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ЖАРКЕНТ ТҮРМЕСІ – ҚАСІРЕТТІ 
ЖЫЛДАР КУӘСІ

БАСПАСӨЗ – 2022
Құрметті «Жаркент айнасы» газетінің 

оқырмандары! Алдағы 2022 жылға газетке 
жазылу маусымы басталды. Газетімізге 
жазылып, ерлікке толы еліміз бен жазиралы 
жеріміздің, өңірімізден өткен баһадүр 
батырлар мен от ауызды билердің, орақ 
тілді ақындардың, елге билік жүргізген 
болыстардың, өмірі өнегеге толы өнер 
адамдары мен өлкемізден шыққан даңқты 
тұлғалардың тарихынан хабардар болыңыз. 
Газетімізде Сіз үшін құнды, тың мақалалар 
жариялауға тырысып келеміз. 

Жазылу «Қазпоштаның» барлық 
бөлімшесінде жүргізіледі. 1 жылға жазылу 
бағасы 3210 теңге. Индексі – 65161.

Біз сізден қолдау күтеміз, ойлы оқырман! 
Ұрпағымыз өзінің шынайы тарихын біліп, 
ұлықты болып өссін. «Жаркент айнасы» – 
Жаркенттік рухты жандардың газеті. 

Менің қазір тарихқа көбірек 
көңіл бөліп жүргенім неліктен?  
Ағаш биіктеп өскен сайын тамыры 
жерге тереңдеп бойлай береді. Адам 
да сондай. Ол болашағын неғұрлым 
көп ойласа, өткенін соғұрлым көп 
білгісі келеді. Олай етпейінше, 
болашақты жасау мүмкін емес. 

Ілияс  ЕСЕНБЕРЛИН

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛМІЗ 
МӘҢГІЛІК

«Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 
30 жыл толады. Бұл – қайта 
жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-
бабаларымыз аңсаған азаттықтың 
тұғыры нығая түскенін әйгілейтін 
маңызды белес. Тарих тұрғысынан 
алғанда, отыз жыл – көзді ашып 
жұмғандай қас-қағым сәт. Дегенмен, 
бұл көптеген халықтар үшін 
қиындығы мен қуанышы, дағдарысы 
мен дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге 
болады. Біз де осындай жолдан өтіп 
келеміз», – деп мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына арналған «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» деп аталатын 
мақаласында ой қозғаған. 

Әрине, тәуелсіздік ұғымы еліміз
дің әрбір тұрғынын толғандырмай 
қоймайды. Себебі бұл сан ғасырлар бойы 
ұрпақтар жалғасында көрініс тапқан 
қасиетті ұғымдар мен нанымдардың 
айқын дәлелі. 

Ұлы Дала. Бұл қасиетті жердің 
көтерген ұлы жүгі қаншама ауыр болды 
дерсің... Маған дейінгі адамзаттың 
тағдырын шамасы келсе, айғайлап, 
жанұшыра айтқысы да келетін шығар... 
Бірақ қауқарсыз. Алайда адамзаттың 
адамзат болып қалыптасқалы бергі 
болмысының тарихын жер бетіндегі 
әжім іспеттес айқышұйқыш, тілім
тілім сызаттарынан байқарсың. Маған 
жеткенге дейінгі атабабам өткен сара 
жол қалай болды? Осы жер бетіндегі 
жолдар бізге нені меңзеді, аяғы бізді қай 
жаққа бастады, қалай болатыны тағы 
беймәлім...

(Жалғасы 3-бетте)

Ұзақ жылдар бойы жер жаннаты 
Жетісу аймағының бірқатар 
өңірлеріндегі ауыл шаруашылық 
саласында жемісті еңбек етіп, 
кейіннен зейнеткерлік демалысқа 
шықса да асыл тұқымды мал өсіріп, 
Керімағаш ауылын, онымен аттас 
шипажайды көркейтіп, жанына дауа 
іздеген жандардың жұмақ ордасына 
айналдырып, соңына өшпестей 
із қалдырған марқұм Сүлеймен 
Босқынбайұлы Көшкіновтің ел мен 
жерге сіңірген еңбегінің өзгелерге үлгі 
боларлық қыр-сыры көп. 

Әуелден қайда жүрсе де ізденімпаз, 
еңбекқор мал маманы ретінде түлік 
тұқымын асылдандыру арқылы 
еліміздегі мал өнімділігін артыруға 
қосқан еселі үлесі оны «Қазақстан 
ауыл шаруашылығының еңбек сіңірген 
қызметкері» деген атаққа жеткізді. 
Тіршілігінде қолға алған ісінен жақсы 
нәтиже шығармай тынбайтын, өмірден 
жинақтаған тәжірибесі мол іскер маман 
ретінде оны кезінде облыс басшылары 
ауыл шаруашылығының күрделі шешуші 
буындарын алға жетелеуге жұмсады.

Осыншама атақ пен абырой Сүлеймен 
Босқынбайұлының бойындағы жақсы 
қасиеттердің, еңбекқорлықтың жемісі 
екені сөзсіз. Ендеше, биыл 20 қарашада 

өмірден озғанына екі жыл өткен Сүлеймен 
Босқынбайұлының еңбек жолын, өмірінің 
айшықты тұстарын өскелең ұрпаққа 
ұлағат етіп, жүйелеп баяндау парыз.

1957 жылы Талдықорған мал 
дәрігерлік техникумын тамамдаған ол 
өзінің туған жері Кеген өңіріндегі Меркі 
ауылында, сол кездегі Сталин атындағы 
ұжымдық шаруашылықта кіші мал 
маманы болып еңбек жолын бастап, 
осы өндіріс орынында 1970 жылға 
дейін ферма меңгерушісі, бас зоотехник 
қызметтерін абыроймен атқарды. Еңбек 
ете жүріп, білімін көтеріп, ғылыми 
жұмыспен шұғылдануға ден қойды. 
Кейін ауданда жаңадан ұйымдастырылған 
«Жылысай» кеңшарына бас зоотехник 
етіп жіберілді. Алматы зоотехникалық
мал дәрігерлік инстиутын өндірістен қол 
үзбей еңбек ете жүріп сырттай оқып, ірі 
қара тұқымын асылдандыру бағытында 
ғылыми жұмыспен шұғылданатын 
жас ғалымзоотехникті 1973 жылы сол 
кездегі Талдықорған облысы, Панфилов 
ауданындағы «Көктал» кеңшарына бас 
зоотехник болып қызметке ауысуына 
жоғарғы білім ордасындағы ғылыми 
жетекшілері себепшілік етті.

АБЗАЛ АҒАНЫҢ АЙШЫҚТЫ ІЗІ

(Жалғасы 7-бетте)

Қазақ жерлерін отарлау үрдісі патша 
әкімшілігі тарапынан 19 ғасырдың аяғы мен 
20 ғасырдың басында қарқынды жүргізілді. 
Тарих бетіне Қазақ хандығы деген атпен 
шығып, батыс және шығыс елдеріне мәлім 
болғаннан бері ұзақ жылдар бойы сыртқы 
жаулармен тынымсыз ұрыс жүргізіп келген 
қазақ халқының әлеуметтік экономикалық күші 
әлсіреді. Өзбек ұлысы кезінде басталған ойрат 
басқыншыларымен үздіксоздық жүргізілген 
жан беріп, жан алысқан шайқастар 1758 жылғы 
ойраттардың бұл соғыстан мемлекет ретінде 
жойылуымен аяқталса да, қазақ хандығы да 
әлсіреп шықты. 

Жоңғар шапқыншыларына қарсы 
күресуге күш біріктіруді ұсынып, сол 

заманғы қаружарақпен көмек сұраған қазақ 
хандарының өтінімін аяқсыз қалдырған 
патша өкіметінің өз көздегені бар еді. Ресей 
патшалығы көшпелі далалық экономикалы 
екі мемлекетпен салыстырғанда техникалық 
жағынан анағұрлым дамыған әрі сол заманғы 
жетілген қаружарақпен қаруланған қуатты 
елдердің қатарында тұрғанын жоққа шығаруға 
болмайды. Еуропаның кейбір елдеріне 
қарағанда басқыншылық саясатымен де 
алда тұрған ірі мемлекет еді. Сондықтан да 
біздіңше айтқанда Ресей шығыста екіжүзділік 
«Екі арыстан алысса, шиебөріге жем 
болады» саясатын ұстанды. Ұзақ мерзімге 
жоспарлап, мақсатты түрде ішкі жақтан 
әскери экспедициялар жасақтап, оларға 

елшілерін, саяхатшыларын, зерттеушілерін 
қосып маңызды нәрселерді анықтау үшін 
қазақ даласына жіберіп отырды. Ал олар шын 
мәнінде зерттеушілік терісін жамылып, қазақ 
жерлерін емінеркін аралап, барлаушылық 
қызметті барынша жүргізді. Осы арқылы қазақ 
даласының ішкісыртқы жағдайынан, асты
үстіндегі қазба байлығынан толықтай хабардар 
болып отырған патша үкіметі қазақ хандығының 
уақытша бытыраңқылығын пайдаланып, 
арнайы экспедициялар ұйымдастырып, елдің 
солтүстігі мен батысындағы шекаралас 
жерлерге біртіндеп бекіністер салып сұғынып 
ішкерілей ене берді. 
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Жаркент қаласындағы 
№1 спорт мектебінде 
бокстан ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың 
90 жылдық мерейтойына 
арналған 2006-2007 
жылдары туылған 
жасөспірімдер 
арасындағы 
халықаралық дәстүрлі 
турнир өткізілді. Дүбірлі 
додаға еліміздің барлық 
өңірлерінен дерлік және 
көршілес Өзбекстан 
республикасынан жалпы 
100-ден астам боксшы 
балалар қатысты.

Жарыстың Әнұранмен бастау 
алған ашылу салтанатында шараға 
жиналған қауым мен боксшыларды 
алғашқы болып Панфилов ауданы 
әкімінің орынбасары Шұхрат Құрбанов 
құттықтады. Одан соң жұрт алдына 
шыққан Панфилов аудандық ардагерлер 
ұйымының төрағасы Тоқтарбай 
Керімқұлов Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдық мерекесінің қарсаңында 
өткізіліп отырған ақиық ақын 
тойына арналған жарыстың мәні мен 
маңызын, спорттың ел өміріндегі 
алар орынын, отансүйгіштік рухтағы 
мәртебесін жіліктеп жеткізді. Осы 
жарысқа арнайы келген ақынның 
ұлы Жұлдыз Мұқағалиұлы мен келіні 
Бақытгүл Айдарқызы да салтанатты 
сәтте сөз сөйлеп, тарлан таланттың 

АҚЫННЫҢ МЕРЕЙТОЙЫНА 
АРНАЛДЫ

шығармашылығы мен өмір жолы жайлы 
жастарға толғанысқа толы естеліктер 
айтып, жарысқа қатысушыларға 
сәттілік тіледі. Соңғы сегіз жылдан 
бері ақынның туған күнінде бокстан 
үздіксіз жастар арасындағы жарыстар 
ұйымдастырып жүрген белгілі меценат, 
бокс жанашыры, спорт шебері Жұбат 
Шыныбаевқа ақжарма алғыстарын 
білдіріп, Мұқағали қоғамдық қорының 
мерекелік төсбелгісімен марапаттады. 
Салтанатты жиыннан соң еліміздің 
өнер шеберлерінің шағын концерті 
көрсетілді.

Өткен бейсенбіде басталған жарыс 
үш күнге созылып, сенбі күні аяқталды. 
Жалпы 40 келіден 80 келі салмаққа дейін 

додаға түскен жасөспірім боксшылар 
арасында жаркенттік бес былғары 
қолғап шебері – Н.Нұрболатұлы, 
О.Әлімхан, А.Қата, Ж.Жайсаңбай және 
Ж.Нұрмұханбетов қарсыластарын 
бетқаратпай жеңіп, омырауларына алтын 
алқа тақты. Сол сияқты Семейден келген 
Б.Аукенов пен Е.Серікқазин, хромтаулық 
М.Ізтай мен М.Төреғали, қарасайлық 
А.Қайрат, қапшағайлық Е.Нұрасыл мен 
Б.Ізбасар, Н.Амангелді, Д.Атайбек, 
талғарлық Б.Төрехан, Кегеннен келген 
Б.Айтбай, Қ.Төкен, Қаскелеңнен қатысқан 
Б.Тілепалды алтыннан алқа тағып, олар да 
жарыс жеңімпаздары атанды. Командалық 
есеп бойынша жарыс тұғырында алтын, 
күміс, қола жүлделерін мол еншілеген 
Жаркент қаласының боксшылары 
бірінші орынды, кегендіктер екінші, 
Қарасай ауданынан келген боксшылар 
үшінші орынды иеленді. Самат Ахметов 
бастаған төрешілер әділеттің ақ туынан 
аттаған жоқ.

 Мырзағали НҰРСЕЙІТ,
 Жаркент қаласы.

«Кедейлікке алып келетін 5 әдет», 
«Кедейліктен бірге арыламыз», 
«Әр қазақ бай болсын», «Кедейлік 
неден туады?» деген сөздерді, видео-
сабақтарды, вебинарлар мен неше түрлі 
ақпараттарды күнделікті әлеуметтік 
желілерден, газет-журнал беттерінен 
көріп жүрміз. 

Адам өмірге келген кезде бай болып 
туылыпты немесе кедейлік маңдайына 
жазылыпты деген пікір жоқ. Дұрыс таңдау 
жасау, жақсы білім алу, мамандықтың 
дұрыс таңдалуы өмірімізге үлкен өзгеріс 
алып келуі мүмкін. Бәрі осылай опоңай 
қалыптасатын болса кедейлік, жоқшылық, 
материалдық мұқтаждық сонымен қатар 
адамның тікелей көңілкүйіне әсер ететін 
депривация немесе фрустрация қалай 
және қайдан пайда болады? 

КЕДЕЙЛІКТЕН ҚАЛАЙ ҚҰТЫЛАМЫЗ?
жатқан әр бір балаға дұрыс тәрбие беру, 
оның болашағына өз үлесіңді қосу ол әр 
адамның парызы. Мемлекетімізге, ұлтқа 
жанашыр бола білетін, елім деп тұрған 
патриот ұрпақтарымызды тәрбиелеу 
біздің басты міндетіміз. Айтылған 
әңгімелерге кедейліктің қатысы бар 
ма деп ойланып отырған боларсыздар. 
Әрине тікелей қатысты. Жастайынан  
еңбекқорлыққа, үнемшілдікке және 
сапалы білімге ұмтылған баланың 
кедейшілікке тап болуы мүмкін емес. 
Бірақ, мұның бәрі қоғамға да байланысты. 
Себебі: адам қоғамға, қоғам адамға 
тәуелді. Мемлекеттің экономикасының 
жақсы болуы, басқа елдермен бәсекелесе 
дамуы адамның әлеуметтік жағдайын 
жақсартады. Бірақ, әлеуметтік теңсіздік 
мәселесі дағдарыспен байланысты болып 

елдері түседі. Халық санының көптігі, 
жұмыстың жоқтығы, экономикалық 
өзгерістер кедейлікке алып келеді. 
Сауатсыздық көрсеткіштерінің жоғары 
болуы, сауатты адамдардың аздығы, 
кедейленген халықтың тіпті ауыз суға 
зәру болуы африкалық елдерді тіпті 
тұралатты десе де болады. Бірақ бұл 
таңғалатын жағдай емес. Себебі бұндай 
аудандар немесе ауылдар әрбір елде 
бар. Мысал ретінде қарастырайық. 
Экономикалық дағдарысқа ұшыраған 
елдер осы бір қиын жағдайға қалай төтеп 
берді деген ойлар жиі алаңдатуы мүмкін. 
Осы сұрақтарға жауап ретінде жақында 
С.Құттықадамның «Ұлтқа қызмет ету» 
атты кітабын оқыған болатынмын. 
Автор әлем елдерінің экономикалық 
дағдарыспен күресін, мемлекеттік 
басқарудың ең озық он үлгісін ұсыныпты. 
Кітап өте қызықты әрі жоғары деңгейде 
жазылған. Оның мазмұнын ашатын 
болсақ қарапайым отбасында дүние 
келген Мұстафа Кемалдың Ататүрік 
атануынан бастап  Дэн Сяопиннің өмір 
жолын толығымен зерттеген. Яғни осы 
кітапты оқи келе мен әрбір мемлекеттің 
өзіндік бір батыры немесе құтқарушысы 
бар деген тұжырымға келдім. Себебі, 
Германияны алып қарастыратын болсақ 
екінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі күлі 
көкке ұшқан герман елін құтқарып қалған 
Эрхард мысал бола алады. Күлқоқыс пен 
үйіндінің астында қалған, ашаршылықты 
бастан кешіп отырған халқының жағдайын 
көргенде жүрегі елжіреген Эрхард 
Германияны дағдарыстан, кедейшіліктен 
алып шықты. Дәл осындай экономикалық 
дағдарыс АҚШта да болғаны бәрімізге 
мәлім. 1929 жылы басталған әлеуметтік 
қайшылықтар, халық тұрмысының 
нашарлауы, 900 мыңнан астам фермерлік 
шаруалардың қысқаруы Америка елін 
үлкен бір тығырыққа тіреді. Тек қана 1932 
жылы президент болған Ф.Рузвельт «жаңа 
бағыт» реформасының арқасында АҚШ
тағы жұмыссыздықты жоюға және ауыл 
шаруашылығын, соның ішінде фермерлік 
шаруашылыққа көп көңіл бөлген 
болатын. Соның арқасында АҚШ қазір 
дамыған елдер арасында көш бастап тұр. 

