл аңыз адам баласының өз
жаратылысы туралы бірінші рет ойланғанының жемісі, ең көне
генеологиялық тұжырым. Қай ортада пайда болды бұл тарих,
әрине Әбіл тұқымының арасында, яғни көшпелі малшы ортасында!
Адам ата өз ұрпақтарынан қырық мың кісіні көріп кетті
дейді көне шежіре. Заманнан заман ауысып, қаншама ғұмыр
өткеннен кейін оның бір тұқымы Нұқты екі жүз елу жасқа келгенде Құдай тағала пайғамбар қылып, сол кездегі халыққа жіберді.
"Жеті жүз жыл Нұқ пайғамбар халықты мұсылмандыққа үгіттеді,
бар-жоғы еркегі бар, әйелі бар сексен адам иман келтірді. Жеті
жүз жыл үгіттегенде халықтың құдайға сеніп, иман келтірмегеніне
қатты ренжіген Нұқ Құдай тағаладан сексен адамнан басқаларын
жоқ қылуын сұрап дұға оқыды-деп жазады Әбілғазы Бахадүр хан
[45, 12-б.].
Міне, осы оқиға қазақ шежіресінде "топан су қаптау" деген
дәуірдің басы болды. Алланың құдыретімен иман келтірген сексен
адамды, ұшар құс, жүгірген аңның жұптарын алып Нұқ пайғамбар
алып кемеге мініп жаны қалды. Шығыс халықтарының аңыздары
бойынша кеменің тоқтаған жері біресе Жуды, біресе Арарат т.б.
болып аталады. Қазақ баласы ол тау Тәшкент пен Шымкент арасындағы Қазығұрт тауы деп біледі. Мал өсіру — топан суы

біткен соң, қола дәуірінің кезінде күшейе бастады. Қазақ аңыздары
бойынша, бүкіл дүниені топан суы басқанда Нұқ пайғамбардың
кемесі, Алатаудың бір бөлігі Қазығұрт тауының басына келіп
тоқтайды. Қазақ аңызы бойынша тау үстінде кеме тоқтаған алаң
бар, асты үңгір, төбесіне ағаш қадаған. Қазығұрт атаның орыны
сақталған. Ол жерді қазақтар осы күнге дейін Қазығұрт бабаның
тауы, Қазығұрт ата, Қазығұрттың жаңғақ қорасы деп, оның ақ
қойлары, шудалы түйелері жайылған", — дейді Ә.Марғұлан өзінің
" Ежелгі жыр-аңыздар" зерттеуінде [82, 54-б. ].
Шет өңіріндегі ең бір көрнекті тау — Қызылтау екені
белгілі. Тарихи жағынан ерте уақыттан бері көшпелілермен тарихы бірге жұптасқан. Осы Қызылтаудың бір шыңы (1078 м.)
Қазықұрт атанатыны "топан су” әңгімесін еске түсіреді. Жалпы
осы әңгімеге негіз болған оқиға — мұз басу дәуірлері Қазақстанның
жерінде бірнеше қайтара болғаны аян (соңғысы төменгі палеолит
дәуірінде). Олай болса, сонау Түркістандағы Қазығұрт пен Шеттегі Қазықұртты жалғастырып отырған тас дәуірінің естеліктерін
сақтаған — адам жады.
Сақ дәуірі туралы жазба деректерді Антика (Грек, Рим),
Қытай, Иран жерінен табамыз. Олардың бірі тасқа қашалып, бірі
уақыт сынын кетірген кітаптарда.т.б. мәңгілік болып қалған. Осылардың ішінде Ежелгі гректердің жазғаны айрықша мол және жанжақты. "Тарихтың атасы" деген лақаб атқа ие болған Геродот былай деп жазады "Скифтердің (сақтардың) айтуы бойынша олар
жер бетіндегі халықтардың ішіндегі ең жасы және олардың шығу
тегі былай: бұрын адам баспаған шөл далада алғашқы адам жаратылған, аты Тарғытай екен, оның әкесі аспан құдайы Зев (Тәңірі)
және анасы су құдайының қызы — Борисфена (бай ана — Ұмай
ана). Олардың айтуына қарағанда Тарғытайдан үш ұл туған: Липоксай, Арпоксай және кенжесі Қолақсай. Олардың заманында сақ
жеріне аспаннан алтын заттар түсіпті: соқа, мойынтұрық, айбалта
мен тостаған. Үлкен екі ұл алайын десе алтын жанып, жанына
жолатпапты, бірақ кішісі жақындағанда алтын жануын тоқтатып,
ұстауға мүмкіндік берген. Сол себептен үлкен ағалары, осы құдыретке мойынұсынып, патшалықты кенже ұлға беріпті" [46, IV, 5-7
бб. ].
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Бұл аңыз б. э. б. V ғасырда қағазға түскен, ал шыққан уақыты,
әрине, одан да ерте. Аңыздың мағынасы қазақ баласы үшін
түсінікті: кенже ұл әке шаңырағына қашанда иегер,
ағайындылардың үшеу болуы да ұғынықты: үш қасиетті сан,
қазақтың да атасы үш ағайынды, Алашадан тарайтын үш тұқым.
Сақ этномәдени қауымы Евразияның ұлан-байтақ өлкесінің бәріне
де ортақ: Сібір мен Алтай , Жетісу мен Сырдың төменгі ағысы,
Қаратеңіз жағасы, осы жерлердің бәрінде де сақтардың ғажайып
қорғандары бар. Орталық Қазақстан өңірінде жиі ұшырасатын
ересен үлкен тас қорымдар шығысқа қарай екі жал болып кететін
мұртты қорған оба мен әр түрлі қойтас, сақ дәуірінің мұрасы.
Бұлардың дені б. э. б. І-ші мыңжылдықта көтеріліп, келесі түркі
және қыпшақ дәуірлерінде өз жалғасын тапты.
Геродот "скиф тайпалары Қара теңіз бойына Азияның ұлан даласынан көшіп келді, олардың бәрі шетінен атты жауынгер.
Үлкен күйме-кигіз үйлерде тұрады, ішетіндері қымыз, жейтіндері
ет" дегенде Орталық Азияда қалыптасып, батысқа қарай ұмтылған
Сарыарқа тайпаларын әңгімелеп отырғаны сөзсіз. Ежелгі антика
өлкесінің тарихшыларының жазғанына сүйенсек, Орталық
Қазақстанды, соның ішінде Шет өңірін қоныстанған тайпалардың
көпшілігі "Исседон" аталған. Олар Ұлытау мен Солтүстік
Балқаш, бір жағы Баянауыл аралығын мекен еткен, олармен
көршілес болып Солтүстік-Шығысқа қарай — аримаспы, Батысқа
қарай — аргиппей, олардан әрі массагеттер мен сарматтар мекендегенін анықтаймыз.
Сақ дәуірінен қалған ескерткіштердің ішіндегі Шет жеріндегі ең
көрнектілері: Нұраталды, Бұғылы, Былқылдақ, Егіз қойтас пен
Сарыоба, Қарғалы мен Ақсу-Аюлы, т.б. басқа жерлерде кездеседі.
Ғылыми дебиеттерде бұл қорғандарды "Тасмола мәдениеті" немесе "мұртты қорғандар" деп атайды. Оған себеп — негізгі қорғаннан
шығысқа қарай қос жал қанаттасып салынған және олардың
аяқталар жерінде кішкене қорғаншалар бар. Мұртты қорғандардан
қазба жұмыстарының кезінде көбінесе көшпелілікке қатысты
заттар көп табылады. Олар жылқы мен қой сүйегі, ат-әбзелдері
мен әшекейлер, жылқы сүйектеріне салынған әр түрлі ою-өрнек,
қару-жарақ түрлері: қанжар, қылыш, садақ оқтары, т.б. Көшпелі
тұрмыстың бұл белгілері көбінесе қорған обалардан табылған, ар26

хеологтардың назарына түскен қоныстар өте сирек. Қоныстардың
табылмауы да сақ дәуірінің таза көшпелілікке бейім екеніне
бұлтартпас дәлел [83, 303-307-бб. ].
Сонымен Орталық Қазақстанды ерте темір немесе ерте
көшпелілер дәуірінің ең маңызды қонысы есебінде қарастыруға
мүмкіндік бар. Тіпті, грек жазушылары мен картогарфтары нақты
көрсетпесе де, аргиппей, исседон, аримаспы тайпаларының олар
жазған және суреттеген әдет-ғұрыптары, тұрмыс тіршілігі Шет
өңірінде табылған ескерткіш олжаларымен сәйкес келеді. Әсіресе,
көңіл аударатыны қоладан, алтыннан және темірден жасалған
әшекей бұйымдар. Бұлар "аң стилінде" жасалған, әр түрлі андар —
бұғы, арыстан, жылқы қимыл-қозғалыс үстінде, күрес сәтінде бейнеленген. Көшпелілік үрдісінің қалыптасу сәтін, адам баласының
табиғатқа толық бағыныштылықтан шығып, өз тәуелсіздігін
сезінуін сол замандағы материалдық ескерткіштерден анық
аңғарамыз.
Антрополог О.Исмағұловтың зерттеу еңбектеріне қарағанда
б.э.б. біздің өлкені мекендеген елдің негізгі бөлігі европеоид
кескінді болған.

Сарыарқа сайран дала (ғұн заманы)
Қола дәуірінің соңына қарай Орталық Қазақстандағы ел сиреді,
сақ дәуірінің ескерткіштерін зерттеп қарасақ бұл үрдістің одан әрі
жалғасқанын көреміз. Көшпелі өмір салты мал жайылымы
үшін жердің кең болғанын талап етеді. Қыстау, көктеу, жайлау,
күзеу — бұлар тегін пайда болған жоқ. Мал баққан ел жылдың әр
мезгілінде шөп пен судың қасиетіне, ауа-райына қарай қонысты
жаңғыртып отырады, онсыз шаруашылықта береке жоқ. Қарап
отырсақ осы дәстүр ғұн заманында орныққанға ұқсайды.
Бұл дәуірдің ең көркем ескерткіші "Қозы Көрпеш-Баян сұлу"
эпикалық жыры екі мың жыл бойы бірнеше жүкті атқарып келе
жатыр деп жорамалдаймыз. Біріншіден, ғұндардың және сол
одаққа енген тайпалардың қоныс жұртының жалпы шекаралық нобайын ел жадында өшірмеді, екіншіден, ерте дәуірлердегі
көшпелілердің дүниетанымдық қасиеттерін, әдет-ғұрпын бойына
сақтады, үшіншіден адамзат баласының руханиат ескерткіші
есебінде қазақ рухына эстетикалық тәрбие беріп келе жатыр. Бұл
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жыр сақа (якут) елінен бастап Анатолия түріктеріне дейін бәріне
де ортақ ескерткіш. Жыр болып қалыптасқан уақыты — ғұн заманы, жырдың ішіндегі сюжеттер одан да әріге барады. Ол заманда
біздің аталарымыздың жайлаған кеңістігі
Су аяғы құрдымнан ара қонып,
Осы тұрған Семейге жетіп барды...
Дамыл жоқ та, тыным жоқ көше беру,
Өне бойы жағалап Ертісті өрлеп...
Алатаудың жағалап ар жағымен,
Іле басы Құлжаға тағы барды...
Іледен қайта көшіп Шыршық барды,
Ұдай көшіп барады Сыр бойына...
Бір күні қаңғалақтап Қоқан кепті,
Қоқаннан көрді талай кереметті.. [49, 32-34-бб.].
Ғұн заманы Евразияның кең байтақ өлкесін көшпелілердің
игеру, шаруашылық қажетіне жарату дәуірі болғанын осы
үзінділер сездіреді. Ел болып, жұрт болып көшу еріккеннің ермегі емес, оның маңыздылығы болмаса бірнеше мың жыл сақталған
жырға осы сюжеттер енбес те еді. Бұл кезең көшпелі рулардың
малға ыңғайлы қонысты бекітіп, оның жазғы, қысқы түрлерін екшеген уақыты. Ендеше ғұн уақытын Арқа деген қасиетті ұғымның
қалыптасу кезі деп айта аламыз.
Құрбанғали Халидұлы өз шежіресінде "Арқа ұзыннан Алтайдан басталып, батыста Орал тауына дейін, енінен Қара Ертіс басынан, Алтай етегімен, Солтүстікке тура Обь өзені басына дейін
созылып, одан батысқа тартып, Құшкөл, яғни Чани көл мен
Төгерек көлін басып, Обь өзені құйылымынан өтіп, Шелябі
бекінісі алдында Оралға жетеді. ...Шамамен Арқа ұзындығы 2500
шақырымнан асады. "Оң Арқа", "Сол Арқа" деп ішінара белгілі
жер өлшеулері, атаулары бар. Тау елі мен ой елі деп ажыратылды. Арқаның ең батыс өзені — Ор. Мұның құйылған жерінен
төмені Арқаға есептелмейді. Ертістің Обь өзені құйған жерден
төмені Арқаға есептелмейді" деп қорытындылайды [62, 176-177
бб. ]. Егер Арқа ұғымы осыншама жер көлемін алып жатса, онда
Сарыарқа осы кең байтақ қоныстың ең қазыналы кіндік ортасы
екендігіне дау жоқ. Осы өлкенің өзі Арқа атануы ерте
уақыттардан бері көшпелі тіршілікпен өмір кешкен ғұн, түрік,
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қыпшақ сияқты баба халықтардың беті оңтүстікке бағытталғанын,
қозғалыстың жалпы сол бағытта болғанын анық сезгендейміз.
Қазақ тіліне Сарыарқа етене, төл сөз, бірақ мағынасы
күрделі. Ертедегі ата-бабаларымыздың кеңістікті түзгенде қашанда
мандайы оңтүстікке қарағаны осы сөзге себеп болуы мүмкін немесе жалпақ Евразия даласының қыр-омыртқасы деген ұғымды
айғақтап тұр ма? Біріншісі көңілге қонымды сияқты. Оңтүстіктегі
өзбек, қарақалпақ, лақай үшін "арқа" солтүстік деген ұғымның
синонимі. Егер сақ заманында "мұртты қорғандар" салған
көшпелі бетті шығысқа түзесе, ғұндардың кезінде бет алыстың
өзгеруі де мүмкін. Бірақ ғұндардың Сарыарқада ең ірі ескерткіші
Домбауыл дыңы неге шығысқа қарай қаратылып салынған? Сары
— батыс немесе аз деген ұғымды білдіруі де ғажап емес, қадірлі,
сирек нәрсені де "сара" дейміз. Қалай дегенмен ғұндар тарихтың
жаңа парағын ашып кетті, ендігі міндет соны ыждихатпен оқу.
Сарыарқа қазақ үшін тек топономикалық ат емес, оның сыртында еліміздің бірнеше мың жылдық тағдыры, салт-санасы тұр.
Бұл қасиетті өлке Евразия көшпелілігінің алтын бесігі, қазақ
ұлттық мәдениетінің эпицентрі, саяси және тарихи оқиғалардың сан
қатпар шежіресі.
Қола дәуірінде Сарыарқаның шығыс бөлігіндегі таулықыратты, өзен сулы ортада тығыз мекен етіп, биік өркениет
құрған тайпалар ғұн дәуірінен бастап оңтүстікке және батысқа
жылжи бастады.
Ғұн тарихының түп қазығы шығысқа қарайғы Алтай, Тарбағатай, Сарыөзен (Хуанхэ) бойымен тығыз байланысты. Осы
пікірді сол замандағы Қытай жылнамалары күмәнсіз дәлелдейді.
Бірақ, біздің жыл санауымыздың басында олардың жөңкіле
көшіп батысқа және оңтүстікке жылжығанын, біртіндеп
жергілікті тайпалармен араластықтың басталғанын да аңғарамыз.
Бұл кезеңде сақ тайпаларының көпшілігі оңтүстікке және батысқа
бейім еді, қалғандары ғұндардың құрамына енді. Осы себептен Орталық Азияда жаңа геополитикалық жағдай қалыптасты.
Ғұн дәуірінің Арқаға қатыстылығы "Қозы көрпеш-Баян сұлу"
жырында еміс-еміс елес береді. Көңіл қойсақ жырға арқау болған
әңгіменің шыққан жері Сарыарқаға ұқсайды:
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Көшеді қысы-жазы дамыл көрмей,
Біраз елі қалады оған ермей.
Сағынып Сарыарқаны қайта көшті,
Мазалы ел ішінде рахат көрмей...
Көрмессің Қарабайдай жарым есті,
Бірталай көше-көше күні кешті.
Бетпақта бос қамалып жата алсын ба,
Одан көшіп Қарекең Шуға түсті.
Қарекең қырып жойып Шуға барды,
Ақымақка құдай берген мұнша малды,
Арқадан қызы сұлу бай көшті деп,
Торғауыттан бедеумен Қодар салды [49, 34-б. ].
Ғұн дәуірінің Қозы көрпеш-Баян сұлу, Домбауыл сияқты ескерткіштері Шет өңірінен, не соған жақын жерлерден де кездеседі. Қазақ оларды "үй тас", не "дың", не "тас мола" деп атайды.
Соның бірі Құмды Еспенің Сарысуға құятын сағасында орналасқан,
аса бір келісті түрі Атасу өзенінің жағасында Қараөзек деген
жерде бар. Ескі бір тас мұнараның қалдығы Нұра өзенінің бойында Қарт тауының ішінде сақталған. Қарқаралы, одан Шуға дейінгі
өлкеде жиі кездесетін мұндай ескерткіштер көне заманның ең
сәулетті мұрасы, куәсі есепті, кәзіргі адам баласының жыл санауының басталар уақытымен астасады. Бір ғажабы сол ғұндардың
архитектуралық дәстүрі әлі күнге дейін Шет өңірінде өз
жалғасын тауып келе жатыр. ХVІІІ-ХІХ-ХХ-ші ғғ. басында салынған күмбез бейіттердің көпшілігі ғұндардың шошақ дындарына
өте ұқсас. Өкінішке орай бір жағы табиғи тозып, екінші жағы
адам қолынан күтім көрмегендіктен, не қастандықтан көне ескерткіштердің көпшілігі кәзір жақсы дегенде үйінді түрінде жатыр. Ал оларсыз Шет өңірінің бірнеше мың жылдық тарихын елестету мүмкін емес.
Ғұндар шығыстан батысқа қарай қозғалмай тұрған кезде, Моде
-Шаньюдің заманында, 24 ұлысқа бөлінген ел екен. Кейін келе
қытаймен ұзақ жылдар соғысып, ІV-V-ші ғғ. батысқа жылжыды.
Олардың бір бөлігі Евразияны көктей өтіп барып құл иеленуші
Рим империясын талқандаса, екінші бөлігі Мауреннахр жеріне
табан тіреді. Соңғыларын ғылыми әдебиетте "ақ ғұн", немесе "эфталит" деп атайды, Европалықтар оларды "кушан" деп те жазады
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(оларға дейін Мәуреннахрда үстем болған ел). Ғұндардың осы соңғы
тармағы Сасан дәуірінде Орта Азия мен Қазақстан жеріне аса
үлкен ықпал жүргізді. 400-550 жж. аралығында кең байтақ Азия
өлкесінде үстем болған ақ ғұндардың қазақ елінің құрамына енген
белсенді қомақты бөлігі арғындармен этногенетикалық байланысы және жалғастығы жөніндегі сөз ғылымда кәзір жанданып келеді. Оған себеп арғын елінің ерте заманнан басталған оңтүстік
өлкемен тығыз байланысы, бейімділігі. Арғын шежіресіндегі "аталарымыз Сырдың бойынан келіпті" деп айта берілетін сюжет:
Үш жүздің ұлы жиналса,
Алдыңнан кеңес тарқаған.
Ақылың ,бағың мол еді,
Айдын көлдей шалқыған.
Сырдың бойын жаратпай,
Мал өсірер орын деп
Қазақтың ұлын өрдіріп,
Қоныс әпердің Арқадан! [44, 24-25-бб. ]
(Қаз дауысты Қазыбекті қызы Мәңкенің жоқтауы)
Тарихи деректерде ақ ғұндарды "арғу", немесе "аруғ ғұн" деп
те атайды. Атақты Мақмұт Қашқари өзінің "Диуани лұғат аттүрік еңбегінде (1703 ж.): "Арғу — екі таудың арасы. Осы сөзден
алынып, Талас пен Баласағұн аралығындағы бәрі де Арғу атанады.
Себебі олардың барлығы екі таудың арасына салынған" дей отырып, шындығында арғу тұтас елге тән атау екенін керсетеді:
Зұлқарнайын Арғу еліне жеткенде қатты жаңбыр жауып, жол
адам жүре алмайтын ми батпаққа айналып кетіпті. Сонда
Зұлқарнайын парсы тілінде: "Айн чекіл аст” — неткен батпақ,—
депті. Кейін осында қорған салдырып Чігіл атапты. Содан бастап
осы қорғанда тұратын түркі тайпасы да Чігілі атанып кетіпті.
Оғыздар осы өңірде өмір сүріп, ұдайы чігілдермен қақтығысып
қалып отырған. Олардың арасындағы өзара дұшпандық күні
бүгінге дейін жалғасып келеді. Оғыздар чігілге сіңген түріктің
басқа тайпаларын да Чігіл деп атайды. Олар Жейһұннан
(Әмудария) Жоғары Шыңға дейін жасайтын түрік тайпаларының
бәрін чігіл деп атайды. Бұл қате", — деп тұжырымдайды [50, 21-б. ]
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Бұл шежіренің айтар сыры мол, М.Қашқаримен келісетін де,
келіспейтіндей мәселелер көп.
Қорытынды былай болса керек. ХІ-ші ғ. ортасына дейін Оңтүстік
пен Оңтүстік-Шығыс Қазақстан өлкесі Арғу атанып келген және
бұл атау арғу (ақ ғұндардың) Құшан мемлекетін құлатып
Мәуреннахрға табан тіреуіне тікелей байланысты. Екіншіден, XIші ғасырда, яғни Қашқаридың заманыда бұл өлкеде арғумен қатар
чігіл тайпалары қоныс еткен. Ал чігілдер болса қарлұқ тайпалық
одағымен (этнос) тікелей байланысты, сол одақтың өзегі.
Қарлұқтардың қалайша Сарыарқа елімен жақындығы бар деген
мәселеге келесі тарауда тоқталамыз.
Ақ ғұндардың Мәуреннахрға қызметі — қысқаша айтсақ, алдымен шығыс сақтарынан қалған мемлекет Құшанды құлату, Сасан
патшасы Пероздан 450-ші жж. Бактрияны алу, кейіннен Пероздың баласы Кейқуатқа жәрдемдесіп, Иранды тәуелді етіп ұстап
тұру (567 ж. дейін). Күншығыстан түркі елдері күшейіп батысты
бетке алып келгенге дейін осы жағдай өзгерген жоқ.

Атамыз ер түрік (түрік-оғыз-қарлұқ дәуірі)
Әбілғазы Бахадүр Алаша ханға айрықша сипат береді. Оның
айтуынша "Алаша хан заманында жұрт байып, дәулет тасыды.
"Ит семірсе иесін қабар" деген өзбек мақалы бар еді. Әр кісі
өзінің ең қимас адамы не ұлы, не қызы, болмаса аға-інісі өлсе
соған ұқсатып қуыршақ жасап қояр еді. "Бұл пәленшенің суреті"
деп оны сүйер еді, ас келгенде оның алдына ас қойып, оның жүзін
өбіп, көзін сүртер еді, оған бас ұрар еді. Бұндай әдет қайталанақайталана пұтқа әкелді" [45, 13-б.].
Осы дәстүр мұсылман діні енгенге дейін түрік-мұңғыл халықтарына тән болған мәжүсилік (язычник) белгісі. Тәңіріні пір
тұтатын, табиғат күштеріне сиынған біздің аталарымыз бұл әдетғұрыптан бертінгі заманға дейін ажыраған жоқ. Тәңірі деп, Бай ана
деп, не болмаса жел иесі, жаңбыр иесі, не болмаса мал иесі деп
қуыршақ жасау, оны құрметтеу кигіз үйдің төріне қою Орта жүз
қазағында XIX ғ. басына дейін кездесті.
Әбілғазы Бахадүрдің айтуына қарағанда Алашаның (Алынша)
екі ұлы бар еді, бірі — Татар, бірі — Моңғол. Алаша хан
қартайған соң, елін екі ұлына бөліп берді. Міне, осы оқиғадан ба32

стап түрік пен мұңғылдың ара жігі ашылды, әрқайсысы өз бетімен
халық болды. Яғни, ғұн дәуірінде бұлар бір этнос, бір халық. Рашид ад-дин мен Әбілғазының жазып отырғаны — бір Алаша,
қазақтың аңыздарында түп атасы болып есептелетін — Алаша хан.
Олай болса өмір сүрген мезгілі шамамен Ғұн дәуірі болса керек
(б. э. басы).
Алаша хан туралы қазақ аңыздарына біз кейін ораламыз. Тек
бір ескертетініміз, б. э. б. V ғ. Қазақстан жеріндегі скиф елдері
жөнінде баяндай келіп, "шығысқа қарай патша сақтарынан
бөлектенген рулар бар, олардың мекені тасты, шоқылы жер,
одан әрі қара топырағы қалың бір жазық, ал одан әрі тау
бөктерінде әйелі де, еркегі де туа таз, мұрны пұшық, жағы
үлкен, скифше киінетін, бірақ тілі бөлек халық бар. Олардың
жайылымы отсыз, малы аз, әрқайсысы қысты күні қалың ақ
кигізбен жабылатын кигіз үйде тұрады, жазда ашып қояды. Адам
баласы оларды ренжіте алмайды, себебі қасиетті деп біледі, қару
жарақтары да жоқ. Ол халықтың аты — аргиппей" деген Алаша
хан (алапес бала, тазша бала) туралы аңыздың бірнеше елден
өтіп, өңін айналдырып грекке де жетуі мүмкін.
Қалай болған күнде де түркі-мұңғыл көшпелілерінің түп атамыз деп танитын Алаша ханы Сарыарқада өмір сүрген. Оған мысал — Кеңгір бойындағы күмбез, қазақтың аңыз-әңгімесі және Рашид ад-диннің шежіресі.
Түрік-мұңғыл елдерінің тұтас шежіресін жасаған Рашид ад-дин
(1247-1318 жж.) өзінің кітабының алғысөзін Нұқ пайғамбардан
бастайды "Нұқ пайғамбар — иманды болғыр! — жерді
солтүстіктен оңтүстікке дейінгі үшке бөлді. Бірінші бөлігін —
қара түсті адамдардың түп атасы болған Хам деген ұлына,
екіншісін — араб пен парсының түп атасы болған — Самға, ал
үшінші бөлігін — түркінің бабасы Яфетке берді. Нұқ пайғамбар
Яфетті шығысқа жұмсады. Мұңғылдар мен Түркілер осы әңгімені
біледі, бірақ түріктер өз атамыз деп Яфеттің орнына Абулджа
ханды (Алаша хан) қояды. Түріктер Алаша ханның Нұхқа
қатысын, яғни не баласы, не немересі екенін де айыра қоймайды.
Әйтеуір соның тұқымынан деп таниды, өмір сүрген уақыты да сол
шамалас деген пікірде. Мұңғыл мен Түрік тайпалары және бүкіл
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көшпелілер сол кісінің тұқымы. Осы жағдайдың нақты мысалдарын олар былай деп баяндайды:
"Алаша хан көшпелі болған, оның жазғы жайлауы Ортау мен
Қазтауы, бұл таулар керемет үлкен және биік таулар болса керек;
сол жақта Инаншы деген қала да бар. Алаша ханның қысқы
қонысы да сол манда — Борсық, Қақиян, Қарақұм (Қарақорым).
Осы қоныстарға жақын Талас және Кері Сайрам қалалары орналасқан" [55, 81-82-бб.].
Шығыстың кемеңгер тарихшысы Рашид-ад-диннің тамсана отырып, өзі көрмеген, бірақ түрік-мұңғылдың қарияларынан байыптап естіген шежіре-әфсанасының тарихи негізі бар ма? Бар, олай
деуімізге себеп аңыздың қазақ арасындағы соңғы кезге дейін айтылып келуі, қазақтың өз бәйтерегінің тамыры Алаша хан деп тануы, сонымен қатар аңызда айтылған жер атаулары.
Қаз тауы деген дәл кәзір Орталық Қазақстанда жер аты жоқ.
Бірақ ақсақалдардың айтқанына сүйенсек Қазылық тау болған.
Дәлірек айтсақ бұл тұтас таулы өңір:
Он екі Қазылық, Ой Түндік,
Шауып шықтым белеңге,
Тау суындай сарқырап,
Әскерің жатыр өреңде.
Он сан қазақ тізгіні
Ер Абылай төремде
Бұқар жырау [87, 165-б.]
Он екі Қазылық — Сарыарқаның Қарқаралы, Баянауылдан бастап, көзге түсер биіктерін толық қамтиды. Қазақ арасында "Бес
қазылық", "Үш қазылық" деп те айтылады. Мәселен, Ә.Бөкейхановтың жазбаларына көңіл аударайық: "Маған Мұхит айтқан еді.
Қаракесек (Қарқаралы уезінің бәрі қаракесек) Түркістанда жүріп,
Арқаға... бошан Қазыбек би жер шолуға кісі жіберген. Бұл кісілер
Қу, Едірей, Мыржықта шалқып байып отырған Қанжығалы Абыз,
Шомаққа келген. Жер жақсы: тай құлындап, тоқты қашады. Бошан мұнда ауып келген соң Қазыбек қанжығалыны мүйіздеп Қу,
Едірейден қуған. Қарқаралы, Қара уыс, Едірей, Қу, Баянаула тауын Бес Қазылық дейді. Бұл мал кіндігі" [43, 165-б. ].

Бұл әңгімені қорыта айтсақ кәзіргі жер бетіндегі адам баласының түп атасы Нұқ пайғамбардың өз кіндігінен тараған-мыс. Алаша ханның мекен еткен қонысы — Орталық Қазақстан, оның
ішінде біз баяндап отырған бір жағы Ортау, бір жағы Қарқаралы
арасы. Көне шежіреде Түрік Яфеттің баласы еді делінеді: "Оның
сегіз ұлы болды — тұқымы көп тараған. Міне, оның ұлдарының
аттары — Түрік, Хазар, Сақлаб, Орыс, Мың, Шың, Кеймари, Тарих". Осылай деп Әбілғазы Бахадүр хан жазады. Оның айтуы бойынша Яфет қайтыс боларында өзге ұлдарына "Түрікті патша деп
таныңдар, оған бағыныңдар” деп өсиет айтып кетсе керек.
Түріктен төрт бала — Тұтық, Хакиял, Берсаджар, Амлақ.
Түріктен кейін патшалық құрған Тұтық, оның заманы байлығы
мен тәртібі, береке, бірлігімен атағы шыққан. Шежіре осылай деп
көне дәуірден ептеп сыр тартады. Осы айтылғанның қаншасы
шындыққа жақын, қаншасы алыс — оны тексеріп, көз жеткізу
өте қиын. Түріктің жазба ескерткіштері — Шығысқа қарай орналасқан Мұңғылия, Шығыс Қазақстан, Синьцзянь өлкелерінде —
тасқа қашап жазылған сына жазу. Арқа жерінде тек түркінің
көне аңыз-жырлары ғана айтылады — Оғыз қаған, Қорқыт баба,
Афрасяб патша.
Қытай жылнамалары "түрік өз тегін қасқырдан алады" деп
жазады, оның өзі де бірнеше түрлі варианттарда: бір жолы
түріктің түп атасын жау қолынан алып шыққан қамқоршысы,
екінші аңызда түрік баласын таудың қуысынан далаға бастаған
жол басшысы. Қасқырды құдыретті күш, Тәңірімен екі арадағы
байланысшы, яғни, "тотем" есебінде қабылдау қазаққа да жат
емес. Оның бір белгісі: қасқырдың атын атамай ”ит-құс" деу.
Қазақтың түрікке етене екендігін осы сияқты көп белгіден
аңғарамыз. Сонымен қатар Орталық Қазақстан, оның ішінде Шет
өңірі түрік дәуірінен қалған көптеген ескерткіштерге ие, Олардың көрнектілері биік төбелердің басындағы тас обалар, әр жерде кездесетін құрбандық шалатын 7-8 тасты айналдыра қойған
және тізбектеле жалғасқан орындар, балбалдар (сынтас).
Сарыарқа жері алдымен Батыс Түрік қағанатының (608 жылдан бастап) құрамына енді, кейінірек бұл өңірде Оғыз және
Қарлұқ мемлекеттері ірге қалады. Ал, енді, түріктердің батысқа
қарай жылжуы, Византиямен, Иранмен соғысы және ақ ғұндармен
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қарым-қатынасы
Сарыарқаны
мекендеген
тайпалардың
қатысуынсыз өтпегені белгілі.
Көне түріктерге тамаша баға берген ғалым М.Қашқари:
"...Түріктерге Тәңірдің өзі арнайы ат қойған. Жер жүзінің ең биік,
ауасы таза бөлігін қоныстандырып, "өз қосыным" деп атаған.
Оған қоса түріктер көрікті, өңдері ұнамды, жүздері мейірімді,
әдепті, үлкенді құрметтей білетін кішіпейіл, уәделерінде берік
түратын мәрт және сол сияқты көптеген жақсы қасиеттерге ие
болған ашық-жарқын жандар", — деп сүйсіне суреттейді.
М.Қашқари: "Түркі халықтары негізінен жиырма тайпа. Әрбір
тайпаның бірталай ұсақ рулары бар. Олардың саны Ұлы Тәңірдің
өзіне ғана аян. Рум өлкесінен Машынға дейінгі орналасқан
түркі елдерінің ұзындығы 8 мың персех ( I п. — 6,24 шақ-м)"-деп
өз заманының біліміне сай анықтама береді 150, 12-б.].
Қытайдың "Вэй әулетінің қысқаша тарихы" атты жылнамасында
түрік заманында (ХІ-ХІІ-ші ғғ.) Орталық Қазақстан жерінде оғыз
тайпалары мекен етті делінеді. "Оғыз мемлекеті үйсіндерден
солтүстік-батысқа қарай және Қаңлылардан солтүстік-шығысқа
қарай орналасқан. Оғыздар мал шаруашылығымен айналысады.
Олардың қоныстарында жақсы жылқының түқымдары өсіріледі.
Жабайы аңдардан қабылан бар. Әскерінің саны 10 мың.
Түріктің шежіресін, әдебиетін жазған ғұламалардың ешқайсысы
да Оғыз ханға соқпай кете алмайды. Тарихшылар оны ғұн патшасы Мөдемен байланыстырады, әдебиетшілер жиынтық кейіпкер
деген пікірді қолдайды. Әйтеуір, біз білетін шежіреде Оғыз — Алаша ханның шөбересі. "Қара хан атасынан кейін бүкіл елге патша
болды. Кәзіргі Ұлытау және Кіші тау дегендерді ол кезде Ертағы,
Кертағы деп атайтын. Ол тауларды жайлайтын, қыста Қарақұм
мен Сырдың жағасын қыстар еді. Қара хан заманында жұрттың
бәрі кәпір болып, араларында бір мұсылман қалған жоқ. Сөйтіп
жүргенде Қара ханның әйелі ай десе аузы бар, күн десе көзі бар
бір ұл көрді” деп басталады Оғыз ханның хикаясы [55, 81-83бб. ].

"Оғыз хан" жырында айтылатын жер аттары,
мысалдар қазақ тарихына қатысты мол мұраны
жыр белгілі дэрежеде дүниетанымдық қызмет те
көне түріктердің өз шығу тегін космогониялық
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ру аттары, т.б.
нұсқайды. Бұл
атқарады жэне
немесе бір та-

биғи зандылықтарға негіздегенін аңғарамыз: "Оғыз ханның алты
ұлы бар еді, үлкенінің аты — Күн хан, екіншісі — Ай хан,
үшіншісі — Жұлдыз хан, төртіншісі — Көк хан, бесіншісі —,
Тау хан, алтыншысы — Теңіз хан. Оғыз ханның бұл алты ұлынан басқа күңдерінен туған тағы да жиырма төрт баласы болды".
Оғыз ханға байланысты аңыздарда көшпелілердің Тұран мен
Үндістанға, Иран, Сирия мен Мысырға жасаған жорықтары баяндалады. Осы жорықтардың кезінде еліне әр түрлі ру қосылып,
өздерінше империяның ішінен отау тігіп отырған. Рашид ад-дин
олардың қатарына — Ұйғыр, Қаңлы, Қыпшақ, т.б. қосады. Сондай
шаңырақтың бірі — Қарлықтар.
"Аңыздың айтуынша, — деп жазады Рашид ад-дин, — Оғыз
өзінің елімен Гур жэне Гарчистан (солтүстік Ауғанстан) жеріне
жасалған жорықтан қайтып келе жатқанда биік тауға кез болыпты. Қар жауып, боран соғып бірнеше от басы жолда қалса керек.
Олар кейіннен әскерді қуып жеткенде Оғыз "қар жауды деп жолда
қалып қойған ел, ендігі аты қарлық болсын деген екен, қарлық
руы сол адамдардың тұқымы". Осы жерден қайта жарық жасап
Қабул мен Газниді, одан эрі Қашмирді жаулап алған. Бір жыл
бойы соғысып, жауының бэрін қырғаннан кейін Бадақшан арқылы
Оғыз хан Самарқандқа келіп, ақыры "Мұңғолияға қарай беттеді"
[55, 84-б. ].
Ә.Марғұлан
"Ежелгі
жыр-аңыздар"
атты
кітабында
"Қарқаралының күн шығысында, Семейдің күн батысында тұратын
биік тауларды (Кент, Мыржық, Абралы, Дегелең) ерте заманда
қарлықтардың қоныстанып отырғанын қытай тарихы ашық жазған.
Сондықтан кейбір ғалымдардың Қарлықты — Қазылық деп атауы
да осыдан шыққан" деген пікір VІІІ-ХІІ-ші ғасырлар арасындағы
көп жағдайдың басын ашып бере алатын кілт деп түсінеміз.
Қарлықтар тікелей оғыз тұқымынан болмаса керек, мәселен Оғыз
қаған жырында сипатталатын тойда оғыздың өз балалары төрден
орын алып, мүшеге ие болып жатқан уақытта, Қынық ет турап,
онымен еншілес Қыпшақ далада ат бағып жүр, Бекдүз ет жеп,
Қарлық тік тұрып қызмет жасауда. Бұл мәселелер қарлық
қауымының тарихына аса ыждихатпен қарау керек екенін көрсетеді.
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Ал, енді, Қорқыт кітабында Қарлық елінен шыққан Қазылық
қожа, оның ұлы Ер Жүгенек туралы деректер бар, ол заманның
батырлары Қазылықтың қара атын мініп жүреді. Қорқыт баба
"Сайрап жүрген Қазылық атына мінгейсің, бірақ білмей тұрып
қылышынды михнатта жүрген кісіге салушы болма" деп өсиет те
айтады.
Араб саяхатшысы Ал-Идриси (ХІІ-ғ.) қарлық жұрты туралы
көптеген мәліметтер қалдырған: "Тараз (Әулие ата) қаласы қимақ
елінің патшасы тұрған жерге дейін (Ертіс бойы) ең алдымен
шөлді басып, содан кейін түркі қарлықтардың жері арқылы 81
күндік, ал Тараз бен қимақ елінің Бангджар қаласына дейін 36
көш, Тараз бен Қасра арасы 45 милль, жол тау арқылы Теміртағ
қаласына шығады. Бұл тау етегіндегі қала. Осыдан шығысқа қарай
20 көш жерде көшпелі қарлұқ тайпалары мекендейтін
өңделмеген, бірақ құнарлы алқапқа шөлейт арқылы өтесіз.
Олар бәдәуи сияқты кигіз үйлі шатырларда тұрады. Хайхам —
патша мекен ететін бекіністерінің бірі. Патшаның қарамағында
жақсы қаруланған көп әскер бар, жері құнарлы. Бекінісі тау басында, айнала ор қазылған, онда су, кәдімгі дөңгелек көл
сияқты” — деп суреттейді [80, 15-б. ]. Ал-Идриси өз күнделігінде
Сараус қаласы мен Банджар арасында жолдың көбі шөл арқылы
өтетінін, одан өткеннен кейін Қырқыр тауын жағалап, тыныш,
кауіпсіз жолмен он күн жүретінін баяндайды. Саяхатшының
Қырқыр деп отырғаны Бетпақ шөлінен кейін кездесетін
Қазылықтың бір торабы — Қарқаралы болуы да мүмкін. Қалай дегенмен Ал Идриси бұл сапарында Қазақстанның оңтүстігінен, Бетпақ шөлінен, атақты Сарысу жолымен өтіп, Шет өңірі арқылы
Ертіс бойына жол тартқан. Ал-Идриси картасымен көп жұмыс
істеген жас зерттеушілердің бірі Ж.Смайылов күнделікте сөз болатын Асқарауын тауын Шет өңіріндегі Бұғылы-Тағылы тауларымен шендестіреді [89, 8-б. ].
Біздің VІ-ХІІ ғғ. Қазақстан сахарасының төскейін мекендеген
көп елдің ішінен қарлықты ерекше бөліп айтуымызға тағы да бір
себеп бар. Көне түрік сына жазуларында оларды "үш қарлық"
деп атайды, үшеудің бірі — болақ, немесе болат тайпасы. Біреуі
өткен тарауда сөз болған — чігіл тайпасы, кейде бес чігіл деп
те атайды. Қарлықтардың қысқы мекені Талас бойы (Арғу Талас)

одан әрі Ташкентке дейінгі жер, ал жаз жайлауы Арқа, Ертіске
дейінгі Орталық Қазақстанның өлкесі. Болат (Болат қожа) қазақ
аңыздарында жиі айтылатын тарихи кейіпкер, түтас бір елдің аты.
Қарлықтардың
тілі
жұмсақ,
сөз
басында
"и"
көп
қолданылады, мысалы "йоқ", қарлықтың бір бөлігі "ж" пайдаланады. Түр кейпі аздап мұңғылық әсері бар, бірақ европеоидтық
нұсқа басым. Ал-Масуди деген араб саяхатшысы "қарлықтың бойы
биік, түрі сымбатты және жылы шырайлы" дейді.

Садағын сағымға ілген хандар тарихы
Қазақ елі күрделі этноәлеуметтік құрылымның иегері. Алысжақын көрші елдердің бәрі де бұл тұрғыдан біздің қатарымыздан
көріне алмайды. Қазақта "ақ сүйек" атанатын төре тұқымы бар,
әдет-ғұрып заңдары оларға тән артықшылықтары мен ырзықты
тыңғылықты түрде реттеген, қазақта "асыл сүйек" атанған қожа
тұқымы бар, олардың да орыны қара халықтан оқшау, іргелі жоралғылары баршылық, қазақта "төлеңгіт" аталатын және төрелердің жанынан табылатын әлсуметтік үлкен топ бар, олардың да
басқа қазақтан жолы бөлек. Осы аталған әлеуметтік топтармен
қатар шалақазақ деп жүретін, қазақтанып бара жатқан өзге елдердің өкілдері (ноғай, сарт) кездеседі. Үлкен қоғам болғандықтан
ішінде құл, күң ұстайтын қазақтар болған. Соңғыларын көбінесе
қазақ салтанат үшін ұстаған ба деймін, себебі ертеде қыз ұзатса
жасауға қосып, ат жүгіртсе бәйгеге қосып, адам өлтірсе құнға салып құл беру дәстүрлері болған. Ал төрелерді не үшін ұстады
екен, енді сол мәселеге келейік.
1913 ж. Сібірлік ғалым, марқұм Шоқанның досы Г.Н.Потанин
Қарқаралы уезіне келді. Ғалымның ден қойғаны — қазақтың
ішіндегі көне аңыздарды жинау, этнографиясын зерттеу, жалпы
ауыз әдебиетіне қанығу. Ол бұл сапарды жарты ғасыр бойы армандады және қазақтың бағына асықпай жатып қаншама руханиятын
қағазға түсірді. Құдайға шүкір бұл кезде қазақтың жас азаматтары
да ғылымның құнын түсінген, иық тіресіп қаулап өсіп қалған кезі
еді. Г.Н.Потанинге Қарқаралы уезінің аңыздарын жинауға Әлімхан
Ермеков (Том университетінің студенті), оның алдында
Дінмұқамбет Сұлтарғазин (Петербор университетінің студенті)
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үлкен жәрдем жасады. Қазақтың игі жақсылары бірінен-бірі естіп
қарт Григорийге сәлем беруге асықты, жадында барын жеткізді.
Г.Н.Потанин жазған аңыздың бірін Д.Сұлтанғазин өз ағасы
Қанқожа төреден көшіріп еді. Екеуі де Бөкей тұқымы, бес ата
балаларының маңдайына біткен ақ сүйектер:
Шыңғыс хан туралы біздің қазақта аңыз бар. ‘'Ертеде аты
белгісіз қазақтың бір ханы болыпты. Оның сұлу қызы бар екен, ер
адам көріп қоймасын деп жанына күзет қойып мұнарада
сақтапты. Күндердің күнінде күннің сәулесінен қыз екіқабат болып, оны жасыра алмай, хан біліп қойыпты. Қызға күннің сәулесі
әсер етіп жүкті болғанына ешкім де сенбесе керек, хан ашуланып,
алтынмен апталған сандыққа салып теңізге қоя береді. Сандық
теңізде жүзіп келеді, оны жағалауда аң қуып жүрген Домбауыл
батыр өзінің жолдасымен (Дуа соқыр) көреді.
Қайық жоқ, сандықты қалай да алмақ болып, жақпен атып
жағалауға шығарады. Осы жерде екеуі келісіпті — Домбауыл сандықтың ішіндегісін, жолдасы сандықтың өзін алмақшы болып.
Сөйтіп ханның қызы Домбауылға тиген екен. Біраз күндер етіп,
қыз босанып ұл табады. Күннің нұрынан жаратылған балаға
Шыңғыс хан (Шын-қыз) деп ат қойыпты. Кейіннен Домбауыл мен
ханның қызынан төрт ұл туған: Бөдентай, Бөргелтай, Тарбағатай және Тарғалтай. Олардың да нағашысы хан болғандықтан
төре атаныпты. Осы себептен кәзіргі уақытта хандардың тектісі
Шыңғысханнан тарайды, Домбауыл тұқымы төмендеу, ал өз
атасын Домбауылға дейін таратып бере алмайтындарды хан санатына қоспайды.
Шыңғыс ержеткен уақытта, анасы бір атасы бөлек туыстарынан көп қорлық көріп, тауға кеткен екен. Тек анасына өзен
ағысымен құс қауырсындарын жіберемін, сол белгіден амандығымды біліп отырарсың деп айтса керек. Көп жылдар етіпті,
анда-санда қауырсындар су бетінен көрініп қалады. Қазақтың саны да ол кезде өсіпті, арасында бір келіспеушілік туып хан сайламақшы болыпты. Ақсақалдар Шыңғысты жоқтап он екі биді
жібереді екен іздеуге, солар өзеннің жоғарғы басында Шыңғысты
кездестіреді. Хан сипатты екен, жүріс-тұрысы бәрі соны айқайлап
айтып тұр. Елге келіпті. Ұлдардың анасы, ертеңгі күн реніш болмасын деп хан сайланар талапкер кигіз үйге шаңырақтан түсіп

тұрған күн сәулесіне садағын іліп байқасын дейді. Солай деп
шешіпті. Домбауылдың ұлдары іліп көрген екен, құлап қалыпты.
Сол кезде Шыңғыс садағын сағымға іліп көрсе, ілініпті. Жұрттың
бәрі Тәңірінің өзі осылай ұйғарып тұр деп, Шыңғыс ханды ақ
кигізге салып хан кетерді" [48, 64-66-бб. ].
Қазақтың екінші бір аңызында, ол да Қарқаралыда жазылған,
Шыңғыстың шешесі Алаңқуа делінеді. Күйеуі Дүйін Баян қайтыс
боларында "сағым болып келемін, қасқыр болып кетермін” дейді
екен. Кете бере "Шыңғыс", "Шыңғыс” деп дауыстайды екен. Міне,
Шыңғыс хан осылай туған. Осы аңызда Шыңғысты хан кетермек
болып іздеген 12 бидің басшысы Майқы би делінеді, өзі ақсақ.
Тау басына барып ханды тапқан соң 12 би арба жасапты, Майқы
мен Шыңғысты соған салып, өздері сүйретіп алып келіпті. Бұл
аңыздың да тарихтан қамтыған сыры мол. Әсіресе, қаракесектің
Майқы саласы (Әлтеке-Сарым) Шыңғыс ханды хан кетерген
қәдірлі биге қатысы бар ма? Үйсін баласының иемденіп жүргені
қай Майқы, осының бәрі де әлі анықтауды қажет ететін мәселелер.
Шыңғыс хан туралы қазақ аңыздарын "Құпия шежіремен " салыстырсақ алшақ емес. Бір ғажабы осы тарихтың бәрін қазақ әлі
күнге өзімдікі деп, кәрі көздері жадынан алтын сандықтан
алғандай қаз-қалпында айтса, мүңғылдар бірнеше ғасыр бұрын
ұмытқан, қағазға уақытында түсірмесе (Шыңғыс немерелерінің заманында) тіпті білмес еді. Ендеше Шыңғыс ханға, оның құрған
мемлекетіне, сол замандағы оқиғаларға қатыстылығымыз даусыз.
"Құпия шежіре" бойынша Домбауыл мерген — Добу мерген, оның
алған әйелі Алан гуа екені рас, бірақ айттырып алған. Домбауыл
мен Шыңғыстың арасында ондаған ұрпақ еткен, дегенмен,
аңыздың жалпы жобасы дұрыс, мазмұны бір.
1206 жылы Шыңғыс хан атағын алған Темужин баһадүр 1210
жылға дейін Мұңғылиядағы өз қарсыластарын түгел бағындырып,
жауласқандарын қырып болды. Енді мұңғыл даласынан тыс жатқан
Қытай мен Орта Азияға қозғалыс басталды. Шекаралық елдердің
ішінде өз ықтиярымен беріліп, одақтас болған түркілер де көп
еді. Соның бірі қарлық елі. Рашид ад-дин "Шыңғыс хан заманында
Қарлық мемлекетінің басшысы Арыслан хан еді. Шыңғыс хан ол
жаққа барлас руынан Құбылай ноянды жұмсағанда Арслан хан
Құбылайдың алдынан бағыныш білдіріп шықты. Шыңғыс хан оған
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өз тұқымынан қыз беріп, бұдан былай Арслан сартақтай деп
атауға жарлық берді, себебі тәжіктерді солай атаушы еді. "Мұны
қалай ғана Арслан хан атауға болады" деп өзі таң қалды". Бұл
келтірілген үзіндінің "Құпия шежіреден" айырмашылығы жоқ, тек
Шыңғыс қарлықтар соғыспай берілді деп риза болып Арсланға
қызы Алқа бэхиді берді дейді, және Шыңғыс хан бүй депті:
Қарғығанда аяқ боп,
Қисайғанда таяқ боп,
Тайған кезде таға боп,
Тарыққанда пана боп,
Қорған болар Алқа бэх.

