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(Жалғасы 4-5 бетте)

Бұрынғы Кеңес мемлекеті құрамында болған елдердің 
сол тұстағы мектеп есігін ашқан ұрпақтарын былай қойғанда, 
әлем халқының бүгінгі таңдағы барша зиялылары арасында 
да Шыңғыс хан есімі мен «Алтын Орда» мемлекеті туралы 
азды-көпті мәлімет естімегені жоқ болса керек-ті. Әсіресе, 
соңғы екі мың жылдықтың ең ұлы адамы ретінде Шыңғыс 
хан есімі аталғаннан бертінгі жерде естияр жұрт түгел 
елеңдегені анық. Әлемдік тарихта өшпес із қалдырған ұлы 
реформатор жаугершінің өмірі мен тегі жөніндегі әңгіме 
содан бері толастар емес. Әрине, одан қазақ зиялылары да 
тыс қалған жоқ. Өйткені қазақ халқының жеті жүз жылға 
жуық әлеуметтік тарихы мен мемлекеттілігін (шамамен 
1206-1845 жж.) Шыңғыс хан мен оның ұрпағынсыз елестету 
мүмкін емес.

Көзі қарақты қазақ зиялылары байқап жүрген 
болар, соңғы кездері Ресей телеарналары мен 
интернет тораптары «Алтын орданың» 750 жылдығын 
кең көлемде атап өту жөніндегі шараларды бастап 
кетті. Біздің елде де осы оқиғаға міндетті түрде 
үн қосатынымыз түсінікті. Өйткені «Алтын орда» 
мемлекетінің шын мәніндегі мұрагері қазақ елі екені – 

әлем мойындаған ақиқат. Оның бүгінгі моңғол аталатын 
халыққа еш қатысы жоқ деуге әбден болады. Неліктен 
дейсіз ғой. Оған қағаз бетіне түскен көне нақты 
деректермен жауап беріп көрейік.

Кеңестік дәуірдегі орыс ғалымдары қалыптастырған 
тарихи түсінік бойынша, Шыңғыс ханның атамекені 
Моңғол халық республикасы аумағы (МХР) деп есептеледі, 
бірақ ешқандай түпнұсқа тарихи құжатта мұндай дерек 
жоқ. Шыңғысхан әулетінің ең негізгі көне жылнамасы 
саналатын «Жәмиғ ат-тауарихта» олардың ата-бабалары 
Сайрам, Талас, Ұлытау, Борсық, Қарақұм (Арал теңізі 
маңы) өлкелерінде өмір сүргені анық көрсетілген («Жәмиғ 
ат-тауарих», 1-дәптер, 1-кітәп, 1-тарау). Бұлардың 
барлығы қазіргі Қазақстан территориясындағы жерлер. 
Кейінгі дәуірде, Шыңғыс ханның алтыншы атасы Қайдау 
(Қайду) хан заманында, олар Моғолстан деген өлкеге 
қоныстанады. Ол Өнен (Өнән), Орған (Organ) деген екі өңірге 
бөлінетін («Жәмиғ ат-тауарих», Плано Карпини). Ол  
Алатақ (Алатау), Алақкөл (Алакөл), Көкшетеңіз (Балқаш), 
Құлжа, Нарат, Шаты, Ілеті, Алмалық, Бұрқан (Бұрхан), 
Түрген, Жәркент, Текес (Текелік), Шарын (Чарғын), 

Қарқара, Алматы (Алмалық), Қапшағай, Шілікті, Сөгеті, 
Кеген, Тарғап, Көде арал (Арал төбе), Күйтің, Керулен 
(Кері өлен – яғни Кері өзен, кәзір оны «Теріс аққан» 
дейді), т.б. жиырмадан астам жер-су аттары аталады 
(«Тарих-и жаһангушай», «Жаңа Үйән тарихы» («新
元史»), «Жәмиғ ат-тауарих», «Құпия шежіре» («蒙
古秘史»)). Мұны басқа тарихи құжаттар да растайды: 
Моғолстанның аумағында Іле, Шу, Талас, Еміл, Нарын, 
Көкшетеңіз (Балқаш), Отар қатарлы жерлер болған 
(«Тарих-и рәшиди», Мұхаммет Хайдар Дулати, 
2-кітәп, 68-бет). Мұның бәрі түгелдей дерлік Жетісу 
өлкесіне тән топонимдер. М. Дулати Көкше теңізді, яғни 
Балқаш көлін, Моғолстан мен Өзбекияның шекарасы деп 
атап көрсетеді («Тарих-и рәшиди», 2-кітәп, 68-тарау). 
Бұл деректі Қадырғали би Қосымұлы Жалайыри да 
растай түседі: ол үш сан Алаштың ағасы – жалайыр, 
территорисы – Өзбекия деп анық хаттаған («Жәмиғ ат-
тауарих», Қ. Жалайыри, «Армысың, әз баба» ). 
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Сұлтанұлы Қуаныш,
Ел деп туған бір арыс.

Құтты болсын мерейтой
Кемел білім, бұла күш.

                                   Оразақын АСҚАР

Биыл жазиралы Жаркент өңірінің 
біртуар азаматы, күллі Алаштың 
ардақты ұлы, мемлекет және қоғам 
қайраткері Сұлтанов Қуаныш 
Сұлтанұлы кемеңгерлік кезең – 75 жасқа 
толып отыр.

Айбынды да ардақты азамат туралы 
толғауымызды Жеңіс күнімен қатар 
жазуымыздың терең мағыналы екі себебі 
бар. Біріншіден, ол адамзат тарихындағы ең 
қанқұйлы соғыстағы Ұлы Жеңістің хабары 
келіп жеткенде шыр етіп, мына жарық дүниеге 
келіпті. Екіншіден, ныспысы Қуаныш болса 
да, оның өмір жолы үнемі рух пен парасаттың, 
намыс пен ізгіліктің жеңістерінен турады. 
Тіпті сәл шегіністерінің өзі оны жеңіске 
бастаған жолдар іспеттес. Қуаныш ағамызды 
жаны жеңісті қалап тұратын парасатты азамат 
десек артық болмайды.

Қуаныш Сұлтанұлы – от пен судан 
жасқанбай, ыстыққа да, суыққа да қатар 
түсуге бейім туратын қайсар мінезді, күрескер 
тұлға. Ол – шаршау білмейтін, шалдығудан 
ада, жаны таза, жүрегі тынымсыз тұлға. Әзіл-
қалжыңын араластыра сөйлеп, өзім деген 
ортаның көркі. 

ӨРЕЛІ БАСШЫ, ШЕБЕР ДИПЛОМАТ

Ұлының болашағына үлкен үміт артқан 
әке қолымен қарын шашын жалына байлаған 
Найзагер тұлпардың тұяғының дүбірі өз 
жүрегінің дүрсілімен үндесіп, аяулы анасы 
салған «Сарыбидай» әнінің әуені сәулелі 
сезімдерімен үйлесіп, әрісі қазақтың 
Қуанышы, берісі дүйім жұрттың сүйеніші 
болуды тағдыр талайына тарту етті. Бесенеден 
бойына біткен сергектік пен ізденімпаздық, 
бабалардан қалған жігер мен намыс, 

әжелерден қалған саялы сабыр таспихтың 
тасындай жарасымдылық тауып, бүгінгі 
мазмұнды болмысын сомдағандай. 

Қуаныш Сұлтанов көп қызмет атқарды. 
Олардың бәрін тізіп шығу шарт емес. Кім 
қайда бармайды, сәті келсе, кім қандай 
қызмет атқармайды. Бірақ, өмірде талай-
талай биік лауазымдарға ие боп, сол биіктен 
түскен күні есімі естен шығып, артында 
тындырған бір іс қалмай, із қалмай, не елге, 

не жеке бір адамға жасаған жақсылығы да 
жоқ, қалай тыныш келсе, солай із-түссіз 
көңілден кеткен адамдар толып жатыр. Ал 
Қуаныш Сұлтанов қай істе болсын, қандай 
қызмет атқарсын, бәрінде де өзгеге өнеге 
болар, кейінгі ұрпаққа үлгі болар үлкен істер 
тындырумен аты шықты.

Дана бабаларымызда айтылмаған сөз 
қалмаған-ау, сірә. Сол бір көкірегі қазына 
қарттарымыз, қара шалдарымыз түйіндеп 
кеткен «Кең болсаң, кем болмайсың», «Жақсы 
адамның ашуы шәйі орамал кепкенше, жаман 
адамның ашуы басы жерге жеткенше», 
«Еңкейгенге еңкей - атаңнан қалған құл емес, 
шалқайғанға шалқай - пайғамбардың ұлы 
емес» дегендей кемеңгерлік сөздер жаны 
жас, жаратылысы жайсаң замандасымыз, 
жақсы дос, қимас туыс бола білетін Қуаныш 
Сұлтанұлына да қарата айтылған сияқтанады. 
Ол осындай халық даналығын бойына 
сіңіргендігін сөзімен ғана емес, нақты ісімен, 
жаратылыс, болмысымен де дәлелдеп жүрген 
өмірдегі орны бөлек тұлға.

Белгілі қоғам қайраткері Қуаныш 
Сұлтановтың өмірі мен мемлекеттік қызметі, 
шығармашылық еңбегі жас ұрпаққа үлгі 
болады деген сеніміміз мол. 

Қуаныш Сұлтанұлы осынау абырой 
биігіңіз ешқашан аласармасын! Парасат-
тылығыңыз бәсең тартпасын! Зиялылығыңыз 
зәредей де кемімесін! Өзіңізді өлшеусіз 
құрметтейтін, барынша сеніп, мейлінше сүйетін 
халқыңыздың бағына ұзақ өмір сүре беріңіз!

Көктал ауылдық 
кітапханасының ұжымы. 

Бүгін қолыма қалам алып, 
тағы да ән бұлбұлы Дәнеш жайлы 
жазғалы отырмын. 
Бұған себеп – сол Жазиралы 
Жаркент өңірінің Сүптай 
ауылынан шыққан ерлі-зайыпты 
қос өнерпаз Еркін Рахимов пен 
Гүлжан Дүйсеновалар еді. 

«Жаныңда жүр жақсы адам» демекші бұл өнерлі отбасымен 
менің таныса келе тіпті туыстардай аралап кеткенімізге 20 
жылдай болып қалды. Еркін сырнайды нақышына келтіре ойнап, 
домбыраны күмбірлетіп күй тартып, кейде ән де салатын өнерпаз 
болса, Гүлжан аты көркіне сай тамаша әнші қыз. Екеуі де жоғары 
білімді музыка мамандары. Бірақ соншама жыл араласып жүріп 
Еркіннің Дәнеш Рақышевқа жақын туыстығын білмеппін. Әйтеуір 
Дәнешті аузынан тастамай, ол кісі менің нағашым дегеніне мән 
бермей жүре беріппін. Сол Еркін бірде біздің Үмбетәлі Кәрібаев 
музейіне Дәнештің суреті бейнеленген кілемше сыйлаған. Сол есіме 
түсіп Еркінге хабарласып, «Осы, Дәнеш Рақышев саған кім болып 
келеді?» деп едім Еркін әңгімені әріден бастап былай деп өрбітті.

