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Қазақ даласындағы жер – су, 
өзен – көл, тау, сай-сала елді 
мекендердің атауларынан қазақтың 
тарихи тұлғаларының есімдері мен 
сол жерлерде өткен оқиғаларға 
қатысты атауларды кездестіреміз. 
Бертініректерде уақыт тезіне түсіп 
айтылуында немесе жазылуында 
өзгерістерге ұшыраса да байып-
тап бақылап, тереңдеп, ой жіберіп 
байқасаңыз ондай атауларды анық 
көруге болады. Б.д.д. ІІІ ғасыр мен 
б.д. Х ғасырына дейін қазақ даласын 
мекендеген көптеген тайпаларға 
тарихтың аумалы – төкпелі кезеңдері 
тұспа – тұс келіп, бірін-біріне қосып, 
бірі билік сахнасына шығып, енді 
бірі өзгелерден теперіш көріп өзге 
өлкеге қоныс аударуға мәжбүр 
болса, қайсы бірі ірі тайпаларға 
сіңіп кетіп тарих беттерінен мүлдем 
түсіп қалды. Ұланғайыр даланы 
мекендеушілердің өзіндік тари-
хы болғандығы сол, халықтың, 
тайпалардың, тұрмыс-салтынан, 
тіршілігінен, этнографиясынан, іс-
әрекетінен, шаруашылығынан ха-
бар беретін әр түрлі аңыздардан, 
шежірелерден әңгімелерден 
тұратын әр түрлі деректер 
мәліметтер жеткілікті.

Бабаларымыздың ықылым заман-
дарда жүріп өткен жерлерінің бәрінде 
мінген тұлпарының тұяғының таңбасы 
мен өздерінің басқан табанының табы 
қалған ел қорғауда көрсеткен ерлік 
іс-әрекетінің деректерге арқау болып 
қалғанының куәгері осы қазақ даласын-
да сакталып қалған сансыз атаулар бо-
лып қалып отыр. Мысалы «Аңырақай», 
«Орбұлақ», «Үш қалмақ», «Қалмақ 
қырылған» XVII – XVIII ғасырлардағы 
жоңғар – қазақ қырқысуларынан ха-
бар берсе, «Шонжы», «Шолақай», 
«Түркістан», «Түрген», «Басғұншы» 
атаулары арғы заманнан дерек көзін 
іздеуге жетелейді, түп негізді анықтауға 
ой туғызады.

 «Мәдени мұра» бағдарламасы Елба-
сымыз Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен 
әзірленіп, іске асырылып жатқан үлкен 
шараның бірі. Маңызы зор бағдарлама бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар ұлттық 
құндылықтарымыздың сақталуына, олар-
ды кейінгі ұрпағымыз өткен тарихты 
тереңдете зерттеу үшін өз мақсаттарына 
пайдаланып, келешек ұрпақтардың бұл 
істі одан әрі ұластыруына ықпал етуде. 
Қазақ жеріндегі орасан зор көне мұралар 
туралы мол мәліметтер кездесетін Қытай, 
Еуропа елдерінің мұражайларында жазы-
лып, сақталып қалған көне жәдігерлерді, 
жазбаларды тірнектеп жинап, 
құрастырып, әдеби – тарихи сарапта-
ма жүргізіп, ел – жұртқа ұсынып жатқан 
ғалымдардың еңбегі ересен. Соның ішінде 
көне құндылықтарды жарыққа шығарып, 
оларды адам тәрбиесіне пайдалануға 
қажетті құралдарға айналдыру келешек 
ұрпақтың игілігіне жарату мәселесі тари-
хи ескерткіштерге де тән. «Жеті атасын 
білмейтін ер жетесіз, жеті ғасыр тари-
хын білмейтін ел жетесіз» деген ұлағатқа 
құлақ аса отырып, елімізге, жерімізге 
қатысты жаңа деректер табу, тарихтың 
қойнауын ақтару, саралау оны халық 
зердесіне келешек үшін сақтау, жеткізу 
біздің міндетіміз деп білемін.

Алматы облысының Панфилов ауда-
ны ежелгі сақ, үйсін обаларына бай бол-
са да, әлі де қаймағы бұзылмай өзінің 
ашылу, зерттелу, жазылу кезегін күтіп 
жатқан археологиялық тұрғыдан әлі 
толық зерттелінбеген аймақ. Бұл обалар 
шығысында Қорғас елді мекенінен ба-
сталып, батысында Алтынемел асуына 
дейінгі Аламан тауының баурайындағы 
Қоңырөлең аулына дейін созылып жатқан 
Жаркент аймағындағы Алмалы, Басқұншы 
ауылдарының аумағындағы Ақбұрқан, 
Көкағаш атауларымен аталатын үстіртте 
(Қорғас өзенімен салыстырғанда террас 
тектес текшелерде) орналасқан.

Қазақстанның мемлекеттік терри-
ториясын Қытай Халық республика-
сынан шекара ретінде бөліп тұрған 

Қорғас өзенінің күнбатыс жағы яғни, 
оң жағалауы үш текше болып келеді. 
Өзеннің биіктеу көтеріңкі келген бірінші 
текшесінде Басқұншы ауылы Қорғас өзені 
бойымен солтүстіктен оңтүстікке қарай 
құлдилай орналасқан, екінші текшесінде 
Басқұншы әскери заставасы мен аумағы 
25 гектарға жуық жерді алып жатқан 
алма ағашы егілген бақ болса, үшінші 
текшесі Ақбұрқан деп аталатын Алма-
лы ауылының тау жағындағы кемер-
ден басталып солтүстікке қарай Жетісу 
Алатауының қойнауындағы Алмалысу 
жайлауының етегіне дейін созылатын 
«Көкағаш» алқабы. Көкағаш жазығының 
шығысында «Ноғай бейіт» аталып кеткен 
мұсылман бейітінің солтүстік шығысында 
аумағы шамамен 10-15 гектар жерді 
алып, 37 – ден астам үйсін обалары 
жатыр. Басқұншы мен Алмалы ауылы 
маңындағы үйсін обалары мен балбал ба-
стар, тастағы таңбалар, жергілікті мектеп 
мұражайындағы ағаштан, тастан, қоладан, 
темірден жасалған бұйымдар мен заттар 
сол кездегі түркілердің ұрпақтары ғұндар 
мен үйсіндердің мемлекетінің б.д.д. мың 
жылдықтың ІІІ ғасыры басталған кезінде 
күшті мемлекет ретінде өмір сүргендігінің 
айғағы. Үйсіндер қайтыс болған адамда-
рын әрдайым өзендердің су жетпейтін 
биіктеріне жерлеуіне тән деп келетін 
болсақ Басғұнша ауылы мен Көкағаш 
жазығындағы обаларды дәлел ретінде 
келтіруге болады. Обалар солтүстіктен 
оңтүстікке қарай Қорғас өзенімен үш қатар 
болып тізбектеле созылып орналасқан. 
Көлденеңінен есептегенде шығыс 
жағындағы қорғандармен батысындағы 
ең соңғы қорғанға дейінгі жердің арасы 
шамамен 500 – 600 метрдей. Обалардың 
ортасындағы шартты түрде 7 – ші деп 
белгілеп алған обаны өлшегенімізде ра-
диусы 26 метр болды. Биіктігі алғашқы 
үйілген кезінде он шақты метрдей болған 
болуы мүмкін. Обалардың көбінің ортасы 
төмен шөгіп кеткен адам мәйіті жерленген 
құдықтың төбесі опырылып ішіне түсіп 
кеткен деуге негіз бар. Бұл қорымдағы 

обалардың барлығы тас аралас топырақ 
үйінділерінен тұрады. Кейбіреулеріне 
тас үйіліп, үстіңгі беті топырақпен 
жабылған. Көкағаш жазығындағы оба-
лар орналасқан жер Басқұншы ауы-
лынан солтүстікке қарай Қорғас өзені 
аңғарындағы үстіртте 12 шақырымдай 
жерде жатыр. 

Мұндай қорғандар Басқұншы 
ауылының ішінде жергілікті халықтық 
бау-бақшаларының ортасында да көптеп 
кездеседі. Қорғандарда Қорғас өзенінің 
бойымен солтүстіктен оңтүстікке қарай 
тізбектеле ара қашықтығы шамамен 100 
– 150 метрдей болып үйілген және Қорғас 
өзенінің құлама жарлауыт жағалауына 
жақын 4-5 бүтін обалар тұр. Олардың 
әлі бұзылмағандығы байқалады. Бұл 
обалардың сақталғандығының себебі 
екі ел шекарасын бөліп тұрған тікенекті 
сымтемір қоршаудың ішінде тұрғандығы. 
Жоспар бойынша алдағы уақытта біздің 
елдің Қорғас өзеніне салынатын су электр 
станциясы, іске қосылса обаларды шай-
ып, аса құнды ескерткіштер құпиясын 
алып, су астына кете ме деген қауіп бар. 
Бұл ескерткіштер өзім күнделікті көріп 
жүргендерім. Ақбұрқан жазығындағы 
көптеген осындай обаларды 1970 – 
1980 жылдары Панфилов ауданында 
жүгері науқаны қызып тұрған шақта 
колхоз басшылары жоспар қуып, сақ, 
үйсін обаларының ежелгі ескерткіштері 
екендігін білместіктің салдарынан ар-
найы бульдозер жіберіп, түзеткізіп, жер-
мен-жексен етіп, орнына жүгері өсірген. 
Әсіре «экономикалық сауаттылық» тари-
хи сауатсыздықты тудырған. Ақбұрқан 
жазығындағы қатарласа орналасқан 
бірнеше обаларды түзеткеннен кейін 
егілген жүгеріні суғару кезіндегі болған 
оқиғаны көзімен көрген, су ұстаған су-
шылар маған айтып берді. Теп – тегіс етіп 
түзетілген қорғанның орнына егілген 
жүгеріні суғару кезінде үлкен апан пай-
да болып, су толмай ұзақ уақытқа дейін 

(Жалғасы 4-5 бетте)

Жастарды 
ауылшаруашылығы 
ғылымдарына баулу 

– өзекті мәселе
Бүгінгі күні Қазақстанның орта 

мектепті бітіруші түлектерінің 
абыр-сабыр қарбаласып жатқан 
мезгіл – «қандай мамандық 
таңдаймын, қайда барамын, қандай 
оқу орнын таңдаймын?» деген 
сұрақ көпшілігінің көкейінде! Осы 
тұрғыдан, мен өзімнің Кіші Отаным 
– Жаркент өңірінің жастарына 
біраз ақпарат бергім келеді.

Қазақтың қасиетті қара шаңырағы 
болып табылатын Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің (ҚазҰАУ) 90 
жылдық тарихы бар екенінен еліміз 
кеңінен хабардар. Университетте маман 
дайындауды 734 оқытушы, оның ішінде 
41 академик, 161 ғылым докторы, 
профессор, 305 ғылым кандидаты, 22 
PhD докторы жүргізеді. Профессор-
оқытушылар құрамының ғылыми әлеуеті 
жоғары, оқытушылардың 60 пайызының 
ғылыми дәрежесі бар. Соңғы жылдары 
дамыған шетелдерде білім алған 
150-ге жуық жас ғалым оқытушылар 
құрамын толықтырды. Университеттің 
97 оқытушысы Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің «ЖОО 
үздік оқытушысы» мемлекеттік грантын 
иеленген.

ҚазҰАУ әлемнің 300 жоғары оқу орнын 
біріктіретін жаһандық консорциумның 
мүшесі болып табылады. Университет 
Еуропаның Батыс және Шығыс ҒЗИ, 
Солтүстік Американың, Азия және 
Тынық мұхиты аймақтарымен, 50-ден 
астам ірі университеттерімен тұрақты 
байланыста және өзара қарым-
қатынаста. Университет ректоры 
жаһандық консорциумның атқарушы 
комитетінің мүшесі, ТМД аграрлық 
жоғары оқу орындарының ректорлар 
Кеңесін басқарады. 

Университет ғалымдары еліміздің 
барлық аймақтарында Үдемелі 
индустриялық-инновациялық дамы-
тудың мемлекеттік  бағдарламасы 
бойынша 95 инвестициялық жобасына 
қатысты. Университет агробілім беруді 
үздіксіз дамытудың орталығына 
айналды. 2010 жылы құрылған 
«Агробілім» Ассоциациясы және Кіші 
академия агробілім жүйесін: лицей – 
колледж – университет, өз мерзімінде 
оқып алуды талап етеді. Қазіргі уақытта 
білімгерлер 42 мамандық бойынша 
бакалавриатта, 39 мамандық бойынша 
магистратурада және 16 мамандық 
бойынша PhD докторантурада 
біліктіліктерін жетілдіру үстінде.

ЕСКЕРУСІЗ ЖАТҚАН 
ЕЖЕЛГІ ЕСКЕРТКІШТЕР
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Қадірлі оқырмандар! Осы нөмір-
ден бастап «Жаркент айнасы» 
газетінде Жаркент өңірінің белгілі 
тұлғаларының өмірі, елімізге сіңірген 
еңбегі, шығармашылығы мен басқа 
да жетістіктері жөнінде ақпараттар 
бере бастаймыз. 

Сондай тұлғаларымыздың бірі – 
Қырғызбай Нұрғазыұлы Бегімбеков. 

Ол – Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының академигі, ауыл шаруа-
шылығы ғылымдарының докторы, Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің профес-
соры, «ҚР Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы», «Алматы облысы Панфилов 
ауданының Құрметті азаматы». 

Қырғызбай Нұрғазыұлы Бегімбековтің 
өмірбаянының негізгі кезеңдері келе-
сідей.

 17.05.1956 жылы Қырғызстанның Қант 
ауданы Жданов атындағы ұжымшарда 
туылған. 1963-1965 жылдары Алматы 
облысы Панфилов ауданы Аққұдық 
ауылында 1-2 сыныптарды, 1965-1967 
жылдары – Сарпылдақ ауылында 3-4 
сыныптарды, 1967-1973 жылдары – 
Көктал ауылында Абай атындағы қазақ 
орта мектебінде 5-10 сыныптарды оқып, 
мектепті қызыл аттестатпен «таза 5-пен» 
бітірген. 1973 жылғы тамыз айынан 1974 
жылғы мамыр айына дейін осы ауданның 
орталығы – Жаркент қаласында №2109 
жылжымалы механикаландырылған ко-
лон нада құрылысшы болып жұмыс істе-
ген (ауданның қазіргі Мәдениет үйін 
салуға қатысқан).  1974-1979 жылдары 
– Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік 
институтының зооинженерлік факуль-
тетінде студент, оны қызыл дипломмен 
бітірген соң осы институтта ғылыми-
педагогикалық қызметке қалдырылған, 
содан бүгінгі күнге дейін осы жоғары 
оқу орнында ғылыми және ұстаздық 
қызмет етіп келеді: 1980-1982 жылдары 
– аспирант, 1983-1984 жылдары – кіші 
ғылыми қызметкер, 1985-1987 жылдары 
– аға ғылыми қызметкер, 1988-1989 
жылдары – бас ғылыми қызметкер 
лауазымдарын атқарған. 1989 жылдан 
негізгі қызметі – ұстаздық: 1989 жылдан 
– ассистент, 1993 жылдан – доцент, 2011 
жылдан – профессор.

1987 ж. ауыл шаруашылығы ғы-
лым дарының кандидаты ғылыми дә-
ре жесін қорғап, ғылыми тақырып 
же тек шісі болды. 2010 жылы ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының докторы 
дәрежесін қорғады, ҚР «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы», «Алматы 
облысы Панфилов ауданының Құрметті 
азаматы» атақтарына ие болды. 2012 
жылдан Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының академигі. 

Ұстаздық ету және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізумен қатар, Қырғызбай 
Нұрғазыұлы қоғамдық жұмысттарда да 
белсенділігімен әріптестерінің ортасында 
құрметке бөленіп  жүрген жан. Ол: 1987-
1990 жылдары – факультет кәсіподағы 
комитетінің төрағасы, 1991-1994 
жылдары – факультет деканының оқу 
ісі бойынша орынбасары, деканы, 1994-
1995 жылдары – институттың жанындағы 
Республикалық оқу-әдістемелік бірлес-
тігі бастығының орынбасары, 1995-
1996 жылдары – институттың оқу 
бөлімінің бастығы, 1996-1997 жылдары 
– Қазақ ауыл шаруашылығы және 
Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік 
инсти туттарын біріктіріп жаңа құрыл-
ған «Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университеттің» оқу бөлімінің жоғары 
санатты әдіскері, 1997-2001 жылдары 
– оқу бөлімі бастығының орынбасары, 
2001 жылдан бүгінге дейін кафедрада 
– факультеттің, кафедраның оқу ісі, 
ғылыми, кәсіптік бағдар беру жұмыстары 
бойынша жауапты қызметтерге белсене 
араласады. 

Қазақ мемлекеттік аграрлық универ-
ситетінің 70 жылдық мерейтойында 
(2000 жылы) «ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ – 70 ЖЫЛ», 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
80 жылдық мерейтойында (2010 
ж.) «ЕҢБЕК АРДАГЕРІ», 85 жылдық 
мерей тойында (2015 ж.) «АЛТЫН 
МЕДАЛЬ», «Қазақстанның Қарулы Күш-
терінің Ардагерлері» Республикалық 
бірлестігінің «ЖЕРГІЛІКТІ ӘСКЕРИ 
БАСҚАРУ ОР ГАН ДАРЫНА 100 ЖЫЛ» (2018 
ж.), «КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ АУҒАНСТАННАН 
ШЫҒА РЫЛҒАНЫНА 30 ЖЫЛ» мерей-
тойлық медальдарымен марапат тал ған. 
Университеттің 1000-ға жуық профес-
сор-оқытушыларының оқу ісі, ғылыми 
жұмыстары бойынша рейтингісі нәтиже-
сімен (2016 ж) алдыңғы 6-орынды 
иемденген.

