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Құлақтандыру

ЖЕТІСУ – КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ 
ТАРИХИ МЕКЕНІ

ЕЛІМІЗДЕ ЖАҢА ОҚУ 
ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ

Бүгін 1 қыркүйек – Білім күні. Жаңа 2020-
2021 оқу жылында 3,3 млн қазақстандық оқушы, 
466 мың колледж студенті және 600 мыңнан 
астам жоғары оқу орындарының студенті білім 
алады. Санитарлық дәрігерлердің талаптарына 
сәйкес карантиндік шектеулер жағдайында 
жаңа оқу жылы эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты әртүрлі форматта басталады. 

Жаңа оқу жылында бірінші сыныпқа 352 091 
оқушы қабылданды, олардың шамамен 75%-ы 
– 6 жасқа толған бүлдіршіндер. Дегенмен, ата-
аналардың шешімі бойынша күнтізбелік жылдың 
соңына дейін алты жасқа толатын 11 мыңға жуық 
бала мектеп оқушысы атанды.

Балалардың жас ерекшеліктері мен ата-
аналардың тілектері ескерілді, мектептерде 
санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, 1-4 
сынып оқушылары үшін кезекші сыныптар жұмыс 
істей бастады: бір сыныпта 15 оқушыдан артық емес.

Жаңа оқу жылында бастауыш сыныптарда 
бір миллионнан астам бала оқиды, олардың 60%-
ы ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің 
өтініштері бойынша мектептерде, кезекші 
сыныптарда станитарлық талаптарды қатаң сақтай 
отырып оқуды бастады.

Айта кетейік, елімізде 7 мыңнан астам мектеп 
жұмыс істейді, олардың 3 мыңға жуығында 1-11 
сынып оқушылары дәстүрлі форматта оқуды 
бастады. Негізінен, бұл шалғайдағы шағын 
жинақталған мектептер, олардың әрқайсысында 
180-нен астам бала бар. Тиісті шешімді санитарлық 
дәрігерлер қабылдады.

Шамамен 2,6 млн оқушы жаңа оқу жылын 
қашықтан оқыту форматында бастады. Олар 
отандық білім беру платформаларын пайдалана 
отырып, қашықтан оқитын болады. «Балапан» 
және «Ел Арна» республикалық телеарналары 
педагогтердің тілектері бойынша қосымша 
құрал ретінде пайдаланылатын телесабақтарды 
тарататын болады.

Биыл жаңартылған білім беру мазмұнына 
толық көшу аяқталғанын айта кеткен жөн.

Бүгін еліміз бойынша жаңа 32 мектеп 
ашылды, жыл соңына дейін тағы 77 білім беру 
ұйымы пайдалануға беріледі. Жергілікті атқарушы 
органдар оқушыларды қашықтан оқытуды 
ұйымдастыру үшін оларға мектеп компьютерлері 
мен роутерлерді уақытша пайдалануға берді.

Жаңа оқу жылында мектептерде 10 258 жас 
маман жұмысын бастады.

Бастапқы кезде Жаркент өңіріндегі ел аузында айтылып 
жүрген ер еріксіз етігімен су кешіп, ат ауыздығымен су ішіп 
жүрген тартысқа толы аласапыран уақыттардағы халықты 
жаудан қорғап, көптің кегін жоқтаған батырлар туралы 
топтама жазып шығару ойымда болған. Бірақ та олардың 
соғыс сахнасына шығуына түрткі болған осы өңірде өткен 
тарихи жағдайларға тоқталып өтпей, атыс-шабыс толастамай 
тұрған уақыттардағы қоғамдық өзгерістерге көңіл бөлмей, 
оқиғаларға нақты талдау жасамай батырлардың толық 
бейнесін беру мүмкін еместігін әрі шынайылыққа көз жеткізе 
алмайтынымды түсіндім. Әр жылдардағы осы өзіміздің 
өңір туралы баспасөз беттерінде жарық көрген тарихи 
материалдарды қарап шығып, салыстыра ой елегінен өткізіп, 
тарихи деректерді сұрыптау, іріктеу жүргізуіме тура келді. 
Ежелгі ойрат басқыншылығына қарсы күрескен батыр бабалар 
мен одан кейінгі орыс отаршылдығы кезіндегі патшаның 
жүгенсіз кеткен саясатына наразы елдің бұрқ-сарқ кайнаған 
ашу-ызасының көрінісі бола білген елдің намысын ту еткен 
ерлеріміз жайлы мағлұматтар халық аузындағы шежірелерде 
ғана айтылып, істері там-тұмдап қана айтылады, дәріптеледі. 
Ал, шежірелердің өзінде айтылатындардың біршамасы жазба 
деректерге түссе де ауыздан ауызға беріле келе көркемдігін 
жоғалтып, өзгеріске ұшырағандары бар. Оларды жинақтап, 
оқиғаларды салыстыра қарап, тарихи фактілерге жүгіне 
отырып ретке келтіру жұмысы өте қиындық келтіреді.

Суан елінің батырлары дегенімізде, ұланғайыр даламызды 
мекендеген иісі қазақ жұртының батырларымен бірге, біртұтас біте 
қайнаған буын деп санап олардың ұрысқа қатысқан шеңберінің 
осы Жаркент аймағыменен ғана шектелмейтіндігін, оған бүкіл 
ұлан байтақ қазақ жерінің ол шеті мен бұл шетінің жататындығын 
олардың шайқасқа түскен жерінің барлығының кіретінін 
көрсетпекпін. Халқымызды жат жерліктерден қорғауда, азат ету 
жолында жанқиярлық ерлігімен ел есінен шықпай жүрген батырлар 
осы өңірдің қай жерінде туылды, руы қайсы елден, туған, қайтыс 
болған жылдарын шамамен анықтау, шайқас өткен жерлердің 
бұрынғы, қазіргі атаулары, олар өмір сүрген кездегі қоғамдық-
саяси, әлеуметтік жағдай жайлы мағлұматтар жинақтау қажеттігі 

туындады. Ерен жүректілігімен көзге түскен, аттары аңызға 
бергісіз батырлар жайлы деректерді көбінесе тарихи жазбалардан, 
ел аузындағы әңгіме, аңыздардан, әр рудың шежіресінен, сол 
сияқты оқиғаларды көзбен көріп, естіген, бастан өткерген әрі 
нақты мағлұмат қалдырған аттары алты алашқа жайылған жыршы-
жыраулардың жыр-дастан, толғауларын сүзіп шығуға тура келді. 
Мысалы, Бұқар жырау, Доспанбет жырау, Үмбетей, өзі батыр әрі 
жырау Жиенбет, т.б. жыраулар. 

Соның өзінде де осы айтылғандарды ой елегінен өткізіп барып 
тұжырымдар мазмұндап жазуға тура келді. Көпшілік оқырмандарға 
ұсынылатын зерттеу мақала болғандықтан ең басты бағдарлы 
ұстаным Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі, тарих ғылымының докторы, профессор 
Кеңес Нұрпейісовтың 1994 жылы Алматы қаласында басылып 
шыққан Байұзақ Қожабекұлы Албанидің «Тарихи таным» кітабына 
жазған алғы сөзі болды. «Елдің тарихын жазу үшін оның ауыз 
әдебиетін, әдет-ғұрпын, халық шежіресін, жерінің географиялық 
жағдайын, туыстық, этностық орналасуын жете білу қажет» деп 
санайды. Шын мәнінде де жортқанда ат тұяғы мұқалатын ұлан 
далаға иелік жүргізіп, ол шеті мен бұл шетіндегілерімен үздіксіз 
байланыс орнатып, бейбіт кездерде ара қатынасты бекітетін астатөк 
тойға не болмаса, атағы алысқа таралған жақсыларына сауын айтып 
ас беру, қыз алысып, қыз ұзатып құдандалы болу арқылы алысты 
жақындатып, жіңішкені жуандататын салт- дәстүрді үзбей ұстанып 
отырған еларалық қарым-қатынас, барыс-келіс болмаса қазақ 
жұрты баяғыда-ақ бір-бірінен суып кететін еді. Қазақ хандығы 
құрылғаннан бері жан жағынан анталаған жауға жұтылып кетпей 
еліміздің біртұтас ұлт болып осы күнге жетуі де осы қарым-
қатынасы ешқашан суымайтын, ажырамайтын бірлігінің арқасы. 
Шақыруға барған хабаршылардың көрген, білгендері арқылы да 
жердің жағдайын жақсы болжап, елдің қалай орналасуына дейін 
мұқият ойға түйіп қайтатын көкейі ашық, жадысы берік адамдардың 
айтуы бойынша да тарихи оқиғалар, әңгіме-аңыздардың да төрт 
тарап елге таралып отырғандығы бар. Жолаушылап жүрген 
адамдар, ақын-жыршылар барып қонған ауылдарында өзі басып 
өткен жерлерінің аңыз-әңгімелерін, батырлық жырларын айтып 
беріп, оны сол тыңдаған елдің жыршылары жырға қосып жалпақ 

жұрттың құлағына құйып таратып жатса, екінші бір адамдар 
солардың шежіресін түптеп, олардың тамырын түгендеп түп-
тұқиянына дейін жеткізіп беретін болған. Осыдан барып қазақ 
халқының өздері иеленіп отырған аумағының, яғни жерінің-елінің, 
тау-тасының, өзен-көлі, қала берді жан-жануары мен аң-құсының 
да ұшқаны мен жүгіргені әңгіме болып сабақтасып қалып отырған. 
Осы талдауымыздың өзінен-ақ төбе басында отырған қарттардың 
төңірегінде не болып жатқандығының барлығын ойша саралап 
біліп отырғандығы көрінеді. Бұл тек қазақ халқына ғана тән жағдай. 
Жоғарыдағы айтқанымыз ертеректегі қазақтардың басынан өткен 
тарихты ауыз әдебиеті арқылы танып білу десек, екінші, негізгісі 
б.д.д. және б.з. бастауындағы шығыстағы, батыстағы, солтүстіктегі, 
т.б. елдерден келіп-кетіп жүріп, Қазақстан территориясын 
мекендеген рулар мен тайпалар, әсіресе қазақтар туралы тарихи 
материалдар қалдырған жиһанкездердің, саяхатшылардың, тіпті 
болмаса солардың ішіндегі тыңшыларының жазбалары арқылы 
танып білу. Тарихты үлкен ғылым ретінде бағалап, айрықша 
мән беріп зерттеп барып мақалалар, кітаптар шығарып жүрген 
ғалымдардың тұжырымдарымен келіспеске болмайды. Кейінгі 
кездерде көптеген бұқаралық ақпарат құралдарындағы жазылған 
әртүрлі мақала, әңгіме, тағы басқаларды оқып отырғанда 
батырлар, билер, шешендер туралы бір деректі екіншісіне таңып, 
бірінде болған оқиғаны, ұлағатты не болмаса өсиет сөздерді 
сәл өзгертіп екінші кейіпкердің аузымен айтқызу белең алып 
тұр. Баспасөз басылымы көп болғандықтан кейбір материалдар 
қайталап шығып отырады. Мақаланы, әңгімені, әпсананы жазған 
адам бір батырдың оқиғасын екінші бір өзіне жақын батыр 
адамының қолынан келтіреді не болмаса бір шешеннің айтқан 
өткір, уытты сөзін екінші бір өзіне жақын адамының аузынан 
шығарады. Немесе болған оқиғаны нақты сол батырға емес, 
басқа адамға тели салу, сөйтіп оқырманды шатастыруға дейін 
апарады. Сол себепті де жиналған деректерді ылғап елеп-екшеп, 
бұрынғы жазылған, жазған, таныс мағлұматтарды бірнеше 
рет қарап шығып салыстырып барып қана тыңнан анықталған 
мәліметтермен толықтырып беруді көздедім. 
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Биыл ұлы Абай атамыздың 175 жылдық 
мерейтойына орай Панфилов ауданы, Еңбекші 
ауылдық кітапханасында «Ғылым таппай 
мақтанба...» тақырыбында кең көлемде кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, «Өлеңменен оятып 
әр сананы» атты open-air, яғни ашық аспан 
астында ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқу 
сағаты болып өтті. Мұндағы мақсатымыз 
халқымыздың дана ақыны,  ғұлама ойшыл,  
сазгер Абай Құнанбайұлының шығармаларын 
насихаттау, бүгінгі ұрпақтарының Абай 
мұрасына қызығушылығын  арттыру, оқып-
білуге, тани түсінуге ынталандыру болып 
табылады.

Абай – қазақтың, адамзаттың ұлы. Абай – қайта 
тумас бір әлем. Абай атамыздың шығармашылығы 
– даналықтың, рухани жаңғырудың негізгі көзі. 
Абай атамыз қазақ әдебиетіндегі қайталанбас зор 
тұлға, ақын, философ, ағартушы. Ұлы Абай қазақ 
халқының руханияты мен мәдениетінің символы 
болып табылады.   

Тарихта Алтын орда мемлекеті Жошының 
ұлы Бату ханның бастауымен 1236-1242 жылдар 
аралығында құрылған. Алтын Орда мемлекеті 
Алтай тауынан Дунай өзеніне дейінгі ұлан-
ғайыр жерді алып жатқан үлкен мемлекет 
болды. Хандары: Бату, Берке, Меңгу-Темір, 
Тохты, Өзбек, Жәнібек, Мамай, Тоқтамыс және 
ең соңғы ханы Шейх Ахмет.

Алтын орданың өмір сүрген жылдары 1242-
1502 жылдар, яғни тарихта 260 жыл өмір сүрді. 
Мемлекеттік тілі – Қыпшақ тілі, яғни қазақ тілі, діні 
–ислам болды. Астанасы Сарай Бату, Сарай Берке, 
Алтын орда. Алтын Орда ХV ғасырдың ортасында 
Ақ орда, Ноғай ордасы, Сібір хандығы, Қазан 
хандығы, Қырым хандығы, Астрахан хандығы 
деген тәуелсіз алты мемлекетке бөлініп кетті.

Римнің құл иеленушілік қоғамы ғұн көсемі 
Еділ патша (Атилла) жорығының нәтижесіңде 
құлады. Еділ патша еуропадағы құл саудасын 
тоқтатты, адамдарға еркіндік берді. Олар әлемді 
өзінің биік мәдениетімен, жоғарғы санасымен 
жаулап алды. Қарапайым халық оларды қуанышпен 
қарсы алды. Қалалар қақпасын ашып берді. Жаулап 
алушылар олардың тіліне дініне, әдет-ғұрпына, 
салт дәстүріне тиіспейді. Олар әлемдік тәртіпті 
орнатты. Құлдық қоғамды қиратты. Ал Шыңғыс 
хан, Жошы, Бату әлемге тыныштық пен тәртіпті 
орнатты. Соғысып жатқан орыс кінәздерінің 
басын қосып Рус мемлекетінің қалыптасуына негіз 
жасады.

Алтын Орданын, Ақ орданың бүгінгі 
тікелей мирасқоры Қазақстан Республикасы. 
Тарихшылар бұл шындықты толық мойындайды.

Алтын орда әлемдік тарихта өз орны бар 
мемлекет болды. Алтын орда жаулап алған 
елдерден тек салық жинады. Сауданың өркендеуіне 
кең жол ашты. Бүгінгі Еуропадағы Евроодақ 
секілді құрылым жасады. Бір елден екінші елге 
еркін өтетін болған. Еуразия кеңістігінде бір ғана 
заң – Шыңғыс ханың Жасақ заңы орындалған, 
почта байланысы қалыптасты.

Әрбір тәуелсіз елдің мемлекеттігін бекітетін 
ең басты заңы – өз Конституциясы болады. 
Қабылданғанына 25 жыл толып отырған 
Қазақстан Республикасының Конституциясы – 
мемлекетіміздің ең негізгі заңы, мемлекетіміздің 
тәуелсіздігін бекітетін ең басты құқықтық 
құжатымыз болып табылады. Бұл заң еліміздің 
даму бағдарын, қоғамдық қатынастарды 
құқықтық тұрғыда реттейтін, қоғамда 
әділеттілік, тәртіп орнатудың басты кепілі, 
қорыта айтқанда тәу етер жалғыз киеміз – 
тәуелсіздігіміздің алтын тұғыры. 1995 жылдың 
30 тамызында бүкілхалықтық референдумда 
қабылданған Конституциямыз 9 бөлімнен 
тұрады. 

Алтын заңның 1-бабының 1-тармағында 
«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық  және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы 
– адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» деп атап көрсетілуінің өзі 
мемлекетіміз үшін әрбір азаматымыздың 
орнының ерекше екенін көрсетеді. Ал, аталған 
баптың 2-тарауында «Республика қызметінің 
түбегейлі принциптері; қоғамдық татулық пен 
саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін 
көздейтін экономикалық даму; қазақстандық 
патриотизм; мемлекет өмірінің аса маңызды 
мәселелерін демократиялық әдістермен, оның 
ішінде республикалық референдумда немесе 
Парламентте дауыс беру арқылы шешу» десе, 
3-бабының 1-тармағында «Мемлекеттік биліктің 
бірден-бір бастауы – халық» деп конституциялық 
нормаға енуінің өзі Қазақстан Республикасының 
әлемдік қауымдастықтағы басты бағдарларын 
айқындап, оның халықтық мемлекет ретінде 
көрсетеді. Конституцияда «Жалпы ережелер», 
«Адам және азамат», «Президент», «Парламент», 
«Үкімет», «Конституциялық Кеңес», «Соттар және 
сот төрелігі», «Жергілікті мемлекеттік басқару 

Бүгінгі қазақ қоғамындағы ең өзекті мәселе – әліпби ауыстыру мәселесі болып тұрғанын білеміз. 
Расымен, ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалу үшін бізге тезірек әліпби ауыстырып, латын 
қарпіне көшуіміз қажет. Тәуелсіздік алған күннен бастап латын қарпіне көшу мәселесі бірнеше рет 
көтеріліп, қызу талқыланған болатын. 

Латын қәрпінің  басты игілігі – қазақ тілді ортаның көбеюі, ана тіліміздің қолданыс аясының кеңеюінде. 
Латын қарпіне көшіп, әліпби ауыстыру – жаңа заманның талабынан  туындаған жол. Сондықтан ұлттың 
тарихи тамырын берік қылуымыз үшін, жаһандық үрдіске қарсы төтеп беруіміз үшін біз әр қазақтың ұлттық 
санасын жаңғыртуымыз  керек. Ұлттық сана ұлттық бірегейлікпен қалыптасады. Ұлттық бірегейлікті 
қалыптастырудың  бірінші міндеті – кириллицадан латын қарпіне көшуміз. Рухани жаңғыру деген – әр 
қазақ баласы өзінің ата-тегін ұлттық негізге сай рәсімдеуі. 

Ешбір ел, ешбір ұлт рухани құндылықсыз өмір сүре алмайды. Ұлт  руханиятының бастауы – тіл! 
Латын әліпбиін үйрену аға буын өкілдеріне аздап ауырлық түсіруі мүмкін, дегенмен бұл жастарға түк 

те қиын емес. Мәселен, Алтын Орданың бүкіл 
ресми құжаттары мен халықаралық хаттамалары 
негізінен ортағасырлық түркі тілінде жазылған. 
Сондықтан біздің түркі тілі – әлемдегі ең көне тіл. 
Тіл елдігіміздің белгісі, атадан балаға мирас болып 
келе жатқан асыл мұра, ұлттық рух пен болмыстың 
алтын қазығы, тарихымыздың тамыршысы. Елімізді 
өркениеті дамыған 30 елдің қатарына бастайтын 
санасы жаңғырған жас ұрпақ екені сөзсіз. Сондықтан 
бүгіннен тілге үлкен құрметпен қарап, бойымызға 
мол білім, рухани қазына жинай білейік. 