«Менің әкемнің аты Нығымет Нұрдымақынұлы. Суанның 
ішінде Дуан деген елденмін. Ал анам Мария Тұрғанқызы Суанның 
ішінде Мырзакелді деген рудан. Дәнеш те осы Мырзакелді елінен. 
Менің анама өте жақын. Әкем Сүптай ауылының тумасы, өмір 
бойы сол ауылда қарапайым тракторшы болып өмірден өтті. Ал 
анам Мария Тұрғанқызы «Дәнеш маған нағашы болып келеді» 
деп айтып отыратын. Тіпті Рақыш атамыз өмірден озарының 
алдында Дәнешке бас көз бол деп Бұтабаев Тұрған атама табыстап 
кеткен екен. Содан Дәнеш Тұрған атамды өз әкесіндей сыйлап 
өткенін апам айтып отыратын. Тұрған атам сол өңірге танымал 
он саусағынан өнер тамған ұста болған дейді. Тіпті Дәнеш 
Рақышев жайлы жазылған кітапта Дәнештің алғашқы ұстазы 
Тұрған Бұтабаев, ал домбыра үйреткен ұстазы Мұқаш Қорабаев, 
ән үйреткен Байбазар Өтемірұлы деп жазылған деректер бар. 
Кейіннен Дәнештің әндерін Кеңес жерінде және Қытайда нотаға 
түсірген Шыңжаң музыка институтын бітірген белгілі өнерпаз 
Сәрсен Ахметұлы екен. Атам Тұрған өнерді де қатты бағалаған 
адам болуы керек. Өйткені Дәнешті өз баласындай қамқорлығына 
алыпты. Дәнеш Рақышев жайлы бар айтарым осы» деп Еркін 
сөзін аяқтады.

Шынында да жігітке өнер нағашыдан дарығаны рас екен-
ау деген ойға қалдым. Өйткені мен де қазақ жырының «Қара 
жорғасы» Халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың туған жиенімін. 
Сол кісіге еліктеп өнер көгіне қанат қақтық. Еркін болса Дәнештің 
жиені. Бұл да бекер емес шығар. Ал енді Жаркенттен түлеп ұшып 
аталары Дәнештің өнер жолын жалғап, бұл күнде ел таныған 
өнер иелері ерлі-зайыпты Еркін мен Гүлжанның өмір жолына 
тоқталсақ, былай өрбиді. Екеуі де жастай өнер қуып алғашында 
Қарасай ауданындағы мәдениет колледжіне түседі. Еркін сырнай, 
домбыра аспаптарын меңгерсе, Гүлжан қобызда ойнап, ән салуға 
машықтанады. Сол жерде жүріп үйленіп, оқу бітіргеннен соң 
Жаркентте әртүрлі өнер ошақтарында бірге жүріп еңбек етеді. 
1990-жылдардың басындағы аумалы-төкпелі заманда жас отбасы 
Еркін мен Гүлжан ақылдаса келе алып шаһар Алматыға қарай 
көшуді ұйғарады. Өйткені Гүлжан Алматы облысына жақын 
Жамбыл ауданының Ақтерек ауылының тумасы еді. Ол уақыт бір 
қиын кезең, екінің бірі екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүрген 
кез. Екеуі де өздерінің бойларына біткен өнерге сеніп, келе сала 
киелі Жамбыл ауданының өнерпаз азаматтарымен араласып, тіпті 

ДӘНЕШТІҢ ӨНЕРЛІ ЖИЕНІ МЕН КЕЛІНІ
аудандық мәдениет бөліміне жұмысқа алынады. Білімділерін ары 
қарай жалғастырып, жұмыстан қол үзбей жүріп, екеуі де жоғары 
білім алады. Менің де ерлі-зайыпты қос өнерпазбен таныстығым 
сол кезден бастау алады. Жаркенттен жаңа көшіп келген екеуі 
бос уақыттарында тойға шығып, нәпақаларын еселейін десе 
танымайтын аудан, әрі той басқаратын асабалары жоқ. Бірде 
оларға Жамбыл ауданының белгілі өнер иесі, жыршы-термеші, 
айтулы асаба Жылбек Тоқтасынов жолығып, «мен сендерге 
мықты асаба тауып берейін» деп мені апарып таныстырды. 
Мен ол кезде Үмбетәлі мектебінің ұстазымын. Жазғы еңбек 
демалысында жүрген кезім. Есіктің алдында қара жұмыс жасап 
сақал-мұртым өсіп кеткен күйі Жылбек дедектетіп Еркін мен 
Гүлжанға апарып таныстырды. «Міне сендердің асабаларың 
осы жігіт болады» деді. Менің алба-жұлба сұрымды көріп, екеуі 
асабаға жетіскен екенбіз деп ойлапты. Бірақ олар менің айтыскер 
ақын, сол ауданның белді бір өнер иесі, тіпті Үмбетәлінің 
немересі екенімді қайдан білсін. Сонда да той басқарғанын 
көрейік деп үндемей қала береді. Келісілген той болатын күні 
шырттай киініп, қолыма домбырамды ұстап, мен бардым. Менің 
кәп-кәдімгідей интеллигент түрімді көріп екеуінің көңілдері 
орнына түседі. Ал енді мен бар өнерімді сала тойды басқарғанда 
алдында мені менсінбей жүрген екеуінің ауыздары ашылып 
қалады. Содан не керек олар менің ақындығымды, асабалығымды 
мойындап, мен олардың әнші-өнерпаздығын мойындап талай 
жыл той-думанның сәні болдық. Тіпті той иелері бізді тойға 
іздеп жүріп шақыратындай дәрежеге жеттік. Ол да бір дәурен еді 
ғой. Қашанғы тоймен жүресің. Бәрі де уақыттың таразысында. 
Бұл күнде Еркін мен Гүлжан өнерлерінің арқасында Жамбыл, 
Қарасай ауданының мәдениет саласында айтулы еңбек сіңірген 
сыйлы адамдар. Еркін «Үшқоңыр» оркестрінің директоры болса, 
Гүлжан алғашында Шамалған, Қаскелең қаласының мәдениет 

үйінің директоры болып жұмыс істеп, өзінің іскерлігімен көзге 
түсіп, қазіргі таңда Қарасай ауданы әкімінің орынбасары болып 
қызмет атқарып жүр. Екеуі де өздерінің қарапайымдылығымен, 
өнер сүйгіштігімен көпке сыйлы. Талай-талай рухани қазына 
боларлықтай істер тындырып, ел алғысына бөленіп жүр. Мен 
де жалындаған жастық шақтағы асабалық өнерді қойып, өз атам 
Үмбетәлі Кәрібаев музейіне басшылық жұмысқа ауысқанмын. 
Бір бітпейтін қу тірліктің арқасында олармен жиі-жиі кездесе 
бермейміз. Бірақ бұрынғы ақ пейіл, ақ көңілмен хабарласып, 
жағдай сұрасып тұрамыз. Айтпақшы менің осы ерлі-зайыпты 
өнерпаздардың арқасында жазиралы Жаркенттің талай дәмін 
татып, Нығымет ағамен дәмдес болып, Мәрия тәтейдің қолынан 
талай шәй ішіп, тіпті Жаркенттің Қоңырөлеңімен туған құда 
болып жүріп жатқан жайым бар. Ал енді Дәнеш Рақышевқа әкелік 
қамқорлық жасап, алғаш домбыраға баулып өзі де айтулы ұста 
болған Дәнештің аталас туысы – Еркіннің туған нағашы атасы 
Бұтабаев Тұрған ата жайлы жеке зерттеу қажет деп ойлаймын. Ол 
әрине алдағы күндердің еншісінде. 

Міне оқырман, Жаркенттің таза ауасын жұтып, өздері де 
өнер көгінде қалықтап, аталары Дәнеш Рақышевтің өнер жолын 
жалғап жүрген Сүптайдан шыққан ерлі-зайыпты өнерпаздар 
Еркін Рахимов пен Гүлжан Дүйсенова жайлы бар айтарым осы. 
Ел біліп жүрсін деген ағалық ниетпен жазып отырмын. 

 Әуелбек ЫСҚАҚОВ,
Ү.Кәрібаев әдеби-мемориалды 

музейінің меңгерушісі,
Айтыс ақындары мен жыршы 

термешілердің Халықаралық одағының, 
ҚР Суретшілер одағының мүшесі.
Алматы облысы, Жамбыл ауданы.



№11 (32), 15 маусым, дүйсенбі, 2020 жыл ЕЛ АЙНАСЫ 3

Алматы облысы, Панфилов 
ауданы «Октябрьдің 40 жылдығы» 
колхозында ширек ғасыр өнегелі 
еңбек еткен «Құрмет белгісі», 
«Октябрь революциясы ордендері  
мен медальдардың иегері, Панфилов 
ауданының Құрметті азаматы, еңбек 
ардагері, Тұрғанғазы Жапарқұлұлы 
ағамыздың атына Жаркент қаласынан 
көше беру қуанышына орай туған жыр-
толғау!

Ел жақсысын жырлау парыз,
Ақын болып туғасын.
Қолға қалам-қағаз алдым,
Келші жырым-сырласым!
Тұрғанғазы ағам жәйлі,
сырымды жұрт тыңдасын!
Атамекен Шежінімнен,
бастайықшы жыр басын!
Топырағыңнан айналайын,
атамекен – ардағым!
Қарағайлы қалың орман,
аршалы бет жан-жағың.
Дүниеге келді осында,
талай дүлдүл саңлағым!
Баға жетпес сол үшін де,
қымбат жасыл жайлауым!
Бабалардың табанының,
топырағында ізі бар,
сырлары көп қызығар!
Айбынды Арқас Алатаудың,
шыңда қарлы мұзы бар,
шыңырауы, құзы бар!
Кие қонған тағдырына,
атақты ұл мен қызы бар!
Бағай батыр, Әбілхандар,
татқан дәмі-тұзы бар.
«Тон жағасыз, ел ағасыз
болмас» - деген бабамыз!
Соның бірі Жапарқұлов
Тұрғанғазы ағамыз!
Маңайынан шықпаушы едік,
есейгенде санамыз.
Ағамыздың аузыменен,
айтылған сын-бағамыз.
Қолымыз сәл қалт еткенде,
ағаны іздеп табамыз.
Әлдеқалай мақтап қойса,
жайлау еді жағамыз!
Қайран ғана асыл аға,
рухани ұстазым!
Бірге өтті жас кездегі,
қызық-думан, қыс-жазым!
Өнеге алдық өздеріңнен,
өмірі ізі өшпейтін.

Ата болды жас ұрпаққа,
саналы боп өс дейтін!
Тұғанғазы асыл ағам,
ел ішінде төре еді!
Сая болды жүрегіне,
Жаркенттің тал-терегі.
Шыққан тегі, түп қазығы,
Ұлы Суан елі еді!
Елшібек Ер бабасының,
әруағына сиынып,
Сөлеп кетсе – өр еді!
Бабасындай ер еді!
Елге осындай азаматтар,
болды дәйім керегі.
Қонаев та қолын берген,
Жаркентке бір келгенде.
Риза боп, ағамыздың
іс пен сөзін көргенде
Дінмұхмед Ахметұлы,
қарап, көңіл бөлгенде.
«Қазақтағы Троцкий!»
депті колхоз бастығы,
Головацкий Николаймен,
бірге өткен жастығы.

Ел көсемі, деп жүретін,
қазағымды ел етем,
депті маңғаз жымиыспен:
«Троцкий болса болар,
сөзі өткір ер екен!
Міне осындай жігіттермен,
кірер елім, берекең!..»
Еңбегімен, сөздерімен,
құрметтеген ел іші,
Омырауында орден, медель –
Еңбегінің жемісі!
Ақын еді, 
ұлы еліне,
жақын еді жүрегі!
Жатса-тұрса, қазағының,
амандығын тіледі!
Ағамыздың ең бақытты,
күндерінің біреуі,
Тәуелсіздік алған сонау,
естен кетпес жыл еді!
Есімде әлі ол кісінің,
қуанғаны  баладай!
Атқа қонған, зейнет жасқа,
шыққанына қарамай!
Сөз сөйледі жиын-топта,
жанарына жас толып.
Ата жұрттың шежіресін,
қолына алды бас болып.
Арғы-бергі жақсыларды,
санасына тоқыған,
«Халық  университетінде»,

кілең үздік оқыған!
Көп тарихты тағылым ғып,
айтар еді ашылып.
Суан елі шежіресі,
кітап болды, басылып!..
Тұрғанғазы Жапарқұлов 
десе бәрі таниды,
Шежірені жинап едік,
жіпке тізіп әр үйді...
Бағыс-Суан еліне де 
барып сәлем бергенбіз.
Суан баба ескерткішін,
көзімізбен көргенбіз.

