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МҰҒҰЛДАР ДЕГЕН – КІМДЕР? Біртуар

 ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЖЫМҰҚАНЫ

Биылғы жылы Қажымұқан 
Мұңайтпасұлының туғанына 150 жыл 
толып отыр. Қажымұқан Мұңайтпасұлы 
– қазақ халқының тарихындағы тұңғыш 
кәсіпқой балуан, күш атасы. Өз заманының 
тарланы, әрі кейінгі ұрпаққа, жастарға 
ерлігімен, қайсарлығымен үлгі. 

Балуанның азан шақырылып қойылған 
аты – Мұқан. Мұқан өзінің күрес өнеріндегі 
шеберлігінің арқасында бүкіл дүниежүзін 
аралап, жеңістерге жетіп, әр елде әртүрлі лақап 
аттарымен танымал болды. Солардың бірі – 
«Қара Мұстафа», «Мухинура» деген ерекше 
лақап аттары еді. Мұқан өзінің жеңістерінің, 
жетістіктерінің бірінде қажылыққа барған 
болатын. Міне осы кезден бастап, Мұқанды 
барлығы Қажымұқан деп атап кетті. 
Қажымұқан Мұңайтпасұлы 28 мемлекетте 
күреске түсіп, 56 медаль иеленген. Тіпті, 
екінші дүниежүзілік соғыс жылдары кезінде 
де балуан ел ішінде өз өнерін көрсетіп, 100 000 
сом қаржыға ұшақ жасатқан болатын.

Ол жат жерде намысын бермеген, 
жауырынын жерге тигізбеген, кеудесін жатқа 
таптатпаған, әділетсіздікке мойымаған нағыз 
балуан! Өр тұлғалы, еңсесі биік Қажымұқандай 
ер жүрек ерлеріміз көп болсын!

Гүлім ҚАЖЫТАЕВА,
Головацкий ауылы.

Бірлігіміз жарасқан

БЕРЕКЕ БАСТАУЫ – БІРЛІКТЕ

Патшалық Ресейдің кезінен басталып, 
Кеңестік жүйенің зұлмат жылдарында жалғасын 
тапқан жаппай күшпен депортациялаған 
басқа ұлт диаспораларына құшағын ашып, 
барын бөлісіп, қорған болған қазақ халқының 
дархандығы мен жомарттығына кәрі тарих куә. 
Сол себепті «Береке бастауы – бірлік, ел іші – 
тату тірлік» қағидасын ұстанған мемлекетіміз 
үшін ырысты ынтымақтың алар орны ерекше. 

«Жаркент жоғары гуманитарлық 
техникалық колледжінің», «Бастауыш білім 
беру» мамандығында білім алатын 101-
ші топ студенттері қазіргі заман талабына 
сай технологияларды пайдалана отырып, 
ZOOM платформасында «Достық – біздің 
тірегіміз» атты онлайн-тәрбие сағатын өткізді. 
Аталған шараны 1 курс студенттері Қазықан 
Назкен мен Бекен Мерей ұйымдастырды. 
Топ студенттері тәрбие сағатына белсене 
қатысып, түрлі диаспора өкілдері ортақ 
Отанымыздың көптеген диаспора тілдерінде 
өлең оқып, ән айтып, құттықтаулар жолдап 
іс-шараның көркін қыздырды. Онлайн-тәрбие 
сағатын жоспарлап, ұйымдастырып, өткізуде 
101-ші топ кураторы Нұрбекова Ақмарал 
Маметқазықызы мен директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Диханбаева Нұршат 
Қайратқызының алар орны ерекше. 

«1 курс студенттері болсақ та болашақ 
мамандығымыздың сан түрлі қырлары мен 
ерекшеліктеріне қанығып, өзімізді ұрпақ 
тәрбиесіне жауапты тұлға ретінде сезінуді 
бастап та кеттік. Осы мерекені пайдалана 
отырып, біз, 101 топ студенттері, колледждегі 
тәлім беріп жүрген ұстаздарымызға үлкен 
алғысымызды білдіреміз. Бірлігі жарасқан, 
егемендігі еңселі, мәңгілік ел бола берейік», – 
дейді онлайн-шараға қатысушылар. 

 Назкен ҚАЗЫҚАН,
Жаркент қаласы. 

Кең байтақ сахарада сағым қуып, 
сары түске боялып жатқан түркілердің 
Ұлы Даласында қаншама атаулардың 
мағынасы өз шегінде зерттелмей түпсіз 
терең тұңғиықтың тұйығында бұғылып 
жатқаны бәрімізге белгілі. Тіптен, сонау 
ерте заманнан ұмытылмай қалай аталса 
солай айтылып бізге жеткенімен қазіргі 
таңда, олардың мән-мағынасы жүз пайызға 
өзгеріп кеткеніне көз жеткіземіз. Алайда, 
әлі де сонау түркілік дәуірден сақталып 
қалған сөздер мен атаулардың, жер-су 
аттарының түпкі өзегіне үңіліп қарайтын 
болсақ, түбі бір түркі халықтарының 
бәріне ортақ түп негізі боларлық тамыры-
на жолығатынымыз байқалады. Бұл – заман 
көшіндегі жаңашылдықтың тыңнан түрен 
салған ұлы өзгерістерінің жаңа ғасырдағы 
бастамасы десек те, ол бастаманың 
өзеуреген өзегі сонау ерте дуірлердегі 
бабаларымыз түркілердің ортақ тарихи 
мұрасында жатқанына сенімдіміз. Сонымен, 
біздің зерттегелі отырған тақырыбымыз 
ортағасырдағы әлемді дүлей күштей 
жайпаған мұғұл тайпаларының атауына 
қатысты болмақ. Шынында қазіргі уақытқа 
дейін бір де бір тарихшы немесе ғалым 
Шыңғысханның түрік-қазақ екенін дәлелдеп 
жазса да, ешқайсысы да Шыңғыстың 
дүниежүзіне таратқан түркілік атауы Мұғұл 
сөзінің мән-мағынасын зерттемеген екен. 
Бұл – осы уақытқа дейін қара шапанның 
астында қара көміліп жатқан термин ретінде 
қалып бара жатқаны өкінішті еді. Хош делік, 
бірақ, әрбір сөздің бір мағынасы да мәнін 
білдіретін сүбелі негізге айналған тамыры 
да болу керек қой?! Ерте мен кеш пе әйтеуір 
бұл атаудың зерттелетіні ақиқат еді. Себебі, 
оның мағынасын білмей жатып, әлемде он-
дай халықтың бары мен олардың осындай 
атаумен әлемге танылғанын зерттеудің өзі 
түнісіксіз күйде қалар еді.

13 ғасыр әлем картасында үлкен өзгеріс 
әкелген тарихтың танымды тармағы болып 
қалғаны рас. Европа халқы әлі күнге дейін 
13 санынан қорқатынын ескерсек, олардың 
шыбын жанын шоқтай шыжғырған 13 
ғасырдағы Мұғұлдар кімдер еді? Дауылдай 
жер бетін жайпаған Шыңғысхан бастаған 
мұғұлдар сонау Қиыр Шығыстан европаның 
кіндік ортасы мен Африкаға дейін жаулап, 

өздерінің Дала заңына бағытталған темірдей 
тәртіптерін орнатты. Бір де бір ел мен мем-
лекет олардың қарсы алдына шығуға ша-
масы келмей, буыны ұстамаған қария жан-
дай қалтырап, дірілдеп еріксіз басын июге 
мәжбүр болды. Тіптен, мәжбүрледі десек те 
болады. Сонау жыл санауымыздың басынан 
бері қарай жан-жаққа шашылып жүрген және 
әртүрлі атаумен Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы, 
Түрік, Түргеш, Оғыз, Қыпшақ, Қимақ болып 
аталып келген түркілік тайпалар, ең соңында 
Мұғұл деген атаумен бір шаңырақтың асты-
на біріге отырып, дүниені дүр сілкіндіріп, 
осы атты барша түркі баласының атауына 
айналдырып кетті. Алғашқы рет бұл атаумен 
Алтай тауын мекен еткен тайпалар сонау 9 
ғасырда аталған екен. Бұл туралы Тибет пен 
Алтай түркілерінің арасындағы келісімшарт 
ретінде келісілген тасқа жазылған Тибеттік 
жазуда Мұғұлдар деген аттың алғаш 
кездескенін ғалымдар жазып жүр. Одан кейін 
Мұғұл атауы үнсіз өшіп барып, Шыңғысхан 
құрған алып империяның атауы болып бір-
ақ шықты. Әлемге танылған бұл атау – бізге 
естілмеген, білмеген термин ретінде тарих 
сахнасында осылайша пайда болды.

Хош, сонымен Мұғұл сөзінің мән-
мағынасын ашуға және оның не мақсатпен 
халықтардың ортақ аты болғанына назар 
аударып көрейік. Бізге ең алғаш керегі осы 
сөздің түбірі болған түп негізінің тамырына 
көз жүгіртейік. Ең алғаш «Мұғ» деген ата-
уды Орта Азияға ислам дінін тарата келген 
араб басқыншылары осындағы түркілік 
тайпалараға қолданған. Олар Қазақстанның 
оңтүстігі мен қазіргі Өзбекстан, Түрк-
менстан, Хорезм және барлық Мауе рен-
наһр өлкесіндегі халықтарды «Мұғтар» 
деп атаған. Арабтар алғаш Орта Азияны 
жаулап келген уақытта Мұғтардың жан-
кешті қарсылығына тап болып, олардан 
сан мәрте жеңіліп, сан мәрте қайта шауып, 
ірі қақтығыстарға барған болатын. Міне, 
мұғ деген халық осылайша арабтарға ең 
бірінші рет қатты қарсылық көрсеткен ел 
ретінде олардың жүрегін ұшырған-ды. 
Ортағасырлық ғұлама Ахмет Ясауидің інісі 
Сайф ад-Дин Орын Қойлақидың Қожалар 
мен Қарахандар шежіресін жазған «На-
сабнама» атты еңбегінде де Абд әл-Карім 
мен Ысқақ бабтың Тараз, Отырар, Ташкент 

өңірінің түркілерін жаулап келген кезіндегі 
соғыстары айтылады. Сол еңбекте де осы 
жаулашылықта дін таратушылар түркілік 
Мұғтар, Мұғ-Тарсалармен соғысты деп атап 
тұрып жазады. Яғни, сол кезеңде де Мұғ 
елінің болғаны, бірақ, олар әлемге жайылып 
кеткен Түркі деген атаудың ішіне сіңе оты-
рып, мұғ атауларының ұмытыла бастаған 
кезеңі еді. Ислам дінін насихаттаушылар 
үшін Мұғтар деген кәпірлерге саналды. 
Бірақ, осы уақытқа дейін бір де бір тарихшы 
«Неге ислам дінін таратушылар, бұларды 
мұғ деп атады? Ол не мағына береді, 
халықтың атауы ма, әлде, арабша атау ма?» 
деген сияқты сұрақтарға жауап іздеуді ой-
ламапты, өкінішті! Әйтпесе, олар тегіннен-
тегін мұғ деп атаушы ма еді?!

Негізінен мұғтардың арғы тарихы-
на көзжүгіртер болсақ, олардың тари-
хы сонау Сақ дәуіріне баратынына көз 
жеткіземіз. Сол бір біздің дәуірімізге дейінгі 
мыңжылдықтарда Орталық Азияның иесі 
атанған мұғтар – парсы патшалығымен 
көп соғысып, парсылармен көп араласып 
кеткен. Тіптен, парсы әскерінің құрамына 
Сақтармен бірге барып, сол жерді мекендеп 
те қалған. Грек тарихшысы Геродот оларды 
Мидияның ірі тайпаларының бірі деп атаған. 
Ал, Мидия патшалағы орталық Азиядан 
барған түркілік тайпалардың одағы екенін 
қазіргі ғалымдар дәлелдеп жүр. Негізінен, 
Мидия патшалығы б.з.б. 7 ғ-дың 70-ші жыл-
дарында пайда болған.

Астанасы Экбатана қаласы (қазіргі 
Хамадан маңында) болды. Мидияның 
алғашқы патшасы Қиақсар патшаның 
(шамамен б.з.б. 625 – 584) тұсында ол 
Көне Шығыстағы ұлы державалардың 
біріне айналды. Қиақсар қазіргі Иранның 
солтүстік жерінде әскери реформа жүргізіп, 
Әзербайжан сақтарымен бейбіт келісім 
жасап, сол дәуірдегі гүлденген Вавилон-
мен күш біріктіріп, б.з.б. 607 – 605 жылда-
ры Ассирияны талқандады, кейін Урарту 
мен Каппадокияны басып алды. Қиақсардың 
баласы әрі мұрагері Астиағ тұсында Мидия-
ны парсы патшасы Кир жаулап алып (б.з.б. 
553 – 550/49), Ахемен әулеті билеген парсы 
патшалығының құрамына қосты.

(Мұғ-мұғ ұлы, мог-могол, маг-магол сөздерінің түркілік мағынасы)
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Өткен жылы Президентіміз ХХ 
ғасыр дағы саяси қуғын-сүргін 
ұшыра ғандарды толық ақтау 
үшін мемлекеттік комиссиясын 
құрып, «саяси қуғын-сүргін және 
заңсыз қудалау құрбандарына 
қатысты тарихи әділдікті 
қалпына келтіру жұмысын 
аяқтауды» тапсырған болатын. 
Нәтижесінде, арнаулы комис-
сияны құрып, олардың бағыт-
бағдарын анықтап, ұйымдастыру 
жұмыстары жүргізілді. 
Ғалымдардың еркін жұмыс 
істеуі үшін кез-келген архивке 
кіруіне рұқсат алу мәселелері 
шешілді. Сонымен қатар, қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау бой-
ынша, ашаршылық, кәмпеске, 
жергілікті жерлерде көтеріліс 
ұйымдастырушылар және 1937-
38 жылдарға байланысты, тіпті, 
бертінгі 1944-45 жылдардағы 
Түркістан легионына қатысты 
да мәселелерін қамту ісі де 
жоспарланғаны белгілі. 

Сонымен қатар, ел өңірінің барлығында 
қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бой-
ынша арнайы топтар да құрылды. Об-
лыс әкімінің орынбасарлары басқаратын 
аталған жұмыс топтары Мемлекеттік 
комиссияның жұмысын жеңілдетуге, 
соларға көмектесуге бағытталған. Олардың 
басты міндеттері – архивтермен жұмыс 
істеу, құрбандардың тізімін анықтаумен ай-
налысу. Бүгінге дейін зерттеу жұмыстарына 
кедергі көп болды. Оның ең бастысы – 
құжаттардың құпиялылығы еді. Ендігі ке-
зекте ғалымдардың ұсынысымен деректі-
құжаттарды құпиясыздандыру қолға алы-
нуда. Комиссияның құрамында Ішкі істер 
министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
қызметі, Прокуратура мен Президент 
әкімшілігінің өкілдері және ғалымдар 
бар. Алдыңғы кезекте сараптама бой-
ынша, әсіресе Мемлекеттік архивтер, 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті архиві, Пре-
зидент әкімшілігінің архиві мен Ішкі істер 
министрлігі архивінде құпиясыздандыру 
жұмыстарының жоспары жасалып жатыр. 

Бірінші кезекте 1920 жылдардан ба-
стап 1950 жылдарға дейінгі аралық 
қарастырылған. Қуғын-сүргін құрбандарына 

ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ – ТІРІЛЕРДІҢ 
ПАРЫЗЫ

қатысты құжаттың көбі Ресейде екенін ерек-
ше атауға болады. Себебі, кезіндегі Біріккен 
мемлекеттік саяси әкімшілік те (ОГПУ), 
Ішкі істер халық комиссариаты (НКВД) да 
Мәскеудің қарамағында болды. Сондықтан 
да Ресей еске түседі. Қазір де құжат сол 
РФ Федералды қауіпсіздік қызметінің 
(ФСБ) архивтерінде сақтаулы. Дегенмен, 
одан басқа көршілес елдерден де елден 
қуғынға ұшырағандар туралы деректерді 
кездестіруге болады. 

Қуғын-сүргінге түскендер жайлы 
құжаттардың құпия ұсталуының бір себебі 
– ел арасында арандатушылық болмасын, 
ел арасы ірімесін деген ниет. Мұның әрине 
екі жағы да бар. Бірі, өткен тарихымыздың 
қаралы беттерін ұрпақтарымыз, кімнің 
ата-бабасы кім болғанын білсін, алдағы 
болашақта бәрімізге сабақ болсын деу. Себеп, 
егер біреуге жала жауып, қиянат жасадың 
ба, ол бәрібір ертең алдыңнан шығады. 
Ақиқат бәрібір ашылады. Хатқа түскен 
дүние ерте ме, кеш пе қайта жаңғырады. 
Ол тіпті, сүйекке дақ боп қалады. Сол үшін 
бүгіннен қиянат жасамауға, ертеңгі күні біз 
үшін ұрпағымыз ұялмайтын болуы тиіс. 
Сондықтан, «Бәрімізге де сабақ болсын!» 

– деген мақсатты көздегендіктен, архив 
құжаттарын ашыққа шығару қолға алыну-
да. Ал, жоғарыда айтқан себептерге бай-
ланысты, артында қалған ұрпақтары өзара 
ренжісіп қалған сәттер мысалдар да болған. 
Сондықтан құжаттардың жаппай болма-
са да, ішінара құпиялығы сақталуы дұрыс 
шешім тәрізді. 

Мемлекет басшысы «100 мыңға жуық 
азаматымыз қуғын-сүргінге ұшырап, соның 
20 мыңнан астамы атылды» деген деректі 
келтірді. Дегенмен, кейбір деректе 25 мыңнан 
астам адам атылды дейді. Өкінішті жайт сол, 
қуғын-сүргінге қатысты кітаптар жарыққа 
шыққанымен, бүгінде атылғандардың да 
толық тізімі жасалмаған. Кеңес үкіметі 
орнаған сәттен-ақ, жергілікті халықтың са-
насына әр жылдардағы ашаршылықтармен, 
1937-38 жылдардағы қуғын-сүргінмен, бір-
бірінің үстінен домалақ арыздардан елдің 
бойына, санасына үрей сіңірген. Өкінішке 
қарай, біз сол санасына қорқыныш сіңген, 
үрейден әлі арылмаған ұлттың ұрпағымыз. 
Сол үрей әлі күнге жалғасып, ұрпақтан-
ұрпаққа ұласып барады. Тіпті, зерттеуші 
мамандар, ашаршылық ұлттың психология-
сына да орасан әсер еткенін айтуда. Құлдық 

сана, бодандық сана деп жүргеніміз де сол 
үрейден туған. Ол – жасқаншақ болу. Ол – 
әрнәрседен қорқуды туғызады. 

