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ҚАНЫШТЫҢ ТОҚЫРАУЫН САПЛРЫ
(Жэлғасы. Басы откен сгкда).

— Қ арағы м, осы сүраи отыр- 
ған н н  С ары аркан ы к сан өні- 
рінек кен ашып, зауы т салган 
атақты  бай орыс П опоу емес 
пе?—деді Ш алгы нбай Қаныш- 
қа.

—Иә, сол.
— Ә, онда білдік. Ө здері бі- 

реу емес, бірнешеу болған 
Бұл, А рка төнірегін ід к азак  
тары оларды  Попов демей. 
Попоу деп атгған . Әбден ба- 
йып, күшейіп, К арқаралы  аты  
рабы на «Ойиарсыц Попоуьщ- 
мен» деген сөз мәтелге ай- 
налған. Лрғы улкен Попоу- 
ды ц уш інш і урпағы , былайша 
айтканда яемересі, кіші П о 
поу тіпті Қ араны ц іш іядеп  
кедей Аю-Танабайдын. уза- 
тылғап сұлу кызы Ж анбө- 
бекті мөлдіреген .келіншек ке- 
зінде ұнаты:;, ақы ры  акш а- 
ның, алты ничц  кушімен, пой
май ж уріп , соған уйленген 
П опоудан тәуір сый-сыбага 
алған білікті ру басындағы- 
лар  бұл іске астыртьш  ат са- 
льгекан. М уны осы оты ргая 
Қусекең де, мен де қулағы м ы з 
естіп, көзімізбен көргеңбіз

— Е-е, байлы қ ш іркіи олар- 
ға не істетпеді дейсія. —  леп 
Куспан да кы зу  м акұлдап , ба- 
сыя ш үлғыды. — К ы зы кка 
белш елерінея баткан  тек По- 
поулар ғана емес? С онау К а
раганды  мсн А кбуйраттагы  
Спәске заводы н салды рган 
О ш аковтың д а . мына түрған 
Б алқаш ты ч ж ағасы ндағы  Тар- 
ғыл тауы нан корғасын ағыз- 
ған Бекм еттін кызы Гулшат- 
тыя да, тіпті өзім іздін Қы зы л- 
еспеяі сонғы билеген Д сров 
мырзанын д а  ж асам ағандары  
ж ок кой!

— Дегснмен, Попоу түкым- 
дары ны ц байлығы мен билігі 
баскаларға  караға-нда тым ой- 
г аң .б о л д ы  ғом, — деді, насы- 
бай ататы н Ш алғы нбай ш ырт 
тукіріп.1 ул.: рш,

— Т алай  per ж алдаяы п , кі- 
ресін тарткан  әкеміз оныя. біз 
көрмегсн талай істерін үнемі 
аныз етіп, айтып отыраты н,— 
деп, Ш алғы нбай енді Каныш- 
іың сұрауы на орай бір ты ч 
экгімёге көшті. —  Әуелде ул
кен Попоу А рка аты рабы ны д 
ел билеген ж айсандары м ея та- 
мьгр болыпты. Қ арды  көмірден 
айырмайтын акы м ак  болса, бір 
сарі екен. Елу жылғысын бір- 
ак ойлайтын акы лды ға дос-ж а- 
ран табы лмауш ы  ма еді. Ж эне  
акш асы, пулы бар кісіге ык- 
ғайлы ж ол аспаняан да ке- 
зікпей ме? Содан ол ел ішіне 
еркін орнығып, ж атпай-турм ай 
кен іздепті. Онын бул әрекеті- 
не м ал баккан  адам дар  көбі- 
рек ж эрдем  етіпті. ӨГАкені, 
ж ер сыры алды мен соларды н 
көзіне ілігетіні хақ  кой. По- 
поудыц ен  бірінші еншісіне 
айналғад Қ аркаралы ны н он- 
іустігіндегі Б ер іккара кені де 
тап солай табы лса керек. Кей- 
ін о' ж ердей алтын, күміс. мыс 
казы латы яы н каракғы  ж урт 
кайдан білсін. Сол арадағы  ка- 
лын коныр тауларды  Попоу 
түгелімен Өтеулі Тіленшиев 
дейтія қазак тан  285 сом күміс 
акш ага сатып алыпты. Оған 
ауыл старшыны А тш абар Кеп- 
жин деген кісі мөрія басып, 
куәлік беріпті. Б удаи соң тағы 
оі-ы Қ аркаралы  өкірігіне ж ата-

