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АЛҒЫ СӨЗ
Түркияда тұратын қазақтардын ұзақ-салқар көш тарихына назар
ауларғанда, бұл көштің қазақтың еркіндік жолындағы теңдессіз ерлігі
екенін көреміз. Олар еркіндік үшін адам сенгісіз қандай да бір ауыр
қиыншылықтардың алдарына шығатынын біле тұра іркілместен
жолға шыққан. 1930 жылдарың екінші жартысында басталып, 1952
жылы Түркияда аяқталған осы көш туралы естеліктер мен зерттеулер
көп емес. Бұл салада біраз кітап және мақалалар жарық көргенімен
олқылықтар да баршылық.
Біз осы кемшіліктердің орнын бір тамшы да болса толтырайық
деген мақсатпен ауызша тарих үлгісімен зерттеулер жүргізіп
Ыстамбұл Зейтінбұрын ауданында тұратын, көштің басы қасында
болған 92 жастағы Қожан уәзір ақсақаладың үйіне барып, естеліктерін
өз аузынан жазып алған едік; ақсақал көп ұзамай, 2007 жылы
дүниеден озды. Біз дәл уақтында барып ол кісінің білгендерін жазып
алып қалған екенбіз. Ол бізге: қазақтың Түркияға көш тарихы және
көштен бұрынғы саяси жағдайы, тұрмыс тіршілігі туралы баға жетпес
мәліметтер берді.
Ауызша тарих тарих ғылымына екінші дүниежүзілік соғыстан
кейін ене бастады. Оның жазба деректерге сүйенген тарих
зерттеулеріне қарағанда өзіндік зерттеу методикасы бар. Бұл батыстық
елдерде дамып келе жатқанымен түркі-мұсылман елдерде кенже
қалып отыр. Жазба әдебиетіне қарағанда, ауыз әдебиетіне ежелден
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анағұрлым бай түркі халықтарына ауызша тарих қажет және көбірек
ұтымды болмақ. Өйткені түркі халықтарында осы ауызша тарих айту
дәстүрі жалғасып келеді. Қарапайым еңбек адамынан бастап саясат
немесе мемлекет қайраткеріне дейінгі әр денгейінде, естелік жазуға
бейім емес. Көп адам өмірде көрген түйгендерімен бұл дүниемен
қоштасып кетуде. Ауызша тарих саласында зерттеулерімен танымал
П.Томпсон өзінің әйгілі “Өтмістің дауысы” атты еңбегінде “Ауызша
деректер арқылы қайтадан пайдалануға болатын өтмістің ең алыс
нүктелері күн өткен сайын пайда болған ажалдармен аяусыз түрде
құрып кетуде” дейді1. Бұл сөздер Батыс елдеріне қарағанда түркі
елдерінде он есе шындықты бейнелеуде.
Мәселен белгілі тарихшы Мәмбет Қойгелді қазақ халқының
ауызша тарихтың қандай зор мәні болғанын мына сөздермен нақты
ортаға салуда: “Қазақ - өте бай тарих айту дәстүрі бар сл. Көшпелі
өмір салты басымдык алган коғамда тарих айту дәстүрі белгілі
дәрежеде отырыкшы елдердегі мүрагат пен кітапхана міндетін
атқарды. Халыктың рухани күндылықтары ұрпактан-үрпаққа осы
негізде және арнада жетіп, үласып отырды. Бүл дәстүр кеңестік
кезеңде біршама кідіріске үшыраганы бар.”2
Өкінішке орай қазақ тарихшылары Кеңестік тоталитарлық
жүйе кезінде осы бай тарих айту дәстүріне тиісті мән беріп дамыта
алмады. Саяси қысымының үдей түсуі салдарынан ХХ ғасырдың
50-ші жылдарының аяғы мен 70 жылдардың басында кеңестік
методологияға сәйкес келетін зерттеулерге баса назар аударылып,
ұлттық тарихи білімнің даму ерекшеліктерін, қазақ халқының ауызша
тарих айту дәстүрін ден қоя зерттеуге мүмкіндік болмады.3
Тәуелсіздік кезеңінде біз ауызша тарих зерттеулерінін санын
көбейтіп оның методикасын дамытуға тиістіміз. Осы орайда ауызша
тарих архивтері аса қажет. Мұндай архивтер АҚШ-та 1960 жылдардан
ашыла бастаған. Сандық технологияның дамуымен қазір мұндай бір
сыпыра архивтер интернет арқылы зерттеушілердің пайдалануына да
ашылған. Түркияда ауызша тарих архиві алғаш рет 2002 жылы Тарих
қорының “Тарихқа мың тірі қуәгер” атты жобамен басталған.4
1 Thompson P. Geçmişin Sesi Sözel Tarih. – İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999. 232-бет.
2 Қойгелді М. Айтылған тарих. – Алматы: Дәстүр Баспасы, 2015. - 4-бет.
3 Махат Д. Ұлт тарихын зерттеуде ауызша тарих деректерін пайдалану: Методологиялық
мәселелер // Махат Д. Тәуелсіз тарихы таным. – Алматы: Орхон баспаүйі. 2014. – 13-бет.
4 Danacıoğlu E. Geçmişin Sesleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz. – İstanbul: Tarih
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Қазақстан ауызша тарихпен айналысудың алғашкы кадамы 2005
жылы Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих жэне этнология институтының
директоры профессор М.Қойгелдиевтің және белгілі әдебиетші
Мекемтас Мырзахметов. генерал Бакытжан Ертаев, Румынияның
Казакстандағы елшісі Василе Соаре, акын Аян Нысаналин, Тараздык
еңбек ардагері Тілеукул Мамышев сиякты белгілі кісілердің
катынасуымен Бәйдібек ауданы, Қошкарата ауылында өткен “Мәдени
мура: халыктың тарих айту, сакгау дэстүрі жэне оны жанғырту
жолдары” деп аталатын ғылыми-практикалық конференциядан бастау
алады. Конференция түкпірдегі дәстүрлі казак ауылында өткізілген
жаңа форматтагы жиын болған. Оның материалдары жинак түрінде
баспадан жарык көргең.5 Бірақ ауызша тарих архиві әлі Қазақстанда
ашылмаған көрінеді. Бұл мәселенін тез арада қолға алу керектігіне
меңзеген профессор М.Қойгелді былай дейді: “ХХ гасыр тарихын
зерттеуде ортамызда жүрген тарихи окига куәгерлерінен сүхбат,
жанды-дыбысты естеліктер, күнделіктер жинау аса кажет іс. Бүл
біздің еліміздің еткен өмірін сомдайтын және жадта мәнгі сактауга
кемектесетін үлкен мүмкіндік. Сол себепті, тарих койнауындағы
окиға кәуегерлерінен - карттар дауысы мсн бейнесінен түратын
“тарихи мүраларымызды” жинап. материалдарды (аудио-видео
жазбаларын) мүрағаттау ісіне кіріскеніміз жөн.”6
Ауызша тарих зерттеулері тарих ғылымында батыста шыққан
жаңа бір тәсіл екенін жоғарыда айттық. Ол Түркия және Қазақстанда
2000- жылдардан бастап мән беріліп маңызды түрде белгілі ғалымдар
тарапынан іске асырылып келе жатқаны байқалады. Осы орайда
осы зерттеу түрінің шыққан жері АҚШ-та “oral history” деп аталған
осы тарих саласының атының Қазақстанда талас-тартыстарға арқау
болғаны да байқалады. Бір қатар ғалымдар мұны қазақ тілінде “ауызша
тарих” деп алса, профессор Қойгелді сынды басқа тарихшылар, оған
“аузыша тарих” дегеннін бұл тарих түрін нақты қамтымайтынын,
сондықтан “айтылған тарих” дегеннің дұрыс болатынына көрсетеді.7
Осы орайда біз де пікірімізді айтар болсақ, “ауызша тарих” деп
атау орынды дер едік. Өйткені біріншіден етістіктен жасалған жаңа
есімдер тілде құлаққа онша жағымды естілмейді. “Айту” етістігінен
“айтылған” деген жаңа бір есім жасалған. “Айтылған”нан гөрі
Vakfı Yurt Yayınları, 2001. - 142-145-бет.
5 Қойгелді, 101-бет.
6 Қойгелді, 108-бет.
7 Қойгелді, 21-22-беттер.
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“ауызша” тілге жарасымды. Екіншіден ағылшын тіліндегі “oral history”
дегеннің қазақ тіліндегі дәл аудармасы “ауызша тарих” болып келеді.
“Орал” ауызға қатысты деген ұғымды білдіреді. Түріктер болса мұны
басқаша алған. Олар “sözel tarih” немесе “sözlü tarih” деп аударған.
Яғни “сөзше тарих” немесе “сөзді тарих” деп сөзге қатысты тарих деп
алған. Түріктер неге “ауызша тарих” орнына “сөзше тарих”ты алып
отыр десек, мұндай термин олардың тілдік логикасына сай келмейтін
сыяқты. Мұны әдебиеттен көре аламыз. Әдебиеттің жалпы екі түрі
болады. Оны қазақшада “жазба әдебиет” және “ауызша әдебиет”
дейміз. Ағылшын тілінде де солай “written literature” және “oral literature”. Ал түріктерде болса ол “yazılı edebiyat” және “sözlü edebiyat”,
яғни “жазбаша әдебиет” және “сөзше әдебиет” деп айтылады. Міне
осы жерде “сөзше әдебиет” тарихқа да кірген. Сөйтіп олар “ауызша
тарих” деп емес, “сөзше тарих” деп алған. Демек тарих пен әдебиет
арасында сабақтастық бар. Олай болса, біз егер “oral literature” дегенге
“айтылған әдебиет” демей “ауызша әдебиет” деген болсақ, онда мұны
жалғастырып “ауызша тарих” дегеніміз де орынды сыяқты.
Ғаламтор және мултимедия технологиясының дамуымен ауызша
тарих зерттеулері әлемде кең тарауда. Біз де осы зерттеуімізге арқау
болған Қожан ақсақалдың 4 сағаттан асқан дауысын және оның мәтінің
Қазақстанда ашылған ауызша тарих архивіне табыс етуге дайынбыз.
Бұл дауыстың тарихшылардан басқа, Түркия қазақтарының тілін,
әсіресе олардың тіліндегі фонетикалық өзгерістерді зерттеушілерге
пайдалы құрал бола біледі.
Түркия қазақтарының аталары 1930 жылдардан кейін Шығыс
Түркістандағы Қытай губернаторларының саяси қысымы мен
қудалаулары салдарынан жалпы алғанда екі дүркін үдере көшті.
Қожан қажы осы екі көштің біріншісінде болған.
Бірінші көш – Елісхан және Зайып батырлардың жетекшілігінде
1938 жылы басталды. Арттарынан үдере қуған қытай әскерлерімен
шайқасып, Тибет, Гималайды асып, 1941 жылы Үндістанға жеткен.
Екінші көш – бұдан он жылдан соң Мау Зыдұңның төңкерісінен
кейін қозғалған. Бұл көшке Қалибек әкім, Сұлтан Шәріп Зуқаұлы,
Құсайын Тәйжі, Дәлелхан Жаналтай, Нұрғожай Батыр сынды
жетекшілер басшылық жасады. Бұлар 1951 жылы Кәшмір қаласына
келіп орналасты.
Осы екі көш бір мезгілде Түркияға қоныс аударды. Бірінші
көштегілер Үндістан – Пәкістанда жүрген кезде “Шығыс Түркістан
Қазақ босқындар қоғамын” құрып, соның атынан Түркияға қоныс
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аударуға өтініш хат берген еді. Осы топ 1951 жылы Кәшмірге келген
екінші көштің жетекшілерінің де Түркияға өтініш хат берулерін
қамтамасыз етті. Олардың өтініш хаттарын Анқара үкіметі 1952
жылдың наурыз айында қабылдады. Сөйтіп, 10 жылдан кейін
қозғалған екінші көш алдыңғысына Кәшмірде ілесіп, екеуі бірге
Түркияға жетті. Қазақтардың Үндістан мен Пәкстаннан Түркияға
топ-топ болып жасаған көші 1952 жылдан 1954 жылға дейін созылды.
Олардың жалпы саны – 2 мыңға тарта адам еді.
Түркия қазақтарының көш тарихы туралы зерттеулер әлі
мардымсыз. Дейтұрғанмен бұл салада біраз жұмыстар істеліп кітаптар
жарыққа шықты. Бұлардың маңыздыларын атап өтер болсақ:
Түркиядағы қазақтар туралы алғашқы зерттеу, Анқара
университетінің ғылыми қызметкері Сағдат Шағатайдың тарапынан
жасалды. Сағдат ханым, 1952 жылдың қазан айында Кәшмірден бір
топ қазақтың Түркияға келіп Ыстамбұлда босқындарға арналған
үйлерге орналасқанын естиді. Келесі жылы ақпан айында Анқарадан
Ыстамбұлға келіп Хұсайын Тәйжі жетеклігіндегі қазақтармен
танысады.
Тіл-әдебиет зерттеушісі Сағдат Ханым олардың көш тарихынан
гөрі, ауыз әдебиетіне көбірек көңіл бөлді. Олардан жар-жар, мақалмәтел, жұмбақтар секілді ауыз әдебиеті үлгілерін жазып алды. Ол
осы жыйнағандарын ол, 1961 жылы “Қазақша мәтіндер” деген атпен
кітап қып жариялады.8 Кітаптың алғы сөзінде автор, Хұсайын Тәйжі
жетекшілігіндегі қазақтардың көш тарихынан да қысқаша түсінік
берген. Сағдат Ханымның алғашқы зерттеуші болып қазақтарға
көңіл бөлуі тектен тек емес еді. Ол, қазақтың бір туар мемлекет
қайреткерлерінен Мұстафа Шоқайдың жақын жолдасы Тахир
Шағатайдың зайыбы және Татарлардың Шоқаймен замандас саяси
қайраткерлерінің бірі Ғаяз Исхакидің қызы еді.
Осы кезеңде Түркиядағы қазақтарға көңіл бөлген екінші
зерттеуші ағылшын журналисті Лияс Годфрей болатын. Ол 1954
жылы қазақтардың көш жетекшілерінен Қайсары қаласындағы
Хұсайын Тәйжі, Маниса қаласындағы Қалибек Әкім және Ыстамбұл
қаласындағы Сұлтан Шәріппен кездесіп әңгімелесті. Лияс 1956
жылы Лондонда “Қазақ босуы” деген атпен жарық көрген кітабында
Шығыс Түркістан қазақтары жайында жалпы мәлімет бере келе Бөке

8 Çağatay S. Kazakça Metinler. - Ankara, 1961.
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Батыр мен Оспан Батырдың іс-қыймылдары туралы әңгімелейді.9
Қазақтардың Түркияға жасалған көші, әсіресе Қалибек Әкім туралы
көбірек мәлімет береді. Бұл кітап 1977 жылы “Көш” деген атпен түрік
тіліне аударылып басылды.
Түркия қазақтары арасынан шыққан алғашқы зерттеуші Хасен
Оралтай болды. Ол әкесі Қалибектің көші туралы кең көлемде
әңгімелеген кітабын 1961-жылы Азаттық жолында Шығыс
Түркістан қазақтары деген атпен жариялады.10 Оспан Батыр мен
Шығыс Түркістан уақытша үкіметінде қаржы министірі болған
Жанымхан Тілеубайұлы туралы да мәлімет берген кітабының екінші
басылымы Қазақ түріктері деген атпен 1976 жылы шықты.
Осыдан бір жылдан соң атап айтқанда, 1977 жылы “Алтайларда
қанды күндер” деген атпен Хызырбек Ғайратолланың кітабы жарық
көрді.11 Белгілі ұйгыр жетекші Иса Юсұф Алптекіннің басқаруындағы
Шығыс Түркістан Босқындар Қоғамының басылымдары арасында
шыққан кітап Алтайдан Анатолыға жасалған көштін ішінде
болғандардың естеліктеріне негізделген. Аталған қоғамда осы орайда,
біздің осы кітапқа арқау болып отырған Қожан уәзір ақсақалдың
төрағалығында бір комитет құрылған. Осы комитеттің мүшелері үй
үйді аралап көшке қатысқандардың естеліктерін жинаған. Кітап осы
естеліктердің негізінде жазылып шықты.
Түркиялық қазақтар арасынан шыққан маңызды зерттеушілердің
бірі ретінде Халифа Алтайды атауға әбден болады. Оның алғашқы
шағын еңбегі 1977 жылы “Қазақтар туралы шежіре” деген атпен
Ыстамбұлда жарық көрді.12 Осы кітапшада Түркия қазақтарының
іргелі отбасыларының 15-16 атаға дейінгі шежірелері тарқатылып
көрсетілген.
Халифа Алтайдың Түркия қазақтарының көш тарихына қатысты
екінші кітабы 1980 жылы “Естеліктерім” деген атпен қазақша
жарияланды.13 Өлеңмен жазылған кітапта Алтай, бала күнінен
бастап басынан кешкен уақиғаларды ортаға салған. Түркияда латын
әріптерімен қазақша жазылған тұңғыш кітап болып табылатын бұл
еңбегінде Алтай, қазақтардың әсіресе Үндістан және Пәкістандағы
өмірлері туралы құнды мәліметтер береді.
9 Godfrey L. The Kazak Exodus. - London, 1956.
10 Oraltay H. Hürriyet Yolundaki Doğu Türkistan Kazak Türkleri. - İstanbul, 1961.
11 Gayretullah H. Altaylarda Kanlı Günler. - İstanbul, 1977.
12 Altay H. Kazak Türklerine Ait Şecere. - İstanbul, 1977.
13 Altay H. Estelikterim. - İstanbul 1980.
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Халифа Алтайдың үшінші және ең қомақты еңбегі “Атажұрттан
Анатолыға” деген атпен 1981 жылы Түркия Мәдениет Министрлігі
басылымдары арасында жарық көрді.14 1999 жылы екінші басылымы
жарық көрген кітапта қазақтардың көш тарихына қоса салт-дәстүр
және мәдениеті туралы мәлімет беріледі. Бұл еңбек 1995 жылы
қазақшаға аударылып Алматыда “Алтайдан ауған ел” атымен
ықшамдалып жарық көрді.
Түркия қазақтарының тарихы туралы алғашқы ғылыми зерттеу
Швециялық ғалым Ингвар Сванберг тарапынан жүргізілді. 1979-1986
жылдары арасында Түркия қазақтары арасында зерттеулер жасаған
ол, диссертациялық еңбегін 1989 жылы Уппсалада “Түркиядағы
қазақ босқындар” атымен жариялады.15 Ағылшын тіліндегі кітабында
Сванберг Түркия қазақтары жайында жан жақты мәлімет берген.
Түркиялық қазақтар жайында докторлық диссертациялық еңбек
жазған екінші Еуропалық зерттеуші, неміс ғалымы Марк Киршнер
болды. Ол, қазақтардың тілдік ерекшеліктерін докторлық диссертация
аясында зерттеп 1992 жылы жарыққа шығарған екі томдық еңбегі
“Қазақшанын фонологиясы Ыстамбұлдағы қазақ босқындарынан
жазып алынған әңгімелер туралы зерттеулер” деп аталады.16
1990- жылдардың соңында атамекен Қазақстанда Түркия
қазақтары туралы нақты мәліметтердің болмауы, белгілі жазушы
және журналист Хасен Оралтайдың естеліктерін қазақша жазуға
себеп болған көрінеді. Оның 1999- жылы Ыстамбұлда жарық көрген
еңбегі Елім-айлап өткен өмір деп аталады.17 Оралтай балалық
шағынан бастап көрген білгендерін жазумен қатар, қазақтардың көш
тарихынан, әсіресе әкесі Қалибектің төңірегінде өткен уақиғаларға
және Азаттық радйосы туралы көбірек мәлімет беруде.
Түркия қазақтарының тарихына қатысты кітаптар арасында 2000
жылы Алматыда Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы жариялаған
екінші көштің жетекшілерінен Дәлелхан Жаналтай ақсақалдың
“Қилы заман, қиын күндер” атты естелігі болып табылады.18 Ол кітап
Жаналтай ақсақалдың балалық шағынан басталып Түркияда 1990
14 Altay. H. Anayurttan Anadolu’ya. - Ankara, 1981.
15 Svanberg I. Kazak Refugees in Turkey, A Study of Cultural Persistence and Social Change. - Uppsala 1989.
16 Kirchner M. Phonologie des Kasachischen, Untersuchung Anhand von Sprachaufnahmen
aus der Kasachischen Exilgruppe in İstanbul. II Band. - Wiesbaden, 1992.
17 Оралтай Х. Елім-айлап өткен өмір. - Ыстамбұл, 1999.
18 Жаналтай Д. Қилы заман, қиын күндер. - Алматы, 2000.
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жылдарға дейін көрген білгендерін қамтиды.
Түркия қазақтарының әрі бірінші, әрі екінші көшін қамтыған
қомақты бір мақала біздің қаламымыздан 1997 жылы Егемен
Қазақстан газетінде үш санында “Алтайдан Анатолияға азап кешу”
деген атпен жарық көрді.19
Түркия қазақтары туралы тағы бір маңызды кітап Нұрғожай
Батырдың естеліктері болып табылады. Осы естеліктердің түрік
тіліндегі нұсқасы Мимар Синан Университетінің профессоры
Гүльчин Чандарлыоғлының 1974 жылы Ыстамбұлда Нұрғожай
Батырмен кездесулерінде алған мәліметтеріне негізделіп 2006 жылы
“Бостандық жолы Нұрғожай Батырдың естеліктерімен Оспан
Батыр” деген атпен жарияланған.20 Оспан Батырмен етене жақын
жолдас болған Нұрғожай Батыр сол кездегі саяси уақиғалар туралы
құнды мәліметтер берген.
Естеліктердің қазақша нұсқасы 1984 жылы қаңтар айында
Нұрғожай батырдың үйінде төте жазумен жазылған. Оны Шынжаңнан
Түркиядағы туыстарына қыдырып келген Сұлтан Оспанұлы жазған.
Біз оның ғылыми түсініктемесін бере отырып 2008 жылы Алматыдан
“Азаттықтың өшпес рухы Нұрғожай батырдың естеліктері және
Оспан батыр” деген атпен шығардық.21 Бұл еңбекте Оспан батыр
туралы бұрынды соңды ешбір жерде жарық көрмеген тың деректер
орын алуда.
Түркия қазақтарының екінші көшіне қатысты қысқа бір естелік
белгілі ғалым, профессор Тұрсын Жұртбай шығарған “Қазақтың ұлт
азаттық көтерілісі” атты кітапта 2007 жылы жарық көрді. Ол Әтейхан
Білгіннің “Жадымдағылар (Естелік орнына)” атты естеліктері.22
Осы кітапқа еніп отырған абақ керейдің базарқұл руынан шыққан
Қожан уәзір ақсақалдан жазып алған естеліктер Түркия қазақтарының
бірінші көші туралы құнды мәліметтер береді. Өйткені сол көштің бел
ортасында жүрген және кей кездерде оған жетекшілік еткен Қожан
уәзір ақсақал бізге жадында таң қаларлықтай жан жақты сақталған
19 Қара Ә, “Алтайдан Анатолияға азап кешу” // Егемен Қазақстан, 1996 жылы, 12-13,
15 Қазан.
20 Çandarlıoğlu G. Özgürlük Yolu Nurgocay Batur’un Anılarıyla Osman Batur. - İstanbul:
Doğu Kütüphanesi, 2006.
21 Қара Ә. Азаттықтың өшпес рухы Нұрғожай батырдың естеліктері және Оспан
батыр. - Алматы: Сардар Баспасы, 2008.
22 Білгін Ә. Жадымдағылар (Естелік орнына) // Жұртбай Т. Қазақтың ұлт азаттық
көтерілісі. Астана: Астана Полиграфия, 2009. - 197-208-беттер.
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мәліметтерді айтып берді. Атасы азаң шақырып қойған аты Абдолла
болған. Ақсақалды Түркия қазақтары атын атамай құрметтеп “Қожан
қажы” немесе “Қожан уәзір” деп атаған. “Уәзір” аталуы қазақтардың
1941 жылы Тибеттен Үндістанға өту кезінде қол қойылған хаттамамен
тығыз байланысты.
Үнді шекара комендантының Үнді топырағына енгізуге
байланысты жасайтын ресми хаттамасына, ереже бойынша, ел иелері
қатысып қол қоюлары керек екен. Соған орай екі патша, 12 уәзір деген
атақ пайда болды. Шеқара қолбасшысы хаттама дайындау барысында
ел жетекшілерінің мансаптарын сұрайды. Сонда қазақтар Елісхан
мен Оспан атында екі тәйжілері, шаңия мен залың атақтарында
ауыл жетекшілері болғанын айтады. Бірақ үндістандық қолбасшы
бұрын соңды естіп көрмеген осы мансап аттарын түсінбейді. Тілмаш
болмағандықтан қазақтар да олардың Мәнжу үкіметінің кезінде
қазақтарға берген аймақ және ауыл дәрежелі мансап аттарының
екенін ұқтыра алмайды. Ақырында, бір қазақ тәйжі болған Елісхан
мен Оспанның — «патша», шаңия, залың болғандардың «уәзір»
екенін айтады. Сөйтіп хаттамаға (протоколға) Елісхан мен Оспан
патша, шаңия, залыңдар «уәзір» ретінде түседі. Уәзір аталған 12
адамның ішінде Қожан ақсақал да болады. Сөйтіп Қожан ақсақал
өмірінің соңына дейін “уәзір” аталып кетті. Халық одан басқа 11
адамға Түркияда уәзір демеген.
Өйткені Қожан ақсақал байсалды да ел қамын ойлайтын ақылды
кісі болды. Оның халық арасындағы жанжалдарды шешетін, әділ
билік айтатыны да бар еді. Қожан және басқа ақсақалдардың араша
түсуі, әділ билік айтулары себепті Түркия қазақтары сотқа жүгінбеген.
Міне, Қожан ақсақалдың осындай беделді адам болып, орнықты
сөйлеуі, көштің басы қасында болуы бізді 2004 жылы оның естеліктерін
жазып қалуға түрткі болды. Үйі Ыстамбұлдың Зейтінбұрын ауданында
бізге өте жақын еді. Арамызда бір-екі көше ғана бар еді. 2004 жылдың
29, 30, 31 шілде және 2 тамыз күндері төрт күн барып дауысын
жазып алдым. Әңгімелесуіміз ақсақалдың қонақ қабылдайтын үлкен
бөлмесінде оның зайыбы Ықиза апамыздың қатысуымен болып
отырды. Бұл мен үшін өте тиімді болды. Өйткені ақсақал 92 жаста
болғандықтан әңгімесінде ұмытып бара жатқан тұстарда, “ана жерде
бір кісі сөйтіп еді ғой, оны айтбадыңыз ғой” немесе “Елісханды
Секей шаңияның құтқарған жерін де айтсаңызшы” дейтін. Сонда
ақсақал “иә, иә ұмытып бара жатыр екенмін” деп сол ұмытқан
жерлерді толық айтып береді. Сонда байқағаным, апамыз ақсақалдың
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жанында әңгімесін ести-ести барлығын жаттап алған екен. Бәрін
біледі. Соларды қайта қайта тыңдағаннан да жалықпайтын көрінді.
Міне өмірлік жар деген осы болса керек.
Біздің ақасақалдың дауысын жазып алатын уақытта қол
телефондары бүгінгідей дамымаған еді. Қазір олардың барлығында
сандық дауыс жазу мүмкіндіктері бар. Одан бұрын алақандай төрт
бұрыш кассеталарға дауыс жазатын магнетофондар кең көлемді
қолданылатын. Сұхпат жазуға қолайлы сандық жазу аппараттары
жаңа шығып жатқан кез болатын. Біз кассетадан гөрі дауыс жазу
сапасы жоғары болуы, компютерде сақталу мүмкіншілігі және
дауысты жазып алғаннан кейін дауысты мәтінге түсіру қолайлы
болуы себептерінен Cenix сандық жазу аппаратын сатып алдық.
Сонымен бірге жазып отырғанда, дауыстың көбірек сапалы болуы
және ақсақалдың көз алдында жазу апаратын ұстап алаңдатпау үшін
жағаға тағатын микрофонды да қолдандық.
Ақсақал бір күн жазып ертеңіне әңгімені жалғастырған уақытта,
кейде өткен күні айтқан кей бір әңгімелерін қайталады. Сонда бұл
әңгіменің бұрын айтылғанын айтып әңгімені арнасына түсіріп
отырдық. Кейде әңгіме арасында ұмытылған жағдайлар, оқиғалар,
тарихи тұлғалар болса, сұрақ сала отырып ол туралы мәліметтерді
айтуына күш жұмсадық.
Төрт күнде жазған дауыстардын, ішінде менің қойған
сұрақтарым да бар, барлығын мәтінге түсірдік. Жалпы А4 қағаз
форматымен 134 бет және 41.660 сөз болды. Осы мәтінмен жұмыс
барысында қайталанған сөздерді, қайталанған әңгімелерді және
біздің қойған сұрақтарды алып тастадық. Оқырманның мәтінде оңай
оқуы үшін сөйлемдердің мазмұнын өзгертпестен түрікше араласқан
сөздердің орнына қазақшасын және сөйлемдерді бірбіріне жалғау
үшін некен саяқ та болса жалғаушы сөздер қостық. Бірақ ақсақалдың
айтқандарының мазмұны еш өзгермеді. Және оның ауыз екі әңгіме
айту мәнерін сақтауға мән бердік. Сонда ақсақалдың айтқандары А4
қағаз форматымен 78 бетке және 26.968 сөзге азайды.
Қожан ақсақал әңгіме айтуға жаттығып алған кісі екен. Әңгімені
майын тамызып айтады. Ол кісінің сөйлеу мәнерінен қазақтың ауыз екі
әңгіме айту үрдісін көруге болады. Сонымен қатар тарихи тұрғыдан
бұрын соңды зерттеулерде орын алмаған кейбір мәліметтерді де
тілге тиек етті. Ол бізге Шығыс Түркістан қазақтарының Қасым
батыр, ғұлама Жақия молда және Шәріпхан төре сынды алда келген
тұлғалары туралы кейбір құнды мәліметтерді атап өтті.
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Сонымен қатар оның әңгімелерінен ХХ ғасырдың алғашқы
ширегінде Алтай, Баркөл, Ұрімші сынды қалалардағы қазақтардың
шаруашылық, саяси, мәдени және діни өмірі туралы мәліметтерді
көруге болады. Түркия қазақтарының көш тарихын зерттеген
кітаптарда кездесе бермейтін, қуаныш, күйзеліс, сағыныш сынды
адами жағдайлар, ауызша тарихтың ғылыми еңбек пен адамның ішкі
дүниесін сыртқа шығаратын роман арасындағы ерекшелігіне сай
нақты көрініс табқан. Бұл әрине жазба тарихқа қарағанда ауызша
тарихтың артықшылығы.
Бұл еңбекті жазу барысында рухани қолдау көрсеткен, кейбір
фотоларды тауып берген Қожан уәзір ақсақалдың ұлы Әбдірахман
Сауаш және қызы Қадиша Шахинге алғысымды айтамын. Жазып
алған дауыстарды қағазға түсіруде көмектескен Егей ұниверситетінің
докторанты Тұратбек Мантаевқа, еңбекті қол жазба кезінде оқып пікір
білдірген ғалымдар Тұрсынхан Зәкенұлына, Данагүл Махатқа және
Ерлан Сайлаубайға алғыс айтамын. Кітаптың Еуразия ұниверситетінің
жанындағы Отырар кітапханасы зерттеу орталығы директоры, ғалым
Тұрсын Жұртбайға және қол жазбаны толық оқып шыққаннан кейін
пікір жазумен қатар пайдалы ұсыныстар да берген орынбасары
Данагүл Махатқа алғысым шексіз.
Әбдіуақап Қара
Мимар Синан Көркем Өнер Университетінің
профессоры, тарих ғылымының докторы
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ПІКІРЛЕР

ТҮРКИЯ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ КӨШІ ТУРАЛЫ ТЫҢ
ДЕРЕК
ХХ ғасыр – әлем қазақтары тарихындағы қарама-қайшылыққа
толы күрделі кезең. Әсіресе, ХХ ғасырдың 1920-1930 жылдарындағы
сталиндік ұжымдастыру салдарынан, ашаршылыққа ұшырап, 1,5
миллион қазақ өздерінің байырғы атамекенін тастап, босып кетуге
мәжбүр болса, шекаралас Қытай еліндегі қандастарымыз да қиынқыстау кезеңді бастарынан өткеріп жатқан еді. Алайда, Қытайдағы
қазақтар туралы деректер, қоғамдық тарихын зерттеген еңбектер
бізге белгісіз болып келді. Бұрынғы КСРО-да қытай тарихынан
зерттеулер жазылғанымен, Қытай қазақтары тарихы назардан тыс
қалды. Қытайдағы аз ұлттардың ұлт-азаттық қозғалысы, қоғамдық
тарихы туралы зерттеулер ХХ ғасырдың 80 жылдарынан басталып,
көпшілік газет-журналдарда, жекелеген авторлардың зерттеулерінде,
естеліктерде жарық көре бастады.
Тарих ғылымдарының докторы, профессор Әбдіуақап Қара
мырзаның оқырманға ұсынып отырған жаңа еңбегі – Шығыс
Түркістаннан басталып, Тибет, Гималай, Үндістан, Пәкістан асып
Түркияға келіп тұрақтаған қазақ көші туралы. Қазақтың ауызша
тарих айту дәстүрі қайта жаңғырған – бұл деректі, осы көшті көзімен
көрген, сол көшен бірге Түркияға келіп, 2007 жылға дейін Ыстамбұл
қаласының Зейтінбұрын ауданында тұрған Қожан уәзір Секейұлының
аузынан 2004 жылдың 29 шілдесі мен 2 тамызы аралығында таспаға
жазып алған.
Ғалым сұрақ-жауап әдісі арқылы Қожан уәзір Секейұлынан:
Қытай қазақтарының тұрмыс-тіршілігі, өмір-салты, ауыр тағдыры,
ауа көшуі, жат жерлерге барып қоныстануы, көш бастаған батырлар,
қарапайым халық, өздері келіп қонған аймақтардың халқы, табиғаты,
жер-суы, қоғамдық-саяси өмірі және тағы басқа да мәліметтер алған.
Кейін өзінің таспаға жазып алған деректерін қағазға түсіріп, жүйелеп,
түсініктер беріп, ауызша тарих деректерінің пайда болуы, зерттеу
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методологиясы мен методикасы жөніндегі әлем ғалымдарының және
қазақтың ауызша тарих айту дәстүрі туралы пайымдауларын қоса
ұсынған.
Ғалым өзінің «Алғы сөзінде»: «Төрт күнде жазған дауыстардың,
менің қойған сұрақтарым да ішінде, барлығын мәтінге түсірдік.
Жалпы А4 қағаз форматымен 134 бет және 41.660 сөз болды. Осы
мәтінмен жұмыс барысында қайталанған сөздерді, қайталанған
әңгімелерді және біздің қойған сұрақтарды алып тастадық.
Оқырманның мәтінде оңай оқуы үшін сөйлемдердің мазмұнын
өзгертпестен түрікше араласқан сөздердің орнына қазақшасын және
сөйлемдерді бір-біріне жалғау үшін некен саяқ та болса жалғаушы
сөздер қостық. Бірақ ақсақалдың айтқандарының мазмұны еш
өзгермеді. Және оның ауыз екі әңгіме айту мәнерін сақтауға мән
бердік. Сонда ақсақалдың айтқандары А4 қағаз форматымен
78 бетке және 26.968 сөзге азайды» – деп жазады. Алмағайып
замандардағы үркінді өз көзімен көрген, басы-қасында болған,
Түркияға қазақтардың келіп қоныстану тарихынан хабардар, көзі
қарақты, көкірегі ояу адамды табу, ауызша деректі алуға дайындық,
оны таспаға жазып алу, қағазға түсіру, өңдеу, жүйелендіру, бұл – үлкен
жұмыс. Ғалымның тақырыпқа ішкі үлкен дайындығы байқалады,
мәселеге қатысты еңбектерді жүйелеп, тарихи-салыстырмалы талдау
жасауы, тарихнамалық деректерді объективті, ақиқат тұрғысынан
қарастыруы, ауызша деректерді жүйелеу, айналымға шығару әдістері
үйлесімді қолданыс тапқан. Мәселеге қатысты маңызды еңбектердің
«Библиографиялық» көрсеткіші де қоса берілген.
Еңбекте айтылатын негізі мәселе – Қытай губернаторларының
саяси қысымы мен қуғындауларына шыдамаған қазақтардың Шығыс
Түркістаннан басталған көші. Тарихқа көз жіберсек 1931-1932
жылдары Қазақстанда Кеңес Одағының қолдан жасаған ашаршылық
апатынан жан сауғалаған бірқатар қазақтар Қытай шекарасын
басып өтіп арғы беттегі қазақтардың арасына барып паналағаны
белгілі. Алайда, шекараның арғы бетіндегі әлеуметтік-саяси аухал
да күрделі еді. 1933 жылдың 12 сәуірінде Үрімжіде орын алған саяси
төңкеріс нәтижесінде Шыңжанның генерал-губернаторы қызметіне
келген Шэн Шицай өзінің саяси билігін нығайту мақсатында 1933
жылдың мамыр айында Кеңес Одағының Үрімжідегі Бас консулдығы
басқармасымен байланыс орнатып, Кеңес Одағының әскери
мамандарының көмегімен Шыңжандағы әскерлерін қайта құрады.
Бүкіл өлке бойынша 11 окургте 12 мың адамнан тұратын әскер
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жабдықтап, қоғамдық қауіпсіздік органдарын, елдегі тыңшылар санын
арттырады. Шыңжанмен шекаралас өлкелер мен мемлекеттерден
ақпараттар жинап, қарапайым халықты бақылаумен айналысатын
шекара қызметі басқармасын құрып, генерал-губернатордың өзі
басқарма бастығы міндетін қосымша атқарды. Елдегі мұндай тәртіп
Шыңжандағы алдыңғы қатарлы зиялы адамдар мен аз ұлттардың
көрнекті қоғам және мәдениет қайраткерлерін тұтқындап түрмеге
жабумен айналысты. Саяси қысым мен қуғындауға шыдамаған
қазақтар Алтайдан ауа көшті. Тарихта «Кенжебек айдаған» деген
атпен қалған қазақтардың алғашқы көші туралы Халифа Алтай өзінің
«Алтайдан ауған ел»22 деген кітабында: « ... 1933 жылғы әрі үлкен
жұт, әрі жаугершіліктің салдарынан Алтай, Шіңгілдің халқы ауыр
зардап шегеді. ... Қилы заман, қиын өмір қыспағынан құтылмақ болып
шұбырған тағы бір көш атамекеннен ауып, Құмыл аймағының Баркөл
ауданына қарай бет алды» – деп жазады. Сондай-ақ, Елісхан батыр
және Сауытбай, Секей, Атшыбай, Қожақын, Хасей, Аңғалбай, Мұқай,
Мұнан бастаған 1935 жылдың наурыз айында Дөңбастау шекарасына
бет алған көшті – екінші көш, 1936 жылы шекарадан өтіп, Ган’суда
отырған Елісханға барып қосылған Зайып Ақыпұлы бастаған көшті –
үшінші көш деп атап көрсетеді.
1939 жылы қыркүйекте Шэн Шицай моңғол, қазақ және қырғыз
құрылтайын өткіземін деген сылтаумен осы ұлттардың өкілдерін
Үрімжіге жинап, олардың бір бөлімін тұтқындап түрмеге жауып,
қалғандарына елдің қолындағы қаруларын жинап беруге тапсырма
берді. Аудандарда мылтық жинау комиссияларын құрып малшылардың
қолдарындағы мылтықтарын үкіметке тапсыруға қысым жасайды.
1939 жылы желтоқсанда Алтайдағы белгілі діндар абыз ақын Ақыт
Үлімжіұлы, 1940 жылы Іледегі көрнекті ақын, мәдениет қайраткері
Таңжарық Жолдыұлы тұтқындалып түрмеге жабылды. Үкіметтің
мұндай әрекеттері қазақтардың наразылығын туғызбай қоймады.
Алтай аймағындағы және басқа да аудандардағы қазақтар бірқатар
қарулы көтеріліс жасап, Елісхан және Зайып батырлар бастаған
қазақ көші Тибет, Гималай, Үндістан, Пәкістан асып Түркияға келіп
тұрақтайды. Профессор Әбдіуақап Қара ұсынып отырған деректі еңбек
– осы көшті бастан-аяқ көріп, куәсі болған Қожан уәзір ақсақалдың
айтқан деректі әңгімелері. Ғалым қазақтардың Түркияға көші туралы
22 Халифа А. Алтайдан ауған ел. Алматы: «Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы»
2000. – 272 б. – Б. 9-11, 13-16.
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деректі әңгімені тақырыпшаларға бөліп, оқырманның қабылдауына
жеңіл, әрі жүйелі етіп бере білген.
«Отбасы және балалық шақ», «Қотырақ Және Зуқа батырлар
туралы», «Зор өкініш», «Ақ орыстарға жанашырлық», «Ғұлама
Жақия молда», «Құсайын тәйжі туралы», «Құмыл көтерілісі»,
«Қытайдың Әліптің аулын қыруы», «Қаһарман қытай баласы»,
«Қожанияз Бен Кәсілің арасындағы келіспестік», «Дүнген жеріне
өту», «Дөңбастау шайқасы», «Жау берілуде», «Қасым Батыр»,
«Дүнген жерінде», «Баркөлдегі қазақты құтқару» «Елісханды Секей
Шаңияның құтқаруы», «Елісханның дүнген әскерін қыруы», «Дүнген
жерінен көшу», «Қамза Жақияұлының Баркөлден қашып шығуы»,
«Тибет жерінде», «Зайып тейжі мен Секей шаңияның қайтыс
болуы», «Елісхан бастаған көштің бізге қосылуы», «Тибеттіктермен
қақтығысу», «Үндістан шекарасында», «Үндістанда қазақабад салу»,
«Қамза Жақияұлы мен атқарған істеріміз», «Пәкістанға көшу»,
«Түркияға көшу», «Малшылықтан ауылшаруашылығына бейімделу»,
«Ауданға мектеп салғызу», «Ыстамбұлда мәдени іс-шаралар», «Туған
жерге 40 жылдан кейін саяхат», «Туған жерде сұраққа алыну» – деген
тақырыпшаларда айтылған деректерде ұлт тарихының өз зерттеушісін
күтіп тұрған өзекті мәселелері де суыртпақталып шыға береді.
Әлемге тарыдай шашылған қазақтың тарихы мен тағдырына
қатысты бұл еңбек – Шығыс Түркістандағы Қытай губернаторларының
саяси қысымы мен қуғындаулары, оған қазақтардың қарсылғы, үдере
көшуі, халықтың басына түскен ауыр азап пен қайғылы күндер тарихы
баяндалған, қазақ халқының ХХ ғасырдағы қасіретті тарихының тың
дерек көзі болып табылады.
Данагүл Махат
тарих ғылымдарының докторы, профессор
«Отырар кітапханасы» Ғылыми орталығы
директорының орынбасары

