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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Жақында редакцияға Жұмажан Пә-
руов, Мылтықбай Әлтаев есімді азамат-
тар келіп, Екібастұз ауылдық округіне 
қарасты Төртүй ауылының жанын-
да Күреңбай сыншының зираты бар 
екендігін және оны қоршап, басын қайта 
көтеру жұмыстары жасалғанын айтты. 
Алайда, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» 
поэмасында атақты Паң Нұрмағамбет 
әкесі Сағынайға Ерейментауда ас 
бергенінде Құлагердің жүйріктігін 
сынаған атақты Күреңбай сыншының 
мәңгілік мекені Баянауланың Қызылтау 
бөктері екенін естуші едік. Бір кездері 
қоғам қайраткері, Павлодар облысы 
мен Ертіс, Баянауыл аудандарының 
құрметті азаматы Қорабай Шәкіровтің 
де республикалық «Жұлдыз» журна-
лында «Дерек пен дәйек» атты (№10, 
2018 жыл, 110-124 бб.) мақаласы жари-
яланып, онда да Күреңбай сыншының 
Қызылтауда жерленгендігі жазылған-
ды. Дегенмен, қос азамат бұл дерек-
термен келіспейді. Ол Төртүйдегі ескі 
қорымды, ондағы белгітасты алға тар-
тып, Күреңбай сыншының ұрпақтары 
бабасының Төртүйде жерленгендігін 
растағанын айтады. Қош, сонымен...

– Аты алты алашқа танылған әйгілі 
Күреңбай сыншы Баянауыл өңірінің ту-
масы. Нақтылып айтсақ, қызылтаулық. 
Руы – Арғын, оның ішінде – Қозған 
Сарықыз. Күреңбай сыншының бел ба-
ласы – Мамырхан. Оның баласы – Ба-
язи. Баязидың ұлы Ғалымжан бүгінде 
Қарағанды қаласында тұрады. Қолында 
құнды жәдігер ретінде жалғыз фотосу-
рет қана сақталған. Сол фотосурет та-
рих ғылымдарының кандидаты Мақсат 
Алпысбестің өңдеуімен Қарағанды об-
лыстық «Орталық Қазақстан» газетінің 
2002 жылдың 20 ақпандағы санында 
жарияланған екен. Суретте 9 адам, 
олар – зергер Мұстафа Шәтин, Күреңбай 
сыншының белбаласы Мамырхан, 

Күреңбай сыншының зираты қоршалды
«Қозғанда Бекқұл менен Қабыл орны,
Дүйсекей, сол Күреңбай ескі қорлы.
Бәрінің ортасында жүргенімде,
Болады енді Мәшһүр Жүсіп кімнен сорлы»

Мәшһүр Жүсіп Көпеев

Оқас Жантекеұлы, Исахан хазірет 
Жиенбайұлы, Зәукеш Мұстафин, Сірән 
Ысқақұлы, Қабыш Сірәнұлы, Ықыш 
Мамырханұлы. Мұның бәрін «Қозған 
шежіресі» атты кітапта Қайыргелді 
Тоқтамысов жазған. Осы жылдың 2 
мамыр күні Екібастұз-Баянауылдағы  
Қозған руының азаматтары бас қосып, 
жиын өткізген. Жиында Күреңбай 
сыншының зиратын қайта көтеру 
мәселесі айтылып, сол жерде Төртүй 
ауылының тұрғыны Ғарифолла Кен-
жетаев жұмыстың ұйымдастырылуына 
төраға болып тағайындалып, жұмыстың 
басы-қасында жүрді. Қайдар Беля-
ев, Біржан Смағұлов, Әлімжан Күлдин 
және ермейментаулық Жұмажан Ах-
метов сынды азаматтар игі бастама-
ны алғашқы болып қолдады. Зиратта 
Күреңбай сыншымен бірге ұлы – Зай-
рхан, қызы – Рабиға және Смайлхан 
Сәрсембіұлы, Ахмет Жантекеұлы жер-
ленген. 6 бұрышты, 2 метрлі іргетасы 
бар зираттың аумағы – 32 шаршы 
метр. Қазіргі таңда 50*60 көлемінде 
қоршалды, - дейді Жұмажан Пәруов. 

Айтуынша, зиратты қайта қалау 
үшін Бірлік ауылынан тас әкелуде 
Қанат Мәжитов екі КамАЗ, тиегіш 
көліктерін беріп, көмек көрсеткен. 2007 
жылы Күреңбай сыншының басына 
белгітас Дәулет Бекмағамбетовтің 
мұрындық болуымен орнатылыпты. 
Сыншының шөбересі Ғалымжан Ма-
мырханов Қарағанды қаласынан ар-
найы хат жолдапты. Хатында: «Осы 
жылы Екібастұз қаласына қарасты 
Шідерті өзенінің бойындағы Төртүй 
ауылының маңайындағы Сонай де-
ген жерде әйгілі, сыншы, емші, тұғыры 
биік асқар тау Бекқұлұлы Күреңбай 
бабамыздың зираты рулас бір тума-
лар мен ел азаматтарының арқасында 
темір қоршаумен қоршалды. Зират 
сыртынан ірге тасын көтеруге ауыр 
жүк көліктермен қиыршық тас әкелінді. 

А. АЙТУҒАН

Бұны көргенде өз басым қатты қайран 
қалдым. «Өлі разы болмай, тірі байы-
майды» демекші, бабамыздың жатқан 
жерін қоршауға ат салысқан Көшербай 
Жакупов, Серік Жұмаділов, Жұмажан 
Пәруов, Марат Сүлейменов, Қабдолла 
Айтмұхамбетов, ағайынды Жұлдыз, 
Саян Кожиндер, Даржұман Солтана-
лин есімді көптеген інілеріме, аталас 
ағайындарға алғысымды білдіремін. 
Бабамыз Күреңбай сыншының аруағы 
азаматтардың бір ағайындай бірлесіп 
атқарып жатқан істерін қолдап, 

апарып, көрсеткен еді. Қазір 75 жас-
тамын, жол түскен сайын бабамның 
басына барып, зиярат етіп тұрамын», 
делінген.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне 
келсек, бұрынғы және кейінгі деректерді 
салыстыра отыра бір түйінге келу – 
тарихшылардың міндеті. Ал біздің 
мақсат Төртүйде атқарылған игі істен 
оқырманды хабардар ету болды. 

әрқашанда желеп-жебеп жүрсін. Зи-
ратты таспен қайта қалаған Бектас, 
Арғын, Ерсайын есімді азаматтарды 
бабамыздың аруағы қолдасын», деп 
жазылған. Ал тағы бір ұрпағы Тұрсынхан 
Хамитұлының жолдаған жазбасында 
«Атам Күреңбай Бекқұлұлы 1840 жылы 
Қызылтау бауырында дүниеге келіп, 
1896 жылы Шідертінің жағасында қазіргі 
Төртүй (бұрыңғы «Екібастұз» кеңшары) 
ауылы аумағында қайтыс болған. 

 «...Күреңбай – Бекқұлұлының бел 
баласы,

Ішінде туыстарының ең данасы.
Сабырлы, салқын ойлы, 

дәулетті адам,
Би болған, ақылға ие, ел панасы.
Көп дүние, ата даңқы, қошеметі,
Ағайын, елі сыйлас құрметті.
Күз күні, Шідертінің жағасында,
Ауырып, елу алтыда дүниеден ерте 

кетті» деген өлең жолдары сөзімнің 
дәлелі. 1952 жылы 7 жаста болғанымда 
әкем мені Күреңбай атамның зиратына 

Бұрынғы кейіпі Қазіргі кейіпі
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