( Ш ы ғ а р м а д а н  ү з і н д і )
гын Куэеуадыр, Бесш окы, Ксн 
тебе, Б аянауы лға  ж ататы н 
Қ онды-Қ арасу, Қ арады р, Ал- 
тынтас сияқты  кенді алаптарды  
да улкен П опоу өз иелігіне 
ала беріпті. Свйтіп, екі өкірік- 
тін, ж ерінен табы лған казы яа- 
ны алғаш кы да ж үздеген кв- 
лікпен Ертіске ж еткізіп , ■ Сібір 
ж актағы  бір зауы тка  су усті- 
мен жөнелтіп отырыпты. Б ір- 
ак, пайдасы-на карай , шығыны 
Да аз болмаса керек. Акыры, 
К арқаралы  мен Баянны ц тек 
ортасында тұрған Қ у тауының 
Тундікті өзені бойыкан зауы т 
салыпты. Д әл  уакы ты ны ң кай 
кез скенін біз кайдан  бідсйік, 
әйтеуір біроыпыра ж ы л ғұмыр 
сүрген зауы т кейін өртеніп ке- 
f іпті дейді.

— Ә, онын дәл уакытын, 
Шәке, б:з қ ағазд ан  білеміз, — 
деді Қаныш, Попов ж айы ндағы  
тарихп м уғлум аттарды  кәрі 
ш ежірешідей кеудесінде сактап, 
дурыс ж еткізген Ш алғы нбайға 
сүйсінгендей, күлімсірей карап.
— Ол, 1844— 1861 ж ы лдар  ара- 
лығы, Бүкіл Қ азакстан  өлкесі 
бойынша тунғыш  рет алтын, 
күміс, одан сон коргасын мен 
мыс коры ткан, екі псшті тун- 
гыш завод  осы болған. Оған 
керекті кен тастары ны к, кос- 
палыік заттар  мен отьшңын 
жүздеген түйе, өгіз арбамен 
тасылганы рас. Ж ум ы ска ж ал - 
данған ж умыскер саны да бел- 
гілі, екі ж узден асыпты. Өмір 
сурген он ж еті ж ы л ішінде Қ у 
тауы ндағы  завод  32 пут ал 
тын араласкан  күміс, 80 мык 
пұт корғасын, 394 мың пүт 
мыс өндіріпті. Бул, эрине, ж үм- 
салған ш ығынға ш акканда мар 
дымоыз.

— Пәлі, Канышжан-ау, — 
деді Шалғынбай ж ас меГіман-
ның дидары на көз тоқтаты п,
— П айдасы з болса өз елінен— х іаіил«'-іло і.а(
ж ы рақта, ж а т  ж ерде үлкен 
Попоу бскер ж үрмейді ғой.

— Оныкыз рас. П айдасыз 
болса, ол неге журсін. Б ул  се- 
кілді ж арты мсы з эрекеттіи  өзі 
де П оповты к тгсын өрғе дом а- 
латқан . Өткен ғасы рда одап ул- 
гі алып, А рка жерінен кен 
уқсатқан өнеркәсіп иелерініч 
узын саны ж иы рм а ш акты  кө- 
рінеді. Ол кезде ж алпы  к азак  
даласы нда бес ж үзге тарта 
усак кен оры ндары  болса, он
ын үш ж үзден астамы  Қ арка- 
ралы округінен, к.алгандары 
П авлодар, А тбасар аты рапта- 
рынан табылыпты. Б уларды ц 
ішінде 190 кен орны Попов- 
тарға, 28 кен орны Уша
ков пен Р язан ов  комлаииясы- 
на, өзгелері Д еров , Перфильев, 
Фон Рибен, Бродский, М акси
мов дегея кәсіпшілерге карап- 
ты. Үшы-киыры ш ексіз осы 
бай өлкенін эр тукпіргаен олар 
дын өстіп ш үкы гандары н тек 
нненін ушымен ғаиа аткары л- , 
ған іс деп айтуға боладыг 
Ж алпы  казы на көзі тереаде 
десек, ж ер койнауы ндагы  мур- 
ты сынбай, тірсліп ж аткан ^  
сол зіл  батпан а.сыл дуниелер- 
ді енді іздеп табу  бүгінде бас- 
ты м аксат болып о ты р ,, —деп, 
Қаныш  көп назарын аударған  
әцггмесін іркіп, алды ндағы  кы- 
мыз толы тостағанға кол соз- 
ды.