16

ШЕРЛІ КҮНДЕР ШЕЖІРЕСІ
Әбдіуақап Қара мырза 2008 жылы Оспан батырдың қандыкөйлек
серігі Нұрғожай батырдың «Азаттықтың өшпес рухы» деп аталатын
кітабының қолжазба нұсқасын Түркиядан реттеп әкеліп, Алматыда
баспадан шығарған еді. Енді міне, өткен ғасырдың 30-40 жылдары
Шығыс Түркістаннан Гималай асып Үндістанға, одан Түркияға ауған
қазақтардың кешірмелерінен мәлімет беретін, оқиғаны өз көзімен
көрген Қожан Уәзір қарияның ауызша деректерін жинап, реттеп,
кітап етіп бастырғалы алып келіпті. Сол бір азапты, алыс көш біздің
жүрегімізге өшпестей жара салған, еш қашан айтылып бітпейтін әрі
ұмытылмайтын оқиғаларға толы көш еді.
Ең әуелі Халифа Алтайдың «Ата жұрттан Анадолыға», Қызырбек
Ғайратолланың «Алтайдағы қанды күндер», Хасан Оралтайдың
«Елім-айлап өткен өмір», Дәлелхан Жаналтайдың «Қилы заман, қиын
күндер», Әпетай Мұхарабтың «Киелі көш», Нұрғожай Батырдың
«Азаттықтың өшпес рухы » атты кітаптары адамзат тарихында сирек
кездесетін, тіпті, болып та көрмеген сол сұмдық сүргіннің тарихынан
сыр шертеді. Сондағы жылаған қазақтың көз жасы әлі құрғаған жоқ.
Құлағымыздан сол көш жолында боздаған түйелер мен ата-анасынан
көз жазып қалған балалардың өксіген үні еш кетер емес... Ойлап
отырсақ, дүниежұзінің осызаман тарихында тоталитарлық жүйеден,
өгей үкіметтің қаталдығы мен қанды қасабынан сұмдық жәбір көрген
санаулы халықтардың бірі екенбіз. Енді осынау қасіретті көштің
барысын жазып қана қоймай, одан қорытынды шығаратын да уақыт
жеткен сияқты. Ол үшін деректердің мол болғаны жақсы. Демек,
Әбекеңнің Қожан Уәзірден жазып алып, реттеп, баспаға ұсынған
бұл еңбегі сол ұзақ көштің себептері мен барысын, нәтижесін егжейтегжейлі зерттеп-зерделеу үшін таптырмайтын әрі қайталанбайтын
дереккөзі болып табылады.
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Кітапта ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы Шығыс
Түркістан Алтай қазақтарының шаруашылық үрдістері, Қотырақ,
Зуқа батыр туралы естігендері, қазақ арасына барып қоныстанған
ақ орыстардың жағдайы, қазақтардың олармен қарым-қатынасы,
қытай ұлықтарының озбырлығы, Құмыл көтерілісінің себептері,
Әліп ауылының қырғыншылыққа ұшырауы, дүнгендердің орайдан
пайдаланып Шығыс Түркістанда мұсылман үкіметін құруға
әрекеттенуі және Елісханның Шэн Шицайдың зұлымдығына қарсы
әрекеттері, қазақтардың Құмыл-Баркөлден ең алғаш шет жұрттарға
көшуі, көш жолындағы түрлі оқиғалар, т.б. ауызекі стилде, барынша
қарапайым әрі шынайы суреттелген. Әсіресе, Баркөлден көшкен елдің
Дөңбастаудағы қуғыншы шеріктермен шайқасы, Қасым батырдың
ерліктері және оның Зайып тәйжімен байланысы, Секейдің Елісханды
құтқаруы, Елісхан жігіттернің өздеріне зорлық-зомбылық жасаған
дүнгендерден кек алуы, Үндістанға барар жолдағы тибеттермен
болған күрес, Үндістандағы «Қазақабадтың» құрылуы, Пакистандағы
жағдайлар егжей-тегжейлі баяндалған. Бұдан сырт Қожан уәзірдің
Түркияға келгеннен кейін онда барған қазақ босқындары үшін жасаған
игілікті істері де қызықты түрде баяндалған.
Жалпы алғанда, кітап Қожан уәзірдің бастан кешкен оқиғалары
негізінде өзінің баяндауы бойынша жазылған. Кітапты реттеп, баспаға
дайындаушы Әбдіуақап Қара мырза деректі айтып беруші Қожан
Уәзірдің сөз саптауы мен әңгімелеу стилін барынша сақтаған әрі
жекелеген адам аттары мен өзге де атауларға түсініктер беріп отырған.
Кітап ХХ ғасырдағы Алтайдан Анадолыға бағыт алған қазақ көшінің
тарихы туралы баяндайтын тағы бір тарихи эпопея болып табылады.
Оның үстіне, аталмыш кітап тіл зерттеушілері үшін де айырықша
ғылыми құнға ие. Себебі, онда қазақтың байырғы сөйлеу тілінің
мәнері, сөйлем формалары сақталған. Оны оқып отырып бұдан 60-70
жыл бұрын Шығыс Түркістан қазақтарының ауызекі сөйлеу тілінің
қандай болғанын межелеуге болады. Сөз-сөйлемдегі кейбір боямасыз
ерекшеліктер тіпті бұдан әлде қайда ертедегі Орхон ескерткіштері
тілінің дағдысын еске салады. Арада қаншама ғасырлар өтсе де тілдің
кейбір қасиеттері, дағдысы сақталып қалғаны қайран қалдырады.
Тұрсынхан Зәкен
Тарих ғылымдарының
докторы, профессор
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ТҮРКИЯ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ КӨШІ ТУРАЛЫ
АУЫЗША ТАРИХ ЗЕРТТЕУІ
Далалық ауызша тарих айту дәстүрі қазақ қоғамының әлеуметтікмәдени және тарихи-саяси өрістерінің барлық қырларын ашып
көрсетуде және ең бастысы халықтың тарихи жадысын жаңғырту мен
жаңа сипаттағы санасын қалыптастыруда айырықша орын алады.
Әлемдік тарих ілімінде 19-20 ғасырлардағы тарихты кешенді
санатта немесе оны бір ғана арнасында қарастыруға бағыт алған
түрлі мектептердің ұстанымдарындағы басты өлшем халық тарихын
емес, керісінше мемлекет һәм аймақ тарихын тереңдетіп зерделеуге
ойысып кетті.
Қазіргі әлемдік және отандық тарих ғылымындағы соны
үдерістердің бір сарасы, ол халықтың көзқарасымен жеткізілген
тарихына қатысты жаңа әдістемелік негіздерді қалыптастыру
жолындағы ізденістер нәтижесінің ғылыми зерттеулер арқылы
өрістеуін айтамыз.
Санаулы болса да белгілі бір тарихи шеңбердегі немесе
уақытнамалық кеңістікпен байланыста шектеулі аймақ һәм өңірлерді
қамтыған тарихи оқиғалардың түп-тамырына барлау мақсатында
көлденең тартылған тарих сызбасынан аттап өтіп, нақтылы
кейіпкердің көзқарасы мен пайымы түйінделген баяндаулардың
маңызы анағұрлым құнды екенін замана ой-ағысы айқын аңғартуда.
Қалың оқырман назарына Шығыс Түркістан қазақтарының
Түркияға жылжуына себеп болған оқиғалардың өрбу үдерісі және
соның салдарынан туындаған көштің барысы дәстүрлі ауызша тарих
айту үлгісімен жеке тұлға тарапынан баяндалып ұсынылған бұл еңбек
осы ойымызды бекіте түседі.
Шығыс Түркістан өңірінде тарихи мәжбүрліктен өткен ғасырдың
30-жылдарының орта тұсынан бастау алған осы көштің қиямет19

қайымын тартқан жандардың естеліктері шындықты бейнелейтіні
ақиқат дүние.
Көзі тірісінде Қожан Секейұлы ақсақалдың сол заманның
куәгері әрі өз басынан өткерген тарихи жағдаяттар жөніндегі ауызша
әңгіме-баяндауларының көпшілікке және ғылыми ортаға арнайы
кітап тұрғысында ұсынылуы тың ізденістер мен зерттеулерге негіз
болатыны сөзсіз.
Алдымен, ресми тарихтың қалтарысында жете мән берілмей
қалатын жекелеген тұлғалардың іс-әрекеттері мен қайраткерлік
қызметтеріне қатысты жайттардың тарихи оқиғалар барысындағы
алатын орнын дәл анықтауға негіз болады. Екіншіден, ірілі-ұсақты
істерімен көзге түскен тұлғалардың көпшілік жұрттың қостауына
ие болған-болмаған мәселесін айқындауда таптырмайтын деректік
мазмұнымен ерекше. Үшіншіден, шектеулі өңірдің ішкі аймақтық
нысандарындағы халық пен тарихи жағдай барысында оның тағдыр
тізгінін қолға алған қайраткерлері арасындағы өзара байланыстарының
сан қырлы өрістеріне қанығу жағы молдығымен қарымды.
Төртіншіден, ұлт пен ұрпақ алдындағы қасиетті парыз – қазақтың
өміршеңдігін қамтамасыз ету және оның өшпес рухы мен жандүниесін бар болмысымен сақтап қалу мақсатындағы жанқиярлыққа
толы күресі мен өршіл мінезін күллі әлемге паш етер тарихы бар.
Бесіншіден, бүгінгі жер жүзіндегі барша қазақтың зердесіне төл
тарихымыздың қасіретті тауқыметінен алынған тағылымы арнасында
– біртұтас Отаны, бірлігі баянды халқы және тұғырлы туы берік
мемлекеті бар деген асқақ ұғымдардың терең мағынасын құятынымен
құнды еңбек.
Белгілі тарихшының қазіргі ғылымның ой-жүйесіндегі жаңашыл
ағымға ілестіре ұсынған бұл еңбегін ұлт тарихын танып-білудің
кеңістігін ұлғайтуға қосқан құнды үлесі деп қабыл аламыз.
Ерлан Сайлаубай
тарих ғылымдарының кандидаты,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Қазақстан тарихы кафедрасының доценті
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ҚОЖАН УӘЗІР АҚСАҚАЛДЫҢ АУЫЗША
ДЕРЕКТЕРІ

ОТБАСЫ ЖӘНЕ БАЛАЛЫҚ ШАҚ
Қазір тоқсан бірдемін, тоқсан екіге енді аяқ басамын. Біздің
Базарқұлдың24 баласы Қоңдыбай, Қотырақ, Мамыт деген кісілер
болатын. Қондыбайдың баласы Бағасбай, Тоғысбай, Өкімбай,
Үкті деген кісілер болатын. Бағасбайдан Бұзау, Тілен, Айрабай,
Дайрабай дегендер болады. Бұзау, Тілен бәйбішеден туады екен.
Айрабай, Дайрабай, кіші бәйбішеден туады екен. Бұзау мына жүрген
Шәдім. Басқасы Моңғолияға кетіп қалды. Омызжан зәңгінің ауылы,
Түндекбай дегеннің ауылы деген. Біздің атамыз Бұзау, Тілен бір кісі
болыпты. Біздің атамыз Тілен деген кісі екен. Тіленнен туған Атжал,
Танқи деген кісілер екен. Атжалдың балаларының жарымы елде
қалды, жарымы бірге өсіп өнді. Танқидың баласы Кердәлі, Әлімбек,
Әукей, Секей деген төртеу екен. Секей біздің әкеміз екен. Біздің әкеміз
кенжесі екен.
Секейден алтау едік. Алтаудан енді екеу қалғанбыз. Қожан,
Әбілқасым деген екеуміз. Әбілқасым інім былтыр қайтыс болды.
Коньяда жол апатынан, сексен бес жасында. Өзге төрт баласының
біреуінің аты Қасымхан, біреуінің аты Қасихан. Енді екеуі кішірек
күнінде кетті. Бізбен іркес-тіркес болған, біздің ең үлкеніміз, Секейдің
үлкен баласының аты Құнапия деген. Құнапия, мына Үндістанға
келгенде, Музаффарабадқа келгенімізден екі күннен кейін қайтыс
болды. Отыз екі жасында болатын. Құнапиядан кейінгі мен едім
(екінші бала). Менен кейінгі Әбілқасым еді.
Мен Алтайдың Үшкөл деген жеріңде тудым. Алтайдың тауының
басында. Алтай тауының үсті жазық болады екен. Сол жазықта үш көл
бар екен. Әр көлдің арасы 20-25 километр. Бүтін осы Алтай халқы сол
көлді шыр айланып жайлайды екен жазда. Енді бері ес білген уақытта
24 Орта жүз абақ керей руы. Белгілі абақ керей рулары үшін кітаптың қосымшасындағы
абақ керей шежіресіне қараңыз.
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көрдім мен енді. Осы Алтайда, Үшкөлде туыппын.
Одан кейін, Үшкөлде туғаннан кейін ана моңғол менен қазақтар
арасында соғыс болып, біраз есебі моңғолдар қазақтарды қырып
жойды. Моңғол шабуылынан кейін бергі бетке өттік, онтүстік жаққа.
Онтүстік жағы есебі Шығыс Түркістанға қарайды. Алтай тауының
мына солтүстік жағы моңғолдарға қарайды. Алтай тауының бір шеті
шығысқа кетеді, бір шеті батысқа кетеді. Биік және ұзын тау. Соның
дәл ортасында үлкен көл бар. Мен енді сол жерде туған екенмін. Одан
кейін 2-3 жылдан кейін Бәйтік деген жерге келген екенбіз.
Енді Бәйтікке келген уақыттағы жасым, ол уақытта, енді үш
жастамын ба? Төрт жастамын ба? Сондай күнде келіппін Бәйтікке.
Енді Бәйтікте біраз жыл тұрыппыз. Балалығымның біраз уақыты
сонда өтті, Бәйтікте. Кейін қайтадан туған жеріме, атап айтқанда 1933
жылы қайта барып, сол жерде екі жыл тұрдық Үшкөлде, Алтайды
жайлап. 1933-тен 1934-ке дейін.
Шешем. Менің өзімді тапқан шешемнің тегі Қарақас. Тұмбай
деген кісінің қызы екен. Қарақастың ішінде Қосым болады. Нағашы
атамыз Тұмбай, Құмбай, Қоқым деген ағайынды үш шал екен. Сол
Тұмбайдың қызы екен менің шешем. Аты Бөрте. Бірақ біз анамыздың
емес, апамыздың қолында еркелеп өстік. Әкеміздің шешесін шеше
деп, ана өзімізді тапқан шешемізге көп еркелесек те, оған шеше
демедік.
Сонда шеше деген апамыздың аты Мәден еді. Шеруші қызы. Сол
кісінің қолында еркелеп өстік. Одан кейін әкеміз екі әйел алды. Жәдік,
мына Іркітбай тобынан бір әйел алды. Ол екі жыл, үш жылдан кейін
қайтыс болып кетті. Одан кейін Сарбас, мына Қабдолла тәйжінің25
25 Тәйжі, Чиң патшалығы кезінде қазақтарға таратылған мансаптардың бірі.
Жақсылық Сәмитұлы бұл мансаптар туралы былай дейді: “ХУІІІ ғасырдың аяк шенінде
Чиң патшалығы үкіметінің жомарттыкпен тарата бастаған мансабына кызыккан
казак төрелері арт-артынан Пекинге барып, Чиң патшалығынан мансап алады. Чиң
патшалығы да мансап сұрап барған казактардын меселдерін кайтарған жок. Алдына
уаң, аяғына гүң мансабын беріп кайтарьш отырды. Отбасы ауыл басыларьша, ауыл
басылары жүзбасыға (күндеге) жүзбасы зәңгіге, зәңгі залыңға, залың үкірдайға, төйжіге
(амбыға), тәйжі бейсіге, бейсі гунге (уанға) қарасты болады. Гүң кол астындғы барлык
рулардан жылына 1000 қой, тәйжі өзіне карасты рулардан жылына 400 кой, үкірдай
өзіне карасты елден жылына 100 кой, залың өзіне карасты елден жылына 30 кой,
зәңгі өзіне карасты елден жылына 20 кой, жүзбасы өзіне карасты елден жылына 10
кой салық алатын болған. Сәмитұлы Жақсылық. Қытайдағы қазақтар, Алматы, 2001.
47, 69-70-беттер. Чиң патшалығы кезінде қазақтарға мансаптардың тарихы және мәнмағнасы үшін қараңыз: Мұқаметханұлы Н. Қытайдағы қазақтардың қоғамдық тарихы
(1860-1920). – Алматы: Қазақпарат, 2000. - 177-130-беттер.
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тобынан бір әйел алды 1934 жылы. Ол әйелі үш бала тапты. Мына
Пәкістанға келген уақытта қайтыс болды ең кіші шешеміз.
Сол әлгі Базарқұлдың баласы Қоңдыбай, Қотырақ, Мамыт
ағайынды үшеу болды ғой. Мамыт кенжесі екен. Мамыттың өсіп
өңген жері мына төменгі Алтайда екен. Өздеріңізге белгілі тарихта бір
кезде Қанапия бейсі деген билеуші болып өткен. Ол он екі керейдің
төбесінен қараған кісі болған. Олардың өсіп өңген тұқымы сол төменгі
Алтайда тұрды. Енді Қоңдыбай мен Қотырақ бергі мына өр Алтайда
тұрған кісілер. Өр Алтай дегеніміз, бергі Бұлғын, Сұңғыл, Шағанқол
деген жерлер. Бергі өр Алтайдағы Базарқұлдың жетекшілері Байқадам
деген, Мұрындық деген кісілер болған. Мұрындық өлгеннен кейін
оның інісі Байқадам деген кісі Базарқұлды сұрап тұрған екен.
Енді біз өзіміз мен ес білген уақытта Бәйтікте тұрдық. 1933тің қысы 1934-тің жазына айналған жылы алты ай жұт болды. Жұт
болғанда, қатты жұт болды. Малды қойып, адамдар аштан өлді алты
ай уақытта. Енді жаз шығып, күн жылынған уақытта аш ел бүкіл
Моңғолияға бет бұрып, жаздай моңғолдың малын тасыды. Жаздай
моңғолдың малын тасып, енді күз болған кезде, моңғолдың әскері
аэропланымен келіп Алтайдың елін шапты. 1934 жылы моңғолдар
Алтайдың елін шапқанда, қазақтан көп шығындар болды. Басқа
елдерге қарағанда мына Хангелді, Секел, Біржан деген елдер адам
айтқысыз шығынға ұшырады. Сол Хангелді, Секел деген елде қырғын
болды. Оларды елу екі ауыл деп айтатын еді.26 Соларды бір-ақ құртып
кетті моңғол. Біздің Базарқұлдан да бес ауыл кетті.
Біз бала күнімізде ескіше дін оқуы оқимыз. Әуелгіде Құсман молда
деген кісіден оқыдым. Ол кісі, Найманның ішінен, [Қазақстаннан
– Ə.Қ.] қашып келген екен. Бір жыл, бір жаз сол кісіден оқыдық.
Әуелі әліпбиді сол кісі арқылы таныдық. Ол кісі кейін Омызжанның
ауылымен бірге Моңғолияға кетіп қалды. Кейін есағасы27 Есқожа
молда деген кісіден сабақ алдық. Сол кісіні әкеміз қолына алып бағып
отырды. Сөйтіп бір жыл сол кісі оқытты бізді. Есқожа молда деген
26 Жәди Шәкенұлы бұл туралы “1934 Монголия Шіңгіл ауданына сұғанақтық жасауға
ұшак шыгарып, бірнеше жүз қазақты бомбалап өлтірді. Мүны ел бүгінге дейін
“Қанкелді-Секел қырылған заман немесе “Байқадам елі шабылған заман”, “жалғыз
аэроплан окиғасы деген аттармен атайды”, - дейді. Шәкенұлы Ж. Қытайдағы
қазақтар. - Алматы: Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2007. - 216-бет. Мұны
профессор Зардыхан Қинаятұлы да растайды. Қинаятұлы З. Моңголиядағы қазақтар. –
Алматы: Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2001. - 165-бет.
27 Керейдің бір руы.

23

кісіні Қара молда деген кісінің баласы дейді. Ол осы күнгі мына
Мұқамади, Кәмелдердің жақыны болады. Бір жыл ол кісі оқытты.
Одан кейін ол кісі кетіп қалды. Одан кейін Сарбас Дәлел молда деген
кісі бізді бес-алты ай оқытты. Ол кісі одан кейін тастап кетті. Одан соң
қайтып оқу оқи алмадық. Әйтеуір құранды жақсы оқып, хат жазып,
қара тани білетін болдық. Ол уақытта, дін баяғы кемшілік және молда
аз. Ысқат, жаназа шығарарда молда іздейтінбіз. Мәселен бір адам өлсе,
мен өзім көргенде біздің жерде, өлген адамның ысқатын үлкен бір
молдаға шығартып қояды. Сол кісіге күндік немесе бір жарым күндік
жерге дейін іздеп апарып береді. Сондай болатын сол күндерде. Енді
басқа жаназа, құран дегендерді сол маңайдағы молдаларға береді.
Осыны өзім көрдім, бала күнімде оқып жүрген уақытымда.
Ауылда мешіт жоқ. Ол кезде елде мына ұйғыр халқында мешіт
бар. Шаһарлық болғаны үшін. Енді біздің мемлекетте бір ғана Алтайда
Ақыт қажының28 мешіті бар еді. Басқа қазақта мешіт жоқ еді. Қазақ
енді көшпелі халық ғой, көшіп жүреді, мал бағады.
Айт намазы мен жұма намазына ғана халық жиылады. Тіпті айт
намазына адам көп жиналатын еді. Елдің ақсақалдары бас қосып
шешім шығарып оны халыққа жария етеді: “Пәлен айдың, пәлен күні
айт намазы болады. Оған түгел жиыласыңдар. Пәлен жерге айт
намазы оқимыз” дейді. Сонда енді, ұзақтан келгендер таңертең ерте,
немесе түнде жолға шығып намаз оқылатын жерге келіп жатып күтеді.
Сонда адам қалың болып халық көп жиналады. Далада оқиды. Алаңда
оқиды. Қыста да сөйтеді. Өзі қай жерде, қай уақытта болса да халық
көп болып келеді айт намазына енді. Оны тастамайды. Атқа мініп,
түйеге мініп келісілген жерге келеді. Сол жерде айт намазын оқып
қайтады. Тарқайды. Ораза айт және құрбан айт намазында халық
жиылады. Бірін бірі көреді сонда.
Жас күнімде мал бақтым. Малымыз көп еді. Әкеміздің бір мың
бес жүз қойы бар еді. Жүздің үстінде биеміз бар болатын. 60-70 түйе
бар. Сол мал баққанмен күніміз өтетін. Егер енді мал баққызбай, бізді
оқытатын болса, молда соңымызға түсіп сабақ беретін. Бірақ әлгі
малдан оқи алмаймыз енді. Мал бағамыз. Өйткені малды бағатын
28 Ақыт Үлімжіұлы (1868-1940) көрнекті ақын, белгілі ғұлама. Өлеңмен жазылған діни
кітаптары кезінде Қазанда басылып отырған. 1940 жылы Алтайда тұтқынға алынып
түрмеде қастандықпен өлтірілді. Кітаптары өртелді. Қара Ә. Қазақ халқын өлен тілімен
имандылыққа шақырған ғұлама ақын Ақыт Ұлімжіұлының өмірі және шығармалары
// Материалы международной конференции «Исламская цивилизация в Центральной
Азии» г. Астана, 4-7 сентября 2007 года. - Ыстамбұл, 2010. - 223-234-беттер.

24

адам керек, бала жетіспейді малға.
Малға таңертен ерте кетеміз, күн шықпай кетеміз. Кешке қайтып
келеміз. Мал баққанда атқа мінетін жерде атқа мінеміз, жаяу жүретін
жерде жаяу жүреміз. Қыста атқа мінбейді, қыста жаяу жүреміз. Қыста
кейде түйе бағамыз, кейде жылқы бағамыз. Біз бір түлік малды ғана
бақбаймыз. Мәселен, түйеге қарайтын адам жоқ болған уақытта,
түйеге түсіп кетеміз. Енді қойдың шопаны жоқ болып қалғанда,
қойды бағып, оның соңынан бір ай, жарым ай еріп кетеміз. Енді сонда
малшылар үнемі бір ауылда тұрмайды. Жылқының да бағушысы бар,
қойдың да бағушысы бар. Бірақ олар көп болса екі жыл тұрады, үш
жыл тұрады да кетіп қалады. Одан кейін барады да бір ай, бір жарым
ай малымыз иең қалып қояды. Одан кейін малдың соңынан біз кетіп
қаламыз. Қашан енді бір малшы табылғанша біз бағамыз. Малшы
табылғаннан кейін қайта босанамыз да, я түйеге түсеміз, я жылқыға,
әйтеу басқа бір түлік малға түсеміз.
Қысы-жазы көшіп жүреді. Қыста қыстауға кетеді. Қыстайтын
жерге кетеді. Қар аз түсетін, қысы аз болатын жерге кетеді. Сонда
Қаптық деген жерге кетеді. Қыста қар аз түседі, қысы аз болады. Сол
жерге барып қыстайды. Қаптық деген жерге мына өрдегі Алтайдың
малы - қойы мен жылқысы келеді. Қос тігіп келеді малшылары. Сол
жерде қыстап, енді жаз шыққанда қайтады. Қайтып сол Алтайға кетеді
малды алып.
Мені үйлендіргенде он алты жасымда едім. Он алты жасымда
Бәйтікте жүргенде үйлендірді. Біздің үлкен әпекемізбен қарсы құда
болған екен. Әпекемізді бергеннен кейін, бес жылдан кейін мен
адамымды алдым. Мен он алты жасыма келгенімде алдым.
Қайып Молқы Табылды деген кісінің қызы. Онда менің әйелім,
мен он алты жаста болғанда, ол он тоғыз жаста. Менен үш жас үлкен.
Мен жас болғаным үшін сол әлгі төрт-бес жыл күтіп, мен әлгі он
алтыға келгенде мен адамымды алдым.

ҚОТЫРАҚ ЖӘНЕ ЗУҚА БАТЫРЛАР ТУРАЛЫ
Қотырақ батыр деген кісі, ерте заманда шыққан кісі екен. Соңсоң
Қазақта он екі керей Абақтан Жәңібек батыр шыққан екен. Жәңібек
батыр шығып, қазақты оңтүстікке қарай алып кетемін деп қазақты
көшірген екен Алтайдан.
Сонда Қотырақ батыр “Сен қаққа түсіріп қазақтың қатынбаласын қырасың. Алдында неше жерде дұшпан-жау бар. Мынау
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өр Алтай деген жер бар. Иең тұрған, қалың моңғол бар. Моңғолды
айдап салып ол жерді өзара босатып алайық” - деп екеуі араздасады.
Екеуі араздасқанда, Қотырақ батыр Жәнібек батырға келіп “Сен есебі
менің тілімді неге алмайсын?” дейді. Жәнібек батыр шатырда жатқан
екен. Жәнібек батырдың шатырын найзалапты. Жәнібек батырдың
шатырына бір-екі найза салыптыдағы қайтып кетіпті. Ол кетіп бара
жатқанда Жәнібек батыр сыртқа шығыпты да: “Ой, адам таппас
ауруға жолық, Қотырақ. Адам таппас ауруға жолығып өл!” - деп
сөйтіп қарғаған екен. Содан кейін сол жылы Қотырақ құтырып, содан
желігіп барып өліпті. Жәнібектің бастаған сол уақытта қытайдың
да күші жоқ күні. Қазақ сол күні осы мына осы Түркияға қосылып
кететін екен Жәнібектің бастағаныменен.
Зуқа батырды көргенім жоқ. Зуқа батырдың адамдары біз Бәйтік
деген жерде тұрғанда, келіп Қалқадан мал алып, сол Бәйтіктің
теріскейің басып кетеді. Содан екі дүркін “Зуқаның адамдары келіп,
Қалқадан мал айдап қайтып бара жатыр” дегенін, өзім көргенім
жоқ, естідім бірақ. Жазда. Олар ыңғай жазда келеді. Жазда келіп
кетеді. Енді “Зуқаның басын алды” деп естідік. Көргеніміз жоқ. Енді
біз Бәйтікте отырмыз. Зуқа деген кісі мына төменгі Алтайда. Мына
Алтай дегеніміздің өзі Өр Алтай менен Төмеңгі Алтайдың арасы 6-7
күншілік жер. Зуқа, Төмеңгі Алтайда тұрған кісі. Қазақтың бір шеті
Өр Алтайда, бір шеті Төмеңгі Алтайда. Алтайдың мынау күн бетінде
бүкілдей қазақ тұрады. Жергілікті он екі керей Абақ жерлесіп тұрған.
Алтайға қазақ, бүкілдей қазақ жаздай жерлескен жер Алтай ғой, өсіпөңген жері қазақтың.

ЗОР ӨКІНІШ
Алтайда әркімнің өз жайлауы, өз қыстауы бар. Алтайдың шөбі
енді бітік шығады. Алтайдың өзенінің шөбі мына жерінен болады.
Күзді күні шауып, әркім қыстауына жиып қояды. Қыста мінетін атын,
қорадағы бағатын малын сол қыста шөппенен бағады. Енді жылқы
мен қой қыстауға, отарға кетеді. Отар деп айтады онда. Қос тігіп
береді. Бір қоста мәселен бестен, алтыдан кісі болады. Қой-жылқымен
сонан Қаптық деген жерге келіп қыстайды. Үлкен Қаптық, Кіші
Қаптық деген қыстаулар бар. Ол екеуінің солтүстік жағы Моңғолияға,
онтүстік жағы Шығыс Түркістанға қарайды. Енді сол солтүстік жағы
монғолға қарағанмен иең болады. Біз енді соны қыстаймыз. Алтай
елінің малы келіп сол жерді қыстайды. Қойы мен жылқысы. Енді жаз
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шыққанда, қар кетіп жатқанда қайтып еліне кетеді, қой қоздайтын
уақытта. Жазғытұрым қойлар қоздайды. Қойдың қозылайтын уағын
есептеп, мына қошқарды, қойдан бөлек қояды. Содан қойдың туатын
уағында қошқарды қосады. Одан кейін барады да, “Енді жазғытұрым
пәлен айда бүгін енді қой қозылайды” деп сосын отардағы ел қайтады,
қыстауынан Алтайдағы еліне.
Енді біз Бәйтікте тұрамыз. Баяғы мекеніміз. Қаптықта отырамыз
қыстап. Енді ел қатары жазда Бәйтікте қой қоздатамыз. Бәйтіктің
теріскей жағында. Бірақ, надандық және білімсіздіктен, сол
жерлердің әкеме берілген құжатынан айрылып қалдым. Моңғолдың
тегінде, моңғолда өкімет жоқ хандық бар еді. Төре деп айтады
екен. Олар сонымен қатар он екі ата болады екен. Сол он екі атаны,
он екі сұмын деп айтады. Оның әр сұмынында бір-бір билеушісі
болады екен. Ел солардың аузына қарайды екен. Сонда Бәйтіктің
солтүстігін моңғолдың үш ханы билеп тұрады екен. Солармен әкем
дос болды. Алыс-беріс қылып, сөйтіп жүріп олардан “Қаптық пен
Бәйтіктің теріскейін біз Секейге бердік. Мына жердің иесі Секей”
деген жазуы бар бір құжат алған екен. Сол үш хан осы мына жатқан
кілемнің жартысындай қағазға мөрін басып беріпті. Ол күнде моңғол,
Қытайға қарайды екен. Бұлғынның Жалпағы деген жерінде Қытайдың
консулы бар екен. Сол консулдың алдына барып, әлгі үш хан
“Бәйтік, Қаптықтың теріскейін біз үш хан бірігіп Секейге бердік.
Үшеуміздің ақылымыз бір болды” деп үшеуі консулдың алдында мөр
басыпты. Содан кейін консуль “Менің алдымда мына үш хан Бәйтік,
Қаптықтың теріскейін Секейге берді мен бұған қуәмін” - деп мөрін
басыпты. Қытай консулының жәрдемшісі ұйғыр екен. Ол да мөр
басыпты. Бес мөрдің арасында қытайша жазған консулдың жазуы,
үш моңғол ханның жазуы, одан кейін олардың аяқ жағына өзіміздің
мұсылманша-қазақша жазған жазулар бар еді. Яғни, әлгі үлкен
қағаздың бетінде үш тілде жазу, бес мөр бар еді. Сонымен сол Бәйтік,
Қаптықтың иесі біздің әкеміз болып жүретін.
“Бұл қай заманда?” - десең 1915 жылы еді. Сол Бәйтік, Қаптықтың
иесі біз болып жүрдік. Сол қағазды мына Пәкістанға дейін алып келдім.
Пәкістаннан енді бері қарай мына Түркияға көштік ғой. Көшкенде
енді қайтып елге қайтудан үмітті үзген едік. Енді қайтып туған жерді
көреміз дегеніміз жоқ. Пәкістаннан Түркияға бара жатқан пойыздың
ішінде келе жатып ініме айттым: “Әй, мына қаптаулы қағазды қайтем
енді? Осыны көтеріп жүремін бе? Туған елге қайтуға үміт жоқ ғой
енді. Біз енді Түркияға бет алдық. Енді мынаны қайтемін?” Сонда інім
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маған “Адам баспайтын ана суға лақтырып жібер” деді. Пәкістанда
Жырым деген үлкен өзен бар Сол өзенінің жалпақтығы бір километр.
Әлгі өзеннің үстінен өтіп бара жатқанда, інім айтты: “Адам баспасын,
ана судың ішіне лақтырып жіберіңіз” деді. Қағазды, пойызбен келе
жатып суға тастап жібердім. Егер бүгін сол қағаз қолымда болғанда,
осы күнде сол екі жерді даулап алуыма болады екен.
Ойлап тұрсам надандығымыз бар екен. Күні бүгін осыған
өкінемін. Естелік де болса алып қалатын құжат еді. Үлкен мұра еді.
Адам мұндай надан болады екен ғой. Негізі біздің түбімізге жеткен
осы надандық пен білімсіздік. Сандықта тұратын дүние еді. Қайдан
қолына түскенін білмеймін? Үлкен бір белбеу және кісе бар тұғын,
соның бәрін бір-ақ суға лақтырдым. Сол кісенің ішінен шықты әлгі
құжат. Ол атамыздың күміс белбеуі мен кісесі болатұғын. Кісе деп
айтады. Мынандай қалтасында есебі үлкен жалпақ қақпағы бар
күміс белбеу еді. Белбеудің қалтасы болады ғой былай салақтап
тұратын. Оны кісе деп айтады. Құнды нәрселерді соған салады, күміс
белбеуге. Сол әлгі қағазбен бірге күміс белбеуді де өзенге тастап
жібердім. Пәкістанға дейін отыз жылдай сақталып келді. 1953 жылы,
Пәкістаннан бері көштік. Сонда соларды өзенге тастап кеттім.
Біздерге іргелес ауылдарда әр керейден адам бар. Ана жерде қыс
жақсы болғаны үшін керейдің әр руынан келеді. Мал үшін. Малын
қыстату үшін. Ол кезде, Бәйтік-Қаптыққа келмейтін ел болмайды.
Қысы жақсы болады. Қыс түспейді. Қыс түссе де, аз болады. Малға
су да керек емес. Біздің елде қыста мал су ішпейді. Қарменен өмір
сүреді. Ол малды қойып, адамның өзі от жағып қарды ерітіп, соның
суын ішеді. Өйткені қыс уақытыңда су болмайды. Қатып қалады мұз
болып тоңып. Мына Алтайдың үлкен өзендерінің жалпақтығы жарым
километрдей болады. Солар тоң болып, мұз болып қатады. Сонда
Алтайдың өзендерінің ортасың ойып, сонан есебі шелекті салып,
соныменен тартып мұздың ішінен су алып шығарамыз. Мұздың
астынан. Өйткені, қыста өзен-судың асты қатпайды. Содан шелекті
тастап жіберіп, суды тартып алып ішіп отырады. Балық көп болады.
Алтайдың өзенінің бәрінде балық болады.

АҚ ОРЫСТАРҒА ЖАНАШЫРЛЫҚ
Сол әлгі Бәйтікке ие болғаннан кейін, әкеміз Бәйтікті сұрап
[билеп] тұрды. Бәйтіктің осы күнгі сөз бен айтқанда әкімі болды енді
ол. Сол жерде жүргенде соларды шала-мала білемін. Бірақ сол тарихты
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әрбіреуден сұрасам, адам білмейді. Сол кездегі орыс патшасын
“Макелей” дейді екен. Қызыл орыстар сол Макелейді жығып, үкіметті
қолына алған. Сонда, Алтайға, Бәйтікке мына біздің өзімізге көшіп,
ақ орыстар бүкіл қатын-баласыменен Бәйтік-Қаптыққа, Алтайға ауып
келді. Болшевиктерден қашқан ақ орыстар ауып көшіп келді. Мәселең
бала шағамен өзіміз елден қалай көштік. Оны сендер білмейсіндер.
Малмен, түйемен көшіп, үйді артып көшіп Пәкістанға сөйтіп келдік
қой. Міне тақ осындай аналар да малмен, шатырмен көшіп Алтайға,
Бәйтікке келді. Бірақ осылардың тарихын әрбіреуден сұрасам, адам
білмейді.
Содан сол Макелейдың ақ орысы келіп, сол Алтай мен Бәйтікті
келіп жайлап жатты. Жайлағанда қолында малы жоқ, жататын жері
жоқ. Жаздай қазақтың қатын-баласының қойын сауысып тұрды.
Сөйтіп олар қазақтын қойының сүтімен жан етті, күн көріп отырды.
Сонда мына Старшынның баласы Тоқтаубай29 сонда туды. Менің
Қасым деген інім екеуі құрдас болатын. Енді осыларды шала-шарпы
білемін, яғни ақ орыстардың қатын-баласыменен келіп қазақтың
қойын сауысып жүргенін. Сонда бала болып ойнап жүретінмін.
Сонда, енді алты-жеті жастамын ба? Содан күзді күні Қытай
үкіметінен бұйрық келді. Онда: “Қашқын ақ орыстарды түгел
бұғаулап Алтай елі Үрімшіге, ал Бәйтік елі мына Шонжыға алып
келесіңдер” - делінген.30 Ойпырай, әлгіндей бұйрық келіп, “Айдаймыз”
дегенде, орыстардың қатын-баласының “Бізді қытай қайтып қызыл
орысқа сатып береді” деп жылағанын айтпа. Олардың жылап
шулағаны сүйектен өтеді. Құдай сақтасын! Сосын әкем “Мен мына
кәпір де болса, бұның қатын-баласының көзіне жас түсірткізбеймін.
Оларды қытайға бермеймін” - деп бұйрыққа мойынсұнбай үкіметке
қарсы шықты. Содан кейін “Ойбай, әскер шығады екен. Әскер келеді
екен” - деген хабар келгеннен кейін, еркек кіндік бәріміз жиналдық.
29 Түркия қазақтарының базарқұл руынан беделді ақсақалдарынан. 2004 жылы,
24 тамыз күні 87 жаста Ыстамбұлда дүние салды. Түркия қазақтары қорының
құрылтайшыларынан.
30 Бұл 1921 жылы болу керек. Шынжаңдағы Қытай үкіметі 1919 жылдың соңынан
1920 жылдың қазан айына дейін Большевиктерден қашып келген 30 мыңдай ақ орыс
әскері мен қарапайым адамдарға бастапқыда көнбістікпен қарады. Бірақ қарулы ақ орыс
әскерлері Алтайда тынышсыздықтарға себеп болғаннан кейін 1921 жылдың басында
Шынжаң губернаторы Яң Зыңшын Большевик арміясымен келісіп ақ орыстарды
тазалауға кіріскен. Мұқаметханұлы Нәбижан, Қытайдағы қазақтардың қоғамдық
тарихы (1860-1920), 226-239-беттер; Sheng L. Çin’in Xinjiang Bölgesi Geçmişi ve Şimdiki
Durumu. – Үрімші: Шынжаң Халық Баспасы, 2006. - 122-123-беттер.
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Сөйтіп тұрғанда, Қытайдан 300 әскер келді. 300 әскер келгенде,
әскердің алды-артын таудың жан-жағына жасырынып тұрып, қоршап
алдық. Қытайлар есебі таудың ортасына кіргенде қазақтар оларды
жан-жағынан қоршап алды. Ол кезде жөнді туымыз жоқ. Әркім ақ
жейдесін бір-бір ағаштын басына байлап алып, қытайлықтарды
қоршап алып жүргізбей қойды. Жүргізбей қойыпты енді. Енді ол
қоршауды өзім көрген жоқпын. Бірақ үлкендеріміз айтатын. Біз сол
уақытта, қатын бала, әке-шешемізбен тартып бүкіл ауылдың “Ойбай,
әскер келді!” - деп шығып кеткенін білемін. Сонда бір әпекеміз бар еді.
Ол бізді ол жақ, бұл жаққа жібермей бағып тұрды. Сол кезде қазақтар
әлгі қытайларды иіріп алған. Күн ыстық. Жол жүріп келген қытайдың
әскері кешке дейін қамауда тұрғаннан кейін шөлдей бастады. Кешке
жақын ішінде бір ұйғырлары бар екен. Ол ұйғырды қытай жағы елші
ретінде жіберіп, “Біз үкіметтің бұйрығымен келдік. Біз де қатынбалалы адамбыз. Біздің де қатынымыз, баламыз бар. Сіздерге
біз тиіспейік. Біздерге сендер тиіспеңіздер. Бізге су беріңдер. Біз
қайтайық” - деді.
Осыдан кейін әлгі үлкендер, енді ішінде біздің әкеміз бар, сосын
Омызжан зәңгі деген кісі бар, ақылдасты. Мына Бұзаудың баласы
Түндікбай, Түндікбайдың баласы Омызжан. Ол кісі. Содан әлгі
Омызжан менен біздің әкеміз елді жиып, ақылдасқаннан кейін “Енді
мұны бүйтіп құр қайтарып жібермейік. Мұны енді кәпір болса да
ас беріп қайтарайық. “Таспен атқанша, аспен ат” деген сөз бар.
Енді бұларға тамақ беріп, қонақ қылып, сусының қандырып сөйтіп
қайтарайық” деді. Сөйтіп әлгі әскерді қамыс үй тігіп, бір кең жазыққа
алып келіп, судың жағасына қондырды. Сол жерде бір күн қонақ
қылып, күтті. Мал сойып беріп тамақтандырды да ертеңіне әлгілерді
қоя берді.
Әскер қайтып барғаннан кейін не болды? “Ойбай, Секей осындай
бізге осы күш шығарып бермей қойды” деген әңгіме шықты. Қытай
үкіметі “Қай жерде Секейді көрсеңдер өлтіріңдер” деген жарлық
шығарды. Ол кезде газет жоқ. Жамбылдың [қорганның] босағасына
жарнама жазады екен. Қаланың босағасына “Қай жерде қытай
баласы, Секейді көрсен, атып басын аласын” - деген бұйрықты жазып
қойыпты. Осыменен тоғыз ба, он жыл ма, қытайдың бетін көрмеген
біздің әкеміз. Сөйтіп ол ақ орыстарды қорғаймын деп қытайдың
қаһарына ұшырады. Ал қытай болса біз тұрған Бәйтік-Қаптыққа келе
алмайды. Өйткені, Бәйтік-Қаптық, Секейдің моңғолдан алған жері.
Сол жерді мекендеп тұрдық.
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ҒҰЛАМА ЖАҚИЯ МОЛДА
Қамза қажының31 тегінде әкесі Жақия молда32 сол Бәйтікке келіп
үш жыл бірге тұрған екен біздің әкемізбен. Бәйтікте біздің әкеміз
сұрап [билеп] тұрған. Сонда Қамза қажы әкесі Жақия молданың
қолына қарап Бәйтікте тұрды. Үш жыл бірге тұрып, бірге жүріп сосын
Мориға кетіп қалған екен ол кісі. Сол жерде Моридың өкіметі, сол
жердің ханы, Жақия молданың қолына таңба беріпті. “Сен мына
өзің мұсылманша, қазақша, шариғатша әмір бер. Шариғаттың
жолыменен шариғатқа келген кісіге, шариғатқа қарап өзін әмір бер.
Шариғатыңда не әмір болса, бұл сенің берген әмірің қабыл. Сен есебі
қазақтың қазысысың. Қазы-мүпти болдын” - деп қолына таңба берген
екен Жақия молданың. Жақия молда есебі сол Морида тұрыпты.
Жақия молда төменгі Алтайдан келіпті. Оқыған кісі екен. Жақия
молданы бұрын көрмегенмін енді. Жас күнімізде көріппіз. Менің
көрген бір себебім болды ол кісіні. Біздің бір базарқұлдың жесір дауы
болыпты. Ол жесір дауын шешу үшін үйіне бардым. Жақия молда,
онда бергі Тасбұлақ-Шопылда, мына Елісханның қасында екен.
Сосын бір ағайынменен мені қосып берді әкем. Екеуміз сол екі қонып,
үш қонып анау Жақия молданың үйіне келдік. Жақия молданың үйіне
түсте келдік. Қонып жаттық. Даулаған адам бір жәдік екен. Қыдырып,
бізден екі-үш күн бұрын келіпті. Бір жерге қыдырып кеткен екен.
Содан кешке жақын келді. Қонып жаттық. Таңертең шәриғат кітабын
алып, оқып, қарап отырып, қарап отырып, кітапқа қадалып отырып,
былай жазып, олай жазып, былай жазып, әбден ісі біткеннен кейін
айтты жәдікке: “Сен дауына бір түйе аласын” деді. Жесір біздің
базарқұлдың қызы. Анау жесірді дау қылып жүрген жәдік. Жесірдің
күйеуінің әкесі Моңғолияға кетіп қалған. Әкесі де кетіп қалған, анау
күйеу бала да кетіп қалған.
Енді жақыны дау қылып жүрген. “Жесірімді бер” деп. “Сенің
31 Түркиядағы наймандардың көш бастаушы ақсақалы және ғұлама Жақия молланың
ұрпағы. 1995 жылы, 104 жаста Ыстамбұлда қайтыс болған.
32 Найман руының төртуыл ұрпағына жататын Жақия молла 1875 жылы Қазақстанның
Шығыс Қазақстан облысына қарасты Зайсанда туып Ғалия медресесінде білім алғаннан
кейін жас кезінде Шығыс Түркістанға өтіп сонда бала оқытып қазылық істеген ғұлама.
Ғұламаның өмірі туралы толық мәлімет үшін қараңыз: Қара Ә. Ғұлама әрі ағартушы
Жақия молла // Үстіртте өткен күндер (Құрастырушы Әлқарнай Ескендірұлы). -Үрімжі
қаласы. 2014. - 176-188.
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күйеу балан жоқ, өзі жоқ. Сенікі бекер құр дау. Сен жесірді иелене
алмайсың. Жалғыз-ақ “тебінген ат, терлеген ер” деген бар. Оның
ақысы бір атан түйе. Жаздай ол қытайға барды, қазаққа барды,
жаздай даулаған кісі. Сол үшін ердің тер ақысы үшін бір түйе”, - Әсім
болатын әлгі біздің ағайынның аты -, “Әсім, сен бір түйе, бір ат бер.
Сонымен доғарыңдар. Осымен дау бітті” - деп мөр басып, қолымызға
қағаз берді. Сол бүкіл Баркөлдің ұлықтарына қағаз берді қолымызға.
Сонда әлгі кісінің үйін сонда көрдім. Әлгі Жақия молданың.
Енді одан кейін, бір жылдан кейін, әлгі көшетін жылы. Одан екі
жыл, үш жыл бұрын Жасанқызыл деген жерде Арпабай Қуаныш деген
Алтайдан көшіп келген. Әлгілердің қолыңда бір жесір адам жүрді.
Біздің Тәпи Сопы деген кісі сексенге келген. Он жыл болған кемпірі
өліп қалған. Содан менің әкем әлгі Арпабай Қуанышқа айтады “Ей,
мына кісі кім?” десе, “Біздің найманның қызы. Күйеуі өліп қалған.
Адамы жоқ. Содан найманның сүйегі деп бізге берді. Біз асырап сақтап
отырмыз” дейді. “Ой, менің бір ағам бар Тәпи Сопы деген. Өзі сопы.
Сен соған бер мына қарындасыңды” дейді. Содан соң анау “Қабыл
етсе, берейік” деп әлгі қарындасына айтқан екен. “Ойбай, ондай дінге
берік, сопы кісі болса, барайын” деп әлгі кісі соныменен бір ат, бір
түйені алды дағы Тәпи Сопыға берді. Бұрын әйелі өлген адам қуанып
кетті. Ана кісі де сопы, мына кісі де сопы. Әшейін жақсы болды да
кетті. Садықай дейтін баласы бар өзінің. Әлгіні туған шешесіндей
күтіп жүрді. Пысық жігіт болатын. Содан кейін, бір жарым жылдан
кейін әлгі Тәпи Сопы қайтыс болып кетті. Одан кейін артынан бесалты айдан кейін әлгі кісі қайтыс болды. Әлгі бәйбішесі. Сөйтсек, әлгі
кісі Жақия молдаға немерелес кісі екен, әлгі әйел. Сосын Жақия молда
жаназасына келді. Әлгі кісінің жаназасына келіп, жаназасың өзі оқып,
сосын құран хатымды өзі шығартып, Жақия молда өз қолымен бірге
апарысып қойысып. Әлгі кісі сөйтіп қайтты. Содан кейін артынан, екіүш айдан кейін біз көшіп кеттік.
Әлгі шариғатқа барғанда бір күн үйінде жаттым. Одан кейін әлгі
жаназада бірге жүрдік. Жақия молданы көргенім сол. Сөйтіп екі рет
көрдім.