Латын әліпбиінде 9 дауысты, 23 дауыссыз 
дыбыстар бар. Барлығы 32 дыбыс бар. 1929 жылдарға дейін Қазақстанда Араб әліпбиін қолдандық. Латын 
әліпбиі негізінде жасалған жазу үлгісін 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданып, 1940 жылға 13 қарашадан 
«Қазақ жазуын  латындандырылған  әліпбиден орыс графикасы негізіндегі  жаңа әліпбиге көшіру туралы» 
заң қабылданды. Біз 2025 жылдан бастап  әліпбиімізді  латын қарпіне көшіруге кірісуіміз керек. Ағартушы 
педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 
болатын нәрсенің ең қуаттысы - тіл» деген.

Сонымен қатар жаңа әліпби – жаңа дәуір. Егер, латын қарпіне көшсек қазақ елінің тарихының жаңа 
парақтары ашылып, тарихи жылнамаға бабалар арманы жазылады. Бабалардың арманы сол – қазақ 
ұлтының бірегейлігі мен ұлттық негізінің сақталуында болатұғын. Ғасырдан астам уақыт бойы сарылып 
күткен ұлы арманымызға тезірек жетіп, жасампаз ұлтқа айналайық, халайық.

                               
    Гүлдана ҚАШҚЫНБАЕВА, 

Үлкеншыған ауылы.

Ата заң – тәуелсіздіктің 
алтын тұғыры

және өзін-өзі басқару», «Қорытынды және өтпелі 
ережелер» атты тарауларында атқарушы билік, заң 
шығарушы және сот органдарының өздеріне тиісті 
құзыреттері нақты  айқындалумен Ата заңымыздың 
құндылығы артып отыр десек артық айтқандық емес. 

Қабылданғанына аз уақыт өтсе де басты 
заңымыз мемлекетіміздің  әлемдік қауымдастықта 
егемен елдің пайда болғанын жария етіп 
қана қоймай, оның дамуына негіз қалады, ел 
мен жердің иесі әрі киесі – қазақ халқының 
төңірегіне топтасқан жүзден астам ұлт пен ұлыс 
диаспораларының татулықта, бірлікте тірлік етуіне, 
жарқын болашағына даңғыл жол ашты.  

Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы – 
азаматтарымыздың табиғи құқықтарын үстем 
қою, азаматтарымыздың адамдық қадір-қасиетіне 
қол сұғылмауын, тілі мен діни сеніміне шынайы 
еркіндік берілуін, ар-ождан бостандығының сенімді 
қорғалуын, заң мен сот алдында жұрттың бәрінің 
теңдігін, еңбек ету бостандығын, мүлкіне меншік 
құқығын, денсаулығын сақтау құқығын, бейбіт 
митингілерге жиналу құқығын, сонымен бірге әрбір 
азаматымыздың Конституция мен заңдарды сақтау, 
басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, 
абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу, сүйікті 
Отанын қорғау, тарихи және мәдени мұқраларды 
қорғау, табиғатты сақтау және табиғат 
байлықтарына ұқыпты қарау конституциялық 
міндеттерін бекітеді. Азаматтарымыздың 
бостандығы мен қауіпсіздігін ел аумағында және 
елімізден тыс аумақтарда қорғаудың басты кепіліне 
айналған конституциямыздың біз пайдаланбаған 
мүмкіндіктері әлі де жеткілікті деп есептеймін. 

Қазақстанның  бас құжаты саналатын 
Конституциямыздың ширек ғасыр шегінде 
мемлекетімізді зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырып, елімізді өркениетті 
даму жолына алып шыққанын, экономикалық, 
құқықтық және әлеуметтік реформалардың 
табысты жүруіне берік негіз қалағанын атап 
өткеніміз орынды болар еді. Елімізде қалыптасқан 
қоғамдық келісім мен халықтың бірлігі – біздің 
тәуелсіздік тұсынды жеткен басты идеологиялық 
басты құндылығымыз, әлемдік қауымдастыққа үлгі 
болған ең қымбат қазынамыз болып табылады.  

Жалпыадамзаттық құндылықтар көрініс 
тапқан алтын заңымызды тәуелсіздігіміздің алтын 
тұғыры әрі сенімді кепілі ретінде бағалай отырып 
өзге де заңдарымызды бұлжытпай орындауымыз 
баршамыздың конституциялық қасиетті әрі 
құрметті міндетіміз болып табылады. 

Бекмұхамет СЕРІКБАЕВ, 
Қазақстанның Заңгерлер және 

Журналистер Одақтарының мүшесі.
Жаркент қаласы.

Алтын Орда – әлем 
мойындаған ұлы империя

Өлеңменен оятып 
әр сананы

Абай поэзиясы – қазақ халқының  ұлттық  
мақтанышы. Тек қана Абай атамыздың өлеңдерінен 
қазақ даласының табиғаты, қазақ  өмірінің 
шындығы, қазақ халқының сезім-сыры, арман 
тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері түгел  көрініп, 
сезіледі. Абай атамыздың шығармашылығымен 
танысу сананы  оятып, ойға ой қосады, жаңа 
көңіл күй мен сезімге бөлейді, асыл армандарға 
жетелейді. Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін 
тебіренткен сансыз ойлары, тамаша шығармалары, 
қара сөздері мен жалынды жырларында маржандай 
төгілдіреді, оның әрбір сөзінен соншама жақын 
лебі сезіледі. Ол леп өткен заманның лебі болса да, 
бізге түсінікті, әрі жүрегімізге қонымды. Өйткені 
Абай лебі, Абай үні, Абайдың тынысы бүгінде 
теңдік алып, дербес ел атанған, басқа елдермен 
терезесі тең болған, кең байтақ Қазақстанның, 
қазақ халқының тынысы.  

«Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артында сөз қалдырған», – деп 

ақын өзі айтып кеткендей,  Абай бүгін жарқын 
бейнесімен, жалынды жырымен, нақыл сөздерімен 
де бізбен жасасып келеді.

Назгүл БОЗЖІГІТОВА, 
Еңбекші ауылы.

Алтын орданың 750 жылдығын атап өту арқылы 
біз жас ұрпаққа қазақ халқының өз заманында 
батыр ұлт болғанын, билік еткен кеудесі биік, ана 
тілін құрметтеген, дінін сақтаған, қаны сапалы 
ұлт болғанын айтып, бойларына патриоттық рух 
дарытып, ұлтымызды рұхани жаңғырту мақсатына 
өткізілетін шара деп ойлаймыз.

Ей, тәкаппар дүние,
Мағанда бір қарашы!
Танимысың сен мені,
Мен – Қазақтың баласы, – деген өлең 

жолдарында ақын Қасым Аманжолов Алтын орда, 
Ақ орда, Қасым хан мен Абылай хан кезіндегі асқақ 
рухты қазақ пен отар кезіндегі қазақты салыстырып 
отыр емес пе? «Ей, тәкәппар дүние, мен сені 
танушы едім ғой, Шыңғыс хан кезінде, Алтын 
орда заманында, қазір мені ұмытып қалдың ба? 
Мен сол баяғы Жошының, Батудың, Жәнібектің, 
Абылайдың, Кенесарының ұрпағымын ғой» деп 
тұр емес пе?

Әр қазақтың азаматы тәкәппар дүниеден, 
тәкәппар мемлекеттік қызметкерлерінен, «Сен мені 
танимысың, мен қайсар қазақтың баласымын»  деп 
айта алатын деңгейге жеткенде ғана қоғам өзгереді.

«Теңдікке жеттік ағайын, енді тепе-теңдікке 
жетейік» деген еді Қадыр Мырза-Әли. Өз жерінде, 
өз елінде өзге ұлттармен қатар экономикалық тепе- 
теңдікке жетейік деп тұр емес пе?

Президентіміздің мақсаты біреу ғана, ол рухы 
тапталып қалған ұлтымызды аяқтан тік тұрғызу. 
Қазақстанда тұратын халықтың 80 пайызы түркі 
тілдес ұлттар. Олар түріктер, қырғыздар, өзбектер, 
башқұрт, татар, ұйғыр, т.б. Алтын орда түркі 
тілдес халықтардың түбі бір екенін көрсетеді. Бұл 
бізді нағыз бірлікке үндейді. Қазаққа Әл-Фараби, 
Абай, Бату, Жәнібек сынды тұлғалар ауадай 
қажет. Біз оларды іздесек, олар бізді жебейді. Ұлы 
бабаларымыздың рухы шат, риза болсын! 

 Гүлзира РАЕВА,
Динара МҰҚАН,

Пенжім ауылы.

Латын  әліпбиі – ел 
болашағы
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Қашан да қасиетті адамдар жайлы жазу үшін қолыңа қалам алып 
жазу орныңа отырғанша, тіпті жазып болғанша, жаныңды мазалай 
беретін үлкен жауапкершілік сұрақтары жан-жағыңнан анталап 
тұрған сияқты сезінесің. Қара қылды қақ жарып, әділ билік айтқан, 
қара сөз бен қызыл тілдің шеберлік шешендігін бағалап, өрелі сөзбен 
өрнек құрған, замана тауқыметіне ығып жасқанбаған, қабырғасын 
қақыратып, билік айтып, ер қасиетін, ел қасиетін, жер қасиетін 
жадында сақтап, өрнекті ойдан түйін түйетін Қожбамбет би, әулие 
баба (1815-1883) туралы өз ойымды айту маған оңай түсіп отырған 
жоқ. 

Атақты әулие, би бабамыз туралы аракідік ел аузында, сирек 
шыққан ертедегі басылымдарда жасырынған жақұт сияқты жарқ 
ете түсетін, шешіліп шебер сөйлеген азды-көпті тағылымды сөздері 
баршылық. Бұл да болса Қожакеңдей бидің ұрпақтарына қалдырған 
мол мұрасы. Қожакеңнің шыққан тегі Суан, одан Мұрат, одан Егізек 
(Орыс), одан Ханкелді, одан Ақша екенін білмейтін Суан жоқ шығар. 
Кейінгі кезде кейбір шежірешілер ата-тегі тұрмақ, қазақтан қаны 
басқа, тілі, діні басқа тайпаларды да Суан етіп көрсетіп, санын 
көбейтпек. Мұндай шежіренің аса жақсылыққа апара бермейтіні хақ. 

Қожакеңнің атамекені Қарақойын (Қоңырөлең). Жазба 
әдебиеттерге сүйенсек Қожакең Тезек төренің, ақын Сараның, 
Бақтыбайдың тұсында өмір сүрген. Меніңше Қожакең осы аталған 
үш ірі тұлғаның үшеуінен де жас жағынан үлкен сияқты. Ақын 
Сара Тастанбекқызы (1876-1916) жылдар арасында, ал Бақтыбай 
Жолбарысұлы (1835-1916) жылдар аралығында өмір сүріп, екеуі бір 
жылда бақиға аттанған. Абылайханның ұрпағы Тезек Албан мен Суан 
еліне төре болып тұрғанда Қожбамбет әулие Тезектің ең сенімді биі 
болып, Ақ Орданың төрінде бірге отырған. 

1964 жылы Қазақ Мемлекеттік Көркем әдебиет баспасы шығарған 
«Айтыс» кітабының 115-бетінде Сүйінбай мен Тезек төре айтысында 
Сүйінбай Тезек төреге былай дейді:

Қожбамбет Суандағы сен бір дүлдүл,
Қашекеден қан жайнақ сен бір бұлбұл.
Төрем пысық болды деп Албан, Суан,
Жайдақ атқа мінгендей жұлқынып жүр.
Бұл Сүйінбай ақынның Қожбамбетті дүлдүл бисің, бірақ Тезек 

төре болды деп далбақтап кетпеңдер, – деп ескерткені. Осы «Айтыс» 
кітабының 145-бетіндегі Біржан мен Сараның айтысында Сара былай 
дейді:

Ақ Найман, Қожбамбетке Арғын жетпес,
Төртуыл Қаратайдан қазақ өтпес.
Бұл ақын Сараның Қожбамбеттің әділ де таза билік жасайтынын, 

ешкімге сатылмайтынын, Арқаның асқақтаған ақыны Біржанға 
ескерткені шығар деп түсінемін. Қожакеңнің білгірлігін Сара да 
сыйлап, құрметтей білген. 1988 жылы «Жазушы» баспасынан шыққан 
«Айтыс» кітабының екінші томындағы 301-бетте Бақтыбай мен Тезек 
төре айтысы бар. 

Сол үлкен айтысқа Қожбамбет би аса шеберлік, зерделілікпен, 
төрелігін айтып, бала ақын мен атақта төре ақынға баға, бақыт-бағдар 
беріп отырған. Бақтыбай Тезек төренің ауылына келеді де ешкімнен 
келісім де, рұқсат та сұрамай өлеңдете жөнеледі. 

Тақсыр-ау, сәлем берем тыста тұрып,
Құлақ сап тыңдасаңыз мойын бұрып.
Жалғанда зәрің қатты төре дейді,
Айтуға болар ма екен үйге кіріп.
Сонда ақ үйден шаңқ етіп Тезек төренің ашуланған дауысы 

шығады да:
– Бұл кім өзі, шаңқай түсте үйімнің сыртынан келіп 

бақырып тұрған! Кім де болса басын алыңдар, – деп екі 
жендетін жібереді. 

– Төреге тілім тиген жоқ, басымды неге алады? Менің басымды 
төре алмайды, Құдай алады, – дейді Бақтыбай. Бақтыбайдың өжеттігін, 
өрлігін, қайсарлығын, өлеңдерінің жүйелі екендігін байқаған, төрде 
отырған Қожбамбет би сөзге араласып:

– Сексендегі шалменен Құдай қосса он сегіздегі қыз құрдас, 
қырықтағы әйел мен нәсілі болса, он бестегі ұл құрдас. Асылдың 
басын асыл алмақ емес, нәсілдің құны сұралмай қалмақ емес. 
Бақтыбайдың жасы құрдас болмағанымен, сөзі құрдас шығар. 
Алдыңызға келген пақырдың бас салып басын алдыруыңыз лайықты 
болар ма екен? Бұл баланы тоқтаусыз сөйлетіңіз, кем болса басын 
аларсыз, тең болса ашуыңызды қайтып аларсыз, – дейді. Оны естіген 
төре райынан қайтып:

– Бақтыбай, сен ақын болсаң, мынау Ақдәнекер Жарлықамыс 
деген сорлының әйелі еді. Сұлулығына мен қызығып, менің 
хандығыма бұл қызығып, ақыры күшпен тартып алдым. Осы Дәнекер 
сұлуды мақтауға бұйырам, – дейді Бақтыбайға:

– Мақтасам мақтайын, – дейді Бақтыбай. Сонда Қожбамбет би:
– Сен жас та болсаң Ескелді бидің тұқымысың, өтірік айтпа, 

шындықты айт, өтірік сөз құлаққа жақпайды, арнасы жоқ жерден су 
ақпайды, өтірік айтпай, шындықты айт, әрқашан Құдай сақтайды, өмір 
шындыққа тоқтайды, - дейді. Қожакеңнің Бақтыбайға ақыл айтып, 
сілтеме жасауының өзі Тезектің әйелі Дәнекердің де, Бақтыбайдың 
да, Тезек пен Қожакеңнен әлдеқайда кіші екенін меңзейді.

Әділ сөзге шабыттана, сілкініп, сергіп қалған Бақтыбай 
Дәнекердің тарихын тізбектей жөнеледі.

Қыранды қыран деме ізден шыққан,
«Жақсы сөз – жарым ырыс» сізден шыққан.
Өлсем де Дәнекерді мақтамаймын,
Дәнекер сіздің емес, біздің қатын.
Тартып ап қатын қызды білмей затын,
Төркіні Дәнекердің қоқандықтар,
Қоқанның қайын қылсын тәжік-сартын.
Абылай аты шыққан Қамбарымен,
Отырсың Абылайдың сен малымен.
Қазақтың қой, жылқысы аз болды деп,
Жұттың ғой Дәнекерді дамбалымен.
Сонда Қожбамбет би жақсы да демей, жаман да демей, көзінің 

астымен Бақтыбайға шырай беріп, күлімсіреп құс жастыққа 
шынтақтай түседі.

Сонда Тезек төре:
– Қызталақтың баласы, осынша жаманда деп пе едім? – деп атып 

түрегеліп, қылышын ала жүгіреді. Қожбамбет би төренің екі қолынан 
шап беріп ұстай алып:

– Қойыңыз, төре қойыңыз! Хан тұқымы қайта сөйлемейді, 
қайта сөйлесе қара басқаны, – деп қылышқа жармасып, төреге басу 
айтыпты.

                                                   Әдепхан ТӨРЕХАНҰЛЫ,
ақын, этнограф.

ТЕЗЕК ТӨРЕГЕ БАСУ АЙТҚАН ҚОЖБАМБЕТ БИ

Ардақты әжем Сақыпжамал 
Аралбайқызының әруағына 

бағыштаймын.
     Немересінен. 

- Аты аңызға айналған жерлер 
көп қой қазақта. Соның бірі біздің 

Арқас тауындағы Бесқарағай шоқысы. 
Ол туралы аңызды

 кішірек кезімде шешем 
айтып отырушы еді, жарықтық ...

            Әкемнің әңгімесінен.
                 

 ***
Арқас Алатауының етегінде,
Көрінетін танысың, бөтенің де.
Бесқарағай шоқысы кезігеді,
Шақпақтыдан Көксайға өтеріңде.

Көрсең сұлу көркіне көз тоймаған,
Ақын қайда, айтатын сөз қоймаған!
Арқас тауым ежелгі атамекен,
Көк тұманы көлбеңдеп көз байлаған.

Тұяқтары сыртылдап тасқа тиіп,
Мекендепті бір кезде арқар, киік.
Ата-ата мергендер азайтыпты,
Болғандай-ақ, сол аңдар көзге күйік.

Аршалардың бұрқырап исі жұпар,
Ауасын бір жұтқан жан болған құмар.
Осы биік шоқыны Бесқарағай,
Атауында елімнің мән бар шығар?

Деген ойға беріліп бар қиялым,
Қариядан көнекөз, жай сұрадым.
- «Жердің атын бұ қазақ тек қоя ма?»
Деген сөзде ғибрат бар шырағым!

Деп ақсақал сипады әжім бетін,
Суыртпақтап шығарып сөздің шетін.
Қуанғаннан қартқа мен ентеледім,
Бір қызыққа адамдай кезігетін.
                        

***
- Сон-о-оу өткен жаугершілік заманда,
Кез болыппыз жоңғар дейтін аранға.
Қазақ жерін қызыл қанға бөктіріп,
Жауыздықпен шығыпты аты ғаламға.

Тоқтысындай құрбандыққа бауыздар,
«Қазақ түгел өлсін!» депті жауыздар.
Сол заманнан келе жатқан ілесіп,
Ел аузында мынадай бір аңыз бар:

Көкжиектен таң арайлап атқанда-ақ,
Жаушы жетті, жау шапты деп аттандап.
Желілерде құлыншақтар тулайды,
Ел жайлауға жаңа келіп жатқан шақ.

«Аттан» шығып, ауыл түгел дүрлікті,
Ер-азамат атқа бір-ақ ырғыпты.
Сақыш әже діріл билеп өнбойын,
Қалт-құлт етіп аша алмады тұңлікті.

Ұлдары да қаруына жармасты,
«Аттан» сөзі естілгенде-ақ алғашқы.
- Қане апа, үйді жылдам жығайық,
деді үлкені, асып-саспай, салмақты.

Әп-сәтте үйлер көліктерге теңделген,
(Ақсақалдар көшуді тез жөн көрген).
Сойыл ұстар жігіттер де бір шетте,
Садақ асып, найзаларын өңгерген.

Көп кешікпей көштің алды қозғалды,
Қысқа уақыт көтерер ме созғанды.
Қайран елім, сенің қара шаңырағың,
Дәл осылай көшумен-ақ тозған-ды.

БЕСҚАРАҒАЙ
аңыз

Шырылдаса бесіктегі балалар,
Қарбаласта жұбатар не шара бар.
- Зар жылатқан заман-ай, -деп күрсініп,
Көзін сүртіп, күйбеңдейді аналар.

Жаңа ғана жәйбарақат жатқан ел,
Таң алдында тәтті ұйқыға батқан ел,
Қайтқан қаздай керуен боп тізіліп,
Жылап-сықтап, «а, құдайлап» асты бел.

Отыз жігіт, бес қаруы қолында,
Тосқауыл боп қалды жаудың жолында.
Қорғау үшін жол-жөнекей қатерден,
Мосқалдары көштің ерді соңына.

Отыз жігіт, Отызы да ер еді,
(Ер жігіт қой, мұндайда елдің сенері).
Сақыш әже өзінің бес ұлын да,
Сол отыздың қатарынан көреді.

- Құлындарым, қуат берсін құдайым,
Ата-бабам, аруағыңнан сұрайын.
Аман келсең, ақбозың боп шалатын,
Жолдарыңда құрбандық боп тұрайын!

Сақыш әже осыны айтып күбірлеп,
Бет сипады саусақтары дірілдеп.
Алдына алған немересі не білсін,
Былдырлайды әжесіне күлімдеп.

                        ***
Екі белден көштің соңы асқанда,
Қызарып күн көтерілді аспанға.
- Жау көрінді деді бірі дауыстап,
Шығып тұрған биіктеу жартастарға.

Отыз жігіт, көбі құрдас, тең өскен,
Атқа мінді саны қанша деместен.
Осы сәтте жүз қаралы салт атты,
Шыға келді алдағы бір дөңестен.

Бар уайым – көш әлі де жақында,
Одан өзге ой жоқ отыз батырда.
Жоңғарлардың алды қырға шыққанда,
Жауды көздеп тартылды отыз адырна.

Алдыңғы топ омақаса құлады,
Жеткен жері болды мәңгі тұрағы.
Қарсылыққа кездескенін білген соң,
Қалмақтардың естілді айғай-ұраны.

Сай түбінде қанды қырғын басталып,
Әр-әр жерде домаланып бас қалып,
Қайқы қылыш орып түскен денелер,
Қызыл қанға бояды тау тастарын.

Отыз батыр қойға тиген қасқырдай,
Қайратымен қалмақтарды састырды-ай!
Алғашқы екпін жауға оңай тиген жоқ,
Өрден төмен аударылған тасқындай!

Дегенменен көптің күші өтімді,
Жігіттер де сиреп қалған секілді.
Жандарында биік шоқы бар еді,
Шегінумен соған барып бекінді.

Бұл шоқының арты құзар жар еді,
Ерлерге де осы болды керегі.
Арт жақтан жау шыға  алмайды,
Тек осы, алдыдағы бір бағыттан келеді.

Ағайынды бесеуі асқан мерген-ді,
Құр жібермес, көзі шалып, көргенді.
Көптігіне сенген жаумен енді олар,
Жасырынып атысуды жөн көрді.

Кезек тиді садақ пенен жебеге,
Ажал жетпей адам шіркін, өле ме?
Ысқырынған болат ұшты ағаш оқ,
Кірш-кірш кіріп, сүңгіп жатты денеге.

Байқамақ боп тірі қалған достарын,
Көзін салған айналаға қас-қағым.
Құлап жатыр серіктері әр жерде,
Бәрі өліпті бесеуінен басқаның.

- Осындай сәт, - деді үлкені, - ерге сын,
Қосып алып өлгендердің жебесін,
Бесеуміз бес жерге барып тұрайық,
Қалмақ бізді азайыпты демесін.

Беріспеуге белді бекем байлайды,
Көздерінде намыс оты жайнайды.
«Ах» дегенге бір-біріне жалт қарап,
Кенжесінің оққа ұшқанын байқайды.

Не болмайды қан майданда, ұрыста,
Ер екенсің – еңсеңді тек тік ұста!..
Тарта-тарта жебелер де таусылып,
Кезек қайта тиді қайқы қылышқа.

Бір топ ойрат төртеуіне ұмтылды,
(Теңсіздікке не айтарсың бұл сынды).
Ұлдарының ерлігіне сүйсініп,
Тау мен дала үнсіз ауыр күрсінді.

Намыс кернеп жаралы жас батырды,
Күшін жиып бойындағы ақырғы.
Ағайынды бес жігіттің үлкені,
Соңғы жауға жолбарыстай атылды!

Отыз жігіт жауды солай жеңіпті,
Өздері де бірі қалмай өліпті.
«Қара қазан-сары баланың» қамы үшін,
Отыз өмір құрбандық боп, сөніпті.

                           ***
Үш күннен соң іздеушілер келеді,
Қанға бөккен қан майданды көреді.
Жоқтау айтып биік шоқы басында,
Көз жасы мен қасірет шерін төгеді.

Дәрмен болмай аяқтарын басуға,
Тас еріпті көздің ыстық жасына! 
Сақыш әже, өзі қалап, бес ұлын,
Көмдіріпті сол шоқының басына.

Қанды қырғын куәсі боп қалардай,
Айдын көлге оқшау біткен аралдай.
Жылдар өте бес зираттың басына,
Өскен екен бес түп зәулім қарағай.

- Туған жерің, қалған мұраң атадан, -
деген еді сөз соңында қарт адам.
Түу-у заманнан осы биік шоқыны ел,
«Бесқарағай шоқысы» деп атаған.

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ, 
ақын, Қазақстан Жазушылар

одағының мүшесі, 
Панфилов ауданынының 

Құрметті азаматы.

Күздің бірінші күні – Білім күні. 
Осы бір айтулы дата студенттер мен 
оқушылардың ғана емес сонымен 
бірге білім нәрімен сусындатып 
жүрген ұстаздардың да мерекесі 
болып саналады. Ұстаз есімі әр 
адамның жүрегіне ерекше жылулық 
нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен 
өзектес ұғым. 

Адам баласының жүрегіндегі қадір 
тұтып құрметтейтін екі ұғым болса, 
соның бірі – ұстаз. Ұстаз деген сөз 
қазақ баласы үшін қасиетті де қадірлі 
болған. «Ұстаздан тәрбие алған» 
немесе «Ұстаз алдын көрген» деген 
сөздер құлаққа «Ана тәрбиесін алған» 
деген сөздермен ұштасып жатады. 
Білім күніне орай Панфилов аудандық 
кітапханасы ұзақ жылғы абыройлы 
еңбегі лайықты бағаланып, құрметті 
атақтарға ие болған, КСРО Білім беру 
ісінің озаты, Қазақстан Білім беру ісінің 
үздігі, Әдіскер – мұғалім, Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, «Ыбырай 
Алтынсарин» атындағы төсбелгінің, 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 
20 жыл» медалінің иегері, Еңбекшіқазақ, 

сұрақтарына көрермендер толықтай 
жауаптарын алып, қанағаттанып 
отырды. 

Мың ғасыр өтсе де ұстаз деген 
ұғым өлген жоқ өлмейді де. Өйткені 
қай дәуір болмасын, кез келген қоғам 
ұстаздың шапағатына зәру. Өмірдің өзі 
де ұстаз. Бірақ осынау «ұстаз» сөзінің 
астарында мыңдаған білім мен ғылым, 
махаббат пен мейірім жатқанын байқай 
бермейміз. «Ұстаздан шәкірт озар» 
дейміз. Жөн сөз. Алайда шәкірт ұстазға 
рухани тағзым еткенде ғана оздым дей 
алады. Бұл біз ойлағандай білім, не 
мансап бәйгесі емес, одан да биік дүние. 
Өмірде әркімнің өз жолы бар, алайда 
оны дара ету әркімнің өз қолында.

 Ескендір Зұлқарнайын: «Даңқ пен 
абыройға кенелуімде мен бір адамға 
қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель», 
– десе, Абылайхан Төле биді, Шәкәрім 
ұлы ақын Абайды ұстазым деп, шексіз 
құрметтеген екен. Біз де Сізді құрметтеп, 
зор денсаулық, отбасыңызға амандық, 
береке, бірлік тілейміз!

Кенже ИЛИМАХУНОВА

 Ұстаз – ұлы есім

Қарасай аудандарының Құрметті 
азаматы, қадірлі қажы, бүгінгі таңда 
ауданымызды басқарып отырған Талғат 
Әбенұлының аяулы анасы  Ақылия 
Бекбайқызымен «Ұстаз – ұлы есім» 
атты онлайн кездесу ұйымдастырды. 
Кездесуді ұйымдастырудағы 
мақсатымыз: «әркімнің өз дара жолы 
бар» екенін, оны кәсіби шеберлікті 
шыңдауда ойы мен сөзі бір жерден 
шығып және ісінен айқын көрініп 
тұратынын, өзі үшін емес өзгелер үшін, 
жас ұрпаққа және әріптестеріне, еліне, 
ұлтына берер пайдасы туралы дәріптеу. 

 Кездесу барысында аяулы жар, 
ардақты ана, асыл әже, зейнеткер ұстаз  
ретінде Ақылия апамыздан көптеген 
құнды деректер мен мағлұматтар алдық. 
Ақылия апамыздың білім жолын біздің 
Панфилов педагогикалық училищесінен 
бастағанын естіп бір марқайып қалдық. 
Тікелей эфир барысында қойылған 
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Жаркент өңірінен шыққан батырларымыздың өмірін, ерлік 
жолдарын зерделеп, тарихи фактілерді салыстырып 
шығып, хронологиялық бір ізділікті сақтай отырып 

барып жазуға түсірдім. Олардың батырлық жасаған кезеңдерін, 
шайқасқа қатысқан жерлерді анықтап көрсетуге, ерліктерін тарихи 
тұрғыдан бағалауға ұмтылдық. Жетісу өңіріндегі көркемдігімен көзге 
түсетін Жаркент аймағы өзінің географиялық орналасуымен, өзгеше 
климатымен ерекшелінетін, тоғыз жолдың торабындағы топырағында 
Жібек жолының сорабы қалған, ежелден-ақ тарихи оқиғалардың 
шиеленіскен ортасында жатқан, көптеген аласапыран кездерді 
үстінен өткерген жер. Жетісу өлкесіне қатысты тарихи мәліметтер 
туралы айтар болсақ, тарихшы, ғалым Байұзақ Қожабекұлы Албани 
үйсіндер заманынан басталатын, қазақ тарихындағы Жетісу жеріндегі 
күллі түркі жұртына аты танымал елтұтқасы болған, елдің жұртын 
кеңейткен, сырттан келген жауды талқандап, тәубесіне келтірген 
батырларды санамалай келіп, «Жетісу қазақтары Ресеймен шекаралас 
болмаған соң, әрі жиі қатынас жасамағандықтан 18-19 ғасырлардағы 
батырлар орыс жылнамаларында сирек ұшырасады» дей келе, «...
керісінше, Жетісу батырлары туралы дерек Орта Азия мен Қытай 
жазбаларында сақталған. Бұл еңбектер әлі толық зерттеле қойған жоқ» 
(Б.Қ.Албани. Тарихи таным. Алматы 1994 ж. 301-бет.) деп тоқталады. 
Олай болатын болса Суан елінің батырлары жайлы жазылған Қытай 
мен Орта Азия архивтерінің қорларына қол жетпей тұрғандықтан, осы 
тұжырымдарға табан тірей отырып халқымыздың ойына орнығып, 
жадысына жазылып қалған шежіре деректерге сүйеніп суаннан 
шыққан батырларымыз жайлы мағлұматтарды артағы ұрпақтарына 
жазып кетуімізге тура келеді. Негізгі табан тірер тұғырымыз архивтік 
және шежіре деректер.

Осы орайда Камал Әбдірахманның «Қаракерей Қабанбай 
қайда туып, қайда жерленген?» мақаласындағы академик Манаш 
Қозыбаевтың «Негізінде әрбір тарихи оқиға, тарихи факті, тарихи 
тұлға үш деректер арқылы мойындалады. Тарихи шындық ретінде 
қабылданады. Ол бірінші – халықтың мойындауы, екінші – тарихи 
дәлелдердің сәйкестігі, үшінші – мемлекет тұрғысында мойындалуы» 
деген тұжырымы жазатын нысанның тарихын жете зерттеп, анық-
қанығын біліп барып қана қалам тарту керек деген ойға жетелейді. 

Тегіне тартқан теріс кетпейді. Қазақ халқының қалың 
бұқарасының арасынан ержүрек батырларының шығуының тарихи 
төркіні тым тереңде жатқандықтан, тегіне тартатындығы сөзсіз. Есте 
тұратын ежелгі замандағы сақтардың, ұлы иозылардың үйсіндердің, 
ғұндардың, түркілердің жаужүрек батырларының қазақ хандығы 
атанғанға дейін-ақ осы өлкенің жерін, елді жат көздердің сұғынан 
қорғауға барын салып қорғағанын тарихи оқиғалардың сарыны үзіп-
үзіп болса да жеткізеді. Қылышын белге байлаған, шоқпарын ұстап 
сайлаған, қалқанын іліп қарына, найзасын сүйреп жанына, кесіктей 
жалды ат мінген, құйрықпен жалын шарт түйген сарбаздарының 
ұзын сонар тізбегінің бел ортасында, тәлейіне тағдыр солай жазған 
ылғый шекара болып қалатын жерді қоныстанатын қазіргі айтылып 
жүргендей «жердің шетінде, жаудың өтінде тұратын», ат үстінде 
ұйықтап, бел шешпей жаумен белдескен Суан тайпасының батырлары 
тұр. Алғашқыда ел-жұрт арқа сүйеген батырлар жайлы жазу туралы 
ой, біздің шыққан түп негізіміз, табан тірейтін тұғырымыз болып келетін 
ежелгі тайпалардың Жетісу өңірін қоныстануының тарихына апарады. 
Ариаднаның арқауы сияқты сабақтасып, үзілмей келе жатқан желінің 
ұшы көне заманға жетелейді. Қазақстанның орта ғасырлардағы және жаңа 
дәуірдегі оқиғаларына, сол кездердегі құбылыстарды анықтап жазып 
шығу үшін қазақ халқының бастау алар тарихына тоқталмау әбестік 
болар еді, себебі ұрпақ сабақтастығы деген киелі ұғымды ескермеуге 
тағы болмайды. Сондықтан да әлқиссаны үйсіндерден бастадым. Қазақ 
халқының негізін құрауға ұйтқы болған, көптеген ру, ұлыстардың басын 
біріктірген, б.з.д. ІІІ ғасырдағы үйсіндер мен ХV ғасырдың ортасында 
құрылған Қазақ хандығының құрамындағы үйсіндердің арасында 
генетикалық жағынан жалғасу бар екендігі қазір дәлелденіп отыр. Яғни, 
осы фактының өзі-ақ үйсін мемлекетінен кейін осы ұланғайыр сары 
далада құрылған тайпалық бірлестіктердің, одақтардың, мемлекеттердің 
құрамындағы көшпелі елдердің руларының Жетісу аймағынан кіндік үзіп 
ұзап кетпей, арқандалған аттай айналып шықпай бірде қосылып, бірде 
ыдырап жүргендігінен көрініс береді, әрі «неліктен» солай деген үлкен 
ойға жетелейді. Сондықтан да осы ата жұртымызды, ата-түп мекеніміздің 
иелері үйсіндердің, ғұндардың, көктемір құрсанған түркілердің, ішінара 
алып империя құрған Шыңғысханның, Моғолстанның және киіз 
туырлықты Қазақ хандығының тарихына қысқаша шолу жасауымның 
өзіндік себебі осы. 

ҰЛЫ ДАЛАНЫ ЖАЙЛАҒАН ҮЙСІНДЕР
Тарих сахнасына шығып, өркениетке тән мемлекеттік деңгейге 

көтерілген үйсіндер туралы деректер біздің заманымызға дейінгі ІV-III 
ғасырларда қытайдың «Жылнама», «Ханнама» сияқты артына құнды 
еңбектер қалдырған Хань әулетінің тарихын түзуші Сыма-Сянның, 
тарихшы Бань Гудің жазбаларында беріледі. Олай болатын себебі дәл 
осы кезеңде құралған үйсін тайпалары мемлекеттік құрылымға аяқ 
басқан болатын. Қытай деректерінде Байқалдан басталып, Енисей 
өзенінің бойынан батыста Еділге дейін және Орта Азияны түгелдей 
белдеулей алып жатқан түркі халықтары туралы жан-жақты көптеген 
мәліметтердің қытай сарай билеушілеріне берілуінің де өзіндік 
саяси себебі бар екендігі белгілі. Ұлы Қытай қорғанының солтүстік 
батысынан Еуропаның орта жазығына дейін даланы жайлап жатқан 
үлкенді-кішілі түркі тілдес көшпелі тайпалардың арасында, ұзынынан 
ұзақ етіп салған қорғанынан шықпай, бұғып жатқан қытайлар үшін 
деміл-деміл қауіп төндіріп тұратын жауынгер тайпалар баршылық 
болатын. Үйсіндердің ол кездегі алғашқы қоныстары ғұндардың 
батысындағы Дунхуан мен Чилан (Шүлен) тауының аралығындағы 
аймақты мекендеген ел болған делінеді. Шүлен – сөзі қазақ тілінде 
жиі пайдаланылатын, әрі көп кездесетін сөз. «Шүленсу», «шүлен 
тарату», «шүленси қалу» сияқты сөз тіркестері үйсіндерге тән болса 
онда олардың ұрпағы бүгінгі қазақтарда олардан алысқа ұзай кеткен 
жоқ. Себебі, «шүлен» сөзі бұл жерде басшы, күнби, патша, яғни, 
ешкімге тәуелді емес, «шалқақ отырған отырған құдыретті жан» 
деген ұғымды меңзейді. Жоғарыдағы келтірілген деректерге сүйенсек 
үйсіндердің билеушісі Шүлен тауының баурайын мекендеген болып 
шығады. Үйсіндердің үкіметтік басқару сатысында және «Оңқа» 
ұғымы бар ол бас билеуші Күнбиден төменгі баспалдақта тұрған оңқа 
би. «Оңқа» – қой асығының оң жағынан алынған деген сөз және асық 
ойынында «оңқа түсті» деген ұғымда бар. Ол істің сәтті біткендігінің 
белгісін білдіреді. «Оңқа шоңқасынан түсті» деген сөз тіркесі бар. 
Жүріп келе жатқан адамның алдына қарай сүрініп барып құлап, аунап 
түсуі. Бұл тіркес бастапқыда Оңқа бидің бастаған ісінің сәтсіздігін, 
нәтижесіздігін білдірсе керекті. Бірте-бірте Оңқа би лауазымдықтан 
шығып қалғаннан соң, бұл сөз тек асық ойынында ғана сақталып 
қалған. Демек, күнбидің оң жағынан орын алып, оң қолы болып 
саналатын, нақты бір шешімге келер кезде негізгі кесімді айтатын би 
дегенге саятын қазақтың байырғы сөзі. Бұл мысал қазақ халқының 
түп негізі үйсіндер екендігін көрсететін ғасырдан ғасырға үзілмей 
беріліп келе жатқан тіл сабақтастығының бір ғана көрінісін беріп тұр.

Әскери-демократиялық басқарудың жоғары шегіне жеткен 

үйсіндердің солтүстігіндегі Мөденің билігіндегі ғұндар б.з.д. 177-
176-шы жылдары және оның тағына отырған мұрагері Лаушан 
тәңірқұты ұлы иозылар жеріне шабуыл жасап елін ойрандап, олардың 
ханын өлтіргеннен соң жеңілген ұлы иозылар Іле алқабына ауып 
келеді. Олар өз кезегінде осы жерлерді мекендеп отырған бірақ, 
ішкі алауыздықтан ыдырау алдында тұрған көптеген тайпалардан 
құралған сақ тайпаларына шабуыл жасап сақтардың патшасын 
оңтүстікке қарай қуып, қашуға мәжбүр етеді. Ал, үйсіндердің күнбиі 
Елжау ғұндардың тәңірқұтының қолдауына сүйеніп Іле алқабы 
мен желекті Жетісуды қоныстанып отырған ұлы иозыларға қалың 
әскерімен шабуыл жасайды да оларды талқандап, жайлап отырған 
жылы орнынан қозғап, билеушілерін жанындағы жақындарымен 
оңтүстікке қарай ығыстырып жібереді. Тұрмыс-тіршілігі, тілдері, 
шаруашылығы ұқсас шыққан тегі бір тайпалар бірін-бірі бүтіндей 
жойып жібермеген. Сақтар мен үйсіндерден жеңіліс тапқан ұлы 
иозылардың қарсылық көрсетпеген көшіп кетпеген адамдары 
өз қоныстарында қалып, билеушілер ретінде кеңістікке шыққан 
үстемдігін мойындап, бірте-бірте өз тайпаларының атауын жоғалтып 
үйсінденіп кеткен (Н.Мыңжан. Алматы. Жалын баспасы. 1994 ж. 
66-67 беттер). Ұлы иозылар өмір сүру тәсілі мен мәдениеті, ұғым-
нанымдары, шаруашылықты жүргізуімен мал өсіруі оның ішінде 
жылқы, қой, сиыр, түйе түліктері басым болғанғандығына қарап 
осы жағынан қазақ халқына етене жуық түркі тайпасы деп санауға 
болады. Н.Мынжанның Хань тарихы жазбаларынан келтіріп отырған 
мысалдарының ішінде ұлы иозылардың осы далада өсірген тегене 
құйрық қойларының дақпырты төңірегіндегі төрт құбыладағы елге 
жеткен. Қазақтың еділбай тұқымы мен тегене құйрық қойларының, 
сойса батпандап ет беретін сиырларының, көшкенде қомдап жүк 
артса жолында түк қалмайтын түйе тұқымының сұрыптарының әлі 
күнге дейін сол ұлы иозылар заманынан үзілмей келе жатқандығы 
осы елдердің тұрмысына көшпелі мал шаруашылығының етене 
енгендігін байқатады.

Сонымен үйсіндер б.з.д. 2-ші ғасырда Балқаш көлінің екі жағынан 
Сырдария өзені алқабының орта ағысына дейінгі аралықты және Тянь-
Шань тауларының шығысында жатқан қазіргі Құлжа, Үрімжі (қазақша 
Өрімші) сияқты шүйгінді ұланғайыр жерлерді бағындырып билік 
жүргізген қуатты ел. Үйсіндердің кемеліне келіп толысқан қуатты, әрі 
мал-жанға бай адамдары ауқатты тұратын мықты мемлекет екендігін 
көршілері де мойындаған. Хань династиясы билеушілерінің олардың 
ел шетіндегі және ішкі қалаларына, қоныстарына барлау жүргізу 
үшін жиі-жиі адамдар жіберіп мәліметтер жинатып, үйсін Күнбиінің 
жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатындағы әрекеттерін 
бақылап, әрбір іске ерекше көңіл аударып отырғандығынан көрінеді. 
Хань әулеті мемлекеттің сыртқы жауларынан әсіресе, солтүстігіндегі 
аса айбарлы, жауынгер ғұн билеушілерінен қатты сескенетіндіктен 
алысты көздеп жасаған саясатының бірі одақтас іздеу болды. 
Қытайдың солтүстігі мен солтүстік батысын жағалай түркі тайпалары 
өмір сүргенмен де жылдан-жылға жан саны артып, мал басы 
көбейіп жер-судан, жайылымнан таршылық көре бастағандықтан 
олардың арасында да жер үшін талас туындап жататын. Кейде бұл 
тайпалар ішінара бас араздықтарын тоқтатып, өзара келісімге келіп, 
біртіндеп жылжып көшпелілердің жеріне оңтүстіктен сұғына еніп 
келе жатқан өздерінің ортақ жаулары деп санайтын қытай жеріне 
шабуылдап, қалаларына басып кіріп, мал-мүлкін тонап кетіп 
отыратын. Ішкі талас-тартыстан мойын бұра алмай қалатын Хань 
билігі көшпелілерге тойтарыс беруге мүмкіндігі болмай, ал кей 
уақыттарда тойтарыс беруге шашырап жатқан әскерлерін жинауға, 
ұрысқа түсуге дайындықсыз болып шамасы да келмей қалатын. 
Қытайлардың осындай қысталаң шақта, көшпелі түркі тайпаларымен 
жанталаса күресу кезінде уақытша болса да көмекке келетін, одақтас 
әрі шабуылға шыққан жағдайда бірлесе қыймылдайтын серіктес 
іздеуінен туындаған шараның бірі – түркі тілдес болса да үйсіндермен 
бейбіт қарым-қатынас жасауға ұмтылуы еді. Сондықтан да қытайлар 
алдын-ала әртүрлі себептерді ойлап тауып, үйсіндердің Күнбиінің 
сарайына ішкертіннен тарту-таралғысын, сый-сияпатын көтеріп, 
адамдардың көз жауын алатын тең-тең жібегін артып пұлға бай 
қытай керуендері жиі келетін. Керуенмен бірге олардың арасында 
жасырын жұмыс жүргізетін ондаған кіре айдаушы, саудагер, күтуші, 
мал айдаушы, қызметші болып аталған қытайдың жансыздары 
қарапайым халық арасына кіріп кетіп, әркімнен суыртпақтап сыр 
тартып, әр тараптан мәлімет жинастырып, сарайына қайта оралған 
соң көрген-білгендерін жазбаға түсіріп, қытайдың арнайы мекемесіне 
жан-жақты есеп тапсыратын. Біздің заманымызға дейінге 138-ші 
жылы Қытайдың сарай елшісі Чжан-цянь Хань әулеті билеушілерінің 
арнайы тапсырмасымен үйсін Күнбиіне келіп сыртқы жауларға бірігіп 
қарсы күрес жүргізу жайын шешіп кеткендендігі әрі олрды өз елімен 
танысуға шақырып кеткен. Чжан-цянь осы келісінде үйсіндердің 
жер-суы, мал-жандарының есебін алып, табиғаты жайлы, тұрмыс-

салты мен көршілері туралы көп маңызды мәлімет жазып Хань 
сарайына тапсырған. Үйсіндер сол кезде қалыптасқан мемлекеттік 
басқару құрылымы бар шығыста жатқан Баркөлден тартып, 
солтүстігіндегі иелігі Балқаш көлінен асып, оңтүстігінде Шығыс 
Түркістанның отырықшы халқымен, батысында Шу, Талас өзендері 
мен Сырдарияның орта ағысындағы Қаңлылардың иелігіне дейін 
пәрмені жеткен, шұрайлы Ферғана өлкесіне билігін жүргізіп тұрған 
зор ұлыс болған. Солтүстігінде Көкше теңізден әрі асып жығылатын 
аумақты да өз қарауында ұстап нық орныққан, осындай тегеурінді 
мемлекетпен одақ құру қытайлардың бүркемелі саясатының астарлы 
жолының бірі еді. Сондықтан да, мемлекеттігіне қауып төндіретін 
сыртқы жаулармен соғысты әскери қуаты мықты үйсіндерге сүйеніп 
жүргізу үшін түрлі амал-айланы қолданып оларды ғұндарға қарсы 
ұрысқа шығуға келісімін алуға тура келді. Ғұндарға қарсы ұрыстардың 
бірінде қытай әскерлері жеңіліп қалған соң патшаның қаһарына 
ұшырап түрмеде өлген атақты қытай ақыны, тарихшы Бань-Гу (б.з. 32 
жылы туылып 92 жылы өлген) «Хань патшалығы тарихы. Батыс өңір 
шежіресі» кітабында үйсіндер туралы өте құнды деректер қалдырған. 
Мұқият құжатқа түсірілген қытай тарихшысының көрсетуі бойынша 
жоғарыдағы келтірілген территорияны мекендеген үйсіндердің 120 
мыңдай отбасында, 630 мыңнан астам жан болған. Үйсіндер соғыс 
жағдайы туа қалған кезде бес қаруы бойында 188 мың жауынгерді 
атқа қондырып, майдан даласына шығара алған. Олардың батысында 
жатқан Қаңлы тайпасының шекарасына дейін 500 ли екендігінде 
көрсеткен (Алматы тарихы мен мәдениетінің жазба дерек көздері. (8-
20-шы ғасырдың басы.) Алматы. 2008 жыл. 21-ші бет.).

Тарихшы Бань-Гудің үйсіндер туралы жазып кеткен дерегін 138 
жылы елшілік сапармен келген елші Чжан-цянь да растайды. Бұл 
жаңа заманға дейінгі кездегі Ұлы дала жеріндегі тайпалар арасындағы 
бірден-бір халқының саны жағынан және атты әскерінің көптігімен 
жан-жағына айтарлықтай қауып төндіретін сесті ұлыстардың бірі 
еді. Халқының санына қарап-ақ көп ой түюге болады. Үйсіндер 
көшпелі ғана емес, тұрақты мекендейтін қалалар түзіп, (Суяб, 
Құлан, Ақтөбе, Сүмбе, Лепсі т.б.) қоныстар салып, бекіністер құрып, 
шеберханалар ашып, ол орындарда тұрмысқа қажетті заттарды, 
үй ішіне керекті ыдыс-аяқтарды, мал терілерін, жүнді өңдеп киіз 
үйге, үй ішілік тұтынуға малға пайдаланатын, ат арбаға қажетті 
саймандарды бекітуге керекті әбзелдерді, қол өнер бұйымдарын 
жасауды, ұрыс құралдарының түр-түрін соғып шығаруды қолға алған. 
Мен бұл зерттеу мақаламда б.з.д. 3-2 ғасырдағы үйсін мемлекетінің 
қол астына қараған барлық жерлердегі олардың қалдырған мәдени 
мұрасына толықтай тоқталғым келіп тұрғаным жоқ. Және де ол 
шағын мақаланың арқалайтын жүгі де емес. Тек Жаркент аймағын 
қоныстанған үйсіндердің төрт метр тереңдікте топырақ астында 
көміліп қалған баға жетпес жәдігерлеріне, олардың осы жердің иесі 
екендігін білдіретін мәдени мұрасына ғана тоқталмақпын.

Ежелгі үйсіндердің тікелей ұрпағы біз екендігімізді және 
олардың шырайлы да шалқар Жетісуды мекендегендігін, қоныстардан 
табылған күнделікті тұтынған бұйымдарын, тастан, қыштан жасалған 
тұрмыстық заттарын алға тарта отырып осы тарихи жәдігерлер арқылы 
нақтылай түсу. Үйсіндердің күнбиінің Шығу деп аталатын ордасы 
қазіргі Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының 
арасын шекара ретінде бөліп ағып жатқан, бастауыларын жолбарыс 
жонды Жоңғар тауының Тоқсанбай жотасының салаларымен мен 
Қоянды таудың сай-сала шатқалдарынан жиналған судан алатын 
арынды Қорғас өзенінің орта ағысының бойында орналасқан қазіргі 
Басқұншы ауылының орнында болған. Бұған, менің бала кезімнен 
естіп, 1995 жылдарға дейін туып-өскен жерім туралы жазылған тарихи 
материалдарды жинастырып, танысып, мұқият оқып шыққаннан 
кейін және Алмалы, Басғұншы өңірлерінен табылған үйсіндердің 
заманында пайдаланған жәдігерлерін жинай жүріп салыстыру 
барысында көзім жетті. Үйсін мемлекетінің таралып орналасу 
аймағының орасан жерді алып жатқандығын олардың қоныстары 
мен үйсіндердің жерлеу орындарына, яғни «үйсін обаларына» 
жүргізілген зерттеулерден-ақ байқауға болады. Жетісудың шығысы 
мен батысындағы, оның ішінде Алматы облысының территориясында 
жатқан Есік қаласының маңындағы обалар, Боралдай қорғандары, 
Бесшатыр қорымы, Кеген, Талғар, Талас үйсін обалары бар, бұлар 
біздің баға жетпес құндылықтарымыз. Санамалай кетсек оның ішінде 
облыстағы тарихи және мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілмеген, 
әлі картаға түспеген, Жаркент аймағындағы Басғұншы ауылдық 
округіне қарасты Көкжазықтағы 50-ге жуық үйсін обалары. Оңтүстік 
Қазақстандағы, Ташкент маңына дейінгі тізбектеле, белдеуленіп 
жатқан үйсін обаларында сол тайпаның көсемдері, айтулы адамдары 
жерленген. Басқа аймақтардағы сияқты Басғұншы, Алмалыдағы 
үйсін обалары да қорымдастырылып су бойынан биіктеу, көтеріңкі 
қыраттарда жатқандығы назар аударады. Бұл жер жағдайы мен өзен-
көлдің суларының қозғалысын, ауа райының өзгерісін күнілгері 
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білетін көшпелі салт-тұрмысқа бейімделген 
тайпалардың жақсы білетін іс-әрекеті. 

Үйсіндердің жерлеу ғұрпында да ерекшеліктері 
бар екендігі археологиялық қазба жұмыстарында 
белгілі болып отыр. «Үйсіндер өлген адамды 
жерден шұңқырлап қазылған молаға, моланың 
солтүстік қабырғасынан ұңғылап қазылған лақатқа 
қоятын болған. Өлген адамды шалқасынан созып 
жатқызған, басын батысқа қаратқан. Оның бас 
жағына немесе жанына тамақ құйылған ыдыстар, 
оның өзінің тұтынып жүрген заттары, қарулары, 
сәндік және әшекей заттары қойылатын болды». 
(Қазақ ССР тарихы. Алматы 1980 ж. 323-бет). 
Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңында Кеген 
ауданындағы Жалаулы ауылының жанындағы бұлақ 
бойынан мектеп оқушылары б.з.д. 6-5-ші ғасырларға 
жататын сақ, үйсін дәуірінің алтыннан жасалған 
әртүрлі бұйымдары жасырылған көмбе тауып алған 
еді. Киізге орап жасырылған қазынаның ішінде 
сонау сақ, үйсін заманынан бері атадан балаға мирас 
болып жинап, сақтауға қалдырылып келе жатқан сол 
заманның шеберлері соққан «аңдар стиліндегі» аса 
нәзіктікпен жасалған зергерлік әшекей бұйымдар, 
жапсырмалар, алтын бұғылар, пектораль (мойынға 
тағатын әшекей), белдік жапсырмалары, үйсіндердің 
киімдеріне қадайтын таутекені бүріп жатқан қабылан 
бейнесі бар алтын жапсырма, т.б. көне алтыннан 
жасалған дүниелер көптеп табылып еді. «Жалаулы 
көмбесі» деген атпен белгілі болған, археологтарды 
бір сілкіндірген жаңалық кезінде жұрттың бәрін 
алтын іздегіш етіп жіберді. Алтын іздегіштердің де 
біраз ғылыми жайттың ашылуына пайдасы тиді. Сол 
кезде Қазақстан тарихындағы тайға таңба басқандай 
етіп жазылған зерттеу жұмыстарының шындығына 
өз көзім жетті. Әрине мен ғалымдарымыздың 
мұндай тұжырымдарды көптеген жылдар бойы 
археологиялық қазба жұмыстарына түпкілікті 
зерттеу жүргізіп барып жасалынған байлам 
екендігіне күмәнім жоқ. Жоғарыдағы үйсіндердің 
жерлеу ғұрпының дәл тарихта сыйпатталғанындай 
екендігін археологиялық қазба жұмыстарынсыз да 
табиғаттың құбылысының өзі-ақ көз алдыма әкелді. 
Әдеттегіндей түскі үзіліске барып келіп кабинетте 
жұмыста отырғанымда телефон шырылдап кетті. 
Сөйлескен адам Кеген ауылынан солтүстікке қарай 
екі-үш шақырымдай жерден су орып тастаған 
жардағы кеуектен адамның сүйектерін көргенін, 
жанында құмыра жатқанын хабарлады. Қажет 
болған жағдайда ертіп апарып ол жерді көрсететінін 
айтты. Аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі 
әрі тарихшы болғандықтан маған айтылатын 
мұндай оқиғалар бұрын да кездесіп тұратын. 
Жаңағы көне дүниелерге жанашыр бауырымызды 
машинаға салып алып демде жетіп келдік. Кеген-
Қарқара тас жолының шығысы мен батысында, 
солтүстіктен оңтүстікке қарай тізбектеле орналасқан 
археологиялық картаға түскен, тізімге енгізілген 
үлкенді-кішілі үйсін обалары бар болатын. Алдында 
ғана қатты нөсер жаңбыр жауып, сел жүріп өткен 
еді. Жиі жауатын нөсерден сел жүре-жүре жердің 
жұмсақ қабатының топырағын шайып, шамамен 
жеті-сегіз метрге тереңдікке дейін ойып, жар 
етіп тастапты. Бастапқыда ені екі-үш метрлік 
арық болғанмен, селдің қарқынымен кеңейе келе 
жардың екі жағының арасы оншақты метрге 
жетіп, терең жыраға айналыпты. Мал жайып осы 
төңіректе жүрген адамдар қарсыдағы бет жағынан 
сай тереңдеген сайын опырылып құлап жатқан 
жардың кемерінен ойық көріпті. Біз жардың үстінгі 
жағынан келіп қарағанымызда үнірейген кабір 
жатқан жер астыңғы жағымызда төрт метрден астам 
тереңдікте болды. Астыңғы жағы құлама, сырғыма 
топырақ екен. Алтын іздегіштер қалай ебін келтіріп 
түскені белгісіз кабірдің аузын адамның кеудесі 
сыятындай етіп кеңейтіп тастапты. Қасымдағы 
екі-үш азаматпен біраз жер жүріп барып жыра 
ішімен кабірдің тұсына келіп күрекпен әупірімдеп 
тепкішек салып жатып жерленген адамның мәйтін 
көруіме мүмкіндік туды. Өлген адамның басын 
батысқа қаратып жатқызыпты. Үйсін жерлеу 
ғұрпына сай айтылғандай солтүстік қабырғаға қарай 
тіреліңкіреп жатыр. Айналасында қаншалықты 
екенін ұмыттым біраз шағылған құмыралар жатты. 
Оң қол жағындағы құмыраның сынықтарын жинап 
түстім. Тегінде құмыралар сау тұрған болуы керек. 
«Алтын іздегіштер» мәйіттен қорқып, қолдарын ары 
жүгіртпей, таяқпен ұрып шағып көріп, бос болған соң 
алмай кеткен. Мүмкін құмыралар да сол кездегі салт 
бойынша тамақтар құйылып сақталды ма белгісіз 
болып қалды. Олар да, мен де мәйіттің төңірегінде 
жерлеу еденінде не бар екенін білмей кеттік. 
Қабірден шыққан құмыралардың сынықтарын 
жинап Кеген ауылындағы О.Жандосов атындағы 
музейге тапсырдым. Қазақстан территориясындағы 
үйсіндер қоныстанған жерлердің барлығында да осы 
мәйіттерді жерлеу ғұрыптарының біртектілігінің 
сақталғандығы олардың қауымдасып, әрдайым бір-
бірімен тығыз қарым-қатынаста өмір сүргендігін 
айғақтайды. Солтүстік Қырғызстаннан да үйсін 
зиратын қазғанда шыққан заттар олардың таралып 
орналасуының сферасын көрсетеді. Қытай жерінде 
үйсін қоныстарына қазба жұмыстары біршама 
жақсы жүргізіліп, олардан табылған жәдігерлер 
туралы зерттеу еңбектері жарыққа шығарылып, 
ол зерттеулерде жалпы үйсін мемлекеті жөніндегі 
тарихи көптеген құнды деректер молынан берілген. 
Жергілікті жерлерден әркезеңдерде табылған 
ежелгі замандағы тастан, қыштан жасалған әртүрлі 
жәдігерлерді Басқұншы ауылының тұрғындарының 
үйлерінің ауласынан, жер қазу жұмыстары 
жүргізілген орындардан, бақша ішінен, арық қазу 
жұмыстары жүргізілгенде табылған заттарды 
жинастырдым. Жиналған жәдігерлердің жасалған 
дәуірлерін анықтауда атақты археологтар, академик 
Ә.Марғұлан мен К.Байпақовтың археологиялық 
еңбектеріндегі қазба жұмыстары кезіндегі табылған 
жәдігерлердің суреттері мен олар туралы жазылған 

сыйпаттамаларға сүйене отырып және әртүрлі 
келтірілген деректермен салыстырып, белгілі бір 
қорытынды жасауыма әкелді. 

Академик Ә.Марғұланның зерттеген 
Орталық Қазақстандағы б.з.д. 9-8 ғ.ғ. жататын 
қола дәуіріндегі Беғазы-Дәндібай мәдениетімен 
тұстас кезеңде өмір сүрген үйсіндердің де өз 
қоныстарына жақын тау шатқалдарынан кен көзін 
тауып, өндіргендігі белгілі болып отыр. Мұның 
мысалы кенді қарапайым пештерде қорытуға 
дайындау технологиясы кезінде өз қолдарымен 
жасаған ұнтақтауға пайдаланған құралдары, 
тас келі мен жұмыр сапты тас келсаптардың 
жасалу жолдарының бір екендігі соны көрсетіп 
тұр. Басғұншы ауылының батысындағы қырат 
үстіндегі ежелгі үйсіндер тұрағынан табылған 
қола дәуіріндегі осы тарихи жәдігерлердің жасалу, 
пайдалану заманына қарап отырып үйсіндер Жетісу 
өңіріне шығыстан көшіп келген деген деректерге 
күмәндана қараймын. Б.з.д. 9-8-ші ғасырлардағы 
қола дәуірінің ескерткіштері табылған болса, 
оны жасағандар осы жердің иелері, қоныстардың 
мекендеушілері үйсіндер болса, онда шығыстан 
6-5-ші ғасырларда Еренқабырғаның арғы жағынан 
келді деген үйсіндер ғұндар мен қытайлардан 
т.б. қысым түсірген сыртқы күштерден ығысып 
көшіп келген үйсіндердің тайпаластары ғана 
болуы керек. Сарыарқадағы Беғазы-Дәндібай 
мәдениетіне жататын қоныстарға жүргізілген 
қазба жүмыстарында табылған тас келі мен 
тас келсаптың, дән үккіштің, т.б. жәдігерлердің 
Басғұншыдан табылған үйсіндердің қолданған 
келі келсаптарын, Жалаулы көмбесінің арасындағы 
алтыннан жасалған сақ, үйсін әшекей бұйымдарының 
жасалу үлгісінің біртектілігі оларға салынған ою-
өрнектердегі ұқсастықтарды салыстырып, тарихи 
жәдігерлердің бір қалыптан шыққандығына көзім 
жетті. Әшекей бұйымдарды соққан зергерлері ортақ 
«аңдық стильді» ұстанғандығына қарап-ақ сақтар 
мен үйсіндердің туыстас тайпалар екендігіне және 
Солтүстіктегі Ертіс пен оңтүстіктің Сырдариясының 
аралығын тұтастай алып жайлап жатқан туыстас 
тайпа екендігіне көз жеткізуге болады.

Қытай деректерінде жазылып қалынған 
үйсіндердің тарих сахнасына шыққан кезіндегі 

оқиғаларға ғана баса назар аударып үйсіндер 
шығыстан ауып келді деген жорамалмен жүрміз. 
Үйсіндер туралы жазғанда адам саны көп, әскері 
өте мықты, жан саны көп әрі мал-мүлікке бай 
екендігі айтылады. Бұндай мемлекет құрып, 
басқару жүйесін қалыптастырып, өзімен өзгелерді 
санасатындай дәрежеге жету үшін кемінде жүз 
жылдан астам уақыт керек. Ежелгі авторлар 
аяқтары тиген жердегі тайпалар туралы өз 
түсінгендерінше жазып, жер-суға, т.б. орындарды 
бұрмалап өз тілінде атаулар беріп кетіп отырған. Ал, 
шындығында сақ, үйсін, ұлы иозылар ұлы даланы 
жайлаған бір елдің таралып орналасқан ұрпақтары 
секілді. Қытайдың «Тарихи жазбаларында» 
мынандай жолдар кездеседі. «Үйсіндер ол кезде ұлы 
иозылармен аралас отырған шағын ел еді» делінеді 
(Н.Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы. 
1993 ж. 65-ші бет). Түбі бір тектен шыққаннан соң 
араласып отыр емес пе. Атасы басқа болса көрші 
отырған еді дер еді. Уақыт өте келе халық саны 
көбейіп, ел арасында әртүрлі мәселелер туындап, 
дау-дамай,талас-тартыстардың шығуы тарихи 
заңдылық. Көптеген шиеленісті оқиғалардың 
шарықтау шегі (кульминациясы) тақ таласы. 
Таққа отырып хандыққа ие болған адам бірінші 
өзінің бақталасының туыстары мен жақындарын, 
жақтастарын елден кетіруге күш салады. 
Ұлы даладағы осы тартыста ұлы иозылардың 
сақтарды, ал оларды өз кезегіндегі тартыста 
мықты шығып үйсіндердің билік басына келіп елді 
бағындыруы қалыпты жағдай. Жеңілген ханның 
өз жақтастарымен қоса біраз артынан ерген елді 
алып иелікті тастап шығуы басқа өлкедегі әлсіздеу 
тайпалардың жеріне өтіп, оларды мойынсұндырып, 
тұрақтанып билеуші болып қалуыда ықтимал. 
Мұндай тарихи оқиғаның бірден бір мысалына 
билікке таласу барысында жауларынан, онда да 
өз тектестерінен жеңілген Ақсақ Темірдің ұрпағы 
Бабырдың 1525-ші жылдары түркі даласынан 
ығысып барып соғыспен Ауғанстанның астанасы 
Кабулды, одан әрі оңтүстікке жаққа жылжып 
Үндістан, Пәкстан сияқты жер көлемі орасан 
зор елдерін жаулап алып тарихта мәңгі қалған 
Ұлы Моғол империясын құрды. Бабырмен бірге 
оның аздаған ғана жақтастары кетті. Бағынышты 
халқының көбі ерген жоқ. 

Жетісу жеріндегі үйсін мемлекетінің тарихын 
қозғаған Қытай тарихшысының жазбаларындағы 
үйсіндердің 630 мыңнан астам халқы бар ең үлкен 
мемлекет деп мойындалатыны шындыққа жақын 
ұғым. Тарихшы ғалымдарымыз жазатындай 
үйсіндер осы жерді мекендеп отырған бұрынғы 
негізгі халықты (сақтарды, ұлы иозыларды) 
талқандап қуып жіберген жоқ, олар өз орындарында 

отырған күйінде шаруашылығын жүргізіп отыра 
берді. Қарапайым халыққа кім жылы көзбен 
қараса орнынан көшіп несі бар. «Арқада аяз 
қыспаса, арқар ауып несі бар» демеспе еді. Жеңіліс 
тапқандардың арасында жеңгендердің алдында 
айыбы барлар жан сақтап патшасына ерген біраз 
тобы ғана өзге жерге ауып кетті. Олар да үйсіндер. 
Күшейген үйсіндер айналасындағы тайпаларды 
бағындырып алған соң орталық кіндік мекені 
Жетісу болып қала бергенде өздері жан-жаққа 
таралып орналасқан. Бұл кезде Қытай деректері 
жазылмаған еді. Үйсіндер Жетісудың жерін ежелгі 
заманнан мекендеп келе жатқан автохтонды халық. 
Жоғарыдағы үш тайпалық бірлестік сақтар, ұлы 
иозылар бір ұланғайыр өлкенің перзенттері, сол 
негізгі үш тайпаның арасындағы таласта жоғары 
билікке үйсіндер күш алып шыққаннан кейін екеуі 
солардың құрамына сіңіп, үйсіндер елі, үйсін 
мемлекеті деген атаумен тарих сахнасына шығып, 
Қытай жазбаларына түсе бастады. 

Үйсін ордасының Шығу қаласының орналасқан 
орнын анықтау үшін де тарихи еңбектерге үніліп 
сараптама жүргіздім. Материалдармен танысу 
барысында қытай саяхатшыларының, елшілерінің 
жазбаларын мұқият қарап, олардың Үйсін 
күнбиінің орталығы Шығу ордасының Іле өзенінің 
оң жағасына орналасқан деген деректі тауып, 
мұқият, тереңірек үңілуіме алып келді. «Ғылым» 
баспасы шығарған Қазақ ССР тарихының көне 
дәуірден бүгінгіге дейін зерттеп жазылған кітапта 
Қытай саяхатшы-шежірешісі «Солтүстік жолмен 
жүріп отырып (Іледен) Қызыл Аңғарға (Чигу) кіріп, 
Усуннен өттік, Қанцзюй (князьдік) шекарасынан 
өтіп, Толған көлден (Ыстық көлден) шықтық». 
( Қазақ ССР тарихы. Алматы. 1980 ж. 1 том. 300 
бет). Қытай саяхатшысының жазбаларына сілтеме 
жасасақ Шығу қаласы қырғыз жеріндегі Ыстық 
көл маңында деген болжамға мүлдем сәйкес 
келмейді. Саяхатшы үйсіндердің Шығу қаласы Іле 
өзенінің оң жағында деп тайға таңба басқандай 
етіп жазады. Ал, Ыстық көл болса (бұрын Толы 
көл деп те атаған) Іле өзенінің ағысымен жүзіп келе 
жатқанда сол жағында қалады. Ежелгі үйсіндердің 
тарихына тоқталған зерттеуші ғалымдардың 
барлығы дерліктей «Шығу», «Чи-Гу» қаласы 
казіргі Қырғызстанның территориясында, онда да 
Ыстық көл маңында деп болжалдағанмен нақты 
бір қоныстың не болмаса ежелгі қалашықтың 
орынын көрсетіп, тап басып мынау деп айта 
алмайды. Сызылған картаға қарап мынау арада 
үйсін мемлекетінің орталығы болған деген жазбаға 
сенсеңізде, Қырғыздың Ыстық көлі маңын аралап 
не болмаса айналып шықсаңыз ол аймақтағы 
елдер егін салыпты, жүздеген мың жылқы, екі 
жүз мыңдай әскер ұстапты деген пікірлер желге 
ұшады. Тау арасын аралап келе жатқан адам 
үйсіндер қандай жерлерге суармалы егін еккенін, 
қалаларының қандай жерге орналасқанын біле 
алмай таң қалуы мүмкін.

Үйсіндердің патшалығының ордасын табу 
әрине абыройлы әрі маңызды жұмыс екендігі 
белгілі. Сондықтан да іздеу шаруасына бел шешіп 
кіріскен тарихшылардың бірі Шығу қаласы Кеген 
ауданындағы Құмтекейде, енді бірі Райымбек 
ауданындағы Байынқол өзені бойында жатыр 
деген мәлімет келтіреді. Мынау жер ежелгі қала 
орны деп қазба жұмыстары жүргізілмегендіктен, 
сонымен қатар ол жерлерден заттай деректердің, 
көне қолданыстағы жәдігерлердің кездеспеуі үйсін 
мемлекетінің орталығы нақ осы жерде болды деген 
ойдан аулақтатады. Қазба жұмыстары кезінде Есік 
қаласының кіре берісінен табылған «Алтын адам» 
обасына байланысты үйсіндердің Шығу қаласы 
осы төңіректе болған депте жорамал айтылды. 
Есік қаласындағы қазылған үйсін обасынан 
басқа жерлерде, оның төңірегінде тұрақтарға 
археологиялық қазба ісі жүргізілсе, қоныстар 
табылса онда айтуға тұрар еді, бірақ бұл тек болжам 
жүзінде ғана айтылып жүр. Жоғарыда аталған 
жерлерде әлі күнге дейін археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізілмеді әрі жергілікті жұрт көне 
үйсін дәуіріне жататын жәдігерлерді тауып алыпты 
деген дерек бірен-саран болмаса көп ұшыраспайды. 
Енді ғана, екі жылдың жүзі болды, тау бөктерінде 
жатқан Рахат ауылының жанынан табылған 
ежелгі қонысқа зерттеу жүргізіліп жатқанын 
баспасөз беттерінен оқыдық. Менің қолымдағы 
сақтаулы тұрған осы аймақтан табылған б.д.д. 3 
-2 ғасырлардағы үйсін дәуірінің ескерткіштеріне 
ден қойған археолог, тарих ғылымдарының 
докторы, академик (марқұм) К.М.Байпақов 
2016 жылы сәуір айының 6-сы күні қасына 
АҚШ-тың Техас штатындағы Тэнди археология 
иститутының тарих ғылымдарының докторлары, 
үш америкалық археологты – Стивен Гильвертті, 
профессор Стивен Ортизді, Том Дэвисті және 
өзінің институттағы ғылыми қызметкері, археолог, 
тарих ғылымдарының кандидаты Д.Воякинді ертіп 
Алмалыға жолығуға келді. Археология тарих 
ғылымының бір бөлімі екендігі даусыз. Тарих 
ғылымы өз қарауында екі нәрсеге сүйеніп жұмыс 
жасайтыны да белгілі. Олар жазба және заттай 
деректер. Өзінің ежелгі және ортағасырлардағы 
қалаларды зерттеген келелі еңбегімен есімі 
елге әрі дүниежүзіне танымал, атақты археолог 
К.Байпақов Басқұншы елді мекенінің маңайынан 
жер қазу жұмыстары жүргізілгенде, егістікке жер 
жыртуда топырақпен бірге көтеріліп табылған, 
тастан жасалған құралдарды, қыш бұйымдарды 
мұқият қарап шығып, бұл жәдігерлердің б.з.д. 3-2 
ғасырларағы осы жерді мекендеген үйсіндердің 
пайдаланған тұрмыстық заттары екендігін бізге 
және өзімен бірге келген ғалымдарға қуана көрсетіп, 
қандай бұйым не үшін пайдаланатындығын айтып 
берді. Археолог ағамыздың қуануының да жөні бар 
болатын. Себебі осы 2016 жылдың тамыз айында 
бұрынғы үйсін қонысының үстіне орта ғасырларда 

бой көтерген Ілебалық қалашығының орнына 
археологиялық қазба жұмысын жүргізу мүмкіндігі 
күтіп тұр еді. Археологтің сөзінің өзі үйсіндердің 
ордасы болған Шығу қаласының орны Басқұншы 
ауылының орналасқан жері екендігіне көзімізді 
жеткізгендігінің куәсі бола отырып, дәл осы мезетте 
қазақ археология ғылымы үшін тарихи маңызы зор 
мәселенің де шешімін жеткізіп тұрғанын естідік. 
Бұл жер қойнауында мыңдаған жылдар бойы 
сақталып, табылған жәдігерлер америкалық ғалым-
археологтардың да қызығушылығын тудырып, 
кейбір заттарды естелікке алғысы келгенмен қазақ 
халқы үшін баға жетпес құндылықтардың ешқайда 
шығарылмайтындығын сыпайылап жеткіздік. 

Көне қытай, шығыс елдерінің деректерінде 
келтірілетін қазақ жеріндегі аттары аталып, 
бірақ топырақ астында ғылымға жұмбақ болып 
қазылмай қалып жатқан қоныстар мен қалалар 
жүздеп саналады. Соның бірі Шығу қаласы. 
Үйсін патшалығы бір ғана Шығу қонысын 
салып қана қоймағаны белгілі. Жоңғар тауы 
бөктерінде Шығумен деңгейлес жатқан қоныстар 
баршылық. Қазба жұмыстары жүргізілмесе 
де үйсін тайпасының адамдары пайдаланған 
заттар Сарыбел, Еңбекші ауылдары мен Жаркент 
қаласынан да табылған. Егер орта ғасырларда 
Қытай жерінде жатқан Алмалық қаласы мен 
Ілебалық қалашығының арасында 8,9-дай қала 
болса онда ол мекендер бұрынғы үйсін жұртының 
орнына тұрғызылған деп санауымызға болады. 
Кездесу кезінде жанымда болып, жәдігерлерді 
тасымалдап көмек көрсетіп, бірге жүрген Алмалы 
ауылының азаматы Ермек те осы тарихи сәттің куәсі 
болды. Осы сапарында археологтар орта ғасырлық 
(9-14 ғ.ғ.) Моғолстан мемлекеті кезіндегі гүлденген 
қаланың бірі болған Ілебалық (Үшарал ауылының 
солтүстігінде жатыр) қаласының орынын көріп, 
келесі 2016 жылы жүргізілетін археологиялық 
қазба жұмыстарынының жоспарларымен де 
бөлісті. 2016-2018 жылдары Ілебалық қаласына 
жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарына 
ара-тұра мен де барып, аз күн жұмыстарына 
қатысып, табылған жәдігерлерді көріп кетіп 
жүрдім. 2015-2016 жылдары К.М.Байпақовпен 
телефон арқылы сөйлесіп, Басқұншы ауылының 
солтүстік батысындағы қырат үстіндегі Көкжазық 
аталатын жердегі елуге жуық үйсін обалары туралы 
айтқан едім. Хабарласа жүріп 2018 жылы академик 
К.Байпақов қырат үстіндегі үйсін обаларын 
көруге қасына арнайы мамандар алып келетіндігін 
хабарлады. Өкінішке қарай елімізге шетелден 
келетін ғалымдарды қарсы алудан қолы босамай 
қалғандығын жеткізді. Бірақ айтқан сөзінде тұрып, 
Басқұншыдағы үйсін обаларын келіп зерттеу үшін 
арнайы қызметкерін – институттың археология, 
этнология және музейология кафедрасының 
доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, археолог 
Д.Тәлеевті жіберді. Қазақстандағы көптеген ежелгі 
қалалардың қазба жұмыстарына қатысып, ғылыми 
жұмыс жүргізген тәжірибелі археологі 40-тан астам 
үйсін обаларын қарап шығып, қаланың орналасқан 
жерін және үйсін Күнбиінің резиденциясының 
орынын анықтап кетті. Осы сапарымызда Жаркент 
қаласынан күнбатысқа қарай 7-8 шақырым жердегі 
Алматы-Құлжа тас жолының солтүстігінде Түрген 
тоғайының арасында шашырай орналасқан кейбірі 
ауылшаруашылығы жұмыстарын жүргізу кезінде 
егіс алқабына айналдырылып, тегістелініп, бүлініп 
кеткен, кейбірі уақыт мүжіп аласарғаны болмаса 
бүтін жатқан қазақ археологтарының күрегі ғана 
емес, табаны да тимеген, зерттеушілеріміздің 
назарына ілікпей тұрған, ғылымға әлі жұмбақ 
жатқан үйсін обаларының жай-күйімен де 
таныстық. 

Жаркент өңірінде ежелгі үйсін мәдениетінің 
іздері көңіл қойып іздеген адамдарға көптеп 
кездеседі. Диқанқайрат ауылына бұрылатын тас 
жолдың бойында 50-60 жылдары көптеген биік 
үйсін обалары, белгісіз қорымдар болған. Кезінде 
осы жерлерді көмбе іздегендер астаң-кестеңін 
шығарып қазып кеткен. Жер астынан құмыралар, 
тастан жасалған құралдар шыққан. Бірақ бағалы 
зат іздегендер оған мән беріп назар салмаған. 
Осыларды жас кезінде көрген адамдар әлі де бар. 
Сол 60-шы жылдары көзімен көрген адамдардың 
айтуынша қазіргі Жерұйық (бұрынғы атауы – 
Нағарашы) ауылының солтүстігіндегі үлкен 
үйілген обалардың бірнешеуін әскерилер келіп 
жарылғыш зат қойып қопарып, қалған топырағын 
қолмен қазып, тазалап, астынан табылған заттарды 
машиналарға тиеп тасып алып кеткен. Оларға 
«не істеп жатырсыңдар?», «бұл қандай заттар?», 
«не алып кетіп барасыңдар?» деуге ешкімнің дәті 
бармаған. Жұмбақ нәрселер көп қой. 2018 жылдың 
шілде айының 8-9 күндері арнайы сапарлап жер-
су, тау-тасты аралап жүрген кезімізде Арқас 
тауының бөктерінде жатқан Сарыбел ауылының 
солтүстігіндегі Көлтекше аталатын беткейде 
тізбегімен жатқан үйсіндердің тоғыз обасын санап, 
белгілеп алдық. Көлтекшенің оңтүстігіндегі егіс 
алқабының ортасында аумақты жерді алып жатқан, 
жергілікті тұрғындар «Азантөбе» деп атап кеткен 
үйсін обасы қаншама заттай деректерді бауырына 
басып жатқаны белгісіз. Ауыл шаруашылығы 
жұмыстарын жүргізу үшін түзетіліп тастаған 
қаншама үйсін обалары жермен-жексен болып 
жатқаны бір құдайға ғана мәлім. Сол бөктердегі 
Сарыбелден батысқа қарай бүйірлес орналасқан 
Шежін ауылының солтүстік батысындағы 
төбелердің бауырында да онға жуық аумақты етіп 
үйілген үйсін обалары жатыр.

(Жалғасы келесі нөмірде)

Молот СОЛТАНАЕВ,
«Жаркент айнасы» газетінің 

Бас редакторы.
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Мектеп бітірісімен қайда барып, қандай 
мамандыққа түсуді шеше алмай, толғаныста 
жүрген күндердің бірінде анам мен әкем әрең 
келісімге келіп, Алматыға жүруге рұқсат 
берді.

Осыған байланысты мал сойылып, туған-
туыстарды жинап үлкендердің батасын алу рәсімі 
өткізілмекші. Мұндай қонақ шақыру кездерінде 
менің еншіме тиетіні - жасы сексеннен асқан Бидау 
әжені әкелу. Ол кісі біздің үйдің үлкен құдағиы. Әр 
жыл сайын қысқы  соғым басына шақыру кезінде 
де үнемі Бидау әжені мен алып келуге тиіспін. Үй 
арасы онша қашық болмағандықтан, қыста кішкене 
қолшанаға отырғызып, сүйретіп әкелу қиын емес. 
Бірақ, кейде әженің қырсықтығы ұстап, «шанаға 
отырмаймын, етегім қар болады,  арқалап апар» - 
деп отырып алады. 

Әжей ақкөңіл адам, оның түрлі-түрлі 
қызық қылықтарына байланысты ел арасында 
«Бидаушылама» деген мәтел боп кеткен. Себебі, 
ол кісі өз үйінде алдыға  табақтағы ет келісімен, 
жан-жағына қарамастан, қолды салып жіберіп, 
еттің арасын қолымен ығыстырып, бөле бастайды. 
Дастархан басында отырған өзінің балаларының 
(олардың бәрі үлкен-үлкен кісілер) атын атап, 
мынау - Ералыжанға, Нұрғалижанға, Нұржанжанға 
ал, мынау маған деп, бөліп-бөліп қояды. Дастархан 
басында отырғандар «Ау, келіндерге қайда?» десе, 
«олар осы балалардан қалғанды жесе де өлмейді» 
- дейді. 

Екінші бір тарап кеткен қылығы көрші - қолаң  
айыр, күрек сияқты шаруаға керекті бірдеңе 
сұрай қалса, «ол бізде бар, бірақ, өзіме керек, 
бере алмаймын» - дейді. Балалары анасының 
бұл қылықтарының дұрыс еместігін айтып, 
қанша ескертсе де қоймайды. Сондықтан, мұны 
білетіндер әженің айтқанына көңіл бөлмей, күліп 
қойып, үндемей, өздері білгенінше істерін жасай 
береді. Сол сияқты, әжем арқала дегенде мен де 
ренжімей, келіңіз деп, арқамды тосып, тізерлеп 
отыра қаламын. Сол-ақ екен, іші түлкінің терісімен 
астарланған үлкен, сүйретілген ішігін киіп алып, 
менің арқама жабыса қалады. Бидау әжем жұп-
жұқа, аппақ, жеп-жеңіл болғанмен, оның түлкі 
ішігі зілдей ауыр. Қабырғам қайысып келе жатып, 
секіріп-секіріп қойсам, әжем айқай салады. 
«Дұрыстап жүр, сүйектерімді сындырасың ба, 
байқасайшы» деп. 

Арқамда тыныш отырмай, Қазтайжан-ау «Ақ 
көгершініңді» айтшы дейді. Жауырыныма түскен 
салмақтан өкпемнің алқынып келе жатқанымен 
жұмысы жоқ. Үлкен адам сұрады ғой, айта 
қояйын деп өлеңді бастағанмен, дыбысым дұрыс 
шықпай, ыңқылдап, әннің арасын үзіп-үзіп мәнін 
кетіремін. Әжей оны елемейді, астындағы көлігінің 
бүлкілдеген майда жүрісімен, ыңылдаған әніне 
мәз. Біздің мына қалпымызды көрген жұрт қыран-
топан күліп жатқаны. Үлкен кісіні қарсы алуға 
есік алдына шығып тұрған ағайындарды көргенде, 
мен оларға тоқтамастан, әжемді де алды-артыма 
қаратпай, бүлкілдеген күйі үйге еніп кетемін де, 
төр бөлмедегі жаюдың қақ ортасына сылқ еткізіп, 
шалқасынан тастай саламын. Әжем орынына 
дұрыс қона алмай, шалқалап «қап, құдай-ай, 
мынаның істегенін қарашы» деп, аунақшып 
жатқанда, жұрт рахаттана күліп, бірі келіп, ішігін 
шешіп, бірі орынына дұрыстап отырғызып жатады. 
Ал, қазір жаз кезінде әжені арқалау қиын емес, ол 
жеп-жеңіл болғандықтан, жолшыбай өлеңдетіп, 
көңілді келемін. Келген қонақтар жапырлап, 
«балаңның мектеп бітіргені құтты болсын, Алла 
жеткізсе, енді оқуға да түсер, сүйтіп, Қазтайдың 
қызығын көресіңдер әлі» деп көңілдерін білдіруде. 
Кемпірлер орамалға түйген, табақшаға салған құрт, 
ірмішіктерін сатырлатып шашуда. Апам мен көкем   
үйдегі сыйлы үлкендердің ішінде отыр. Мұндайда 
қазақта бүкіл туыс туғанның, қөршілердің 
жастары, келіндер, інілер болып қонақ жайлауды 
өздері жайғастырады.

Қонақтар ішіп-жеп дуылдасып, қуырдақты 
өңгеріп тастап, еттен кейінгі шайға отырған 
кезде, апам сыртта жүрген мені шақырып, 
қасына отырғызды да, қонақтарға қарап, «мына 
алдарыңда отырған баламыз құдай оңдап, мектеп 
бітіріп отыр. Осыған дейін біздің тұқымымызда 
мектеп бітірген бала болған емес. Оған себеп, өсіп 
тұрған бала болса мүмкін оқыр ма еді кім біледі, 
біздегі балалардың қаншалықты өмір сүргені 

өздеріңізге мәлім» деп, бір емес тоғыз бірдей 
ұлының төрт-бес жастарға жеткенде шейт болып 
кетіп отырғанын есіне түсірді. «Енді осы бала 
алысқа оқуға барамын деп ниет етуде. Көптен бері 
бұл мәселеге байланысты шал екеуміздің пікіріміз 
екіге бөлініп, келісе алмай келдік. Осы кеше мен 
бүгін ғана баланың бетін қайтармайық, таланынан 
көрсін, ниет еткен жеріне барсын деген келісімге 
келген сияқтымыз. Сондықтан, үлкендердің 
батасын алсын деп, сіздердің бастарыңызды 
қосып отырмыз» деді. Көкемде үн жоқ. Көкемнің 
қарсылық ниетін сезген жұрт  бір сәт  үнсіз тынып 
қалды. 

Үнсіздікті Бидау әжем бұзып, аузы кемсеңдеп, 
көңілі босап, ырым- жырым тісінің арасынан 
түкірігі шашырап, дауысы  дірілдеп, жымқыруға 
келе қоймайтын ернінен шыққан сөздерінің бірі 
естіліп, бірі естілмей, «ие, байғұс-ай, Әйекең 
қайтсін, қартайғанда жаңғыз арқа сүйеп, қолғабыс 
етіп отырған баласын ұзаққа және алысқа қайдан 
жіберсін» деп, онсыз да үнемі суланып тұратын 
көзінен шыққан жасты көрсеткісі келмей, 
қалтасынан бір ұшы сүйретіліп тұтас шыға 
қоймаған ұзын орамалының шетімен сүртіп 
қояды. Сол-ақ екен, дастархан басындағылардың 
көбі әженің сөзін құптап, дуылдасып кетті. Мен 
болсам, іштен тынып, «енді маған Алматыны 
көру жоқ болды, апам да қызық, бұл мәселені 
несіне қозғады екен, өзі шығарған шешімімен 
жібере бермей ме» деп отырмын. Бірақ, көкемді 
де қимаймын.

Бір сәтте ең төрде отырған, үстінде аппақ 
жеңіл шапан, басында ақ тақия, ақ шалбарлы әдемі 
ата сөз алды. Бұл көрші Кәмен апайдың әкесі, 
Бұқарадан келіп жатқан қонақ. Ол сөзін бірден 
көкеме бағыттап, «Ақсақал, – деді кішкене ырғала 
түсіп, – сіздің балаңызды алысқа жібергіңіз келмей 
қиналғаныңызды естідім. Бірақ қыз баланы өмірлік 
қолға ұстап тұра аласыз ба? Бұл жолы талабын 
қайтарғанмен, кейін нақ кететін жеріне келгенде 
оған қол сұға алмайсыз. Сізді түсіне отырып, 
солай болғанмен, баланың талабын қайтармаңыз 
дер едім. Олай болмаған жағдайда, өмір бойы 

көкесін түйе сойғанда көресің» дегендей, ең 
алғашқы қиындық келген күннен басталды. 
Пойыз Алматыға қараңғы түсіп кеткенде келді. 
Достарымның нағашы апасы қасында бір  жолдас 
қызымен екеуі қарсы алып, сіңлілерін көріп 
қуанысып, мәре сәре болды. Бәріміз опыр-топыр, 
жүгімізді сүйретіп, вокзалдың ішіне кірдік. Мен 
үшін бәрі жаңалық, таң-тамаша қалпымда, есімді 
де жинап үлгермедім, нағашы апасы екі сіңлісін 
қолдарынан жетектеп, әрірек барып, олармен 
ұзақ сөйлесті. Меніңше мені үйіне алып кете 
алмайтынын айтты-ау деймін. Екі досым қасыма 
қайтып келгенде жерге қарап, ештеме деуге 
шамалары келмей, кінәлі адамдай салбыраңқы 
қалыпта тұрды.

маған қарап. Мен үндемеймін, оған қалай «май мен 
жент» дейін. Баяғыда соны апам салғанда-ақ қарсы 
болып едім, енді міне әрең жылжып келеміз. Өліп-
талып, Розаның үйіне кірдік-ау, бір жақсысы, үйі 
аялдамаға жақын және бірінші қабатта екен. Есіктен 
кірісімен, қарсы алдымыздан ақ орамал тартқан, 
кең етек көйлек, оның үстінен қысқа жеңсіз кеудеше 
киген, сөзі қазақшадан басқалау сияқты апай «кір, 
кір, алда айналайын-ай, кішкентай қыз екен» - деп 
жалпақтап жатыр. Жүгімді дәлізге қалдырып, 
үлкен бөлмеге ене бергенде, көзім диванда отырған, 
ашаңдау келген ұзын бойлы үлкен кісіге түсті. Ол 
кісі де «кел, қарағым, жоғарылат, мұнда отыр» - 
деп, қасынан орын сілтеді. Әкемді көргендей, ішім 
жылып,  бойымды қуаныш биледі.

Роза мені қасына шақырып алып, қай жерге 
қалай жуыну керек екенін айтып түсіндіріп 
жатыр. Әп-сәтте алдымызға шай келіп, ас мәзірі 
де дастарханды жайнатып жіберді. Ортада үлкен 
табақшада етпен жасаған күріш тұр. Біздің жақта 
күріш сирек қолданылады. Мынадай әдемілеп, 
қып-қызыл, неше түрлі шөп салған күрішті бірінші 
көруім. Әркімге жеке-жеке тарелка қойып, салып 
беріп жатыр. Ішімнен «ее, бұлар өлшеп береді екен 

АЛМАТЫҒА АТТАНУ
балаңыздың алдында кінәлі боласыз. Әлі ол бала 
оқуға түсе ме, түспей ме, іләйымда түсіп кетсін 
деген тілекпен рұқсат бергеніңіз жөн. Мен әйелім 
қайтыс болғанда елу бір жаста едім. Бір қыз, бір 
ұлмен қалдым. Екеуі де мектепті жаңа ғана бітірген-
ді. Үйленбестен, екі баламды оқыттым. Міне, 
қызым өздерің білетін Кәмен, ұлым Бұқарадағы 
мұғалімдер дайындайтын институтта сабақ береді. 
Қазір солардың қызығын көріп, қызыма келіп, 
жермен, елмен танысып отырмын. Осыдан асқан 
бақыт бар ма? Балаңызды бетінен жарылқасын 
деп жібергеніңіз дұрыс. Бала кезінен бірге өскен 
Әйткүл мен Хадиша да сол Алматыға бара жатыр. 
Солармен бірге болғысы келетін шығар. Әрине, 
біздің балалардың онда нағашылары бар. Ал, 
сіздің балаңыз болса, ешкімі болмағанмен, пысық 
көрінеді, оқуы да жақсы екенін естіп жатырмын. 
Мұндай жағдайда баланың бетін қайтармаңыз, 
бақытын сынап көрсін», –  деді. Мұны тыңдап 
отырған жұрт тағы да бір сәт үнсіз қалды.

Көкем осы кезде маған қарап, «жарайды, 
балам, мен көндім, қамдана бер, батамды беремін» 
дегені. Сол-ақ екен жұрттың бәрі де дуылдап, 
мәре-сәре болып, бүкілі қол жайып, баталарын 
берді. Мен де «үһ» деп, орнымнан тұрып, кетуге 
ыңғайланған Бидау әжеме арқамды тоса бастадым.

Осылайша, ойланып-толғанып, қимасын қияға 
ұшырғандай болған көкем енді ренжуін қойып, 
мені жолға дайындаудың қамына көшті.

Күнде кешкісін мені қасына шақырып, ақыл-
кеңесін айтады. Қалай жүріп тұру керектігін 
түсіндіріп, егер түсе алмай қалсаң, алаңдамай, 
елге қайтарсың деп ескертеді. Апам болса, маған 
жолға не салатынын айтып, пәнерден жасалған 
үлкен шабаданды әкеліп, «мынаған бір қарын 
май, бір қарын жент саламын. Бұл нәрселер 
ешқашан шірімейді де бұзылмайды да. Қарның 
ашып, жүрегің талғанда осыдан жеп отырасың» - 
дейді. Киім- кешегімді  шағындау бір қобдишаға 
салмақшы. Ақшаны кеудеме көйлектің ішкі 
жағынан бірнеше бөліп, тігіп жатып, арасында бар 
ақылын айта отырып, жылап та алады. Арасында 
«жастар жиналатын «бесір» деген бір пәлесі 
болады екен. Ондай жиындарда олар ойларына 
келгендерін істейді дейді. Ондайға үйір болсаң, 
біттім деп ойлай бер» - деп, зәремді де ұшырып 
қояды. «Сенімен бірге баратын достарыңды қарсы 
алатын нағашылары бар, олар сені жаңғыз тастап 
кетпес, бірақ қолыңнан келсе, біреудің үйінде 
масыл болып жатып алмассың. Үкімет орын берсе, 
соған шығып кет» - деп ескертеді. Мұндайда оқуға 
аттанамын деп алып ұшқан көңілім су сепкендей 
басылып қалады.

Сонымен жүретін күн де жетіп, Алматыға 
аттандық. Шалқар стансасына дейін машинамен 
келіп, пойызға отырдық. Жол бойы мәз-мәйрам, 
жүрегіміз алып ұшып келеміз. «Қуырдақтың 

Ыңғайсыз орнаған үнсіздікті апай бұзып, 
«Қазна, мен мыналарды үйге алып кетемін, ал сені 
алып кете алмаймын. Үйде адам көп, туыстардан 
басқа адамды апаратын жағдай жоқ» деді. Мен 
не дерімді білмей, тек өзімді өзім ұстап, жылауға 
жақын қалде тұрдым да қалдым. Олар енді 
жүктерін жинақтап, кетуге ыңғайлана бастаған 
кезде апай маған қарап, «дегенмен, сені ҚазПИ-
дің жатақханасына баратын бірдеңеге отырғызып 
жіберейік» - деді. Мен түкке түсінбей тұрсам да, 
намыс пен өкініштің қысып кеткені соншалықты 
«жоқ, өзім де іздеп табармын, жүре беріңіздер» 
- дедім, өңешімнен ыстық ызамен ашыта шыққан 
дірілдеген үнмен. 

Осылайша, бала кезден үйлеріміз де қатар, 
бір класта оқып, туыстай болған достарым, 
апайларынан бата алмай, мені жалғыз тастап жүре 
берді. Сол өкініш пен ренжіс әлі күнге дейін өмірімде 
есімнен кеткен емес. Егер, менің апам осылай істесе, 
оның соңынан еріп кете бермес едім. Олар кетісімен 
жан-жағыма қарадым да, бүгін түн ішінде қайда 
барамын, мына адамы көп вокзал ішіндегі «Күту 
бөлмесінде» орындар да бар екен, соған таң атқанша 
отырайын деп, екі бөлек жүгімді екі жағыма қойып, 
бір орынға келіп жайғастым. Кең бөлменің ішін 
жинастырып, едендегі оны мұныны сыпырып 
жүрген үлкен ақсақал адамға көзім түсті де, осы 
кісіден сұрайыншы деп қасына келдім. Ол менің 
бетіме қараған кезде, «ата, Казақтың Абай атындағы 
педагогикалық институтына қалай баруға болады?» 
- дедім. Ол біраз ойланып қалды да, «қызым, 
нақ айта алмаймын, бірақ мен ертемен осы жерге 
келемін, жұмысымды аяқтаған соң, сені есек арбамен 
апаруыма болады» - деді. Атайдың қазақшаға 
ұқсайтын сөздерін әрең түсіндім. Кейін білсем, 
бұл ұйғыр атай екен. Біздің елде ұйғыр деген сөзді 
есітіп көрмегенбіз. Жарайды ертең апаратын адам 
таптым ғой деген ниетпен, орныма келіп отырдым. 

Қанша уақыт өткенін білмеймін, жаңағы 
апайдың жанындағы құрбы қызы келіп, «жүр» - 
деді маған қолын созып. Мен түсінбедім. Бұл қалай, 
қайда барамын деген оймен үнсіз жалтақтап қарай 
бердім. «Жүр, біздің үйге барамыз. Біздің үй де тар, 
бірақ қалай сені жалғыз қалдырып кетуге болады» 
- деп, менің қолымнан тартты. Қуанғаннан жүрегім 
жарылып кете жаздап, зілдей шабаданымды 
сүйретіп, екіншісін ол көтеріп, соңынан ердім. 
Бұрын мұндай алысқа шығып көрмеген және 
әлі он жетіге де толмаған қыз үшін мұндай 
айдалада жалғыз қалудан артық қиындық болмас!

Троллейбус дегенді бірінші көруім, сол 
көлікке отырып, қаланың ортасына қарай келеміз. 
Алматының түнгі көрінісіне таңдана қараймын. Бір 
кезде маған «түсеміз» дегендей ишарат білдірді. 
Ауыр жүгімді тік көтере алмай, сүйрете тартып, 
есікке қарай жылжыдым. Роза шабаданның бір 
шетін  көтерісіп, «туу, не салғансын?» -  дейді 

ғой» - деп ойладым. Әрине, мен үшін мұның бәрі 
жаңалық болғанмен, таңданғанымды білдірмеуге 
тырысып отырмын.

Шайға отырып жайғасқаннан кейін Роза менің 
кім екенімді, неге әкелгенін түсіндірді. Жалғыз 
қалған соң аяп, қыздармен бірге мінген көліктен 
түсіп қалып, маған қайта оралғанын айтты. Әкесі 
өте дүрыс жасағансың деп, қызына ризашылығын 
білдірді. Сонан әрі, ол кісі менің қайдан келгенімді, 
әке-шешем туралы сұрады. Өзінің Қарағанды 
обылысының бір ауданында мұғалімдік қызмет 
атқарғанын, балалары өсіп, олардың бәрі осында 
институттарға  түскеннен кейін, көшіп келгендерін 
айтты. Ол кісінің ұстаздығы әрбір қимылы мен 
сөйлеген сөзінен байқалып-ақ тұрды. Танымайтын 
айдаладағы адамды осылайша дархан көңілмен 
қарсы алуы жүрегіме жылы тиіп, көкірегіме нұр 
төккендей әсер қалдырды. Сонымен, Алматыға 
алғаш келгенде осындай қайырымды жанұяға 
қонып шығуыма тура келді. 

Ертемен тұрып, далаға шығып, жан-жағыма 
қарасам, көзіме қарсы беттегі биік үйдің  астыңғы 
қабатынан «магазин» деген жазу түсті. Бұл қандай  
дүкен  екен деген оймен келіп кірсем, нан сатылады 
екен. Нанның неше түріне көз тұнады. Әдемі хош 
иіс кеудемді жайлай жөнелді! Қандай керемет, неше 
түрлі оралған тәтті нандар. Қуанып кетіп, бетіне 
аппақ етіп, қант сеуіп қойған бір тәтті булканы 
алып жеп алдым. Содан кейін ананы, мынаны деп, 
қолыммен көрсетіп, олардың атын айтып түсіндіре 
қоятын орысшам жетпегендіктен, саусақпен 
сілтей отырып, көп нан алдым. Салатын ыдыс 
болмағасын, қағазға орап берген нанды қапсыра 
құшақтап, үйге әрең жеттім. Шәй дайындығымен 
жүрген апай мені көріп, «ойбай-ау, мұншама нанды 
не істейсің?» - деді таңданып. Мен столдың үстіне 
саудыратып, тастап жатып, «сіздер шай ішсін деп 
әкелдім» - дедім. Мұны естіген апай атайға қарап 
күлді. Атай болса, стол үстінде үйіліп жатқан әр 
түрлі булкаларға қарап тұрды да, «Дұрыс қызым, 
дүниедегі ең қымбат нәрсе – нан, сен Алматыдағы 
бірінші саудаңды  наннан бастасаң, осы жердің 
нанын жеуді Алла саған жазып тұрған шығар. 
Өзіңнің Қазна деген атың да жақсы екен. Амандық 
болса, оқуға түсіп, осы Алматының нанын 
жерсің, аумин» - деп, қос қолымен бетін сипады. 
Атайдың мына сөзі уайым торлаған кеудемді ашып 
жібергендей күйге бөледі.

Ішімнен «Алла, жолымды болдыра көр» - 
деп, үнсіз күбірлеп тіледім де, бұл тамаша, бақыт 
үйірілген, береке қонған отбасынан алған батадан 
бойыма тараған қуатпен жаңа өмір жолын бастауға 
аттандым...

(Жалғасы бар)

Қазна АЙМАҒАМБЕТОВА,
Алматы. 

Қазақ қыздарының ақ ордасы болып отырған мемлекеттік педагогикалық институтта 
(қазіргі таңда Қазақ ұлттық қыздар  университеті) 40 жылдан астам қызмет атқарып, 
қажырлы еңбегінің арқасында «Құрмет» орденінің иегері, «Жоғарғы оқу орынының үздік 
мұғалімі» дәрежелеріне қол жеткізген педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Аймағамбетова Қазна Аймағамбетқызының өткен өмір жолының  бір үзігін оқырман қауымға, 
әсіресе Қазақстанның түпкір-түкпірінен келіп, ұстаз алдынан дәріс алған шәкірттеріне 
арнап жариялап отырмыз.
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Биылғы жылдың наурызынан басталған 
осы бір індет (СОVID - 19) коронавирусының 
елімізге үлкен қасірет әкелгені баршаңызға аян. 
Халықтың басым көпшілігі ауырып, біршамасы 
сауығып, қазақ атамыз айтқандай «Ауырып 
тұрдың, аунап тұрдың...» дегендей қатарға 
қайта қосылса, енді біраз бауыр – туыстарымыз 
келместің кемесіне мініп көптеген шаңырақ 
қара жамылды. Мен де ақ астынан ауырып 
дәм, иіс сезбей, тамаққа тәбет тартпай, денемді 
әлсіздік басып қатты қиналдым. Сол күндердің 
бірінде досым Майдан жақсылық жасап үйіне 
шақырды. Асқа толы дастарханнан тәбеттің 
жоқтығынан дым сызбай отырғанымда шұбат 
әкеліп бермесі бар ма?! « Не де болса тәуекел!» 
деп, бір кесесін ішкенім сол-ақ екен, кеудем 
ашылып, дәм сезіп денем жеңілдеп сала берді, 
қуанғаным сондай тек шұбат қана ішіп көңілім 
көтеріліп қайтты. Ертесі түйебазыға арнайы сүт 
алуға барып танысқанымызда, көп сөзге жоқ 
түйеші  Құнапия менімен түйдей құрдас болып 
шықты. Міне, содан бері бір ай бойы үзбей 
шұбат ішіп, түйе сүтінің емдік қасиетіне тәнті 
болдым, сырқатыманан айығып денсаулығым 
қалпына келді.

Нәтижесінде, ата кәсіппен айналысып ел-
жұртқа шамасы келгенше жақсылық жасап, 
шаруасын да дөңгелетіп жүрген Құнапия 
құрдастан сұхбат алып, әлемді жайлаған 
пандемияның алдын алуда және кейбір сырқат 
меңдеген жерлестерімізге аталмыш індеттен 
айығуға пайдасы тиер деген ниетпен осы 
мақаланы жазуға отырдым...

– Ал, ендеше сұхбатымызды бастайық, 
алғашқы сұрақ тікелей сізге бағытталады. 
Біріншіден бәрі де түсінікті болуы үшін өзіңізді 
оқырман қауымға қысқаша таныстырып 
өтсеңіз?

– Мен, Әбделғазыұлы Құнапия 2005 
жылы Қытай Халық Республикасынан өзімнің 
тарихи Отаным Қазақстанға қоныс аударып 
көшіп келген едім. Өмірлік  жарымның есімі 
– Сара. Ермұхамет атты ұлым, Күлән, Гүлнар 
деген қыздарым бар. Қытай жерінің Санжы 
облысындағы, Жемсары ауылында өмірге келіп, 
балалық, жастық шағым сол жақта өтті. Алғаш 
келіп тоқтаған жеріміз Алматы облысының 
Кербұлақ ауданындағы Қарымсақ ауылы болды. 
Алғашқы жылдары қаражат тапшылығын көріп, 
жағдайымыз төмен болса да  6-7 жыл осы жерде 
тіршілік жасап, одан Көксу ауданының Жетіжал 
елдімекеніне ауыстым. Онда да біршама жыл 
тұрақтаған біздер, еңбек етіп тіршілік қамымен 
жүрдік. Негізінен мал шаруашылығы кәсібімен, 
оның ішінде  ірі қара бағып, ал, қыста бұқа 
бордақылаумен айналыстым.        

– Жақсы, ендеше төрт түліктің ішінен түйе 
малын таңдауыңыздың себебі?

– Қаражат тапшылығы, тұрмыстың ауырлығы 
екінші бір кәсіппен айналысуға мәжбүрледі. Содан, 
нартәуекел деп, қосалқы шаруашылық ретінде «дала 
кемесі» атанған түйе малын өсірумен шұғылдануға 
бел будым. Сөйтіп, 2013 жылы Іле ауданының 

Шұбат – шипасы мол сусын

Ақши ауылынан екі түйе ботасымен сатып алып, 
төрт түліктің төресі – түйе шаруашылығымен 
айналысуды  бастадым. Ыңғайлы жер қарастырып 
біраз уақыт сарсылып жүріп, 2017 жылы осынау 
қазіргі өзіміз отырған Жаркент өңіріне көшіп 
келдім. Қазіргі отырған жеріміз Алматы – Жаркент 
күре жолының бойындағы Аққұдық ауылының 
іргесі. Бізге дейін де бұрындары түйе өсірген аумақ 
болғандықтан бұл мекен «Түйебазы» деп аталған 
екен. Осында көшіп келіп тіршілігімізді жалғап 
күн кешіп жатқан жайымыз бар. Мал басымыз 
өсіп, жалпы саны ірілі – ұсақты, сауылатыны – 
сауылмайтыны бар, бота, тайлағымен қосқанда  
барлығы  70-ке таяп қалды. 

– Түйе малының ерекшелігі туралы не 
айтар едіңіз?

– Ал, түйенің түрлеріне келсек – бір өркешті 
нар (Аруана – дейді екен) және екі өркешті түйе. 
Атауларына келсек: нар, қос өркешті, нарқоспақ, 
бота, тайлақ, інген тағы басқа атаулары баршылық. 
Ал, бізде негізінен сүтті бағытта болғандықтан нар 
түйелердің саны басымдау, дегенмен, әлі де болса 
сауылатын түйелердің саны аз. Әр түйеден күніне 
3-4 литр сүт сауамыз. 

– Түйе сүтінің адам ағзасына пайдасы 
жөнінде тоқталып өтсеңіз? 

– Түйе сүтінің емдік қасиеті орасан, мәселен 
– адам әлсіздігіне, тыныс жолдары ауруына, 
иммунитеттің көтеріліп, адам ағзасының 
жақсаруына, денсаулықтың мықты болуына 
таптырмас емдік қасиеті бар. Әсіресе, қазіргі 
таңда әлемді жаулаған коронавирус (СОVID - 19) 
індетіне қарсы шипалық қасиетін көріп, білген 

көптеген адамдарымыз күнде келіп алып ішіп, 
ауруларынан сақайып, алғыстарын білдіріп жатыр. 
Сондай-ақ, қазақ халқының ұлттық тағамдары – 
қымыз, шұбат, қойдың майының аты жаман індетке 
қарсы емдік ерекшелігін, адам денсаулығына 
пайдасы туралы:  ютуб, интернет желілерінде де 
хабарланып жатқандығы және бар. Сол үшін де 
дертіне шипа іздеп келген жандарға (Жаркент 
өңірін қоспағанда, Алматы, Талдықорған) күндегі 
даярлаған шұбатымызды ұсынып барынша 
қол ұшын беріп жатқан жағдайымыз бар. Біз 
ғой енді базар аралап сатып жүргеміз жоқ, 
күнделікті өндірген сүт өнімін халық осы отырған 
жерімізден алып кетіп жатыр. Жалпы сұраныс көп, 
тұтынушылар кезекке жазылып алуда, олардың 
барлығын қамтуға әзірге мүмкіндігіміз болмай тұр. 
Әуелі десеңіз кезек мерзімі бір аптадан асып та 
кетті. Себебі, сауылатын түйелердің қатары аздау, 
онға да толмайды. Алушылар да өз кезегінде сүттің 
тазалығына, сапасының жоғары екендігіне үлкен 
ризашылықтарын білдіруде.  

Шұбаттың дайындалуына келер болсақ, 
өзіміздің ғасырлар бойғы қазақи дәстүріміздегі 
келе жатқан технология. Сауылған сүтке ашытқы 
қосамыз ол  4-5 сағаттан соң ұйыйды, одан әрі оны 
шұбатқа айналдырамыз. Табиғи таза күйінде алған 
өнімімізді жыл бойына (қысы – жазы) еш қоспасыз 
халыққа ұсынып, елдің алғысын алудамыз.

– Жалпы шаруашылығыңыздың жүру 
барысы, кездесіп жатқан қиындықтары бар ма, 
болса қандай?

– Жазда бота, тайлақтарға қыста беретін 
шөбін даярлаймыз, бұл малымыз дала шөбімен 

қоректенетіндіктен көбіне жайылымда болады. 
Малдың басқа түрі сияқты жаз жайлау, қыс қыстау 
деген әбігері жоқ, жылдың төрт маусымында да 
бір орында тұрақты отырамыз. Жұмысшы екі 
адамымыз бар, оларды тұрақты еңбекақымен 
уақтылы қамтамасыз етіп келеміз. Дегенмен, біздегі 
шешімін таппай отырған түйткілді мәселенің бірі 
– жер. Өзіме тиесілі 10 гектар жерім бар, бірақ ол 
түйе сияқты кең жайылымды қажет ететін аяқты 
мал үшін аздық етеді. Сол себепті қазіргі күні 
бар малымызды ауылдың ортақ жеріне жайып 
жүргеніміз жайсыздау болып тұр. Біздер осында 
алғаш Талдықорған жақтан көшіп келерімізде, 
арнайы осы мәселе бойынша жер басқармасы 
мен аудан әкімшілігіне жолыққанымызда: «...Егер 
сіздер осы түйе шаруашылығымен айналысып, 
аудан экономиканы дамытуға үлес қоссаңыздар біз 
өз тарапымыздан жер мәселесін реттеп береміз» 
деген уәделері бар еді. Одан, біз келе қалғанда 
«мораторий жарияланып бұл іс тоқтап қалды, 
кейін мына пандемия індетіне байланысты 
жарияланған карантин де кедергі болды. Аталмыш 
жер мәселесі бірыңғайланып шешілсе біз үшін 
үлкен көмек болар еді. Әттең, амал не, қазірге осы 
жер туралы кедергі қолымызды байлап, бір ізге 
түспей тұр.

– Құрдас, тұрмысы ауыр мұқтаж жандарға 
көмек жасаған кездерің бар ма?

– Әрине, елмен, жермен сіңісіп отырғаннан 
кейін кез-келген қазақ үшін ондай көмек қолын 
созбау мүкін емес. Мәселен, көктемде наурыз 
айындағы карантин алғаш басталғанда бір 
түйені бордақылап сойып Жаркенттегі қалалық 
әкімшіліктің ұйымдастыруымен тұрмысы төмен 
отбасыларға  тегін, жылу ретінде тарқаттым. Енді 
сол ісіміздің жалғасы ретінде 50 литр шұбатты 
Жаркент қаласына апарып індетке шалдыққан 
ағайындарымыздың денсаулығына шипа болсын 
деп, тағы да тегін тарқатуды жоспарлап отырмыз. 
Демек, бұл әрекетті аз да болса біздің тараптан  – 
елімізге, жерімізге деген ақ ниеттен туындаған игі 
іс-шара деп қабылдасаңыздар болады.

– Келешектегі мақсаттарыңыз қандай?, – 
деген сұрағымызға, жауап қатқан Құнапия, алдағы 
уақытта аудан көлемінде түйе шаруашылығын 
дамытуға бар ынтасымен атсалыспақ екендігіне 
атап өтті. Сонымен қатар, сауылатын түйелер 
санын арттырып, алған өнімді өңдеп – шұбат, 
қымыран дайындайтын  кішігірім өндіріс орнын 
салмақ ойының бар екенін білдірді. Көп сөзбен 
ісі жоқ, шаруасының қамын күйіттеп жүрген 
қарапайым шаруа адамына риза болып, көңілім 
көтеріліп іштей риза болып қайттым.

Арзан сөздің көбігін көпіртетін кейбір керауыз 
ағайындарымызға үлгі болар деп, сөзден гөрі 
іске бейім және онысын айғайлап, жарнамалап та 
жатпайтын осынау қарапайым еңбек адамының 
игі істері кейбір бауырлармызға ой салар деген  
ниетпен осы сұхбатымызды оқырман қауымына 
ұсынып отырмыз, ағайын!...

          Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ,
Жаркент қаласы.         

Бүгінгі күннің күрделі мәселесі болып 
отырған сыбайлас жемқорлық қоғам 
өмірінде шешімін таба алмай тұрған дерт 
екені баршамызға мәлім. Елімізде осы 
мәселеге арнайы қабылданған заңдар 
да, атқарылып жатқан жұмыстар да 
баршылық. Бірақ бұл мәселе әлі толық 
шешімін таппаған. 

Жемқорлық қазіргі кезде тамырын тереңнен 
жайған бір дертке айналғандай.  Әсіресе халық 
арасында келеңсіз мәселелер жиі кездесіп отыр. 
Айта кететін болсақ, адамдар қандай да бір 
құжатқа қатысты мәселені пара беру арқылы 
шешімін табуға тырысады екен. Сол уақытта 
пара берген адамның өзі және пара алған адам 
да қылмысы үшін жауапқа тартылатындығын 
біреуі білсе, біреуі білмей жатады. Осыған 
орай 30 маусым күні «Жетісу адалдық алаңы» 
жобасы аясында «Жемқорлық дертімен қалай 
күресуге болады?» тақырыбында Панфилов 
ауданы әкімінің орынбасары Курбанов Шухрат 
Бурхандинұлымен тікелей эфирде онлайн кездесу 
болып өтті. «Жемқорлыққа қарсы күресте барлық 
адамдар заң мен сот алдында тең. Жеке және 
заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен 

Жемқорлық дертімен қалай күресуге болады?
заңды мүдделерін қалпына келтіру, сыбайлас 
жемқорлық пен құқық бұзушылықтың зиянды 
зардаптарын жою, олардың алдын-алу және 
барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды 
адамдар өз құзіреті шегінде күрес жүргізу, 
яғни жемқорлықпен күресу - жалпыға ортақ 
міндет. Әрине, ең алдымен бүгінгі бала, ертеңгі 
мемлекеттік қызметкердің отбасындаға тәлім-
тәрбиесі дұрыс болуы абзал. Тәрбие отбасынан 
басталады, ата-анасының шарауаны пара беру 
арқылы шешетінін, не пара алу арқылы өздерінің 
материалдық жағдайын жақсартып отырғанын 
көріп өскен бала, бұл жағдайды орынды, яғни 
солай болуы керек екен деп түсінеді. Есейгенде ол 
баладан қандай мемлекеттік қызметкер шығады? 
Қалтасының қамын ойлайтын шенеунік бола 
ма, әлде тәуелсіз еліміздің нығаюына, қазіргі 
жаһандану заманында патритоттық сезімді 
барынша бойына терең сіңдірген, ел дамуының 
ұйытқысы болатын нағыз азамат шыға ма? 
Сондықтан, әрбір отбасы осы мәселеге аса мән 
бергені абзал. 