шы осы жерде хандық құрып маңайдағы елдің бәрін бағындырып,
шаруашылығын түзеп, қалаларын көтерш, 1227 жылдың басында
қайтыс болды. Қазақ аңыздары оның ажалына себепкер құлан
(Ақсақ құлан — Жошы хан, қырдан киік жосыған) деп атайды.
Өтеміш қажы бір топ киіктің соңынан қуып, аттан құлап өлді
деп жазады. Шындығында да аңшылықтың бір себебі болса керек
[59, 145-б.].
Құлынын алған құландай құлынымнан айрылдым,
Айрылысқан аққудай ер ұлымнан айрылдым,

Моңғолдың құпия шежіресі [72, 123 б. ].
Шыңғыс ханның Хорезм шах елін алуға жасаған жорығына
қарлықтар түгел қатысты, олардың атты әскері Орта Азия қалалық
өлкесінде мұңғылмен бірге қимыл көрсетті.
1213-1223 жж. арасында Шыңғыс Батысқа жорық жасап кәзіргі
қазақ жерін, Орта Азияны, Кавказ бен Еділ бойын қол астына
қаратты. Шығысында Қытайдың солтүстік бөлігі, Тибет, Корея
Ұлы Қағанның билігін мойындады. Ол заманда түркі-мұңғыл елдерінің арасындағы алшақтық терең емес еді, көшпелілер
өздерінің Алаша тұқымы екенін түгел білетін. Өзара жаулық
болғанымен,
жорықтар
негізінен
отырықшы
өлкелерді
бағындыруға бағытталды. 1223 жылы Шыңғыс хан өз иелігіне енген жердің бәрін үлкен бәйбішесінен (Бөрте) туған төрт ұлға
бөліп берді. Дешті Қыпшақ атанған қазақ жері Шыңғыстың үлкен
ұлы Жошыға, ал Түркістан алқабы екінші ұлы Шағатайға,
Қазақстанның шығыс бөлігі (Алтай, Тарбағатай) еншіге Үгедейге
тиді. Шыңғыстың өз жұрты мұңғылдың 129 мың әскерінің 101 мыңы
кенже ұлы Төлеге берілді.
Жошы ханның ту тіккен ордасы Орталық Қазақстан, оның
ішінде Ұлытау өлкесі (Жошыға дейін Кендір тау аталушы еді).
Әлі күнге дейін Кеңгір өзенінің бойында Жошы ханның күмбезі
тұр, атақты ғұн көсемі Домбауыл дыңынан 3 шақырым төмен
орналасқан. Жошы ұлысының Ұлытауда болғанын Шығыстың
атақты жазушылары Джувейни, Өтеміш қажы және Масуд бин
Кухистани тамылжыта жазады. Олардың айтуына қарағанда Жо-

(Шаджарат ал-атрак) [54, 203-б ].
— деп жылаған Шыңғыс Жошыдан туған 14 ұлды Қарақорымдағы
ордасына шақырып, алдарынан үш үй тіккізіп қарсы алады. Немерелерін сынап: алтын босағалы Ақ Орданы Батуға (Сайын хан),
күміс босағалы Көк Орданы Еженге (Орда Ежен), болат босағалы Боз Орданы Шибанға (Сыбан) сыйлап, олардың атақ
дәрежелерін бекіткен екен. Туу ретімен қарасақ Жошы ұлдарының
үлкені Орда Ежен, бірақ Шыңғыстың да, Жошының да сенгені Бату (екінші ұлы) болса керек. Орда Ежен мен Бату бір анадан,
шежіреде Орда Ежен жолды Батуға өз еркімен берген.
Әбілғазы Бахадүр де осыны нақты айтады. Тек бір мәселе, Бату
қайтыс болғаннан кейін Ұлытауға Шыңғыстың кіші інісі Отчигин
келіп тақ иесі болатын ұлды анықтайды делінеді.
Бату Европаға жорық жасап, мұңғыл-түріктің қалың қолымен
аттанғанда (1235 ж.) Ұлытауды ағасы Орда Еженге қалдырып кеткен. Сонымен Жошы Ордасының ендігі иесі Орда Ежен болды,
ескі қарлұқ жұрты содан бастап деректерде біресе Ақ Орда, біресе
Көк Орда аталатыны да осыған байланысты.
Араб тарихшысы Мүйін ад-дин Натанзидің айтуынша Орда
Еженге бағынған елдің жайлауы — Ұлытау, Сегізағаш, одан
Қаратал, одан Түйсін құмына дейінгі жер. Оңтүстігінде қыстауы
Женд пен Баршынкент сияқты қалалардың маңы, яғни Сырдың орта бойы. Татардың XIX ғасырдағы атақты тарихшысы Ш.Марджани: "Орда Ежен Ертіс пен Сырдария арасында, сол аймақта
көшіп жүретін руларға билік жүргізді, Ұлытау мен Кіші тау
өңірі, одан әрі Іле мен Шу арасы соның иелігінде," — деп жазады. Ғұламалардың жазғанын картаға түсірсек, өзіміздің Орта
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жүздің шекарасы, құт мекені, ата қоныс. XII ғасырда жасалған АлИдрисидің шолуымен Орда Ежен қарамағындағы елдердің шекарасын сипаттау бір-біріне дөп келеді. Яғни, ҮІІІ-ХІІІ ғғ. қарлықтар
мекендеген Сарыарқа өңірінде XIII ғ. бастап Шыңғыс балалары,
соның ішінде Орда Ежен әулеті қалыптасты.
Қазақ хандарының шежіресінде көптеген жұмбақ жағдайлар
бар, соның бірі Ақ Орда мен Алтын Орданы қатар билеген (13741375 жж.) Орыс ханға байланысты. Оның алғашқы билік құрған
жері Сығанақ қаласы, шыққан тегін бір шежіре Орда Еженмен,
бір шежіре Тоқай Темірмен (Жошының төртінші баласы) байланьістырады. Біздің пікірімізше алғашқы жорамал дұрыс. Орыс ханның билік құрған заманы өте күрделі — Оңтүстікте Ақсақ Темір
қуатты мемлекет құрды, Жетісуда Тұғылық Темір күшейді (ол
нағыз Тоқай Темірдің ұрпағы), Еділ бойында ноғайлының биі Мамай (Өлдің Мамай — қор болдың) хандарға дес бермей, өз дегенін жүргізді. Осындай саяси тұрақсыздық, қарама-карсылық
күшейген заманда 15-20 жыл үздіксіз хандық құру оңай шаруа
емес. Оның үстіне Орыс хан, кейін оның ұлдары Ақсақ Темірдің
кеудесін басып, Дәшті Қыпшаққа жібермей отырды.
Арқаның ауыр жұртын уысынан шығармай билеп отырған Орыс
хан, тағдыр жазғаннан кейін қоя ма, тіпті адам сенбейтін
жағдайда Тоқтамыстың қолынан қаза болды.
Қазақ хандығы XV ғасырдың ортасында шаңырақ көтергенде
осы Орыс ханның балалары Керей мен Жәнібек (Сайын хан)
біздің халқымыз үшін ең маңызды оқиғаның басы-қасында еді.
Шәкәрім Құдайбердіұлы жазған "Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар
щежіресі" (Орынбор, 1911 ж.) хандықтың ірге көтеруіне Қыпшақ
Қобыланды батырмен Арғын Дайырқожа арасындағы егес себеп
болды дейді:
"Біздің осындағы Арғындардың арғы атасы Дайырқожа Әбілқайыр
ханның сүйікті қазысы екен. Әділ айтқандықтан Ақжол атаныпты.
Және Қарақыпшақ Қобыланды батыр да Әбілқайырға сүйікті екен.
Екеуі ішінен жауласып жүргенде, бір күні далада, Қобыланды батыр Дайырқожаны өлтіріп кетіпті. Әз Жәнібск хан біліп,
Қобыландыны шариғат бойынша қысас қылып өлтіруге сұрапты.
Әбілхайыр хан берейін десе көп Қыпшақ бұзылатын болған соң
бере алмай, үш кісінің құнын алып бітім қыл деген соң, әз Жәнібек

хан өкпелеп кеткені, біздің қазақта мақал болып жүрген:
"Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар еді құлыньгм" деген сөз, Дайырқожаның сүйегін айналып жүріп жылаған әкесі Қыдан тайшы
деген кісінің сөзі. Аты Қыдан еді, "тайшы" дегені өлеңші, ақын
дегені. Біздің қазақтың арғын атасы Қотан тайшы дейтіғұн осы
және бұл сөзге дәлел бар. Арғын Жанақ ақынның уақ Жарқын биге айтқан өдеңі. Жарқын би: "Атанда ақындық бар ма еді?" дегенде, Жанақ айтыпты:
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Алашта Арғын аға туған зерек,
Өзгеден ол кісінің жөні бөлек,
Арғының түп атасы ақын Қотан,
Өлеңге бізден ұста болса керек.
Жоғарғы әз Жәнібек хан қазақты алып ауарда Ноғай аталған
туыстарымыздың жақсылары қазақтың жақсыларымен көрісіп,
амандасып жылапты. Соны біздің қазақтың домбырашылары "Ормамбет хан өлгенде, он сан ноғай бүлгенде, ноғай-қазақ
айрылғандағы жылау күй деп, домбырамен бір зарлы күй тартады", — деп баяндайды Шәкәрім 165, 31-32-66.].
Бұл әңгімеде айтылатын Әбілқайыр (1428-1468 жж.) Алтын Орда тарап жатқан уақытта көшпелі түріктерге билік жүргізген
(өзбек мемлекеті) Шайбан тұқымы атақты хан. Шайбанға
әкесінен қалған "Боз орда" болғанын айттық, жалпы жобамен ол
ұлыстың көлемі — Кіші жүзге келді — бір жағы Сырдың
төменгі ағысы, бір жағы Сібір-Орал жері. Шайбан тұқымының
иелігі Ақ Орда мен Алтын Орда арасында жатыр. Әбілқайыр хандығының негізгі халқы қыпшақ екені Шәкәрім шежіресінен айқын
көрінеді, арғын аздап шет қақпай болса керек, оның үстіне Сырдан арғы арғын Шағатай ұлысында болды. Сонымен Қазақ хандығының құрылуына бір себеп — Орталық Азиядағы жаңа геосаяси
жағдай, Алтын Орданың ыдырауы, Шагатай-Жошы ұлыстарының
арасындағы бәсекелестік.
Қазақтың бергі хандары Жәнібектің бір баласы Жәдіктен
(Жәдіге) өрбиді. Жәдіктен Шығай, одан Тәуекел, Есім, Оңдан
сұлтан, т. б. Қарқаралы-Қаракесек арасында осы Ондан сұлтанның
балалары билік құрды, әрине, бұл өңірде аздап Сәмеке мен Абылай балалары да бар. Қуандық Алтай елі Сәмекенің, оның балалары Құдаймендінің ұлысы болды, ал тобықты ішінде Абылайдың ба-

лалары да бар (Шама тұқымы). Ондан сұлтан жөнінде
Ш.Уәлиханов пен М.Ж.Көпейұлы бірнеше аңыздарды айтады.
"Ұзын оқты Оңдан сұлтан”, "Құрамадан келген батыр”, "Тәуекелдің
әскер басы Оңдан" сияқты, т.б. XIX ғ. ортасындағы атақты би, ел
басы Алшынбайдың Оңдан туралы Жамантайға "сен садағын
сағымға ілдірген хан тұқымы емессің" деуі қандай мәселені
аңғартады, әлі де зерттеуді қажет ететін тақырып.
Сонымен Ондан сұлтаннан Қайнаркөшек, одан Бөкей, одан
Құдайменді, одан Тұрсын. Тұрсын хан жөнінде не зерттеу, не
шежіре жоқ, біздің бір анықтағанымыз — 1717 жылы өмірден
өтіпті. Қалмақпен іргелес болса керек ұлысы, бір деректерде "ол
шымыр-дулат елінің сұлтаны еді" делінеді. Қайып ханның 1718
жылғы Ресейге жіберген елшілігінде Тұрсын ханның өліміне байланысты елі иесіз қалды, қалмақ шауып жатыр деген мәліметтер
кездестіреміз. Тұрсын ханнан ел басқаруға икемді екі ұл қалған.
Бірі — Көшек хан, ол найман еліне хан болды, астанасы Сайрам қаласы, екіншісі — Барақ сұлтан — қырық сан деп аталатын
осы төре. Барақ 1748 ж. Кіші жүз ханы Әбілқайырды өлтірген
ісімен тарихқа танымал. Ол кісінің жайлаған жері Арқа, қысқы
қонысы, саяси орталығы Түркістан маңындағы — Иқан, Қарнақ
қалалары 1751 жылы Қарнақ қаласында қастандықтан у беріп
өлтірілді. Оған у беруші адамдар (орыс деректерінде қожалар) не
Қоқанның, не Жоңғардың тапсырмасын орындады, алғашқысы
сенімдірек. Барақ өз заманында Қоқан мәселелеріне тығыз араласқан адам [60; 93 ].
Қарқаралыда хан болатын Бөкей (1816-1819 жж.) осы қырық
сан Барақ сұлтанның ұлы. Қаракесек ішінде Барақтың тағы бір баласы — Маман тұқымы да аз емес. Бөкейдің қаракесек еліне хан
болып келуі шежіреде айтылады, бірақ тым жастау келсе керек
— "шекшек Нұралы би тайға мінгізіп жетелеп келген” делінеді.
Олай болса бұл оқиға Барақ өлімінен (1751 ж.) кейін болды деп
жорамалдауға келеді. Ақиқатын алла біледі, әрине.
Бөкейдің бес әйелінен өрбіген көп төрені түгендеу мүмкін
емес және олар Сарыарқаның шығыс бөлігіне түгел тараған, әр
елді ұлыс қылып, бертін арасына сіңіп те кетті. Бес ата баласы
жайлаған Шет өңірінде Бөкейдің Есім деген баласынан тарайтын Сығай, Саңқай, Сұлтанғазы деген баласынан тарайтын —
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Құдайменді, Оспан, Өмір, Сыдық, Әбеу, Қанқожа, Бабахан, Дайыр тұқымы кездеседі. Сонымен қатар Бөкейдің Батыр, Әбілғазы,
Шыңғыс сияқты ұлдарынан тарайтын аз-маз ел әлтеке-сарым,
қояншы-тағай, кәрсон-кернеймен араласып кетті десек те жөн.
Қазақтың ғұлама шежірешісі М.Ж.Көпейұлы:
Аң алмайтын жаман құс ат еңбегі,
Абылайдан басқа төре ет еңбегі
— деген екен. Сол сияқты Бөкей тұқымынан тараған көп
төренің ішінде ерекше сөз қылсақ тек Әлихан Бөкейханов қана
орынды. Жүз жыл бойы отарлық құлдықпен арпалысқан қазақ
халқын XX ғ. басында қанатымен су сепкендей қамқор болып, елге үлгі көрсетіп, оқыған азаматтарын бастап, мемлекеттігін жасамак болып еді. Әлихан құрған Алаш елі, Алаш Орда үкіметі тек
қазақ емес, бүкіл көшпелі түркі-мұңғыл қауымының бірнеше
мыңжылдық тарихының нәтижесі. Арманына жете алмай, орыстың
айбалтасына халқы үшін басын төсеп, ол да кетті пәни дүниеден.
"Елу жылда ел жаңа" деген, жарты ғасырға созылған азаптан
өтіп, міне жаңа жеттік бостандыққа. Қазақ хандығы қайтадан
жаңғырды, өркениетті елдердің қатарынан, солардың деңгейінде
өзімізге орын сайлап жатырмыз, өзгемен тереземіз теңелді. 500
жылдан астам уақыт хандықты сақтау үшін күрескен ел көсемдерінің еңбегі текке кеткен жоқ.

Алаша ханнан басталатын шежіре
(Болат қожа)
Мәшһүр Жүсіп Орта жүздің шежіресін былай таратады: 'Жан
арыстың екі қатыны болыпты. Бірде-бірінің пұшпағы қанамай,
бізге күн көру қайда, жас иісті баланы-ай деп, зарығып жүрсе
ойламаған жерден алты қожа кез келіп, қона қалыпты:
Ой, құдай-ай! Берді ғой бала беретұғын, Әулиелер келді ғой.
Сыйынбасам маған серт, Қолдамасаң саған серт, Сарт болсаң садағам кет, — деп алтауына алты қой сояды. Кір-қоңдарын жудыр,
аттарын тынықтыр. Осы қойлардың етін жеп, тауыспай
жібермеймін депті. Сонда қожалар мұның шын құлап, ықылас
қылған пейіліне риза болып, осы алтауымыз да атымызды бердік,
алты ұлға ата болсын, — деп баталарын беріпті. Аттары —
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Қарақожа, Аққожа, Ақтамбердіқожа, Дарақожа, Есімқұлқожа
Қосымқұлқожа.
Сонан соң қатындары буаз бола бастап, бәйбішеден төртеу,
тоқалдан екеу туыпты. Алтауына алты қожаның атын қойыпты.
Бәйбішеден туған Қарақожадан — арғын, Аққожадан — найман,
Ақтамбердіқожадан — қыпшақ, Дарақожадан
қоңырат,
тоқалдан туған Есімқұлқожадан — керей, Қосымқұлқожадан —
уақ" [63, 13-14-бб.].
Қазақ шежіресінің бұл үлгісі Орта жүз қазағына таныс, өзге
елге де бөтен емес. Неге қожадан тарады деген әңгімеге келер
болсақ — Қазақ хандығының құрылу тарихына, өмір сүру ерекшеліктеріне қатысты бірнеше жағдайды еске салу керек. Біздің
мемлекетіміз оңтүстіктегі қалалы өлкені (Ташкент-Түркістан)
саяси және мәдени қазық, кіндік есебінде пайдаланып қалыптасты.
Қасым ханның, Хақназардың тұсындағы өзбек билеушілерімен
болған соғыстардың да негізгі себебі — Сырдария бойындағы
қалалар үшін болған. Бертіндегі Тәуекел, Есім, Тәуке хандар да
жан алып, жан беріп сол қалалардан айрылмады. Абылай да
айналсоқтап Түркістан маңында жүрді, сол қалалар үшін
Қоқанмен, Қырғызбен соғысты. Оған себеп Түркістан өңірі
қазақтың қыстауы: тіпті Самарқанд, Бұқарадан әрі Нұрата, Сухандария, Заравшан, Тамдыны қоныс қылған қазақ баласы. Ол жерді
Жиделі-Байсын деп атайды, бертінде кәдімгі аңыз қылып, "қой
үстіне бозторғай жұмыртқалады," — деп, аңсаған. Оның үстіне
отырықшы сарт-өзбек қазақтың керек-жарағын өндірді, егінін,
нанын салып берді: қалалар мәжіліс өткізетін, дем алатын,
қорғанатын орталықтары болды. Қалалы өлкеде сарт көп
болғанымен саяси билік XV ғасырдан XIX ғ. басына дейін қазақтың
хан-сұлтандарының, би батырларының қолында еді. Міне, осы
Түркістан алқабында жиі қоныстанған (әсіресе Қарнақ, Иқан,
Қарашық т. б.) қожа тұқымы қазақ шежіресінің хатқа, кітапқа
түсуіне тікелей ықпал етті. Олардың бір қызметі қазақ билеушілерінің жанындағы хатшылық, екінші жағынан моллалық,
үшінші жағынан — балалардың сауатын ашуға, ұстаздық. Орта
жүздің шежіресінде неге "қожа-сопы" көп десеңіз, ол қазақтың аса
мұсылмандығы емес, қожалардың әсері. Қазақ сонау ғұн, қарлық,
мұңғыл уақытынан Сарыарқаны жайлағанымен, қысқа қарай,
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қайтқан құстай, Бетпақ шөлін өтіп Жиделі - Байсынға оралып
жүрді. Тек, XVIII ғасырдағы аумалы-төкпелі заманда, бір
жағынан орыс, бір жағынан қалмақ Сарыарқаны талан-таражға
салғанда, амал жоқтықтан жайлауында орнықты.
Орта жүз шежіресінің тағы бір үлгісі Мұса Шормановтың
қағаздары арасында сақталған: "Қазақтың түп атасы — Құтан тайшы, қазақтың үш жүзі Құтанның Ақжол, Алшын, Үйсін деген балаларынан тарайды. Ақжолдан сегіз ұл туған: төртеуі бәйбішеден
Қыпшақ, Арғын, Найман, Қоңырат, төртеуі тоқалдан — Керей, Уақ, Тарақты және Талеңгіт. Соңғы төртеуі бәйбіше балаларына қызмет жасаған. Керей үй сыпырады екен, сол себепті
таңбасы — шілік, Уақ болса үй тігеді, таңбасы — бақан, Тарақты
жылқы күтеді, таңбасы — тарақ, ал Төлеңгіт болса қолына найза
алып жылқы күзетеді, таңбасы — найза", — делінген.
Біз екі шежірені келтірдік, екеуінің арасында алшақтық зор.
Егер біз Орта жүз құрамына енген басқа руларды қазбалап,
тізімге қоса берсек шежіре күрделене түседі, түп бастауы бірге
болғанымен қазақ шежіресі Алаштың бәріне бірдей қатаң, біркелкі
дүние емес. Біз тек оның негізгі тамыры, көне арнасы ортақ
болғанына, қазақтың басын қосып ұстауға неше жүз жыл қызмет
еткеніне ерекше назар аударуымыз керек.
Үш жүзге бөлінген қазақ шежіресінің қайнар көзі — Алаша
хан, одан әрі таратқанда, кейде үш жүздің көсемдері болған
Ақжол, Алшын, Үйсін аттары аталады, кейде үш жүздің түп атасы Ақарыс, Бекарыс, Жанарыс деп те кетеді, ал кейде — Ақ
Келмембет, Қара Келмембет, Сары Келмембет деп те айтады
ақсақалдар. Мәселе, менің ойымша адам аттарында емес, әр ірі рудың қарап отырсақ өз тарихы болған, өз көсемі де бар, таңбасы
бөлек, әңгіме ортақ арнада деп ойлаймыз. Олай болса Алаша туралы аңыздың біріне тоқталайық:
Ертеде бір хан болыпты. Бұл Түркістан маңында болған екен,
ол кезде қазақтың атасы Қотан тірі, қазақтың өзі бар-жоғы 500
үй. Ханның бірінші әйелінен бала болмай, екіншісін алған екен.
Бір ұл туыпты, бірақ алапес екен. Ханның бәйбішесі қызғанып баланың алапес екенін айтып қойыпты. Хан сол себептен бір алтын
сандыққа азық салып, баламен бірге теңізге қоя береді. Теңіздің
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екінші жағасынан жаңағы сандықты бір кедей тауып алады, бала
соның қолында өседі, атағы шыққан батыр болады.
Баланың әкесі — хан, осы хабарды естіген соң Қотанның баласы
Үйсінді бас қылып жүз жігітті жібереді екен, қайткен күнде де баланы алып келіңдер деп. Үйсінге алапес баланың еркін өмірі, кең
сахара ұнап, сонда қалып қояды. Хан сонда да болмай Қотанның
екінші ұлы Болатты бастатып жүз жігітті жібереді, олар да
қайтпай қалады. Біраз уақыттан кейін Қотанның үшінші ұлы Алшынды жүз жігітпен жібереді, олар да хан баласының жанында
қалады. Бәрі қосылып ен далада емін-еркін өмір сүріп, барымтаға
барып, маңайдағы елдерден: татар, орыс, қалмақтан қыз алып,
қазақ деген елді құрайды. Енді ел боламыз деп алапес баланы ақ
кигізге салып хан көтереді — Алаша хан деп атайды. Үйсін мен
оның жұз жігітінен Ұлы жүз, Болат пен оның жігіттерінен — Орта
жүз, Алшын мен оның нөкерлерінен — Кіші жүз тарайды" [48,
67-68-бб. ].
Қазақ тарихына қатысы бар адамдардың Алаша хан туралы
жазбағаны жоқ (Ш.Уәлиханов, Ә.Диваев, А.Левшин,т. б.). Дегенмен әлі күнге дейін қазақтың қай руына барсаңыз да осы ескі
шежірені айтатын құйма аксақалдар табылады. Бұл өте
өміршең, өте көне шежіре. Оның негізгі кейіпкерлері б. э. б.
мыңжылдықтарда өмір сүрген — сақ, ғұн, түрік елдерінің басты
қайраткерлері, топ басшылары. Шежіреде суреттелетін оқиғалар
сол дәуірлсрдің құндылықтарын, әдет-ғұрыптарын, дүниетанымын
анықтауға мұмкіндік береді. Бір ескерте кететіні, кей шежіреде
Алапес баланың әкесі Қызыл Арыстан хан деп аталады, ондай
жағдайда Қарлық ханы еске түседі. Кей шежіреде баланы
тәрбиелеген адам Майқы би еді делінеді, ол кісі де тарихи тұлға,
кей шежіреде Қызыл Арыстан ханның тұрған мекені Бұқара
қаласы деп айтылады, арғы қарлық үшін де, бергі қазақ үшін де
Бұқара бөтен қала емес.
Алаша хан туралы айтылатын көп шежіренің ішінен біз
жоғарыдағы вариантты неге таңдадық. Оған себеп — Қотанның баласы аталатын-Болат. Қарқаралы маңынан жазылған аңыздарда
Ақжолдың орнында Болат жүреді, ал Болат немесе Болат қожа,
қаракесек елінің атасы болып есептеледі. Біз өткен тарауда
қарлық елінің бір бөлегі Болат (Болақ) атанатынын, Таластан

арғы жерде Болат деген қарлықтың қаласы болғанын айттық. Тарихта кездейсоқтық болмайды. Бұл тақырып әлі де тереңірек зерттеуді қажет етеді. "Алаша ханның мықпен соғысы", "Алаша хан —
Қызыл Арыстан хан", "Ақжол-Болат”, "Кіші жүздің қаракесегі мен
Орта жүздің қаракесегі", т.б. тақырыптар ғылыми жағынан ашылмаған кітап.
Кіші жүздегі қаракесектің Әлімұлына кіретінін білеміз. Әлімнің
өзге Кіші жүзге қарағанда жолы үлкен, ал сол Әлімнің XV ғ.
Қаракесек атануына не себеп болды екен?. 1731 жылы Кіші жүз
ханы Әбілқайырдың шақыртуымен келген А.Тевкелев (Ресей
елшісі), П.Рычков, А.Левшин, т.б. ғалымдар Кіші жүз руларының
оңтүстіктегі Әлімұлы бөлімін қаракесек деп атайды. Олардың
бөлек ру таңбасы бар, ал Орта жүзде ру таңбасы мәселесі
шешілмеген, көбінесе арғынның көз таңбасын пайдаланады.
Бірақ, қаракесектің ру ұраны бөлек — "Қарқабат".
Шәкәрім қажы Қаракесек туралы "Қарақожаның бәйбішесінен
баласы — Мейрам және Момын деген тоқалынан үш баласы —
Қарасопы, Кенжесопы, Бәсентиін. Мейрамның бәйбішесінен төрт
бала — Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, тоқалынан —
Болат. Қуандықтың төрт баласы — Алтай, Қарпық, Темеш,
Беріш. Сүйіндіктің нағыз үш баласы — Жанболды, Құлболды, Орманшы және асыранды баласы Қаржас. Осы төртеуінің нәсілі
Төртауыл атанады. Бегендіктің баласы — Қозған, Шегендіктің
баласы — Қақсал. Болаттың нағыз екі баласы — Майқы, Бошан,
асыранды екі баласы — Жалықпас, Қамбар. Осы төртеуінің нәсілі
Қаракесек атанады" деп қысқа түйіндейді [65, 63-64-бб. ].
Мәшһүр Жүсіп бұл әңгімені кең қамтиды, бірақ біздің кітаптың
көлемі оны толық беруге келмейтін болған соң қысқаша баяндайық: "Мейрам сопының қайны — алшын Құдысбай екен.
Қалындығының аты Нұрфая, өзін қыс ішінде ұзатыпты. Нұрфаяның өз шешесі өліп қалған екен, бикешке шешесінің жоқтығын
білдірмейін деп жеңгесі еріпті. Түйенің басын жетелесін деп бір
жетім ертіпті. Көш ілгері кетіп, күйеу жігіт артта қалып,
көштің ізімен келе жатса, көштегі үш әйел түзге отырыпты.
Жолшыбай түзге отырған кім деп қараса, біреуінің зәрі тоңды бір
қарыс айырып жіберген екен. Түнде қойнына жатқанда Нұрфаядан сұраса, ол Қарқабат еді, дейді, "ол отыра қалып күрілдеткенде

50

51

қасындағы өзіміз де шошып қаламыз, ат та тас-талқан болып
үркеді", — депті. Елге келіп орныққан соң екі елдің арасы жау болып, қайын сіңілісін ертіп келген қатын еліне қайта алмай
қалыпты. Сонан соң Нұрфая: "Ағамның төсі тиген жеңгем еді,
басқаға қимаймын, өзің ал", — деп Мейрамның өзіне алдыртыпты. "Мына күңді де ал, жатыры асыл, өсіп-өнейін деп тұр. Бір
жұрттан келген үш ұрғашы өлсек те, тірілсек те бір жерде болайық", — деп оны да алғызыпты. Нұрфаядан Қуандық, Сүйіндік
туады. Жеңгесінен Бегендік, Шегендік туады. Күңнен Болатқожа
туады. Күңнің аты Қарқабат екен. Өмірінде Мейрам бабамыздың
етіне суық су, табанының астына сыз тигізген жоқ екен. Отын
тергенде қу көдені көп қылып қоса алып кеп, табанының астына төсейді екен. Құманды түнде қойнына алып жатады екен.
Суға түскен сайын Мейрам: Ой, көсегең көгерсін, — деп
алғысты жаудырады екен. Бұрынғының алғыс түбі — ақ май,
қарғыс түбі — қара қан дейтіні сондайды көргендіктен айтқан”
[63, 16-б.]. Шежіре, әрине, қазақ баласын ата деген алтын
қазыққа байлайды, бірақ тарихи тұрғыдан осы айтылған әңгімеден
көріп тұрғандай ірі рулар жүре қалыптасады. Рудың, немесе ру
одағының негізін қалағандар бәйбішс баласы, кейін қосылғандар
тоқал баласы немесе жиен, нағашы сияқты желеумен генеологиялық кестеге енгізіледі. Егер арғын елінің тарих сахнасына шыққан
уақыты б.э. басы десек (ақ ғұн), оған басқа рулардың қосылу үрдісі
осы күнге дейін жүріп келе жатыр. Мейрам балалары (бәйбіше
тұқымы) арғынның негізгі өзегі, осыған қарағанда Болатқожа
(қаракесек) тобының одаққа енуі кемі қарлық дәуірі. Яғни, біздің
жоғарыда айтқан дәлелдеріміз, келтірген деректер орынды деп табамыз.
Болатқожаның қаракесек атануын шежіре "енші бөлісу"
оқиғасымен түсіндіреді. Қуандық алты баласын арқа тұтып, жолы
үлкендігін алға салып "өзіме бір сыбаға, алты балама алты сыбаға, қара шаңырақта қалғандарына бір сыбаға" депті-мыс. Содан
төбелес болып, Болатқожа ағайындарынан қашып бір құлаған
шым қораға тығылып және сол шымнан кесек алып соңынан
қуғандарды ұрып жыққан болуы керек. Міне, осы себепті Мейрамның басқа балалары Болатқожаны Қаракесек атап кетті деп
айғақтайды шежіре. Бұл әрине, халықтық этимологияның түрі.

Түркі замаманындағы әр түрлі білікті салыстыра отырып біз
"қара" деген сөздің "көп" деген мағына беретінін жылдам
анықтаймыз, сонымен бірге "қара" сөзі шығысқа қатысты да
қолданылады.
Ерте уақытта бәйге жарыста, ойын-той, жаугершілікте
қаракесек елі "Қарқабаттап" ұран шақырады екен. Онысы анасының аты, бұл жерде көшпелілерге тән берік матриархалдық
нұсқаларды да аңғарамыз. Қазақта бұған мысал көп: Қуандықтың
бір бөлігі "енем тоқасы" делінеді, тарақтының "тарақты" атануы
да арғынның бір асына қатысты, найман ішінде байжігіт, қыржы,
мұрын сияқтылар да ру аттарын аналарынан алады. Қаракесек
іргелес Шұбыртпалының шешесін Сүйіндіктен қолқалап алған
дейді, ал Алшын Зортұмақ дегеннің асына ат апарып, оның
бәйгесіне келген күңнен Қамбар туған, бір жаугершілік кезінде
өнерін асырып алған олжа баласы Жалықпас деп атайды.
Шежіре Қаракесек руының әуелде саяси одақ есебінде өмірге
келгенін және оның ішінде әр түрлі тіршілік мүддесімен қосылған
топтардың көп болғанын анық сездіреді. Бұл ерте уақытта іргелі
ел болып, кейін қазақ одағына біріккен руларға тән құбылыс.
Мәшһүрдің шежіресі бойынша "Қаракесектің қыздай алған
қатынынан Ақша, Түйте, Түйтеден — Майқы, Танас. Майқыдан
— Әлтеке, Сарым. Танастан — Тымырсық, Бөтей. Бөтейден —
Қара шор, Ақшадан, Бошан". Одан әрі аздап таратсақ: Бошаннан
Машай, Машайдан — Кәрсон-Керней, Машайдың бір баласы
Бәйімбет, одан Дәулет, Қояншы, Тағай (Таңай деп те атайды) [63,
31- б . ] .
Біз зерттеп отырған Шет өңірін осы жоғарыда аты аталған
Өлтеке-Сарым, Кәрсон-Керней, Қояншы-Тағай, Дәулет балалары
мекендеген. Ерте заманда да дөп-дөңгелек болып рулар түгел
бір жерде отырған жоқ, ал патша үкіметінің, советтік тексіз
жүйенің талқысынан кейін ру түгілі, адамның өзінің бас сақтауы
қиын болған. Осы аталған елдер Қазақстанның кең өлкесіне тарап
кетті, тіпті қырғызды сағалап аштық кезінде Пішпекке өтіп кеткені, Тәшкент асқаны да бар. Дегенмен негізгі өзегін жойған
жоқ, қанша қиындықтан өтсе де өз отанына келді немесе
қозғалмастан отырды.
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Шет өңірінде төре мен қожа, қаракесектің өз руларынан
басқа Кіші жүз бен Ұлы жүзден араласқан рулар бар. Олардың
ішінде саны молы Алшын мен Табын (Алшын деген бүкіл Кіші
жүздің аты), Жетіру Қарқаралы мен Шет өңірінде жиі кездеседі
(Рамадан, Тама, Жағалбайлы, негізінде Табын да Жетіру құрымында). Ұлы жүз Үйсін ішінен Сіргелі, Ырғақты деген аталар бар,
ертеде Шуға қарай Жалайыр, Дулат кездесетін. Сіргеліні басқа
қазақтар кейде Төлеңгіт деп атайды, оған себеп төре маңында
қоныс алғандықтан болса керек деген пікірдеміз. Ел ішіндегі араластыққа төрелер аз септігін тигізбеген, ал ел қамқорлық күтіп
қашанда ел басшысының жанынан орын іздейтін.
Шет өңірінде қаракесектен кейін саны көп Қуандық балалары ма деп жобалаймыз. Ертеде ел іргелес болған, қатар қонған.
Шеттің батыс бөлігіндегі жерлер (Бұғылы, Тағылы, т. б.) Ақмола
мен Қарқаралы қазақтарының арасында дау тудырғаны да белгілі.
Жалпы екі елдің адамы аралас, қойы қоралас ертеден.
Қуандықтан басқа тобықты, қанжығалы, тарақты сияқты елдер
Орта жүздің ірі рулары Уақ, Керей, Қыпшақ, Найман Шет өңірі
Қарқаралы уезіне қарап тұрған заманда уездің құрамында болды.
Міне, Алаша ханнан басталатын бұл шежіре өз жалғасын осылайша тауып келе жатыр. Біз үшін бұл да тарих.

Есім хан-Абылай хан заманы (ХVІІ-ХVІІІ ғғ.)
Қазақ елінің тарихында ХVІІ-ХVІІІ ғғ. ерекше орын алады:
зерттелмегендігі, жұмбағының көптігі, дүдәмал сұрақтар тиянақты ой түюге мұрша бермейді.
Ертеден келе жатқан әдеби мұраның ішінде Есім хан заманына
қатысты:
Мінгені Есімханның алабелді,
Бойында Шідертінің қара көрді.
Көрінген сол қараны кертағы деп,
Аттарын шідер салып қоя берді,
делінетін батырлық жырдың үзіндісі бар [88, 146-б.]. Уақыт
өтеді, заман көшеді, ел жадынан ақырындап атақты адамдары,
олардың ерлік істері де өшеді. Асылдың сынығындай боп ең бір

ұнамды тұлғалардың үздік істері, қисынды сөздері, ұтымды
сәттері қалады.
Бұқар жырау Абылай ханға "Сенен бұрын жеті ханды жебеледім, кеше Еңсегей бойлы Ер Есім ханға жолдас болдым. Сен
оның бір түстігіне де жарамайсың" деген екен-мыс. Бұл Бұқардың
айтқаны емес, халықтың өзінің кесіп-пішіп хандарына кигізген
тоны, "көмекей әулие" атанған Бұқар жырау Қалқаман батырдың
шаңырағында дүниеге келгенде (1684 ж.) Есім ханның сүйегі
Түркістанда жатып қурап та кеткен шығар. Ол Ахмет Яссауи кесенесінің жанына, әдейілеп салынған күмбезге жерленген,
қазақтың пантеонына орналасқан. Кезінде Самарқандты билептөстеген, өзбек пен парсыны алыстан естіліп жатқан атағы
қалтыратқан "Еңсегей бойлы ер Есім".
Сарыарқаның қариялары көп айтатын әңгіменің бірі "Есім хан
мен Тұрсын ханның соғысы" туралы. Шыны ма, өтірігі ме, Орта
жүз Мейрам сопы және Момын балаларының біразы шешеміз
Тұрсынханның қызы еді дейді. Шәкәрім Құдайбердиев шежіресі
бойынша — "Атамыз Сарымен бір туысқан інісі Әлі деген, бір
сартқа қызметкер болып жүргенде, Есім хан Қатаған елінің ханы
Тұрсынды өлтіріп, Ташкентті қайта алыпты деген хабар келіпті.
Мұны естіген соң, Әлі сарттың жемге байлаған екі атын мініп, елге
қарай қашыпты. Жолда келе жатқанда, әкесінің өлгенінен бұрын
сейілге шығып кеткен Тұрсын ханның қыздарына жолығып, оларға
сырын айтпай, елге келіп, елден кісі алып барып, Айбике, Нұрбике деген Тұрсын ханның қыздарын, қанша нөкер қыз һәм жасау,
жолдастарымен алып келген соң, Әліге көріп, бастап барған
жүлдесіне Қоңырбикені барша киім, шатыр-сайманымен берген
соң, жасау, киімдерін өзі алып, Қоңырбикені ағасы Сарыға
беріпті. Сол Қоңырбикеден біздің сегізінші атамыз Кішік және
Мәмбет сопы туыпты" [65, 34-35-бб. ].
Екінші бір шежіреде "Қатағаннан алып келген қыздың саны —
40. ЬІлғи ығай мен сығайдың қызы, қатаған хан Тұрсынның
қызының жанында еріп жүрген нөкерлері көрінеді. Қаракесек
Шаншар абыз екеуін алыпты — Айбике, Нұрбике, Қарпық —
Дәулетбикені, Байбөрі — Оразбикені, ал Тобықты —
Қоңырбикені алыпты" делінеді. Үшінші бір шежірелерде Шаншардың үшінші әйелі Қызданбике де 1628-ші жылы келген олжа еді
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делінеді. Жолбике деген қызды Сүйіндік баласы алып, осы күні
иісі Сүйіндіктің ұраны деп есептеледі. Сонымен бұл оқиға ХVII
ғасыр қазақтарының этникалық тарихына тамызық береді деп
білеміз.
Есім ханның Ташкентті шапқан, Қатаған хан Тұрсынды
елтірген оқиғасы 1628 жылы болды. Тура осылай деп айтуға
дәлел Әбілғазы Бахадүр ханның "Шаджарат-ат түрік" кітабыңдағы
естелік: "..мен қазақ ішіне кеттім. Түркістанда, Есім қасында үш
ай тұрдым. Ол уақытта Ташкентте қазақтың ханы Тұрсын хан еді,
ол Түркістанға келді. Есім хан оған салем бере барып, мені ертті.
Сарайдың алдына мені қалдырып өзі көрініс қылып, қайтып
келіп, мені қолымнан жетелеп алып барды. Тұрсын ханға: "Бұл
Жәдігер ханның ұлы Әбілғазы, еш уақытта бұл жамағаттан бізге
кісі қонақ болған жоқ еді, бізден барғандар аз емес. Сіздің сарайыңызда болғаны бір ерекше бақыттың белгісі” — деді. Тұрсын
хан "жарайды, сенің айтқаның болсын"деп, өзімен бірге Ташкентке алып кетті. Ташкентте Тұрсын хан қасында екі жыл тұрдым.
Екі жылдан соң Есім хан Тұрсын ханды өлтірді. Есім ханға: "Екі
ханнан пайда тие ме деп келіп едім, сіздердің істеріңіз мынадай
болды, енді рұқсат болса Имамқұл ханның жанына (Бұқар ханы)
барайын", — дедім. Есім хан: "Жақсы, солай қыл”, — деді".
Әбілғазы хан бұл оқиғаның 1628 жылы болғанын тәптіштеп тұрып
жазады [45, 189-б.].
Сонымен Есімнің Тұрсынды өлтірген жылын анықтадық.
Қазақ хандығында билік үшін талас сирек оқиға емес, оның небір
мысалдары: Қасым мен Бұрындық арасындағы бәсекелестік, Тахир, Мамаш және Бұйдаш арасындағы келіспеушілік, тіпті
Хақназардың өлімі, Салқам Жәңгір тұсындағы құлдырау. Қазақ
шежіресіне жүгінсек, Есім мен Тұрсын бір-бірімен жау болмасқа
ант етіскен, бата қылысқан. "Күнбатыс, Бұқар мен Самарқанд,
Қоқанмен жауласуға мен қарсы тұрайын, сен күншығысқа қосын
қылып аттан. Ұзын аққан Ертістің суының басынан кір, аяғынан
шық " деген Қатаған хан Тұрсын айтқан уәде болған [88, 146-б. ].
Осы уәдеге сеніп Есім Түркістаннан қалмаққа қарсы аттанған,
ол заманда Шу мен Сарысудан асқаннан соң ұзын аққан Ертіске
дейін елсіз, жыртылып айрылған аңнан баска ештеме жоқ екен, —
дейді шежіре. Ендешс Есім жорығы қыстың басы, күздің аяғында
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болған деп жорамалдасақ болады, себебі Сарыарқа осы кезеңде елден саябыр, қазақ оңтүстікке түседі.
Жорыққа аттанған әскер бір өзеннің бойында тынығып
жатқанда қалмақ келіп аттарын айдап кетеді, сол барымташы
қалмақтардың тығылған жері Балқаштың қопасы екен дейді. Есім
хан жаяу барып, қопада алаңсыз жатқан қалмақты шауып, есесін
қайтарған еді дейтін де аңыз бар: "Сол жүргеннен бәрі бас қосып
жүріп, Ертіске түсіп, әртүрлі бөтен жұртпен соғысып, өлгені
өліп, қалғаны қалып, мың кісіден қырық кісі ғана қайта оралды".
Есім хан еліне келсе Тұрсын хан мұны алдап, қалмаққа аттандырып жіберіп, өзі Түркістанды шауып, талап, олжалап алып
қойған екен. Мұны естіген Есім көзсіз ерлік жасап, келген
бетінде қырық кісімен Ташкентті шауып Тұрсын ханды өлтіретін
себебі осы. Марғасқа жыраудың:
Қатағанның хан Тұрсын,
Кім арамды ант ұрсын,
— дейтін өлеңі, осы оқиғаға байланысты туған. Қырғыз
шежіресінде Есім хан қалмаққа екі мың қолмен аттанды, оның бір
мыңы Тұрсын ханның елінен деп айтады. Олар да Тұрсынның антты бұзғанын, Есімнің оны қайтып келіп өлтіргенін баяңдайды.
Қырғыздың ішінде де анамыз Тұрсын ханның қызы еді дейтін рулар бар. Жалпы қырғыз бен қазақ Есім хан заманында тығыз араласқан, дос пейілді халықтар. Ташкентте "Көгаманның көк
мұнарасы" деген күмбезді Есім хан қырғыздың бір манабына арнап
салдырған деген деректі Ш.Уәлиханов шығармаларынан кездестіреміз [58, ІІ-т, 143-б.].
Енді қазақ және қалмақ тақырыбына келейік. Есім хан қай
жерде қалмақпен соғысып жүр, неге соғысып жүр?
Ресей деректері қалмақ руларының XVII ғасырдың басында
Арқа өңіріне ендеп келгенін, Қара Ертістен ауған торғауыт,
дүрбет, хошоуыт рулары өзара жауласа отырып, кей жерлерді
қазақтан айырып алғанын, соны біраз жыл қоныс қылып, ақыры
Еділ-Жайық арасына өткенін нақ баяндайды. Қалмақтың қоныс
қылған жерлері Сарыарқада — бір жағы Балқаш көлі, екінші
жағы Нұра бойы, Сарысудың басы, Қарқаралы, Баян аула,
Қорғалжың, міне осы жерлерде "қалмақ обалары" көп. Қазақтың
көпшілігі ескі ескерткіштің көпшілігін "қалмақтың обасы” деп
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біледі. Бұл қате пікір, жоғарыда біз ескерткіштің көбі қола дәуірі,
ерте көшпелілер (сақ, ғұн) уақытында көтерілгенін айтқанбыз.
Оның үстіне осыншама артына мол белгі қалдыратындай Сарыарқада қалмақтың уақыты да, мүмкіндігі де болған жоқ.
Дегенмен де қалмақтың қазақ жеріне келуі бірсыпыра әңгіменің
тууына себепкер. Қалмақ шығыстан қыспаса,Тұрсын ханның басы
ұшпас еді. Есім хан қалмақпен бірде бітісіп, бірде кетісіп жүрген.
Қалмақпен қазақ арасындағы араластықтың бір нәтижесі Салқам
Жәңгір хан Есім хан ұлы (Шешесі қалмақ ноянның қызы).
1625 жылы тамызда жазылған бір құжатта Тобольск
қаласының әкімшілігі (приказная изба) былай дейді:
"Қалмақтың Талай тайшысы, онымен бірге Байбағаш тайшы
өзінің ұлдарымен бірге мұңғылдан қауіптеніп Қазақ шекарасында
қыстады және Есім мен Тұрсын арасындағы жаугершілікті пайдаланып Есімді шаппақ болды. Бірақ жаугершілік тоқтап, бітім
болғанын естіп қалмақтар өз жоспарынан айныды. Көктемге
қарай Талай тайшы балаларымен бірге Қазылыққа көшіп келді.
Қалмаққа елшілікке барған Тобольскінің казагі Степанко
Василий, шоқыншы Якунька Сарбашов, татар Бугай Шапкадаев
1625 ж. апрельдің 14-і. Талай тайшының інісі Ерке Елден тайшыға
Қазылықтың ар жағында жолықты..."[51, І-т, 64-65-бб.].
Міне, ХVІІ-ХVІІІ ғғ. қалмақ-қазақ жаугершілігі осы кезден басталды. Қазақтың бір-біріне қатал болуының себебі де сыртқы саясаттағы ел басына төнген қатердің күшеюімен тікелей байланысты. Қазақ елі сан ғасыр бойы емін-еркін жайлаған Сарыарқа өңірі
осылай қолды бола бастады. Шегірткедей қаптаған Қытай мен
Шығыс мұңғылдарының (халха) ығыстыруымен батысқа жылжыған
қалмақтың (торғауыт, оймауыт, дүрбет) қазақпен соғыспауға амалдары жоқ-ты. Оларға да малына қоныс, өздеріне мекен-жай керек болды. Алдында қазақ елінің мекені тұрды, Сарыарқаны айналып кете алмайтын болды. Сарыарқа үшін қырғын соғыс басталды.
1640-шы жылдары бет-бетімен жүрген қалмақ рулары (төрт
ойрат деп аталады — торғауыт, дүрбет, хошоуыт, шорос) бастарын қосып мемлекет құрды, оның заң ережелерін жобаға келтірді.
Шығысты мекендеген халқы мұңғылдарға қарағанда қалмақты
қазакқа жақын қылатын ерекшеліктері мол, әдет-ғұрпында, салтында ортақ белгілер көп. Көрші ел болғандықтан алыс-беріс,
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құда-жекжат қарым-қатынастары да аз емес. Ұлықбек заманында
жазылған Шаджарат ал-атрак" деген кітапта мынадай бір қызық
жағдай бар: Сұлтан Мұқамет Өзбек хан өзінің елімен және ұлысымен құдайдың рахматына бөленіп, ісләмді қабылдап, қасиетті
әулие Сейіт атаның бастауыменен, жоғарыдан келген белгіге байланысты, Мәуреннахр өлкесіне көшіп келгеңде өзбек атанды,
ал енді құдай тағаланың мархаматынан тыс қалып, Сейіт атаға
сенбей, көшпей қалғандар қалмақ атанды” [54, 206-б. ]. Яғни, бұл
қисынды ма, қисынсыз ба, дегенмен XV ғ. басында қалмақ туралы
осындай пікірдің болғаны рас. Қалмақтың едәуір бөлігін мұсылман
дініне кірмеген түркі тайпалары құрауы әбден мүмкін, оған бір
мысал, әуелде Жетісуда өмір сүріп, кейіннен Жоңғарияға көшіп
кеткен шорос руы (бұл рудан қалмақтың атақты қонтәжілері
шықты — Батырдан бастап Қалдан Серенге дейін).
1650-ші жылдары қалмақтар Оңтүстік Сібірде, Іле бойында,
Алты шаһарда еркін жүрді, олардың иелігіндегі ел саны көбейіп,
қарамағындағы қаланың саны 300-ге жетті. Ендігі кезек Қазақ сахарасына және қазақ иелігіндегі Сыр бойының қалаларына
(Мәуреннахр)
жетті.
Қалмақпен
алма-кезек
жүргізілген
соғыстардың кезінде Есім ханның ұлы Салқам Жәңгір қайтыс болды
(1651 ж.). 1680-ші жылдары қазақтың Иран асып кеткен де күні
болды, дегенмен ерлігі мол ел емес пе, есін жинап 1690-шы жж.
Түркістанды қайта алды, Сарыарқаны қайта жайлады.
XVII
ғ. соңындағы Ресей архивінің деректерінен қазақ жауынгерлерінің Ертісті әрі асып, Тобыл, Том, Красноярск қалаларының
түбінде атой салып жүргенін білеміз. Әскер өз бетімен бармайды,
ендеше сол манда қазақтың жайлауы да жақын деген сөз. Қытай
мен Қалмақ арасындағы соғысты пайдаланып қазақ жағы Ертіс пен
Ілеге дейінгі жерін қайтарды. Осы мамыражай шақта мемлекеттің
іргесін бекіту қызметімен Тәуке ханның, үш жүздің тізгінін ұстаған
үш би Төле, Қазыбек, Әйтекенің жақсы атақтары шықты.
Қаз дауысты Қазыбектің ұлыс биі атанған уақыты XVII ғ. соңы,
саясат сахнасына ерте шыққан кемеңгер (1666-1763 ж.). Алғашқы
рет елшілікке жүрген уақыты шамамен 1684 ж. атақты "Сауран
айналған оқиғасынан кейін, ол кезде қалмақтың қонтәжісі Қалдан
Бесоқты.
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Белгілі шығар алашқа
Қонтәжіге барғаның.
Он сегізде сол күнде
Қалмақты сынға алғаның
(Мәңкеніңжоқтауы).
Яғни сол кезенде қаракесек елінің саяси-қоғамдық өмірдегі нығыз
орыны Қаз дауысты Қазыбекке ұлыс атынан (Орта жүздің атынан)
сөйлеуге
кепілдік
берген.
Қаракесек
шежіресінде
Қазыбекпен тұстас деп Ташкентте хан болған Бертісті атайды. Ол
кісінің лақап аты "Қарқаралы хан Бертіс" — қаракесектің Нұрбике
табынан, соңына 18 ұлын ертіп Бұқардың ханымен соғысушы еді
дейді шежіре. Олармен замандас — Әлтеке Дос батыр:
"Ақтабан шұбырындыға дейінгі заманда Дос батыр қалмаққа
таң атырып, күн шығармайды дейді. Сөйтіп жүріп 78 жасында
жалғыз ұлы Қожаназармен бірге қалмақтың қолына түсіпті. Бір
үйге әкеліп қамап тастаған қалмақтың күзетшілері өзара сыртта
сөйлеседі екен, Достың сол сыбырды естіп айтатыны:
Сыбыр-сыбыр етеді,
Сыр құлақтан өтеді,
Сырласпаған жат шіркін,
Әлде не етіп кетеді
Өзім өлсем боғым-ай,
Қожаназар құлыным-ай,
— деп жылайды екен. Қалмақ мұнысын көрген соқ: "Әкелі-балалы өзді-өзің келісіңдер. Бірің бізге олжаға қаласың, бірінді еліңе
босатайық", — дейді. Сонда Дос батыр:
Қаздың етін асадым,
Жетпіс сегіз жыл жасадым.
Сені қалдырып мен елге барсам,
Екінің бірі, егіздің сыңары айтады,
Алысым былай тұрсын, жуығым айтады.
Дұшпаным былай тұрсын, досым айтады:
— Мына жалмауыз талайдың басын жалмаған жалмауыз емес пе,
жалғыз баласы Қожаназарды жалмап, ұялмай жылт етіп келуін
қайтерсің, — дейді. Сен барсаң Дос өлген жоқ, міне тірі деп
қуанады. Қатын алсаң, балалы болсаң, сенен туған бала менің
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құнымды күндердің күнінде алмай қоймайды, — деп баласын
қайырып жіберіп өзі қалады". Қожаназардан кейін атақты Жидебай батыр туған, Абылайдың қалың әскерін бастап, құс ұшпас,
құлан жортпас белдерден асырып, ұшса құс қанаты күйетін,
жүрсе ат тұяғы күйетін шөлдерден аман-есен өткізетін жолбасшы батыр.
Мәшһүр Жүсіп Жидебай батыр туралы "Абылай хан үш жүздің
қазағына хан болғанда Әлтеке-Сарым Жидебай атақты батырдың
бірі болып, Абылай ханға қолбасы еткен, бір жаққа аттанарда,
қосын жүргізерде Үйсіннен ақ шабдар атты алғызып, Әлтеке-Сарым Жидебайға мінгізеді екен. Жидебайға айсыз қараңғы түн тал
түстей жарық, боран-соран ашық күндей, жан таба алмаған жерді
көріп қойғандай табады екен. Біреудің пышақ, шақпағы бара
жатқанда қалып қойған болса, айсыз қараңғы түн болсын мейлі,
жауын-шашын болсын мейлі жүріп келе жатып найзасын шаншып тұра қалса, осы жерді қара десе, қалған-құтқан нәрсесін тауып алады екен. Сен осыны қалай табасың, — деген жанға сырын
ашпайды екен. Жалғыз-ақ, Абылай хан "осының қызыл түлкісі
бар" деп айта береді екен" деген әңгімені толық баян қылады [63,
35-37-бб. ].
Абылай заманында елдің алдыңғы сапына шыққан батырдың бірі
— Керней Жарылғап батыр. Заманында бай Жарылғап, би Жарылғап, батыр Жарылғап атанған кісі, қазақша айтқанда үштің
біріне қосылған қазақтың ірі қайраткері.
Жарлығап XVIII ғасырдың ірі шайқастарының бәріне қатысқан,
Орта жүздің Қаз дауысты Қазыбек, Едіге, Қараменде сияқты билермен, Әбілмәмбет, Абылай, Барақ сияқты хандармен, Олжабай,
Байқозы, Бөгенбай сияқты батырлармен қатар тұрған адам. Ол
жөніндегі ел ішінде сақталған аңыз-шежіре бір кітапқа мазмұн
боларлық. Осы әңгіменің ішінде Бөгенбай мен Жарылғаптың қалай
дос болғаны, ол достықтың құдалыққа айналғаны өте қызықты.
Жауға сан рет атой салып, араласып, достығын сынаған
Қанжығалы қарт Бөгенбай батыр Жарылғап батырдың ұлы
Қырбасқа Қырғи деген қызын ұзатқан (ескі шежіреде қыздың аты
Борсылдақ еді дейді). Жарылғаптың Бөгенбайға елін таныстырып,
айтқаны:
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Көкбөрі Керней деген елміз,
Алғанды бермейтін елміз,
Қашсақ талмайтын елміз,
Қусақ қалмайтын елміз,
Жуандыққа бармайтын елміз,
Бүтінді жармайтын елміз,
Құдайы жарылқаған елміз,
Тілеуін беріп, қабыл болған елміз.
Бұл шумақтар Қаз дауысты Қазыбектің Қалдан Бесоқтыға айтқан
сөздерін еске түсіреді [117].
Жергілікті өлкетанушы Төрехан Майбастың жазуына
қарағанда Жарылғаппен қатар өмір сүріп, ерлігін қалмақ-қазақ
соғысында шыңдаған Таңыбай батыр, Байқозы және әкесі Наймантай батырлар, Есей, оның баласы Тоқтар батырлар, Абылайханның "алғадай" батыры Итқара, Қояншы тағай Сазанбай батыр,
одан әрі Балапан, Түйте, Бегімбет, Тобышақ батырлар, Балта батыр, Қоңырбай батыр, т. б. елге кең танымал. Олардың ерлік істері
осы күнге дейін Шет өңірі халқының жігерін қамшылайтын, намысын оятатын, ерлігін сомдайтын өнеге. Шет өлкесінің танымал өлкетанушысы, жазушы Кәмел Жүністегі де "Құба белдер"
кітабында Сарыарқаның елге қорған болған азаматтарын
оқырманға көркем кестелеп танытады. Батырлардың, билердің,
ақындардың өмірбаянымен тереңірек танысқысы келген азаматтар, әрине, іздегенін жоғарыда айтылған жазушылардың
еңбектерінен табады [117; 121].
Қаракесектің Сарыарқаға қысқы қонысқа келіп орныққан
уақыты 1728-ші жылдар шамасы, оның өзінде де біресе Ертіс
асып, біресе Ордың қара ағашына қарай барып, біресе Сырдың суынан Жиделі-Байсынға қарай қайтып өтіп бейнет кешіп жүрген
кезі. XVIII ғ. 40-50 жылдары қазақ-қалмақ, қазақ-қытай арасындағы жаугершілік "Сырдың бойын жаратпай, Сарыарқаны
қыстаймыз" деп келген Орта жүз қазағы үшін жайлы болған жоқ.
Ресейдің Кіші жүзге келген елшісі А.Тевкелев 1731 жылы Қаз
дауысты Қазыбектің төрт мың үйлі қаракесекті бастап Орынбор
түбінде болғанын жазады. Башқұрт Таймас батыр арқылы Орта
жүзден таңдап екі адамға — Шақшақ Жәнібек пен Қаз дауысты
Қазыбекке сый жібереді. Ел "Ақтабан шұбырынды — алқа көл