ҚҰСАЙЫН ТӘЙЖІ ТУРАЛЫ
Одан бір күні біз Бәйтік деген жерде отырғанда, Бәйтіктен әлгі
Қаптыққа барып, Қаптықтың арғы жағында моңғолдың шекарасы
Тәкісан Бұлғын деген жер бар. Аң көп. Сол жерге салбурын құрып,
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қос тігіп, бүркіт салып, құлан атып тұрады қыста біздің ауылдың
адамдары. Бір жылы Құсайын33 екі қос кісі болып келіпті Моридан. Екі
қос кісі келіп сол әлгі Тәкісан Бұлғында бір ай жатыпты. Бір ай жатып
Құсайын, сол енді жаздың бірінші айы ма? Бірінші айы ғой деймін
енді немесе екінші айдың басы. Қайтыпты енді. Қайтқанда Құсайын
айтыпты “Енді біз Моридан келдік. Көп аң-құс ала алмадық. Біз енді
мына Қалқаның шетіне келіп қайттық. Енді болмаса шығынымызды
төлейтұғын мына моңғолдан біраз мал алып қайтсақ. Сіздің
жігіттерде іспар екен. Бір-екі жігіт берсеңіз бізге” - дейді. Бізде
қожа сүйекті Камал Қожа дейтін бір жігіт бар еді. Тегіңде бізге келіп
сіңген. Мықты, батыр жігіт болатын. “Берсеңіз, осы Камал Қожаны
беріңіз” - дейді Құсайын. Камал Қожаны қосып, төрт жігіт береді.
Құсайын соныменен барып жиырмадай шай артқан түйе алып қайтты.
Ол кезде мына Қалқаның жерінен халыққа шай таратып береді екен.
Моңғолдың кейбір жерлеріне шай мен бұлды артып әкеліп, таратып
тұрады екен өкімет анау Ұланбатырдан. Содан есебі 40-50 түйемен
шай артып келіп, сол түсіп жатқан жерінде әлгінің үстіне түседі.
Түнде әлгіге барып, әлгіден сол жиырмадай түйе алып, он шақты
түйемен шай артып алып шығып. Сонымен қайтып келгеннен кейін
“Енді мынаны бөліп алайық” деп сөйткен екен Құсайын. Сонда біздің
әкеміз айтыпты енді: “Сіздің еңбегіңіз. Енді мені құр қалтырмаймын.
Көмегіңізге олжа сыйлап қайтайын десеңіз. Біз әр қашан алғымыз
келсе, жақын, алып тұрамыз. Сіз өзіңіз алыңыз.” Содан әлгі 20 шақты
түйеңі Құсайын екі қосқа беріпті. Екі қосқа бергеннен кейін, біздің
әкеміз бір қос, Омызжан зәңгі бір қос. Жанында екі қос бар екен. Төрт
қос екен біздің адамдар. Омызжан зәңгінің қосына бір шебек шай
менен бір атан түйе беріпті. Біздің қосқа бір шебек шай менен бір атан
түйе беріпті. Енді басқа анау екі қосқа екі түйе сауға деп беріпті дағы
Құсайын сонымен кетіп қалыпты. Қоштасып, айырылысып.
Бір қоста бес-алты адам болады. Бүркіт алады, мылтық алады аң
атады. Содан, енді сол жылы жазда жайлауда отыр едік. Тағы есебі
елдің кеңесі болып, жиылысы болып соған кетіп қалған әкем. Түнде
отыр едік. Мына Шәріпхан марқұм өліп қалды. Сарыбас Шәріпханды
білесін бе?
33 Құсайын Әлкенбайұлы 1963 жылы Ыстамбұлда дүние салды. Құсайын тәйжі
туралы көбірек мәлімет үшін қараңыз. Ескендірұлы Ә. Құсайын тәйжі // Мұра. – 2009.
Но: 1. 21-28-беттер; Kul Ö. Doğu Türkistan Kazak Türkleri Liderlerinden Bir Portre: Hüseyin Teyci (1900-20.09.1963) // Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. – 2011. Cilt
1. No: 2. 103-130-беттер.
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Соның әкесімен бір туысқан ағасы Ақынбек деген. Жанында
біреу бар, жетті. Жатқалы отыр едік. “Не болды?” - деп сұрадық,
“Ойбай, Бәйтіктің тұмсығыңдағы Үшбастау деген жерге жау
келіп қалыпты. Кімнің, әлгі Шүленбайдың ауылының түйе қайырып
жүрген екі жігіті үстінен түсіп қалыпты. Содан солар қашып келді.
“Үшбастауда жау жатыр” дейді. “Сендер біздің ауылға барып
хабар беріңдер” деп Шаңия жиналыстан шыға алмай. Содан мен
сендерге хабарға келдім” - деді. Шошып кеттік енді. Түнде шұбырып
барып, көрпені алып барып әлгі шешеміз, бала-шағамыз бен таудың
басына барып жаттық. Таңертең түрегелсек, түк жоқ. Қайтып үйге
келдік. Үйге келіп отыр едік, содан түске таяғанда әлгі жау деген соң
Бәйтіктегі елдің еркегі бір-ақ шығыпты. Сол Бәйтіктің тұмсығына
барғанда, алдынан барса Құсайындар. Сөйтсе мал жоқтап шыққан
екен Құсайын. Қамза да жанында. Морида мал жоғалыпты. Сол мал
жоқтап, “Сол малды тауып әкелесін” - деп Құсайынға соны айтыпты.
Қамзаны ертіп келіпті. Қамза қасында. Сонымен бес-алты ма, он
шақты ма, қытай бар қасында. Әлгілер есебі жиырма шақты кісі екен.
Жау түгіл түк те емес.
Сол әлгілер амандасып, айқасқаннан кейін біздің ауылға келіп екі
күндей жатты. Әлгі алдында өздері таныс болып қалған. Үйір болып.
Екі күн жатып, содан кейін енді біз “Бәйтіктің елі бұл малды алған
жоқ. Бәйтіктің елі аман бұл малдан. Мұны енді алса, Алтайдың
елі алды” - дегеннен кейін, “Енді осы Алтайға сіз еріп жүріңіз.
Алтайдың елін сіз танисыз, оның ұры-мұрысын білесіз” - деп біздің
әкемізді ертіп алып кетті Құсайын. Сөйтсек, Алтайдың елі алған
екен. Алтайда Шақабайлар алған екен. Одан барып малды тауып,
төлетіп алып, төлетіп алғаннан кейін Құсайын қайтып кетіпті. Біздің
әкеміз үйге келді. Соныменен қойдық. Енді бір жылдан кейін, бір
күні жазғытұрым жайлауға шығайық деп отыр едік. Ақыман менен
Құсайын, Құсайынның аузы жара болып қалыпты. Екеуі жетіп келді.
Кіргеннен әңгімелесіп ұқсақ, енді мал тауып апарған соң Құсайынға
бір неше әскер беріп Қытай мен қалқа арасында заңсыз жүріп сауданы
тоқтатуға жіберген екен. Ол күнде мына Қытайдың байлары, Моңғолға
ыңғай мал тасиды. Зансыз сауда істейді. Байлар 70-80 түйе, 100 түйе,
150 түйеменен. Мына Үрімшіден, Шонжыдан, Моридан мал тасиды
Қалқаға. Қалқа мен екі ара жау. Аналар ыңғай сауда апарады. Байлар.
Қалқада ол күнде бұл жоқ. Басқа ине-жіптен тартып Қалқада ешнәрсе
жоқ. Сол үшін байлар бағанағы бұл тасып, ине-түйме деген секілді,
бояудан тартып сол байлар есебі апарады. Сол апарып моңғолға
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сатады. Моңғолдан шай алып қайтады. Шұбырып кетіп жатады, келіп
жатады есебі әмір жоқ. Оныменен ісіміз жоқ. Сонымен әлгі Құсайын
малды тауып апарғаннан кейін, “Сен мына жолды тос. Мына заңсыз
жүріп жатқан малды, Қытайды ұста” - деп Құсайынға есебі бір
қанша әскер беріп.
Иә, сөйтіп кеденші қылып Құсайынды жол тосқызып қояды.
Тосып отырса, бір бай қытай сауда алып Құсайынның үстіне келеді
жолда жатқан. Құсайын сол “Жоқ, жібермеймін” - дегеннен соң,
Құсайынға сый сый жыяпат жасап алдап өтіп кетеді. Ол барып
саудасын қылып алады да, сөйтсе үкіметтің өзінің саясатымен жіберіп
отырған адамы екен. Қайтып келіп мына Құсайын менен пара алды
деп шағым жасап арыз қылады. Арыз қылып, Құсайынды ұстап алып
апарып түрмеге тығып тастайды. Сұраққа алғанда “Мен пара алғаным
жоқ” - десе әлгі Құсайынның аузына ұрып, сөйтіп сұрапты. Содан
“Алғаным жоқ” деп Құсайынды қамап жатқанда, оның қатын-баласы
Морида, Моридың тауыңда. Бір қазақ Құсайынға тамақ әкеліп, сусын
әкеліп беріп тұрады. Оған сусын әкеліп, тамақ әкеліп берген сарбас
екен. Сосын Құсайын айтады бір күні “Сендер бір он шиша арақ алып
келіңдер. Мен мына күзетшілерді шишаға тойғызып, мас болған соң
қашып шығайын” - дейді. Он шиша арақ әкеліп, он шишаны алып
келгеннен кейін әлгі күзетші әскерді шақырып алып Құсайын, өзіне
әкелген тамақты соларға беріп, одан кейін барады дағы әлгілерге
шиша арақты ішкізіп-ішкізіп әлгілер мас болып ұйықтап қалады. Мас
болып ұйықтап қалғанда, есік ашық қалып, Құсайын қашып шығып
алып, жаяу сол Мори тауына келеді. Сол Мори тауында отырған елдің
бір атына мініп алып, ауылына келеді.
Содан ауылынан ат-көлігін мініп алып Құсайын, Ақыманды ертіп
алып Бәйтікке қашып келеді. Біздің ауылға келді. Біздің ауылға келген
соң, артынан хабар келді. “Ойбай, Құсайынның қатын-баласының
бәрің адамды жолатпай, есебі бақылау астына алып алды. Бір
кісі қатынастырмай қойды Құсайынның ауылына. Әскер жүрген
қазақтың бәрін қуып” - деген хабар келді. Сосын енді Құсайын
“Енді қайтемін?” дегенннен кейін, біздің бір Бижан деген кісі,
әпекесін сол Моридың тауыңда Қарақас Қамза дегенге берген екен.
Енді мына Бижан сол әпекесіңе жолаушы болып барып “Қатынасса
осы кісі қатнаса алады. Басқа адам қатнаса алмайды ғой” - деп
соныменен, әлгі Құсайын мен Ақыманға қайтадан екі ат беріп, әлгі
Бижанды ертіп беріп, ат беріп әкем қоя берді. Содан Құсайын мен
Ақыман барып, тауға бекініп жатыпты. Содан әлгі Бижан деген жігіт
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ел аралап, анау ауыл, мына ауылға барып амандасып жүрген болып,
содан ақырын жылжып отырып Құсайынның бала-шағасына барып.
“Ойбай, Құсайын мына тауға келді. Құсайын мен Ақыман екеуі тауға
келіп жатыр. Сендер ақырын мына түнде жүктеріңді тасып мына
қарағайға шығарыңдар. Құсайын өстіп айтты. Әуелі мына жүк-ыдыс
бұйымдарын шығарсын. Содан кейін көлік шығару оңай деп өстіп
айтты” - деп әлгі Бижан хабар беріпті. Сосын әлгі Құсайынның қатынбалалары жүктерін тасып қарағайға шығарып. Одан кейін артынан
Құсайын анау-мынаумен істесіп жүріп, жүгін тасып болғаннан кейін
бір күнде сол түйе-көлікті жиып алып, Құсайын жалғыз күнде үркіп,
жалғыз ауыл, Бәйтікке келді. Әлгі Бәйтікке келмей тұрып, әлгі үркіп
тауға шығып алғаннан кейін Құсайынның Әлкенбай деген әкесі бар
екен. Кәрі кісі екен. Сосын енді Бижанға “Сен қайт. Сен енді мына
менің әкемді ертіп қайт. Әкем енді оқыстан қашып тұрсақ, мына
қолға түсіп, өйтіп-бүйтіп қала ма? Сен әкемді, шаңияның қолына
апарып бер” - дейді. Содан Әлкенбайды ертіп алып, Бижан жайлауда
отырғанымызда ауылға келді. Әлкенбай келіп жатты. Содан енді күзге
жақын, Құсайын жалғыз ауыл. Құсайынның қасыңда бір Әсембай
деген молқы бар. Ол, Ақыманның қарындасын алған екен. Бір үй
Молқы, әлгі бар. Мына Қаһарман. Қаһарманды білесін бе? Сарбас
Қаһарман. [Менің туған нағашатам болады. Ә.Қ]
Ол күнде Қаһарман жас жігіт екен. Қаһарманның әкесі Сүлеймен
деген. Ол Сүлейменнің алғаны сол Құсайынның Күмік деген әпекесі
екен. Әлгі Сүлеймендікі бір үй, бір үй әлгі Әсембай деген Молқы.
Құсайындікі үш үй. Қашып келді. Қаһарман сонда енді Құсайынның
қойын бағады екен. Әлгі Қаһарман жас жігіт екен. Сол енді Бәйтікке
келгеннен кейін барып қой үйтіп бардық ерулікке. Әлгі ерулік апарып.
Әлгі енді не болып қалдық қой біз. Таныс болып қалдық. Сосын
енді “Бәйтікте қытай бар. Енді сен жайлауға шықпа дағы, адамға
көрінбе. Сол бөктерде жат” - деп әкем сөйтіп қойды Құсайынға.
Құсайын сол жалғыз ауыл жатты жаздай. Содан күзде біз де түстік
бөктерге. Біз де түсіп жатқанда, бір күні тағы бір ауыл найман келді.
Сол Моридан көшіп. Келіп еді, өңкей бір жалаңдаған жігіттер екен.
Бір күні әлгінің біреуі келді. “Не болды?”, “Ойбай, Құсайынның
бар жылқысын ұры ұрлап алып кетіпті. Құсайын аман-есен”. Онда
бізге алғаш көшіп келгенде, 5-6 атты әкеліп жылқыға қосып қойған.
Әлгілер жайлауда семіріп болған. “Сол аттарды алып кел. Мына
жылқының ізін қуайық деді Құсайын” - деп әлгілер келді. Содан әлгі
аттарды ұстап бердік. Сөйтсек, әлгілерді Алтайдан келіп Жантайлақ
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алып кетіпті Құсайынның жылқыларын. Құсайын қуып барса, оның
әкесінің ағасы Төлебай34 ұлық болып тұрғанда, Жантайлақ Мориға
көшіп барған екен. Мориға көшіп барса, сол Морида Жантайлақтың
мылтығың Төлебай тартып алыпты. Жантайлақтың мылтығың тартып
алғаннан кейін, Жантайлақ көшіп қайтып Алтайға келіпті. Содан
кейін қатынаспаған екен. Енді содан кейін Төлебай да дүниеден
кетті. “Соның баласы” деп Құсайынның жылқыларына алған. Онда
Құсайын “Төлебайдың баласымын” - дейді. Содан әлгі әбден ұғынып,
сол хабарды алып отырыпты да Құсайынның әлгі бар жылқысын 7-8
бе, 8-9 ба, әйтеу бір топ жылқысын келіп алып алыпты. Құсайынның
жылқыларын алғызып алғаны сол екен. Құсайын артынан қуып
барғаннан кейін “Менің мылтығымды алған сенің әкең Төлебай.
Маған осындай қылған” - деп. Сөйткеннен кейін Құсайын Байқадамға
барыпты. Байқадамға барғаннан кейін, Байқадам, Құсайынның
жылқысын алып беріпті.
Байқадам Базарқұлдың тәйжісі. Өрдегі қазақтың тәйжісі.
Жантайлақ пен Байқадамның әкесі бір туысады. Бұрындық, Себетай
деген екеуі немерелес. Жантайлақ зәңгі. Жылқысың қайтартып берді.
Жалғыз бір көкала дөненін алып қалыпты. “Мылтығымның сілекейі”
- деп. Қайтып келді. Құсайын қайтып келіп, қыста Қаптықты қыстады.
Қыстауда отырғанда, Құсайын “Мен біраз Қалқаға барып мал әкелейін
деп тұрмын” - деп әкеме айтыпты. Әкем “Өзің білесің” деді. Қалқаға
барып қысты күні 10-15 түйе алып келді, 3-4 кісі барып. Енді Құсайын
жазғытұрым көшіп Алтайға кетіп қалды. Құсайынның нағашысы
Шақабай Ноғайбай үкірдай деген екен. Сол Алтайда тұрған. Сол
нағашысына көшіп кетті Құсайын. Алтайға барып тұрды.
Мұның уақыты атыстан бұрын енді. Соның жылын ұмытып
отырмын. Сол жылдарды ғана, 1931 жылы атыс болды. 1927-1928-ші
жылдар енді. Не 1927, я болмаса 1928-ші жыл еді. Құсайын, Алтайға
барып тұрды. Құсайын, Алтайға барып тұрғанда Әлкенбай марқұм
сол Алтайда қайтыс болды. Ноғайбайменен сол жерде бірге жатып
бірге тұрды. Одан кейін 1931-жылы Баркөлде атыс болып жатқанда
Құсайын, “Әкем Әлкенбайдың асын беремін” деп, ат шаптырып, бүкіл
елге хабар берді.
34 Төлебайдың үш ұлы болған: Рақымбай, Ақыман, Кәбен. Кәбен Таеквондо
спортының шебері Мұстафа Өзтүріктің туған әкесі. Төлебайдың інісі Әлкенбайдың
да үш ұлы болған: Мұқай, Әубакір, Құсайын. Төлебай мен інісі Әлкенбайдың ерлік
және даналықпен жастайынан атқарған істері мен өмірлері туралы роман үшін қараңыз:
Сәнікұлы З. Сергелдең. - Алматы, 2008.
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Әлкенбай 1929-шы жылы қайтыс болған ғой деймін. Енді 1931ші жылында Баркөлде атыс болып жатқанда, онда Алтай елі қозғалған
жоқ, тыныш тұр. Құсайын “Ат шаптырып, ас беремін” деп бүкіл елге
хабар берді. Содан Бәйтікте енді біздің Әукей деген ағамыздың екі
жүйрік аты бар болатын. Сол атқа мініп, біз сол Құсайынның берген
асына Алтайға барып, атты бәйгеге қосып, содан қайтып келдік. Ол
жылы қыс болды. Содан кейін Құсайын ендігі жылы, әкесінің асын
бергеннен кейін қайта көшіп, Мориға кетті.

ҚҰМЫЛ КӨТЕРІЛІСІ
Содан кейін 1931 жылы, мына біздің елдің шығысындағы ең
үлкен шаһары Құмыл болатын. Ал біздің елдің оңтүстік жағында
“Алты шаһар”35 деп айтады ұйғыр халқы тұратын. Ол жерлерді ұйғыр
халқы мекендейді. Енді теріскей жағы, таудың кемерінде болса қытай
мен ұйғыр аралас тұратын. Енді оның солтүстік жағын, ана Алтай
тауын, Бәйтік, Баркөл секілді жерлерді қазақтар мекендейді. 1931
жылы Шығыс Түркістанның шығыс жағында орналасқан Құмылдың
90 пайызы ұйғыр, 10 пайызы қытай. Ал онын сырт жағындағы елді
мекендерде, атап айтқанда Баркөл, Құмыл, Атөрік, Тасбұлақ деген елді
мекендерде ыңғай мал баққан қазақтар тұрады. Сонымен сол аймақта
көшпелі халық қазақ және отырықшыл, қалалық халық ұйғыр болды.
Құмылдың үш ауданы бар. Олар Баркөл, Атөрік, Тасбұлақ. Атөрік
пен Тасбұлақтың әкімі ұйғыр. Баркөлдікі болса қытай. Оның теріскей
жағын қытай мекендейді. Баркөлдің Бисан және Саршоқы деген екі
тауы бар. Ол жерге ылги қазақ орналасқан. Жалғыз шаһардың ішінде
қытайлар бар болатын.
Бір жыл бұрын жазда, Бәйтікте біз тұрамыз, мына уақ руынан
Нұрғазы Шақпақбай деген кісі тұрады. Бәйтіктің күнгейінде әскер
бар. Сол тұста ұйғыр менен қытай екеуі бір-біріңе жау болып қалған
екен.
Нұрғазы деген қытай мен оның әскерін жағалап жүреді. 1931
жылы жазғытұрымның алдында, жазда Бәйтікте Нұрғазы Қинаят
деген жалғыз ұлын қайын жұртына жіберіп, той қылып ат шаптырады.
Сол кезде, біреу той қылып ат шаптырады десе, қай жерде болса да
халық көп келеді енді. Нұрғазының сол тойына бардық. Нұрғазының
35 Шығыс Түркістанның ұйғырлар қоныстан Қашғар, Хотен, Яркент, Ақсу, Құча және
Үш-Тұрпан атты қалалары.
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інісі Шақпақбай. Мына Қақан қажыны білесін ғой. Қақанның әкесі
Шақпақбай. Шақпақбайдың бәйбішесімен менің екінші шешем екеуі
немере екен. Сол себепті екеуі, яғни Шақпақбай мен әкем бажа болады.
Екеуі алыс-беріс жасап тұрады. Қытайдан жақсы-жаман қандайда бір
хабар болса, Шақпақбай біздің әкемізге айтып тұрады. Екеуі сондай
жақын болған.
Содан, жазда Нұрғазы той қылып, ат шаптырғанына бардық.
Барып едік, қытай әскерінің басшысы келді. “Паң Тұңлың” деп
аталатын әскер басы халықты жиып сөз сөйледі. Енді біз түнде әлгі
Шақпақбайдікіне келсек, әр үйге оннан, он бестен, жиырмадан ел
қонақ болып отыр екен. Барлығы бәйгеге ат қосқалы келген адамдар.
Ертеңіне ат бәйгесі болады. Дастарқан басында “Құдай мұндайды кім
естіген, мынау не деген сұмдық еді” - деп адамдар тамақ ішіп отырып
ду-ду әңгіме қылып отыр екен. Тыңдасақ, әлгі әскербасы сөйлеген
сөзінде: “Сіз мұсылман, біз кәпір болсақ та, Шығыс Түркістанда
отырған барлығымыз жергілікті бір халықпыз. Бір-біреуімізбен
тату-тәтті тұруымыз үшін қыз алысып, қыз беріссек болады. Сендер
біздей емес азшылықсыңдар. Сендердің әйелдерің атқа мықты, қырда
жүргенге. Сендер мына біздің әскер басылардың, мына қырда жүрген
әскери қызметкерлердің қалаған қызын беріңдер. Олардың қасына
ертіп, атқа мінгізіп алып жүргендеріне ұлықсат етіңдер” - дейді.
Біз қазақтар, енді көшпенді халық болғанымыз үшін, көшкенде ерәйел бірдей атқа мініп жүреміз емес пе? Әлгі қытай “Сендер сол мына
әскер басылардың, мына шетте жүрген әскерлердің қалаған қызын
беріңдер. Енді біздің қытайдан мың қанша қыз аламын десеңдер
есігіміз ашық. Ала беріңдер” - деп сөзің аяқтаған екен.
Бұл жағдайға үлкендер жағы шулап, жағасын ұстады. Сол түнде
олар тамақ ішпей шықты. Ертеңінде Бәйтіктің теріскейіндегі жазыққа
барып, ат шаптырдық. Содан кейін ел тарқап кетті. Артынан қыс
болды. Енді жазғытұрым мынау Баркөлге қараған Көксерке деген жер
біздің көктемде қой қоздататын жеріміз еді. Әлгі жерде қой қоздатып
отырғанымызда, сол жерде әлгі Құсман молда деген кісі әліппиден
бастатып бізді оқытып отырған. Осы не мамыр екенің білмеймін,
не сәуір екенің білмеймін. Сол айлардың біреуі енді. Қой туып,
қозы аяқтанып қалған уақыт. Тасбұлақ пен Атөрік маңайында соғыс
шығып кетті деген хабар жетіп келді бізге. Сөйтсек әлгі Атөріктің
әкімі Маметболат деген кісінің екі қызы бар екен. Әр ауданда қорған
бар. Қорғанның ішінде қытайдың әскері тұрады екен. Сондағы қытай
әскерінің басшысы, әлгі әкімнің қызын сұрайды. “Маған қызын
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берсін” дейді. Сөйтіп “Қызын берсін” деп әкім Маметболаттың қызын
сұраған екен.
Маметболат Тасбұлаққа хабар жібереді. Тасбұлақтың әкімі Сали
Дорға деген кісіге “Мынау не деген сөз? Бұл не сұмдық! Мен мынаны
қайтемін?” деп ақыл сұрайды. Сонда Тасбұлақтың әкімі Сали Дорға
“Қызды бергенше өлмек керек!” - деп жауап қайтарады. “Сен өзін
тұрған жеріңдегі әскерді ал, мен өзім тұрған жерімдегі әскерді
алайын. Бізге енді діннің бұйырғаны осы. Бұл кәпірдің дінге балта
шапқаны. Не болса да көрейік” дейді. Сөйтіп сол екі əкім, тұрған
жерлеріндегі қытай әскерлерін қырып тастап, қаруларын алады. Содан
Құмыл шаһарында атыс басталып кетті. Сонымен Құмылда 1931
жылдың басынан соңына дейін атыс болды. Ұйғыр-қазақ мұсылман
бірыңғай болды, қытай бірыңғай болды. Енді сол кезде, яғни Құмылда
бүлік шығып атыс болып жатқанда, енді Алтай және басқа өлкелер
тыныш тұрды. Бір жылдай тыныш тұрды.

ҚЫТАЙДЫҢ ӘЛІПТІҢ АУЛЫН ҚЫРУЫ
Дүнген қайтып кетті. “Ендігі жылы қайтып келемін” - деп
айтты. Енді 1932 жылы болып қалды. Дүнген қайтып кеткенде,
қытай келіп Әліпті шауыпты. 1932 жылы Баркөлдегі Тасбике
Әліп үкірдай дегенді қытай шапты дегенді естуің бар ма? Әліп,
Жамысбайдың баласы. Қамысбай, Жамысбай, Табысбай деген бұлар
ағайынды үшеу-төртеу. Жамысбайдың ең үлкені Қайса. Одан кейін
Әліп. Одан кейін Қожамберген, одан кейін Қожақын. Жамысбайдан
төртеу. Қамысбайдан болса екеу. Олар кім десең? Жеңісхан, Мұқай
деген Қамысбайдың балалары. Қайсаның баласының үлкені Мұқай.
Мына Алтай көйге (Түркияда) келіп өлді. Одан кейін Мінән деген.
Одан кейін мына Әтейхан36. Табысбайдың баласы Айлыбай, Адубай
дегендер болды. Айлыбай мына Алтай көйге келгенде өлді. Адубай
аты шыққан үлкен бай болды. Ол өзі би болып елде қалды. Сол 1931
жылы атыс болып, жылдың соңына дейін жаздай атыс болды. Құмылда
мұсылмандар бірыңғай болып, қытай бірыңғай болып жаздай атыс
болды. Басқа елді мекендерде, атап айтқанда ана Мори, Шонжыдан
36 Әтейхан Қайсаұлы 2011 жылы, 3 қараша күні 95 жаста Нигде Алтай ауылында
дүние салды. Ұрдуша, ағылшынша, парсыша, түрікше, қазақша көп тіл білген Әтейхан
қол жазба естеліктері 2009 жылы Астанада белгілі ғалым профессор Тұрсын Жұртбай
“Қазақ ұлт-азаттық көтерілісі” атты көп томдық кітабынын 14- томында жариялады.
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тартып, Алтайдан тартып, Бәйтіктен тартып басқа аймақтардағы
халық болып сол жылы тыныш тұрдық. Ол жылы қыс өтті. Енді келер
жазда, қайтадан атыс басталып кетті.
Қайтадан атыс басталып жатқанда, Шәріпхан төре келіп
мұсылман мен қытайдың арасына жүріп татуластырмақ болды.
Шәріпхан төре ана төменгі Алтайда тұрады екен. Шәріпхан екі ортада
елшілікке жүрді. Мәселең, Қытай-кәпір бірыңғай, мұсылмандар
бірыңғай болып атысып жатқанда, Шәріпхан ара ағайындыққа
жүріп “Бүйтіп жау болмайық. Бірімізді-біріміз бүйтіп қырмайық.
Тоқтам қылыңдар, бітім жасаңдар” - деді. Сөйтіп татулыққа жүрген
Шәріпхан төре, күз болып қалғанда, Әліптің ауылына келеді. Әліптің
ауылына келеді де, оған “Сен Әліп бұл жерде тұрма” - дейді. Әліп,
сонда Құмылдағы атысқандардың ішінде болады. Ол күнде атыс
болып тұрған уақыт. “Әйембет деген өте мерген, мықты кісі болды”
деп айтып тұрады сонда. Сол Әліптің ауылына келеді Шәріпхан күзде.
Әліптің ауылына келеді де “Сен Әліп Баркөлде тұрма” – дейді ол “Мори-Баркөлдің жас жігіттерінің бәрін әскерге ұстады. Мен енді
қалып қоямын. Сен бұл жерге тұрма. Сен Алтайға көшіп кетші” дейді Әліпке. Әліп айтады: “Иә, Алтайдың әлгі жуандарына апарып,
мені табандарының астына салмақсын ғой” - дейді марқұм сонда
Шәріпхан төреге. “Менің айтқаным баяғы енді. Өзің білесің” дейді де
Шәріпхан шығып, мына Алтай көйдегі Салпан мен Тақыр дегендердің
әкелері Сарбас Тобажанның37 аулына барады.
Тобажан, сол кезде бай адам болған. Шәріпхан төре Бәйтікке
қарай келе жатып Тобажанның ауылына келіп, қонады. Олар енді сол
кезде Баркөлде Тасбике мен аралас-қоныстас және қыз алысып-берісіп
құдаңдалы болып жүрген кісілер Тобажанға айтады: “Осы Тасбике
ішінде біраз керей бар екенсіңдер. Есебі екеуің қарынға жабысқан
көкбауыр секілді. Мына Тасбикенің ішінен кетіп қалындар” - дейді.
Шәріпхан айтады Тобажанның үйіңе қонып отырып. Содан кейін
Шәріпхан Бәйтікке келеді. Ол Бәйтікке келгеннен кейін біз есебі той
қылдық, ат сойдық. Үй тігіп, жақсылап күттік. Шәріпхан сонда бір
апта, он күн жатты. Содан кейін “Сендер, бұл жаушылықты қойындар,
бітім қылындар. Олай қылмандар, былай қылыңдар” - деп білген
ақылын айтты. Сол кезде Шәріпхан төре біздің әкеміз Секей марқұмға
37 Керейдің сарбас руынан Тобажан ақсақалдың өзі көш жолында дүние салса да,
Әлиәкбер, Биләл Әли (Тақыр), Сапар Әли, Бықан, Болдырған атты ұл қыздары Түркияға
жеткен.
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“Сенің қытайдың бетін көрмегеніңе биыл он бір жыл толған екен.
Сенің ақ екенінді, күнәң жоқ екенінді мен ағартып шығамын. Сен
менімен Үрімшіге жүр” - дейді. Әкеміз сонда “Жарайды, барайын.
Менің қытайға қылған ісім жоқ. Жалғыз-ақ осында кәпір болса да ақ
орыстардың қатын-баласы шулаған соң ара түсіп, бермедім” - деп
айтады. Содан Шәріпхан, біздің әкемізді алып кетті.
Біз күзде Қаптық деген жерге келіп, күзем алып жатыр едік.
Ол уақытта Шушыл дейтін бір сәудегер дүнген бар еді. Ол бір шеті
Құмыл-Баркөл, бір шеті Алтай, әр тарапқа саудасы болған бай бір
дүнген еді. Оның қызмет істетіп жүрген, ішінде қазақ та бар, дүнген
де бар, ұйғыр да бар, көптеген қызметкері, жұмысшысы, нөкері бар
еді. Сол Шушыл деген дүнгеннің серіктесі болған Шығар дейтін
дүнген Баркөлге барады. Баркөлге барып, Баркөлден қайтып Қатанту
деген жерде қытайдың қарауылы бар. Әлгі жерге келсе, қалың
қытай әскерінің үстіне келіп түседі. Сипаң деген жерде, Қатантудың
теріскейінде қытай әскері қысы-жазы қарауыл болып тұрады. Сәудегер
дүнген келіп қалың әскердің ішіне кіріп кетеді. Қалың әскердің ішіне
кіргеннен кейін оны қытайдың әскер басшысы екі күн жібермей қояды.
Сөйтсе әлгі әскер Әліптің ауылын шауып, 180 кісіні, қатын-баланы
қырып тастаған екен.38 Үш-төрт ауылды түк қоймай қырған екен.
Қожақын мен Елісхан39 әлгі Құмыл жақтағы атыста жүргенде, інісі
Қожамберген малын қорғап, Қаптық деген жерге көшіп кеткен екен.
Әліп бір атыстан кейін үйіне келсе, Қожамберген жоқ. “Қожамберген
қайда?” - деп сұраса, “Қожамберген, ол Қаптыққа көшіп кеткен”
дейді екен. “Оның жаны менен артық па? Барып көшіріп қайтып
алып келіңдер” - деп Қожақын мен Елісхан екеуін қастарына екі
кісі қосып беріп жібереді. Олар Қожамбергенге кеткенде, қытайдың
әскері келіп Әліпті басады. Сол жерде қытай әскері қатын-баланы түк
қоймай қырып салады. Сонда Әліптен бір ат, бір мылтықпен Қожақын
қалды. Бір ат, бір мылтықпен Елісхан ғана қалды. Қытай түк қойған
жоқ, бір-ақ қырып кетті.

38 Ғалым Тұрсынхан Зәкенұлы осы шабуылда 60 отбасы, 200-ден астам адамның
қырылғанын айтуда. Зәкенұлы Т. 1940-1949 Жылдардағы Синьцзян қазақтарының
ұлт-азаттық қозғалысы. Әл-Фараби Атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті
Кандидаттық диссертация. - Алматы, 1998. 57- бет.
39 Түркия қазақтарының көш бастаушы жетекшілерінен Елісхан Әліпұлының (19091944) өмірі мен күресі туралы роман үшін қараңыз. Шәкенұлы Ж. Қаралы көш. Алматы, 2010.
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ҚАҺАРМАН ҚЫТАЙ БАЛАСЫ
Әліп бес жыл бұрын бір қытай баланы сатып алған екен. Оны
сатып алып, оны өсіріп, адам қылып, малының басына қойған екен.
Оның атың Құралхан қойған екен. Оған мына Кәрмен дейтін бір
сарбастың бір қарындасына құда болып, соны алып бермекші екен.
Қытайлар Әліптің аулының бәрін түгел қырғанда, әлгі қытай баланы
өлтірмейді. “Әліптің Қожақын мен Елісхан деген ұлдары қайда? Інісі
қайда?” - деп сұрайды. Қытай бала “Олар, өстіп Қожамберген деген
інісі Қаптыққа көшіп кетіп еді. Соны алып келуге кетті” - дейді екен.
“Олар қашан келеді?” - деп қытайлар тағы сұрайды. “Олардың келетін
күні болды” - дейді. “Олар келсе қай жолмен келеді?” - дейді. “Осы
мына жолмен келеді” дейді. Оның сол келетін жолың тосып қытай,
жан-жақты қоршап алып бекініп жатады.
Қытай әскері бекініп жатқанда, Қожақын мен Елісхандар
білмейді ауылды жау шапқаның. Сөйтіп жаудан бейхабар келе жатады.
Келе жатқанда, анадай айғай-дауыс жететін жерге таман келгенде,
әлгі қытай әскері жасырынып жатады да, әлгі қытай балаға, - енді
ол баланы қытай деп айтуға да болмайды -, “Сен ана ағаларыңды
шақыр. Ол екеуін тірі ұстап алайық” - дейді. Содан оның аяғына
арқан байлайды да, анандай төбенің басына шығарып қояды. Анадай
қалқада, далдада қытайдың әскері жатады. Олар сөйтіп жатқанда әлгі
бала төбеге шығып алады да “Қашыңдар! Қашыңдар! Ауылда қатынбаладан түк қалған жоқ. Жалғыз мен қалдым. Бәрімізді қырып
тастады. Жандарынды құтқарыңдар. Кейін кетіңдер” - деп айғай
салады. Әлгі айғай салғанда, әлгілер “Ой, не дейді?” - деп анықтап
жақындап келгенде, “Жандарыңды құтқар! Жандарыңды құтқар!
Қытай малдарыңды алып қойды. Қатын-баланы қырып тастады.
Жалғыз мен қалдым. Қаш!” - дейді. Әлгі үшеу-төртеу сөйтіп қашады.
Оларды, қытай жабылып қуса да, қашып тауға шығып аман-есен
құтылып кетеді. Әлгі қытай баланы сол жерде атып тастапты.
Елісхандар қашып, тауға шығып алып бір күн, екі түн аялдап
жүреді. Содан кейін ауылының орнына келсе, әшейін қатынбаласының денесі сасып, әшейін қан жоса болып жатыр екен. Төртбес ауыл түгел осы. Бір қыбыр еткен жан жоқ. Содан түн ішінде келіп
аралап, тыңдап “Тірі қалған адам бар ма?” немесе “Жаралы жатқан
адам бар ма?” - деп жүрсе, бір ыңырсыған дауыс шығады. Ыңырсыған
дауыс шықса, әлгіні келіп қараса, Қожақын үлкен бәйбішесі екен. Екі
қабат екен, қарнында бала бар екен.
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Әлгі Елісханмен бірге жүрген Қожақын. Әліптің өзінің қасыңда
жүрген кенжесі. Ана төртеуінің ең кішісі Қожақын. Сол Қожақынның
үлкен бәйбішесі екен. Екі бәйбішесі бар еді Қожақынның. Әлгі
екіқабат екен. Әлгінің ішіндегі бала өлсін деп, қытай әскері оның
қарнына қылышпен ұрған екен. Сонда қылыш мына шандырды
тіліп, бала аман қалған екен. Бала мен қатын өлмеген жаралы. Екіүш жерден қылышпен тіліп кеткен, әлгі бәйбішені. Содан Елісхандар
жаралы әйелді баласымен өңгеріп алып тауға шығып кетеді. Содан
кейін тауда ол жақ, бұл жақта тығылған тасбикелер бар екен. Соларға
алып барады. Содан әлгі әйелдің жарасына ем-дәрі жасайды. Оның
тілінген шандырын жібекпенен тігеді. Сөйтіп әлгі Қожақынның
бәйбішесі мен ұлы тірі қалады.
Мына Томық сондағы іштегі бала. Сол бала мына Томық екен.
Сонда қылыш әлгі шандырды тілгенде, бала Томықтың қарнына
қылыштың ұшы тиген екен. Оны мына жерінде күні бүгін бір тыртық
бар. Ол сондағы қылыштың ұшы тиген жер. Баланы алмапты. “Әшейін
бүйтіп бір салып қалыпты” - дейді. “Бір салып қалғанда, мына жерің
тіліп кетіпті” - дейді. Басқа, әйтеуір бір Алла ғой енді қағып тұрған.
Сонда шандырды тіліп кеткенде, сол баланың мына жеріңе біттәй
қылыштың ұшы тиіпті. Томық сондай бір өлімнен қалған бала. Бала
іште қалып бәйбіше аман-есен әлгі жарасы жазылған. Содан, айы-күні
толғаннан кейін бала аман-есен босанған. Қожақынның сол бәйбішесі
бері келгенде өлді.
Шығар деген дүнгенге қытайдың бір әскері, шапқан қазақтың
көп түйесінен бес атан түйе береді. Сөйтсе әлгі қытайдың үйі,
Шонжыда екен. Ол Шонжының қытайы екен. “Бұлар менің олжам,
сен саудагерсің ғой. Саған ешкім тимейді. Менің мына бес түйемді
менің үйіме апарып бер. Сен Шонжыда сауда қылып жүресің ғой” деп, бес атан түйе таңдап, ыңғай төрт-бес жастағы атан түйеден бес
атан түйе шығарып береді. Біз Қаптықта отырғанда, сол жерге келді
әлгі дүнген бес атан түйемен. Осындай осындай деп болған жайды
хабарлады. Одан бұрын хабарымыз жоқ еді. Біздің әкемізді Үрімшіге
алып кеткен кез болатын. Біз жай жатқан ел. “Ойбай, өстіп Әліпті
шауып кетіпті, өстіп бүкіл ауылдарын қырып кетіпті” - деген хабар
тез тарады. Сонда Шығар деген дүнген: “Екі күн жатқанымда екі
баланың шырылдаған дауысы күндіз-түні құлағымнан кетпейді. Әлі
құлағымда тұрады” - деп жылады. Сөйтсек, сонда әлгі Әліптің кіші
бәйбішесінен туған жеті жастағы Дүкен деген баласы мен Елісханның
бес жастағы бір баласы екен. Сол екі бала және Әліптің кіші бәйбішесі
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бар, үшеуін қытай әскері ішіндегі бір дүнген әскері аман алып алыпты.
Әлгі алып жүр екен үшеуің сол әскердің ішінде. Әлгі жылаған балалар
сол екеуі екен. Біреуі Әліптің, екіншісі Елісханның баласы. Өте батыл
адам екен әлгі дүнген әскер. Қытайға қызмет ете жүріп, қытайдың
әскері болып жүріп, әлгі бейбақтарды қытайға өлтіртпей алып қалған
екен.
Содан әлгі дүнген атыс-шабыс басылғаннан кейін Әліптің қатыны
мен екі баланы алып, Дүнгенге өтіп кетіпті. Содан, олар Дүнгенде
жүріпті. Мына біз кеткеннен кейін, қалған ел қайтадан бұрынғы
мекендеріне қайтатын болып жүргенде, әлгі Әліптің кіші бәйбішесі
мен Саттархан деген баласы барып қазақты тауып алыпты. Сөйтіп
1931 жылы атыс болды, 1932 жылы Әліп шабылды.