Қазақстан – болашағына сенімді және 
қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. 
Алдымызда әлі талай үлкен міндеттер тұр, 
талай сын кезеңдерден өтуге тура келеді және 
сапалы нәтижеге қол жеткізуіміз қажет» дей келе 
«Жемқорлық  дертімен  қалай  күресуге  болады»  
тақырыбына байланысты  арнайы  шақырылған  
қонағымыз – Панфилов ауданы әкімінің 
орынбасары Курбанов Шухрат Бурхандинұлы 
жемқорлық тақырыбына қатысты өз ойын  ортаға  
салып, көп  мағлұмат  берді. Тікелей эфирге 
қатысып отырған көрермендеріміз де көкейіндегі 
сұрақтарын қоя отырып мардымды жауаптарын 
алып отырды.

,
Ұлбала  ӘБДІҒАЛИҚЫЗЫ,

Қырыққұдық  ауылы.

Биыл елімізде ұлтымыздың ержүрек қаһарманы Орақты 
батырдың 600 жылдығы аталып өтуде. Басқұншы ауылдық 
кітапханасында «Ұлы жүздің хас батыры – Орақты» атты тарихи 
сағат өтіліп, «Батыр рухына – мың тағзым» тақырыбында кітап 
көрмесі ұйымдастырылды. Қатысқан оқырмандар өнегесі ұрпаққа 
мирас болған Орақты батырдың өмір сүрген жылдарымен, 
ерліктерімен танысты. Халқымыздың тарихымен қатар батыр 
бабаларымыздың ерліктері бізге аңыз болып жетеді. Орақты  
Әлшағырұлы шамамен 1420 - 1501 жылдары өмір сүрген батыр. 

Бақтиярдан Шуманақ, Сырманақты,
Әркімге Тәңірім берер бақты.
Шуманақтан Қанқожа төртеу екен,
Қанқожадан туады Ер Орақты.
Батыр бабамыз  ХV ғ. Ішінде туып, өмір сүріп, туған жері мен 

елі үшін жан аямай күрескен. Қазақ хандығының құрылу кезеңінде 
ғұмыр кешкен батырдың жасаған ерліктері аз болмаған. Халық өзі 
сүйген батыры жайлы сан түрлі аңыздар өрбіткен. Оқырмандардың 
назарына батыр туралы көптеген аңыздардың бірі оқылды. Ендеше мазмұнымен танысайық.

– Әлқисса, үркіншілік кез болса керек. Ауған ел көшіп, Шу өзенінің бойына жетеді. Әбден титықтап, 
өлермен халге жеткен халық демала кетеді. Бірақ ойламаған жерден ойран шығады. Ойран арттан не 
алдыдан келмейді, өзен бойындағы ну қамыстың ішінен келеді. Күнде кешкілік, ымырт түсе бере қалың 
жыныстың ішінен алым-салым боп Жезтырнақ шыға келеді екен. Келген бойда ұстайтыны әйел, бас салып 
жұлып жей бастайды.

Елде маза жоқ, атар таңға кірпік ілмей, кезекпен күзетке тұрады. Сәл қалғыса болды, қыз-қырқын, 
әйелдерінен айырылады. Қашанда аңдығына алады емес пе? Күніне бір әйел құрбан болып отырады. Зар 
еңіреп, бауырымдағандардың қатары күніне бір адамға, кейде екі-үш адамға көбейеді. Енді қайтпек керек?

Елдің ақсақал, қарасақалдары жиылып, Орақты батырға келеді. Жезтырнақтың әрекетін бастан-
аяқ баяндап береді. Әбден тыңдап алған Орақты ойлана отырып, ағаштан түйін түйген бір хас шеберді 
жанына шақыртады. Әлгіге айтып, ұршық иіріп отырған жас келіншектің кейпін ағаштан шаптырады. 
Содан кейін жер ошаққа от жақтырып, ағаш келіншекті жанына отырғызады. Сонымен кеш батады. Арқан 
бойы жерде Орақты жатады. Айтқанындай апақ-сапақ, көз байланған шақта қалың қамысты қақ жарып, 
шашы ебіл-себіл болған Жезтырнақ шығады. Шыққан бойда сойдыйған-сойдыйған тырнақтарын жерошақ 
басында отырған ағаш келіншекке салып кеп жібереді. Сол сәтте садақтың оғы да зу етіп, өңменінен келіп 
қадалады. Сонда әлгінің тырнағы ағаш келіншекке бір сүйемнен әрмен батып кеткен екен дейді. 

Сөйтіп, Жезтырнақ оққа ұшып, ел тынышталады. Батырға құрмет көрсетіледі. Шу көп болып, ел 
мазасы кеткендіктен де сол өзенді халық содан бері Шу өзені деп атап кетсе керек.

Орақты батырдың өнегесі ұрпаққа мирас болған, ерлігімен жұрттың елдігін сақтаған.

Сәуле АХТАМҚЫЗЫ,
Басқұншы ауылы.

Ұлы жүздің хас батыры – Орақты
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Біздің ұлы бабамыз Нарынның үлкен ұлы 
Майемерден Оспан деген жалғыз ұл дүниеге 
келіпті. Оспан атамыздың Тұрлығожа, 
Бердіғожа (Бекен) деген екі ұлы бар. Бекен 
ағамыз Күлжамал жеңгемізбен 1964 жылы 
ақпан айында отау көтеріп, 50 жыл тату-
тәтті өмір сүрді. Жүрген жерлерінің бәрінде 
елге сыйлы, құрметті адамдар ретінде 
болғанын білеміз. 8 қыз, 2 ұл, он құрсақ 
көтерген жеңгеміз өткен жылы өздері тұрып 
жатқан Қапшағай қаласында бақилық болды. 
Соңында он баласынан 30 немере, 13 шөбересі 
қалды. Қазір он баланың сегізі бар.

Маған кіші шеше де, жеңге де болып 
келетін марқұм Күлжамал (Күлжамаш) 
Толымбекқызының сирек те болса, жаны 
қалаған кездерде қалам ұстап, өлең жазып 
жүретінін өз басым байқамаған екенмін. 
Өмірден өтіп кеткен соң жолдасы, біздің 
ағамыз Бердіғожа (Бекен) ағамыздың 
қарындасы Сарахан Оспанқызы сақтап 
қалған үш өлеңін оқырман назарына ұсынуды 
жөн санадым. Себебі, «Өлеңге әркімнің-ақ, бар 
таласы» деп ұлы Абай бабамыз айтқандай 
«әу» демейтін қазақ жоғын бәріміз білеміз. 
Күлжамаш тәтемнің өлеңдерін оқып көріп, 
сол, «өлеңге таласы бар» адамның бірі 
екенін байқадым «Бауырларыма» деген өлеңі 
ауырып жүргенде жазған соңғы шығармасына 
ұқсайды... Амал қанша, құнттап жазып, 
сақтамаған соң, қалған өлеңдері табылмай 
отыр. Бекен ағамыз біразын жатқа біледі 
дейді Сарахан тәтеміз... 

Ана жүрегінің айтайын деген ойларын 
қасиетті қара өлеңнің желісімен өрнектеп, 
өлең шумақтарына сиғызу қазақ әйелдерінің 
көбіне тән қасиет екені бесенеден белгілі. Осы 
кейіпкеріміз тәрізді көбісі көпшілік назарынан 
қалқалап, жазғандарын жасырын ұстап 
келгендері де баршылық. Бұл мінез қазақ 
келіндеріне тән инабаттылық, әрі бұйығылық 
десе де болғандай... 

Мен кейіпкеріміздің осы үш өлеңін тілге 
тиек ете отырып, осындай жасырын түрде 
ойларын өлеңмен өрнектеп жүрген қазақ 
әйелдерінің «құлақтарына алтын сырға» 
дей отырып, құпияларыңызды тағы да Абай 
һәкімнің «Өлең шіркін өсекші, сырымды 
жұртқа жаяды» деген жыр жолдарына 
сыйғызып, сыртқа шығарсаңыздар екен дегім 
келеді. 

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ

«Өлеңге әркімнің-ақ, бар таласы»
Әлия қызымның әруағына

Бұл арық суы құрғап қақ болды ғой,
Қайғыдан менің көңілім жат болды ғой.
Құлындай ойнақтаған қос құлыным,
Қолына бір жауыздың тап болды ғой...

Ойнаған асыр салып далаң қалды,
Аңырап әкең менен анаң қалды.
Басқаның жылағанын былай қойшы,
Жәутеңдеп бес жастағы балаң қалды.

Қызым-ау, жүрегімде көзің қалды,
Жанымды сыздататын сөзің қалды.
Өзіңе не жазып ем о тәңірім,
Алыста көрмей сені қызың қалды.

Қатқақта қара суға мұз тұрады,
Сарғайған сағыныш боп күз тұрады.
Қалғанына шүкір деп жүрсем-дағы,
Жүректің түкпірінде сыз тұрады...

Немерем Индираның 
тойында

Іленің көпірінен ерте өттім,
Шамамның келгенінше еркелеттім.
Өмірге жат-жұрттық боп жаралған соң,
Жанымды отқа салып, сен де кеттің.

Қызым-ау нағылармын, нағылармын?
Алқа ғып інжу-маржан тағынармын!
Апалап кеп, мойныма асылушы ең,
Көрмесем сол күндерді сағынармын!

Әр қашан аман болсын отағасы,
Тігілер көк жайлауға қос нағашы.
Тастап сен жылы ұяңды ұшып кеттің,
Барған жер аман болсын босағасы!

Арманым – ашып-жабар есікті бол,
Әр жерден тауып жейтін несіпті бол!
Апаңның ақ тілегі осы болсын –
Сәбидің үні кетпес – бесікті бол.

Туысың құрметтесін есіміңді,
Достарың ұмытпасын есігіңді.
Қаныңның қасиетін есіңде ұстап,
Болғайсың ел-жұртыңа кешірімді.

Бауырларыма
Мен жүрмін Қапшағайда өлең айтып,
Жұбатып өз-өзіме басу айтып.
Әрең бір қосылып ем қастарыңа,
Қосар ма енді бізді тағдыр қайтып?

Таласып тағдырыммен алысқаным,
Жетем деп арманыма жарысқаным!
Әрең бір қосылып ем қастарыңа,
Мінеки енді тағы алыстадым.*
Қапшағай толқындаған көлдерің-ай,
Ойласам жас келеді көздеріме-ай.
Күндерім өзек өртеп өтіп жатыр,
Азабын сағыныштың көргенім-ай.

Өрік бар бақшамыздың төрін ала,
Отырам түбіне кеп, көңіл нала...*
Қапшағайда көз жұсам, ажал жетіп,
Жүріңдер өлеңімді есіңе ала.

 2019 жыл. Қапшағай қаласы.

*Аға мен жеңгеміз Қапшағайға, екі ұлының 
соңынан көшердің алдында ұзақ жыл Қаратал 
ауданында болған еді. Соны меңзеп айтып отыр.

*Қапшағайдағы үйлеріндегі есік алдында 
өрік ағашы бар. Сол жерден телефон жақсы 
ұстайды. 

Бабалар мұрасы – ұрпаққа аманат

1993 жылы Есік қаласында Алматы 
облысының кешенді және жеке археологиялық, 
сәулеттік мәдени – табиғи ескерткіштерінің 
негізінде олардың қорғалатын аймақтары 
шекарасында археологиялық – өлкетану 
мұражайы ашылды. Музей қызметкерлері бүгінгі 
күнге дейін еліміздегі, шетелдік туристерді жылы 
шыраймен қарсы алып, ата-бабамыздың бай 
мұрасымен таныстыруда. Алдымен көзге түсер, 
Есік қорғандарынан табылған, кейіннен «Алтын 
адам» деп аталған бүкіл халықтың мақтанышы 
екені сөзсіз. Десек те, мұражайдағы әрбір 
экспозицияның өзіндік тарихы, өзіндік 
құндылығы бар. Соның бірі – жебелер. 

Жебе – садақ оғының ұшы. Зерттеудің 
барысында қазақтың ауыз және жазба әдебиетінде 
жебе атауларының 40-қа жуық аттары анықталып, 
олардың жырларда, дастандарда және көркем 
әдебиетте қолданыс тапқандығы белгілі. Жебе – 
өзектен (сабы), қанатжалаушалардан (қанаты), 
ұшынан және қалпақшадан тұрады. Өзек бір 
материалдан немесе желімдетіп (2-3 түрден) 
жасалады. Жебенің ұшы әруақытта алмалы-
салмалы, әдетте металдан жасалған болады. 
Қалпақша да алмалы-салмалы жылдам алынып, 
салынып желімделіп жебемен жалғасады. Осы 

арқылы жебенің ұзақ қызмет етуі қамтамасыз 
етіледі. Жебеге қойылатын негізгі талаптар: 
түзулігі, қаттылығы, қауырсынының сапалылығы 
мен ерітінділігі, жеңілдігі (Металл қалыпты жебе 
20-25 г, ал ағаш жебе 30 г. дейін болады және 
ауырлық орталығы дұрыс орналасуы тиіс (жебенің 
геометриялық орталығынан 5-10 см. алда болады). 
Жебенің ұзындығы шамамен мергеннің кеудесі 
мен алға шығарылған қолдың ортаңғы саусақтары 
ұшының аралығына тең болады. Жебелер жалпақ 
келген қозы жауырын, сауыттарды тесуге арналған 
үшкір сауыт бұзар, көбе бұзар және аңды, адамды 
жараламай ұрып құлататын доғал оқ деген түрлерге 
бөлінген. Соғыс кезінде дыбыстық белгі беру үшін 
қолданылатын ысқырғыш жебелер де болған. 
Жебе түрлерінен біз көшпелі әскери өнер мен 
дәстүрдің қазақ даласында қаншалықты күрделі 
даму жолының болғандығын көреміз. Қазақтың 
бес қаруының бірі садақтың, оның ішінде жебенің 
өзінің осыншама түрі мен атауы болуы осының бір 
дәлелі болса керек. Және де бұл көшпелі әскери 
өнердің өте жоғары деңгейде дамығанын, қазақтың 
қару-жарақтарының ертеден қалыптасқандығы, 
оның ұлтымыздың жауынгерлік салты мен қазақтың 
бойындағы жауынгерлік рухты қалыптастыруда 
алар орнын көрсетеді. 

Есік археологиялық өлкетану музейінде 
осындай жебе ұштарының үш қырлы сүйектен, 
темірден жасалған түрлері бар. Бабаларымыздан 
қалған мұраны дәріптеу ұрпаққа аманат.

Б.ИБРАИМОВА,
Есік археологиялық өлкетану 

музейінің қор сақтаушысы.
Алматы облысы, Есік қаласы.

ҚАБІР СОТЫ
Мұнда қалай тап болғанымды білмеймін. Алайда мен отырған ғимарат  сот залы екенін байқадым. Дәл 

қарсы алдымда кескін-келбеті өзгеше бір жаратылыс маған таңдана қарап тұрды. Бұның алдында болған 
жағдайдың бірі де есімде жоқ. Сәлден кейін оң жақ қатарда тұрған бір кісі сөзін бастады:

– Жоғары мәртебелім! Бұл пендені Жәннәтқа жіберуіңіз керек! Ол мұсылманға талап етілген 
шарттарды толығымен орындады, – деді. Түр-келбеті тым ерекше. Өзінен сәуле шашылып тұр. Жас, бойы 
аласа, қанатты, жүзі жылы кісі екен. Бір кезде:

– Жоғары мәртебелім! Оның айтқанымен келіспеймін! Бұл мақұлықтың орыны Тозақта!, – деп ашулана 
айғай салды сол қатарда отырған кісі. Жаратылыс иесі ашушаң, дөрекі, басында мүйізі бар, қолына айбалта 
іспеттес қару ұстаған, жүзі суықтау қарт кісі. 

– Жо-жоқ! Мүлде олай емес. Жоғары мәртебелім менің сөзімді растайтын Иман, Ораза, Бес уақыт 
намаз, Тәрбие, Мейірім, Береке мен Қажылық бар. Олардың сөз сөйлеуіне рұқсат етіңіз!, – деді жүзі жылы 
кісі жанталаса. 

– Рұқсат! – деді дәл алдымда отырған жаратылыс иесі. 
Бөлмеге қаз-қатардан жеті кісі кірді де, алдыңғы қатарға орналасты. Алдымда отырған жаратылыс:
– Ал, Иман! Бұл пендені қорғау үшін не айтар едің?, – деп сұрады.
– Жоғары мәртебелім! Менің жағдайымды байқаған боларсыз. Бұл пенде мені жете бағалады және 

дінімізді қадір тұта білді. Періште айтқандай мұсылманға талап етілген барлық парыз-міндеттерін 
абыроймен атқарды. Оның жалғыз ғана тұрағы бар және ол – Жәннәт!, – деп жауап қайтарды бір жас жігіт. 
Жүзінен нұр шашып тұр, бойы аласа, көңілді көрінді.

– Жақсы! Ораза, сен не дейсің?, – деп сұрады 
алдымдағы жаратылыс.

– Мен, мен не дейін? Пендеміз оразаны уақытылы 
ұстап, шарттарын сақтады. Ол Жәннәттық болуға 
әбден лайық!, – деді ұялшақ, сыпайы бойжеткен қыз.

– Жетер! Өтіріктеріңе тойдым! Ал, бұл 
мақұлықтың күнәлары ше? Олар туралы не айтасыз? 
Мен оны туғаннан бері азғырып келемін. Алайда 
маған Иман бөгет болды. Бұл мақұлыққа нәпсі мен 
жан рахатынан гөрі мына сендер қымбат болдыңдар! 
Амал дәптерін ашыңдар! Сонда бар күнәсін тізбектеп 
жаздым! Тәрбие, есіңде ме? Бұл мақұлық сол күні 
өтірік айтты емес пе? – деді ашулы күйде қарт кісі.

– Жо-жоқ, ол жақындары үшін сондай 
құрбандыққа барды. Ол, ол әдейі істейін деген жоқ! 
Жоғары мәртебелім, ол өтірікті пайдаға асыра білді. Ол мені ешқашан жерге қаратпайды, – деп жауап берді 
бойы ұзындау келген, жүзі жылы жас жігіт.

– Мен де қосыламын! Мені осындай жағдайға жеткізген осы пенде. Мен оны бес уақыт Алламен 
тілдестірдім! Оның арқасында менің жағдайым жақсарды, – деп ізгі ниетін білдірді хош иісті, нұрлы жүзді, 
бойы аласа, қолына кітап ұстаған бір жігіт.

– Тәрбие, Бес уақыт намаз, Ораза, Мейірім, Қажылық болмаса мен бұл пендені паналамас едім. Бұл 
пендеде мұсылман жамағатқа, отбасына, жұмысына деген махаббат бар! Соның нәтижесінде адал жұмыс 
атқарып, өнімді еңбек ете білді! Мен оның еңбегін бағалып, берекелі еттім, – деді жүзі жылы, айдай сұлу 
бойжеткен қыз.

– Жоғары мәртебелім! Олардың айтқандары шындық! Енді Амал дәптерін қарап көріңіз!, – деді оң жақ 
қатарда отырған жүзі жылы кісі.

Дәл алдымда отырған жаратылыс бір дәптерді қолына алды да ұзақ отырды. 
– Шешім қабылданды! Першіте мен басқаларының берген куәлігі және Амал дәптеріндегі сауапты ісі 

мол болуына байланысты бұл пендені Жәннәтқа жібереміз, – деді жаңағы жаратылыс. 
– Жоқ, бұл әділетсіздік. Мен басқа мақұлықтарды тура жолдан тайдырып, азғыратын боламын. Оларды 

өз құрығыма түсіріп, Тозақтың түбіне жіберемін. Сонда мәңгілікке қиналатын болады!, – деп қарт кісі 
есікті тарс етіп жапты да кете барды. Дәл сол сәтте екі жас жігіт иығымнан көтерді де, бір қақпаға әкелді. 
Ол қақпада «Жәннәт қақпасы» деген жазу болды.

Әлібек МӘУЛЕТҰЛЫ