сұламадан" жаңа ғана ес жиып келе жатқан уақыты, қаракесектің
тұрмысы шабыттанып суреттеуге келе қоймайды [60, 385-б.].
Қазақтың "Ақтабан шұбырындыға" ұшырауының бір себебі — 172223 жж. ауыр жұт. Жұт бүкіл Түркістан өлкесін аздырып
жіберді. Тіпті Бұқар, Самарқанд, Үргенішке дейін тозып кетті,
қалаларда ит пен мысық қалған жоқ, адамның өзі бірін-бірі жеген
заман болды. Қазақ ол жұтты "қайың сауған" деп атайды, оның
үстіне қалмақ келіп Түркістан мен Ташкентті шапты.
Түркістан маңынан Арқаға қазақтың ауу себебінің біріншісі осы
болар. Қарқаралы-Қазылыққа, Кент пен Қызылтауға, Бұғылы мен
Тағылыға қаракесекті бастап келген Қаз дауысты Қазыбек, содан
кейін аты аталған батырлар. Бұл маң малға жайлы, адамға бақуат
дегенді Қазыбекке қанжығалы билері Абыз, Шомақ айтса керек.
Кейіннен қанжығалы ығысып Ертіске қарай кетті. XVIII ғ. 60-шы
жылдарындағы деректер бойынша Қанжығалы-Қаракесектің
қонысы бір. Қаракесектің алдында Арқаға қуандық-алтай келіпті
дейді, олардың бірінші кездестірген елі найман болса керек. Себебі найман ішінде 40 үйлі темеш көшіп келіп, қоңсы қонып, бір
түнде 40 жылқыны жеп қойыпты" деген әңгіме бар. Наймандар
еруліктерің болсын деп, әрі көшіп кеткен (Бура-Найман атанған
ру). 1748 жылы Түркістаннан Бөкей сұлтан өз төлеңгіттерімен
көшіп келіп "ханның қара төбесі" атанған жерге орда тігіпті.
Кейін қуандық балалары Ортау мен Ақтауға қарай жылжып,
ал Теміршіде отырған тарақтылар Қарқаралыға қарай жақындаса
керек. Сонымен қатар елдің орнықпағанының бір белгісі XIX ғ.
бірінші жартысында Бұғылыда отырған Қояншы-Тағай Қызылтауға
қарай көшіп, оның орнына Өр алтайдың балалары қоныстана бастайды. Шет өңірінде XVIII ғ. соңында аздап садыр-матай болады
екен, оларды шығысқа қарай ығыстырған, деректерде, Бөкейдің
ұлы Сұлтанғазы. Садыр Лепсі бойына қарай, яғни Жетісуға кеткен.
Кіші жүз алшын баласының өкілдері Бөкеймен бірге келген
(XVIII ғ.) басы. XIX ғ. 30-шы ж. олардың аталары Жаңғабыл,
Дөңгелек деген кісілер Бөкей ханға кезінде қызметі сіңген адамдар екен, Бөкейдің немересі Жамантаймен араз болып Сарым
Жанқұттыдан пана іздеп келіп, Бес атаның ішіне орнығып қалған.
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Бөкей немерелері Сыбай, Саңқай сұлтандар Қояншы-Тағай
руының жақсылары шақыртқан соң келген. Қояншы-Тағай ел-жер
мәселесіне байланысты Ақмола дуанының аға сұлтаны Қоңырқұлжа
Құдаймендіұлымен келіспеушілікте көп уақыт болды. Бөкей
тұқымынан қолдарында төре ұстау осы мәселені өз пайдасына
шешу жоспарынан туындаған [22, 14-б.].
1753-ші жылдары Сарысудың бойына қалмақ қоңтәжісі Давациден (Лабашы) қашқан Намку-Доржы деген қалмақ нояны 10 мың
шаңырақты ертіп көшіп келіп, жер мәселесін тіпті ушықтырды,
онсыз да өзара жерге таласып жүрген қазақ рулары Намку-Доржыдан құтылғанша асық болды. Ол қазақ жерін жағалап Еділ бойына өтті.
1756 жылы қазақ ханы Абылай Жоңғария мен Қытай арасын
дағы соғысқа араласты. Қытайдың пиғылы қалмақты түгел қырып,
жойып, құрту еді, бірнеше жүз жыл соғысып жеңе алмаған қалмақ
өз ішінен бүлініп, ыңғайлы сәт келгенде енді оны қазақ қолдап
шықты. Қазақ үшін Қытаймен шекарада қарайып Жоңғария мемлекетінің тұрғаны аса қажет еді. Абылай хан қалмақтың соңғы
қоңтәжісі Әмірсананы Қытайдан жасырып, жанына қайта-қайта
әскер беріп, Жоңғария хандығын сақтамақ болып барын салды.
Осы себептен Қытай қалың әскермен жорық жасап Сарыарқаға
келді, бірнеше ай бойы қазақтың соңынан қуып, ақыры қыстың
аязына қалып қырылды. Олардан қалған белгі де әр жерде кездеседі. Соғыс оты бұл өңірді де шарпығанына толып жатқан
айғақтар бар.
"Қызметкеріңіз өз әскерімен Жарлы өзеніне жетті, деп
жазады "Батысты бағындырушы" Дардана деген генерал, — бірақ
қазақтың әскерлері таудың қап-қара, жабайы қуыстарына жасырынып, тосқауыл қоюда".
Тағы бірде: "Жаумен соғысып Нұра бойына жеттік. Әскерді
сапқа тұрғызып, әрі аттандық. Осы кезде бізге Әмірсана мен
Қожаберген бастаған екі мың қазақ әскері қарсы шықты. Тайсалмай алға ұмтылдық. ..
" ... Қолға түскен Шолақ пен Аралбай деген қазақтарды
Әмірсананы ұстап беру туралы жарлықпен Абылайға аттандырдық”.
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"Шекараны белгілеуші" деген атағы бар Қытайдың екінші генералы Хадаха: Әмірсана шидің түбін паналаған торғай сияқты жан
сақтап жүр, оны ұстап алып Қытай қолына беру адамшылық емес
деп, Абылай әскер жинауға бұйрық беріпті. Өзі мың әскерді ҚуҚазылыққа бастап келіпті", — деп император Цянь-Лунге ақпар
береді [56, І-т., 109-125-бб.].
Қаракесек елінің 1760-шы жылдары қалмақтан босаған Алтай
мен Тарбағатайдан да үлес алып қалмақ ойлары болды, бірақ
Қытайдың шекаралық әскерімен бірнеше қақтығыстан кейін
Арқамен шектеліп қалды [60, 650-б. ].
Тағдыр бұл елдің бағына Нұра мен Шу арасындағы қазыналы
алқапты жазып қойған екен. Қиян-кескі соғыстардан қырылып,
жау жағадан, бөрі етектен алса да, бақуат тіршілік кешіп, бейбіт
өмірдің қызығына асықса да кіндік кескен туған жерден айрылмаған қандай жақсы.
XVIII
ғ. барлығын қайта реттеді. Евразия даласында қуатты
Қазақ мемлекеті өмір сүруін тоқтатпады. Қалмақтың жартысы
қырылып, жартысы қазақ ішіне сіңді. Керей мен Найман баяғы
өздерінің ескі қонысына жылжыды, Арғындар кең байтақ Арқа
жерін бауырына басты, ал олардың бір бөлігі ертедегі қарлық
жұртына келді.

Жақсы Жәкең заманы (XIX ғасыр)
Шоқан Уәлиханов Абылай ханға арналған зерттеу еңбегінде
XVIII ғасырды "век казахского рыцарства" деп атайды. Қазақ хандығы Евразияда бірнеше мың жыл үстемдік еткен көшпелі
өркениеттің, мәдениеттің, мемлекеттің соңғы үлгісі еді. XVIII ғ.
бірге ол да аяқталды. Кең қазақ жерінде бірін-бірі танымайтын,
мойындамайтын ондаған ұсақ иелік қалды, бұрынғы біртұтас мемлекеттік жүйе тарих құшағына сіңіп кетті. Осындай хандықтардың
ірі — Орталық Қазақстанда XIX ғ-дың басында пайда болған
Бөкей хандығы (1816-1819 жж.) Ресей үкіметінің Абылай баласы
Уәлидің Орта жүзге тұтас билігін жою үшін жасаған қуыршақ
мемлекеті еді.
Бөкейдің ата қонысы Түркістан маңындағы Иқан қаласы, XIX
ғ. басында 200-дей үйі бар шағын қоныс еді. Хан сайлағанға дейін
де, одан кейін де сол қалашыққа қыстап жүрді, жаз жайлауы
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Нұра бойы, Есілге дейінгі жер, кәзіргі Қарағанды облысының жер
көлемі хандыққа тұтас кірді. Бұл иеліктің құрамына Орта жүздің
ірі-ірі 13 руы енді (қаракесек, төртуыл, бәсентиін, найман, т.б.).
Бірақ, әр рудың өз би-батыры, төресі бар, Бөкейдің билігін
шартты түрде ғана мойындады. Мәселен, хандықтың құрамындағы
қуандық рулары Әбілмәмбет ханның, Сәмеке ханның балаларын
қолдаса, төртуыл одағының биі Торайғыр Уәли баласы Ғұбайдолланы хан көтерем деп Қытайдан елшілік шақырып, орыспен
соғысып жүрді, ал оның ағасы Шоң орыстың да, төренің де керегі
жоқ қарамағындағы елге өзім қожа, өзім би деген принципті
ұстанды.
Міне, XIX ғ. басында Орта жүз жерінде қалыптасқан ахуал
осындай еді. Біртіндеп бір жағы Ресейдің әсері, бір жағы тарихи
обьективті себептерге байланысты хандық биліктің қадірі қашты,
әркім өз қамын ойлауға көшті. Мемлекетсіздік, қоғамдық іске
жауапсыздық, ұсақтық қазақ қанына осылай сіңе бастады. Осындай етпелі кезенде елдің жан-жағынан қаумалап келіп
ақылдасатыны, етегінен ұстайтыны өз орталарындағы билері еді.
Жақсы Жәкең атанған Жанғұтты би де осындай заман тудырған,
бес атаның баласы ішінде ел билігін даналықпен жүргізген кемеңгері, қазақ қоғамдық өмірінің ірі қайраткері болатын.
Ресей мемлекеті құжат түрінде Орта жүзді бодандыққа алуы —
1740 жыл. Орынбор қаласына Әбілмәмбет пен Абылай хандар,
белгілі батырлар Шақшақ Жәнібек, Нияз келіп генерал Урусовпен
кездесіп бодандық туралы шартқа қол қойған. Бірақ, кейіннен
қазақ халқы қалмақпен, қытаймен соғысып, жан кешіп жүргенде
Ресей өзінің боданына көмектесудің орнына, шекарадан ентелеп
жер алып, бекініс салып өз қамын ойлап кетті. Осы себептен
Қазақ хаңдығы мен Ресей арасы суыған болатын. Абылай хан Ресейге қарсы Қытайды салып, екеуін өшіктіру саясатын қолданды,
соның арқасында Орта жүз баласы ешкімге де тәуелді болған жоқ.
Абылай хан өлгеннен кейін Орта жүз Кіші жүздің кебін киді,
ел бет-бетімен кетті, өзара жаугершілік, барымта көбейді.
Осындай берекесіздіктің кесірінен көршілерімен де сыртқы
қатынастар ушыға түсті. Орта жүздің елі жылқысын Абылай заманында Ертістен әрі айдап, Құлындының даласына қыстататын, Ресей үкіметі оны амалсыз мойындайтын. Енді келіп Ресей қазақты
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Ертістен асырмайтын болды, шекаралық соғыс көбейді. Ол
соғысқа Орта жүздің қазағы түгел араласты. 1762 жылы Қаз дауысты Қазыбектің өз баласы Сырымбетті елші қылып Сібір орыстарына жұмсауы да, бертінгі елшіліктер де шекара мәселесін шешуге арналған [60, 651-6.].
Уәли мен Бөкей хандар өлген соң Ресей Орта жүзді басқару
туралы жарғыны дайындады. Сібір Шығыс пен Батысқа бөлініп,
Батыстың құрамында Омбы облысы құрылды, Орта жүздің қазағы
осы Омбы облысына бағынатын болды. 1822 жылы жарияланған
Сібір қазақтары (қырғыздары) туралы жарғы" 1824 жылдан бастап іске аса бастады. "Жарғының" негізгі идеялары М.М.Сперанскийдікі болғанымен нақты дайындау кезінде Батыс-Сібір генерал-губернаторы П.М.Капцевич пен С.Б.Броневский (Омбы облысының начальнигі) үлкен үлес қосты [52; V. 2-б, оп. 1, д. 225, л.
3-15].
Сібір қазақтары бойынша жарғы" Орта жүз жерін бірнеше округтерге балетін болып шешті. Әр округте 15-20 болыс болмақ, әр
болыста 10-12 ауыл, әр ауылда 50-70 шаңырақ. Округтің басшылығына сұлтандар өз іштерінен аға сұлтан сайлап, ал болыстарды
— сұлтан, ауылдарды — би (старшын) басқарсын деп ұйғарылды.
"Жарғы” Сібір басшыларының Орта жүзді ондаған жылдар бойы
бақылап, зерттеуінің арқасында дүниеге келді және қазақтың өз
билігін бірқатар сақтағанымен түбі Ресейге нақты қосудың тура
амалын жасады. Оның бір мысалы мынада — ерте уақытта қазақ
баласы билікті хан-сұлтанға беретін, бірақ қатаң бақылап отыратын, шектен шығармайтын. Еңді келіп "Жарғы" сұлтан билігін
қазақтың қолынан алып, өзіне берді. Осы себептен төрелер мен
қазақтың билері арасында ұзақ жылдарға созылған күрес басталды
да кетті. Оның айқын көріністерін Қарқаралы округінен де
көреміз, мысалы Құсбек заманындағы күрес, Құнанбайдың оның
орнына келуі. "Устав" өз дегеніне жетті, енді қазақ баласы
төресіне сенбейтін, қолдан келсе билік бермейтін болды.
Орта жүзде құрылған алғашқы екі округгің бірі — Қарқаралы
округі еді (1824 жылы көктемде), екіншісі — Көкшетау округі.
Орта жүздің басқа жерінде округ құру үздік-создық 1844 жылға
дейін созылды. Қарқаралы мен Көкшетау екеуі де хан ордасы
болған жер, жаңа биліктің жүйесін орнатуға икемді болды.
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1824 жылы ерте көктемде Қарқаралы бағытында Семияр форпостынан 300 адамдық отряд аттанды. Оның құрамында князь Дадианов, сотниктер Карбышев, Чириков, Кинжицев, Копейкин,
дәрігер Зильберштейн, топограф Кошелов, бірнеше тілмаш, 250
орыс-қазақ әскері және құрылғалы тұрған Қарқаралы округінің болашақ екі заседателі — Бубенов, Налабердин болды. Бұл отрядты
полковник С.Б.Броневскийдің өзі басқарды.
Сібір отрядының тоқтағаны Тұрсын (Жамантай) және Әбілғазы
сұлтандар ауылы, ең бірінші өтініш білдіріп шақырғаны Шет
өңіріндегі бес ата баласына сұлтан болып жүрген Сұлтанғазы.
"Сұлтанғазыға қос атпен шақырушы жіберілсін, ол өзінің сұлтандарымен және билерімен аға сұлтанды және болыс сұлтандарын
сайлауға Қарқаралыға келсін" [52, 63-б.]. С.Б.Броневский елдің
тыныштығын сақтайды, сайлауды ұйымшыл өткізеді деп сенгені
— Тұрсын Шыңғысұлы, Ағадай Маманұлы, Шама Абылайханұлы,
Әбілғазы Бөкейұлы сияқты беделді сұлтандар. Яғни, ол кезеңде
Ресей үкіметі қара қазақтың өз ішінен шыққан беделді би-батырларын білмеген. С.Б.Броневскийдің отряды округ ашылуға керекті
жабдықты түгел Қарқаралыға жеткізді, оған қоса қазақтарға сыйға,
немесе арзан бағаға сатылады деп алып келген көптеген
өнеркәсіп заттары болды.
Қарқаралыда 8-сәуір күнгі сайлауда аға сұлтан болып Тұрсын
(Жамантай) Шыңғысұлы сайланды. Шыңғыс Бөкей ханның үлкен
ұлы, сонда Тұрсын Бөкейдің немересі болған. Қазақ ішінен заседатель болып Елдебай Ортауұлы, Жаманбай Нұралыұлы сайланды. Осы үшеуі молланың қолынан құранды сүйіп, Ресейге адалдықтарын мәлімдеп өз қызметтеріне кірісіп кетті. Ал округтің
ішінде болыстарды ұйымдастыру 1824 жылы жаз бойы біртіндеп
жүрді. Аға сұлтандық құрылғанымен, оны ел лып етіп мойындай
қойған жоқ, Қарқаралы басында орыстардың бекініс салуы (округ
орталығы) көшпелі мал шаруашылығының, түбінде қазақтың дербестігін ойлаған көп адамның жүрегіне үрей тудырды. Сәуірде
болған мәжіліске Сұлтанғазы Бөкеевтің, Шама Абылайхановтың,
Ағадай, Көкедай Мамановтардың келмеуін осылайша түсіндіруге
болады.
1824 жылғы жобалап жасалған есеп бойынша Қарқаралы округінде 20 мың шаңырақ бар, еркек саны — 60 мың Алғашқы сан68

ның шындыққа келіңкірейтінін 1851 жылғы санақтың (ясачная перепись) нәтижесінен көреміз:
Қарқаралы округіндегі болыс саны — 18, ауыл — 147, барлығы
— 18320, шаңырақ. Еркек саны — 39067, әйел саны — 33839.
Бұл сыртқы округтер аталатын Омбы облысына кірген қазақ
елінің 1/10 бөлігі. Ол кезеңде Орта жүздің жерінде орысты жоқ
деп те есептеуге болады: 6451 адам, Қарқаралы округінде — 1025,
бекіністің өзінде — 316, сонда түгел саны — 1341 (1844 ж.).
Қарқаралы қазақтарының орысқа салық төлей бастаған уақыты
— 1832 жыл. Әуел баста 5 жыл жеңілдік болады деп, ол 8 жылға
созылып кетті. Оның үстіне 30-шы жылдардың ортасында әуелі
Саржан, кейін Кенесары бастаған дүрбелең Ресейге қазақтан жиналатын алымды түгендеуге мүмкіндік берген жоқ. 1838 жылы
қазанның 28-інде шыққан патша жарлығына байланысты Орта
жүздің қазағынан салық жинау қайта қолға алынды: егер ақшамен
төлесе бір жылқының құны — 35 руб., өгіздің құны — 20 руб.,
қой — 2 руб. деп белгіленеді. Әр қазақтың от басы 100 малдың
біреуін үкіметке тапсыруы керек болды [1-ж, оп. 1, д. 613, л.
75].
Орта жүздің "Жарғыны" мойындамаған әрекеттері, Кенесарыны
хан көтеріп (Ұлытау маңында) хандықты қайта жаңғыртпақ ойлары Ресей үкіметін қатты ойландырып, өз позициясын бекіту
үшін Орта жүздің ішінен бекініс желісін салу туралы шешімге
алып келді. Қарқаралы Ақмоладан Ақтау бекінісі, Ұлытау пикеті
сол заманның жемісі. Орыстар Ақтауды үлкен бекініс қыламыз
деп, басында тіпті шіркеу де сала бастаған 1837 жылы "Ақтау
бекінісіне бір священник, 2 причетчик және 1 күзетші белгіленді".
Көтеріліс кезінде Ақтауда госпиталь да салынды, 1 инвалидтік
рота болды: 1 обер-офицент, 2 унтер-офицер, 38 солдаты бар.
Әскердің көбі орыс-қазақтары еді [78, 176-б.].
Біржағы Ресейдің отарлау саясаты: жердің тарылуы, жазалаушы отрядтардың, орыс-қазақтардың қорлығы, алым-салық,
екіншіден 1836 жылғы жұт: округте 25968 жылқы, 5890 сиыр,
17237 қой өлді, осының бәрі Қарқаралы округіндегі қазақ рулары
Кенесары бастаған тәуелсіздік үшін күрес қатарына қосты. Шетке
шыққан Ресей солдаттарын, чиновниктерін тұтқындап, өлтіріп,
қуып, алым-салықтан бас тартып, ереуілге шықты. 1839-1844 жж.
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жасаған тізімде — Қояншы-Тағай, Жалықпас, Надан Тобықты,
Алтай, Темеш, Төлеңгіт, Үйсін, Керей, Кәрсон-Керней, ҚараАйтымбет, Дүйсенбай-Шекшек, Байбөрі, Әлтеке-Сарым сияқты
Қарқаралы округінің рулары үкіметке қарсы қозғалысқа белсене
шыққан деп көрсетілген. Ақтау бекінісіне жасалған шабуылшылардың ішінде кәрсон-кернейлердің үлкен бөлігі жүр [1-ж, оп. 1,
д. 1990, л. 17].
Кенесарыны хан көтерген қазақтың қалың ортасында
Жанғұтты шешен жүрді. Осы оқиғаға байланысты Шортанбай
ақын айтты деген өлең жолдарын Кәмел Жүністегінің
мақаласынан алдық:
Ортауда Кенесары хан көтерген,
Орта жүз соңына ерген тым ертеден.
Бесата баласынан Жанғұтты бар,
Байсейіт, Дүйсенбай мен Елбай, Қара,
Бір қол боп көрінеді жеке дара [106].
Міне осындай ел көшіп, Есіл кері ағып жатқан заманда
қаракесектің ішіндегі бес ата балаларының Жанғұтты бастап Сырға
қайта барған да кезі болды. Бірақ, бұл Абылай заманы емес еді,
Қоқан күшейген, Тәшкенде құшбегі отыр, қазақты керек қылған
ешкім де жоқ. Оңтүстікке барған төре-қарадан тұрақтап
қалғандары шамалы, қайта, малынан айрылып, адамын жоғалтып,
көресіні көрді.
Қарқаралыда округ ашылып, қазақ дуан дейді, елде болыс
құрындар дегенде үлкен рулардың бәрі де орталарындағы төрелерін болыс сайлайды. Мысалы, құжат қорында Сарым-қаракесек
руының болысты қалай сайлағаны жөнінде акт бар: "1824 жыл.
13 шілде. Біз, төменде қол қойғандар, әр ауылдан жинала отырып, бір ауыздан майор Сұлтанғазы Бөкейхановты қазаққа адал
және Ресейге берілген деп таныдық. Сол себептен оны Сарымқаракесек болысының басшысы қылып бір ауыздан сайладық.
Мөр болмағандықтан бұл приговорға таңбамызды бастық.
Би Қағанбай Тоқабаев, Ботантай Шуашбаев, Баланбай Жамабаев және Әлтеке-Қаракесек болысының билері Есенаман
Жетібаев, Қоғанбаев" [52, 119-б. ].
XIX
ғ. 40-шы жылдары жасаған Омбы облысына қараған
сыртқы округтердің тізіміне Шет өңірін мекендеген рулар
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жөнінде мәлімет көбірек. Болыстықтар саны басты-басты рулар
санымен дәл келеді, ол алғашқы беттен Ресейдің қазақ руларын
ысырып тастай алмағанын, қазақ қоғамы рулық байланысқа
негізделгенін көрсетеді.
Қарқаралы округінде ол кезде барлығы 19 болыс: ДүйсенбайШекшек, Қырғыз, Қара Айтымбет, Әлтөбет, Қарауыл, ҚояншыТағай,
Кәрсөн-Керней,
Алтеке-Сарым,
Надан
Тобықты,
Төлеңгіт, Керей, Тарақты, Көшім, Жалықпас, Байбөрі, Айбике-Шаншар, Нұрбике-Шаншар, Қамбар, Тобықты. 19 болыс ел
314 ауылға бөлінген, әрине, ауыл дегеніміз — бір атаның баласы
(бір старшын ел). Әкімшілік жағынан бір ауыл атанғанымен
көшіп-қонатын жері, малы.т. б. бөлек.
Кесте 1
Шет өңірін мекендеген рулар [2-6. оп. 2, д. 1801, л. 3-12.]

БолыссұлтанШаңқай
Есімов.
Билер:
Бұлғақ
Дайрабаев, Орман Байарыстан
ов, Тыныбек
Жанұзақов,
Байған
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1
Бусурманов,
Қадыр
Айткелов
ІІ.КәрсөнКерней
Болыссұлтан:
Құдайменді
Сұлтанғазин.
Билер:
Қары
Байтықов, Торғауыт
Маркин,
Төлебай
Байсалин
Байсейіт
Қырбасов, Аққошқар
Ақеділов, Арқабай
Ерубаев
Арыстан
Кенжегарин,

2

3

4

5

6

7

8

13

1081

3243

4324

12493

1843

6744

1
Соқыр
Бошанов, Сәуірбай Шайетпеев,
Байарыстан
Әбенов,
Қожай
Елшібеков,
Жаңқа
Көшекбаев.
III. Әлте- 15

2

3

4

1048 3144

5

4129

ке-Сарым. Болыс-сұл
тан: Сұлтанғазы
Бөкеев.
Билер:
Жаманқұл Табылов,
Құлан
Елемесов, Мамыр Есенаманов,
Жабай
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1
Жаманкенин,
Тарақ
Есетов,
Жақсыбай Қазыбаев,
Балапан
Шабақбаев,
Байғұтты
Ботантаев, Торақ
Шандыгелов,
Байса
Жаманқұлов,
Топақ
Байтоқин
Құлболды
Шуақов
Шет өңірін мекендеген рулар жоғарыдағы (1-кесте) тізіммен
шектеліп қалмайды. Қояншы-Тағай, Кәрсон-Керней, Әлтеке-Сарым бұл жерде әкімшілік бөлік, болыс атауы деп есептеу керек.
Бұрыннан тұрғылықты елден басқа округ құрылғаннан кейін Тобыл-Түмен, Қазан, Бұкара, Ташкенттен татар мен сарт молдалық
жасап, күн көріс іздеп, солдаттан қашып, саудамен келіп қазақ
ішіне сінді. Қарқаралы округінде Қазаннан келген Хамит Яхьяев,
Жүсіп Мусин, Ташкенттік — Абдолла Сарыманов, Баян Ералин,
Бұқаралық Мырзахабиб Ғазизов сияқты жүздеген мұсылмандар
қазақ болыстарының құрамына енген. 1840-шы жж. оларды ясақ
төлеткізу үшін қазақ қылып жазды, сол себептен көпшілігі
қазақтанып кетті.
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XIX ғ. 40-70-ші жылдары Орта жүз қазағы үшін ауыр кезең,
ондаған жылғы көтеріліс, арпалыс еш нәтиже бермеді. Бір жағы
Ресей, бір жағы Қоқан, қазақ екі арасында қалып қолындағы малынан айрылды, кедейшілікке ұрынды. Кенесары көтерілісі
кезінде, одан кейін орыстың жазалаушы әскері ел арасына шығып,
қолына түскенді атып-асып, елді бықпырт тигендей қылды.
Қазақтың рухы жасыды, құлдық қамытына үйрене бастады. Қазақ
мемлекеттігінен айрылған соң ішкі тәртіп босады, бір-біріне
қамқорлығы азайды, шоқынып кеткендер көбейді, отырықшы,
жатақтың саны артты, төрелер тиым көрмеді. Осының бәрі келіп
халықтың сағын сындырды.
Міне, осы шақта ел жүгі өз ішінен шыққан Жанқұтты сияқты
билеріне түсті. Ол жалғыз емес еді, оның заманында ел деп жарғақ
құлағы жастыққа тимеген Құнанбай, Мұса, Ыбырай сияқты не бір
көсем, дүлділдер шықты. Олардың барлық жігері елді осы бір зобалаң шақтан аман алып қалу болды. Бірде Жанғұтты Түркістан
жақта коңырат Имамберді датқамен (Сапақ баласы) Үйсін Теле
бидің билік айтып, төрелік берген төбесінде (Күлтөбе)
мәжілістес болып отырып, "Арқада кім бар" дегенде: "Тобықты
Құнанбай — шыңның басынан шыққан қайнар бұлақ, Қыпшақ
ЬІбырай қажымас қара болат, Мұса — қабыршағы жоқ, қолға
тұрмас жылмағай қара балық, Шыңғыс төре — мұсылманға суық,
орысқа жуық. Тобықты Құнанбай, қыпшақ Ыбырай, төртуыл
Мұса осы үшеуі қазақ маңдайына неғып сыйып жүргеніне
айран-асырмын," — десе керек [63, 39-б. ].
Бұл аты аталған Орта жүздің көсемдері үлкен қайрат-жігер,
күш жұмсап, қазақты құл қылып тентіретіп жібермей,
шоқындырмай, мәңгүрттендірмей зар-заманнан алып шықты.
Жанғұттының кемеңгерлігі де замандастарының осы қасиеттерін
бағалап, өз кезегінде ел шаруасына ат салысуында. Бұған бір
мысал А.Янушкевичтің күнделігінде (1846 ж. күз айлары) кездеседі: Тоқырау өзенінің бойында әлтеке-сарымдар жайлаған
қойнауға қонуға түстік. Қойнау екі таудың арасында, таудың ең
үлкенінің аты Күшік. Ел билеуші Жанғұтты шағын дәулетті,
қарапайым ғана қазақ.
....Өзінің ақсақалдарын ертіп, таңертең бізге Жанғұтты келіп
кетті. Аға сұлтан Құспекті күтіп отырғандарын айтты. Виктор оған
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арнап кигіз үй тігілді ме деп сұрап еді, бәрі де бастарын ұстап
абыржып қалды. Тез арада кілем табу қиын болса, Виктор
кілемдерді біздің кигіз үйден ала тұруға болатындығын айтты.
Жанғұтты: "Басқа әкімдердей емес, оның жаратылысы басқа. Әне,
Бөлекті көрмейсің бе, ол да Қара тоқтының әйелі шыққан рудан", — деп қойды. Бұл поляк әйелі еді, шамасы" [57, 238-239бб. ].

Жанғұтты шешен бұл жерде Қарқаралы қазақтарының адамы
мен малына санақ жүргізген поляктарға (Бөлек-Поляк) ерекше
баға беріп, олардың адамгершілік қасиеттерін жоғары қойып отыр.
Санақ жүргізген В.Ивашкевич пен А.Янушкевичтің екеуі де
Польшаның тәуелсіздігі үшін күресіп, патша үкіметі Қазақстанға
жер аударылған поляк зиялылары. Құнанбай мен Жанқұтты алпыстан асқан шақтарында Меккеге бірге бармақ болады. Бірақ барар мезгілде Қүнанбай елде дау-дамай көбейіп, шешетін көп
жұмыстар болғандықтан: "Жәкем биыл Меккеге баруды тоқтата
тұрсын, келер жылы барайық", — деп хабар айтады. Бірақ
Жанқұтты: "Мен тоқтар едім, оған ажал күтіп тұрмайды ғой”, —
деп (ел ішінде Бәкес әулие атанған Сарым ішінде Қоңырбайдан
бір тақуа болжапты деген сөз бар) Меккеге жүріп кетіп,
айтқанындай сол жақта о дүниелік болыпты. Құнанбай келесі жылы Меккеге барғанда, Жанқұттының басына дұға оқып: "Әй, Жақсы
Жәкем-ай, тірлікте мен сені "Жақсы" деуші едім, мені сен
"Жақсы" деуші едің, өлімің де менен қадірлі болды-ау, сен болсаң
Алланың қасиетті жерінде қалып барасың, мен болсам дүниенің қу
боғына кайта кетіп бара жатырмьн,"-деп көзіне жас алған екен
[97].
XIX ғ. шаруашылық тығырықтан, рухани күйзелістен, елді
алып шығудың басты жолы ісләм діні деп түсінген Құнанбай,
Мұса мырзалар, Жанқұтты шешен қазақ ортасында іргесін бекіту
үшін күш салды. ХVІІІ-ХІХ ғғ. басында қазақты мұсылман елі, тіл
табысудың бір жолы ісләм діні деп жоспарланған Ресей үкіметі
дінді қолдады, ал XIX ғ. ортасына қарай діннің отаршылдыққа
қарсы бағытталып, ұлт-азаттық идеяларына тамызық болып
отырғанын анықтаған соң қудалау басталды. Сол себепті мешіт салу, медресе ашу, Меккеге бару үлкен қиыншылықтармен іске
асушы еді. Кейін келе үкімет медресенің өзінде орыс тілі
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оқытылуы керек деген ережелерді шығарды. Осыған қарамастан ел
көсемдері өршелене ісләм үшін күресе түсті. Тобықты Құнанбай
мырза, Кәрсен Көпбай дінге салғырт қазақтарды қамшымен де
саждаға жыққан уақыты болған екен. "Көпбай намаз уақытында
сәждеге бас ұрмаған кісіні кімде болса дүрелетіп тастайды екен,
сонан сескенген жұрт Көпбай келе жатыр дегенде шидің,
шөптің үстіне құлап, жерге бас ұра берсе керек, "Көпбайдан
қорқамыз деп көзіміз шығатын болды-ау" деген сөз сол
уақыттан қалыпты. [106].
Жанғұттының Шортанбай ақынмен достығына арқау болған да
"Жақсы Жәкеңнің" ісләмға деген айрықша ілтипаты, оған үлкен
қоғамдық мән-мағына беруінің нәтижесі деп түсінеміз. Деректерге
қарағанда Шортанбай 40-шы жылдарға дейін Құсбек сияқты
төрелерге жуық болған сияқты. Орынбай ақынмен айтысында:
Хан, қара шақырған соң келе қалдым,
Ақынды іздеп келген көре қалдым,
— десе, Орынбай жауап ретінде:
Қожеке көп шайтанмен салыспаңыз,
Қараға төре тұрып таныспаңыз.
Айтамын жаным ашып ақ сүйекке,
Жасыққа бола атыңды алыспаңыз, [53, 220-б. ]
— деп жауап береді.
Құсбектің аға сұлтан болатын уақыты XIX ғ. 50-ші жылдарына
дейін, одан кейін ел наразы болып Алшынбай, Жанқұттылар өз-.
ара батуаласып округ билігін Бөкей тұқымы төрелерден тартып
алып, алыс ағайын, елді әділ басқарады деп Құнанбайға берді.
Екіншіден Орынбайды ертіп жүрген Тұрлыбек Көшенов Батыс
Сібір генерал-губернаторлығында қазақ үшін сөйлеген (кеңесші)
ірі лауазым иесі, сүйегі Керей. Оның орыс әскерімен бірге Сарыарқаға шыққан жылдары 1844-45 жж. болуы мүмкін. Орынбай сол
көрсетілген межеде Қарқаралыда болғаны тағы анық. Орынбай
"жанын сатып мал тапқаны" болмаса өз заманындағы ірі ақын.
Шортанбайдың айтысты қойып ғұламалыққа бет бұруына Орынбаймен кездесуі себеп болуы мүмкін. Ал Шортанбайдың Шөжемен
айтысы одан ертерек болған — екеуінің де тілі ащы, бір-бірінің түбін
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аямай қазуы Шортанбайдың ол кезде жастау екенін көрсетеді [48,
288-б.].
Әдебиет тану ғылымында Шортанбайды "зар-заман" ақыны деп
бағалайды. Дулат, Мұрат, Әбубәкір сияқты XIX ғ. ортасында ел
күйзелісін өлең тілімен жеткізген, болашаққа тон пішкен ақын.
Шортекең Жанғұтты шешенмен дос болып, Орта жүздің ылғи сорпаға шығарымен табақтас болған, ірі ойлайтын, ірі сөйлейтін ақын.
Оның шығармашылығы казақтың жазба әдебиетінің жаңаша дүниетанымының қалыптасуына елеулі әсер етті.
XIX ғ. ортасынан бастап Сарыарқа жерінде бұрын-сонды болмаған ірі өзгерістер басталды. Таза көшпелілік тұрмыс қазақ
үшін тарихқа айналды. Ресей осыған дейін қазақ жерін тек әскери
отарлауды ғана көздесе, енді өндірісін, ауыл шаруашылығын,
мәдениетін, оқу-білім ісін жеделдетуді қолға алды. Қазақстанның
оңтүстік өлкесін Ресей қарамағына қосу (XIX ғ. ортасы) қазақ
жерін Ресейдің ішкі колониясына айналдырып, жаңағы айтылған
процестерді дамытуға ерекше мүмкіндік ашты. Ресейде 1861 жылдан (шаруаларды басыбайлықтан босату) басталған реформалар
Қазақстанды да қамтыды, соның бір көрінісі, Ш.Уәлиханов
өзінің пікірін білдірген, сот ісінің реформасы. Капитализмнің
даңғыл жолына түскен Ресей өнеркәсібі бұрынғы кәсібі — делдалдық саудамен шектелмей қазақ жерінің кен-байлығын игеруді,
темір жол ашуды, ірі-ұсақ кәсіпорын ашуды жоспарлады.
Өзгерістер оңайлықпен жүрген жоқ, қазақтың өзі де көшпелі
мал шаруашылығын тастап өндіріске, саудаға, егіншілікке,
білімге ауыр көндікті. Оның үстіне Ресей жер реформасын дұрыс
шешпей, әдейілеп, қазақ сахарасына қарашекпенді қаптатты.
Ғасырдың соңына қарай жүз мыңдаған орыс-хохол мұжығы
казақтың шұрайлы жеріне ағылды.
Ескі заң "Жарғы” тәртібі бойынша жүргізілген соңғы санақтардың бірінде (1863) Қарқаралы округіне қатысты мынадай
статистикалық мәліметтер: округте 17 болыстық, 161 ауыл, 18396
шаңырақ, 31396 еркек, 26841 әйел, осы елдің қарамағындағы малдың саны: жылқы — 217651, сиыр — 75912, миллионнан астам
қой, мындаған түйе, т.б. Енді орта есеппен қарасақ әр от басына
жылқының өзі орта есеппен 12 бастан келеді екен, басқа малды,
кәсіпті алмағанда. Олай болса қазақ шаруашылығының XX ғ.
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бірінші жартысындағы дағдарыстан тым күйзелмей шыққанын
куәлендіреді [1-з, оп. 1, д. 58, л. 50-53.].
XX ғ. 60-шы жылдары қазақ сахарасын аралаған М.Красовский
сияқты зерттеушілер Сарысу мен Нұра, Тоқырауын, Жәмші бойының қазақтары суармалы егіншілікпен айналысатынын жазады. Ол
заманда Орта жүздің басқа жерінде айтарлықтай егіншілік болған
жоқ еді. Қарқаралы округінің қазақтары егіншілік әдістерін, қарусайман, суару, арық жүйесі, дақылды (ақ бидай, тары, бидай)
Түркістан өлкссінен алып келгенін зерттеушілер дәлелді жазады
[58. ].
"Қаракесектің 17 болысында егіншілікпен тек Семей базарынан
алыс жатқан елдер ғана айналысады. Осыған байланысты базарға
жақын орналасқан Айбике, Нұрбике Шаншар, Жағалбайлы және
Көшім-Байбөрі, Жалықпас пен Мәмбетай-Тобықты болыстарының ауылдарында егіншілікпен айналысатын бір адамды табу
қиын. Осы округтің жерімен неғұрлым солтүстік-шығыстан
оңтүстік батысқа қарай жылжысақ соғұрлым егіншілікті көп кездестіреміз, ал Бетпақ далаға жақын Кәрсөн-Керней болысында
осы тіршілікпен айналысатындардың саны солтүстік-шығыс болыстарынан 6 есе көп" деп атап өтеді М.Красовский. Кәрсон ішінде
100 еркек адамға шаққанда егін салатындардың саны 2,1 адамнан
аз емес. Мәселен, Әлтеке-Сарым болысында егіншілердің саны____
190, салатын тұқымдық бидайы — 424 пұт, ал Кәрсон-Керней
ішінде егінші — 167, тұқымдық бидайы — 553 пұт. Егіншіліктің
жақсы дамыған жерлері Тоқырауын, Сарысу, Нұра, Мойынты,
Жәмші, олардың сан-салалары, бұлақтар, әйтеуір өңдеуге, суаруға
келеді-ау деген жер бос қалмаған [47, 77-78-бб. ].
Қарқаралы жеріндегі алғашқы өндіріс 1839 жылы Қу тауларында ашылған. Оны іске қосқан Попов деген көпес, өзінің зауытын Благодатно-Стефановское деп атады. Бірақ Қуда не мыстың,
не көмірдің орындары табыла қоймаған соң, 1849 жылы Берікқара
кен орынына көп күш салып, жаңа завод ашты. Бұлардың бәрі
бірталай себептерге байланысты 70-ші жылдары саябырсып
қалды. 50-60-шы жылдары қазақтардың көмегімен ашылған
көптеген кен орындары алтын, күміс, басқа да шикізат көздері
терең дамымады. Оларды игереміз деген адамдар жерге жақын,
құнды бөлігін алып, сонымен тоқтады.
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Олармен салыстырғанда Қызылеспе деген жерде 1883 жылы
ашылған Царево-Александровское заводы, жылдам дамып, күміс
пен қорғасынды жылдан-жылға еселеп өндірді. Бұл рудниктің
қаржысын "Қырғыз даласындағы рудниктерді өндіретін жолдастық" Попов, Маляховская сияқты Сібірге белгілі кәсіпкерлер жауаптылыққа алды. Қызылеспе кені Ақшатау болысының жерінде.
Қазған руданың біразын сол рудниктің басында, біразын
Қарқаралыға жақын Козьма-Демьян заводында балқытып, ішкі
Ресейге сатып отырды.
1883 жылы 2693 пұт күміс балқытқан Қызылеспе руднигі, 1887
жылдан бастап жылына 10 мың пұттан кем берген жоқ. 1887 ж.
— 11363 пұт, 1888 ж. — 22541 пұт, 1889 ж. — 10836 пұт, 1890
ж. — 14693 пұт т. б. [28, 42-43-бб.].
XIX ғ. 60-шы ж. басталған даму "Уақытша ережемен" тікелей
байланысты, соның жемісі. Бұрынғы округтерді жапқан патша үкіметі енді қазақ жерін облыстарға, оларды өз ішінде уездерге
бөлді. Орта жүз екі облысқа — Семей, Ақмолаға қарады, Кіші
жүз қазағы Торғай, Орал, оңтүстік қазағы Сырдария, Жетісуға
кірді.
Бұрынғы Қарқаралы округінің жерінде Семей облысының құрамында, батыс Сібір генерал-губернаторлығы қарамағында
Қарқаралы уезі ашылды.
1877 ж. бастап ру атымен жүрген болыстардың аттарын
өзгерту басталды, мәселен: Кәрсөн — Мойынты, Керней —
Ақшатау, Әлтеке — Сарым, Нұра — Тоқырау, барлығы 19 болыс
(20-шы Баканас — керей) [1-ә, оп. 1 .д. 2040. л. 4-8.] Қарқаралы
уезінің құрамында болды.
Қояншы-Тағайлар мекендеген болыс 1868 ж. реформаның
тұсында-ақ Қызылтау аталған еді. Сонымен бүкіл Орта жүз
қазағын мекендеген бірнеше облыста ру атымен аталған болыстар
өзгеріп, жергілікті топономиялық аттарды иеленді. Патша
үкіметі қазақтың қоғамдық тіршілігінің арқауы рулық жүйе екенін
анықтағаннан кейін-ақ, оны жоюды көздеді.
1884 жылы Дала генерал-губернаторлығының кеңсесі үшін жасалған санақта төмендегі (2-кесте) деректер бар:
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1

2

Әлтеке

Қызылтау

3
Өтеміс
Қойкөл
АтамбекЖарас
Сұлтан
Бөкейхановтар
Таңай

Қояншы-Тағай

Қояншы
Дәулет
Сұлтан
Бөкейхановтар

4
413
200
250
30
1293
350
200
504
20
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Енді осы аты аталған болыстарда XIX ғ. соңында қанша
шаңырақ, қанша адам бар, оның дәулеті қанша болды соған келейік:
Кесте 3
Шет өңірін мекендеген болыстар тұрмысы
Ауыл
Үй Адам
Жер
Жылқы Сиыр Түйе
Ақша8
1190
4914
344
901
570
2059
тау
729
Қызы6
1059
2158
923
4686
971,7
лтау
Мойы17
2988
3995
12986 1398,6
5265
1496
нты
862
Нұра
7
1245
1085
5565
637,6
3668
964
Тоқы8
2144
1336
5636
94,5
820
рауын

дардан анықтаймыз. Оның нақты көріністері жер мәселесі, осыған
байланысты архив құжаттары өте мол.
Бұл есеп бойынша 1893 ж. жалпы Қарқаралы уезінде 191
ауыл, 22 болыс ел, 32155 шаңырақ болды [28, 8-9-бб. ]. Жоғарыда
көрсетілген сандар, әрине, елдің әлеуметтік жағын толық суреттейді деп айту қиын. Санақ қашанда белгілі дәрежеде шартты
екені белгілі. XIX ғ. соңындағы қазақ та өзінің ішіндегі жанын,
қорасындағы мал санын түгел бере қоюы неғайбыл. Бірақ, осы
көрсстілгеннің өзі де ел-тұрмысының төмен түспегенін, салтдәстүр көшпелі қоғамнан алыстап кетпегенін көрсетеді. Қазақ
халқы Ресейдің отаршылдық системасына көндігіп, біраз жылдарға созылған дағдарыстан кейін қайта көтеріле бастады. Ел
тұрмысы осы сандармен шектелмейді, оның көзге түскен би-батыры, ел үшін қызмет істеген қаншама ер-азаматтары, өнерімен
елге танылған саңлақтары аз емес.
Сібір басқармасына Кәрсөн болысынан Молдаберген Керейбаевтан түскен арыз: "Қарқаралы округі ашылғаннан бері, өз туыстарыммен бірге — Айыртау, Сопы, Жүнді, Қара шоқы жерлерін мекендейміз. 1867 ж. Кәрсон-Керней болысының екіге
бөлінуіне байланысты қыстау жерімнің ыңғайына қарай мен өз
туыстарыммен бірге (148 шаңырақ) Кәрсон болысына қарадым. Болыс Торпаев біздің бір старшындық болайық деген талабымызға
құлақ аспай, өзге старшындықтарға бөліп жіберді. Өз туыстарымен бірге Жаман Сарысу бойындағы егін салып отырған (10
жыл) Шет шоқы, Бидайық, Төрт там деген жерлерді арығы,
тоғаны бар тартып алды. Енді маған өз жерімді қайтарып алуға
және сол жермен бірге Кернейлерге қосылуға рұқсат берсеңіз, —
дейді арызданушы [1-ж, оп. 1, д. 2142, л. 21-35.].
1876 ж. Қарқаралы болыстарының арасында шекара
жүргізілген. 1902-1910 ж. Абыралы мен Сарытау, Тоқырау мен
Темірші болыстарының арасындағы шекара дауы көбейіп, шекараны қайта белгілеу қажеттілігі туды [1-ә, оп. 1, д. 1554, л. 1223. ].
1903 ж. Ақшатау мен Тоқырау болыстары арасындағы жер
дауы туралы қағаз: Ала бие, Ақ оба, Жыңғылды өзек деген
қоныстар үшін екі ел дауласып болыстардан сайланған бітімгерлер

XIX ғ. соңында қазақ тұрмысының күрт өзгергенін, шаруашылықтың интенсивті түрі қалыптаса бастағанын көптеген мысал83
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Шекараны Ала бие Қалмақтың жер обасының екі арасынан
өткізді [1-ә, оп. 1, д. 1548, л. 8].
Ақшатау болысының қазағы Арын Шымыровтан Дала генералгубернаторына: "Көктемгі және жазғы, күзгі қоныстарымыз
Ақмола шекарасында. 1912 ж. дейін бейбіт түрде пайдаланып
жүрдік, осы уақыттан бастап Ақмола уезінің болыстықтары Шерубай-Нұра, Бұғылы, Спасский, Байдаулет, Қарағанды, рұқсатсыз
қыстау салып, жерден қыса бастады. Ақмола қазақтары өз
жерімізді босатпады. Біздің болыстықтың қыстауы Бетпақ даламен
шекарада, жазды күні ол жақта өмір сүру мүмкін емес, тек қар
түскенде болмаса. Қар ерісімен жаңағы айтылған өзіміздің ата
қонысымызға келеміз. Май айынан бастап октябрьге дейін сол
жерде боламыз. Сол себептен дала генерал-губернаторы Таубе
1896 ж. бекіткен Қарқаралы-Ақмола шекарасын қайта қалпына
келтіруді өтінеміз" [1-ә, оп. 1, д. 1557, л. 141-142.], — дейді.
1900 жылғы мәліметтер бойынша Қарқаралы уезінде 22 болыс
ел болған. Болыстықтардың аты: Абралы, Ақбота, Ақсары,
Ақшатау, Балқаш, Берікқара, Бөрілі, Дагандел, Дегелең, ҚотанБұлақ, Кент, Ку, Қызылтау, Мойынты, Нұра, Сарытау, Сарыбұлақ, Темірші, Тоқырауын, Шұбартау, Шу және Едірей.
Қарқаралы уезінің жерінің көлемі 182430,6 шаршы шақырым,
халқының саны 158455 адам, оның ішінде қалалықтары 2329
(Қарқаралы) [26; 1901, с. 14-15.].
XIX ғ. соңына қарай егіншіліктің үлес салмағы да өзгерді.
Щербина экспедициясының материалдарына қарасақ таблицаларға
енген 19015 шаруашылықтың 2753-і егіншілікпен айналысады,
яғни 14,5 процент. Әр егінші орта есеппен 2,2 пұт тұқымдық бидай
салады. Әрине, Қарқаралы уезіндегі егіншілік шаруашылықтың
қосалқы түріне жатады [22 ].
Егерде XIX ғ. ортасында Қарқаралы жерінде Шет өңірінде
егіншіліктің тек суармалы түрі ғана болса, енді тыңға себу де
көп, мысалы Қызылтау болысының қазақтарының егіншілікпен
айналысатындардың ішінде 14 проценті суармалы егіншілікпен, ал
86 проценті тың егіншілікпен айналысады (56 ауыл). Ал, Нұра
болысының қазақтарының егіншілікпен айналысатындардың ішінде
98 проценті тек суармалы егіншілікпен айналысты. Қарқаралы-

Шет өңірінде сауда қарқынының өскенін Қоянды жәрмеңкесінің
көрсеткіштері айғақтайды.
Қоянды (Ботов) — І.VІ-29. июнь айы (уақыты). Ірі мал деп
есептегенде багасы: өгіз — 33, сиыр — 25, қой — 5, жылқы —
35 р. (жеке сатқанда 70, 30, 8, 80 р.). 1907-111079-қой-ешкі,
14806 — сиыр, 24 — бұзау, 520 — жылқы. Сатылған жалпы
құны— 1.025455 р. Тері — 113873, елтірі — 916, қой жүні —
45794, түйе жүні — 4259, ешкі жүні — 2053, арқан — 1866 пұт.
Барлығы — 418114 руб. Барлық сауда айналысы — 2722504 руб.
[1-ә, оп. 1, д. 1876, л. 5]. Балқаш көлінің жағасын мекендейтін
Қарқаралы уезінің қазақтары балық аулаумен де айналысады:
1887 жылдың қысында Балқаш, Қотан-Бұлақ, Шұбартау, Мойынты 1040 пұт судак, 200 пұт сазан аулаған. Мойынты болысының
балықшылары оларды сатуға Жетісуға және Қарқаралы қаласына
апарады [1-ә, оп. 1, д. 471, л. 35].
Шет өңірінде мынды айдаған мыңғырған бай да, тұлдыр кедейі
де болды. Өмір заңдылықтары солай, бір қалыпта тұратын ештеңе
де жоқ. Болыстықтар бойынша көрсетілген мал саны да бұл
өңірде ірі байлардың аз емесін көрсетеді, бізге дерек берушілер
бір өзіне 17 мың жылқы біткен Адамбай-Тұрсын дәулеті Октябрь
төңкерісіне дейін шайқалған жоқ деп айтады, онымен өкшелескен берекелі, малжанды адамдар аз болмаған.
XIX ғ. екінші жартысы қазақ баласының бір жағы орыс мектебі,
бір жағы мұсылманша жәдитті игеріп қалған уақыты. Білімсіз
қызмет, білімсіз жарық болмайтын болған соң ел баласын оқытуға
жанталасты, Қарқаралы өңірінен осы кезеңде небір Алаштың
үздік азаматтары шықты, олардың арасында Шет өңірінде туған,
өскен азаматтар аз емес.
"Жақсы Жәкең" заманы өтті, болашақтың күре жолы жаңа
құндылықтарды ұсынды. Қазақтың руға бағынған, би-батырының
соңынан жүрген уақыты өтті. Құнанбай, Мұса, Жанғұттылар
көшпелілердің көсемдік институтының соңғы тұяқтары еді. Халық дағдарған уақытта олар табиғат берген, тәрбиеден сіңген дара
қасиеттерінің арқасында елді сақтады.
Бұдан әрі кезек жаңа ұрпаққа — батыс пен шығысты толық
меңгерген, оқу-білімнің нәрін бойына сіңірген ұрпаққа тиді. XX ғ.
басында олар жауқазын гүлдей қаптап өсіп келе жатты. Туған
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1. Шабанбай би күмбезі