Шотландық экономист әрі философ Адам 
Смиттің жақсы бір сөзі бар: «яғни адам 
өзінің мүддесін ойлай отырып қоғамды 
жақсарта түседі және байытады». Бәріміз 
бір ауыздан жемқорлықпен күресіп, 
ауылдардан бастап кішігірім қалаларды 
дамытып қана қоймай, кәсіпорындарға 
да көңіл бөлетін  болсақ жұмыссыздық 
жойылады және сонда ғана Қазақстанда 
кедейшілік деген ұғым мүлдем 
болмас еді. Жер көлемі бойынша әлем 
елдері арасында тоғызыншы орында, 
осыншама кең байтақ жері бар, мұнай 
қоры жөнінен он екінші орында тұрған, 
пайдалы қазбалар мен шикізат көзінің 
ошағы болған қазақ елінде тұрғылықты 
баспанасы немесе тұрақты жұмысы жоқ, 
кедейшілікте өмір сүретін адамдар саны 
миллиондап саналады дегенге сенесіз бе? 
Сенбеске амалыңыз жоқ.

Жұқпалы індеттер, саяси тұрақ
сыздық, саны бар сапасы жоқ білім 
беретін орындар, жемқорлықтың дамуы, 
азықтүлік бағасының шамадан тыс өсуі, 
пәтер құнының шетелдік баспаналардан 
да қымбат болуы халық жағдайын 
төмендетті. Әрине, елімізде кедейлік 
деңгейін төмендету үшін көптеген 
шаралар, құзырлы органдар жұмыс 
жасауда. Бірақ кедейлік пен жұмыссыздық 
саны өспесе, төмен түспеді. Барлығы 
бірдей тең және бірдей мүлікке иелік 
ететін қоғам ең әділетті қоғам дейді 
Жан Мелье. Ең алдымен бірбірімізге 
көмектесіп, айналамызда тек жақсы 
адамдар болатын болса, онда неге бізде 
жақсы жаққа ұмтылмасқа?! 

«Байлық мұрат емес, кедейлік ұят 
емес» дейді халық даналары. Тұрақты 
дамуда кедейлік алдын алу, халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту бұл біздің 
басты міндетіміз. Шалғайда орналасқан 
ауылаймақтан бастап, үлкен мегаполиске 
дейін дамытатын болсақ, жолкөлік 
қатынасын реттесек,  қамтуды қолға 
алып, азықтүлік, коммуналдық қызметтің 
құнын тұрақтандырсақ, халыққа одан 
артық не керек?!

Ақпейіл МАДИАХУН, 
Жаркент қаласы.

«Кедейлік» сөзіне мән беріп қарайтын 
болсақ сөздің өзі де құлаққа  жағымсыз 
естіледі. Менің ойымша кедейлік дегеніміз 
екіге бөлінеді. Олар  рухани кедейлік 
және материалдық тұрғыдан мұқтаждық. 
Қарап отырсақ екеуіде бірбіріне әсер 
етуші факторлар. Жан дүниенің кедейлігі, 
жағымсыз әдеттер рухани дамуға кедергі 
келтіреді. Еріншектік және де өз ойының 
болмауы рухани кедейшілікке алып келеді. 
Өзіндік ойы мен болмысы жоқ ұрпақ 
тәрбиелей отырып міне менің болашағым 
деп айту бұл үлкен қателік. Тәрбие тал 
бесіктен басталады демекші, өсіп келе 

келеді. Қазақстан сияқты шикізатқа бай 
және соны экспортқа шығаруда да осы 
мәселелер белең алуда. Шамадан тыс 
әлеуметтік теңсіздік қоғамның тұрақты 
дамуына кері әсерін береді.

Кедейліктен қалай құтыламыз? 
Оның жолдары бар ма? Кедейлікке алып 
келетін жағдайлар туралы көп ойланып, 
осы сұрақтардың шешімін іздеп көрдім. 
Қазақстан бойынша жұмыссыздық 
көрсеткіші мен кедейшілікте өмір 
сүретін басқа да елдердің тарихын оқып 
шықтым. Иә, кедейшілікте өмір сүретін 
ел деген кезде ойымызға бірден Африка 
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Біздің атабабаларымыз руру, тайпа
тайпа болып ғұмыр кешкен соқтықпалы 
сан ғасырлар бойы, біресе жаңағы қиядан 
қиялап келіп қосылып, кіре жолды кеңіткен 
соқпақтай өзара бас біріктіріп, ұлы 
бірлестіктер құрып, күшейіп, біресе, үлкен 
жолдан жырыла бөлініп, жөніне кеткен 
сүрлеудей бірбірінен ірге ашып, ыдырап, 
іштей әлсіреп жатпады ма. Кеудесін тірі 
жанға бастырып көрмеген бөрі мінезді 
бабаларымыз бірлігі кеткен тұста ұлан
ғайыр кең байтақ даласында өз бетінше 
еркін өмір сүре алмай, талауға түскен сәттері 
де аз емес. Тарих сахнасына шыққан сақтар 
да, ғұндар да, қыпшақтар  да, түріктер де, 
түргештер де, қарлұқтар да, қазақтар да бәрі 
– аяғында ыдырап, сыртқы күштің әсерінен 
жеңіліс тауып отырған. 

Құдай басымызға қайта бақ сыйлап, 
бабамның ғасырлар бойғы дұға еткен 
асқақ арманына біз бүгін қол жеткіздік. 
Тәуелсіз мемлекет болып өмір сүрудегі 
Ұлы арман орындалды. Керей, Жәнібек, 
Абылай, Кенесары бабаларымыздың сара 
жолын болашағымызға шамшырақ етіп, 
патшамызды сайлап, көк туымызды көтерген 
уақытқа да жеттік. Іштей, шүкірімізді 
арттырып, осы ұрпағының болашағы үшін 
қылышын қанға сермеген бабаларымыздың 
төккен тері зая болмады да... Ұланғайыр 
жеріміз бар, осы ұлы бақытымызды 
әспеттей алатын қасиетті тіліміз бар, 
бабамды туралықтан адастырмай, соңында 
надандықтан аластап, жақсылыққа 
бағыттаған діні бар, ділі бар. 

Қазақ халқы хақтың назарынан таймаған 
қасиетті халық. Сондықтан да сыртқы 
күштер бұл халықтың рухын өшіріп, қанша 
рет жер бетінен жойып жіберуге тырысса 
да тұғырынан түспейді, өміршеңдігін 
жоғалтпайды. Бұл да халқымыздың Хақтың 
назарындағы тура, дана, дара халық екеніне 
еш күмән тудырмайды. Оған дәлел соншама 
қиынқыстау кезеңдер мен сұрапыл 
шайқастардан аман шығып, Тәуелсіздікке 
қол жеткізуіміз...

Бүгінде, Тәуелсіздікке қол жеткізіп, 
Көк байрағымыз биіктен желбіреді. 
Бабаларымыздың жолын жалғап, ел 
тізгінін ұстар Елбасымызды сайладық. 
Сол жылдардан бері 30 жыл да зымырап 
өте шықты. Осы тәуелсіздікті сақтап 
қалу жолдында біз не істей алдық? 
Технологиямыз дамып, судың да, астың 
да, тұрмыстың да азабын тартпай бәрін бір 
нүктемен атқарып отырған заманда біз неге 
қол жеткіздік? Бабалар аманатына қиянат 
жасап қоймасымызға кім кепіл? Ағайын, 
елжұрт арасына іріткі салудың оңай 
екенін сонау атабабалар тарихынан байқап 
отырмыз. Сол сырттан салынған іріткінің 
салдарынан кәрі тарихта бір емес бірнеше 
мемлекеттік құрылым ыдырап, елдігінен 
айырылып отырған. Осы жолда халық пен 
ел тұтқасын ұстаған басшының мақсат
мұраты бір болуы керек.  

Қазіргі таңда елімізде халық саны өсіп, 
ұлты да, ұлысы да кеңейіп, мамыражай 
өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Алайда, 
бұл да біздің елдігіміз бүтін, жанымыз 
тыныш болуына мүмкіндік берер 
емес. Тыныштығымызды да бұзғысы 
келетіндердің ниеті айқын, белгілі. Оны 
тілге, дінге, бірлігімізге берген соққылардан 
байқап келеміз. Дәстүрімізді де аяқ асты 
етіп, атаанасына баласын қарсы айдап 
салар топтар пайда болды. Тамырсыз 
ұрпақты тәрбиелеуде жанталаса әрекеттеніп 
жатқандар да жоқ емес. Ұлттың болашағын 
балталау үшін ұрпағының санасын улайтын, 
еліне қарсы қойып, татулығын бұзатын 
жандайшаптар да жетерлік. Олар сырттан 
емес, бүгінде өз ішімізден көрініс беріп 
жатыр. Қазақты қазаққа айдап салар 
уақыттың оңтайлы сәтін күтіп отырғандар 
да бар. «Адамды сүй, Алланың хикметін 
сез», деген қағиданы ұстанбасақ, мына 
мамыражай бақытымызды тағы басқалар 
кісендеп, басқаның бодауына қайта ілініп 
қалмасымызға кім кепіл. Бұл жағдайлар 
бабалар тарихында әрқашан қайталанып 
отырған, ол бізге сабақ болуы тиіс. Бұл 
тұрғыдан алғанда бүгінгі Елбасымыз бен 
Президентіміз ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
сарабдал саясаты ел мүддесіне жұмыс 
жасауда.

 Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
дербес мемлекет ретінде халықаралық 
аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда 
БҰҰна кірді. Сонымен қатар Халықаралық 
валюта қорына, Халықаралық реконструкция 
және даму банкісіне, Дүниежүзілік банктің, 
Халықаралық даму ассоциациясының, 
Инвестицияға кепілдік беретін көпжақты 
агенттіктің, Инвестициялық таластарды 
шешу жөніндегі халықаралық орталықтың, 
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
мүшесі болды. Қазақстанның мемлекеттік 

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛМІЗ МӘҢГІЛІК

(Басы 1-бетте)

тәуелсіздігі туралы заң қабылданғаннан 
кейін ғана халқымыз өз мемлекеттігін, 
шынайы тарихы мен мәдениетін қайта 
түлетуге жігерлене құлшыныспен кірісті, 
елдің ішкі және сыртқы саясатын, өзіміз 
бұрын өмір сүрген қоғамнан түбірінен 
өзгеше жаңа, демократиялық қоғам 
құру принциптерін дербес айқындады. 
Әрине, ең алдымен бұрынғы жүйенің 
құлауының зардаптарын, әлеуметтік
экономикалақ күйреу мен дағдарысты 
бастан кешірдік. Соған қарамастан Қазақ 
мемлекеті өркендеуде өз жолын таба 
біліп, өркениетке өз үлесін қоса бастады. 
Сол уақыттарда тәуелсіз мемлекетіміздің 
тұңғыш үкіметінің мүшесі, Премьер
Министрдің орынбасары қызметтерін 
абыроймен атқарып, халықымыздың 
сеніміне кірген қоғам қайраткері Қуаныш 
Сұлтанов өзінің 2005 жарық көрген 
«Серпінді кезең» атты еңбегінде еліміздің 
даму қарқынына былайша баға береді: 
«Қуатты саяси, экономикалық, әлеуметтік 
және демократиялық қайта құрулар көп 
ғасырлық тарихымыздың қойнауында өткен 
заманның ешбір кезеңінде болмаған мүлде 
жаңа үрдіс, тың құбылыс жағдайында дамып 
келеді. Біз саяси тұрақтылықты сақтап қана 
қоймай, сонымен бірге оны нығайта түсуге 
және өзіміздің қазақстандық ұлтаралық 
келісім үлгісін жасауға қол жеткіздік. 
Тоталитарлық жүйенің құлдырауымен 
бірге КСРОның ұлттық саясатының 
тым идеологияландырылып жіберілген, 
түбірімен қате ұлттық стратегиясын 
1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан 
көтерілісі аяусыз әшкерлеп берген болатын. 
Сондықтан аяғынан енді ғана тұрған 
Қазақстан мемлекеті үшін мүлдем жаңа 
ішкі саясат жүргізуі тиіс еді. Осы тұрғыдан 
келгенде Қазақстан ұлтаралық және 
конфессияаралық қоғам құрудың тиімді 
жолын қалыптастырды. Біздің Республика 
этносаралық жанжалдарды қазір де, 
болашақта да болдырмауға болатынын 
бүкіл әлемге сенімді түрде дәлелдеді. 
Ұлтаралық түсіністіктің қазақстандық 
моделі қалыптасып, нәтижелі жұмыс жасап 
келеді. Әрі оған басқа мемлекеттер де 
қызығушылықтарын білдіріп отыр. Бұл бір 
экономикалық формациядан басқа, үлкен 
экономикалық қиындықтар мен әлеуметтік 
проблемаларға өтудің кезіндегі кедергілерге 
қарамастан адамдар арасындағы бірбіріне 
деген сенімнің болғандығының жарқын 
көрінісі болып табылады». 

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 
бастап Республиканың саяси басшылығы өз 
азаматтарының құқықтарының сақталуын 
қамтамасыз етуге айрықша назар аударды. 
Кеше ғана 30тамызда қабылданғанына 16 
жыл болған еліміздің Конституциясында 
адамды тегіне, әлеуметтік, лауазымдық 
және мүліктік жағдайына, нәсіліне, діни 
көзқарасына байланысты ешқандай 
кемсітуге болмайтындағы анық айтылған. 
Елімізде Президент қызметінің енгізілуі 
қоғамдықсаяси өмірде терең саяси 
реформалар жүргізуге мүмкіндік берді. 
Қазақстанда бір партиялық жүйенің орнына 
көппартиялық жүйе қалыптаса бастады. 1996 
жылдың 30қаңтарынан бастап екі палаталы 
парламент жұмыс жасап келеді. Бұқаралық 
ақпарат құралдарына еркіндік берілді. Тауар 
тапшылығы жоғалып, өнім сапасы жақсарды. 
Қазақстан Республикасының азаматтары 
экономикалық еркіндіктің арқасында меншік 
иелеріне айналды. 1993 жылы 15қарашада 
Ұлттық валюта – теңге айналымға шықты. 

Осы күнде теңгеміз тұрақты, сенімді қаржы 
бірлігі болды. Жаңа Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасы халықтың жаңа тиімді 
тұрмысын қалыптастыру жолындағы 
күрделі экономикалық реформаларды өте 
сәтті жүзеге асыра алды. Мұндай орасан 
зор өзгеріс оңайшылықпен келген жоқ еді. 
Жетпіс жылдан астам қалыптасқан сананы, 
дүниетанымды өзгерту міндеті де оңайға 
соқпады. Меншікке қатысты көзқарастың 
өзгеруіне өмірдің өзі түрткі болғандықтан, 
жаппай жекешелендіру экономикалық 
қайта құру жолындағы алғашқы батыл 
қадам болды. Сыртқы сауданы одан әрі 
ырықтандыруға және елді дүниежүзілік 
шаруашылық жүйесіне енгізуге бағытталған 
сыртқы экономикалық қызмет реформасы 
табысты жүргізілді. Банк жүйесі батыл 
түрде реформаланды, халықтың банкке 
деген сенімі артты және жеке тұлғалардың 
банк жүйесіндегі салымдары тұрақты 
түрде өсті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
еліміздің Қарулы Күштерін құрды. БҰҰ
ның шешімімен тарихқа «Бейбітшілік 
миссиясы» ретінде енген, Семей ядролық 
полигонын жабу секілді ғаламдық маңызға 
ие шараларға қол жеткізді. Еліміздегі 
аса өзекті әрі кезек күттірмес басты 
мәселеміздің бір болып саналатын  тіл 
саясатын тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 
бастап біз парасатты байыптылық танытып 
жүргізіп келе жатырмыз. Дегенмен, 
Қазақстан халқы мынаны түсінулері керек: 
қазақ тілі осы мемлекеттің негізгі қолданыс 
тілі. Бұл тіл осы мемлекеттен басқа ешбір 
елде дами алмайды, бұл тілдің басқа 
Отаны жоқ. Мемлекеттік саясатта бұл тілге 
алдағы уақытта да басымдылық беріледі. 
Қазақстанды өз Отаным деп есептейтін 
әрбір азамат бұл тілді білуге міндетті. Тіпті 
қазақстандық патриотизм бізді осыған 
жетелеуі қажет. 