Асықпан қоныр дауы спгн 
сейлейтін, білімдар жігһгтін, 
зйткан әнгімесі үн-сіз зейін қой- 
ып тыцдап отырған каптіц ко- 
кейінё бірден конды. Солар- 
дың ішінсн элі де сез орайына 
ж алғы з өзі араласқан  Ш злгы н- 
бай:

— Ғ-, босе, к ара  ж ер  ел an- 
ызындағы ат  бася>і«дан алтынды 
«мэ», деп ұстата койгіаған 
екен-ау. Бәсе, бәрінікі қур сан- 
далбай, аласурған  зр ам  тер 
болған екен ғой, — деді.

Б ар  пейілімен берілген ка- 
рияның кош емет-кұрметіне 
орай Қаныш  күлімсіреп, жылы 
ізет каца сездірді. Свз кезегі 
тигснде езі барып. келе ж атқзн  
Қ арсақпай, Ж езқ азған  өндірі- 
сінің өткендегі тарихы нан. он
ын. бүгм гі бейнесі мен алда- 
гы болаш ағы кан эсерлі әигі- 
мелер қозғады . Ш етел капнта- 
лнстерінің иелігінен 1919 жылы 
бүтіндей а зат  . стілген ояда.ғы 
мыс заводы  кенес окіметінін 
ж арлы ғы  бойынша қайтадан 
ж асакталы п, бы лтырдан бері 
8ЯІм бере бастапты.

— М інеки, Шәке', талай пай- 
дакунемдср ж ауы ккан , ж анагы  
сіз айткан алтынныц үлкен бір 
коймасы бул кунде ел игілігі- 
не ж араты луда, — деп Қаныш  
пжірін түйді.

Ащы кұры м  мен ы сты қ кұм- 
ға әбден какталы п, катырып 
істслген, тобы лгы ны қ тутініне 
ж еткілікті ы сталған . үлкен ко- 
яыр торсы ктан кұйы лған сал- 
кын сары кы мызды  Қаныш  та
ры да кумарын кан ды ра, сүй- 
сініп ішті, Қасы-ндағы М ейрам- 
бек те эбден сусы «дады . Ке- 
шікпей барш а топ ауы лға к а 
рай атты лы -арбалы  үлкен шо- 
ғыр болып, кауы рт козғалы сты .

* W Ф
С алт атка мініп, к атар  жү-

рш; ящ ш  шүйірелесіп кет-
кен Т анатарды н  жоне баска 
ж астарды н  ж ол бойы кезскте- 
сіп, Қ аны ш ка айткан әкгіме- 
лері бугінгі ел жайы-нда бол- 
ды. ІІІалғы нбай да уйгс ж ет- 
кен сок туган  өлкесінін аргы - 
бсргі тарихы нан біраз нәрсені 
бая-н етіп тастады . Себепсіз 
әцгіме козғам айты н, айтса ор- 
нын тауып, калам пы ры  акхы - 
ган ащ ы насыбайды ерінге ба
сып, кум ары н тар к ата  отырып 
айтатын еді. Қ азакты ң  бугінгі 
білімді, зерделі адам дары нан 
Қаныш  сыкылды ибалы, өске- 
лең азам аты  келіп отырған 
ж ағдайда  шектсн иіыкпай, тіп- 
ті ж инакы ланы п, түлеп алған- 
ға уксады .

Осы төніректегі.елге. кады ры  
б«лек акса-калдып алты -канат 
коңы рлау уйіне Қаныш  бір 
тудлі квнілділ ік  әкелді. Ш ал
гынбай ж іг іт  санаты на ж ана 
косылған екінші үлы О ш акбзй- 
ға кОтан ортасынан бір нэн 
хара конды  алды рды  да, сой- 
ғызд-ирып тастады . Карлы гы ш  
көрші кы з Д онияны  касы на 
алып, ш ай ж абды ғы на кірісіп 
қетті’ Каныш пен уш ырасканы - 
ча куаны п. әрі ат  устіндс оны- 

Чіен ж ете таны скан Т анатар  да 
зд н ак  күту камы нда жүр.

Суйегі тәп-тәуір кеқ  үйдін 
есігі түрулі. Сырттан бас.ка да 
уйлердік кешкі тірш ілік кыбы- 
ры, ж ақ к ан  оттары , будақта-

ған квкала тутмгё квр іяедй  
К ешкілікте кон мея козы яы ң 
ж амы рай ш ықкан дауы стары  

■да тола-стар е и е с  Көгсн ба
сы нда жугірген балаларды ц, 
кой сау^а-н әй-елдердің әрекет- 
тері де кен іл  аудартады . Ау
ыл сыртынан суға к ұ л ағая  аз 
жылк.ының тұяк дусірі, айғзй- 
лағал, дабы рлағап  адам  унде- 
рі естіледі...

Қаныш  койын дәптеріи тізе- 
сінін устіне қойып, ш алды ц ау- 
эынан естілген эрбір кисыііды 
ж айларды  ж азы п алуға асық- 
ты. Үй ішіидегі слздерге кеп 
араласпай. үнсіздеу отырған 
Т ан атар  Қаныгитын ж азуы на 
колайлы  болсын деп, алды на 
д м г е л е к  ж ер стол әкеп койды.

Ә лдекандай лықып кедген ой- 
ларын қ аға згг  тусіріп бо.тып, 
ба-сын көтерген Қакыш :

— 'Арканын, аса кене дәу ір ін . 
д е . куидірілген кы ш тан, әссм 
тастан неше тү-рлі өрнек салып 
к ал ағал , көптеген күмбезді 
ғимарат, зи р аттар  Үльітау, С а- 
рыкецгір, Қ аракекгір  алкапгга- 

‘рына көбірек ш оғы рлгпгаи. 
Оның мәні хандар  ордасы  кв 
біне со ж акта  болған, — деп 
элгіндегі біраз әнгімелерді д у- 
рыс ар яага  салды.

Ү лытау ма.ңындағы вз көзі 
көрген Д ом бауы л, Ж ош ы хан , 
А лаш ахан сиякты атакты  мә- 
дени м уралар хақы ида Қаныпі- 
тык айткан  кы зы кты  энгімеле- 
рін үй ішіндегілер- зейія кой- 
ып тындасты. Б удан кейінгі бір 
тыныш тык кезінде Ш алғы нбай 
ағаш ы тым көнелеу тарткан , 
гүркы узын домбырасын қолы- 
яа алды. К у л ак  күйін тузеп, 
аздан  сон онша безілдете к ак - 
пай, сау сақ  үшымен ақырыи 
ды ны лдаты п отырды. Енді бір 
сәтте ша.т курсініп койды дл, 
уні аса м айда, нәзік, ескі бір 
сарынға түсті, Д ом бы ра саға- 
плнык бойымея еркін ж угірш , 
кос ш ектід асты-үстін шебер 
баекан салалы  ұзыи саусақта- 
ры төрдегі қояақтард ы ц  наза- 
ры«а ілікті. Каныш домбыра 
ш анағын катты  сабалам ай, 
осылай сәнмен әсерлеп тар- 
туды унатуш ы еді. Қ азір  бол- 
м аіиы дая нәр алып, кербез 
үнмен кұйы лған ғаж ап  сазды , 
сырлы ы р ғак  әлдекімиіц ж үрек 
мүңын ш ерткендей. Квгтті квр- 
ген көне карияны к ұ зак  со
нар өмірпин сан килы болмы- 
сынан туға.н сезім толғанысы 
тәріздес.

Қ аныш  та, М ейрамбек те 
ш алға карай  отырып, кос шек- 
тея киыоыл ш ыккан, там аш а 
толқыгаи. бапты оуенте к улак  
турісті. П ерде баскан 6 e t сау- 
сактьщ  ж еделдеп ж оғары лы - 
темен лыпыл каккан  ж еніл ки- 
мылынан кейде биіктеп, кей- 
де наз кокы рлап, түрленген, 
сгя  ,П'рлі накышпен сыр аш- 
кан әссм сарын кіршіксіз аш - 
ык, • таза  калы пта шымырлап 
гөгіле берді, төгілс берд!.

«Бүл не? Не сарын? Ж асы  
улғайган карттарды ц  каисы 
кездерде, іргеде остіп дамы л- 
дап, ж антайы п ж аты п. яткен 
өмір ш алғайлары н осылай бір 
ғаж ап нәзік куй сарынымсн 
ш арлап ш ығатын дағды лары  
болушы еді. Әлде сол ма? Әл- 
де "бул, көпті көрген Ш алғын-

байдыц, вз касі ретімегЕу-ржегін 
жарььп щыідқан тілсіз ■ Киялы- 
яын лебі ме? Не бул?..>

Ж эсалу үлгісі вте қарапай- 
ым, ж айдақ домйыра керемет 
яақ-«ақ ү»«сн сөйлейді. Әб- 
ден квнсрген ку ш аяакқа кә- 
діигі тіл бітіп кеткендей. Он
ын жайма-шуак вуезімде оок- 
шалык. қартайьш, қаллсыргғая, 
торыккаи коқіл күні емес, кай- 
та еыйкырлы, муңлы ырғак 
іш тде булыккан, елеулі кай- 
ра-т жарікылы да білінеді Аға. 
ра бастағая сакалынан, кесек 
аксур дкдарынан, жанары тай- 
чаган, вткір кыра-н көзінен ас- 
қан ойлылык нышан-ы а ш қ  
такылатын Шалғы-нбай азда-к 
сои. іркілді.

— Шәке, біз естімегел, бір 
өзгеше лебі ыстык сарынды 
тарттыныз. Бурыцыз кандай
күн^ деп сұрады . үздж тіріп
келіп тына к-алғаи, әсерлі шерт 
пе сазға  тебірекгеи Қаныш.

— Е, қарағы м -ай, бул к ая- 
ш алықты елге тар аған  күй 
дейсік. Ж а й  бір өз емірімнік 
аіды-туш ы сыяан ту ғая  кеціл- 
д ін  куйініші ғой. Қ артайгая  
кісіде оны-мүны бола береді- 
дағы . Кешегі ж у з  он бес ж ыл 
өмір сүрген, кезінде каһарлы  
Абылайды сьгнаған өзікніп 
бабаң Б у кар  ж ы рау: • «Алпыс 
деғен жасын.ыз, о да бір кеш- 
кея ел екен* деп, айтпап па 
еді? Сол айтлакш ы , тілсіз ас- 
пап ш анағы нан төгілген кәрі 
көцілдін бір ш ері дағы ,—деп, 
Ш алғы нбай домбырасын сыры 
кетіккіреген. с \ некпен оюлан- 
ған кебеж еге суйей салды.

— Адамныц а ск а қ  аЦмаңы- 
яан туған , аһ  ұрған  ж үрек 
ш арпуы ны зды  байкап оты р- 
мыз. Куй сзры ны на лайык 
ш ертісіңіз де келіскен!—деді 
Каныш  карн.чға өз ықыласын 
аш ык білдіріп.

—Д уры с екен!..—дев Ш ал- 
ғынбан дауы сы н созып, там а- 
ғын кенеді. Төрде, денгелек 
ж ср столды н астына аяғын 
ж асы рып. арты ндағы  күс 
ж асты қка ж ай  ж антайған  Қ а- 
нышка байы птап карады ,— 
—Тегінде, «ж ылкы  кісінескен- 
ше, адам  тілдескенш е» дейтія 
рас кой. С әз куаты на дау 
бар ма? Кісінін. ішкі сыр сы- 
найын бір-екі тіл  қаты сканда- 
а қ  ш ам алап. андап  қаласы н. 
Ал бірак, өз басым соцғы уа- 
кы тта сулу сөздің сынғыры- 
нан тілсіз күйдін ыргағын 
арты к көріп ж урм ія . Бул  да 
мәрілік;тен туған , ты ны ш ты к 
іздеген тосыркауш ылыктыи, 
бір белгісі ме деймін. Менін 
күй сазы м а уйысан, көніл 
күйімді де ұқканы к, Қаныш- 
жан!

Ш алғы нбайды ң тапкы рлы к- 
пен айтқан бул ш ыяайы сөзі- 
яе балаш а елж ірегенін Қ аяыш  
сездірмеуге тиры сты . Ол киіз 
уйдіц. аш ы к есігінен көрінген 
даланы к кеш кі ж ары гы на ж ү- 
зія бурды. Тыстағы улкен ж ез 
са.мауыр буркы лдап кайнауға 
бет алыпты. Арғы ж ер ош ак- 
ка ж агы лган  отты ц ш алкы- 
ған түтіні селдіреп, ептеп үйге 
кіре бастады. С онй сезген 
гыстағы екі бойжёткен кыз 
есіктін аспалы  киізін тусіріп, 
дала амалсы з көзден таса- 
ланды ,

(Жалғасы бар).