жердің құнарлы топырағы, қасиетті суы — жүрегі ел, отан, Алашым деп соғатын азаматтарын өсіре беруден тынбайды.
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3. Қабанбай күмбезі

2. Қара би күмбезі

5. Бөзілбай күмбезі

4. Дулат күмбезі

12. 1932 жылғы аштық құрбандарына қойылған құлпытас

Алғы тарих
лдыңғы ғасырлардан ХХ-шы ғасырдың тарихын ерекшелендіріп тұратын, өлкелік тарихқа тікелей қатысы бар
мынадай зандылық бар. Тарихи оқиғаның әлемдік, мемлекеттік,
аймақтық, өлкелік деңгейі болады. Шеткері аймақтарда болатын
оқиғалар мен өзгерістер алдымен орталықта туып, артынан шеткері аймақтарға тарай бастайды. Осы тарихи оқиғалар мен
өзгерістердің тарау жылдамдығы еткен ғасырларда өте баяу болып, кейде жетпей де жататындығынан шеткері аймақ халқының
өмірі бірқалыпты, өз арнасымен жүріп жатса, енді орталықтағы
"жарылыстың" дүмпуі шеткері аймаққа тез жетіп, өлкенің
мындаған жылдар бойы қалыптасқан үйреншікті бұйығы тірлігінің
тыныштығы бұзылып, күн өткен сайын тірлігіне батпандап еніп
жатқан жаңалыққа құлағын түріп, заманның терісінен соққан
желіне тұмсығын тосқан адамның жүрегіне ертеңгі күніне
аландаушылық сезімі туындай бастайды.
Тағы бір күрделі өзгеріс — ХІХ-шы ғасырда Европаны "кезіп
жүрген коммунизм елесі" ХХ-шы ғасырдың басында біздің елге де
жетгі. Әлемдік тарихты билеп алған бұл РУХтың жойқын
екпініне, көлеміне сенген алып империялар да, тамыры тереңге
кеткен дәстүрлі елдер де қарсы тұра алмады. Табиғаттың дүлей
күші құйынның жер бетіндегі тіршілікті тамырымен жұлып әкетіп,
дүниені ұшқан шаң-топырақ пен қиыршық тасқа толтырып, астаңкестеңін шығарғандай, халықтың санасын билеп алған "ескілікті
жою" рухы өлкенің бұйығы тірлігінің де астаң-кестеңін шығарды.
Бұл РУХ тек жойымпаз емес, жаңа өмірді жасауға бекем бел
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буған рух еді. Бұның жою рухы мен жасау рухы бірімен-бірі
тығыз байланысты.
Еліміздің басына ХХ-шы ғасырда түскен ауыртпалықты ой
елегінен өткізсек осы жойымпаз рухтың құрбаны болып кеткен
ата-бабамыздың білегінің күшімен, найзаның ұшымен, қанын
төгіп, қорғап қалған, мұра ғып қалдырған жерінің "қанталапайға"
түсуі; маңдай термен жиып, еңбекпен бағып-қаққан өріс толы малының қолдан жасалған саясатпен жойылуы; қанша басының
қамын ойлаған бай болса да, зорлықшыл үкіметке жаны қас,
жаңашылықты мойындамас "ескішіл" болса да, айналып келгенде
қаны бір қазақтың, жаны мен рухы бір елдің, көршілес рудың,
ауылдас ағайынның, бауырлас туыстың қара шыбынша қырылуы
орны толмас қайғы-қасірет екенін түсінеміз. ХХ-шы ғасырдың тарихы бұл тұрғыдан алғанда өлке үшін ЖОҚТАУ тарихы болады.
ХІХ-шы ғасырда елдің жай-күйін тереңнен түйсініп, болашағы
не боларын сәуегейлікпен болжай білген Шортанбайдың замандасы Дулат:
...Әуелі құдай біледі,
Шығыс, батыс кәпірді
Бірігіп атқа мінеді.
Байтақта жатқан қайран ел,
Астын-үстін бүледі.
Ашар шайдай ұйқыңды!
Қабағың қарс жабылып,
Қарс ұрып қамығып,
Күле алмассың қамығып,
Бейпіл тыныштық күлкінді.
Жібек жалын жайнатып,
Ортекедей ойнатып,
Қабырғаңды сөгілтіп,
Аш күзендей бүгілтіп,
Әлі-ақ жиып алады
Түйең менен жылқыңды,
— деп зарласа, бұған құлақ аспаған ендігі қазақ жоғын жоқтайтын
заман да келді [66, 13-б.].
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Екінші жағынан, ХХ-шы ғасырдың тарихы өлке үшін дәстүрлі
тіршілігі тамырымен жұлынып тасталған қу тақырда болашақ
ұрпақ үшін жоқтан барды жасауға ұмтылған, құйыннан аман
қалған, бар зұлмат пен нәубетті көзімен көріп, жүгін мойнына
арқалаған тірілердің "тар жол, тайғақ кешу" кезіндегі жасампаз
рух тарихы болады.
ЖОҚТАУ тарихы өткенімізге,
ата-бабалар
аруағына
бағышталса, ТАР ЖОЛ ТАЙҒАҚ КЕШУ тарихы жаңа өмірді жасаушы, бүгінгі күннің бастамасы — жас ұрпақтың жасампаз рухына бағышталады.
XX ғасыр тарихы өлке үшін әлем жаңалықтары мен адам
тұрмысын жеңілдететін әлемдік
өркениеттің игілікті
жетістіктеріне ие болуға жетелейтін тарих. Екінші жағынан, бұл
игіліктің нәтижесінде ие болған тұрмыстағы молшылық пен
жеңілдік бар тірліктің анасы — табиғаттың есебінен жасалғанын,
оның орны толтырылмай, жыл өткен сайын тозып бара
жатқанын, жер иесі — өлкеліктердің есіне салатын тарих.
XX ғасыр тарихы өлкеліктер үшін айналасындағы халықтардың бірі "басына күн туғызып, етігімен су кешкізсе", бірі
пана болып, енші бөліп, қонысына жерін берген, алыс-жақынын
ажыратып, шындықтың пердесін ашқан тарих.
Екінші жағынан, XX ғасыр тарихы өзге халықтың кәзіргі
жақыны тағдыры салса, теріс айналатыны; кәзіргі алысы, тағдыр
тәлкегімен бір қазан-ошаққа түссе, бір от пен бір сорпада
қайнағандықтан дәм-тұзы да жарасып кете беретіні ата-бабамызға,
ежелден белгілі болғандықтан, қанша жауласып, қанша дауласып
жатса да кек сақтап, кері салмай, бар мәселесін қыз алысып, қыз
берісіп, туыстасып бітіретін даналық жолмен жүргенін кәзіргі
қазақтың есіне салатын тарих.
XX ғасырдың сан тарапты тарих жолы кішкене аудан тарихынан да өзінің өшпес ізін қалдырғаны сөзсіз. Кішкене мөлдір
тамшыда бүкіл әлем көрініс тауып, сиып тұрғанындай, кішкене
аудан тарихында әлемдік тарихтың да сан торабы түйісіп жатады.
Өлке тарихы тек әлемдік тарихтың көрсеткіші ғана емес,
өзінің де одан орын алуға ұмтылысы — өмірінің мәні болса керек.
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Шет тарихы осындай тарихтың бірі. Шеттің аудан болып
қалыптасуы "ұлы" бетбұрыс жылдарымен қабаттас келеді. Бұл
өтпелі кезеңнің ең ауыр да, ең жауапты да кезеңі еді. Өйткені ел
алдында отарлық әкімшілік жүйеден (губерния, уезд, болыс)
кеңестік әкімшілік жүйеге (облыс, аудан, колхоз), мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан шаруашылық түрі мен оны жүргізудегі
ұйымдастырудың дәстүрлі жолдарынан (көшпелі шаруашылық
түрінен) саяси талап ықпалымен отырықшылыққа көшу; дәстүрлі
ұлттық түсінік пен жаңа заман жаршыларының түсінігінің арасындағы, бай мен кедей, халыққа жанашыр мен жандайшаптар, отаршыл ниеттегі орыс пен халқын сүйген қазақ арасындағы
түсініспеушіліктер ұсақ-түйектен бастап, елдік деңгейдегі маңызды
істерді іске асыруда бітіспес қайшылықтар тудырып жатты. Өз
ішінен мәмлеге келмеген елге жоғарыдан келетін пәтуәсіз
шешімнің үстемдігі жүретінін тарих көрсетті. Сол кезде ел
басқарған азаматтарға осы қайшылықтардың шешуін дұрыс тауып,
таразы басын тең ұстап, іс жүргізудің оңайға түспегені белгілі.
Бұл қиындықтардың тууына, нақтылай келгенде, ХХ-шы
ғасырдың басындағы еліміздегі төмендегідей тарихи оқиғалар себеп болды:
Жер және қоныс аудару мәселесі
Ресейлік отарлық жүйенің 1904-ші жылы құрылған қоныс аудару басқармасының жүргізген саясатының нәтижесінде қазақтардан
тартып алынған жерлерге 1906-1912-ші жылдар аралығында Ресейдің ішкі губернияларынан миллионнан аса шаруалар
Қазақстанға келіп қоныстанды [70,113-6.1. Бұның арты қазақтың
жерінің тарылуына әкеп соқты.
Бұл қиянатшыл саясатқа тек мемлекет, ел басшылары ғана
емес, қалың қазақ бұқарасы да қатты наразылық көрсетті. Осындай наразылық Қарқаралы уезінен де бас көтерді. Шет өңірі
халқының болашағы үшін зор маңызы бар бұл оқиғаға Шеттің кейін
құрамына кірген Мойынты, Сарыбұлақ, Қызылтау, Ақшатау,
Нұра болысында тұратын Кәрсөн-Керней, Қояншы-Тағай, Сарым елдерінен шыққан елім деген ер азаматтар: Мойынты болысынан — Жұмабек Құнанов пен Тасыбек Бакин, Сарыбұлақ болысынан — Аралбай Сұлтанов пен Жүсіп Нағипов, Қызылтау бо103

лысынан — Тоқпай Тоқсанбаев, Ақшатау болысынан — Жүсіп
Бейсенбин мен Жуаспай Тасболатов, Нұра болысынан — Арыстанбек Дәулетов, т. б. (21 болыс бойынша толық тізімді 2қосымшадан қараңыз) барлығы 42 адам қол қойған, 1905 ж. Ресей
ІІМ атына жазылған петициясы [1, в) о. 1, д. 5658, л. 17-20, 26
об], және Қарқаралы уезінің 12767 азаматы қуаттауымен жазылған екінші петиция [29, п. 497] соңғы жылдарға шейін Шет
халқына да белгісіз боп архивте шаң басып жатты.
Сол кездегі Шет өңіріндегі халықтың хал-ахуалы, мұңмұқтажы, рухани-мәдени тұрмысы жайындағы шындықты ашып
жазған бұл петицияның мазмұны біздерді кәзір де көп ойландыратын мәселелерді көтерген екен.
Мысалы, Жер мәселесі жөнінде осы петицияның бірінде:
"Қазақтар жерін ата-бабасы қанымен қорғап, ұрпағына мұра
қылып қалдырған өз меншігі деп түсініп, орыс қарамағына келгенде, жеріне көз алартады-ау, деген ойдан аулақ болған. Ал
орыс үкіметі еш дәлелсіз, күшіне сеніп, бар қазақ жері мемлекет
меншігі деп заң шығарды. Мұның арты қазақ даласына
қоныстанушылар ағылып, ең шұрайлы жерлер оларға беріліп,
қазақ құнарсыз жерге кетуге мәжбүр болды. Мұның бәрі халықтың
азып-тозуына, мәдени жағынан тығырыққа тірелуіне әкеп соқты"
[1, в) о. 1, д. 5658, л. 19], — деп жазса, ел азаматтары қол
қойған петицияның 38 талабында: "Соңғы 20 жыл бойы
қоныстанушыларға деп қазақтан тартып алынған жерлер өз
иелері — қазаққа қайтарылса..." [1, о. 1, д. 5658, л. 19] делінген.
Ресейлік ғалым Щербина басқарған экспедицияның Қарқаралы
өңірін, Шеттің кәзіргі жерін жаппай зерттеуінің де басты көздеген мақсаты қоныстанушылар поселкелеріне ыңғайлы жерді
анықтау еді. Бұл жөнінде ғалымдардың бірі уездердің
оңтүстігіндегі болыстарды зерттеу қажеттілігінің жоқтығын "далее
на юг вряд ли можно было рассчитывать на возможность изъятия
земельных излишков под переселенческие поселки" деп, ниеттерін ашық жазады [22, с. 3]. Осы тұста ғалымдар жөнінде де
айта кеткен жөн. Олардың еңбектерінің ғылыми мәні бір басқа,
қорытындыларын әкімшіліктердің түсініп қолдануы бір басқа.
Бәрінен де ғалымдардың тұжырымы Шет халқы үшін, басқа болыстар мен уездерге қарағанда өте пайдасы зор болды десе де

болғандай. Себебі: ғалымдар мемлекеттің саяси талабы — "артық
жерді анықтаумен" шұғылданды. Егер XX ғ. басына дейін қазақ
шаруашылығының ерекшелігі мен ішкі зандылығын түсініп жатпай-ақ, көзі қызыққан жерлерді бас салып, ала берсе (мұның арты жер дауы, ашық наразылық, қақтығысқа ұласатыны белгілі),
енді қазақтың жанына қатты батырмай, жүйелі түрде зерттеу
арқылы алуға болатын артық жерлерді дұрыс анықтау
ғалымдардың ар-ожданына тікелей байланысты болды. 1915 жылдарға дейін Қарқаралы уезіне жаппай қоныс аудару байқалмайды
[30, а, ә, б, в, г, ғ, е]. Мұның себебі, жер жағдайын, ел шаруашылығы жайын жақсы түсінген Щербина бастаған ғалымдар таза мал
шаруашылығымен айналасатын бұл өңірден алуға болатын артық
жер көлемін аз көрсетуге тырысқан болуы керек. Бұған
Қарқаралы уезін зерттеудің басшыларының бірі боп қатысқан
Әлихан Бөкейхановтың әсер етуі де мүмкін.
Бұлай топшылауымызға ғалымдардың өз жазбалары дәлел. Соның артық жерді анықтау мәселесін қорытындылаған жерінде: "
Сонымен, қыстау маңындағы жер нормасын ортақ жайылымға
қолданғанда, біздің нормалық табыннан, шындығындағы қазақ малы көп болуы керек екенін еске алсақ: себебі, біріншіден, уезд
бойынша табынның орташа нормасы біздің нормадан едәуір артық,
ал,
екіншіден,
бар
қазақтар
көше
бермейді
және
көшпейтіндерде көшетіндерге қарағанда мал аз, сонда, ортақ
жайылымдық жерге шаруашылық санын емес, онда,шындығында,
жайылатын мал басын қолданғанда (шаруашылықты көрсетсе,
көшпейтіндер жайылымға шықпайтын болғандықтан олардікі
есепке алынбайды да, көшетіндердің малы көп болғанымен, шаруашылық саны аз болады да, жер аз тиеді. Ал мал басын
көрсетсе, мал көп болған соң, жер де көп қалады (Ж.М.С.) біз,
бұл арқылы белгілі уақытта мал басына қажетті десятина
бірлігінің нормасынан төмен жерлер санын ұлғайтар едік". Осылай етсек, "біз қазақ мүддесіне қандай жағдай да болсын, зиян
келтірмейміз" деп жазады [22, 63-б. ]. Бұл жерден ғалымдардың
қазақ жерінен алатын жер көлемін аз да болса азайтып, қалатын
жерді көбейтуге тырысқанын көреміз. Бірақ, аз деген алатын
жердің өзі төмендегідей болып шығады: "Есептей келе, біз ,
анықтаған нормамен, Қарқаралы уезіндегі қазақтарға қажетті жай-
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ылым саны қыстау маңындағы 4865536 десятина жердің аз дегенде
2776195 десятина, яғни, бәр қыстау маңындағы жердің 57%-і, ортақ қолданатын жайылымнан 1252466 десятина жер, яғни, оның
61%-қалу керек деп ойлаймыз. Ал артық жер қыстау маңындағы
жайылымнан 2089341 десятина және жазғы ортақ жайылымнан
781284 десятина, екеуін қосқанда уездің бәр жерінің 41 %-і болады"
деп қортындылайды (Осынша жердің артық болып шығуына, 1-ден
1897/98 жылдың қысындағы жұттан қазақ малының зор шығынға
ұшырауы [22, 34-б.], 2-ден, байлардың салықты аз төлеуге тырысып, мал басын аз көрсетуі [22, 64-б. ] қосымша себеп болды).
Әрі қарай, шөп шабындығы мәселесін талдай келе: "Мынадай
жағдай, кәзіргі жиналатын шөп нормасынан Қарқаралы
уезіндегілерге үш есе артық норманы тағайындағанда, біз
қазақтардың пайдалануындағы жерді қоныс аудару поселкелеріне
алу мүмкіндігіне тосқауыл жасап отырғандаймыз. Бұны
тәжірибеде қолданатындар бұған ренжімеуі керек. Себебі:
біріншіден, суарусыз-ақ егіншілік жүргізуге болатын аудандарда
шабындыққа жер жетуі керек, ондай жерден учаске ашуға
жоғарыдағы тағайындалған норманы ұстану қажеттілігі ерекше кедергі жасамайды. Ал, егінді суаратын және шалғынды шабындығы
аз жерде (Шет өңірі осындай № IV ауданға жатады) учаскелерді,
жоқ дегенде, жақын арада аша қоймас [22, 628-629-б.]. Ал
екіншіден, қазақтар шаруашылығы мүддесі үшін шабындық жерлерді олардың пайдалануына қалдырудың маңызы өте зор. Қазақ
шаруашылығының дұрыс бағытта дамуына, яғни, экстенсивті
түрден интенсивті түрге көшу жолына кедергі жасаудың, әрине,
қажеті жоқ" деп, қалай да алынатын жерлерді әр түрлі
дәлелдермен қалдыруға, немесе оны алуға кедергі жасауға болатын
жағдай жасауға, тіпті болмаса — белгісіз болашаққа ығыстыра
тұруға тырысқан [22, 77-б. ].
Бірақ бұған қанағаттанбаған үкімет осы өңірді 1910-1911 жылдары
қайта
зерттеуге
экспедициялар
жіберген.
Оның
қорытындылары кейінгі 1913-1915 жылдары жарияланды [26, 27,
35].
Осы кестелерден Щербина зерттеуінде кездеспейтін Крестьян
болыстары мен ерікті селениелердің (Хорошевская, Комиссаровская, Коробовская, Пригородное, Заводское, Казанское, Белогру106

дово) пайда болғанын көреміз [27,
140-143-б.]. Бұлардың
халқының жалпы саны 3621. Ал 1903 жылы Қарқаралы уезіндегі
бәр православиеліктердің саны 1257 ғана болатын [25]. Жергілікті
халық осы 10 жылдың көлемінде 10%-ке ғана (162586-дан
178985) өссе, орыстардың саны 197%-ке, үш еседей өскен
(1257-ден 3621-ге). Орыстардың осы өңірге тек екінші зерттеудің
қорытындыларынан кейін ғана қоныс аударушыларды жібере бастағанына
Шет
ауданының
белгілі
ақсақалы,
зерттеуші
ғалымдармен көп істес болған Егінбай Смаилов ақсақалдың естелігі жанама дәлел болғандай. Үнтаспаға жазылған әңгімесінде ол:
"1906 жылғы Столыпин реакциясына байланысты көптеген орыс
семьялары Қазақстанға ағылып жатты. Соның ішінде Сафоновтар
семьясы бар. Оларды 1909 жылы Көкшетау облысына әкелген.
Онда олардың мәселесі қиын болып, жаңа үй салып, орын тебуге
мүмкіндік болмаған соң, 1915 ж. Ресей үкіметі переселендердің
мекенін кеңейтуді ұйғарды. Сонда басқа переселендермен бірге
Сафонов та осы жаққа, Арқаға, Ақбауырға келеді. Ол кезде ол 21
жастағы жігіт еді, — дейді, оның әңгімесін есіне алып [101 ], ______
1915 жылдың сентябрь айының ішінде Қарқаралыдан әйгілі ғалым
Потанин бірнеше түйелі керуенімен, қызметшілерімен Ақбауырға
келеді. Келген себебі: қазақ даласының түкпір-түкпірін тереңдей
зерттеу. Ақбауыр бұрын европалықтар көрмеген жер еді. Табиғаттың тұнып тұрғанына, жерінің әдемілігіне таң қалып, кейін
өзінің жазбаларында бұл жерлер туралы тамсана жазды", _________
дейді. Жоғарыдағы ғалымдардың пікірінің ықпалынан болар, орыстар уезге келіп орналасып жатқанымен нақты Шет жеріне
қоныстанушылардың көп келмегенін 1926 жылғы Бүкілодақтық
санақ дерегінен (5-кесте) көреміз [32, 406-411 ]. Егер Қарқаралы
уезіндегі 187847 халқының 184918 қазақ, 2929 орыс, украин, белорус болса, Шет ауданына кірген үш болыстың ішінде Қызылтау
болысында 5768 халықтың 5722 қазақ, 46 орыс; Кедей болысында
20384 халықтың 20244 қазақ, 140 орыс, украин. Ал Шет болысында 13772 халықтың бәрі қазақ. Процентке шақса, орыстар уезде бәр
халықтың 1,5%, Қызылтауда — 0.8%, Кедей болысында — 0.7%,
Шет болысында — 0%. Бірақ, Шет жерінің Патша ала алмай кеткен есесін большевиктік әдіспен Кеңес үкіметі еселеп қайтарып,
малымен қоса, жанының да қырылуына жағдай жасап, даланың
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көп елді мекенін ессіз қалдырғаны белгілі. Бұл, үлкен дауыл алдындағы ес тандырған тыныштық іспетті....
Дін және мектеп
Қазақтың өзіндік Рухын басып, санасын торлап, тілін байлау
үшін жүйелі түрде жүргізілген орыстандыру саясаты рухани
дағдарысқа ұшырау қаупін тудырды.
Елдің басқа Ресей халықтарымен бірге бой көтеріп, ес жиып,
ертеңін ойлауға Рухын тәрбиелейтін — дін, көп түйінді мәселеге
көзін ашатын — білім мәселесі патша үкіметі тарапынан қатты
қыспаққа түскендіктен, жоғарыда аталған петицияның бірінде:
"Орыстандыру саясатының әсерінен соңғы кезде рухани-діни
мәселелері жөнінде қазақтар әкімшіліктің рұқсатынсыз қадам баса
алмайды. Мешіт салу, мұсылмандық мектеп ашу, қажылыққа
Меккеге бару — бәрі заңмен әкімшіліктің қарамағына берілген. Іс
жүзінде олардың рұқсатын алу қаншама әуре-сарсаңға салады,
көпшілігінде жауапсыз қалдырады. Қазақ даласын Ресей күшпен
жаулап алмағанын, керісінше, қазақтар өз еркімен оның
қарамағына келгенін әкімшілік естен шығарып отыр. Қазақтар
орыс құрамына кірсе, ішкі істеріне араласады-ау деген ойдан
аулақ, тек сыртқы қорғаныс мақсатын көздеген.
Мемлекеттің күшпен ішкі дін мәселесіне араласуын қазақ
сенімін аяқ асты ету деп түсініп, үкіметтің қандай болмасын ісіне
сенімсіздікпен қарауға мәжбүр" делінген [29, п. 497 ]. Талаптарының бірінде: 'Қазақ халқына мешіт, медресе ашуға, діни рәсімін
еркін атқаруға, медреседе араб, парсы, түрік тілдерін оқытуға
және газет, кітап шығаруға рұқсат етілсін" делінген [1, о. 1, д.
5658, л. 17]. Бұл талаптардың Шет өңірі халқы үшін маңызы
өте зор. Өйткені, бұл жерде, жоғарыда баяндалғандай, негізінен
қазақтар тұрады. Ал, петицияның мазмұнына қарасақ, дінді де,
білімді де, әкімшіліктегі іс қағазын да, әділ сотты да орыс тілінде
ғана сөйлеп, орыс тілінде жазатын орыстар басқарады. Олар
жергілікті халықтың тілін түсінбейді. Тіпті түсінгісі де келмейді.
Діні де, білімі де, ісі де, соты да жергілікті халықтың мүддесіне
емес, патша үкіметіне бағынышты, жалтақ, жарымжан болғаны
тиімдірек [29, п. 497; 1, о. 1, д. 5658, л. 17-26].
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Бірақ, бұл қыспаққа қарамай революцияға дейін Шет өңірінде
көптеген мешіттердің болғаны туралы деректерді жергілікті
өлкетанушы, Жазушылар одағының мүшесі Кәмел Жүністегі жариялап жүрген мақалаларынан, Ағадыр жеріндегі мешіттер
жөнінде Төрехан Майбас деген талантты жас өлкетанушы,
шежіреші жазған мақалаларынан кездестіруге болады. Солардың
бірінде Кәмел Жүністегі: "Әлтекеде Жидебай мешіті, Керней
ішінде Айтбайлар ұстаған мешіт орыс ұлығының бар қысымына
шыдап жұмыс істеп тұрған", — дейді [106, 6-б.].
Бұдан басқа атақты Жанғұтты мешіті Қойкөл өзенінің орта
ағысында, Тағылы тауының ішінде Жәнібектің, Ақбас Қалпенің
мешіті. Төрехан Майбас: "Бұл ел діндар болмаса да дін оқуынан
шет қалмаған. Қарасуда Айтпай мешіті, Нілдіде Күмісбек молла
мешіті істеп тұрды. Бұл елден қажылыққа адамдар аз бармаған.
Олардың арасында Үсен қажының, Қаман қажының, Тикен
қажының, Тәти қажының есімдерін, атаса да болар", — дейді [118,
6-б. ]. Сонымен бірге кейінгі жылдардың (39 ж.) архивтік құжатының бірінде облыстық атқару комитетінің ауданнан "мешіт, шіркеу
бар ма? болса қандай орында пайдаланып отыр?” деген сауалына
Шет аудандық атқару комитеті: "Бұл ауданда кәзірге атақты орын
алып келген мешіт, шіркеу, сонымен қатар бұрын болған бірлі
жарым мешіт, шіркеулерді төбесін алып, колхоздарда жаңадан
салынған мектепке пайдаланылған" деп жауап бергеніне
қарағанда, Патша қыспағынан аман қалған мешіттер, кеңес
үкіметінің тырнағынан құтыла алмағанын көреміз [4, ә) о. 1, д.
166, л. 15].
Мектептер жайына келетін болсақ жоғарыда аталған петицияда: "Мектеп ашу үшін Д. Генерал-губернатордың рұқсаты керек.
Шындығына келгенде мектеп ашып, мешіт салмақ түгіл әкімшілік
олардың барлығын (Семей, Көкшетау) жауып тастады," — деп
жазады [29, п. 497].
1880 жылдары Далалық өлкенің бар қалаларында қазақ балалары үшін ашылған интернаттар жөнінде Абай:
"Балам закон білді-деп,
Қуанар ата-анасы.
Ойында жоқ олардың,
Шариғатқа шаласы.
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Прощение жазуға,
Тырысар келсе шамасы.
Ынсапсызға не керек,
Істің ақ пен қарасы.
Нан таппаймыз демейді
Бүлінсе елдің арасы", [125, 99-б.]
— деуі, мүндағы оқытудың мақсаты тек орыс үкіметіне
қызметшілікке жарау екенін меңзейді... "1890 жылы Омск гимназиясының жанындағы 25 қазақ баласы оқыған пансион жабылғаннан кейін қазақ балаларының әрі қарай білімін жетілдіруге
жол жабылып қалды. Әкімшіліктің қолындағы қазақ стипендияларын қазаққа емес, басқаларға бөледі. Ал, қазақтар жағынан
білімге деген құштарлық мол. Бұған дәлел: қалада оқудың
қиындығына қарамай көптеген қазақ балалары қалалық училищелерге өз қаражатына оқып жатыр," — дейді петиция жазушылар [29, п. 497 ]. Ел азаматтары баяндап отырған сол кездегі Шет
өңірінің көзі ашық жастарының білімге деген құштарлығын
Зәбира Изатбекұлының әкесі Изатбек жайындағы естелігі
қуаттағандай. Ол: "Бізге Қарқаралыда мұғалімдік оқуды бітіріп
шығу оңайға түскен жоқ. Қалтамызда қаражат аз. Елден әкелген
азын-аулақ ақшаны үнемдеп жұмсаймыз. Екеуіміздің де үйіміз
кәзіргі Ағадыр ауданының "Ақадыр" совхозы орналасқан жерде.
Жердің шалғайлығына байланысты елге біз де бара алмаймыз, елден де жақын адамдар келе алмайды. Тек жазда демалысқа
шыққанда жаяу-жалпылап барып қайтамыз. Оқу оқыған жылдар
барды қанағат тұтып жүре беретінбіз. Біз жылына бір-ақ рет тойып тамақ ішетінбіз. Ол — Құрбан айты болған күн. Айт күні
ауқатты қазақ, ноғай үйлеріне барып аруақтарға бағыштап дұға
жасайтын едік. Барған үй қашықтан оқуға келгенімізді біліп
пісірілген тәтті нан, тағамдарын көптеп беретін. Әр үйден алған
тағамдарды дорбаға салып үйге әкеліп бірнеше күн азық жасайтынбыз дейтін еді әкей", — дейді [108, 3-б. ].
Қарқаралының басынан бөлек, жер-жерлерде де өз мектептері болғанын ауылдың беделді ақсақалы Сәулебек Сыздықовтың:
"Әлі есімде 11-12 жылдар болатын. Сол кезде "сулы жазит"
әрпімен оқып, хат таныдық. ...Өспен заводында оқып жүрген кездерім болатын" деген естелігінен [95, 4-б.], Ақшатау совхозында

ғасырдың басында, сегіз бөлмелі мектеп үйін салып, өзі соңда
тұрып бала оқытқан атақты Дияқажының мектебі болғанын
Төрехан Майбас әңгімесінен естиміз [122]. Ол мектептен кейін
елдің зиялы қауымының сапын түзеп, ел басқарған азаматтар
оқығанын еміс-еміс естиміз.
Төрехан: "Алғашқы қазақ оқығандары арасында Ғайса
Тоқтарбек баласының есімін құрметпен атауға болады. Ол Өпенің
"Ғалия" медресесін ым-дәріс дәрежесімен бітірген. Ол кісі
әліппеден кейін оқылатын "Ұлағат” деген кирағат кітап жазған", —
дейді [118, 6-б.].
Ауданның басы Бозшакөлде де кезінде Халық ақыны Маясар
Жапақовтың мектеп ашуға үлес қосқанын Жүніс ақсақал да атап
өтеді [126, 3-б. ].
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Саяси оқиғалар жаңғырығы
Ежелден жауынгер халықты әскери ұра қазуға еркінен тыс жазып, намысына тиюінен ұлт-азаттық көтерілісі туды.
1916 жылдары халықтан алдымен мал, киіз үй жинаудан бастап, артынан адамын да тізе бастаған. Деректерге қарағанда
Қарқаралы өңірінде халқы қатты наразылық көрсеткенімен,
қарулы көтеріліске қатысқаны туралы дерек кездестірмедік.
Бірақ, патша өкіметімен күресудің қарулы жолы емес, конституциялы жолымен, заңды түрде саяси саналы күрестің жоғары
дәрежеде жетілгенін 1905 жылғы Шет өңірінің азаматтары
қатысып жазған петицияларының ең басты талабының бірінен
көреміз. Мысалы, 36 талабында: "Мемлекеттік кеңесте қазақтар
мәселесі көтерілгенде қазақ депутаттары қатысып отырса" деген
ұсынысы қандай болмасын қазақ елі келіспейтін мәселелердің алдын, шешім қабылданбай тұрып, занды түрде тосқауыл қоюға
мүмкіндік берер еді [1, в) о.І, д. 5658, л. 19]. Қарқаралы
уезіндегі зиялы топтар (А.Бөкейханов, т.б.) қарулы күрес елді
қанға бояп, шаруашылықты күйзелтеді деп, күрестің саяси-конституциялы жолымен жүру керектігін ел басқарған азаматтарға
түсіндіріп, сол арқылы бұл көтеріліске қарумен кірісуден ұстап
қалуы мүмкін.
Ақпан, Қазан төңкерісі кезіндегі бітіспес күрес Азамат
соғысын тудырды. Осы кездегі "әскери коммунизм" саясатының

люцияны жақтаушы болып оралған," — деп баяндайды [126, 3б.].
Міне, осы үлкен тарихтан үзік-үзік сыр шертетін, толық емес
фактілердің өзінен Шеттің ірге тасын 1922-ші жылдардан бастап
қалай бастаған азаматтардың алдыңғы тарихтан қандай мұра
үлесіне тигенін болжауға болады.

салдарынан халық аштыққа ұшырап, Қазақстанның бар жерлерінде наразылық көтерілістері туып жатты. В.И.Ленин елдің әр
өлкелеріндегі
азық-түлік
жағдайы
жөніндегі
жазбасында
Қазақстанға келген жерінде: "Хлеб собирался под метлу. Ничего
не осталось", — деп, тұсына сұрақ белгісін қойып қойған, — дейді
Абылхожин Ж.Б [69, 10-б. ].
1914-1922-ші жылдар аралығында ірі қара мал — 2.1 млн-ға,
жылқы — 2 млн-ға, ұсақ мал — 6.5 млн-ға, түйе — 300 мыңға,
жалпы бар малдын саны 10.5 млн-ға кеміп кеткен [69, 10-б.].
Сол жылдары газет беттерінде каннибализм, аштықтан есінен
айрылған адамның өлекселерді жеу, балаларды ұрлау, т.б. жан
түршіктірер сұмдықтардың етек алғаны жөніндегі хабарлар кездеседі [69, 10-б. ]. Осы сұмдықтарға қарсы антибольшевиктік
кетеріліс 1920-шы жылдың жазында Қарқаралы уезінің болыстары құрамына кіретін Семей облысында болып, ол сол кездегі 10
мыңдық "Халықтық кетеріліс әскерінің" бақылау зонасында болды
[74, 57-70-б. ].
"Азық-түлік майданын" ашып, оған қаруланған "Азық Армиясын" жұмсаған Кеңес үкіметі халықпен "Кіші азамат соғысын" да
жүргізіп отырды [69, 12].
Бұл оқиғаларға Шет адамдарының қатысы жөнінде бір естелікте: "1916 жылы және одан кейінгі дүрбелеңдерде аталған аталардан (Қояншытағай, Кәрсен, Керней) Боранқұл, Серік сынды
жақсылардың атағы шықты. Олар ағымен де қызылымен де соғыс
салды. Қарапайым халық оларды Батыр деп ту қылып кетерді,
өкімет орындары оларды ұры, қарақшы деп қудалады" [118, 6]
десе, екіншісінде "Ауданымыздьщ тумасы, белгілі азамат Әйеш
Иманбаев Орталық Қазақстанда Кеңес үкіметін орнатуға белсене
қатысқан Орынбек Беков 1919-1922 жылдары Спасск ревкомы
мен Советтің мүшесі, жалшылардың еңбегін қорғады"-дейді [115,
3-б ]. Үшінші естелік: "Қазан революциясының дүмпуін әуелі
Қарқаралыдан, сонан соң, Қызылеспе, Нілді, Сарысу, Спасск
жұмыскерлерінен естідік. Әсіресе, Қарқаралыдағы ақтардың қанды
қырғынынан қашып құтылған Ахметтің айтуы талай нәрсеге көз
жеткізген. Сол жылдары елге Ахмет, Айса мұғалімдердің аты жайылды. Сонан соң біздің көзімізді ашқан 1916 ж. Сібірге жұмысқа
алынып кеткен Көпжан Байменов еді. Ол кісі сол жақтан рево-

Қазақтың баянды тірлігінің кепілі шұрайлы жер, шүйгінді мал
және осыған ие болатын қаймағы бұзылмаған ел қандай күйде
болғанын саралауға 1897-1900 [22], 1915 [27] және 1926 жылдары
жүргізілген санақ кезінде жиналған деректері [32 ] біраз
мүмкіндіктер береді. Шет болысы бұл кезеңде Семей губерниясы,
Қарқаралы уезі, құрамында болатын. Ал, 1928 жылғы аудандықокругтік әкімшіліктерге бөлу реформасының алдындағы ең
маңызды міндеттердің бірі — отырықшылыққа көшіру болатын.
Көшпеліліктен отырықшылыққа көшу заңдылығын дәлелдеу
мақсатымен Мацкеевич Н.Н Семей губерниясының қазақ
тұрғындарының көшуінің орташа қашықтығын жоғарыда аталған
екі санақ дерегіне сүйеніп зерттеп, осыған арналған мақаласын
1928-ші жылдың қаңтар-сәуір айларында жазып, 1929-шы жылы
Қазақстанды зерттеу қоғамының Семей бөлімі жазбаларының
ХVІІІ-ші басылымының I томында (1-33-б.) жариялаған болатын.
Шет тарихы үшін бұл құнды еңбектердің бірі.
Екінші, бұдан да қымбат, тек Шет тарихы үшін ғана емес,
жалпы қазақ тарихы үшін ең нақты және толық дерек беретін,
Щербина экспедициясы кезіндегі Қарқаралы уезінің халқын зерттеудің, санақтың қорытындысьг "Жерді пайдалану бойынша жиналған материалдар [Семей облысы, Қарқаралы уезі. VІт. СПб.
1905 [22]}. Біз үшін бұл деректе XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы
Шетке қатысты: Қызылтау, Нұра болысы бойынша толық және
Мойынты, Ақшатау болысынан жартылай шаруашылық жайында
дерегі молдығымен құнды (Қосымшада осы деректен Шет
өңіріндегі ауылдар бойынша қысқартылған кестелерді келтірдік
(караңызІ.
Енді осы еңбектердің деректеріне жүгініп көрейік. Мацкеевич
Н.Н. зерттеген көшудің орташа ұзындығының өзгеруі — жердің
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Ел ырысы - мал шаруашылығы

жағдайымен, ал жер жағдайы шаруашылықтың жай-күйімен, ал
шаруашылықтың жай-күйі халықтың хал-ахуалымен тығыз байланысты. Осыған байланысты төменде келтірілген 4-кесте 1926-шы
ж. санақтың кезінде Семей губерниясы бойынша жиналған статистикалық деректердің қорытындысы. Материал уездік және болыстық ретпен берілген. Мұнда сол кезде қанша шаруашылық
болғаны, оның қаншасы отырықшы, қаншасы көшпелі, көшудің
орташа ұзындығы, халықтың орналасу тығыздығы және көшу амплитудасы көрсетілген. Көшудің орташа ұзындығына қарай
көшпелі шаруашылықты 4 топқа бөледі: I. 5 шақырымға дейінгі
аралықта көшетіндер — отырықшылыққа бет бұрғандар деп есептеледі. 2.5-тен 30 ш -ға дейінті аралықта көшетіндер — жақын
араға көшушілер. 30-дан 100-ге дейінгі аралықта көшетіндер
орташа қашықтыққа көшушілер. 100 шақырымнан алысқа
көшетіндер — алыс қашықтыққа көшушілер деп, ал мүлде
көшпейтіндер отырықшылар деп бөлінеді.
4-кестедегі дерек бойынша Чет болысының өзіндегі бар шаруашылықтың 2.4%-і ғана (1734-дің 42-сі), ал уездегі бар отырықшы
шаруашылықпен салыстырғанда 15 болыстың бірі бола тұрып,
бұнда да 2.4%-ті (1758-дің 42-сі) ғана отырықшы. Уезд бойынша
бар шаруашылықтың 4.7%-ті (37626-ның 1758-і) ғана, губерния
бойынша 17.3%-ті ғана отырықшы болса, Чет болысындағы отырықшы шаруашылықты проценттік үлесімен салыстырса уездегіден екі есе губерниядағыдан 7.2 есе кем тараған.
Көшпелілікке келсек, Чет болысындағы бар шаруашылықтың
(1731) 97.6% (1969) көпшелі. Уезд бойынша бұл көрсеткіш
95.3%, губерния бойынша — 82.7%. Чет болысындағы көшпелі
шаруашылықты губерния мен уездегі көшпелі шаруашылықпен
пропорционалды түрде проценттік үлесімен салыстырғанда губерниядағыдан 14.9%-ке, 2.3%-ке артық.
Бұл деректер губернияда да, уезде де, Чет болысында да
көшпелі шаруашылықтың отырықшы шаруашылықтан үстем
екенін және көшпелі шаруашылықты губерния, уезд, болыс
деңгейінде өзара пропорционалды түрде %-тік үлесін салыстырғанда Чет болысындағы көшпеліліктің сәл де болса артық
екенін көреміз.
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Кесте 4
Шаруашылықтың саны, көшудің орташа қашықтығы және халықтың орналасу тығыздығы
(1926 санақ дерегі бойынша) [86, 4-б]
Шар-р саны
1926 жылғы
болыс аттары

Шаруашылықтың көшу қашықтығына
қарай бөлінуі
• Оның ішінде

Барлығы

Отырықшы

Көшпелі

I

II

III

IV

5 шақырымға дейін

5-тен 30ға дейін

30-дан
100-ге
дейін

100-ден
алысқа
көшетіндер

1 шаруашылыққа
шаққандағы көшудің
орташа
ұзындығы

Халық
тығыздығы (1
кв. км )

Көшу амплитудасы

Минимум
(км)

Максимум
(к
м)

Чет болысы (15-ші)
бар ш-пен сал. %
көш. ш-пен сал. %

1731
100.0

42
2.4

1689
97.6
100.0

59
3.4
3.4

435
25.1
25.7

543
31.4
32.1

652
37.6
38.5

111.6

0.2

3

300

Уезд (Қарқаралы) б-ша
бар ш-пен сал. %
көш. ш-пен сал. %

37626
100.0

1758
4.7

35868
957
100.0

5248
13.9
14.7

15294
40.6
42.6

9553
25.4
26.6

5773
15.4
16.1

54.5

0.9

1

776

Губерния (Семей) б-ша
бар ш-пен сал. %
көш. ш-пен сал. %

142703
100.0

24642
17.3

118061
82.7
100.0

16872
11.8
14.3

57584
40.4
48.8

35671
25.0
30.2

7934
5.5
6.7

38.3

1.6

0.5

776
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Кесте 5
Жалпы губерниядағы отырықшылық пен көшпеліліктің
проценттік үлес салмағы
Уездер
Павлодар
Қарқаралы
Семей
Бұқтырма
Өскемен
Зайсан

Отыр. шар-н %
6.2
4.7
33.5
15.7
2270
33.2

Көшпелі шар-н %
93.8
95.3
66.5
84.3
78.0
66.8

Бүл кесте бойынша да отырықшылық ең аз (4.7%),
көшпелілік ең көп тараған Чет болысы құрамына кіретін
Қарқаралы уезі екенін көреміз.
Отырықшылыққа көшу егіншілікпен қатар жүреді. 1927
жылғы 10%-тік іріктеме ауылшаруашылық санақтың дерегі бойынша да губерния бойынша орташа есеппен алғанда бір қазақ
шаруаның егін салатын жері 0.9 дес. болса, Қарқаралы уезінде бұл
көрсеткіш 0.4 қана [86, 761. Яғни, отырықшылықпен байланысты
егіншіліктің де губерния бойынша орташа есеппен 2.2 есе кем тараған.
Көшпелі шаруаның осы кезбен осы өлкеге тән екі .түрі бар:
жазықтықтағы және таулы аймақтағы түрі.
Чет болысының жерінің ерекшелігіне байланысты жазықтыкта
көшу түрі қалыптасқан.
Енді 4-кестедегі деректерге қарап, шаруашылық түрлерінің %
үлес салмағын салыстырып көрейік. Чет болысы бойынша бар
шар-ң (1731) 2.4%-ті отырықшы, 3.4%-ті (59) отырықшылыққа
бет бұрғандар, 25,1% (45) жақын араға көшушілер, 31,4% (543)
орташа қашықтыққа, 37,6% (652) алысқа көшетін шаруашылық.
Болыс көлеміндегі бұл көрсеткіштерді уезд, губерниялармен
проценттік үлес салмағымен салыстырсақ төмендегі жайды
кереміз.
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Кесте 6
қазақ шаруашылықтарының отырықшы,
көшпелі және соңғысының көшу радиусына
байланысты аралық проценттік үлес салмағы
Атауы

Отырықшы

Көшпелілер
III
11

I

IV

11.78
17.3
Губерния
15.4
25.4
40.6
13.9
4.7
Уезд
37.6
31.4
25.1
3.4
2.4
Чет болысы
Отырықшылыққа бет бұрушылық тенденциясының салдарынан
болашақта көшпелі шаруашылықтың бірінші түрі толық отырықшылықпен қосылып, жалпы отырықшылықтың үлес салмағы
артуы мүмкіндігі жөнінде Мацкеевич: "Жақын арада жүргізгелі
жатқан өндейтін жер мен шөп шабындығын қазақ арасында
қайта бөліске салу, конфискация, және бай-феодалдарды жер
аудару, сонымен бірге Түркістан-Сібір темір жолының аяқталуы
сөзсіз зор ықпал етеді. Әсіресе соңғы екі шара қазақтың отырықшылануына қатты әсер етуі тиісті", — дейді [86, с. 8].
Ғалымның бұл болжамы практикада саяси күшпен іске асса да,
оның заңды қажеттілігі ғылыми түрде дәлелденбейді. Жер мен
шөп шабындығын қайта бөліске салғанда ауылда қалыптасқан
жүйелі дәстүрлі қарым-қатынасты жою көзделді. Бірақ, реформаторлардың есепке алмаған маңызды мәселелері қайта-қайта алдарынан шығып, шешудің дұрыс жолын таба алмай, соңында
ешқандай ақылға сыймайтын экономикалық мәселені күшпен (саяси және түрпайы) шешу үстемдік алды. Өйткені жерді алып
алған кедей оны өз бетімен пайдалана алатындай әлеуметтік
және материалдық мүмкіндігі болмағандықтан жасырын түрде оны
бүрынғы қожасына (байға) қайтарып беріп жатты [69, 92-97-б. ].
Мұның терең сыры қаңдай болмасын қазақтың (шаруаның) өзінөзі қамтамасыз етуі қауыммен қалыптасқан, толып жатқан
дәстүрлі қарым-қатынасты сақтамайынша ешқашанда іске аспайтындығында. Большевиктердің бөліп берген, өз бетімен пайдасын көре алмайтын жерінен гөрі, қайырымсыз болса да, дәл
езі сияқты, дәстүрден аттап кетпейтін, яғни,екеуінің де қарым117

қатынасы дәстүрмен реттеліп, бірінің күн көрісін бірі қамтамасыз
ететіндіктен, большевиктің зорлықпен алып берген жерінде аштан
қатқанша, байға сатқан еңбегімен күн көргені кедей қазаққа әлде
қайда қайырлылау екені өзінен-өзі түсінікті. Өкінішке орай
мұндай түсінік большевиктерге жат еді. Бұлардың іс-әрекетінің
заңды даму тенденциясына қайшы келгенін дәлелдеу үшін төмендегі деректерге жүгініп көрейік.
Губерния бойынша 17.3% отырықшыға болашақта 11.8% отырықшылыққа бет бұрған көшпелілер қосылса — 29.1%, яғни бар
халықтың 3-тен 1-і отырықшы болады екен (Әрине, аталған
көшпелілер өз еркімен көшу-көшпесі неғайбыл, автор большевиктердің заңдылыққа емес, саяси күшіне сеніп, жоғарыда
аталған шараларды іске асырғанда қазаққа барар жер, басар тау
қалмайтынын,
болжап
айтып
отыр).
Уезд
бойынша
4.7%+13.9%=18.6%. Ал, Чет болысы бойынша 2.4%+3.4%=5.8%
Көріп отырғанымыздай болашақтағы отырықшылыққа көшу тенденциясы бойынша да Чет болысы проценттік үлес салмағын губерниямен салыстырғанда 4.1 есе, уезбен салыстырғанда 3.2 есе
төмен екен, яғни, бұл жерде отырықшылық жайында дау кетерудің еш қажеттілігі жоқ. Ал таза көшпелі шаруашылықтарға келетін болсақ губерния, уезд, болыс арасындағы проценттік үлес
салмағы төмендегідей:
Губерния
Уезд
Чет болысы

жақын
40.4
+
40.6
+
25.1
+

орташа
25.0
25.4
31.4

+
+
+

алыс
5.5
15.4 =
37.6 =

70.0%
81.4%
94.1%

Мұнда да таза көшпелілік өзара проценттік үлес салмағына
қарағанда Чет болысында губерниядан 23.2%, уезде 12.7% артық
екен. Көшудің қашықтығы жер жағдайымен бірге елдің, рудың,
байдың ауқаттылығының көрсеткіші екенін еске алсақ, ең
қашыққа көшетіндер де осы Чет болысында проценттік үлесі
жағынан уезден 2.5 есе, губерниядан 7 есе көп екенін көреміз.
Бар көшпелі шаруашылықты бөлек алып қарасақ өз
ішіндегі 4 түрінің проценттік үлесі төмендегідей.
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Губерния
Уезд
Чет болысы

I
14.3
14.7
3.4

II
48.8
42.8
25.7

III
30.2
26.6
32.1

IV
6.7
16.1
38.5

%

100.0
100.0
100.0

Бар көшпелілер ішінде жақын қашықтыққа көшушілер губерния мен уезд бойынша жартысына жуық (1/2) болса, Чет болысында төрттен бірін (1/4) құрайды. Орташа қашықтыққа
көшушілер орташа есеп пен үш деңгейде бірдей дерлік, үштен
бірін (1/3) қүрайды. Отырықшылыққа бет бұрғандар губерния мен
уезде жетіден бірін (1/7) құраса, Чет болысында 1/29-ын ғана
құрайды. Алысқа көшетіндерге келсек губернияда олар 1/15,
уезде 1/6. Чет болысында 1/3 құрайды.
Алысқа көшетіндерді бөлек алып қарасақ губерниядағы барлығы 7934-тің (100%) 5773-і (72,8%) Қарқаралы уезінде екен.
Губерния көлемінде алсақ Чет болысындағы алысқа көшетіндер
8.2% (652), уезд көлемінде 11.3%-тін құрайды екен.
Халықтың орналасу тығыздығы көшу қашықтығымен тығыз
байланысты. Губерния бойынша ең алысқа (77), көшетін
Қарқаралы уезінде халық ең сирек (0.9) орналасқан [86, 12-б.].
Жоғарыда келтірілген деректерді қорытындьтлай келе Шет
жұртшылығының барлығы дерлік көшпелі мал шаруашылығымен
айналысқан, өрісі малды, жайы күйлі, қаймағы бұзыла қоймаған
ел болған деп түйіндейміз.
Бұл өңірдегі мал тұқымы жөнінде Төрехан Майбас:
"Кезінде осы өлкеде Бес ата қойы деп аталатын алабас қойы
Арқаға мәлім. Үлкендердің айтуынша әлгіндей қоймен бір ауылды
конаққа шақырып, шығарып салатын болған", — дейді [118, 6-6. ].
Жоғарыда айтылған деректер 1925-1926 жылдарға жатады.
Бұдан кейін ел ырысы — мал шаруашылығының қандай жайға тап
болғанын алдағы беттерде қарастырамыз.
Болыстықтар тарихы
Шеттің аудан болып құрылған кезіне (1928) дейінгі әкімшіліктерриториялық реформалардың бір ғасырдан астам уақытты
қамтитын күрделі тарихы бар. Бұдан ауыл адамдарының есінде
қалғаны, Қарқаралыда 22 болыс болыпты, соның ішіндегі бес бо119