Қазақстан Республикасындағы 
ұлт саясатының бағдарламасы саяси 
тұрақтылықтың кепілі болып қала бермек. 
2030 жылға дейінгі даму стратегиясындағы 
ұзақ мерзімді жеті басым бағыттың ішінде 
ұлттық қауіпсіздіктен кейінгі екінші орында 
көрсетілген. Барлық қазақстандықтардың 
теңдігін қамтамасыз ету үшін әділеттік 
принцип пен ұлтаралық татулық санасын 
қалыптастыру маңызды. Ол үшін 
Қазақстанда бірінші қазақ халқының 
түпкілікті ұлттық мүдделері дұрыс 
шешілгенде ғана өзге ұлттар мен этностық 
топтардың дамуына жол салынады. Әрбір 
азамат «Қазақстан – менің Отаным, менің 
елім» деген ұранның маңайына топтасуы 
керек. 

2010 жылы Қазақстанның ЕҚЫҰна 
табысты төрағалық етуіне жәрдемі тиген 
негізгі деректер мен дәйектердің арасында 
еліміздің ұлтаралық және дінаралық 
келісім тәжірбиесі болғаны құпия 
емес. Халқымыздың толеранттылығы 
мен даналығына негізделген салмақты 
мемлекеттік саясаттың нәтижесінде бізге 
өткен жылдар бедеріндегі қандай да 
бір қиындықтарға қарамастан, елімізде 
ұлтаралық келісімді сақтауға мүмкіндік 
берді және бұл сөз жоқ, біздің маңызды 
стратегиялық ресурсымыз. Тек бірлік пен 
тұрақтылық жағдайында ғана келешек 
дамуымызға қатысты кең ауқымды 
міндеттер қоя аламыз. Болашақта еліміз 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 
50 мемлекеттердің қатарынан орын 
алатынына барлық қазақстандықтар 
күмәнсіз сенеді. Осындай секіріс жасау 

Олардың бізден басқа бір де біреуімен 
Қытайдың толық шекаралық келісімі әлі 
жоқ. Ғасырдан ғасырға созылған шекаралық 
дауға соңғы нүкте қойылды. Енді 1782 
шақырымдық шекара сызығындағы белдеу 
халықаралық деңгейде мойындалған заңмен 
қорғалады. Ал 2005 жылы 18 қаңтарда 
әлемдегі ең ұзын шекаралық белдеу болған 
Қазақстан – Ресей шекарасы анықталып, 
БҰҰ тарапынан мойындалды. Қазақстан 
– Ресей шекаралары құрлықтағы ең ұзын 
шекара болып табылады. Оның ұзындығы 
7591 шақырымды құрайды. Қазақстан 
мен Ресей арасындағы шекараны межелеу 
сияқты саяси салмағы ауыр мәселе әлемдік 
халықаралық құқықтық тәжірибеде өте 
сирек кездеседі, соған қарамастан қысқа 
уақыт аралығында шекара сызығының 
барлық нүктелері келістірілді. Қазақстанның 
Республикасының мемлекеттік шекарасы 
белгіленді. 

Табысты жүргізілген сыртқы саясаттағы 
жетістіктердің арқасында Қазақстан 
Республикасы БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ, ИКҰ 
секілді беделді халықаралық ұйымдардың 
салмақты мүшесіне айналып қана қоймай, 
мемлекетаралық қарымқатынастарда 
да еліміздің мәртебесін көтеретін саяси 
оқиғаларға, тарихи кезеңдерге де бастамашы 
болды. 2010 жылдың 12 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының 
төрағалығымен ЕҚЫҰның 56 мемлекетінің 
басшылары елордамызда бас қосып, Астана 
доктринасын бірауыздан қабылдады. 
Мұндай тарихи маңызы зор оқиға 
еліміздің халықаралық деңгейдегі талассыз 
беделінің арқасында келгенін және қазақ 
дипломатиясының сыртқы саясаттағы 
табысты еңбегінің нәтижесі деп білеміз. 
Еліміздің нығайып, халықаралық беделінің 
өскенін көрген әрбір қазақстандықтың 
кеудесінде мақтаныш сезімі пайда болады. 
Қазір іргелі тәуелсіз ел, демократиялық 
дәстүрді берік ұстанған қуатты мемлекет 
болдық. Тарихты жасайтын тұлғалар 
тағлымы өскелең ұрпақтың ұлт мүддесіне 
қызмет етуіне жол ашып қана қоймай, 
әлемдік өркениеттің дамуына да ықпал 
етеді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейін Қазақстан халқы ынтымақтасып, 
жалпыұлттық, ұлтаралық бірлікті 
нығайтуға, руханимәдени жаңғыруға қол 
жеткізілді. Қысқа мерзім ішінде Тәуелсіз 
Республикамыз Кеңес империясынан мұра 
болып қалған көптеген өткір де өзекті 
мәселелердің шешімін тауып, саяси, 
экономикалық және әлеуметтікмәдени 
салаларға да реформалар жүргізілді. Сөз 
соңында мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың ағымдағы жылдың қыркүйек 
айындағы Қазақстан халқына Жолдауында 
атап өткен цитатасымен аяқтағым 
келіп тұр: «Біз үшін ең маңыздысы – әр 
азаматтың Тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. 
Оның басты көрінісі – елдегі бейбіт өмір, 
қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. 
Сондайақ, халықтың тұрмыс сапасының 
жақсаруы және жастардың болашаққа нық 
сеніммен қарауы.

Еліміз Тәуелсіздік жылнамасының 
төртінші онжылдығына қадам басқалы тұр. 
Бұл кезеңнің оңай болмайтыны қазірдің 
өзінде айқын байқалуда. Сондықтан, кез
келген сынқатерге дайын болуға тиіспіз. 
Тынымсыз ізденіп, ұдайы алға ұмтылуымыз 
қажет». 

 
Елдана ЕРМЕКТЕГІ,

Жаркент қаласы.

үшін барлық қоғамдық ресурстарды 
топтастыру мен жұмылдыруға тура 
келеді. Бай да бақуатты Қазақстан 
идеясы ел кеңістігіндегі ішкі ұлттық 
ынтымақтастықпен тиімді біртұтас 
рухани, мәдени, экономикалық және 
саяси жүйенің желісін айқындап, олардың 
қалыптасуына оң ықпалын тигізеді. 

Қазақстан Республикасы ТМД 
мемлекеттері арасында бірінші болып 
ұзақ мерзімге арналған стратегиялық даму 
жоспарын таңдап алған елдің бірі болды. 
1997 жылдың 11 қазанда «Қазақстан2030» 
атты ұзақ мерзімді дамуы стратегиялық 
бағдарламасын қабылдады. Мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең 
алдымен көршілес шет елдермен екі 
арадағы шекараны дәйектілікпен бекітті. 
«Қазақстан – Қытай мемлекеттік шекара 
сызығын демаркациялау туралы хаттаманы 
бекіту» заңына сәйкес 1999 жылы мемлекет 
басшылары шекаралық мәселелерді толық 
реттеп, құжатқа қол қойды. Бұл келісім
шарттың тарихи маңызы ерекше зор еді. 
Себебі Қытай 15 мемлекетпен шектеседі. 
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Жанжақты қыспақты ұрыстардан 
әлсіреген қазақ хандығының күшқуатының 
әлсірегенін пайдаланған ресей патшалығы 
оларды өздеріне дипломатиялық, басқа да 
құйтырқы әрекеттерімен  бағынышты санап, 
хандардың билігіне шектеу қойып, келе
келе олардың ықпал ету аймағын тарылтты. 
Әсіресе, отаршылдардың қазақтардың билік 
басындағы топтарды бірбіріне қарамақарсы 
қойып, әр нәрсеге арандату арқылы олардың ел 
алдындағы беделін түсіре отырып, ықпал билігін 
әлсірету саясаты жақсы жолға қойылды. Патша 
отаршылдары қазақ билеушілерінің ішінде 
өзара іріткі туғызу арқылы орталық билікке 
бағынышты жасап, тиімді саясат жүргізіп, 
олардың ауыз бірлігінің күшейіп кетпеуін 
қадағалап отырды. Әрі осы саясатты жүзеге 
асыру арқылы қазақ жұртшылығына оның дербес 
мемлекеттігін жою әрекеті екенін жеткізу еді. 

Отарлық биліктің тым асқындап бара 
жатқанына төзбеген Кіші жүз қазақтарын 
бастап 1785 жылы Сырым Датұлы көтеріліске 
шықты. Байбақты руынан шыққан бұқара 
халық қолдаған Сырым батырдың козғалысы 
елге зорлықзомбылық көрсеткен хан 
тұқымдарына қарсы бағытталған десек те, 
оның ар жағында хансұлтандарды сүйеп, 
қолдап, қолтықтарына су бүркіп отырған орыс 
өкіметіне көрсетілген алғашқы ірі қарсылық 
еді. Көтеріліс жеңіліспен аяқталғанымен ол 
қазақ жеріндегі отаршылдыққа қарсы алғашқы 
ірі халық бұқарасының көтерілісі ретінде 
тарихтан орын алды. Хандық билікті жою 
мемлекеттік дербестікті жоюдың негізгі құралы 
деп таныған патша билеушілері Орта жүздегі 
хандық билікті ауыздықтауға бет түзеді. Бұл 
1822 жылғы «Сібір қазақтары туралы жарғы» 
негізінде жүзеге асырылғанымен оның кесірі 
халыққа қатты батып, үлкен көтеріліске әкеліп 
соқты. Орыс отаршылдарының біртіндеп рулық, 
тайпалық қатынастарды ыдырату арқылы «бас 
басына би болуға» ұмтылдыру жүйесі, билікті 
өз қолдарына алуы, қазақ жерінің орталығына 
дейін сұғына енуі еріктіліктің қолдан сусып, 
жат жерліктердің қолына өтіп бара жатқанын 
білген қазақтар 18361838 жылдарды қамтыған 
Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісовтің 
бастауымен көтеріліске шықты. Орыс билігінің 
қолдауына сүйеніп қарамағындағы халықты 
талантаражға түсіріп, зорлықзомбылыққа 
жол берген Бөкейлік хан тұқымдарының 
әрекеті, қазақтар мен орыстар арасындағы 
шешілмеген жерсу дауы, салықтың шамадан 
тыс көбейгендігі осы көтерілістің басты 
себебінің бірі болды. Көтерілістің халық 
қолдауына ие болғандығын оның еркіндік 
сипатын ашқан Махамбет пен Шернияздың 
дауылпаз жырларынан көреміз. Кенесары 
Қасымовтың басшылығымен басталған патша 
отаршылдарына қарсы ұлтазаттық көтеріліс 
19 ғасырдың ортасындағы ең тегеурінді 
күрестің бірі болды. 1837 жылы күзде 
өжеттікпен Ақтау бекінісінің қарулы атты 
казак отрядтарына шабуылдан басталған ұрыс 
көлемді аймақты қамтып, 1847 жылға дейін 
созылған ұзақ жылдық қарулы көтеріліске 
ұласты. Екі тарапты қысымға ұшыраған 
қазақ қоғамы отаршылдарға қарсы үздіксіз 
күрес жүргізіп отырды. Сыр бойындағы 1856 
жылдардағы Жаңғожа батыр мен 18531858 
жылдардағы Есет Көтібарұлының қарсылығы 
тоқтатылғанымен, 18691870 жылдары 
Маңғыстау жеріндегі қазақ бұқарасының 
көтерілісі азаттық жолындағы ұлттық сананың 
көтерілгендігін көрсетті. 

Қазақ жерін отарлау ісі шығыс ісіндегі 
патша билеушілері үшін негізгі мәселенің бірі 
болғандығы белгілі. Экономикадан туындаған 
жағдайға байланысты территориясы тиіп 
тұрған елдер олар үшін шикізат өнімдерін 
тасымалдайтын, өндірілген өнімді өткізу 
рыногі ретінде тиімді еді. Қазақ қоғамының 
қоғамдық саяси және экономикалық әлсіреуін 
пайдалана отырып өз билігін қолдаушылар 
ретінде 1861 жылғы басыбайлылық 
реформадан кейін күйзелген орыс шаруаларын 
тартып алған жерлерге қоныс аудару арқылы 
өздеріне тірек жасады. Бұл іске әскери казактар, 
орыс шаруалары көптеп тартылды. Ресей 
жеріндегі сіңірі шыққан мұжықтар мен әртүрлі 
сословиеден құралған топтар патша әкімшілігі 
тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, 
тұрмыс жағдайлары жақсарып, тойынғаннан 
кейін олар да жергілікті қазақтарды менсінбей 
өздерін биік ұстады. Біртебірте отарлаушы 
биліктің қолшоқпарына айналды. Тарихта 
үнді жерін еуропалық басқыншылар теңіз 
арқылы жүзіп барып жаулап алған болса, орыс 
патшасының пәрменімен қазақ жерлері құрлық 
арқылыақ жаулауға ұшырап, шекаралас 
аймақтарда әскери бекіністер түсе бастады. 
18 ғасырда сонау Ертіс, Жайық  бойыннан 
басталған бекіністер тұрғызу жүйесі Арал 
теңізі аймағын, Сырдария өзені бойын тұтастай 
шеңберлей қамтый келе, 1870 жылдарға дейін 
қазақ жерін түгелдей құрсаулап алды. Орыс 
отрядтарының жазалау шараларына қарсы 
күрескен қазақ ауылдарының малмүлкін тонап, 
адамдарын қырғынға ұшыратқан әскерилерге 
шара көрілмеді. Керісінше, солардың мүдделері 
үшін басып алынған жерлерде бақылауға 
лайықты мықты бекіністердің айналасында үй
жайлар, казармалар салынып, тұрмысқа керекті 
нәрселермен қамтамасыз етілді. Мұндағы 
әскерилендірілген қоныстардың басында 
қарамағында қарулы жасағы бар станица 
атамандары болды. Оларға аймақтағы тәртіпті 
қатаң бақылау міндеті тапсырылды. Казак 
станицаларында әскери казармалар, мекен
жайлар салынып, атты әскерлерге керекті 
құралжабдық қоймалары, жемшөппен, азық
түлікпен қамтамасыз ететін әртүрлі шаруаларды 
атқаратын қосалқы жұмыс күші ретінде ішкі 
жақтан көшіріліп әкелінген орыс мұжықтары 
орналастырылды. Станицалар негізгі байланыс 
жолдарының бойына, тұрмысқа қолайлы 
тұрғылықты халықтан тартып алынған су көзіне 
жақын жерлерге салынды. Станицалар тірек 
пункті болып есептелініп, орталығына көрнекті 
етіп христиан шіркеулері тұрғызылып, оларға 
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жақын маңайларға диірмен, наубайхана, сыра 
қайнататын шағын қолөнер кәсібін жасайтын 
орындар орналастырылды. 19 ғасырдың 
соңғы кезіндегі патшалықтың «Көшпелілер 
иемденген жерлер, олардың бар байлығы, оның 
ішінде орманы, мемлекеттің меншігі болып 
табылады» деп көрсетілген қаулыдан кейін 
станица төңірегіндені жергілікті халықтан 
тартып алынған шұрайлы жерлерге орыс және 
славян тектес басқа да қоныс аударушылар 
шоғырланды. Түземдіктерді жазалау 
шараларының бірі ретінде тыпыр еткізбей, қысқа 
не болмаса ұзақ мерзімде бағынышта ұстау үшін 
әртүрлі қамақтар, абақтылар салына бастады. 