Сол үшін де тарихымыздың қаралы 
жылдарын халыққа түсіндіріп, ел арасын-
да сол кездегі істеген әрекеті қылмыс емес 
екенін түсіндіріп, қуғын-сүргін көрген жан-
дар ақталуы керек. КСРО-ның саяси идеоло-
гиясын жасаушылар қазақстандағы ұлттық 
интеллигенцияға геноцид жасады. Тұтас 
халық демегенмен, ұлттың «қаймағын» 
элитасын жойып жіберуге тырысты. Бұл – 
ең үлкен қасірет. Ел болып осы қасіреттен, 
үрейден арылуы керек. Сондықтан да, 
тарихтың қаралы кезеңін қорықпай, ашып 
айтуымыз керек. 

Дүниенің қайсыбір елінің болмасын 
басын тұтас біріктіретін қуанышы мен 
қайғы-қасіреті. Қуанышта ел боп қуану, 
қайғыда халық болып қайғыру қоғамды 
қашанда тұтастыққа ұйытады. Мұндай 
күндер бізде мемлекеттік деңгейде На-
урызда – жыл басының келуімен қоғам 
бірлесіп, қуаныштың, көктем мерекесінің, 
ынтымақтың көріністері байқалады. 
Халқымыздың қуғын-сүргінге ұшыраған 
қайғысы да сондай. Өкініштісі сол, ұлт боп 
қайғырар қасіреттерді бастан өткерсек те, 
әлі де соны түсіне алмай жүрміз. Қарапайым 
мысал, еврейлер «Холокост» деп, бір күнде, 
бір сәтте әлемдегі барлық еврей жиылып 
қаралы күнді атап өтеді. Міне, мемлекет 
құрушы ұлттардың бірлік саясатында осын-
дай күндер бар. Қайғыда да, қуанышта да 
ұлтымызды біріктірер бір күн болса, ол осы 
31 мамыр күні болу керек. Сол себепті, 31 
мамыр қаралы күн, еске алу күні ретінде 
жарияланса, мемлекеттік Тудың бәрі төмен 
түсіріліп, белгіленген бір уақытта әлемдегі 
бар қазақ бір сәттік үнсіздік жариялап, сол 
тұрған жерінде тоқтап, қуғын-сүргіннен, 
ашаршылықтан құрбан болған жандарға 
тағзым жасаса, бұл күн еліміз үшін 
мағыналы да мәнді болар еді. 

Осындай қасіретті, зұлматты қайғыдан 
аман қалғанымызды түйсініп, түсіну үшін 
пандемиялық жағдайды ескере отырып, 
«Атамекен» тарихи-мәдени орталығы өз 
жұмыс кестесінде жоспарланған «Еске 
алу» күніне арналған дөңгелек үстел ша-
расын қаралы күнге арналған шағын кітап 
көрмесін алмастырып, көпшілік назарына 
онлайн түрде таныстырды. 

Алпамыс АБУ,
«Атамекен» тарихи-мәдени орталығы.

Жас мемлекеттің рәміздерін 
жасауға бүкіл Қазақстанның 
халқы ат салысты. Оған сол 
кезде жарияланған байқау куә. 
Мем лекеттік рәміздер эстети ка-
лық талаптармен бірге, тарихи, 
экономикалық, саяси мәні анық 
айшық талған шешімді табу қажет 
болатын.

Ту бейбіт кезде құрметпен 
сақталып, ол тек жауепкершілік 
кезінде шығарылып отырған. Ту-
дан айырылу – өліммен тең болған. 
Өткен заманда ұлы дана бабалары-
мыз Төле би, Әйтеке би Ордабасын-
да кездескеннен кейін Әбілхайыр хан 
үш жүздің басын қосып Бөгенбай 
батырға қазақтың туын ұстатқан.

Мемлекетті туымыздың авторы 
– еліміздің өнер қайраткері Шакен 
Ниязбеков.

Жалауды айқындайтын элемент-
тердің бірі – оның түсі. Көк түсті 
таңдалуы кездейсоқ емес, ол – 
адалдықтың, мінсіздіктің және 
сенімділіктің белгісі. Бірлікпен 
бірге көк түс барлық елдердің 
тыныштығы мен ырысын білдіретін 
бұлтсыз аспанды еске алады. Аспан-
дай ашық көк түс, қазақтардың 

ҚАСТЕРЛЕ ҚАЗАҚ, БАРЫҢДЫ

ЕРЛІК МӘҢГІ ЕСІМІЗДЕ
Дүниені дүр сілкіндірген кешегі соғыстың 

адамзат баласына алып келген азабы мен тозағын 
айтып тауысу да қиын. Соғыстың салдарынан мұз 
болып қатқан, аяз болып қалтыратқан жылдардағы 
көріністі тілге тиек етсек сыздамаайтын жүрек 
жоқ. Отанды қорғау жолында қанша боздақ ажал 
құшты, ал қаншасы жанын шүберекке түйіп жүріп 
тірі қайтқандарына «тәубә» десті. Бірақ, олардың 
жаны жаралы, көңілі қаралы емес деп қалай айта 
аламыз. 

Иә, соғыста миллиондаған адамдардың қаны 
төгілді, құрбан болды. Жеңістегі басты жетістік ортақ 
Отанымыз болған елдегі бүкіл халықтың ынтымағы, 
достық бауырластығы, әр бір азаматтың Отанға деген 
патриоттық сезімі еді. 

Осыдан 76 жыл бұрын болған сол Жеңістің 
қуанышы әлі де басылмады. Керісінше жыл өткен 
сайын жемісінің дәмін, тәттілігін сездіре түскендей. 
Біздің ауылдан да майданға аттанған талай ерлер 
жастықтың жалынды жылдарын ортақ Отанымыз 
үшін құрбан етті. Ер жетіп, есейдім деген шағында 
ел қорғау мақсатымен сұрапыл соғысқа аттанып, 
жаумен қиян-кесті шайқаста жан аямай күресе жүріп 
жарқын өмір үшін қасық қаны қалғанша арпалысты. 
Олар қанша қиындық көрсе де, қанына сіңген 
қайсарлығынан қайтпады.

Жеңіс мерекесі – бейбіт күннің бастауы. Жеңіс күні 
бейбітшілік сүйетін әрбір азаматтың қадірлі мерекесі. 
Жеңістің туын желбіреткен жасампаз жерлестеріміздің 
бүгінгі ұрпақтары енді тәуелсіздікті мәңгі сақтауға 
міндетті. Осы орайда жеңіс мерекесі қарсаңында 
Әулиеағаш орта мектебінің оқушылары қашықтықтан 
түрлі іс-шаралар өткізді. Жеңістің мерей тойына орай 
«Бейбіт күннің батырлары», «Жеңіске мың тағызым!», 
«Менің атам – майдангер», «Ешкім де, ешнәрсе 
де ұмытылмайды!», «Жеңіс туын желбіреткен», 
«Ауыл ардагерлеріне тағзым» тақырыбында тәрбие 
сағаттары, эссе байқаулар, бейнероликтр көрсетіліп, 
бейбіт күннің жарқын тағылымы оқушы жүрегінде 
жол тартты.

 
Г. НАРТБАЕВА,

 Әулиеағаш ауылы.

ұлттық түсі. Өйткені көшпенді 
қазақтар үшін табиғат, мекендеу 
ортасы ғана емес, сонымен қатар 
өмірінің ажырамас бөлігі болатын. 
«Көк» сөзі ежелгі түріктердің тілінен 
аударғанда «Шығыс» деген мағына 
білдіреді. Геральдистердің сөзіне 
сүйенетін болсақ, Қазақстан жер 
шарының шығысында орналасқан, 
ежелгі шығыс мәдениетінің қасиетті 
мекені.

Туымыздың ортасында шұғы-
лалы күн оның астында қалықта 
ұшқан қыран бейнеленген тік 
бұрышты көгілдір түсті мата. 
Сабының тұсында ұлттық өрнектік 
жолақ түрінде нақышталған. 
Күн бейнесі – шекарамыздың 
бұзылмайтындығын бейнелейді. 
Шексіз далада ұшқан қыран, ою-
өрнек – еліміздің ұлттық жиынтық 
белгісі. Күн, оның шұғылысы, қыран 
және ұлттық өнер бейнесі алтын 
түстес.

Бүгінгі Елтаңбаның иелері 
сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков 
пен Шот-Аман Уалихан. Мемле-
кеттік елтаңбаның негізіне шаңырақ 
алынған. Шаңырақ – әлемнің 
біртұтастығын, мемлекеттің баста-

уын, отбасы ошағын бейнелейді. Дөңгелек 
– шығыс халықтарының байырғы дүние та-
нымына етене жақын, өйткені бұл нысан өмір 
шексіздігінің белгісі. Шаңырақты айнала 
күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. 
Олар мамыржай шуақты өмір мен мейірім 
– шапағат жылылықтың белгісі. Оң жағы 
мен сол жағында аңыздардағы қанатты 
пырақтар бейнесі орналастырылып, жауға 
қарсы күресте арыстанның үрейсіздігін, 
өгіздің күші мен қуаттылығын, маралдың 
жылдамдылығын білдіреді. Тұлпардың ал-
тын қанаттары – астықтың, тоқшылықтың 
және материалдық ырыс-несібенің белгісі. 
Елтаңбаның ортасында бес бұрышты көлемді 
жұлдыз – біздің жүрегіміз бен құшағымыз 
барлық бес құрлық өкілдеріне ашық деген сөз.

Осы күнгі мемлекеттердің әрқай-
сысының өзінің ұлттық Әнұраны бар. 
Олардың бәрін «көру, есту, түсіну дегеніміз 
– табиғаттың ең тамаша сыйы», –  деген екен 
ұлы ғалым Альберт Энштейн. Қазақстан 
Республикасының Әнұраны да адамға зор 
рухани әсер ететін күш. Қазақтан Респу-
бликасы мемлекеттік әнұранының негізі 
– ол халық арасында кең тараған «Менің 
елім» атты патриоттық өлең. Әнұран – 
халық жүрегінің соғуы, армандардың 
тас-түйін қорытпасы. Әнұранның автор-
лары – Шәмші Қалдаяқов (әні), Жұмекен 
Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. 
Әнұран ресми рәміз ретінде, Қазақстанның 
болашағы мен өзінің болашағына сенетін 
қазақстандықтардың ортақ рухани 
қазынасына айналып кетті.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
Туы мен Мемелекеттік Елтаңбасының эта-
лондары Елбасының Резиденциясында 
сақталады.

Рәміздер – еліміздің бет-бейнесі, біз үшін 
биік, біз үшін қастерлі. Қазақстанның әрбір 
азаматы оларды құрметтей, қастерлей білуі 
қажет деп ойлаймын.

А.А. РАЕВ, 
«Жаркент мешіті» 
сәулет көркемөнер

музейінің меңгерушісі.
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Қайрат Әлімбек... Жыр-
құмар қауымға танымал 
есім... Ілгеріректе журфакта 
оқығандар оны жақсы біледі. 
Нағыз ақын еді ол. Шабыт 
қысып ширыққан шайырдың 
шынайы болмысы оның бүтін 
бітімінен, түр-сипатынан 
айқын көрініп тұратын. Адам 
баласына зияны жоқ. Тіпті 
шыбынға да залалы тимейтін. 
Тек ит жыны тырысып 
отырғанда сол шыбыныңның 
өзі келіп ұрынып жүрмесе бол-
ды... 

Қайрат дегеніміз – қара өлең. 
Сол қара өлеңнің әр жылдардағы 
үзіктері... Қайрат дегеніміз 
– «Тотияйын көкке қадалып 
қылған оқ шыңдар»... Қайрат 
дегеніміз – «Топталып маған 
күледі, бір қауым қарға, Күлсе 
күлсінші, соларды ұрғаным бар 
ма?»... Қайрат дегеніміз – «Басқа 
жанға өзіңді қайда қию, Баста-
лады сен кетсең, Аида, күю. 
Англияға ассаң да жетіп барам, 
Ай лав ю! – деп сосын, – Ай лав 
ю!». Қайрат дегеніміз – ЖенПИ-
дің жатақханасы... Қайрат 
дегеніміз... 

КазГУ-дің қалашығынан 
одан өткен адал, одан өткен 
ақкөңіл адамды табу қиынның 
қиыны еді. Көмек сұрап келген 
адамға қолындағы барын береді. 
Ешнәрсе сұрамағандарға да 
әйтеуір бірдеңе үлестіріп жүреді. 
Ақынның қолы ашық екенін 
білетін төменгі курстың балала-
ры кешке қарай «Қайрат аға, аю-
дай қорбаңдаған, Дәл келе ме, во-
енка формаң маған», – деп әскери 
сабаққа киетін киімін сұрап, 
қиылып кеп тұратын. 

Өзінің көңілі қандай кіршіксіз 
болса, өлеңдері де сондай таза 
болды. Жүрегімен жазды. Жа-
нымен жырлады. Жанарымен 
жеткізді. Ол күлгенде бүкіл 
әлемді шуаққа бөлеп, бүкпесіз 
күлетін. Қыстыгүні Қайрат 
көшеге шыққанда, шашынан 
будақ-будақ бу көтеріліп келе 
жататын. Сірә, ішкі әлемі мен 
сыртқы әлемі жиі арпалысқа 
түсетін болса керек. Ол үнемі қыз-
қыз қайнап жүретін қызуқанды 
жігіт еді. Бірақ қызуқандылығы 
мінезіне берілмеген, жер 
қозғалса, қозғалмайды. Бірақ сол 
бір жылдарда идеалына айналған 
көзілдірікті қызды көргенде 
қозғалмақ түгілі бір орында 
тұрмай, безек қағып кететін. Бұл 
бір көзілдіріктілер көзілдіріксіз, 
көзілдіріксіздер көзілдірікті бой-
жеткендерге қарап емініп жүрген 
есірік заман-ды... Сол көңіл-күйді 
Қайрат ақынның: 

Көрмек болып анықтап та-
машаны,

Көзілдірік тағыпсың, жара-
сады!

Қара көзің ерекше мөлдірейді 
Анық бәрі, ап-анық болашағы.

Мәдениет – жан әлемі
Мәдениет көріністерінде адамдық парасат, 
ақыл ой, ізгілік пен әдемілік заттандырылып, 
игіліктер дүниесі құралған. Сонымен бірге 
мәдениет адамды тұлға деңгейіне көтеретін 
негізгі құрал. Әл-Фараби айтқандай, адам – 
«хайуани мадани», яғни, адам мәдениетті жан.

Мәдениет адамнан табиғатты бөліп алады деген пікір қанша 
рет айтылса да адамның табиғи шығармашылықтың ең жоғары 
үлгісі екеніне күмән жоқ. И.Гердердің тілімен айтқанда, адам – 
табиғаттың бірінші азаттық алған пендесі.

«Мәдениет дегеніміз не?» деген сұраққа жауап беру үшін 
бұл сөздің этимологиясына, яғни осы күрделі ұғымды білдіретін 
сөздің шығу тегіне тоқталуды жөн көрдік. Қазақ тіліне бұл 
термин арабтың «маданият» – қала, қалалық деген сөзінен енген. 
Бұл ортағасырдағы мұсылман мәдениетінің өркендеу кезеңінде 
қалыптасқан түсінікпен байланысты. Мәдениетке берілген 
көптеген анықтамаларды альтернативтік (қарсы қоюшылық) 
деп атауға болады. Бұл жерде алдымен көзге түсетіні – мәдениет 
пен табиғатты «культура» мен «натураны» қарсы қоюшылық. 

Көне заманда «культура» деген ұғым «жерді өңдеу» деген 
мағынаны берген. Кейінірек, дәлірек айтқанда, Цицеронның 
еңбектерінде (б.э.д. 45 ж.) бұл сөздің мағынасы тереңдеп, 
«жанды жетілдіру» деген ұғымды білдірді. Уақыт өткен сайын 
еуропалық тілдерде мәдениет сөзі «білім беру», «даму», 
«қабілеттілік», «құрметтеу» сияқты мағыналарға ие бола 
бастады. 

Мәдениет адам жасаған әлем сияқты «екінші табиғат». 
Мәдениет адамдардың өмір сүрген ортасымен қарым-қатынасы. 
Қарым қатынас нәтижесінде қалып тасқан ерекше құбылыс. 
Мәдениет әр түрлі әлеуметтік құрылым, топтардың, жіктердің, 
ұлттардың, жеке адамдардың өмір сүруі жағдайына сәйкес 
болып қалыптасады. 

Мәдениет термині латын тілінен шыққан. Бастапқыда ол 
«топырақ өсіру, өсіру» дегенді білдіреді, бірақ одан әрі жалпы 
мәнге ие болды. Мәдениетті көптеген ғылым (археология, 
этнография, тарих, эстетика және т.б.) зерттейді және әрқайсысы 
оған өз анықтамасын береді. Әлемдік әдебиетте 500-ге дейін 
мәдениет анықтамасы кездейсоқ емес. Олардың бірі, ең жиі 
қоғамдық ғылымдарда кездеседі. Жалпы мағынада мәдениет 
ретінде ғалым қоғамтанушылар адам мен қоғамның қайта 
құру қызметінің барлық түрлерін, сондай-ақ оның нәтижелерін 
түсінеді. Мәдениет рухани құндылықтарды жүзеге асыру 
процесі ретінде адамзаттың тұрақты игеруге-шындықты қайта 
құруға деген мәңгілік ұмтылысын білдіреді және ол адамның 
маңызды күштерінің көрінісі ретінде оның Мәдениет субъектісі 
ретінде қалыптасуын, өзін-өзі бекітілуін көрсетеді.

Қоғамда адам тілегінен тыс мәдениет қалыптаспайды. 
Мәдениеттің дамуы қоғамды ілгері жылжытады. Мәдениетке 
бірден бір ой бөлген Абай Құнанбаев.

Сократ, Спенсер, Блинский, Чернышевский сияқты 
ойшылдар мәдениеттану жеке пән ретінде ХІХ ғасырдың соңғы 
ширегінде қалыптаса бастады, сондықтан да оны әлі де болса 
да буыны бекімеген жас ғылымдар саласына жатқызамыз. 
Мәдениеттану мәдениет туралы ғылым, сонымен қатар 
философиялық ілім, өйткені ол философияның басты саласы 
мәдениет философиясын қамтиды. 