лыстан: (Қызылтау, Нұра, Ақшатау, Мойынты, Сарыбұлақ) 17
ауыл болып, Шет ауданы құрылды деген естеліктер бар [99, 115].
Қарқаралы уезіндегі деп көрсеткен болыстың саны 1900-1920
жылдарға қатысты болса ғана дұрыс [27, 6 ], ал оған дейін, және
одан кейінгі кезеңдегі болыстар саны өзгеріп отырған [22, б].
Бұл өзгерістердің қазан төңкерісіне дейінгі кезеңінен естеліктерде дерек көмескі, ал кейінгі кездегі өзгерістердің жылдары тұспалмен көрсетілгендіктен, ақсақалдардың есіндегі естеліктерді жаңғыртып, әрі қарай анықтай түсу үшін қысқаша шолып көрейік.
Алдыңғы тарауда баяндалған реформалар (1822, 1868, 1891)
тарихы әкімшілік құрылым өзгерістерімен тығыз байланысты. Болыстарға бөліну 1822 жылғы "Жарғыдан" басталады. Кәзіргі Шет
ауданының халқы ол кезде Қарқаралы округінің құрамында болды.
Ал 1868 жылғы "Ереже" бойынша округтер орнына облыстар
ашып, оны уезге бөледі. Енді Қарқаралы округ емес, уездік
бөлікке жатады. Егер 1822 жылғы "Жарғыда" округті болыстарға
бөлгенде елде ежелден сақталып келе жатқан рулық тәртіп
сақталған болса, кейінгі (1868, 1877) реформаларда уезді болыстарға балгенде, көшпелі тұрмыстың жағдайын есепке алмайтын, кейін қазақ тірлігінде көптеген келеңсіз құбылыстардың
ерекше өрістеуіне себеп болған, территориялық принцип
қолданылды. Бір ауылдан басқа болыстың ауылына көшу тек
әкімшіліктегілердің (болыс, старшын) құптауымен ғана іске асатын
болды. 1891 ж. "Ереже" бойынша болыс шекарасын өзгерту құқы
облыстық басқарма иелігінде болды. Бұл жағдай 1917 жылға дейін
сақталып келді. Бұл реформалардың көздеген мақсаты жөнінде
И.И.Крафт: "Ресейдің құрамына, басқа бөліктермен бірге, қазақ
даласының да біртіндеп енгізу үшін бар халықты бір басқаруға
біріктіріп, жергілікті аристократтарды биліктен аластату, рулық
негізді әлсірету", — деп жазған болатын [78]. Ал, Қазан
төңкерісінен кейінгі Қазақстанның әкімшілік-территориялық
құрылымының негізі 1919 жылғы 10 шілдеде бекітілген "Ревкомның Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару туралы ережесімен”
қаланған болатын [12, с. 354]. 1920 жылы 11 желтоқсанда Қазақ
АССР-ң ОАК I сессиясында қабылданған шешім бойынша Семей
губерниясы құрылды [6, 96-б. ]. Қарқаралы уезі соның құрамында
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болды. Алғашқы кезде Семей губерниясы Сібір ревкомының
қарамағында болды [6, 14-б.]. Тек 1921 жылы апрельде ғана Семей губерниясы ҚазАССР қарамағына көшті [6, 15-б.]. Бұдан
кейінгі өзгерістерді баяндамас бұрын, болыстарға бөлудің
қандай жағдайға әкеліп тірегенін саралап көрейік. Алғашқы болысқа бөлгенде (1822) болыстар Әлтеке-Сарым, Қояншы-Тағай,
Кәрсон-Керней деген сияқты ру аттарымен аталған болса [79, 4254], кейін (1868, 1891) ру емес, Қызылтау, Ақшатау, Мойынты,
Сарыбұлақ, Нұра деген жер атауларымен өзгертілді [22] (Патшалық кезеңдегі халық есін біртіндеп көмескілендіру саясаты
Кеңестік дәуірде де жалғасын тауып жатты. Енді болыс аты ел де
емес, жер де емес, әкімшілікке қатынасына байланысты алыс
болған соң Шет аталады да, оның өзі құжаттардың көпшілігінде
қазақ құлағына түрпідей тиетін "Чет" болып [6, 100-б. ], құбылып
кете береді. Қу болысының Кув болып кететініндей. Бұдан да
кейінгі жылдары бұл тенденцияның қарқыны күшейе түскенін
колхоз, совхоз, көше атауларының өзгерісінен көреміз).
Отарлық әкімшілік реформалар дәстүрлі билік пен басқару
жүйесін толық жою мақсатында үлкен жетістіктерге жеткенімен,
оның орнына орнатқан әкімшілік жүйенің төменгі звенодағы
бірліктерінің (болыс) құрылуының бекітілген қатаң тәртібі болмағандықтан 1921 жылдың аяғында болыстардың саны Қазақстан
бойынша мыңнан асып, ауылдық және селолық Советтердің саны
8135-ке жетті. 2-3, тіпті 1-ақ ауылдан тұратын болыстар кездесетін жағдай болды [6,
17-б.]. Шетке қатысты деректерге
қарайтын болсақ, 1898-99 жылдары Щербина экспедициясы зерттеу жұмыстарын жүргізгенде Қарқаралы уезінде 21 болыс болса
[22, 1-6; 1, о. 1, д. 5658, л. 26, 05 ], 1915 жылы Семей облысын
шолу дерегінде — 22 болыс [27, 140-143-б.], ал 1920 жылғы дерек бойынша — 24 болыс [6,96-б.]. Бұдан кейінгі 1921 жылдың
аяғында болыс саны 44-ке жеткен [6, 99-100-б.].
Бұндай жағдай, біреуінің, басқаруға икемсіз, кең аумақты
қамтып жатуы: екіншісінің, басқаруға жөнсіз шығын кететін, тым
ұсақтануы көптеген қиындықтар туғызатын болды. Осы
кемшіліктерді жою мақсатында Қаз АССР ОАК 1923 ж. 5
шілдедегі шешімдерінің негізінде [6, 246-б. ] 1923 ж. қазан айында
Қарқаралыдағы 24 болысты [6, 96-б. | біріктіру арқылы болыс са121

нын 16-ға, кейін 15-ке дейін қысқартты [6, 96-б; 3. а) о. 1, д. 93,
43 об. ]. Осы жолы Чет атауымен Мойынты, Сарыбұлақ болыстарының бірігуімен құрылған жаңа болыс аталды. Бұл жөнінде
ауылдағы беделді ақсақалдардың бірі С.Сыздықов өз естелігінде:
Қарқаралыға қашық болыстар, Мойынты мен Сарыбұлақ болысын
шеткері болған соң Шет болысы деп атаған", — дейді [96, 3-б. ].
Естеліктердің бірінде бұл біріктіру 1926-27 ж. болды деген жаңсақ
пікір кездеседі [96, 3-б. ]. Кейін Шет құрамына ауылдары кіретін
Қызылтау болысына шамамен 1922 жылдары Белогрудовская,
Майозен және Маутан болыстары қосылады. Ал, Кедей болысы
сол 1923 жылдың қазанында Ақшатау, Нұра, Тоқырауын, Чұлым
болыстарының бірігуімен құралады [6,99-100-б.]. Аудан боп құрылар алдындағы ең соңғы әкімшілік реформа бойынша 1928 ж. 17
қаңтарда Семей губерниясымен бірге Қарқаралы уезі де жойылып,
оның болыстарынан Қарқаралы округінің аудандарының бірі болып
Чет ауданы да құрылды. Чет ауданы бұрынғы қандай болыстардың
негізінде құрылды деген мәселеде архив құжаттары мен
ақсақалдар естелігі беретін мәліметтерінің арасында алшақтықтар
кездеседі. Мысалы, Қарағанды архивіндегі анықтамада Чет ауданы 1928 жылы 17 қаңтарда Кувск, Қызылтау, Чет болыстарының
бөліктерінен құралған десе [9, 109-112-б; 6, 192-б.], Сәулебек
ақсақал естелігінде: "Шет ауданы 1928 жылы алғашқы құрылғанда
Қызылтау болысынан үш ауыл, Ақшатау-Нұра болысының
біріккен Кедей болысынан жеті ауыл, бұрынғы Мойынты-Сарыбұлақ болысынан жеті ауыл, барлығы аудан бойынша 17 әкім
ауыл қарады”, — дейді [96, 3-б. ]. Бұл жердегі алшақтық Кувск
болысына қатысты. Бұл болыстың , қысқаша, кейінгі тарихы мынадай: 1923 жылғы болыстарды біріктіру кезінде Достар, Заводская, Казанская, Хлебородная болыстарымен Кувск болысы
қосылып, Мендеш болысы деп аталады [6, 100-б.]. Кейін, 1926
жылы 28 қазанда Меңдеш болысына ескі аты (Кувская)
қайтарылады [6, 154-б.]. Ал 1928 жылғы аудандар құрылғанда
Кувск пен Эдрей болысы бірігіп, Кувск ауданы деп аталады [6,
154-б. ]. Біздің топшылауымызша архив дерегі қате болмаса керек,
мүмкін, жоғарьща Кувск ауданына қосылып жатқан болыстардың
бір балігі кірген де шығар, тап басып айту, әзірге, қолда дерек
жоқ болған соң, ертерек. Екінші жағынан, ақсақалдардың ес122

телігіндеіі мәліметтің де шындыққа жақындығы бар. Өйткені, уезд
ішінде 1923 жылдан кейін, кұжатқа түспеген, кішігірім
өзгерістер болуы мүмкін (1926 ж. Мендештің Кувск болып қайта
аталуы сияқты). Бұған Зәбира ақсақалдың естелігі жанама түрде
дәлел болғандай. Ол 1928 жылға дейінгі оқиғаны баяндай отырып:
"Бұл кезде Нұра-Ақшатау болысын бір қосып, Мойынты мен Сарыбұлақ болысында Сыздықов милиция бастығы болатын", -дейді
[99, 3-б. ]. Кедей болысының ауылдары Четке осы кезде
кіргендіктен 1928 жылғы құжатта аты жеке аталмауы мүмкін.
Немесе, Қазақстандық архивтік анықтама кітабында 1928 жылдан
кейін де 1929 жылы аудандардың ірілендірілгендіп жөнінде жанама деректің кездесетініне қарағанда [6, 212-б.] Кедей не Қу болысының ауылдары осы ірілендіру кезінде кіруі мүмкін.

Кеңестік қауымның алғашқы
адымдары және дәстүрлі көшпелі
ауыл тағдыры
Шеттің аудан болып құрылуының алғашқы кезеңіне (Кеңес
үкіметі орнаған кезбен 1930-шы жылдар аралығы) өтпелі кезеңнің бар ауыртпалықтары түскен еді. Қиындық пен қасіреттің
қандайына да мойымай, аянбай еңбек етуге "жарқын болашақ
үшін", "келер ұрпақ үшін" деген сенім рухы басты себеп болды.
Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі қалыптасқан жағдайдың
негізінде кеңестік әкімшілік қауым ретінде Шеттің аудан болып
құрылуы аудан ақсақалдары естелігінде ең алғашқы боп 1922 жылы
құрылған кедейлердің ұжымынан басталады. Бұл ұжымнан басталған тарих ауылдың беделді ақсақалы Сәулебек Сыздықовтың өз
кезінде маңайындағы көзі ашық азаматтарға айтылған әңгімесінен
қалған. Өзі де Ильич туы газетіне естеліктерін жариялаған болатын [95, 36; 96, 3-б. ]. Кейінгі жылдарда З.Әлікеевтің [99, 3-б. ],
Ш. Жұқановтың [115, 2-3], Ж.Ыбышевтің естелік-мақалаларында
[126, 3-б. ] және Құтжанов Ж. [100], Төкенов Ж. [103], Смаиылов
Е. [101], Әбілдин К [102] сияқты беделді ақсақалдардың естелік
әңгімелері арқасында бұл тарих толықтырылып жатты.
Ауыл тарихы "1922 жылы Жарық станциясының 4 км-гі
"Бұқпакөл" деген жерде ағылшындардың Өспен (Нілді) заводын123

да жұмыс істеген Алтыбай Нақыпов, Сьщан Өгенов, Кешубай,
Ақыжан Түйтебаевтардың бастауымен завод жұмысшыларынан
ұйымдасқан кедейлер шымнан үй салып, елу шақты семья орналаса бастайды. Маңайындағы "колхоз" аталған жердің үлкендеуі
"Бозшакөл" еді. Көпшілік болып "Бозшакөл" қоғамы деп ат
қояды [95, 4-б.].
Ауыл ақсақалдарының есінде жатталып қалған, жаңа тұрмысты
орнатудың алғашқы қадамдары жаңашылдыққа деген ұмтылыс, өз
еңбектеріне деген сүйіспеншілік, болашаққа деген зор сенім рухымен ерекшеленеді. Бірақ, сол кездегі қазақтардың бәрі солай ойлады деу әбестік болар. Себебі, қай кезде болсын, үлкендер өткендеп берекелі, үйреншікті тұрмыстан оңайшылықпен бас тарта
қоюы неғайбыл. Ал жастар әрқашан тұрмысты өздерінше құрғысы
келеді. Бұған қоса ол кез жас-кәрісіне қарамай, сол кездегі басқа
халықтардағыдай, қазақтың кедейі мен жұмысшы, жалшысын берекелі байларға айдап сап, тұтас елді тапқа бөліп, бірімен-бірін
арпалыстырып қойған заман еді. Енді осы ойларды қуаттау үшін
ауылдың алғашқы құрылуындағы "Бозшакел тарихы" айналасындағы оқиғаларды талдап көрейік. Завод жұмысшылары мен кедейлердің бұрынғы иелері бар жерлерге келіп, өз беттерімен орналасуы үкіметтің сол кездегі нақты саяси шараларымен тұстас
келеді. Кеңес үкіметі сол кезде жер мәселесін талқылап жатқан
болатын. Жерді еңбекпен пайдалану туралы негізгі заң
талқыланып қабылданды да, маңызды өзгертулерсіз Жер кодексіне кірпзшіп, 1922 жылы 1 декабрьде тәжірибеге енгізілді [92,
Сол кезден бастап шаруалардың тұрмысымен байланысты жер
мәселесі мемлекеттің идеологиялық құндылықтарына сәйкес
құқықтық қолдауға ие болды.
Жер кодексі елдің жер қорын национализациялау принципінің
бұлжымастығын бекітіп, жерге, кенге, су мен орманға жеке
меншікті революциямен жойылатынын және ол жұмысшы мен
шаруа мемлекетінің меншігі деп жариялады [10, 140-144-б.].
Бұл құжаттың маңызына кәзіргі күн түсінігімен қарайтын болсақ, сол кездегі әр ауылдың (ауылдар негізінен рулас, туыстардың
бірлігі болатын) ырысы мен берекесі болған мал иесі байларды
заңнан тыс қалдыру (мемлекеттің "жұмысшы мен шаруа мемле124

кеті" деген алдамшы, жалаң атынан да көрінеді), оларды есептен
мүлде шығарып тастау — заң жүзінде болашақта іске асатын XX
ғасырдың ең зор зобалаңының негізін қалайтын құқықтық зандардың
бірі еді. Ақсақалдар әңгімесінің жалғасында: "Бұл жерлерге үй салып, орналасуға байлар қарсы болды. Олар жер-суды бергісі келмеді," — деп жазады [99, 3-б.]. Ел дәстүрі бойынша, Патшалық
Ресей заңдарына дейінгі, қазақи түсінікте жер жеке меншікте
емес, ел ырысы деп түсініліп, ру болып келісіп, бөлісіп,
қауымдасып қолданатын. Жерде отырған жеке ауылдың қыстағы
жеке басты иелікке бөлінгенмен жаз жайлауы рудың ортақ
иелігінде болып, нақты жағдайлармен есептесе отырып,
ақсақалдардың кеңесінде жыл сайын реттеліп, бөлініп беріліп
отыратын [22, 29-б.]. Ал, бұл, дала жолын бұзғанға жаза — барымта жасау, казақтың жазылмаған заңының бірі.
Қазақтың да, басқа халықтардағыдай, қандай да мәселені шешудің екі жолы бар: "жолға" сүйенген ақыл әдісімен және жолды
бұзғанға қолданатын күш әдісімен шешу. Ақсақалдар естелігіндегі
"Жер-суға иелік жасап келген байлар кедейлер малымызды ұрлады деп, үй басы бірден келмейтін 30-35 шақты ұсақ малдарын
шауып әкеткен" деген оқиғада, осы қазақы жолдың екінші түрі,
ақылмен кеңесіп, ел басы тек қана бай емес, беделді, ел силаған
ақсақалымен ақылдасуды жөн көрмеген, жол білмегендерге
қолданатын күш әдісін қолданған.
Дәл осындай қақтығыстың бірі ақсақалдар естелігінде: "Сондайақ көршілес Бұғылыны жайлаған "Төре" деген ауыл жерді
қызғанып, үлкен жанжал шығарған", — деп баяндалады. Алғашқы
оқиғада жанжал шығарушы кедейдің тап жауы — бай екені аталып көрсетілсе, екінші оқиғаның айырмашылығы тек қана бай,
төре емес, тұтас ауыл бас көтеріп отыр. Бұл оқиғадан мәселе
тек кедей мен байдың арасындағы таптық жек көрушілік қана
емес, алдыңғы оқиғаға байланысты айтылған ойларды қуаттай
түсетін өзінің мыңдаған жылдар қалыптасқан дәстүрлі жолы бар
ауыл мен әзірге идеядағы ғана болашақ кеңестік шаруашылықтар
арасындағы қақтығыс. Ал, дәстүрлі ауылдың өзіндік ерекшелігі
рулық құрылымында еді. Бұл құрылымның қоғамда атқаратын
қызметі жөнінде автор (Ж.М.С): "Қандай болмасын әлеуметтік
саладағы құбылыстың өмірін қамтамасыз ететін екі заңдылық бар:
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біріншісі — тұрақтылықты қамтамасыз ететін құрылымдық байланыстар, екіншісі — дамуды, өзгерісті қамтамасыз ететін
бөлшектер арасындағы қайшылықтың болуы. Рулық жүйе
көшпенді тұрмыстың өз ерекшелігіне сай осы екі заңдылыққа
бағына отырып, бір жағынан халықтың этникалық тұтастығын
қамтамасыз ететін құрылымдық қызметін атқарса, екінші
жағынан, дамуды қамтамасыз ететін қайшылықтағы бөлшектердің
дербестігін сақтау қызметін атқарады. Рулар арасындағы тайталастық (конкурендия) сұрыптау механизмі іспетті. Бұл тартыста
тек ең бейімді, қабілеттері барлар ғана алға суырылып шығып,
жердің шұрайлысын, биліктің беделдісін, байлықтың берекелісін
иемденеді. Ал, шет қалғаны атын жоғалтып, алдыңғыларға арқа
сүйеп, сіңісіп кетуге мәжбүр болады. Мұндай тайталастық қай рудың болмасын мүсәпір күйге түспсуі үшін жанталас үстінде
үздіксіз шыңдалып отыруын қамтамасыз етеді" — деп жазған болатын [119, 4-б.]. Мемлекеттік заң да, күш те кеңестіктер
жағында болса, дәстүрлі ауылдың бұл кездегі жайының әлсіз болып, жастардың көз алдында беделі болмауына қосымша себеп,
қазақтың өз ішін 200 жылдай тоздырып баққан патша үкіметінің
отарлау
саясатының
салдары
еді.
Жоғарыда
аталған
қақтығыстардың немен тынғанын ақсақалдар естелігі: "Енді қоғамға
кірген кедейлер араларынан қаржы жинап, Өтенов Сыдан мен
Түйтебаев Мақыжанды екі мәселені шешіп келуге Қарқаралыға
жіберген. Бірінші мәселе — байлар тартып алған малдарды
қайтару. Екінші мәселе — жерге тұрақты орналасу [99, 3-б. ]. Бұл
екеуі Қарқаралыда 5-6 ай жүріп, 1924 жылы әрең дегенде уездік
партия комитетінде уәкіл-уездік жер бөлімінің бастығы Әмірбек
Теңізбаев деген жолдасты ала келді. Ол жалпы ауылдық болыстық
(Қызылтау болысы) жиналыс өткізіп, бай құлақтарға ерік бермей, жер кедейлерге беріледі деп, біздің "Бозшакөл" қоғамына
Ленин" қоғамы деген атақ беріп, жерді мәңгілік өзімізге қаратып
кетті" деп [95, 4-б. ], Шет ауданы тарихы майданындағы дәстүрлі
ауыл мен кеңестік қауым түрінің алғашқы қақтығысындағы
алғашқы жеңіс ретінде мақтанышпен еске алады. Әрі қарай жаңа
тұрмыстың қалай және кімдердің еңбегімен орнатылғанын: "Сол
кезде бүкіл Қарқаралы уезінде бірінші болып, Қарқаралы
қаласына тақау "Дос" қоғамы мен біздің "Ленин" қоғамы ұйымда126

сып, қоғамдағы 40 үйдің екі үй ара бір пар көлік, арба алу үшін
Қарқаралыдан 500 сом ақша босатып, жәрмеңкеден сатып алуға
рұқсат етті. Сол 200 пар өгіз, ат-арба алуға менің әкем Сыздық
Ақылбайұлы мен Қали Шайбеков деген ұстаны өкіл етті. Сол
малды айдасып келуге мен де бардым. Сөйтіп, "Ленин" қоғамы
өрлей берді. Толық мойынсерік болдық. Шаруалар аянбай еңбек
етті. Әсіресе, егінді салуға Жақмет-Махмет, Мағраз Досымбековтер жан сала жұмыс істеді,"- деп баяндайды [95, 4-б.]. Осылай
кіршіксіз адал ниетпен, жан аямай бар өмірін ұрпақтарының болашағын жеңілдетуге арналған еңбекке арнаған ауыл адамдарына
мемлекеттің ішкі ойы қандай болды? Алдымен оның анық ойына
тоқталайық. Кеңестік мемлекеттің стратегиясы жұмысшы табы билейтін дамыған өндірісті, индустриялы мемлекетті құру болды.
Оны іске асырудың тактикасы — жұмысшы мен шаруаның, қала
мен ауылдың одағын құру. Жақсы ниетпен жарияланған бұл одақ
жарқын болашақта ауылдың европалық қалашықтар типіне, ұсақ
буржуазиялық санадағы шаруаның жұмысшы табына айналуына
жағдай жасау керек еді. Бірақ іс жүзінде "жақсы ниетпен дозаққа
жол салынатынындай" бұл одақ ауыл үшін дозаққа айналды. Тырнақтап сепкен егіні де, малы, өнімімен бірге үстемелеп беріле
беретін жоспарлармен [68, 24] сыпырылып өндіріске, қалаға деп
алына берді. Бұған наразылық көрсеткен кей аудан басшыларының сынын жақтырмайтынын көрсетіп, Б(б)КП Каз. өлкелік
комитеті бюросы арнайы үкім шығарды. Онда: "Өлкелік комитет
жекелеген аудандар мен қызметкерлердің" мал азайды, өндірістік
малды сақтау қажеттілігі" деген сөздерді желеу қылып, жоспарды орындамауы және ет дайындаудың қарқынын бәсендетуді ет
дайындаудың мал шаруашылығын социалистік қайта құрудың органикалық бөлігі екенін, елді индустрияландырудың ен маңызды
тетігі екенін түсінбейтін оңшыл оппортунистер тарапынан
шығатын тендендия ретінде шешуші түрде қатаң сынға алады
делінген [16, 32-б. ].
"Ал ет дайындауды жүргізуге сырттан келгендер үшін 25-30
қой "асқан байлық" болып көрінді. Ал көшпелі шаруашылық
үшін бұл өмірді қамтамасыз етудің минимумы ғана. Ең жақсы дегенде 2-3 қой ғана қалдырды. Бұл шарасыздың шегінде өлмешінің

күнін көруге ғана жетті", — дейді, ауыл мәселесін терең зерттеп
жүрген ғалым Ж.Б.Абылхожин [69, 109-б. ].
Жоғарыдағы ақсақалдар естелігінде алғашқы қоғам, мойынсеріктердің қандай еңбекпен егін сепкендерін айтып кеттік. Ол
ауылдарды былай қойғанда "міндетті астық дайындау еш ақылға
симағанымен мал-шаруашылық ауылдарға да жүктелді. Қарсылық
көрсетті деген жаладан қорқып, ауыл халқы малын астыққа
айырбастап, дайындау қорына өткізуге мәжбүр болды" [69, 109б.].
Ал, бұл шараларға көнбегендердің тағдыры не силағанын 1930
жылғы 2-қаңтардағы Б(б)КП Каз. өлке комитеті бюросының жабық отырысында Голошекиннің 1928 жылдың 1-қазанынан 1929
жылдың 1-декабріне дейін сот арқылы 125 адамның, ал ГПУ
арқылы 152 адамның ату жазасына кесілгенін хабарлағанынан
көреміз [69, 110-111-б.].
Ал екінші жағынан, Одақтық деңгейдегі мәлімдемелерде
Қазақстан Одақ бойынша жүннің 33%-ін, ұсақ терінің 20%-ін, бидайдың 17%-ін, еттің 10%-ін тапсырғанын малімдеп жатты [69,
111- б.].
Мемлекет индустриялизацияға қаражат жинау мақсатында 20
жылдардың ортасынан бастап салық тәртібін күрт қатайтып
жіберді. 1926/27 окладтық жылда ауыл шаруашылық салығы,
Қазақстан бойынша 1925/26 жылмен сальістырғанда 87% өскен
[15, с. уп ].
Ал 1928/29 жылдың алдыңғы жылмен салық ауыртпалығы
100% өсті [1, б) о. 1, д. 930, л. 70].
Бұл да аз боп көрінді, жуық арада "еңбектен тыс" пайдасымен
шаруалар арасынан ерекшеленген" шаруашылықтарға "жеке салық" дегенді енгізді [11, с. 212].
Салық жинаушылар мұндай шаруаларды анықтағанда "темір
шатыры бар", "аппараттары бар", "ауылшаруашылық дайындау
науқаны туралы жаман пікірде "деген сияқты жөнсіз, делқұлы
себептерді тілге тиек етті. Мұндай фактілер Павлодар, Семей мен
бірге Чет құрамына кірген Қарқаралы округінде де ерекше жиі
кездесіп жатты. Бұның натижесінде малшы халықтың шетке қарай,
оның ішінде Қытайға көшуге әкеп соқты.
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Бұл бассыздықтың етек алғаны соншалық, мұнда БОАК И.Ф.
Киселев басшылығымен арнайы комиссия жіберді. Тексере келе,
Семейде арнайы жеке салық салынған 3410 шаруашылықты 1428ге шейін, Павлодарда — 875-тен 314-ке, Қарқаралы округінде —
875-тен 314-ке қысқартты. Сонда да комиссия кешігіп қалды және
олардың іс-әрекеті шектелген аумақта болса, бассыздық бар жерде
және кең аумақта, жаппай етек алған еді [69, 112].
Бұл бассыздыққа шыдай алмай Шет өңірінен көшіп кеткендер жөнінде Төрехан Майбас: "Кеңес үкімстінің алғашқы жылдарындағы дүрбелендср елге оңай тимейді. Кернейдің Жәнібек
бұтағы Қаскелеңге, Кәрсөннің Таңыбай бұтағы сонау Қырғызстанға
өтіп кетеді. Кәзірде сол жерде бір кеңшарды осы атаның ұрпағы
құрайды", [118, 6-б. [ — дейді.
Осының бәрі қаншалықты ауыр болса да ауыл адамы мемлекетке адал қызмет етті. Өзіне жаны ашымайтын саясатқа неліктен
ауыл адамы адал қызмет етті? Бұның сыры тамыры тереңге кеткен
дәстүрлі мәдениеттің ауыл-қауым адамының санасына ұялатқан
тәрбиенің жемісі. Осы ауылдық-қауымдық тәртіптерге төмендегідей қасиеттер тән [69, 35-б. ]:
1. Ауылдағы тендік, ортақшылдық принципі мен тұйық ұжымшылдығын мемлекет басындағы болыневиктер ұнатып, өз
мақсат-мүдделеріне пайдаланды.
2. Келісімшіл және ынтымақшыл түсініктегі қауымдық сана
әрқашан шаруалар оппозициясының бірігуіне кедергі болып отырды.
3.
Ауыл (қауым) үкімет үшін әр түрлі жұмылдырулар,
міндеттер жүктеу, жылу жинау, тағы басқа науқандар жүргізудегі
ыңғайлы институт болды. Бірі үшін бәрі жауапты болғандықтан
азамат соғысы және "әскери коммунизм" саясаты кезінде большевиктер ауылдағы ұжымдық жауапкершілік дәстүріне сүйеніп, ауыл
адамын кепілдікке ұстап алып мемлекет талабын ауыл орындағанша жібермеу кеңінен тараған.
4. Ауыл (қауым) — шаруашылық пен өмірді ұйымдастырудың
әлеуметтік формасы ретінде мемлекеттің бақылауына икемді, өз
алдына ерекше корпоративті құрылым. Ауылдық жиындардағы
мемлекеттің қолдауын арқаланған кедейленген көпшілік арқылы
қажетті шешімдерді өткізу, оны көпшіліктің ойдағьвдай
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қабылдауын қамтамасыз ету мемлекетке жеңіл болды. Осы жиындарда жайы күйлі қауым мүшесіне үлкен салық салу, кулактарды
анықтау, "бірауыздан өз еріктерімен бәрінің" колхоз не коммунаға енуі туралы шешім, оған қарсыларға қысым көрсету, аяқ астынан "әуе флотының досы" немесе "ворошилов атқышы" бола
қалу, бәрі де өз ішінен туындап жатты. Мұның бәрі большевиктердің "Қосшы", "Жарлы", "ІІІӨКК" (Шаруаның өзара көмек
көрсету комитеті) деген әр түрлі шаруалардың формальді емес
ұйымдарының шолақ белсенділерінің көрініп қалу ниеті арқылы
іске асып жатты. Бұл жаппай конфискацияның алғашқы репетицияларының бірі еді.
5.Қауым социализм бастауларын тез және органикалық түрде
қабылдайды деген түсінік XIX ғ. ортасынан қалыптасқан еді [69,
33-35-б. ].
Шеттің аудан болып құрылғанына дейінгі алғы тарихынан
үлесіне мұра болып қалған ең басты мәселе-казақ елінің болашағына зор әсер ететін дәстүрлі шаруашылық тағдыры. Оның қалай
шешілуі тексіз тоталитарлы жүйе (большевиктердің кеңес үкіметі)
мен Ұлттық империяның (Ресей патша үкіметі) түсінігі мен нақты
іс-әрекетіне байланысты болды.
Мысалы: Қазақ елі мен оның шаруашылық тағдыры жөнінде
патшалық Ресейдің империялық егіншілік Департаменті қоныс
аудару саясаты мен даланы егіншілік арқылы игерудің жолында
көшпелі шаруашылық тұрғанына реніш білдіріп, ойын жасырмай-ақ: "көшпелі тұрмыс жойылу керек, және бар көшпелілер
шекарасы белгіленген жер иеліктеріне тықсырылуы керек" [77,
408-б.] екенін ашық айтса, мұның астарын аша түскендей Қазақ
жерінің тағдырына жаны аши жазған В.П.Шевцов: "Олар үшін
аңшы — "кезбе жатжұрт", "жабайы", басқаша болу мүмкін емес;
малшы — "көшпелі жатжұрт", жабайы болмаса да, жоғары
мәдениетті қабылдай алатындарға жатпайды, ондай қабілет тек
отырықшылықпен байланысты" деген ұғымды сынай отырып: "Еш
күмілжусіз ашық айту керек, бұл ойды тәжірибеде қолданудан
патшалық Рссейдің басқа халықтарынан гөрі ерекше, аяусыз зардап шеккен, соңғы күндеріне шейін патша шенеуніктеріне тыным
бермеген, ұлан байтақ даласы бар Қазақстан еді", — дейді 191,
93-94; 101-103-б.].
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Ал, тотальды жүйенің өкілдерінің бірі Я.А.Яковлев Б(б)КП
XVI съезінде, мінбеден: "Есеп бойынша Қазақстанның 50-55 млн.
га жерін егін себуге қолайлы деуге болады. Мұнда бұл жерлердің
5%-не ғана егін себілген. Егер бұның егін себуге қолайлы 36 млн.
жерінен 30%-не дейін бидай себуге бөлсек бесжылдықтың
соңында тек қана бір Қазақстанның өзінен қосымша орташа есеппен 6-7 ц/га шығыммен 8-10 млн. га жерді бидай себуге аламыз",
— деп мәлімдейді [19, 584-б.].
Бірақ мұндай "жарқын мүмкіндіктер" ол жерлерде мыңдаған
жылдардан бері көшпелі қазақ отырғандықтан тығырыққа тірелді.
Бұл мәселені шешудің жолы тез арада, егін себуге қолайлы жерде
отырған көшпелілер мен жартылай көшпелілерді жаппай отырықшылыққа көшіру болды [69, 135-б.].
Бұл пиғылдың да астарын қазақ ауылының тарихын қазақ тарихшыларының ішінде терендей зерттеп жүрген талантты ғалым
Абылхожин Ж.Б. ашып көрсетеді: "Астық мәселесі жуық арадағы
тактикалық жоспар ғана. Сонымен бірге стратегиялық мақсаты да
ерте ме, кеш пе көшпелі комплексті жою болды. Бірақ, бұдан да
халықтың тұрмысын жақсарту, мәдениетін көтеру үшін істелді
дегенді іздеу аңғалдық болар еді, қайталап айтам, бұндай
түсініктер Сталиннің социализмді құру концепциясының сыртына,
жақшаға шығарылып тасталады. Онда адам мәселесі мүлде абстрактілі (нақтылықтан алшақ) түрде қаралады.
Бұл жерде де бәрі алдыңғыдай көзге ұрып тұрған анық мүдделердің жетегімен болады-ау деп ойлаймын. Біріншіден, "жүйе"
көшпелілерді отырықшыландыруды және коллективтендіруді
жүргізе отырып, социализмнің басты талабын — өндіріс құрал
жабдықтарын тұтастай қоғамдастырып, жеке меншікті жоюды іске
асырды. Екіншіден, "жүйе" қандай болмасын азаматтық қоғамның
(ел ішіндегі өзіндік тәртіптер) бітіспес жауы болғандықтан,
қандай жағдайда болсын кез келген табиғи түрде азаматтық
қоғамның ішінде пайда болған горизонтальды алеуметтік байланысты (жоғарыдан келетін биліктен бөлек ел ішіндегі дәстүрлі байланыс) қандай мазмұнда болсын, қандайда бір қажеттіліктен туып
жатсын бәрін құртып отыруға талпынды. Ал, қазақ ауылына халықты біріктіріп және өзін-өзі билеу қызметіне ие, құрылымы
бар қауымдық қатынастар тән. Мұндағы адамдар бар өмір сала-

сында қалыптасқан дәстүрді басшылыққа алып іс-әрекет
ететіндіктен мемлекеттік биліктің авторитарлы-статистік ниетпиғылының ықпалынан алшақ жатты. Міне, осы екпінді түрде
қалыптасып келе жатқан Әкімшілік жүйеге байланыстың мұндай
типі қажетсіз екені өзінен-өзі түсінікті. Сондықтан да мұндай
байланысты тудырып отырған негіз — дәстүрлі құрылым, толық
тежеу арқылы жойылуға тиісті болды.
Бұл қақтығыстың мәні ел ішіндегі өзара горизантальды байланыстың орнына қоғамдағы қызметін атқарып тұрған бар құрылымдар қатаң түрде жіктеліп және иерархиялы түрде төменгі
жоғарғысына бағынып, ең жоғарғы "жарылқаушы билікті" қолына
алып алған аппарат, не соны жеке өзімен алмастырған "басшымен" тұйықталатын вертикальді байланысты орнатуда. Сондықтан
билік тұрғысынан қарағанда, ауылдағы өзгертулердің түпкілікті
жетістігі тек дәстүрлі-тұлғалық құрылымды жою ғана емес, оның
орталықтандырылған горизонтальді байланыс жүйесін "жоғарыдан
төменге дейін бәрі құл", бәрі тәуелді, еріксіз статист, "адамбұрандаға" айналатын вертикальді байланыстармен ауыстыру. Бұл
мәселені ойдағыдай іске асыруға отырықшыландыру мен коллективтендіру саясаты өте жақсы себеп. Мұның іске асырылуымен
жеке адамның корпоративті-қауымдық байланыстан тәуелділігі
одан да сорақы тоталитарлы-корпоративті мемлекеттік биліктің
тәуелділігіне тап болды" [69, 138-140-б.].
Өз мәселесін қазақ жерінде малын да, жанын да құрбандыққа
шала отырып шешкісі келген ұлттық патшалы империя мен тексіз
тоталитарлық жүйенің іс-әрекеттерін ой елегінен өткізіп, салыстыра карасақ: алғашқысын жер ғана қызықтырып, халықты
көзіне ілгісі келмесе, екіншісін, тек жерін ғана алу
қанағаттандырмады, оған қосымша, адамы да табиғаттың санасыз
бөлігі ретінде құрал болып, құлша қызмет ету керек болды.
Біріншісі, жатжұрттығын жасырмай, ниетін ашық айтып, бірақ,
ісін байыппен, қажеттілігі мен мүмкіндігімен санаса отырып,
біртіндеп қимылдаса, екіншісі, өзін жарылқаушы құдайдай
сезініп, ырқына көнбегенді жазалай отырып, шамасы келмеген
мәселені шеше алмағанын "Жер астынан шыққан", қайдан болса
да олар үшін "табыла кететін", "жеті басты аждаһаға" жауып, бар
жүгін соры қайнаған бұқара халыққа артып, осының бәрін тезірек
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жер бстінде жүмақ орнатамыз деп, шындығында нағыз дозақ отын
ойнатты. Біріншісі, елдің елдігін кетіру үшін бірін-біріне қарсы
қоюды ғылыми сараптан өткен, кесіп-пішілген реформалар
арқылы занды жолмен біртіндеп іске асырумен қанағаттанса,
екіншісі, бір-біріне қарсы қойып қана қоймай, өз қолдарымен
өздерін тұншықтыратын, өз қолдарымен өздерін құрбандыққа
шалатын, осының бәрін өздеріне-өзі тезірек жер бетінде жұмақ
орнату деп түсіндіретін, ақылдан адастыратын идеяның байлаулы
құлына айналдырды. Бұндай салыстырудың қорытындысы екі
түрлі болуы мүмкін. Біріншісі, әйтеуір түбінде құрбандыққа шалынатын болған соң, қалай шалғысы келгеннің айырмашылығы бар
ма? Екіншісі, өзінді-өзіңе шалдыртқаннан гөрі, басқаның
қолынан байқамай жазым болғаның артық па? Екеуі де жауап
емес, ойландыратын сұрақ.
Бұл дозақта жойылып кетпеудің үш түрлі жолы болды:
1. Беті ауған жаққа көшу.
2. ,Басқа түскен баспақшыл", "Болған іске болаттай берік бол"
деген дәстүрлі түсінікпен өзін-өзі қайрап, қайғыны тұтасымен
жұтып, бар тірлігін ұрпақ алдында адал қызметке арнау.
3. Ал, үшінші жолды тандағандар елі мен ата-бабаларының
аруағы үшін құрбандыққа о бастан дайын болды. Бұл үш жол да
дәстүрдің үш тетігін: Біріншісі — елді асыраған малды сақтау,
екіншісі - елдің ұрпақтан-ұрпаққа өсіп-өнуін қамтамасыз ету.
Үшіншісі — ел рухының туын жоғары ұстап өту.
Ал, құрбан болғандардың бір тобы аңғалдықпен алдауға сеніп,
тағдырын өзін аямаған үкіметтің қолына беріп, қапы қалып,
қырыла бастағанда ғана түсінген сияқты. Ал, екінші бір тобы, өз
қандастарын өздері қыруға көмектескендіктен өздерін бірінші
құдай, екінші ел алдында тірідей-өлік қатарына жазған,
адасқандар.
Ендігі жазылатын тарих бұл үш жолды бөле-жарып,
жіліктемей, бірімен-бірі тығыз байланыстылықта, түпкілікті
мақсаттары кейде өздеріне анық белгісіз болса да, дәстүр жолымен әрекет жасаған, біртұтас организмнің (елдің) ажырамас
тетіктері екенін есте сақтағаны жөн.
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Ауданның құрылу тарихы
Шеттің аудан болып құрылуы сол кездегі мемлекет алдындағы
халық шаруашылығын қарқынды екпінмен жүргізу міндетімен
тығыз байланысты болды. Бұрынғы әкімшілік-территориялық
құрылым мұндай талаптарға жауап бере алмады. Себебі 3 млн.-ға
жуық квадрат километр жері бар Қазақстан 6 губерниямен 2 огругке ғана бөлінді. Әр губернияның территориясы орташа есеппен
алғанда жарты млн. кв. км болды. Уездікі 60-80 мың кв. км , болыстыкі 10 мың кв. км-ден асып жатты [6, 176-б.]. Мұндай
жағдайда губерниядан уездің орталығына дейін ара қашықтық 500
км. асып жатты. Ол кезде байланыс пен қатынас құралдарының
дамымағанын еске алсақ, мұның бәрі шаруашылықты орталықтан
басқаруға қандай қиындықтар туғызғанын түсінуге болады.
1927 ж. наурыз айында өткен VI Бүкіл Қазақстандық съезд
республика үкіметіне экономикалық аудандастыру принципіне
негізделген жаңа әкімшілік бөліністі тезірек қарастыруын тапсырды.
1928 ж. май айында өткен Қазақ өлкелік комитетінің II пленумының шешімінде "Республиканы аудандастырудың алдына
қойған мақсаты — қоғамдастырылған шаруашылық секторының
ролі мен мәнін көтеру, селолық, ауылдық, және қышлақтық
кеңестердің шаруашылық кұшін нығайту, көшпелілер мен жартылай көшпелі малмен айналысатын шаруашылықтардың отырықшылыққа көшуіне жайлы жағдай жасау" делінген [1, а) о. 9,
д. 145, л. 2].
Жаңа әкімшілік құрылым жүйесінде аудан маңызды роль
атқарды. Аудан округті қала, ауыл және селолық кеңестермен
байланыстырып отыратын негізгі звено болды. Аудандық кеңестік
органдар колхоз құрылысын және жергілікті өндірісті тікелей
басқарып, әлеуметтік-мәдени шараларға бағыт бағдар беріп отырды.
Мемлекеттік биліктің аудандық органдары уездік кеңестің бар
құқықтарына ие болды.
Бұл реформаны жүргізуде ерекше қиындық туғызған аудандар
қатарына Қарқаралы уезі де жататын. Себебі: халқы сирек орналасқан және экономикалық жағынан бұл территорияның
мүмкіндіктері аз зерттелген. Ал ауданға бөлгендегі дұрыс стратегияны анықтау үшін бұл ең маңызды қажеттілік еді. Сондықтан
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бұл аудандар кейін де өндіргіш күштері дамыған кезде,
өндірістік қалалар мен жұмысшы поселкелері пайда болғанда
тағы да өзгертіледі деген есеппен көрші округгер құрамына
уақытша енгізіле тұрды.
Бұл шаралардың нақты жағдайларда қалай іске асқанын осы
істің басы-қасында жүріп, ат салысқан ауыл азаматтарының бірі
Сәулебек ақсақал былай баяндайды: "1927 жылы ноябрь айында
Қарқаралы уездік партия комитеті мен уездік атқару комитетінен
укомпартияның қызметкері Әбдірахман Түсіпбаев жолдас аудан
ұйымдастыру мәселесі туралы Шет болысына келеді. Ол кезде мен
комсомол қызметіне ауысып, Шет болысына милиция бастығы
қызметіне тағайындалып жүргелі тұрғанда, Шетке барсаң укомға
жүр деп өкіл Түсіпбаев мені ертіп укомға барды. Укомның
екінші секретары Әмір Ипмағанбетов деген кісі Шетте уәкілмен
бірге жүріп, жұмысына көмектесуімді тапсырды. Содан Шет болысына уәкіл Түсіпбаевты ертіп келдім. Ол кісінің жұмысы интеллигенттер Шәкірбек Антасов, Жұмақас Дүйсенбаевтардан аудан
орталығы болатын жерлерді уездік өкіл менімен бірге жүріп
сұрастырды. Олардың пікірі бойынша аудан болатын жерді
"Қызылеспе" деп шешті" [96, 3-б] (бұрынғы Ағадыр ауданының
"Қарабұлақ” совхозының территориясында). Осы оқиғаларды ауылдың сол кездегі құрылуына ат салысқан Жүніс ақсақал: "1927 жылы уезд тарайды екен деген қауесет тараған. Ал 1928 жылы 3 январьда ЦК союзының Калинин қол қойған болыстарды таратып,
аудан құру туралы қаулысы шықты. Іле шала 17 январьда осы
мәселені қуаттаған Казсектің де қаулысы жетті; 1928 жылы 10
майда Қарқаралы окружкомының 22 болыс Қарқаралы уезін таратып, орнына 6 аудан құру туралы қаулысы жарияланды (Бұл
жердегі қателік жоғарыда түсіндірілген болатын. Бұл кезде 22
емес , басында — 16, ал 1926 жылдан кейін 15 болыс болды, 6
аудан емес 7 аудан, 7-ші аудан тек 1929 жылы 14 декабрьде таратылған. Ж.М.С.) [6, 154, 192-б.]. Соның бірі Шет ауданы еді.
Оны нығайту үшін 1905-10 жылдары бізден Әулиеатаға берген 5
старшын елді бізге қайта қосты. Шет шекарасы шығыста АлайғырҚаратал-Қызылтастан өтті де, батысты Бұғылы-Тағылының ту
сыртыменен Аба-Ор асып, онан әрі Шуға тіреледі. Сол жылы
шілде айының шамасында аудан алғаш рет мәдени саяси жаңа ор135

талық ретінде бой көтеріп, осы күнгі Қайрақты өзенінің бас
жағындағы Балхаш атты жайлауда киіз үйде отырды” [126, 3-б. ]
деп баяндаса, Сәулебек ақсақал ауылға өкілмен келгенде ауыл
Қайрақтыда отырғанын қуаттағандай 52 жылдық еңбектің, 42 жылында ұстаз боп, кәзірде азамат боп жүрген көпшіліктің зердесін
ашқан Шәукей ақсақал: "Аудан орталығы алғашқыда Қайрақты
өзенінің бойында, Шетшоқы тауының маңында киіз үйде отырды," — деп нақтылай түседі [115, 3-б. ]. Жүніс ақсақалдың әңгімесі
әрі қарай: "Міне, осы кезде ауданның болашақ орталығына
лайықты жер іздеу басталды", — деп сабақталады [126, 3-б. ].
Неліктен Қызылеспеге тоқталғанын Жүніс ақсақал: "Ағылшындар
тастап кеткен Қызылеспе руднигін көрді де, сол жерге қоныс тебуге шешім байлады. Мұндай шешімге келу мекемелер үшін мекен-жайдың барлығы, қызметкерлер үшін кеше 17 мың жылқы
біткен Адамбай,Тұрсын ауылдарының тұруы еді. Киіз үйдегі
аудан Балқаштан Кербетеге деген жерге жылжып қонып, жаз ортасында Толағай тауының түбіне жетті. Осы жерде аса ірі 16 байды кәмпескелеу жүргізілді. Бірер факті келтіруге болады. Мысалы
Тұрсынның Кәріғұлынан 12 мың жылқы, Ақбұзау дегеннен 10
мың қой 300-ден аса түйе алынды,” [126, 3-б. ], — деп түйіндейді.
Бұл кездегі "Ауданның алғашқы партия комитетінің секретары
Сейілхан Досмақов, ауатком төрағасы Қасен Жақашев, орынбасары Есмақай Ордабаев, жауапты хатшысы Қасен Садықов,
Сәулебек Сыздықов, Жүніс Ыбышев, Мақсұт Өтенов, Омар Тайбеков, Тұңғышбек Дәлмағанбетов, Сыдан Өтенов, Қасқатай Ордабаев, Рамазан Жексенбаев т.б. ерекше жұмыс істеп, ауданның
ірге тасын қаласты," — деп елеулі азаматтарды Шәукей ақсақал
атап өтеді [115, 3-б. ]. Екі қыс қыстаған соң Қызылеспе ел
басқаруға шалғай деп, жаңа жер іздей бастайды. Ордабаев
Қасқатайдың ұсынуымен 1929-30 жж. қысында Жуан қоңыр деген
жерде қыстаған. 1930 жылы ауданның 1 секретары болып Шәріп
Нұрмағанбетов тағайындалды. 1930 жылы жазында аудан тағы
кигіз үйге шығып Сарыарқаның төріне қарай өрлеп келеді де
Шетшоқы тауының терістік жағындағы жазықта отырды. Бұл жер
күні бүгін "аудан қонған” аталады. Сол жылы октябрь айынмң басында орталық Аюлы тауының баурайындағы сары өлең атты жа-
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зыққа орын тепті," — деп ауданның бір жерге орнығуын Жүніс
ақсақал осы оқиғамен түйіндейді [І26, 3 б. ].
Алдындағы мемлекеттік құжаттарда ашық айтылмаған, аудан
басқарғандар алдына қатаң талап, нақты нұсқау ретінде ауызша
берілуі мүмкін, астыртын сырдың жайын Бозшакөлден басталған,
Шетшоқы, Қызылеспе, Жуан Қоңыр арқылы Ақсу-Аюлыға келіп
орныққан, Шет ауданының бар территориясын шарлап өткен
салтанатты шерудің ең басты тындырған шаруасы — елдің ең байларын түгендеп, малдарын жергілікті жерлердегі кедей-кепшік,
әлсіз колхоздарға, мемлекет меншігіне өткізіп, өздерін жер
аудару. Бұның ол кезде еш сөкеттігі жоқ болатын. Бай —
қанаушы, ал еңбек — кедей шаруанікі. Әділеттілік орнату үшін
малдың иесі еңбек еткен кедей шаруа болу керек. Міне, осы басты
міндетті ойдағыдай атқарғаннан кейін, 1930 жылдың 17 желтоқсанында Шет округтен бөлініп, өз алдына тәуелсіз аудан болып бекітіледі [6,
109-б. ]. Бұдан кейін өздерінің артынан
жергілікті жерлерде бұл тенденция шектен шығып, ауыл басшыларының өзі тоқтата алмаған шолақ белсенділердің орта шаруаларды да кәмпескелеуі басталып кетеді.