Жетісу өңіріне де алғашқы іріірі 
станицалар желісі түсті. Осы орайда мына 
бір тарихи фактілерге де көңіл аударған жөн. 
19 ғасырдың 7080 жылдары дүниежүзілік 
халықаралық қатынастарының шиеленісуі 
кезінде, әсіресе, ағылшындардың оңтүстіктен 
үндіқытай арқылы Қытайға өктемдеп енуінен 
секемденген Ресей патшалығының ұстанған 
мақсаты олардың  Шығыс Түркістанға деген 
саяси ықпалын әлсірету болды. 1867 жылы 
Жетісу облысы құрылып оны басқаруға 
бұрынғы Ұлы жүздің Алатау округінің 
бастығы генералмайор Г.А.Колпаковский 
бекітілді. Ол патша өкіметінің нұсқауын іске 
асыра отырып 1871 жылғы мамырмаусым 
айында 2000ға жуық солдаттан тұратын 
әскери экспедицияны басқарып Бөріқұзар 
(орысша Голубовская станица. Көктал ауылы) 
бекінісінен шығып бірнеше күннің ішінде Іле 
аймағына басып кірді. Іле сұлтандығының 
әскерлерінің басшысы Әбілоғлының 6 мыңдық 
әскеріне соққы беріп, тез арада тізе бүктіріп 
Құлжа қаласын алды да, бүкіл Іле аймағын 
отарлап Ресей иелігіне мойынсұндырды. 
Шайқаста Г.А.Колпаковскийдің әскерінен  
5еуі өліп, 8і жараланған, ал, Әбілоғлының 
жасағынан 550 адам өлген. Генералдың осы 
ісін жоғары бағалаған патша үкіметі оның 
дәргейін көтеріп, оған генераллейтенант 
шенін берген және осы «Құлжа жорығы» 
патша өкіметінің  аймақты 18711881 жылдарға 
дейін уақытша өз билігінде ұстап тұруына 
алып келді (Қараңыз. Вопросы истории 
Казахстана 19начало 20 века. Алматы 1961 
г. стр.75.). Г.А.Колпаковский бастаған патша 
әскерінің Жаркент қаласын басып, Сүйдін 
арқылы Құлжаға өткендігіне тоқталсақ, әскери 
құраманың елді мекендерге тоқтап, азықтүлік 
қорын, жемшөбін толықтырып, тынықтырып 
алып жүруі қалыпты нәрсе. Зерттеу ретінде 
жазылып отырған мақала болғандықтан 
Жаркент қаласының тарих парағының 
беттеріне жазылып түсуіне тоқталсақ б.д.д. 
3 ғасырдан б.з. 6 ғасырына дейін патшалық 
құрған Үйсін мемлекетінің аумағында ондаған 
қалалар болған болса, соның бірі Жаркент 
қаласы деп санауға болады. Оған дәлел қазір 
тұрғындар жер қазу жұмыстары кезінде 34 
метр тереңдіктен тауып жатқан үйсін ғұрпымен 
жерленген адамдардың сүйегі мен көптеген 
әртүрлі қыш ыдыстар. Жаркент қаласы 
аумалытөкпелі шапқыншылықты басынан 
көп өткерген. Археология ғылымдарының 
білгірі, Қазақстандағы көптеген көне 
қалалардың орнына жүргізілген қазба 
жұмыстарына басшылық жасаған археолог, 
тарих ғылымдарының докторы, академик Карл 
Байпақов пен Арнабай Нұржановтың 1992 
жылы Алматыдағы «Қазақстан» баспасынан 
шыққан «Ұлы Жібек жолы және орта ғасырлық 
Қазақстан» деген еңбектерінде «XXII 
ғасырларда Жібек жолының бір тармағы 
Іле алқабын оңтүстікбатыстан солтүстік
шығысқа қарай көктей кесіп өтті» дей келе 
(жоғарыдағы кітаптың 14ші беті) «Іленің оң 
жағалауымен созылған жол осы күнгі Көктал 
елдімекені мен Панфилов (Жаркент қаласы 
деп оқыңыз) қаласын басып өтеді. Көктал 
төңірегінде Ілебалық (Ілебалық 1213 ғасырға 
жататын қазіргі Үшарал ауылының іргесіндегі 
көне қалашықтың орыны) деген қала болған» 
делінген (Қараңыз 15ші бет). Ұлы Жібек жолы 
бойында Жаркент қаласы болғандығы көрнекті 
ғалымдардың зерттеулерінде тайға таңба 
басқандай айтылып тұр. Жазбада көрсетілген 
Ілебалық қаласының орнына 20162018 
жылдары археологиялық қазба жұмыстарын 
америкалық археологтарды қатыстыра отырып 
К.Байпақовтың өзі басқарып жүргізді. Қазба 

жұмыстарына мен де қатыстым. 
Тарихи жазба деректерде 10 ғасырлардың 

соңынан бастап шығыс пен батыс сауда 
жолының бойындағы елді мекен ретінде 
көрсетілгендіктен де  Жаркент қаласы 
тұрғылықты қазақ халқы үшін зор маңызға 
ие болған. Орта ғасырлардағы саяхатшылар, 
тарихшылар тоғыз таралым соқпақ қиылысатын 
Жаркент қаласының өте ертедегі Ұлы жібек 
жолы бойындағы сауда қарымқатынасы үшін 
аса маңызды қала екендігін растайды. Осыған 
байланысты тағы да айта кететін дәлел, атақты 
археолог, тарих ғылымдарының докторы, 
академик Уахит Шалекенов 2014 жылы тамыз 
айының 16да маған жазған хатында былай 
деп көрсетеді. Көпшілік оқырманға түсінікті 
болу үшін хаттағы мәтінді өзгертпей толық 
беріп отырмын. «Сіздің «Егемендік Қазақстан» 
газетасының 15.8.2014 ж. санындағы «Жас 
археолог» атты мақалаңызды оқып, Сізге 
рахметімді білдіремін. Сіздің ұстаз ретінде 
5 сыныпта оқитын Бағашар Тілектің тапқан 
археологиялық жәдігерлерінен хабар 
бергеніңіздің өзі адамгершілік. Жаркент 
Ұлы жібек жолындағы көне қалалардың 
бірі. Ол қаланың астында бірнеше жылдық 
тарихымыз жатыр. Оны ешкім археологиялық 
жағынан зерттеген жоқ. Ертелікеште бұл 
қала зерттеледі» деп жазыпты. Соңында 
өтініш ретінде табылған археологиялық 
жәдігерлерді Ә.Х.Марғұлан атындағы 
«Археологиялық институтқа» тапсыруымды 
сұрапты. Өзіме бес жыл ұстаздық еткен 
Қазақ Ұлттық университетінің тарих 
факультетінің деканы қызметін атқарған 
қадірлі ұстазымның тілегін аяқсыз қалдырмай 
орындадым. Жаркент өңірінен табылған 
археологиялық жәдігерлерді толықтай 
ресми хаттамамен Жаркенттегі жауынгерлік 
«Даңқ» мүзейіндегі археологиялық бөлімге 
тапсырдым. Көптеген көне археологиялық 
қазбаларға басшылық жасаған, сол жөнінде 
ондаған том монографиялық еңбектер жазған 
91 жастағы қарт ғалым газет бетін парақтап, 
оқып, Жаркентке көңіл аударып, жаңалыққа үн 
қосып отырса қаламыздың ашылмаған тылсым 
сырлары жеткілікті екендігі білініп тұр. Тіптен 
алысқа бармайақ қазақ халқының талантты 
ұлы Шоқан Уәлихановтың 1856 жылы 3ші 
тамыздағы осы арадан өтіп бара жатқандағы, 
яғни, Құлжа сапарындағы күнделігінен мысал 
келтірсекте болады. Айналасындағы түрлі 
өсімдіктер басқан қалың тоғайлы алқапқа 
сүйсіне көз тастаған Шоқан «Оң жағымызда 
Жаркент, Тыған (Тышқан қалашығы болуы 
керек) қалаларын қалдырдық» дейді. (Шоқан 
Уәлиханов, Таңдамалы шығармалары, 
Қазақтың көркем әдебиет баспасы. Алматы. 
1958 жыл. 375бет). 18 ғасырдағы қазақ 
халқының басынан өткерген ұрыстар тарихын 
хатқа түсірген жылнамашы Қазыбек бек 
Тауасарұлының жазбасында Орбұлақ шайқасы 
өткен жер көне Жаркент шаһарынан алыс емес 
делінсе, одан бері 378 жыл өтті ғой. Жаркент 
қаласы 1882 жылдары салынды деген не сөз? 
Кімдердің мүддесі үшін айтылған сөз?

Жоғарыдағы аты әлемге әйгілі ғалымдардың 
Жаркент жайлы атап көрсеткен дәлелді жазбалары 
Жаркент біз салған қала деп жүргендердің аузына 
құм құяды. Құлжа жорығы кезінде де Жаркент 
сол өзінің мәртебесін жоғалтпағандықтан 
Г.А.Колпаковский әскерінің сенімді тылы болды. 
Алматыдан (Верный), Қапалдан келетін әскери 
күштердің біразы тоқтап өтетін, күш жиып 
тыныстап алатын ұлы жолдың бойында жатқан 
үлкен елді мекен екендігінде дау жоқ. Қуатты жер 
сілкінісі бола қоймайтынын білетін жергілікті 
тұрғындар сазды топырақтан үйжай тұрғызып, 
Үсек өзенінің бойындағы қалың жыныстың 
қарағашын, талын төбесін жабуға, қорақопсы, 
құрылыс жұмыстарын салуға, қоршау т.б. 
тұрмысқа пайдаланған. Қалаға тыныстауға 
тоқтаған әскерлер шағын, тұруға ыңғайлы үйлерге 
пәтерлерге орналастырылған. Жаркент қаласын 
Шығысқа қарсы түпкілікті тірек нысаны жасау 
идеясы 1881 жылғы 12 ақпандағы Петербор 
келісімінен кейін тіпті қарқын алған. Келісім 
шартына сәйкес патша әскерлері Құлжа аймағын 
тастап шыққанда Қытай өкіметі тарапынан қысым 
көрген ұйғырлар мен дүнгендер Ресей бодандығын 
қабылдап, біразы шекара өтіп келіп патша 
әкімшілігі кесіп берген бақылауда ұсталатын 
жерлерге қоныстанған. Іле аймағындағы ұйғыр

дүңгендердің Жетісу жеріне қоныс аударуына 
рұқсат бергендегі патша өкіметінің бастапқыда 
нені көздегені мына зерттеу құжаттарындағы 
нақты сөйлемдерден айқын байқалады. Түркістан 
генералгубернаторының 1881 жылғы 20 
маусымда шығарған нұсқау хатында әскери 
мақсатпен екендігі тайға таңба басқандай  
көрсетілген. Оқырманға түсінікті болу үшін 
орыс тіліндегі жазылымын түсіріп берейін «в...
случае возникновения осложнений с дайцинским 
правительством (читайс Англией, стоящей за 
спиной Китая, П.Г.) в будущем мы сохраним на 
границах Китая в целости готовый всегда драться 
с китайцами контингент людей, ненавидящих 
их в силу преданий и того обстоятельства, что 
благодаря китайцам люди эти лишились родины, 
домов и земли. Оставаясь в районе, кульджинские 
мусульмане будут истреблены китайцами 
исподволь подобно тому, как они истребляются в 
настояшие время в Джунгарии; или же вследствие 
послабления со стороны китайских властей 
мусульмане окончательно помирятся с китайским 
владычеством и таким образом и в этом и в другом 
случаях они будут для нас потеряны» (Қараңыз, 
Вопросы истории Казахстан 19начало 20 века. 
Алматы, 1961 г. стр.78). 

Құлжа аймағындағы ұйғырлар 
мен дүнгендерді Жетісу жеріне өткізіп 
қоныстандыру патша өкіметінің әуелдегі басты 
әскери мақсаты еді. Қоныс аударушыларды 
Қытай өкіметінің тарапынан шекара маңында 
шиеленісті жағдай туындаған кезде оларға 
қарсы қолданатын айдап салатын және 
үдеп келе жатқан қытай экспансиясына 
қарсы барын салып күресетін күш ретінде 
пайдаланбақ болды. Сондықтанда 1881 жылғы 
жасалынған Петербор келісіміндегі 3 бапта  
Құлжа аймағынан көшіп кетем деушілер үшін 
мерзім белгіленді. Онда былай деп көрсетілді; 
«разрешалось...переселиться с движимым 
имуществом в русские пределы в годичный 
срок со дня передачи края китайцам» (Қараңыз, 
Вопросы истории Казакстана 19начало 20 века. 
Алматы, 1961 г. стр 77). Күшейіп келе жатқан 
қытай жер иеленушілерінің қатыгездігінен 
және өз ішіндегі зомагерлердің қысымынан 
құтылуды көксеген  ұйғырдүнген шаруалары 
патшалық ресейдің бодандығын қабылдау – 
жан сақтаудың әрі ауыл шаруашылығымен 
айналысудың бірденбір жолы деп түсінді. 
Жетісу жеріне өтудің мүмкіндігіне ие болуға 
ұмтылғандардың дені шаруасы төмен 
деңгейдегілер, ішінара ғана орташа ауқатты 
адамдар болды. Құлжа (Құлжа – арқардың 
аталығы. Ежелгі Үйсін мемлекетінің иелігі) 
аймағының келісім бойынша қытай өкіметіне 
берілуі көптеген халықтардың тарихи 
тағдырына ықпал етті. Ендігі кезде бірі Азия 
құрлығындағы, екіншісі осы құрлыққа ентелей 
кірген екі басқыншы мемлекет Ежелгі қазақ 
елінің қоныстанған жерлеріндегі жергілікті 
ұлтардың  мүддесімен санаспай жыртыс 
жыртқандай бөле салды. Бұрынғы ұланғайыр 
қазақ хандығының шығысында жатқан Құлжа 
аймағы оны ежелден қоныс етіп отырған 
Суанның, Албанның, Найман елінің Қызай 
атасынан тарайтын ұрпақтары бұл жер біздің 
ежелгі өз мекеніміз деп көшпей отырып 
қалды. Біразы ата жұрттағы қалың қазақтан 
бөлектенбес үшін Қорғас өзенінен бері өтіп 
Ресей құлдығының қамытын киді. Түркі 
жұртын жырымдап бөлшектеу қарекеті белең 
ала бастады. Ресей өкіметі түпкі мақсатынан 
әліде болса айнымай жер ауып келген ұйғыр
дүнген шаруаларын арнайы пәрменмен шекара 
маңына, жақын жерлерге ораластырды. 
Жаркентпен оның төңірегіндегі Пенжім 
(тарихи атауы Бестөбе), Ақкент, Тұрпан 
(тарихи атауы Қоңырқойнау), Садыр (тарихи 
атауы Сарықыр), Нәдек, Желдітүз (Қазақ 
тіліндегі «түз» дала, қыр мағынасында. «Түзге 
шығу» далаға, сыртқа шығып сергу, серпіліп 
келу  мағынасында), Нағарашы (Қазақ тіліндегі 
көнерген сөз. «Нақыра» – жаппай, түгел 
мағынасында. Ал, «шы» – көне түркі тілінде 
ел, жұрт яғни қалың жұрт адамдар отырған жер 
ұғымына меңзейді. Қазіргі тіліміздегі «мал
шы», «қойшы» т.б. сөздер. Қосымша материал 
ретінде  оқып көріңіз: Б.Қыдырбекұлы. «Түгел 
сөздің түбі бір». Алматы. 1993 жыл. 77бет) 
мекендеріне орныға бастады. Шелек, («Шілік» 
– тал.), Малыбай, Қорам (Жоңғарларға қарсы 
күрескен Албан руының батырлары) елді 
мекендеріне орналастырылды. Өлкедегі 
тұрғылықты халықтар қазақтармен бірге әр 
жақтан қоныс аударып келушілер арасындағы 
шиеленісті өз мақсаттарына қарай шешіп 
отыру жергілікті патша әкімшілігіне оңай 
тиген жоқ. Жайылымдық, егіншілік жерлер 
мен су көздеріне таластартыстар келімсектер 
мен тұрғылықты адамдар арасындағы 
кикілжіңдерді шешу, одан кейін оларды тергеп
тексеру, жазалау шараларын атқару үшін оларды 
былайғы жұрттан оқшаулау орындарының 
қажеттілігі, абақтыларды салуға алып келді. Ел 
ішінде патша әкімшілігінің бұратанаға санап, 
қарапайым халыққа жасаған астамшылық іс
әрекетіне, жүгенсіз үстемдігіне наразылық 
білдіріп көз алартқан, қарсылық көрсеткен 
тұрғылықты бас көтерер азаматтарды абақтыға 
тоғытты. Алғашқы бірдіекілі жазықтыларға 
арналған кішігірім «абақты», «қамақ» аталатын 
орындар патша отарлаушылармен ілесе келіп 
салынды десек, қазіргі күнге дейін Үсек 
өзенінің жарқабағында анадайдан андағайлап 
мен мұндалап тұрған түрме ғимараты солардың 
ішіндегі ең зұлматты кезеңдегі Жаркенттің 
жазылмайтын жарасының орны. 

1881 жылы сәуір айында Петерборда 
өткен РесейҚытай келісімінен кейін Қорғас 
өзені екі мемлекетің ортасын бөліп тұратын 
шекара болып белгіленді. Ал екі жақты 
келісімнен кейін қайтуы ұзақ уақытқа созылған 
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орыс әскерлері Құлжа аймағын тастап 
шықты. Құлжадан шыққан шығысқа қарсы 
бағытталған әскери күш негізінен Жаркентке 
шоғырландырылды. Сондықтанда 1882 
жылы Жаркентке қала статусы беріліп, уезд 
орталығы болып бекітілгені де сол. Жергілікті 
Суан, көршілес Албан елі бағынатын ресей 
патшалығының әкімшілік, басшылық 
жүргізетін орталығына айналды. Кейін 
патша билігі уезге қарасты көшпелі қазақ 
шаруаларын уысында ұстап, олардың тыныс
тірлігін бақылауға алып наразылық түрінің кез
келгенін қарудың күшімен басып тастау үшін 
шекарадағы қазақтар орналасқан ауылдарының 
үстіне Қорғасқа, Басқұншыдан бастап, Көктал, 
Шонжы, Қырғызсай, Жалаңаш, Шелек, 
Нарынқолға казак отрядтарын орналастырып, 
станица атауын беріп, әскерлермен күшейтілді. 
Ішкертіннен көшіріп әкелінген шаруаларды 
қоныстандырып, соларға қазақ шаруаларының 
ауылдағы құнарлы жерлерін күштеп тартып 
алып беріп өз тылдарын нығайтты. Қоныс 
аударушылардың арасында мұжықтар әсіресе 
Сібірден әкелініп қоныстандырылған сақалды 
кержактар Жаркент, Жалаңаш, Нарынқол 
аймағында көп болды. Сөз арасында айта 
кетелік, кішкентай кезімізде «Әне, бабай келе 
жатыр», «Жылама бабай алып кетеді» деп 
жылаған, айтқанға көнбей жатқан балаларды 
қорқытып жатқанды көп естідік. Өзімізді де 
талай қорқытқан. Кейін көрдім, үлкендері 
көп сөйлемейтін, үнемі түнеріп жүретін, 
түсі суық, қаба сақалы ұйысқан, орыстар 
еді. Христиан дінін қабылдамай ескі дінді 
(староверцы) ұстанып, Сібірге жылжып 
кеткендерді кержактар деп атап кеткен. 
Патша билеушілерінің жергілікті халықпен 
күресіндегі негізгі тірегі казакорыс әскерилері 
мен шаруалардан кейінгі жергілікті жердегі 
тіректері осы кержактар болды. 