Жанында ылғый жүруші еді,
Жақсы-жайсаң жарасып.
Отыратын ақыл-оймен,
болашаққа «бал» ашып.
Ақын Тоқбай, ақын Қален,
Тумаевтар бар еді.
Шеттерінен  көпті көрген,
көсемсөздің нары еді!
Мәлік аға Балғабаев,
Нұрәділ мен Роза,
(Осы жолдар авторы бар)
Біз де жүрдік жанында,
Жеті атадан үзілмеген,
тектілік бар қанында!
Киелі еді аға үшін,
елім деген әр есім!
Ауызынан тастамаушы ед,
Әбілхан мен Дәнешін!
Өнер десе, жанып түсер,
жаралғаннан сері еді!
«Әбілхан мен Дәнештей бол,
ей, жас ұрпақ!» - дер еді!
«Жырларым менің – сырларым» атты,
шыққанда жыр жинағы,
Жанарынан жалын шашып,
есімде әлі, тұрғаны!..
Жүруші  еді, қайран ағам,
таңдандырып талайды.
Жаттқа оқитын, жалт қаратып,
Ұлы һәкім Абайды!...
Ел жақсысын есіне ұстап,
елдің азаматтары,
Атқан кезі бүгін енді,
Жаркентімнің ақ таңы!
Ілінді әне көшелерге,
Батыр, билер аттары!
Тасқа ойып, тарихыма,
жазып кеткен хаты бар.
Жүрегінде өшпес намыс оты бар,
сол қатарда
Тұрғанғазы  ағаның да  аты бар!
Көше берді  ағамызға,
Құтты болсын, ағайын!
Мен де толқып, өзегіме,
өлең отын жағайын!
Құтты болсын айтып жатыр,
айтып жатыр, маңайым!
Өлең-жырмен қауым жұрттың,
жан қалауын табайын!
Ағамыздың өнегелі
ұрпағы бар, өрелі,
Ғұмыр-дастан – Ұлы мұхит,
ортасынан көрдің бе,
«Тұрғанғазы Жапарқұлұлы»
деген алып кемені!..
Өмір деген –мәңгілікке 
шырқалатын арман-ән!
Арман-әнді ағамыз да,
ұрпағымен жалғаған!
Әділхан мен Тасқыны бар,
өмір күйін толғаған!
Бой тұрқы да, ой тұрқы да,
әкесінен аумаған,
Ірі-ірі істері бар,
Тасқынды елі қолдаған!..
Сұңғыла қарт көзін салып,
сонау заңғар ғарыштан,
Әруағы – Туған ел мен,
ұрпақтарын қорғаған!

                         
10.06.2020 ж.

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының және  Журналистер 
одағының  мүшесі, Республикалық 

«Жігер-83» жыр-фестивалінің лауреаты, 
Панфилов ауданының Құрметті 

азаматы.
Аудандық «Қазақ тілі» қоғамдық

бірлестігінің төрағасы.

ҒҰМЫР – ДАСТАН
(толғау)

БАБА 
РУХЫНА 
ТАҒЗЫМ

Құрметті, жерлестер! Жуырда 
ғана жаз дидарлы Жаркентіміздің 
«Жаңа құрылыс» (Новостройка) 
аумағындағы №16 көшеге – аты 
бүкіл Жетісу, қала берді Ташкент, 
Самарқан, Шығыс Түркістанға 
танымал болған Ілешұлы Салпық 
би бабамыздың есімі берілді. 

Заманында ақындық толғаулары мен Найманның 
қызайы Шонжармен, Жалайырдың Әжібай болысын, 
Албанның Алжанынан тарайтын Қайранбай болыстарын 
тосылдырған салиқалы да салмақты шешендік сөздері 
ауыздан – ауызға таралып, барлық Суанға «Би Салпық» 
аталған еді. Сонымен қатар, осы күнге дейін айтылып 
жүрген келешекке рухани азық болар тәрбиелік мағынасы 
терең қанатты, өсиет сөздері де әдемі өрнектей қиюласып, 
таспадай өрілген.

Тегіне тартқан зеректігіне басып атакәсіп 
малшаруашылығына көмекші болсын деген ниетпен 
диқаншылыққа да бет бұрып, тоған қаздырып егін 
егумен айналысқан. Әлі күнге дейін ел аузында сақталған 
«Салпық өстең», «Салпық тоған», «Салпық арық» атты 
жер атаулары сол қаракеттерінің өшпес белгісі болып 
қалды. 

Сондай-ақ, шаруаның ыңғайына қарай сауданы 
да дөңгелетіп – үлкен, кіші Түркістанның атақты бай 
саудагерлерімен араласып тайтұяқ, қойтұяқ алтын, 
күмістермен сауда жүргізуі, Тәшкен, Самарқанға 
баратын керуендерді басқаруы атамызды тағы бір 
қырынан әйгілеп, «Сауда Салпық» атандырған. Ары-
бергі өткен керуен тауарлары айналымын рәсімдейтін, 
қатынас қағаздарына басатын бірі алтыннан (1853 ж) 
Қытайдың Күре қаласында, екіншісі гауһартастан 
орысша жазуы бар біздің Лепсіде жасалған екі мөрі 
болғандығы – ол кісінің сауда саласындағы өзіндік 
орнын айшықтап тұр.

Бұлардың бәрін ой елегінен өткізсеңіз Салпық 
Ілешұлының бар ғұмырындағы осынау қам-қаркетінің 
бәрі де қазақы таным – түйсіктен тамыр тартқандығымен 
бірге, ішкі рух пен парасат пайымының да әлеуеті жоғары 
екендігінің айқын дәлелі. Және де ұрпағына ұран болған 
Туматай батырдың шөбересі Салпық биді мұқым Бәйтүгей 
- Тоғарыстан мен Албан, Найман, Жалайырдың Апахан 
(Апахаң) атауы да тегін емес-ау... 

Замана қатпарында шаң басқан туған жер шежіресінің 
тағы бір парағы айқара ашылып, тың деректермен қоса 
елім, жерім деп халқына қалтқысыз қызмет еткен парасатты 
тұлға Салпық бидің де тарыихтағы орны айқындалып 
ұрпақ алдындағы өз бағасын алды. 

Сөз соңын, «Салпық би» көшесінің тұрғындарына зор 
денсаулық пен береке, бірлік тілей отырып, бай да бақуатты 
ғұмыр кешсін деген ақжарма тілегіммен аяқтаймын.

Қали 
ИБРАЙЫМЖАНОВ
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Соған орай жоғарыдағы тізімді ары жалғастырсақ: 
Сыр, Әму (Өксүс), Мауранахр, Еділ (Етіл), 
Жайық (Йайық), Каспий (Әбескүн), Қарақұм, 

Құмания, Моғолстан (Жетісу), Сарай, Сарайшық, Йәнкент, 
Бұхара, Самарқант, Бестам, Балық, Үргеніш, Баршынкент 
(Барчынкент), т.т. осылай ұласа береді. Демек, барша 
мұсылман тарихшылары да, батыстық және қазақ 
тарихшылары да Шыңғыс ханның атамекені Орта Азия, 
Қазақстан территориясы екенін нақтылап, сенімді түрде 
көрсеткен. Ешқайсысы қазіргі МХР немесе Солтүстік Шығыс 
Азия жері туралы сөз қозғамаған. Аталмыш жер-су аттары 
Шыңғыс ханның туып өскен өлкесіндегі, оның бозбала 
шағында басынан өткерген қиыншылықтарына куә болған 
өңірдің, алғашқы жортуылдары өткен өлкенің топонимдері. 
Бір қызығы, олар әлі күнге солай аталады. Демек, бұл өңірде 
қазір де Шыңғыс хан заманында жайлаған халықтың ұрпағы 
өмір сүріп жатыр деген сөз. Бұны бір деп қойыңыз.

Олай болса, бұл өңірде кәзір өмір сүріп жатқан халықтың 
ол ата-бабалары кімдер екен?

Осы заманғы тарихшылар Шыңғысхан құрған ұлы 
мемлекеттің аты туралы да бірауызды пікірде емес, керісінше, 
мүлде тарихи құжаттық негізі жоқ, жалған көзқарастар 
айтылуда. Біреулер осы заманғы моңғол (монгол) ұлтына 
апарып телиді, алайда түпнұсқа құжаттардың ешқайсысында 
ондай этноним жоқ. Қайта моғол (мұғұл) деген этноним 
бар әрі олардың мекені Моғолстан, яғни Жетісу өлкесі деп 
көрсетілген. Сонымен қатар ол моғолдардың тайпалық 
құрамы да нақты аталады: жалайыр, қоңырат, дулат, керей, 
найман, уақ (оңғыт), арғын, қаңлы, алшын (алчын), дөйт 
(әлім), таз, тана қатарлы түрік ру-арыстары. Бұны екі деп 
қойыңыз.

Ол ғана емес, әлгі моғолдар – татар, керей, алшындар… 
– бәрі бір тілде сөйлейтіні дәйекті түрде айтылады («Жәмиғ 
ат-тауарих», 1-дәптер, 1-кітәп). Мұны батыстық авторлар 
да растайды, мәселен, Марко Поло өз естелігінде: олар – 
«он» (on), «жүз» (guz), «мың» (ming), «түмен» (toman) деп 
санайтынын нақты жазып қалдырған (М. Поло естелігі, 
татарлар туралы баян, 69-тарау). Басқа тарихи құжаттарда 
да Шыңғыс хан ордасы «бір», «икі», «үч»… «он», «йигірма»… 
«йүз», т.б. деп санайтыны туралы деректер қалдырған. 
Ал қазіргі моңғол халқы бұл сандарды «нэг» (бір), «хоёр» 
(екі), «гурав» (үш),.. «арав» (он), «хорь» (жиырма), «зуу» 
(жүз), т.б. деп, мүлде басқаша атайды («Қазақша-моңғолша 
сөздік», авт., Б. Базылхан, МХР, Ұланбатыр: «Ғылым 
академиясының тіл мен әдебиет институты», 1977 ж.). 
Түпнұсқалық тарихи құжаттарда жазылып қалған, моғолдар 
тіліндегі өзге де бірер қарапайым сөздерді келтіре кетелік: 
қымыз, гурт (құрт), ут (от), уруг (ұрық), таңсық, маңдай, 
кежіге, сақ барақ (иттің аты), құла жебелек (сәйгүліктің аты) 
т.т. Сондай-ақ, Шыңғысхан әулетіндегілер «үлкен үй», «қара 
шаңырақ» дегенді «ұлық еп» деп атаған. Мұндағы «ұлық» 
үлкен деген мағына берсе, «еп» (еб) ежелгі тілімізде баспана, 
үй, шаңырақ деген сөз. Егер орда моңғол тілді болса, аса зор 
этнографиялық мәні бар бұл атау «их гэр» деп аталар еді. 
Бұл ғана емес, Шыңғыс хан ордасы қолданған және біздің 

АЛТЫН ОРДА КІМДІКІ?

заманымызға жеткен лауазым, шен-атақ, туыстық атаулардың 
бәрі де түрікше, тіпті таза қазақша дерлік. Оған мысал: қаған, 
хан, ел-хан, бек, би, бітікші (бітікчі), атабек, кешіктен, есіктен, 
қоршы (қорчы), ақташы, басқақ, жасақ, кептеуіл, тұрғақ, қатұн, 
бике, ата, аға (ақа), іні (аға уә іні); сөздердің ендігі бір парасы: 
жосық (йосұқ), бұйрық, жарғы (иарғы), жарғышы (иарғычұ), 
билік (билик), шерби (черби), түмен (түмөн), кежіге, маңдай 
т.б. болып кете береді. Бұл сөздер ордада әскери, саяси термин 
есебінде де, күнделікті қарапайым лексикон есебінде де 
кең қолданыста болған (Р. Ад-дин мен А.Жувейни еңбектері 
бойынша). Тіпті бұның бәрін былай қойғанда, Шыңғыс 
ханның мөріндегі жазудың өзі түрікше екені әлемге мәлім 
емес пе?! Бұны үш деп қойыңыз.

Жоғарыда атап өткеніміздей, Шыңғыс хан тарихына 
қатысты жер-су аттарының көбісі түрікше болғанына орай, 
ол атыраптардағы рулар да түгелдей дерлік түріктер. Бұл 
сөзімізге көп қиналмай-ақ қыруар дәйек келтіруге болады. 
Нақтылай айтсақ, олар: керей (керейт), найман, жалайыр, 
дулат (дұғлат), қоңырат (қоңғырат), қыпшақ, қаңлы, тана, 
таз, дөйт (дөйтіғұт), алшын, байұлы (байоқұ, байұрқы, 
баяут), адай (дай), тама, кете, бес шекті (бес ермен), сіргелі 
(сіргеті), шанышқылы (чанчығұт), қылыш (қылыч, қалач), 
салжұқ (селжүк), құман, башқұрт (башқырт), түркімен, 
бұлғар, ұйғыр, қырғыз, т.б. болып жалғасады. Мұндай ірі 
арыстарды былай қойғанда, жаныс, тарақты, аққойлы, 
қарақойлы, орақты (орақчыл), андас (анда), торы (торук), 
маңғытай (маңғыт), қият, төре, қарақас, қоралас, құлшығаш 

(құлшынты), күрлеуіт (қыпшақтың кіші руы), тағы сол сияқты 
ру-тайпалар. Осынау рулардың аты ғана түрікше емес, заты да 
таза түркі. Олар түрік халықтарының арасында, әсіресе қазақ 
ұлтының ішінде бүгінге дейін бәз-баяғысындай сақталған. Ал 
моңғол тайпаларынан тек ойрат қана аталады. Бұны төрт деп 
қойыңыз.

Осынау түпнұсқалық деректер Шыңғыс ханды жарық 
дүниеге әкелген халық көне түріктердің тікелей жалғасы 
және бүгінгі түріктердің, әсіресе қазақтардың биологиялық 
ата-бабасы екенін нақты дәлелдеп береді. Оның күмәнсіз 
тағы бір дәлелі ретінде Шыңғысханның айналасындағы 
замандастарының, қолбасы батырларының, мемлекеттік 
қайраткерлерінің тегі де анық жазылған: Таян, Күшлүк, 
Бұйрұқ – найман хандары, Ақшырын – татар ханы, Елшітей, 
Тұғырул – керей хандары, Тоқтабек – меркіт ханы; батырлары 
Саба, Мұқалы, Жебе, Жамуқа, Сүбітей, Желме, Бала – 
жалайырлар; Тататұңға, Кетбұқа – найман; Чынхай (Шыңғай), 
Бұлғай, Күйтемір – керей; Найаға – сіргелі, Сызған Құтқа – 
татар, Борашы – арғын, Бөріқұл – үйсін, Шормақан – тама; 
Көргүз (Көргіз) – ұйғыр, т.т. Бұл нені көрсетеді? Шыңғыс хан 
әулеті де, олар құрған мемлекет те моңғол халқымен және 
олардың территориясымен ешқандай қатыссыз болғанын 
көрсетсе керек! Бұны бес деп қойыңыз.

Тағы да тарихи құжаттарға жүгінелік: Қ.Жалайыри 
Шыңғыс хан құрған 95 мыңдықты «Алаш мыңы» деп атайды 
(«Жәмиғ ат-тауарих», Қ. Жалайыри, «Армысың, әз баба», 
129-бет). Бұл түпнұсқалық тарихи дерек Шыңғыс хан құрған 
ұлы империяның аты «Алаш» болғанын, сондықтан оның 
армиясы «Алаш мыңы» деп аталғанын дәлелдейді.

Ал қазақ халқы «алаш» деп аталатыны, қазақ хандары 
Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы, тақ мұрагерлері екені – көпке 
аян тарихи шындық. Керісінше, моңғол халқының ешбір 
әміршісі Шыңғыс хан нәсілінен емес. Тарихи құжаттарда: 
«Шыңғыс ханның тегі, түбі – түрік» деп, сондай-ақ «халқалар, 
моңғолдар» Шыңғыс хан шыққан халықтан емес, олар – 
басқа, қараша қауымнан деп нақты жазылған («Жаңа Үйән 
(Юань) тарихы» («新元史»), «Өмірбаян» («本纪») бөлімі, 
1-орамға (卷一) және 3-орамға (卷三) қараңыз). Ал Шыңғыс 
ханның Алаш ханы (Алаша хан), Жошының Алаш іде, 
яғни Алаштың иесі деп аталғаны тарихи құжаттардан жақсы 
мәлім («ҚСЭ», 4-том, «Жошы хан күмбезі», 481-бет. / 
«Тарих-и Жаһангушай» (1260 жж. жазылған), Атамәлік 
Жөбеней (Шыңғысхан әулетінің тарихшысы, орда ұлығы), 
1-кітәп, Жошы хан туралы тарау). Демек түпнұсқа тарихи 
құжаттар әкелі-балалы екеуін де алаштың – қазақтың ханы, 
иесі деп көрсеткен. Екінші сөзбен айтқанда, Шыңғыс хан да, 
оның баласы Жошы хан да алаштың, қазақ халқының төл 
перзенттері болатын. Бұны алты деңіз.

Кейбіреулер ертеде «қазақ» деген ел болмаған деп 
қарайды, алайда тарихи құжаттарға жүгінсек, сонау XII ғ-да. 
«қазақ терген» деген сәулетті арба, Қазақты (Қазақтұ) деп 
аталатын тарихи территория болған («Құпия шежіре» («蒙
古秘史») / «Моңғолдың ұлттық тарихы» («蒙古族通史»), 
ҚХР, Бейжің: «民族出版社», 2000 ж., 1-кітәп / 上卷). Егер 
«қазақ» деген этноним болмаса, оған байланысты туынды 
сөз және сөз тіркестері – жоғарыдағы атаулар қайдан келіп 
шыққан? Ертедегі мұсылман тарихшылары IX ғ-да тіпті 
жыл санауымыздан мыңдаған жылдар бұрын «Қазақия» 
деген територия және антропоним болғанын ап-анық хатқа 
түсірген. Олардан өзге «Қазақ тауы» деген жер, «Шымкент» 
деген қала қатар аталады («黄金草原» («Алтын дала») 947 
жж. жазылған, авт., әл-Мәсуди, ҚХР, 西宁: «青海人民出
版社», 1998 ж. / «Хұдұд әл-әлем» (IX ғғ. жазылған), авт., 
белгісіз, ұйғыршаға аударған, Абләт Нұрдұн Құрығар, ҚХР, 



№11 (32), 15 маусым, дүйсенбі, 2020 жыл ТАРИХ АЙНАСЫ 5
Үрімжі: «Шыңжаң халық баспасы», 1987 
ж., 18-бет). Егер Шымкент – осы заманғы 
Қазақстан территориясындағы тарихи қала 
екенін ескерсек, онда «қазақ» деген атау да 
осы аймақтағы халыққа тиесілі екеніне көз 
жеткізу қиынға соқпайды. Міне, осы тарихи 
құжаттық деректердің барлығы «Қазақ» атты 
халық та, оған қатысты этноним, топоним 
және антропонимдер де жыл санауымыздан 
бұрын бар екенін әрі ол бүгінгі Қазақстан 
территориясындағы титулдық халыққа тән 
болғанын анық дәлелдеп береді.

Кейбір тарихшылар «Тарих-и рәшиди» 
дерегіндегі «қазақ шығу» (қазақ болу) 
деген саяси терминге негіздеп, «қазақ» 
этнонимі содан келіп шыққан деп 
қарайды. Бұл, мүлде қате пікір. Керісінше 
үшбу саяси атау әуелде әлеуметтік, 
кейіннен этнонимге айналған «қазақ» 
сөзінен келіп шыққан. Нақты айтқанда, ханға 
немесе қағанға оппозиция солтандар олардан 
барлық туыстық, бауырлық қатынасын 
үзіп, тек ұлттық тегін – қазақтығын ғана 
сақтап қалады. Міне, осы саяси тәсіл – 
«қазақ шығу» немесе «қазақ болу» деп 
аталған. Бұлай ету (қазақ шығу) билік 
басындағы хан (қаған) үшін өте қатерлі 
оппозициялық шара саналған. Өйткені қазақ 
шыққан сұлтандарды қолдайтын тұлғалар 
да жаппай саяси шешім қабылдауға, билік 
басындағы топты, орданы тастап шығуға тиіс 
болатын. Керей және Жәнібек сұлтандар 
Әбілхайыр ханға қарсы, дәл осындай 
саяси шара қолданды. Олар өз ордаларын 
Қозыбасыға көшіргенде, жүз мыңдаған 
халық – өзбек қазақ – Әбілхайыр ханды 
жұртқа тастап кетті. Сөйтіп Шәйбән (Сибан) 
әулеті әлсіреді де, хандық тақ, ұлыс билігі 
Орда әулетіне қайта оралды. Әсілі бұл екі 
әулеттің еншілі территориялары бұрыннан 
қанаттас болатын әрі Шәйбәнилер Орда 
хан әулетіне бағынатын. Олардың ұлыстық 
астаналары Жошы ханның қарашаңырағында 
– Қайылық (Қойлық) қаласында болған 
(«Тарих-и жаһангушай» және П. Карпини, 
Г. (У.) Рубрук сапар естеліктері).

Қазақ этнонимінің ежелден бар екенін 
М. Дулати де растайды, ол қазақты: қырғыз 
қазақ, өзбек қазақ және тұр қазақ деген 
үш үлкен құрамға бөліп көрсеткен («Тарих-и 
рәшиди»). Олар Моғолстан, Өзбекия және 
Қыпшақбашы түріктерін тұтастай қамтиды. 
Қауғаз (Кавказ) аймағында және қазіргі 
Әзербайжан жерінде қазаққа қатысты атаулар 
болуының тарихи төркіні, міне, осындай. 
М. Дулатиге жүгінсек, Моғолстан Балқаш 
көлінің оңтүстігін, Іле, Нарын және Шу, 
Талас бойларын қамтыған үлкен аймақты 
танытады. Өзбекия Балқаштың солтүстік 
батысынан Қазар (Каспий) теңізіне дейінгі 
аймақты меңзейді. Ал тұр қазақтың мекендері 
тарихи құжаттарда Қыпшақбашы, Қыпшақия 
немесе Қыпшақ ұлысы деп, әр түрлі 
хатталады («Жәмиғ ат-тауарих», 3-дәптер, 
4-кітәп, 60, 71, 169-беттер). Демек осы 
өлкедегі қыпшақ және олармен туыстас түрік 
халықтары, біртұтас тұр қазақ, яғни қазақ 
болып табылады. (Бұны жеті деңіз).

Отаршыл жүйе тарихшылары 
мен идеологтары шынайы тарихты 
жоққа шығару мақсатымен, дәл осы 
арада қазақ, алаш сынды атауларды ғылыми 
айналыстан ығыстырып, олардың орнына 
қыпшақ (половцы) деген этнонимді ғана 
сақтап қалды. Келесі қадамда қыпшақты 

да тарихи қолданыстан шығарып, есесіне 
«Бату ұлысы», «Алтын Орда» деген жасанды 
атауларды айналысқа салып жіберді. Олай 
дейтініміз, түпнұсқа тарихи құжаттарда 
ондай атты ұлыстар хатталмаған. Рәшит әд-
Дін бойынша, Шыңғысхан Жошының тағына 
үлкен ұлы Орда сұлтанды отырғызбақ болады. 
Бірақ ол бұл орынға інісі Батуды ұсынып, 
өзі әке қарашаңырағында, Қойлық қаласын 
орталық еткен атажұртта қалып қойған. 
Шыңғысхан өз кезінде үлкен ұлы Жошыға 
Сақсонға (Саксонияға) дейінгі және одан да 
арғы, ат тұяғы жетер өлкелердің барлығын 
еншілеп бергені тарихи құжаттардан белгілі 
(«Жәмиғ ат-тауарих», 2-дәптер, 3-кітәп, 
«Шыңғысханның ұлы Жошы хан туралы 
баян», 112 – 170-беттер). Демек, ұлыс 
Жошының атымен аталған, Бату хан соның 
бір бөлігінің, Еділ бойынан батысқа қарайғы 
аймақтың ғана иесі болатын. Ал ұлыстың 
Жошы ханнан кейінгі нағыз иесі – Орда хан 
және оның әулеті еді, оны М. Дулати дерегі 
де растайды. Ол Қасым ханды Жошыдан 
кейінгі осы ұлыстан шыққан ең қуатты хан 
деп көрсеткен, сондай-ақ оның әскер саны 
мың мыңға, яғни миллионға жеткенін атап 
айтады («Тарихи рәшиди»). Қасым ханның 
түп атасы Орда екені көпке аян. Өз кезегінде 
Орда хан Жошының қарашаңырағында, 
Қойлық қаласында отырғанын батыстық 
авторлар да растайды (П. Карпини, Г. Рубрук 
сапар естеліктеріне қараңыз).

Ендеше «Алтын Орда» деген атау қайдан 
келіп шыққан? Жоғарыдағы екі батыстық 
автор да Шыңғысханның атамекені «үлкен 
судың», яғни Балқаштың оңтүстік жағында, 
«биік таудың», яғни Алатаудың қойнауында 
деп көрсетеді. Екеуі де Шыңғысхан 
мұрагерлерінің ордаларында бір жылдан 
аса уақыт бойы жүрген еді, демек олар 
берген тарихи ақпардың сенімділігі күмән 
тудырмайды. Әрі мұны басқа да көзекі 
куәгер авторлардың дерегі нақтылай түседі. 
Осы өлке тіршілігіне жақсы қанық орда 
ұлығы, орда тарихшысы Атамәлік Жөбеней 
Қарақорымның орнын Алмалық, Қойлық, 
Еміл (Алтынеміл) сынды үш қаладан 
қалыптасқан шеңбердің өзегінде, яғни 
Жетісу өлкесінде екенін картографиялық 
тілмен сыйпаттап түсіндірген еді («Тарих-и 
жаһангушай»). Мұны пішік (иероглиф) 
жазуындағы деректер де растайды. Қарақорым 

қаласы Алмалықтың батыс жағында болған 
(Жоғарыдағы «Жаңа Үйән тарихы» және 
«Үйән тарихы» («元史») ҚХР, 北: «中华
书局», 1976 ж., «志» (шежіре) бөлімі). П. 
Карпинидің ордаға келуі 1245 – 1246 жж. еді, 
ол Қарақорымға жарты күншілік (20 – 25 км) 
жерден қайтады. Ал Г. Рубрук қаған ордасында 
1253 – 1254 жж. болған, ол Қарақорымда бір 
қыс жатады. Демек олардың Шыңғысханның 
астанасы мен атамекені туралы дерек беруде 
қателесулері мүмкін емес.

Бәрінен де маңыздысы сол – П. Карпини 
1246 ж. тамызда өткен Күзек (Күйүк) ханды 
таққа отырғызу рәсімі қарсаңында «Алтын 
Орда» атты қаған шатырын, ғажайып 
сәулет туындысын өз көзімен тамашалау 
мүмкіндігіне ие болған. Ол онда 1246 ж. 15 
және 24-тамыз күндері екі қайтара барған (П.
Карпини, 9-тарау, 32-мазмұн, 114-115 
беттер). Шатырдың орны жоғарыдағы қарлы 
таудың, яғни Алатаудың қойнауындағы бір 
нулы, сулы, табиғаты ерекше көркем, кең 
алқапта болған. Міне, осынау түпнұсқалық 
тарихи дерек нағыз Алтын Орда Қазақстан 
террторисында, Жетісу өлкесінде екенін 
ешбір қатесіз көрсетіп береді. Демек оны 
бүгінгі Россияның жерінен іздеудің ешқандай 
тарихи құжаттық негізі жоқ. Оның үстіне 
Жошы ханның мәңгілік мекені – күмбезі де 
өз елімізде, Ұлытаудың төсінде әлі еңсе 
көтеріп тұр. (Бұны сегіз деңіз). Сол себепті 
де Мемлекет Басшысы – Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев 750 жылдық туралы 
шешімін Ұлытауда, Алашахан мен Жошы 
ханның ұлы рухы қалған, киелі тәні жатқан 
жерде жария еткен болатын. Демек, бұл 
жәйт ұлықтау нысаны, зерттеу түйіні 
осы екі тұлға болатынын көрсетіп береді. 
Мемлекет Басшысының бізге нұсқаған бағыт-
бағдарының саяси, тарихи мәні, міне, осылай.

Ал Алаша хан – Шыңғыс хан, Алаш 
империясын құрушы, «Жосық» заңын, 
алаштың ата заңын қалыптастурушы тұлға. 
Ұлы «Жосықтың» жолға қойылуы, шын 
мәнінде адамзаттың зайырлы қоғамға 
кіруінің бастамасы болатын. Өйткені 
онда адам құқығы анық көтерілген-ді. 
Шыңғыс хан мұрагерлерінің діни, ұлттық, 
нәсілдік тұрғыда өз замандастарынан әлде 
қайда толерантты болуының мәнісі сонда 
– «Жосық» заңының құқықтық талабында 
болып табылады. Жошы хан туралы айтар 
болсақ, оның тұңғыш ұлы Орда хан, 
жоғарыда айтылғандай, ол – әке тағының 
және қарашаңырағының мұрагері. «Тарих-и 
жаһангушайда» көрсетілгендей, Шыңғыс хан 
тұңғыш ұлы Жошыға еншілі астана ретінде 
Қойлық қаласын береді. Ол жалпы тұрғыда 
Қарақорымдағы орталық билікке – Алаш 
қағанатына тәуелді болып, ішкі жағындағы 
істерін дербес басқара алатын. Бұл хандық 
тарихта Жошы ұлысы деп аталады. Атап 
өтілгендей, оның негізгі территориясы қазіргі 
Қазақстан көлемінде, қарашаңырағы – бас 
астанасы Жетісу өлкесінде болған. Жошы 
Шыңғысханның тұңғыш ұлы болғандықтан, 
оның ұлысы Ақорда, яғни аға орда деп те 
аталады. Оның көрнекті өкілдерінің бірі, әйгілі 
әміршісі Орыс хан (1361 – 1376 жж.) болатын. 
Ол 1372 – 1375 жж. Жошы ұлысын тұтасқа 
жуық қайта бірлікке келтірді. Іс жүзінде, 
бұл – Алаш қағанатының қайта жаңғыруы 
болып табылады. Өйткені Төле хан әулетінен 
шыққан ұлыс қағаны Тоқантемір 1368 ж. 

тақтан тайдырылып, орталық билік күйреген-
ді. Сол тарихи орайда Орыс ханның мықты 
қарсыластары, Әмір Темір мен Тоқтамыс хан 
да күшейе түсті, бірақ Шыңғысхан әулетіндегі 
ең қуатты билік, бәрібір Орыс хан әулетіне 
қайта оралды. Ұлыс тағына Орыс ханның 
ұлы Құйыршық (Қойыршақ) хан келді. Қазақ 
хандары Керей мен Жәнібек – сол Құйыршық 
ханның немерелері болатын.

Шын тарих, міне, осылай – Шыңғыс 
хан мен оның әулеті қазіргі моңғол халқына 
биологиялық, территориялық тұрғыдан 
ешқашан, ешқандай қатысты болған емес. Біз 
Мемлекет Басшысының сілтеген бағдарын 
дұрыс ұстануымыз, Шыңғыс ханның түріктік, 
қазақтық тегін – ақиқат тарихын өз елімізге, 
күллі әлемге танытуымыз керек. Қытайдың 
«Юань тарихы» аталатын, Миң әулеті тұсында 
– 14 ғасырда жазылған көптомдық көне 
еңбекте Шыңғыс ханның Кеңгір алқабында 
жерленгенін нақты атап көрсететін дерегін 
жалпыға жариялап, Алашахан – Шыңғыс хан 
екенін шетел тарихшыларына мойындату, 
біз үшін әрі ғылыми міндет, әрі перзенттік 
парыз (Т.Әбенайұлының «Таныс та бейтаныс 
Шыңғысхан әулеті..» монографиясын 
қараңыз, 224-225 беттер). Әлемдік 
туризмнің назарын Ұлытауға, Алашахан мен 
Жошы ханның, сондай-ақ Құлан (Күлән) 
ана мен Болған ананың киелі күмбездеріне 
аударуымыз қажет. Сонда еліміз рухани 
және экономикалық жақтан бірдей игілікке 
кенеледі. Әйтпесе тойдың қаржылық 
шығынынан басқа, ешқандай да әлеуметтік, 
ұлттық маңызы қалмайды. 750 жыл, шын 
мәнінде Құбылай қаған орталық билікті 
Моғолстаннан (Жетісудан) Ханбалыққа 
(Бейжіңге) көшірген уақытқа, XIII ғ. 60 – 
70 жж. тұспа-тұс келеді. Тарихшыларымыз 
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы 
шешімінің осындай тарихи-стратегилық 
мәнін дұрыс түсінуі қажет деп ойлаймыз. 
Біз Қазақ халқының ұлттық тарихын 
моңғол ұлтына тәуелді қылып қоймауымыз 
керек. Әрқандай тәуелділіктің артында 
саяси, территориялық талаптар жасырынып 
тұрады. Яғни одан ұлттық қауіпсіздікке, 
мемлекеттілікке зор қатер, орны толмас 
апат келері сөзсіз. Сондықтан отаршыл 
жүйе салған қатерлі сүрлеуден шығуымыз, 
ұлттық тарихтануды тәуелсіз, ғылыми түрде 
қалыптастыруымыз қажет.

Осыған дейін біз негізінен көне жазба 
деректер төңірегінде сөз қозғадық қой. Бұл 
ұлы тұлға туралы әр түрлі әдеби туындылар 
да, зерттеу еңбектер де әлі де жазылып 
келеді. Әр кезде әртүрлі еңбектер қалдырған 
жапон И.Ясачи, О.Матсуо, француз Р.Гроузет, 
поляк К.Каралевский, орыс В.Бартольд, 
Л.Гумилев, т.б. секілді ірі авторларды былай 
қойғанда, бүгінгі өзіміз тұстас зерттеушілер 
де баршылық: орыс ғалымдары А.Бушков, 
А.Оловинцов, О.Петренко, И.Захаров, 
украиндық В.Блинский, т.т. Осылардың бәрі 
де Шыңғыс ханның моңғол халқына қатысы 
шамалы екенін, керісінше, қазаққа тікелей 
қатысты екенін қадап айтады. Сонымен 
қатар олар Алтын орда мемлекеті бір-бірімен 
жауласып келген орыс княздіктерінің басын 
біріктіріп, ұлы империя болып қалыптасуына 
тікелей әсер еткенін де ашық айтып жүр. 
Орыс оқымыстылары осы тақырыпты қаузап, 
«дөңгелек үстел» өткізіп жатқанына біраз 
болды (Бұны тоғыз деңіз).

Қорыта келгенде, «Алтын орданың» 750 
жылдығын атап өту кезінде айдаладағы бөтен 
халықтың «жыртысын жыртып» – «Алтын 
орда» империясын қазіргі «моңғолдардың 
ата-бабасы құрған-мыс» дейтін тарихи 
өтіріктің жетегінде кетпеуіміз керек. Олай 
ететін болсақ, онда қазақ елін 280 жыл 
бодандықта ұстаған Ресей империясының 
құрылуының алдағы 330 жылдығын да сол 
империяның құрамында болғанымыздың 
өтеуіндей қылып, арнайы тойлауға 
«міндетті» болатын шығармыз. 1981 жылы 
Ресеймен қосылғанымыздың 250 жылдығын 
өте жоғары дәрежеде «тойлағанымыз» 
да жетер. Құдай енді ондай тәуелділікті 
басымызға бермесін! Өз тарихымызды өзіміз 
түгендейтін кез жетті.

Шыңғысхантанушылар:
Марал Ысқақбай, жазушы,

Бексұлтан Нұржеке, жазушы,
Тілеуберді Әбенайұлы, тарихшы.

17.05.2020 ж
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Мыңдаған жылдардың құпия сырын бауырына бүккен 
өңіріміздің өткенінен хабар беретін, заттай деректерді халық 
назарына ұсыну жуапкершілігін өз мойнына алған, Алматы 
облыстық мәдениет басқармасына  қарасты «Жауынгерлік 
Даңқ музейі» аудан жұртшылығы алдындағы міндетін аброймен 
атқаруда. Нақтырақ тоқталып өтер болсақ, Алматы облысы 
әкімінің 2011 жылдың 25-ші қаңтарындағы №19 қаулысы 
негізінде осы жылдың наурыз айынан бастап құжаттарды жинау, 
рәсімдеу жұмыстарын қолға алған болатын. Сөйтіп, қаулы жүзеге 
асып, музей ғимараты Жаркент қаласы, Ә.Қастеев көшесіндегі 
№12 үйге орналастырылды. Ғимараттың іргетасы өткен ХХ 
ғасырдың 1963 жылдары қаланған, жалпы ауданы - 291.7 шаршы 
метрді құрайды. 

Нәтижесінде, қара орман қазақ жұрты Жер жәннәты Жетісу 
деп әспеттеген қасиетті өлкенің шұрайлы аумағында орналасқан 
Жаркент шаһарында 2013 жылдың 7-ші мамырында тағы бір тарихи 
мұражайдың ашылу салтанаты өңір жұртшылығын үлкен қуанышқа 
бөледі. Осынау  қойнауы құпияға тұнған тарих пен шексіз шежіреге 
толы Жаркент өңірінде уығы қадалып, шаңырағы көтерілген руханият 
ордасының ендігі келешек ұрпақ тәрбиесіндегі атқарар қызметі де 
орасан зор. Әлемге әйгілі Шығыс пен Батысты жалғаған, адамзат 
өрениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Ұлы Жібек жолының да 
бұл аймақты қақ жарып өтетіні және бар.

Мемлекет тарапынан қолдау көріп отырған бұл мекемеге сыртқы 
абаттандыру мен ішкі жөндеу жұмыстарына мемлекет қаражатынан 
11 млн. теңге көлемінде қаржы бөлініп, үлкен күрделі жөндеуден 
өткізілді. Ішкі көркемдік үйлестіру дизайнерлік жұмыстарына 6 млн. 
938 мың теңге жұмсалып, бүгінгі күні ғимараттың сыртқы және ішкі 
келбеті әсемденіп, көз тартарлық жағдайға жеткізілді. 

Музейдің басты мақсаты – алдыңғы толқын ағалардың 
Отан қорғаудағы жанқиярлық өшпес ерліктері арқылы еліміздің 
болашақ жастарын отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеп, 
ауданымыздың, еліміздің тарихын хронологиялық жүйелі түрде 
дәріптеу және насихаттау болып табылады.

Музей қызметкерлері мекеме жарғысында көрсетілгендей әркім 
өз қызметіне қарай мақсат-міндеттерін негізге ала отырып іске 
кірісуде. Мәселен, ғылыми зерттеу, экспонат жинау және қормен 
жұмыс, ғылыми экспозициялық пен көпшілік-ағарту баспасөз 
жұмыстарын жүргізумен қатар, өңір шежіресін жұртшылыққа жан - 
жақты дәріптеу ісі  және бар.

Өне-бойы тарихқа толы туған өлкеміздің кейінгі ұрпағына ата 
– бабадан қалған рухани құндылықтары жайында шертер сыры мен 
айтар өнегесі мол екендігі баршаға аян. Осынау қасиетті міндетті 
мойнына алып отырған  «Жауынгерлік Даңқ музейі» өз міндетіне 
белсене кірісіп көпшілік көңілінен шығуға бар күш жігерлерін 
жұмсауда. Алғашқы ашылған күннен бастап-ақ музейлік маңызы 
бар материалдар мен қорлар қатары үздіксіз ізденістер арқасында 
біртіндеп толықтырылып келеді. Мекеме  қызметкерлері музей қорын 
тарихи құндылығы жоғары, шежірелік  мәні - маңызы бар заттармен 
жабдықтаумен қатар қазақ және Қазақстан халықтарының әскери 
өнері, ерлік істері мен қару-жарақтарын жан-жақты насихаттауды өз 
міндетеріне алып, күн тәртібіне қойып отыр.

Жылдан – жылға музейлік маңызы бар материалдар қоры 
қалыптасып, бұл өлкенің ғасырлар қойнауынан бастау алатын 
әлі көпке беймәлім болып келген руханият маржандары мен 
шешуі табылмаған жұмбақтарға толы тарихына сай заттар мен 
экспонаттар жиналып, хронология бойынша жүйеленді. Мұражай 4 
экспозициялық залдар мен мазмұнына қарай бірнеше бөлімдерден 
тұрады. Жиналған экспонаттар қоры әр кезеңге бөлініп туған жер 
тарихын реттілігі бойынша тізбектеу үшін музейдің экспозициясы 
төмендегі тақырыптық құрылымдар  бойынша  құрылды.

Музей бөлімдері:
Фойе – «Тәуелсіздік шежіресі» - Онда Алматы облысы ерлерінің 

ерлік жолдары мен Панфилов ауданының тарихы және табиғат 
ландшафты туралы сыр шертіледі.

І зал – Тақырып: «Ел ішіндегі атақты Жетісулық батыр бабалар» 
жайында бүкіл ақпараттар мен ғылыми жұмыстар тізбегі  ұсынылған.

Түрік қағандығының  құрылу тарихы залында түркі 
мемлекетінің құрылуы және оның негізін қалаған қағандар, сақтар 
мен ғұн тайпаларының тарихынан келушілерге сыр шертіледі.

ІІ залда - «Қазақ хандығының құрылуы»
III залда - Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында.
«Жетісулық батыр бабалар» бөлімінде – Сақ патшайымы 

Тұмардың бейнесі мен сақ тайпалары мекендеген территорияның 
картасы және олардың қару-жарағы, әлемге әйгілі Алтын адамның 
кескін графикалық бейнелерімен безендірілген. Сонымен қатар 
Ғұн империясының билеушісі Мөде, Түрік қағанатының негізін 
қалаған Бумын қағанмен оның тақ мұрагерлері Естеми, Күлтегін, 
Тоныкөк, Үйсін Бәйдібек пен қыпшақ Бейбарыс секілді тағы басқа 
арғы бабаларымыз болып келетін ұлы тұлғаларамыздың портреттері 
ілінген. Және де Батыс Ғұн империясының егесі Аттила мен оның 
қоластына қараған Еуропа мемлекетері аумағының картасы, жорық 
сәттері түрлі түспен нақышына келтіріліп суреттелген.

«Қазақ хандығының құрылуы» бөлімінде – Қазақ 
мемлектілігінің негізін салушы Керей мен Жәнібектің, Жалаңтөс 
баһадүр, Салқам Жәңгірмен қатар Ескелді би, Қабылиса жырау, 
Қазыбек бек Тауасарұлының суреттері мен қазақ сарбаздарының бес 
каруы топтамасының  экспозициясы  және жоңғармен болған Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі қазақ жауынгерлерінің  жанқиярлық  ерлігін 
айшықтаған теңдессіз сұрапыл соғыстар – Аңырақай мен Орбұлақ 
шайқастарының үлкен форматтағы полотнолары  да осы залға  
орналастырылған.  

Сонымен қатар, Алматы облыстық мәдениет басқармасы бөлген 1 
млн. 800 мың теңге көлеміндегі қаражатқа Ұста Дәркембай музейінің 

директоры Дәулет Шоқпаров дайындаған «Бес қару» атты ең үздік 
қолөнер туындылары топтамасы, яғни 18 экспонат сатылып алынып 
көпшілік назарына ұсынылып тұр. Олардың қатарында:

1.Айбалта
2.Шоқпар
3.Садақ, садаққап қорамсағымен
4.қылыш
5.Кісе белбеу
6.Қалқан
7.Білтелі мылтық
8.Жеңсе
9.Сақпан
10. Шәңгек
11.Дүре
12.Қанжар
13.Қамшы
14.Сойыл
15.Босмойын
16.Сылқетер
17.Сауытбұзар
18.Найза
Бұл залда қазақ сарбаздарының қару – жарақтарын, мысалы: садақ, 

қылыш, найза, шоқпарларды шайқастарда, ат үсті жекпе-жекте қалай 
қолдану керектігі туралы суреттер мен ақыл – кеңестері  де ұсынылған. 
Және де қазақ әскерлерінің басқыншыларға қарсы қолданған «Үлкәр 
жәрлік», «Құйрық жеу» тағы басқа көптеген соғыс тактикалары 
жайлы түсініктер беріліп, сонымен қатар жоңғарларға қарсы азаттық 
соғыстың көрнекті өкілі қазақ батыры Қаракерей Қабанбай батырдың 
жиені Тілеке батырдың кісесі де ұқылыптылықпен орналастырылған. 

Сондай-ақ, туған жер үшін түн қатып жалаулы найзаларын қолдан 
тастамаған жергілікті халық батырлары – Сатай, Бағай, Аралбай, 
Бөлек, Қабанбай, Райымбек батырлардың бейнелері бұл залға ерекше 
көрік беріп тұр.

Келесі зал тақырыбы: Жетісу жерінде Кеңес өкіметінің 
орнауы – деп өз атауы айтып тұрғандай: бұндағы сурет көрмелерде 
«1916 жылғы Ұлт – азаттық көтерілістің ошақтары» яғни, Т.Бокин, 
Ұ.Саурықов, Б.Әшекеев, Ж.Мәмбетовтардың бейнелері мен «Жетісу 
Кеңес үкіметі дәуірінде» (1917 – 1991 жж.) және сол кезде тұтынылған 
қару – жарақтар – бесатар, тапанша, зеңбіректердің суреттері, жазбаша 
ақпараттар бірге ондағы Кеңестік большевиктердің белсенділері 
- Ы.Көшкінов, Қ.Чанышев тағы басқалармен қатар «Черкасск 
қорғанысы» туралы біршама тарихи деректермен толықтырылған. 
Және  де көпшілік назарына ұсынылған:

Жетісуда Кеңес үкіметін орнатуға ат салысқан Ыдырыс 
Көшкіновтың жеке заттары:

1. Портфельі
2. Фото суреттері
3. Құжаттары
4.  БАҚ өнімдері
Сондай-ақ, Кеңес дәуірінде Алматы облысынан Ауған соғысына 

қатысқан интернационалист-жауынгерлер, олар туралы альбомдар, 
тұтынған әскери құралдар – рация, киімдері, ас ыдыстары және 
Ауған соғысының ардагері Шыңғыс Сатқалиевтің жеке заттары  
мен Қазақстанның «Халық қаҺармандары» Б.Момышұлынан 
бастап, Т.Әубәкіров бастаған қазақ ғарышкерлерінің суретін 
тамашалайсыздар. Тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштері және 
Қазақстанның одақ көлемінде есімдері дәріптеліп, мемлекеттік 
марапаттарға ие болған, есімдері әйгілі даңқты тұлғалар туралы  
мәліметтер топтамасы берілген.  

III-зал – Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында.
Бұл залда ІІ - дүние жүзілік соғыс жылдары Қазақстаннан және 

біздің аудан аумағынан округтер бойынша Ұлы Отан Соғысына 
аттанған кісілер жайлы «Ешкім де ұмытылған жоқ, ешқашан 
ұмытылмайды!» айдарымен қысқаша ақпараттар берілген.  Сондай-
ақ, ең құнды экспонаттар қатарында: Мурманск, Севастополь, Тула, 
Керчь, Одесса, Смоленск, Брест, Новороссииский қалаларының 

соғыс далаларынан әкелінген арнайы құжаттармен рәсімделген  киелі 
топырақтар мен соғыс даласында шырқалып жауынгерлерге қуаныш 
сыйлаған рухты әндердің пластинкалары да бар.

Аталмыш соғыстаерен ерлігімен бүкіл одаққа үлгі болған 28 
Панфиловшы батырлардың суреттері, мәңгілік алау мен Ұлы Отан 
соғысының әр кезеңдерін бейнелеген: 

1. Бәрі де майдан үшін
2. 1941 – 1945 жж. Гитлерлік Геманияныңң жеңілуі
3. Батыр жерлестеріміз
4. Сталинград түбіндегі шайқас
5. Брест қамалын қорғауға қатысқан жерлестеріміз - атты 

кескін графикалық суреттер топтамаларымен қатар 28 панфиловшы 
батырлардың майдан даласындағы жанқиярлық ерлігінің көрінісін 
айшықтаған «Москва түбіндегі шайқас» диорамасы берілген. 

Атап айтар болсақ, 1 млн. 200 мыңға тарта Қазақстандық армия 
қатарына қосылып әрбір бесінші адам майданға аттанды. Және ол 
кісілердің 500-ден астамы  КСРО-ның ең жоғарғы марапаты Кеңес 
Одағының батыры атанды, сол 500 асқан батырлардың 50-ден астамы 
Алматы облысының тумасы болса, олардың сегізі -  Х. Көбіков, Қ. 
Тышқанбаев, А. Пащенко, С. Лутфуллин. Н.Иванов, И. Каратаев. 
П. Поросенков, П. Хмелев біздің Панфилов ауданынан шыққан ер 
азаматтар еді.

ҰОС жылдарына арналған залда орын алған экспонаттар:
1. Жауынгер каскасы
2. Тікенек сымының қиындысы
3. Граната
4. Бомбаның жарықшақтары
5. Оқ гильзалары
6. ППШ автоматының оқ салатын қорабы
7. Мылтықтың  стволы
8. Рация 
9. Телефон 
10.  Миск (әскери тамақ ішетін тостаған)
11. Кружка 
12. Жауынгер күрегі 
13. «Панфиловцы» Алматы. «Жалын» баспасы. Усенов.
14. Соғыс қалаларынан алынған киелі топырақтар.
Ұлы Отан соғысының ардагері Жақып Дадайұлының жеке 

заттары:
1. Фото суреттері
2. БАҚ өнімдері
3. Грамоталары
4. Ордендері
5. Медальдары
6. Жеке бас құжаттары 
7. Бас киімі (Шляпа)
8. Жұмыс телефоны
9. Галстугі
10.  Түрлі сувенирлері
Ұлы Отан соғысының ардагері Молақов Уәштің жеке 

заттары:
1. Костьюмі
2. Ордендері
3. Медальдары
Ұлы Отан соғысының ардагері И.Е. Смоленскийдің жеке 

заттары:
1. Медальдары
ҚР Көркем академиясының мүшесі, ауданға танымал суретші, 

өнер жанашыры: Көшербаев Болысбектің жинақтап музейге әкеліп 
өткізген көненің көзі болған тарихи жәдігерлері: (Қазақ хандығының 
құрылуы залында орын алған экспонаттар).

1. Күміс оюлы ертоқым.
2. Ыңыршақ.
3. Жез құмыра.
4. Астау, бидай қалақ.
5. ХІХ ғасырға жататын ат әбзелдері 

ЖАРКЕНТТЕГІ «ЖАУЫНГЕРЛІК ДАҢҚ МУЗЕЙІ»  

Фойе – «Тәуелсіздік шежіресі» III-зал – Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында ҚР Көркем академиясының мүшесі Көшербаев Болысбектің 
жинақтаған жәдігерлері
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– ЖӘДІГЕРЛЕР ҚОЙМАСЫ
6. ХІХ ғасырға тиесілі ыдыс – аяқтар. 
7. Тас құралдар.
8. Келі – келсап
9. Мыс тегеш, шәугім
10.  Қыш құмыралар (Үйсін дәуірі)
11.  Ағаш төсек
12.  Жүкаяқ
13.  Кимешек
14.  Үтік
15. Төсек жапқыш (шілтермен тоқылған)
16.  Насыбай үгітетін ағаш ыдыс
17.  Металл ерітетін шойын ыдыс
18. Үзеңгілер (үш түрлі) 
19.  Темір тістеуік
20.  Қыш кесе (Үйсін дәуірі) тағы басқалар
Желтоқсан құрбаны Ербол Сыпатаевтың жеке заттары:
1. Суреттері
2. БАҚ өнімдері
3. Дипломаты
4. Жеке құжаттары
Желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың жеке заттары:
1. Домбыра үйірмесіне  қатысқандағы суретінің көшірмесі.
2. Жедел хат.
3. Ұлттық киімі.
4. Домбырасы.
5. Қобызы.
6. Достарының сыйға берген сувенирі.
7. Нота дәптерлері.
Жалпы, «Мәңгілік ел» патриоттық жобасы аясындағы Қазақстан 

Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасын іске 
асыруға арналған жылдық іс –шаралар жоспары жыл сайын 
жасалады. «Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу мен насихаттау 
үшін ұлтымыздың тарихы мен ұлт жанашырлары туралы экспозиция 
залдарына тақырыптық экскурсиялар жүргізіліп үнемі жаңартылып 
насихатталып тұрады.

Экспозиция залдары келушілерге қойнауы құнды жұмбаққа 
толы өлкеміздің тарихына терең бойлап, әр кезеңінде де «Елім, 
жерім» деп аянбай күрескен жауынгер бабаларымыздың  ерен 
ерлігі мен тағылымды өмірлерін келешек ұрпаққа ғибрат-өнеге ету. 
Қай шайқастарда болмасын халық бірлігі, тұтастығы және еліне 
деген шексіз сүйіспеншілік Ұлы жеңістерге қол жеткізетіндігін алға 
тарта отырып, жастардың өз Отанына деген құрметін арттыру – 
мұражайдың басты айқын мақсаты болып табылады.

Қорыта айтқанда шылған күннен бергі жылдар ішінде тарихи 
жәдігерлерді тамашалап  келушілер саны артып, музей жұмысы ілгері 
басып жандануда. 

Бұл қасиетті өлкенің біздер әлі көп біле бермейтін қыры 
мен сыры ашылмаған ежелгі тарихтан ақпарат беретін тарихи 
артефактар  мен шешуі табылмаған жұмбақтары толып жатыр. 
Мәселен, Жаркент өңірінің ежелгі қалалары – Жаркент, Ақкент, 
Ілебалық, Дөңгене, Тышқан тағы басқа бізге беймәлім елді 
мекендер мен ерте орта ғасырлық қала, кенттердің қирандылары 
көптеп саналады. Ол жерлерге археологиялық қазбалар жүргізілсе 
ел мен жердің тарихы әлі де мыңдаған жәдігерлермен толығып, ата 
– бабаларымыздың әлемдік өркениетке қосқан үлестері айқындалып, 
мемлекеттілігіміздің Мәңгілік болуы мен жас ұрпақ тәриесінде де 
өлшеусіз қызмет атқарары сөзсіз. Сол үшін де бар күш – жігерлері 
мен білім, біліктерін аямай еңбек жасап жатқан «Жауынгерлік Даңқ 
музейінің» қызметкерлері: Жұлдыз Асқарбекқызы, Жадыра Чанбаева, 
Гүлнұр Оңғарбекқызы, Қасенова Ақбөпе, Алипова Төленді, Утепов 
Патық, Сұлтанов Шалқар сынды әріптестеріме шексіз алғыс білдіре 
отырып, жанұяларына бақыт, еңбектеріне мол табыс тілеймін!

Мекеме туралы жалпы мәлімет:
Мұражайдың  жалпы көлемі - 291.7 шаршы метр                                   
Соның ішінде экспозиция көлемі - 184,33 шаршы метр
1 – Экспозициялық зал - 31,03 шаршы метр
2 – Экспозициялық зал - 50.02 шаршы метр
3 -  Экспозициялық зал - 50.04 шаршы метр 
4 – Экспозициялық зал - 50.06 шаршы метр
Фойе: - 35.01 шаршы метр
Қор сақтау бөлімдерінің көлемі - 11,03 шаршы метр
Қабылдау бөлмесі - 16.04 шаршы метр
Шығармашылық бөлме - 16.01шаршы метр
Гардероб бөлмесі - 7,07 шаршы метр
Тамбур - 9.06шаршы метр
Сан.узел - 4,60 шаршы метр
Кіші дәліз - 8.04 шаршы метр
Негізгі қордағы музейлік мәні бар материалдардың жалпы саны: 

- 396 (364+32)
Мұражай қызметкерлері туралы мәлімет:
Қызметкерлердің жалпы саны – 8
Олардың:
- Жоғары білімді – 3
- Орта кәсіптік – 2
- Орта білімді – 3
Ғылыми қызметкерлердің жалпы санынан музей жұмысы 

бойынша еңбек өтілі барлар:
2 жылдан жоғары – 4
1 жылға дейін – 4
Штат бірлігі: - 8
Меңгеруші – 1(ставка)
Қор сақтаушы – 1
Ғылыми қызметкер – 0.5
Экскурсия жүргізуші – 1
Зал қараушы – 1
Еден жуушы – 1
Аула сыпырушы – 0.5
Күзетші – 1  

  
Республика: Қазақстан
Облыс: Алматы
Аудан: Панфилов
Қала: Жаркент
Көше: Ә.Қастеев көшесі № 12
Телефон: +7 /72831/ 58231
Бағыты: «Жауынгерлік Даңқ»
Басқару орны: «Алматы облысының мәдениет,архивтер және 

құжаттама басқармасы» ММ «М. Тынышпаев  атындағы Алматы 
облыстық тарихи – өлкетану музейінің» МКҚК-нің филиалы.

P.S. Жуырда елімізге белгілі ақын, ағарту саланың үздігі, 
өлкетанушы, тарихшы Молот Мұсаұлы Солтанаев ағамыз өзінің 
жеке қорынан ежелгі кезең мен үйсін дәуіріне жататын түрлі тас 
құралдар мен көптеген құнды көне жәдігерлерді «Жауынгерлік 

Даңқ музейіне» арнайы тапсырды. Музей басшылығы аталған 
мұраларды құжатты түрде тіркеп, ғимарат ішінен арнайы орын 
бөліп, көрнекі жерге орналастырды. Енді музей қонақтары бұл 
жәдігерлерді де тамашалай алады. 

Құрметті жерлестер, егер де сіздің де үйіңізде көненің көзі 
саналған жәдігерлер болса біздің музейге тапсырыңыз. Бабалар 
мұрасы саналатын құнды дүниелерді бүлдірмей, жоғалтпай 
сақтау – музей қызметкерлерінің борышы. 

Қазақ хандығының құрылуы» бөлімінде

Ауған соғысы ардагері Шыңғыс Сатқалиевтің жеке заттары

Жетісу жерінде Кеңес үкіметінің орнауы

Ұлы Отан соғысы ардагері Жақып Дадайұлының жеке 
заттары

Жетісуда Кеңес үкіметін орнатуға ат салысқан Ыдырыс 
Көшкіновтың жеке заттары

Желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың жеке заттары

1. Құдайберді руынан шыққан Наймантай батырдың шоқпары, 
күміс белдігі.
2. Қабанбай батырдың жиені Тілеке батырдың кісесі.

Музей меңгерушісі: 
Ибрайымжанов Қали 

Тұрдығазыұлы
Гуманитарлық ғылымдар 

магистрі,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
Жаркент қаласы.



№11 (32), 15 маусым, дүйсенбі, 2020 жылЖЫР АЙНАСЫ8

«ЖАРКЕНТ АЙНАСЫ» ГАЗЕТІ
Меншік иесі: «БАҚ» ЖК
Директор – Дархан БЕЙСЕНБЕК
Бас редактор – Молот СОЛТАНАЕВ
Бас редактордың орынбасары – 
Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ
Дизайнер – Әділет МҰСАХАЕВ

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігінде  13.09.2018 
ж. тіркеліп, №17270-Г куәлігі берілген.
Газет «Жаркент айнасы» компьютер 
орталығында теріліп, беттелді.
Газет индексі - 65161
Автордың материалдары редакцияның 
көзқарасын білдірмейді. 
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.
Газет Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген 
батыр кентіндегі «Принт плюс» баспаха-
насында басылды. Офсеттік басылым.
Нөмірдің таралымы: 1000 дана

Мекен-жайымыз:
Алматы облысы, 
Жаркент қаласы, 
Е.Сыпатаев көшесі, 
242 үй, 14 пәтер
Тел.: 8/705/412-78-48; 
8/705/277-16-91; 
8/777/971-57-67 
Газет екі аптада бір  жарыққа 
шығады.
Тапсырыс: №212

Газеттің эл.почтасы: 
jar-aina@mail.ru y

АБАЙҒА АРЫЗ

Ақындық өтеп кеттің парызыңды, 
Әлденеше ұлпа қар басты ізіңді.
Өзіңнен бір ғасырдай кейін туған,
Абай аға, тыңдашы, арызымды.

Алауыздық дертінің сорын тартып,
Бабаларым өтіпті соны айтып.
Сенде айттың бұл жайлы ащылау ғып,
Ұққан көзден қанды жас сорғалатып.

Сен аңсаған бірліктің жоғалғаны,
Мынау байтақ даламның тоналғаны.
Жер мен судан, еркінен айырылған,
Тарихта халықтың жоқ оңалғаны.

Заман зулап барады алға көшіп,
Түсінеді деп жүрсек ақылы өсіп.
Мұртқа ие бола алмай жүрген қазақ,
Сақалды мәңгүрт болды, ақылы өшіп.

Қолдағы  дүниесін аз көрісіп,
Тойынбай құныққаннан көздері ісіп.
Жылы орынға жамбастап жайғасқан соң,
Жақсы жатыр жайсаңмен жер бөлісіп.

Кеше ғана таласқан шарға түсіп,
Жаумен дос шайқалады шарап ішіп.
Ескерусіз елінің сөзі қалды,
Ұсталғанда құтқарған торға түсіп.

Ақылшы көп айтатын, ұғатын аз,
Қолпаштаумен сөйлесе кейбіреу мәз.
«Ылай суға май бітпес» - деуші едің,
Сылдыр сөздің болып тұр татымы аз.

Бұрынғылар рулықты үзген еді,
Жағымпаздар қазақты жүзге бөлді.
Төрелікті қызғанып бір-бірінен,
Келімсекке кең шылбыр, тізгін берді.

Халқың үшін ойыңның қидың бәрін,
Алсын деп жас өрімдер білім нәрін.
Ғылымға ұмтыл, көзіңді аш деп жүргенде,
Сезбедің «Дос» тұтқанның пиғылдарын.

Сауалдарға жауап таппай тосылам,
Бір сұмдықтар шығама деп осыдан.
Заманында иек артқан досыңның,
Кейін туған ұрпағынан шошынам.

Сұңқылдаған сұмырайлары шенді елдің,
Дайындап жүр кигізбекке шеңберін.
Түсімнен де шошып тұрам сен жатқан, 
Қарауылға салама деп шеңгелін.

Жамандық шақырмайық күн ілгері,
Десем де көңіл жүдеп түңіледі.
Азамат деп жүргендер ел қорғайтын, 
Мылтық ап бір-біріне жүгіреді.

Осылай ішім тірі, сыртым өлген,
Қасіреттің кермегін татып келем.
Айналама сүлейсоқ көз салсам да,
Жан жылайды солқылдап, жүрек пернем.

Қойшы соны айтпайын бәрін тегі,
Ойлай бермей тынымсыз әлденені.
Десем-дағы қимаймын қазағымды,
Құлан қайтып қағынан жерінеді.

Қаумалаған, торлаған, күдікпенен,
Өзің салған соқпақпен жүріп келем.
Еңсемізді еңкейтпес ер ел едік, 
Болашаққа қараймын үмітпенен.

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» 

газетінің Бас редакторы.

ЖАСЫҢА ЖАС ҚОСЫЛСЫН

Белгілі ақын Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ-дің
67 жасқа толуына орай жыр-шашу.

Дәл бүгін алпыс жеті жасқа толып,
Отыр інім басына бақыт қонып!
Қаламы қадағалап өмір көшін,
Шыңына ПОЭЗИЯ – жасап жорық!

Сыр теріп асыл ойдың әлемінен,
Бал іздеп түйінді сөз дәнегінен.
Шұрайлы шумақтарға көз жүгіртсең,
Келгендей назды сұлу сәлемімен.

Жүйірікпен тұлпар шабыт иықтасып,
Шалқытар тәтті сезім шөлді басып!
Оқысаң әрбір жолы елестейді –
алдыңда қыз тұрғандай қылығы асып!

Жасыңа жас қосылсын жарығы мол,
Өмірде болсын саған бар ашық жол!
Жаза бер сұлу жырды Ислам-Ғали,
Өзіңе ақ көңілмен тілерім сол!

Базархан  ЖАҚЫБАЕВ,
ҚР Мәдениет саласының үздігі.

МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ
Тағзым саған тәуелсіз ел – Қазақстан,
Елдік үшін биікке самғап ұшқан.
Мұңлы елімнің кешегі өткен тарихы,
Сен бүгін өркенде, гүлде – Қазақстан!

Даламыз кең құс қанаты талатын,
Жеткіншекпіз арман отын жағатын.
Тәуелсіздік сан ғасырғы арманың
Самға биік, талмасын еш қанатың.

Шапағатты нұрлы елімнің ертеңі,
Теңдік алу бабалардың серті еді.
Сан қайғымен жарқын күнді өткердің
Тарихымыз тереңнен сыр шертеді.

Қазағы үшін аянбады Қабанбай,
Қазағы үшін аянбады Бөгенбай.
Қалмақтарға қарсы қалың қол жинап,
Атсалысты Мырзагелді Аралбай.

Жағаласып жаумен әркез тайсалмай,
Қазағы үшін, елі үшін аянбай.
Тізе қосып жауыменен айқасты,
Ер батырлар Махамбет пен Исатай.

Қол бастады Кенесары бабамыз,
Ыбырай боп білім отын жағамыз.
Поэзияның іргетасын қалаушы
Ұлы ойшыл, ақын Абай данамыз.

Мың тоғыз жүз он алты, қырық бірде,
Қайғы орнады, қиындап тірлік мүлде.
Талай жандар қиылды қыршынынан,
Сексен алты,  алаңда, суық күнде.

Сексен алты, Желтоқсан, ызғарлы күн.
Орын алды тарихтан елеулі тым.
Қазағымның даласы дүр сілкінді,
Жастарының жүзінде бейне бір мұң.

Жер көктайғақ, домбығар аязда бар,
Ербол, Қайрат секілді ер ағалар,
Шүберекке жан түйіп шықты алаңға
Қаһарман қыз Ләззат пен Сәбиралар.

Тоқсан бірде тәуелсіздік таңы атты,
Елтаңбада қос тұлпар бар қанатты.
Бұлт шалмаған кең аспанға, биікке,
Күн астына қас қыранды самғатты. 

Орындалды сан ғасырлық арманың,
Арайланып ата берсін әр таңың.
Шын пейілмен өзіңе туған елім,
Жүрек жарған пәк жырымды арнадым.

Егемен елім, Республикам менің,
Мейірбан, кең пейілсің байтақ жерің.
Танымал боп әлемге Қазақстан!
Арта берсін мәртебең дәйім сенің!

Адана БЕКБОСЫНОВА,
«Е.Сыпатаев атындағы орта 

мектеп МДШО» КММ Іс жүргізушісі. 

ЖАЙНА, ЖАЙНА КӨГІНДЕ 
ҚАЗАҒЫМНЫҢ!

«Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері», 
әнші Нұржан Жанпейісовтің Алматыда 

өткен шығармашылық ән кешінен соң.

Жүрегіне талайдың от тастаған
Пернелерін сезімнің дөп басқан ән.
Даусыңнан айналдым, Нұржан інім,
Күміс көмей Дәнешті жоқтатпаған!

Ен далаңды тербеткен қалқыған ән
Жаркентім, шықты әне әнші балаң.
Жайна, жайна көгінде қазағымның
Жұлдызы боп ерекше жарқыраған!

Әсем әннің бөленсе, нұрына кеш
Ұйып жұртың тыңдайды үніңе әуес.
Бір сәт кетті шарықтап «Аңшы әні» де
Сахнада тұрғандай тірі Дәнеш!

Ұстазға сын шәкірті озбаса егер
Бойға дарып әркімге қонбас өнер.
Тұнжыр-дүние еңсені езер еді,
Әсем дауыс Нұржандар болмаса егер.

Шаяхмет АЛЖАМБАЙ,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

Алматы қаласы.

ҚАСИЕТ ҚОНҒАН 
ҚАЗАҚПЫЗ

Ғұн мен сақ, түркіден тараған қайсар мінезді 
қазақпыз,
Тілін, тегін сақтаумен қалдырған шепсіз 
алапқа із?
Қыл қобызды Қорқыт пен Қазыбектің 
рухымыз,
Намысты мүлде бермейміз жауласқан жатқа 
бірақ біз

Домбыра мен айтыстың үніне құлақ түрумен,
Өнерді кие тұтамыз, батылдық алып ұлы 
үннен.
Атамекен жер үшін аламан шапса қиқу сап,
Көнеден келген көп дұшпан шыбын жанынан 
түңілген.

Бойына біткен ізгі ой, тектілік және 
батырлық,
Сол қасиетпен сусындап бүгінде шалқып 
жатыр жұрт.
Жетім менен бөтенге пана болып, бақ болып,
Қараңғы түнді қақ жарып, шұғыла таң ғып 
атырдық.

Тас атқанға – ас атқан дарқан мінезді 
ғажаппыз,
Зұлмат жылдың тезінен қырғын көрген аз-
ақпыз.
Азаттықтың жолында жанын қиып арыстар,
Тәуелсіз елміз бүгінде, бодандықтан азатпыз.

Көп ұлтты ұйымдастырып, берекелі ел 
болдық,
Жер жаһанға жар салып, ынтымаққа дем 
бердік.
Әлемнің түрлі дін басын Астанаға шақырып,
Діннің асыл қасиетін дәлелдеуді жөн көрдік.

Бейбітшілік бесігін тербеп отыр ұлы елім,
Ол да болса қазақтың ұлылығы деп білемін.
Қазақ елі қашанда мәртебең пәс болмайды,
Берекемен нұрланған ғой өйткені сенің 
жүрегің!

Сұлтанғазы ҚОҚАБИ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

ҰЛЫ ТҰЛҒА
Жүз жылда бір туатын ұлы тұлға,
Есімін бола ма екен ұмытуға?
Сайын далам еңбегін еске алып,
Ұлының ұлылығын ұлықтауда.

Саф алтынмен сомдалған өлеңдері,
Өнердің соққан нағыз жүрегі еді.
Тіл менен ой жүйрігі Ұлы Абайды,
Бұл күнде үлық тұтар өрелі елі.

Қазағым деп жаны ашитын болғасын,
Ойлағаны халқым қараң болмасын.
Жауыздықпен жалғыз түсті егеске
Бұзамын деп надандықтың ноқтасын.

ЖІБЕК ЖОЛЫ

Көкке төсеп, кең қанаты жайылған,
Жібек жолы болған екен байырдан.
Еуропаға мәдениеттің негізі,
Ұлы Жібек жолы арқылы жайылған.

Бәйшешектей ерте көктеп, ашылған,
Керуен көшті ойдан қырға асырған.
Әй, жас бала, біле жүргін бұл жолда,
Ғалым бабам – Шоқан ізі басылған.

Жансая АУТАЛИПОВА,
Ават орта мектебінің 

10 сынып оқушысы.