Зобалаң жылдар
Алдыңғы беттерде тексіз жүйенің қазақ тұрмысы, шаруашылығы
тағдыры жөніндегі түсінігін, ауыл адамына деген көзқарасын
талдап өттік. Енді оның нақты қандай нәтижеге әкелгенін ұлы
бетбұрыс жылдарынан басталған тәркілеу, коллективтендіру
кезіндегі халық басына төнген, бұрын-соңды тарихта болмаған
зобалаң тарихынан көреміз.
Бұл жерде айта кететін және есте ұстайтын күрделі мәселе бар.
Ел басқарған азаматтардың ішіндегі арты не боларын білмей,
түсінбегендіктен қателесіп, кейін өкінгендерін былай қойғанда,
түсінуге де талпынбай, өз мансаптарын ойлап, зобаланды тудыруға бел шешіп, кірісіп кеткен белсенділердің өзін де кінәлау
кейінгі ұрпақтың ісі емес. Тарих әшкерелеу үшін жазылмайды.
"Қателескендер" де, "адасқандар" да, "есіріктен алжасқандар" да,
санасын билеп алған "ескілікті жою" рухының байлаулы құлдарына еріксіз айналған. Бұл құлдыққа кез келген пендешілікке бой
берген адам еріксіз түсе береді. Мұндай халдегі пенде өз ісіне
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өзі жауапты емес, өйткені, оның артында ішкі-жан дүниесінің
толқуын билеп, нақты ойы мен іс-әрекетінің тізгінін идея арқылы
қолында ұстаған, шабарман тексіз жүйе тұр. Бұл тұрғыдан алғанда
зорлықшыл Голощекиннен бастап, ең соңғы жазықсыз қырылған
қазаққа дейін бір ғана дертке шалдыққан, ауруы әр түрлі бағытта
асқынған, о бастан зорлықшылы да, жазықсызы да құрбандыққа
шалынып қойылған. Бұл тек қазақтың емес, XX ғасыр адамының
трагедиясы.
Кішкене аудан тарихында бұл дерттің қалай жайылып, қалай
асқынып, қандай шығынға ұшыратқанын ауыл ақсақалдарының естелігі мен тарихи құжаттар, зерттеулер баяндайды.
Зобалаң тарихы ауданның құрылу кезеңімен тұстас келеді. Бұл
тарих ауыл шаруашылық мәселесін экономикалық тетіктерді
қолданып шешу емес, саяси күшті қолданып шешумен басталады.
Бұл бетбұрыстың кезінде қолданылған әдістің идеялық негізі
қайдан туындағанын Лениннің ағынан жарылып сөйлеген бір
сөзі көрсетеді. Онда ол: "Жаңа экономикалық саясат террордың
соңғы күнін тудырды деп ойлау ұлы қателік. Біз алі террорға
қайтып ораламыз, және экономикалық террорға" десе [69, 103-б. ],
оның ізбасары "Сталин экономикалық террорды толықтырып, саяси террорға қайтып оралады" [69, 103-б. ].
Жергілікті жерлердегі шараларды іске асырудың мынадай
зандылығы бар сияқты. Алдымен жасырын нұсқаумен өкіл
жіберіп, жергілікті халықты қорқытып, үркітіп қойып, артынан
"шаш ал десе, бас алатын" "жаналғыштарын" жіберіп, елдің
зәресін кетіріп, ақыры өз беттерімен ырқына көніп, айдағанына
жүре бастағанда, "Міне, өздері белсенділік көрсетіп жатыр,
мұндайды қолдау керек" деп, жоғары жақтан жариялауға үкімдер
даярлай бастайтын сияқты.
Бұлай топшылауымызға алдындағы байларды конфискациялау
тарихы куә. Шетте бұл процесс ауылға Қарқаралыдан уәкіл келген
1927 жылдың аяғынан басталады. Бұл жөнінде Сәулебек ақсақал
:"1927 жылдың желтоқсан айы еді... Қызылеспеге аудан 1928 жылы келіп орнықты. Ауданда алғашқы ұйымдастырумен қатар ірі
байларды конфискациялау жүргізілді” деген естелігі куә [96, 3б. ]. Уәкілдің осы келісімен тұс келетін 1928 жылдағы халықтың
ішкі жан-дүниесіндегі өзгерістерді Жүніс аксақал: "Айта кетер
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бір жәй 1928 жылы кейін елде бірін-бірі көрсету, жала жабу,
сөйтіп кек алу етек алып кетті", - деп баяндайды [126, 3-б. ].
Бұл екі фактіден астыртын әдіспен халықты психологиялық
жағынан, қандай сұмдықты болсын, қарсылықсыз қабылдауға дайындау мақсатында қорқыныш тудырып, бірін-бірінен үркетін халге жеткізгенін көреміз. Бұның артынан "жаналғыштардың" келгенін Жүніс ақсақал: "Міне, сол тұста бізге ие бермеген содыр
белсенділер тобы да шықты. 1929-30 жылдары кәмпеске енді
жаңаша жүре бастады. Орта, орташалар да ілікті" деп, баяндайды
[126, 3-б. ]. Енді, алдымен өздері еш күмәнданбай жүргізген
кәмгіескеге жергілікті басшылардың өзі ие бола алмай дал болады. Бұл шарасыздық жөнінде Жүніс ақсақал: "Әрине, ауданның
шаңырағын көтеріскен коммунистер бұл шараларға риза болмадық. Малдың күрт азаюы бізді түршіктірді, өзімізше қарсыласып
та көрдік", — дейді [126, 3-б. ]. Бұл фактіден енді ел ғана емес,
басшылардың өзінде қорқыныш сезімі туғанын көреміз. Бұл "әр
жақта отырғандардың" мақсатқа жетуіндегі әдісінің екінші нәтижесі.
Ел де үркіп, басшы да қорқып жан сақтау үшін жанталасып, не
тапсырса соны істей бастайтын халге жеткенде 1930 жылдың 11
қаңтарында "Правда" газетінде "Кулакты (байды) тап ретінде жою
енді теориялық тұжырымдар әлемінен партияның кәзіргі кездегі
практикалық жұмысына ұласты" деп, ашық жариялайды [39 ] (Ал
іс жүзінде астыртын нұсқаумен 28 жылы басталған). Мұны іске
асыру 1930 жылдың февраль-май айларына жоспарланады. Ірі
байлар 1930 жылға дейін тәркіленіп қойылғаны белгілі бола түрса
да, оны өз беттерімен, халық өз-ынтасымен істеді деп (шындығында, тағдыр тәлкегімен солай болды ғой), әрі қарай орта мен
орташаға тиетінің біле тұрып, бұл үкімді шығарғанда, шындығында, қылбұрау енді халықтың мойнына түскен еді. Бұдан енді
халықты қандай жанашыр басшы болса да құтқара алмайтын еді.
Бұндай талпыныстың Шет басшылары мен ел қамын ойлаған азаматтардың тарапынан болғанын Жүніс ақсақал: "Аудан шаңырағын
көтерген коммунистер... мұның ішінде Нілді, Сарысу, Спасскіге
жақындығы себепті Қызылтау болысынан шықққан коммунистер
көп еді. Міне, солар асыра сілтеуге қарсы ұйытқы болды. Сол себепті бізге "Қызылтауизм" деген айдар тақты. Біздің мәселемізді
жоғары жақ ерекше назарына іліктірді. Міне, осы тұста содыр

белсенділердің елге зәбірі тиіп бақты. Басжанның Исасы,
Қанжырық Сумасекей дегендер болды", — деп баяндайды [126, 3б. ]. Халықтың мойнына түскен қыл бұраудан құтылып кетпеуі
үшін бұл науқанды опертаивті түрде жүргізуге тағайындалған орган ГПУ белсенділерге тірек болды. Науқан неғұрлым қызған сайын, соғұрлым "жұмсақтардың" орнына қатыгездеулері жіберіліп
отырды. 1929 жылы аудандық ГПУ бастығы қатал, әділ Чекмаров
болса, енді, Жүніс ақсақал: "Олар 1931 жылы болған ауаткомның
жаңа председателі Қарағанды Тайбековтен қолдау тапты, ГПУ бастығы боп Шишов деген келді", — дейді [126, 3-б. ].
"Көбейді Дұшпан
Кеудені қысқан
Азайды достар
Жаулар көп
Көрмеген жерге
Әкім болды сырттан кеп"
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деген Дияқажының.немесе
"Қалай екен Гепеуің
Кетіпті гой кетеуің
Елге маза бермеуші ең
Ғаббас пенен екеуің",
— деп ақын Бабастың айтқаны қыл бұраудың тарылып келе
жатқанынан хабар бергендей [М.Әбдуов материалынан ].
Осы оқиғаларды саралай отырып, сол кезде ел де, жанашыр
басшылар да сезбеген үлкен саясаттың практикада анық
байқалатын ішкі заңды логикасы болатынын мынадай цифрлар
динамикасынан көреміз.
1930 жылы байлар 76 семья — 387 адам деп белгіленсе, 1931
жылы 325 семья — 1089 адам болып ұлғаяды, әрі қарай 1927 жылы 13772 адам болса 1933 жылы ауданда 5021 адам ғана қалады.
Бұған Голощекинді, жеке басшыларды, не шолақ белсенділерді
кінәлау ештеңені де түсіндірмей, қайта шын сырды бүркемелей
түседі.
Осы конфискациямен қатар жүргізілген коллективтендіру де
жоғарыда айтылған әдіс бойынша алдымен қорқытып, артынан
өзіне иек артып, соңынан күшті қолданып іске асырылды. Бұл
жөнінде мына мысал: ауыл жиналыстарында коллективтендіру

жүргізушілер "кім колхозға кіргісі келеді" деудің орнына, тапаншасын ойнатып, 'кім қарсы!" деу, немесе қорқыту мақсатында
әдейі басынан жоғары ату, аязда шешіндіріп, қарда жалаң аяқ
жүргізу кеңінен тараған [69, 176].
Осы оқиғаларды саралап қарасақ іс-әрекетіне есеп беруден
қалған, есірік шалған белсенділердің өзін де, есін алған, артынан
төніп тұрған күштен қорқу сезімі билеп тұрғандай. Ел басындағы
Голощекиннен бастап, ең соңғы қолына тапанша ұстаған жандайшапқа дейін бұл үрейден ада емес. Олар да пенде ғой. Бұлардың
іс-әрекетін басқаша түсіну мұмкін емес. Әйтпесе, жоғарғы үкімет
32 жылдың көктеміне шейін асгықты аудандарды коллективтендіру керек деп, мал шаруашылығын кейінге қалдырса [38 ],
жергілікті үкімет басындағылардың бірінің: "...Әрине, қиын да
шығар. Бірақ, бұл, — астықты аудандарға көрсетілген коллективтендіру қарқынынан төмен қарқынға келісеміз деген сөз
емес". Бұдан шығатын қорытынды (резолюдия)-"мал шаруашылықты аудандардағы коллективтендіруді астықты аудандағыдай
қарқынмен жүргізуді жан—жақты қолдап, белсендіріп отыру" дегенін [18, 384-б.] қалай түсінуге болады? Қазақстан басшысы
Одақтың нүскауынан асып түскісі келгені ме? Әлде, "Қарқын
жағынан көрші аудандардан басып озуға, сөйтіп, социализмге
тезірек жетуге ұмтылу қазақ ауылында әкімшілдік жолмен жаппай коллективтендіруге әкеліп соқтырғаны "[68, 28-б.] жалған
белсенділік пе? "Бұқараның колхоздастыру творчествосы” күн
еткен сайын "тізгін бермей, игерусіз" кеткен. 1929 жылдың
екінші жартысында Қазақстанда құрылған колхоз саны Оралдың
бес жылдық жоспарынан екі есе асып түскен [1, ғ) о. 1, д. 207, л.
40].
Москваға жер-жерлердің басшыларының өз аудандарына
төмендетілген
жоспар
жіберілгеніне
реніштерін білдіріп,
өздерінің белсенділігін көрсетуге мүмкіндік беруін етінген
арыздары ағыла бастаған. "Колхоздастыру есірігі” жағдайдың анық
асқынғандығын көрсетті. Орталық бұл қозғалысты басқарудан
қалды.
Бұл жоғарыдан бастап төменге дейінгі, бар саланы билеп
алған дерттің сырын түсінуге Ж.Б.Абылхожиннің: "Партияның бар
деңгейіндегі функционерлері практикадан үйренгені: "Алдыға
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озып шығу" — ерсі емес, ол жазаланбайды, ал "сәл саябырсып, баяулап қалу — өліммен тең" деген ойы [69, 170-6.] ой-түрткі болады. Шындығында, алдынан ақылынан айырған идея жетелеп,
артынан есін алған үрей иесі тапаншасын тіреп тұрса, соры
қайнаған ел де, пенде белсенді де не істемес. Тіпті, сол белсенділердің әруақтары тіріліп келсе: "Ее.. қай жетіскеннен белсенді
болды дейсің, әйтеуір, бастарыңа бермесін. Бізге, әркім өз әлінше,
пендешілікпен жан сақтаудан басқа не қалды?!... деп, жүрек жарды сырын түсіндіргісі келетін сияқты (Бұлайша, оқиғалардың астарын барлау, халықтың күнәсін мойнына артқандардың да ішкі
жан-дүниесіне үңілудегі басты мақсат — зобалаңды тудырған
күштің сырын түсінуге талпыныстан туындайды. (Ж.М.С.). Колхоздастыру қарқынының Қазақстандағы динамикасын мына цифрлар көрсетеді.
1927 ортасынан 1928 желтоқсан — 324-тен 1881-ге, яғни 581%
өскен. Бұл аграрлы сектордың 1,8% [37, 6-6].
1929 ж. 1 октябрь — 5144 колхозда — 92 мың шаруашылық
коллективтендірілген (7,4%).
1930 ж. 20 ақпан 441931 шаруашылығы бар 6722 колхоз
құрылған (35,3%).
1932 ж. ақпанында Қазақстандағы колхоздардағы шаруашылықтың 37%, жеке иеліктердің 51,8% өз малдарынан толық
айырылған [76, 199-б.]. Шет ауданындағы бұл науқанның шет
жағасын сонау 1923 жылғы Қарқаралыдан уәкіл келген Бозшакөл
қоғамынан басталғанын Жүніс ақсақал: "Бозшакөл қоғамы кейін
Ленин атындағы Мойынсеріктікке ұласып, іле колхозға айналды.
Жұрт ненің не екенін әлі түсініп болмай жатып уақиғаны бүйтіп
тездетудің мал басының кеміп кетуіне зияны ғана тиді", — деп баяндайды [126, 3-б. ]. Шындығыңда 1939 жылғы санақ деректеріне
қарасақ, Шетте 1792 шаруа ауласының барлығы 100% коллективтендіріліп, жеке иелікте шаруашылық қалмаған. Колхоз саны 45ке жеткен [7, 160-б.]. Немесе, естеліктің бірінде: ”1934 жылы
колхоздарды толық ұйымдастыру аяқталды", — дейді [115, 3-б. ].
Ол кездегі адамдардың ТОЗ бен белгілі колхоздың айырмашылығын көмескі түсінгендігін ауыл жайын зерттеп жүрген ғалым
Абылхожин де атап етеді [69, 188-б.]. Көп жағдайда ТОЗ дегені — қазақша тозу, коллективизация дегені — жақында ғана
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көрген конфискациясы деп қабылдаған. Ал, айырмашылық
үлкен. Тозда (мойынсерік) жеке иелікке негізгі өндіріс құралдары (мал ) қалдырылса, селхоз артельде бәрі қоғамдастырылады.
Мал шаруашылық аудандарындағы малды қоғамдастыру
белгіленген шектен шығып жатты. Оған жоғарыдағылардың бұлжымас бұйрықтары себеп болды. Соның бірі, Қазақ өлкелік комитеті Пленумының шешімдерінің бірінде "мал шаруашылық және
малшылық-егіншілік аудандарда негізгі көңіл ауыл шаруашылық
артельдердегі бар товарлы-өнімді табынды (малды) түгелдей
қоғамдастыруға болінсін", — деп тайға таңба басқандай анық жазылған [69, 188-б.].
Ал түгелдей жиналған мал қайда кетті? Әрине, түсінікті. 100%ке қоғамдастырылған мал "жүрдім-бардым" "атоймен" асығыс
құрылған колхоздарға шоғырланды. Бірнеше жүз шаруашылықты
200 кв. км-ге, немесе одан да үлкен аумаққа жинап, қоса салумен
іс бітеді деп ойлаған. Малдың бәрі осындай, ақылға сиятын
өндірісті ұйымдастыруға еш мүмкіндігі жоқ, құбыжық құрылым
колхоздарда шоғырланғандықтан ғасырлар бойы қалыптасып келе
жатқан табиғаттың жайылымдық мүмкіндігі мен мал санының арасындағы тепе-теңдік үйлесімдікті ұстану заңдылығы бұзылды. Бұл
заңдылықтың сақталып келгенін Щербина экспедициясының кестелеріндегі әр шағын ауылдың өз жерлері болғанынан көреміз [22,
70-73-б.]. Немесе бұған 1926 жылғы Қарқаралы уездік Атқару комитетінің селолық және ауылселолық советтерін ірілендіру
көзіндегі түсініктеме жазбасы куә. Онда: "ІІІындығында,
көшпелі шаруашылықтағы ауыл тобы саны 3-тен 15-ке дейін
үйден, жан басы 15-тен 50-ге шейін, 6-8 шақырым аймақта орналасқан" делінген [3, а) о. 1, д. 93, л. 49]. Бұл заңдылыққа қарсы
шығу мал басының жаппай қырылуына, аман қалғанын ет
өткізетін жерге көтерем болғандықтан жеткізе алмай жолда
қырып алып, тау-тау алекселердің мал айдаған жолда қалуына
әкеп соқты. Мұның арты адамдардың аштықтан қырылуына, кеудесінде жаны қалғанның беті ауған жаққа тамағына талшық іздеп
босып кетуіне ұласты. Ақсақалдар естелігі: "1931-33 жылдары халықтың қолында мал қалған жоқ. Халық айдың-күннің аманында
опат болды. Осы Ақсу-Аюлы селосында 500-дей адам мерт болып,

1932 жылдың көктемінде Қаратөбенің бауырыңдағы бейітке жерленді" [115, 2-б.].
Бұл кезде жазықсыз бейкүнә ел шаруашылық жүргізудегі солақай саясаттың жүз мыңдай құрбанына айналып кете барды.
Халқымыз тоз-тоз болып, аласапыран күйге түскен сол бір
қасіретті жылдар жарасын әкей былай әңгімелер еді:
”1932 жылы халықтың басына түскен қиыншылық, яғни аштық
жиырмасыншы жылдың аяғында кәмпескеден басталған еді.
Қазақты құрту үшін жасалған саясат елдің қолындағы малын
үкіметке керек деп ала бастады. Малы көпті байсың деп малын
алып, өзін жер аударды. Сол кездегі теріс саясатты жүзеге асырушы белсенділер асыра сілтеп, халыққа салық салып, сілесін
қатырды. Әуелде салық мал басына салынса, кейін қолдағыдан артық түсіп жұртты біржолата діңкелетті. Ол жылдары малмен ғана
күн көріп отырған қазақ халқы малдан айырылған соң қырғынға
ұшырай бастады. Маңайымыздағы халық аштыққа ұшырай бастады. Үйлерін тастап шұбырған халық. Бір ауыл мен екінші ауылдың арасында өлген адамдар денесі қар үстінде жатады. Олар
әрине аштықтан суыққа ұшып өлгендер. Көргендер шамасы келсе адам денесін қар астына жасырады. Басқа лаж жоқ. Жолшыбай
аудан орталығына жаяу шұбырған адамдар. Бұлардың бәрі аудан
орталығына келе жатқандар. Бұл жерде аш-арықтарға аз да болса
азық түлік беріледі дегенді естігендер еді. Жолай алген адамда
есеп жоқ. Аш адамдар тігулі үйлерін ішіндегі дүниесімен тастап
кеткен. Кейбір жайттарды айтуға адамның аузы бармайды. Аш
адам өліп бара жатқан соң қандай да болмасын жан түршігерлік
істерге баратынын көзбен көрдік", — дейтін еді.
Мен өзім көрген мынадай бір көріністі айтайын... Жолшыбай келе жатқанда жаяу келе жатқандар жаққа қарай аспанда бір
қара құс қалықтап бара жатты. Әкей атты тоқтатып құсты атып
түсірді. Міне, осы қара құсқа қарай қарап тұрған аш арықтар тұра
ұмтылды. Кейбіреулер жүгіремін деп жығылып жатыр. Ең тың
адамның жүрісінің өзі өте баяу. Әлі жоқ адамның жүруі де қиын
ғой. Қара құсқа аш болған соң таласып жатыр. Ең соңғы үмітпен
қалай да аудан орталығына жету. Әрине, көп адам жете алмай
жолда қырылғаны анық [108, 4-б. ].
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Халықтың аштан қырылуына малдың қырылуы ғана емес,
аяусыз үкіметтің ”1931 жылдары халық үсті-үстіне түскен салықтан бас көтере алмай қалғанын" үшінші естелік баяндайды
[126, 3-б.].
Төмендегі екі кестенің бірінде Қазақстан бойынша,
екіншісінде Шет ауданы бойынша цифрлар конфискация мен
коллективизацияның неге әкеліп соққанын көрсетеді.
Кесте 7
Қазақстан бойынша мал басының кемуі [8, 22-83-б].
Мал түрлері
Жылдар
1928
1932
1941
Жылқы
3516000
316000
885000
100%
9%
34%
Сиыр
6509000
965000
3335000
100%
15%
51%
Қой
18566000
1386000
8000000
100%
7,5%
43%
Түйе
?
1046000
63000
100%
6,3%
7 кестеде мыңнан төменгі цифрлар дөңгелектеп берілген.
Бұл кестеден көретініміз 1931-32 жылдары жылқы 91 %-ке, сиыр 85 %-ке, қой 92,5 %, түйе 93,7 % кеміп кеткенін көреміз.
Ал, кейін түйе шаруашылығы құлдырап кетті.
Халық саны 42 %-ке (1 млн 750 мың адамға) азайған.
Кесте 8
Шет ауданының 1930,31,32,33 жылдардағы мал басы [4.а)].
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8-кестеден жан басының 1930 жылдағы 29066 мыңнан 5021
ғана, яғни 82,4 %-ке азайғанын, мал басының 197832-ден 1752-ге
қысқарғанын, яғни 99 %-тен астамы құрдымға кеткенін көреміз.
Бұл кестеден жан басы 32 жылға дейін 29066-дан 36568 дейін
өскенін, ал 1933 жылы 5021-ге күрт азайып кеткенін көреміз.
Байлар қатарына жатқызғандар 1930 жылы 76 болса, 1931 жылы
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325-ке ұлғайып, 1932 жылы 400-ге дейін жеткен. Бұл, әрине, бай
атымен халықты қайта көгендеп тізе бергендіктен. Малдың да,
адамның да қырғынының шырқау шегі кестеде аяқ астынан 1932
жылы колхоздардың пайда болуынан кейін болған. Керісінше, жай
шаруада 1930 жылы 162344 мал болса, 1933 жылы 92 ғана қалған.
Бұл әрине толық мәлімет емес, шет жағасы ғана болу керек.
Цифрларда да қателік болуы мүмкін. Мұндай зобалаңнан бас
сауғалап босып кеткен халықтың көп болғанын 1926,1939 жылдың дерегін салыстырып көруге болады. Егер 1926 жылы көрші
республикаларда 314 мың қазақ болса, 1939 жылы 794 мыңға
жеткен [94, 78-80-б.].
Бұнымен қатар қатты наразылық көрсеткен шаруалардың
көтерілісі болғанын Жүніс ақсақал: "1931 жылы мал басының
азаюынан халықтың әл-ауқаты да қатты төмендегенін, мұның
өзі толқулар туғызғанын айтып кетпесе болмайды", — деп шындықтың шет жағасын айтып кетеді [126, 3-б. ]. Мұндай көтеріліс
жөнінде Н.Асылбеков мақаласында: "Шет ауданында байлар
көтерілісі болып жатыр” деген дерек кездеседі [124, 184-194-б.].
Бұны қуаттайтын деректі Абылхожин еңбегінен көреміз. Онда,
шаруалар көтерілісінің қарқынынан шошып, КазӨлКом Сталинге армияны жазалаушы операцияларға қолдануға рұқсат сұраған
телеграмма жолдағаны жөнінде айтылады [69, 182-б.]. Рұқсат
бергенімен бұл да көмектеспей көтеріліс ұлғая берген. Тек сонда ғана коллективтендіру "есірігінен" басы айналғандардың аз да
болса желігін басуға мүмкіндік болған.
Зобалаңның мұнымен тоқталмағанын, ауыл ақсақалдарының
бірі: "Соңғы үш жылда ел есін жаңа жиып келе жатқанда қазақ
халқы 1937 жылғы қайғылы кезеңге тап болды. Ауданымыздан
көп адам ұсталды. Солардың ішінде Әбдірахимов Ахмет (7 жылдық мектеп директоры), Жексенбин Қожабек (мұғалім), Жексембаев Рамазан (ауатком хатшысы), Жақыпов Смағұл (халық соты), Жандығұлов Омар, Омаров Теңізбай, Тілегенов Әубәкір,
Өскенов Рымқұл, т.б. қуғын-сүргінге ұшырады", — дейді [115, 3б.].
Екінші бір ақсақал: "Осы шамада социалистік зандылықты бұзу
деген өрескел түрде жүріп жатты. Әркім өзінің жеке басының
хауіпсіздігіне шек келтірген, түшіркенген, ұйқы қашқан уақыт
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болды. Қалабаев бұрынғы Спасск жұмыскері Шөкен Сартақов
дегенді қатты қинаған еді. Барлық зорлық-зомбылықтарын айтып
қатер төнген ел коммунистері ЦК-ға арыз жіберді. Тексеруге
Севрюгин деген кісі келді. Қылмысы мойнына қойылатын болған
соң Қалабаев өзін-өзі жазым етті. Оның сейфінен халық жауы
ретінде ұсталар 114 адамның тізімі шықты және бәріне де "Бай",
"Сал-сері", "Молла" деген райсполком жалпы бөлімі қол қойған
документ дайындалған", — дейді [126, 3-б. ].
1931 жылы Найзакескенде топтап қойып кісі атқанда, соңынан
іздеп барған Сәрінжіп:
"Көрмейін де деп едім,
Шыққыр көзім не көрдің?
Қайран қазақ баласы,
Ажалыңнан өлмедің
Осынша қазақ баласын,
Бір оқпенен атады деп,
Айтқандарына сенбедім" [М.Әбдуов материалынан ].
деген екен. Шет халқының жаңа тұрмыстың іргесін қалау жылдарында басына төнген зұлматтың қайдан басталып, қалай
өрістеп, ақыры неге соққанын ой елегінен өткізе отырып:
Бозшакөлден бастап, жерді алған.
Қызылеспеден бастап, малды алған.
Аюлыға келіп, жанды алған.
Бұған да тоймай қу тажал,
Елдің рухы — Ерлердің
Тамағына қол салған.
Қалайша жер көтерген!?
Неткен сұмдық Зобалаң!? — дегің келеді (Ж.М.С).
Осылай дей отыра:
Жер де бәрін көтерер,
Жағаласып жатсаң да,
Ел ырысы таусылмас,
Малын қырып бақсаңда.
Соңғы тұяқ қалғанша
Тізіп қойып, атсаң да
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Елдің рухын басам деп,
Тексіз жүйе асқынба
Әлі-ақ көзің жетеді
Басыңа күн туғанда.
Шырылдатып, шыңғыртып,
Жау тамақтан алғанда
А, Құдайым, бердің бе !
Деп табалап жатқанда.
Зардап шеккен өзіңнен,
Саудаласпай сатқанда.
Құнсыз кеткен құлдай боп,
Қыл бұрауда жатқанда.
Ұсақтанып, кектенбей,
Текті елім, жек көрмей,
Дана қарты жол сілтеп,
Жас желеңі желкілдеп,
Намыс туын қолға алып,
Қан майданды бетке алып,
Келеріне қазақ баласын
— деп, еселі жауап бергің келеді (Ж.М.С).
Әрине, ел қан майданға тексіз жүйеге тектілігін дәлелдеу үшін аттанған жоқ. Қандай болмасын конфискация, коллективизация,
сияқты шаралар қанша қасірет тудырса да дәстүр жолы өз
өміршеңдігін, текті ел рухының биіктігін көрсетті. Бұл тарихтан
алар сабақ — уақытша өмірдің тізгінін ұстағандар дәстүрдің жолын ту ғып ұстап, ел рухының алдында бас иіп өтсе керек.

Ел іргесі қаланған еңбекпенен
Сонау, 1922 жылдардан Бозшакөлден басталған жаңа тұрмыстың іргесін қалауда қауымның сыртқы қалпы (кеп қиындықты
туғызған) дәстүрден бөлек түрге ие болса да, ел дәстүрінің даналық пен іскерлік тәрбиесін бойына сіңірген азаматтардың ерен
еңбегі мен ұрпаққа үлгі болар өмір жолы дәстүр мен өмірдің сабақтастығының кепілі болды.
Ақсақалдар естелігі бұл тарихты былай жалғастырады: "...ең
бірінші ұйымдасқан қоғам "Мойынсерік" күш біріктіру, еңбек етуден басталды. Шет ауданында ең бірінші Қызылтау болысынан
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"Бозшакөл" деген жерге ұйымдастырылған "Ленин" қоғамы болды
(басында бұл туралы айтылып өтті). Екінші сол Қызылтау болысына қарасты екінші ауылдың "Аққыр" қоғамы ұйымдастырылды.
Кәзіргі Шопа фермасының маңайы (Нұраталды совхозы), үшінші
Тағылы ауылы "Мәтбай" тоғаны деген жерден ұйымдасты
(бұрынғы "Қызылтендік" колхозының жері). Мінеки, содан бастап
"Мойынсерік” ұйымдары біртіндеп колхозға біріге бастады.
1930 жылы Нұраталды совхозы ұйымдастырылды. Одан ол совхоз екіге бөлініп "Шет" совхозы ұйымдастырылды. Сонымен
бірге Қарғалы, Қызылтау қосалқы шаруашылықтары. Сондай-ақ
аудан қамтуында Ақшатау өндірістік комбинаты, Қайрақты,
Ақжал руднигі, Байназар, Кеншоқы, Батыстау, Жасыбай, Нұраталды кен барлау партиялары, Ақадыр станциясы болды [96, 3б ]. Бұл жер мен кеншарлардың атауының артында ел азаматтарының қажырлы еңбегі жатқаны белгілі. Енді осы жетістіктерге
қандай жағдайда қол жеткізгенін естеліктер былай баяндайды:"Ауыртпашылық
жылдары
тарап
кеткен елді қайта
қоныстандырып колхоздарды нығайта түсуге барынша күш салдық. Егіншілік құрал-саймандар таза жоқ еді. Жерді кетпенмен,
күрекпен аударып, егін салып, қол орақпен жинап, болса
қырмантаспен, не мал тұяғымен үгітіп алып жаттық. Осы жылдары қамкөңіл халықтың көңілін аулап, өміршеңдігін арттыруда
бір топ халық ақындары Жәкен, Маясар, Қасендер сөзбен жебеп,
әнмен тербеген ісін ұмытуға болмайды" [126, 3-б] немесе "Бұлар,
әрине, шағын колхоздар еді. Егінді күш-көлікпен салды. Ол
уақытта бірде-бір колхозда не трактор, не автомашина болмады.
Тек қана Отан соғысынан бұрын Ленин атындағы колхозда ғана
бір жарым тонналық бір автомашина болды. Совхоздарда да сондай жеткіліксіз болды" [99, 3-б[. Екінші бір естелікте: "1931
жылдың жазында қолдан кірпіш құйып, үйлер салына бастады.
Ескі байланыс мекемесі, аудандық аурухана, атқару комитетінің
үйі, райком үйі, мектеп (кәзіргі тұтыну қоғамының мекемесі) 10
пәтерлік екі үйдің ағаш материалын Қарқаралыдан өгіз арбамен
тасып әкелінді. Құрылысты ұйымдастырып салдырған Сақып
Рақымбеков еді. Ағаш шебері балташы темір болатын. Магазин
салынды...
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Әрине колхоздастыру кезеңі оңайға түспеді. Қиыншылықтар аз
болған жоқ. Жұмыстың барлығы қолмен атқарылды. Шаруалар
соқаға өгіз, ат жегіп, жер жыртты, егін салды, оны орақпен
орып, тас маламен бастыратын" деп баяндайды [115,3б]. Сол кездегі қиындықтар туралы үшінші естелік: "Бұрынғы ұсақ колхоздар
мен ірілендірілген колхоздарға кезінде аудан орталығына атпен
баратын едік. Кәзіргідей автобус қатынасы болмайтын. Борандышашын, қатты аяздар да қызмет бабында колхоздарда болып
жұмыс бітіретінбіз. Ол кезде әр маусымдағы науқандық жұмыстарға байланысты: "Шөп шабу, егін салу, ақ егісті жинау тұсында әр колхоздағы уәкілдер жұмыстың басы-қасында болып, ұйымдастыру жұмысын жүргізіп, көмек көрсететінбіз. Қыс кезеңінде
мал қыстауды үлгілі өткізуге көмек көрсету үшін колхоздарда
болғанда адам күші мен көлік жетіспей жататын. Мұндай
жағдайда мал қыстағына екінші жерден өз ат-шанамызбен шөп,
жем тасып, қолғабыс тигізетінбіз. Бір қиындық ауыл-ауылдың арасында жол болмайтын. Жерді бағдарлап, із салады. Сонымен
жүреді. Боранды күндері адасып кетпес үшін колхоз бен колхоздың арасына ауданға дейін жол бойында қарақшы тігетін. Яғни,
тал буып, жолдың бойына шаншып отыратын” [99, 3-б ].
Қиындықты жеңе білген халық өмірдің сәнін келтірген тойды
да тойлай білген. Естеліктердің бірінде: "Ауданның сол 1928-інші
жылдың жазында Қайрақты өзенінің бойында кигіз үйлер тігіп
мерекелеген елдің қуанышында шек жоқ еді. "Елге ел қосылсақұт" деген емес пе, бес болыс елдің басы біріккен соң аудан тез
қарқынмен өркендей бастады" -деп, алғашқы тойдың бірі туралы
баяндайды [95, б) 3б].
Екінші естелікте: "1929 жылы 7 қараша күні Қарабұлақта Октябрь мерекесін өткізді.... Аламан бәйгеден бірінші болып Құсайынның Көкшағыры, екінші болып Ермәмбет ағайымның құла аты
келді"-дейді [115, 2-б]. Келесі той туралы: "Бұл жер (Шетшоқы)
"аудан қонған” аталады. Сол жерде 1930 жылы мереке өтті. Ат
жарыста Құсайынның көк шағыры озып, ән салуда Мухаев Әріннің
келіншегі Шәкен жүлдеге ие болған еді”, — дейді Жүніс ақсақал
[126, 3-б].
Ауылдың сол кездегі мәдени өміріндегі тағы бір елеулі жәйт
1934 жылы Наурыздың тойлануы. Соңғы кезге шейін Қазақстанда

Наурыз соңғы рет 1926 жылы тойланды деп келген. Бұл ауыл
халқының рухани тәуелсіздігін көрсететін ерекше оқиға. Бұл
жөнінде Зәбира ақсақал:"Бір айтарлық жайт 1934 жылы осы
шағын ауыл адамдары Наурыз тойын тойлайды. Наурыз көжені
ес білгелі бірінші рет Керегетаста ішкен едім", — дейді [108, 4б].
Оқу, сауат ашу ісі де ауданның алғашқы жылдарынан қолға
алынған. Бұл жөнінде А.Мұқашевтың дайындаған (1988) архив
құжаттары куә. Онда 1933 жылдың шілдесінде аудан бойынша сауатсыз — 940 адам мектепте оқылып жатқаны жөнінде, ал 807
адам шала сауатты делінген. Ал 1937 жылы май айында сауатсыз
645 адам оқытылып жатқаны, 481 адам шала сауатты делінген.
1936 жылы сауатсыздықты жою ісі мұғалімдерге төлейтін ақша
болмағандықтан тоқтап қалғаны жөнінде, кейін жалақының
бөлінгені және мұғалімдердің тізімі сақталған. Сол кезде Исатай
Омаровтың мұғалімдік қызмет атқарғаны жөніндегі деректер кездеседі [20, б) с. 2.. ].
Жоғарыда айтылған сауатсыздықтың, әрине, 1929 жылы латын
әрпіне көшумен байланысты. Бұның алдындағы сауаттылық
жөнінде Жүніс ақсақал: "Айта кетер бір жағдай, осы күні сол
уақыттың адамдарын шетінен қараңғы деп түсінетін қателік бар.
Шындығында арабша хат танымайтын адам кемде-кем еді, ал Семейден шығатын "Ауыл тілі" газетін бәріміз де оқитынбыз^-дейді
[126, 3-б]. Ал, латынға ауысқаннан кейінгі алғашқы жылдардағы
оқу жайында: "1932-33 жылдар қарсаңында аудандық оқу
бөлімінің меңгерушісі болып істедім... айта кетер бір жай, елде
сауатсыздьіқты жою мектептері жұмыс істеді. Әрине, оның латын
аліппесін танытудағы ролі зор болды. Бірақ, бұл жұмысты да біраз
терістік шолақ белсенділер тарапынан болып бақты. Бір
қарадүрсіндеу белсенді "молоток" деген сөзді ылғи "молотов" деп
оқып, мұғалімі түзетсе, "сен Молотовтың атын әдейі айтқызбайсың"
деп, жала жауып, ақыры оқытушы қашып кетуге мәжбүр болған
еді” деп Жүніс ақсақал бұл істің де қиындықсыз болмағанынан сыр
шертеді [126, 3-б ].
Ауыл мәдени өміріндегі ең елеулі жайт "1937 жылы аудандық
"Социалистік табыс" газеті шыға бастады. Алғашқы редакторлары
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Ыбышев Ж. Нұршин Ә. Түсіпов Қ. Тәженовтар күш жігерін
жұмсай білді", — [115, 3-б] дейді Шәукей ақсақал.
Бұл аталған жайттар ауылдың рухани-мәдени өмірінен тек үзікүзік сырлар ғана. Сол кездегі ақын, әнші, күйші, жыршылар мұрасына тоқталар болсақ ұшы-қиыры көрінбес өнер әлеміне еніп кетер
едік. Олар туралы арнайы жеке дүниелер дайындалып
жатқандықтан бұл тарихта жеке аттарын ғана атап өтеміз. Олар
Оқа, Дияқажы, Түсетай, Исабек, Сәрінжіп, Майасар, Қасен,
Сейдіғалы, Күмісбек, Кенжебай, Жуасбай, Бабас, Шаяхмет,
Қақпан, Тұңғышбек, т.б. ақындар. Күйшілер — Айдос, Әбди,
Қыздарбек, Бегімсал, Әбікен, Аман.
Енді осы елдің іргесін қалауда соғыс жылдарына дейінгі кезде ат
салысқан азаматтарды атап өтейік.
1). Ел басқарған аудандық партия бірінші секретарлары: Досмақов С.,Байбоқышев М., Мұстафин М., Есенжолов .Дамитжанов.
2). Ауданның құрылу кезіндегі ат салысқан азаматтар жөнінде
алдында айтылды.
3),Соғысқа дейінгі колхоздарды қүруда ерен еңбек еткен коммунист басшылар.
Ауданда 41 колхоз 7 ауылдық советке қарайтын еді. Атап
айтқанда бірінші ауылдағы "Игілік”, "Ақтөбе", "Жаңа-жұрт", "Шаруатеңеу”, Орджоникидзе атындағы колхоздарын Қ.Бәкіров,
С.Асылханов, Р.Арыстанбеков, Ә.Бекенов басқарды; 2-ші ауылдағы
"Ақбұлақ", "Қайрақты", "Жастар", "Октябрь", "Ақ құдық" колхоздарын О.Тұрсынбеков, Ш.Жонкин., Т.Кәріпбеков, Б.Ахметбеков; 3ші ауылдағы Ленин атындағы "Айғыр-жал", "Қатпар", "Гүлденсін",
"Қызылтендік", Қызылту колхоздарын Ж.Омаров., Т.Омаров.,
О.Тайбеков., Р.Үйсінбеков., Ә.Мырзағожин., С.Жұматаев; 4-ші
ауылға қарасты "Жұмыскер", "Шет шоқы", "Егінді бұлақ”, "Үлкен
бұлақ”, "Ақ жартас", "Қарасаз" колхоздарын О.Макашев, А.Медеуов, Ә.Анарбеков, Қ.Мұсабеков, О.Бәкенов, Ж.Байнамазов; 5-ші
ауылдағы "Ақсу-Аюлы", "Бәйшегір", "Беталыс", "Ақбауыр", "Құрама" колхоздарын Қ,Қаратөбетов, Қ.Аққасқин, Қ.Әтімбаев,
Қ.Нығыманов, И.Жүнісбеков, Қ.Ордабаевтар; 7-ші ауылдағы
"Алғабас", "Еңбекшіл", "Қарғалы" Сталин атындағы колхоздарды
Б.Күлейменов, М.Смағұлов, Ж.Тәкішов, Т.Отыншин, Е.Ордабаев-

тар; 10-шы ауылдағы "Жалшы", "Жақсылық", "Ұйымшыл", "Қызыл
өркен", "Шет жарық", "Екпінді", "Жамбыл" атындағы колхоздарды
Т.Сүлейменов, Ж.Мұстаянов, Ш.Ахметбеков, Ә.Сейсембеков,
Т.Боқаев, Ғ.Анықбаев, Б.Құрымтаевтар басқарды.
Аудан 1930 жылы Ақсу-Аюлыға орнығып тәуелсіз аудан
аталғаннан кейінгі әкімшілік өзгерістер төмендегідей:
— 1932 жылы наурыз айында Алматы обылысының құрамына
қарайды;
— 1933 жылдың 22 ақпанындағы Қаз ССР-ің ОАҚ шешімі бойынша Алматыдан Қарағанды облысына беріледі;
— 1934 жылы 20 шілдеде БОАК шешімі бойынша Шет ауданы
қайтадан құрылған Қарқаралы округінің құрамына енгізіледі;
— 1936 жылы 26 шілдеде Қарқаралы округінің таратылуына байланысты Шет Қарағанды облысының құрамына кіреді;
— ҚазССР Жоғарғы Кеңесінің Президиумының Жарлығы бойынша 1940 жылдың 26-тамызында 3 колхоз: "Қарағаш", "Жаңатал"
және "Жамшы" Қоңырат ауданының құрамына беріледі [9, 109-112б].
Кесте 9
Шет ауданының әлеуметтік экономикалық жағдайы
(1940ж.) [7, 154-175-б].
I. Жалпы көрсеткіштер
Облыс
Аудан
ТерритХалқы Селолық Селолжәне по- ық тұр- орталыориясы
ғын ме- ғымен
селкелік
(мың
(км)
шаршы
советтер кендері
км)
160
217
12583
9
Шет
67,2

153

154

II. Өндіріс керсеткіштері
Аудан Өндір- Жұмыс
іс саны шы саны

Шет

61

137

Жалпы
өнімдері
1926/27 жылғы
өзгермеген
баға бойынша
(мың сом)
521

1940.01.01
негізгі
өнеркәсіптік
өндірістік
қорлар (мың
сом)
674
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Соғыс жылдары
Ұлы Отан соғысы басталған алғашқы айларда немістер Одақтың
40 процент халқы тұрған жерді басып үлгеріп еді. Онда бәр астықты өнімдердің 38%, техникалык мәдениеттің 50%, қант
қызылшасының 87 %, ірі қара малдың 45 %. Одақтың колхоздарының 41.7%, совхоздардың 50 %, МТС -тің 41.3 % қалған болатын
[69, 217-б].
Бұл цифрлар экономикаға қаншалықты ауыр жүк түскенін
және ол жүктің едәуір бөлігі Қазақстанға, оның ішінде, ауьшшаруашылық өнімдерді өндіретін аудандардың бірі ретінде, ауыртпалық Шет халқының басына да түскен еді.
Неміске қарсы атылған әр он оқтың 9-ы Қазақстан
қорғасынынан жасалды. Одақ бойынша үшінші орынға ие болған
көмір бассейіні Қарағанды шахталары үздіксіз жұмыс істеп
тұрды. Осы жылдарда Шет қүрамындағы Ақшатау молибден-вольфрам комбинаты өнімдерінің жеңіске қосқан үлесі зор болды.
Акшатау кеніші ҚСРО Қорғаныс комитетінің Қызыл Туымен екі
мәрте марапатталды. Бұлар әрине толық деректер емес. Шет
жағасы.
Ер азаматтар майданға аттанған соң бар ауыртпалық әйелдер
мен жас балалар, қарттардың иығына түсті. "Қазақстанның бар
ауылдары ең соңғы түйірлеріне шейін жеңіс үшін майданға беріп
отырды. Өздері аштықтың шегінде өмір сүрді", — деп жазады
Абылхожин [69, 223-б.]. Құжаттардың бірінде Шеттің колхоздарының жайы: "Егіс алқабы 200 га, бір адамға 53 бас мал және 12
га егісті алқапты (күту керек). Колхоздың табысы 1941 жылы 28
мың сом, ал 1945 жылы — 45 мың сом. Орташа табыс бір адам басына шаққанда бір жылға 2600 сом. 1941-42-43 жылдарда колхозшылар атқарған еңбек күндеріне бір сом да ақша алған жоқ. Бидаймен тек қана 1942 жылы ғана алды. Мұндай мысалдарды ондаған колхоздардан көруге болады", — деп баяндалады [4, ә) о.І,
д. 775, л. 10-12].
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Кесте 10
Шет колхоздарының жайы

Колхоз
аттары

Аққұдық
Қайрақты
Қатпар
Алғабас
Қарғалы
Аюлы
Жаңажұрт

Шаруашылық

Бар
Еңбек мал саке жаны
рамдысы

17

20
25

28

24
18
23
27
28

26
20
31
29
55

Кол.
мек-р
саны

Бар егіс
алқабы

894
554

5
4

9360

919
711

5
5
5
6
4

11286
14689

983
751
538

7027

14855
23656
20787

Онық ішінде

1 адамға шаққанда

Кол. та- 1 адамбысы
ның 1
жылегістік шабын- мал егістік шаб. 1941 1942
дық
тадық
басы
га
(шеп)
бысы
(мың
сом)
209
12
763
53
45
28 45
2,6
240
480
20
8,6
17 23
39
1,4
160
165
235
165
235

539
422
475
2258
630
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35
35
32
26
10

6,9
8,2
7,2
5,6
4,2

21
21
15
77
12

38
25
22
50
18

Еңбек күнінің
1942 ж белінуі
бидайақшамен
мен

13300
14672

-

-

39
18

1,5
0,9

20600
10464

_

59
36
42

1,9

14043
7584
2845

3200
1090
1200

1,2
0,8

-

Ауыртпалықтың салмағын көрсететін төмендегі архив құжатына сүйеніп көрейік [4, ә) о.І, д. 775, л. 162, 163]. Онда 1944
жылдың 1-қаңтарындағы Шеттің 28 колхозының экономикалық
және басқа да көрсеткіштері берілген. Осы дерек бойынша 1944
ж. 28 колхозда 956 семья, онда 3649 адам бар екен. Оның тек
1133 ғана еңбекке жарамды. Сонда 2516 адам 12 жасқа дейінгі жас
балалар мен қартттар. Бұл дегеніміз елдегі адамның 68,9%
еңбекке жарамсыз. Ал жас балаға да, қарттарға да күтім, тамақ
керек. Еңбекке жарамдысы елдің 31,1% ғана екен. Бұл 1133 адамның 323 16-дан 55-ке дейінгі ер адамдар, 657-сі әйелдер, 152-і 1216 жастағы балалар. Сонда еңбекке жарамдылар ішінде ер азаматтар үлесі — 28%, жасөспірім балалар — 13,5%, әйелдер —
58 %. Және 1 жұмыс істейтін адамның мойнында үйде табыссыз 23 адамнан келеді. Әрине үйдегі екі-үш адамды күту де әйелдің
мойнында болды.
Колхоздардың табысы мен оған алған еңбеккүнін талдап
көрсек төмендегідей жағдайды көреміз. 28 колхоздың барлық
табысы 1941 жылы - 1 млн 180 мың сом. Бүны еңбек еткен 1133
адамға бөлгенде әр адамға 1041 сомнан келеді екен. Бұны жылдың 365 күніне бөлсек 2 сом 8 тиыннан келеді. Оны үйдегілерге
бөлсек 0.73 тиыннан келеді екен. Ал шындығында колхоздар бір
тиын да жалақы алған жоқ. Ал 42 жылғы табыс 1 млн 634 мың бір адамның 1 жылдың табысы 1440 сом, жеке адамға әр күнге - 1
сомнан келеді. Ал нақты 1942 жылы берілген ақша 96,676, яғни, 1
млн 537 мың 324 сом ақша төленген жоқ. Осы 1942 жылы 28
колхоздың 16-сы мүлде ақша алмаған, ал алынған ақшаны орта
есеппен бөлсек әр адамға 1 күнге 17 тиыннан келеді екен. Бұған
күн көру мүмкін еместігі өзінен-өзі түсінікті. Яғни, колхоз
адамының тамақты сатып алуға еш мүмкіндігі болмаған. Ал, оның
орнына берілген бидайға келсек жағдай төмендегідей:
Архив құжатындағы дерек кестеге [4,ә) о.І, д. 775, л. 162,163]
үңілсек 1942 жылы 28 колхоздың еңбекке жарамды 1133 адамының
жиған бар еңбеккүні 553071 екен. Әр адамға 488,1 еңбеккүннен келеді. Ал бұны бір күндік еңбеккүн нормасы 0,654 гр.-ға көбейтсек
еңбекке жарамды бір адамның, бір жылда табатыны 319 кг 500 г.
(6,5 қап ұн). Бұны 365 күнге бөлсек, үйге бір күнде кіретін табыс 875 гр бидай. Бұны семьядағы орташа есеппен 3,8 жан басы159

на бөлсе 230гр келеді екен. Сонда колхозшылар 1942 жылы 844
тонна 899 кг ұн алу керек еді. Алғаны 350т 665 кг ғана. Сонда
58.5 % (494 т. 234 кг) берілмеген. Халықтың алғаны 93 грамнан
келеді. Бұндай жағдай Қазақстан бойынша 1942 жылы берілу керек 44 млн. центнер бидайдан 24 млн. центнер ғана, 1943 жылы
6.5 млн. центнер берілмеген [69, 223-б. ].
Ал, ақшамен берілген 96676 сомның 3649 адамға торғайға сепкен талшық құрлы болмайтынын төмендегі дерек көрсетеді:
Қазақстан бойынша мемлекет колхозшылардан 1кг бидайды 7-8
тиынға сатып алса, базардағы 1 кг бидай 25 сом (кортопты 3 тиынға алса, базарда 25 сом; бір қойды мемлекет 8-11 сомға алатын
болса, базардағы еттің бағасының 1 кг — 100 сом" [69,222-б.].
Жоғарыдағы берілген 96676 сомды 3649 адамға бөлсе, 26 сом 49
тиыннан келеді. Бұл ақшаға 1 жылда 1 кг ұн, не 1 кг картоп
кана келеді. Бұны 365 күнге бөлудің қисыны жоқ.
Бұл келтірілген цифрлар ешқандай сөзбен айтып жеткізуге
мүмкін емес, ел басына түскен ауыртпалықты ашып көрсетеді.
Кәзіргі біздер ептеп те болса түйсініп, түсінуге талпынып, сол
кездегі күн көрістің жайын есептеп отырғанымен, ол кездің адамдарына мұндай ұсақшылық тән емес, олардың рухы жоғары ма
деймін. Бұлай дейтінім, басқаның басына туған күнге аяныштан
өздерін аяуға мұршасы болмай, өмірлерін өзгеге арнаған
ұрпақтың рухы үлгі ретінде қол жетпес мұнар, елес сияқты болып
кетті.
Сол кездегі қиындыққа қарамай: "Мемлекеттің тапсырмасын
асырып орындауды моральдық ар-ұжданның ісі деп түсінбеген бір
де бір колхоз жоқ ", — деп жазады Калинин [69, 223-б.].
Ал өзі аш бола тұрса да үкіметке, майданға жіберген еңбек
өнімдеріне келсек, төмендегідей көріністі көреміз [4,ә) о. 1,
д. 775, л. 163]. 1940 ж. 1-қаңтардағы мәлімет бойынша астық ______
596 тонна, ет — 235 тонна, сүт — 25 т, 405 кг жұмыртқа —
13114 дана.
Сол кездегі шаруашылықтың ауыртпалығы техниканың
жоқтығынан қолға және қолдағы малға түскен еді. Мысалға: Ірі
Қара малдың 12%, жылқының 38,1%, түйенің 43,1% жұмыс
құрал-күшіне айналды [4, ә) о.І, д. 775, л. 163].

Колхоздардағы мал түрлерінің проценттік ара-үлес салмағын
салыстырсақ:
1944 ж
Ірі қара — 21,6 %,
қой-ешкі — 74,2 %
жылқы — 2,8 %,
түйе — 0,6 % [4,ә) о.І, д.
775, л. 162-163]

1940 ж.
Ірі қара — 35,5 %,
қой-ешкі — 56,6 %
жылқы — 6,8 %,
түйе — 0,9 % [7, 164-6.]

Бұндағы өзгерістерден жұмысқа жегілетін мал түрлерінің үлес
салмағы төмендеп кеткенін көреміз. Әр малдың өз ішіндегі проценттік (35,5=100% деп алсақ) төмендеуін көрсетсек ірі
қараның үлес салмағы 39,2 %-ке, жылқыныкі 58,9 %-ке, түйенікі
33,3%-ке төмендеген. Бұдан болжаммен шығаратын қорытындыжұмыстың көлемі 1940 жылғыға қарағанда, техника қосылмай,
қайта, алдыңғы жылға қарағанда ер азаматтардың майданға кетуіне
байланысты жұмыс күшінің азайған жағдайында, шаруашылықтың
атқаратын жұмыстары күрт артқанын көрсетеді.
Соғыс жылдарының егін шаруашылығының жайын төмендегі
кестеден көруге болады.
Шет ауданының 1942-43-44 жылдардағы астықты дәндідақылдардың шығымын салыстыру кестесі [4, ә) о.І, д. 775, л.
174].
11-кестенің түсініктемесінде: "Жыл сайын үлкен алқапқа сепкен тары шықпай қалады. Тіпті шыққанынан алатын өніміміз 1
га -дан 50-100 кг ғана. 1944 жылғы жоспар бойынша 3000 га тың
жерлерді игеру керек еді. Орындағанымыз 1050 га , яғни жоспар
34,5 % ғана орындалған";-деп жазылған [4, ә) о.І, д. 775, л. 174].
Ал, мұндай малімдемелердің арты жеке адамдардың басына қатер
туғызатыны ол кезде жиі кездескен. Сол жылдардағы басшылардың жиі ауысуы осының айғағы іспетті [20, б) 138-145-б.]. Бұл кестеден көретініміз жыл өткен сайын еңбек ысырап болып, егін
шықпай қалуы 10,8%-тен, 30%-ке дейін өскен [4, ә) о. 1, 775.
Дәнді-дақылдан ең қажетті бидайды алатын болсақ, 1940 жылғы
егістік көлеміне қарағанда 1942 жылы 132 %-ке, 1943 жылы 139
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%-ке өскен. Бірақ шығым жоспар бойынша 1942 мен 43 жылдары 1 га -дан 5 ц деп болжағанмен, шындығында 2,5 ц және 1,5
ц ғана екен [4, ә) о.І, д. 775, л. 174].
Бұл фактілер тек жұмыс күшінің жетіспейтіндігімен емес, Шет
өңірінің егін шаруашылығымен айналысу мүмкіндігінің зор
еместігін және алдыңғы жылдардағы жаппай отырықшылыққа
көшірудің кейінгі жылдары ақталмағанын көрсетеді.
Келесі, міндетті түрде өткізілуі керек мал және астық
өнімдерінің жоспарының орындалуы жөніндегі 1944 жылы 01.09
кестеге қарасақ, тек жұмыртқа тапсырудан ғана 100 %-ке орындай алған [4, ә) о.І, д.775, л.174]. Шөп — 48% -ке, сүт — 59,3
%, ірімшік — 61,7 %, жүн — 84 %, астық — 85,2 %, ет — 94,6
%-ке орындалған. Бұл дерек әлсіз, ұсақ 24 колхоз бойынша
берілген.
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Бұл кесте ауыртпалық пен шаруашылықты жүргізудегі (ұсақ
колхоздарға байланысты) қиындықтарға қарамай аудан экономикасы дамып отырғанын көрсетеді.
Бұл жағдай Шет халқының жеңіске өз үлесін ойдағыдай қосуға
мүмкіндік беріп отырды. Алдындағы есептеулерді еске алсақ, мемлекетке бар тапқаны тегін беріліп, өздері ештеңе алмай-ақ
(тиісті 230 гр.-ң 93 грамы болмаса) жеке шаруашылығының
арқасында ғана күн көрген.
Мұнымен қоса жоспардан тыс жеке шаруашылық өнімдерін
(қолындағы мал өнімдері) ет, сүт, ірімшік, май, жүн, бидай, т.б.
өткізіп отырған.
1941-1942 жылдары майданға деп жылы киім жиналғаны туралы дерек аудан военкоматы құжаттарынан кездеседі [20, б) 67
6.1.
1941-45 жылдар аралығында Қарағанды Облыстық Әскери Комиссариаттардың нұсқауы бойынша адамдар мен транспорттарды
жұмылдыру жүргізілді. Осы аралықта Қызыл армияға 3194 адам,
өндіріске 2398 адам, 400 ат, 30 машина бөлінген [20, б) 66-6.]
1941 жылғы 15 сентябрьде өткен мәжілісінің материалдарында
Ленинградтан 2500 неміс келеді деп күтілгені туралы дерек кездеседі [20, б) 140-6.].
Бұл жылдардағы ел басқарған азаматтарға келсек: Партияның
бірінші секретарлары [20, б) 140-141 |.
1938 жылдан
1941 ж.
1942 ж.
1944 ж.
1948 ж.