Шығыс шекарадағы орыс отаршылдарының 
жергілікті халықтың қарсылығын басып 
ұстау әрі сыртқы күштерге қарсы құрылған 
Жаркент станицасы негізгі орталыққа айналды. 
Үсек өзенінің жарқабағына қарағайдан 
жонып салынған екі қабатты әскери казарма 
тұрғызылды. Сол заманға лайықталынып 
салынған ғимараттың астынғы қабатына атты 
эскадронның солдаттары орналастырылып, 
ал, үстіңгі қабатында офицерлер отыратын 
бөлмелер мен кеңселері болды. Уезді басқару 
істері осы жерден жүргізілетін. Жаркентке 
қала статусы берілгеннен соң ресейден қоныс 
аударушылар, жайлы жер іздеушілер, ресейге 
16 ғасырда бағынып, христиан дінін қабылдаған 
шоқынған татар көпестері, тағы да басқа 
сырттан көшіп келушілердің қарасы көбейіп, 
қала өсе бастады. 1897 жылғы жүргізілген 
санақ бойынша Верный (қазіргі Алматы 
қаласы) қаласында адам саны 23 мыңды құраса, 
Жаркент қаласының тұрғындар саны 16 мыңнан 
астам болған. ӘулиеАта (Тараз) халқы 12 
мыңға, Перовск (Қызылорда) қаласының саны 
5 мыңға жуықтапты. Бұл мәліметтен Жаркент 
қаласының қазақ жеріндегі ең ірі қалалардың 
бірі болғандығын анық байқаймыз.

Құлжа аймағы 1881 жылғы Петербор 
келісімі бойынша Қытай мемлекетіне 
қайтарылғаннан кейін орыс әскерлері 
Құлжа қаласын тастап шығуы керек болған. 
Оншақты жыл ішінде қордаланып қалған 
орыс әскерлерінің қаружарағын, соғысқа 
қажетті мүліктерді тасып әкету мәселесі 
туындағанда олар ойланбастан Жаркент 
қаласына интендаттарын жіберіп  дайындап, 
тұрақты әскерлерін осында көшірді. Жорық 
кезіндегіндей емес ендігі кезекте жаңадан 
орыс иелігіне қараған жерлерде әскерлерді 
шашыратпай, топтап, тәртіппен ұстау үшін 
казарма салу мәселесі туындады. Мына 
мәселеге де айырықша мән беріп қарауымыз 
керек секілді. Бұған дейін яғни, 1880 жылдарға 
дейін Суан ішіндегі Сатай руынан шыққан 
Қожабайұлы Әжібек қажы, інісі Тұрысбек, 
Бектеміс (қажылыққа екі мәрте барған) тағы 
да басқа қажылыққа барған кісілер Меккеден 
оралған соң  тұрғылықты қазақтар арасында 
Жаркентте мешіт салу ісін көтерген, әрі 
қаржылай ұйымдастырушылары да болған. 
Ресей патшалығына басып алған жерлерінде 
шіркеулер тұрғызып, христиан дінін күштеп 
тықпалап енгізіп келе жатқанынан қорғанудың 
жалғыз жолы осы мешіт салуды тездетіп қолға 
алу еді. Үдеп келе жатқан орыстық қатерге 
мұсылманшылықты қарсы қою  әрекетіне 
арғы  беттегі (Іле өзенінің сол жағы) Албан 
елі түгелдей қолдау көрсеткен (Бұл жөнінде 
жазба деректер бар). Дені мұсылман дінін 
ұстанатын жергілікті қазақтардың осы өңірдің 
орталығы болып табылатын Жаркентте 
мешіт салу талаптарын құптай отырып, 
патша үкіметінің жергілікті билеушілері осы 
мүмкіндікті жібермей өз пайдаларына қарай 
әрекет еткен болуы керек. Тұрғылықты халық 
мешіт салуға деп қаржы жинап, Іле өзенінің 
сол жағалауындағы  Іле Алатауының сілемі 
Кетпеннің тауының баурайындағы сайсаладан 
құрылысқа жарамды қарағай дайындап жеткізе 
бастағанда патша шенеуніктері әскери казарма 
салуға қажетті ағаштарға тапсырыс берген 
болуы мүмкін. Оның да себебі жоқ емес, 
олай дейтінім Жаркенттегі қазіргі құланды 
болайын деп тұрған түрменің керегесі мен өң 
бойындағы қиюластырып қаланып бекітілген 
қима бөренелердің барлығының бір тектестігі, 
әрі шыққан жерінің қарағайларының 
ұқсастығы. Және сол кездері арзан жұмыс 
күшін тарта отырып тез арада салдырған. Қима 
ағаштарға лабораториялық, рентгендік зерттеу 
жұмыстарын жүргізсе де олардың құрамын және 
жасын анықтауға болады әрі өскен жері тектес, 
Іле Алатауы болып шығады. Жоғарыдағы 
айтылған жағдаяттарды салыстыра келе 
Жаркентте мешіт салуға дайындық жұмыстары 
жүргізілу барысында тасымалданған 
материалдардың есебінен осы араға орын 
тепкен шекара күзетінің әскери казармасы 
да  салынған деп ой түйіндеуге болады. 

Орыс әскерлерінің Құлжа жерін тастап 
шығуы, ресей патшалығының бодандығын 
мойындаған (Жоғарыдағы мақалада 
нақты сандары көрсетілген) ұйғырлар 
мен дүнгендердің Іле аймағынан Жаркент, 
Верный уездеріне алты болыстық жерге 
қоныстандырылуы, оларды жерге орналастыру 

мәселелері суандар салмақ мешіттің 
құрылысын біршама кешіктіріп бастауға 
себеп болды. Ал тағы да айтарымыз, тоғыз 
жолдың торабына орналасқан әрі ел көп 
шоғырланған мекен Жаркентте мешіт тұрғызу 
мәселесі жергілікті суандар арасында 1870 
жылдардың ортасына дейін көтерілген еді. 
Оған нақты тарихи деректер де мысал бола 
алады. Мақаланы жазу барысында біз сілтеме 
жасап отырған зерттеу еңбекте 1882 жылы 
Верный уезіндегі қуаңшылыққа байланысты 
өлкенің жоғарғы билігі жоқшылыққа ұшыраған 
қоныс аударушыларға (Оқыңыз, ұйғырлармен 
дүнгендерге) жәрдем көрсету үшін тікелей 
қаржы бөлген. Ал, 1882 жылы Жаркент 
уезіне бөлінген қаржының тең жартысы (10 
000 сомның 5 мың сомы) мешіт салу үшін 
саудагер Юлдашевке берілген (Қараңыз. 
Вопросы истори Казахстана 19начало 20 века. 
Алматы. 1961 г. стр. 97). Олай болса тарихи 
деректерге сүйене отырып осы өңірде оның 
ішінде Жаркент қаласында мешіт салу мәселесі 
тұрғылықты қазақтар арасында бұл аймаққа 
орыс басқыншыларының және ұйғыр, дүңген 
қоныстанушыларының аяғы тимей тұрып 
көтерілген деуімізге нақты негіз болады. 

Патша өкіметінің Орта Азияға басып кіруі 
жергілікті тұрғындарды қатты шошытты. 
Басқыншылық саясаттың негізінің бірі 
тұрғылықты елді христиан дініне бұрып 
шоқындыру. Қазақ даласына мұсылман дінінің 
дендеп енуімен 19 ғасырдың ортасынан 
бастап 20 ғасырдың соңына дейін алғашқы 
және одан кейінгі кезеңдерде қажылыққа 
барған жеке адамдар туралы Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы хатқа түсіріп кеткен. Жазбаларында 
қазақ даласынан үш рет Мекке мен Мединеге 
сапарлап барған қазақтардың мәнжайын сөз 
етеді. Орта жүзден 1870 жылдардың ортасында 
(Кейбір мәліметтерде 1874 жылы деп беріледі) 
Құнанбай қажылық сапарға шыққанда 
онымен бірге Жетісуды жайлап отырған Ұлы 
жүздің біраз атақты адамдары бірге барған. 
Жоғарыда аты аталған Әжібек Қожабайұлы 
т.б. жолдан қосылып ілесіп, бірлесіп  барулары 
да мүмкін (Әлі де болса аныққанығын 
кейінгі зерттеушілер анықтай жатар). 2004 
жылы Алматыдағы «Арыс» баспасынан 
шыққан «Жетісу энциклопедиясында» 
Жетісу аймағынан қажылық сапарға барған 
адамдардың атыжөндері аталғанымен, 
Меккеге барғандарды толық қамти алмаған. 
Ресей мемлекетінің құрамына кейіндеп  
қосылған Жаркент өлкесінен 20 ғасырға 
дейін Меккеге барып  қажы атанып келген 
адамдардың есімдері архивтік құжаттар 
жүргізілмегендіктен елдің есінде сақталып 
қалғандығы болмаса, жазбаға түсірілгендерін 
табу мүмкін болмай тұр. Қазіргі күнге дейін 
халық арасындағы сақталып қалған қажының 
баласы деген атаулар кезінде бұл адамдардың 
арғы аталарының Меккеге сапарлағандығын, 
қажылықта болғандығын білдіреді.

Жаркентте мешіт тұрғызу мен әскери 
казарманың салынуын тілге бекерге тиек 
етіп алып отырған жоқпын, әңгіменің негізі 
сол әскери казарманың кейін жат жерлік 
басқыншыларға қарсы еркіндік үшін күрескен 
жергілікті тұрғындар үшін, оның ішінде 
жүректері елім, жерім деп соққан талай 
арыстардың өмірін тозаққа айналдырған азап 
орны болғандығына тоқталу. Халық жадында 
сақталып, тарихи деректермен сабақталған 
мәліметтерде Жаркент өңірінде алғаш болып 
патша өкіметінің қоныстандыру саясатына 
қарсы атқа мініп, қолына қару алып күреске 
шыққан Әтіке мен Нұржеке батырлар, 
Ұлтанбайлар болды. Патша әкімдерінен 
тайсалмай қарсы әрекетке барып, түрме 
азабын алғаш тартқан да солар. Ұлтанбай 
Жақсымбетұлы патша өкіметіне қарсы жасаған 
қылмысы үшін 1875 жылы, ал Нұржеке 
Игілікұлы 1890 жылдары ұсталып, түрмеге 
қамалып, тергеліп  Жаркент уездік соты арқылы 
жазаға кесіліп, Қиыр Шығысқа каторгалық 
жұмысқа айдалған. Бұл жерде кейінгі бір 
зерттеушілердің Жаркент түрмесі 1897 жылы 
салынды деген деректеріне күмәнмен қарауға 
тура келіп тұр. Кез келген елдің әскері жүрген 
жерде әртүрлі тәртіпсіздіктер орын алады. 
Мұндай жағдайда міндетті түрде жазалау 
орны абақты салынады (Түркі тіліндегі 
«абақты» сөзі ауысып немісше «гауптвахта» 
«гүпақты» аталып кеткен).  Құлжадан 
қоныс аударушы ұйғырлар мен дүнгендерге 
қатысты жоғарыдағы жазбамда 1882 жылғы 
Верный (Жаркент жері де алғашқыда осы 
уезге қараған) уезінде болған қуаңшылыққа 
байланысты патша әкімшілігі бөлген 
қаржыны (жан басына шаққанда сол кездегі 
мөлшермен 2 сомнан тиген) қайтару және 
жер салығын жинау жөніндегі арнайы жұмыс 
жүргізген ерекше тапсырмалар жөніндегі 
шенеунік Малиновский 1893 жылы салықты 
төлемегендердің мүліктерін тартып алып, 
сатылымға жіберіп, өздерін түрмеге жапқаны 
туралы жазылады. Бұл қоныс аударушыларға 
қатысты болғандықтан, ал олардың негізгі 
бөлігі Жаркент өңірінің тұрғындары деп 
санайтын болсақ, онда Жаркент түрмесінің сол 
кезде болғандығын көрсететін негізгі факт.

19 ғасырдың 70 жылдарынан бастап 
отарлаушы биліктің күштеу, жазалау орнына 
айналған Жаркенттегі түрмеден қазақ елінің 
небір азаматтары өткелектен өтті. Жазалыларды 
қазіргі түрменің астындағы жертөлеге қамап, 
ал, тергеуге патша әкімшілігі шенеуніктерінің 
кеңсесі орналасқан бірінші қабатқа алып 
шығатын болған дейді естігендер. Патшаның 
отарлаушы саясатына қарсылық көрсеткен, 
наразылық білдірген олардың әскерлерден 
кейінгі негізгі тірегіне айналған христиан 
дініндегі қоныстанушыларға қырын қараған 
жайылымдықшабындық, егістік жерсу  үшін 
таласып, қарулы қақтығысуға дейін барған 
жергілікті қазақтарды тұтқындап, тергеп
тексеретін,  зомбылық көрсететін азап орнына 
айналды. Қаншама себепті, себепсіз ұсталған 
адамдар патша шенеуніктерінің үкімімен 
сотталып, жазаға кесіліп, жер аударылып 
немесе үкіметке қарсы қауіпті қылмыскер 
деп табылып ату жазасына ұйғарылып, 
үкім табан астында орындалып отырды. 
Оның куәсі жүздеген адамдардың аузынан 
естілетін, түрменің батысындағы талай кінәсіз 

жандардың жанын алып, тәнін жасырған 
құлама жар. Үкім шығарылып өлімге кесілген 
адамдарды атып өлтіру үшін былайғы елдің 
көзінен тасалау болсын деп өлімге апаратын 
жер асты жолы да салынғанын жұрт күні 
бүгінге дейін айтады. Бүгінгі күндері жүздеген 
жылдардан бергі биіктігі он бесжиырма 
метрлік уақыт мүжіп, қар мен жаңбыр суы 
шайып аласарған. Ол кездерде жазалаушылар 
өлімге кесілген тұтқындарды жар жиегіне 
тұрғызып қойып атып өлтіріп, оқпанға 
құлатып, өлітірісіне қарамай шалажансар 
күйінде жардың топырағын опырып, құлата 
салған. Қара жерде тіл жоқау, үн бітсе талай 
сойқанның ақиқаты ашылар еді.

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі патша 
өкіметінің қазақтан тылдағы жұмыстар үшін адам 
жинаудағы маусым  жарлығына қарсы көтерілген 
қазақ аймақтарынан Жаркент өңірі де тыс қалған 
жоқ. 1916 жылғы Ұлт азаттық көтерілістің 
ұшқыны Жаркентті де шарпыды. Жаркент 
уезіне қарайтын Албандармен байланыс жасап 
отырған Суандар да әскерге адам бермейміз 
деген уәжбен Мұқа болыстың басшылығымен 
Сарыбел өңіріне жиналып қарсылық көрсеткен. 
Бұл туралы кезінде республикалық «Әділет» 
қоғамының басқарма мүшесі болған, журналист 
А.Тасымбеков мынадай мысал келтіреді. 
«Жаркент түрмесінде 28 қазақ алдын ала өзара 
және басқа тұтқындармен келісім бойынша 
(барлығы 57 адам) пышақпен, таяқпен, 
балтамен, алтыатармен және тартып алынған 

маузерлермен, мылтықтармен қаруланып 
қашуға бел байлайды. Олар шай әкелген түрме 
қарауылын жалмажан бас салып ұстап, соққыға 
жығады. Соның нәтижесінде 28 тұтқын ұсталып, 
әскери сотқа беріледі. Қалғандары қолдарындағы 
қаруларымен Жаркент уезіндегі ірі болыс, 
Суан көтерілісінің басшысы Мұқа болыстың 
қарамағына барып паналайды» (Қараңыз 
Суан шежіре. Құрастырған С.Ешмұхамбетов. 
Алматы «Жалын» баспасы. 1993 ж. 82бет). Осы 
деректерге ой жүгіртсеңіз де 1916 жылғы ұлт
азаттық көтерілісі және одан кейінгі кезеңдерде 
де орыс отаршылдарының қолындағы Жаркент 
түрмесі жергілікті халықтың үрейін алатын 
тозақ орны ретінде өз міндетін мүлтіксіз 
атқарған. Бір ғана мысал жоғарыдағы аталып 
өткен деректегі Жаркент түрмесіндегі  көтеріліс 
жасаған, ұсталып жазаға тартылған  28 адамның 
тағдырын көз алдыңызға келтірудің өзі сөзімізді 
айғақтайды. Көтеріліске қатысып, патша әскеріне 
қарсы тұрған сол ержүрек жандардың сонымен 
қатар барлық кезеңдегі құғынсүргін көрген 
адамдардың атажөнін мемлекеттік мұрағат 
мекемелеріндегі деректерді ақтару барысында 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым
Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен құрылған 
мемлекеттік комиссияның   анықтауына 
мүмкіндік беріліп отыр. 

Алашорда үкіметіне қолдау көрсеткені үшін 
және Кеңес өкіметінің жүргізген саясатына 
наразылық білдірген Мұқа шекара асып кетеді. 
Бірақ қызыл өкімет Мұқаның бітіспес жау 
екендігінен сескеніп Қытай өкіметімен ұстап, 
бері өткізіп беруге келіседі. Қытайлар да 
Мұқа болыстың жергілікті жердегі халықтың 
арасындағы зор ұйымдастырушылық беделінен 
сескеніп, өздерінің де келешекте жаулаушылық 
саясаттарына кесел келтірер деген ниетпен 
тұтқындап, шекарадан ОГПУға өткізіп береді. 
Атақты болыс, 1916 жылғы Жаркент өңіріндегі 
халық көтерілісінің басшысы, өзінен бұрынғы 
қарсыластары сияқты Мұқа да Жаркент 
түрмесінің тұтқынына айналады. Ел арасында 
Мұқа болыстың өлімі туралы әр қилы әңгімелер 
айтылады. Біреулері Мұқа болыс ұсталғаннан 
кейін тергеліп Жаркент түрмесінде атылды десе, 
енді бір деректе Талдықорған қаласына алып 
бара жатқанда айдаушылар Қойбын тауының 
арасында атып тастапты делінеді (Бұл деректі 
маған марқұм Басғұншы ауылының тұрғыны, 
математика пәнінің мұғалімі болған Қ.Қармысов 
айтып берді). Кеңестік жүйенің биліктегілері 
де мәселенің күрделенуінен сескеніп 
«қашуға оқталды» деген желеуді қолдануыда 
мүмкін екендігін жоққа шығаруға болмас.

Азаптау мен қорлаудың орны болған 
бұл түрмеде небір сұмдық оқиғалар орын 
алған. Мен ұзақ уақыт көптеген адамдармен 
жолығып, әңгімелесіп, айтқандарын мұқият 
қағазға түсірдім. Бұл жазып алынған деректер 
қалқыған «айсбергтің» бетіндегілері. Қаншама 
сұмдық оқиғалар, жазықсыз жапа тартқан 
адамдардың тағдыры талғаусыз кетті.

Түрменің темір торы талай жанның өліміне 
себепкер болды. Сондай жандардың бірі 
Қожалақов Сман Құдайберді руынан шыққан. 
Бұрхан маңындағы Талдыкесік деген жайлауға 
қоныстанған. Сол жерде жазды күні той болып, 
соңынан көкпар тартып жүргенде 1931 жылы 
ГПУдің екі қызметкері келіп тұтқындап алып 
кеткен. Түрмеде тергеуге шақырылмай көп 
уақыт сұрақсыз отырған. Түрме ішінде Сманды 
атады екен деген сөз шыққанда «өзекті жанға 
бір өлім» деп қашуға бел байлаған. Ауылдағы 

ағайындармен байланысып, інісі ат алып 
келіп уәделі жерде күтіп тұруға келіскен. 
Түрмеде қасында отырған жансыздардың 
бірі мұның қашатын күнін, уақытын түрме 
әкімшілігіне жеткізіп қойған. Ол кезде түрме 
айналасында үйжайлар әлі көп салынбаған 
кез. Оқиға ымырт кезінде болса керек, ретін 
келтіріп түрме ішінен қашып сыртқа шыққанда 
артынан аңдып отырған күзетшілер мылтық 
атып қуалай жөнелген. Тарстұрс мылтық 
атылып, шаңшұң дауыс шыққанда ат алып 
келіп тұрған бауыры тұра қашқан. Жақындап 
қалған Сман айғайлап «Аттың құйрығын ұстат, 
атты құйрығынан ұстат» деп бірнеше рет 
айғайласа да, бауыры атылып жатқан оқтан 
зәресі ұшып қорыққанынан тізгінін тартпай 
жетектегі атты сүйрелеп шаба жөнеліпті. Ат 
құйрығына қолы жетпей алқынып қалған 
Сманды солдаттар оқтың астына алады. Өзі 
ірі денелі, екі иығына екі кісі мінгендей адам 
оңайлықпен құлай қоймапты, солдаттар жеті 
рет атқан кезде ғана барып бірақ жығылыпты. 
Қазақтың «оққа сүйеніп тұрыпты» дейтіні 
осы шығар. Түрме күзеті өлі денені сүйрелеп 
әкеліп түрменің батысындағы жарқабақтың 
ішіне тастап топырақты құлатып жаба салған. 
Сман Қожалақовтың қалай қорлықпен өлгенін 
немересі Серік Сманов Құдайберді руының 
үлкендерінен көп естіген. 

90шы жылдары жүзге келіп қайтыс 
болған Әмірақын деген кісі кеңестік заманның 
құйтырқы саясатының теперішін көп көрген 
адам. Әмірақын қария Сман екеуі ұсталып, 
Жаркент түрмесінде 1931 жылдары бірге 
отырыпты. Көре алмаушылары ойлап тапқан 
жаламен ұсталған Әмірақын қария сотталып, 
25 жылға кесіліп, Қыр Сібірге айдалып жазасын 
каторгада өтепті. Өзі өжет, өте қарулы, ірі 
денелі адам болған екен. Зонада жұмыс істеп 
жүргенде берілген тапсырмасын артығымен 
атқарып, екі кісінің нормасын орындап, 
жұмысты жақсы істеп көзге түскеннен соң 
сенімге ие болып, ісі қысқартылып 18 жыл 
отырғаннан кейін түрмеден босатылған. Қара 
жұмыс істеп жазасын өтеп елге оралған соң 
да жұмыстан қалмай колхоздың түйесін, арада 
біраз жылдан кейін қойын баққан. Жаркент 
түрмесіндегі болған оқиғаларды көзімен көріп 
басынан өткізген Әмірақын қария Сманның 
баласы Омарғалиға әкесінің басынан өткен 
қасіретті оқиғаны айтып беріпті. Сман 
Қожалақов 1931 жылы ұсталып кеткенде 
баласы Омарғали жаңадан екіден асқан екен. 
Серіктің әкесі Омарғали 2012 жылы қайтыс 
болған (17 мамыр. 2021 ж. жазып алынды). 
Сман мен Әмірақынның тағдырларын 
тәлкекке айналдырған зұлымдық істер үшін 
кеңестік құрылыстың мұрагері Ресей үкіметі 
жауап бере ме? Кім жауап береді? Қарапайым 
жандардан жау іздеп, жазықсыз жандардың 
бейбіт өмірінің шырқын бұзып, отбастарының 
ойранын шығарған кеңестік саясаттың артында 
патшалық ресейдің жергілікті халықты 
түпкілікті жою саясатының жалғасы жатқанына 
еріксіз қол қоясыз. Әйтпесе жоғарыда есімдері 
есте тұратын ардақтылардың орыс орманына 
себепсіз балта сілтегені аз.

Жаркент түрмесінің осы өлке халқы 
үшін нағыз тозақ орнына айналған кезеңі 20 
ғасырдың басы. Алғашында, 1917 жылғы 
ақпан төңкерісіне дейін патша үкіметінің 
шенеуніктері бұл түрмеге жерсуға 
әлімжеттік жасаған келімсектерге, зорлықпен 
қоныстанушы орыс қарашекпенділеріне қарсы 
көтерілген жергілікті тұрғын қазақтардың 
белсенділерін ұстап әкеліп түрмеге тоғытып, 
қамап, тергеу шараларын жүргізіп, әртүрлі 
жаза кесіп отырған. 1916 жылғы  1ші 
дүниежүзілік соғыс кезінде материалдық 
ресурстары шектелген патша өкіметі бұратана 
халықтан, оның ішінде қазақтардан солдатқа 
адам алмаймын деген келісімді бұзып «июнь 
жарлығын» қабылдаған еді. Жарлыққа 
наразылық білдіріп, оған қарсылық көрсетіп, 
соңы Ұлтазаттық күреске ұласқаны тарихтан 
белгілі. Жетісу жерін шарпыған көтеріліс 
кезінде Жаркент уезіне қарасты өңірдегі 
қазақ бұқарасына қарсы қарулы жазалау 
шаралары жүргізілгенде қолға түскендердің 
бәрін ұстап әкеліп түгелдей айыпты деп 
тауып, тұтқын ретінде қаладағы түрмеге 
қамаған. Қарқара көтерілісіне қатысушылар 
да ұсталып, осы түрмеде тергеуде жатқан. 
Кеңес өкіметі орнаған алғашқы жылдары 
Алашорда өкіметін қолдағандарды қылмыскер 
ретінде қамауда ұстаған. Бірақ әзірше ол 
алашшыл азаматтардың кімдер екендігі 
белгісіз. Кейінгі Сталиндік әміршіл жүйенің 
шегіне жеткен кезінде «халық жауы», «жапон 
тыңшысы», «контрреволюциялық әрекеттері 
үшін» (РСФСР Қылмыстық кодексінің 58 
бабының 3, 7, 10 тармақтары) деген желеумен 
тұтқындалған көптеген адамдар тірі шығудан 
үміттерін үзіп, үкім күтіп, күніміз не болады 
деп сарғайып камераларда жатқан. Сталиндік 
террордың құрбандарын яғни өлім жазасына 
кесіліп үкім шығарылғандарды ату осында 
орындалған (Бұл жөнінде Жаркент түрмесінде 
жендет ісін атқарған К.У.Черненко туралы 
«Жаркент айнасы» газетінің бетінде арнайы 
мақала жариялағанбыз). Өлім жазасы 
кесілгендерге үкім осы жерде орындалған. 

Кеңестің заманда қазақ халына жасалынған 
қанды зұлмат адамдардың жадында болмаса 
құжаттары қырық қақпаның ар жағында 
жасырын ұсталды. Араға жылдар салып 
өскен кейінгі кеңестік биліктің өкілдері де 
тарих тереңіне бойлай алмады, қанды жердің 
құпиясын естісе де қайтер дейсің деген 
оймен үстірт қарады. Түрменің батысында 
сарқырай ағып мөлдіреп Үсек өзені жатты. 
Шаруадағы адамдардың демалысын ұтымды 
ұйымдастырмақ болған қалалық атқару 
комитеті өзенге арнайы тоспа жасатты. Үлкенді
кішілі демалушылар үшін таптырмайтын 
шомылатын орынға айналды. Бұл шара бірақ 
ұзаққа бармады. Шомылушылар арасында 
суға батып өлгендер саны көбейді. Сонда ғана 
бұл өлімнің себебін білушілер мәселе көтеріп, 
тоспаны бұзып бассейінді ағызып жіберуге 
тура келді. Әсілі қашанда зорлықзомбылық 
пен кісі қаны төгілген жер киелі деп саналады.

                                                                                                                            
(Жалғасы бар)

                      Молот СОЛТАНАЕВ.
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Ұйғыр халқының түрік нәсілді 
ел екенін, өмір тарихы ерте заманнан 
басталатынын кәзір жұрт жақсы біледі. 
Әбілғазы «Түрік шежіресі» атты кітәбінде: 
«Моңғол жұртында екі тау бар, ұзындығы 
күншығыстан күнбатысқа қарай созылып 
жатқан үлкен таулар, біреуінің аты — 
Тоқырату буалық екіншісінің аты — 
Ұсқынлық текрем. Сол екі таудың арасында 
моңғол жұртының күнбатысында тағы бір 
тау бар, оны Құттағ дейді. Осы айтылған 
таулардың арасында бір жерде ағып жатқан 
сай (өзен) бар, тағы бір жерде тоғыз сай 
(өзен) бар, бәрі де үлкен өзендер еді. Көне 
ұйғыр елі сол сулардың ара-арасында 
отырар еді», — дейді («Ана тілі» баспасы, 
1992, 32-бет).

Бичурин, ыйағный, Иакинф ата 1851
жылы СанктПетербургте шыққан, 1950
жылы басылған «Ерте заманда Орта Азияны 
мекендеген халықтар жайында мәліметтер 
жинағы» кітәбінде ұйғырлардың арғы тегі 
Дили, кейін Гаогюй, одан соң Хойху аталған 
тайпалар деп көрсетеді. Хойху дегенді оңтүстік 
моңғолдар Хойхор, ал солтүстік моңғолдар 
ойхор деп атап, ақырында ол сөз ұйғыр болып 
өзгерген дейді. Ұйғыр, ыйағный, ойхор халқы 
ғұндарға жиен болып келетінін де айтады 
(213бет, 1950жылғы қайта басылым). Демек, 
ұйғырлардың арғы тегі ғұндардан тарайды. 
Ұйғырлардың күшті қағанатын хакастар IX
ғасырда қиратқанмен, бүкіл халықты біржола 
жойып жібере алмады.

М.Рузиевтің «Қазақстан» баспасынан 1982 
жылы шыққан «Возрожденный уйгурский 
народ» атты кітәбінде ұйғыр халқының көне және 
жаңа тарихы сол кездің саясатына ыңғайланып 
таратылған. Оның айтуынша, хакастар 
қағанатын қиратқан соң, ұйғырлар Шығыс 
Түркістанға шоғырлана бастайды (22бет).

Ел болып есін жиған ұйғырлардың Тұрпан 
мемлекетін 1369жылы Қызыр қожа өз иелігіне 
қосып алады. Алайда кейін, Рузиев айтқандай, 
тек ұйғыр жері ғана емес (35 бет), бүкіл Қызыр 
қожаға бағынған жер, оның ішінде Жетісу да 
қоса Моғолстан аталды, өйткені ешбір тарихта 
Тұрпан мемлекетінің ғана территориясы 
Моғолстан деп аталды деген дерек жоқ.

Ұзақ уақыт Жоңғар хандығының қол 
астында болған Шығыс Түркістан, оның ішінде 
ұйғыр халқы XVIIғасырдың ортасынан аса 
бере Қытай империясының қоластына қарады. 
Тәуелсіздікке жету үшін ұйғыр халқы Шығыс 
Түркістан жерінде Қытай үстемдігіне қарсы 
талай көтеріліс жасады. Соның бірі 1864 
жылы Іле аймағында басталды. Бұл көтерілісті 
әуелі дүңгендер бастап, оны ұйғырлар қостап, 
екі халық бірлесе күресті. Жеңіске жеткен 
екі халық өзара татулықтарын сақтай алмай, 
тараншылар, ыйағный, ұйғырлар дүңгендерді 
қырып, одан қалғанын қуып, 1867 жылы 
Құлжада дербес тәуелсіз тараншы сұлтандығын 
құрады (П.П.Румянцевтің басшылығымен 
құрастырылған «Жаркент үйезі» кітәбі. 
СПетербург, 1912). Ресми орыс құжаттарында 
ол Құлжа тараншы сұлтандығы деп аталады, 
сұлтаны Әбілоғлы болады (Орталық 
мемлекеттік мұрағат, 44қор, 1тізбе, 30025іс, 
1874жыл). Жай қошеметқұрмет ретінде ол 
Сұлтан Әбілоғлы сұлтан деп дәріптеледі.

Осы аралықта 1866 жылы Қоқанның 
әскербасы Жақұпбек (Якуббек) Қашғарға 
келіп, жергілікті елдің қолдауымен 1867 жылы 
жеңіп, Қашғарда толық өз билігін жүргізді. 
Сөйтіп, бірбірімен ежелден байланыста болып 
келген Қашғар және Шығыс Тұркістанда үш 
хандық қатар өмір сүре бастайды: біріншісі 
– орталығы Үрімжі қаласы болған дүңген 
хандығы, екіншісі – орталығы Құлжа қаласы 
болған тараншы (ұйғыр) сұлтандығы, үшіншісі 
– Жақұпбек билігіндегі Қашғария. Бұл 
үшеуінде өзара ауызбірлік болмады, көп ұзамай 
араларында шегараға талас туды. Ақырында, 
1870 жылы күзде Жақұпбек дүңгендерді жеңіп, 
оның орталығы Үрімжіні басып алды. 

Сірә, одан кейінгі ойы Құлжаны да қыйрату 
болса керек, бірақ оған үлгермеді.

Шығыс шегарада осындай жеке 
халықтардың тәуелсіздік үшін күресі жүріп 
жатқанын орыс патшалығы жіті қадағалап 
отырды. Шындығын айту керек, әрі 
мазасызданып, әрі құп көрмей қадағалады. 
Өйткені тәуелсіздік үшін соғысу және жеңіске 
жету көрші қазақ халқына да әсер етіп, оны да 
сондайсондай әрекеттерге итермелеуі әбден 
мүмкін еді. 1865 жылы орыс патшалығы Текес 
бойына, Шонжыға, Көкталдағы Бурақожыр 
өзені мен Үйгентастағы Аяқсазға әскери 
әтіреттер орналастырды. Әкелінген әскерден 
үрікті ме екен, 1866 жылы казақтың албан, суан 
тайпалары өздерінің орыс бодандығына бұрын 
өтіп қойғандықтарына қарамастан, тараншы 
сұлтандығының жеріне өтіп кетіп, Ұзынтау 
деген аймаққа барып орналасады.

ҰЙҒЫРДЫҢ СОҢҒЫ СҰЛТАНЫ

Жетісу обылысының әскери губернаторы 
әрі Жетісу аймағын отарлауды жүзеге 
асырушы Колпаковский ұйғырлардың қауіпті 
әрекетіне үнсіз қарап отыра алмады. Аталмыш 
кітәбінде П.Румянцевтің айтуына қарағанда, 
Тазабек деген ықпалды қазақ прапорщик 
(Албан тайпасынан шыққан) өзімен бірге мың 
үйді алып Құлжаға қашып кеткен көрінеді. 
Колпаковский Әбілоғлы сұлтанға соны дереу 
қайтарып бер деген талап қояды. Албан, 
Суандар біздің жақтан мал ұрлап жатыр, елді 
тонап жатыр, соны тоқтат деп тілек білдіреді. 
Біздің ойымызша, оның бәрі сыныққа сылтау 
іздеген әрекет еді.

Қытай сыйақты үлкен елден өз 
тәуелсіздігін зорға жеңіп алып отырған шағын 
елдің басшысы Әбілоғлы бір бүйіріне келіп 
Жақұпбектің Үрімжіні жаулап алғанына, сөз 
жоқ қатты алаңдаған болуы керек. Алайда 
сол Жақұпбектің Құлжаны да өзіне қаратып, 
Қашғар мен Шығыс Түркістандағы үш 
шағын хандықтың бір хандыққа бірігіп кетуін 
Колпаковский қаламады. Онда Жакұпбек өте 
күшті мемлекет құрған болар еді.

Қашғар мен Шығыс Түркістанды он 
бір жыл бойы билеген Жақұпбек негізінен 
елдің есінде жақсы атымен қалғанды. Соған 
қарағанда, Колпаковскийдің одан қауіптенуі 
тегін болмаса керек.

Қытайдың шығысындағы жағдай орыс 
патшалығын қатты алаңдатады. Ондағы 
тәуелсіздікке ұмтылған ұйғыр, қазақ, 
дүңген, қырғыз халықтарын Қазақстан мен 
Қырғызстан, Өзбекстандағы бауырластары 
қолдап кете ме деп қауіптенді. Олай 
қауіптенудің жөні де бар еді. Қашғарияның 
жаңа билеушісі Жақұпбектің қоқандық екенін 
ресейліктер, оның мұндағы өкілі Колпаковский 
неге естен шығара қойсын?!

Орыс патшалығы шын мәнінде соғысқа 
әзірлене бастады. Және ол қорғануды ғана 
емес, басып алуды да мақсат етті. Жай кезде 
жұрт көзіне жақсы көрінуді, адамгершілікті, 
мәдениетті саналуды ойлайтын генерал
губернатор ол күндері аса қатал, кешірімсіз еді. 
Оның сондай халде болғандығын біз Тезек төреге 
қатысты істен байқаймыз. Тезек Абылайханов – 
орыс патшалығына айрықша қызмет көрсеткен 
адам. Кәзіргі Талдықорған, Алматы обылысы 
қазақтарының орыс бодандығына өтуіне бір 
Тезек қана емес, бүкіл Абылай тұқымы көп 
еңбек сіңірген. Соған қарамастан генерал
губернатор Тезекке қатты кетеді. 

1868 жылдың көктемінде Бурақожыр 
әтіретінің бастығы Тезек Абылайхановтың, 
оның күйеу баласы Ғазиболат Уәлихановтың, 
Ыстықкөл манаптары Тілахмет, Нұрдәулет, 
Мұратәлі, тағы басқалардың үстінен орыс 
патшалығының беделін түсіретін қауесет 
таратты, шегарада заңға қайшы әрекеттер 
жасады деген шағым түсіреді. Дереу іс 
қозғалып, тергеу жүргізіледі. Манаптар 
қолмақол қамауға алынады. Тезек сұлтан 
мен Ғазиболат Уәлихановтың ісін анықтау 
үшін, тергеу жұмысын тыңғылықты жүргізбек 
болып жатқанда генералгубернатордан 
айғақ ізделмейақ дереу Тезек те, басқалар 
да қамауға алынсын деген жарлық болады 
(Орталық мемлекеттік мұрағат, 44қор, 
1тізбе, 29029іс, 25бет). Тезек содан тек 
1869жылдың қыркүйегінде ғана ақталып 
шығады (жоғарыдағы істің 61беті).

Жергілікті орыс әкімшілігінің бұлайша 
қаталдыққа бой ұруы Шығыс Түркістан мен 
Қашғардағы ұйғыр халқының көтерілісімен 
және жеңісімен байланысты екені ешқандайда 
дәлелді қажет етпейді. Қашғар мен Құлжадағы 
ұйғырлардың тәуелсіздік үшін күресі ақ патшаға 
жаңа бағынған қазақтарға да үлгі болады деп 
зәрелері кетті. Тезек төрені тергемей жатып 

түрмеге тыққандары бір жағынан өз үрейлерін 
басу үшін болса, екінші жағынан, қазақтарды 
үрейлендіру үшін де қажет болды.

Ақырында, Құлжаға қашқан поручик 
Тазабекті қайтарып бермедің, Мазарт 
маңында тараншылар орыс әтіретіне шабуыл 
жасады дегенді сылтауратып, генералмайор 
Колпаковский бастаған орыс әскері 1871 
жылдың 12маусымында Бурақожырдан 
(Көкталдан) Құлжаға қарай қозғалады. 
19маусым күні Колпаковский Сүйдің бекінісін 
өзіне қаратты, 21маусым күні Құлжа сұлтаны 
Әбілоғлы орыс әскеріне өз еркімен келіп 
берілді. Прапорщик Тазабек те сол арада 
орыстарға табыс етіледі. 22маусым күні орыс 
әскері Құлжа қаласын өзіне қаратты, оның 
сұлтаны қала кілтін өз қолымен Колпаковскийге 
табыс етті. Сөйтіп, бүкіл Құлжа сұлтандығы 
орыс өкіметіне қарады. Мұны көрген албан, 
суан тайпалары, орыстардың жазалауынан 
қорқып, Қашғарға қашпаққа бет алады. 
Бірақ орыстар дер кезінде қимылдап, оларды 
тыныштандырып, түсіндіріп, Құлжа аймағына 
қайта қайтарады. Сол 1871 жылы Жаркент, 
Көктал аймағына алғашқы орыс қоныс 
аударушылары да жеткізіледі. Бурақожыр 
өзенінің бойынан Голубовское станицасы 
(кәзіргі Көктал ауылы) орнығады. 1872 жылы 
Құлжадан Алтынемел асуы арқылы Қапал 
жолына жалғасатын Құлжа аймағы сол 1871 
жылыақ Жетісу обылысына қаратылды. 
Қысқасы, басып алған жерді баянды етудің 
әрекеті дереу басталады.

Алайда 1881 жылы жасалған Санкт
Петербург келісімі бойынша Құлжа өлкесі 
Қытайға амалсыз қайтарылатын болады, 
ондағы Қытай өкіметіне бағынғысы келмейтін 
мұсылмандарға Ресейге еркін өтіп кетуге 
қақы берілді. Мұны естігеннен кейін Қытай 
өкіметінің кек алуынан қорыққан бүкіл ұйғыр 
Ресейге өтіп кетуге ықыластанады. Сонымен 
бірге дүңгендер, албан және суан тайпалары, 
сондайақ Құлжа аймағында ежелден тұрып 
жатқан қызай, байжігіт сыйақты қазақ 
тайпалары да Ресейге өтуге тілек білдірді.

Бүкіл Құлжа өлкесінің кенет қаңырап 
қалғанын қытайлар да қаламады. Жетісу өлкесін 
қалай орыстандырудың әдемі жоспарын жасап 
отырған орыстар да мұсылмандардың шектен 
тыс көп қоныс аударуын жөн көрмеді. Кешірім 
жасаймыз деп, басқа да үмітті уәде берудің 
арқасында қытайлар қызай және байжігіт 
тайпаларын түгелдей көшірмей алып қалды, 
олар орыс боданы болудан бас тартты.

Тарихшы Ю.Баранова 1959 жылы жарық 
көрген «Мұсылман халықтарының Іле 
аймағынан 18811883 жылдарда Жетісуға 
қоныс аудару мәселесіне орай» деген 
еңбегінде: «Ұйғырлар мен дүңгендердің қоныс 
аударуы, негізінен, 1882 жылдың күзі мен 1883 
жылдың ерте көктемінде аяқталды. Алайда 
жекелеген шағын топтар 1884 жылдың басына 
дейін қоныс аударуды жалғастыра берді. Осы 
уақытта Жетісу шебіне 45373 адамнан тұратын 
9572 ұйғыр отбасы, 4682 адамнан тұратын 1147 
дүңген отбасы көшіп келді», – деп жазады. 
(«Труды сектора востоковедения», Ітом, 
Алматы, 1959, 50бет). 

Ұйғыр халқының тәуелсіздік жолындағы 
күресі өстіп сәтсіз аяқталды. Оның соңғы 
сұлтаны Әбілоғлыны патша өкіметі 1871 жылы 
отбасымен Алматыға көшіріп әкеліп, барлық 
жағдайын жасап бағыпқақты. «Оған өйтіп орыс 
патшалығының ықыласы неге айрықша ауды?» 
– деген сұрақ еріксіз туады. Бұған жауапты мына 
бір архив дерегі дұрыс беретін сыйақты: 

«Біздің қарудың күшіне қарсы тұрудың 
мүмкін емесіне көзі жеткен соңақ Әбілоғлы 
қантөгісті дереу тоқтатты. Біздің лагерьге 
келіп, өзінің, отбасының және халқының 

тағдырын мейірімді орыс патшасына 
тапсырды. Оның ықпалымен халық та бізге 
тыныштықпен бағынды. Верныйға көшіп 
келген соң да Әбілоғлы өзіне берілген 
Құлжа жұртын тыныштандыру жолында 
пайдалы қызмет көрсетуін жалғастыра берді». 
(Орталық мемлекеттік архив, 44қор, 1тізбе, 
30955іс, 3бет).

Орыс патшалығына осыншалық қызмет 
көрсеткен сұлтанның төрт әйелі, екі ұлы, үш 
қызы бар еді. Алматыға көшіріп әкелген соң, 
оған өкімет әуелде жылына 1400 сом, 1874 
жылдың 13көкегінен 2500 сом төлеп тұрады. 
Сұлтан 1879 жылдың желтоқсанында қайтыс 
болады. Сұлтанның өзі қайтыс болған соң, 
өкімет оның отбасы мүшелерін де еске алып, 
олардың барлығына жылына 1400 сом өмірлік 
зейнетақы тағайындайды.

Жоғарыда келтірілген мұрағат құжатында 
сұлтанның атыжөні Әбілоғлы Ибрагимов 
делінеді. Әйелі, ұлы, қыздары да жазған 
арыздарында өздерін Ибрагимов, Ибрагимова 
деп атайды. Соған қарағанда, мұсылман 
халықтарының ерекшеліктерін орыстар 
ескермеген болар. Өйткені қазақтың дулат 
– шапырашты болыстарының аға сұлтанын 
да Әли Әділов Абылайханов деп қосар 
фамилиямен жазу кездеседі. (Орталық 
мемлекеттік мұрағат, 44қор, ітізбе, 28965іс). 
Ал М.Рузиев ұйғыр сұлтанының атыжөнін 
Аляхан Әбілоғлы деп келтіреді. 

Әбілоғлы бір әйеліне Құлжада тұруына 
өзі рұқсат береді, тағы бір әйелі Алматыға 
келген соң қайтыс болады. Сөйтіп, үлкен әйелі, 
ыйағный бәйбішесі Мунирехан мен тоқалы 
Магремхан ғана қалады. Үлкен ұлының аты 
– Кебербек, мұрағат құжаттарында Қабырбек, 
Қадырбек деген нұсқалары да кездеседі. Кіші 
ұлы Төреханды Әбілоғлы асырап алған екен, 
өкімет оған да өз ұлындай өмірлік зейнетақы 
төлеп тұрады. Қыздары Емигүлсін (еркелетіп 
Мәним деп атаса керек), Ранахан, Мегруй де 
өмірлік зейнетақы алып тұрған.

Әбілоғлының отбасына отағасы өлген
нен кейін де өкімет тарапынан ілтипат 
жасауында үлкен саясиүлгілік мән бар. Орыс 
патшалығына қызмет көрсеткен адам өстіп 
өзі өлеөлгенше, өзі өлгеннен кейін отбасы 
мүшелері де өкіметтен қамқорлық көріп өтеді 
дегенді нақты дәлелдейтін насихатәрекет қой. 
Мұндай қамқорлыққа қазақ сұлтаны Тезек 
Абылайхановтың отбасы да ие болған, оның 
бәйбішесі Байғоңыр, тоқалдары Дәнекер мен 
Төретай да, ұлқыздары Батырхан, Болатхан 
және Күлхан да орыс патшалығынан өлген 
әкелерінің қызметі үшін зейнетақы алып тұрған.

Мұндай қамқорлық Ресейдің отарлау 
саясатында үлкен рөл атқарғанында сөз жоқ. 
1878 жылы қашғарлық ұйғырларды билеген 
Жақұпбекті қытайлар жеңген соң, 1871 жылы 
Құлжа ұйғыр сұлтандығын орыстар жойып, 
одан 1881 жылы оны қытайларға қайта өткізген 
соң, ұйғыр халқы өз Отанында тәуелді өмірдің 
табалдырығын тағы аттады.

Қазақ жеріне өткен ұйғырлардың хал
жағдайы, жекелеген қиындықтарға қарамастан, 
негізінен, жаман болмаған сыйақты. Қайтадан 
Құлжаға кеткен ішінара ұйғыр отбасылары 
болыпты, бірақ жаңа қоныстанушылар 
Жетісудан жайлы орын тауып, жақсы 
орналасқан. Олар негізінен Жаркент үйезіне 
(кәзіргі Жаркент, Ұйғыр, Кеген, Нарынқол) 
орын тебеді, Шелекке, Түргенге, Алматыға 
орналасады.

1910 жылдың есебі бойынша, Жаркент 
үйезінде 157 210 адам тұрған, оның 89985
і, ыйағный, 57,3 проценті қазақ 41131і, 
ыйағный, 26,3 пайызы ұйғыр, 13749ы, 
ыйағный, 8,5 пайызы орыс екен.

Үйез жерінің жалпы көлемі 3 миллион 
328 мың 389 десятина болған. 1910 жылға 
дейін Жаркент үйезіндегі қазақтардан 157 
мың 566 десятина жер алынып, тағы 571 
мың 511 десятина жер 1911 жылға дейін алу 
жоспарланады. Аталмыш кітәбінде жоғарыдағы 
мәліметтерді көрсете келіп, П.Румянцев: 
«Орыстар мен тараншылардың пайдалануына 
бөлінген үлестер тек қана өңдеуге ыңғайлы 
жерлерден тұрады, ал қазақтар көбінесе 
мал өсіруге жарайтын далалық жерлерді 
пайдаланады», – деп жазады. Бұған қарағанда, 
бауырлас қазақ жеріне қоныс аударған ұйғырлар 
аса жаман жағдайға ұшырай қоймаған.

Бауырластық түріктен тарайтын бір 
тектілік қана емес, қазақ пен ұйғырды осындай 
нақты тарихи жағдай да жақындастырады. 
ХІХ ғасырдың 60жылдарында жеңіске жеткен 
көтерілістері үшін кек алудан қашып қазақ 
жерін паналаған ұйғыр халқы, құдайға шүкір, 
кәзір тәуелсіз Қазақстанның төл перзенті 
саналады. Қазақ елінің қамқорлығында 
өсіпөніп, гүлденіп отырған ұйғыр халқы өз 
тарихын оқып білген сайын қазақ халқымен 
бауырластығын бағалай түссе керек.