Студенттерге, магистранттарға, док-
то ранттарға қазақ және орыс тілде-
рінде «Мал өсіру және селекция», 
«Генетика», «Биометрия», «Ғылыми 
зерттеу әдістемесі», «Малшаруашылығы 
негіздері», «Селекцияның теориялық 
негіздері», «Кеңауқымды селекция», 
«Биотехнология», «Эмбриоинженерия», 
«Популяциялық генетика» т.б. пән-

ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚ 
ҚЫРҒЫЗБАЙ

дерден еркін дәріс оқып, сабақ 
жүргізеді. Қырғызбай Нұрғазыұлының 
жетекшілігімен көптеген шәкірттері 
дипломдық жұмыстарын, кандидаттық, 
магистрлік, PhD докторлық диссер-
тацияларын үздік қорғап, бүгінде еліміздің 
түкпір-түкпірінде өз мамандықтарының 
жілігін шағып, табысты еңбек етуде. Тіпті, 
өзі 40 жылға жуық қызмет етіп отырған 
«малшаруашылығы өнімдерін өндіру 
технологиясы» кафедрасы ұстаздарының 
көпшілігі Қырғызбай Нұрғазыұлының 
шәкірттері, олардың ішінде ассистенттен 
бастап профессорға дейін өскені де бар.

Қ.Н. Бегімбеков 250-ден астам 
ғылыми және 50-ден астам оқу-әдіс-
темелік еңбектерін жарыққа шығар ған. 
Соңғыларының ішінде төменде көр сетілген 
оқулықтары мен оқу құрал дарының 
маңызы ерекше жоғары және олардың 
көпшілігі тиісті пәндерді оқытуға арналып 
қазақ немесе орыс тілдерінде жазылған 
тұңғыш оқулық болып саналады.

1. «Мал өсіру және селекция пәнінің 
практикумы». Алматы, ҚазМАУ: «Агро-
университет». 1998, 182 б.

2. Мал өсіру және селекция. Оқулық. 
Алматы: ««Бастау» баспаханасы» ЖШС, 
2006 ж. 592 б.

3. Қазақстанда мал өнімдерін өндіруге 
жұмсалатын азық мөлшерін жоспарлау//
Оқу құралы. Алматы: Рrint plus, 2011. 136 б.

4. Мал өсіру және селекция. Оқулық. 
Толықтырылған 2-басылым. Алматы. 
«Идан», 2012, 404 б.

5. Современные аспекты племенной ра-
боты в скотоводстве. Учебное пособие. Аста-
на. «Агротехуниверститет», 2012. -203 с.

6. Ғылыми зерттеулер әдіснамасы. 
Оқулық. Алматы: «Нур-Принт», 2013. -207 б.

7. Мал селекциясы/Практикум. Толық-
тырылған 2-басылым. Алматы: «Нур-
Принт», 2013. -180 б.

8. Зоотехниялық ғылыми зерттеулер 
әдіснамасы. Оқулық. Алматы: «Эверо», 
2015. -412 б.

9. Современная система племенного 
дела в скотоводстве. Учебное пособие. 
Алматы: Эверо», 2015. -292 с.

10. Мал өсіру және селекция. Оқулық. 
Алматы: Эверо, 2015, -428 б. 

11. Мал селекциясы/Практикум. 
Толық тырылған 3-басылым Алматы: 
«Эверо», 2015, -280 б.

12. Современные аспекты стандарти-
зации качества убойного скота и говя-
дины. Учебное пособие. Алматы: «Нур-
Принт», 2016, 308 с. 

13. Современные аспекты стандарти-
зации качества убойного скота и говяди-
ны (Алматы: «Айтұмар», 2017, 26 п.л.).

14. Ғылыми таным және зоотехниялық 
ғылыми зерттеулер әдіснамасы. Оқулық. 
Алматы: «Альманах», 2019. -442 б.  тағы 
басқа да оқу-әдістемелік құралдарын 
жарыққа шығарған. 

Бұл оқулықтар мен оқу құралдары 
бүгінде Қазақстанда ғана емес, Ресей 
Федерациясы, Қытай Халық Республи-
касы, Моңғол Халық Республикасы, 
Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан 
мемлекеттеріндегі оқу орындарындағы 
қазақ тілді ұстаздар, студенттер, маги-
странттар, докторанттар, аспиранттар 
және малшаруашылығы саласындағы 
ғалымдар мен басқа да мамандар, 
ізденушілер арасында кеңінен пайдла-
нылуда. Қырғызбай Нұрғазыұлының 
ұстаздық еңбегімен қатар, оның қазақ 
тілді ғалымдар мен білікті мамандар 
даярлауға да қосып отырған еңбегі орасан.

Қ.Н.Бегімбековтің ғылыми жұмыс-
тарындағы жетістіктері ретінде Қазақ-
станда бүгінде асыл тұқымды санаттағы 
малының саны 200 мыңға жетіп отырған 
дегерес тұқымды қойлардың тең жарты-

сынан астамы оның ғылыми жетекшілік 
жасап жүрген Қарағанды облысының 
Ақтоғай ауданына және Алматы об-
лысы Панфилов ауданына қарасты 
өңірлерде өсіріліп отырғанын айтсақ та 
жеткілікті. Ол тоқырау кезінде мүлде 
жоғалып кетудің аз-ақ алдында қалған 
дегерес тұқымды қойларды сақтап қалу, 
олардың саны мен сапасын арттыруға 
бағытталған күрделі жұмыстар атқарды. 
Қ.Н. Бегімбековтің белсенді араласуы-
мен 2000 жылдардың басында-ақ ұсақ 
шаруа қожалықтарын мал асылдандыру 
бағытында өзара біріктіріп, оларда кең 
ауқымды селекциялық жұмыстар жүргізді. 
Соның нәтижесінде дегерес қойын өсіріп 
отырған Қарағанды облысының Ақтоғай 
ауданындағы 20 шаруа қожалығы ірі-
ірі 4 селекциялық қауымдастыққа 
бірік тіріліп, ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің бұйрығымен асыл тұқымды 
шаруашылықтар санатына өтті. Бүгінде 
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы 
«Бабатай», «Сәрсенбек», «Шорманов», 
«Жамшы» сынды селекциялық қауым-
дастықтар асыл тұқымды дегерес қойын 
жетілдіріп, бүгінгі күні еңбегінің нәтижесін 
көріп отыр. Олардың әрқайсысы жыл сай-
ын  миллиондаған теңге көлемінде мем-
лекеттен субсидия алып, шаруашылығын 
жылдан-жылға ұлғайтып келеді.

Дегерес қойларын Қ.Н. Бегімбековтың 
ғылыми негізделген ұсынысымен Пан-
филов ауданының азаматтары Мағрұф 
Ғапбасұлы Қадыров, Алман Бекдайырұлы 
Оспанов, Бағдаулет Әлқайдарұлы Есжа-
нов  «МҚС-Ақбоз» ЖШС шаруашылығына 
алып келіп, табысты жерсіндіру және 
нәтижелі өсіру арқылы 2007 жылдан 
асылтұқымды шаруашылық санаты-
на өткен. Бүгінде бұл шаруашылық 
аудандағы белгілі кәсіпкер Мұрат 
Амангелдіұлы Аубакировтың құзырында 
жұмыс жасауда.

Дегерес қойы тұқымының жаңа 
тұқымішілік аймақтық «етті-майлы-жүнді» 
сүлесі және дегерес қойы тұқымын таза 
өсіру арқылы – «Қоңыр», дегерес қойы 
тұқымын тәжік қойы тұқымымен будан-
дастыру арқылы – «Шұбарбет», дегерес 
қойы тұқымын қырғыздың алай қойы 
тұқымымен будандастыру арқылы – 
«Ақсары» зауыттық аталық іздері, яғни 
4 жаңа селекциялық жетістік ҚР Ауыл 
шаруашылық министрлігі тағайындаған 
Мемлекеттік комиссиясында  мақұлданып, 
ҚР Әділет министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы комитеті 2009 жылы осы жаңа 
селекциялық жетістіктердің негізгі авто-
ры ретінде Қырғызбай Нұрғазыұлына 4 
авторлық куәлік (патент) тапсырған. 

Болашақта осы қойды жетілдіру 
арқылы жоғары өнім беретін жаңа 
«Жаркенттік» сүлесін шығарып туған 
жерінің, оның мал шаруашылығының 
тарихи байлығын арттыруға өз үлесін 
қоссам деген үкілі үміті де бар.

Қ.Н. Бегімбековтің белсенді араласуы-
мен малшаруашылығының басқа да сала-
ларында әртүрлі мал тұқымдарымен кең 
ауқымды селекциялық жұмыстар жүргізіліп 
келеді. Жоғарыда айтылғандармен 
қатар, Қырғызбай Нұрғазыұлы Алма-
ты облысы Панфилов ауданындағы 
«Айгерім» шаруа қожалығында, Алакөл 
ауданындағы «Жазылбеков және К» 
серіктестігінде және «Тоқжайлау» АӨК, 
Қаратал ауданындағы «Нұржан» ша-
руа қожалығында, Ақсу ауданындағы 
«Байтөр» шаруа қожалығында өсірілетін 
қазақтың биязы жүнді қойы тұқымы, 
Кеген ауданындағы «Құмтекей», «Дар-
хан» (Жылысай ауылдық округіндегі), 
«Тантыбай», «Сенім», Райым-
бек ауданындағы «Дархан» (Жам-
был ауылдық округіндегі), «Жан-
дос», «Аман» шаруа қожалықтарында 
өсірілетін қазақтың арқармериносы қойы 
тұқымы, Іле ауданындағы «Ақши да-
муы» жеке кәсіпкер шаруашылығында 
өсірілетін қазақтың ұяң жүнді құйрықты 
қойы тұқымы, Қарағанды облысы 
Ақтоғай және Шет аудандарындағы ша-
руа қожалықтарында өсірілетін басқа 
түліктер мен қой тұқымдарын өсіретін 
«Нұршат», «Карим» (қазақтың ақбас 
сиыры), «Әділ» (жабы жылқысы), «На-
уан», «Игілік», «Ақжол» (қазақтың 
қылшық жүнді құйрықты қойы) сияқты 
шаруашылықтардың да «асылтұқымды» 
санатына жетуіне қызмет жасаған және 
болашақта «Қарашоқы», «Ынталы», 
«Думан», «Олжабек» сияқты шаруа 
қожалықтарының да «асылтұқымды» 
шаруашылықтар санатына өтуіне 
селекциялық жоспарын жазып, қызмет 
жасап жүр. Ғалымның осындай тыным-
сыз ізденісінің нәтижесінде еліміздегі мал 
өнімдерінің сапасы жоғарылап, ішкі және 
сыртқа саудада бәсеке биігінен көрінуде. 
Бір сөзбен айтқанда заман талабына 
сәйкес ол араласқан қой тұқымдарының 

нарықтағы парқы артып келеді.
Ғылыми жұмыстары нәтижесімен 

жариялаған көптеген ғылыми еңбектерінің 
негізгілері ретінде кандидаттық және 
докторлық диссертацияларымен қоса 4 
авторлық куәлік (патент), 2 монография, 
1 ұсыныс, 6 нұсқаулықты атауға болады: 

1. Патент № 61 ҚР. Дегерес етті-жүнді 
қойы тұқымының «етті-майлы-жүнді 
сүлесі», ҚР ӘМ Зияткерлік меншік құқығы 
комитеті. 15.10.2008, №10 бюлл. -3 б.;

2. Патент №63 ҚР. Дегерес етті-
жүнді қойы тұқымының №2002-«Қоңыр» 
зауыттық аталық ізі, ҚР ӘМ Зияткерлік 
меншік құқығы комитеті. 15.01.2009, №1 
бюлл. -2 б.; 

3. Патент №65 ҚР. Дегерес етті-жүнді 
қойы тұқымының №0806-«Шұбарбет» 
зауыттық аталық ізі, ҚР ӘМ Зияткерлік 
меншік құқығы комитеті. 15.01.2009, №1 
бюлл. -3 б.; 

4. Патент №66 ҚР. Дегерес етті-жүнді 
қойы тұқымының №1705- «Ақсары» 
зауыттық аталық ізі, ҚР ӘМ Зияткерлік 
меншік құқығы комитеті. 15.01.2009, №1 
бюлл. -3 б.

5. Эффективность различных вариан-
тов скрещивания казахских курдючных 
грубошерстных маток с дегересскими по-
лутонкорунными баранами. Дисс. к.с\х. 
н. Алма-Ата, 1987.-140 с.

6. Орталық Қазақстанда дегерес 
қойын шығару, өсіру және жетілдіру 
әдістерінің ғылыми-тәжірибелік негіздері. 
Ауылшаруашылығы ғылымдарының док-
торы ғыл. дәреж. алу үшін диссертация. 
Алматы, ҚазҰАУ. 2010 ж.-283 б.

7. Совершенствование дегересской 
курдючной породы овец в условиях Цен-
трального Казахстана. (Рекомендации). 
ТОО «Жания – Полиграф». Алматы, 2006, 
55 с.

8. Дегересские овцы Центрального 
Казахстана. Монография (Алматы. ТОО 
«Нур-Принт», 2012, -С.96.); 

9. Ақтоғай қойы. Монография. (Алма-
ты: «Бастау» баспаханасы» ЖШС, 2012, 
-180 б.); 

10-, 11- Сүтті бағыттағы ірі қара 
малдың асылтұқымдық құндылығын 
бағалау (қазақша, орысша); 

12-, 13- Сиырларды дене құрылымына 
қарай жіктеу және аталық бұқаның 
экстерьерлік сызықтық кескінін салу 
(қазақша, орысша); 

14-, 15- Сүтті ірі қараның дене 
құрылымын бағалау (нұсқаулықтар, 
қазақ және орыс тілдерінде, 2011 ж., 
әрқайсысы 1-1,2 б.т.).

Қ.Н.Бегімбековтың отбасына да 
бақыт ұялаған. Жан жолдасы – Батима 
Исхазықызы (14.07.1956 ж.т.) – мектеп-
те бірге оқыған, сыныптасы, мамандығы 
– азық-түлік өнімдерінің тауартанушысы. 
1980 жылы үйленген екеуінен тараған екі 
ұл – Нұрқуат (1981 ж.т., 2 жоғары білімі 
бар: ветеринариялық медицина; юри-
спруденция), Арнұр (1995 ж.т., ҚазҰАУ-дің 
ветеринариялық медицина мамандығын 
бітірген), төрт қызы – Айнұр (1982 ж.т., 
2 жоғары білімі бар: мемлекеттік және 
муниципалды басқару; юриспруден-
ция), Аймекен (1988 ж.т., Халықаралық 
қатынастар мамандығы бойынша бака-
лавр, юриспруденция мамандығы бой-
ынша ғылым магистрі), Ақжан (1991 ж.т., 
ҚазҰУ-ден биология мамандығы бой-
ынша бакалавр дәрежесін алған), Арай 
(1993 ж.т., стандарттау, сертификаттау, 
метрология мамандығы бойынша және 
юриспруденция мамандығы бойынша ба-
калавр дәрежесін алған) және бір келін 
(Әсел, 1982 ж.т., 2 жоғары білімі бар: 
ветеринариялық медицина; бухгалтерлік 
есеп және аудит), үш күйеу баласынан 
(Эльбрус – 1981 ж.т., экономист; Бауыр-
жан – 1987 ж.т., юрист; Алиасқар – 1987 
ж.т., маркетолог)  әзірге 12 немересі 
бар: Аяла, 2003 ж.т., Айсұлу, 2004 ж.т., 
Әлинұр, 2009 ж.т., Айлин, 2016 ж.т. 
Қырғызбайлар (Нұрқуат пен Әселден), 
Эльнұр, 2005 ж.т., Даяна, 2005 ж.т. Абай-
лар (Эльбрус пен Айнұрдан), Мұстафа, 
2008 ж.т., Амина, 2013 ж.т., Сая, 2018 
ж.т. Нұрбақыттар (Бауыржан мен Айме-
кеннен), Алиар, 2013 ж.т., Алим, 2015 
ж.т. және Айша, 2018 ж.т. Абдіразақтар 
(Алиасқар мен Ақжаннан).

Қырғызбай Нұрғазыұлы мен 
оның жұбайы Батима Исхазықызы 
Бегімбековтер бүгінде 63 жасқа то-
лып отырған шағында олардың 
бұдан кейінгі өмірлері де мәнді, 
қызықты, ұзақ болсын деп тілейік! 
Жерлестеріміздің қызығы мен 
қиындығы бірдей қызметте де, ор-
мандай ойында да қол жеткізген 
қуаныштарына мерейлене оты-
рып, оның бұдан кейін де ізгі 
мақсаттарының орындалуына, биік 
белестерді бағындыруына шынайы 
тілектестігімізді білдіргіміз келеді!

Мырзағали НҰРСЕЙІТОВ, 
Панфилов ауданының 

Құрметті азаматы, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
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ІЛЕБАЛЫҚ – ЖАРКЕНТТЕГІ 
УАҚЫТ ЖАСЫРҒАН ТАРИХИ 

ҚОЙМА
Жетісудағы ортағасырлық Иланбалық қаласынан

табылған зергерлік қойма

Көкшіл тас (лазурит) пен тау сутасынан (горная 
хрусталь) жасалған моншақтар

Әшкейлер жасауға көктас жиі пайдаланылатын 
болған. Бұл тас Памирде өндірілген. Ерте кездерде 
лазурит жолымен патша тасы Ур, Вавилон, Египетке 
жеткізілген. Мөлдір тастардың әдемілігін оларға салынған 
бедерлер ашатындықтан тау сутасынан көбінесе шар 
тәріздес етіп көпқырлы моншақтар жасалынған. Бируни 
тау сутасы туралы «Оның құндылығы мөлдірлігімен, 
өмірдің негізі - сумен ауаға ұқсастығында» дейді. 

Нефрит (көкшіл түсті минерал) алқалар 
Нефрит ерекше қызығушылық тудырады. Бұл 

Орталық Азия халықтарының ежелден табынып келе 
жатқан айрықша ұнататын көп тастарының бірі. Тастың 
өзгеше тұнықтығымен, тұтқырлығын салыстырар 
болсақ аздаған қаттылығы, жылтыратуға көнгіштігі 
ақырында өзіне өзіндік бояуының жумсақ, тынық 
түсінің болуы осының барлығы көптеген халықтардың 
материалдық мәдениеті тарихында ерекше орын алуын 
қамтамасыз етті. «Нефрит – мәңгіліктің тасы» деп 
түрлі-түсті тастардың аса көрнекті білгірі А.Г.Ферсман 
өте дәл анықтама берген. Ол ежелгі Қытай философы 
Конфуцийдің нефрит туралы жасаған сипаттамасын 
келтіреді. «Оның бес түрі бар: Ақ - қойдың майы немесе 
кілегей сияқты. Сары – қайнаған суға піскен талшындай 
(каштан). Қара – қара май немесе лак тәріздес. Қызыл 
– әтештің айдарындай немесе ерінге жағатын далаптай, 
бірақ ең түрлісі жасыл, ал аса қымбаты сұр түстісі».

Түркілердің нанымында нефрит маңызды рөл 
атқарғандықтан олар оны «джада» «джеле» «таш» 
«яда» «сууташ деп атаған, яғни бұл «жаңбыр тас» 
дегенді білдірген. Түркінің бақсылары осы тастың 
көмегімен көктен жаңбыр шақырған сияқты. Нефриттен 
басқа яшманы, джаитты, серпентинді де осылардың 
қатарына жатқызған.

Ибн Әл – Факих өзінің «Кітап ахбар әл-буллан» атты 
шығармасында Оғыздың ханзадасы Балқық айтқан 
«Жаңбыртас» деген әңгімесін келтіреді. Балқықтың 
атасы бір топ жолдастарымен елдің шығысына аттанады. 
Олар сиқырлы тау тұрған межелі жерге келіп жетеді. 
Таудың арғы жағынан күн көтерілгенде күннің шыжыған 
сәулесі, тіршілік атаулының барлығын күйдіріп-
жандырып жібере жаздаған. Жергілікті тұрғындармен 
тіршілік иелерінің барлығы үңгірлер мен жер астына 
тығылып жан сақтаған. Қайта сол тауда «Жаңбыр 
тастар» болғандықтан жабайы жануарлар солардың 
арқасында күйдіріп тұрған күн сәулесінен аман қалған. 
Олар ауыздарына тастарды салып, бастарын көкке 
қаратқан сәтте аспанда бұлт пайда болып, күн көзін 
көлегейлеген. Балқықтың атасы сол тасты тауып алып, 
еліне оралған.

Әмин Рази «Жаңбыртас туралы» әңгімені жаңа 
қырларымен жандандыра түседі. Түркілер жаңбыр 
қажет болған кездері тасты тасқа үйкеген, кейбір 
түркілер олардан пұт жасап, өз тілдерінде жаңбыр не 
қар жаууын тілеп дауыстап жалбарынатын болған деп 
жазады. Бәрінен бұрын қытайлар «сутасқа» табынуды 
түркілерден алғаны болуы керек. Янның жұбайы жаз 
кезіндегі аптап ыстықтан азап шекпес үшін, әрі өкпесі 
кеуіп кетпесін деген оймен осы жағдайдан құтылудың 
жолын іздеп, яшмадан жасалған шабақты аузында ұстап 
отырған. Шығыс Түркістан қымбат нефритті өндіретін 
басты орталықтың бірі болғандықтан Қытаймен «нефрит 
жолы» арқылы өте ерте кездерден жалғасқан. Ежелгі 
авторлардың оны ғажайып етіп көрсеткен мәліметтері 
бойынша нефрит әлемдік дүниенің ортасындағы қасиетті 
таудың тасы. Бұл таудың жердегі кескіні Хотан шұраты 
болып келеді. Хотан маңында қосылып келіп, Тарым 
өзеніне құятын екі өзеннің түбінен нефрит кесектерін 
шығаратын. Өзеннің бірі Қарақаш (Черная яшма), 
екіншісі Юрунгқаш (Белая яшма) деп аталады. Жергілікті 
тұрғындардың пікірінше бұл өзендердің суларында 
әсіресе, айдың жарығы мол түсетін тұстарынан, яғни бұл 
тастар ай сәулесінің кристалдары деп саналғандықтан, 
ең жақсы тастарды іздеп табуға болады дейді. Нефриттің 
бұдан басқа да кен орындары белгілі, соның бірі Байкал 
көлінің оңтүстік жағалауында. 

Жасыл түсті нефрит және жадеит Жетісуда өндіріледі 
және геологтардың жан-жақты алып қарап анықтауында 
Іле алқабындағы табылған нефрит белдіктердегі 
айылбастар жергілікті тастардан қырнап жасалынған. 
Ілебалық қаласын қазған кезде табылған, XIII ғасырмен 
белгіленген күмістен, мыстан, түрлі-түсті тастардан 
дайындалған зергерлік бұйымдар қазақтардың зергерлік 
әшекей бұйымдар жасауының дамуындағы негізгі буын 
болып табылатыны сөзсіз. Қазақтардың күмісті, мысты, 
түрлі-түсті тастарды пайдалануы мен орта ғасырларда 
Қазақстанды және оның ішінде Жетісу жерін мекендеген 
түркі тайпаларының арасында байланыс ізі көрінеді. 
Зергерлік өнердің түп-тамыры сонау қола, ерте темір 
дәуіріне, ежелгі түркілерге кетеді. 

Академик К.М. БАЙПАҚОВ, 
«Промышленность Казахстана» 

журналы, 2018 жыл. №2.
Орыс тілінен аударған 

«Жаркент айнасы» газетінің 
Бас редакторы М.М.СОЛТАНАЕВ

(Жалғасы. Басы өткен сандарда)Жақында Алматыдағы «Жамбыл» баспасынан 
сыршыл сазгер, талантты ақын, қаламы жүрдек 
жазушы Базархан Төреханұлы Жақыбаевтың 
қос бірдей туындысы – «Ел шығыстан ауғанда» 
повестер жинағы мен «Жаркентте – жеті 
өзен, жеті арасан» атты танымдық-пайымдық  
сипаттағы туған өлкенің жер-су, өзен-тау аттары, 
табиғи байлығы, оның фаунасы мен флорасы, 
белгілі тұлғалары туралы кең мәлімет беретін ой-
тұжырымдары мен пікір-көзқарасын білдіретін 
жинақ жарық көрді. Біздің негізгі мақсатымыз 
– осы аталмыш екі кітапты оқырман қауымға 
таныстырып, оқырман ретінде пікір білдіру еді. 
Алайда, соның алдында Базархан Төреханұлы 
шығармашылығында ерекше орын алатын, 
шоқтығы биік сала – сазгерлік шеберлігі, оның 
көкірегін жарып шыққан әндерін қазақ өнеріндегі 
орны мен ерекшелігі туралы бір-екі ауыз жылы 
лебіз  білдіру ән тыңдай білетін әрбір қазақтың 
азаматтық парызы деп санадық. 

Қазыналы қарттың ғибратты 
хикаялары

Біздің ойымызша, сазгер Жақыбаевтың сазгерлік 
еңбегі әлі толық зерттелген де, шынайы бағасын алған 
да жоқ. «Е, бұл Базарханның әні ғой...» деп жай ғана, 
бейқам айта салу – өнерді толық түсінбеу, композитор 
еңбегіне атүсті қарау, керек десеңіз, оның табиғи 
талантына жасаған қиянат болар еді. Сазгердің «Киіз 
үйі қазақтың», «Белжайлау», «Қалқа силар қайда наз!», 
«Таңғы мезгілде», «Мақтанышым – Қазақстан!» т.б. 
елуге жуық әні бар. «Әннің де естісі бар, есері бар» - 
деп Абай һакім айтпақшы халықтың, елдің, ұлттың 
көңілінен шығатын, жадында сақталатын өміршең ән 
бар да, тыңдаушының құлағын мезі ететін сүреңсіз, 
«сүйкімсіз», сорақы ән де бар. Жақыбаев әндері алғашқы 
айтылғандардың қатарына жатады. І.Жансүгіровтың 
«Құлагер» поэмасында мынандай жолдар бар:

«Асырған, айғай әнін алты қырдан,
Әкесі асқақ әннің – әнші Біржан!
Ақандай майда көмей, нәзік емес,
Құлақты Біржан ашшы әнмен қырған.

...Бақырмай, домбыраны көкке бұлғап,
Аққудай әсем дауыс, үн сыңғырлап.
Қышуын жаныңыздың майда қасып,
Тербетер жан көңілін биязы ырғақ». Көрдіңіз бе, Ілияс 

Біржанның әншілік шеберлігін, зор дауысын асқақтата, 
жоғары бағалай отырып, Ақан әндерінің нәзіктігін, 
сұлулығын, ішкі жан дүниеңізді ерекше күйге бөлейтін 
жұмсақтығын, жүрек қылын дөп басар сыршылдығын 
тілге тиек етеді. Адам жанын ерекше ләззәтқа бөлейтін, 
жаныңыздың қышуын дәл тауып, «майда қаситын» 
әндер – Ақан әндері, Естайдың «Қорланы», «Бір 
мысқалы», Әсеттің «Інжу маржаны», «Ісметі» тәрізді 
әндер ғой шіркін. Базыкеңнің «Белжайлауы», «Демің 
дірілдеп», «Таңғы мезгілде» тағы басқа көптеген әндері 
осындай лирикалық, мәңгілік әндер қатарына батыл 
қосуға болады. Мұны әрине, арнайы музыка мамандары 
зерттей, зерделей жатар. Біздің мақсатымыз ой салу, 
қозғау салу ғана...

Оқырмандардан кешірім сұраймын, біз негізгі 
тақырыбымыздан сәл ауытқып кеткендейміз. «Деп әні 
тым тәтті екен төменгі елдің, ұмытты өзге әншілер өз 
әндерін» - демекші, Базағаңның тәтті әндеріне іштей 
тамсана отырып, ырғағының жетегіне ере отырып, 
автормен бірге ет жүрегіміз елжірей, құлақ құрышымыз 
қана, сары майдай еріп, қорғасындай балқып, алпыс екі 
тамырымыз иіп отырып, бастапқы ойымыздан адасып 
кеткенімізді аңғармай қалғандаймыз!

...Иә, иә есімізге түсті, біздің айтайық дегеніміз 
жазушы Б.Жақыбаевтың бір мезгілде қатар жарық 
көрген қос туындысы – «Ел шығыстан ауғанда» мен 
«Жаркентте – жеті өзен, жеті арасан» кітаптары 
болатын. Алғашқы кітап өзі аттас және «Қашқын» 
деген повестерден құралған. Шығарма тақырыбы – 
қазақтың мәңгілік қасіреті, жүрегіндегі жазылмайтын 
жарасы, көкірегіндегі шемені, көңіліндегі ерімейтін 
мұзы, асқазанындағы ашшы запраны, көзінен аққан 
қанды жасы – біртұтас ұлтты тарыдай шашып, жан-
жаққа қуып жіберген, елді-елден бөліп, туған жерден 
безіп кетуге, босып кетуге мәжбүрлеген Кеңестік қызыл 
империя саясатының құрбандары жөніндегі оқиға. Жат 
елге ауып, елдің жаппай «үрку» процесі әлдебіреулер 
айтып жүргендей  Қытайға, Моңғолияға, Түркияға 
қаңғып барып, қаңғып келген «әлдекім» (некий) емес, 
ол – кеше ел басына күн туғанда өз Отанында қалуы 
үлкен қауіп-қатерге тап болған, үрім-бұтағымен 
жойылып кету ықтималдылығы өте жоғары болған, осы 
себептен де өзінің табиғи  инстингі – өмір сүру құқығын 
жалғастыру үшін күрескен, ұрпақ сабақтасытығын, 
амандығын, саулығын сақтап қалу үшін мәжбүрлі іс-
әрекет пен қадамға бел буған өзіміздің Алашымыз еді. 
Орыс империясының қол астындағы қазақтарды былай 
қойғанда, 1920 жылдардағы дүрбелеңде Ресейдің өзінің 
екі миллионнан астам алдыңғы қатарлы интелигенциясы 
мен ауқатты адамдары шетел ауып кеткені тарихтан 
белгілі... 

Жазушының алғашқы повесі тарихи оқиға желісіне 
құрылған. Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының 
басындағы қазақ даласындағы «кері», кері емес-ау, 
елге, атажұртқа жаппай үдере қайта көшу процесі 
суреттеледі. Бұл көш – жазушы Қабдеш Жұмаділов 
пен ақын Жәркен Бөдешов бірін-бірі арқалап, 200 мың 
адамды бастап өттік, - деп айтып жүрген көшінің бір 
бөлігі. Қабдештердің көші Алтай-Шәуешек аумағын 
қамтыса, Б.Жақыбаев кейіпкері Іле аумағындағы көштің 
өкілі. Шығарманың басты кейіпкері – Сағи. Жиырмадан 
жаңа асқан жас жігіттің әдеби бейнесі мыңдаған жылдық 
тарихы бар, саяси ұстанымы аумалы-төкпелі, қоғамдық 
сяси өмірі диаметральді қарама-қайшылыққа толы, 
аса ірі мемлекеттің қатаң әрі қасаң заң ережелерінің 
шеңберінде өрбіп-дамиды. Шамамен осыдан отыз 
жыл бұрын ата-бабасы екінші  алпауыт империя – 
коммунистік Кеңес үкіметінің қыспағынан жан-сауғалап 

Тегінде мал көрмесе, неге айтады?» - деп жырлауы 
тегін болмас. Кезінде «коммунаның» қалың жылқысының 
ішінен таңдап алған, қалап алған «Сұрқасқа» ат Сағидың 
тұрмыс тіршілігімен параллель, қатар суреттеледі. 
Елге оралардағы ұлы көш кезінде «Сұрқасқаға»  мініп 
өтуі, одан көз жазып қалуы, сосын күтпеген жерден 
«Сұрқасқаны» өз қолына алуы – ат жанды Сағидың 
жігеріне-жігер, күш-қуат болып қосылады. 

Шығармада жол үстінде келе жатып тауып алған 
кішкентай панасыз күшік «Құтты жол» да Сағи өміріндегі 
сәттіліктермен сабақтасып жатуы, шекарадан өтер 
алдында өзі ырымдап, барын беріп асырап жүрген 
«Құтты жолды» тастап кетуге қимай, қойнына салып, 
бауырына басып алып өтуі өте әсерлі суреттеледі...

«Қашқын» повесі Ақылбай байдың баласы 
Сағындықтың сонау бір сарсаңға толы қиын кезеңде 
ауыр азапты бастан кешуі, жол-жөнекей ет жүрегі жас 
сәбиінен айырылып қалуы, жат жердегі бастан кешкен  
қорлық, көрген мазағы жан-жақты баяндалады. Жігерлі 
жігіт ебін тауып, сәтін түсіріп әке дәулетінің бір бөлігін 
қайтарып ала білуі де өзін силайтын, өз дүние-мүлкіне 

жаны ашитын азамат 
үшін үлгі-өнеге 
дер едік. «Балапан 
басына, тұрымтай 
тұсына» тап болған 
қиын-қыстау заманда 
«аттың жалында, 
түйенің қомында» 
жүріп адамзаттың 
қасиетті миссиясы – 
ұрпақ сабақтастығын 
жалғастыру парызы, 
алтын құрсақты 
аналардың бойына 
біткен тіршілік иесіне 
жүкті болу бақытына 
деген үлкен 
қуанышы, мақтаныш 
сезімі шығармада 
шынайы суреттелген. 
«Қашқын» повесінің 
к е й і п к е р і н і ң 
к ө ң і л і н д е г і 
үміттен көрі 

күдік басымдау болғандықтан 62-нің көктеміндегі 
көшке ермей қалып қойған. Осындай көңіл-күйдегі 
адамдардың бірсыпырасы қазақ елі шынайы 
бостандыққа, азаттыққа, егемендікке қол жеткізгеннен 
кейін ғана атажұртқа оралып, еркіндік тойын өз 
халқымен бірге тойлап, қуаныштарын бірге бөліседі. 

Жинақтағы екі повестің кейіпкерлері де халықтың 
жаппай үдере көшуін, босуын, үркіншілікті бастан 
өткізеді... Бұл дегеніңіз шын мәніндегі қайғы-қасіретке, 
материалдық, моральдық – рухани шығынға толы көш  еді. 
Ұлтты есеңгіретіп, тоз-тозын шығарып, тайпа-тайпа болып 
қырғынға, ру-ру болып қуғынға ұшыратқан көш болатын. 

«Жатқан байтақ бір ұлыс,
тапқан тегіс қырылыс.
Көш келеді, қолда қару, белбеуде –
туған жердің топырағы бір уыс, - деп Қадыр ақын 

жырына арқау еткендей тарих енді мұндай көшті 
қайталамаса екен деп Алладан дұға оқып тұрып тілеу 
тілейтін көш. Көпті көрген көреген қариямыз Базыкең, 
аталмыш шығармаларында осы жәйттерді шынайы 
суреттей білген. 

Қаламгердің «Жаркентте – жеті өзен, жеті арасан» 
атты  танымдық сипаттағы шығармасы өңірдің жер-су 
аттарын, олардың орналасу жүйесі, ондағы атаулардың 
шығу тарихы, ол жайындағы ел аузындағы аңыз-
хикаялар, Жаркент алқабында тіршілік ететін аң-құс, 
өсетін өсімдік түрлері, өңірдің белгілі адамдары туралы 
жас жағырапияшыларға, натуралистерге, табиғат 
қорғаушыларға, тарихшыларға, өнер зерттеушілерге 
жан-жақты мәлімет беретін аса құнды құрал деп бағалай  
аламыз. Қорыта айтқанда, жерлес жазушымыздың 
жарыса жарық көрген қос кітабы оқырман талғамына 
сай, дер кезінде жарық көрген ғибраты мол туындылар 
екені даусыз. Екі кітаптың безендірілуі жөнінде ерекше 
пікір айтқымыз келеді. Кезінде Ғ.Мүсірепов Күләш 
Байсейітова туралы жазған эссесін «Чудо» деп атапты. 
Ғабеңнің пікірінше, қазақтың «ғажап», «ерекше», 
«айрықша» тағы басқа сөздерінің  жиынтығы «чудо» 
сөзінің толық мағынасын бере алмайды-міс. Біз де 
кітаптың безендірілуі туралы: әдемі, көркем, тамаша 
тағы басқа сөздерді қолдануымызға әбден болар еді, 
алайда, біз де Ғабеңе еліктеп кітаптың безендірілуін 
ағылшын сөзімен «Супер» деп атауды жөн көрдік. 

Жаңа туындымен танысыңыздар, оқыңыздар 
кітапқұмар ағайын!

Қыстаубай АМАНЖОЛОВ,
Жаркент қаласы.

кеткен Сағиға ата-жұртқа, қазақ жеріне деген сағыныш, 
туған елге деген махаббат үнемі маза бермейді. «Көппен 
көрген ұлы той» - деп тәуекелге бел буып, кездесетін 
қауіп-қатерге қарамай, атажұртқа қоныс аударады. 
Елге оралған соң, жұрт қатарлы адал еңбек етеді. 
Алаңсыз, біреудің алды, біреудің арты болып өмір сүріп 
жатқан Сағи күтпеген жерден қайғылы оқиғаға тап 
болады. Келіншегі екеуі бірдей ауыр жарақаттанады. 
...Соңында осы алған жарақатынан Сағи бақилық 
болады. Шығармада бас кейіпкермен бірге оқушының 
назарын өзіне аударып отыратын Сағидың жан серігі – 
«Сұрқасқа» дейтін сәйгүлік. Қазақ о бастан ат жанды, 
жылқы мінезді. Сондықтан да болар Ілиястың: 

«Қазақтың жылқы аңсатқан жарлы – байын,
Жарлыны жалғыз атсыз, алды уайым.
Сүйген жар, сенген достан жақын жылқы,
Білген жан бекер демес аттың жәйін.
Қазақта Құлагерді бәрі айтады,
Серінің серігі еді, -  деп айтады.
Ат сыры иесіне мәлім, - деп жұрт,
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(Басы 1-бетте)

Сушылар бұл су қайда барады 
екен деп күтіп отырған кездерінде 3-4 
сағаттан кейін су толған апанның ау-
зынан ұзындығы 10- 15 сантиметрдей 
бірнеше бөрененің опырылған жаңқа 
сынықтары шыққан. Бұған сушылар 
айран – асыр болып таң қалған. Көпке 
дейін айтылып жүріп біраз уақыттан 
соң бұл оқиға ұмытылған. Бұл обаның 
астындағы адам жерленген құдықтың 
қабырғалары құлап, опырылудан ұстап 
тұратын тау қарағайынан жасалынған 
ағаш қима болуы мүмкін. Не болмаса 
қабірдің бетін жабуға пайдаланылған 
бөренелер. Мұн дай тәсілмен жерлеу 
обаларға атақты адамдарды, тайпаның 
билеушісін, не болмаса ақсүйектер от-
басынан шыққандарды жерленгендігін 
білдіреді. 

Үйсін елінің бір ғасырдан астам тари-
хында үйсін патшаларының ұрпақтары 
билік басында болса, елдің астанасы 
болған Қызылаңғар қаласында отырып, 
билік айтқан болып шығады. Олай дейтін 
себебіміз, Қорғас бойындағы үстіртте 
жатқан отыздан астам обаларда небір 
атақты патшалардың мүрделері бүтін 
сақталмаса да сүйегі жатқан шығар. 
Сипатталған обалардың жоғарыдағыдай 
белгілері Есік қаласы маңындағы алтын 
киімді адам табылған обаның құдығына 
құрылып, шегенделген қима ағашты 
пайдаланған сақтардың жерлеу рәсіміне 
ұқсастығын көрсетеді. Осы алқаптағы 
археологиялық ескерткіштерге, обаларға 
зерттеу жұмыстары, яғни өлшеу, картаға 
түсіру, сызбасын жасау, есепке алу 
жүргізілмеген. Олай деуіме толық се-
беп бар. 2010 жылдың 17 маусымында 
облыстық «Жетісу» газетінде «Алматы 
облысының жергілікті маңызы бар та-
рих және мәдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізімін бекіту туралы» Алма-
ты облысы әкімінің қаулысындағы тізбеде 
бұл археологиялық обалар көрсетілмеген, 
яғни кезінде зертелінбеген, сондықтан 
да тізімге енгізілмеген. Қазақ ССР Ғылым 
академиясының 1960 жылы шығарған 
«Қазақстанның археологиялық кар-
тасы» деген кітапқа енгізілді ме, жоқ 
па, егерде айтылған кітапқа енгізілсе 
жоғарыдағы тарих және мәдениет 
ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінде 
болар еді. Мемлекеттік тізбеге 
түспегендігі де ғалымдарымызды ой-
ландыруы сөзсіз. Мұндағы тағы бір 
археологиялық тұрғыдан толық зерттеу-
лер жүргізілсе, көптеген қазіргі ғалымдар 
орнын анықтап бере алмай жүрген 
үйсіндер патшалығының орталығы 
болған Шығу (Қызылаңғар) қаласының 
да құпиясы ашылар еді. Атақты Бес-
шатыр обалары сияқты бұл айтылған 
обалар да Іле өзенінің оң жағалауына 
орналастырылған. Бұл да ой жіберіп 
неліктен екендігін зерттей түсетін нәрсе. 
Мұндай ежелгі археологиялық обалар 
осы аудандағы Шежін ауылының бау-
райында да бар. Тарихымыздың бастауы 
болып саналатын халықтың біртектілігі, 
тұрмысын, жалпы этнографиясын тіпті 
антропологиялық бітімін анықтауға негіз 
болатын археологиялық ескерткіштермен 
жұмыс істеуге қызығушылығым уни-
верситет қабырғасынан басталды. Бұл 
жұмыстарымды Алматы облысы Кеген 
аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі 
қызметін атқарып жүрген кезімде 
жалғастырдым. 1990 – 1991 жылда-
ры Алматы облыстық археологиялық 
және тарихи ескерткіштерді қорғау 
қоғамынан (мекемесі Алматы қаласында 
орналасқан) Кеген ауданының 
аумағында орналасқан 60 – қа жуық 
сақ, үйсін обаларының құжаттарын алып 
келгенмін. Айтулы қоғамды халқымыздың 
аяулы ұлы, қоғам қайраткері 1937-1938 
жылғы қызыл репрессияға ұшыраған 

Ескерусіз жатқан ежелгі ескерткіштер 
немесе  

халком Н.Сырғабековтың қызы Роза 
Нығметқызы Сырғабекова басқаратын. 
Қазақ мәдениетінің жанашыры Роза 
апайымыздың қоңырауы түсе салы-
нысымен Алматы қаласына барып, 
жолығып, әңгімелесе жүріп, топтап хат-
тап дайындалған археологиялық және 
тарихи ескерткіштердің құжаттарын 
буып – түйіп салып алдым. Құжаттар 
Кеген ауданының түкпір – түкпіріндегі 
әрбір сақ, үйсін обаларына жеке – 
жеке номерленіп жасалған. Тиісті 
құжаттардың ішінде обалардың және 
қандай нәрседен үйілгендігі түсірілген 
суреттері, аумағы, биіктігі, қалай 
орналасқандығы және қай жерде 
орналасқандығы бәрі соңына жазылған. 
Бұл орасан жұмысты атқарған атақты 
археолог республикалық Есік музей 
қорығының жетекші - ғылыми қызметкері 
Бекмұхамбет Нұрмұхамбетов ақсақал. 
Кеген ауылына іссапармен келіп, айлап 
жатып, жердің топографиялық сызбасын 
түсіріп, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 
суреттерін арнайы фотограф алдырып 
түсіріп отырған. Зерттеу жұмыстарының 
дұрыс жүргізілуіне сол кездегі аудандық 
партия комитеті тарапынан қолдау 
көрсетіліп, арнайы қызметкер бөлініп, 
археологтың жұмысты қиындықсыз 
жүргізуіне көмек көрсетіп отырған. Осы 
қорғандарға жасалған құжаттарды ке-
генге алып келісімен архео логиялық 
ескерткіштердің дұрыс сақталуы үшін 
мен бұл мәселені аудандық атқару 
комитетінің күн тәртібіне енгізіп, ар-
найы шешім шығартып, қорғандардың 
сақталуына, бұзылмауына ауылдық 
кеңестер жауапты екендігі туралы 
қаулы алдырттым. Шешімді ауылдық 
кеңестерге таратып бердік. Бұл шешімді 
сол кездегі Қазақ ССР-нің «Мәдени және 
тарихи археологиялық ескерткіштерді 
қорғау туралы» заңына сүйене оты-
рып жасадық. Мұндағы шегініс жасап 
отырған себебім Жаркент аймағында 
мұндай ежелгі ескерткіштерді есепке 
алу жұмыстары жүргізілмеген деп отыр-
мын. 

Жоғарыда жазып отырған Қорғас 
өзенінің оң жағалауындағы Басқұншы 
ауылының ішіндегі Алмалы ауылының 
маңындағы обалар және осы аймақтан 
табылған көптеген археологиялық зат-
тар (балбал тастар, көне құмыралар, 
қайрақ тастар, дән үккіш, жебенің 
ұшы т.б.) осы өңірдің ежелгі үйсін, ғұн 
мемлекетінің орталығы болғандығын 
меңзейді.

Қазақ тарихында Жетісу жері кейінгі 
мыңжылдықтың б.д.д. ІІ ғасырынан ба-
стап үйсін патшалығының мекендеген 
аймағы ретінде белгілі. Қазақ халқының 
қалыптасуына үйсіндердің қосқан 
үлесіне кеңестік дәуірде жазған тарих-
шыларымыз бен егемендік алғаннан 
кейінгі кезде де зерттеу жүргізіп жатқан 
ғалымдарымыз көптеп саналады.

Көршілес Қытай Халық Республи-
касында тұратын тарихшы Нығмет 
Мың жани (Қазақтың қысқаша тари-
хы Елім-ай. 1991 ж), С.Г.Кляшторный. 
Т.И.Сұлтанов (Казахстан летопись 
трех тысячелетий Алма – Ата. Рауан 
1992 г) түркітану мен монғолтанудың 
көрнекті өкілі Ислам Қабышұлы (Тұран 
әлемі түркі – монғол халықтарының 
тарихы Алматы – 2007 ж) Қойшығара 
Салғараұлы. (Сиуңну. Хан кітабынан. 
Алматы 1998 ж.), үйсін қалалары ту-
ралы Карл Байпақов (Қазақтың ежелгі 
қалалары.Алматы 2005 жыл). Бексұлтан 
Нұржекеев (Өзендер өрнектеген өлке 
Алматы 1984 жыл) сияқты зерттеуші, 
ғалым, жазушылардың Үйсін тарихы 
салалары бойынша зерттеу еңбек тері 
баршылық.

Үйсіндер туралы алғашқы деректер 
б.з.д. ІІ ғасырдан бастап қытай жыл-
намаларында жазылғандығы белгілі. 

Үйсіндердің қуатты да әрі бай мемле-
кет болғандығы туралы алғашқы де-
ректер б.д.д. ІІ ғасырдың соңғы кезінде 
көптеп шыға бастағандығы, бұл елдің 
басқа мемлекеттер үшін әсіресе хан 
патшалығына қатысты өзіндік тари-
хы бар екендігін көрсетеді. Нығмет 
Мыңжанидың (Қазақтың қысқаша тари-
хы. Алматы баспасы. Жалын – 1991 ж. 
63 – 34 бет) қытайдың хан патшалығы 
кезінде жазылған үйсіндер туралы 
жазған «Хан патшалығы тарихы», «Ба-
тыс өңір шежіресі» деректеріне сүйене 
отырып жазған еңбегіне қарасақ 
«Үйсіндер Іле алқабына қоныс ауда-
рудан бұрын Дунхуан мен Чилан тауы 
аралығын мекен еткен, көшпелі өмір 
өткізген. Нәнді би атты көсемі болған. 
Осы Нәнді би ел билеген заманда үйсін 
ұлысы өз маңындағы күшті көршілерінің 
шапқыншылығына тап болады. Нәнді би 
жау қолынан қаза табады. «Ері өліп Ертіс 
бұзылып, құтты мекен қонысын жау 
басып алған үйсін елі телім – телім бо-
лып, тентіреп, ауыр апатқа ұшырайды» 
- делінген. Қатарлас жатқан елдің ба-
сына іс түскенде түбі бір түркілердің 
сол кезеңдегі дәуірлеп тұрған күшті 
тайпаларының бірі ғұндар үйсіндерге 
көмек қолын созды. Ғұн тәңірқұтының 
қолдауымен әке тағына отырған Ел-
жау би тұрақты мықты әскер жасақтап 
айналасындағы кішігірім, әлсіз тайпа-
ларды шауып, өзін оларға мойында-
тып өзіне күштеп бағындыра бастайды. 
Біздің заманымыздан бұрынғы 177 – 176 
жылдары керегесін кеңейтуді ұйғарған 
ғұн тәңірқұтының әскерлері өздерінің 
батысында жатқан ұлы иозылардың елін 
шабады. Күшейіп келе жатқан ғұндардан 
қашқан ұлы иозылар Іле алқабын ме-
кендеп отырған сақтарды ығыстырып, 
оларды Тянь – шань тауының батысы-
мен оңтүстікке Памирге қарай қашуға 
мәжбүр етеді. Кезінде үйсін тайпа-
сын талқандаған ұлы иозылардан кек 
алмақ болған Елжау би күшейіп алған 
соң, ғұн тәңірқұтының көмегімен көп 
қолмен келіп, ұлы иозылардың әскерін 
талқандап Іле алқабын басып алады. 

Батысында қатарлас аққан Шу, 
Талас өзендеріне шығыста Тянь – 
Шань тауларының шығыс оңтүстік 
баурайларына, солтүстікте Балқаш 
көлінен оңтүстікте Ыстықкөлдің 
оңтүстік жағалауына дейінгі созы-
лып жатқан ұланғайыр өлкеге билік 
айтқан үйсіндердің мемлкеті құрылады. 
Тарихшылардың әртүрлі деректерге 
сүйене отырып жазғандарына сілтеме 
жасасақ «Үйсіндерде мемлекеттік 
биліктің көшпелі халықтарға тән кемелді 
жүйесі қалыптасқанын мемлекеттіліктің 
барлық нышандарының болғанын 
атап көрсеткен» (Әдеби жәдігерлер. 
1 – том. 437 - бет) Мемлекеттіліктің 
барлық нышандары кездесетін мұндай 
елдің басқару аппараты да, жақсы 
қалыптасуы үшін, құрылымы берік 
иерархиялық билік сатысын отырықшы 
елдер тарихынан көруге болады. 
Басқару құрылымына қарап үйсіндер 
көшпелі болса да отырықшылдығы ба-
сым көрінетін мемлекет болғандығы 
бағамдалынады. Қарауындағы елдердің 
тұрмысын бір орталықтан бақылап 
отыруға тұрақты үкіметтік ұйым құру 
қажеттілігі үйсіндерге астана етіп алатын 
жерді таңдауға тура келді. «Үйсін елінің 
саяси орталығы – астанасы Чигу» қаласы 
дейді. Н.Мыңжани. (Қазақтың қысқаша 
тарихы61 – бет). «Чекук - ежелгі үйсін 
елінің астанасы». (Әдеби жәдігерлер 1 
том, 437 бет). «Үйсіндердің астанасы - 
Чигучинь», яғни «Қызыл алқап» алқабы 
(Қазақстанның ежелгі қалалары . 23 - 
бет). «Қаңлылар үйсіндердің астанасы 
– Қызыл аңғар қаласын басып алды» 
(С.Г.Кляшторный, Т.И.Сұлтанов 70 - 
бет). Сол кездердегі патшалықтардың 
арасындағы күшті болған Үйсін 
патшалығын Хан империясы үнемі 
еріксіз қолдап отырғандықтан Қытайға 
тәуелді болудан бас тартқан ғұндар мен 
қаңлылардың біріккен күштері б.д.д. 42 
жылы үйсіндердің астанасы (Ыстықкөл 
жағасындағы «Қызылаңғар қаласын») 
талқандайды. (Қаз. тарихы 51 - бет.) 
Осында айтылатын «Чигу», «Чекук», 
«Чигучень», «Қызылаңғар» бәрі де 
сол кезеңдерде дәуірлеп тұрған үйсін 
мемлекеті орталығының бір ғана атауы. 
Атауы қаншама көптеген өзгерістерге 
ұшырап айтылса да қаланың орны ту-
ралы айтушы, жазушы ғалымдардың, 

тарихшылардың болжамдары әртүрлі. 
Бірі Алматы облысы, Кеген ауданындағы 
Құмтекей атты құм басқан қала орнын 
(төбені), бірі Қытай жерінде орналасқан 
қазірге дейін Шиху деп аталатын елді 
мекеннің маңын, кейбір тарихшылар 
Райымбек ауданындағы Текес, На-
рын өзені алқабын меңзейді. Бұл жер-
де мына мәселені назарда ұстау керек 
сияқты. Б.д.д. ІІ ғасырдың орта кезінде 
Жетісуға қоныс аударған үйсіндер Іле 
өзені алқабында орналасты делінсе, 
онда Ыстықкөл маңында «Қызылаңғар» 
қаласының болуы ойға қонымды емес. 
Ыстықкөл маңына бару, орналасу деген 
сөз әйгілі шығыс пен батысты жалғап 
жатқан «Ұлы Жібек жолы» сияқты сауда 
жолынан тысқары қалу, бұл өз кезегінде 
халыққа қажетті тұтыну бұйымдарынан 
қол үзу, климаттық жағынан да қарым 
– қатынасқа да қолайсыз таулы аймақ. 
Б.д.д. І ғасырда Үйсін халқының саны 
630 мың адамнан асқан делінеді. Үйсін 
күнбилері қарауындағы елден соғыс 
жағдайында осы елден 180 мыңнан астам 
жасақ шығара алған. Көп зерттеушілер 
мына мәселені назардан тыс қалдырады. 
Сол кездердегі мемлекеттермен 
салыстырғанда халқының саны жар-
ты миллионнан асатын және халқының 
үштен біріндей болатын әскерді басқару 
үшін тұрақты мемлекеттік құрылым 
жұмыс істеуге тиіс. Халықтың санын, 
жан басын, мал басын есептеу және 
жоғарыдағы мәселелерге байланы-
сты салық жинау орасан ұйымдастыру 
жұмыстарын қажеттейді. Тұрақты әскерді 
азық – түлікпен, қару – жарақпен, киім – 
кешекпен, ат әбзелдерімен қамтамасыз 
ету үшін мемлекеттің қол астында елді 
мекендер саны көп және өнделетін 
егістік жерлер, мал шаруашылығы 
жоғары дамыған болуға тиіс. Ал айнала-
сын қатпар – қатпар тау – тас қоршап 
тұрған Ыстықкөл маңынан жиналған 
әскерлерді жаттықтыру ойындарын 
өткізу алаңдарын табу, егіншілікпен, 
мал шаруашылығымен айналысуын 
олардан алынған өнімді халыққа жеткізу 
мүмкіндігі аз. Бұл жерде 180 мыңнан 
астам қарулы әскерді қатарластырып, 
тізіп қою мәселесін емес оны жоғарыда 
айтылған соғысқа қажетті керек – 
жарақтармен қамтамасыз ету туралы 
сөз болып отыр. Қиыр шығыстағы өмір 
сүріп отырған көшпелі елдің аумалы – 
төкпелі ұрыстар, шайқастар барысында 
қоныс аударып, жылжып келе салысы-
мен аз жылдың ішінде Қытай жылнама-
сына түсетіндей қала салып жіберулері 
де ойға сиымсыз. Меніңше, Үйсіндердің 
«Қызылаңғар» қаласы, ел – жұрт ежел-
ден – ақ, мыңдаған жылдардан бері ме-
кендеп келе жатқан көне қоныстың ор-
нында бой көтерген қала. Жинақталған 
материалдарға сүйенсек «Чигу», «Чи-
гучен», «Чекук», «Қызылаңғар» т.б 
атаумен қала аталатын орны Жар-
кент аймағындағы Қорғас өзенінің тау 
аңғарынан жазыққа шығып ағатын 
орта тұсындағы Басғұншы ауылының 
маңайы. Мұндай тұжырымға келуімнің 
көптеген дәлелді себептері бар. Де-
ректерде қазақ тілінде «аңғар» деген 
сөз, өзен аңғары мен жақын жатқан 
таулардың арасын бөліп жатқан алқап 
ұғымын айтады. Қазіргі кездегі картаға 
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болған «Ұлы Жібек жолы» осы аңғар 
арқылы жүреді. Жүк артқан жүздеген 
керуендер шөбі шүйгін, сулы, көп табиғи 
кедергісі жоқ Қызыл тауды бөктерлей 
келіп Қорғас өзенінің аңғарында 
орналасқан үйсіндердің Қызыл аңғар 
қаласына соғып, одан әрі өтеді. Іле 
өзені бойы құмдауыт келеді. Әрі жаз ай-
ларында маса – сона, құрт – құмырсқа, 
жылан т.б. жәндіктер керуендегі күш 
– көлікке зиянды. Тоғайындағы ит – 
құспен, ұры – қарысының көптігінен 
жасқанған керуеншілер солтүстігіндегі 
тау бөктерімен, шалғынмен көмкерілген 
бұлақ - өзендерді көлденеңдей кесіп 
өтіп, қауіпсіз, ашық жермен діттеген 
жерлеріне жететін болған.

Әрі Қызыл аңғар қаласына келіп, 
сауда – саттығын жасап, күш – көлігін 
тынықтырып алып, ары қарай сапарлай-
тын. Қызыл аңғар қаласы атауындағы 
«қызыл» сөзіне ешқандай анықтаманың, 
дәлелдің қажеттілігі жоқ. Бұл атаудың 
өзі жер қыртысымен байланысты. Қорғас 
өзенінің сол жағалауынан, тау сағасынан 
басталатын «Шатыр қолтық» деп атала-
тын аласа тау қызыл топырақты, қып – 
қызыл жосалы тау. Күндік жерден көзге 
ұрып, мен мұндалап қызарып көрініп 
тұрады. Қызыл аңғар қаласының осы 

Қорғас өзенінің Жетісу Алатауына сұғына 
еніп жатқан жерде орналасқандығының 
енді бір белгісі «Шатыр қолтық» тауының 
Қорғас өзенінің батысында орналасқан 
қаладан биік болып, мен мұндалап 
тұрғандығында. Тау басынан қарағанда 
айналасы алақандағыдай көрінедіәрі 
жау келе жатқандығын бақылап отыра-
тын биіктіктің қолайлығында. Қазіргі кез-
де де Шатыр қолтықта (биік тау үстірті) 
Қытай мемлекетінің шекара қызметінің 
бақылау мұнаралары орналастырылған. 
Мұндай бақылаушылар мұнарасы біздің 
Қазақстан жағында да биік текшеде тұр.. 
Тау баурайындағы сандаған сайлардан 
ағып шығып жатқан тұнық бұлақ сула-
рымен молыққан Қорғас өзенінің суы Іле 
алқабын мекендеген шаруалардыңегін 
мен мал шаруашылығын біршама 
тұрақты жүргізуіне толығымен жеткен. 
Егістік жерден алынған өнімді сақтау 
әдісі де жетілгендігін қала орнынан 
табылған заттар айғақтайды. Көкағаш 
пен Қайырма, Қарабастау алқаптарын 
суландыру жұмыстарын жүргізу үшін 
Алмалысу жайлауынан бөктерлей 
тоған қазып, 10-15 шақырым жерге су 
жеткізген. Бұған қарап, үйсіндер темір 
қорыту ісін де меңгергендігінен хабар 
аламыз. Жер қазатын күрек, кетпен, 
тесе, шот, қайла т.б. құралдар болмаса 
мұндай құралмен адам күшін ұстайтын 
жұмыс атқарылмас еді.Мәселен жер 
өңдеумен айналысқандығын білдіретін 
үлкен дән сақтайтын құмыралардың та-
былуы. 1965 – 1966 жылдары Басғұнша 
ауылында үй салмақ болған жергілікті 
тұрғындар іргетас қазу барысында бір 
жарым метрдей қазылған шұңқырдан 
3-4 құмыра қазып алған. Құмыралардың 
биіктігі 70 см және 1 метрден астам, 
1 метрге жуық. Олардың арасында 
бүйірлері шығыңқы, ауыздары орташа, 
шеңберде қыштан жасалынған бірнеше 
құмыра болған. Ерекше көңіл аудара-
тын нәрсе биіктігі 25 см-дей, диаметрі 
18 – 20 сантиметрлік қыштан жасалған 
тұтқалы құманның табылуы. Құмыраны 
тапқан ағайынды кісілер оларды өзара 
бөліп алып, үйлеріне апарып жуып та-
залап, көп жылдарға дейін көже, ай-
ран, сусын құйып, пайдаланып кел-
ген.Қыштан жасалынған құмыраның 
сынықтарының көптеп табылуы оған 
қажетті материалдың осы Басғұншы 
ауылының солтүстік беткейінен 

Тарихшылар ежелгі Қытай деректеріне 
сүйене отырып, «Үйсіндер ағаш еккен», 
деген дерек жеткізеді. Қызыл аңғар 
қаласы Ыстықкөл маңайында орналас-
са тау арасындағы қолаттарға ағаш 
отырғыза қойды дегенге нану қиындау. 
Отырықшы елді мекені бар жұрт ағыл – 
тегіл тау суымен суғарылатын далалық 
аймақтарға қаптатып ағаш еккенде оны 
үй салу материалдарына пайдалану, үй 
– тұрмысына қажетті құрал – жабдықтар, 
аяқ – табақ т.б нәрселер жасау, қора – 
қопсы салуға отын ретінде, әрі аптап 
ыстықта демалатын саялы көлеңкесі 
үшін отырғызған. Бұл жағынан алғанда 
Қорғас өзенінің батысындағы аңғардың 
бойындағы самсаған сансыз тал – терек, 
қарағаштардың үйсін елінің нулы жерде 
отырғандығы осыны көрсетеді. Ендігі бір 
маңызды көкейге жағымды көңіл ауда-
ратын деректердің бірі Қытайдың сая-
хатшы – шежірешісінің көрсеткендері. 
«Солтүстік жолмен жүріп отырып 
(Іледен) Қызыл аңғарға (Чигуге) кіріп, 
Усуннен өттік. Канцзюй (кньяздік) ше-
карасынан өтіп, батыста Толған көлден 
(Ыстық көлден) шықтық». (Қазақ ССР 
тарихы І – том. 300 - бет) Іле өзені 
аңғарының шығысынан батысқа қарай 
жүріп өткен саяхатшының жолжаз-
басында Қызыл аңғарға соғып үйсін 
жерінен өтіп содан кейін батыстағы 
Ыстықкөлге (Толған көлге) Іледен 
өтіп барғандығын баяндайды. Егер 
Қызылаңғар қаласы Ыстықкөл маңында 
орналасқан болса саяхатшының жаз-
ба мәтіні мүлдем басқаша болар еді. 
Саяхатшы Іле өзенінің бастауынан 
шығып сол жағалауымен өзен ағысын 
құлдилай келіп Іленің оң жағалауына 
орналасқан үйсін елінің орталығы 
Қызыл аңғарға келген. Тек содан кейін 
Іле өзенінің сол жағалауындағы яғни 
батыстағы Толыкөлге (Ыстық көлге) 
барған. Саяхатшының жазбасындағы 
айтылған сөздер қазіргі Басғұншы 
ауылының маңындағы үйсіндердің 
бұрынғы орталығы Қызыл аңғар 
қаласына нақты сілтеме жасап тұр. 
Қытай саяхатшысының жазған көзбен 
көрген жерлерін ойға салып, безбендеп 
көрсеңіз Қызыл аңғардың мен айтып 
отырған тұста екендігіне көзіңіз жетеді. 
Қазақ даласындағы жер, су, өзен, көл, 
тау атаулары тегін қойылмаған деген 
пікірімізге сүйене отырып, Қызылаңғар 
қаласының орны Басғұншы ауылының 
маңы деуімнің тағы бір дәлелі Шежін 
атауымен байланыстылығында. Жетісу 
Алатауының Тоқсанбай жотасының 
бауырындағы Бестөбе қыраттарынан 
басталатын жеріндегі Шежін мен со-
зыла келіп аяқталатын жеріндегі 
Басқұншы ауылдарының арасы 20 
шақырымдай. Шежін аймағы Жаркент 
шұратындағы үлкен шатқалды, арын-
ды өзені бар, көрікті, әсем жерлердің 
бірі. Қазақ сурет өнерінің негізін салу-
шы әлем көркем өнеріне өзіндік үлес 
қосқан халық суретшісі жерлесіміз 
өнердің алғашқы әліппесін тастан 
оқыған, Әбілхан Қастеевтің кір жуып, 
кіндік кескен туған мекені. Шежіннің 
көне қоныстардың бірі болғандығы сол 

түбірлес, мағынасы бір, айтылуы ғана 
бөлек ұғым.

 Қытайдың жазбаларынан 
алынған деректерден белгілі болғандай 
Хан әулеті үйсін елінің күнбиі Елжау биге 
қол астындағы туысқаны Жанду Уаңның 
қызы Шижұң ханшаны үлдемен – бұлдеге 
орап ұзатқан. Осы әрекеті арқылы 
құдандалық жолмен қарсыластары 
ғұндарға қарсы одақтас ұстау ойын-
да болған. Атақты Шижұң (Қытайшасы 
Синьзюнь) ханшаның айтулы ұзатылуы 
б.д.д. 108 жылы (Кей деректерде 110 
жылы деп көрсетіледі) жүрген. Хан 
патшалығымен солтүстік – батыстағы 
көшпелі тайпалар арасында оның ішінде 
дәуірлеп тұрған үйсін мемлекетімен 
арадағы қыз алысуы екі ел арасындағы 
бейбіт қарым – қатынас ортатуды 
көздей отырып одақтас болу арқылы 
қытайларға қырын қарайтын ғұндарға 
қыр көрсету мақсатында жүргізілген. Бұл 
патшалығының бұрыннан маңсұқ еткен 
батысты бағындыру саясатының жалғасы 
еді. Үйсін елінің басын біріктірген, ит 
басына іркіт төгілген заманға қолын 
жеткізген Елжау биге қатын таң ба. Ел 
– жұрттың тыныштығын жеке басынан 
тыныштығынан жоғары қойған көреген 
үйсін елінің басшысы Хан патшалығының 
да, Ғұн тәңірқұтының да ханшаларымен 
қатар отасады. «Ғұн ханшасы үйсін орда-
сында абырой – атақ, мәртебе жағынан 
үстем орынға шықты... Жанду (Шижұң) 
ханшасы өзінің төркінінен ертіп келген 
нөкер, қорғаушы, кәнизәк, әтек сынды 
жүздеген адамның күтуімен орда да тірі 
жесір болып отыра берді. Тек құрғақ 
атағы болмаса, бір жылдан астам мезгіл 
ішінде кунмудың (Елжау бидің) дидарын 
бір – ақ рет көрген еді» - дейді Нығмет 
Мыңжан. (77 бетте) Жан Шиманның 
үйсін қазақтары туралы зерттеу деген 
кітабынан үзінді келтіріп. Қазіргі қазақ 
жұртының арасындағы әмеңгерлік жолы-
на қараңыз. «Аға өлсе, іні мұра» деп жат – 
жұртқа жібермей, балаларын қаңғытпай, 
көрінгенге көз түрткі жасатпау үшін 
жесір қалған әйелді өлген адамныі 
інісіне немесе жақын ағайындарының 
біріне қосады.Елжау би өзінің көзі 
тірісінде – ақ Шижұң ханшайымды 
немересі Жөншіге некелестіреді де олар-
ды жаңа қонысқа үйсін патшалығының 
ішкі жағына қарай қазіргі кезде Шежін 
деп аталатын елді мекенннің жаны-
на көшіріп қоныстандырады. Інісінің 
бір сөзге келмей келісуі ағасының (Ел-
жау бидің) Шижұң ханшайымымен 
төсектес болмағандығын білетіндіктен 
болып отыр. Елжау бидің Шижұң хан-
шайымды некелеп алды деген аты бол-
маса, ханшайымды Қызылаңғардағы 
орданың ішінде ұстамағандығына 
қарағанда оны бұл әрекеті ақылды са-
ясаткер екендігін көрсетеді. Жүздеген 
қытай көмекшілерімен сапырылы-
сып тұратын ханшайымның үйсін ор-
дасына келіп – кетіп жатқан қытай 
елшілерімен жүздестірмеудің бір амалы 
және отаулап тау бөктеріне бөлектеп 
отырғызуы қытайлықтардың тыңшылық 
әрекеттерінің де алдын – алу мақсатында 
болған сияқты. Елжау би отырған ел 

Туған жерді сағынып сарғаямын,
Аққу құс болып қайтсам деп ауылыма 

- деп, еліне хат жазғаны ал,
екінші бір аудармасын да бұл 

өлең жолдары былай деп аударылып 
берілген: 

Алыс елге ұзатылған мен бір пенде,
Бұл жалғанда мен секілді бейбақ кем бе?
Үйсіндер билеушісі әйелімін.
Үйім – қос, шүкір еттім ет пен сүтке,
Зарыға жүрмін солай өмір сүріп,
Кетер ем аққу болып еліме ұшып.
Қазіргі әдебиеттерде Қытайдың 

Шижұң сұлуы шығарып еліне жазып 
жіберіпті делінетін өлең жолдары осы-
лайша аударылып беріліп жүр. Шулы 
да, дулы сарай ішінде жүрсе зерікпес 
еді, әрі еркінен тыс саясатқа да арала-
сып кетер ме еді, қайтер еді. Жоғарыда 
келтірілген деректер нағыз шындыққа 
жатады. Елжау би Шижұң ханшайымға 
үйленсе де оның мағына бармаған, 
әйелім деп те санамаған. Оған дәлелді 
себептер хан патшасының ханшайы-
мы Шижұңды өзінің немересі Жөнші 
биге («Чынжу» би деп те аталады, 
дұрысы қазір жер атауын алып тұрған 
«Шонжы» - шығар Себебі «шонжы» 
атаулары бұрынғы үйсін иелігіндегі 
жерлерде кездеседі. Қытай Халық 
Республикасындағы Шонжы елді мекені. 
Алматы облысының Ұйғыр ауданындағы 
Шонжы ауылы бұның бәрінің шығу 
төркініне қарасаңыз Іле алқабында 
билік құрған Жөнші биге қатысты болуы-
нан дерек береді») қосады. Елжау бидің 
Шижұң ханшайымды ордадан бөлек 
ұстау кезеңі аяқталады. Осы оқиғаларға 
сәйкес оқшауланған Шижұң жайлаған, 
Шижұң қоныстанған жер бірте – бірте 
тұрғылықты халықтың арасында Шежін 
атауын қалыптастырған. Сондықтан да 
қазіргі Жаркент аймағындағы Шежін 
ауылы Чижұң ханшайымның қонысы 
болған жер. (Мысалы: «Мұқыры», 
«Қаскөлең», «Боралдай» қалмақтар 
өлтірілген жерлер) Үйсін мемлекетінің 
орталығы Қызылаңғар қаласы мен үйсін 
ордасынан бөлек ұсталынған Шижұң 
ханшайымның отырған мекенінің ара-
сы ат шаптырым ғана жер. «Шежін», 
«Қызылаңғар» атауларының өзі – ақ 
үйсін мемлекетінің кіндік тұсы Жар-
кент аймағы деп санауымызға негіз бо-
лады. Қазіргі Қытай жеріндегі Қорғас, 
Алмалы, Нылқы, Шиқу, Шонжы елді 
мекендері, Қазақстан жеріндегі Алма-
лы (Мен Алмалық қаласының орны деп 
санаймын) Дөңгене, Басғұншы, Ақкент, 
Абат, Жаркент қазір Үшарал мен Көктал 
ауылының арасындағы топырақ үйіндіге 
айналған Түргенкент мекендерінің та-
рихы үйсін мемлекетінің тарихымен 
өзектес жатыр. Бұлардың барлығы 
да зерттеу жүргізу керектігі сұранып 
тұр. Үйсін күнбилері бір орталықтан 
басқарылып тоғыз дәрежелі үкіметтік 
ұйым құрмаса, ондағы лауазымды адам-
дар қарауындағы елге санақ жүргізбесе, 
бодауындағы сақтар мен юечжилер-
ден ұлы иозылардан салық жинамаса 
630 000 халқынан соғыс жағдайында 
188 800 жасақ шығатындығын өздері 
жазып, тізіп іс жүргізіп, хатқа түсірмесе 
қытай жылнамашылары бұл мәліметтерді 
қайдан алған. Қытай тарихшылары 
елдің оңтүстігі мен солтүстік қиырына 
жүгіріп жүріп, санап шықпаған шығар. 
Жоғарыдағындай шаралар белгілі бір 
атқаратын міндеті бар қалыптасқан 
үкіметтік ұйымы бар елде ғана 
атқарылады. 

(Жалғасы келесі нөмірде)

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» 

газетінің Бас редакторы.

кейбір атауларды жаңаша пайымдау

көз салсаңыз солтүстігіндегі Жетісу 
Алатауының Тоқсанбай жотасы тұсынан 
оңтүстіктегі Іле өзенінің аңғарының 
Іле Алатауын бөліп жатқан ең қысаң 
жер екендігі байқалып тұр. Қытайдың 
Хуанхэсінен шыққан керуендерді Орта 
Азия мен алдыңғы Азияға одан әрі 
Еуропаға апаратын дүние жүзіне әйгілі 

алынатындығында. Жергілікті халық 
осы күнге дейін тандыр жасауға қажетті 
топырақты сол жерлерден қазып алады. 
Сарғыш түсті топырақ отқа қыздырылған 
соң кез – келген температураға төзімді 
келеді. Алмалы ауылынан табылған 
шыңылтыр құмыра Елтінді батыр 
атындағы орта мектепте сақтаулы тұр. 

аймақтағы қойтастардағы салынған 
суреттерінен, алғашқы адамзат та-
рихынан хабар беретін сан – қилы 
салынған суреттерінен, таңбаларынан 
білінеді. Қытай деректері мен бізге 
жеткен шежіреден ұққанымыз Шежін 
аймағының атауы қытайдың Шижұң 
(Сюньзюнь) ханшайымының атымен 

астанасына жіберілмей, туыстарымен 
жүздесе алмай ішқұса болған соң ғой 
Шижұң патшайымның зар жылап, запы-
ран құсып өлеңдетіп

Мені ұзатты әлемнің бір жағына,
Алыстағы жат елге – үйсін ханына.
Дөңгелек үй, туырлық там орнына,
Ет жеп, айран ішеді ас суына.



6           ЖЫР АЙНАСЫ                                      №13 (15), 13 шілде, жұма, 2019 жыл

 «Құлдық ұрсаң дұшпанға
Арылмастай сорың бар.
Құлдық ұрсаң дұшпанға

Еркек болып туды деп
Мына сені кім айтар?»

                Төле би

      ТӘШКЕНДЕГІ КЕҢЕС 
           (1734 жыл )

Тізесі елге қалмақтың батып тұр-ау!
Ел еңсесі езілген уақыт мынау.
Түркістан мен Тараздан қуылып ед
Келес пенен Сайрамды басыпты жау.

Салды-ау, талай  шапқынды бір бұл емес
Тоқтайтұғын түрі жоқ қырғын егес.
Төле би, Қангелді мен Қодар би бар
Тәшкенде жиып бәрін құрды кеңес.

Көз жетпес шетіне де, шегіне де
Тапталмақ бұл қазақтың жері неге?
Жиналған бар жақсыға сөзін арнап
Төле би сөйлеп кетті тебірене.

- Уа, жұртым, сөзге құлақ түр!
Тажалдай төнген жоңғардан
Ел басында сынақ тұр.
Жолбарыс ханды өлтірді
Оған да көңіл жылап тұр
Құлақ түр сөзге, құлақ түр.
Жоңғар шапса қазаққа
Қоқанға неге ұнап тұр?
Жақтасың емес Қоқан да
Егессең ол да осал ма?
Асырып бізден айласын
Салсам бір дейді отарға.
Құлақ түр сөзге, құлақ түр!
Ел басында сынақ тұр.
Алтауың ала болыспа
Қол созайық орысқа
Одақтассақ орыспен
Жоңғар шықпас жорыққа.
Ағайын болсақ алыппен
Жау сала алмас қорлыққа.
Шапқыннан елім арылар
Дұшпанның жолы тарылар
Одақтассақ орыспен
Қуатың да танылар
Жауыңа сес көрсетер
От қарудың бәрі бар
Бес қаруың сай болса
Жауыңның тауы шағылар
Сабырмен ойлап іс қылсақ
Қиыннан жол табылар.
Әбілқайыр хан айтқан
Ұсыныстың да мәні бар1

Уа, жұртым, тоқталық 
Осы бір сөзге жаны  бар!
Патшаға жазған хат барсын
Елдікті сонда сақтарсың
Сөзімді құп алсаңдар
Елшілер дереу аттансын!

Білсе-дағы Төле би ісін жетік
Келісті ұзақ бір-бірі пікірлесіп.
Ақыры келді  бәрі мәмілеге
«Ресеймен жасайық бітім» десіп.

Бәрі дағы достықты дұрыс көрді
Жүргіншілер сапарға іріктелді.
Петерборға барар топ арасында
Аралбай мен бар еді Ырыскелді.

Үрей
 «Суанда Сатай, Бөлек, Аралбайлар, 
Қабанша күркіреген талайлар бар.
Тұс-тұстан атой салса өңшең саңлақ.
Жау жаны кеудесінде қалай қалар?»

                                                       
Кенен Әзірбаев

Ұзақ жылдар ешкімге бас имеген
Ен даланы емін-еркін билеген
Қалың қалмақ жетті босып Көкпекке,
Үрейленіп құты қашқан күйменен.

Қатыгезге үкімі әзір өмір бұл
Қайнайтынын білмедің-ау сорыңның.
Жеңілмейтін ноян еді пір тұтқан,
Райымбек басын алды Қорынның.

Қорын өлді. Енді қалай өтер күн?
Уайымы осы еді бұл нөкердің.
Жансауғалап зорға жеткен қалмақтар,
Аяғына жығылды кеп Секердің.

Рух кетсе жігер құм боп үгілмек.
Сөйледі олар дауыстары дірілдеп:
-Уа Секер ұлы ханымыз!
Сөзге құлақ салыңыз.
Үрейден мына ес таппай,
Өзіңе келдік бәріміз.
Ержүрек Қорынды өлтірді,
Қиын ғой бүгін халіміз.

АРАЛБАЙ БАТЫР
(Тарихи поэма)   

Райымбек бастап хасықтар2

Төгілді судай қанымыз.
Амалсыз қаштық сетінеп,
Мол болса дағы санымыз.
«Ағлабилеп»3 құтылдық
Аман бір қалып жанымыз
Айбарлы Сатай, Аралбай
Тажалдай төнген жауымыз!
Қаһарға мінді хасықтар,
Бір амалын табыңыз.
Уа, Секер, біздің піріміз
Не болар енді күніміз?
Хасықтар кеңес құрыпты
Мұны да енді біліңіз.
Бірікпек жойқын күш болып,
Тоқтата алмаспыз мұны біз.
Уа, Секер, біздің піріміз,
Не болар енді күніміз?

Мұны естіп Секер кетті түнеріп,
Табалады қашқындарды тірі өлік.
Сасқанынан бұйрық берді «жинал!»-деп
Әр тарапқа баршыларын4 жіберіп.

Бұл хабардан жай түскендей сілейді,
Жанды аямас бірі еді ол да дүлейдің.
Қос тізесі қалтырады еріксіз,
Қорқынышы пайда болып үрейдің.

Қайнаған соң іште кегі қазандай
Төнді қазақ сарбаздары тажалдай.
Қангелді мен Райымбекке қосылды
Ырыскелді, Сатай, Бөлек, Аралбай.

Баянсыз бақ бастан бір күн көшеді.
Қалдан-Серен айбыны жоқ кешегі.
Қазақта күш, қалмақта тақ таласы,
Секер ханның қорқынышы осы еді.
                        

Ойрантөбе
Үш күн бойы қырғын бітпей тұр әлі.
Талай боздақ қан майданда сұлады.
Жүріп жатты қазақ-қалмақ соғысы,
Жетісуда ежелгі елдің тұрағы.
Екі жақтың кезектесіп ұраны,
Үш күн бойы қырғын бітпей тұр әлі.

Талай жылдар жерімізді таптаған.
Қалың қалмақ шибөрідей қаптаған. 
Сезді олар бір тажалдың төнгенін, 
Қол шыққанда Райымбек бастаған.

«Күң болмасын ата жауға бұрымды, 
Құл болмасын ата жауға тұлымды!»
Деп ұран сап бар қазақты сілкінтіп,
Алаш біткен  жұдырықтай жұмылды.

Жер қайысқан түмені бар ең мықты,
«О, Бурхан!»5  деп сансыз қалмақ жер 
құшты.
Иемденбек болған байтақ даланың,
Иесінің бар екенін енді ұқты.

Чона-Доба қолбасы еді дарынды,
Бас сауғалап тастап қашты Шарынды.
Аңырақай шайқасам деп Бөлекпен,
Кеше оның басы допша қағылды!

Үзгенннен соң жеңістен шын күдерін,
Ағанас та шегіндірді түменін.
Босып кетті күншығысты бетке алып,
Ну қамысы құтқарар деп Іленің...

Бүгін шықты қан майданға Боралдай,
Қасқарыдан кегін жүрген ала алмай.
Райымбек, Бөлек, Сатай қатарын
Бұл соғыста толықтырды Аралбай.

Сарбаздармен шыға келіп қапталдан,
«Байсуандап!» ол ұрандап шапқанда,
Ес жия алмай қалың қалмақ іркілді
Қойшағыр6 да оталмады сасқанда.

- Тапта! - деді ол. - Қалмақта көп кегіміз.
Азат болсын бодандықтан еліміз!
Боралдайдың шеріктері сескенді,
Ақырғанда Аралбайдай еріміз.

Астындағы Тарланбозы батырдың,
Шабысының өзі жауды жапырды.
Ер серігі  майданға әбден төселген,
Жануардың тұқымы да асыл-ды.

Ағып кірді жау шебіне құйындай,
Қарсыласын көрген де жоқ бұйымдай.
Сарбаздар да арыстандай ақырып,
Қалмақтардың иманын бір үйірді-ай!

Жойқын майдан  басталды да кетті анық.
Денелер мен бастар жатыр тапталып.
Бесін өте жау үдере шегінді,
Көкше теңіз7 жағалауын бетке алып.

Бұл соғыста жан алып, жан беріскен,
Шығын болды қазақтан да шеріктен.
Үш күн бойғы адамды адам кескілеу,
Қазақ үшін бітті осылай жеңіспен...
                          

Аралбайдың Шодырды өлтіруі
Шодыр ноян айласы асқан кәзап шын,
Ойлап тапқан неше түрін азаптың.
Биік жарлы жағасына Іленің
Айдап келді жүз тұтқынын қазақтың.

Деді сосын: «Құтырдыңдар сендер тым,
Бүйте берсе қалмақ қалай ел болсын?!
Қонтайшыға қарсы тұрған хасықтар
Бұдан былай балықтарға жем болсын!»

Осыны айтып бұйрық берді шірене,
Ал жауыздар мейірімді біле ме?

Тұтқындардың қатар тізген әрбірін,
Найза шаншып лақтырды Ілеге.

Масайрасып түсті сосын жолына
Архи8 ішіп қызды бәрі сорына.
Тап болғанын білмей қалды қапыда,
Қараш пенен Аралбайдың тобына.

Шеріктерді келе жатқан мастанып,
Ес жидырмай кескіледі бас салып
Жансауғалап, ебін тауып, сытылып
Шодыр ноян қара басын қашты алып.

Қашты Шодыр басқа амалын таба алмай.
Қас мергеннен зытып кеткен маралдай.
Жұлдызша ағып ұзап кетті оқ бойы,
Тарланбозды басты сонда Аралбай.

Қуды Аралбай шаң будақтап соңында
Жарқ-жұрқ еткен алдаспаны қолында.
Жекпе-жекке жалт бұрылды нояның,
Еңгезердей қайратты еді Шодыр да.

Тұрыспады бастап кетті жекпе-жек
Екі төбе соғысқандай бетпе-бет.
Айқасты кеп қарулары сарт та сұрт,
Екеуі де қайтармақшы кекке кек.

Айқасты ұзақ бірін-бірі ала алмай
Шодыр тіпті құтырынды қабандай.
Дәл осы сәт  шалт қимылдап қалмақтың,
Тамағынан орып өтті Аралбай.

Суша шапшып ытқыды қан аспанға
Құлап түсті қайта иықтан шапқанда.
Жетекке алып атын кетті Аралбай,
Ол тыпырлап жан тапсырып жатқанда.
                        

Аралбайдың Барақ қолын 
талқандауы9

Суықтоғай, Меркі, Шілік, Жалағаш,
Жаркент, Көктал, орман-тоғай аралас.
Ұзақ жылдар бұл өңірдің бәріне,
Билік құрған Төрехан мен Ағанас.

Иемденіп осы байтақ даланы,
Секер хан мен Арыс хан да бар әлі.
Су мол болсын деген қалмақ дәстүрмен,
Үш қазақты құрбандыққа шалады.

Шын жауыздық тағылықпен тең деген,
Бұл айуандық адам естіп көрмеген.
Райымбек, Сатай, Бөлек батырлар,
Атқа қонды ашу-ыза кернеген.

Жанға батып қалмақтардың асқаны,
Жаудың саны мол екен деп саспады.
Райымбек қолын бөліп үш топқа,
Үш бағытта жойқын соғыс бастады.

Аралбай мен Қапай, Ердес тағы да,
Тілеуке, Ақбас атой салды жауына.
Суықтоғай, Бартоғайды алған соң,
Аттанды олар Торайғырдың тауына.

Шейіт кеткен талай боздақ ер үшін,
Батырлардың қайнады іште кегі шын.
Бекінді олар жоямыз деп қалмақты,
Болмақ емес енді бейбіт келісім.

Кез болды бұл ер намысын сынар нақ,
Кек қайтармай ерлер қалай тына алмақ.
Босып кетті қалың қолы Барақтың,
Аралбайлар кірген кезде-ақ ұрандап.

Қашты ата жау тегеурінге шыдамай.
Қан кешуге тап болған жоқ мынадай.
Ажал сеуіп сауыт бұзар жебелер,
Қалмақтарды қырды-ай келіп қынадай.
Торайғырдан босып қашқан міскіндер,
Былайынша зарын айтып жылады-ай:
- Қош Таушілік, Жалағаш,
Түңілді ханың Ағанас.
Райымбек тұрғанда,
Біздікі емес мал мен бас.
Үш Қарқара, Көктөбе,
Бұрын Бұрхан жақсы еді,
Енді бізге өкпелі, 
Райымбек тұрғанда,
Енді бізге жоқ төбе.
Қангелді, Сатай, Аралбай
Төніп тұр бізге тажалдай
Құтқара көр о, Бұрхан,
Сорладық жол таба алмай!

Зарлады олар бөтен елді зарлатқан
Қақсатқандар түбі өздері қан қақсар.
Ақтабанның кебі келіп басына,
Тоз-тоз болып қаша берді қалмақтар.

Орындалып мақсаты мен ойлары,
Қас батырлар жауды қуды қоймады.
Жетісудан түре қуып қалмақты,
Қулықтауда жеңістерін тойлады.
                   

Шу бойындағы соғыс

Ат үстінде талса дағы өзегі,
Ер ел үшін бәріне де төзеді.
Жетісудан түре қуып қалмақты,
Қазақтардың рухтанған кезі еді.

Қаншама жыл езіп келген елімді,
Қаншама жыл таптап келген жерімді,
Жеңілуді білмейтұғын Сары-Манжа
Түменімен Шуға қарай шегінді.

Лама-Доржы «Шегінбе!» - деп ақырды.
Ыза кернеп, жаралы аңдай ашынды.

Жан сауғалап жүзіп өтіп Шуды әзер,
Қалың қолын ну қамысқа жасырды.

Мұрсат бермей Сары-Манжа қолына,
Мың сарбазбен түсті Аралбай соңына.
Шалқар Шуды жүзіп өтіп қалғанда,
Тап болды олар зеңбіректің оғына.

Сарбаздары болса-дағы күшті ерен,
Мына тажал қарсы алар деп күтпеген.
Отты доптар гүрсілдеп кеп жарылып,
Нысанаға тиіп жатты діттеген.

Аңғал ерлер жан сауғалап қала ма?!
Біраз сарбаз суға кетті арада.
Тарланбозбен жүзіп өтіп Аралбай,
Алғы шеппен шықты әйтеуір жағаға.

Шыға сала шабуылды бастады.
Тажал оқтың өзінен де саспады.
Құйындап кеп зеңбірекші шеріктің
Қас қағымда басын шауып тастады.

Осы сәтте Сатай менен Төлек те 
«Байсуандап!» жетті ұрандап көмекке.
Тағы бірін от қарудың оқ атқан
Сарбаздар кеп өшірді үнін мезетте.

Қатарлары қалса дағы селдіреп,
Қас батырлар ұрыс салды ер жүрек.
Топ шерікпен кескілесіп жатқанда,
Отты добын атты тағы зеңбірек.

Гүрс етті де жарықшағы шашылды.
Кеудесінен жаралады батырды.
Ат үстінен теңселіп бір кетті де,
Тез түзеліп серіктерін шақырды.

«Қойшағыры бітіре алмас көп істі
Дес бермеңдер, қатарларың толысты.
Бір-екеуің әкет мені ар жаққа,
Маған бола тоқтатпаңдар соғысты!»

Деді батыр қайсарлана тіл қатып
Жарақаты тұрса-дағы тым батып
Ымырт түсіп қас қарайып бұл кезде,
Ұясына аунап кеткен күн батып.

Қалың сарбаз тоқтатпастан ұрысты
Жауды алуға өршелене кірісті.
Сары-Манжа көп шерігін жоғалтып,
Амалсыздан күнбатысқа жылысты.

Бүгінгі ұрыс бәріне ауыр тиді анық
Түнде ес жиып, барлық сарбаз жиналып,
Келген еді Аралбайды көруге
Батыр қоста жатыр екен қиналып.
                           

Аралбай батырдың соңғы сөзі

- Өзектіге қашан да бар бір өлім.
Ақтық демім таусылады білемін.
Ер боп тудым, ерлерше өлсем өкінбен,
Өмір бойы ел деп соқты жүрегім!

Жаумен соғыс бастап едік Қорғастан.
Оған куә ерлер елді қорғасқан.
Қалмақ біткен қалтырайтын ес таппай,
Қолымдағы жарқылдаса алдаспан.

Дана Төле тапсырғанда ер ісін,
Мадақталды талай-талай жеңісім.
Айлап арып жолын іздеп достықтың
Петерборда жасап қайтқан келісім.
Соның бәрі туған халқым, сен үшін!

Әз анамнан туғаннан, соң батыр боп,
Қара басты күйттеуге еш қақым жоқ.
Бір шерік те аттамасын мұнда енді,
Аруағым да жатсын одан басым боп!

Ерлігімді келер ұрпақ қайталар
Жауды  жоймай қалай жаның жай табар?!
Сатай, Бөлек аман жетсең Арқасқа
Туған жерге сәлемімді айта бар!...»

Осыны айтып, демі үзілді батырдың.
Жүректерді тебірентті ақырғы үн.
Ертесіне қалың сарбаз денесін
Қимай-қимай жер қойнына жасырды.

Тағзым етті Аралбайдай асылға
Белгі қалды бейітінің басында.
Қалың сарбаз қайта жауға аттанды
Болмайды енді кідіруге, жасуға.

Сары-Манжы басың қалды бір сайда,
Өзің де өштің, өшті қалмақ атың да.
Ел деп өткен Аралбайдың есімі
Жасай Берер Ғасырлардан Ғасырға!...

                                                                       
Алматы, 2009 жыл, қаңтар
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бастаған елшілер тобын құрған. Осы 
топтың ішіне Петербургқа баруға Аралбай 
мен Ырыскелді де қосылғаны тарихтан 
белгілі.
2Хасықтар – қазақтар
3Ағлаби – құтқара көр (қалмақша)
4баршы – хабаршы
5Бұрхан – Тәңір деген мағынада
6Қойшағыр – зеңбірек
7Көкше теңіз – Балқаш көлі
8Архи – арақ 
9Қалмақтың Барақ батыры бұл кезде 
Торайғыр тауы маңында қалың қолды 
басқарып тұрған.

Шаяхмет АЛЖАНБАЙ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

Одағының мүшесі.
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Білім мен ғылымның көшбасшысы 
атанып, ұлттық статусының мәртебесіне 
ие болған университетімізде өмірдің өзі 
талап етіп отырғанындай, сан-салалы 
маңызы жоғары мамандық атаулының 
бәрі бар. Қоғамға қажетті білікті де білгір 
маман-кадрларды өз мәнінде даярлап 
шығаруды университеттің оқытушы-
профессорлар қауымы басты парызымыз 
деп біледі.

Осынша көп мамандықтардың негіз-
гілері – ауылшаруашылығына қажет ті 
мамандықтар. Университет мұндай ма-
мандықтар даярлайтын Қазақ стандағы 
бірден-бір «ұлттық» санаттағы универ-
ситет екенін және бұл санатқа толық 
сәйкес қызмет атқарып жатқанын 
дәлелдеуде. Университетімізге берілетін 
мемлекеттік білім гранттары жылдан-
жылға артып келеді. Университет «Ди-
пломмен – ауылға!» бағдарламасын да іс 
жүзіне табысты асыруда.

Қазақстан үшін ауылшаруашылығы 
саласының, әсіресе, оның ішінде 
малшаруашылығы саласының маңызы 
айрықша жоғары. Оны келесі деректер-
ден байқауға болады. 

Қазақстан өз жерінің территориясы 
бойынша әлем елдерінің ішінде алдыңғы 
қатардағы 9-орынды иемденеді. Еліміздің 
барлық 272,5 млн гектар жер көлемінің 
224,5 млн гектарға жуығы (82%) ауыл 
шаруашылығы өндірісіне қолданылатын 
жерлер, ал оның ішінде табиғи мал 
жайылымдық жерлер көлемі 180 млн 
гектардан (81%) астам немесе бүкіл ре-
спублика жерінің 66 пайызы шамасында. 
Оның 71 млн. гектары (39%) шөлді, 35 
млн. гектары (19%) шөлейтті, 68 млн. 
гектары (38%) далалық және 6 млн. гек-
тары (4%) таулы аймақтағы жайылым-
дар. Барлық мал жайылымдық жерлердің 
76 млн. гектары (42%) көктемгі-күзгі, 79 
млн. гектары (44%) жазғы және 25 млн. 
гектары (14%) қысқы жайылымдар. 

Қазақстанның жайылымдарындағы 
мал азығы ретінде өсетін барлық 
шөптесін өсімдіктердің құндылығы жы-
лына 27-30 млн тонна азықтық бірлік 
шамасында, ақшалай есептегенде 1 
млрд АҚШ долларына бағаланатындай 
мөлшерге жетеді. Міне, мұндай жыл 
сайын жаңаланып өнім беріп отыратын 
сарқылмас байлық көзін тиімді пайдалану 
– еліміз үшін экономикалық әлеуеттілікті 
арттырудың мол ресурсы болып табыла-
ды. Қазақстанның барлық табиғи жай-
ылым қорларының (олардың 75%-дан 
астамы шөл және шөлейт аймақтарға 
орналасқандықтан көбі пайдаланыл-
май бос жатыр) бай мал азықтық ре-
сурстарын тез арада және толығымен 
шаруашылық айналымына қосу қажеттігі 
– бүгінгі жастарымыздың негізгі мақсаты 
болуы тиіс. Бүгінгі нарықтық экономика 
жағдайында осы табиғи байлығымызды 
қой шаруашылығын өркендету бағытында 
іске асыру республика үшін негізгі 
экономикалық бағдар екені де анық.

Сонымен қатар, республика халқының 
47%-ы ауылда, яғни осы өңірлерде 
тіршілік ететінін ескерсек, ұлан-ғайыр 
алқаптарды алып жатқан табиғи мал 
жайылымдарын игерудің ең тиімді жолы 
– ол жерлерді мал азығы ретінде толық 
пайдаланып, малшаруашылығын ғылыми 
негізделген тұжырымдарға сәйкес 
өркендету, әр малдан мүмкіндігінше мол, 
әрі сапалы өнім алу екендігі анық.

Ауылшаруашылығына қажетті маман-
дықтар бойынша ғылымның зерттеу ны-
саны – тірі организмдер болып табылады. 
Ал тірі организмдер – үнемі өзгерісте бо-
лады. Яғни, белгілі бір нысан, мысалы, де-
герес қойы тұқымының осыдан оншақты 
жыл бұрын, біз Қарағанды облысының 
Ақтоғай ауданына қарасты асыл тұқымды 
шаруашылықтардан сатып алып кеп Ал-
маты облысы Панфилов ауданының «МҚС-
Ақбоз» ЖШС шаруашылығында өсірілген 
кезіндегі тұқымдық ерекшеліктері 
осы тұқымның бүгінгі өсіріліп отырған 
малының тұқымдық ерекшеліктеріне 
мүлде ұқсамайды. Өйткені бұл кезеңде 
тұқым жаңа табиғатта (табиғаты, клима-
ты, жер бедері, топырағы тағы басқалар), 
азықтанудың жаңа жағдайында (көк 
шөп, пішен, дәнді азық құрамы, 
құнарлылығы басқаша), күтіп-бағудың 
жаңа жағдайында өсіп-өнгендіктен (бұл 
кезеңде басқа мал тұқымдарының қаны 
бар қошқарлар пайдаланылуы мүмкін) бұл 
малдың сыртқы түрі көп өзгермегенмен, 
олардың организміндегі физиологиялық, 
биохимиялық процестер өзгеріске түсіп, 
ерекшелене береді. Сондықтан, осы мал-
ды 10 жыл бұрынғы зерттеу нәтижелері 
бүгінгі зерттеу нәтижелеріне ұқсай 
бермейді. Бұл айырмашылықтың өзі – 
ғылыми жаңалық болып есептелуі мүмкін. 
Оны, тек, зерттеушілер дәлелдей алса 
– ол оның тапқан ғылыми жаңалығы бо-
луы мүмкін. Ал ғылыми жаңалық тапқан 
адам оны тиісінше рәсімдеп, мақала жа-
зуы, ғылыми есеп, конференцияларда 
баяндама жасауы, ғылыми конкурстарға 
қатысып, тиісті құжаттар алуы мүмкін, 
ең соңында осылардың барлығын жиып-
теріп диссертация жазуы мүмкін. Міне 
бұл – техникалық мамандықтар бойын-
ша жүргізілетін ғылымнан мүлде өзгеше, 
әрі анағұрлым пайдалы – мал өнімін 
арттырасың немесе жаңа өнім аласың, 
ал ол, өз кезегінде, адамзатқа өте қажет 
азық-түлік (ет, сүт, май тағы басқалар), 
киім-кешек (жүн, тері, сүйек, тұяқ тағы 
басқалар), дәрі-дәрмек, тыңайтқыш 
(малдың ішек-қарны, өкпе-бауыры, 

Жастарды ауылшаруашылығы
ғылымдарына баулу – өзекті мәселе

қаны, өті, қиы тағы басқалар) ретінде 
пайдаланылады.

Осы айтылғандардың жалғасы ретінде, 
енді жалпы ғылымның, оның ішінде 
ауылшаруашылығына қажетті маман-
дықтар бойынша жүргізілетін ғылымның 
маңызы мен ерекшеліктеріне тоқталайық. 

Абай 10-шы қара сөзiнде «...Сол мал-
ды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе 
табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахи-
рет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз 
оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, 
ешбір ғибадат орнына бармайды» деп те 
жазады. Ғылым, білім әр іс-әрекеттің мән-
мәнісін түсіндіріп, дұрыс ойлау, дұрыс 
сөйлеу және дұрыс әрекет етуге мүмкіндік 
беріп, жетілуге жол ашады. 

Өмірдің қызығын көру үшін де ғылыми 
білім керек, ол ой-өрісті өсіріп, жүректі 
тазартып, адам болмысын өзгертеді. Осы-
лай адам ғылыми білімге неғұрлым көп 
қаныққан сайын жүрек көзі соғұрлым 
көбірек ашылып, өмірдіңжаңа, жақсы 
жағына қарай қадамдай береді

Қазіргі заманда ғылыми білім алудың 
маңызы төмендегені соншалықты – 
көпшілік жастар оның ішкі мәнін ұмытып, 
тек қана сыртқы көрінісіне ұмтылатын 
болды. Мақсаты – диплом алу болып, 
оның түпкі мәніне көңіл бөлмейді. Бүгінгі 
ғылыми білім алу саласының құлдырау 
себебінің негізі де осы – ғылыми білімнің 
ішкі мәнін ұмытудан болып отыр. Бүгінгі 
жастар Абай заманындағы «Білім алудың 
мақсаты – прошение (өтініш) жазу деп 
түсінген деңгейге қайта түсіп кетті. Білім 
мақсаты – күн көріс үшін диплом алу деп 
ойлайды. Білімді оның киген ақ халаты 
мен қолындағы дипломымен бағалайды. 
Нәтижесі – бүгінгі көріп отырған өмір 
сергелдеңдері.

Білім мен ғылымның мақсаты – 
адамның ой-өрісін кеңітіп, тіршілік 
көріністерін дұрыс қабылдау арқылы 
үйлесімді өмір сүру. Қайғы келсе, оған 
берілмей, қызық келсе, оған салынып 
кетпей, әрненің мөлшерін біліп, сабыр-
лы болу керек. «Сабыр түбі - сары ал-
тын» деген сөз әр істі дұрыс қабылдап, 
оның байыбына баруды білдіреді. Өмірдің 
қуаныш-қайғысына берілмей, сабырмен 
қарағанда ой тынышталады. Ой тыныш-
талса, жүрекке сүңгіп, түбін көздеуге 
мүмкіндік туады. Жүрек түбінде жан 
жатыр. Жаннан алған дүние барлық 
байлықтың көзі. Сондықтан, Абай «Онан 
тапқан – шын асыл, тастай көрме» дейді. 
Яғни, шын асыл – рухани байлық – білім 
мен ғылым. Оны дұрыс бағалап, жүректе 
бекіте білу керек. 

Білім дегеніміз болмыс көрінісі болса, 
білім алу дегеніміз – жанның сол болмы-
сты қабылдауы. Адам қоршаған ортаны 
материалдық болмысымен қабылдайды 
және оны неғұрлым көп қабылдаса – 
білімі де соғұрлым көп болады. Абайдың 
«Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу 
секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол 
– көп жиғаны бар адам: сынап, орын-
дысын, орынсызын – бәрін де бағанағы 
жиған нәрселерінен қарап табады. 
Бұлай етіп бұл харекетке түсінген адам-
ды ақылды дейміз» деген сөзі осыны 
білдіреді.

Адамның ғылыми білімді болуының 
маңызды шарты – алған ақпарды жадында 
бекіту. Жаратылыс көріністері неғұрлым 
санаға тереңірек бойласа, ол соғұрлым 
адамның жадында ұзақ сақталады.

Абай 31-ші қара сөзінде «Естіген 
нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп 
бар: 

әуелі – көкірегі байлаулы берік болмақ 
керек; 

екінші – сол нәрсені естігенде я 
көргенде ғибрәтлану (үлгі, өнеге, сабақ 
алу – Қ.Б.) керек, көңілденіп, тұшынып, 
ынтамен ұғу керек; 

үшінші – сол нәрсені ішінен бірнеше 
уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту 
керек; 

төртінші – ой кеселді нәрселерден 
қашық болу керек. Егер кез болып қалса, 
салынбау керек. 

Ой кеселдері: уайымсыз салғырттық, 
ойыншы-күлкішілдік, я бір қайғыға салы-
ну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. 
Бұл төрт нәрсе – күллі ақыл мен ғылымды 
тоздыратұғын нәрселер» деп білім 
алудың әдіснамасын нақтылап берген. 
Бұл әдіснама – адамның алған ақпарын 
оның жадына бекітіп, білімінің жоғары 
деңгейге көтерілуіне мүмкіндік береді. 

Абайдың даналық сөздері бүгінгі 
жастарға түсінікті болу үшін оларға 
толығырақ тоқталайық.

Сонымен, Абайша, ғылымды, білімді 
дұрыс игеру үшін төрт нәрсе керек екен.

Біріншісі – «көкірегі байлаулы берік» 
дегеніміз қайратты болу дегенді білдіреді. 
Ғылымды, білімді игеру – «инемен құдық 
қазғандай» екені, оған әуелі ниет, сонан 
кейін қажымас қайрат, өшпес жігер керек 
екені әркімге де түсінікті шындық.

Екіншісі – «сол нәрсені естігенде, я 
көргенде ғибрәтлану (үлгі, өнеге, сабақ 
алу– Қ.Б.) керек, көңілденіп, тұшынып, 
ынтамен ұғу керек». Яғни, табиғат 
көрінісін өзіміздің ой-өрісімізден өткізу 
керек. Сонда сырттан түскен ақпаратты 
сезім деңгейінде қалдырмай, ақыл-ес 
арқылы ойға салып тұшынамыз. Осы-
лай өмір көрінісі сана-сезімнің терең 
қабатына бойлап, терең сырларын 
түсінуге мүмкіндік береді. Бұл тура-
лы Абай «Қансонарда бүркітші шығады 
аңға» атты өлеңінде аңшылық қызығын 
суреттей келіп былай дейді:

Ұқпассың үстірт қарап, бұлғақтасаң,
Суретін көре алмассың көп бақпасаң.
Көлеңкесі түседі көкейіңе,
Әр сөзін бір ойланып салмақтасаң.
Мұны оқыса, жігіттер, аңшы оқысын,
Біле алмассың, құс салып дәм 

татпасаң.
Осылай көңілденіп, тұшынып, ынта-

мен дәмін татып ұғу арқылы өмір көрінісін 
санаға терең енгізіп, адам болмысына 
айналдыруға болады.

Үшіншісі – «сол нәрсені ішінен 
бірнеше уақыт қайтарып ойланып, 
көңілге бекіту керек» дегені – алған 
ақпардан түйген ойыңды сөзге айланды-
рып бірнеше мәрте қайталау қажеттігін 
көрсетеді. «Қайталау – білім жинаудың 
анасы». Түйген ойыңды, әсіресе, сөзге 
айналдырып әрбір қайталаған сайын 
дыбысталып шыққан ақпарат есту сезімі 
арқылы құлаққа қайта кіріп, санаға 
тереңірек бойлап, беки түседі. Сезім 
арқылы қабылданып, ақылға түсетін 
ақпарат білімге айналады. Ес әрі қарай 
оны талқыға салып, санада бекітеді. 
Ал жадыға түсетін ақпараттың мөлшері 
көңілдің қуатына байланысты. Таланттың 
құпиясы – міне, осында жатыр. 

Төртіншісі – ой кеселді нәрселерден 
қашық болу керек. Егер кез болып 
қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: 
уайымсыздық, салғырттық, ойыншы-
күлкішілдік, я бір қайғыға, я бір нәрсеге 
құмарлыққа салыну. Құмарлық дегеніміз 
– бір сезімге бой алдырып, соған бай-
ланып қалу, яғни сана-сезімнің төменгі 
деңгейінен шыға алмай қалу. Қатты 
қуанған, не болмаса қайғырған кезде 
адамды соған тиісті сезімдер билеп кетеді. 
Құмарлық қанағат таппағанда – ашу-ыза 
пайда болады. Ашу-ыза – адамның есін 
алып, түрлі қателіктер жіберуге итереді. 
Ашу үстінде жіберілген қателіктер – 
күнәға батырып, адамның келешегін 
бұзады. Ол осылай құлдырау жолына 
қалай түскенін өзі де байқамай қалады. 
Уайымсыз салғырт өмір мен ойын-күлкіге 
салыну – адамның қайратын алып, енжар-
жалқаулыққа итереді. Қайрат – тек қана 
қиындықта шыңдалады. Қайғы-мұң неме-
се ойыншы-күлкішілдік – адамды еркінен 
тыс сезімдер, яғни надандықтың билеп 
кетуіне тартады. Надандық басқарған 
жерде ақыл-ес пен білімге орын болмай 

қалады.
Енді ғылым жолын таңдаған жастарға 

қойылатын негізгі талаптарға тоқталайық.
Бірінші – реттілік қажет, әрқашан 

әр істі өз ретімен атқаруға тырысу ке-
рек. Сонымен қатар, келесі қағидаларды 
орында:

1) алдыңғы істі бітірмей, одан кейінгі 
істі қолға алма;

2) білмегеніңді болжаммен немесе 
басқамен бүркемелеме;

3) өзіңді ұстамдылық пен төзімділікке 
үйрет;

4) ғылымдағы «қара жұмысты» аян-
бай істе;

5) фактілерді жинақта, фактілерсіз 
теория – бос сөз. Бірақ, фактілерді 
жинақтаушы болып қана қалма, олар-
ды салыстыр, зертте. Фактілердің пай-
да болу сырын, заңдылықтарын, оларға 
әсер етуші, басқарушы факторларды 
анықтауға тырыс.

Екінші – қарапайымдылық қажет. 
Айналаң сені қанша жоғары бағаласа да, 
көкірегіңді керме, «білмеймін» деп намы-
станба, керісінше, өзіңді-өзің әрқашанда 
«мен әлі көп нәрсені біліп алуым қажет» 
деп қамшылайтын бол. «Мен бәрін 
білемін» деген «жалған намыс» досыңның 
көмегінен, пайдалы кеңесінен бас 
тартқызады, жағдайды шынайы бағалау 
өлшемінен, мүмкіндігінен айырады.

Үшінші – ізденіске деген үлкен 
сүйіспеншілік қажет. Ғылым адамның 
бүкіл өмірін сарп етуді, оған үлкен 
күш-жігер жұмсауды талап етеді. Тіпті, 
екі мәрте өмір сүрсеңіз де уақытыңыз 
жетпейді. Сондықтан, ғылыммен ай-
налысу үшін өз ісіңе деген үлкен 
сүйіспеншіліктің маңызы зор.

Әлемде ешбір ел бізге жаңа техноло-
гиясын бекерге бермейді. Өйткені қандай 
да бір мемлекет өзіне бәсекелес елді 
тәрбиелеп шыққысы келмейді. Сондықтан 
да, батыстың озық тәжірибесін пайдала-
на отырып, өз ішімізден сапалы маман-
дар даярлап, өз жаңалығымызды ашуға 
ұмтылуымыз керек. Ал, мұндай жолда ба-
сты үміт – жастарда.

Бұл өмірде ғылымға құлшылық жасап 
өткен ләзім. Ал жаңалықты ашуға деген 
құлшыныс пен құлшылық адамды еш 
қартайтпайды. 

Ендігі айтылатын мәселе – ғылыми 
ізденісте табысты нәтижеге жету үшін 
қажетті шарттар жөнінде. Олардың 
ішінде ең маңыздысы – ғылыми-
зерттеулер жүргізудің жаңа әдістерін 
игеру және оларды дұрыс қолдану бо-
лып табылады.

Ғылыми әдебиетте ұқсас тәжірибелер 
нәтижелері ұқсамауы мүмкін. Сондықтан, 
ізденуші олардың қайсысында қандай 
кемшілік барын өзі анықтап, қайсысына 
қосымша қандай эксперименттік зертте-
улер, тәжірибелер жүргізу керектігін өзі 
шешуі тиіс. Ал, ол үшін – ғылыми тәжірибе 
жасау әдістемесін жақсы білуі керек.

Бұл бағытта әлі күнге дейін басшылыққа 
алатын ғылыми әдебиет аз, тіпті, «жоқ» 
десе де болады. С.С. Еленевскийдің 
«Сүтті ірі қара малшаруашылығында 
тәжірибе қою әдістемесі» (1916 ж.), И.С. 
Поповтың «Зоотехниялық тәжірибелер 
қою әдістемесі» (1925 ж.), А.И. 
Овсянниковтың «Основы опытного дела 
в животноводстве» (1976 ж.) атты оқу 
құралдары жарыққа шыққаннан кейінгі 
жылдарда, әртүрлі жекелеген зерт-
теу салалары бойынша эксперименттер 
қою әдістемелері шыққанымен, жалпы 
ғылыми тәжірибе қою жөнінде жазылған 
оқулық немесе оқу құралы жарыққа 
шықпаған, бүгінде оларды табудың өзі 
өте қиын жағдайға айналды. Ал, бұл 
аталған мерзімде зоотехния ғылымы көп 
алға жылжыды. 

Сондықтан, біз, әсіресе қазақ 
тілінде білім алушы жастар үшін осы 
тапшылықтың орнын толтыру мақсатында, 
бүгінгі күнгі жиі қолданылатын ғылыми-
зерттеулердің жалпы әдіснамасын, олар-
ды жоспарлаудың, жүргізудің негізгі 
әдістемелерін жүйелеп 2013 жылы 
«Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» атты 
(Алматы: «Нұр-Принт») және оны өңдеп, 
толықтырып 2015 жылы «Зоотехниялық 
ғылыми зерттеулер әдіснамасы» атты 
(Алматы: «Эверо») оқулықтар жазып ба-
спадан шығардық. Ал биыл  6D080200 
– «Малшаруашылығы өнімдерін өндіру 
технологиясы» мамандығындағы 
«Ғылыми зерттеулер әдіснамасы және 
эксперименттерді теориялық сараптау» 
пәнінің 2016 жылғы ҚР БҒМ бекіткен 
типтік оқу бағдарламасына (авторы – 
Қ.Н. Бегімбеков) сай «Ғылыми таным 
және зоотехниялық ғылыми зерттеулер 
әдіснамасы» атты оқулық шығардық, 
ол жоғарыда аталған еңбектердің 
байытылған және кейбір тұстары қайта 
қаралып, өңделіп, толықтырылған заңды 
жүйелі жалғасы болып табылады.

Келесі мақалаларда жүйелі түрде 
осы бағыттағы ақпараттар беруді 
жалғастыратын боламыз.

Қырғызбай БЕГІМБЕКОВ, 
академик, ауылшаруашылығы 

ғылымдарының докторы, 
Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің профессоры.

(Басы 1-бетте)
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ӨМІРІ ӨНЕГЕГЕ ТОЛЫ 
ХАМИТ АҒА

 Көнеден келе жатқан, 
«бала әке – шешесін 
таңдай алмайды...» 
деген нақыл сөздегідей, 
адам өз тағдыр-тәлейін 
де ешқашан болжай 
алған емес. 1921 
жылы дүние есігін 
ашқан Хамит ағамызға 
тағдыры әу баста қырын 
қарады, жастайынан 
әке – шешесі қайтыс 
болып, біршама 
уақыт ағайындар 
қамқорлығында болды. 

Өткен ХХ ғасырдың 20-30 
жылдарының аралығындағы 
аласапыранында балалар 

үйіне қабылданып, білім мен тәрбиені сонда алады. 
Өмірдің ащы – тұщысынан дәм алып, көңілге түйгені 
бар қағылез ағамыз бар ынтасын сабаққа жұмсады. 
Мектепті жақсыға оқып бітірген Хамит аға 1941 жылға 
дейін Жаркент қаласындағы кітапханада жұмыс жасады.

1941 жылдың 22 маусымда фашистік Германияның 
Кеңес Одағына тұтқиылдан шабуылы басталып, Ұлы 
Отан соғыс басталады. Алғашқылар қатарында майданға 
шақырылған Хамит аға соғысқа аттанып кете барды. Отан 
қорғау сапында батырлықтың, ерліктің шынайы үлгісін 
көрсетіп, көптеген мемлекттік марапаттарға ие болды. 
Мысалы, 1942 жылы 12 желтоқсанда – «Сталинградты 
азат еткені үшін», 1943 жылы қаңтар – тамыз айларында 
Белград, Харьков, Братислава (Словакаия) қалаларын 
азат етудегі ерлігі мен үлесі үшін, Бас штабтың басшысы, 
маршал И.В.Сталиннің бұйрығымен алғыс жарияланған. 
Қан майданның бел ортасында жүріп, тарихта неміс – 
фашистерімен болған ірі – ірі тарихи ұрыстарды басынан 
өткерді. Неміс басқыншыларын түре қуған қызыл армия 
қатарында жүріп: атақты Курск доғасындағы шайқаспен 
бірге - Укарина, Белоруссия, Молдавияны азат етумен 
қатар, Шығыс Еуропада орналасқан, атап айтар 
болсақ – Австрия, Венгрия, Румыния, Чехословакия 
елдерін де фашистік Германия бұғауынан азат ету 
операцияларына қатысқан. Одан 1946 жылы 4 мамырда 
«Ұлы Отан соғысында фашистік Германияны жеңгені 
үшін» медальін алса, кейін 1985 жылы 11 наурызда 
КСРО-ның Жоғарғы Президиуымының Жарлығымен 
«Отан соғысы орденімен» (ІІ – дәрежелі) марапатталды. 
Сондай-ақ, кейінгі жылдыры Ұлы Жеңістің - 20, 30, 40, 
50 жылына орай шығарылған мерейтойлық медальдарын 
да кеудесіне тақты. 

Майдангер ақын Қ.Аманжолов өлеңіндегі «...Күркіреп 
күндей өтті ғой соғыс!» дегеніндей, соғыс біткеннен 
кейін 1946 жылы аман-есен елге оралған Хамит 
Еркінбекұлы бейбіт еңбекке бел шеше араласты. 1947 
жылы Коммунистік партия қатарына өтіп, мектепте 
мұғалім болып жүріп сырттай институтты тәмәмдады. 
Ұрпаққа білім мен тәрбие беру ісіне жан-тәнімен беріліп 
ұстаздық қызмет атқарған ағамыз көптеген шәкірттерді 
баптап қияға ұшырды. Алғашқы қызметін қазақ тілі мен 
әдебиетінің мұғалімі болып бастаған Хамит аға ел сенімін 
ақтап абройлы еңбек етті. Ауданымыздағы Еңбекші, 
Үшарал ауылындағы орта мектептердің директоры, 
кейіннен мектеп директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары болып, одан зейнеткерлікке шыққаннан 
кейінгі жылдары да ұстаздық қызметін жалғастырып 
жүрді. Отбасын құрып өсті, өнді, құдай қосқан зайыбымен 
8 баланы өмірге келтіріп әке атанды. Ұл – қыздары өсіп, 
қалаған мамандық иелері болып, еліне абыроймен қызмет 
етіп жатыр. Жапырақ жайған бәйтеректей бала – шағаның 
өзі өсіп, үйлі – баранды болып немере, шөбере сүйді.

 Хакім Абай айтқандай «Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға» дегендей, алдынан өтіп тәлім мен 
тәрбие алған шәкірттері де аудан, облыс, республика 
көлемінде еліне, жеріне адал қызмет етіп жатқан 
мерейлі жандар. Ұрпақ тәрбиесіне қосқан еселі еңбегі 
де елеусіз қалған жоқ, мемлекет тарапынан жоғары 
бағаланып «Қазақ ССР-нің оқу ісінің үздігі», «Еңбек 
ардагері» төсбелгілерін өңіріне тағып, ел құрметіне 
бөленді. Өзінің ұстаздықпен қатар білімділігімен, 
шебер ұйымдастырушылығымен көзге түсіп, аудан 
жұртшылығының алдында абыройы асқақ болған 
Еркінбекұлы Хамит ағамыздың әрбір ісі кейінгі ұрпақ 
үшін үлгі, өнеге. Ұлағатты ұстазымыздың жарқын бейнесі 
жадымызда мәңгі жаңғырып тұратыны кәміл. 

 Қали ТҰРДЫҒАЗЫҰЛЫ, 
тарихшы. 

Жаркент қаласы. 

2016 жылы 6 
маусымда Ақтөбеде 
болған лаңкестік 
шабуыл бүкіл 
Қазақстанды 
дүрліктірген еді. 
Сонда Ақтөбедегі 
әскери қызметкерлер 
террористердің 
шабуылына тойтарыс 
берген еді. Тengrinews.
kz тілшісі шабуыл 
кезінде оқ тисе де, 
лаңкестерге қару-
жарақты бермеген 
Ақжол Шайсұлтанмен 
әңгімелесіп, сол қатерлі 
күнді еске түсірді. 

«Өмірімді бронжилет құтқарды»
Ақжол Шайсұлтан лаңкестер шабуыл жасағанда 

небәрі 20 жаста еді. Алматы облысы, Панфилов 
ауданы, Лесновка ауылында дүниеге келген ол 2015 
жылы желтоқсанда Алматы қаласы Алмалы ауданынан 
Ақтөбе қаласының «Ұлттық ұлан» әскеріне отан 
алдындағы борышын өтеуге атанған. Ол кезде Ақжол 
Ақтөбеде өміріндегі үлкен сынақтардың бірі күтіп 
тұрғанын білмеген де еді. 

«Осыдан 3 жыл бұрынғы Ақтөбедегі лаңкестік оқиға, 
әрине, осы күнге дейін есімізде. Есімізден кетпейді 
де. 5 маусым, жексенбі болатын. Бәрі әдеттегідей өз 
жұмыстарын істеп жатқан. Мен бақылау-өткізу пункті 
бойынша кезекшілікке түстім. Кезекшінің көмекшісі 
болып жасаққа тағайындалған едім. Кезекшілікті сағат 
13:00-де қабылдап алдым. Лаңкестік оқиға кезінде 
мен қақпа қасында кезекшілікті атқарып тұрғанмын. 
Шамамен, 14:50 шамасында Ақтөбе қаласының ішінде 
қатынайтын №1 жолаушылар автобусы келіп, әскери 
бөлімнің қақпасын соғып ішке кірді», - дейді Ақжол.  

Лаңкестерді байқап қалған ол бірден штабқа 
қарай жүгіріп, әскери бөлім бойынша кезекшіге 
бәрін баяндаған. Кезекші кетіп қалған соң, бөлмеде 
қатардағы әскери қызметкер Досбол Сапар екеуі 
қалады. 

«Бір кезде біз тұрған бөлменің есігіне оқ атылды. 
Артынша лаңкестердің бірі бөлмемізге кіріп, 
мылтығының дүмімен иығымнан ұрды да, «Қарулар 
қайда?» деп сұрады. Мен айтқан жоқпын, сол кезде 
жүрек тұсыма оқ атты. Үстімде бронжилет, басымда 
каска болған еді. Солар құтқарып қалды. Оқ тиген соң, 
есімнен танып қалдым. Қанша жатқанымды білмеймін. 
Есімді жисам, қасымда болған Досбол Сапар жоқ екен. 
Кейін ғана лаңкестер оны сыртқа алып кетіп, өлтіріп 
тастағанын естідім», - деп еске алды ол. 

«Мұндай тек фильмдерде болады деп 
ойлаушы едім»

Кезекші фельдшерден медициналық жәрдем алған 
соң Ақжол Шайсұлтанды офицерлер сыртқа алып 
шыққан. Сол сәтте жедел жәрдем көлігі келіп, Ақжолды 

«ҚАРУДЫҢ ҚАЙДА ЕКЕНІН СҰРАП, 
ЖҮРЕК ТҰСЫМА ОҚ АТТЫ».

ЛАҢКЕСТЕРГЕ ТОЙТАРЫС БЕРГЕН 
ЖАРКЕНТТІК АҚЖОЛ

бірден ауруханаға алып кетеді. Сол күні кешкі сағат 6 
шамасында оған ота жасалған. 

«Жедел жәрдем көлігіне алып бара жатқан кезде 
лаңкестердің әскери бөлімге жасалған шабуылына 
төтеп бергенімізді естідім. Содан ауруханаға кетіп, 
емделіп он күндей жаттым. Кейін әскери бөлімге қайта 
оралдық», - дейді ол. 

Әскери бөлімге келген соң сол кездегі ішкі істер 
министрі Қалмұханбет Қасымовтың оны «Құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» 
марапаттағанын біледі. Марапатын алған соң, бір айға 
демалыс беріліп, ауылына барып қайтады. 

Автобустан лаңкестердің түсіп жатқанын алғаш 
көргенде ол бойын қорқыныш билегенін, бірақ өзін 
бірден қолға алғанын айтады. 

«Лаңкестер шабуылын көргенде толқыныс болды. 
Сол өмірімнің соңғы секундтары болып көрінді. 
Лаңкес өз қаруын маған кезеп тұрған сәтте ішімде не 
болып жатқанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. 
Бұрын мұндай шабуылдар тек фильмдерде болады 
деп ойлаушы едім. Лаңкестерге қарулардың қайда 
сақталғанын айтып қойсам, не боларын ойлағым да 
келмейді», - дейді Ақжол Шайсұлтан. 

«Шабуылдан соң әскери қызметкер боламын 
деп шештім»

2016 жылы желтоқсанда өз борышын өтеп болған 
соң, Ақжол Алматы қаласындағы 75-52 әскери бөліміне 
келісімшарт бойынша жұмысқа орналасқан. Ол жақта 
10 айға жуық жұмыс істеген екен. 2018 жылдың 
қазанынан бері 36-50 әскери бөлімінің сарбаз атқышы 
қызметін атқарып жатыр. 

2017 жылы қыркүйекте  шаңырақ көтерген ол 
былтыр ұлды болып, отбасы бүгінде тұңғышын 
тәрбиелеп отыр. Бұрын әскери қызметкер болуды 
ойламаған Ақжол енді Отанын қорғауды борышы деп 
санайды. 

«Өмірімде әскери қызметкер боламын деп ойламаған 
едім. Сол лаңкестік оқиға әсер еткен болуы керек, 
бірден Отанымды қорғау үшін әскери қызметкер болып 
қаламын деп шештім. Халқым мен отбасымның басына 
дәл осындай қауіптің қайта төнгенін қаламаймын», - 
дейді Ақжол Шайсұлтан.
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