1. Жантасов
2. Қоянбаев
3. Ержанов
4. Алпысбаев
5. Дулатов
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Сонымен бірге әр түрлі басшы қызметте: Қоянбаев, Мусина,
Ыбышев, Баубеков, Нұрбеков, Күлейменов, Жақыпов, Жекеев,
Мақажанов, Ағыбаев, Мусин, Шешенов, Жонкин, Балғабаев, Ахметбеков, Тұрсынбеков, Байнамазов, Құлатаев, Баркоев, Бөкеев
т.б. Мұстафин, Сарынжіпов, Ахметов, Талай, Қасымов, Ордабаевтар, Кәрібекова, Баянов, Күзгібеков, Сәлімбеков, Степанченко,
Нақыпов, т.б [20, б) 140-141-б.].
Осы жылдары Мойынты-Шу темір жолын салу жүріп жатты
[118, 3-б. ]. Ақшатауда тұтқын жапондар жұмыс істеп жатты
[118, 3-б. ]. Соғыс кезінде "мұғалімдер Армия қатарына
алынғандықтан 8-10 кластар жабылып қалған еді”, — дейді Зәбира
ақсақал мектеп жайында [99, 3-б. ].
"Соғыс жыдарында аудан газеті үнемі шығып тұрды. Танк колоннасын жасау қорына 499163 сом ақша берді. Жүздеген дана .
жылы киім, "ондаған тонна азық-түліктер Қызыл Армия қорына
берілді" деп жазды бір мақаласында", — дейді Шәукей ақсақал
[115, 3-б. ].
Соғыс кезіндегі ел еңбегі жайында Шәукең ақсақал: "Тылдағы
ауыр жұмысты қарттар, әйелдер, қыз-келіншектер, балалар
атқарды. Олар ыңыршағы айналған аттар мен өгіздер жеккен
соқа айдап, тұқым сеуіп, жер жыртып егін салды. Масақ терді.
Шөп шауып, мал бақты. Қолдарынан айыр-күрек түспеді.
Соғыстағы жауынгерлерге жылы шұлық, қолғап, бөкебай, киімкешек тігіп беріп тұрды", — дейді [115, 3-б. ].
Мұндай еңбектен еңсесін көтеруге мұршасы болмай жатқан
кезде 1943 жылы ел рухын көтерген Республикалық айтыстың
өтуінің маңызы зор болды. Бұл жөңінде Шәукең ақсақал: "1943
жылы республикада ақындардың үлкен айтысы болды. Айтысты
М.Әуезов басқарды. Халық ақындары: Жамбыл, Нұрпейіс, Орынбай, Нұртай, Майекеңе дүрілдетіп қол соғады. Маясар сол айтыста
республикада 1-орын алып оралады", — дейді мақтанышпен
[115,3-б. ].
Майекең ел еңсесін көтеру үшін ауылда да айтыстар ұйымдастырып отырғаны жөнінде дерек Қарағандыдағы "Болашақ" институтының ректоры Нұрлан Дулатбековтың үнтаспаға жазылған
әкесі Орынбасар әңгімелерінен кездестіреміз. Ол кездегі ауыл
айтыстарын жас-желең жаттап алып, біріне-бірі мақтанышпен
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қайталап айтып жүру әдетке айналған екен. Орекеңнің есінде Майекеңнің Жәкен Байтуов ақынға айтыста айтқан мына жолдары
қалыпты:
"Жәкен-ау айтқан сөзің ұнап жатыр,
Үйіңде пеш пен қораң құлап жатыр,
Жарығына мына дүниенің жаңа келген,
Есіктегі екі қозың жылап жатыр.
Қолқабыс дүниеге келтірем деп,
Жыртығын, келін байғұс, сылап жатыр"
деген екен [104]. Бұл бір ғана шумақ бүкіл тұрмыс тауқыметінен
сыр шерткеңдей. Жоғарыда, ауыртпалықтың салмағынан цифрлар
сыр шертсе, бұл жерде соны сөз өрнегімен шынайы бейнелегендей.
Соғыс жылдарындағы ел тұрмысы бейнесін "Сағыныш" деген
шығармасында жазушы Рымқұл Сүлейменов те шынайы суреттеген [120].
Ал, енді майданға аттанған ел азаматтарына келетін болсақ,
ерлігін ел мақтан еткен партизан Аманбай Тілеулинді атауға болады. Ол жөнінде Шәукей ақсақал: "...Бәйшегір” колхозының азаматы. Осы жерде балалар үйінде тәрбиеленген. Әскерге 1939 жылы
алынды. Әди Шәріпов бұрынғы партизан, 800 күн партизан отрядында болған Аманбай Тілеулинді жақсы біледі", — дейді [115, 3б.].
Сонымен бірге Соғыстан Даңқ орденінің толық иегері болып
оралған Нұраталдылық Ботай Байзақовты, Хмельницкий орденімен, Ерлігі үшін медалімен елге оралған , ауданның Құрметті,
ел силаған азаматы Жұматай Құтжановты атауға болады.
Қазақтың алғашқы генералдардың бірі Камал Бошаевты,
Ағадырлық — Мұрат Құрмановты атауға болады.
Бұл әрине, теңіздің тамшысындай ғана дерек. Ел азаматтарының
ерлігі жөніндегі дастандар жазуға болатын деректі енді ғана жинай бастадық. Соңғы жылдарға шейін олардың аты да аталмай
келді. Соғысқа аттанғандар және оралмай кеткендер жөніндегі
деректі "Боздақтар" жинағынан көреміз.
Шет ауданы бойынша "1941-45 Отан соғысы жылдарындағы
Ерен Еңбегі үшін" медалімен 1013 адам наградталды [4, ә). о.І, д.
1019, л. 1].
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Соғыс жылдар тарихы қажырлы еңбектің, елдік рухтың қандай
да болмасын жауды да, одан келген қиындықты да жеңетінін
көрсетті.

Бейбітшілік және береке жылдары
Аудан өмірінің 50-90 жылдар тарихы соғыстан кейінгі Одақ
көлеміндегі 1946 жылғы жайлаған аштық тарихынан басталады.
Одақтың баска республикаларына қарағанда егін Қазақстанда
ойдағыдай шықты (97%). Қазақстандағы 1932/33 жылдардағыдай
аштық Молдавия, Украина, Солтүстік-Кавказ. т.б. территорияларына жайылды. Халық бала-шағасын аштықтан сақтау үшін бидайдың бірнеше сабағын қиып басымен жерге тығып қойып, егіс
алқабынан жасырын түрде бір-екі картопты алып шығуға тырысқан. Бұл ауыр жылдардан да талмай еңбек еткен ауыл халқы
тұрмысы біртіндеп түзеле бастады.
Ауданның әкімшілік құрылымы
Соғыс жылдарынан кейін шаруашылықты жүйелі түрде
басқару ауданның ішкі құрылымындағы әкімшілік звеноларды
құрумен тығыз байланысты болды.
Ұсақ колхоздарды ірілендірудегі басты көздеген мақсат — мал
шаруашылығындағы көпшіліктің қолын босатып, оны күн
тәртібіндегі ең маңызды мәселе егін шаруашылығына жұмылдыру,
колхоз-совхоздардың әлеуметтік-тұрмыстық қажеттіліктерін өтеу
үшін тұрғын үй, мәдениет ошақтарын, т.б. ауылдың жаңа типті
құрылыстарына жұмылдыру көзделді.
Аудандағы колхоздар санына келетін болсақ естеліктерде 1954
жылға дейін 41 колхоз болды десе, аудандық әкімшілік жиған архив құжаттарының бірінде 1947 жылы 23 колхоз, екіншісінде 1950
жылы 37 колхоз дегенді кездестіреміз [20, б) 8-б]. Және
соңғысында 37 емес, 33 колхоздың председателдерінің тізімі деп,
тек 32 колхоздың аты мен председателінің аты көрсетілген.
Үшінші деректе 1951 жылы 11 колхоз болды делінген [4, ә) о.І, д.
775, л. 170].
Бұл алшақтықтардың мәнісі — 1944 жылдан бастап 1951 жылға
дейін колхоздарды ірілендірудің әр түрлі жобалары болғаны және
бірнеше сатылы ірілендіру жүргізілгенін еске алсақ түсінікті бола168

ды. Мысалға бір 1944 жылдың ішіндегі үш құжатта үш түрлі колхоз саны көрсетіледі. 1 қаңтардағы кестеде — 28, 1 қыркүйектегі
кестеде — 24, 5 қыркүйектегі кестеде — 23 колхоз көрсетілген.
Бұл цифрларды Шеттегі бар колхоздың саны деп түсіну қателікке
ұрындырады. Өйткені мұнда негізінен бірігуі көзделген колхоздар ғана көрсетілген. Жоғарыдағы бір жылы 23 болып, үш жылдан кейін 37, болып кететін, одан төрт жылдан кейін естелік
бойынша 41 болып кететін колхоздар саны туралы деректер
жоғарыда
көрсетілген
жекелеген
құжаттардағы
толық
анықталмаған ақпарға сеніп қалудан, не қателесуден болуы керек.
Ал, нақты 1951 жылы 11 колхоз болғанын қуаттайтын "Тұрғын
мекендер мен колхоздардың ескі және жаңа шекарадағы Селолық
совет орталықтарына дейінгі ара қашықтық туралы тізім" және
"Шет ауданына қарасты ауылселолық советтердің іріленген колхоз
аттары және советінің председателінің әкесінің өзінің аттары
көрсетілген тізім 01.12.1951 ж." бар. Бұның біріншісінде 11 селолық және 1 жұмысшы поселкелік Совет, 2 совхоз, 11 колхоз, 239
елді мекен көрсетілген. Екіншісінде де 11 колхоз, 2 совхоз, 1
өндіріс ортылығы көрсетілген.
Селолық советтерге келетін болсақ соғысқа дейін олардың саны
9 болатын. 1944 жылы 27 шілдеде ҚазССР Жоғарғы Совет Президиумының Жарлығы бойынша Ақшатау елді мекені жұмысшы поселкеге айналуына байланысты, құрылады. Ол Шет аудандық Советке бағындырылады. Осы указ бойынша Шет селолық советі
құрылып, оның орталығына Тағалы ауылсоветінен бөлінген N315
совхоздың оргалық жері, 4 фермасы, "Ақмол" құрылыс учаскесі
беріледі [1, и)л.84].
КазССР Жоғарғы Совет, Президиумының Жарлығы бойынша
1951 жылы 21 майда балық кәсібімен айналысатын Мың-Арал елді
мекені Шеттен Жамбыл облысының Көктерек ауданына беріледі.
Жоғарыда аталған мемлекеттік жарлықпен 1956 жылы 6 наурызда Аққоян ауылсоветі Тағылы ауылсоветіне қосылады.
1956 жылы 9 наурызда Жарлық бойынша Түлкілі мен Қызылтау ауылсоветтерінің шекаралары айқындалды: Орджоникидзе
колхозының тсрриториясы Қызылтаудан Түлкілі ауылсоветіне,
Түлкілі ауылсоветінің Р.Люксембург колхозы, Қызылту колхозының елді мекені және Алайғыр ГРП-сі Қызылтау ауылдық советінің
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құрамына енді. Қызылтау орталық ауылсоветінің орталығына Ақбауыр елді мекені бекітілді [1,и) о. 5, д. 594, л. 404].
1960 жылы 18 қазанда Жарлық бойынша Тельман ауданындағы поссовет Шет ауданына берілді.
1961 жылы 14 тамызда Қарағанды Облыстық Советінің АК
шешімі бойынша Ақшоқы ауылсоветі таратылып, Қайрақты және
Ұзынжол ГРП елді мекені Тағалы ауылсоветіне берілді.
1961 жылы 11 қазанда Қарағанды ОСАК шешімімен Қайрақты
елді мекені Қалалық поселке категориясына ие болып, құрамына
Ұзынжол ГРП енді [4, ә) о. 15, д. 401, л. 50].
1963 жылы 2 қаңтарда ҚазССР Жоғарғы Президиумының Жарлығымен Шет ауданы таратылды. Оның Ақшатау, Қызылтау,
Комсомол, Нұраталды, Нұра, Тағылы, Түлкілі және Шет селоауыл советтері Ақтоғай селолық аудан құрамына берілді.
Осы Жарлықпен қалалық поселкелер : Ақшатау мен Қайрақты
Ақшатау өндірістік ауданының құрамына берілді.
1964 жылы 31 желтоқсанда ҚазССР Жоғарғы Совет Президиумының Жарлығымен орталығы Ақсу-Аюлы болып шет ауданы
қайта құрылды. Ақтоғайға берілген 8 ауылселолық советтер
қайтарылды. Қалалық поселкелер Ақжал, Ақшатау және Қайрақты
Ақшатау өндірістік ауданынан қайта Шетке қайтарылды. Осы
жылы Ақшатауға берілгенге дейін Жаңаарқа құрамында болып
келген Ағадыр поселкесі Шет құрамына енеді.
1966 жылы 11 қаңтарда Қарағанды ОСАК шешімімен Босаға селолық советі Балхаш қалалық советінен Шет ауданына беріледі.
1966 жылы 16 наурызда Қарағанды ОСАК шешімімен Нұра селолық советі Ақшатау сельсоветінің құрамына енді.
1966 жылы 4 сәуірде Қаз ССР. Президиуымың Жарлығы бойынша Ақшатау сельсоветіне Қарабұлақ деген ат берілді.
Қаз ССР Жоғарғы Совет Призидиуымының Жарлығы бойынша
1967 жылы 11 қыркүйекте Қарағанды ОСАК шешімімен 1967 жылы 8 тамызда құрылған селольіқ советтерге төмендегідей ат
берілді: Ақбұлақ орталығы Ақбұлақ с., Кеншоқы-орталығы - Нұра
с., Ақсораң орталығы — Сарыши с.
1971 жылы 1 қаңтарда аудан құрамында 11 сельсовет болды:
Ақбұлақ, Ақсорлы, Ақшатау, Босаға, Қарабұлақ, Кеншоқы,
Қызылтау, Комсомол, Нұраталды, Түлкілі, Тағалы, Шет.
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1973 жылы 20 наурызда КазССР Жоғары советінің президиумы
Жарлығымен Жезқазған облысының құрамына енді [20, б) 13-б ].
Осы жылы құрылған Ақадыр ауданына Ағадыр, Ақжал,
Қайрақты, Ақшатау пос., Ақбұлақ, Ақсораң, Босаға, Кеншоқы,
Қарабұлақ, Тағылы селолық советтері қарады.
Шет құрамында Нұраталды, Шет, Түлкілі, Комсомол,
Қызылтау, Жарық п/с, және 1973 жылы Жанарқа ауданынан
Шетке берілген Дария п/с, Красная поляна, Просторный, Өспен,
Бұрма селолық советтері енді.
1975 жылы Ақтоғай ауданынан Кеншоқы және Ақши селолық
советі, Ағадыр ауданынан Ақшатау селолық советі Шет құрамына
енді.
1976 жылы Көктенкөл және Өспен селолық советі Ағадыр
ауданына берілді.
1978 жылы аудандық совет қарамағында 13 поселкелік және селолық совет болды: Шет, Комсомол, Түлкілі, Красная поляна,
Нұраталды, Қызылтау, Ақшатау, Бұрма, Кеншоқы, Ақшоқы, Просторный, Дария, Жарық [20,6) 14-6].
Шаруашылық жайы
Ауданның соғыстан кейінгі тарихы бүгінгі ауыл азаматтарының
өздері жүріп өткен өмірдегі еңбек тарихы болады. Сонымен
бірге бұл кезеңнің ерекшелігі-алдыңғы аласапыран төңкерісті, дозақ отын ойнатқан зобаланды, қасыретті соғыс жылдарының жарасы жазыла бастаған бейбіт қоғамда үздіксіз өсу, халық тұрмысының жыл өткен сайын жақсара түсуі, әлеуметтік қамсыздандыру
саласында атқарылған зор істердің аркасында ел есінде молшылық
заман ретінде есте қалды. Осы кезде ел аузында:"Ленин берген
байталды, Сталин келіп қайта алды, Айналайын БрежневШаленков, Хрущев) өзімізге қайтарды!" деген шумақтардың тууы тегін
емес. Бұл жолдан бір сәттік молшылыққа деген қуаныш қана емес,
сонау революция басталғанда елдің неге сенім артқанын, не үшін
от пен суға түсіп, қасыреттің қандайына төзіп, қан-майданда жанын пида етіп, еңбекке барын салғаны түбінде ақталып шыққанын
сезінуін кереміз.
Әрине, соғыстан кейінгі жылдар бәрі оңай болды деу қателік болар. Тоталитарлы жүйенің атасы Сталин қайтыс болғаннан кейін
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ел Хрущев заманында біраз бой жазғандай болды. Астық мәселесі
соғыстан кейінгі 46-47 жылғы аштықтан кейін ең негізгі мәселе
ретінде Одақ көлемінде бірінші орынға қойылды. Одақтық осы
мәселенің
шешілуі
Қазақстан
жеріне,
ауылшаруашылық
еңбеккерлеріне тікелей байланысты бодды. Сондықтан да ақшақаражат та, техника да, көмекші жұмыс күші де ауылшаруашылық экономикасына теңіз боп құйылып жатты. Мысалға 1946-1952
жылға карағанда 1953-1958 жылдары ауылшаруашылығына салынған капитал 4 есе өсті. Егер 1953 жылы ауылшаруашылығына 97,2млн. сом жіберілсе,1960 жылы 814,1 млн. сом
жіберілді. Бір гектар егістікке жұмсалған капитал 1953 жылға
қарағанда 1960 жылы 2,5 есеге өсті [69, 255-6].
1950 жылы трактор (15 күштік есеппен) 49 мың болса, 1958
жылы 264 мыңға, комбаин 16 мыңнан 96 мыңға, жүк автомобильдері 8-ден 74 мыңға өсті.
Қаражат жағынан да, күш жағынан да алдыңғы жылдардан
бірнеше есе артык жабдықталған ауылшаруашылығы бұрын-соңды
болмаған жетістіктерді көрсете бастады. "Ет, сүт, май өндіруден
Американы қуып жетіп, басып озамыз", "Совет адамдарының
кәзіргі ұрпағы коммунизмде өмір сүреді!" деген болашаққа зор
сенімді үміт сол кезде пайда болған.
Әрине, мұның бәрі әлемдегідей экономиканы сапа жағынан
кайта құру емес, сан жағынан "неғұрлым көп салып және кең
аумақты қамтыса соғұрлым мол өнім алынады" деген уақытша
жетістіктерге жеткізетін шара екенін кейін ғана түсініп келеміз.
Сан мен сапаның айырмасы мынада: миллиардтап астық беріп,
бидайдың сапасы дүние жүзінде ең жоғары болып, одан үлкен табыс түсіп жатса да, жылдан жылға жер тозып, оның әсері климаттық өзгеруіне (мысалы: 1960-тан 1985-ке дейінгі 25 жылдың 23
жылы Қазақстанның тың өлкесінде, т.б. жерлерде құрғақшылық
жылы болып келген), ал ол адаммен бірге жер бетіндегі бар
тіршіліктің өмір сүруіне кері әсерін тигізіп, іске жарамсыз болып
қалса маліметтердегі қаптаған нольдердің құны қанша? Қандай
көп байлық болсын денсаулықты да, табиғатты да алғашқы сау
қалпына келтіре алмайды [69, 272-273-б].
Кейінгі
молшылыққа
кенелген
Брежнев
заманындағы
өзгерістерде де (65 ж.), Андропов (83), Горбачев (85) заманын172

дағы қайта құруларда да экономиканы түбірінен нарық
заңдылығына сүйеніп емес, моральдық тәртіпке шақыру (Андропов), адам бойындағы кемшіліктермен күрес (Горбачевтің
маскүнемдікпен күресі), ұран сап "жылдамдату , белдікті буа
тартып", "шаруашылық есепке көшу” бәрі де экономикалық
дағдарыстан алып шықпағаны белгілі.
Бұған әрине жеке адам, не жеке басшылар, не қазақ халқы,
басқа халықтар емес, жалпы адам қоғамының XX ғасырдағы даму
ерекшелігі себеп. Сондықтан да кішкене ауданның өз
шеңберіндегі болып жатқан өзгерістер, ауыл адамдарының адал
ниетті түсінікпен қажырлы еңбектерінің арқасында жеткен
жетістіктеріне, адамдық қуаныштарына ешкімнің де шүбә
келтіруге құқы жоқ. Сол кездің ұрпақтары кәзіргі күндегі ауылды
жайлаған ауыртпалыққа жандары күйзеліп, шаруашылықтың
күйзеліп кеткеніне наразылық білдірсе, оған да толық құқылы.
Өйткені өз кезінде олардың істегі басшылық еткен моральді
құндылығы:"Еңбек, Еңбек, Еңбек!" болатын. Қысылып жатса да,
қырылып жатса да, аштықтан күйзеліп, ауыртпалықтан белі
бүгіліп жатса да еңбек майданын тастаған емес. Сондықтан да
олар біздің жастық күнімізді алаңсыз өткізуге, өзімізше молшылықта болуымызға жағдай жасай алды. Ал өздерінің кәзіргі жайы
- сол кезде жас болған, ал бүгінде, елдің азаматы болғандарды
қатты ойландырса керек.
Сол кездің құжаттарына үңілсек ел басқарған азаматтар өз
арасында, елдің тұрмысын сапалы түрде жақсарту үшін, өзара
аяусыз сын, қатал тәртіп, қатаң талап, жалқаулық, жауапсыздықпен аяусыз күрес принциптерін берік ұстанғанын [5, о.5, д.35,
л. 18-32] көреміз.
Бұл ұрпақтың еңбек майданындағы ерліктері жөнінде, толыққанды зерттеулер жүргізу болашақтың ісі. Себебі: оқиғаның тарихи маңызы неғұрлым алыстаған сайын соғұрлым айқындала бермек. Ал, қәзір, қолдағы бар құжат көлемінде қысқаша ғана шолып
өтеміз.
Алдымен 1950 жылғы құжат деректерін 1940 жылғымен салыстырып көрейік [7, 154, 158, 164].
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1940
12583
1702
17698
28203
3422
451
16807

Халық саны:
Еңбеккерлер:
Ірі қара мал:
Қой-ешкі:
Жылқы:
Түйе:
Егістік жер

1950
21353
10088
21700
109923
5508
580
17465

1
жылқы
%
Қой-ешкі
%

Бұл салыстырудан
көретініміз халық саны енбеккерлер саны - 592 %-ке, ірі қара мал - 122,6 %-ке, қой-ешкі
- 389,7 %-ке, жылқы - 160,9 %-ке, түйе - 128,6 %-ке, егістік
жер көлемі - 103%-ке ұлғайған. Бұл дамудың көрсеткіштерінің
әр жағында әйелдер мен жас бала, қарттардың, соғыстан қайтқан
азаматтардың ең ауыр жылдардағы маңдай тері жатыр.
Кесте 13
1950-80 жылдары аралығындағы шаруашылық дамуы
[20, б) 20-б]

1
ет
%
сүт
%
картофель
%
көкөніс
%
бидай
%
жүн
%
Крс
%

1950

1960

1970

2
121
100
2501
100
—
—
—
—
911
100
178
100
16040
100

3
1970
1628
3776
150,9
16
100
40
100
1707
187,3
322
180,8
—
—

4
2294
116,4
6013
150,0
209
1306
1077
2692
9907
580,3
494
153
29263
182,4

1982
5
4150
180,9
10990
182,7
1900
909
3130
290,6
225000
2271
—
____

41760
142,7

3

2
6335
100
36963
100

—
—

—
—

13-кестеде қателіктер болуы мүмкін екенін еске алған күнде
жалпы даму тенденциясының болғанына еш күмән тууы мүмкін
емес. Бұндағы ондап, жүздеп емес, мың, екі мыңнан аса процентке
өсу әлемдік деңгейде емес, елдің өткендегі жай-күйімен салыстырғанда, шындығында, мұндай қарқынмен дами берсе коммунизмге де жетіп қалар ма едік деген ой тудырады. Кәзіргі кезде
"коммунизмнен өтіп кеткенімізді байқамай қалыппыз ғой" деп,
қалжың-шыны аралас өкіну осындай қарқынның шын болғанынан
хабар бергендей.
Ал енді келесі кесте 1987-1997 онжылдықтың дамуын көрсетеді [17].
Кесте 14
1987-1997 жылдардағы шаруашылықтың даму көрсеткіштері
Шет ауданы бойынша
Жы
лы

Өндіріс (тонна)

Мал басы

Халық
саны
ірі қара

сиыр

қой
-ешкі

жылқы

ет

сүт

жүн

1987

72314

67730

23590

250308

18240

8921

17132

405

1988

68259

64304

22858

259336

18829

9034

16161

379
385

1989

68118

65934

23439

271898

19878

8743

15374

1990

69003

64604

23137

274172

19815

9071

14807

363

1991

69297

63831

25256

268806

20973

7609

13742

356

1992

70176

66926

27328

233607

23182

6319

12045

321

234197

22465

5809

11744

362

185951

20502

6800

16100

210

1993

70290

65457

27234

1994

70214

60296

27183

1995

68731

48826

22272

134813

20626

6950

16400

198

1996

67892

43677

22700

86755

18594

7610

14817

188

1997

57853

38276

18685

73126

16969

7223

16870

144

175
174

5
18240
316,7
250308
569,9

4
5758
90,8
43920
118,8

ашылықтардың аяғынан тік тұрып, елді молшылыққа кенелту
үшін мемлекет тарапынан кезек күттірмес кадамдар жасау керектігінен хабар бергендей.

Ағадыр ауданы бойынша
Жы
лы

Халық
саны

Мал басы
ірі
қара

сиыр

шош
қа

Өндіріс (тонна)

қойешкі

жылқы

ет

сүт

1987

46214

1998

7574

981

205608

12515

4793

3950

370

1988

42459

19990

7309

951

214235

13026

5073

3800

345

1989

42418

21834

8339

891

227548

13678

4995

3850

350

1990

43253

20562

8472

1375

231072

13385

4959

3523

330

1991

43587

22303

9730

1189

225406

13243

4232

4338

321

1992

44676

23444

10641

1102

188533

14296

3770

3599

285

1993

44899

23223

10867

1081

185028

13545

3619

3409

225

1994

44914

21737

9999

1162

143514

12152

3168

8237

175

1995

43531

23351

12033

1192

104963

12125

3978

8500

170

1996

42792

18636

8904

744

62769

10295

4500

8423

157

1997

33053

17400

8260

654

53229

9693

3837

8510
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Ағадыр бойынша өндірістің негізгі көрсеткіші
Жылы

Тов. өн. нег. көрс.
нақты
бағасы

салыст.
бағ.

Өнд. тов. ең маң. түрл
қорғ.
цин
кілі

ьфр
ам

РУДЫ

РУДа

Вол

Воль.
конц.
(тои
на)

Корг.
конц.
(тонна)

Цинк
конц.
(тонна)

сы
(тон
на)

Әлеуметтік тұрмыс

жүн

Темір
руда
сы
(тон
на)

1990

36003 т.р

91349т.р.

820.1

80.5

795,2

5.568

29507

1991

89405 т.р.

2909162
т.р

715,8

82,3

827.0

6.400

29800

1992

263252ІТ.

2632521
т.р

691.7

85,4

850.0

5.610

31500

1993

21379

423541

638.6

70.1

566.0

5.295

43229

1994

289584

289584

474.4

24.2

153.7

1.241

16944

1995

833114

441750

645.8

44.2

314.5

1.046

26242

1996

465600

214398

333.9

0.927

22675

8938

1997

1041400

1008417

736.9

5.081

34335

9816

Бұл кестелер енді қарқынның басылып, "коммунизм” ауылынан
қайтып келе жатқанымызды көрсететін сияқты. Екінші жағынан,
мұндай жағдайда ауылдағы кейінгі кезде пайда болған жаңа шару-

Ауданның шаруашылықтағы даму қарқыны халық тұрмысының,
рухани өмірінің деңгейі көтерілуінен көрінеді.
Төмендегі кесте осының айғағы [20, б) 24б].
Кесте 15
Аудан халқы тұрмысының деңгейі
1929
Мектеп саны
Оқушылар саны
Балалар
бақшасы
Кластан тыс
ұйым
Мұғалімдер

2
35

2

1940

1960

1982

1988
36
6085

22
286

48
231

51
5854

24
518

1

2

19

23

26

5

6

411

502

34

108

298

Әрине, білімнің сапасын сандық көлемнің ұлғайғаны емес, білім
мен тәрбиенің деңгейі көрсетеді. Мысалға: Кестеде 50-ші жылға
қарағанда 80-ші жылдары мектеп саны төмендеп кеткен. Бұл
біріншіден, ұсақ колхоздарды 5І жылы және 61 жылдары
ірілендірген кезде 1-4 класқа дейінгі бастауыш, 1-7 класқа дейінгі
орташа мектептер совхоз орталықтарындағы 10 жылдық мектептермен бірігуінен; екіншіден, 73-ші жылдан кейін тұтас бір
аудан, Ағадыр белініп шықты. Кестедегі 60 жылдардан кейінгі
сандар өсудің тоқтап қалғанын көрсетіп тұрған сияқты. Бірақ,
бұл да Ағадырдың бөлініп шығуына байланысты. Ойша 80 жылғы
көрсеткіштерді екі есе көбейтсе дамудың шын бейнесін көруге
болады. Ол кездің мектептеріндегі оқу ісі қалай қойылғанына, оған
басшылар қаншалықты көңіл бөлгенін бір ғана жылдың дерегін
177

176

1950

мысалға келтірейік. Мысалға: 1951 жылы 3925 оқушыдан 264 бала
күзгі сынға қалып, 310 бала екінші жылға қалған. Бұдан оқу сапасына деген қатаң талаптың болғанын көреміз. Ал, 308 баланың
оқуды белгісіз себеппен тастап кеткені және 53 бала осы жылы
мектепке алынбай тыс қалғаны аудандық Бюро мәжілісінде
қаралып, сол кездегі мектеп басшыларының қатты сынға алынуы аудан басшыларының оқу ісіне қатты көңіл бөлгенін,
қамқорлығын көрсетеді [5, о.5, д. 35, л. 28-31 ].
Тек оқу емес, халықтың әлеуметтік саладағы бар
қажеттіліктерін өтеу мақсатында жоғарғы басшыдан ең төменгі
жауапты адамға дейін өздеріне жүктелген жұмысты ерекше ыждақаттылықпен зор жауапкершілікпен атқаруға жағдай жасаған.
Бұған құжат деректері дәлел болғандай. Мысалы: Халық сайлаған
депутаттар бар саладағы жасалып жатқан істерін халық мүддесіне
қайшы келмеуін бақьілап, оның атқарылуы жөнінде ел, сайлаушылар алдында есеп беріп отырған. Ал, мұндай есеп берілмеген
жағдайда қатты сынға ұшыраған.
Сонымен бірге кітапхана, клуб, қызылотау, кино көрсету, денсаулық мәселесі ерекше назарда және қамқорлықта болғанын
көреміз [5, о.5, д. 35, л. 26-32].
1987 жылдың дерегі бойынша Шетте жоғарғы білімді 608 адам
(0,3 %), аяқталмаған жоғары білімді — 118 (0,5 %), орташа мамандықты — 1264(7
%), жалпы орта — 3468
(20 %),
аяқталмаған орта — 5180
(30,4 %), бастауыш — 6387 (37,5 %), жоғарғы оқу орнында —
518 (2%), жұмысшы жастар мектебінде — 256 (0,9%) [20 б)
24 ].
Аудан мектебінен шыққан түлектердің көпшілігі ауданның әр
саласында қызмет етіп жүргені белгілі. Олар жөнінде соңында
айтылады.
Кесте 16
Денсаулық мәселесі

Аурухана
Медпункт
Дәрігер

1929
1
1

1940
4
5
178

1950
8
12
15

1960
8
30
30

1982
8
24
37

(Бұл кестеде де Ағадырдың бөлініп кеткенін (73) есте ұстау
керек).
1988 жылға қарай ауданда 35 ауруханалық мекеме болды. Орташа аудандық орталық аурухана, 5 селолық, 2 амбулатория, 33
фельдшерлі акушерлік пункт, аудандық СЭС. Орын саны — 205,
дәрігерлер саны — 39, жалпы медперсонал саны — 163. Аудан
әкімшілігі Қ.Медиевтің жаңа аурухана құрылысын бітіріп ауыл
халқының иелігіне айналдырғанын ерекше атап өту керек.
1988 жылдарға қарай ауданда 22 тұрақты және жылжымалы
киноқұрылымдар, 7 автоклуб халыққа қызмет етті. Осы кезде
ауданда 13 клуб, 15 кітапхана I радиоузел және 3407 радионүктесі істеп тұрды. Бүгінде ауыл өмірінің айнасы болған, рухани мәдени, тарихи мұраның жанашыры, жаршысы болған,
жергілікті өлкетанушы, жазушы Кәмел Жүнісов басшылығымен
шығып тұратын "Заман" газетінің ел үшін мәні зор екенін атап
өткен жөн.
Ауданның бүгінгі келбеті, әрине, еліне қамқор болған, сл қамын
ойлаған басшылардың және ауыл еңбеккерлерінің ерен еңбегінің
жемісі.
Мысалга, 1958 жылғы У.Құлмаханов пен Қ.Тілеубергенов қол
қойған ауданды керкейту шаралары туралы құжатта:
1. Электростанция мен мельница салу.
2. Село мен паркті жасылдандыру.
3. Бейітті қоршауға алу.
4. Электр желісі 4 көшеге, 5,5 км. ұзындықта жүргізу.
5. Т.б., барлығы 610,3 мың сомға кұрылыс жоспарланған.
1960 жылы — радио ең алғаш іске қосылды. 1965 жылдан
Кәмәли Дүйсенбековтің ауданның көркеюіне қосқан үлесін ел де,
келер үрпақ та ешқашан үмытпас. Құжаттарға қарай отырып, бұл
азаматтың басшылығымен қамтылған ауданды көркейту жүмыстарының көлеміне қайран қалмауға болмайды. Төменде солардың кейбіреуін ғана атап өтеміз [5, о. 6, д. 7, л. 5]:
1. Аудан басында су құбырының жоқтығын атап, оны салуға
бөлінетін қаражат көздерін іздеу күн тәртібіне қойылған.
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2. Аудан орталығында ретсіз құрылыстар болмас үшін жеке детальдары көрсетілген ауданның генералды жоспарын жасау
көзделген.
3. Аудандық әкімшілік үйін және аудандық қызметкерлерге арналып 32 екі бөлмелік үй, 16 екі және төрт бөлмелі үйлер салуға қаржы бөлу.
4. Ауруханалық комплекс салу, алыс мекендерге оперативті
қызмет ету үшін 3 жедел жәрдем және 2 дизенфекциялы камералы автомашина бөлу.
5. 330 орындық мектеп-интернат салу.
6. Тұрмыс комбинаты үйін салу, оған 3 автомашина бөлу.
7.
50 орындық асхана, универмаг, наубайхана, көкөніс
сақтау орнын салу.
8. 15-20 автолавка, 20-25 автомашина, 2 рефрижаторлы машина, 2 нан тасушы автомашина, 50 тонналық мұздатқыш салу.
9. Аудандық байланыс үйін салып, 500 номерлі АТС қосып телефондандыру және радиоландыру.
10. 50 орындық монша, 100 орындық қонақ үйін салу.
11. Тұрғын үй мәселесін шешу үшін әр мекемелер шаруашылық
әдіспен 450 мың сом көлемінде үй құрылысын қолға алу.
12. Тоқтап қалған Қарағанды-Ақшатау шосселік жолды аяқтау,
Ақсу-Аюлы-Ағадыр жолын салу.
13. Қарағанды—Шет авиақатынасын қалпына келтіру. Жаңа
аэропорт үйін салу.
14. Автобаза құру.
15. Құрылыстық-монтаждық басқарма құру.
16. Нұра өзені арқылы көпір салу.
17. Ақсу-Аюлы—Ақтоғай жолын салу.
18. Қарағанды—Спасск—Ақсу-Аюлы жолын аяқтау.
19. Ақсу—Аюлы—Жарық жолында жөндеу жасау.
20. Аудан көшелерінде асфальтті жолдар салу.
Бұл толық емес тізім, шындығында, сол заманның қуатты
болғанын, басшыларының жауапты, ел адамының еңбеккер
болғанын және осының бәрі елдің берекеге бөленген бақытты жылдары екеніне еш күмән туғызбайды.
Кейінгі жылдарда С.Медеубаевтың басшылығымен басталған
үлкен аурухана комплексі, мешіт, дәрігерлерге арнап 20 пәтерлік
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он үй салу, және Аюлы тауының басындағы Телемұнараның құрылысы кейінде Қ.Медиевтің қамқорлығымен аяқталып халық
игілігіне берілуі, аудан алғашқы құрылған кезден ел басында
болған азаматтардың өз қызметін халыққа қызмет ету деп
түсінген дәстүрдің жалғасы.
Әділетсіз қоғамда — халық басшы мемлекетке қызмет етуі керек деп түсініледі, ал, дәстүрлі елде — басшыдан бастап, ең соңғы
жауапты қызметтегі адамға дейін ел қызметіндегілер деп
түсініледі. Ханнан бастап би, батыр, ауылдың ақсақалы ел алдында жеке басы кішік болу дәстүрінен аттамаған.
Аудан басшылары осы дәстүрді қай заман, қандай жағдайда
болсын үзбей жалғастырып отырғанын көреміз. Реті келгенде
айта кеткен де дүрыс. Мынау, қысқа жіптің күрмеуге келмей
тұрған
заманында,
ел
үшін
егкен
тарих
мұрасының
маңыздылығын, жоғарыда аталған дәстүрдің кейінгілерге мұра
қылып, жалғастырып әкетуіне; осы тарихтың ұзын жолындағы кеткен қателіктерден сабақ алуына: тегін, елдік рухын көтеруіне,
септігі тиетінін түсініп, осы ел тарихының жазылуының әкімшілік
тарапынан басшылар қолға алуы жақсылықтың нышанын білдіреді.
Осындай бір нышан Кәмәли Дүйсенбеков ел басқарған кезде де
байқалып еді. Ол жөнінде: "Шет төңірегінен зерттеуге атақты
ғалым Әлкей Марғұлан келгенде оның ғылыми зерттеу жұмысына
жағдай жасап, кигіз үй тігіп, тай сойып күткен еді ел басы", —
дейді Егінбай ақсақал 1101 ]. Кәмекеңнің бүл ісі, шындығында,
оның ел қамын ойлау мен ел басқаруды, бүгінгісі ғана емес, артын
барлап, алдын болжаған кең ауқымда түсінгенін көрсетеді.
Осындай дәстүрде тәрбиеленген ел қызметіндегі адамдардың аты
да тарихта қала бермек. Бұл кезеңнің тарихын елге еңбегі сіңген
азаматтардың аттарын атаумен аяқтаймыз (Кездейсоқ, аталмай
қалған адамдар болса кешірім өтінеміз. Себебі: біздің қолда жиналған құжаттар толық емес. Негізінен бірнеше жыл жазылып келе жатқан, ел ішінде сұрыптаудан өткен, ауылдың ақсақалдары
жиған мақалалардағы дерекке сүйенеміз. Және айта кететін жайт,
бүл тарихтың жазылуының соңы емес, бастамасы ғана.).
Ел басқарған азаматтар (соғыстан кейін): Н.Алпыспаев (194447), Ш.Дулатов (1947-49), У.Елеусізов (1949-51), М.Рамазанов
(1951-53), Қ.Кенжебеков (1953-55), С.Оспанов (1955-58),
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Т.Төреғожин (1958-59), Ө.Құлмаханов (1959-61), М.Имашев
(1961-63), Садықов (1963-64) (Ақтоғай); К.Дүйсенбеков (19651980) М.Абақанов (1980-86), С.Медеубаев (1987-91), Қ.Медиев
(1992-97).
Ағадырда 1973-97 ж. басшылықта болғандар: Қасымбек Медиев, Н.И.Макаренко, И.А.Колбасин, А.Қоянбаев, Мұхамедиярова,
А.Смағұлов, Жұрымбаев, Хасенов, Ақпанов, Қ.Күзембаев.
Халық депутаттары аудандық Советінің АК председательдері:
(соғыс жылдарынан кейін): С.Баянов, М.Рахымбеков, Ағыбаев,
А.Тәлкенов, М.Бейсенбаев, Т.Асқаров, Ө.Күлмаханов, Ә.Алшынбаев, В.З.Прерова, В.Крылов, В.Мажура, В.М.Кондраков.
Басқа да партия қызметкерлері: Ж.Ыбышев, Қ.Түсіпов,
І.Тәтенов, Х.Есмағамбетов, К.Тілеубергенов, Мақай, Жұмабек
Күлейменовтер, Ә.Омаров, Е.Батырбеков, Күзгібеков, Темірбеков,
Кенжин.
"Отызмыңдықтар", колхоз-совхоз ісін көтерген партияның жауапты қьгзметкерлері: С.Әшляев, Б.Мақажанов, И.Омаров,
С.Оразбеков, А.Туғанбаев, Ж.Төкенов, Қ.Борнаев, Ә.Жақыпов,
Т.Қоңқабаев, П.Жұманов, Ә.Омаров, т.б.
Еңбегімен ел құрметіне ие болған ақсақалдар: Ш.Жұқанов,
З.Изатбекұлы, К.Әбілдин, Ж.Темірбеков, З.Көкжалов, А.Абдрахманов, С.Зәкірбековтер, С.Сыздықов, О.Дулатбеков, Ш.Көкенов,
С.Жүнісов, т.б.
Сонымен бірге ауданның өсуіне өз үлестерін қосқан Т.Мырзабекова, Ү.Дуанбекова, М.Жасұлановтар ауылдық кеңестің
төрағалары болып жұмыс істеді. Кезінде колхоз басқарған
Ш.Қойшыбаев,
Р.Ақзомов,
аудандық
денсаулық
бөлімін
басқарған Д.Аймағамбетова ҚазЦиктің мүшесі болды.
Аудан мектептерінде Қазақ ССР-ң еңбек сіңірген мұғалімі —
Т.Бөргенов, Әмірханова, К.Мұхамеджанова және Р.Рысбеков атты Қазақ ССР-не еңбек сіңірген дәрігер, т.б.
Есімін ел мақтан еткен еңбек ерлері: ІХ-ХІ бесжылдықтар
кезінде "Береке" жастар бригадирі, Ленин орденімен наградталған
С.Төлеукенов пен "Бұрма" совхозының "Колос" комсомол-жастар
бригадасының бригадирі А.С.Горбаның еңбектері жастарға үлгі болды.

1947-48 жылдары әр жүз саулықтан 130-140-тан қозы алған
"Қызыл өркен”, Шетжарық", "Қарасаз” колхоздарының шопандары Б.Беркімбаев, Ә.Қайқыбасов, И.Қуанышбаевтар Социалистік
еңбек ері атағын алғандар.
Ақжалдық кенші Ә.Жанысбаев, Ақшағылдық А.Сәденов пен
Нілділік Б.Өзбеков Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының иегері.
Қырқыншы жылдар ішіндегі Ақсу колхозшысы Д.Мүтэліпова
ҚазССР Жоғарғы Советіне екі рет депутат боп сайланды. Бұдан
соң сауыншы Ы.Бәстенова, Б.Қасымова, Д.Разахова, жылқышы
Ш.Бөлтекеев, сауыншы Самборская ҚазССР Жоғарғы Советіне
депутат болып сайланды.
Ауданнан шыққан білікті азаматтар: Ермекбаев Кәртай, Зекен
Смағұлов, Зейнолла Төкенов, Тұрсын Ордабаев, Сәтбек Дулатбеков.
Өнер адамдарына келсек, Қазақстанның артистері: күйші Хасенов, композиторы Сыдық Мұқамеджанов, халық ақыны Маясар
Жапақов, Жәкен Байтуов, жазушы Ж.Алтайбаев, С.Сматаев,
Р.Сүлейменов, К.Жүністегі, Ә.Көшімов, Ө.Кәріпов, ақын С.Оразаев, А.Жексенбаев, Т.Амандықов, С.Қабылдаұлы, Ж.Алтайбаев,
А.Сейдімбеков,
Т.Рақымжанов,
әншілер
Л.Сүйіндікова,
Г.Ақпанова.
Сондай-ақ кезінде Оқу Министрі болған Ә.Сембаев химия-биология ғылымдарының тұңғыш докторы, қазақ әйелдерінің арасынан
шыққан тұңғыш академик Шәрбану Батталова, Аубакиров; академик, ғылым докторы, профессор, ҚарМУ ректоры Жамбыл
Ақылбаев, филология ғылымының докторы Мәуен Хамзин, ҚҒА
мүше корр. техника ғылымының докторы Баян Рахышева.
Елдің көне дәстүрлі өнері — құсбегілікті жаңғыртып, елді де,
жерді де дүние жүзіне танытқан, дәстүр мен заман талабына сай
іскерлікті ұштастырған Тілеуғабыл Есембекұлы жаңа заманға дара
жол бастағандай.
Ел мақтан тұтқан азаматтардың толық емес тізімін әзірге осы
жерде тоқтата тұруға мәжбүрміз. Бұлай дейтінім, бұл тізімге,
"кездейсоқ кдлып қойшндар кейін кіреді" деген үмітпен гана
емес, өсіп келе жаткан ұрпақтан шықкан, "Елім" деген, талай
азамат аты бұл тізімді жыл сайын жалғай беретініне зор сеніммен
тізім соңына нүкте қойылмайды.

182

183

Еңбекті
аяқтай
отыра,
оның
жазылуына
әкімшілік
қамқорлықтан, азаматтық, қаражаттық көмектен бөлек тікелей
рухани мұрамыз тарихтың хатын көкейіне жазып, келер ұрпаққа
камқорлықпен ауызша жеткізіп отырған ел ішінен шыққан шежіре
- қарттарды жеке атаған жөн.
Аудан тарихының атасы — Сәулебек ақсақал десе де болғандай.
Себебі: жақсы ұстаз тек жақсы бала ғана тәрбиелемейді, өзінен
кейін өз ісін жалғастыратын шәкірттерін қалдырады. Өз замандастарына (Ы.Жүніс, т.б.) ғана жарастықты ықпал етіп қоймай,
ұрпақтарына да уақыт өткеннен кейін әсер етіп, игілікті ісінің
жалғасып отыруын рухымен жебеп отырғандай. Өзін мақтаныш
тұтқан тұстасы Жүніс ақсақал, кезінде өзінен үлгі-өнеге, тарихтан тәлім алған Шәукей, Зәбира ақсақалдар, шежіреші Жұмабай, Жұматай ақсақалдармен жалғасып жатқан Шет тарихы осының куәсі. Мұның соңынан ел мұрасын талмай теріп жүрген
Рымқұл Сүлейменов пен Кәмел Жүністегі атқарған еңбек;
Сәулебек Жүнісовтің тарих мұрасын қарлығаштай қорғап,
қамқорлықпен шәкірттеріне, кәзіргі ұрпаққа таралуына ықпал етуі;
ауылдағы Егінбай, Көшкінбай сияқты ақсақалдардың; Шетте
жүрген Шілікбай сияқты ақсақалдардың тарихи мұраға жанашырлығы; осы сияқты талантты жас Төрехан Майбастай шәкіртті
қалыптастырған Сұхибек Абдрахим, Ақжалбектің Иманбайы,
Беркімбайдың Қатпары, Мелістің Нұржаны, Игенбайдың Мелісі,
Жуасбайдың қызы Күләндә шежірешілердің болуы, әкімшіліктегі
К.Сарханов, Р.Әбдікеров, Қ.Тілеубергеновтің қамқорлығы; ең
соңында осы қолыңыздағы мұраның жазылып шығуын да, басылып
шығуын да өз мойынына міндет қып алған, Арқа жеріндегі елдің
болашақ ғасырдағы рухани бейнесін қалыптастыратын үлкен білім
ордасын басқарып отырған Жамбыл Сәулебекұлының ісі бесата беделдісі Жанғұтты мен ел жақсылары қалдырып кеткен өнегелі
дәстүрдің заңды жалғасы іспетті.
Мұндай дәстүрі бар елдің ертеңі басқаға үлгі, өз ішінде берекелі болса керек.
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Қосымша 4

Шет өңірінде өмір сүрген
арқаның ардақтылары
Орталық Қазақстандағы өнерлі өлкенің бірі Шет ауданы
өңірінде Әлтеке-Сырым, Кәрсен-Керней, Қояншытағай, Алшын,Табын, т. б. белгілі рулардың өсіп-өнген ұрпақтары мекен
етуде. Өткенімізге көз салар болсақ осы аймақта өз кезінде
елдің бірлігі мен тірлігі үшін айрықша ат салысқан, есімдері ел
есінде сақталып, тарих тақтасынан өз орынын алған айтулы азаматтардың болғандығын байқаймыз. Олар өзегі өткен дәуірде
жатқан Арқадағы ақындық пен шешендіктің өзгеше өрімін жасап, сүбелі үлес қосқан, сөйтіп дәстүр жалғастығын сабақтай отырып, мектебін қалыптастырған. Осы орайда сөз асылын сұрыптаған, ауызы дуалы Шабанбай биді, Дүйсенбай, Әбду шешендерді,
елі мен жеріне қорған болған Деріпсалы, Саданбай батырларды,
көпке көсемдігін көрсеткен, кемеңгер, парасатты Боранқұл,
Райымқұл, Адамбай, Тұрсын тәрізді тұлғаларды атап айтқанымыз
орынды. Халық ақындарының ішінде шеберлігі жағынан Шөжелерден кем соқпайтын Қақпанның, аты алты арыс Арғынға мәлім
болған Ақтентек салдың, солардың салған соқпағын жалғастырған
Маясар, Жәкендердің есімдері ел есінде сақтала берері сөзсіз.
Тағы да бір тоқтала кететін жәйт, еңселі ел болып отырған Сарымның алғашқыда азан шақырып қойған аты — Күнтуған
екендігін бүгінгі ұрпақ біле бермейді. Қаракесектен (Болатқожа)
— Ақша, Үйсі, Түйте, Түйтеден — Қожакелді, мұнан — Майқы,
Танас, ал Майқыдан — Айтуған, Күнтуған (Сарым), Айтуғаннан
— Әлтеке, Санақ туады. Сонда Сарым көпшілік айтып жүргендей Әлтекемен емес, әкесімен бір туған болып шығады. Жақсысын
хан көтеретін халық, он бес жасында жер дауында билік айтқан
Күнтуғанды Сарым деп атап кетеді. Әрі батыр, әрі жауырыншы
болған Әлтеке жиырма сегіз жасында жаугершілікте қаза табады.
Ал, Қояншытағайдан тараған ұрпақтар үш атаның балалары.
Олар Қояншы, Таңай, Дәулеш. Тапқырлығымен танымал болған
Ондаулының лақап есімі — Кәрсөн. Міне, осы тәрізді мәселелердің
де көптің көкейінде жүргені орынды.

Сеңкібай батыр Оразғұлұлы
Тұмандана бастаған тарихтын тұңғиығынан тұлғаланып
көрінген Сеңкібай батыр Оразғұлұлы 1709 жылы дүниеге келіп,
сексеннен асқан жасында қайтыс болған. Руы — Қарашор. Ел
аузында жаттанды тақпақтай болып қалыптасқан Арқаның алыптарының ішінде осы Сеңкібай батыр да аталады:
Қара Керей Қабанбай
Қанжығалы Бөгенбай
Қаз дауысты Қазыбек
Шақшақұлы Жәнібек
Қарашорда Сеңкібай
ӘлтекедеЖидебай
Шұбыртпалы Ағыбай...
Батырдың үлкен шешесі — Тоқта өз кезінде, көсемдігімен
көрінген, Тобықты руының белді де, беделді биі Әнет бабаның
қызы. Үлкен атасы Қожас Арғынға аты мәлім батыр болған. Өз
әкесі Оразғұл көптің құрметіне бөленген, ақылгөй, парасатты,
қайырымды жан болғандықтан ел силап Ожақ деп атап кеткен.
Ожақтың бәйбішесінен туған сегіз ұлдың ең үлкені Сеңкібай. "Болар бала жасынан" демекші Сеңкең бала кезінен бастап-ақ,
мықтылығымен, жүректілігімен көзге түседі. Батырға бата беріп,
соғысу өнеріне үйреткен бапкері — Бөгенбай батыр. Ол 1725
жылы он мың қолмен Алакөл шайқасына бара жатқан жолында
Қарқаралының Жарлы деген өзенінің бойына тоқтап әскери жаттығулар өткізеді, Ожақ аулына мейман болады. Алты күн аялдаған батырға жас Сеңкібайдың іс-әрекеті бірден ұнайды. Әкесінен
рұқсат алып, жорыққа аттанарда жасағына сардар етіп алады.
Сөйтіп, Сеңкең Алакөл шайқасына, онан үш жыл өткен соң
Шұбартеңіз жағасындағы және Балқаш көлінің оңтүстік өңіріндегі
соғыстарға қатысып шыңдала түседі.
1729 жылы Нұра даласында Қоңтәжінің баласы Әмірсананың
басқаруымен жасақталып келген он мың қол қазақ сарбаздарымен
шайқасқа түседі. Жау әскерінің атақты батыры, жетпістен астам
жекпе-жекте беті қайтып көрмеген мың басы Ноян Қорсымен
сайысқа жиырма жастағы Сеңкібай шығып, жеңіске жетеді. Осы
ерлігінен кейін Сеңкең мыңбасы атағын алады. Қалден Церен
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өлгеннен кейін орнына отырған ортаншы ұлы Севан Доржидың
қазақ еліне жасаған жорықтарының бетін қайтаруда Сеңкібай, Жидебай батырлардың ықпалы айрықша болған. Жауын тізе
бүктіргеннен кейін еліне қайтып оралған батырлар бірінен-бірі аса
оқшау кетпей іргелес қоныстанған. Сеңкең жайлы ел ішінде аңызәнгімелер баршылық. Солардың қай-қайсысы болмасын батырдың
ерлігін, әруақ қонған қасиетін, халқына қорған болғандығын баяндайды. Батыр бабамыздың мазары Талды өзенінің бойындағы
төбенің беткейінде. Сеңкібай батыр жайында арнайы зерттеу
еңбектер жоқ. Жазушылар І.Есенберлиннің, С.Сматаевтың
шығармаларында бейнелері көрініс тауып отырған. 1992 жылы
"Қарқаралы" журналының 7, 8 санында Қалкен Мәненбайұлы мен
Базарбай Мұстафаның "Сеңкібай батыр Оразғұлұлы" деген
мақаласы жарыққа шыққан.

Жарылғап батыр
Елі мен жерін жаудан қорғаған белді батырлардың бірі әрі
бірегейі Жарылғап көпке көсемділігімен танылған КернейТүйтенің тұңғыш баласы. Туған, қайтыс болған жылдары жөнінде
нақты дерек жоқ. Ел аузындағы аңыз-әңгімелерге сүйенер болсақ,
батырдың есімі Қанжығалы Бөгенбаймен өкшелес шыққан.
Белгілі зерттеуші Мәшһұр Жүсіп Көпеев : “Жарылғап — батыр
Жарылғап атанған, қаракесекте ірі, дөкей болған. Қанжығалы
Бөгенбай батырмен замандас болған. Бөгенбай батырдың кенже
қызы Борсылдақты тұңғышы Қырбасқа алып берген. Қырбас жеті
қатын алған", — дейді. (М.Ж.К. "Қазақ шежірссі", Алматы, 1993,
31-б.). Бөгенбай батыр 1680-1760 жылдардың аралығында өмір
сүрген. Ендеше, Жарылғап батырды XVII ғасырдың соңында дүниеге келіп, XVIII ғасырдың екінші жартысында қайтыс болған деп
топшылауымызға болады. Жарылғап Абылай ханның белді
қолбасыларының бірі болған. Қаздауысты Қазыбектің батасын
алған. Бөгенбай, Олжабай, Байғазы батырлармен тығыз байланыста, қарым-қатынасын үзбеген.
Батыр туралы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің еңбектерінде біраз мәліметтер келтірілген, сондай-ақ, Сапарғали Бегалиннін, Софы
Сматаевтың, Жүсіп Алтайбаевтың шығармаларында бейнесі
көрініс тапқан. Халық мұрасын жинаушы Төрехан Майбасов
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батыр туралы аңыз-әңгімелерді топтап, "Орталық Қазақстан" газетінің 1998 жылғы 17-20 қаңтардағы сандарында бастырып
шығарды.

Кәрсөн Көпбай Қазы
XIX ғасырда өмір сүрген Кәрсөн Көпбай қазы заманында ел
билеген білгір, сөзге ділмар адам болған. Сол кездегі қазақтың
Жанқұтты, Құнанбай, Жаманқұл тәрізді игі жақсыларымен ішкісыртқы жұмыстарға бірігіп араласып отырған. Омбының генералгубернаторынан нұсқау келіп, Ағыбай батырды жауапқа тартуға
жиналғанда, ақтап алуға айрықша ат салысқан ел азаматынын бірі
осы Көпбай еді. Ысты еліндегі Бөлтірік би Көпбайдан ат сұратып жібергенде былай деп сәлем айтқан екен:
Маған бір ат берсін
Бір ат берсе үш жылғы құр ат берсін
Ақтығы Самарқанның бөзіндей болсын
Жорғасы Жанқұттының сөзіндей болсын
Жуандығы Көпбайдың өзіндей болсын!
Осы айтылған мәселеге орай көп жерлерде Көпбайды денелі,
зор адам болған десіп жүр. Негізінде олай емес. Шешендер
сөйлеген сөзіне айрықшы астарлы мән, мағына беріп отырған.
Қазақта толық немесе денелі, зор адамды жуан адам деп атамайды. Олай болса Бөлтірік шешен сәлемінде Көпбайдың ел
ішіндегі беделін, салмағын пайымдап отыр. Сондай-ақ, Көпбайға
қазы атауы ел басқарғанына байланысты тағылмаған. Қазы болып
сайлану әр елде де баршылық. Ал, Көпбайдың қазылығы оның
әділдігі,қара қылды қақ жарған турашылдығының белгісі.

Жидебай батыр Қожаназарұлы
ХҮШ ғасырда өмір сүрген Жидебай батыр Қожаназарұлы
Абылайханның атақты әскербасыларының бірі болған. Екі жасында
шешесінен, жеті жасында әкесінен айырылып жетімдіктің
тауқыметін тартады. Тоқал шешесі Анардың қолында болып сан
алуан ауыртпалықтарды басынан кешіреді. Анар шешеміз бойы
аласа шағын денелі адам екен. Киіз үйді тігіп, уықтың бауын бай247

лар кезде жеті жастағы Жидебайдың иығына шығып алады екен.
Осыны көрген ел-жұрт: "Шырағым-ай, көзің бір ашылмады ғой!
Шешең тірі болғанда мұндайды көрмес едің-ау! — деп айтқанда
Жидекең: "Бұл қылып жүргені маған қастық емес, достық, пісіпқатып, жетілсін дегені ғой,” — деп жауап береді екен. Міне, осылайша ер жеткен Жидебайға батасын беріп, бауырына тартқан,
әскери өнерді үйреткен Қара Керей Қабанбай батыр. Жас батыр
Бұланты, Өлеңті өзендерінің аралығында болған, кейін "қалмақ
қырған" аталып кеткен шайқаста ханның да, халықтың да көзіне
түседі. Сөйтіп, арнайы сарбаздардан жинақталған қосынға
мыңбасы болып тағайындалады. Абылайханның "жеті жарғыш" деп
аталатын кеңесшілер тобына Жидебай да енеді. Оған оның батыр
ғана емес, өткір тілді шешен де болуы, тереңнен толғап айтуы
бірден-бір себеп болған. Жидекеннің сөз шебері болғандығы жайлы ел ішінде де талай-талай қызықты әнгімелер баршылық.
Сеңкібаймен, Тобықты Қараменде бимен дос-жар болған. Жасы
жүзден асып барып көз жұмған. Оған өзінің айтқан сөзі дәлел
бола алады.
Жасымның жүзге жеткені
Алты Алаштың алғысы
Қос жанардың кеткені
Қарақожаның қарғысы.
Бірде Әлмұрат байдың үйіне Қаракерей Қабанбай батыр келіп
қонақ болады. Сол күні түнде Жидекеңнің түсіне бабасы Дос кіріп
аян береді : "Шырағым балам,алашқа аты шыққан Қабанбай батыр келіп жатыр, барып батасын ал! — дейді. Ертеңіне батыр
отырған үйге Жидебай сәлем беріп кіріп келіп: "Ассалаумағалейкум, Ата! Маған керек бата”, — деп қолын жайып, бір
тізесін бүккен күйінде отыра қалады. Сонда Қабанбай: "Дос батыр
түсімде айтып еді, берейін батамды:
Сөзі келісті шешен боламын десең
Тіліңді шыңдағын!
Көпті билеп көсем боламын десең
Білімді шыңдағын!
Әнші, ақын, сері боламын десең
Жыр мен күйді жайлағын !

Елдің орған ері боламын десең
Қару-жарағынды сайлағын !
Төрт алмажайым бар еді
Біреуін саған байладым, ал балам!"
— деп батасын беріпті. Сол айтқан төрт алмажайының бірі—
қызыл түлкі екен. Сонан бастап Жидекеңе аруақ қоныпты.
Жидекең айтыпты деген сөздер де ел ішінде кездесіп отырады. Мұндай әңгімелердің бойынан батырдың сөзге шебер, өткір
тілді, терең ойлы, ақылды, парасатты адам болғандығын
байқаймыз.
Бірде Абылайхан "Жеті жарғы" заңын жүзеге асырып отыратын, жеті адамнан тұратын "жеті жарғыш" ұйымын сайлайды. Солардың ішінде Жидекең де болады. Тағайындалғандардан хан:
"Түрлі-түрлі жау көп, солар жайлы не айтар едіңдер?" — деп
сұрайды. Сонда Жидекең: 'Жау екі түрлі болады: көрініп келетін
хауіпсіз жау бар, жекпе-жекке шығасың, күшің асса жығасың, ол
да өзіңдей адам, несіне бұғасың: көрінбей келетін хауіпті жау
бар, сенен де сақ, ұтып алар амалын тап, ақылдан түспе, ойланып істе, сақтанбасаң солардан, кетеріне мен кепіл, басында
тұрған бақ" деген екен.
Батыр жайындағы деректер Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің "Қазақ
шежіресінде", Б. Адамбаевтың "Шешендік сөздерінде " кездеседі.
"Жидебай батыр" деген көлемді макала "Білім және еңбек" журналының ( Авторы М. І.Әбдуов ) 1986 жылғы 9 санында жарияланды.

Жаманқұл Табылұлы
Жаманқұл Табылұлы 1790 жылдар шамасында қазіргі Ақтоғай
ауданына қарасты Қаратоғанбай тауының баурайында дүниеге
келіп 1860 жылдары қайтыс болған. Руы — Әлтекенің ішінде
Ақбота. Он бес жасында Шабанбай биден бата алып, шешендік
өнердің жолына түседі. Алғашқыда ауыл арасында ағайындарына
танылған ол, бірте-бірте жер, жесір дауына араласып, билік,
төрелік айтып, көпке белгілі бола бастайды. Жанқұтты, Құнанбай, Құсбегі, Алшынбай сияқты ел жақсыларымен қарым-қатынас
жасасып, дос-жар болады. Әлтекенің белді де беделді биі болған
ол ел бірлігін сақтауға өз үлесін қосқан. Отарлау саясатына на249
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разылығын білдіріп, ағайын-туыстарымен көшіп барып, Қаратау
бойын он бір жыл қоныс еткен. Кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық
тәрбиелік мәні бар нақыл сөздерден мол мұра қалдырған. Шешеннің өмірі мен шығармашылығы әлі толық, жан-жақты зерттеліп болған жоқ. 1981 жылы "Жезқазған туының" 19-қыркүйектегі санында Б. Адамбаев пен М. Әбдуовтың "Жақсы-Жанқұтты
және Жаманқұл шешен" деген мақаласы жарияланған.
Жоңғар-қалмақ шапқыншылығына ұшырап, бірлігінен, бірыңғай
хандығынан айырылған қазақ елінің Алатау мен Қаратау өңірінде,
Сыр бойында қалған руларын билеген Қоқан хандары қарапайым
шаруаларды әскер күшімен қорқытып бағындырыпты. Ал қазақтың
баққұмар атқамінерлеріне сый-сыбаға беріп, сыйлағансып алдап,
айламен ұстапты. Алдауына қарсылық жасағандарын ұстатып, жазалап отырыпты. Халыққа жасаған зорлық-зомбылығына қарсы
тұрған Жанқұтты шешенді де ұстауға үкім шығарыпты. Соны
естіген Жаманқұл шешен тиісті тарту-таралғымен Түркістанның
Бегілер бегіне барады. Бек сыйлығына разы болып, қайтарында
Жаманқұлға:
— Қонағым,"сыйға-сый, сыраға-бал" деген, сен де бір менен
сыйлық алып қайт, не қалайсың, мал аласың ба? — дейді.
— Тақсыр, малға зәру емеспін, байтақ далам толған мал, —
дейді Жаманқұл.
— Ендеше ақша аласың ба?
— Ақшаға да зәру емеспін, малымды саудаласам ақша болады.
— Кілем аласың ба?
— Кілемге де зәру емеспін, көшкен сайын жұртымда қалады.
— Енді не қалайсын? — дейді Бегілер-Бегі.
— Тақсыр үш үйлі ағам бар, бір тентек інім бар, солардың
билігін өзіме берсең разымын, — дейді Жаманқұл.
— Қонағым, бар қалағаның сол болса бердім, — деп қағазын
жасап, мөрін басып беріпті. Бектің анасы ақылды әйел екен. Жаманқұл аттанып кеткен соң:
— Балам, қонағың қандай адам екен, не қалады? — деп сұрайды.
— Ой, шеше-ай, әкелген тарту-таралығысына қарап қазақтың
бір ақылдысы екен десем, ең ақылсызы болып шықты. "Не
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қалайсың?" дегенімде, "үш үйлі ағам бар, бір тентек інім бар, солардың билігін өзіме берсеңіз разымын” деді.
— Айтқандарын бердің бе?
— Бердім.
— Ой, балам-ай, қонағың қазақтың ақылсызы емес, ақылдысы
екен ғой. Оның "үш үйлі ағам" дегені үш ағайынды қазақтың үш
жүзінің баласы емес пе? "Тентек інім" дегені өзіне кеше
қыстатуға үкім шығарған Жанқұтты емес пе? Жаманқұл қолыңнан
бүкіл қазақтың билігін алып кеткен екен ғой, — дегенде, Бегілер
бегі санын бір-ақ соғып:
— Қазақтың жаманы мұндай болғанда, жақсысы қандай болмақ
екен? — депті. Сөйтіп Жаманқұл ақылмен Қаратау мен Сыр
бойының қазақтарына аз уақытқа болса да бостандық әперіпті және
Жанқұттыны Бегілер бегінің тұзағынан арашалап алыпты.
"Жаманқұл үш жүздің баласына билік айтыпты" деген сөз
осыдан қалған екен.
Мұнан кейін Б.Адамбаев "Жұлдыз" журналына көлемді
мақала шығарған.

Жанқұтты шешен
Өз заманының әділ биі, от ауызды орақ тілді шешені
Жанқұтты Ботантайұлы қазіргі Шет ауданындағы Алы тауының
баурайында 1810 жылы дүниеге келіп, 1873 жылы Меккеге
барған сапарында қайтыс болған. Шешеннің хажылық сапары жайында ел аузында мынадай әңгіме бар. Құнанбаймен дос-жар болған
Жанқұтты бірде былай деп сәлем жолдапты: "Биыл пайғамбар жасына шықтым. Меккеге барып Қағбаға зиярат етіп қайтуға
көңілім түсіп жүр, серіктесіп барып қайтсақ”. Дау-дамай жұмыстары көп болғандықтан, Құнанбай сапарды келесі жылға
қалдыруды сұрайды. Сонда Жанқұтты: "Келер жылға мен қарар
едім, ажал қарамайды ғой", — деп, жол жүріп кетеді. Сол сапарында Меккеде қайтыс болады. Келесі жылы Хажылыққа барған
Құнанбай, шешеннің басына барып аят оқып, еске алып: "Қайран,
Жәкем-ай! Тірлігінде ел қадірлеп жақсы деп атап еді, мен ол
дәрежеге жете алмадым, енді өлімің де менен қадірлі болды, сен
Жаннатлы Бахияда қалдың, мен болсам дүниенің қу боғына
қайтып барамын" деген екен. Шәкәрімнің жазбасында Құнанбай
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Меккеге 1874 жылы барған. Ал, Жанқұтты бір жыл бұрын барған
болса, онан 63 жасты алсақ, 1810 жылы туған болып шығады.
Бала Жанқұттыға Шабанбай би былай деп бата беріпті:
Аллаға жағамын десең азанды бол
Ағайынға жағамын десең қазанды бол
Халыққа жағамын десең әділ бол
Судай таза бол,жердей берік бол
Жасың ұзақ, аймағың суат,
Сөзің халқыңа қуат болсын !
Шабанбай Сарым руынан шыққан беделді би, ауызы дуалы
адам болған. Берген батасы қалт кетпеген. Кезінде Жидебай батыр:
Шаппай жүйрік болған Шабаным,
Сөйлемей шешен болған Шабаным,
— деп баға берген. Арқада өмір сүрген белгілі өнер иелерінің
көпшілігі осы Шабанбайдан бата алып, тәлім-тәрбиесінде болған.
Жанқұтты Ботантайұлы шешен ғана емес, ақылды, парасатты,
тереңнен ойлап түсінетін кемеңгер адам. Бала Абайдың болашағын
болжап, ақ тілеу батасын берген. Шешен айтқан көп мәселелерді
ақын да жадында ұстайды, өмір тәжірибесінде пайдаланады.
Жанқұтты жайындағы жазба дерек профессор Қ. Жұмашевтың
"ХVIII-ХІХ ғғ. қазақ әдебиеті" деген еңбегінде берілген (Сонда,
1967 ж. 144-6.). Алғашқы зерттсу мақала Б.Адамбаев пен
М.Әбдуовтың жазуымен "Жезқазған туы" газетінде басылды. (19.
09. 1981 ж. ) 1984 жылғы "Жұлдыз" журналының 2-санында
"Өткір сөздің иесі" деген атпен М. Әбдуов шсшеннің шешендік
сөздерін жариялады. Б.Адамбасв құрастырған "Халық даналығы"
"Ел‘ аузының" жинақтарына да енгізілді. Соңғы жылдары Қ..
Жүнісов, С.Жүнісұлы, Т.Сағытаев облыстық, аудандық газеттердің беттерінде шешен туралы көптеген мақалаларды жарыққа
шығарды.
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Жанқұттының Ағыбай батырды
жауаптан құтқаруы
Омбының генрал-губернаторы Ағыбай батырды кезінде Кенесарының әскери көшбасшысы болды деген айыппсн жауапқа тарту
жұмысын Қыпшақ Ыбырайға тапсырыпты. Ыбырай болса үй
тіккізіп, Ағыбайды шақыртады, ел жақсыларын жинайды. Батыр
жауапқа тартылады дегенді естіген халық наразылығын білдіріп
дуанбасыға сөзі өгеді деген ел адамдарын Ыбырайға жібереді.
Дуанбасы да келгендерге жеңістік бере қоймайды, сөйлеушілердің
соңын ала кірген Көпбайға:
— Мынауың кім? Көпбай ма, боқбай ма, ауызына келгенін
оттай ма, бұл да ел намысын жоқтай ма ? — деп, бір ауыз сөзге
келтірмей шығарып салады. Көпшіліктің бет алған бағытын
байқаған Жанқүтты дуанбасы отырған үйгс өзі кіріп келеді.
Ыбырай оған қарап:
— Мынауың қандай пошым? Басы жалпақ екен, бұты талтақ
екен, қазақ па, әлде қалмақ па? — депті. Сонда Жанқұтты:
— Қалмақ емес қазақпын, осы отырған қазақтың бәрінен де таза, ақпын. Жар жығылса суға сүйенеді, су тасыса жарға сүйенеді,
мен жығылсам бес атаға сүйенемін, сен жығылсаң жалғыз үй Естек
кімге сүйенесің? Ағыбайдың ісі арам болса айдат, қара тобыр
халқы бар, іздеп алар арты бар, не болмаса мақтан үшін ел жинамай тарқат; мизамның да мөлшері бар, нарқы бар, — депті. Шешеннің сөзінен сескенген дуанбасы: "Жанқұтты бес атаны
ауызына алды, енді болмас", — деп Ағыбай батырды жауаптан
босатыпты.

Жанқұтты мен бала Абай
Бірде Жанқұтты шешен Құнанбайдың үйінде отырғанда Абай
келіп сәлем береді. Ол кезде Абайдың жас, үйленбеген шағы екен.
Абайдың тапқырлығын, өлең шығаратындығын естіп жүрген шешен баланы қасына отырғызып:
— Шырағым, дүние неге сүйенеді? — деп сұрайды Абай :
— Дүние үмітке сүйенеді.
— Көздің көрмесі бола ма ?
— Көз қабағын көрмейді.
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— Шам жарығының түспесі бола ма ?
— Шам жарығы табағына түспейді.
— Болат пышақтың кеспесі бола ма?
— Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
— Тамағына тартпайтын маһұлқат бола ма?
— Өз тамағына тартпайтын маһұлқат болмайды, — дейді бала
Абай. Жауабына риза болған шешен оған өлең түрінде жазып беруін сұрапты.
Сонда Абай:
Сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы
Талпынған мен балапан ұядағы
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем
Дүниенің жалғыз үміт тиянағы
Көз көруі жетпейді қабағына
Шам жарығы түспейді табағына
Өз сабын Болат пышақ өзі кеспес
Маһұлқат тартпай қоймас тамағына,
— депті. Ет желініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай:
— Ата, сізден сұрақ сұрауға бола ма? — дейді.
— Е, шырағым, сұрай ғой, — депті Жанқұтты.
— Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не? — депті Абай.
Жанқұтты :
— Шырағым, арзан — өтірік, қымбат — шындық, дауасыз —
кәрілік емес пе, жанарыңнын оты бар екен — ақындығың шығар,
мандайың жазық екен — ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы
азаматы бол, — деп батасын беріпті.

Шортанбай Қанайұлы
XIX ғасырда өмір сүрген Шортанбай Қанайұлы қазақ
халқының тарихындағы ірі тұлғалардың бірі. Ол өз дәуірінің шындығын бүге-шігесіне дейін көрсете білген бірден-бір ақын. Шортанбай белгілі ортаның немесе аймақтың ғана тұрмыс-тіршілігін
жырлаған жоқ, барша халқының басындағы мұң-мұқтажды толғады,
көптің жоқтаушысы болды. Зобалаң заманның зорлығын көзімен
көріп, жанымен, тәнімен сезінген ол өзінің "Зар заман", "Бала
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зары", "Тар заман", "Опасыз жалған", т.б. тәрізді толғаулары
арқылы ақиқаттың астарын айқара ашып берді.
Шортанбай өзіне дейінгі Бұқар, Шал, Тәттіқара , Ақтамберді
жыраулардың да мол мұраларымен жақсы таныс болған. Өмірінің
Дені Арқа өңіріңде өткен. Жақсы Жанғұттымен достық қарымқатынаста болып, сыйластықпен ғұмыр кешкен.
Көптеген басылымдарда ақынды 1818 жылы туып, 1881 жылы
қайтыс болған деп алынып жүр. Бұл жаңсақ пікір. Бізге белгілі тарихи мәлімет Құнанбайдың Меккеге барған мерзімі. Ол — 1874
жыл. Ал, Жақсы Жанғұтты қажылыққа Құнанбайдан бұрын
барған, сонда қайтыс болып, жерленген. Оған Құнанбайдың дұға
оқып, есіне алғаны, басында отырып айтқан ұлағатты сөзі дәлел.
Шортанбай ақынның Жанғұттының қолында қаза тапқандығын
өзінің алеңдерінен анық аңғарамыз. Олай болса, Жанғұтты да,
Шортанбай да 1874 жылға дейін қайтыс болған. Енді, ел аузындағы әңгімелерге сүйене отырып топшылар болсақ ақынды 18081871 жылдар аралығыңда өмір сүрген деп айтуымызға болады.
Шортанбайдың ақындығына байланысты төмендегідей ерекшеліктерді ашып айта аламыз.
Біріншіден, сол заманның кескін-келбетін дәл басып, нақты
көрінісін жасаған шыншыл ақын.
Екіншіден, өзінің болмыс-бітіміндегі көріпкелдік қасиетінің
арқасында бұлыңғыр болашақты айна-қатесіз болжаған әулие ақын.
Үшіншіден, алеңнің өрнегін қиыстыра білген, мазмұн мен
маңызды ұштастыра білген шебер ақын. Шортанбай мұраларын
зерттеу барысында белгілі ғалымдар М.Әуезов, С.Мұқанов,
Қ.Жұмалиев,
Х.Сүйінішәлиев,
Т.Нұртазин,
М.Мағауин,
С.Қирабаев, Ы.Дүйсенбаев, Ғ.Мұсабаевтардың жан-жақты еңбек
сіңіргендігін де айта кеткеніміз орынды.

Ағыбай батыр
Ағыбай (1802-1885) Арғынның Шұбыртпалы руынан шыққан
атақты батыр, Кенесары Қасымұлының бас қолбасшысы болған.
Халық Ағыбайдың батырлығын, ақылын, тапқырлығын, көрегендігін жоғары бағалаған, түрлі-түрлі аңыз-әңгімелер шығарған,
"Ақжолтай Ағыбай батыр" деп ат берген.
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Кенесары серіктерінің ішіндс Ағыбайдың алатын орыны ерекше.
Ересек ерлігіне сай ақыл-парасаты, қысталаң шақта жол
тапқыштығы, әр нәрсені болжап білетіндігі тәрізді сан қилы қадірқасиеттеріне орай Кенесары оньг айрықша қадірлеп "Менің
Ақжолтайым” деп атаған.
Архивтегі деректер Ағыбайдың ерлігін сипаттаумен ғана шектелген. Қандай ортадан шыққан, тәлімгері кім болған, өмір жолы
қалай өткен деген сұрақтарға толық жауап бере алмайды. Оның
есесіне ел аузында Батыр туралы мол мұралар сақталған,
Ағыбайдың халықтық бейнесі жасалған.
Батырдың Манабай, Танабай деген ағалары да Кенесары
қозғалысына қатысқан. Анасы Қойсана деген иісі белгілі Байғозы
батыр шыққан Тарақты руынан.
Ағыбайдың 13 жасында әкесі өліп, анасының қолында
тәрбиеленді, 19 жасынан бастап Саржан, Есенгелділермен жоражолдас болады. Кенесары қозғалысының басынан соңына дейін
қатысқан. Оның батырлығын дәріптейтін мынадай әңгіме де бар.
Бірде Кенесарыға әскербасылардың бірі былай деп сұрақ қойыпты:
"Хан-иеміз, сіз қолбасыларға "жүзбасы", "мыңбасы", деген
атақтарды беріп жатырсыз, осы Аукемізге неге атақ бермейсіз?"
Сонда Кенекең: "Ой, Тәңірі-ай! Менің әскерлерімнің алды "Абылайлап" жауға тисе, соңы "Абылайлап" шабады. Аты ұранға айналған
атақтың қажеті қанша?" деген екен.
Батыр өмірінің соңғы жылдары Балқаш көлінің Бетпақдала
бетінде Ақтау, Қызылтау, Тайатқаншұнақ жерлерінде өтеді. Екі
әйелінен Аманжол, Аманбай, Сопы, Дуана деген төрт баласы
болған. Ағыбайдың ерліктері жайында талай дастандар жарыққа
шығып, ел ішіне кең тараған.
1914 жылы Ә. Бөкейханов "Қызыл қайнар Тек-тұрмас" деген
кітабында Ағыбай туралы жазған. С.Сейфуллиннің "Ақжолтай батыр" деген шығармасы аласапыран кезде із-түзсіз жоғалып кетті.
М.Көпеев, М.Әуезов, І.Есенберлин еңбектерінде батырдың бейнесі
жан-жақты көрініс тапқан. Сондай-ақ, батырдың ұрпағы, филология ғылымдарының кандидаты М.Әпсеманов те бабасы жайлы
зерттеу жүргізіп, "Ақжолтай Ағыбай батыр" деген еңбек шығарды.
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Қақпан ақын
Қақпан ақын (азан шақырып қойған аты Батырбек). 1864 жылы қазіргі Шет ауданына қарасты Бұғылы тауының баурайында
дүниеге келіп, 1933 жылы қайтыс болған. Жиренбайдың бес ұлының ішіндегі ең кенжесі Қақпан жеті жасқа келген кезінде шешекпен ауырып, қос жанарынан айырылады. Дүниенің жарығын көре
алмай ішіне шер болып қатқан өксікті тарқату үшін өлеңі мен
домбырасын сүйеніш қылады. Сөйтіп, ақындық өнерге
біржолата бет бұрған ол, көнеден келе жатқан дәстүр бойынша
Арқаны, Шу бойын аралап, көпке танылады. Орынбай,
Кемпірбай, Шортанбайларды өзіне ұстаз тұтқан. Бармақ, Қожа,
Ажар ақындармен айтысқа түскен. Ақынның үш баласы болған.
Үлкені Торғайбекке біреулер у беріп өлтірген. Сәулебек
Қасымхан деген балалары соғыста қаза тапқан. Қақпанның
бәйбішесі Шет ауданының Нұраталды совхозына қарасты
Қызылқой бөлімшесінде тұрған жақын туыстары Әбілей деген
ақсақалдың қолында тұрып, бертін келе қайтыс болған.
Ақынның соңына қалдырған мол мұраларын төрт салаға балуге болады. Олар: арнаулары ("Жәкең болысқа", "Махамбетше биге", "Бөгес байға”), толғаулары ("Атым Қақпан”, ”Ас бергенде",
"Жарық дүние"), дастандары ("Тәмәм мен Биқорал"), айтыстары
("Бармақ пен Қақпан”, "Қожас пен Қақпан"). Сондай-ақ, Қақпан
ақын "Қобыланды батыр", "Ер Қосай", "Қыз Жібек" тәрізді халықтық мұраларды жатқа айтып, ел ішіне таратушы болған.
Қақпанның ақындық тұғырын танытатын ел ішінде мынадай әңгіме
бар: Ауырып жатқан Шашубайдың көңілін сұрауға келген халық:
"Сіздің ақындық өнер жолында арманыңыз бар ма?" — деп сұрайды. Сонда Шашубай: "Бір ғана арманым бар. Тіршілігінде
Қақпанның маңына бара алмай кеттім. Өйткені, ол бір ауыз
сөзге келсең мертіктіреді, екі ауыз сөзге келсең өдтіреді" деген
екен.
Ақынның мұраларын жинап бастыруда аталас туысы Е.Мұстафин біраз еңбек сіңірді. ("Советтік Қарағанды, 23.01.1953., Ильич
туы, 11.06. 1967), 1885 жылы "Жұлдыз" журналының 2-санында
М.Әуезовтің ақын туралы "Артында сөз қалдырған ақындар көп"
деген зерттеу мақаласы жарыққа шықты. Қақпанның мұралары әлі
де болса тереңдете зерттеуді талап етері хақ.
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Маясар ақын
Маясар Жапақұлы 1879 жылы Бұғылы тауының баурайындағы
Жоса деген жерде дүниеге келіп, 1965 жылы қайтыс болған.
Жеті-сегіз жасынан бастап ақындық өнерге ден қойған. Оған себеп болған анасы Сарқыттың өзі күміс көмей әнші, үздік домбырашы, айтыскер адам болыпты. Маясар Қақпан ақынмен талай
жерде бірге болып, тәлім алған. Ат жалын тартып мінген шақтан
бастап-ақ, ойын-той, жыр-думандарға араласып көптің көзіне
түседі. "Замана теңеуі", "Өткен күн", "Біз жеңеміз”, т. б. сияқты
көптеген
өлең-толғаулар
шығарған.
Нұрланбек,
Балман,
Көшен, Жәкен ақындармен айтысқа түскен. 1943 жылы өткен
республикалық айтыста бірінші орынды жеңіп алған. Арнайы
шақыртумен 1947 жылы Мәскеу қаласының 800 жылдық мерекелі
тойына қатысып, толғауын айтады. Ақынның төрт баласы болған.
Олар: Тырабай, Әбдіқұл, Әбдіфазыл, Дүйсенқұл. Соңғы екеуі
соғыста қаза тапқан. Алғашқы екі баласынан ұрпақтары өсіпөнген. Ақынның өмірі мен шығармашылығы жайлы мәліметтер
Қазақ Совет Энциклопедиясында (4-т.), "Ақын-жыраулар"
анықтама кітабында (1979 ж.), "Халық ақындары" (1953 ж.),
"Айтыс" (1966 ж. 3-т.), "Пернедегі термелер" (1965 ж. ), "Өсиет” (1989 ж.), т. б. жинақтарда жарияланды.

Есмағамбет шешен
Кезінде алшын руының белді де, беделді азаматы болған Есмағамбет шешен өзінің өткір тілдігімен, тапқырлығымен көптің
құрметіне бөленген.
XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басында өмір
сүрген шешеннің айтқан сөздері толық сақталмаған. Дегенмен ел
назарына іліккен Бөкеңнің қалған үлгі боларлық тәрбиелік мәні
бар нақыл сөздердің ел ішінде бар екендігі ақиқат. Шешеннің
алғаш танылуы 14-15 жасында.
Құсбек төре Жақсы Жанқұттының талабы бойынша Саржал
өзенінің бойын Алшын еліне қоныс етіп бекітіп бергеннен кейін,
олар өзара ақылдасады. "Қайтарып алып қоймай ма?" деген
сияқты күдіктерін Құнанбай ақсақалға айтады. Ел үнсіз қалған
сәтте ортаға жүгіріп шыққан Есмағамбет бала: "Жасы үлкен

ағалар, асыл сөзді бағалар, бала екен деп қалмаңыз, бізде де бір
шама бар, ердің екі сөйлегені өлгені емес пе, мұсылманның екі
сөйлегені иманының сөнгені емес пе, Құсбек төренің екі
сөйлегені өзін тірідей көмгені емес пе, өзіміз өзі-ақ
болғанымызбен қанымыз бір қазақ емеспіз бе? Омалып ойға
кіріскенше, елдігімізді танытып тойға кірісейік, — деген екен.
Жігіт ағасы болған кезде ел ішінде би атанып, ұрпақтары Биата
деп атап кеткен.
Табын руынан шыққан Кернейбек шешен шамамен 1870 жылдары дүниеге келіп, 1930 жылдары қайтыс болған. Жас кезінен-ақ
тілінің өткірлігімен көпке көрініп, "ділдәр бала" атанған. Ер
жете келе ел жақсыларымен жора-жолдас болып, әр түрлі дау-дамайлы мәселелерді бітістіруге араласады. Дәулеті шағын
болғанымен, өзінің ойлылығы, тапқырлығы, шешендігінің
арқасында халықтың құрметіне бөленген. Бірде Әлтеке Қосыбай
шешен Кернейбекке: "Кәне! Өзге ел бірде бай, бірде кедей болады? — деп сұрайды. Сонда Кернейбек: "Кедей болғың келсе мен
айтайын. Көрпетайды үш айнала көш, аяғында Бейбіттің
Ақсайына қон. Тағалы тай қалмасына мен кепіл, — деп жағдайын
айтады.
Түйіндей келе айтарымыз, Шет өңірінен талай-таманғы тарландардың шыққандығы белгілі. Олардың әрқайсысының өзіндік
орыны, үні, үлесі бар. Сондықтан да бұл өңірді қасиетті де,
қадірлі өлке деп айтуымызға әбден болады.
М.Әбдуов.
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Батырлары

Ақындары

Сеңкібай
Оразғұлұлы

Шортанбай
Қанайұлы

Әлтеке Айтуғанұлы
Дос
Әлтекеұлы
Қожаназар
Досұлы
Жарылғап
Түйтеұлы
Жидебай
Қожаназарұлы
Ағыбай
Қоңырбайұлы
Деріпсалы
Айдаболұлы
Сазанбай
Жетесұлы
Бөрі
Кенжебайұлы
Бәрте Дайрабайұлы
Таңыбай
Балта
Ессй

Шешенлері

Күнтуған
(сарым)
Майқыұлы
Жанқұтты
Ақтентек
Байтілесұлы Ботантайұлы
Қақпан Жи- Жаманқұл
Табылұлы
ренбайұлы
Тәшен
Дүйсенбай
Исаұлы
Жаманқұл
ұлы
Үмбет БайКөпбай
Қазы
болұлы
Исабек ақын Абуғали
Қалилаұлы
Дия Ахметұлы
Түсетай
ақын
Әбіш Жанбайұлы
Оқа ақын

Сәрінжіп
ақын
Жуасбай
ақын
Күмісбек
ақын

Әбду Сүлейменұлы
Исмағанбет
шешен
Кернейбек
шешен
Байсейіт

Дәулеттілері

Күйшілері

Боранқұл Қыздарбек
Адамбай

Әбікен

Тұрсын

Шалғынбай
Ондаулык
Әбди
Кәрсон
Түйте

Түлкібас

Есей

Бәймеңде

Ботантай

Айдос

Әтімбек

Бегімсал

Тоқтар
Есейұлы
Итқара
Балапан
Түйте
Егімбет
Тобышақ
Бодық
Қоңырбай
Қойайдар

Көппай

Төлеубек
ақын
Райымбек
(пері) ақын
Маясар ақын
Жәкен ақын
Сейдіғалы
Бабас
Шаяхмет

Шәңдіген Аман
Машақ

Қараби

Аққошқар

Торайғыр

Ботбай
Райымқұл
Тобатай
4 қосымшаны дайындаған М.Әбдуов. (Төрехан Майбастың материалдары қолданылды.)
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Қосымша 5
Қысқы қоныс — жаз жайлау
/ XIX ғ. 60-шы жж. /
11. Алътске-Сарымовская .
Зимние места находятся в урочищах: Аулие, Тоганбай-Сарша,
Нуртай, Кенелы, Елек, Серкебас, Майтас, Бектау, Орункай, Тузбасы, Сымбык, Джанет, Куус, Бас-Карабулак, Бесапан, Аккум,
Сарыкуль, Конратшат, Агадыр, Ауәабакы, Каракоаы, Байкозы,
Сарытерек. Дувана, Керегөтас, Джелтау, Бегазы, Кольденені
Шомбай, Джиничкеузек, Айдай, Кустас, || Джиланды, Шимтау,
Тиектага, Токраун, Берккара, Кызырай, Чан, Конуснай, Караменды, Кызыладыр, Уштаган, Бесчокы, Уйху-Кормике, Аюлы,
Маутан, Аккоян, Караганды, Казыбек, Кайракты, Катпаре-Маутан, Сарыджал, Байпак, Баспалдак, Кызылкурт, Каратюлки, Джаман-Караджал, Сарша, Сарыоба, Сарт-Тоюнбай, Терек, Нура, Алмалык, Шерще, Каратоганбай, Шимдысай, Аркарлы, Куянкуз,
Джаманеспө, Кучокы, Соран, Джосалы, Каргалы, Джаналы, Магач, Чамак, Кумемчек с узенем, Айтуган, Когалы, Соналы, Тасан,
Джельдытау, Керегетас с окрестностями, Сарытерек с окрестностями, А летние по речкам: Нура, Сарысу, Талды; по урочищам:
Куянды, Учтаган, Джаур, Ереймень, Кучокы, оз. Байгара, Семизбугу, Алтынды, Таганак, Кокпек, Сарысу, Уртенгджал, по речке
Топар.
12. Карсен-Кернеевская І2.
Зимние места находятся в урочищах: Пирназар, Сапы, Караеспе, Канджигалы, Бидаик, Сыргаадыр, Ортачий, Джанаркус, Уйтас, Караоба, Джидгельды-бойы, Акшатау, Акирек, Кыземчек,
Бесчий, Алтынсандык, Карабие, Карачокы, Аиртау, Бала-Аксары, Косе, Бесапаннынджалы, Найзакескен, Кумола, Кызылтас,
Аксоран, Киикпай, Джаманчокы, Бекеннын-Акчий, Толагай, Аиртау, Джосалы, Каргалы, Актас, Керегөтас, Кызылагач, Караоба,
Аксары, Ешкиульмес, Улькенбулак, Джиланды, Кос-Келинчек,
Караша-Джалпаксары, Тлеули, Киикпай, Улджабай, Сасыкбулак,
Кененбайдын-Кызылчилик, Джалпак, Джекетас, Бала-Джундыджал, Акчагыл, Чульадыр, Найзакескен, Косдонгал, Каратас, Бидаик, Сырлытам. Кайракты, Чубарайгыр, Чонтас, Косө, Буркутты,
Чумек, Карач, Кебенек, Казанчулак, Караагач, Сарыоба, Битукур,
Джантасдынкумы, Бокепын, Кунганчилик, Ойран, Акмай и Кызылджал; а летние: по речкам Большой и Малой Нуре, Сарысу,
Айса, Кокбекты, Сокур, Байгара, Топар; по урочищам: Соран, Каратюлки, Шолак-Толагай, Тектурмас и доходят до Актауского
укреплення и до сопки Джара.
13. Куянчтагаевская 13.
Зимнив места находятся а урочищах: Кыаылтау, Бугулы, Монатай, Улкен-Кайракты, Шолак-Сенгыр, Борлы, Байбиче-Сораяг,
Конуркулжа, СарыІІкулжа, Уч-Алаказ, Моинты, Тайаткан-Чунак,
Соребай, Нильды, Тасык, Ечкиудьмас, Джамантоган, Чонах с
окрестностями, Буралы п Бшікчокы с предместьями, Аиртау, Аккума, Тагылы; а летниө по речкам: Нурө, Сарысу, Байгара, Ушчокы, отколь обратно до знмовок

Зимние кочевки волостей Каркаралинского внешнего округа // Ч.Ч.Валиханов. Собр. соч; В 5 т. Т. 4. Алма-Ата, 1985. С. 152-153.

Шет ауданы

Шет аймағының топонимикалық атаулары
Бұлақ
Табақ

Ақбұлақ

Қарабұлақ

Байдаш

Елшібек
Қараоба

Ноғайқазған
Жолба

Тасбұлақ

Мұхтар

Тақырбұлақ
Қарашұңқыр

Қосбұлақ
Дәутөбе
Су қойма

Қарасу
Көктенкөл
Нұра
Мыңсай
Талды
Ортау
Шағашбай

Манақа
Тоқылдақ
Тоқырау
Құрманақы
Сұлуайса
Талдыеспе
Жарқынбай
Таулар, м

Құжал,888.
Бүркіт, 1187
Қызылтау, 1078
Бестөбе, 710
Нілді,739

Алабас,1070
Қосмұрын, 115
Ортау 1068
Тастау 1037
Каражал 827

Қосмұрын, 1087
Қосшоқы, 1101
Ұста,856
Аюлы 928
Керегетас,678
Жыланды, 149
Қарашоқы,702
Жаман-кемелі, 650
Пірназар,827
Қонысбай, 1047
Жаман-Тағылы 1081

Жонды,887
Борлытау, 115
Қараоба,929
Киікоба ,929
Қазбек,886
Толағай.985
Қотырселте, 930
Ақирек,994
Кереістас,835
Суыршоқы,1075
Қарғалы, 1125

Қожа,804

Үштаған,1015

Тұматай

Өзендер
Атасу
Ақсай

Мәдине
Сұлу

Былқылдақ
Жаман-Сарысу
Қосбақ
Қарамыс
Ақсу

Байқара
Шопа

Қызылқой
Қойтас
Қайрақты
Қосмұрын

Шерубай-Нұра
Ақтөбе
Қойкөл
Жартас
Байқа
Кереңтас
Тұматай
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Қараөзек
Қарасай
Ұштарау
Нұратай өзен
Жалаңаш
Қараменде
Алабасқа
Қараеспе
Бидайық
Шұбарсай
Бабай

Шажағай
Сарыбөслік
Мойынты
Боялысай
Ащыөзен
Қарабұлақ
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Қызылтау, 1091
Бәйбіше, 1091
Қаратөбе 978
Қызылжар, 102
Қызылтау таулары
Сарықұлажа, 992
Қушоқы,973
Үштағаң,928
Мұхтар, 590
Қара матақ, 100
Қызылтас, 1037
Үзынжал,1036
Ақтас, 1088
Қапал, 963
Үшқызыл,955
Отар, 1139
Шұнақ таулары
1111

Байназар, 1046
Бесшоқы, 1109
Жуанқоңыр 1058

Қызылтас, 936
Сарытау, 807
Айыр,894

Алмалы,943

Бүйректі, 827

Қаратоғанбай, 1089
Ақкемер 1132

Сирек,883
Жақсы-Қаражал,
1088
Қызылқұрт, 1072
Қаратемір,1078
Қызылтау, 531
Қоңырадыр тауы,
475
Шеңгелді,537
Бестау, 695
Қарашоқы.527
Сайсу үстірті
Сарыбүлақ,851
Сарыбулақ,646

Сарытоғанбай ,1036
Алабас, 1070
Қосқопа тауы,558
Айыртау, 837
Қараоба тау, 674
Кіші Арқалы,724
Арқалы тауы,927
Кенелі.,939
Жыланды,869
Арқалық таулары
1091
Бүркітті тау, 1010
Қасе тауы,1014
Ақсорлы.985
Ұзындала үстірті
Кепкен тауы,812

Ешкіөлмес,
1133
Қарауылшоқы,
709
Ақсортопырақ
үстірті
Жүрұспай
қыраты,563
Қарабұлшоқы,
692

Шауыпкелді, 940
Қызылтас,791
Қараоба қыраты..
580
Сарықұс қыраты.
585
Кемер,563
Түбек тауы
Балақтау,601
Қарабас тауы,664
Шешенқара,575
Сарғалдақ,516

Ақтас

Бапы таулары.
951
Қарашоқы,527

Қумола,780

Жуантөбе, 636

Қызыладыр үстірті

Ақшағыл,684

Керегетас,888

Қызылтас
тауы,
732
Мыңшұңқыр үстірті

Селолар 1941 ж.
Ленин атындағы

Ақтөбе

Жастар
Жастерек

Ақ бұлақ

Жамшы

Октябрь атындағы

Аққұдық
Ақсу

Шелек

Орджоникидзе атындағы
Сталин атындағы

Ақжартас

Қарғалы
Қайрақты

Ұйымшыл
Шетшоқы

Айғыржал

Қатпар
Қызылтендік

Беталыс

Қызылту

Екпінді

Қызылөрксн

Еңбекшіл

Ақшоқы.655

Жамбыл
атындағы

Гүлденсін

Байшегір

Жаллақтау. 891

Егіндібұлақ
Жаңажұрт

Құрама

Шорвостенев

Ақбал шық үстірті
Қоңырбел,488
Жуантөбе5 506
Желадыр,470
Шонша тауы
Әулиешоқы
Кереңтас.626

Ақбауыр

Алғабас
Аюлы

Маркс атындағы

Қарасаз

Үлкенбұлақ

Қараласиыр, 1047
Бидайық үстірті
267

266

Сарыоба үстіріті

Шетжарық

Пайдаланылған деректер мен
әдебиеттер тізімі
I- Құжаттар (архив, статистика, жинақтар, т.б.)
1. Қазақстан Рсспубликасынын, Орталық мемлекеттік архиві: а)
Ф. 5; ә) Ф. 15; б) Ф. 30; в) Ф. 64; г) Ф. 110; ғ) Ф. 247; е) Ф.
347; ж) Ф. 374; з) Ф. 345; и) Ф. 1109.
2. Омбы облысының мемлекеттік архиві: а) Ф. 1; ә) Ф 2; б) Ф.З.
3. Семей облысының мемлекеттік архиві: а) Ф. 73; б) Ф. 72.
4. Қарағанды облысының мемлекеттік архиві: а) Ф. 5; ә) Ф. 18.
5. Жезқазған қалалық архиві: а) Ф. 271.
6. Справочник по административно-территориальному делению
Казахстана (авг. 1920 — дек. 1936)/Архивное управление
МВД КазССР. Алма-Ата, 1959.
7. Районы КазССР / Управление народно-хозяйственного учета
КазССР. Алма-Ата, 1941.
8. Казахстан за 50 лет. Стат. сборник. Алма-Ата, 1971.
9. Справочник по административно-территориальному делению
Карагандинской области КОГАрхив.
10. Сборник документов по земельному законодательству СССР
и РСФСР. 1917-1954. М., 1954.
11. Сборник законов СССР. М., 1928. № 24. С. 212.
12. Сборник указов РСФСР. 1919. С. 354.
13. Ведомости Всрховного Совета СССР. 1965. № 9 (1251).
14. Ведомости Верховного Совета КазССР. 1963. № 39; 1967. №
39; 1966. № 16, № 15; 1966. № 8.
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15. Сельское хозяйство Союза СССР в 1926-27 году по данным
налоговых сводок по единому сельхозналогу. М., 1928. С.
УП.
16. Постановление Бюро ВКП (б) о мероприятиях по выполнению решения декабрьского Пленума ЦК и ЦКК о скотозаготовках // Большевик Казахстана. 1931. № 1.
17. Основные показатели по Шетскому и Агадырскому району за
10 лет (1987-1997) / Районный отдел статистики. 1998.
18. КПСС в резолюциях и решениях съездов конференции и
пленумов ЦК. Т. 2.
19. XVI сьезд ВКП(б) / Стенографический отчет. М., 1930.
20. Материалы по подготовке к 60-летию Шетского района.
1988. № 1, № 2; № 3;
21. Пленум Казкрайкома. ВКП(б)
21. Материалы по киргизскому землепользованию. Семипалатинская обл. Каркаралинский уезд. Т. VI. СПб., 1905.
23. Свод материалов по киргизскому землепользованию. Таблицы бюджетов по типическим хозяйствам киргизского населения Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской областей.
Т. XIII. Вып. 1. СПб., 1906.
24. Ведомость о скотоводстве у населения Семипалатинской области за 1901 год.
25. Ведомость о числе населения Семипалатинской области по
вероисповеданиям за 1903 год.
26. Обзор Семипалатинской области за 1914 год.
27. Обзор Семипалатинской области за 1915 год.
28. Волости и населенные места 1893. Вып. 5. Семипалатинская
обл. СПб., 1895.
29. Записки Семипалатинского подотдела Зап.-Сиб. отд. Императорского Общества. 1907. Вып. III. № 497.
30. Список переселенческих участков, образованных и принятых
временными комиссиями в а) 1905; ә) 1906; б) 1910; в) 1911;
г) 1912; ғ) 1913; е) 1914.
31. Семипалатинская губерния, 1924-25. Обзор состояния основных областей экономической и социально-культурной жизни
губернии в 1924-1925 гг. по сравнению с предыдущими годами.
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32. Обзор за 1925-26 годы // Ежегодник Семипалатинской губернии. Семипалатинск, 1927.
33. Бюллетень Семипалатинского губернского Стат. Бюро №.
3. 1924. 15 ноября.
34. На путях к культурному хозяйству // Ежемесячный с/х.
журнал. №. 8-9.
35. Материалы по обследованию хозяйства и землепользования
киргиз Семипалатинской области: Повторное исследование
1910-11 // Под рук. Переллетчикова А.В. Т. 1-3. СПб., 1913.
36. Статистические сведения (из обзора за 1900 год). Семипалатинская обл.
37. Колхозы: Первый Всесоюзный сьезд с/х колхозников. М.,
1928.
38. Правда. 1930. 11.01.
39. Карта Центрального Казахстана. 1941
II. Тарихи деректер
40. Абылай хан (тарихи жырлар). Алматы, 1993.
41. Авеста. М., 1993.
42. Диваев Ә. Тарту. Алматы, 1992.
43. Бөкейханов Ә. Шығармалар. Алматы, 1994.
44. Боздағым. Алматы, 1990.
45. Әбілғазы. Түрік шежіресі. Алматы, 1991.
46. Геродот. История в девяти книгах. Алма-Ата, 1972.
47. Красовский М. Область Сибирских киргизов. Ч. 1-3. СПб.,
1868.
48. Казахский фольклор в собрании Г.Н.Потанина. Алма-Ата,
1972.
49. Қозы көрпеш-Баян сұлу. Алматы, 1985.
50. Қашқари М. Түбі бір түркі тілі (Диуани лұғат ат-түрік) Алматы, 1993.
51. Международные отношения в Центральной Азии. XVII-ХVІ1І
вв. Кн. 1. М„ 1989.
52. Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1.
Алма-Ата, 1960.
53. Радлов В.В. Алтын сандық. Алматы, 1993.
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54. Шаджарат ал-атрак // Сборник материалов, относящихся к
истории Золотой Орды. М„ 1941. Т. 2.
55. Рашид-ад-дин. Сборник летописtй. М-Л„ 1952. Т. I. Кн. 1.
56. Цинская империя и казахские ханства ХVІІІ-ХІХ вв. АлмаАта, 1988. Т. 1.
57. Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар. Алматы, 1979.
58. Валиханов Ч.Ч. Собр. соч: В 5 т. Алматы, 1985. Т. 4.
59. Өтеміш қажы. Шыңғыс-намс. Алматы, 1992.
60. Казахско-русские отношения в XV[-XVIII вв. Алматы, 1961.
61. Казахско-русские отношения в ХУІІІ-ХІХ вв. Алматы, 1964.
62. Қүрбанғали X. Тауарих хамса (Бес тарих). Алматы, 1992.
63. Көпей ұлы М-Ж. Қазақ шежіресі. Алматы, 1993.
64. Кастанье И.А. Надгробные сооружения киргизских степей.
Оренбург, 1911.
65. Құдайбсрдіұлы Ш. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі.
Орынбор, 1911.
66. Бабатайұлы Д. Қазаққа // Зарзаман. Алматы, 1993.
67. Шортанбай. Толғаулар. Айтыстар. Дастан. Алматы, 1996.
68. Қазақ қалай аштыққа ұшырады. Алматы, 1991.
III.

Зерттеулер

69. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории
Казахстана. XX в. Алматы, 1997.
70. Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. Караганда, 1997.
71. Әбдуов М.І. Шежіренің жанрлық сипаты. Қарағанды, 1998.
72. Моңғолдың құпия шежіресі. Өлгии, 1979.
73. Гафуров Б.Г. Таджики. М„ 1972.
74. Григорьев В.К. Разгром мелкобуржуазных контрреволюционеров в Казахстане. Алма-Ата, 1984.
75. Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. Алматы, 1960.
76. История Казахстана. Белые пятна. Алма-Ата, 1991.
77. История КазССР: В 5 т. Алма-Ата, 1979. Т. 3.
78. Крафт И.И. Положение об управлении в степных областях.
Оренбург, 1899.
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79. Коншин. Заметки о киргизских родах и султанах в Каркаралинском уезде // Памятная книга Семипалатинской области
на 1902.
80. Казахстан в эпоху феодализма (Вопросы этнополитической
истории). Алма-Ата, 1981.
81. Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алматы, 1992.
82. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 1985.
83. Маргулан А. X., Акишев К. А., Кадырбасв М.К., Оразбаев
М.М. Древняя культура Центрального Казахстана. АлмаАта, 1966.
84. Маргулан А.Х. Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1970.
85. История Казахстана: В 4 т . № 1. Алматы, 1996.
86. Мацкеевич Н.Н. Сравнительная длина кочевок казахского
населения Семипалатинской губернии / / Записки Семипалатинского отдела. Общества изучения Казахстана. Семипалатинск, 1929. Т. I. Вып. XVIII.
87. Омари Ж. Бұқар жырау: он екі тарих. Қарағанды, 1994.
88. Көпеев М-Ж. Екі томдық. 2-т. Алматы, 1992.
89. Смаилов Ж.Е. Памятники археологии западной Сары-Арки
Балхаш, 1997.
90. Шаймұқанов Д.А., Шаймұқанова С.Д. Карлаг. Алматы,
1997.
91. Щевцов С.П. Природа и быт Казахстана // Казахстанское
хозяйство и его естественно исторические и бытовые условия.
92. Шанин Т. Крестьянский двор в России / / Великий незнакомец. М., 1925.
93. Артықбаев Ж.О. Қоғам және этнос. XVIII ғ. Қарағанды, 1995.
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