                                                                                                                    
Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ,

жазушы, мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты.
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Бұл шаруашылықта қазір ел ішінде «сандагер» деп 
аталып жүрген іріқараның Америкалық СантаГертруда 

тұқымын Қазақстанға жерсіндіру тәжірибесі қолға алынғанына 
15 жылдан астам уақыттың жүзі болған. Бұл іс шаруашылықтың 
асыл тұқым бекетінде жүзеге асырылып, Америкадан әкелінген 
асыл тұқымды бұқалар жергілікті сиырлармен шағыстырылып, 
тәжірибеден үлкен нәтиже күтілді. Мұнда сол кезде Сүлеймен 
Босқынбайұлымен бірге еңбек еткен Қазақ мал шаруашылығы 
ғылымизерттеу институтының қызметкерлері, ғылым докторы 
Қасымжан Қасымов, ғылым кандидаты Мүбәрак Жұмабаев, 
шаруашылықтың селекционер мал мамандары Валентина 
Малышева, Сергей Прохоров, кеңшар директоры, марқұм 
Құрбан Қасымов ірі қара тұқымындағы еттілігі жағынан өте 
өнімді әрі дәмді СантаГертруданың Қазақстан табиғатына 
икемділігіне қызығатын. Бұл қанында жабайылық қасиет 
басым мал АҚШтың Техас штатында, СантаГертруда 
патшалығында ыстық климат жағдайында, жайылымда бағып 
өсіру әдісімен, Р.Кингтың ранчосында Шортгорн тұқымы 
сиырларын үнді зебуының бұқаларымен шағылыстыру 
арқылы алынған, будандарды «өз ішінде» өсіру әдісімен пайда 
болған тұқым. Оның ерекшелігі – азық талғамайтын, Іле өзені 
сияқты жағалауы қамысқорыста еркін жайылып, қансорғыш 
жәндіктерге, табиғаттың ыстықсуығына төзімді болып 
келетіндігінде.

Ең кереметі – Америкалық тұқымнан алынған жергілікті 
ұрпақтың салмағының аталықтан артып кеткені еді. 1974 
жылдың қыркүйек айында Көкталға келіп, осы асыл тұқым 
бекетінің жұмысын көрген сол кездегі республика басшысы 
Дінмұхаммет Қонаев қатты риза болғанын Сүлеймен 
Босқынбайұлы былай еске алатын. 

– Димаш ағаға тәжірибе нәтижесін баяндау маған 
жүктелді. Америкалық бұқаларды, олардан алынған төлдерді 
таныстыра келіп, АҚШтан әкелінген Марс атты бұқаға 
ерекше тоқталдым. Марстың салмақ шегі 960 келі тартатынын, 
оның жанына қатар байланған Марстың тұқымы, жергілікті 
сиырдан туған Көктал деген бұқаның бес жасында 1100 келі 
салмақ басқанын айтқанымда Димаш ағамыз бізге ерекше 
риза болып: «Отандық ғалымдарымыз Америкалықтардан 
озды» деп шаттана қуанып еді. Бұл менің Димаш ағамен 
алғашқы кездесуім. Кейіннен тағы екі рет ел басшысымен 
жолығып, дәмдес болудың сәті түсті.

Осыдан кейін іріқараның «сандагер» тұқымы «Көктал» 
кеңшарында жаппай көбейтіліп, Жаркент өңірінің «Гвардия», 
«Қоңырөлең», «Октябрьдің 40 жылдығы» шаруашылықтары 
да осы малды өсіріп, кө бейтті. СантаГертруда тұқымын 
респу бли камыздың басқа облыстарынан, Өзбек стан, Қара
қалпақстаннан, тіптен шалғай шет елдерден де келіп «Көктал» 
кеңшарынан сатып алып жатты. Бұл тұста шаруашылық 
экономикасы күрт жоғарылады. Шаруашылықтың Сүлеймен 
Босқынбайұлы басшылық жасаған саласы ауданда, облыста 
алдыңғы қатарға шықты. Осы кезде бұл кеңшарда 90 мың 
қой, оның 42 мыңы саулық, бес мың іріқара, мыңнан астам 
жылқы болды. Шаруашылыққа Димекең келген жылы бұлар 
әр жүз саулықтан 101ден қозы алып, атақдаңқы асқақтап 
тұрған.

Қажырлы еңбек, адал қызмет адамды өсіреді ғой. 1975 
жылдың 1 қаңтарында сол кездегі Талдықорған облыстық 
партия комитеті Сүлеймен Көшкіновты Гвардия ауданындағы 
Ленин атындағы асыл тұқымды мал зауытына директор етіп 
жіберді. Бұл зауыт атақты етті, сүтті «Алатау» сиырының 
өмірге келген отаны болатын. Мұнда сол кезде әр сиырдан 
жылына орта есеппен 3100 литрден сүт сауылады екен. 
Ғылым мен тәжірибені ұштастыруға бейімделген Сүлеймен 
Босқынбайұлы шаруашылық жағдайымен танысып, малшы
лармен, сауыншылармен ақылдаса отырып, «Алатау» 
сиырының сүттілігін жылына орта есеппен 4 мың литрге 
жеткізуге мүмкіндік барына көз жеткізді.

– Бұл сиыр тұқымының «Алатау» деп аталуында мән бар, 
– дейтін Сүлеймен аға. – Бұл швед тұқымды сиырдың бұқасын 
жергілікті тұқыммен будандастырылуынан пайда болған мал. 
Тәжірибе Қырғызстандағы атақты сауыншы Стрельникова 
атындағы асыл тұқымды мал зауыты мен өзіміздің Қоғалыдағы 
Ленин атындағы асыл тұқымды мал зауытында жасалып, 
содан осы жетекші мал пайда болып, қазақ, қырғызға ортақ 
«Алатау» деген атауға ие болған. Мен бұл сиырдың сүттілігін 
арттыра түсу жолында көршілес мемлекеттегі Стрельникова 
атындағы зауытпен байланыс жасап, тіпті сол кездегі Қырғыз 
Республикасының бірінші басшысы Үсібалиевке жолыққаным 
бар.

Республика басшысына кіру ол кезде де оңай емес еді. 
Ал, асыл тұқымды мал шетелге тек бірінші басшының 
рұқсатымен ғана сатылады екен. Зауытындағы қолда бар 
сауын сиырлардың жемшөбін, күтімін жақсартқанымен алға 
қойған мақсатқа жете қоймайтынын білген Сүкең «Алатау» 
сиырының қанын жақсартуды қолға алады. Көршілес Қырғыз 
Республикасындағы әріптестерінен таза қанды «Алатау» 
тұқымының 100 құнажынын, оншақты бұқасын сұраған. 
Айтқанымыздай мұны алу үшін республика басшысының 
рұқсаты қажет болды. Осы кезде екі республиканың мал 
жөніндегі ғалымдарының ортақ ұстазы болған, Алматыдағы 
зоотехникалықмалдәрігерлік институтының кафедра 
меңгерушісі, ғылым докторы, профессор Анатолий Росляков 
көмекке келгенді. Ол Қырғызстандағы беделді ғалым 
шәкірттеріне ара ағайындық жасап, Сүлеймен Көшкіновты 
Үсібалиевтің қабылдауына жағдай жасады. Сөйтіп, 
Қырғызстаннан 100 құнажын және 6 бұқа сатып алынып, 
Қоғалыға әкелінді. Осындай тынымсыз жұмыс нәтижесінде 
Қоғалы өңіріндегі Ленин атындағы асыл тұқымды мал 
зауытында Сүлеймен Босқынбайұлы жетекшілік еткен 34 
жыл ауқымында «Алатау» тұқымды әр сиырдан жылына орта 
есеппен 3640 литрге дейін сүт сауылатын болды. 

Алға қойған мақсатқа қол жеткізіп, көңіл орнығып жүрген 
1979 жылдың ақпан айында директорды облыс басшысы 
С.Құсайынов шақырып алды. Сақан Құсайынұлы Кербұлақ 
ауданының 34 жыл қатарынын мемлекетке сүт тапсыру 
жоспарын орындай алмай отырғанын айтып, осы ауданның 
ауыл шаруашылығы басқармасын басқаруды ұсынды. Сөйтіп, 
Сүкең Кербұлақ ауданына ауысты.

Киелі Күреңбел өңірінде өзінің ауыл шаруашылық 
өндірісінде тәжірибесі толысқан, білікті әрі ұйымдастырушылық 
қабілеті жоғары азамат екенін көп ұзамай дәлелдеді. Жері 
құнарлы, елі еңбекқор сары алтындай Сарыөзекте дала 

АБЗАЛ АҒАНЫҢ АЙШЫҚТЫ ІЗІ

өндірісінің барлық салалары салмақты табыс бере бастады. 
Әсіресе, облыс басшысы қадап табыстаған мал өнімдерінің 
көрсеткіштері күрт жоғарылады. 

– Сарөзекке мен барғаннан сиырдың сүті көбейді демеймін, 
құдайдың көмегі шығар, сол жылы Кербұлақ ауданы бірінші 
рет мемлекетке тапсырылатын сүт жоспарын орындады. 
Келесі жылы мамыр айында облыстық партия комитеті мені 
Талдықорған аудандық ауыл шаруашылық басқармасының 
бастығы етіп тағайындады. Сол кезде Қарабұлақ өңірінің 
сауыншылары мемлекетке жылына 13 мың тонна сүт өткізеді 
екен. Айналасы 34 жылда бұл көрсеткіш 19 мың тоннаға жетті. 
Жыл сайын мал қыстату жөніндегі Бүкілодақтық жарыстың 
жеңімпазы атанып жүрдік, – деп Сүлеймен аға еңбек жолындағы 
сол бір жарқын кезеңдерді көңілі марқайып еске алатын. 

Сүлеймен Көшкінов 1985 жылы ауыл шаруа
шылығындағы нәтижелі еңбектері үшін Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет грамотасымен марапатталыпты. Ал, 1990 
жылы «Қазақстан ауыл шаруашылығының еңбек сіңірген 
қызметкері» атағына ие болды. Ол «Құрмет» орденінің 
иегері. Алматы облысының және Панфилов, Райымбек 
аудандарының Құрметті азаматы.

Тәуелсіздік таңын Сүлеймен Босқынбайұлы өзі еңбекте 
атағы шығып, еңселенген жазиралы Жаркент өңірінде қарсы 
алды. Бұл кезде ол Панфилов ауданындағы асыл тұқымды 
қой өсіретін «Октябрь» кеңшарының директоры болатын. 
Ол басқарған жылдарда шаруашылық орталығы Қоңырөлең 
ауылының көрік, келбеті жақсарып, шаруашылық мемлекетке 
берешек 10 миллион сом қарызынан құтылып, 1991 жылдың 
аяғында қорында қалған 7 миллион 610 мың сом табысы 
ауыл халқының игілігіне жаратылды. Бұрын негізінен 
мал шаруашылығымен шұғылдануды күйіттеген жұрттың 
бетін егіншілікке бұруды көздеген Сүкең құнарлы жердің 
құйқасын игілікке жарату жолдарын қарастыра бастаған. 
Соның бір дәлелі Аламан, Бүгіл, Жалманды су қоймаларын 
жасатқаны. Венгриядан сатып әкелінген калифорниялық қызыл 
шылаушындар егістік алқаптарының құнарлылығын арттыруға 
қызмет етті. Оның бұл бастамасы сол кезде бүкіл облысқа 
пайдалы істәжірибе ретінде таратылған болатын.

Ауыл тұрғындарын тұрақты еңбек орындарымен 
қамтамасыз етудің басқа да шараларын жасады. Нарықтың 
парқын ерте сезінген шаруашылық басшысы Қоңырөлең 
ауылында тері илеп, тон, тағы басқа да бұйымдар жасайтын 
цех ашты. Қазір ерекше жанға шипалы қасиеттерімен елге 
жақсы таныс «Керімағаш» санаторийі кеңшар еңбеккерлерінің 
күшімен салынды.

Керімағаш ауылы мен оның өркендеуі, бүгінгі көрікті 
келбеті Көшкіновтер әулетінің іскерлігімен тығыз байланысты. 
Сондықтан осы орайда сәл шегініс жасап әңгімені әріден 
өрбітелік. Баяғы Кеңес кезеңінде Іле өзенінің жағасында, 
қалың қамыс, жиде мен тобылғы арасында шағын бір ауыл бар 
еді. Баржоғы оншақты мыжырайған тоқал тамнан тұратын 
бұл ауылды жергілікті халық Сарпылдақ деп атайтын. Өзінен 
100 шақырым қашықтықтағы «Октябрь» асыл тұқымды қой 
шаруашылығына азынаулақ егін егу және мал азығын әзірлеу 
үшін ғана бөлініп берілген бұл бөлімшеге жұмысқа жіберілген 
жұрт науқан аяқталғанда Қоңырөлеңдегі үйіне азыптозып 
қайтатын. Осы жағдайларды шаруашылық басшысы жөнге 
келтіруді ойластырып, фермадағы суармалы жер көлемін 
кеңіту жолдарын қарастырды. Бұрын пайдаланылып келген 
300 гектар суармалы алқаптың көлемі жаңа жер ашу есебінен 
700 гектарға дейін кеңіді. Енді мұнда еңбек адамдарын тұрақты 
қоныстандыру үшін тұрғын үйлер салына бастады. Сонымен 
қатар жаңа қоныстанған жұрттың балаларын оқытатын 
мектеп, дәрігерлік қызмет орыны, дүкен, тағы басқа әлеуметтік 
нысандар салу көзделді.

Қолға алған қандай да ісін жете зерттейтін Сүлеймен 
Босқынбайұлы бұл ауылдың тарихи атауы Керімағаш екенін 
біліп, сол кездегі жүйе бойынша өзі қаулы қабылдап, оны 
ауылдық Кеңес атқару комитеті бекітіп, елді мекеннің тарихи 
атауы қайтарылды.

«Пейілі кеңнің – періштесі жолдас», – демекші, Сүкең 
қайтсем ел қондырам деп жүрген сол ауылдың бағы аяқ 
астынан, ойламаған жерден жанғанын да айта кетелік. Ауыл 
іргесінен 1986 жылы маусым айында Мәскеу түбіндегі Лобно 
Одақтық терең бұрғылаушылардың Орта Азия бұрғылау 
экспедициясы 3013 метр тереңдіктен ыстық су фонтанын 
атқылақтатқан болатын. Бұл судың құбыр түбіндегі ыстықтығы 

500 градус, құбыр аузында 95 градусты көрсетті. Бастапқыда 
басқа мақсатта жұмыс жасаған экспедиция жер бетіне табиғи 
ерекшелігі мол ыстық су фонтанын атқылақтатқан соң мұны 
жергілікті басшылардың ел игілігіне жаратуына ұсыныс 
жасаған. Әуелгіде Сүкең осы ыстық суды тізгіндеп көкөніс 
өсіретін жылыжай жасамақ болды. Фермаға барған сайын оған 
өңірдегі жергілікті халықтың емделуге жиі келетінін байқап, 
халқына пайдасы бар істің көзін тапса жанын сала кірісіп, 
нәтиже шығармай қоймайтын Сүлеймен Босқынбайұлы мұнда 
демалыс орынын салу тиімділігіне көз жеткізді. Ол алдымен 
тиісті орындарда су құрамы мен оның шипалық қасиеттерін 
зертетті. Шындығында да ыстық судың адам ағзаларына 
пайдалы қасиеттері көп екен. Сондықтан шипалы суды игілікке 
жаратуға шұғыл шешім қабылданды. Білек сыбана іске кіріскен 
шаруашылық құрылысшылары айналасы бір жылда мұнда 40 
орынды шипажай салып, ол 1990 жылы 23 ақпанда салтанатты 
жағдайда пайдалануға беріліп, оған алдымен кеңшар 
жұмысшылары демалуға жіберілген болатын.

Сөйтіп, тыныш жатқан шағын елді мекен жанданып, 
айналасы бірер жылдың ішінде оған қоныстанушылар саны 
артып, көрікті көшелер пайда болды. Уақыт өте келе бұл 
демалыс орынының шипалық қасиеттері бүкіл елге жайылып, 
басқа да өңірлерден емделуге келушілер көбейді. Бүгінде 
Сүлеймен Босқынбайұлы салғызған осы шипажай жыл өткен 
сайын үлкейіп, оның қызмет көрсету аясы кеңіп келеді.

Осы орайда тағы бір жайды айта кеткеніміз жөн болар. 
Алғашқыда шалғай елді мекенге келіп, еңбек ететін медицина 
мамандары аз болды. Еліміз егемендік алып, халық басқару 
әкімшілік жүйеге көшкен кезең болатын. Бұл тұста Сүлеймен 
Босқынбайұлы зейнеткерлік демалысқа шықса да ауданның 
алғашқы әкімі, марқұм Әділшайық Ыбраймолдаевтың 
өтінішімен аудандық ауыл шаруашылық басқармасын басқарды. 
Ел қонып, еңсе көтере бастаған Керімағаш ауылы мен ондағы 
шипажайдың жағдайы кері кете бастаған кезде, 1994 жылы аудан 
әкімі Сүлеймен Боқынбайұлына өтініш білдіріп, шипажайға 
бас дәрігер етіп, Алматыда жұмыс істеп жүрген медицина 
ғылымының кандидаты Болат Сүлейменұлы Көшкіновті 
шақыруды сұрады. