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ҚАИЫРЫМДЫЛЫҚ -
САУАПТЫ 1CЕотісгің Павлодар өңірі кэшан 

оа әулпе-әмбпелер мен танымал 
тулғалароың мекені. Әсіресе, ел 
арасына мусылманлык,ты  
таратып келген қож а  тект і 
інііаняароың, аін ғуламаларының 
алар орны ерекше.

Жуырда Исабек Ишан атындағы қордың 
ұйымдастыруымен қалалық Есгай атындағы 
мәдениет сарайында «Кереку - Баян 
әуендері» атты қайырымдылық концерті 
болып өтті. Исабек Ишанды әспеттеу, 
журтшылыққа оның бойындағы Алладан 
берілген тектілігін, адамгершілігі мен 
имандылығын насихаттау мақсатындағы 
шараға аталған қордың басшылары мен 
өңіріміздің белгілі тулғалары қатысты. 
Кэйырымдылык, концертінен жиналған кдржы 
Исабек Ишан атаның кесенесін көтеруге 
жұмсалмақшы.

Шарада сез апған қор демеушілерінің 
бірі, С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан 
Арын «Исабек Ишан - тек біздің өңір емес, 
күллі казак, даласына дін таратқан, аса көрнекті 
қайраткер Оны келер урпаққа таныстыру 
мақсатында осындай келелі істердің 
уйымдастырылуы баршамызды қуантады»- 
деді.

Хазіреті Ишан туралы деректі фильм 
көрсетіліп, арқаның әуезді әндері көпшілік 
назарына ұсынылды. Өнегелі де өрелі, 
тиянақты уйымдастырылған шарадан жиналған 
кэуымның апған әсері мол.

Ж арк,ьін5ек АМАНТАЙ.

Исабек ишан
Арғы атасы асыл тек, 
М ураттан туған Исабек. 
К#т болып Қоныс те у іп т і. 
АҚҺвл-Жайышаға ken.

АҚҚудай ишан бабадан. 
Багдат ишан тараған. 
Назардай асыл атадан, 
Мұрат ишан нәр алған.

Нәсілі Саид Қо/ka еһен, 
Ліндарлығы мол екен. 
Сусындап бүгін біз Жүрміз, 
Рухани нұрдан төгілген.

Он т ө р т  ікаста ишан деп, 
Ліни атак алыпты. 
Касиетімен киелі, 
Баураған ол халыҚты.

Аарыған бойға киесі.
Бак болып Қонған еліне.
Бас иіп халҚы Құрметтеп, 
А тапты  оны «әулие».

Қылдыкөл ікатҚан тұрағы, 
Басынан сөнбес шырағы. 
Маңынан өткен Жамағат, 
Атының басын бұрады.

АҚкбл менен Жайылма, 
Әулиелі деп аталған. 
Қоныстанған Қалың ел, 
Исаекемнен бата алған.

АҚквлде салған мешітке. 
Атаның аты  берілді.
Аін мұсылман баласы,
Керегең кең керілді.

а ә м е т  ҚАРАШАШЕВА,
Павлодар қаласы.