ҚОЖАНИЯЗ БЕН КӘСІЛІҢ АРАСЫНДАҒЫ
КЕЛІСПЕСТІК
Әліп шабылғаннан кейін енді қыс түсіп кетті, енді жаз шыққанда
бүкіл Шығыс Түркістанда мұсылман баласы, ұйғыр-қазақ болып
қытайға бір-ақ лап қойды. Әр тұстан шабуыл жасады. Қытаймен атыс
болды. Әр өлкеде қытаймен бір қыс, бір жаз атыс болды. Ел мұсылман
мен кәпір болып екіге айрылып алды. Шәріпхан төре төменгі Алтайда
тұрған. Қытай мен мұсылманның арасына келіп Шәріпхан “Сендер
атысты қойыңдар. Тоқтаңдар. Бір жерде отырып жау болмайық.
Бұл қатын-баланың обалына қаламыз” деп екі ортаға елші болып
жүріп тұрды. Бір есе Үрімші, Шоншыға барып, бір есе Баркөлге келіп.
Сол екі ортаға жүріп тұрды. Оған тоқтаған жоқ.
Бір қыс, бір жаз атыс болды. Сөйтіп атыс болып жатқанда,
1932 жылы Қожанияз40 деген бір ұйғыр армия басшысы болып алға
шықты. Қожанияз сондай іскер адам екен. Мына Қытай жерінде
дүнген қалалары бар екен, дүнген әкімдері бар екен. Солардан жәрдем
сұрайды. Жәрдем сұраса, Кәсілің41, Әсілің деген ағайынды екеу үшеу
500-600 әскеріменен көмекке келеді. Ол дүнген әскері оқ атпайды
екен қытайға. Әшейін, келіп жауға кіреді екен де, қылышпенен ыңғай
40 Ұйғыр жетекшісі. 1933 жылы Құлжада құрылған Шығыс Түркістан Ислам
Республикасының президенті болған. 1942 жылы Шың Шысай түрмеге жауып азаптап
өлтірген.
41 Кейін тайпақ қолбасшы мағнасында Кәсілің деп аталып кеткен дүнген қолбасшының
негізгі аты Ма Чжун Йин.
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әшейін мына жерінен қырқып түсіреді екен. Қытай атып жатса, оған
есебі былқ етпейді. Әшейін келеді екен де, кіріп кетеді екен. Ыңғай
осы жерден түсіреді екен дейді. Адамның мына төбесі, бас сүйегі
мына таға секілденіп түседі екен дейді. Енді көргендер айтады. Енді
мен көрген жоқпын.
Содан дүнген Шонжыны барып алып, Модың деген жерде
қалың әскерді қырып алып. Әлгі Нұрғазы қытайдың әскері болып,
әлгі Модыңдағы әскерге бірге айдалып барыпты. Айдалып барғанда,
қытайды қырып жүрген уақытта, Кәсіліңнің санынан оқ тиіпті.
Санынан оқ тиіп жараланып қалса да, әйтеуір қытайды қырып салады.
Сөйтіп Шонжыны ақырында алыпты. Содан кейін Кәсілің Моридың
тауында санынан оқ тиіп жатқанда, Шақабай Кәри деген кісі көңілін
сұрап барады. Кәри, Мүсенғазы деген кісінің баласы екен. Кәсілің
көңіл сұрағанда “Маған қытайдың, кәпірдің оғы тимес еді, маған
мұсылманның оғы тиді” - дейді. Енді елдің өсегі, онда көріп тұрған
адам жоқ. Кәсіліңді “Нұрғазы атты” деп айтады. Содан қыс түсіп
кетеді. Кәсілің “Енді биыл қыс болып кетті. Мен енді қайтып еліме
барамын. Жазда қайта келемін” - дейді.
Содан 1933 жылы қайтып келіп, қайта соғыс бастап қытайды
қырып отырып, қырып отырып Шонжыға барады. Шонжыны барып
алып, сонда жатады. Әлгі Шушыл деген бай дүнген сонда Шонжыда
екен. Біз Алтайда отырғанда ол “Көзім көрді” деп келді. Шонжыны
алып, Шонжыда бір ай жатады.
Кәсілің жатады Шонжыда. Шонжы мен Үрімшінің ар жағында
Жемсары деген шаһар бар екен. Жемсарға келіп Қожанияз бір апта, он
күн атысады. Жемсарыны ала алмайды. Ала алмаған соң Шонжыда
жатқан Кәсіліңге кісі жібереді. Кісі жіберсе, Кәсілің бір топ әскерін
жібереді. Бір топ әскер барады да “Біз дүнгенбіз. Кірейік пе? Жоқ,
берілесіңдер ме?” - деп сұрайды. Дегеннен кейін, Жемсарының әскер
басшысы сол жерде мылтықтарын тапсырып береді. Мылтықты
бергеннен кейін, мылтықты арбаға жүктеп Шонжыға Кәсіліңге
жүргізеді. Бұған Қожанияз ренжиді. “Мен бір апта, он күннен бері
атысып жатырмын. Мылтық менің олжам емес пе?” - дейді.
Мылтықты айдап әкетіп бара жатқан әскер басы “Мылтықты барып
ана Кәсіліңнен ал. Маған берілген бұйрық осы. Басқаға мылтықты
бермеймін. Сен өзін онымен сөйлесіп ал мылтықты. Мен бұл жерде
мылтықты саған бере алмаймын” - деп мылтықты Шонжыға
жүргізеді. Шонжыға жүргізгенде, сол жерде Қожанияз бұзылады. “Ә,
ананны … дүнген! Үрімшіні алғаннан кейін бұл үкіметтен бізге есе
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жоқ екен” - деп Қожанияз бұзылады.
Қожанияз бұзылғаның сол жерде жүрген Қытайдың тыңшысы
Үрімшідегі Шың дубан42 деген өкімет құрып тұрған өкіліне хабар
береді. “Мына дүнген менен сарттың арасы бұзылды” - деп
хабарлайды. Осы мәліметті алғаннан кейін әлгі Шың дубан бір
қоржын алтынды Қожаниязға жолдайды. “Сен ұйғыр-қытай бір жерсудың адамымыз. Анау жолаушы, келімсек дүнгенде не жұмысың
бар? Дүнгенді екеуміз бірігіп қуып салайық. Сен мұсылманынды өзің
біл, мен қытайымды өзім білейің. Екеуміз федералдық біріккен өкімет
болып тұрайық” - дейді. “Құп, болады” - дейді сол жерде. “Мұны,
яғни Кәсіліңді қайтеміз?” - дейді. “Үрімшіге қарай жүреді. Үрімшіге
жүргенде артынан сен тиіс, алдынан мен шығайың. Араға алып, сол
жерде дүнгенді жоқ қылайық” - дейді. Осыны уағда қылып алады.
Оны естиді де Кәсілің Үрімшіге қарай жүреді. Үрімшіге жүргенде
артынан Қожанияз, алдынан қытай әскері тиіседі. Сонымен бірге
төбеден аэроплан бомба тастайды. Сөйтіп дүнгеннің жартысы шәйіт
болады. Дүнгеннің қалғаны ол жерден қашып, Қашғарға барады.
Қашғар енді күнгей жақта. Қашғар - ұйғырдың үлкен шаһары. Қалған
әскер сол Қашғарға барады. Содан кейін Қожанияз бен қытай екеуі
бірігіп алып, өкіметті қолына алады. Осы сөздін барлығын айтып
келген Шушыл деген дүнген. Дүнген Қашғарға барып бір қыс жатты.
Бір қыс, бір жыл жатты. Шың дубан мен Қожанияз екеуі отыз бесінші
жылы өкімет құрды енді. Екеуі федералдық өкімет құрды. Екеуі әмір
жүргізді халыққа. Келісім жасады. Бейбітшілік болды. Елші жүргізді.
Тоқтам болды. Атыс тоқтады. Отыз бесінші жылда тыныштық болып
тұрды.
Сосын елші жіберіп қытай. “Тыныщ тұрайық. Біреуімізге
біреуіміз тиіспейік. Сен қазақ-ұйғыр, өзіңді-өзің сұра. Қытай біз
өзімізді сұрайық” - деді. Сөйтсек ол саясат екен. Араға кісі жүргізіп,
елші жіберіп сонымен тоқтам болды. Төменгі қазақтың билері келіп,
тоқтам қылып. Тоқтам болғаннан кейін қарасақ, сол жерде Құмылда
үлкен жиылыс болыпты. Сол жерде Баркөлден келген қазақ, ол күнде
Баркөлде қазақтың көп жиылып қалған уақыты енді анау соғыс-атыс
болғаннан кейін.
Енді жазда отыз алтыншы жылға айналғанда Баркөлде төрт
42 Шың Шысай (1897-1970) 1933-1944 жылдары Шығыс Түркістан губернаторы
болып билік жүрген. Қазаққа тізесі қатты батқан озбыр әкім. 1949 жылы Тайванға
қашқан.
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үкірдай43 сайлады. Бұрын ондай жоқ болатын. Сөйтіп төрт үкірдай
сайланды да шақабайдан Нұрғали үкірдай, уақтан Әйембет үкірдай.
Әйембеттің елі аз. Аз болғанымен ол көп атыс шығарған, көп күш
шығарған кісі. Жәдіктен Сабырбай үкірдай; Тасбикеден Елісхан
үкірдай. Төрт үкірдай сайланды. “Бисан, Саршоқы, Мори және
Баркөлдегі қазақтарды осы сайланған төрт үкірдай сұрайды.
Осыменен енді тыныштық болды” - деген бұйрық болды. Сол төрт
үкірдайдың бірі Елісхан. Ол енді біздің басшымыз. Одан кейін, оған
жәрдемші болып жүрген біздің әкеміз және Атшыбай. Атшыбай,
Елісханның кейін қайын атасы болды.
Қытай өкіметі менен Қожанияз. Ұйғыр-қытай екеуі өкімет құрды
ғой. Екеуі бірігіп алып, төрт үкірдай сайлады. Үкіметтік өкілдер келіп
сайлады. Сайлағаннан кейін “Енді сендер төртеуің татулық және
бейбітшілік үшін мына өкіметке барып кездесіп қайтасындар” деген жарлық шықты. Бірақ ана төртеуі өздері бармай, орындарына
кісі жіберді. Нұрғали інісі Мұқаділ дегенді, Әйембет, Уақ Хайдар
дегенді, Сабырбай өзінің баласы Құсман дегенді, Елісхан, Жәдік
Қатшыбайдың баласы Дастанды жіберді. Сөйтіп төрт үкірдай төрт
уәкіл жіберді.
Мына біздің қазақта Абақ Керейді он екі керей дейді. Он екі
керейді қазақта сұрағандар мыналар: Төменгі Алтайда Базарқұл
Мәми бәйсі44 деген кісі болған. “Бәйсі” деген сөз, бүкіл қазақтың
төбесінен қарайтын деген сөз. Мәми бәйсінің баласы Қанапия
бәйсі. Қанапия өлгеннен кейін оның орнына баласы Мұқат бәйсі
болған екен. Сол Мұқат мынаның ішінде енді. Әлгі уәкілдердің.
Сол Мұқатты шығарып саламыз деп, әлгі өкіметтің үкірдайлардың
адамдарымен бірге “Құмылға апарып саламын” - деп әлгі менің
әкем де жолға шығады. Зайыптың баласы Құсманды ертіп Құмылға
барғаннан кейін кім айтады, әлгі Мұқат айтады “Ой, аға, - дейді ол
біздің әкемізге: - Сен жүр. Анау қытайдың барып бетін көріп қайт.
Анау жанжалдан бір жыл бұрын Қанапия бейсі деген кісі қайтыс
болған. Сен анау ағаңның орнына құран оқып, анау жеңгелеріңді көріп
қайт. Сен мына кісілермен жүр”. Әкем “Әй, мен өзім сені шығарып
салуға ғана келдім. Не киім кидім, не жол азық алдым. Мен қайтемін?
Жалаңаш қалай барамын енді?” - дейді. Мұқат “Ой, оның бәрі менен.
Сен жалғыз жүрсең болды” дейді.
43 Чин патшалығы кезінде берілетін мансап.
44 Чин патшалығы кезінде берілетін мансап.
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Сонымен біздің әкеміз еріп кетеді әлгілермен бірге. Сөйтіп
Үрімшіге барды. Үрімшіде әлгі құран оқитын жерге барады. Бір
ай сол Үрімшіде болады. Сонда әр күні үкімет бір жиналыс ашып
тұрады екен. Жиналыста баяғы “Ондай қыласың, мұндай қыласың,
ақ қыласың, көк қыласың” - деп Қожанияз бен Шың дубан екеуі
нұсқаулар түсіреді екен. Бірінен кейін бірі әшейін асып тұрады.
Бағанағы жерде Қожанияз “Егер енді бүлік шығаратын болсаңсар,
мен сендерді жұдырығыммен шұндақ қыламын” - деп жұдырығын
көрсетіп, айғайлап дон айбат көрсетеді дейді. Содан әкеміз жарым
айда ма, екі айда ма қайтып келді. Келгеннен кейін Жезді ошақ деген
жерде жайлап отыр едік. Ол кезде, қай жерде үлкен адам бар, ұлықтар
бар, әкеме келеді. “Сіз үлкен кісісіз. Не көрдіңіз? Не білдіңіз? Қандай
екен? Өкіметтің сырын байқадыңыз ба? Жағдайды көрдіңіз ғой. Анау
барғандардың барлығы жастар. Олар бәлкім барлық нәрсені аңғара
алмайды. Сіз не көрдіңіз? Не білдіңіз? Не ойлап келдіңіз? Ойлаған
ойыңыз не?” - деп сұрайды. Сонда әкем “Әйтеуір, бұл жер түбінде
бізге жер болмайды. Бұл жер бізге жер болудан кетті. Мен кетемін”
- дейді. Кейбір жақын, үлкен, сырлас адамдарға үнемі осыны айтады.
“Бұл жер, жер болмайды. Мен кетемін” - дейді.

ДҮНГЕН ЖЕРІНЕ ӨТУ ШЕШІМІ
Содан күзде, күздігүні Төркөл деген жерге келіп күздеп, енді
қыс түскенде Қытай жері мен біздің жердің арасында Мажын деген
тау бар екен. Біз қыс түскенде, Мажынға өтіп кеттік. Мажынға келіп
қыстадық. Мажынға келіп қыстағанда, енді жазғытұрым екінші айда
бергі ана шет жақта тұрған Елісхан үкірдай Адубайды жіберіпті.
Адубай, қасында өзінің немере інісі Қармыстың баласы Мәлік және
екі кісі бар. Соның бірі Қарақас Сүйінбайдың қытай тілін білетін
баласы екен. Жүйрік кісі екен. Елісхан әлгіні тілмаш ретінде қосып
беріп жіберіпті Адубайға. Адубайды қағаз беріп “Сен Секей шаңияға
бар. Ол кісі шекарада жатыр ғой. Соны ертіп алып барып, Қытайдың
ішінде дүнген облысы бар, Шынқай деген. Соған өтіп кетейік. Бізге
жол берсін. Соны сұрап келіңдер” - деп жіберген екен. Әлгі кісілер
“Сіз бізбен жүріңіз. Сіз шетте шекарада тұрсыз ғой. Мына дүнгеннен
барып жол сұрайық” - дейді. Сонымен енді “Ондай болса мен енді атазығымды әзірлейін” - деп жылқыдан құла түс сатып алып келді. Атты
жаратып, енді төрт-бес күн қалды Адубай.
Сөйтіп отырғанда, мына Томықтың қайын атасы Бура найман
49

Қауан деген саудагер адам болатын. Қай жерге болса да, қысыжазы тұрмай сауда қылып жүретін. Содан енді екі күн болғанда,
жүреміз деп отырғанда Қауан келді, келгенде күн-түн қатып келді.
“Ойбай, не болды?” - деп сұрағанда “Ойбай, Елісхан жіберді. Секей
шекараның ар жағында отыр ма? Әлде бер жақ бетіңде отыр
ма? Соны шақырып алып келесін деген үкіметтен адам шығатын
болыпты. Соны Елісхан естіп алып, мені күн-түн демей тез барып
“Секей кетпесін, үйінде отырсын. Секей үйінде жоқ болса өкімет
шапқылап елді қамап алады. Орнына басқа кісі жіберсін деп айт деп
жіберді” - дегенді айтты солай жазылған қағаз беріп. Осыдан кейін
“Енді қайттік” - деп отырғанымызда, Адубай айтты “Онда Әлімбек
жүрсін. Сен үйіңде қал. Өкіметтен әлгі кісі келсе, сен үйінде отырған
кісі бол” - деді. Содан кейін әкеміздің ағасы Әлімбек деген кісіні ертіп
келді. Ол кісі Адубаймен қосылып Дүнгенге кетті. Дүнгенге барып
бір ай болды ма? Болмады ма? Әйтеуір олар “Ойбай дүнген “Қойным
ашық. Мұсылман болса болды. Келсін. Неше мың адам болса дағы
жол ашық” деп айтты” - деп қайтып келді. Олар келгеннен кейін
артынан он шақты күннен кейін Тасбұлақ, Шоқылды, Бисеннің беті,
Баркөлдің тұмсығындағы ел бір-ақ көшіп біздің үстімізге келді.
Содан Мажын деген жерде қой қоздатып отырғанымызда,
дүнгеннен әскер келді. Дүнгеннен әскер келіп “Өкіметтің заңы, бір
елден бір елге өткенде қару-жарағынды тапсырасың” - деді. Енді
қазақтың бәрі, жаушылық болған соң, қаруланып кеткен еді. Қытайды
өлтіріп көп мылтықты қолға түсіріп алған еді. Әр адамда бір бірден
мылтық болды. Бұрын мылтық аз болатын елде. Енді атыс-соғыс уақты
болғандықтан әркім мылтықтанып кеткен еді. Содан “Сендер сол
мылтықтарыңды тапсырып бересіңдер. Ол енді мемлекеттің заңы.
Қай мемлекетке барсаң да, бір мемлекеттен бір мемлекетке өткен
адам мылтығын тапсырады” - дегеннен кейін біз тәуір мылтықтың
бәрің тығып, басқа мылтықтарды жинап бердік. Енді ол мылтықтарды
алып болғаннан кейін “Сендер енді анау Шынқайдағы Ма Пу Фаңға
барып кездесіп қайтасыңдар” - деп дүнген қазақтың басшыларың
ертіп алып кетті. Олар барып сол дүнген өкіметінің жетекшісімен
сөйлеседі. Қазақ басшылар “Дүнген үкіметі сендерге құшағымыз
ашық. Қай жерде су, қай жерде шөп болса сендердікі. Келіңдер деп
айтты” - деп қайтып келді. Қайтып келіп, Фолынжы деген үлкен өзен
бар екен. Әлгі, елдің жарымы Фолынжы деген өзенге келіп орналасты.
Қалған жарымы Мажында қой қоздатып отырды. Қой қоздап,
қозы аяқтанып, көк шығып, мал көкке тойып сөйтіп қалған уақытта
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Құмылдың уәлиі Жолбарыс хан деген ұйғыр кісі жібереді. Темір
Тәнжән деген кісі келіп “Ойбай, олар кетпесін. Елісхан, Секейге барып
айт. Қайтып келсін. Егер олар кетіп қалса, мына қалған елдің жүретің
жолың қытай бір-ақ бекітіп алады. Адам түгіл құс ұшырмай қояды.
Қатын-баланың обалына қалады. Олар қайтып келсін. Олар қайтып
келгеннен кейін, менің бес жүз ұйғыр әскерім бар. Келесі жылы сол
бес жүз әскерді “кетемін” деген қазақтың көшінің артына салып,
қазақты бір-ақ алып кетемін. Мына қазақтың қатын-баласының
обалына қалмасын. Қайтып келсін” -дейді. Осы сөзден кейін “Ойбай
рас екен. Елдің обалына қалады екенбіз. Біз шығып кеткенмен кейін
қалған елді қытай қамап алады екен. Жібермей қояды екен. Сөйтіп
обалына қалғанша, мына Жолбарыстың қолында күш тұрған
уақытта бір-ақ кетейік” - деп біз қайтып Тасбұлақ-Шоқылдыға
бардық.
Қайтып бұрынғы мекеніміз Тасбұлақ-Шоқылдыны жайладық.
Жайлап отырып күзде күзедік. Одан кейін қыс түсті. Қыс түскенде,
қыс қаттырақ болды да қар қалың түсті. Жұт болды. Сөйтіп жүргенде
күзде қытай өкіметінен бұйрық шықты. Үкімет “Мажынға егер
біреу шығатын болса, оның малы қазынаға өткізіледі. Малын
кәмпескелейміз. Мажынға бір адам кетпейтін болады” - дегенді
айтты. Оның үшін ел қорқып Мажынға кетпей қамалып қалды.
Кетпей қамалып, мал жұтайтын болған соң мен тәуекел етіп жылқым
мен қойды алып отауыммен Мажынға шығып кеттім. Менің артымнан
Бұхарбай деген Кердәлінің баласы ол да бір отауымен шықты. Екі үй
Мажынға келіп қоныстадық. Мажында қыстап жаттық.
Енді күз болды. Күз болып енді, қыста 37-ші жылға аяқ бастық.
37-ші жылдың басында, жазғытұрым қытайдың әскері келіп,
Жолбарысхан Бағдарыстың тауына шықты. Біз онда Тасбұлақ деген
жерде отырмыз. Тасбұлақ деген аудан. Атап айтқанда Баркөлдің
Баркөл, Атөрік, Тасбұлақ деген аудандары бар. Біз Тасбұлақта тұрдық.
Енді жазғытұрым “Ойбай, немене? Қытайдың әскері келіп,
Жолбарыс ханды жеңіп, Құмылды басып алды. Жолбарыс хан бес
жүз әскермен қашып, Бағдаштың тауына шығып кетіп жатыр.
Сендер де көшіп келіңдер” - деп хабар келді.
Содан біз екі отау көшіп, қайтып жазғұтырым елге келдік. Елге
келсек, елде ұйқы-күлкі жоқ. Жолбарыс хан әскерімен Бағдаштың
тауында бекініп жатты. Сол кезде Қытайдың аэропланы шыр айналып,
күндіз-түні кешке дейін ұшып тұрады. Ел не қыларың білмей сандалып
кетті. Сандалып ел не боларын білмей тұрған уақытында қытайдың
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әскері бір күні келіп Жолбарыс ханның әскерін келіп басады. Қытай
3.000 әскер, төрт аэропланмен келіп Жолбарыс ханға шабуыл жасады.
Жолбарыс ханның әскері қорыққанынан көбі қытайға қарап кетті.
Жолбарыс ханның өзі, қырық кісісімен атпен қашып дүнгенге өтіп
кетті. Қалған әскері қытайға қарап кетті. Жолбарыс хан әскері өстіп
тарқап кеткеннен кейін біз “Енді қайттік? Енді не болады? Енді бізден
күн кетті” - деп тегіс сандалып кеттік. Кейін ес жиып “Енді бүйтіп
қытайға біз құл болғанша, не болса да қашайық” - деп сол жерде
Елісхан үкірдайдың басшылығында, біздің әкеміз Секей, Атшыбай
деген жәдіктің Шаңиясы Сауытбай шешім қабылдады.
Біздің үріккен себебіміз қазақтың үлкендерін, Алтайдағы
қазақтың билерінің барлығың ұстап алып кетті. Тәйжілердің бәрін.
Енді Баркөлге ауыз салған. Баркөлде Ғабдолла тәйжі, Ғабдолланың
інісі Тәжін деген, бес алты кісіңі ұстап қойған еді. Бұл 37-ші жылы.
Баркөлден дүнгенге, кейін қаштық біз ол жерден.
Көшті бастап бір көш жерге келдік. Бір көш жерге келгенде,
көштің артынан әкем “Сен кешке дейін көштің артын байқа. Жүргентұрған бола ма?” - деп мені кейін көштің артына тастап кетті. Көштің
артыңда отырып, кеш болған соң кейін келе жатыр едім, артымнан
бір даңғыр шықты. Тыңдап тұрсам, сөйлескен адамдардың дабыры
шығып келе жатыр. Сосын бір жыраға келіп жасырынып тұра қалдым.
Қарасам, қазақша сөйлесіп келе жатыр екен. Тұсыма таман келгенде
“Елсіндер ме? Жаусыңдар ма? Атамын!” деп айғайладым. “Ой, біз
елшіміз! Атпа! Атпа!” - деді әлгілер. Келсем 5-6 кісі екен. Бастап
жүрген тасбике Аралбай деген өкіметтің қызметін атқарып жүрген
кісі екен. Ол, әй, құдай сақтасың, тіл мен жағына сүйенген, көп
сөйлейтін адам екен. Енді біреуі Садық Қормал деген сарт. Енді тағы
бірі “Үрімшіден келген” - дейді, Әбетай Зорғанның баласы дейді. Бір
жас жігіт. Барлығы алты кісі. Сосын амандасып болғаннан кейін “Сен
кімнің баласысың?” - деп сұрады, “Мен Секейдің баласымын” - дедім.
“Жүр, бізді әкеңнің үйіне алып бар” - деді. Сөйтіп үйге алып келдім.
Баяғы басын буып үркіп келіп қонған ел. Әлгі кісілерді үйге келіп
түсірдім. Содан кейін “Малдан айрылып қаламыз ба?” - деп еркек
кіңдік біздер сыртта мал күзетіп тұрмыз айланып.
Содан әлгі адам таң атқанша саңқылдап сөйлеп жатыр, сөйлеп
жатыр. Бір уақытта, түн ортасы ауып қалған уақытта, әкем мені
шақырды. Сөйтсек әлгі Аралбай тегінде әкеммен көп жүрген, екеуі
шамалас кісі екен. Ол біздің әкемізге былай айтыпты: “Өкіметтен
саған егер әрқандай бір жамандық келетін болса, мына қара жердің
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астыңда мен қара есегің болайын. Сен мына қатын-баланың обалына
қалма! Қайт! Анау шекараның барлығын қытайдың әскері алып
алды. Қатын-баланы қырып тастайды.” Осы сөздерді айтып әкемді
қайтуға көндіріпті. Содан әлгі кісіні қимай әкеміз қайтатын болыпты.
Сол сөйлескеннен кейін мені шақырды. Келсем, маған: “Мына Елісхан
көнбейді ғой. Сен анау өзіміздің ауылдарға хабар бер. Ел көшіп
жатқанда, біз де жүкті артып жатайық та, елдің көші жүріп
кеткенде, біз кейін қалып қояйық. Мынау сондай жол көрсетіп отыр.
Қатын-баланы қырып аламыз ғой. Алдымызда қытайдың әскері бар
екен” - дейді. Дегенде мен айттым: “Әке, қаламыз ба?” - дедім. Ол
“Қаламыз” - деді. “Ондай болса маған рұқсат беріңіз. Және маған бір
ат пен бір мылтық беріңіз. Менен басқа, анау келініңізге де рұқсат
беріңіз. Қимасаңыз келініңіз қалсын. Мен кетемін. Мен тұрмаймын” дедім. Деп едім қайтып үйге кіріп кетті әкеміз. Ол үйге кіріп кеткенде,
әлгі ағамыз келіп маған ұрсып, “Сен қатын-баланы, мал-жанды
қырғызып шөлге барғалы жүрсін. Қатын-балаға, алдына барғанда
біреу саған мал береді ме? Ақ қыла ма? Көк қыла ма?” - деді. Оған
құлақ асқанымыз жоқ.
Астапыралла, түнде сол айланып тұрғанда. Сосын Өкіртбайдың
баласы Қарақас Шөкетай деген. Өкіртбай бізбен бірге жүрген адам.
Әлгінің баласы Шөкетай деген. Әлгі мал күзетіп тұрғанбыз. Әлгі
Шөкетайға айттым “Әй, Шөкетай” - дедім, “Сен, Елісханға барып
ақырын сыбыр етші” дедім. “Кішкене мына кісіменен, әкем біраз
айнып тұр. Сен барып хабар берші” - дедім. Жаңағы Шөкетай
кетіп қалды. Барып қайтып келді. “Елісханның өзіне айттым” - деп
сөйтті. Бір уақытта, таңға жақын Құспан, Елісханның шабарманы
тасырлатып шауып келді. Сол шауып келді дағы “Шаңия! Шаңия!”
- деп сөйтті. “Ау!” - деп сөйттім. “Елісхан, “Анау қара шаңырақтан
қорқып отырмын. Барайың десем. Қара шаңырақтың аруағынан
қорқып отырмын. Анау өкіметтің адамың маған шығарып берсін.
Әйтеуір мен өлген кісімін ғой. Мылтығымды қандап алып кетейін!
Анау алтауын маған былай шығарып берсін. Мен әйтеуір өлген
кісімін ғой. Сол алтауының қанын ішіп кетейін!” деп Елісхан сөйтіп
айтты сізге” - деп ат үстінен келіп сөйтті енді. Аналарға естіртіп
айтып тұр енді. Саңғрырлап сөйтіп еді, әлгі сартылдап сөйлеп отырған
адамдардың үні “Аллаһүәкбәр!” кесілді де қалды. Кесілді де қалды.
Дауыс кесіліп қалғаннан кейін, Қоспан көп қалған жоқ қайтып кетті.
Содан кейін әлгі адамдар “Ойбай! Бізді шығарып жіберіңдер кетіп
қалайық. Кетіп қалайық!” - дей бастады. Әлгілерді әкем шығарып
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жіберді. Әлгілер кетті де қалды.

ДӨҢБАСТАУ ШАЙҚАСЫ
Ел таңертең, таң ағарып келе жатқанда жүк тартып, жүріп
кетті. Содан есебі, түсте бір есебі Құмсу деген жер бар еді таудың
ең етегіңде, жазықтың бір шетінде. Ел үркіп келіп сол жерге түсті
Құмда су ағады. Құмсу деген бір үлкен сай. Сайдың ішінде қай жерде
құмды көрсен, астынан су бұрқ ете түседі. Ел келіп жүгін түсіріп,
түйені қомынан шөгеріп қойып, шайын қайнатып ішіп жатыр енді.
Енді түн қатып және кетпекші болады. Алдымызда шөлде, Дөңбастау
деген бастау бар. Ол бір күн, бір түндік жер. “Дөңбастауға жетсек,
суға жетсек” - деп ел шайын қайнатып отырады. Елдің алды келіп
шайын ішіп жатты, артынан келген ел енді шайын қайнатып жатқанда
Тасбике Уәсе деген бай екі отар қойын ертең суға жетбейді деп
айдатып жібереді. Қой Дөңбастаудың бер жағына барған уақытта,
қытайдың әскері де Дөңбастауға келіп түсіп жатты. Қытайдың әскері
дүрбі салып жазықтан келе жатқан қойды көреді. Содан қытайдың
әскері қойға келеді. Олар қойға келгенде, қойшылар жазықтағы
қалың сексеуіл мен жыңғылдың арасына кіріп кетеді. Кіріп кеткенде,
қытайдың әскері келіп қойдан бір он шақты қойды алады, бірақ
қойшыларды таба алмайды. Қытай әскері қайтып Дөңбастауға кетіп
қалады. Жыңғылдың арасынан шыққан қойшылар қашып кешке
таман елге келді. “Ойбай, өстіп алдымыздан қытай әскері шықты
да, қойды алып әкетті. Біз қашып құтылдық” - деді.
Осыдан кейін ел бастықтары “Енді қайттік? Жау Дөңбастаудағы
суды алып алған. Енді не болса да тәуекел етіп соғысамыз, осы жерде
қырылып отырмаймыз” - деді. Сол жерде еркек кіңдіктіні жиып
жіберіп, көштің алдына салды. Бала-шаға көштің артынан жүрді.
Жазғытұрым артықшылығы бар, атқа жараған еркек кіндік түгел
көштің алдына түсіп жүрдік. Түнде барып Дөңбастауды басатын
болдық. Түнде жол жүріп отырдық. Таң атып кетеді деп атпен желіп
отырамыз. Әлгі анау арықшылық, жұтаңшылықта жігіттеріміздің
көбінің аты болдырып қалып қойды. Содан енді таң сарғайып атадыау деп алаңдап жеделдетіп отырып Дөңбастаудың аяқ жағына келдік.
Дөңбастау деген өзі бір дөңнен шыққан қақтың ортасындағы
су. Дөңнің үстінде жағалатып өртеп тастаған ағаш. Сексеуілді өртеп
тастаған екен. Екі жақтағы жазықтың бәрі оттың жарығымен жарқжарқ етіп жатты. Жазықтың екі жағы жарық болып тұр. “Еее, әскер
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енді басып алған екен ғой” - дедік. Сосын Елісхан “Әй, Аңғалбай
мен Қасей екеуін ана жаяу барып, ана қытайдың сыртың аралап
келіңдерші” - деді. Сауытбайұлы Қасей енді атысқа көп кірген, мықты
кісі болатын. Оның баласы Шаймардан Түркияға келген. Аңғалбай
деген мына Әбдуәлидің әкесі болады. Аңғалбай мен Қасей екеуі
жаяу кетіп қалды. Содан бір, бір жарым сағаттан кейін қайтып келді.
Олар “Төбенің үстіне ор қазып алған екен. Төбенің үсті, жоңның
үсті, судың басының айналасы барлық жерге ор қазып бекініп алған
көрінеді. Сосын айқасып тұрған қалың әскер, жүріп тұр әрі-бері” деп көрген білгендерін айтты. “Енді қайттік?” дегенде “Енді оның
күншығыс жағында бір кемер қабақ бар екен. Соған барайық” - десті.
Таң ағарып келе жатқанда әлгі қабаққа бардық. Енді шөл дала
болған Дөңбастау деген жерге құлан келеді, қарақұйрық келеді. Бір
жыл бұрын Дөңбастауға келіп құлан атып, аң атып жүрген жігіттер
бар еді. “Енді мына Дөңбастауға барып аң атып көріп жүрген
жігіттер, сендер енді түгел айланып қоршап алыңдар. Түгел қоршап
атысатын жерлерді алыңдар. Бөлініп, бөлініп Дөнбастауды қоршап
алайық. Әбден қытай түрегеп, өріп шыққан уақытында сонда бірақ мылтық атайық. Оған дейін адамға мылтық атпаңдар. Андып
қана отырыңдар” - деп барлық жігіттерге бұйрық берілді. Төрт-бес
жерге бөліндік. Бөлініп тарайтын уақытымызда Қожақын “Қытай
әбден түрегеп өріп шыққан уақытында мен мылтық атамын. Сонда
әзірленіп отырып мына масаға бір-ақ қол қойыңдар. Оған дейін бір
адам мылтық атпасын” - деді. Мына жәдік Қобдабай деген кісі өліп
қалды ғой. Марқұм Қобдабай, әлгі Дастан Хатшыбайдың баласы, мен,
Қасай. Алты-жеті кісі. Жасырынып бір кемерге келдік. Жеті кісіміз.
Бір кемерге келіп отырдық. “Енді қашан мылтық атылады” - деп
күтіп отырдық.
Әскер әшейін жатыр енді. Әлгі дөңнің үстіне жағалатып ор
қазып алыпты. Ордың ішінде әскер жатыр екен. Отырдық. Содан
бір уақытта, таң ағарып жарық түсіп, қарауылдың бәрі көрінген
уақытта қытай да түрегелгендей болды. Бізге енді қызғылт топырақ
көрініп тұрды. Сөйтіп отырғанда, Тасбике Қаржау Қоғабайдың
баласы Мұқаш деген өте мерген кісі еді енді. Әлгі кейін аты жүрмей
қалғандардың ішінде қалған енді. Мына біздің Бұхарбай деген кісінің
бажасы болатын. Екеуінің алғаны бір кісінің қызы. Әлгі Мұқаштың
қолданып жүрген мылтығы тоғызатар, мына Бұхарбайдың мылтығы
болатын. Анау мырыш оқты атпайды аңға, қорғасын оқты атып, аң
атып жейді. Бұхарбай тоғызатар мылтығымен аң атып жүрген мерген
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жігіт болатын.
Әлгі Мұқаш келді де отыра қалды. “Әлгілерің қайда?” - деді.
“Анау топырақтың бәрі әскер екен. Әлі мылтық атқанымыз жоқ”
- дедік. Сөйтіп жатқанда, күн де қызарып шығайын деп қалды.
Шығайын деп қалғанда Қожақын жақтан мылтық атылды. Мылтық
атылғаны сол екен, дереу лап қойдық. Тарс тарс мылтық атылып, тұстұсынан атыс болып кетті. Қытай да атып жатыр, қазақ та атып жатыр.
Атыс болды да кетті. Түске таяп қалған уақытта бір “шұр-шұр” еткен
дыбыс шығады. “Шұр-шұр” еткен дыбысқа қарасам, дыбыс Қасай
екеуміздің арамызға келіп отырған әлгі Мұқаштан келеді. Анықтап
қарасам мына жеріңде қанды көбік бұрқ-бұрқ етіп шығып тұр екен.
Оқ маңдайынан тиген екен. Қан бұрқылдап тұр екен. “Мұқашқа
оқ тиіп кетті” - деп едім мына жағымнан Дастан “Ей, жағың
қарысқыр!” - деп мені түйіп қалды. Түйіп қалғанда, “Кейін шегінші,
кейін шегінші” - деп сөйтті. Мылтық атылып жатыр енді. Қытай да
атып жатыр, қазақ та тұс-тұсынан атып жатыр. “Сен шегінші” деп
сөйтті Дастан. Енді мына жағымда Қасай отыр, әлгі Мұқаш ортамызда
жатыр. Мылтыққа сүйенген бойымен қалыпты. Сүйтіп ақырын кейін
сырғып кішкене шегіндім. Сөйтсем қанды көрген соң жүрегім біраз
қозғалып қалған екен. “Кішкене сен демінді алшы” деп сөйтті әлгі
Дастан. Кішкене демалып отырдым.
Енді олар ана Баркөлде 1931 жылдан бері атысқа кірісіп жүрген
адамдар. Атысқа кірісіп, араласып жүргендер. Енді біз ондай көп
атысқа кіргеніміз жоқ. Моңғолмен бір жыл бұрын біраз атыс болған.
Моңғолмен бір-екі рет ғана атыс болған. Енді ондай қанды шайқасқа
кіріскеніміз жоқ еді. Дастандар дүнгендермен бірге қанды атыстарға
кірісіп екі жыл, үш жыл бірге жүргендер енді. Сосын кішкене демімді
алып, сөйтіп қозғалайын дегенімде Дастан “Анау адамнын аяғынан
тартып кейін түсір” - деді. Сол анау бүк түсіп жатқан, шәйіт
болған адамнын ақырын аяғынан тартып, мынадай жерге сырғытып
түсірдім. Одан кейін анау мылтықты тартып кейін шегердім. Сосын
келіп кәдімгідей отырдым. Атысып отырдық, атысып отырдық.
Содан түс ауды. Түс ауып енді күн осылай келді. Шөлдеп барамыз.
Сонда надандығымызды көр, сонда бір адам бір торсық су алмаппыз
қасымызға. Шөлдеп барамыз, күн ыстық. Кеше екінтіде немесе
ақшамда ішкен шай. Басқа бір қорек көргеніміз жоқ. Содан күн осылай
келген уақытта, артымыздан келіп біреу “Тұрыңдар, тұрыңдар!”
- деді. Сол кейін шегініп тұрып едік, бас жағымызда мынадай қоб
жыра бар екен. Қоб жыраға келсек, түгел әлгі жан-жақтағыларды
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бәрің жиып келіп, шешіндіріп жатыр екен. “Енді қатын-бала судан
қырылып кетеді. Енді не болса қызыл қолмен кірейік” - деп әшейін
жейдеменен, ол кезде қазақ ыңғай шыт тартады емес пе? Шытымызды
мойнымызға байлап, дамбалменен, жейдеменен әншейін теңселіп
қалың қолмен кірейік деп әзірлендік.
Біз оларды атыспен ғана ала алмаймыз енді. Олар ана орға
кіріп алыпты ғой. Атыспен ала алмаймыз. Қызыл қолмен кірейік
дедік. Сосын шешініп болдық. Шешініп болғаннан кейін, Қожақын:
“Аңғалбай, сен алдымен жүресің” деді. Қожақын сөзін жалғастырып
“Мен ең арттарынан жүремін. Мыналардың біреуі қайта қашатын
болса, қытайдан бұрын мен өзім атып өлтіремін” - деді.

ЖАУ БЕРІЛУДЕ
Алла деп енді кіреміз дегенде, кенет “Біз мұсылманбыз, біз
Мұхамбет! Мұхамбет” деп әшейін бір-екі солдат айғай салды
қытайдың ішінен. Айғай салып түрегелді. “Кел бері” деп біз де айғай
салдық. Дегенде екі сарт жүгіріп келді. Жүгіріп келіп “Ойбай, біз
мұсылман едік. Біз қытайдың зорлығымен келдік. Қожанияздың
әскері едік. Қытай айдап келді. Енді біздің жанымызды қойыңдар.
Ақ қылыңдар, көк қылыңдар” - деп әлгі келіп, бізе жалынып жатыр.
Елісхан анау күншығыс жақта екен. Содан Елісханды шақырып
келдік. Сол жерде әлгі екі әскермен сөйлескеннен кейін, Елісхан “Сен
ана қытайына барып айт. Жеңілдім десе қаруын тапсырсын. Жоқ,
жеңілмедім десе біз енді кіреміз. Барып айт!” - деп сөйтті. Әлгілер
“Мақұл, болады” - деді.
Сосын әлгі екеуіне, Елісханның шабарманы Қоспанды қостық.
Осы күнде оның қызы Түркияның мына Коньия деген қаласында
жатыр. Қоспанды “Сен бар” - деп ана сарттарға қосып бердік. Сосын
“Сен де баршы” - деп Аңғалбайды жіберді. Аңғалбай мен Қоспан,
екі сарт төртеуі қытайға барды. Қытайға барып еді, әлгілер бірталай
айланып қалды. Ел шөлден қырылып бара жатыр енді. Ана жақта
қатын-балалар шөлдеп отыр. Сөйтіп тұрғанда Елісхан марқұм біздің
әкемізге “Ей, Шаңия, сіз барыңызшы. Аналар неге айланып тұр,
а? Уақыт өтіп бара жатыр. Күндіз болып қалды. Сіз барыңызшы
аналарға” - деді. Әлгі жарықтық әкем менің атыма мініп желіп барып
кішкене айланып тұрды дағы, қайта желіп келді. “Мына қытай бізді
алдап тұр екен. Аналарды айналдырып тұр. Мынаның артынан
келетін әскер бар көрінеді. Ол әскер кешке жетсе, бізге күш бермей
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кетеді” - дегенді айтты.
Әлгі Қоспан менен Аңғалбай келгеннен кейін “Ана екі сартты
шақырыңдар” деді. Екі сартты шақырғаннан кейін Елісхан екеуіне
“Атыссақ атысайық десе әзір тұрыстық берсің. Атыспаймын десе,
енді атыста өлген қытай өлді. Енді қалған тірі қытайдың біреуіне
тиіспейміз, қытай не сенім алады? Сенім берейін. Мылтығын берсе
болды. Енді біреуін өлтірмеске уаде береміз. Тек қаруларын тапсырса
болды. Сен екеуін барып айт” - деп әлгі екі сартты қайта жіберді.
Қайта жіберіп екеуі, жүгіріп барды да әрі-бері тұрды. Содан әлгі
екеуі қайта жүгіріп келді. Бізге келіп “Біздің басшымыз Елісханмен
сөйлесейік. Бізге рұхсат берсін деп айтты” - деді. Сосын Елісхан ана
қытайдың әскер басшысын шақырды. Қытайдың әскербасшысы келді.
Басшысы келгеннен кейін Елісхан айтты: “Атыстан өлмей қалған
қытайдың біреуіне тимейтін болайық. Тек сіздер қаруларыңызды
тапсырыңдар. Қытай сен не сенім алсан, мен берейін.” Елісхан
қытайша біледі. Бірақ ол қытайша тілін шығармай отырды. Ана
сарттар қытайша тілмаштық жасап болып отырды. Елісхан қытайша
біледі, бірақ тілін шығармайды.
Содан қытайлар Елісханның ұсынысын қабыл алып қаруларын
тапсыратын болды. Қытайдың әскер бастығы Елісханның қасында
отырып қалды. Сөйтіп қалғанда, енді Қоспан бар бағанағы қанша
жігітерге “Ана қаруларды алып келіңдер” - дегенде, олардан бұрын
Атшыбай атпен кетіп қалды қытайлардың қасына. Қытайдың
басшысымен сөйлесіп, тоқтам қылып отырғанда, Атшыбай алдында
өңгерген екі-үш мылтығы бар, қайтып келді. “Ой, мен ана қытайлармен
хабарласып келдім. Қытайға тимейтін болдық. Мына үш мылтықты
алдым” - деп сөйтеді. Сөйтіп келіп еді әлгі Қасай “Әй, кәрі ит-ай.
Қу бас кәрі ит. Өйткенше қытайдан бұрын сені өлтірейін!” - деп
мылтығын ала жүгірді, Қасай. Ала жүгіріп еді, әкем жібермей қойды.
“Әй, ұят болады мына әскерден. Өзіміз солармен атысып отырғанда”
- деді. Атшыбайды жібергеннен кейін, қытай әскер бастығы “Берсін
мылтықтарды” - деді. “Берсің мылтықтарды” дегенде әлгі сарт та
жүгірді, қазақ та жүгірді. Мылтықты алып келді. Мылтықты алып
келіп үйді. Мылтықты алып келіп үйіп болғаннан кейін, әлгі қытайдың
басшысы Елісханның қасында отырған еді. Елісхан “Мылтық бітті
ме?” - деп сұрады. Қытай “Бітті” - деді. “Оқ бітті ме?”- деп еді оқты
әкеліп үйді. Төбе болып қалды үйіліп.
Үйіп болғаннан кейін Елісхан айтты. Кенже аға дейтін біздің
әкемізге “Кенже аға, ана Қожақын екеуіңіз мылтықты алдымен
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түнде келгендерге аттарын атап бірден таратындар. Одан кейін
қалғанын, кейін келгендерге таратындар. Сөйтіп бүкіл мылтықты
екеуін таратып тұрындар” - деді. Содан “Аттарын атап мылтық
таратындар” - дегеннен кейін, әлгі шұңқырда әкем мен менің атым
тұрған. Мен аттың қасына кетіп қалдым енді. “Менің атым аталғанда,
мылтықты береді” - деп ойладым.
Қару таратқан уақытта, құдай сақтасың әлем-топырық. Қазақтың
жігіттері деген шулап кетті. Біреу мылтыққа, біреуі оққа таласып
опыр-топыр әлек. Біреу біреуді мылтықпен қойып кетеді. Біреу біреуді
қапшықпен қойып кетеді. Осылай айран-топыр. Жүгіріп келсем,
мылтық беретін әлгі екі кісі аяқтың астында қалыпты. Мылтық қалмай
қалыпты. Талап кетіпті. “Ой, әке маған мылтық қайда?” - десем,
“Талап кетті, қайтейін” - дейді. Қожақын күледі де “Қайтеміз, бәрін
талап кетті” - дейді. Қарап тұрсам әлгі топырда екі мырыш мылтық
құмның астында қалыпты. Сол екі мылтықты алдым. Әлі жеткені
біреудікін тартып әкетіп жатыр. Төбелесіп, ай қазақ! Әлем-топырық.
Енді біреу мылтығымды тартып алады екен деп, екі мылтықты
құшақтап алып қайта жүгірдім артқа қарай. Әкем “Қайда барасың?”
- деді. “Үйге барамын мына мылтықты алып” - деп сөйттім. Екі
мылтықты алып, атқа мініп қаштым енді қысқасы. Біреудің қаруын,
оғын енді біреу тартып алып жатыр. Біреудің мылтығың қолынан
жұлып әкетіп жатыр енді. Төбелесіп жүр. Айран-топыр бүкіл майдан
жазық. Екі мылтықты өңгеріп алып қалың елдің, көштің арасынан
үйге қарай кеттім. Ел жүкті түсіріп қойыпты. Түйе қомымен шөгерулі
тұр. Қатын-бала деген атыс басылғаннан кейін келіп суды әкетіп
жатыр. “Атыс болып кетеді, оқ тиіп кетеді” - деген кәперде жоқ енді.
Өйткені, атыс тоқтап қалды, мылтық берілді. Суды әкетіп жатыр.
Көштің аяқ жағында, қалың елдің аяқ жағында аяңдап келе жатыр
едім. Келе жатсам, оттың басында тұрған біреу “Біздің көш анау
жоғары бас жаққа қонды. Бас жақта екен сендердің ауылдарын?”
- деді. Бір кемпір құдай-ау, құдіретінен айналайын “Оу, құдай саған
Есентай-Сәменбеттің45 мал мен басың берсін!” - дейді. Сөйтіп бір
кемпір айғайлап жатыр. “Ой, Есентай- Сәменбеттің мал мен басың
берсің, жасың жүзге келсің қарағым!” - деп. Әшейін әлгі жауды
жалғыз мен алғандай алқап жатыр ол кемпір. Қарағаным жоқ оған
есебі, әлгі аттың үстінде кетіп бара жатырмын. Үйге келіп түстім.
45 Абақ керейдің көп тараған екі беделді руы. Бұл үшін кітаптың қосымшасындағы
Абақ керей шежіресіне қараңыз.
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Үйге келіп түскеннен кейін суды әкеліп, шайды қайнатып жатыр екен.
Шәйді қайнатып, шөлден қырылып бара жатырмыз.
Шайды құйып жатқанда әкем мен әлгі ағамыз Әлімбек екеуі
келді. Әлімбек ағам “Ой, біздің Шәдей мылтықтан құр қалыпты”
- деді. Шәдей Әлімбектің баласы және елдің алдыңғы қатарындағы
кісілерінің бірі. “Ол қайда жүр?” - деп сұрасам, әлгі әркімнің атын
шақырып қару таратқанда, ол қасындағы бір жігітпен, екі жігіт суға
кетіп қалыпты. Біреуі Шәдей, біреуі біздің базарқұлдан Садықай
деген екі жігіт? Ол екеуі су ішіп қайтып келсе мылтық түгіл, түк
те жоқ. Талап кетіпті. Сосын әйелім шайды құйды, әлгі әкеміз бен
ағамыз екеуі шайын ішті. Шайын ішкеннен кейін әлгі Әлекең деген
ағамыз “Сенін алып қалған мылтықтарын бар ғой енді. Таңдаған
біреуін сен ал, екіншісін Шәдей алсын. Сөйтіп екеуін бөліп алыңдар
мылтықтарды” - деді. Екеуміз екі мылтықты бөліп алдық.
Сонымен кеш болды. Кеш болып қалғанда, Елісхан қытайдың
қолына қағаз берді де “Сен мына жолмен кетсең алдына әскерім
шығады. Мына жолдың бәрінде әскерім бар” - деді. Ана қойшы-қолан
оларды шауып талап кете ме деп алаңдап саяси тұрғыдан сөйлеп
отыр. Елісхан “Сен осы жолмен жүрме. Осы жолмен жүрсең жолдың
бәрінде менің әскерім бар. Мына жолсыз жермен, қақпен кет.
Суыңды құйып ал. Мына қақпен кетіңдер. Жолсыз жерменен” - деп
әлгінің бәріңе су құйғызып берді. Торсығы бар екен барлық әскердің.
Торсығына су құйғызып берді. Содан Қоспан екеумізге “Былай
шығарып айдап салыңдар” - деді. Екеуміз сол 4-5 километрге шейін
айдап отырдық әлгі әскерді. 4-5 километрге шейін айдап шығарып
салғаннан кейін әскер шұбап кетті.
50 шақты әскер екен. Сол бір 10-15 шақтысы өлген екен. Басқасы
тірі екен. Басқасың сол тірі айдап жібердік. Өлгені қалды сол жерде.
Содан әскер кетті түн қатып. Ертеңінде, алды түсте, арты екінтіде
ақшамда көштік. Апиын деген таудың арасындағы суға келіп түстік.
Содан аман-есен жаудың қоршауынан құтылып кеттік.
Біз ол жерден 1937 жылдың бесінші айында шықтық. Содан енді
жазда, Қытайдың Дүнген жеріне өттік.46 Бесінші айда шығып, Мажын
46 Қазақтардың дүнген жеріне өтуінің басты себебі 1933 жылы Шын Шысай билік
басына шыққаннан кейін, қазактарға қарата саяси террорлық пен рақымсыз жанғыштау
жүргізуі еді. Сөйтіп, 1936 жыддан 1939 жылға дейін көптеген қазак ауыддары Ганьсу
өлкесінін Цилянь-Шань өңіріне көшіп барады. Сол кезде қазақ ел басылары мен бір
бөлім каралайым шаруалар “Ганьсу- Шынхай өжелері Ма Буфан әулетініц басқаруында,
олар да өзіміз секілді мұсылман, бізге көмектесіп қол ұшын береді, әрі ойдағыдай,
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деген жерге келіп, бір-екі ай отырып, малды семіртіп алып, сосын
мына Ұйырқың Ырқа деген жерге келдік. Ұйырқың Ырқа деген жайлау,
тау екен. Иең жер. Сол жерді келіп жайладық. Сол жерді жайлап
отырғанда енді күзді күні тоғызыншы айда 300 үй Зайып тәйжі келді.
Дүнгеннің Ақшоқы, Ұйырқын Ырқа деген жерлерін жайладық жазда.
Жасырын үркіп келіп сол жерді жайладық енді жазда. Оны жайлап
екі жыл отырдық біз. Иең жер, бетімізге қараған адам жоқ. Елісхан
Шынқайға барды47, Дүнген башсысы Ма Бу Фаңмен48 кездесіп қайтып
келді.49

ҚАСЫМ БАТЫР
Екі жыл отырдық. Үшінші жылы, астапыралла біз келген жылы
күзде. Қой күземін алып жатқанда Зайып тәйжі келді. Үш жүз үй. Үш
жүз үй Зайыптың қасында мықты бір жігіт бар Қасен деген. Меркіт.
Ағайынды үшеу екен. Қасымды орыс ұстапты. Қасымды ұстаса
Қасым орыстан қатын алыпты. Сол орыстан алған қатыны, орыстың
өкіметіне айтады: “Мынау жүрген жерінде тыныш жүрмейтін
адам екен. Мынау бір сотқар адам екен. Мынау түбінде тыныш
орналастырады” - деп сенеді. Сонымен 1936 жылы Баркөлде қалған қазақтардан 4000
түтін, шамамен 30 мыңдай адам алты бағытпен Ганьсу-Шынхай өлкелеріне қарай
көшеді. Ад Шынхай әлкесі шегіне қазақтар ең алғаш 1937 жылдың соңы мен 1938
жылдың көктем айларында көшіп барады. Олар Адубай, Зайып, Елісхан, Сұлтаншәріп,
Исмайыл, Тұңғышбайлар бастаған ел болды. Сол кезде укіметтің алған санағы бойынша
Шынхай өлкесіне өткен қазақтардың саны 28000-нан астам адам болған. Зәкенұлы Т.
1940-1949 Жылдардағы Синьцзян қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысы. Әл-Фараби
Атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті Кандидаттық диссертация. - Алматы, 1998.
- 61-62 беттер. Ұйғыр жетекші Иса Юсұф Алптекин, Елісхан, Зайып, Сұлтан Шәріп
және Құсайын бастап келген қазақтардың санының 18.000 екенін айтуда. Alptekin İ. Y.
Esir Doğu Türkistan İçin. - Ыстамбұл, 1985. - 312-бет.
47 Елісхан 500 түтінмен дүнген жеріне көшіп келген. Зәкенұлы Т. 1940-1949
Жылдардағы Синьцзян қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысы. Әл-Фараби Атындағы
Қазақ Мемлекеттік Университеті Кандидаттық диссертация. - Алматы, 1998. - 59- бет.
48 Мұсылманша аты Мүхаммед Хұсайын деп аталатын Ма Буфаң Шынхай аймағының
уәлиі еді. 1949 жылы Мао Цзэдунның төңкерісінен кейін Сауд Арабиясына қоныс
аударды. 1975 жылы сонда дүние салды.
49 Елісхан Тәйжі генерал Ма Буфаңмен кездесу үшін Шынхайға барғанда сол жерде
ұйғыр жетекшісі Иса Юсұф Алптекин де болған. Ол естеліктерінде 1938 жылдың
қаңтар айының орта тұсында Шынхайдың орталығы Шининге барғанда қазақ
жетекшісі Елісханның да Ма Буфаңмен кездесуге сонда жүргенін келтіреді. Елісхан мен
Иса Юсупты Ма Буфаң Үкімет сарайында қабыллап екі үш дүркін олардың құрметіне
қонақасы берген. Алптекин, 316-бет.
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тұрмайтын адам.” Содан кейін Қасымды ұстайды.
Орыс ұстайды да қытайға береді. Қытай Қасымды Үрімшіде
түрмеге салады. Түрмеде жатып, Қасым бір інісімен қашып кетеді.
Сол қашқаннан қашып тауға шығады. Тауға шыққаннан кейін қатынбаласын қасына алады. Содан есебі ат тауып, көлік тауып мініп ыңғай
қақпен жүреді. Бәйтік, Үрімші мен Шонжының арасында құм бар.
Сол құммен, шөлмен жүріп отырып Қасым, Баркөлді бетке алады.
Қасым “Баркөлдің елі баяғы атыс-шабыс көрген. Олар күшті ел” деп Баркөлге келеді. Сол жерге барсам, құтыламын деп ойлайды.
Баркөлге келгенде, Баркөлде, жәдік Құдабай деген адам болған.
Ол ерте заманнан, қытайдың заманынан тыныш тұрмаған, бүлікшілік
қылған, ұрлық қылған, оны тонаған, мұны тонаған, оны шапқан, мұны
шапқан адам. Құдабай деген аты шулы кісі Баркөлде тұрады. Қытай
“Баркөлде Құдабайды ұстап бер” - деп басшыларға айтады. Бірақ
Құдабай ешкімге ұстатпайды. Құдабай, бір күні қашып Қаптыққа
шығады. Одан қайтып Баркөлге келеді. Құдабай өстіп екі жақта
тұрады. Қасым Баркөлге келіп осы Құдабайды табады. “Енді мені
құтқарса, осы құтқара ма?” - деп қаншама жігіті бар Құдабайдың
қасына барады.
Ол күнде Баркөлдің сақшы қызметін найман Құсайын
Әлкенбайұлы атқарып тұрады. Ол қызметте тағы төрт-бес қазақ
болады. Қасымды ұстай алмай тұрған Қытай сақшы орындары
Құсайынға айтады “Құдабай Қасымды ұстап беретін болса, оның
күнәсін кешіреміз. Құдабай қай жерге барса да, жүрсе де, азат
болады” - дейді. Құсайынға осыны айтады. “Сен барып айт” - дейді.
Құсайын келіп, Құдабайға айтады. Құдабай бұған келісім беріп
“Ойбай, ондай болса менің өйтіп күнәмді кешетін болса, мен ұстап
берейін” - дейді. “Оны қайтып ұстаймыз?” - деп Құдабайдың үйіне
келіп Құсайын жатады. Жатқан соң енді төбелес, ұрыс-қағыс бір
нәрсе шығармақ үшін Құдабай, Қасымға “Әй, Қасым сен ана бәленше
атты жығып тағала” - дейді. Қасым шешініп, атты жығып тағалап
жатқанда Құдабай келіп “Қозғалмай тұр” - деп мылтықты тіреп тұра
қалады. Сол жерде Құдабай Қасымды байлап Құсайынның қолына
береді.
Байлап бергенде, Қасымды мына телеграмның темір сымымен
байлаған екен. Содан алып келе жатады. Алып келе жатқанда,
ауылға келіп қонып, ертеңіңде Баркөлге таман келе жатқанда Қасым
“Һыммм…” деп шіренді дейді. Шіренгенде сонда темір сым үзіліпүзіліп кетті дейді. Темір үзіліп кеткенде шошып кетті дейді Құсайын
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енді. Қастарында ертіп жүрген өкіметтің адамы, қаншама әскер бар.
Темір үзіліп кетседағы Қасым қашпай келеді. Баркөлге алып келіп,
түрмеге салады.
Қасым түрмеге жатқаннан кейін, атын ұмытып қалдым
марқұмның, молда бір қазақ еді, аты шығып жүрген жігіт болатын.
Ол да пысық жігіттің біреуі атқа мініп жүрген. Әлгі адамның аты енді
есіме түсті Үркебас. Үркебас деген барқы50. Қасым түрмеде сонымен
бірге жатады. Бірге жатқанда Қасым әлгі жігіттен сұрайды: “Мен егер
осы жерден қашып шықсам, мені осы Баркөл қазағында өкіметке
бермей, ие болып алатын адам бар ма? Қазақтың ұлықтары арасында
мұндай адам табыла ма?” Сонда Үркебас “Сені құтқарса, Зайып51
құтқарады. Одан басқа ешкім құтқара алмайды” - дейді. Зайып та ол
күнде маңайына біраз адам жиып, өкіметке сәл жон көрсетіп тұрады
екен.
Содан Қасым бір күні аяғыңдағы кісенді бұрап-бұрап жұлып
алыпты. Жұлып алады да қап-қараңғы үйдің есігін бұзып ашады.
Ол күнде түрме, қараңғы үй жердің астында болады. Мына подвал
секілді. Әлгіден жердің бетіне шығады. Бетіне келгенде, есік алдында
екі қытай әскері тұр екен дейді. Екі әскердің біреуінің алқымынан ала
түседі. Үлкенінің алқымынан ала түскенде, біреуі келіп Қасымның
арқасынан құшақтай алады. Құшақтай алғанда ананың алқымынан
бүйтіп қысып тұрып, ананы арқасынан тамға жабыстырып өлтіре
салады. Ананы өлтіре салып, ананы алқымынан сығып өлтіреді.
Содан Қасым қорғанның ішіндегі әлгі інісін ертіп алады. Түнде
50 Абақ керейдің бір руы.
51 1935 жылы Зайып және Сүлтаншәріп, Қабдолла тәйжілер жеке-жеке 400 үйден
артык қазақты бастап Алтайдан Баркөлге барып қоныстанды. Шәкенұлы, с. 216.
Жақсылық Сәмитұлы бұрын Шінгіл, Бұлғын жақта тұрған Зайыптың Баркөлге аууын
1928 жылы Зуқа батырдың, 1931 жылы Жантайлақ батырдың басының алынуымен
байланыстырады. Ол былай дейді: “Ма Дарын аркылы Шінгілдің Бұлғын деген
жерінде отырған базаркұл руынын басшысы Жантайлактың басын алдырды. Зука
мен Жантайлактың басының алынуы халыкты катты үрейлендірді. Елде тыныштык
калмады. Сонымен осыдан былай енді менін басыма кауіп төнер деп күдіктенген
базаркұл руыньщ тағы бір батыр адамы - Зайып Жантайлақ өлтірілгеннен кейін ілешала 1000-ға тарта түтінді бастап, Шіңгілден Боғда өңіріне ауып кетті. Бұлардың
ішінде көп санды ауылдар Боғданы мекендеп калды да, Зайып аз ғана түтінді бастап
сонан ары Баркөлге ауды.” Сәмитұлы, 87-88-беттер. Сұлтан Шәріптің Көктоғайдан
кетуі де осы себепті болған. Алтай аймағының дутуыңы Уи Жинго Көктоғайдағы
Зуқа батырды өлтіріп, басын Алтай ауданындағы кара көпірге іліп қойып халыққа
құқай көрсетуі Алтай аймағындағы казактарды қатты тіксіндірді. Зуқа қажының үлы
Сүлтаншәріп Көктоғайдан көшіп кетті. Шәкенұлы Ж. Қытайдағы қазақтар. 214-бет.
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елдің бәрі ұйқыда жатқан уақыт. Жамбылдың есігінің алдында күзетіп
тұрған әскер бар. Сосын қарғып жамбыл дуалының төбесіне шығады.
Жамбыл дуалының төбесіне шығып алып, екеуі дуалға арқасын бүйтіп
сүйеп, інісінің де, өзінің де, әшейін бүйтіп арқасын сүйеп, сырғып
секіріп жерге түседі. Сөйтіп қорғаннан сыртқа, далаға шығады. Бірақ
таң атып қалады. Сонда барып бір арықтың астына, көпірдің астына
келіп бұғып жатады. Таң атып кеткеннен кейін қытайдың әскері
ары қарап, бері қарап оны таба алмайды. Күн бойы Қасым көпірдің
астында бұғып жатады. Түн болғаннан кейін қашып жүріп, Саршоқы
тауының шетіне келеді. Саршоқының тауына ашығып шаршап келіп,
біраз серігіп жусап жатады. Әлгі жерде бір тайыншаны ұстап алып,
бұрап-бұрап мойның жұлып алып. Пышақ жоқ. Құр қол тайыншаның
бұрап- бұрап мойның жұлып алады да, әлгінің мойнынан аққан қанды
әлгі екеуі жұтады.
Жанында інісі де бар. Екеуі тайыншаның қанын жұтып, шөлін
басып, қарындарын тойғызып алады да, жаяу қарағайға шығып кетеді.
Әлгі тайыншаны, екеуі қарағайдың түбіріне шөкесінен отырғызып
Баркөлге қарай басын еңкейтіп қойып кетеді. Әскерге Қасымды
ұстандар деп бұйрық беріледі. Бұйрық қылса, қараса қарағайдың іші
қараңғылық. Қорқып кіре алмайды. Ана тайыншаның мойнын жұлып
алғанын көрді, ғой. Сонымен Қасымды неше күн қарайды. Қасым
жоқ. Қарағайдың ішінде жүреді.
Қарағайдың ішінде жүріп, анау-мынау қойшыларға “Пәлен
ауылданмын, мал қарап жүрмін, Зайыптың ауылы қайда?” - деп айқай
салады. Сөйтіп бір апта жүреді енді ана қарағайдың ішінде. Сонда
біреу “Ой, Зайыптың ауылы Ошақтыда. Ошақты деген жерде” дейді. Содан Қасым сұрай, сұрай бір аптадан кейін Зайыптың ауылын
келіп табады. Зайыптың ауылын келіп тауып, түнде барып Зайыптың
үйіне қараса, Зайып үйінде жоқ. Зайып үйінде жатпайды екен. Ол
түнде далаға жатады екен. Қасым Зайыпты сол келген күні таба
алмайды. Екі күн қараса да таба алмайды. Екі күндей Зайып үйінде
табылмайды.
Табылмай қойған соң екі күннен кейін, Зайыптың ауылының бас
жағында бір қарағай бар екен. Қарағайдың, ең шеттегі бір қарағайдың
басына шығып келіп отырғанда Зайыптың ауылының қозысын жайып
жүрген Қинаят52 деген бір бала келеді. Ол мына Түркияға келген,
52 Қинаят Қырал (1923-1993) Ыстамбұлда 70 жаста қайтыс болған. Мехмет, Ахмет
және Мұрат деген балалары мен Мәден деген әйелі өмірде.
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осы күнде өліп қалды марқұм. Мәден деген келіншегі бар, әлі тірі.
Біздің Доланбай деген кісінің баласы. Сол Қинаят бала әлгі Зайыптың
қозысын жайып отырады. Әлгі қарағайдың басыңда аю секілді отырған
біреуді көрген соң, қозысын тастап қашып үйге келеді. “Ойбай, бір
қарағайдың басында аю секілді бір нәрсе отыр. Қозы сол жерде қалды.
Қорқып қашып, келдім” - дейді. Қинаят сөзін жалғастырып “Адам
секілді аю екен. Адам ба, аю ма? Айыра алмадым, шошып кеттім”
дейді. Сосын Зайып айтады “Әй, ол әлгі Қасым болмасын” - деп, үлкен
баласы Мәкеренге53 “Екі-үш кісімен барындар” - дейді. Барса, жерде
қой жатыр. Қарағайдың басында Қасым отыр, “Ой, сен кімсің?” - деп
сұраса “Мен, Қасыммын. Сен кімнің баласысын?” - дейді. Мәкерен
“Мен Зайыптың баласымын” - дейді. Сосын Қасым қарағайдан жерге
түседі. Қасымды алып ауылға алып келеді. Қасымды ауылға алып
келіп, Қасымды бір ай тығып қояды. Бір ай тығып қойып, күз болады.
Күз болғанда, содан кейін, бір айдан кейін мойнына мылтық,
астына ат бергеннен кейін Қасым айтады “Мен енді Баркөлдегі қатын
баламды алып келейін” - дейді. Қатын-баласы Баркөлде ғой енді.
Қасым бір байдың, сарттың қолына тапсырып қойған екен қатынбаласын. “Мен сол қатын-баламды алып келейін” - дейді. “Болады”
- деген Зайып онын қасына мылтығымен 20 жігіт қосып береді. Қасым
Баркөл жамбылының есігін теуіп ұшырып жіберіп ашады. Баркөлдің
базарына келіп, кіреді. Ешкім оған қарсылық білдіре алмайды.
Қатын-баласын ертіп алған Қасым жүріп отырып қайтып Зайыпқа
келеді. Сонымен Зайып, Қасым қатын-баласыменен келгеннен кейін,
Ган’суға жолға шығуға дайындалады. Енді Зайыптар ана біздің
дүнген жеріне кеткенімізді біліп отыр. Енді ол да “кетсем” деп
ойлайды. Бірақ кетуге қуат-күш таба алмай тұрады екен. Қасым “Мен
бармын міне, жолымызға шығатын қытай болса, көрейік келсін бері”
- дейді. Қытайдың үні шықпай қалады. Қасым дегенде әлгі қытай
деген әшейін осы тышып жібере жаздайды екен. Бір қытай Зайыптың
алдына шыға алмайды екен. Зайып аман-есен 300 үйді бастап күзді
күні тоғызыншы айда біздің қасымызға келді..
Қасым үлкен батыр еді. Бірақ адам баласы атақ-данқты көтере
алмайды екен. “Көтере алмаған шоқпар басқа да, көтке де тиеді” деген қазақтың мақалы бар. Қасым батырлықты көтере алмай ақыры
дүнген жерінде өлді ғой.

53 Зайып тәйжінің Мәкерен, Құсман, Каратай және Дакар аттарында төрт ұлы болған.
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ДҮНГЕН ЖЕРІНДЕ
Зайып дүнген жеріне келгеннен кейін, біз тасбике Елісханнан
айрылдық.54 Зайыпты дүнген басшыларына ертіп апардық. Оған
тәйжі деген мансап алып бердік. Оның алып келген 300 үйімен бірігіп
бір базарқұл болдық. Зайыпты базарқұлға басшы, яғни тәйжі қойып
алдық. Содан дүнген жерінде Зайып тәйжі, Елісхан тәйжі деп екі тәйжі
болды. Адубай деген кісі бізден бір жыл бұрын келген екен. Адубай
өзі тәйжі болып Елісханнан тасбикені бөлек билеп ол жатыр екен.
Бір жыл бұрын біздің базарқұлдан Тайшы деген кісі, жалғыз
ауыл, Адубаймен бірге дүнген жеріне кетіп қалған еді. Біз әлгі дүнген
жерінен Жолбарыс ханның ұсынысы бойынша қайтып кеткен уақытта,
Адубай қайтпай дүнген жеріңе өтіп кеткен еді. Сол жерге келіп
алғаннан кейін Адубай тәйжі болыпты. Онан кейін Адубай біздің
Тайшының ауылын шауыпты. Сөйтіп көп бүлік болыпты. Дүнген
жеріне келгеннен кейін және Зайып тәйжі болғаннан кейін қарасақ,
Тайшының бір келінін Адубайлар тартып алыпты. Сосын “Мынау не
деген қорлық? Байға тиген қатынды алып алғаны несі!?” - дестік.
Адубай соның арасында Ұйырқын Ырқаға тұрмай, бөлініп Шынқайға
қарай көшіп кетті. Елісхан мен Зайып тәйжі болып тұрғанда, Адубай
Елісханменен араз болғаннан кейін одан бөлініп Шынқай жаққа
көшкен. Көшіп кеткеннен кейін, біздің Әлімбек деген кісі 4-5 жігітті
Адубайға жібереді де “Анау қатыңды ұстап алып келіңдер” - деді.
Олар барып, көшкен елден барып қатынды ұстап алып, қайтып
келе жатқанда екі ортада Адубайдың інісі Жақсыбайдың ауылының
қорасынан өтеді. Қорасынан өтіп бара жатқанда, әлгі Жақсыбай
ауылының қатындары айқай салады. “Қайда барасың базарқұлдарға
еріп?” - деп айқай салғанда, әлгі Тайшының келіні аттан қарғып түсіп,
қатындардың ішіне кіріп кетеді. Қатындардың ішіне кіріп кеткеннен
кейін, тасбикенің қатындары болғанменен керейдің қыздары. Бағанағы
әлгі біздің жігіттер тиісе алмайды. Сөйтіп қатындар әлгі әйелді
тартып алып қалады. Жақсыбай осылайша қатынды алып қалады.
Жігіттер келгеннен кейін “Мынау не деген қорлық? Барып Адубайдың
жылқысын алып келіндер” - деп Зайып 20-30 жігіт қайта жіберіпті.
Адубай сонда Шынқайға кетіп қалған. Адубайдың артынан қуып
барып, Адубайға қараған бүкіл тасбикенің жылқысын айдап алып
54 1935 жылы тамызда Баркөлдегі Елісхан қол астындағы 178 үй, 890 адамды,
Атшыбай қатарлылар 42 үй, 210 адамды бастап Ганьсуға өткен. Шәкенұлы, 216-бет.
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келеді. Екі ортада 4-5 күн жол жүріп алып келгеннен кейін, Адубай
дүнген башсысы Ма Пу Фаңға арыз қылып барады. “Зайып менің
жылқымды ұрлап-талап алып кетті” - дейді. Сонымен дау болып,
аяғында Адубайдың жылқысын, малын қайырып берді. Қатынды
қайтып біздің өзімізге берді.

БАРКӨЛДЕГІ ҚАЗАҚТЫ ҚҰТҚАРУ
Иә, біз сол кезде Қасымды енді төбемізге көтердік десек болады.
Зайып демейтін болдық енді. Қасым дейтін болдық. Қасымды төбеге
көтеріп енді екі жыл тұрдық. Үшінші жылда Баркөлден кімнің?..
Құдабайдың ағасы. Атын ұмытып қалғаным-ай. Құдабайдың
ағасының баласы. Тасбике. Кім деген? Екі кісі қашып келді. “Баркөлде
қазақтан күн кетті. Қазақтың белгілі басшыларының бәрін түгел
ұстап жатыр. Қатын-бала жесір қалып жатыр” - деп әлгі екеуі
келді. Бір тасбике, бір жәдік. Тасбикенің атын ұмытып отырғанымды
қарашы, құрғыр! Содан кейін Зайып “Бүйтіп қатын-баланы
шулатып отырғанша, Қасым сен бар” - деді. Қасым “Барайын. Кісі
берсен болды” - деген соң, 40 жігіт қосып бердік. Елісхан қосылмады.
Елісханға “Кісі қосып бер” - деп едік, “Жоқ мен бере алмаймын” - деді.
Содан Зайып тәйжіге қараған керейден, қазақтан қырық жігіт қосып
беріп, Қасымды басшы қылып қоя бердік. Сосын Қасым бастаған
жігіттер Атөріктің әскерің алып солай жатқанда, арғы жағынан
“Ойбай, Қасым келіп елдің шетің алып жатыр. Атөріктің әскерін
алып жатыр. Қасым келіп, жатыр” - деген Баркөлдегі елге хабар
тиеді. Сарттар хабар береді.
Сарттар хабар бергеннен кейін, Әйембет пен Нұрғали екеуі төрт
кісі жібереді. Әйембет, Барқы Қойшы батырды жібереді. Нұрғали,
өзінің інісі Мұқаділді жібереді. Осы екі кісі төрт кісімен Атөрікте
жатқан Қасымға келіп “Не болды?” - деп сұрайды. Қасым “Ойбай,
енді біз сендерді құтқарғалы келдік. Бізді, Зайып тәйжі жіберді.
Мен Қасым батыр келдім” - дейді. Осыдан кейін олар Қасымға
“Қайтесіндер енді?” - дейді. Қасым “Сендер енді қалған үш үкірдайдың
елі бізге жүз жігіт беріндер. Біз, Баркөлге барып, жамбылдың есігін
ұстайық. Әскерді сол жерден тоқтатайық. Сосын ел мал-мүлкімен
бірақ көшсін” - дейді. Барлығы осыған уағда қылады. Уағда қылады
да, уағдаға “Біз Атөріктің Баркөлге еңкейетін жағында Шошаң деген
бел бар. Біз сол Шошаңға барайық. Сол Шошаңға барғанымызда,
сендер бізге жүз жігіт алып келіп беріңдер. Біз сол жерден Баркөлге
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түсейік” - дейді. Осыменен уағда қылып, сол уағданы бір апта тосады.
Бір аптадан кейін олар уағдаға сай көлге келген Қасымның
әскеріне аэроплан бомба тастайды. Аэроплан бомба тастағанмен
салт атты адамға не қылады? Адамдар шидің арасына тығылып,
бомбадан аман қалады. Содан Шошаңның жазығына барып шығады.
Шошаңның жазығына барып шықса, адам жоқ. Ұшқан құс жоқ. Әлгі
әскер әкеліп беретін төрт үкірдайдан бір пенде жоқ. Содан кейін,
Қазыбек Қалибай деген кісі, інісі Бошжанды “Тірі күнімде бір көрсем”
- деп 40 жігітке еріп кеткен кісі еді. Ол інімді “Көрсем” деп жүр енді.
Содан қыбыр еткен адам жоқ. Сосын Қалибай айтады “Ойбай, біз
алдауға түскен екенбіз. Мыналардан бір адам жоқ. Мына төртеуінін
болмаса біреуі бір хабар бермей ме? Біз қайтайық” - дейді. Сөйтіп
сол жерден қайтады әлгілер. Қайтып бір күн, бір түн жүріп Атаөрікке
келеді. Сөйтсе, олар әскер жиып келгенді қойып, ел тас-талқан болып
үріккен екен. Әскер жайына қалады. Бисанның теріскейімен үркіп
үдере көшкен. Олар үріккенде аналар Атөрікке келеді.
Атаөріктен, одан Өмір деген жерге келеді. Қасым ана Өмір деген
жердегі дараға әлгі ана Атөрікте қолға түскен қаруларды тастап кеткен
екен. Көп әскерді қырған ғой. Солардың қаруларын сол Өмір деген
жерге әкеп жиып кеткен екен. Кеткенде, төрт кісіні соған күзетке
қойып кетеді. Оның біреуі Қарақас Дәуітбайдың ұлы Елей екен.
Содан жігіттер елден күдер үзіп, “Бұл елден бізге қайыр жоқ екен”
- деп қайтып Атөрікке келіп, үш-төрт күн жатады. Содан Атөріктен
шығып, Өмірге келеді. Өмірге келе жатқанда, түн-күн қатып келе
жатқанда, біздің ағамыздың баласы Шәдей мен қасындағы Қамза
деген жігіт екеуі басқалардан озып алда келеді. 40 жігіттің аттары да
шаршап өздері қалғып-шұлғып, бір күн, бір түн екі күн келе жатқанда
әлгі екі жігіт “Ертерек барып аздап ұйықтап алайықшы” - деп озған
екен. Әлгі Шәдей деген біздің ағамыздың баласы мен әлгі Қамза
деген екеуі басқалардан оза жүрген. Әлгі күзетшілерді қойған жерде,
мынандай бір тассай бар екен. Тассайдың маңайы мынадай мойнақ
екен. Ана мойнаққа жетіп келгенде, әлгі Елей, жанында бір жігіт бар:
“Ойбай, жау келіп қалды! Жау келіп қалды!” - дегенде, содан әлгілер
келіп жетіп келгенде күзетшілер атып қалады. Атып қалғанда, біздің
ағамыз сол жерде шәйіт болып кетеді. Жанындағы жігіт “Ойбай-ау,
ел місің? Жау мысың?” - дегенде, “Ойбай-ау, ел екенсің ғой” - дейді
сонда. “Білмей атып қалдым” - дейді. Сөйтіп Шәдей қайтыс болып

68

кетті.55 Сонымен Қасым аман-есен қайтып келді. Ал, енді артынан
жазғытұрым улап-шулап, қырылып-жойылып қалың ел келді. Бисан
шоқының қалың елі келді. Қырылып-жойылып, малдан айрылып,
жаннан айрылып. Шабылып-қырылып олар Шынқайға келді.
Шынқайға келген елмен бірге екі-үш ауыл меркіт де келді. Екіүш ауыл меркіт келіп еді, әлгі Қасым меркіттерді жанына жинап алды.
Содан кейін, Қасым бізден бөлектене бастады. Соған дейін біз “Қасым
өзіміздің базарқұлдың батыры болды” - деп жүрміз енді. Әлгі екі-үш
ауыл меркітті жанына алып, Қасым бөлектене бастады. Бөлектене
бастап тұрғанда, дүнген жаудан қашып келген елдің мініп келген аткөлігін, жылқысын түк қоймай жиып алды. Дүнген Тула мен Өркен
деген жерге келген елдің малын жиып алды. Енді Тулада Зайып тәйжі,
біз бармыз. Біздің үстімізге де әр керейден біраз ел келген. Оларға да
келді дүнген. Дүнген әлгілердің жылқысын алғалы келгенде, Зайып
болып, біздің әкеміз болып “Бұлардың өздері бізді мұсылманбыз
деп қасына алса, енді бұлардың мұсылманшылығы қайсы? Қылған
жақсылығы қайсы?” дейді. Содан “Бұл дүнгенді байлайық. Бұл
қайдан келген бұйрық екен? Қазақтар “Мұсылманмын” деп келіп
отырса бұлардың бәрінің ат-көлігің жиып алғаны несі?” - деп сол
жерде Зайып тәйжі мен біздің әкеміз екеуі ақылдасты. Содан кейін
әлгі елдің жылқысың айдап әкеткелі келген дүнген әскерін ұстап алып
байладық.
Дүнгенді байлап, кісендеп әр ауылға таратып жібердік. Әр ауылға
таратып бергеннен кейін, бір күні Қасым кісі жіберіпті. “Ойбай,
Шынқайдан қалың әскер шығып келе жатыр екен. Ана дүнгенді
менің қолыма берсін. Мен соларды алып, алдынан шығып дүнгенді
тоқтатайын” - деген екен. Сосын “Рас екен” - деп, әлгі біз таратып
жіберген дүнгенді жиып-теріп, мылтығымен қосып Қасымдікіңе
апарып бердік. Қасым алып кетті. Сөйтсек, Қасым алдап өтірік
айтыпты. Әлгі дүнгенді жиып алғаннан кейін ат-көлігін беріп қоя
беріпті. Қасым осылайша бізді алдағаннан кейін “Еее, бұл Қасымда
бір іс бар екен” - деп ойлай бастадық.
Сол дүнгенге жағу үшін. Сөйтіп “Қасымда баяғы бір бөлек ой
бар екен” деген ой-пікір пайда бола қалды. Пайда бола қалғаннан
55 Түркияда тұратын Омар Жігіт ақсақалдың айтуынша, Шадей марқұм жан тәслім
берерде: “Елейдің ешбір кінәсі жоқ. Мен оны қорқыту мақсатында “ел місін, жау
мысын” деп сұрағанда, дыбыс шығармай қойдым. Ол да мені жау екен деп атып
қалды. Кінә өзімнен болды. Өліп жат сам, құн сұраушы болмаңдар” деген. 2016 жылы
29 Шілде күні Омар ақсақалмен кездесуден.
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кейін, “Бұл Қасым жақсылық қылмайды екен. Біз енді Шынқайға өтіп
кетейік” - деп көштік. Сөйтіп Шынқайға өтіп кеттік. Көшіп кеткенде,
бізден екі-үш ауыл сол жаңағы Тулада қалып қойды. Сол екі-үш ауыл
қалып қойса, Қасым сол екі-үш ауылдың бар ілікке жарайтын аткөлігің сыпырып тартып алады да Дүнгенге көшіп кетіпті. Дүнгенге
көшіп кіріп кеткеннен кейін, қазақтың алда келген басшылары “Бұл
Қасым енді бізге жақсылық қылмайды екен. Бүгін дүнгенге кіріп алды.
Қасында отырған көрші қазақтардың бәрінің ат-көлігің жиып алды.
Тонап алды. Бұл ертең бүкіл қазақтың төбесіне шай қайнатады екен.
Бұл Қасымнан жақсылық келмейді екен қазаққа” - деп қазақтың бүкіл
ұлықтары шағым жазып, мөр басып дүнгенге береді. “Бұл Қасым
дүниеде тірі жүргенде ешкімге жақсылық қылмайды. Бұл Қасым
ұсталсын” - деген шағым берді. Шағым бергеннен кейін, Қасымды
ұстап, дүнген апарып сулаққа салып тастады.

ЕЛІСХАНДЫ СЕКЕЙ ШАҢИЯНЫҢ ҚҰТҚАРУЫ
Әлгі Доланшанның әкіменен біздің әкеміз екеуі дос болып тұрды
ғой. Дос болып тұрғанда, Елісхан моңғол-тибеттен көп мал айдатып
алған. Өйткені Кеңжебайдың баласын өлтіріп тастаған моңғолтибет. “Соның құнын аламын” - деп көп мал айдатып алды моңғолтибеттен. Сондай болғаннан кейін есебі моңғол-тибет, дүнген болып,
өкімет болып “Соны тексеріп, сұрастырасын” - деген әмір келді.
Содан Доланшанда жиылыс болып, сұрап жатты. Сұраған уақытта
Елісхан есе бермей, есе бермегеннен кейін барады да, қытай шәң бар
Доланшанда. Қытай шәң айтады “Бұл Елісханды ұстап, Шынқайға
жүргізіп беру керек” дейді.56 “Оны қайтып ұстаймыз?” - дегеннен
кейін. “Қонаққа шақырайық. Қонаққа шақырған соң Елісханды
ұстайық” - дейді. “Енді қонаққа шақырған соң адамдарды тамаққа
берейік деп, біз Елісханмен сөйлесеміз деп, басқа жанындағыларды
56 Дүнгендердің Елісханды ұстайтын болуына оның дүнген басшыларының
айтқандарына көнбеуі себеп болған. Сәмитұлының пікірінше, Ганьсу өлкелік үкімет
қазактарға көріністе камкорлык жасап жатқандай болғанымен шын мәнінде оларға
қаңғырып жүрген бандылар ретінде қараған. Сондықтан Қазактардың сүйеніш етеміз
деп іздеп барған иесі Ма Буфаң да оларға камкоршы бола алмайды. Ол казактарды
Ганьсу мен Шынжаң өлкелеріндегі жауларына сілтейтін шокпар етіп пайдалану
ниетімен казак бригадасының билігін өз колында ұстамак болады. Елісхан оған көнбей,
дербес ел болып тұруға күш жұмсайды. Сонымен, екі арада ала ауыздык, кайшылык
туылады. Сөйтіп Елісхан бұл жерде өзіне тағы бір жау тауып косып алады. Сәмитұлы,
100-бет.
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шығарып жіберіп Елісханды ұстап қаламыз. Содан кейін Елісханды
Шынқайға жүргізіп береміз” - дейді. Осыған “мақұл” деп тоқтасады.
Сосын әкем досы болған Мақадарын деген кісінің үйіне келеді. Әкем
сонда сол кісінің үйінде қонып жатады.
Мақадарын деген кісі. Негізгі аты Мұхаммет екен де, оны
қысқартып “дарын” дегенді қосып қойған. Әлгі кісінің үйіне
әкем келеді. Сонда ол әкеме “Сенімен “құдай дескен” дос болдық.
Елісханды өстіп шәң ұстайтын болды. Ұстап оны жүргізетін болды.
Сенен жасырсам, мен ахиретке барғанда қара жүзді боламын.
Саған айтайын. Әзір түсте қонаққа шақырып Елісханды ұстағалы
жатыр” - дейді. “Мен енді ана тамақ пісіп жатқан жерге, шәңнің
қасына барайын” - дейді дағы Мақадарын үйінен шығып кетіп қалады.
Үйінен шығып кеткен соң әкем, әлгі Мұса деген жиен бар. Әлгіні
ертіп алып, қалың ши Доланшанның шиі деген. Түйе бойындай әлгі
шидің арасымен жүгіріп отырып келсе, Елісхан сол жерде жаңа есебі
кеспе көже қылып, соны түсіріп, жаңа бір-бір шыны құйып жатыр
екен дейді. Түскі шай, түскі тамақ.
Олар Доланшанда тігіп берген үйлерде отыр. Қалың билер,
қазақтың билері. Қалың жігіттермен жиылып келген. Он бес-жиырма
үй тігулі тұрған. Ыңғай қазақтың билері. Әкем “Елісханның үйіне
кіріп келсем, әлгі бір кесе көжені құйып алып жатыр екен” дейді.
“Сәлем беріп кіріп едім, “Ой, жоғары шық” деп шақырды. “Жоқ
жоғары шықпаймын мен. Асығыс жұмыстарым бар” дедім дағы
Қоспанға “Әй, Қоспан! Анау күнгі менің қойымды неғылдын? Шықшы
бері” деп сөйттім” - дейді. “Енді анау отырған адамдар дабыр
қылмасың деп. “Шықшы бері” деп едім, Қоспан жүгіріп шықты” дейді. “Осындай болып, әлгі Елісханды ұстайтың болды. Сен ақырын
жалғыз Елісханның өзіне хабар бер. Мен соны айтқалы келдім. Енді
ахиреттің алдында есебі сені мен көрмедім, мені сен көрмедін. Осы
уағдамыз. Осымен қол ұстасайық” - деп жүгіріп қайтып кетеді ол кісі.
Сосын Қоспан көжені төге салады дағы, әлгі Елісханды шақырады.
“Осы қазір сені ұстайтын болыпты” - дейді. Сол жерде көжені төгіп
тастап, тас-талқан болып қазақтың билері. Бәрі жүктерін артып кетіп
қалады. Кетіп үйіне барып сонымен Елісханның көшіп кеткені сол.
Содан кейін “Елісханды, Секей құтқарды” - деген бағанағы жерде
үкіметтен тексеріс келді… “Секей шығарып, құтқарып жіберіпті…”
- дегеннен кейін, “Жоқ, мен айтқаным жоқ. Мен білмеймін өзім
Мақадарынның үйінде жатқан кісімін” - деп сонымен әйтеуір, көріп
тұрған көз жоқ, айтқан кісі болмағаннан кейін. Сонымен әйтеуір әкем
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құтылып кетті. Елісхан өстіп құтылған. “Елісханды Секей құтқарды”
- деген енді содан кейін, кейінгі қалған қазақтар кітапқа шығарыпты
ғой, “Елісханды, Секей құтқарды” - деп.
Сол әлгі “Елісханды, Мақадарын шығарып жіберіпті” - деп,
содан кейін артынан бір айдан соң әлгі Мақадарынды ұстап алып
кетіпті. Сол біз шыққанша, сол кісі жоқ болып кетті. Хабар жоқ әлгі
дүнгеннен.

ЕЛІСХАННЫҢ ДҮНГЕН ӘСКЕРІН ҚЫРУЫ
Қасым сулақта жатқанда, Елісхан көшті. Жазғұтырым күні
көшіп Елісхан Алтыншөке деген жерге келіп жайлап отырғанда,
артынан қуып жеткен дүнген Елісханды қайта дүнген жеріне айдады.
Мылтығың жиып алды. Қайтып айдап жол ортаға келеді. Келіп
отырғанда, дүнгеннің Фу Лу Жаң деген әскер бастығы “Ертең он
екі кісіні атамыз” - деп жария қылады. Сол он екі кісінің ішінде
Елісханның да аты аталады. Жария қылғаннан кейін көштің атқа
мінер азаматтары “Бүйтіп он екі кісіні атқызып қоямыз ба? Барлығы
да ел бастаған, көш бастаған белгілі азаматтарымыз екен. Енді
бүйтіп он екі кісі атылғанша, не болса да өлейік” - деп шешім
қабылдайды. Оның үстіне дүнген елді айдап келе жатқанда тәуір
келіншек, тәуір қыз көріңсе “Ертең қызыңызды әкеп беріңіз” - дейді
екен. Дүнген әскер бастығы “Бірсүгүні пәлең қыз, пәлең қатынды
әкеп бер” - дейді екен. Сөйтіп әр күні есебі сол өзінің сүйген қызын
алып жатпақшы болады екен. Сөйтіп ол біреуге “Түнде қызыңды әкеп
бер” - дейді. Сонда қазақтар “Болады, әкеп берейік” - дейді дүнгенді
алдап. Дүнгеннің әскері түнде жатып қалғаннан соң, қазақтың бүкіл
жігіттері жиналады. Ана дүнгеннің әскер бастығы “Қызды алып
келеді” - деп отырғанда, әскер ұйықтағаннан кейін қазақтар шығып,
қызыл қолмен келіп дүнгеннің әскерің қырып тастайды. Таңертең, таң
атқаннан кейін Елісхан қайтып көшіп кетті де қалды.57
57 Уақиға былай болған еді: Елісхан 1939 жылы маусымда дүнген жерінен кету
үшін жолға шықты. Қазақтардың бұл “еркіндігіне” Орталық ашу шақырды. Генерал
Ма Буфаң полковник Ма Лу Жаңды өкіл етіп, Елісханды қайтарып әкелуге жүмсады.
Елісхан тобының тілге көнбейтінін, шайқасудан да тайынбайтынын білген Ма Лу
Жаң Долашанда тұрып жатқан қазақтардың бірнеше басшысын ертіп алды. Көшті
Алтыншоқыда қуып жетті де, оларға ең алдымен қазақтарды жіберлі. “Ганьсуға қайтып,
Ұйырқын-Ырқасында тұра берсін, мал-мүлкіне тиіснейміз” - деген уәде ұстатты.
Аталастарының ақылды адамдарын жіберіп отырғасын Елісхан Тәйжі олардың меселін
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Біз Доланша деген жерде отырмыз. “Ойбай, Елісхан дүнгеннің
басшысы Фу Лу Жанның әскерің түгел қырып тастап, қайтып
кетіпті” - деген хабар келді. Хабар келгеннен кейін, “Енді дүнген
бізге жақсылық қылмайды екен. Дүнгеннің әскерің қырғаннан кейін,
енді қазаққа жақсылық болмайды. Енді біз де көшейік” - деп шешім
қабылдадық. Сөйтіп Зайып тәйжімен ақылдасып алдық. Елісхан
кеткеннен бір ай, бір жарым айдан соң Доланшадан біз де көштік.
Содан дүнгендердің әлгі өлген Фу Лу Жаң деген әскер бастығының
қатыны жылап тоқтамайды. Сонда дүнгендер “Мына Қасым деген,
қазақтың бірінші батыр адамы. Біз де соны өлтірейік” - дейді де
Қасымды сулақтан шығарады да, әлгі қатынның көзі алдында атып
тастайды. Қасым сол жерде өледі.

ДҮНГЕН ЖЕРІНЕН КӨШУ
Зайып тәйжі, Сақакөл деген жерде отырды. Біз, Доланшан
деген жерде отырдық. Доланшанның әкімі дүнген. Әлгіменен, менің
әкем дос болды. Дос болып сөйтіп отырғанда әлгі Елісхан көшіп
кетіп қалды. Елісхан көшіп кеткеннен кейін, Шұбарайғыр Қармыс,
Қайсаның ауылының түйесін айдап келе жатқан моңғолдың алдынан
қайтармай, Ұйырқын-Ырқаға қайта көшуге көнді. Уәденің аты уәде. Ма Лу Жаң оны
құран ұстап тұрып айтты. “Қару-жарақтарыңды да өткізе тұрыңдар, мекен-жайларыңа
барған соң қайтарып береміз” - деп те ант-су ішті.
Қару тапсырылды, көш Ұйырқын-Ырқаға қайта бұрылды. Бірнеше күннен кейін көш
Сәдім ойпатына келіп қонды. Берілген уәденің, құран үстаған анттың өтірігі осы жерде
аңғарылды. Елісхан тәйжі, Қойшы батыр, Идрис муфтилерді әлгі Ма Лу Жаңның өзі
үстап, кісенден тастады. Бұлардан басқа тағы да 18 адамды қамаққа алуға, 4 адамның
атылып өлтірілуіне бүйрық түсірді. Ма Лу Жаңның қара ниеті қазақтарды қойдай
қырып, Сәдімның сары даласына тастап кету еді.
Қолбасының құран үстаған антынан таюы оның қол астынлағы мұсылман әскерлердің
намысына тиеді. Солардың бірі Елісханның ағасы Қожақынға жақында тірі қазақтың
бәрін қырып тастайтынын айтып қояды. Қожақын жолдастарын тез жннап, ақылдасады.
Сойыл-шоқпар, балта-күрек дейсің бе, қолдарына не түссе сонымен қаруланын, Ма Лу
Жаң жендеттеріне түн ортасында, шырт ұйқыда жатқанда тап беріп, жайпап тастауға
келіседі. Бір топ жігіт Ма Лу Жаңның шатырын бас салып, тапап тастайды да, енді
бір тобы кісендеулі Елісхан жатқап шатырды жарып, құтқарып алады. Ашуланған
азаматтар ешбір қаймықпай Ма Лу Жаңды да, оның жендеттерін де қырып тастайды.
Елісхан тәйжі мен Идрис мүфти аман қалады да Қойшы батыр жағаласып жүріп, шәйіт
болады. Айқаста жан қиғандар жерленген соң, ел бас-аяғын жинап, үдере көшіп жөнеп
береді. Қара, Алтайдан анадолыға азап кешу. Егемен Қазақстан. 1996 жылы, 15 қазан.
Бұл шайқаста 800-ден артық адам түн ішінде Фу Лу Жан қатарлы 70-тен артық адамды
өлтіріп Елісханды құтқарды. Шәкенұлы. С. 218.
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шығып, Шыбарайғыр жігіттері моңғолдың бес-алтауың атып өлтіріп,
Қайсаның ауылының түйесін қайырып алады. Қайырып алғаннан
кейін моңғолдар ашуланып “Біз Қармысты шабамыз” - дегеннен
кейін, “Сен оған тиісе алмайсың. Қазақты шаппай отырған жоқ
дүнген. Арғы жағы әлгі Тибетті шауып отыр. Оған тиісетің болсаң,
біз қазақ түгел бұзыламыз” - деп әкем, моңғолдарға қара көрсетті.
Қара көрсеткеннен кейін моңғол тоқтап қалды. Сонымен тоқтап
қалғанда, Қармыс үркіп кетті.
Қармыс үркіп кеткеннен кейін, Доланшанда отыр едік. Бір күні
Құсман қажы, Ағзам молда деген кісі, мына Шақабай Мүтәләп деген
кісі, алты-жеті кісі келді. “Амандасайық, әңгімелесейік деп келдік” деп келіп, екі-үш ауылға қонып. Әлекеңдердің, Әлімбектің үйіңе бір
қонып. Одан Мәксали деген кісінің, екі-үш үйге қонып, сөйткеннен
кейін сосың бір күн келіп біздің үйге қонды. Біздің үйге келіп
қонғаннан кейін бүкіл сол жердегі қазақтың ақсақалдарың жиып алды
әкем.
“Дүнгенді, Елісхан қырып тастап, қайтып көшіп кетті” деген хабар келгеннен кейін біздің ауылда жиналыс болды. Біз сонда
Доланшандамыз. Басқа керей, атап айтқанда молқы бар, шақабай
бар, олар Сақағы деген жерде тұрады. Біз сол Доланшан деген жерде
отырғанбыз. Жиналысқа Зайып тәйжі баласы Құсманға, шақабайдан
Қабидің баласы Тоқайбай мен Қошуыт екеуі Мүтәліпті ертіп беріпті.
Ішінде Ағжан молда бар, бес-алты кісі келді.
Одан кейін жиналыс болды. “Елісхан болса, анадай болып кетті.
Дүген болса ашулы, Елісхан оның әскерін қырып тастады. Бұл
дүнген түбі бізге жақсылық қылмайды. Енді қайтсек болады?” - деп
ақылдасты. Сөйтіп елде бір үрей, бір қорқыныш пайда болды енді.
“Енді біз де кетсек болады? Қайтып кетеміз?” - десті. Осылайша
біздің әлгі Әлімбек деген ағамыздың үйіңде бір күн жиылыс болып.
Мына Тақырдың әкесі Тобажан деген кісі бір пысық кісі болатын.
Үлкен ақсақалдың біреуі. Сөйтіп одан сол жерде қазақ біраз
ақылдасып-кеңесті. Сосын әлгілер бәрі бірігіп, “Күн таяп қалды. Тез
кетсек болар еді” - деді.
Әлекеңнің үйіндегі жиналыстың соңында біздің әкеміз: “Сендер
ертең Қожанның отауына келіндер. Сол жерде бір, оңаша кеңесейік.
Бұл істі бірыңғай қылайық” - деп әлгі кісілерге айтты. Маңайдағы
келіп жүрген кісілерге, ақсақалдардың бәріне соны айтты. Түнде үйде
отырғанда маған айтты: “Таңертең қой өргенде, сен бір-екі қойыңды
алып қал. Әлгі кісілер келіп, сенің үйіңе түсетін болды.”
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Мен бір-екі қойымды байлап дайындап қойдым. Таңертең әлгі
кісілер келді. Қойға бата қылып, қойды сойып, етті асып қойғаннан
кейін, әлгі ақсақалдардың бәрі жиылып кеңесті. Ары айтып, бері
айтып ақырында көшуге уағда қылды. Көшуге уағда қылып “Не болса
да енді көшейік. Көшсек, әуелі сендер Сақадағы сендер біздің елге
келіңдер. Сендер келген соң, біз де кетейік” - десті. Сөйтіп шешім
қабылдады. Осылай шешім қабылдаған соң, келген кісілер етті жеп
“Ондай болса, біз енді қайтайық” деді. Сақакөл мен Доланшаның
арасы бір күндік жер атқа. Олар “Біз кешке қайтайық. Түн қатып,
ауылға таңертең барамыз. Бара салып елді хабарландырайық, содан
бір аптаның ішінде осы жерге келейік” - деп уағда қылды.
Осылайша карар алып, тоқтам қылғаннан және етті жеп
тарқайтын болғаннан кейін, біздің әкеміз Зайыпұлы Құсманды қасына
шақырып алып “Енді Алла жол берсе, қайтатын болдық. Көшетін
болдық. Не боларымыз белгісіз. Зайып екеуміз өлі жүреміз бе, тірі
жүреміз бе Алла біледі. Мына менің ұлым Қожан мен Зайыптың ұлы
Құсман екеуінің басын біріктіріп кетіндер. Дұғаларынды беріндер,
ақсақалдар. Қожан менен Құсманды біріктіріп кетіңдер. Екеуі өлсе,
бір шұңқырда болсын. Тірі болса, бір төбеде болсын. Елдің алдыңда
осы екеуі жүрсін. Ақсақалдар, түгел баталарыңды беріңдер мына
екеуіне” - деді. Әлгілер түгел ұшып түре келіп, бізге баталарын
берді. “Өлсеңдер, бір шұңқырда болыңдар. Тірі болсаңдар, бір
төбеде болыңдар” - деп екеумізді төс қағыстырып құшақтастырды.
Ақсақалдар түгел батасын берді.
Сосын әкем: “Берген бір нәрсе, бір дүниелік, сыйлық адамның
адамға жақындауына дәнекер болады. Құсман сен, мына Қожаннан
көңілін қалаған бір нәрсе болса алып кет” - деді. Құсман үндемей
отырды да шығып кетті. Бізде мына Жамалдың бұрыңғы күйеуі
Мағұзым дейтін мықты жігіт болатын. Сүйегі Секел. Жамалды білесің
ғой Сіләмбек алған. Мағұзым деген Секел мына төмеңгі Алтайда
тұрып, төмеңгі билердің ішінде тұрып Жамалды алып қашып келген.
Содан екі жыл біздің қасымызда тұрған. Әлгі Мағұзым да шығып
кетеді Құсманмен бірге. Былай шыққаннан кейін Құсман Мағзұмға
“Қалай? Қожанның тәуір аты бар ма?” - деп сұрапты. Менің
Қашғарда моңғолдардан бір берденке мылтық беріп сатып алған бір
торы атым бар еді. “Осындай жақсы аты бар” деген соң, Құсман
“Маған сол ренжімесе сол атын берсін” - депті. “Алсын” - дедім. Торы
атты жетелеп әкеліп Құсманға бердік. Құсман сол атты мініп кетті.
Содан бір аптадан кейін ел көшіп келді. Ел келгеннен кейін дереу
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жолға шықтық. Жолға шығып көштік.58

ҚАМЗА ЖАҚИЯҰЛЫНЫҢ БАРКӨЛДЕН ҚАШЫП
ШЫҒУЫ
Қамза Жақияұлы Баркөлде екен. Өзі шәң. Шақабай Сейіт Нәби
деген кісі сол Баркөлге барыпты. Сейіт Нәби айтыпты Қамзаға:
“Осындай, Қасым келіп бүлік болып жатыр. Қазақ кететін болып
жатыр. Қайтесін?” - деп сұрапты. “Ойбай, ондай болса мен де
кетейін” дейді. Сосын Сейіт Нәбиге айтады: “Сен енді шығып кет.
Мен енді мына әскер бар, жамбылдың алдында мені ұстап қоя ма?
Мен киінбей әшейін, сен менен бұрын шығып кетіп қал.” Сейіт Нәби
екі-үш сағат бұрын кетіп қалады. Кетіп қалады дағы, артынан содан
кейін, екі-үш сағаттан кейін Қамза “Ой, әлгі әкеңнің… әлгі Сейіт Нәби
менің белбеуімді алып кетіпті. Сейіт Нәбиді көрдіңдер ме?” - деп,
атына желбегей міне салып, тымақ та жоқ. Базардың ішінде “Әлгі
Сейіт Нәбиді көрдіңдер ме?” – деп айғайлайды. Сонда базардағылар
“Ой, көп болды. Шығып кетті базардан” дейді. “Ой, әлгі менің
белбеуімді алып кетіпті” - деп Қамза шыққан екен. Әйтпесе Қамзаны
ұстап қоятын екен. Қамза “Сол Сейіт Нәбидің артынан белбеуін қуған
болып, базардан шығып, содан ауылға келдім” - дейді. “Ауылға келсем,
Құсайын келіп, бүкіл қатын-баланың бәрін жиып, көшкелі әзірленіп
жатыр екен. Тәмәм, содан көшіп кете бердік” - дейді Қамза. Айтпесе
Қамза қалып қояды екен.
Біз Доланшанда жыйналыс болғаннан кейін көшіп Алтыншөке
деген жерге келдік. Алтыншөке деген жерге келгенде, келіп бір күн
еру болып отыр едік, біреу келді. Кім екен сөйтсек, Орынбасар.
Бір күн баяғы сол көшіп, күн-түн қатып келе жатыр екен Қамза.
Орынбасарды жіберіп “Мені тоссын. Мен біраз ел келе жатырмын.
Мен артымнан келе жатқан жаумен екі дүркін атысып қалдық. Бір
жігіт шәйіт болды. Енді мені тоссын. Бір күннің ішінде келемін” деп әлгі кісіні шаптырып жіберіпті. Сол Алтыншөкеде күні бір күн
еру болдық. Еру болғаннан кейін Қамза қажылар келді. Он шақты
ауыл. Қалың тасбике бар, қалың керей бар. Соның арасынан көшіп,
он шақты ауыл бір-ақ көшіп шығып, сонымен бізге келіп қосылды.
58 Халифа Алтай Секей шаңияның 400 отбасымен 1940 жылы қыркүйек айында
Доланшандан жолға шыққанын айтады. Altay H. Anayurttan Anadolu’ya. – Анкара: T.C.
Kültür Bakanlığı, 1998. - 345-бет
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Содан бәріміз бірігіп, және бір күн ерулетіп сонан бірігіп алып бері
қарай жолға шықтық. Содан бері қарай Қамза екеуміз бірбірімізден
өлгенде айрылдық. Екеуміз бірігіп, бір-бірімізді ренжітіп, анау мынау
демеген. Басқа билер, бастықтар бірыңғай болады, екеуміз бірыңғай
боламыз. Бірге жүріп, бірге тұрғанбыз.
Қамзаның жасы үлкен. Мен кішімін. Жалғыз-ақ екеуміз…
Базарқұлдың үйі маған қарайды, енді Қамза қажыға азын-аулақ
наймандар қарайды. Содан бағанағы жерде екеуміздің ақылымыз бір
болғаннан кейін басқалары екеумізге тізе батыра алмайды. Екеуміздің
алдымызға шыға алмайды. Сол екеуміз бірбірімізге сүйеніш болып
келдік. Және екеуміздің пікіріміз бір. Бір көріп, бір тұрдық. өстіп өсіп
өңгенбіз.

ТИБЕТ ЖЕРІНДЕ

Алтыншөкеден көшіп Тибеттің шекарасына бір күн қалғанда,
түн ортасыңда “Нұрғалам өтіп кетті” - деген хабар келді. Нұрғалам
деген, енді біздің Базарқұлдың ішіндегі ең бір аға жігіт болып жүрген
кісі еді. Мына Әмбияның әкесі. Әкем “Нұрғалам өтіп кетті, енді
ертең ел еру болсын. Нұрғаламды қойып алып сосың көшейік” - деді.
Қалың ел енді. Сонда 5000-ның үстінде адам бар. Елдің бәрі еру болып
қалды. Сөйтіп Нұрғаламның жаназасын оқып қоямыз деп жатқанда,
“Ойбай дүнгеннің әскері келіп қалды!” - деген хабар келді. Сонда
алдымыздағы Тибеттің шеқарасы түстікке жетпейтін қашықтық енді.
Көп болса сол жеті-сегіз километр жер екен. Ел тас-талқан болды.
Бағанағы, қоямыз деп жатқан жаназаны қайтадан түйеге арта салды.
Тас-талқан болған ел есін жиып қайта көшетін болды.
Ел көшін артып, жиып болғанша, дүнген келіп басып кетті. Сонда
екі жүздей, екі жүздің үстіңде ме, әйтеуір қатын-баланы алды; қанша
еркекті қырып кетті. Дүнген басты бәле әйтеуір. Сол жанталаста
қойды тастап, түйені алдымызға алып, азын-аулақ жылқымен қашып
құтылдық. Содан көшіп кеттік, бірақ қойдың бәрі дүнгенде қалды.
Екі жүздей қатын-бала, дүнгеннің қолында тұтқын болып қалды. Ол
қатындардың еркектерің дүнген түгел қырып кетті.
Тибетке келдік. Тибеттің Нақша деген ауданы бар екен. сол
ауданға бір күндік жер қалғанда, Тибеттің әскері алдымыздан шығып
бізді тоқтатты. Сол жерде екі ай қамап тоқтатып қойды. Екі ай
қамап тоқтатып, Тибеттің әскері айналаны қоршап алды. Үлкендер
“Мылтықтарды тығып тастаңдар” - деді. Мылтықтарды тығып
тастадық, көрсетпей. Тибеттің әскері айналаны қоршап алды. Түнде
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келеді де, мылтық атып, жылқыны қуып алып кетеді. “Ойбай,
мылтықты көрсетпеңдер” - деп бағанағы үлкендер мылтықты
шығартқызбайды. Келеді де, мылтық атады. Мылтықтан жылқы
үркеді де, жылқыны қуып алып кетеді. Тек түйе ғана қалды. Түйені
көрсе әлгілер көріп кейін қашады. Түйе “Ааа” деп бақырса, олар жау
келгендей қашады. Қазақ баласы түгел жаяу қалдық. Тибеттіктер әлгі
екі айдың ішінде бір тай қоймады. Бір түйе қалды қазақтың қолыңда.
Қазақтың Тибеттен қашқан азын-аулақ қойы бар. Қойдан басқа қолда
мал жоқ.
Екі айдан кейін, Тибеттіктер: “Қайтып сендерді айдап, бес күндік
жерге шығарып тастаймыз. Қайтадан келген іздеріңменен” - деді.
Енді бес күндік жерге айдаса, қайтып дүнгеннің шекарасына кіреміз.
Сондықтан түгел Зайып тәйжінің үйіңе жиылып, “Енді қайтеміз?
Қайтып дүнгеннің қолына түсіп өлгенше, не болса да бетімізді
күннің батысына қарай, құбылаға беріп осылай кетейік” - деді.
Сөйтіп Зайып тәйжінің үйінде сол түнде мәжіліс құрған ақсақалдар
шешім қабылдады. Таңертең көштік. Біз енді сонда бетімізді тура осы
батысқа бердік. Бір көшіп қоңдық. Көшіп қонған кезде, “Есебі ел енді
осы жерде есін жиып, алды-артын жиналсын. Әбден есін жисын”
- деді. Бір күн еру болды. Сол күні екі ауылдың қалған қойын Тибет
келіп, атқылап, айдап алып кетті. Артынан атпенен атқылап қуып едік,
қойды бермей айдап алып кетті.
Содан екінші күні көште, түн ортасыңда Тибеттің әскері келді.
Сол жерде таңға жақын Тибеттің әскерімен атыстық. Ел көшіп жатыр.
Ел көшіп кетіп қалды. Таң атып, күн шықты. Сонда елдің көбі жаяу.
Сол әлгі көшетіннен бір күн бұрын мына Қамза деген біздің ішімізде
мықты бір жігіт бар болатын, моңғол жерінен қашып келген тегінде.
Сонсоң өзіннің апайын Мақайдың күйеуі Кәмел деген бойы қысқа,
мықты жігіт болатын. Әлгі екеуіне “Анау әскерге барып қолдарына
қанша түссе, сонша ат алып келіңдер. Анау тибеттің әскерінен” деп жіберді. Әлгі екеуі он бір ат алып келді таңертең.
Әлгі жаяу жүрген ел. Зайып тәйжі біреуін, біздің әкеміз біреуін
мінді. Құсман екеуміздің астымызға екеуін берді. “Сендер мына
елдің артын сақтаңдар” - деді бізге, Құсман екеумізге. “Мына жаяу
келе жатқан қатын-баланы, тибеттің әскері қырып кетеді. Елді
сақтаңдар екеуің енді” - деп тапсырма берді. Жаяу келіп, қатынеркек аралас жаяу түйені жетектеп кетті. Кетіп барады. Ол күні әскер
келмеді.
Енді ертеңіне таңертең таң ағарды-ау деген уақытта көштің
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артынан дауыс шықты “Оу, жау келіп қалды көштің артынан! Жау
келіп тұр!” - деген дауыс шықты. Құсман қажы екеуміз атымызға міне
салып келсек, баяғы есебі қалың ел, қатын-бала шуылдағаннан әлгі
кіріп кете алмай, кейін бой көрсетіп таңның жарығында сүйтіп тұр
екен. Ел мен жаудын арасына келіп тұрып екі-үш мылтық атып едік,
әлгілер кейін шегініп кетті. Олар шегінгеннен кейін ел жаңталасып
үйін, қосын артты да, күн шықпай, таң ағарып атып болғанда кетіп
болды.
Сонда аяқ жағына атамыз. Алдынан келе жатқан, топырақты
бұрқылдатып атамыз. Себебі “Өлтірмеңдер. Кісі өлтірмеңдер” дейді. Түске дейін сол Тибетті тоқтатып тұрдық. Түске дейін ел
ары қарай кетіп болды. Содан кешке таман біз де кеткеннен кейін,
біраздан соң, Тібеттің әскері артымыздан және қуды. Және қуған
соң, сол бір-екеуіміз қарауыл төбеге шығып “Осы жерден Тибетті
атып тоқтатайық” - дестік. Әлгі жерге келіп атып отырып едік.
Тибет әскері төртке бөліңді. Төртке бөлініп, төрт жағымыздан
шығып енді бізді ұстамақшы болды. Соның арасынша түн ішінде
ел өйтіп-бүйтіп Тибеттен бір-екі жылқы ұрлап алыпты. Көш түнде
көшіп келіп қонғанда біздің Әлекеңнің кенже баласы Зардыхан әлгі
біреудің бір есебі жайдақ атың ноқталап мініп алып, қасымызға келді.
Келді де Зардыхан “Қор болып кететін болдындар ғой. Тым болмаса
аттарыңды ұстап берейінші. Сөйтіп екеуін қорықпай атысыңдар” деді бізге. Екеуміз атымызды сол жерде ұстап беріп едік, енді Тибеттер
қоршап келді.
Қоршап келген соң енді бізге адам өлтіруден басқа амал
қалмағандай болды. Енді бізді ұстайтын болды. Ел кетіп қалды. Елдің
қарасы жоқ болып кетті. Тибеттіктер белсеніп алып таяп келеді.
Мынадай жеңдері кең болады екен. Жеңдерің бір сілкіп тастап,
қолдарына қылышын алып сол таяп келгеннен кейін, амал жоқ, бірбірлеп оқтың астына алып едік, үшеу-төртеуі домалап кетті. Үшеутөртеуі домалап кеткеннен кейін басқасы қайта қаша жөңелді. Қаша
жөнелгеннен соң біз атымызға мініп алып қаштық. Қысқартып
айтқанда, олар көп әскер, біз екі, үш-ақ кісіміз.
Содан сол түнде келе жатыр едік, бір дауыс шықты. Кішкене
бұрқылдап қар жауып тұрған еді. Дауыс шыққан жаққа келіп қарасақ,
найман Арпабай, Қуаныш дегендер екен. Олар Тибет келіп бізді
атқылап бастырған уақытта, әлгі екі, үш үй бір жерге түйелерін шөгеріп,
бұғып жатып қалыпты. Кісі өліп, әлгі Тибет қайтып кеткеннен кейін,
әлгілер тұрып алып көштің артынан келе жатқандары екен. Әлгілерді
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тосып алдық да, содан келе жаттық. Әлгілер айтты енді: “Жау түгел
қайтты ғой. Біз кішкене ұзағанша, тосқауыл болып тұрсаңыздар. Біз
бір-екі күн ұзаңқырап кетіп қалайық.” Әлгі Арпабай, Қуаныш деген
екі үй ме, үш үй ме солай деді. Содан біз түнде келе жатып, бір жерде
кішкене аттарымызды оттатып отырып қалдық.
Әрі-беріден соң дардай уақыт өтіп кетті. Содан келе жатыр едік.
Бір дабыр шықты. “Ой, сендер кімсіндер?” - деп сұрады. “Ой, біз, біз!”
дедік. Сөйтсек, әкеміз жүк артқан түйлерді босатып жиырма шақты
кісіге беріпті. “Мына елдің артын жау алып қоятын болды. Анау
Қожан мен Құсман екеуін жау басып кететін болды” - деп, жиырма
шақты жігітті бір-бір түйеге мінгізіп, бір қарауыл төбені алып отыр
екен әлгі. Әлгілер бізбен дауыстап сөйлесті. Сосын “Біз, біз! Жау
қайтып кетті” - деп дауыс бердік. Қар бұрқылдап кішкене жауып тұр.
Бәріміз бірігіп алып бері қарай келе жатсақ, әлгілер тағы да
алдымызда кетіп бара жатыр екен. Әлгі екі-үш үй найман. Содан
біздің әкеміз айтты “Сендер енді мына біздің ізімізден қалмай елге
келіңдер. Жатпаңдар. Тибеттің әскері түнде басып кетсе, қырып
кетеді. Осы елге жетіңдер. Енді біз көшпенен қашанғы жүреміз. Біз
кете берейік елдің артынан” - деді. Сосын біз жүріп кеттік әлгілерден
озып. Түнде, енді сол таң ағарып бара жатқан уақытта елге келдік.
Елге келсек, біреуді біреу білмейді. У-шу әйтеуір. Келіп түсіп, биттей
бір ит арқа тігіп, от жағып, шай қайнатып ішіп жатыр екен. Содан енді
жау әйтеуір қайтты. Үлкендер “Кісі өлді ме?” - деп сұрады. “Кісі өлді
ме?” - дегенде, Құсман екеуміз бұрыннан “Енді кісі өлтірдік демейік.
Тегінде елдің артың жау шапса, бізден көреді ғой” - деп әлгі екеуміз
ақылдасып қойғанбыз. Әлгі жиырма шақты кісінің ішінде молқы
Қасен батыр бар еді. Қасен батыр деген кісіні көрдін бе?
Қасен батыр деген кісі тегінде мына қытайдың түрмесіне көп
түскен кісі болатын. Өзі мына Тасбикенің ішінде жүрген қошақ
молқы болатын. Әлгі жиырма шақты кісінің ішінде о да бар екен. Ол
кісі айтты “Әй, осы ана жерде сендерді қыспаққа алған уақытта,
Тибеттің қайтатын жөні жоқ еді. Сол жерден олар кісі өлгенде
қайтты ғой. Кісі өлмесе қайтатын ба еді олар? Сендерді ұстап
қоятын еді. Мен дүрбі салып отыр едім. Шындарыңды айтыңдаршы”
- деді. Сөйтіп еді, Құсман “Енді өзімізді ұстайтын болған соң,
жанымызды аяп, мылтықпен дәлдеп атып едік. Сосын бір-екі адам
жығылып қалды. Содан олардың беті қайтты. Сөйтіп біз құтылып
келдік” - деп шынын айтты. “Бәсе, адам өлді ғой, әйтпесе олар, адам
өлмесе, қайтатын емес еді” - деді әлгі Қасен. Енді басқалардың ешбір
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хабары жоқ әлгі істен. Әлгі кісі енді атысқа көп түскен адам болатын.
Қасен батыр деген аты бар. Аты шыққан адам. Түркияның мына Нигде
қаласына келіп өтті ғой. Содан елге келдік. Ел әйтеуір итарқа тігіп
отыр екен. Ана керегені жағып, шайын қайнатып ішіп жатыр екен. Таң
атып, күн шыққаннан кейін ел шайын ішіп алып және жөнелді. Содан
мен кетіп қалдым.
Содан біз елдің артын тағы тосып қалдық. Күн шашырап, жоғары
маңдайға таман келгенде, қайтып көштің артынан дүрбі салып
отырсақ, бір-екі қараңдаған келе жатыр. Оларды біреуіміз “Көштің
артыңдағы ит” - дедік, біреуіміз “адам” - дедік. Содан тосып отырсақ,
екі бала. Біреуі мына осы күнгі мына біздің Шағман дейтін барқы.
Біреуі бір молқы бала. Жылайды әлгі екеуі. Үсті-басы қып-қызыл
ала қан. “Әй, не болды?” Ұғынсак, әлгі бұрқылдап қар жауғанда он
шақты үй “Ой, қар жауғанда қайда барамыз?” - деп жолдан былай
бұрылыпты дағы, бір жыраға қонып қалыпты. Әлгілер қонып қалса,
олардың үстіне әлгі екі найман келіп олар да түсіп жатып қалыпты.
Сол таңертең күн шашырап шығып, күн маңдайға келген уақытта әлгі
көштің артынан қуған тибет әскерлері әлгілерді басыпты. Содан олар
әлгі он екі-он үш үйдің адамың түк қоймай қырыпты. Қырғанда әлгі
екі бала атқылаған адамның арасына жығыла кетіпті. Жығылады да,
әлгі тибет әлгілердің мал-жанын алып қайтып кеткеннен кейін, екі
баланын түрегеп келе жатқаны сол екен. Шағманды көрдің ғой өзің.
Біреуі осы Шағман. Әке-шешесі бір-ақ кетті. Біреуі де бір молқы бала
екен енді. Сол бала, осы мына кімдердің жақыны болуы керек. Есебі
енді ол күндері молқыны көп танымаймын енді. Молқылармен көп
араласпаған күніміз. Әлгі екі баланы екеуміз міңгестіріп алып, елге
алып келдік.
Содан кейін ел былай шыққаннан және адам өлгеннен кейін, енді
аяйтын ештеңе жоқ. Ел ашығып та кеткен. Тибеттің көрінген қойын
айдап алып келіп, жей берді. Табылған жылқысың әкеліп міне берді.
Сол жылы қыстай сол тибетпен атысып келіп, көрінгеннің малын
алып, қуып әкеліп жей бердік. Ала бердік, ала бердік, атыса бердік. Әр
жерде тибет әскерін жиып келіп, әр жерде бізді тосып атысты. Бірақ
бізге ештеңе қыла алмады. Әлгі “Өлер өгіз балтадан таймайды” дегенгей біз әбден өлімді ұмытып алған адамдармыз. Еш қайтпадық.
Еш нәрседен тайынбадық. Сол тибетпен бір жағынан атысып отырдық,
екінші жағынан малын ішіп-жеп отырдық.
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ЗАЙЫП ТӘЙЖІ МЕН СЕКЕЙ ШАҢИЯНЫҢ
ҚАЙТЫС БОЛУЫ
Зайып тәйжінін қайтыс боланын айтайын. Біз қырқыншы жылы
шыққанбыз. Тибеттің жеріңде келе жатқанда 1941-ші жылдың екінші
айында Зайып тәйжі да қайтыс болды, менің әкем де қайтыс болды.
Тибеттің ішінде болды. Бергі тибет момын болады екен. Олар жау
көрмеген халық. Әйтеуір олар көп болса да, малды тастап-тастап
қашып кете береді. Сондықтан кімнің алдына қой түссе, сол қойды
айдап кете береді. Сиыр алдына түссе, сиырын айдап алып кете береді.
Жылқысы түссе, жылқысын алып ішіп-жеп кете береді. Шындығын
айтқанда соның арқасында жеттік біз Үндістанға. Сол кезде біздің
қазақ халқында түйеден басқа түк жоқ. Сол тибеттің қойын сойып
жедік, сол тибеттің жылқысы мен сарлығына жүгімізді арттық. Біз
сөйтіп тибеттіктердің тапқан жылқысын мініп, алдымызға шыққан
қойын сойып жеп отырып келдік.
Зайып тәйжі ажалдан кетті ол кісі. Ажалдан кетті екеуі де.59
Мына Тибетте көп адам өлді. Ісіп кетеді адам. Әшейін күп болып ісіп
кетеді де, содан барып өледі адам. “Ыс” дейді екен. Мына Тибеттің
жеріңде ең кемінде мың адамымыз өлді. Барлығы ыстан қаза тапты.
Мына Тибеттің жеріңде келе жатқанда, адамның өлгеніңе кейімейді
адам. Соны қалай көмеміз деп қайғыланып кейінеміз. Өйткені суықта
жер қатып тоңып тастай қатты болады екен. Бүйтіп балтаны шапсан
жерге, балта қайтып ыршып кетеді.
Сондай қатты тоң болады екен. Адамдарды көмгенде бір күн, екі
күн аялдаймыз. Жерді жібітіп жұмысату үшін жан-жақтан сиырдың
тезегін жинап, екі күн- бір күн сол тезекті өртейміз. Сөйтіп жерді
59 Халифа Алтай Зайып тәйжінің 61 жаста қайтыс болғанын, Секей шаңиямен бір
көлдің жағасындағы жотаға жерленгенін келтіреді. Сол көлге қазақтар “Зайып көлі” деп
ат қойыпты. Алтай Х. Anayurttan Anadolu’ya, 370-бет. Осы көште болған Алтай Зайып
тәйжі үшін қайғырып өлең де жазған: Өтті ғой Зайып төйжі амал бар ма, / Бірталай
науқас еді заманнан да. / Жолшыбай көзін жұмды қайран сабаз, / Жете алмай мақсатына
көп арманда / Майталман адам еді өзі мықты, / Жерін тауып сөйлейтін сөзі мықты,
/ Басқаға бас имейтін мінезі бар, / Сондықтан елді бастап жолға шықты. / Еш адам
арманына жеткен емес, / Орындап ешкім ісін кеткен емес, / Қысқа өмір опасы жоқ
біткенменен, / Идеясы үмітімен біткен емес. / Бір жерге қойып кеттік қайран ерді, / От
жағып, күшпен қазып қара жерді. / Марқұмның жарылқасын Алла алдынан / Томпайып
топырағы, қала берді, / Марқұмның өзі өліп аты қалды. / Жұрағат, бала-шаға арты
қалды. / Орнында бар оңалар дегендейін, / Орнында Құсман қажы отыр әлі. Алтай Х.
Алтайдан ауған ел, 49-50-беттер.
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әрен жібітіп барып көміп отырдық адамдарды. Адамды көмудің бұдан
басқа жолы болмады. Барлық жер тоң-мұз. Сондай тоң болады екен
қыста. Біздің әкеміз де Тибетте қайтыс болды. Біздің әкемізден бір
апта бұрын Зайып тәйжі қайтыс болды. Біздің әкеміз екінші айда
қайтыс болды. Анау кісі екінші айдың басыңда қайтыс болды. Екеуінің
арасында бір апта өтті. Ол кісі де, менің әкем де ісіктен кетті.
Ол кісілер өткен уақытыңда, екеуіңде де Елісхандар әлі бізге
қосылған жоқ болатын. Сол кісілер дүние салғаннан кейін келіп,
Елісхандар бізге қосылды, ол кісілер үшін көңіл айтып, жылапсырқап, құран оқыды.

ЕЛІСХАН БАСТАҒАН КӨШТІҢ БІЗГЕ ҚОСЫЛУЫ
Елісхан, Нақша деген жерге келгенде, өкімет тоқтатып қойған
екен. Біз артынан Нақшаға бір күндік жерге келгенде, бізді келіп
тоқтатты. Олар Нақша деген жерде еруде қалғанда біз кетіп қалдық
емес пе? Біз Нақшадан кеткеннен кейін бір айдан кейін тибеттіктер
“Сенің елін бой бермей былай кетті. Енді сен елінді тауып ал” - деп
Елісханды былай айдап шығарыпты. Сонда Тибеттіктердің қытай
тілмашы бар екен. Сол қытай тілмаштан ақырын, сыр тартып сұрап
“Бұл Тибеттің жолы қай жер? Қалай-қалай? Бұл Тибеттен біз былай
кетіп барып, біз былай кетсек Тибеттің шекарасы қай жер?” - деп
әлгінің барлығын Елісхан сұрап жазып алыпты. “Күннің батысында,
шетінде екінші Лхаса дейміз, Кәнгри деген орталық бар. Лхасадан
кейінгі екінші құдайы сол Тибеттің. Сол Кәнгри шекарасы. Кәнгриден
әрі қарай кеткенде Үндістанның шекарасы. Енді сендер бұл Гималай
тауының мына солтүстігімен кетіп бара жатырсыңдар. Енді
Гималайдан кейін Кәнгриге барасыңдар. Кәнгриге тимеңдер тегінде”
- деп Елісханға жолдың түгел жөнің айтыпты әлгі қытай.
Сол артымыздан бір айдан кейін Елісхан келіп қосылды.60 Ол
келгеннен кейін және жырғап қалдық, бір-бірімізбен қауышыптабысып. Сол көшкеннен көшіп қыс өтті. Жазда Көкөзен деген жерге
келдік. Гималай тауының теріскейінен ағып түседі екен. Қардан еріген
су. Аяғы анау Лхасаға барады екен. Ол өзеннің кеңдігі бір километрдей.
Адам өте алатын емес. Тибеттіктер одан ыңғай қайықпен өтеді екен.
Қалың тибет болады екен. Бұл жер Тибеттің жайлауы екен. Сол жерге
60 Халифа Алтай Елісханның бір екі көштен кейін қосылғанын айтады. Алтай Х. Anayurttan Anadolu’ya, 365-бет.
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келіп бір ай тынықтық. Бір ай тыныққанда, енді жолда кетіп бара
жатқандағы ел аш, жаяу. Тибеттің қойың да алдық, жылқысың да
алдық, сиырың да алдық. Жеп ішіп отырдық енді қысқасы.

ТИБЕТТІКТЕРМЕН ҚАҚТЫҒЫСУ
Қыс өтті. Одан жаз келді. Жазда Көкөзен деген жерге келдік.
Көкөзен деген өзеннің суының жалпақтығы бір километр екен.
Гималай тауының солтүстігінен, таудың басыңдағы қардан ағып
түскен өзен екен. Аяғы анау Лхаса дейтін жерге дейін барады екен.
Енді бұл көргендердің айтысы. Біз көргенде енді Көкөзен үлкен
өзен. Ұлы тауы, қалың жайлауы бар әлгі Көкөзен деген жерде бір ай
отырдық. Бір ай отырғаннан кейін одан көштік. Содан “Екінші Лхаса
Кәңгри деген жер бар. Сол Тибеттің шекарасы” - деді. Кәнгириге
бір күндік жер қалғанда, көштің алдында Құсман, тағы төрт-бес кісі
елдің алдындағы бір қарауыл төбеге щығып қарап көрсе, көл тұр екен.
Көлдің жағасынан қарасақ, көлдің ар жағында қалың ақ шатыр тұр.
Дүрбі салсақ қалың шатыр, қалың ат пен әскер көрінеді. Одан кейін
көшті таудың ішіне тоқтатып елді түсіріп қойдық. Елдің артына кісі
жібердік. “Ойбай, алдымызды жау алып қойыпты. Бір жағы тау, бір
жағы көл екен. Жалғыз жолды әскер алып қойыпты” - деп айттық.
Содан бір күн, бір түн сол жерде елдің алды-артын жидық. Тоқтап,
бірігіп алдық. Содан әлгі тибеттің әскеріне жиырма-отыздай адам
қара көрсетіп шықты. Көлдің жағасы жазық екен. Жазыққа келіп едік,
әлгі әскердің ішінен бір-екі адам шығып, қол бұлғап сөйтті. Қолды
көрген соң біз бір-екі кісі жібердік. Жіберіп едік. Тибет тіл білмейді.
Әлгі екеуімен ишаратпен сөйлескен екен. Тілін біле алмайсын. Әлгі
екеуін алып келді. Алып келген соң “Біз есебі Алланың бұйрығы
бойынша келіп қалдық” - дегендей қылдық. Олар “Сендер бұл жерден
өтпейсіндер. Кейін кетіп қалындар” - деді. Әлгі екеуі сөйтеді, әлгі
әскерден шығып келген өкілдер. Оныменен ол күні сөйлестік те, біз
қайта шегініп кеттік.
Әскер жатыр. Таудың ішінде бір өзен-су бар екен. Әлгі жерге
бәріміз жиылып, бір жерге қонып отырдық. Ертеңінде қайтадан
ел түгел жиылып болғаннан кейін әлгі біздің әкеміз бар, Елісхан
бар ыңғай басшылар бірігіп алып қайтып әскерге бардық. Әскерге
барғаннан кейін, әскерде шала-пұла қытай тілің білетін бір тибет бар
екен. Әлгі адам келді. Онымен сөйлескеннен кейін белгілі болды. Әлгі
тибеттің әскері, Лхасадан шығып келген әскер екен. “Біз сендерге бұл
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жерден жол бермейміз. Сендер осыдан былай енді екі күн кейін жүріп
барып, анау қара таудың арғы жағынан айналып кетіңдер. Біз бұл
жерден сендерді өткізе алмаймыз. Жүргізбейміз. Бұл жерде біздің
Кәнгири деген екінші Лхасамыз бар. Бұл жерден сендерді жүргізе
алмаймыз. Жүргізбейміз” - деді.
Тибеттіктердің Лхаса бірінші құдайы, анау да екінші құдайы
екен есебі. Содан кейін әлгі жерде Құсман мен Елісханды енді “екі
патшамыз” - деп көрсеттік әлгілерге. Ол кезде Зайып тәйжі мен
біздің әкеміз екеуі де қыста қайтыс болған. Көрсеткеннен кейін
Тибеттіктер, “Сендер, Кәнгриге тимеңдер. Кәнгриге тимейтің
болсаңдар, бізге қолдарыңнан хат беріндер” - дегенде әлгі екі кісі хат
берді, әлгі тибеттің әскербасына. Оған да қарамай, жолды босатпай
тұрды. Осыдан кейін әйтеуір бір күн еру болып ақылдасып “Не болса
да тәуекел. Осының үстін басып өтейік. Біз екі күн жүріп қайда
барамыз? Анау таудың арқасыңда жол бар ма, жоқ па?” - деп бір
күн еру болып тоқтасып ақылдастық.
Ертеңінде таңертең қалың елдің көшін, көшті тіліп жүргізіп
қойып, бүкіл еркек көштің алдында тізілді. Үш қатар, төрт қатар болып
көштің алдыңда тізіліп алып жүрдік. Тізіліп алып жүріп әскерге таман
таяғанда, әскер апыр-топыр шатырын артып алып қаша жөңелді. Әлгі
Кәнгриге қарай. Кәнгри деген алдымызда екен сөйтсек. Екі күн жүріп.
Үшінші күні, үлкен бір саудагердің жатқан жері бар екен. Әлгі жерде
бір-екі күн еру болдық. Әлгі саудагердің бұлы бар екен. Ел, әлгіні
талап алды. Одан көшіп, бір үлкен өзен-суға келдік. Кәнгриден екі-үш
көш өтіп кеттік. Бір үлкен өзен-суға келіп, әлгі жерде сонда оразаның
он төрті күні. Ауыз берік сонда, біз көшіп жүргенімізде. Мына жерге
еру болып тоқтадық. Әлгі жерге келіп отырғанымызда “Мынау бір
иен жер екен. Тибеттің шеқарасынан шығып кеттік. Осы жерде еру
болып, тынығып жатып оразаны ашайық. Осы жерде ораза айтты
оқып алып, сосын жолға шығайық” - деп уағда қылдық.
Таңертең ерте тұрған ел сәресін ішіп жатып қалды. Шай ішкені
ішіп жатқанда, анадай таудың шетінде Елісхан, Қожақындар тұрған.
Әлгі жақтан мылтықтың дауысы естілді. Мылтықтың дауысы
шыққанда жүгіріп шықсақ, таудың шетіңде қып-қызыл болып мылтық
бытырлап, мылтық атылып жатыр. Ел тура дүркіреп, ел көшке қол
қойды. Содан сол таң ата атыс болып кетті. Тибеттің әскері келіп басқан
екен. Елісхан екі қатыны, бір-бір атымен, бір-бір шапанымен қашып
шығыпты. Сол жерде Қожақынның да ауылы бар, бес-алты ауыл
жаумен айқасып қалыпты. Қайсаның ауылы да, олардың адамдары да
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қашып шығыпты. Мына Қармыстардың ауылдары қалыпты. Алтыжеті ауыл сол тігулі бойымен қалып қойды. Адамдары қашып шықты.
Күніменен атыс болды. Кешке дейін тибетпен атыстық. Кешке таман
болғанда тибетті екі бөліп, қырық-елу адамдық тибеттің ортасынан
жігіттеріміз бірақ шықты. Ол жігіттердің ішінде Қожақын, біздің
мына Құсман, мына Шәдім Тайшының баласы, Шаянбай дейтін
жәдік, Насихат дейтін бар. Сол жеті-сегіз кісі жаяу тибеттің арасынан
кіріп, тибетті бөлді. Сол қырық-елу тибеттің әскерін бөліп, ортаға
алды. Сол жерде атқылап отырып тибетті қырдық. Ол тибетті қырып,
оның мылтығың қолға түсіріп үлесіп алдық. Одан кейін анау тибеттер
қайта шегініп, Қорымтауға таман шығып кетті.
Ел аман-есен, адам аман шықты. Бес-алты ауыл кісінің үйлері
қалып қойды, малдары аман шықты. Ол жерде тибетпенен екі күн
атыстық. Екі күн атысып, олар есебі қорымға тығылып алып алғызбай
қойды. Содан әлгі Тибетпенен атысқаннан кейін бір көшіп таңертең
келсек алдымызға Үндістан әскерінен қашқан жігіттеріміз шықты.
Кейін ұғынсақ, біздің ініміз марқұм өлген Қасым бар, Деле Зәңгі
дейтін кісі бар, он шақты кісі бір күн бұрын ба, әйтеуір көштің алдына
шығып кетіп қалыпты. Әлгілердің мақсаты, “Жақсы жер, иен жер
бар ма екен?” - деп жер іздеу екен. Әлгілер тамақ ішіп жатқан жерде,
Үндістанның әскері келіп басады. Үндістанның әскері келіп басса,
әлгілер қашады. Қашқанда арттарынан атқылағанда Деле зәңгі шәйіт
болады. Тағы Қошуыттың ағасы Бапсаң, Мақай дейтін Шақабай,
біздің Қақаш дейтін жігіт, осындай төрт-бес кісі шәйіт болып кетті.
Басқасы жайдақ атпен қашып келді.

ҮНДІСТАН ШЕКАРАСЫНДА
Тибеттің шекарасыңда екеуінің ортасыңда Дамжық деген жер
екен. “Ойбай алдымызда жау бар екен. Мына тибеттерге ұқсамайды
екен. Бізді келіп басқан әскер, анық хан әскері екен” - дейді. Бір
Қарақас Сұмағұл дейтін молда жігіт бар болатын. Әлгі жоқ. Содан
“Енді қайттік? Алдымыз мына жау, артымыз тибет жау. Енді
қайттік?” - деп сандалып сол жерде төрт-бес күн отырып қалдық.
Сөйтіп қарауылда отырсақ, әлгі алдымыздағы Үндістанның әскері
болған жақтан, бір ағаштың басына ақ ту байлап алған бір атты келе
жатыр. “Ой, анау ақ ту байлап келе жатқан мұсылман ғой анау.
Тимеңдер. Қорқып, қашып кете ме? Алдынан бір-екі адам барып
тосып алып келіндер” - деді, бағанағы жерде үлкендер. Келсек, бір
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тибет. Тіл білмейді. Ақ ту байлап алыпты ағаштың басына. Бір қағазды
алып келіпті. Қағазды оқысақ, әлгі Сұмағұл деген молда жаралы
болып, Үндістанның әскерінің қолына түсіпті. Үндістанның әскерінің
басшысы мұсылман ұрду61 екен. Әскер үнді екен, бірақ басшысы
мұсылман екен. Әлгі Сұмағұл қолға түскеннен кейін, Сұмағұлдан
“Сендер қайдан жүрген адамсыңдар?” - деп сұрайды. Сөйтсе,
үнділерге тибет айтады екен “Мына жиһангер келе жатыр. Бұлардан
оқ өтпейді екен. Қолға түскен адамның етін жеп қояды екен” - деп
хабар беріп тұрады екен. Сол үшін Үндістан барлық әскерің жинап,
біздің алдымызға жиған екен. Әлгі Дамжық деген жерге.
Одан ол кісі сол Сұмағұлдан сұраған екен. Сұмағұлдың қойнында
құран бар екен. “Мен мұсылманмын. Біз қатын-балалы адамбыз. Біз
әскер емеспіз. Біз ондай адам жеуді білмейміз. Біз мұсылманбыз.
Міне құран. Біз жаудан жанымызды алып қашып келе жатырмыз.
Қатын-балалы адамбыз. Біздің үштен екеуіміз қатын мен бала.
Үштен бірі ғана еркек” - деп әлгілердің бәріңе құранды көрсеткен
екен. Әлгі әскердің мұсылман басшысы Құранды көргеннен кейін
сеніп “Ой, ондай болса елші жіберейік. Бітім болайық” - дейді. Елші
қып жіберейін десе тілмаш жоқ. Сосын әлгі тибетке ағашқа ту байлап,
жіберіп отырғаны сол екен. әлгі елшілікке келген сол екен. Сосын
әлгі Тибеттіктен Сұмағұл хат жіберіпті. Хатта “Мен мыналардың
қолына түстім. Мен мыналарға бүкіл ақиқатты ұқтырдым. “Біз
жанымызды құтқарып, жаудан қашып келе жатқан адамбыз.
Қатын-балалымыз. Біздің ешкімге дүшпандығымыз жоқ. Тибеттің
айтқанының бәрі өтірік. Міне Құран” деп білгенімді айтып едім.
Сонымен маған енді “Сен ондай болса, басшыларынның атына қағаз
бер. Келсін сөйлесейік” деп айтты” - деген екен Сұмағұл бізге.
Иә, содан елші жібердік. Ішінде мына Қарамолда мен Мардан
дегендер бар, үш-төрт кісіні жібердік. Олар барып Үндістанның әскер
бастығымен сөйлескен. Сөйтсе, бір ұйғыр бар екен дейді. Елшілікке
жібергенде, ол қорқып бізге келмей қойған екен. Енді өзімізден елші
болып Мардан, Қарамолда қатарлы бес-алты кісі барғаннан кейін, әлгі
ұйғыр тілін шығарып, тәржіман болған. Елшілеріміз “Ойбай, өстіп
осы біз жаудан қашып келе жатырмыз. Қатын-балалы адамбыз.
Біз дінімізді алып келе жатырмыз” - дегеннен кейін, “Ондай болса,
мылтықтарыңды беріп Үндістанға өтіңдер” - деп сол жерде тоқтам
болады. Содан біз мылтықтарды тапсырып бердік те Үндістанға
61 Пәкістанның мұсылман жергілікті халқы.
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өттік.62

ҮНДІСТАНДА ҚИЫН КҮНДЕР

Үндістанда Кәшмір деген уәлаят бар екен. Кәшмір уәлаятының
әкімі үндінің ішінде синг дейтін бір халық бар екен. Мына сақалмұртына, бетіңде, мына үстіңе шыққан жүн атаулының еш біреуіне
қол тигізбейді екен. Олардың діни сенімі солай екен. Әлгі Кәшмірдің
уәлиі содан екен. Әлгінің қатыны тибеттің қызы екен. Мылтықты беріп,
Үндістанға өткеннен кейін бізді көшіріп отырып, көшіріп отырып
Мұзаппарат деген жерге алып келді.63 Алып келсе Мұзаппараттың бір
жағы тау, бір жағы үлкен өзен. Өзеннің жағасына әкеліп қазақты иірді.
Шыр айналдырып әскер бізді қоршап алды. Не сырта базарға, қалаға
жібермейді, не қырға шығармайды. Әскер әшейін қамап алды. Сөйтіп
алты ай тұрдық. Алты ай тұрғанда, сол жерде адам аурудан қырыла
бастады.
Содан сөйтіп отырғанда, Пенджабтың мұсылман халқы бізге
жанашырлық танытты. Ол күнде ол елдің Үндістан, Пәкістан болып
екіге бөлінбеген уақты. Бүкіл елді ағылшын үкіметі сұрап тұр.
Пенджабтың халқы мұсылман. Осы халыққа Махмұд Шейх Ғабдолла
деген кісі хабар береді. Оның өзі ұрду мұсылман. “Ойбай, осындай
қалың бір мұсылман келіп еді. Қатын-балалы. Мына үнділер оларды
қамап қойды. Олар қырылып жатыр. Сендер оларға ие шығындар” дейді Пенджабтағы мұсылмандарға. Пенджабтың халқы осыдан дейін
митинг жасап, жүріс жүргізіп, “Ондай болса, біз ішіміздегі мына үндіні
қырамыз. Анау мұсылманды бізге шығарып берсін. Мұсылманның
иесі бізбіз” - деп тұрып алады.
Олар осылай жүріс жүргізгеннен кейін, алты айдан кейін бізді
Пенджабқа көшірді. Одан көшіріп, Тырнава деген жерге алып келді.
62 Әтейхан Білгін бұл күндерді былап еске алады: “Смағұл деген жігіт жараланып,
Кәшмир әскерінің қолына түсіп, сол арқылы араға тіл алыстық. Мардан, Қарамолла,
Сәдейлерді Кәшмир әскеріне елші етіп жібердік, олар Кәшмирдің әскер бастығымен
жолығып, кері қайтып келді. Әскердің айтқаны: Кәшмирге келмейтін болсаңдар,
Кәшмир мен Қытай арасындаңы Искардо деген жерге кетесіңдер. Бізге өтеміз
десеңіздер, құралдарыңды тапсырасыңдар, - депті. Ақылдасып Кәшмирге өтейік деген
шешімге келдік, құрал тапсырып, өттік те, Кәшмирдің Ладақ деген шекара ауданына
келдік. 1941 жылы 8-айдың 18-күні сол жерге тізімге алындық. Жан санымыз - 3039
адам болды.” Білгін, 201-бет. Халифа Алтай 3039 адамның 1500 қару, 2000 түйе, 5000
жылқы, 1000 сыйыр, 8000 қой өткізгенін айтады. Алтай Х. Алтайдан ауған, 58-бет.
63 Халифа Алтай Кәшмір әкімі тибеттіктер жасаған шағымдар салдарынан қазаққа
салқын қарағанын айтады. Алтай Х. Anayurttan Anadolu’ya, 385-бет.

88

Тырнава деген жерге алып келгенде, ол жердің әкімшілігі ағылшын
болғанмен, халқы үнді, мұсылман аралас. Сол Тырнава деген жердің
бір жағы өзен, бір жағы бау-бақшалы екен. Күні ыстық. Сол әлгі анау
Кәшмірде, Мұзаппаратта ауруға ілінген адамдар қырылып жатыр64.
Сол Тырнавада екі жыл тұрдық. Өкімет жейтін ішетінді беріп отыр.
Бірақ адам деген күніне оннан, он бестен қырылып жатыр. Екі жыл
осылай тұрдық. Екі жылдан кейін “Сендерге деген үкіметтік жәрдем
тоқтайды. Сендерді әр жерге таратамыз” - деген өкіметтен хабар
келді. Өкіметтен осылай хабар келгеннен кейін “Ой, оларды біз
бөліп-бөліп аламыз” - деген мұсылман башсылар болды. Мәселен
Хайдарабаттын әкімі, өзі мұсылман екен, “Мен мың кісі аламын” - деп
шықты. “Үй тігіп беремін, жер беремін” - деді. Бопал деген жердің
әкімі болса “Мен бес жүз кісі аламын. Үй беремің, жер беремің” деп ол шықты. Ал енді “Мына есебі үй беретін, жер беретін жерге
барайық” - десек, “Ой, ол жерге барып қамалып өлгенше, әркім өз
жанын өзі сақтасын. Қайда барсақ та еріктіміз, өкімет рұқсат
берген” - десті. Қолымызға сары бір қағаз таратты. Ағылшын үкіметі
берген сол құжатта “Үндістанның ішінде қай жерге болса да, баруға
құқықты” - деген. Осыдан кейін Елісханнан бастап ел тарап, тарап
кетті.
Сонда бес жүз кісі біз Бопал деген жерге бардық. Біз барған
64 Қазақтардың тұрған жері еркін қоныс емес, қоршаулы лагерь болып шықты. Кірісшығыс жолдың бәріне әсқер тұрып, тексеріп, қамап үстады. Еркін әлемге шықтық
деген қазақтар қас түтқынның кебін киді. Азық-түліқ тапшы болды. Тропиктік ауа
райы қазақтарға жақпады. Жұқпалы індеттен мыңға жуық адам өліп кетті. Мынау
бір мылтықсыз майданнан қылыштасып жүріп, қытай қолында шәйіт болған артық
екен. 6 жыл бала көтермеді. Қара, Алтайдан анадолыға азап кешу. Егемен Қазақстан.
1996 жылы, 15 қазан. Бұл жердегі жағдайды бастан кешірген Халифа Алтай сол қиын
күндерді былап деп еске алады: “Жаңбыр тамшылары шатырлардың бәрінен өтіп
кетті. Көрпе-жастық, киім-кешек түгел көгеріп, иістеніп шіри бастады. Ел әртүрлі
ауруға шалдығып, көбі-ақ сырқатқа ұшырады. Ұзақ жауған жаңбырдың әсері ме,
әлде ішіп-жеген тамақтан ба, ешкім жаппай аурудың сырын ұқпады. Кейбіреулері
селкілдеп безгекпен ауырса, ес-түсінен айрылып жынданғандар да бар. Біреулерінің
көзі басы ісіп құса берсе, өң бойына жара қаптап немесе ауыздары ауырып, тістері
шіріп кеткендер қаншама. Аяқ-қолдары топ болып, көлісілдеп жүре алмай қалғандар
да көп. Күркілдеп жөтеліп, қан түкіріп, не іштерінен қан кеткендер де баршылық.
Ауа райының қолайсыздығынан болар осылай неше түрлі ауру қаптап, адамдар өле
бастады. Халықты қайғы жайлады, еңсеміз көтерілмей-ақ қойды. Дәрігерлердің көмегі
де шамалы еді. Осындай қиын-қыстау кезең туған жерімізді еріксіз көз алдымызға
әкеліп, жанарымызды жасқа толтырды. Әлде бір уыс топырағына табанымыз тиіп,
бір жұтым суын ішсек, жазылып кетер ме едік, кім білсін?!” Алтай Х. Алтайдан ауған
ел. 61-62-беттер.
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Бопал деген жердің мұсылман уәлиі бізге үкіметтік жәрдем ақы берді,
үй берді. Сөйтіп сол жерге қоныстандық. Содан кейін “Сендер не іс
қыласыңдар?” - деп сұрады. “Ой, біз мал бағамыз. Қыршылыққа мал
бағатынбыз” - деп жауап бердік. “Ондай болса, бізде Матар деген
жер бар. Сол Матарды барып көріңдер. Ұнатсандар, сол жерге
сендерге үй салып береміз. Сосын өздерің сол жерде мал бағып, жан
сақтаңдар” - деді. Ол Матарға барса, Матар бір қалың ағаш, тау
жер екен. “Ойбай жақсы жер екен. Көк майса, шөбі көп жер екен.
Тау екен” - деп қайтып келді. Сонда Құсман айтты “Біз осы тауға
шыққанды қояйық. Біз осы шаһарға орналасайық. Шаһардан үй, жер
сұрайық” - деп еді, “Ой, біздің шаһарда не ісіміз бар? Тауға шығайық.
Анау тау, анау ағаш, анау су тұрғанда не ісіміз бар біздің шаһарда?”
- деп елдің жарымы әшейін тас-талқан болып көшіп, Матарға кетіп
қалды. Олар Матарға кетіп қалды. Менің аға-бауырым түгел әлгі
қалың елмен бірге тауға кетіп қалды. Інім Қасым, әкеммен бірге
туысатын ағаларым, бәрі кетті. Мен жалғыз үй, басқа ағайынмен бірге
Құсманға еріп әлгі Бопалға бардым. Басқалар Матарға кетіп қалды.

ҮНДІСТАНДА ҚАЗАҚАБАД САЛУ
Бір күні найман Қамза Жахияұлы Арифур деген жерде Ағзам
молданың үйіне келеді. Ағзам молда оған біздің Әлекеңнің баласы
Нұрғазыханның Матарда өлгенін, соның жаназасына қатысқанын
айтады. Әлгіні естігеннен кейін Қамза келіп маған көңіл айтты. “Енді
Әлімбектің жалғыз баласы Нұрзағыхан да қайтыс болыпты. Қатынбаласының бәрі жесір қалыпты. Ағзам айтты. Сол жаназасынан
келдім деп отыр” - деп маған Қамза әлгіні айтқаннан кейін, үйде
тоқтай алмадым енді. Әлгі інім де солармен кеткен. Сосын “Енді
соларды тауып алайын” - деп, содан Ыбекеңді ертіп алып әлгілерді
іздеп шықтым. Келсем, Суат деген жерде қатындар таңертең кетеді
екен, бір-бір мынадай қаңылтыр алып алып. Жергілікті халық биттейбиттей, бір-бір қасықтан тәркери65 тамызып береді екен. Соны жинап
алып келеді екен. Сонан соң түсте бір-бір жарты наннан береді екен.
Соны да жинап алып келеді екен. Күндіз, түсте соларды жеп, кешке
жақын қайта барып тамақ жинайды екен. Міне сонымен күн көріп
отыр екен. Сонымен іздеп келіп оларды тауып алдым. Содан оларды
қайтып көшіріп отырып, Бопалға келдім.
65 Ет пен қартоп салынып жасалатын тағам
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Бопалға келсем, әлгі Матарға шыққан елге ауру тиіп, жарым
жартысы қырылып қалыпты. Қайтып көшіп Бопалға келіпті. Адам
көрер түрлері жоқ, Матарға шыққан елдің. Өлгені өліп, тірі қалғаны
қеліпті. Өкімет бағып отыр. Содан кейін Бопалға келіп отырдық.
Бопалға келіп отырғаннан кейін, бір жылдан кейін өкіметтің жәрдемі
тоқтады. Бізге “Енді сендерге жәрдем жоқ. Енді өз күндеріңді өздерін
көріңдер” - деп айтылды. Осыдан кейін, Шақпақпай марқұм және екіүш кісі ақылдастық та, алдында анау Тырнава деген жерде отырғанда
қытайдың консулі келген еді. Консулі келіп “Сендер енді азыптозбаңдар. Мына Дәржілең деген жер бар. Сол жерден сендерге үй,
жер беремін. Сол жерге келіңдер. Сендерді бағып-қағамын” - деген
еді. Ол қытайды Елісхан марқұм боқтап қуып жіберген. Ол Үндістанға
келген Қытайдың консулі екен. Қазаққа ие болып келсе, әлгіңі боқтап
Елісхан марқұм қуып жіберген. Сосын “Сол бізді іздеп келмеп пе еді?
Қытайдың консулі. Қытайдың консулі Калькутта деген жерде екен.
Соған барайық” - деп, Шақпақпай марқұм, мен, Мүтәліп үшеуміз
ақылдастық.
Сөйтіп шығып алып бір күн, бір түн жүріп Калькуттаға бардық.
Калькуттаға барып, іздеп жүріп консулді таптық. Консулді тапқаннан
кейін, консулға білген арызымызды айттық. Осыдан кейін консуль
“Бізге Жан Қай Шидің берген бұйрығы бар еді. Мен сол үшін
сіздерді іздеп барып едім. Мені қуып жібердіңдер. Енді бүгін келіп
отырсыңдар. Мен әлде де сендерге ие болайың. Мен Жан Қай Шиге
хат жазайың. Ол қандай бұйрық береді екен? Сендер Жан Қай Шиден
жауап келгенше бір-екі ай күтіңдер. Тозып кетпеңдер. Сол жерде
тұрыңдар. Орталықтан қандай бұйрық келсе, мен соны сендерге
жеткіземін” - деді. Сөйтіп айтты. Сонан қайтып келдік.
Қайтып келгеннен кейін енді ел тоқтай ма бағанағы?! Олар шаһар,
шаһарға кетіп жатыр. Сөйтіп жатқанда, бір жарым айдан соң “Ойбай,
біздің Бопал әкіміне Қытай консулі келіпті. Сендерді шақырып
жатыр” - деген хабар келді. Бірақ елдің бір талайы көшіп кетіп қалған.
Бардық. Барғаннан кейін жаңағы консуль “Жан Қай Шиден хабар
келді. Ол жердегі қазақтың жеп ішерін бер. Оларға көзіңнің қырын
сала жүр деген бұйрық келді. Енді мен сендерге күндік несібелеріңді
беремін. Сендерді бағатын болдым” - дегенді айтты. Бұрын бізге
Үндістан үкіметі ұн, май және бидай беретін. Өзіміз үгітіп алып,
сөйтіп тұратынбыз. Әлгі үкіметтің берген осы жәрдемі тоқтағаннан
кейін, “Енді Қытай үкіметі бізге осындай тағамдық заттар орнына,
оның ақшасын берсе, сонсоң өзіміз қалаған тамағымызды алып
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ішсек” - дедік. Консуль “Мақұл” - деді. Содан Шақпақбай қалды, мен
қалдым, Қамза және Мүтәліп қалды. Сол төртеуміз бен үш жүздей
үй Бопалда қалдық. Қытай сонымен ақшалай жәрдем ақы беретін
болды. Ай сайын бір адамға күніне сегіз анадан он бес рупиядан66
жәрдем беруге келісті. Дүние арзан ол күнде. Сосын төрт басшыға
30 рупиядан берді. Одан кейін, Қытай үкіметі жер сатып алды. Оған
үй салды. Сөйтіп Бопалда Жан Қай Ши үкіметі бізге үй салып берді.
Қазақабад67 деген сол. 250 үй салды сонда. Үлкен асфальттің
жағасынан. Жәрмеңке бар қасымызда. Жер үй салды. Табанына
баяғы тас жиды. Табанына тас жиып, әшейін сол бір қабат үй салды.
Үкіметтің салған үйі қандай болғанымен жақсы үй қылып салды.
Бірақ әскердікі секілді салдырды. Әшейің бірін-біріне тіркеп қатар
қатар қып салды. Әрбір қатарда енді 25-30 үй болатын қылып салды.
Сол жерде екі жыл тұрдық.

ҚАМЗА ЖАҚИЯҰЛЫ МЕН АТҚАРҒАН ІСТЕРІМІЗ
Біз Үндістанға барып орналасқан уақтымызда, Қамза екеуміз
бір кісіден туғандай болып, екеуміздің ақыл-пікіріміз бір болып
жүрген кісілер едік. Бопалға баруға да себеп болған екеуміз едік.
Оған екеуміздің себеп болуымыздың себебі біз Тырнава деген жерде
отырғанда, Пешаверде Түрік имам деген кісі бар екен. “Ол Шығыс
Түркістаннан келген екен” - деген сөз шықты. Қамза екеуміз, “Сол Түрік
имамдан барып ақыл сұрайық. Біз бұл елде қайтып жан сақтайды
екенбіз. Соны сұрайық” - деп сол Түрік имамға бардық, Пешавер
деген жерде. Пешаверде қажыхана68 бар екен. Соның қасыңда мешіт
бар екен. Ол кісі сол мешіттің имамы екен. Барып сол кісіден ақыл
сұрап едік, байқағанымыз ол кісі үлкен, терең адам екен. Түрік имам
“Сендер енді азып-тозып, тауға қаңғып кетсеңдер, қатын-балаң
тозып кетеді. Ертең ақыл-естеріннен айрылып қаласыңдар. Мына
үй беремін, жер беремін деп отырған мемлекетке иықтарыңды
сүйеңдер. Сонда адам боласыңдар. Ақыл иесі боласыңдар. Азыптозбаңдар” - деді. Сол ақылға сай, біз екеуміз елдің алдымен сол
Бопалға баруына себеп болдық. Бес жүз адам үшін Бопалға бардық.
66 Пәкістан ақшасы
67 Қазақ ауылы мағнасында
68 Көрші елдерден қажыға бара жатқандардың жол ортада Пәкістанға келгенде тегін
жатып дем алатын орындары.
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Бопалға барғанда, Силамнагер деген жерге барып орналастық.
Силамнагер деген Бопалдың сыртыңда, жеті километр қашықтықта
үлкен қала екен. Қалың бау-бақша, миуа. Сол бес жүз адам сол жерде
шатыр тігіп жаттық.
Сол жерде жатқанда, әлгі қаланың бір жағында үлкен қара су бар
екен ағып жатқан. Балалар ойнап жүргенде, Қамзаның Қабдұлуахап
деген үлкен баласы, суға батып қайтыс болып кетті. Ол бала үлкен
қайғы болды енді сол жерге барған адамға. Содан сол біз судың астынан
баланы таба алмай тұрғанымызда, жергілікті үнділер судың астына
сүңгіп кетіп баланы алып шықты. Алып шығып, келгеннен кейін
енді “Әй, мына қыр жерге қайтып қоямыз? Базардың ішіне апарып
қабірге қосып қойсақ” - деді Қамзаның зайыбы Зәпура марқұм. Қамза
сонда дардай жылап еңіреп қайғырды. Бір күн, бір түн маған үлкен
қайғы болды. Қайғы болғаннан кейін жігіттерді жинап алдым да “Әй,
балалар, жігіттер. Сендер біраз қайрат көрсетіндер. Марқұмға бір
табыт шабайық. Табыт шапқаннан кейін, сендер түннің салқынымен
табытпен жаяу көтеріп апарыңдар шаһарға” - деп айттым. Жігіттер
“Болады!” - деді. Сол таңға жақын әлгі баланы дәреттендіріп, кебіндеп
табытқа салып бердім. Жігіттер дүр етіп көтеріп алып кетті. Артынан
келсек жеті километр жер екен. Келгенімізде қабірді әзірлеп қойған
екен. Былқ еткізген жоқ. Енді онда қайғы көп. “Анау бейіттін ішіне
су толып кетпесің, жарылып кетеді” - деп қайғыланды әке-шешесі.
Адамды қойып, сау-саламат қайтып келдік.
Енді сол Бопалдан қашан айрылып кеткенше, Қамза екеуміз осы
енді бір төсекте жатып көргеніміз жоқ. Басқа екеуміздің ақыл-пікіріміз
еш қашан бөлек болмаған. Енді кешегі өзің айтып жүрген Қазақабад
деген жасалғанда, бір қатар үйі маған, бір қатар Қамзаға жасады. Енді
басқасы мына Сауытбай, Шақпақбай дегендер бес-алты үй оларға
“шығын көтермейді” - деп оларға ескі үйлерден үй берді. Қамза бір
қатар үйлерде, мен бір қатар үйлерде тұрдым. Қасымыздағы көршілер
бір қатарда тұрды. Енді ортадан үлкен бір мектеп салып берді. Бүкіл
балалар келіп сол мектепте оқып тұрды. Ол жерде ұрдуша оқытты.

ПӘКІСТАНҒА КӨШУ
Содан кейін, қытайдың жәрдемі тоқтағаннан кейін бір жыл
отырдық та содан тарадық. Тарағанда, тараған себебіміз, әлгі үнді мен
мұсылман екеуі айрыла бастағаннан кейін “Енді біз кәпірдің ішінде
тұра алмайды екенбіз” - деп ауданымызбен көштік қой енді мұсылман
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жаққа. Пенджаб дейді оны осы күнде. Осы күнде Пәкістан болды.
Ол күнде Пенджаб дейтін. Үндістан, үндінің қолыңда қалды. Анау
Пенджаб бұрыннан мұсылманның қолыңда екен. Пенджаб деген сөз
“Бес өзен” деген сөз екен урдуша. Бес өзеннің арасы есебі пойызбен
бір күндік, жарым күндік жол екен. Сондай жалпақ.
Пәкістан мен Үндістан екеуі айрылып Пәкістан үкіметі құрылды.
Пәкістан үкіметі құрылғаннан кейін, біз сол Пәкістанға өттік. Біз
сол Пенджапқа келе жатқанда, сол Шақпақбай бар, он шақты ауыл
Калькуттаға Консульдің қасына кетіп қалды. Консульға барғаннан
кейін, сонда консуль “Не деп келдіңдер сендер бұл жерге? Мынаның
өзі бір-бірімен жау болып жатқанда. Мен бір консульмін. Баяғы
бір жалғыз адаммың. Менің кімге шамам келеді? Сендер қайтып
елдеріңді тауып алыңдар” - дейді. Олар қайтып Калькуттадан Бомбай
деген жерге келеді. Бомбайдан қайтып кемеге түсіп Карачиден келіп
шығып, қайтып Пәкістанда өзімізді іздеп тапты.
Қырық жетінші жылдан, елу үшінші жылға дейін Пәкістанда
тұрдық. Бұл жерде үнді мен мұсылман айрылғанда, мұсылманның
ішіндегі үнділер Үндістанға кетті. Үндістанның ішіндегі мұсылмандар
Пәкістанға келді. Үндінің бос қалған үйлерін қазаққа берді. Бұл жерде
біз қазақтар, бүкілдей осы үнділердің иең қалған үйлеріңде тұрдық.
Кіре, аренда ақысы төлеген жоқпыз. 1953- жылға дейін.

ТҮРКИЯҒА КӨШУ
Бұл арада “әнжіман” дейді, қоғам құрдық Пешаверде. Әнжіман
құрған себебіміз, Түркияға баруға арызымызды үкіметтік орындарға
жеткізу еді. Әнжіманның төрағалығына Құсман Зайыпұлын сайладық.
Қоғам хатшысы болып Халифа Алтай сайланды. Одан кейін төраға
орынбасары ретіңде Қамза Жахяұлын сайладық. Одан кейін артынан
11 кісі төралқа мүшесі болдық. Сөйтіп қоғамды құрып жүргіздік.
Оның атын Шығыс Түркістан Қазақ Босқындары деп қойдық.69
69 Қоғамның құрылуының басы қасында болған Әтейхан Білгін ол туралы
естеліктерінде атап өтеді: “1949 жылға келгенде маған Халифа Алтай: “Біз бір ұйым
құрсақ”, - деген пікірін айтты. Халифа Алтай мен Ұяданның үйінде бас қосып, ұйым
мәселесін талқыладық. Пәкістанның әр шаһарындағы адамдарды жинауымыз оңай
емес, Пешавардағыларға ақыл салайық дестік. Пешавардағы қажы Қарыштай, қажы
Қамза, қажы Сауытбай, қажы Беги, қажы Қалимолла, қажы Бөкей, Халифа Алтай,
мен, Құланбай, Ұядан қажы, Абдулкебір қажы, Әли, Тұрсынбай - осы жоғарыдағы
адамдар жиналып, ұйым туралы пікірді айтып едік. Қарсы шыққан болмады. Бәрі
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Осыдан кейін Түркияның Карачидегі консулына көшуге арыз бердік.
Сол үшін ішінде Қамза қажы, Қәріштай молда, Халифа бар, 5-6 кісі
консульға барып өтініш хат тапсырдық. Консуль “Алты айдан кейін
жауап аласыздар” - деді.
Алты айдан кейін “Үкімет сендерді қабылдайтын болды.
“Исқанды босқын” болып алынатың болдыңдар” - деді. Біз өтініш
хат бергенде, “Бізде ақша, қор жоқ. Қаржылай жағдайымыз жақсы
емес” - деген едік. Сондықтан “Түркия үкіметі бізді қалай алатын
болды?” - деп сұрағанда, “Исқанды босқын” ретінде қабылдау туралы
бұйрық келді” - деді. Түріктің “исқан” деген сөзі “көшіріп алудың бүкіл
шығындарын мемлекет көтереді және Түркияға барғаннан кейін
үй-жермен қамтамасыз етіледі” - дегенді білдіреді екен. Мұндай
бұйрықты түрік үкіметі 1952- жылы қабылдады. Сонымен қазақтар
топ-топ болып Түркияға көше бастады. Біз 1953 жылы жолға шықтық.
Осы екі арада Кәшмірге, бізден кейін мына коммунистен қашып
келген Құсайын келді. Құсайынның артынан ұйғыр жетекшілері
Айса Юсуп, Әмін Бура Кәшмірге келді. Оның артынан Қалибек
әкім, Қамзалар келді. Оларға адам жібермейді. Сондықтан олармен
хат алысып тұрдық. Хаттасқан кезде біз оларға “Түркияға кететін
болдық. Осы орайдағы өтінішіміз қабыл етілді. Енді біз Түркияға
қостады. Бастығы Қарыштай қажы, барлығы Тексиладағы Ғұсман қажыны мұның
ішіне алайық, туған жерден келген басшымыздың бірі ғой дестік. Бәрі қабылдады.
Пешабардан басқа жерден ешкім жазылмады. Ұйымның атын “Шарқи Түркістан
қазақ анжыманы” деп қойдық. Бастық етіп Құсман қажыны қойдық. Сөйтіп
әрекетімізді істей бердік. Халифа екеуміз анжыман жарғысын үкіметке бекіттіріп,
іске асырдық.” Білгін, 205-бет. Қоғамды құру пікірін ортаға салған Халифа Алтай
1951 жылы 17 қазан деп күнін көрсетіп былай дейді: “Күннің аптабы қайтып, салқын
тартқан кез. Пәкістанда отырған босқын қазақтар бірнеше рет бас қосып, ұйымдасу
жағын ақылдастық. Бұл істің басы-қасында өзім болдым. Өйткені, мен урду тілін
білетінмін. Суат деген қалада тұратын Әтейхан Білгін деген азаматты хат жазып
Пешаварға шақырдым. Пешавардағы Ұядан Ақай деген жігіт үшеуіміз қоғам құру
жөнінде ақылдасып, келісімге келдік. Береке-бірлікті сақтай отырып, дұрыс өмірге
қол жеткізуді ойластырған біздер ақсақалдарға ақыл салып көмектесулерін өтіндік”.
Сонымен қатар қоғамның алдына қояған мақсаты да былай болған: 1. Түркияга
көшуге байланысты Түркияның Карачидегі бас елшілігімен байланыс құрып, шұғыл
түрде көшіруді талап ету. Ыңғайы келсе, Түркяяга уәкіл жіберіп, Түркия үкіметінің
басшыларына жолығып, өтініш жасау. 2. Қазір өзіміз өлкесінде өмір сүріп отырған
Пәкістан үкіметімен жақсы байланыс жасап, бұл елге байланысты мәселелерді шешу.
3. Қытай елшілігінің әртүрлі қитұрқы әрекетіне қарсы қорғану амалдарын жүргізу.
4. Шыңжаңдағы отандастарымыз мейлі жеке басы болсын, мейлі тобымен болсын
Пәкістан, Үндістан мемлекеттеріне келген жағдайда қолдан келгенше көмек ету. Алтай
Х. Алтайдан ауған ел. 109-110-беттер.
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кетеміз” - дедік.70 Кәшмірдегі Құсайын өзіне сонда көмектесіп тұрған
Америқалықтарға “Мен Түркияға баратын болдым. Осы жерде маған
беріп жатқан көмегінді тоқтатып, оның орнына біздің Түркияға жол
шығындарымызға көмектес” - деген. Ол ұсынысты Америкалықтар
қабылдаған. Сөйтіп Құсайын бізден бір жыл бұрын, 1952 жылы
Түркияға барып алды.71
Одан бір жылдан соң, 1953 жылы біз жолға шықтық. Жолға
шыққанда, топ-топ, ру-ру болып есебі жүз адам, жүз елу адамнан
кемемен Басраға келдік. Басрадан түріктің отарбасына отырдық.72
Отарбамен Ыстамбұлға келдік. Біз Ыстамбулға келсек, біздің
алдымыздан екі-үш ай бұрын Құсайындарды Анатолия жеріндегі
Кайсары деген қалаға шығарып жіберіпті. Сиркежи ауданындағы
босқындарға арналған жатақханада 1955 жылға дейін тұрдық. Тек осы
70 Сол кезде Пәкістан гәзеттерінде орын алған бір ақпарат қазақтарды елең еткізіп
олардың арасында толқу мен тебіреніске себеп болды. “ШығысТүркісғанның ауған
қазақтардың бірңеше тобы Кәшмирге келді” деген хабар газет беттерінде орын алды.
Бірақ, бұл қазақтардың кімдер екені туралы мәлімет берілмеді. Қазақтар мән-жайды біле
алмай алты ай аласұрды. Сөйтіп жүргенде Хайдарабадта тұратын Ыдырыс Молладан
хат келді. Онда “Сұлтаншәріп, Құсайын Тәйжі, Дәлелхан Жанымханұлы, Қалибек
Хакімдер бастаған қазақтар келді”, - делініпті. Олардан басқа ІІІығыс Түркістан
Республикасының саяси қайраткерлері Иса Юсуп Алптекин мен Мәмет Емен Бура да
келіпті. ЬІдырыс молла арқылы дереу аталған қазақ көсемдерімен байланыс жасалды.
Үндістан мен Пәкістанда тұратын туыстарының ахуалдары мәлімделді. “Қауымдастық
құрдық, Түркияға кәшудің қамын ойластырып жатырмыз”, - делінді. Түркия мәселесін
олардың да ойластырулары керектігі сұралды. Қара, Алтайдан анадолыға азап кешу.
Егемен Қазақстан. 1996 жылы, 15 қазан.
71 Сонау Алтайдың күн бетінен бостандық іздеп көтерілген көштің алғашқы санын
ешкім анық білмейді. Осы орайда 18 мыңнан 50 мыңға дейінгі аралықта түрлі сандар
келтіріледі. Жүрт білетін анық сан — Алтайдан Анадолыға аман жеткен қазақтардың
саны. Ол — 1850 адам. Сонда азаттық үшін арпалысқан он қазақтың ең көп дегенде бірі
ғана арманына жеткен ғой! Еркін өмір сүру, қазақтық қалпын сақтау, мұсылманшылығын
жалғастыру үшін он мыңдаған адам құрбан болған. Қара, Алтайдан анадолыға азап
кешу. Егемен Қазақстан. 1996 жылы, 15 қазан.
72 Әтейхан Білгін қазақтардың Басраға жетулері туралы естеліктерінде былай деп
жазады: “Түркия: “Бағдатқа өздерің келесіңдер, онан бері Түркия көшіріп алады”, —
деді. Стамбұлдан Түркияның теңіз жолдары бойынша жұмыс істейтін “Пехливан”
фирмасы дейтін бір фирмадан хат келді. Олар “адам басына 100 рупи Пәкістан
ақшасын аламыз”, - деді. Онан кейін, Бомбайдан бір фирмадан хабар келді, Биритч
Үндістан Маритин Лине атты компаниядан хат келді. Хатта: “Біздің үш кемеміз
бар. “Дара, Дарисса, Даварка” атты, апта сайын Басраға жүк тасиды. Адам басына
52 рупи, бір жолда әкете алмаймыз” деді. Соған келісіп бөлек-бөлек топ болып,
1953 жылдың соңына дейін Түркияға келіп болдық. “Көштің артына дейін бір кісі
қалсын, бізге тіл жағынан жәрдемдессін”, — деді. Халифа Алтай қалды.” Білгін Ә.
Жадымдағылар (Естелік орнына). 207-208-беттер.
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арада, “Құсайын менің бауырым, мен Құсайынға барсам” - деп, Қамза
қажы тоқтамағаннан кейін бізден 5-6 ай бұрын Қамза Кайсарыға кетіп
қалды.
Анау Пәкістаннан шыққан уақытымызда ағайындардан
бірқаншасы “Сауда қыламыз, біз саудагерміз” - деп тізімге тіркелген
екен. Түріктер оларға “Біз сендерге тек үй береміз. Сендер өздерін
сауда қыламыз депсіңдер. Измирге барып сауда қыласыздар” - деді.
Ішінде Қәріштай молда бар, бірнеше үйді Измирге жіберді. Басқаларды,
яғни “Исқанды боламың, егістік жер аламын” - дегендердер ішінде
алдыменен бізді 1955- жылдың бесінші айыңда Конья деген қалаға
жіберді. Алпыс бір үй едік. Сөйтіп Коньяға келіп орналастық. Біздің
артымыздан үш топ қазақты 180 үйді Нигде қаласындағы Ұлықышла
ауданына қарасты бос бір жерге қоныстандырды. Ол “Алтай көй”, яғни
“Алтай ауылы” деп аталды. Ол жерге мына Сұлтаншәріп бастаған
ителі барды, молқы барды, тасбике барды, әр керейден барды. 180-ге
жақын үй болды.73

МАЛШЫЛЫҚТАН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНА
БЕЙІМДЕЛУ
Коньяға барған 61 үйге ат-арба мен егістік жер берді. Жан басына
40 дақардан74. Сонымен қатар өкіметке өтініш жасап “Бізге трактор
берілсін. 60 үйге төрт трактор берілсін. Біздің ат байлайтын
қорамыз жоқ. Малға беретін саманымыз жоқ” - дедік. Жазған өтініш
хатты Конья әкіміне бердік. Сонда әкім маған “Сіздер мына жарлы
жақыбай кедей адамдары белшесінен қарыздар қыласыздар. Оны
істете алмайсыздар” - деді. Сонда мен айттым “20-30 мың километр
жерден, Түркістаннан бұл жерге қанша дұшпанның арасынан
сурылып шығып келгенді білгенде, бұл жерде біз алпыс үй трактор
73 Әтейхан Білгіннің 1952 жылы шілде айында Кәшмірде тұрған Қалибек Әкімге
жазған хатына қарағанда Түркия баратын болып түрік консулдығына тіркелген
қазақтар 557 ер, 411 әйел, 358 бала, жалпы 1326 адам. Ал Кәшмірден тіркелгендер
300 адам. Оралтай Кәшмірден тіркелген 300 адамның аты тіркелген 8 беттік тізімнің
фотокөшірмесін де еңбегінде жариялаған. Оралтай Х. Елім-айлап өткен өмір. 177184, 187-188, 191-беттер. Түркияға барған қазақтардың қалалараға орналастырылуы
былай болған: Нигде Алтай ауылына 160 отбасы, Нигде Ақсарай ауданына 60 отбасы,
Қайсары қаласына 115 отбасы, Конья Исміл ауданына 60 үй, Коньяның Ереглі ауданына
15 отбасы, Маниса Салихли ауданына 180 отбасы. Gayretullah, 84-бет.
74 Түрік ділінде 1000 м2 жер көлемі.
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айдап, егін жыртып күн көре алмайды деп отырсыз ба? Біз бірлікбереке құрамыз. Біріккен уақытта біздің алмайтын қамаламыз,
аса алмайтын асумыз болмайды” - деп едім. Әкім “Браво! Ондай
істейтін болсаңдар болады. Мен Анкараға жазайын. Енді исқан
бөліміне барыңыздар” - деді. Исқанға барып едім, ол да сол сөзді
айтты. “Сіздер ол істі істей алмайсыздар” - деді. Әлгі сөзді тағы да
қайталадым. Ол да “Солай істесеңдер болады” - деді.
Сөйтіп 60 үйге екі трактор берді. Әрқайсысы үшін банкыға барып
кредит ашты. Кредитпен қарызданып трактор алдық, онымен егін
ектік. Аллаға шүкір еңбегіміз босқа кеткен жоқ, егініміз бітік шықты.
Біз барғанда, біз орналасқан Исміл деген аудан мың қанша жүз үй
екен. Сонда небары екі-ақ трактор бар екен. Жергілікті түріктер,
біздің трактор алып бір-екі жыл ішінде жағдайымыздың жақсарғанын
көргеннен кейін, олар да трактор ала бастады. Сөйтіп әлгі Исміл
ауданында 40-50 трактор болды.
Одан кейін су каналы мәселесі болды. Біздің ауылдың мынау
оңтүстік жағында бір канал бар. Ол Шұмыралы деген жерден келеді.
Каналдың екі жағасыңда түріктердің егістік жерлері бар. Олар
егінін жаңбыр болмаған уақытта осы каналмен суарады. Сонда
олар жауын болмаған құрғақшылық жылдарда да егін алады. Ал біз
жаңбыр болмаған жылдарда да егіннен құр қалып жүрдік. Осындай
жағдайда каналды ұзартып бізге де су берсін деп Шұмыралы деген
ауданның әкіміне бардым. Шұмыралының әкімі қарсы болған жоқ.
Бірақ “Берейің. О қылайың, бұл қылайың. Әне берейің, міне берейің”
- десе де, бере алмады. Бір ай өтсе де еш нәрсе болмады. Апта сайын
барамын. Сөйтіп бір ай немесе он бес күн бе өткен соң таңертең
отыр едім; мотоцикл мініп біреу жетіп келді. Бұл кезінде Исмілдің ел
жақсы көретін, сөзі өткір имамының күйеу баласы екен. Әлгі келіп
“Сен Абдолла, - деді ол - Сен босқа әуре болып жүрсін. Саған аудан
әкімі канал аштыратын емес.” Ол кезде аудан әкімі оппозициядағы
Республикашыл Халық Партиясынан сайланған адам болатын. “Кеше
мен егінімді жұмысшыларға сулаттырып тұр едім. Шұмыралы
жақтан екі инженер қастарына бір апарат алып келе жатыр екен.
“Қайда барасыңдар” деп сұрадым. “Мына келген босқындардың
канал өтініші бар екен. Соны ашып берейік деп келе жатырмыз”
деп еді. Сол кезде қайдан келгенің білмеймін аудан әкімі келді де
ары сөйлесіп, бері сөйлесіп әлгілерді қайтарып жіберді. Мұны
көзім көрді. Бүйтіп отырған әкім саған канал аштырмайды” - деді.
Сосын Ысмайыл деген әлгі жігітке “Анау мотоциклінді от алдыр,
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Шұмыралыға барайық” - дедім.
Сөйтіп оның мотоцикліне мінгесіп Шұмыралыға келсем, бастық
отыр екен. Шұмыралы ауданы әкіміне “Әлгі қайда канал ашып беремін
дегенің? Міне бір жарым ай болды. Босқа мені әуреледін, еңбектерім
босқа кетті” деп едім, “Әлгі инженер су қоймасынан сызат болып
қалған екен. Түнде хабар келген соң, таңертең ерте соған кетіп қалды.
Сен сағат бір-екіге дейін тос. Энжинер келіп қалар. Оны ертіп, ал да
жеріңді өлшетіп канал ашатын жерді анықтатып ал. Менің басқа
бір жақта жұмысым бар. Соған барамын” деп кетіп қалды. Әлгі
мекемеде мен отырып қалдым. Біраздан соң әкім мен сақшы бастығы
екеуі қайта келіп кішкене отырды да, қайтадан шығып кетіп қалды.
Анау мотор айдап барған Ысмайыл болса далада, қарағай ағаштың
көлеңкесіңде жатқан, бақшаның ішінде. Әлгілер оны көрмепті. Оның
қасынан өтіп кетіп бара жатып, сақша бастығы “Ой, адам жоқ. Абдолла
әлгі жерде нағып отыр?” депті кеңесіп. Сонда әкім “Ой, ол каналды
аштырамын деп отыр. Менің пәленшемнің (боқтық сөз) каналың
аштырады ғой” деп жауап қатыпты. Ысмайыл жүгіріп келді. “Ой, сіз
бекер күтіп отыр екенсіз. Әлгі екеуі. “Инженерді үйіне қайтарып
жіберейік жолынан” деп солай қарай кетті жеңіл машинамен.
Бекерге отыр екенсіз” - деді. Сонда қатты қиналып ашуланып кеттім
де Ысмайылға “Сағат бес-алты болып қалды. Сен қайт, ауылға кет.
Мен Коньяға барамын” - дедім.
Коньяға барып ақылдасып жүрген адамдарым бар еді. Соларға
келіп “Міне осындай да осындай болды. Мен енді Анкараға барамын”
- деп едім. Олар “Барам десең бар. Министрге шық, барлығын
айт” - деді. Сол жылы, атап айтанда 1964 жылы Әділет партиясы
сайлаулардан ұтып шығып, оның төрағасы Сүлеймен Демирел
басминистр болған еді. Фарұқ Сүкан оның ішкі істер министрі болған.
Сосын “Барамын десең бар да, бүкіл жағдайды министріге айт” деген соң, сол жерден бір таксиге отырып алып, сағат онда ма, он
жарым да ма, Анкараға бардым.
Анкараға барсам сол, министрдің қабылдау бөлмесінде ауылдан
келген көп адам күтіп кезекте тұр екен. Мен де министрге кіретіндердің
тізіміне атымды жазғызып күтіп отырдым. Сөйтіп күтіп, менің
алдымда он-он бір адам қалғанда, есебі сағат он екі ме, бір ме, сондай
бір мезгіл болып қалды. Министр мырза есігінің алдында көрініп
қалды. Бұрылып маған бір қарады. Сосын күтіп отырған адамдардан
озып барып сәлем бердім. Қолын ұстадым. “Сен шеттен келген
босқынсын ба?” - деді. “Иә” - дедім. “Қандай жұмысын бар?” - деп
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сұрады. Енді сонда қатты қиналып жүрген болсам керек, көзімнен жас
та ыршып ыршып кетті енді. Сондай ыза болып барғаным. Жасқанбай
болған біткен бүкіл жағдайды тегіс айтып шықтым.
Сөзім біткеннен кейін министр телефонды жұлып алып хатшы
қызға “Коньяға телефон жалға!” - деп әмір түсірді. Коньяға телефон
жалғанды. Сағат бір жарым ба, екі ме, сондай болып қалған. “Әкім
мырза ұйықтап қалыпты ғой” - деп. Бір ашып еді оянбады. Екінші
ашқанда Конья қаласының әкімі оянып тұрды. Конья қаласының
әкіміне бұйрық берді. “Таңертең ерте, осы кісінің жұмысын реттеп
беріңдер” деді. Сонан соң маған қарап “Сен енді тұрма. Дереу Қоньяға
үйіңе қайт” - деді. Министрліктен шыға сала бір машина жалдап,
Коньяға келдім. Коньяға келгенде азан айтып жатыр екен. Одан
машина ауыстырып күн шығып келе жатқанда ауылға, үйге келдім.
Үйге келіп демалдым.

АУДАНҒА МЕКТЕП САЛҒЫЗУ
Енді бір күн, бір түн жүргенмін, сондықтан біраз болдырып
келген екенмін. Келіп кішкене жаңтая қалып едім, сағат сегіз жарым
ба, сегіз бе? Сондай. Есік қағады, тықылдатып. Жүгіріп шықсам, екі
инженер келіп тұр екен. Қастарында екі жұмысшы бар. Олар “Канал
аштыратын жеріңді көрсет. 5-6 жігіт шақырып, жина. Жеріңді
көрсет” - деді. Сол жерде 5-6 жігітті шақырып алып тракторға шалашарпы барлығын міңгізіп алып, канал аштыратын жерге бардық.
Жерді, каналды метрлеп өлшеді. 4,5-5 километрдей жерді өлшеп,
қазық қағып “Тәмәм. Енді екі күннен кейін машина келіп каналыңды
ашады. Әкімнің бұйрығы осылай. Министрден келген әмір” - деп
әлгілер айтты. Қайтып үйге келдік. Үйге келгенде күн түс болып
қалды.
Түс болып қалғанда, әлгілерге бір шай беріп жатыр едік, “Ой,
ауылға қала әкімі келіп, жиналыс ашып жатыр. Сені шақырып
жатыр” - деп біреу келді. Сосын киімімді киіп сыртқа шығып едім.
Мотоциклімен біреу жетіп келді. “Сізге әкім келмесін деп жатыр.
Абдолланың үйіне өзім барып, бір кесе шайын ішемін. Не арызы болса
үйіне барып естісін деген министрдің әмірі бар. Мен үйіне барамын”
- деп айтты. “Сені келмей үйінде отырсың” - деп айтты” деп тағы
біреу келді әлгінің артынан.
Сосын қайта келіп үйге отырдым. Үйде отырып едім, инженерлер
кеткеннен кейін, әкім қасындағылармен келді. Әкіммен бірге бүкіл
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ауыл адамдары бірге бір-ақ біздікіне келіп кірді. Адамдар бүкіл үйді
бір-ақ қоршап алды. Қалын адам үйдің іші-сыртына сыймайды. Келіп,
амандасып отырдық.
- Абдолла, сен бісің? – деп сұрады әкім.
- Иә, менмің.
- Енді каналың не болды?
- Каналдың қазығың қақтырып, жаңа ғана инженерлер өлшеп
кетті. Жұмысты бітіріп кетті. Енді екі күннен кейін машина келіп
каналды ашып беретін болды, - дедім.
- Басқа қандай өтініш бар?
- Осы 200 - 300 отбасылық ауылда жалғыз мектеп бар. Ол
ауылдың батысында орналасқан. Бізбен анау окудың арасы екі
километрдей. Ауылдың балалары мектепсіз қалды. Бәрі қой жайып
шопан болып кетті. Жалғыз мектепке сыймайды балалар. Оқи алмай
балаларымыздың барлығы надан калды. Мектеп жоқ.
- Қандай мектеп керек сендерге?
- Бүкіл ауыл үшін бір орта мектеп, бір бастауыш мектеп сұраймын,
- дедім. Әкім айтқандарымды жазып алды.
- Осы ма сенің маған айтар өтінішін? - деді.
- Иә ендігі кемшілігіміз осы еді.
Әкім мырза үйде шай пәй ішіп біраз отырды да:
- Каналды көрейін. Канал жаққа бізбен бірге аудан әкімі де
жүрсін, - деді.
Ол бір машинаға отырды. Сөйтіп каналға барып, каналды көрсетіп
едім, қаққан қазықты көрген Қонья қаласы әкімі, әлгі аудан әкіміне
бұрылып “Егер бұдан кейін мына каналға, бір ауыз сөз қатып, кедергі
болсаң, министр мырзаның тапсырмасы бойынша мына сенің көзіңді
өз қолыммен оямын. Мен мына кісінің жоқтаушысымын, тегінде
есіңде болсын!” - деді. Аудан әкімі үндеген жоқ және ұялғаннан жерге
кіріп кете жаздады. Қайтып келдік енді. Артынан бір күннен кейін
канал ашатын машина келді. Каналымызды ашып кетті.
Сосын бір аптадан кейін, “Аудан әкіміне барайық” - деді.
Исмілдің өз алдына аудан болып әкім тағайындалғанына екі-үш жыл
болып қалған еді. Одан бұрын аудан емес еді. “Аудан әкіміне барайық”
- дегеннен кейін әкімшілікке келдік. Әкімшілікке келіп отырғаннан
кейін, отырғандар “Мына Абдолла Сауаш, ауданға бір бастауыш,
бір орта мектеп ашылуына себеп болып отыр. Осыған не дейсіз
аудан мәжлісінің депутаттары? Қабыл алатын болсаңдар, дауысқа
салыңыздар” - деді. Әлгі жиналысқа аудан әкімі қатыспай қойды. Бірақ
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мәжіліс депутаттары “Ой, болады, мектептін салынып ашылғанын
қолдаймыз” - деді. Ауылдан келгендер тағы да, “Қабылдайсындар
ма?” - деп сөйтті. “Мынаның айтқандарың қабыл етесіңдер ме?
Мынау өстіп ауылға екі мектеп ашқызатын болды” - деп еді, “Қабыл
еттік. Қолдаймыз. Қабыл еттік. Бәріміз, бәріміз де разымыз. Бұл
кісінің осылайша мектеп ашқызып отырғанына” - деп бәрі шу ете
түсті. Сосын жазып алдыдағы “Бір аптадан кейін жауабын алыңдар”
- деді.
Бір аптадан кейін, айтқан күнінде жетіп барып едік, “Министрден
бұйрық келді. Бастауыш мектеп, орта мектеп екеуі де қабыл етілді.
Салынатын болды. Шығындарын мемлекет көтереді. Бірақ тасты
сендер тасып әкелесіңдер” - деді. Біздің әлгі ауылға 30 шақырым
жерде тас ошағы бар еді. “Ауыл болып тасты сол жерден тасып
әкелесіңдер. Басқа бүкіл шығындарды үкімет қаржыландырады.
Дереу оқуларынды салуға кірісіңдер” - деді. Содан кейін, ауыл болып
трактормен әлгі екі мектептін тасын тасыдық. Басқа шығындарды
өкімет көтерді. Сөйтіп жазғытұрым алтыншы айда мектепті сала
бастадық. Күзде екі оку бірдей салынып бітті де балалар мектепте оқи
бастады.
Уәлидің аты Мұстафа Түтінжі деген кісі болатын. Мектеп
салына бастағаннан кейін ол үнемі келіп қарап тұратын болды.
“Министрдің бұйрығы” - деп аптада немесе он күнде бір келіп “Не
істеп жатырсыңдар? Жұмыс істеп жатырсыңдар ма?” - деп әлгі
уәли келіп құрылыстың барысын біліп тұратын болды. Оку салынып
біткен соң, бір күні уәли тағы келді де “Министр мырза келетін болды.
Министр келсе қазақтар сендердің маһаллаларына келетін болыпты.
Сендерді көремін дейді. Оны қалай қарсы аласындар? Оған қандай
қошемет көрсете аласындар?” - деп сұрады. “Ой, оған біз қандай
қошемет көрсетеміз? Ол кісіге баяғы тамақ пісірсек, пісірейік.
Жей ме?” - деп едім, “Жоқ, министр мырза ауылдарыңызда тамақ
ішпейді” - деді. “Енді басқа не істесек болады? Гүлдермен қарсы
алсақ, гүлдерден шашу шашсақ, ақсарбас қошқардан құрбан шалсам
бола ма?” - дедім. “Құп болады! Жарайды!” - деді. Айтқаныңдай бір
күннен соң министр келді. Исмілдің орталығына барған жоқ. Біздің
маһалла, Исмілдің бір шетінде болатын. Біз тұрған маһаллаға келді.
Маһалланың шетіне келгенде, екі ақсарбас қойды шалдық.
Екі ақсарбас бауыздадық. Екі ақсарбас шалған кезде, әлгі кісі
риза болды. Содан кейін барып ол кісі салынып біткен екі мектептің
тұсауын қиды. “Енді балалар осы мектептерде оқитын болады” 102

деді. Сөйтіп екі мектептің тұсаукесеріне қатысқан министір қайтып
кетті. Орта мектеп Исміл Орта мектебі, бастауыш мектепті болса
Ататүрік атындағы бастауыш мектеп деп аталды. Бастауыш мектеп
қазақтардың үйінің қасында салынды.
Иә, бастауыш мектепті біздің қасымыздан салды. Орта мектепті
мына Исмілдің Коньяға шығатын асфальт жолы бар болатын. Коньяға
кететін сол асфальт жолдың жағасына салды.75 Содан кейін қайтып
министрді көре алмадық. Тек осыдан кейін, алты ай өткеннен соң
ғой деймін, інісі қайтыс болыпты. Науқас екен. Сол інісі үшін көңіл
айтуға үйіне барсақ, үйінде екен. Сөйтіп үйіне барып, құран оқып,
көңіл айттық.
Исмілдің осыдан екі-үш жыл бұрын мекемелеріне барсам,
түріктің бір жас балалары, жас жігіттері ұшып тұрып қолымды ұстап
“Әй, Абдолла ағай, сенің арқанда біз орта мектепті оқып шығып,
міне мекемеге келіп, қызметте отырмыз” - деп қолымды сүйеді.
Қаншама азаматтар мынау да бар (отырған әйелін нұсқап) қасыма
келіп, қолымды сүйіп, ұшып келіп сәлем береді. Әлгілер орта мектепте
оқып шыққаннан кейін Коньяға келіп, қызметке кіріп, шаруа істеп
отыр екен. Енді танымаймын. “Кімнің баласысың?” - десем, “Орта
мектепті салдырған сіз емессіз бе? Сол орта мектепте біз де оқып,
осындай қызметке келіп отырмыз міне. Сіздің ол жақсылығыңызды
ұмытпаймыз” - дейді.

ЫСТАМБҰЛДА МӘДЕНИ ІС-ШАРАЛАР
Одан кейін мен Ыстамбұлға кеттім. Ыстамбұлға келіп,
Шығыс Түркістан Босқындар Қоғамының76 ісіне кірісіп кеттім.
75 2016 жылдың көктемінде Қоняға барып ол мектептерді көрдім. Орта мектептің
есіктен кіргендегі залында қабырғасына тақтай да қойған. Онда бұл мектептің
тұсаукесерін 1967 жылы Министр Фарұк Сүқанның өзі келіп жасағаны жазылған. Бұл
туралы фото үшін қосымшаларға қараңыз.
76 Бұл қоғамның іргетасын, қазақтар мен ұйғырлар біріге отырып 1960 жылдың
наурыз айында 29 кісімен қалаған болатын: Иса Юсып Алптекин (ұйғыр), Құсман тәйжі
(қазақ), Илхан Мүсабай (үйғыр), Нұрғожай батыр (қазақ), Абдулкерим Түркістани
(ұйғыр), Батай Баһадыр (қазақ), Әнуар Қошжігіт (қазақ), Абдуссалам Айқанат (қазақ),
Ахмед Пахта (ұйғыр), Абдүлуәли Жан (қазақ), Шеукет Ярбағ (ұйғыр), Мехмет Макин
(қазақ), Убәйдолла Хатымұлы (ұйғыр), Мәхмөт Әмин Ахунбай (ұйғыр), Сапарғали
Қызылай (қазақ), Тұрды Ахундай (ұйрыр) Тұрсынбай Құбілай (қаэақ), Кәби Ақжол
(қазақ), Полат Тұрпани (ұйғыр), Саттар Мақбул (ұйғыр), Мәхмәт Ахунбай (ұиғыр),
Абуллатип Қанат (ұйғыр), Құттыбай Сейінч (Қазақ), Құмархан Базар (қазақ), Тоқай
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Сөйтіп жүрген уақытымда, Ыстамбұлға Қонья уәлиі келді. “Бізге
қыздарды оқытыңдар” - деп кеңес берді. Қоғам төрағасы Құсман
Зайыпұлына, содан кейін маған айтты “Енді сенің тіліңді алады.
Мына туыстарыңнан қыз балаларды жи. Мұғалім келіп сабақ береді.
Және өздеріннің ұлттық әндерді үйреніп, билерін билесін. Соларда
білетін адамдарды шақыр. Ұлттық ойын-билеріңді қыздарға,
ұлдарға үйретсін” - деді. Үш жыл соның басында тұрып жастарға әнби үйреттірдім.
Ыстамбулда мына жерде [Зейтінбұрын ауданында – Ә.Қ.]
қоғамның ғимараты бар. Сол жерде үш жылда қызмет атқардым.
Қазақ ұлттық ән-билерін елден, бізден кейін шыққан ағайындар77
үйретіп берді. Өйткені олар кезінде елде тұрғанда қазақ ән-билерін
көріп қалған екен. Солар қазақ ән-билерін бастап берді. Үйретті.
Осыдан кейін, бір он-он бес күннен кейін балалардың бәрі қазақтың
билерін біліп кетті.
Ол кезде Ыстамбулға көшіп келген жоқпын. Салт келгенмін.
Салт келіп тұрып, одан кейін барып 1977-жылы бір жолата көшіп
келдім. Құспан Зайыпұлы айтты: “Сен енді көшіп кел. Қоньяны
қой. Ондағылар енді егінін егіп жатыр ғой. Сен енді келіп мына
жерге бас болмасаң, болмайды екен. Қоғам басқару жұмыстарына
көмектеспесен болмайды екен” - деді. Сосын мен келіп қоғамдық
жұмыстарға қатысып жүрдім.
Қоғамды құрған Иса Юсұф Алптекин екен. “Шығыс Түркістан
Қоғамы деген қоғам құрыңдар. Қазақтың ұлттық ән-билерін
шығарыңдар. Мына Түркияға біздің Қазақ- Түркістандық екенімізді
білгізейік. Осы күнгі түрік халқы білмейді. Бізді Ыстамбұл, Конья,
Измир тұрғындары білгенімен басқа халық білмейді. Бүтін дүниеге,
газеттерге мәдени іс-шаралар арқылы танылып “Шығыс Түркістан,
қазақ босқындары” деген атымызды шығарайық. Сол үшін ұлттық
ән-билерді жастарға үйретейік” - деп Иса Юсұф Алптекин мұрындық
болған екен. Содан қоғамдық жұмыстарға бастап кеттік. Иса Юсұф
Алптекин қай жерде жиын-той болса, сол жерге баларларды ертіп
Тоқтасын (қазақ), Қайыммолла Имолла (қазақ), Қаһарман Шақмақ (қазақ), Көзеке
Қозан (қазақ). Қоғамға 1960-1975 жылдары Иса Юсұп Алптекин, 1975-1987 жылдары
Зайыпұлы Құсман төрағалық еткен. Алтай Х. Алтайдан ауған. 123-бет.
77 Қожан уәзір ақсақалдың бізден кейін шыққан ағайындар дегені 1951 жылы
қозғалған көш. Бұл көшке Қалибек әкім, Сұлтан Шәріп Зуқаұлы, Құсайын Тәйжі,
Дәлелхан Жаналтай, Нұрғожай Батыр сынды жетекшілер басшылық жасады. Бұлардың
жалпы саны жоғарыда баяндалғандай 300 адам.
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апарып ұлттық ойындарды көрсетеді. Мына Құсман қажының үлкен
бәйбішесі оларға еріп барып қыздарға басшылық етеді. Түркияның
түрлі аймақтарында Түркістанның ойының көрсеттік. “Шығыс
Түркістан мұғажырларының [босқындарынын] ұлттық ән-билері
осы. Қазақтарды, Шығыс Түркістанның халқы” деп бүтін Түркияға
танымал етіп шығарды. Иса Юсұф марқұм көп қызмет атқарды.
Ақылды әрі зерек адам еді.

ТУҒАН ЖЕРГЕ 40 ЖЫЛДАН КЕЙІН САЯХАТ
Содан 1981- жылы туған еліме Шығыс Түркістанға бардым. Әлгі
Баркөлге бардым. Баркөлден Алтайға бардым. Алтайды шыр айналып
келіп, үш жарым айда Түркияға қайтып келдім. Онда әкеммен бірге
туысқан ағамның балалары бар. Біздің әкеміз төрт ағайынды. Төрт
ағайынның үшеуі келдік. Біреуі сол жерде бала-шағасымен қалып
қойған еді. Әукей деген кісі. Кердалы, мына Бұхарбайдың әкесі. Ең
үлкені. Кердалыдан кейін Әлімбек деген кісі. Осы күнде оның Ынтай
деген немересі қалған. Әлімбектен кейін сол Әукей. Әукей деген кісі
бала-шағасымен елде қалып қойған еді.
Баркөлде тұрады екен. Барғанда таныдым. Танымағандарым да
бар ғой. Біз кеткеннен кейін өмірге келген болады ғой. Бірақ несін
айтасын, бізді көрмесе де, біз кеткеннен кейін туса да мына жас
балалар, жаңа түскен келіндер, Баркөлге келе жатқан уақытымызда
ана жерден алдымыздан шығып еңіреп-еңіреп жылағандары естен
кетпейді. Әй, не қыласыз! Туған жерге барған жақсы, бірақ қайтқан
қиын екен. Осы шулап әлгі туыстар “Бізді тастап кетесіз бе?” - деп
жылағанда, Алла, қалай шыдайсыз! “Бізді қайтып қиып тастап
кетесіз?” - дегенде қайда барарыңды білмей қаласыз. Енді олардың
сол уақытта көрген азабын айтпа. Алла сақтасын.
Бұрын таныс болған, жолдас болғандардан адам қалмапты.
Түгетіп жіберіпті. Әлгі өзі Әукей деген ағамыздың үлкен баласы
бар еді. Ұстап әкетіпті. Туыстардың айтуына қарағанда бір кезде
еркек біткенді сол Үрімшіге, жүк машинасына басып адамның үстіне
адамды тиеп әкеткен екен ғой. Мына Бисан, Саршоқы, Баркөлдегі
елді солай істепті. Сонда Атшыбай, Хатшыбай дегеннің екі ұлы сол
жүк машинасында бастырылып өліп қалыпты дейді. Біздің әлгі Әукей
деген ағамыздың үлкен баласы Смағұл да қамауда өлген.
Қамауда болғандар “Сол барғаннан кейін әшейін таң атқанша
қамап қояды. Қамаудың ішінде жатамыз. Таңертең айдап, жер
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қаздырып, топырақ шаптырады” - дейді. Сөйтіп келе жатқанда әлгі
Смағұл деген ағамыз әшейін сіңірі түйіліп отырып қалды дейді жүре
алмай. Отырып қалғанда, сонда тұтқындарды айдап жүргендердің
барлығы ұйғыр-қазақ дейді. Қытай емес дейді. Сонда әлгі ағамызды
“Мына әкеңнің… Қулығың қарашы мынанның. Мынаны өтірік сінірім
тартылды дейді. Бас мынаны” - деп сөйткенде екі сарт біреуі аяғынан
басып, біреуі қолынан басқанда бірдеңе шарт ете түсті дейді. Шарт
ете түскенде адамның әз жаны шығып кетті дейді. Өлген адамды
өлген жеріне тастап жүре береді дейді. “Ой, мынау мұсылман ғой,
мынау обал ғой” - демейді дейді. Сонда әлгілерді айдап жүрген сарт
пен қазақ дейді. Әйтеуір ана үкіметке бағынып алған.

ТУҒАН ЖЕРДЕ СҰРАҚҚА АЛЫНУ
Түркияға қайтуға бір күн қалғанда, бір туысымыздың үйіңде
жатыр едім. Түнде бір қазақ туыс қасында бір қытаймен жетіп келді.
Қытай келді дағы “Сен жүресің” - деді маған. Мен де, “Жүрсем
жүрейін” - деп киіндім. Сөйтіп мен жүретін болған соң, туыс
бауырымыз: “Мен де жүрейін” - деді. Қытай “Жоқ, жалғыз мынау өзі
жүреді” - деді. Жалғыз алып барды. Жалғыз мені Баркөлдің қаласына
алып барды. Барғанымда түнде, үш қазақ үйді қатар тігіп қойған
екен. Қазақ үйдің екі жағында қаптап милиция тұр екен. Біз отырған
машина жағалатып барды дағы үш үйдің ортасыңдағы үйдің есігінің
алдында тоқтады. Бір милиция қазақ үйдің есігін көтеріп тұрды дағы,
әлгі машинаның есігін үйдің есігіне бүйтіп жаңастырып тақап тұрып
мені машинадан түсіріп әлгі үйге кіргізіп жіберді. “Енді мені әкеткені
осы ғой” - деп ойладым. Апарып кіргізіп қойды.
Кіріп барсам біреу шалқасынан түсіп анау төрдің алдында
жастыққа жастанып отыр екен. “Ассалаумағалейкүм” - деп сәлем
бердім. Қарасам, өзім көрген бір жәдік. Ережеп деген Баркөлдің
коммисары болатын. Бұдан алдын екі дүркін кездесіп сөйлескенмін.
Және оның алғаны біздің нағашымыздың қызы екен. Әлгімен сөйтіп
кезігіп, танысып қалғанмын. Әлгіге сәлем беріп, қол ұстасып,
амандасып отырдық. Амандасып отырғаннан кейін шай қойды. Шай
іштік. Шай ішкеннен кейін бес қытай келді. Одан кейін маған төсек
салды. Төсек салғаннан кейін үстіне кілем салды. Есебі белуардан
жастық қойып қойыпты. Әлгі жерге мен жантайып отырдым. Әлгі
қытайлар келіп отырды. Келіп отырғаннан кейін сөз бастады.
Сөз бастағанда “Сен қай уақытта кеттің? Қанша жасыңда
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кеттің? Неге кеттіңдер?” - деп сұрай бастады. Ол сұрақтардан мен
тайынған жоқпын. Барлығына шыншыл түрде толық жауап қаттым.
Мен айтым, олар сұрады. Мен айттым, олар сұрады. Ақырында
сұрақтары таусылып болды. Содан ырза болып, бір ақсарбас қой алып
келіп “Бата қыл” - деді маған. Түн ортасы. Әлгі қойға бата қылдым.
Ол қойды сойып етін асып жатты. Соныменен таң сарғайып қалған
уақытта, қойдың етін әкеліп түсірді. Етті жедік.
Жеп болғаннан кейін әлгі қытайдың бесеуінің үлкені отырып айтты:
“Мен осы жердің, осы Баркөлдің қытайымын. Менің сұрақтарыма
түгел жасырмай ашық жауап айттын. Көрген-білгеніңді түгел
айттың. Сонан соң дәл осы жерден жас күніңде кеткен екенсің. Мен
де осы Баркөлдің қытайымын. Мен де саған білгенімді айтайын. Не
істесе бұрынғы үкімет істеді. Мына қарлы боран қарды боратып
соққанда, мына жердің қыртысын сөгіп кетуші еді ғой. Сол секілді ол
өкімет жердің қыртысын сөгіп кетті. Алып кетті. Ол өкімет кетті
енді. Қайта келмейді. Енді осы күнде міне жаңа үкімет құрылғалы
жатыр. Жаңа үкімет құрылса, бұрынғы өкімет жеміс беріп тұрған
ағаштардың бәрін жығып құртып кеткен. Ендігі мына өкімет жерді
көгертіп, ағашты қайта отырғызып, жемісін шығарады. Сөйтіп
халыққа меншікті етіп қайтадан өзінің малын өзіне береді. Халықты
еркіне қоя береді. Енді мұндай өкімет жақын заманда құрылады.
Қаласаң, тағы біраз қал.”
Қытайға жауап беріп “Оған менің күнім белгіленген мөлшерден
жарым ай асып кетті. Үш айлық визамен келіп едім. Енді қазір одан
он алты-он жеті күн артық болып кетті. Үш айдан асып кетті.
Енді қалатын уақытым жоқ” - дедім. Қытай: “Түркияға барғаннан
біраз уақыттан соң естірсің. Бұрыңғы өкіметтің заңдары күшінен
жойылады. Енді жаңа өкімет құрылды. Халықты еркіне жібереді.
Жаңа өкімет әр нәрсені қайтып орны-орнына қояды, жері-жеріне
келтіреді. Енді Түркияға барғанда осыларды да айта жүрерсің” деді. Сонда қарасақ, күн маңдайға келіпті.
Жаңағы қытай қазақша білмейді екен. Әлгі Ережеп деген қазақ
аударып тұрды. Сүйегі жәдік. Баркөлдің коммисары болып тұрған.
Төмеңгі Алтайдың жәдігі екен. Міне, сол жерге әкеліп коммисар
қылып қойған екен. Әлгі кісі тәржіман болып тұрды енді. Әлгі
әңгімелесуімізді бастан аяқ түк қалмай жазып алды. Қытай: “Мынаны
Бейжіңге жібереміз. Бір сөз жасырмадын. Қылған істеріннің бәрін
түгел айтып шықтың. Мен бұған риза болдым. Енді мен де сол
үшін өкіметтің бүкіл ішкі сырын саған айтып отырмын. Енді мына
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жазылған таспаны Бейжіңге жібереміз” - деді. Анау қытайша
аударып отыр, анау бесеуі жазып отыр. Анау екі жерде дыбыс жазатын
екі магнитофон тұрды.
Әлгімен қоштасып кетіп бара жатқанымда “Қайтадан мына
кісіні өзінің алған үйіне апарып кіргіз. Қонған үйінің бала-шағасына
табыс ет. Одан кейін енді кетер уағында бізге соғып кет” - деді.78 Бір
күннен кейін қайтып Баркөлге келдім. Баркөлге келгенде әлгіменен
және қоштасып, амандасып мен ол күні Құмылға аттанып кеттім.
Баркөлге бардым. Баркөлден Мориға бардым. Моридан Шонжыға
бардым. Шонжыдан Үрімшіге бардым. Шонжыда нағашымыз бар
екен. Шешеміздің бауыры. Оған барып бір күн, бір түн онда жаттым.
Одан кейін Үрімшіге бардым. Бір қазақ басшы бар екен. Ол кісі бір
жерге кетіп қалыпты. Басқа қазақтармен кездесіп сөйлестім. Екі
күн Үрімшіде қалдым. Үрімшіден соң Алтайға бардым. Алтайда
Шағаңкөл, Шіңгіл деген жерлерге бардым. Ол жерлерде бір апта
жаттым. Одан кейін Көктоғай деген жерге бардым. Содан әлгі
Көктоғайда нағашыларымыз бар екен. Бұрынғы көз көрген ескілерден
еш кім қалмапты, ыңғай жастар қалыпты. Содан айналып қайтып,
қайтып айналып отырып Үрімшіге келдім. Үрімшіден Шонжыға
келіп, Шонжыдан қайтып Баркөлге келдік.
Қазақтың ескі ғұрпынан түк жоқ екен мен барғанда. Ол заманда
бәрін тігістіріп жіберген екен. Енді кетердегі айтқандарынан “Енді
оның барлығын қайтып жеріне қоямыз” және “Қазақ халқын өзінің
еркіне қоямыз” - дегені есімде. Ол күнде халыққа анау малдан есебі
бір тышқақ лаққа өкімет меншіктенуіне жол бермейді екен. Бәрі
өкіметтің қолында. “Енді бұдан кейін” - деді, “Малды әркімнің өзінің
қолына береміз” - деді. “Өз еркіне жібереміз” - деді. Мұны Түркияға
айтып келгенде естігендердің барлығы сол хабарға қуанды. Менің
қытайдың әлгі, “Осындай қыламыз. Өстіп қазақты еркіне жібереміз
78 Мұндай сұраққа алу, 1982 жылы мамырда туған жерін және туыстарын сағынып
барған Халифа Алтайдың да басынан өткен. Ол үш айдан астам уақытқа жалғасқан
сапарының соңғы күнінде сақшы мекемесіне шақырылып сұққа алынған. Алтай сол
кезді былай деп еске алған: “Бір кабинетте егде тартқан арықтау қытай, мені алып
келген Есенбай, оның сол жағында аудандық сақшы мекемесінің бастығы болар,
форма киген екі қытай, аймақтан келген аудармашы отыр. Үстелдің үсті конфетпен
жасалып, кеселерге шай құйылған. Маған қойылған сұрақтар ежелден құлағыма сіңіп,
жаттанды болып қалған, жауыр болған мәселелер төңірегінде болды.” Алтай Х.
Алтайдан ауған ел. 184-бет.
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жалпы” деп айтқанына. Енді одан кейін барғандар, жеңіл машиналарға
отырыпты. Мен барғанда ондай көлік жоқ. Ыңғай жүк тасыған
машиналарға мінеміз. Басқа көлік жоқ. Енді одан кейін барғандарға
әшейін машина толып кетіпті. Әркімде және әр жерде машина. “Әркім
өзінің еркінде екен” - деп келді.
Құсман қажының елге барғысы келмеді. Одан кейін Құсман қажы
“Мен қартайдым” - деді. Сонан соң Шығыс Түркістан босқындар
қоғамының төрағалығына Әбдіуәлиді қойды. Бұл кісі де бармады.
Тартынып бармады. Менің барғым келді, бір рет бардым да, бірақ
екінші рет баруға шамам келмеді. Көп қаржы керек болатын болды.
Бара алмадым солай.
Мен енді биыл 91-ден 92-ге аяқ бастым енді. Алланың әйтеуір
берген қуатыңда сол үлкендердің дұғасы ма деп ойлаймын. Ортасында
қалып қалып жатыр. Айтпаған нәрселерім бар шығар. Қайтемін енді
ақылда тұрмайды екен. Жазып отыратын қалам жоқ. Дәптерге жазып
отырған емеспін. Осы күндері айтқан сөздерімді ұмытып қаламын.
Енді кейде осы сөздер ойыма түсіп тұрады.
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ҚОСЫМШАЛАР
(ФОТО ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАР)
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Қожан Секейұлы (1912-2007)

Қожан ақасалдың жолдасы
Әпиза (Ықиза ) Түркістанқызы (1932-2013)

116

117

Секей Шаңияның мөрі онда “Секей бин Танқи
1339 Я” жазулы. 1339 хижра күнтізбесі 1921
жылға келеді. Бұл жүзік Қожан ақсақалдың
Әбдісәлем атты ұлында.

Қожан уәзір ақсақалдың даусын жазуда
қолданған микрофон және жазу аппараты

118

Пәкістанның Пешавар қаласында 1951 жылы құрылған Шығыс
Түркістандық қазақ мұғажырлар қоғамының іс қағазы
(Хызырбек Гайретолланың “Алтайда қанды күндер” кітабынан)

Елісхан Әліпұлы (1909-1944)
(Хасан Оралтайдың “Азаттық жолында Шығыс Түркістан
қазақтары” кітабынан)
119

Құсайын Тейжі Әлкембайұлы (1900-1963)

Қамза Жахияұлы (1898-1995)

120
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2007 жылы, 13 қазан күні қайтыс болған Қожан уәзір
ақсақал туралы Түркия газетінде шыққан хабар (2007
жылы, 14 қазан күнгі саны)
Кәбен Төлебайұлы Өзтүрік
(Таеквондо спортының шебері Мұстафа
Өзтүріктің туған әкесі)

Қожан қажы Қонья қаласында 1970- жылдары ұлы Әбдірахман,
туыстары Әмбия Бичер және Әлтай Сауашпен
122

123

Артта тұрғындар: Тоқтоубай Топлы, Ембія Бичер, Кәмел Кесер, Шакир Түрк. Алдынғы қатарда
отырғандар: Құсман Зайыпұлы, Қожан уәзір ақсақал (Абдолла Сауаш), Бұхарбай, Әлтай Сауашпен

Пәкістан мен Үндістандағы қазақтарды Түркияға қабылдау жөнінде
1952 жылы, 13 наурыз күні Министірлер Кабинеті мен Президент
қол қойған қаулы. Қаулыда 1850 адамның қабылданатыны айтылуда.
Мұның 1700-дейі қазақ, қалғаны ұйғыр мұғажырлар.
124
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Қожан уәзір ақсақал Қонья Исміл ауданына 1967 жылы салынуына мұрындық болған орта мектеп.

Қожан уәзір ақсақал Қонья Исміл ауданына 1967 жылы салынуына
мұрындық болған орта мектептің ішіндегі залда мектептің 1967
жылы, 23 наурыз күні Қонья Исмілге келіп кеткен Министр Фарұқ
Сүканның құрметіне 1967 жылы, 5 сәуір күні басталып сол жылы 29
қазан күні бітірілгені айтылуда.
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Қожан уәзір ақсақал Қонья Исміл ауданына 1967 жылы салынуына мұрындық болған Ататүрік атындағы
бастауыш мектеп (Фото Ә.Қара – 2016)

Қожан уәзір ақсақалдың Лондонда тұратын ұлы Әбдісәлем Сауашпен Ыстамбұл Зейтінбұрында
(Қыркүйек – 2016)
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