Көне заманнан бастап ХІХ ғасырдың аяғына дейінгі 
мәдениеттанымдық ойдың дамуын ғылыми тұрғыдан қарастыра 
отырып, мынандай қысқаша қорытындылар жасауға болады. 
Еуропада кеңінен тараған мәдениет жөніндегі ұғым діни 
сипатта болды және ол мынандай қағидаларға келіп тірелді: 
мәдениетті ақыл – ойдың не табиғи сезімнің көмегі арқылы 
түсіну (энциклопедистер); мәдениетті – ішкі адамгершілік 
заңдарының көмегімен тану (Кант); мәдениетті-эстетикалық, 
көркемдік шығармашылық қызмет арқылы білу (Шеллинг); 
ең соңында мәдениетті-адамзаттың тегіне қатыстылығы 
және оның абсолюттік идея мен дүниежүзілік рухты жүзеге 
асырудың құралына айналғандығы (Гегель); адамзат мәдениеті 
үздіксіз дамып, өркендей отырып эволюция мен дамудың жалпы 
сандарына сөзсіз бағынады. 

Мәдениеттің әрбір жаңа деңгейі өркениеттің одан әрі дамуын 
сипаттайды, ал соңғысы мәдени қызметтің нысаны ретінде 
қоғамның рухани өрлеуі үшін қажетті жағдайлар жасайды. 
Өркениеттің өзара іс-қимылы қоғамдық ұдайы өндіріс және 
рухани мәдениет тәсілі ретінде бір-бірінен ажыратылмайды, ал 
олардың өзара іс-қимылының сипаты қоғамның даму бағытын 
(ілгерілеу, дағдарыс, құлдырау және т.б.) айқындайды. Бұл 
мәселелер қазіргі уақытта өркениетті дағдарыс жағдайында 
бола отырып, өзін-өзі сәйкестендіру негізінде өзінің әлеуметтік 
идеалын қалыптастырып, тауып, жүзеге асыруға тиіс. Ю.Солонин 
мен Е.Соколов былай дейді: «аталған екі мәдениет саласынан 
басқа, дербес және оның үшінші саласы – материалдық және 
рухани біріктірілмейтін, ал көркем шығармашылық процесінде 
өзара теңдестіріліп, ерекше рухани-материалдық бірлестікті 
– өнер туындысын қалыптастыра отырып, көркем мәдениет 
әлемін бөліп көрсетуге болады».

К.М. РАХИМГАЛИЕВА, 
«Жаркент мешіті» 
сәулет көркемөнер

музейінің қор сақтаушысы.

Келтірмесін жаныңа сөзім 
күдік,

Кейде білмен, өзімді өзім 
біліп.

Айналамды анықтап ала-
тұғын,

Керек боп жүр көңіліме 
көзілдірік, – деген өлеңі дәл 
бедерлейтін.

Мен оны алғаш көргенімде 
сидаңдау, тікірейген кірпі шашы 
өзіне керемет жарасатын көркем 
жігіт еді. Кейіннен жылдар өте 
келе шашы едәуір сиреп, оның 
есесіне ойы қалыңдап, жауыры-
ны жалпайып, өлеңі де, өзі де то-
лысып, қазақ поэзиясының нағыз 
Балуан Шолағына айналды. 

Әдетте, ақындардың бәрі 
бірдей журналистікке бейім 
бола бермейтін. Ал Қайраттың 
журналистік шеберлігінде мін 
жоқ-ты. Кез-келген дүниесін 
машинкаға бірден диктовка жа-
сайды. Сол диктовка жасаған 
мақаласының өзі он ойланып, 
тоғыз толғанып, қаламмен 
қағазға түсіргендей болып мінсіз 
түзілер еді. Ол ең өнімді жазатын 
журналистің бірі болды. 

Қайрат сері бірде өзінің ди-
плом жұмысын жазуға отырды. 
Қорғауға бар-жоғы бір-ақ күн 
қалып еді. Таңертең бесінші 
жатақхананың он-он бес кітап, 
төрт-бес орындық тұратын 
«қызыл мүйісіне» кірді де, кеш-
ке дейін қамалып отырып, ди-
пломын бітіріп бір-ақ шықты. 
Қара тер, қара жым... Оның 
есесіне жұмысы дайын. Маржан-
дай жазумен елу бет. Оны енді 
жатақхананың жанкешті қыздары 
бір жерден машинка тауып, 
түнімен басып береді. Таңертең – 
қорғау! Саған онға дейін жетекші 
мен рецензенттің пікірін алып 
үлгеру керек. Үлгереді оған да... 
Бір-ақ күннің ішінде диплом 
жұмысын жазып шығудан қиын 
ғой дейсің бе?! Қайрат ылғи да 
осылай экстремальды жағдайда 
жұмыс істеді.  

Қайраттың жүрген жерінің 
бәрі қызықты хикаяға толы 
еді. Бірде бесінші жатақханада 
керіліп-созылып ұйқыдан тұрып 
жаттық. 503-бөлме. Алдымен 
оянған Қайрат балконға шығып, 
қыламықтаған қарды көріп, 
«Аппақ қар, ақ қар, ақ мамық...» 
деп өлең өре бастады. Көзін 
бір-ашып, бір жұмып, манаурап 
жатқан Талғат Батырхан жалма-
жан орнынан атып тұрды. «Қар 
жауып тұр ма не?! Қар жауды 
дегенше, қан жауды десейші... 
Бүгінгі «Қайраттың» ойыны ойын 
болмайтын болды ғой...». Ту-
мысынан супержанкүйер Талғат 
қаралай күйініп, тау құлағандай 
күй кешіп жүрсе, Қайрат: «Мағ-
ғ-ған бәрі-бір!», – деп шиқылдап 
тұрып күледі.

– Осы футбол дегеніңді 
суқаным сүймейді, – дейді со-

сын. – Барсам болды, елдің 
бәрі: «Қайрат»... «Қайрат»... 
деп, жан-жақтан айқайлап, да-
усы жеткенше балағаттап, жер-
жебіріме жетеді. Қара есек-
ке теріс мінгізеді... Өйткен 
футболыңның... 

Тағы бірде Қайрат сері бізге 
«серіліктің бәрін қойып, ылғи 
сабақ оқып, бірыңғай өлең жа-
зам» деп уәде берді. Кез-келген 
ұғымға «қазақ-совет» дегенді 
қоспаса, сөздің дәмі кірмейтін 
кезең. Сол тұста жігіттер мұны 
әбден қалжыңға бұрып, екі сөздің 
біріне «қазақ-совет» дегенді 
тіркейтін де жүретін. Соған орай 
біздің Қайратымыз да қазақ-
совет ұланының үлгісіндегі әп-
әйбат бала болып қалыптасып 
келе жатқан-ды. Сабақ – кітап – 

өлең... Басқа жаққа бұрылмайды. 
«Жаса, Қайрат, жас Қайрат», – 
деп жігерлендіріп қойып, өзіміз 
қыдырыстап кетеміз.

Белгілі фантаст жазушы, 
ұлағатты ұстазымыз Абдул-Ха-
мид Мархабаевтың «Кәкен екі 
күнге жетті» деген шығармасы 
бар еді. Сол ағамыз айтқандай, 
ақ Қайроштың тәртіптің құлы 
болғанына екі күн емес, тура бір 
апта өтті. «Ұзағынан болсын!», – 
дейміз де тағы ұзап шығамыз. Бір 
күні жатаққа келсек, Қайратымыз 
көрінбейді. Төсегі ұқыпты 
жиналған. Тура солдаттың 
төсегіндей. Бірақ керуетінің 
үстіне бір парақ қағаз қалдырып 
кетіпті. Сол баяғы маржандай жа-
зуы... Бір шумақ өлең... 

Өмірден көрмесем де артық 
тепкі,
Бұл тірлік дей алмаймын жары-
тып та өтті.
Қысылам қазақ-совет Ары ал-
дында,
Дегенмен думан мені тартып 
кетті!..

Түн ортасына қарай 
жатақханаға қап-қап шабыт 
арқалап келді. Шыны керек, өзіміз 
де оқымысты Қайраттан әбден 
жалығып, нақ осындай көңілді 
Қайратты сағына бастағандай 
едік...

Кейін жастық шағымыздың 
берекелі бесігіне айналған «Жас 
алашта» бірге қызмет істедік. 
Кешке дейін атқаратын шаруаны 
түске дейін-ақ жапырып тастай-
тын. 

Қара өлеңнің Қайраты осыдан 
он бес жыл бұрын қара жолдың 
үстінде мерт болды. Әбден 
толысқан шағында ғарышқа 
аттанды. Кәдімгі Гүлнар қыз 
«Жоғарыда жұлдыздардың сьезі, 
Болып жатыр мен білсем...», 
– деп  жырлайтын қою аспан, 
зеңгір көк...

Арамызда аман-есен жүрсе, 
дәл осы күндері елу сегізге толар 
еді. Рухы биікте болсын Қайрат 
досымыздың! 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор.

ҚАРА ӨЛЕҢНІҢ ҚАЙРАТЫ
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Осы жерде Мекемтас Мырзахметовтың 
2001 жылы 10 наурызда облыстық «Ақ 
жол» газетінде жарық көрген «Тұранның 
ұлы қағаны» атты мақаласынан үзінді 
келтіре кеткен жөн сияқты: «Міне, осы 
құбылыстарды ескере отырып, біздің жыл 
санауымызға дейінгі VII ғасырда түрік 
тайпаларын біріктіріп, ұлы Тұран өлкесінде 
құрылған ұлы қағандық хақында сөз еткіміз 
келеді. Бұлар туралы тарихи жазба деректер 
көздері зороостризм дінінің қасиетті кітабы 
«Авестада» баяндалған. Тұранның ұлы 
қағаны Алып Ер Тоңа «Авестада» Афрасиаб 
атымен беріліп отырады. («Авеста». Тегераң 
1991,1- 2 том) Евроцентристік танымдағы 
ғалымдар скиф, сақ деген халықтарды түркі 
жұртына қимай, ол парсы тектес деген ойды 
насихаттаумен келеді. Мақұл осылай-ақ 
болсын дейін десек, парсы жұрты табынып 
келген зороостризм дінінің қасиетті кітабы 
«Авеста» өздері Афрасиаб деп атаған 
Алып Ер Тоңаны парсыларға қарсы жау 
ретінде көрсетіп отырады. Тіпті ұлы ақын 
Фирдоусидің «ІІІаһнамасында» да Афрасиаб 

МҰҒҰЛДАР ДЕГЕН – КІМДЕР?
(Мұғ-мұғ ұлы, мог-могол, маг-магол сөздерінің түркілік мағынасы)

шықты. Себебі, гректер сиқыршылықпен, 
дуа жасаумен айналысқан Мұғ тайпаларын өз 
тілдеріне ыңғайлап Магтар деп атап кеткен-ді. 
Осы Мұғ-Маг тайпалары Заратуштра бастаған 
діни жолды ұстана отырып, оны бүкіл парсы 
жеріне таратты. Ол жерден әлемнің барлық 
жеріне тарады. Әбу Райхан әл-Бируни өзінің 
«Индия» атты еңбегінде: «Ежелгі уақытта 
Хорасан, Фарс, Ирак, Мосул және Сирия 
шекарасына дейін будда дінін ұстанған. Кейін 
Заратуштра Әзірбайжаннан шыққан соң оның 
ілімі Парсы патшасы Гуштаспаға ұнады. 
Оның ұлы Исфандийад бұл ілімді Шығыс 
пен батыс елдерінде күшпен және бейбіт 
жолмен тарата бастады. Ол Қытайдан Ар-Рум 
шекарасына дейін от храмдарын тұрғызды. 
Оны Таратушылар магтар (мұғтар) деп 
аталды» дейді. (Москва «Ладомир» 1995 ж. 66 
бет). Бирунидің айтуы бойынша Заратуштра 
Ескендір Зұлқарнайыннан 258 жыл бұрын 
өмір сүрген екен. Сонда шамамен б.д.д 
600 жылдарға келеді. Бұл кезең Мекемтас 
ағамыз айтқандай Афрасиабтың заманы еді. 
Сол тұста мұғ тайпасының ақсүйек тобынан 
шыққан ол өз дінін дүниеге әкеліп, тарата 
бастайды. Аталған деректерге қарап отырып, 
Заратуштра көне түркі халықтарының 
тұңғыш пайғамбары екеніне және мұғ 
атауының да ежелгі түркі тайпаларының 
атауы болғанына көз жеткіземіз. Осы жерде 
Хамза Көктәнді ағамыздың Шыңғысхан 
туралы жазған ғылыми-зерттеу кітабынан 
қызықты деректі ұсынғым келіп тұр.  Ол 
кісі өзінің 1-кітабы, Алматы «Қасиет» 
баспасынан 2020 жылы шыққан «Алтын 
төркін» деп аталатын еңбегінің 252 бетінде: 
«Көптеген ықтимал қисынды ойларды 
салыстырып қарағанда Афрасиаб есімі, оның 
даңқы Шыңғысханға өте танымал болған. 
Бірақ, Шыңғысхан Афрасиаб жатқан жерге 
қарағанда Заратуштра пайғамбар жерленген 
жерді, ежелгі арилықтардың киелі мекенін 
асқан құштарлықпен, табандылықпен іздеген. 
Ең соңында Спитама-Заратуштра пайғамбар 
осы жерде жерленген деген жобамен қазіргі 
Зеңгі баба тұрған жерге алғаш рет белгі 
тұрғызған» деп, мұғұлдардан шыққан 
Заратуштра пайғамбарды Шыңғысхан 
өзінің арғы бабасы ретінде қатты іздегенін 
жазады. Және де Заратуштра пайғамбардың 
дінін ұстайтын мұғұлдар туралы осы 
еңбектің 253 бетінде: «Зороастризм дінінің 
бір тармағын ұстанатын монғолдар өте 
қасиетті мекен ретінде Заратуштра қабірін 
асқан құштар махаббатпен іздеді» деп 
тұжырым жасайды. Ал, ғалым археолог 
Уахит Шалекенов ағамыз өзінің «Орталық 
Азиядағы Ариилердің өркениеті» деген 
еңбегінде: «Қазіргі ғалымдардың көпшілігі 
«Авестаны» б.з.б. ІІ мыңжылдықтың бірінші 
жартысында Орталық Азияда не Солтүстік-
батыс Ауғаныстан мен Солтүстік-шығыс 
Иранға көрші аймақтардың бірінде пайда 
болды деп есептеп келген. Қазіргі археологтар 
бұл пікірді анықтап, ариилықтардың өмірін 
сәулелендіретін «Авеста» Орталық Азияда, 
нақтырақ Хорезм жерінде жазылған деген 
пікірді С.П. Толстов өткен ғасырдың 40 
жылдарында жазған болатын. Ғұламаның 
осы пікірін қуаттайтын археологиялық 
жәдігерлер кең көлемде Қазақстаннан 
табылып жатыр. Осы деректерге қарағанда, 
ариилердің пайда болған орталығы Алдыңғы 
Азия емес, Орталық Азия» (Алматы «Қазақ 
университеті» 2011. 7 бет) деген ойында да 
Авестаның Орталық Азияда жазылғанын 
айтады. Және тағы да осы кітаптың 9 бетінде: 
«Парсылардан шыққан ғұламалар түрік тілін 
жақсы білсе, түрік ғұламалары да сондай 
парсыша жазған, сөйлеген. Сондықтан, бізге 
жеткен «Авеста» кітабы ертедегі түркі тілінен 
парсы тіліне көшірілген болуы да мүмкін» 
дейді. Біз мұны не үшін айтып отырмыз, 

ондайғы ойымыз осы «Авеста» кітабын 
жазған мұғ тайпалары, солардың ақсүйек 
тобынан шыққан Спитама-Заратуштра еді. 
Тағы да осы еңбектің 21-22 беттерінде: «Бірақ 
бәрінен қызығы Герцфельдтың пікірі, ол 
Эранвез бен Тұран – бір мемлекет, Түркістанда 
жайласқан, бұл жерде Иранға көшіп кетуден 
бұрын мидиялықтар мен парсылар өмір 
сүрген. Бұл ежелгі замандарда жер жанаты 
болып, кейіннен ауа райы өзгерген және 
табиғаттың 22 осы құбылысы елдердің ұлы 
қоныс аударуына, көшіп кетуіне себеп болған. 
Эранвез солайша ариилер мемлекетінен 
Тұран мемлекетіне айналған деген дәйектеме 
ұсынады. Шындығында Авестада Тұран атауы 
кездеседі. Сонымен бірге ариилықтар осы 
өңірден өздерімен төтем-тәңірлерді Европаға 
алып келіп, кейіннен грек мифологиясының 
тұтас дастандарын тудырады...» дейді. 
Міне, мұғ тайпаларының да арииліктермен 
және мидиялықтармен бірге Түркістаннан 
Персияға көшіп кеткенінің айғағы. 

Сонымен, «Мұғ» деген тайпаның 
бар екенін, олардың ежелден жасап келе 
жатқанын біршама айттық. Енді, «Мұғ» 
сөзінінің мағынасы қандай болғанына ой 
жүгіртіп, тағы басқа да деректерді алға 
тартайық. ІХ ғасырдың аяқ жағында Қазақ 
жері мен Орталық Азияны жаулап алған орыс 
империясымен бірге батыстың ғалымдары 
да біздің өңірге аяқ басып, олар үшін қызық 
болған көптеген деректерді зерттеп, біздің 
тарихи дүниелерімізді біршама жинақтады. 
Сол дәуірдің ұлы ойшылдары Бичурин, 
Бартольд, Каллаур, Панков, Диваев, 
Жетпісбаев секілді әуесқой зерттеушілері 
өздерінің жинақтаған ғылыми деректерін 
«Түркістан археология әуесқойлар үйірмесі» 
атты кружок құрып, сонда үнемі жариялап 
отырды. Олардың жинаған дүниелеріне қарап 
отырсақ қазіргі Өзбекстан мен Тәжікстан 
жерінде осы «мұғ» атауына байланысты 
көптеген деректер айтылады. Шынында да 
Тәжікстандағы «Мұғ» тауы, Өзбекстандағы 
«Мұғ-кепе», «Мұғкент», «Мұғ қорған», 
Қазақстандағы «Мұғалжар» тауы деп аталатын 
жер-су атаулары тегіннен айтылмаса керек-
ті. Сол Түркістан әуесқойлар үйірмесінің 
мүшесі Жетпісбаевтың 1900 жылы Ташкент 
қаласында жариялаған «Слово «Муг», 
курганы и каменная баба» атты мақаласына 
көз жүгіртейік:

«1899 жылы 9 қарашада өткен 
археология әуесқойлары Түркістан үйірмесі 
мүшелерінің жалпы жиналысы отырысының 
№ 4 хаттамасында үйірме мүшесі Г.Брянов 
өзінің "Ферғана облысындағы ежелгі Касан 
қаласының іздері туралы" мақаласында 
"Муг-Курган" бекінісінің қирандыларын еске 
алады. Оның айтуынша, Касанның солтүстік 
жағында бір-екі миль қашықтықта, Алабұқа 
ауылына барар жолда, Касанның үстінен 
едәуір көтерілген төбелі жерде "Мұғ Қорған" 
шағын бекінісінің қирандылары айқын 
көрінеді екен. Ол туралы "Мұғ атауынан 
басқа, жақын ауылдарда ешқандай аңыз 
сақталмаған, тіпті, ол ауылдарда "Муг" 
сөзінің не екенін білмейді, ұмытып кеткен. 
«Бұл кез-келген халықты, болмаса бір адамды 
немесе жеке бір затты білдіретін атау ма?» 
деген ой туғызады. Сонымен қатар, Г.Брянов 
1898 жылғы Археология әуесқойларының 
Түркістан үйірмесінің хаттамаларына 
енгізілген Г.Граменицкий мен Г.Андреевтің 
мақаласына сілтеме жасайды. Онда да 
"Муг" сөздері айтылған. Былайша айтқанда 
Түркістан жерлерінде бір кезеңдерде 
"Муг"деп аталатын адамдар осында өмір 
сүргендей. Содан кейін, көне қала "Касане" 
туралы мәліметтерде №4 хаттамада, 
мұсылман транскрипциясында, түркі тілінде 
және "Азряти-Ша-Джарир" кітабынан 
алынған тұтқындар туралы әңгіме болады. 

Алдымен араб тілінде жазылған, содан кейін 
парсы тіліне аударылған және соңында түркі 
тіліне аударылған сол деректерде тағы да 
бірнеше жерде "Мұғ" сөзі айтылады. Бірақ 
мұнда Мұғ туралы 1700 адамнан тұратын Ша-
Джерирдің ұлы Мұхаммедтің басшылығымен, 
хижраның 34-ші жылы Медина қаласынан 
халифа Осман жаулап алған халық ретінде 
айтылады. Бұл Экспедиция "Мұғ - Карван-
Бест "(бұл халықтың бір түрі болса керек) 
шайқасында" Музге " деген жерде жеңіліске 
ұшырап, жауынгерлерінің көп бөлігін 
мәйіттермен тастап, Мединаға оралады. Содан 
кейін Халифа Али, хижраның 39-шы жылы, 
қайтадан Абдулла-Амирдің басшылығымен 
8000 адамнан тұратын екінші экспедицияны 
жабдықтап, жібереді. Ол Мұғтарды жаулап 
алып, осы аймақты басқаруға Халифа 
тағайындаған Ша-Джерирдің бір адамы 
келгенге дейін Түркістан аймағын біраз уақыт 
басқарып тұрды. Бір сөзбен айтқанда, осы 
үзінділерден "Мұғтың" белгілі кезеңде 
Орта Азияда үстемдік еткен халық 
болғанын көруге болады. Қырғыздар 
(Қазақтар деп түсініңіз) Орталық Азияның 
барлық кеңістігіне таралған осындай барлық 
қорғандарды "Мұғтың үйі" деп атайды, 
бұл "Мұғтардың тұрғын үйлері" дегенді 
білдіреді»...

Міне, біз мақаламыздың басында айтып 
кеткен арабтардың жаулау барысында ең 
алғаш кезіккен және арабтарды ойсырата 
жеңген түркілік тайпалар осы Мұғтар болатын. 
Жетпісбаевтың жоғарыдағы мақаласында 
нақты әрі анық айтылған. Бір кездері Орта 
Азияда құдіреті күшті Мұғ тайпалары 
болғаны айдан-анық еді. Әсіресе, осы мұғ, маг 
тайпалары туралы деректі тегі түркілік Бұлғар 
тарихшыларының 30 мың жылдық тарихы 
жазылған деректен іздеп таптық. Бұл тарихи 
деректе Маг, Мұғ сөздерінің нақты мағынасы 
айтылады және оның түркілердің ерте 
замандардағы атауының бірі екенін дәлелдеп 
береді. Бұл – біз үшін таптырмас ғылыми 
жаңалық болғаны рас. Енді біраз деректерді 
аталған Бұлғар деректерімен сөйлетейік. 
Тіптен, «Мұғұл» деген атауға орыс халқы да 
жармасып, оны өздерінің түпкі ежелгі атауы 
ретінде де қабылдап, оны ғалымдары өз 
еңбектерінде жазып жатыр. Ол деректерді де 
келтіретін боламыз.

Сонымен, Бұлғарияның түпкі тарихын 
шежірелеп жазған, ортағасырлық ғалым 
Бахши Иманның 3 томдық «Джагфар тарихы» 
атты еңбегінде талай түркі халықтарының 
тарихы тереңнен қозғалып, көптеген тарихи 
негіздердің беті ашылады. Біз осы еңбекті 
зерттеп, зерделей отырып, «мұғ» деген 
сөздің түп-төркінін осы деректен таптық. 
Негізі барлық түркілердің ортақ тотеміне 
айналып кеткен Бөрі кейпі, Бұлғарлардың да 
негізгі түбі саналады. Джагфар тарихында: 
«"Булгар" - "қасқырдың басы (булг, бург)" 
- иделиттердің туы деп аталды, онда 
қасқырдың басы бейнеленген. Ежелгі Болгар 
тіліндегі "булг" сөзі "қара" және "қасқыр" 
дегенді білдіретіндіктен, булгарды" қасқыр" 
және"қара бас"деп те атады» деп нақтылай 
түседі. (Оренбург. 2-том Редакция вестника 
«Болгар иле», 1994. 1997. 62 бет). Міне, қарап 
отырсаңыздар, барлық түркі баласы өзінің 
шығу төркінін Бөрімен байланыстырады. 
Мұны айтып отырғанымыз, біздің негізгі 
зерттеп келе жатқан түп төркініміз де осы 
Бөріге тірелгелі тұр. Себебі, түркілердің түп 
тарихын жазып қалдырған да, талдап мән-
мағынасын ашып берген де Бұлғарлардың 
көне тарихы еді. Жоғарыдағы аталған деректе 
тағы да өздерінің шығу тарихына қатысты бір 
аңызды келтіреді. Онда: «Басқа мифте басты 
кейіпкер - алпауыт Қасқыр. Бірде Жаулар 
бір Болгар руын жойып, оның соңғы өкілін 
- биінің (көсемнің) кішкентай ұлын өлтіргісі 
келгенде, алпауыт Маг-Қасқыр бұған жол 
бермеді. Ол баланың жараланған анасына 
күш берді, ол баласын үлкен қазандыққа 
отырғызып, қазанды өзенге лақтыра алды. 
Өзен баласы бар қазанды үлкен және 
өтпейтін батпаққа әкелді. Содан кейін алып 
Қасқыр Самара дақылының рухын бұғыға 
айналдырып, батпақтан өзенге өтіп, баланы 
қасқырдың орына (ініне) апарды. Қасқыр 
баланы тамақтандырып, кейін ол «ұлы Маг», 
«мұғ ұлы», яғни, (Қасқырдың ұлы) деп аталып 
кетті» дейді. Біз «мұғ» сөзінің мағынасына 
енді көзіміз жетті, Мұғ – Қасқыр, бөрі, барыс 
деген мағынаны беретін сөз болып шықты. 
Бабаларымыздың көнеден ұмытылып жеткен 
сөзі екенін аңғардық. Бұл туралы қазақтың 
ұлы ғалымы Әлкей Марғұлан не дейді 
екен, оқып көрейік. Ол кісі өзінің «Қазақ 
халқының эпикалық жырлары, мифтері, 
ертегілері, аңыз әңгімелері» атты докторлық 
дисертациясында: «Ескі замандағы наным 
бойынша бөрі ерліктің, батырлықтың, 
күштіліктің белгісін білдіреді...... «Маңғыс», 
«адай», «ноғай» деген сөздер бір кездері 
«Бөрі» мағынасында жұмсалып, алып ерді 
ардақтап айтатын лаһап сияқты болған. 
Ерте замандағы «құс бөрі», «маңғыс», не 
бергі кездегі «ит құс» деген сөздер «көктің, 
биіктің құсы» деген мағынадан туған. 
«Маң», «шың», «бөрі», «таң» деп ерте кезде 
«көк», «аспан», «биік шың» мағынасында 
жұмсалған» (Ә.Марғұлан шығармалары, 
3-том, «Алатау» баспа-полиграфиялық 

парсы жұртының жауы ретінде суреттеледі 
емес пе? Ал скифтер, сақтар индоевропалық 
тілде сөйлеген болса, солар жайлаған жерді 
уысында ұстап, қағандық билігін жүргізіп 
отырған Алып Ер Тоңа түрік тілінде неге 
сөйлейді?... Иранды тізе бүктіріп, өз билігінде 
ұстаған Алып Ер Тоңа қағанға тәуелді 
Иран шаһы Кейқысрау оны аса мәртебелі 
қонақ ретінде сарайына шақырып, қағанды 
опасыздықпен асына у қосып беріп, б.з.д. 626 
жылы мерт етеді».

Сонда деймін-ау, сол иранға кеткен мұғ 
тайпаларын бір кездері Афрасиаб қаған 
да басқарып барғаны ғой?! Тағы да осы 
мақаласында Мекемтас ағамыз: «Алып Ер 
Тоңаның азан шақырып қойған аты Мадай 
екендігін де біліп отырмыз. Ал, Алып Ер 
Тоңа оның халық атап кеткен мадақ аты екен. 
«Алып» деген сөз бүкіл түрік халықтарына 
ортақ мағынада айтылатын өте күшті батыр, 
қолбасшы баһадүр деген мағынаны береді 
екен» дейді. Тіптен, Мидия мемлекетінің 
бір кездері Мадаи, Мадая деп те аталғанын 
білеміз. Мұның барлығы Парсы тағына 
отырған Афрасиабтың шын атымен Мадай 
аталып кетуі де мүмкін екенін жай ұқсастық 
деп ойламаймыз. Және де Парсылардың 
қасиетті кітабы саналған «Авеста» да 
парсылардікі емес, маг тайпасынан шыққан 
Спитама-Заратуштра жазғанын екінің бірі 
біле ме екен? Бұл туралы ортағасырлық ғалым 
Әбу Райхан әл-Бируни өзінің «Памятники 
минувщих поколений» атты еңбегінде былай 
дейді: «Заратуштра Сефид-тұманның ұлы, 
Азербайжандық. Ол патша Менучихрдің 
ұрпақтарынан шыққан және магтардың асыл 
отбасыларының мүшелеріне, олардың 
ақсүйектер тобына жататын. Заратуштра 
өзімен бірге Авеста деп аталатын кітапты 
алып келді. Ол барлық басқа халықтардың 
тілдерінен өзгеше тілде жазылған және 
ерекше түрде құрылған...» (Перевод 
М.А.Салье. Ташкент-1957 ж. Академии Наук 
Узбекской ССР. 205 бет.). Міне, Заратуштра 
пайғамбардың Маг тайпасынан екендігі және 
ақсүйектер тобына жататыны нақты айтылған. 
Және әкесі Сефид-тұманның есімі де түрікше 
екені, сонымен қатар, оның ақсүйектік Тұман 
деген лауазымы да түркілердің Тархан секілді 
атақтарының бірі болғанын бәріміз білеміз.  

Ал, осы Мидия патшалығын құрған 
тайпаларды Гректің тарихшысы Геродот 
өзінің «Скифия» (Киев, Фирма «Довира» 
1992 ж)  атты еңбегінде Магтар, маг 
тайпалары деп атап және олардың Шығыс 
Азия мен Әзірбайжанның оңтүстік өлкесінен 
келгенін жазады. Ол магтардың жадылау, 
сиқырлау өнеріне таң қала отырып, бұларды 
сиқыршылар деп те жазған екен. Шын 
мәнісінде біздің бабаларымыз түркілер 
де сиқырлау өнерін мықты игергенін 
ортағасырлық көптеген тарихшылар жазып 
кеткен. Саидмурод Бобомуллоев пен Насрулло 
Убайдуллоевтың «Таджики в исторических 
источниках и трудах исследователей» атты 
еңбегінде: «Геродоттың айтуы бойынша 
Мидия тайпаларының бірі магтар болған. 
Олар өздерінің рулық ұйымын сақтай отырып, 
Ахеменидтердің қол астында діни топ, әр түрлі 
салт-жоралар мен қарғыстар жасаған кәсіби 
діни қызметкерлер болды. Магтардың негізгі 
құрбандық жануарларының бірі жылқы 
болды» (Душанбе, 2018 ж, «Дониш» 21 бет) 
деп жазады. Осы бір Геродоттың жазбасынан 
аңғарсақ сол кезеңдерде Түркілерден басқа 
ешкім жылқыны құрбандыққа шалмайтыны 
және жылқы ғана түркілердің негізгі асы да 
малы да болғанын байқауға болады. Сонымен 
қатар, Мидия патшасының есімі де нағыз түркі 
есімі екенін (Қиақсар, Астиағ) аңғарамыз. 
Олардың сиқырлау, жадылау өнерінен және 
Мұғ деген сөзді Маг деп атаған сөзінен 
кейіннен орыстардағы маг, магия сөзі келіп 
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беттер) деп, қазақтағы қасқырдың атауын 
тура айтудан қашатынын меңзейді, сонымен 
қатар, оның түркі тілінде көптеген мағынаға 
ие екенін айтады. Яғни, «мұғ» атауы да бір 
кездері қасқыр, бөрі атауының бір баламасы 
болып, халқымыз оны тура атаудан қашуы 
себепті ұмытылғанға көз жеткіземіз. Және 
осы жерде айта кететін тағы бір нәрсе, 
ол ғұлама ғалым Ә.Марғұланның айтып 
отырған «Маң» сөзі туралы болмақ. Егер 
«Маң» сөзі де бөрінің баламасы болса, 
онда қазіргі «Маңғышылақ, Маңқыстау» 
деген атаулардың да бір кездердегі «Мұғ 
қышлақ, Мұғ қыстау» деген терминнің 
баламасы болып шығатынын байқау да 
қиын емес. Яғни, «Бөрілер қыстауы, бөрілер 
қышлағы» деген мәнге ие болып шығады. 
Сонымен қатар, Мұғқыстауға жақын Ақтөбе 
облысында орналасқан Мұғалжар деген 
таудың бары белгілі және күні бүгінге 
дейін ол тау солай аталып келеді. Бұл да 
«Бөрілердің жары, тауы» деген мағына 
беретінін енді ұғынғандаймыз. Бұл жерде 
айтпағымыз таза мағынадағы «Бөрі» емес, 
сол атауды иемденген халықтардың қонысы, 
қыстауы деген сөз болғанын жеткізу ғана. 
Яғни, «Мұғұлдар» мекені деген сөз. 

Ал, бұл атауды бүкіл әлемге таратып, алып 
шыққан тек Шыңғысхан еді. Яғни, Шыңғысхан 
өзінің құрған ұлы империясын «Мұғұлдар» 
деп атады. Ондағысы сонау ескі замандарда 
ұмытылып кеткен бабаларымыздың атауын 
қайта көтеріп, «Мұғ ұлдары, мұғұлдар, Бөрі 
ұлдары» деген нағыз шынайы да адам жанына, 
әсіресе барша түркі баласына рух беретін 
атауды қалыптастырғаны болатын. Шынында 
да Шыңғыстың қалың әскері бөрідей 
талап, жайпап әлемді жаулағаны тарихтың 
алтын сахнасында өшпестей із болып 
қалды. Ортағасырлық арабтың, парсының 
көптеген тарихшылары да Шыңғысхан 
туралы жазғанда Мұғұлдарды бөріге теңеп, 
олардың қайтпас-қайсар батырлығын таң қала 
жырлаған-ды. Мұның барлығы да тегіннен-
тегін емес екенін енді байқап тұрмыз. Тіптен, 
ежелгі түркілерде Бөрі сөзінің көп атауы 
болғанын аңғарамыз. «Джагфар тарихы» 
2-томында оның барлық атауын талдап береді: 
«Бөрі - бұл айдың алпысы, аң аулауда, әскери 
сәттілікте, жеңісте, даңқта қуат береді. Ол - 
болгар халқының қамқоршысы. Ол қасқыр 
мен барыстың келбетін қабылдаған. Кейде 
бір көзді бейнеленген. Бұл алыптың басқа да 
болгарша (түрікше) атаулары - Чин (Хин), Хон, 
Синдиу, Сянби, Барыс, Барын (әскери және 
патша даңқы), Маг, Муг (Мак, Мэк), Мамиль 
(Мамли), Айчин (Афшин), Кур (Гур), Айбори, 
Булг (қара), Селытчи (балқытушы) және т.б.» 
дей отырып: «Болгарлардың тотемі – Қасқыр, 
Бөрі, Маг, Муг» деп жалғастырады. Тіптен, аң 
патшасы Арыстанның өзі осы Ұлы Маг деген 
сөзден шыққанын айтады. «Тұмар ретінде 
қасқыр терісінен жасалған бас киімдер - " 
бөрік "("бөре" - "Қасқыр"). Бір қызығы, 
булгарлар бастапқыда итті "эмек" немесе 
"оймек" (үй маг) - "үй қасқыр" деп атаған, ал 
Арыстан - "ұлуг маг" «Льваг» ("үлкен қасқыр") 
деп аталды» деген деректерге сенбеуге 
амалымыз жоқ (Джагфар тарихы 2-том. 
Оренбург. Ответственные редакторы Ф. Г.-Х. 
НУРУТДИНОВ и Р. Ш. ШАРИПОВ 68 бет). 
Тіптен осы «Мұғұлы», яғни, «Бөрі ұлдары» 
атанған тайпалардың атауы Ежелгі Үндістанға 
да жетіп, онда ол орманда өскен Бөрінің ұлы 
Мауглиге айналып, аңыз болып кеткеніне де 
осы дерек куәлік етеді. «Джагфар тарихы» 
2-томының 46-47 беттерінде: «Болгар топтары 
Алтайда, Қытайда, Моңғолияда Бөрі мен 
Қазан туралы аңыздарды таратты (олардың 
негізінде ғұн патшалары мен Шыңғыс хан 
туралы аңыздар пайда болды), Үндістанда 
Магул есімі "Моголдарға", жабайы қасқыр 
баласы "Мауглиге" айналды» дейді. Әрине, 
мұндағы Болгар аңыздары деп отырғанды 
жалпы түркінің түп тарихы деп түсініңіздер. 
Ал, енді ағылшын жазушысы Киплинг 
Редьярд Джозефтың 1894 жылы жазған 
«Маугли» деген кітабындағы «Мұғ ұлының» 
тарихына шамалы көз салайықшы. Аталған 
еңбекте кішкентай бала джунглиге, қасқырлар 
отбасына түседі. Оны емізіп асыраған анасы 
қасқыр Ракшаны жақсы көреді. Ол оны 
"Маугли" (Қасқыр ұлы-Магул)) деп атайды 
және оны өзінің олжасы деп санайтын Шер-
Хан атты жолбарыстан қорғайды. Қасқырлар 
адам баласын тамақтандырып, өсіреді. Ол 
өз отбасы санаған қасқырлармен Джунгли 
Заңында өмір сүреді. Дәл осы аңыз б.д.д ІІІ 
ғасырларда өмір сүрген Үйсін Елсау бидің 
аңызына қатты ұқсас. Оны да жас кезінде 
қасқыр ұрлап, асырайды да, кейіннен сол 
дәуірдегі тайпалардың бәрі оны Көкбөрі 
атап кетеді. 17 ғасырдың ғұламасы Қазыбек 
бек Тауасарұлы өзінің «Түп-тұқианнан 
өзіме шейін» атты шежіре кітабында да 
осыны жазады. Осы еңбекте: «Моғол деген 
атау да Абыл ұрпақтарына берілген есім» 
(Алматы: «Жалын», 1993 ж. 42 бет) дейді. 
Ал, Абыл атамыз Елсау бидің үлкен ұлы 
Нулының баласы. Бұл дегеніңіз жер бетіндегі 
барша Түркілердің өздерінің түп атасын 
қасқыр асырап, қасқыр емізді деп, одан 
тараған ұрпақтардың өзін бөрі тектіміз деп 
санаған аңызынан еш айырмасы жоқ! Міне, 
біздің бабаларымыздың сонау есі жоқ ескі 

замандардан бері өздерінің «Қасқыр асырады, 
Бөріден тарадық» дейтін аңыздарының 
әлемнің көп еліне тарап, солардың мәдени-
рухани дүниесіне азық болып кеткенін байқап 
отырмыз. Бұл – ақиқат!

Ал, енді «Джагфар тарихы» (Оренбург, 
1997 ж. Редакционная коллегия: С.А.Муртазин, 
Ф.Г.-Н.Нурутдинов, Р.Х.Тимерханов Редакция 
вестника "Болгар иле", 1997 ж) жазбасының 
3-томында ең алғаш «Магул» деген атақты 
Болгарияның Ұлы патшасы Кубраттың 635 
жылы алғанын жазады. Онда былай дейді: 
«635 жылы Құрбат Түркі қағанатының 
құлауын пайдаланып, соғыссыз түркілерден 
көне идельдік иеліктерді (Кискавказье, 
Поволжье, Сібір және Қазақстан) тартып 
алып, өзін дереу болгардың қағаны деп, ал 
өзінің шексіз империясын - Ұлы Болгария 
деп жариялайды. Қаған болған Кубрат өзінің 
белгілі шаман есімін сақтап қалды - "Магулы" 
- "ұлы (ұлы) Қасқыр (маг, мек)". Ол бұл 
атауды туғаннан кейін алды - мүмкін әкесінің 
аты Албөри - Патша (ал) қасқыр (Бөрі)" 
болғандықтан шығар» деген нақты фактіні 
алға тартады. Міне, біз іздеген «Мұғұл» деген 
сөздің мағынасы жер бетінен жойылып кетпей 
сақталып қалғанының куәсі. Бірақ, бұл атауға 
орыстардың жармасып жүргенін біз бағана 
жоғарыда жазған едік, енді, олардың да 
еңбегінен дерек келтіре кетейін. Орыстар бұл 
атауды өздеріне жармастырмақ ойларының 
түп негізі Алтын Орда тарихын зерттеуден 
шыққан құбылыс еді. Себебі, олар әлемді 
жаулаған мұғұлдардың ұрпағы Алтын Орданы 
зерттеп, оны өздеріне тарта отырып, бұл – Ұлы 
Рустің мемлекеті, мұғұл деген атау да Руске 
тиесілі деген ойды айтып, әлемге бөрідей 
тиіп, үстем етуші бізбіз дейтін пасықтығы 
еді. Мысалы, орыстың тарихшылары 
А. Т. Фоменко, Г.В.Носовскийлардың «Русь и 
Орда. Великая империя средних веков» атты 
2006 жылы Москвада шыққан еңбегінде былай 
дейді: «Моңғолия атауының шығу тегі туралы 
ойланамыз. Бұл негізі орыстың «много-көп», 
«множество-көпшілік», «многочисленное 
войско-көптеген әскер» сөздерінен шыққан 
болуы мүмкін. Сонымен қатар, Монғолия 
сөзі орыстың «Мощь-күш», «мог-мүмкін», 
«могущество-алып күш», күш (демек, Магог), 
көпшілік дегені. Ал, НА.Морозов болса, 
Моңғолия деген, бұл грек сөзі - МЕГАЛИОН, 
яғни «Ұлы-Великий» деген мағынаны 
білдіреді дейді. Бірақ, мегалион деген сөздің 
өзі славян тілінен шыққан много-көп, мог-
күштілік болуы мүмкін. Біз Стамбулдағы Хор 
шіркеуіндегі ескі мозаиканы алып көрдік. 
Онда Моңғолия сөзі - МУГУЛИОН, яғни 
мегалион сияқты жазылған. Осы уақытқа 
дейін Шығыс Ресей Ұлы Ресей деп, яғни 
Великоросс деп аталады. Біздің гипотезамыз 
келесідей: "Моңғол" империясы, бұл - 
ұлы Империя. Яғни, ортағасырлық Ресей 
мемлекеті дегіміз келеді» дейді. Иә, шынында 
да «мог» сөзі «мұғ» сөзінен шыққаны рас. 
Бірақ, орыстар осы атаудың түркінің сөзінен 
орыстарға дәл солай күштілікті, бөрілікті 
білдіретін мағынада сіңгенін мойындағысы 
келмейді немесе мағынасын еш түсінбегені. 
Олар ол сөзді тек орыстың сөзі ғана деп 
қабылдап жіберді. Ал, орыстардың 90 пайыз 
сөзінің құрамы түркілік сөздер екенін сонау 
1970 жылдары-ақ Олжас Сүлейменов ағамыз 
өзінің «Аз и я» кітабында дәлелдеп қойғанын 
білеміз.

Мейлі, орыстарды қоя тұрайық. Ендігі сөз 
бұл «Мұғ» тайпалары туралы Еврейлердің 
Библиясы мен Құранда да айтылатынына 
мән берейік. Библияда олар Магог және гог 
деп, ал, құран тілінде Яджудж және Мажудж 
халқы деп аталады. Яғни, діни кітаптарда 
бұларды мифтік тайпаларға санайды. Бірақ, 
құранда айтылғандай Зұлқарнайын осы маг 
тайпаларымен соғысып, өз елін олардан 
қорғау үшін екі елдің арасына үлкен бекініс-
қорған салады. Бұл бекініс-қорған әлі күнге 
дейін тарихта «Темір қақпа» деп аталады 
және Тәжікстанның таулы қыраттарында 
орналасқан. Сонымен қатар, осы қорғанның 
салынумен парсы-араптар мен түркілердің 
шекарасы мәңгілік белгіленгендей болды. 
Түркі қағанаты кезінде бабаларымыздың 
«Темір қақпаға» дейін жауладық деп 
жүргені осы қорған болатын. Ал, осы 
Яджудж бен Маджудж халықтарының 
ешқандай да мифтік елдер емес екенін 
және олардың түркі халықтарының бір 
бұтағы екенін Әбу Райхан әл-Бируни 
өзінің «Памятники минувщих поколений» 
атты еңбегінің 54 бетінде: «Елдер мен 
қалалардың тарихы жазылған «Джаграфия» 
және «Жолдар мен елдер» кітабы атты 
еңбектерде, бұл халықтардың яғни, Яджудж 
бен Маджудждардың Шығыс түркілердің 
бір бөлігі екендігі айтылады және олардың 
бесінші, алтыншы климаттың басында өмір 
сүретіндігі жазылған» (Перевод М.А.Салье. 
Ташкент-1957 ж. 54 бет. Академии Наук 
Узбекской ССР). дейді. Ал, бесінші 
климатымыз қазіргі Самарқанд қаласы 
аумағы мен алтыншы климатымыз Қазақтың 
Маңғышлағы мен Бетпақдала аймағы 
екені белгілі дүние. Ал, ортағасырлық 
тарихшы Абд ар-Рашид ал-Бакуви өзінің 
«китаб талхис ал-асар ваджайб ал-малик 
ал-каххар» атты еңбегінде: «Иаджудж 
және Mаджаудж халықтары - Нухтың 

Ұлы Иафаттың ұрпақтарынан шыққан екі 
үлкен түрік тайпасы» (пер. З.М.Буниятова 
Масква. 1971) деп нақтылайды. Тағы да 
бір ортағасырлық араб тарихшысы Ибн 
Хордадбектің «Книга путей и стран» 
атты еңбегінде: Жоғарғы Нушаджаннан 
тоғызоғыздардың Хакан отыратын 
астанасына дейін, құнарлы жерлері бар 
үлкен ауылдар арқылы үш айлық жол. 
Олардың тұрғындары - түріктер. Олардың 
арасында отқа табынатын Маг тайпалары 
(әл-маджус) және дінсіздер (занадик) бар)» 
(Баку «Элм» баспасы, 1986 г. Перевод с 
арабского, комментарии, иследование, 
указатели и карты Наили Велихановой. 
65-66 беттер) деген дерегіне қарасақ та 
түріктер арасында осы «мұғ» атауымен 
аталатын кейбір рулардың қалып кеткенін 
байқаймыз және оларды арабтардың Әл-

Маджус – Маджудж деп құранда аталған 
атаумен атайтынын жазады және осы сөз 
арқылы олар біздерді Мажусилер деп атап 
кетті. Міне, Яджудж – Маджудж деп аталған 
мұғ тайпаларының түркілер екендігіне 
бұдан артық қандай дәлел керек?! Арабтар 
бұларды отқа табынушылар дейді. Иә, біздің 
бабаларымыз от пен күнге табынғанын 
ешкім жоққа шығара алмайды, ол тарихи 
шындық қой. Әлі күнге дейін жаңадан 
келін түскенде отқа май құйып, жас келінді 
аластатанымыз сол бабаларымыздан қалған 
салт-дәстүрдің жұрнақтары еді.

Ал, енді осы жерде тағы да Әбу Райхан 
әл-Бируниға сүйене отырып, әлемге 
Шыңғысхан басқарған мұғұлдардың келетіні 
жайлы қызықты деректі келтіргім келіп тұр. 
Абу Райхан әл-Бируни өзінің жоғарыдағы 
«Памятники минувщих поколений» еңбегінің 
219-220 беттерінде: «Заратуштрадан кейін 
1500 жылдан соң бүтін билікке магтар 
(мұғұлдар) келеді. Абу-Абд-Аллах-аль-Ади 
магтардың келетініне сеніп, жұлдыздар 
мен планеталардың бірігуі арқылы болжам 
жасаған. Оның болжамынша Мұхаммед 
пайғамбардан кейінгі планеталардың 18-
ші бірігуінде Магтардан бір адам келеді. 
Ол барлық жер шарының билігін қолына 
алады. Ол арабтардың және басқалардың 
патшалықтарын жояды, елдерді бір дінге 
біріктіреді, бір билікке топтастырады, 
жауыздықты жояды деп болжам жасаған 
екен» (Перевод М.А.Салье. Ташкент-1957 
ж. 219-220 беттер. Академии Наук 
Узбекской ССР) деген дерегі біз үшін 
нағыз бастаухаттың өзі болмақ. Яғни, 
Мұғтардан бір адам келіп әлемді жаулап, 
бір дінге, бір билікке бағындыратын адам 
– Шыңғысхан болғанына еш күмәнім жоқ. 
Міне, Заратуштра б.д.д 600-500 жылдары 
өмір сүргенін ескерсек, одан кейінгі 1500 
жыл Шыңғыстың дәуірі екеніне және 
мұғұлдардан шығатыны туралы айтқаны 
біздің еш күмәнімізді келтірмейтін ақиқат 
еді. Әрине, сол кездегі жұлдызшылар 100-150 
жылға қателескенімен әлемге мұғұлдардың 
шыққаны рас қой?! Кез-келген көріпкелдің 
құдай емес екенін және оның да қателесуге 
қақысы бар екенін бәріміз білеміз. Бұған Әбу 
Райхан әл-Бируни: «Оның айтқан уақыты 
тек аль-Муктафи және аль-Муктадирге 
келеді, сондықтан аль-Адидің болжамы 
орындалған жоқ» - деп сенбеген екен. Бірақ, 
ол жұлдызшының айтқаны орындалды, 
маг-мұғтардан, яғни, магул- мұғұлдардан 
шыққын бір адам – Шыңғысхан – бүкіл 
әлемді жаулады. Шыңғысханның «Мұғ» деп 
аталатын тайпадан шыққаны, түбінің түркі 
екеніне енді осы деректерден соң ешкім дау 
айта алмас деп ойлаймыз. 

Мұғ деген сөз біздің қазіргі қазақ 
сөздерінің ішіне жұрнақ жалғана отырып, өз 
мағынасынан алшақтаса да онша алшақтамай 
жетіп отыр. Мысалыға, «мықты» деген сөздің 
негізі де осы түбірден келіп шығады. Өйткені, 
«мұғ» сөзі қасқырды білдірсе де, уақыт 
өте келе бөрідей күшті, қайсар деген сөзге 
мағынасы ауып кеткенін байқаймыз. Мына 
бір мақалаға да көз салып көрейікші. Биболат 
Сәтжан деген кісі 2018 жылы 14 тамызда 
«Ақмешіт апталығы» сайтында «Мық деген 
сөз нені білдіреді» атты мақала жариялапты. 
Осы мақалада: «Қазақ топырағында мық, 
мұқыр деген жер-су аттары кездеседі. 
Оларды мәңгілікке жоғалған мықтар немесе 
мүкрилер тайпасы деседі. Сыр өңірінде де 
«мық» деп аталатын төбе де бар. Арал ауданы 
аумағындағы бұл жерді белгілі ақын Мешітбай 
Құттықов өз шығармаларында суреттеген. 
Белгілі этнограф, шежіреші, тарихшы Жағда 
Бабалық өзінің бір жазбаларында 1973 жылы 
Мәскеудегi орталық кiтапханада Мәшһүр 

Жүсiп Көпеевтiң араб қарпiмен жазған өз 
қолжазбасын тауып алған екен. Онда «Арқада 
мық деген халық болған» деген сөздi оқығанда 
ерекше толқығандығын келтіреді. «…Бiрден 
көшiрiп алдым да, Әлкей Марғұланға алып 
келдiм. Мән-жайды түсiндiрдiм. Ол кiсi 
ойланып отырды да: «Иә, мықтың үйi дегендi 
бiлемiн, бiрқаншасын қазып та көрдiм, 
астында адамның сүйегi жатады, мола екен», 
дедi. Сондай-ақ, Әлкей Марғұлан «Мықтың 
үйі» аталып кеткен қорымдарға ұқсас зираттар 
Енисей өзенінен бастап Дунайға дейінгі 
аралықта көп екендігін айтады. «Мықтың үйі» 
моңғол мемлекетінің аумағында, Оңтүстiкте, 
Орта Азияда, яғни Тәшкен ойпатында 
кездесетін көрінеді. «Үй» деп шығыста 
зиратты да айтатыны бар» деген жазбасына 
қарасақ та бәрі де «мық», «мұғ» деген бір 
кездері елдің өмір сүргендігін дәлелдейді. 
Сонымен бірге, Жетпісбаев та өзінің 
жоғарыда біз айтқан мақаласында «Мұғтың 
үйі» деп молаларды айтатынын жазған. 
Ә.Марғұлан да соны айтып отыр. Ал, бұл 
сөз қазіргі кезде орыс халқына сіңіп, оларда 
осы «мұғүй» сөзінен «Могила» сөзі пайда 
болды, яғни, «мола», «мүрде», «қабір» 
деген сөздердің баламасы болып енді. Бірақ, 
ешқайсысы да осы «мұғ» тайпасының мәні 
мен мағынасын және олардың бүкіл Еуразия 
даласында өмір сүргендігін біле алмаған. 
Себебі, бұл тайпалар өте ертеде, тіптен 
Сақтардан да бұрын өмір сүрген болуы да 
мүмкін біздің бабаларымыз еді. Қазіргі 
Ақтөбе облысындағы Мұғалжар деген тау 
атының да осы мұғ тайпасынан қалған 
атау екені белгілі. Яғни, таудың «Бөрінің 
жары» деген мағына беретінін ұмытып та 
кеткенбіз.

Енді соңғы дерек, ортағасырлық ғұлама, 
ақын Әлішер Науаиидің ғазалдарынан бір 
шумағын келтірейін:

Мальчик-маг, когда пируют люди знанья 
в кабачке,

чашу первую ты должень поднести 
безумцу, мне.

Аудармасы:
Сиқыршы бала, білімдар адамдар 

тойханада тойлағанда,
Бірінші кесені, сен мына маған әкелуің 

керек.
(Алишер Навои. Сочинение в 10 томах. 

Издательство «Фан» Узбекской ССР. Ташкент 
1968 г. 1-том. 11 бет) 

Ал, енді осы жерде айтқым келген ойым, 
қазіргі тілде «маг» сөзі Геродоттың сөзімен 
орыстарға еніп, «Маг, магия – сиқырлау» 
деген сөзге айналып кеткен. Яғни, орысшаға 
аударсаң «Сиқырлау» деген мағынамен 
аударылады. Бұл қазіргі мағынасы деп 
түсініңіздер. Сонда сол кезде Түркінің 
ғұламасы үшін бүл сөз сиқырлау деген мағына 
берді деп ойлайсыздар ма, әлде, Әлішер ақын 
оның мағынасын білмеді деп ойлайсыздар 
ма? Әлішер Науаии оның мағынасын бізден 
жақсы білді. Сонда өлең: «Сиқыршы бала 
емес, Бөрі бала, бөрі текті рухты бала» деген 
мағынада айтып, яғни, түркілердің рухын 
көтеріп тұрғанын сезуге болады. Ал, Әлішер 
Науаиидің өзінің барлық өлеңдерін тек түркі 
тілінде, ана тілінде жырлаған ақын екенін 
ойға алсақ, онда ол түркі сөздерінің мәні мен 
мағынасын өте жақсы білген ортағасырлық 
түркіден шыққан ғұлама екеніне шек келтіре 
алмаймыз.

Сонымен ойымызды қорыта айтар 
болсақ, 13 ғасырда әлемді қойға шапқан 
қасқырдай талапайға ұшыратқан Шыңғысхан 
бастаған мұғұлдардың ешқандай да 
бөтен ел емес, өзіміздің Мұғ, Сақ, Ғұн 
секілді көне бабаларымыздың ұрпақтары 
екенін шындықпен айту еді. Тарихты 
жете зерттемегеннен осы уақытқа дейінгі 
мұғұлдарды гректердің сөзімен «маг, мог, 
магол, могол» деп атадық. Ең жаманы кейінгі 
тарихшылар «Мың қол», «Мәңгі ел» деген 
сияқты атаулармен шатастырып, оларды 
қазіргі көзі қысық, сөзі қисық Манғолия 
мемлекетінде отырған Манчжурлардың 
ұрпағына теліп келдік. Бұл - көшпенділер десе 
төбе шашы тік тұратын орыстар мен европа 
ғалымдарының бізді, түркі баласын быт-шыт 
қылып таратудың амалдары болатын. Ең 
бастысы, өзіміздің ата-бабаларымыз салған 
сара жолдан айнымай, өз тарихымызды 
қайта жазуға мүмкіндік алдық. Осындай 
мүмкіндіктер туындап тұрған уақытта көне 
түркі сөздерінің, әсіресе, халықтың атауына 
айналып кеткен сөздерді жете зерттеп, 
мағынасын ашып алғанымыз дұрыс дер едім. 
Бұл біздің ертеңгі болашағымыздағы жас 
ұрпақтың алдында бетіміз ашық, жүзіміз 
жарқын болатұғұн істердің бір парасы болар 
еді. «Мұғ-мұғұл», «маг-магия», «мог-мощ», 
«мық-мықты», «Магог-гог» сөздерінің 
барлығы да осы «Мұғ» сөзінің баламасы 
болғанын және де «Мұғ – Бөрі» сөзінің 
синонимі екеніміз айтқымыз келеді. «Мұғ 
ұлдар – Бөрі ұлдары» деген – біз  үшін нағыз 
рухты атау! 

Біз – әлемді жаулаған түркінің ұрпағымыз!   
 

Асылжан ДУЛАТИ,
Журналистер Одағының мүшесі,
Жамбыл облыстық Ш.Мұртаза 

атындағы руханият және тарихтану
орталығының бөлім басшысы.
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ДОСЫМНЫҢ ХАТЫ

«Өлең жазбасам, жидіп, борси 
бастаймын» депті ғой бір ақын. Сол 
сияқты мен де өзіңмен хат арқылы болса 
да, өзегімдегі ойларымды бөліспесем, 
апамның шәйдан басы ауыратыны 
сияқты, мазам кете бастайды. Бұл жақта 
көкейімді түсінер, ішімнің қыртысын ұғар 
ешкім жоқ. Өзіңді сағынам, бірге жүрген 
күндерді аңсаймын. Күніне болмаса да, 
аптасына бір жолығып, қауқылдасып 
тұрушы едік. Сырыңды түсінер, сыныңды 
қабылдар, қисығыңды түзетер өзіңдей 
достың  орны бөлек екен бауырым.

Өткен хаттарымда бастаған әңгіме 
желісін әрі қарай жалғағым келіп отыр. 
Жалықпасаң оқып, жауап жазарсың...

Туған әке-шешемнің кім екенін білдім 
дедім ғой өткен әңігмемде. ...Күндер 
өтіп жатты, тіршілік  өз қарекетін істетіп 
жатты. Жасыратыны жоқ, бәрі анықталған 
соң туған әке-шешеге бүйрегім бұрып, 
соларды айналшықтап-ақ қалдым. Бірге 
туған бауырларым да көзге ыстық көрініп, 
өзіне тартып тұратын сияқты. Әлімқожа 
аға мен Жамал тәте де мәре-сәре. Енді 
ше, тұңғыштары араға отыз жыл салып 
от басына оралып отырса. Оның үстіне 
Тұраш (менен кейін дүниеге келген інім) 
қаладан үй сатып алатын болды да, біздің 
үйдің жанындағы бір үйге сөйлестік. 
«Сауда сақал сипағанша», бағасына 
келістік те, алдық. Інім қасыма келді, 
ағалы-інілі екі үй болып шыға келдік. 
Несін айтасың, бәрі орай-орайымен келіп 
жатты...  Жо-оқ, мұным өтірік...  Осының 
бәрінде әйтеуір бірдеңенің орны жетпей, 
әйтеуір бірдеңе қиуын тауып қабыспай 
тұрғандай болды да тұрды маған. Ол 
не?! Өзім де ұқпаймын, өзгеге де ұқтыра 
алмаймын... Жұмбақ.

Жаңа тапқан (мен үшін жаңа ғой) әке-
шешемнің, іні-қарындастарымның маған 
деген ынта-ықыласында, менің оларға 
деген қарым-қатынасымда сырт көзге бәрі 
тамаша болғанымен, бір көзге көрінбейтін 
салқындық, құрғақтық сезілді де тұрды 
маған. О баста бұл жатырқаушылық 
сезімі болар, үйренісе келе ұмытылар, 
қанша айтқанмен біртуғандық бар ғой деп 
ойлағам. Жоқ, олай емес екен...

Уақыт өтіп жатты. Уақытпен бірге 
біздің алғашқы желігіміз де басылды. 
Алып-ұшып тұрған көңіл орнына 
түсті. Сонда барып мен жоғарыдағы 
жұмбақтың шешуін таптым. Бізге жетпей 
тұрған нәрсенің аты – «ата-ананың иісі» 
екен. Ұзақ жылдар шындықты бүркей 
алмағанымен, ата-ананың туған баласына, 
баланың туған әке-шешесіне, бір анадан 
туған бауырлардың бір-біріне деген 
«иісін»  жоғалтыпты. Осыған сенесің бе? 

Бала кезімде мынадай бір оқиғаның 
куәсі болғаным әлі есімде. Біздің Көкбелде 
отырған кезіміз. Әкем (Үмбетбай) онда 
сиыр бағатын. Малшы итсіз жүре ме, өзің 
білетін атақты Ұшарымды ит атқыштар 
атып кеткен соң, біздің қораға бір 
қаншық  пайда болды. Әкем, «туған соң 
күшігін аламыз, тимеңдер жүре берсін» 
деді. Сөйтсем әлгі қаншық буаз екен. 
Көп кешікпей төрт күшік туды.  Біреуі 
еркек, үшеуі ұрғашы болды. Еркегін алып 
қалдық та, қалғанын көзін ашпай елге 
таратып жібердік. Үш бауырының орнын 
жалғыз иемденген әлгі күшігім тез жетіле 
бастады. 

Бірде әкем мені бір қойшының үйіне 
ертіп барды. Әлгі үйдің де үш күшігімен 
қаншық иті бар екен. Күшіктері тура 
менің күшігім секілді, титімдей. Ішіндегі 
маңдайында айқасқасы бар қара күшікке 
көзім түсті. Менің қызығып тұрғанымды 
әкем де байқаса керек, қойшыдан әлгі 
айқасқа күшікті сұрады.

– Сенде үшеу екен, бізде біреу, енді 
әрқайсымызда екеуден болсын, – деді 
күліп.

АТА-АНАНЫҢ ИІСІ
(әңгіме)

– Е, ал Үке, алсын, баладан күшік 
аяйды дейсің бе. Ұрғашыларын таратып 
осы үш еркегін  алып қалғам, енесі қой 
қайырғанда, адамыңды керек етпейді, 
– деп әлгі кісі күшігін өткізе алмай 
тұрғандай итін мақтап ала жөнелді.

Сонымен Айқасқаны алып жалғыз 
күшігімнің жанына қостым. Бірақ, енесі 
жаңа күшікті емізбей қойды, тіпті талап 
тастайтын болған соң екі күшікті бөлек 
үйшікке қамап, итті байлап тастадық. 
Өз күшігі байлаулы тұрған енесін еміп 
келеді, Айқасқа менің берген сүтімді 
ішеді. Қарындары тойған соң екеуі ал 
кеп ойнасын. Оларға мен қосылып күні 
бойы алашапқын боламыз. Екеуінің 
ұйықтағанын айтсаңшы, бірін-бірі 
құшақтағандай айқасып, егіз қозыдай 
монтиып жатқандары сондай сүйкімді-ақ.

Екі күшігім екі жасқа келгенде мен сол 
бала қалпымда қалсам да, олар кәдімгідей 
азуланып, сұсты да, айбатты төбет бола 
бастаған. Әсіресе Айқасқа ерекше, жұп-
жұмыр денесінде алапат күш бардай, 
адамға еркелеп сүйкенгенінің өзінде 
кәдімгідей салмақ түсіреді. Бой-тұрқы да 
ұяласынан ірілеу.

Бірде біздің үйге баяғы қойшы келе 
қалды, жанына ерткен екі иті бар. Мен 
бірден сездім, айқасқаның бауырлары. 
Қойшының не жұмыспен келгенінде нем 

бар, менің екі көзім иттерде. Қонақ иттер 
мен менің иттерім алғашында бір-біріне 
құлақтарын тікірейтіп, состия қарасты. 
Қонақ иттер қойшының атын қара 
тұтқандай айналып шықпайды. Менің 
иттерім үй өзімдікі дегендей еркіндеу. 
Әлден уақытта Айқасқа әлгі екі иттің 
жанына барды. Маған өзара иіскелесіп, 
әлдене деп сөйлескендей көрінді. Айқасқа 
бауырларын таныды дедім іштей қуанып. 
Сол кезде Айқасқаның жанына менің 
екінші итім барды, (оның  атын қазір 
есіме түсіре  алмай отырмын). Екінші 
итім барысымен-ақ әлгі иіскелесу, 
«әңгімелесу» тоқтап, төрт ит бір-біріне 
үдірейісе қарады. Шатақтың неден 
шыққанын білмеймін, менің екінші итім 
мен қонақ иттің бірі «ар-гүр» алыса 
кеткені. Қонақ иттің екіншісі де менің 
итімнің екінші жағынан келіп тиісті. 
Менің бір байқағаным, Айқасқа осы 
кезде бір сәт состиып тұрып қалды. 
Сол бір сәтте оның ұяласын екі ит екі 
жағынан тарпа бас салды. Мен ойланып 
та үлгірмедім, енді додаға Айқасқа да 
араласты. Ұяласын екі жақтап жүрген 
иттің бірін «ар-р» етіп жамбастан бір алып 
еді, ол бұрыла беріп Айқасқамен алыса 
кетті. Нағыз жекпе-жек енді басталды, 
төрт ит екі-екіден жұлмаласып жүр. Өз 
иттерім басымдау түскеннен бе, әлде 
балалық қызығушылық па, ажыратудың 
орнына мәз болып мен тұрмын. Бірақ 

бұл қызығушылығым көпке бармады, 
үйден атып шыққан әкем мен қонақ кісі 
қамшыларын сілтей жүгіргенде иттер 
ажырап кетті. Қонақтың екі иті иесінің 
атына қарай, менің екі итім қораға қарай 
тайсақтады.

– Үке, әлгі менен алған күшік қайсысы 
мынаның?, – деді қонақ.

– Әнебір қасқасы бар қара.
– Иә, иә қасқасы бар еді ғой. Итпісің 

деген, өз бауырларын өзі талағаны несі 
пәтшағардың.

– Ұяласына болысқаны ғой, – әкем 
ойлана мырс етті. Қонақ кісі әкеммен аз-
кем сөйлесіп, қайта үйге кірмей аттанып 
кетті...

Менің мұны саған айтып отырғаным, 
адамда да осындай ұяластық сезім 
болады екен. Болғанда да күшті болатын 
көрінеді. Оны байқағаным, маған бірге 
туған іні-қарындастарымнан гөрі, 
«ұялас» іні-қарындастарым жақын, 
ыстық көрініп тұрады. Бір-бірімізбен 
көшеде кездескенде, (арласпайтын 
болғаннан бері), көңілдегі кірбіңді ірке 
тұрып, жылы амандасамыз. Бұл жылылық 
жоғарыда айтқандай құрғақ жылылық 
емес, жанарлардан бір-біріне мейір төге 
қараған шуақты жылылық еді.

Менің кемеңгер халқым, менің осы 
басымдағы оқиғаны «туыс жақын емес, 

жүріс жақын» деп бір ауыз сөзбен шегелеп 
бере салған ғой. Иә, солай екен. Қанша 
бірге тусаң да, ыстық құшағың айқасып, 
біріңнің иісіңді бірің иіскеп, терің сіңісіп, 
денең түйісіп өскен адамнан артық 
болмайды екен. Қанша өзегінен шыққан 
анаң болса да жөргегіңді иіскемеген 
соң – оның, омырауын иіскеп өспеген 
соң – сенің, мейірің болмайды екен, 
жатырқап жат боп кетеді екенсің. Тумаса 
да туғандай болған, өзің таңға омырауын 
иіскеп, аузы-басын аймалап өскен анаң 
туған анаңнан артық, сөйтіп өсірген балаң 
туған балаңнан ыстық көрінеді екен.

Тек қандық жақындыққа тарту, 
мейірсіз құрғақ еміренуден ештеңе де 
шықпайды екен. Мейірімсіз ықылыстан, 
мейірін төгіп тұрып айтқан қарғыс артық 
екен-ау, досым! Мен осыны түсіндім, 
түсіндім де жылтырақ көңілді, алдамшы 
сезімді тәрк етіп тастап шықтым. Тастап 
шықтым да, оған да, бұған да бармай 
меңірейіп ұзақ жүрдім. Меңірейіп жүріп 
өзімше пәлсапа түйдім.

Япыр-ай, баланы дүниеге келтіру, оны 
бағып-қағып өсіру, тіпті әлпештеп, аялап 
өсіру түкке тұрмайды екен ғой. Балаға 
деген өзіңнің шынайы мейіріміңді үнемі 
сездіріп отырып, баланың өзіңе деген 
мейірімін оятып, тәрбиелеп отыру керек 
екен. Ата-анасының өзіне деген ыстық 
ықылас-пейілін сезіп, оған да сондай 
ыстық ықылас-мейірмен жауап беріп 

өскен баладан жамандық аз шығатыны, 
әке-шешеге, бауыр-туыстарына ықыласты 
болатыны өмір тәжірибелерінен көптеп 
кездесетіні өзіңе белгілі ғой.

Арадағы алауыздық, көңіл 
салқындығына қарамастан «ұялас» 
бауырларым Заңғар мен Серіктің 
мені ылғи өздеріне тартып, көне 
табалдырығымнан қайта аттатқызғысы 
келіп жүретіндерін сезетінмін. Сонда да 
соның ешқандай жөні келмеген.

Айтпақшы қызым Қарақат апам 
мен атамның қолында еді ғой. Мен әке-
шешемді «ата, апа» деп өскенімді өзің 
білесің. Оның да өзіндік себептері бар 
екен, оны өскен соң білдім ғой. Атам 
мен апам аталас ағайындары туған әке-
шешеме кіші әке-шеше болып келеді, 
сонда мен баққандарыма немере болады 
екем. Құдды жаңылтпаш тәрізді, ә. 
Үлкендердің осы «қулығын» кейін, 
жасым қырыққа тақағанда білдім емес пе. 

Туғандарымды тауып алған 
соң, «өзінен көрмеген жақсылықты 
баласынан көрем бе» деді ме екен, 
мектепке баратынын сылтау қылып «өз 
қолдарыңнан оқытыңдар» деп әкеліп 
тастаған. Біз оған қуанбасақ, қарсы 
болған жоқпыз. Сол Қарақатым әлі күнге 
апасы мен атасына ұшып тұрады.  «Шал 
кемпірдің исі сіңген қыз» емес пе, бетінен 
қақпадық. Апасы мен атасына қалаған 
уақытында барып-келіп тұрды. Біз 
араласпай кеткен ұзақ жылдарда (алты-
жеті жыл) ара жіпті үзбеген дәнекеріміз 
осы Қарақат болды.

Бірде Бестерек ауылының Мәдениет 
Үйінен Тойғанбай аға екеуміз шығып 
келе жатсақ, көлденең көшеден өтіп бара 
жатқан бір жеңіл машина тоқтай қалды. 
Ішінен Әбдірақым деген таныс жігіт 
шығып, інісі Рақым екеуі бізге қарай 
жүрді. Амандықтан кейін Әбдірақым:

– Имаш, сені көріп тоқтадық, інің 
көлік апатына түсіп қалыпты, – дегені. 

Ә дегенде ешнәрсе түсінбедім. Соны 
байқаған Рақым, «Серік» деп қосып 
қойды. Сонда барып жүрегім аузыма 
тығылып, маңдайым жіпсіп қоя бергені 
есімде. Сөйлей алмай, тұтығып:

– Қашан? Қалай? Аман ба өзі? – дедім.
– Аман, аман. Қолы ғана сыныпты, 

ауруханада жатыр. Серік өзінің 
мотоциклімен келе жатып мынаның 
машинасына ұрылыпты, – деді сол кезде 
жандарына келіп тұрған үшінші жігітті 
көрсетіп. Сірә туыстары болар. Әлгі жігіт 
кінәлі адамдай төмен қарады.

– Қазір сендердің үйге барып келе 
жатырмыз, шал-кемпірден кешірім 
сұрадық, – деп Әбдірақым сөзін жалғады.

– Ендеше Әбеке, жүр алдымен үйге 
барайық, сосын ауруханаға барамыз, – 
дедім. Ондағы ойым жол апатын естіген 
соң апам мен атам шошып қалмады ма, 
қандай күйде, соны білу еді.

Барсақ атам үйде жоқ екен, апам 
шығып, бетімнен сүйіп, келгеніме риза 
болып қалды. Мен де апамның бетінен 
сүйдім. Таныс иіс, таныс қана емес, 
сағынышты, мейірімді, мерейлі иіс. Ес 
білгеннен танауым үйреніп, бүгінгі күні 
сыздай аңсайтын, ұзақ уақытқа жоғалтып 
қойған анамның иісі!  Жүйкем босап 
бара жатты. Көз жасын еркіне жіберейін 
десем, жаман хабар әкеліп тұр ма деп 
апам шошып кететін болған соң өзімді 
зорға бастым. Шіркін-ай, қазір айналамда 
ешкімге қарамай апамның омырауына 
тұмсығымды тығып, еңіреп тұрып 
жыласамшы. Осыған дейін жанымды 
сыздатып келген удай ащы запыран  көз 
жасымен бірге шығып кетіп, жаным 
жадырап, көңілім тазарып қалар еді-ау...

Жан дүнием соны қалап тұрғанымен, 
олай істей алмадым. Көктемде еріген 
қар жылға-жылғамен тарам-тарам 
аққанындай, жүйке-жүйкемді қуалап  
көзге қарай ағылған кермек жас қайтадан 
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денеме жайылды. Жанымда тұрған бөтен 
үш адамнан қысылып, шымырлаған сезім 
селін еркіне жібере алмадым. Сонда 
барып адамға керек жерінде емін-еркін, 
ағыл-тегіл жылап алудың да соншалықты 
қажет екенін түйсіндім. Сыртқа шықпаған 
көз жасымен бірге бойыма удай ащы 
пәлекет қайта жайылғандай өзегім ашып 
жүре берді.

Осы бір сәтке лап еткен шынайы 
жан толқынысын тұншықтыра басып, 
қайтадан өмірдегі  «әртістік»  қалпыма 
түстім. Сөйттім де өзіме-өзім тағы бір 
жаңалық аштым. Бұл жаңалық та емес, 
бірақ, бұрын ойламаған дүнием болса 
керек: Өмір сүруші әрбір адам, өмірінің 
ақырына дейін екі рольде ойнап өтеді 
екен. Біріншісі – оның жан-сезімімен 
түйсінетін, түйсіне тұрып мойындайтын, 
сол түйсігін де, мойындауын да 
сыртқы әсерден жанын сала қорғайтын 
шынайы адамдық ролі де, екіншісі – бар 
сезгенін, білгенін сыртқа шығара бермей 
бүркемелеп, немесе әдейі жариялап, тіпті 
мақтана жариялап, сонысымен біреуге 
жақсы, біреуге жаман болып көрінетін 
кәдімгі пенделік рөлі екен.

Енді мен де сол пенделік рөліме 
көшіп, апамнан амандық-саулық, Серіктің 
хал-жайын сұрай бастадым. Бірақ аузым 
сөзде болғанымен, көңіліме сағынышты 
балалық шақтың елестері орала береді... 
апамның сөздерінен қолы ғана болмаса 
Серіктің жағдайы жаман емес екенін 
білдім. Жүрегім орнына түсті... Есік 
алдындағы кәрі өрік ағаштарына қарадым. 
Қайсысының  қандай жеміс беретінін 
ойлаймын. Анау «майлы өрік» (сырты 
жылтыр өрік). Анау менің бұтағым 
болатын, анау інілерім Заңғардікі мен 
Серіктікі. Біз өрік бұтақтарын солай 
иемденіп алатынбыз. Өзімнің ағашыма 
шығып бара жатқанда ана жердегі қарсы 
бұтаққа ылғи басымды ұратынмын. Кесіп 
тастамақ та болып, өрік көп түсетін 
болған соң, қимай қалдырғанмын.

Мынау мен әжемді жетектеп шығатын 
табалдырық... Есік алдына жаңа үй 
салынған соң, ескі үй оны-мұны қоятын 
қоймаға айналған. Ана қабырғадағы 
шегелерде менің сызған суреттерім ілулі 
тұратын. Япыр-ай,  көзге недеген ыстық 
көрінеді. Мына үйде, мына ауылда, 
мына жеміс ағаштарында менің алаңсыз 
балалық шағымның ізі сайрап жатыр. 
Өзегім тағы да удай ашып барады...

Өз тәжірибемнен түйгенім, ішіңнен 
шыққан баланы басқаға беру, (атасы 
мен апасын, яғни туған әке-шешеңді 
қоспағанда) мейлі ол туысың, мейлі 
бірге туған бауырларың болсын, өз 
басым қылмыс деп түсінер едім. Бала 
туған әкесі мен шешесінің құшағында, 
солардың иісін иіскеп, мойнына оралып 
өсуге тиіс. Иіс демекші – бала емшектегі 
сәби кезінде «шешесінің иісін алып 
апты, басқамызға келмейді жаман 
неме, тіпті ұйықтап жатқанда жаныма 
алсам «шыр» етіп оянып кетіп шешесін 
іздейді» деген сөздерді жиі естиміз. 
Ұйықтап жатқан сәбидің басқа адамның 
құшағына өткенін бірден сезіп, шырт 
ұйқыда  жатса да «шыр» етіп оянып, өз 
анасын іздеуінде қандай құдірет бар? Ол 
құдірет – ананың иісі емес пе! Мал екеш 
малдың төлі енесін иісінен айырып, өзге 
малдардың  бауырына жоламайтынын 
кім білмейді.

Ал сол сәбиді ұзақ уақыт анасынан  
айырып қайта  табыстырсаң, өз анасынан 
жатырқап қашатыны неліктен? Анасының 
иісін жоғалтып қойғаннан емес пе?! 
«Жетім қозы – тас бауыр, отығар да 
жетілер» деп халқымыз айтпақшы, қатігез, 
мейірімсіз, тасбауыр адамдар да осындай 
ата-анасының иісін алмай, мейірін көрмей 
өскендерден көбірек шығады-ау шамасы.

Тіпті, мынаған көңіл бөліңізші. 
Емшектен шыққаннан атасы мен әжесінің 
бауырына өтетін тұңғыштар (көбіне 
тұңғыш балалар ғой) туған әке-шешелерін 
«аға,жеңге» деп өседі. Азамат болғанша 
осылай өскен әлгі балаларда  туған әке-
шешесіне деген сезімі жоғалып, туыстық 
сезім ғана қалыптасатынын солардың 
өзі мойындайды. Осындағы көзге 

көрінбейтін нәзік кілтипан неде? Тағы да 
сол әке-шешенің балаға сағыныш сезімін 
туғызар иісі мен ыстық құшағында , 
өлшеусіз мейірімінде емес пе!

Жоқ, мен мұнда баланың атасы 
мен әжесінің қолында өсуіне қарсы 
емеспін. Олардың немересіне деген 
өлшеусіз мейірім-шапағатына да шек 
қойып отырған жоқпын. Соңғы мысалды 
жоғарыдағы ойымды пысықтай түсу үшін 
ғана қосып отырмын.

«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйініне» келсек, бала есейіп етегін 
жиғанша ата-ананың иісінен, мейірінен 
алшақтамауға, туған әкесі мен шешесінің 
құшағынан адаспауға тиіс. Кез келген 
адамның, қоғамдық тағдыр соқпағы өз 
табалдырығынан бастау аларын, басы 
тұнық судың, аяғы да тұнық боларын 
естен шығаруға болмайды. Менің өз 
басымдағы өзің білетін оқиғалар маған 
осыны айқызып отыр досым. Сол 
Серіктің жағдайын білуге барғаннан 
кейін өз үйіммен, өз әке-шешеммен қайта 
табыстым. Саған  «өз үйім, өз әке-шешем» 
деп әдейі айтып отырмын, өйткені туған 
әке-шешем мен олар тұрып жатқан үй, 
маған «өзімдікі» бола алмады. Оны олар 
өздері де, мен де үнсіз мойындадық. 

Қанша тыраштансақ та туысқандық  
сезімнен аса алмадық, бүгінде арамызда 
сол ғана қалды.

Содан бері үш-төрт жыл өтіпті, 
әңгімемді жалықпай тыңдасаң, әрі қарай 
жалғайын.

...Өз басым әкеден де, шешеден 
де айырылып, тұлдыр жетім болғам. 
Бүгінде бала-шағамның тілеуін тілеп 
жүріп жатырмын. Туған әке-шешеммен 
араласпай кеткеміз. Жо-жоқ, ұрсысып-
соғысып, араздасып емес, үндемей-
түндемей. Бір-бірімізге сен дескен 
жоқпыз. Олар мені іздемеді, мен оларды 
іздемедім. Сөйтіп уақыт өзі бізді 
алшақтата берді. «Алмасаң-бермесең 
сарт боласың, бармасаң-келмесең, 
жат боласың» дегендей, бүгінде нағыз 
жат болдық. Шешем қайтыс болғанда 
Әлімқожа аға бір рет төбе көрсетті 
де, қайтып жоламады. Жетісінде де, 
қырқында да келмеді. Торқалы той мен 
топырақты өлімде араласпаған туыстың 
құны... өзіңе белгілі ғой.

Өзің білетін досым Тәңірбергенмен 
де арамыз алшақтап бара жатқан сияқты. 
Мұнда да ешқандай өкпе, наразылық жоқ. 
Тек Тәңірбергеннің мінезінде өзгеріс бар. 
«Отырып келгеннен бері» басқа адам 
тәрізді. Тұйық. Бұрынғы әзіл-қалжыңды 
қардай борататын, жанындағы адамның 
езуін жиғызбайтын, алмастай жарқылдап, 
алдаспандай қылшылдап тұратын 
Тәкешім мүлдем басқа. Ойын-күлкіге, 
қызық-думанға селқос. Мүмкін басқа 
жерде ойнап-күліп жүрген шығар, бірақ 
мені іздеуді қойды. Іздемесе де, көңілі 
бұрынғыдай шығар деп өзімді жұбатайын 
десем, оған күдігім басым. Қай кезде 
жолықсам да жайдары қалпынан бір 
танбайтын, көрген қиындықтарын  маған 
да, басқаға да сездіре бермейтін сендей 
болса достың бәрі деп ойлаушы едім 
бұрын...

Апам қайтыс болғанда бекер обалы 
қайсы, Тәкеш алғашқылардың бірі болып 
келіп, соңғы сапарға шығарысып салды. 
Бірақ Гүлдәриясы төбе көрсетпеді. 
Содан аллахуәкпар, олар үн-түнсіз жоқ 
болды. Апамның қырқына да келмеді. 
Көңілі жақындар жаппай көңілашарға 
шақырып, ниетін білдіріп жатқанда  да 

бұлар қың демеді. Мәселе жейтін тағамда 
емес (құдайға шүкір, ешкім аш жүрген 
жоқ қой) көңілде екенін сонда білдім. 
«Сенің шешең, менің де шешем еді, үйден 
бір шәугім шәй ішіп қайт» десе маған 
басқаның керегі жоқ еді.

Сөйтіп жүргенде апамның қырқы 
өтіп кеткен соң Торғынын ертіп үйге  
Гүлдәрия келе қалды. Бір қалып қалған 
соң келуден ұялып жүргенін, ыңғайы 
келмегенін, ананы-мынаны айтты. Е, 
әйтеуір көңілдеріңнің бір түкпірінде бар 
екенбіз ғой деп кәдімгідей марқайып 
қалдым.

Содан бері тағы да хабарсыз. 
Білмеймін, ыстық-суығы басылып, 
шау тартқан адамдар сондай бола ма, 
сабасына түсіп, салқындай бастай ма 
дейін десем, алпыс-жетпістегі қарттар 
да бірін-бірі іздеп, өткен өмірлерін еске 
түсіріп қауқылдасып жатады. Оның 
үстіне өз басым әлі елпілдеп-желпілдеп 
тұрам. Өткен өмірлерімді жиі еске 
алып, оған із тастаған адамдармен жиі 
жүздескім келіп тұрады. Мектепте, 
институтта бірге оқыған достарым 
кездессе, солармен бірге ілесіп кете 
жаздаймын. Өзгелер де сондай ма, кім 
біледі?.. Әлде басқаша ма?

Неге екенін білмеймін, қайтыс 
болғаннан кейін атам мен апамды жиі 
ойлаймын. Танауым үйренген сүйкімді 
иістерін сағынам. Оларды ренжіткен 
кездерімді ойласам өкініштен өзегім 
өртеніп, жүрегім сыздайды. Өзімді 
өлердей жазғырам. Амал не, ешнәрсе 
орнына келмейді. Сұмдық-ай, адам 
баласының жарты өмірі жағымсыз 
қылықтардан тұрады екен ғой...

Әлі есімде, апам марқұм мен екінші 
класс оқып жүрген кезімде мені есекке 
мінгізіп, мектепке жіберетін. Онда 
атам бұрынғы Қоңырқойнау, қазіргі 
Қарадаланың батыс тұсында, бес-алты 
шақырым жердегі Қонданайда мал 
бағатын. Мен Қоңырқойнаудағы мектепке 
қатынасып оқимын. Құлақтары қалқиған 
көк есегім бар. Жәпірейіп соған мінем 
де, апам тігіп берген дорбаға кітап, 
дәптерлерімді салып, мойныма іліп жолға 
шығам. 

Жолға демекші, жолда бір қойшының 
үйі бар. Маған сол үйдің жанынан 
өтуге тура келеді. Ең қорқыныштысы, 
әлгі үйдің тайыншадай екі иті тұсынан 
өте бергенде арсылдай ұмтылады. Көк 
есегім сескеніп, құлақтарын қайшылап 
қаздаңдай басады. Әлгі екі ит жуық 
арада қала қойсашы. Тақ бір, мені қой 
жеуге келген қасқырдай көріп, екеуі екі 
жағымнан жарыса жүгіреді. Қолымдағы 
қамшымды сілтеп, «кет-кет» десем, олар 
одан әрмен өршелене түседі.

Міне күнде түстегі көрініс осындай. 
Қос ит мені қаумалай арсылдап ұзақ 
шығарып салудан жалықпайды-
ау, жалықпайды. Мектептен кешке 
қайтқанда тағы да сол. Осыны білетін 
апам мені мектепке жібергенде және 
қайтатын кезімде үйден едәуір жердегі 
төбеге шығып қарап тұрады. Бұл  
кезде тіпті үйде қонақ отырса да апам 
ешнәрсеге қарамайтын. Мектепке  кетіп 
бара жатқанда немесе келе жатқанда 
екі ит жарыса ұмтылған кезде, мен 
апам шығып тұратын төбеге қараймын. 
Орнында қарайып апам тұрса, маған 
кәдімгідей жігер пайда болады. Есек 
үркіп кетіп, жерге топ ете түссем, екі 
ит талап жатса да апам жүгіріп жете 
алмайтыны қаперімде жоқ, оның маған 
қарап тұрғанының өзі күш. Шешемнің 
қарасын көрген соң өзімше, айбат 
көрсетіп иттерге қамшы сілтеймін. Оған 
иттердің өршеленіп кететіні тағы да 
қаперіме кірмейді.     

Қазір ойлаймын, қаршадай маған 
иттер тұра ұмтылып, арпылдаған дауысы 
құлағына жеткенде ара түсе алмай, 
алыстан ғана көріп тұрған байқұс апам 
қандай жағдайда болып жүрді десеңші. 
Әйтеуір, мен жақындағанда  төбеден 
түсіп жаныма келетін де, мен бір соғыстан 
аман оралғандай, «қорықтың ба күнім, 
құлыным, жәпірейген түріңнен садаға 
болайын» деп, бет-аузымды түгел аймалап 

шығатын. Мен де қауіптен құтылып, 
күшті қорғаныс тапқан көжектей апамның 
омырауына тұмсығымды тыға құшақтап, 
екі қолымды екі қалтасына сүңгітетінмін. 
Әрине, саусақтарыма міндетті түрде 
бірдеңе ілініп шығады. Шыққан нәрсе 
зып етіп ауызға сүңгиді. «томпаңдаған 
аузыңнан айналайын, құлыным, қарның 
ашты ма күнім» деп апам үйге жеткенше 
айналып-толғанады.  Міне, күндегі көрініс 
осы. Бүгін ойласам ана мен баланың ең 
бақытты сәттері сол екен-ау. Өмірімнің 
ең тәтті сәттері де сол күндер екен. Ол 
кезде марқұм анам мені бағып алған десе, 
өлсем де сенбес едім. Апамның өзі де оған 
сенбейтіндей көрінеді бүгін. Себебі, бір 
апаларға «Осы Имашыма ауыраяқ кезімде 
мейнамға (егін оруға) шығатынбыз...» деп 
жатқанын талай естіп өстім.

Апам екеуміздің қол ұстасып келе 
жатқан әлгі қалпымызды көрген атам 
кейде, «әй, оны ертіп келмесең үйді таба 
алмай ма? Қалды ғой ана шаруаң» дейтін 
зілсіз. «Шаруаң құрсын, өлмей біте ме 
о немең. Ана қойшыға барып, иттерің 
баламды талап тастап жүрер, байлап 
қойыңдар деп айтпайсың ба одан да» 
деп апам шын кейиді. Атам енді мырс 
етіп мұртынан күліп, «иә, сенің балаң 
үшін ол екі итін арқандап қояр. Өткен-
кеткенге үрмесе итті несіне ұстайды» 
дейтін. «Имашым аман болып, ержеткен 
соң бұл азабыңнан да құтылармын-ау» 
деп апам енді шалына басқа қырынан 
келетін. (Шал демекші, біз шал-кемпір 
деп жүрген олар ол кезде елуден сәл 
асқан орта жастағы адамдар екен). «Өй-
дөйт деген, о немең бастық боп, сенің екі 
қолыңды жылы суға малып қояр». Бұл 
әкемнің шешемді әзілмен қағытқаны. 
«Несі бар, бастық болса болады. Аман 
болса әлі көресің...».

Осы диалог апам мен атамның 
арасында, әр жағдайда жиі қайталанушы 
еді. Кейін мен мұғалім болып, қызмет 
істеп, үйлі-баранды болғанда да атам 
апамды қағытып, «әй, қолыңды жылы 
суға малып қоятын балаң келді» дейтін 
мені көргенде. «Балам әлі жас, жұмысын 
жаңа бастады. Жаңа үй болды. Мен 
баламның үйіне кетіп қалып, қолымды 
жылы суға малып отырсам, сенің күнің 
не болатынын көрермін» деп апам да 
көнбейді. «Бар-бар, мен аштан өлмеймін» 
деп атам мырс-мырс күлетін.

Сөйткен қайран апам мен атамды да 
талай ренжіттім-ау, мен ақымақ. Енді 
өкінді не, өкінбеді не. Соның бәрі тек 
естелікке айналды.

Әкем қайтыс болған жылдары 
мен бір ұйымның төрағасы болып 
сайландым. Жұмыс көлігіммен апамның 
көңілін аулап, барам деген жағына 
апарып, қыдыртып жүрдім. Таудағы-
ойдағы арасандарға апардым. Бір-екі рет 
облыс орталығына қыдыртып келгенім 
бар. Бір кездегі «балам бастық болады» 
деген арманы орындалғандай болған 
апам, көне таныстарын көргенде «Әлгі 
өздерің көрген Имашым осы. Адам 
болды. Білдей бастық...» деп мақтаныш 
сезіммен әңгіме бастайтын. Оңашада 
«сенің осы қызығыңды әкең көргенде, 
маған күлгенін қояр еді» деп өкінгендей 
жымиып күлетін. «Әкем көктен қарап 
тұрған шығар... Енді сен аман болшы апа» 
деп әжімді бетінен сүйіп, еркелейтінмін. 
Сол сәтте жасымның қырықта екені 
есімнен шығып, апамның омырауына 
тұмсығымды тығып, танауым үйренген, 
өзіме ғана таныс  ана исін құшырлана 
ұзақ иіскеуші едім...

Екі-үш күн ауылға бармай қалсам, 
«ауырып қалған жоқсың ба, балалар 
қалай, Ханшайымның денсаулығы жақсы 
ма?» деп мазасызданып отырушы еді. 
Атам мен Апам біздің сыртымыздан 
амандығымызды тілеп, құдайға 
жалбарынып отыратын тілеуқорымыз еді 
ғой... Енді міне, «топырақтарың торқа, 
жандарың жәннәтта болсын» деп құран 
бағыштау ғана қалды досым».

Исламғали ҮРКІМБАЙҰЛЫ,
ақын, Қазақстан Жазушылар  

Одағының мүшесі.
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Жаркенттіктер ...деген екен

ЖАЗЫЛЫМ – 2021
Құрметті «Жаркент айнасы» 

газетінің оқырмандары! Алдағы 
алты айға газетке жазылу маусымы 
басталды. Газетімізге жазылып, 
ерлікке толы еліміз бен жазиралы 
жеріміздің, өңірімізден өткен 
баһадүр батырлар мен от ауызды 
билердің, орақ тілді ақындардың, 
елге билік жүргізген болыстардың, 
өмірі өнегеге толы өнер адамдары 
мен өлкемізден шыққан даңқты 
тұлғалардың тарихынан хабардар 
болыңыз. Газетімізде Сіз үшін құнды, 
тың мақалалар жариялауға тырысып 
келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» бар-
лық бөлімшесінде жүргізіледі. 
6 айға жазылу бағасы 1420 теңге. 
Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, ойлы 
оқырман! Ұрпағымыз өзінің шынайы 
тарихын біліп, ұлықты болып өссін.

Әбекеңнің «өкініші»
Тоқсаныншы жылдардың басы. 

Тәуелсіздік алғанымызға алақайлап жүрген 
алғашқы тәтті кез. Бір әйгілі би бабамыздың 
мерейтойы. Атамыздың құрметіне арналған 
айтыстың әділқазылар алқасының төрағасы 
– Әбен аға Дәуренбеков. Мен ол кезде 
аудандық «Жаркент өңірі» газетінің бас 
редакторы едім. Сондықтан әкімдік жүлдеге 
берілетін бір сөмке ақшаны қолыма беріп, 
алқаның жауапты хатшысы етіп қойды. 
Қоржын тоқ. Көңіл хош. Ақындар арынды. 
Сөзсайыс бұрқ-сарқ. Көрермен көңілді. 
Бірақ... той орны – тау сағасы. Маусым – күз. 
Мезгіл – кеш. Кәдімгідей салқын. Қазылар 
қозғалақтап қояды. Алдарында – «Арасан 
суы». Арырақ сырғытады. Алақанның 
сыртымен. Қайтпек керек? Амал жоқ... 
«Амал жоқ» деппін ғой, амалын таптық! 
«Жылыттым». То есть, «жылындық». 
Алайда, айтыс аяқталған соң ол олқылығым 
үшін кейбіреулер оңдырмай «сөгіп-сөгіп» те 
тастады. Қайтеміз. «Қайталамаймыз» деп 
әрең құтылдым. 

Ертесі. Түндегі қатты «жылынудың» 
не салқындамай, не тиісті «төшкесіне» 
жетпей қинайтыны бар. «Жақындарымның» 
жағдайын түсінемін. Түсінген соң, 
ұйымдастырдым... дұрыс емін. Бірақ, тағы 
да... «брак». Әбен аға бастаған тобымыз 
енді ыңғайлана бергенде біз түнеген 
киіз үйге екі-үш молда кіріп келді. Сыр 
білдірмедік. Апыл-ғұпыл шай ауыз тигіздік. 
Іле-шала бата сұрап та үлгердік. Олар 
ұзай бере, лып етіп киіз үйге қайта кірдік. 
Кенет, «Ассалаумағалейкум» деп саңқ еткен 
дауыстан селк ете түстік. Стакан байғұстар 
қолдарымыздан сырғып түсіп, түсіп емес-
ау, ұшып кете жаздады. Киіз үйге өзімсініп 
баса-көктеп кіріп келген Шәріпхан Тұрғанов 
ағамыз екен. Аудандық мәдениет бөлімінің 
бұрынғы бастығы. Қазір дін жолында. 
Жақында ғана қажылық парызын өтеп 
келген. Әрдайым онымен әзіл-қалжыңы 
жарасып жүретін Әбекең сол сәт:

– Қап, қажы келетінін білгенде, жаңа 
молдалармен бірге іше беретін едік қой, – 
деп санын шапалақпен бір салды.

 
Жүгері және жеңгенің жүрегі

Республикаға белгілі айтыскер ақын 
Қален Тәжібайұлының ертеректе «Үшарал» 
колхозында егіс бөлімшесінің бригадирі 
болып жүрген кезі екен. Бір күні мамандар 
рация әкеп беріп, жұмыс ретін ұғындырып 
кетеді. Бұндайды бұрын кім көрген? Үйретуі 
бойынша қосып көреді. «Бірінші тыңдап 
тұр» деп бір әйел саңқ ете қалады. Таныс 
дауыс. Осыдан екі-үш жыл бұрын күйеуі 
қайтыс болған жеңгесі. Оқыстан Қалекеңнің 
ойына әзіл өлең орала кетеді:

Тілегіме жалғасаң тілегіңді,
Жүрегіңе қосар ем жүрегімді.
Шаршағанда жеңеше жастансам-ау,
Мойыныма оралған білегіңді... – 

дегенде ар жақтағы жеңешесі шошып 
кетеді. «Ойбай, жүгермек, тоқтат, бұл рация 
ғой» деп өшіре салады.

Ертесі бастық шақырады. Колхоз 
төрағасы Нүсіпбек Сауранбаевтың 
кабинетіне кіріп келсе, басқарма мүшелері 
толып отыр. Өңі сұсты, үні зілді бастық:  

– Иә, жолдас бригадир, мен сені жүгері 
егіп жүр десем, ерігіп әйелдердің жүрегіне, 
білегіне тілегіңді қосып жүр екенсің ғой. 
Бар боссың, жүрегіңді емдетіп жүре бер, – 
дейді сұқ саусағымен есікті нұсқап.

Бұл «Құрыған жерім осы болды» деп 
сүмірейіп орнынан тұра бергенде: «Басеке» 
деген әйел дауысы естіледі. Қараса, 
туыстас қарындасы, атақты жүгеріші, кейін 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болған 
Күлғайша Бердіғұлова екен, 

– Басеке, Қалекең рацияны бірінші 
рет қолға алып отыр, қалай сөйлесуді әлі 
үйренген жоқ. Оның үстіне әзілдескен әйел 

– өзінің жеңгесі. Атамыз қазақ жеңгесімен 
әзілдеспеуші ме еді? Бұған қоса қайнысы 
ақын болса. Сол үшін жұмыстан қуғаныңыз 
артық болар, – деп ара түседі. Бұл сөзден 
кейін бастық та сабасына түсіп:

– Бар, жүректерге алаңдамай, жүгеріңді 
жөндеп өсір, – депті қатқыл дауыспен.

Көңіл жылуы
Аудандық «Қазақ тілі» қоғамдық 

бірлестігінің 20 жылдығы құрметіне бірқатар 
тіл жанашырлары марапатталады. Сол 
күні қарт ақын Қален Тәжібай ауруханада 
болғандықтан келе алмайды. Кейінірек 
бірлестік төрағасы Исламғали Үркімбайұлы 
сол марапатын тапсыруға шақырады. 
Қалекең тағы да келіскен күні келе алмай 
қалады. Ертесі Исламғали қоңырау шалып:

Ассалаумағалейкум, абыз қартым,
Кешегі бұздыңыз ғой сөздің шартын.
Осымен екінші рет келмеген соң,
Дегенмен тартып қалды көңіл салқын, – 

деп әзілдейді. Сонда Қалекең: 
Бүгін-ертең мен саған бармаймын ба?
Марапатты қолыңнан алмаймын ба?
Содан кейін жақсылап «жуып» беріп,
Көңіліңді жылытып алмаймын ба?! – 

деген екен.

Шақыруды өлеңмен «тездету»
Бір топ бауыр біреуінікіне қонаққа 

жиналады. Алайда, шақыру мерзімі болса 
да бір отбасы кешігіп жатыпты. Оны тосып 
үй иесі басқа қонақтарды дастарханға 
шақыруды кідірте беріпті. Тіпті болмаған 
соң кешіккен қонақтың үйіне телефон 
шалған көрінеді. Ол бола бергенде күтіп 
отырған қонақтың бірі Секең – Сейітқазы 
Бақберов «әкелші» деп трубканы қолына ала 
салып:

Әй, Санақбай, Санақбай!
Минутарды санатпай,
Бізді атша жаратпай,
Тез келсеңші Санақбай! – деген екен.

Диагноз
Бір күні Секең жайлауға бара қалады 

да мал бағатын жездесінің үйіне түседі. 
Сөйтсе, үй иесі – жездесі жоқ екен. Есесіне 
туыстық жақындықтары әр деңгейдегі 
төрт жездесі қонақта отырған көрінеді. 
«Бажа бажаны көргенде басы қышиды» 
демекші, төртеуі бірін-бірі сөзбен қағытып, 
үй шаруашылығымен айналысып жүрген 
балдыздарына да қалжыңдап отырады. 
Осыны бірден байқаған Секең:

Жайлаудағы көк белде,
Күйеуі малға кеткенде,
Кездесе кетті ымыртта
Бір балдызға төрт жезде.
Көз қысады жастауы, 
Қылжақтайды мастауы,
Ұсынған кезде кесені,
Егдесі көзбен теседі.
Әрбірінің ішінде 
Өзінше құрған есебі, – деп оларға 

«диагноз» қойған екен.

«...Құсайын деп жатыр»
Аудандық газет редакциясының аядай 

бөлмесіндегі қызыл телефон құйрығын кісі 
басып кеткен мысықтай кенеттен баж ете 
түсті. Дереу трубканы көтере қойған Секең 
– марқұм Сейітқазы Бақберов сәл тыңдап 
тұрды да бізге қарап, үрейлі дауыспен:

– Мәссаған! Талдықорғанда ... Әбен 
құсайын деп жатыр екен, – дегені.

Ойымыз сан-саққа жүгіріп, сасқалақтап-
ақ қалдық сол сәтте. Ес жиғанымызша 
Секең:

– Жар-райды, ертіп келейін телефонға... 
Бейсебаевты!, – деп кабинеттен шығып бара 
жатты. 

Сөйтсек, Әбен ағасы ақын інісі 
Құсайынды телефонға шақырған екен. 

Сауалына – жауабы
Жұмыс күнінің соңына қарай аудандық 

газеттің бір топ қызметкері алқа-қотан 
тұра қалып әлденені дуылдаса әңгімелеп 
жатқанбыз. Кенет есік айқара ашылып ал-
памсадай жігіт алшаңдай басып кіріп келді.

Бұл кезінде осы мекемеде ұзақ жыл 
еңбек еткен қаламгер Тұрсынғазы Әлпейісов 
еді. Үлкен-кішімізбен бірдей ықыластана 
қол беріп амандасқан ол кенет жан-жағына 
жалтақтай қарап, жанарымен бізді бір 
түгендеді де «Ой, шал қайда?» деп аңтарыла 
сұрады.

Басқамыз қапелімде оның кімді 
сұрап тұрғанын аңдамай да қалыппыз. 
Ал өзіміздің белгілі сықақшы Секең – 
Сейітқазы Бақберов жұлып алғандай 
«Шалғайда» деп оның өзінің дауыс 
мәнерімен жауап қайтарды. Алғашында 
аң-таң қалған біз біраздан соң ғана мән-
жайды түсініп, күлкіге қарық болдық та 
қалдық. Сөйтсек, Түкең «Шал қайда?» деп 
жаркенттік журналистердің атасы, қазір 
қартайса да қатардан қалмай келе жатқан 
қарымды қаламгер, өзінің жездесі Жақып 
Заманбековті сұраған екен. Ал Түкеңмен 
сыралғы Сәкең оны бірден түсініпті де, қарт 
қаламгердің қазір редакцияда істемейтінін, 
құрметті демалысқа шығып кеткенін 
«Шалғайда» деген бір-ақ ауыз сөзбен әрі 
сұраққа ұйқастыра білдірген екен.

Табан асты тапқырлық
 Әдетте, бір-бірімен ниеттес, көңілдері 

тілектес, ой-өріс, білімдері деңгейлес 
жігіттердің бірыңғай топ болып жүретіні бар 
емес пе? Әрине, олар басқа да шаралармен 
қатар той-томалақта, түрлі қуанышқа 
арналған дастарханда да бірге бас қосатыны 
белгілі.

Осындай бір топ қимас достарының 
үйінде отбасылық бір қуанышқа жиналады. 
Шетінен жаны жайсаң, шетінен сері, шетінен 
думаншыл олар отырыстың алғашқы 
дастарханынаң соң есік алдындағы аулада 
дамылдап, темекі шегіп тұрады. Үйден 
соңын ала шыққан біреуі әлгі топтасып 
тұрған жолдастарына келіп мұрнын уқалап-
уқалап жібереді де:

– Қане, темекі тартамыз ба? Кім 
қандай шылым шегіп тұр?, – дейді сұраулы 
пішінмен. Сонда қазір «Қазақ тілі» қоғамы 
аудандық ұйымының жауапты хатшысы 
болып істеп жүрген заң қызметкері, аздап 
тілінің тікені, сөзінің қыршаңқылығы бар 
Қыстаубай Аманжолов табан астында:

Бойымыз тапал,
Шеккеніміз «Опал», – десе, күллі 

Жаркент өңіріне мәлім, жаны жайсаң, 
ақын жанды, сері көңіл Нәбижан Қожабаев 
марқұм:

Қалпақты киіп бастыра,
Тартып тұрмыз «Астра», – деген екен. 

Электриктерге ескерту
Ауданымызды тәуелсіздіктің алғашқы 

қиын жылдарында басқарған, осы өлкеден 
шыққан тұңғыш әкіміміз Әдекеңнің – 
Әділшайық Ыбыраймолдаевтың есімі 
күллі Жетісуға, жарты Қазақстанға жария 
десек, артық айтқандық емес. Оның 
іскерлігін ескерген Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлының өзі Израильге жасаған алғаш 
сапары кезінде делегация құрамына енгізіп, 
ертіп жүрген екен. «Сегіз қырлы, бір сырлы» 
деуге әбден лайық Әдекеңнің музыкалық 
талғам қабілетін аудан өнерпаздарынан 
құрылған үлкен оркестрдің орындаушылық 
шеберлігін реттеп, басқарып берген бір 
сәтінен өз көзімізбен көрген едік. Ал орайы 
келгенде орып түсетін тіл шеберлігіне 
талайлар тәнті болған.

Өтпелі кезеңдегі өліара шақ болатын. 
Елге электр қуаты бір күн берілсе, екі 
күн түнекте отырады. Оның үстіне қуат 
тасымалдайтын желілер де тозған. Жарқ 

етіп жанған жарық қит етсе, жалп етіп өшіп 
қалады. Бірде Әдекең аудан әкімдігінде 
аппарат отырысын өткізіп жатып, осы 
мәселе бойынша электр қуатын тарату 
мекемесінің бастығын орнынан тұрғызды. 
Әрине, әдеттегідей ақталу, әр алуан сылтау 
айту... Соның ішінде «Желдің әсерінен 
электр желілері де үзіліп жатыр» деген сөзге 
сәл-пәл құлақ салған Әдекең шорт кесті:

– Әй, тоқтат!... Ұялмайсың ба ел-
жұрттан? Көшенің ана басында бір кемпір 
«Әптшу!» деп қатты түшкіріп қалса, бүкіл 
қалада светің сөніп, әумин болады. Қысқарт, 
одан да ісіңді оңда!  

 
Абайды білмегендерге аңдату

Абайдың 150 жылдық мерейтойына 
әзірлік жасап, алашапқын болып жатқан 
сәт. Алқа мәжілісінде арнайы жасалған 
кесте бойынша әр мекеме өздерінің іс-
жоспарларын ортаға салуда. Орталық 
базардағы жауапты қызметкердің жауабы 
мардымсыз болып шықты. Олардың 
ақын тойының саяси мән-маңызын жете 
түсінбегеніне күйінген Әдекең:

– Әй, сендер Абайды қайтесіңдер?!... 
Сендерге Жамбыл болса, сол Жамбылдың 
бұйрығын орындасаңдар болғаны, – деп 
қолын бір сілтеді. 

Бір сәт аңтарылып қалған алқалы топ 
кенет ду күлді. Әдекең «Жамбыл» деп 
базардың сол кездегі бастығы Жамбыл 
Уәлиевты меңзеген еді. 

Қазақ тойының «характеристикасы»
Несие алып, той жасау – сәнге айналған 

кез. Жұртшылықтың жағдайын жан-жақты 
ойлайтын Әдекең осы кезеңде аудан активі 
жиналысында:  

– Әй, ағайын! Бәрің бір-бір қауым 
елдің басшысысыңдар. Ел-жұртқа айтып, 
түсіндіріп жүріңдер: несие – түбінде еселеп 
қайтарылатын қаржы. Қарапайым халық 
ертең қапы қалып жүрмесін. Әйтпесе, біздің 
қазақ қаржыны судай шашып, арқа-жарқа 
той жасауға құмар, – дей келіп: 

– Бір тойдан соң бүкіл ауылдың адамдары 
ғана емес, күллі ауылдың иттері жеті күн 
бойы кекіріп жүреді, – деп ысырапқорлыққа 
шек қоюға шақырған екен.

Әңгімелерді әдеби 
өңдеп құрастырған 

Нұрәділ БЕГІМБЕТ


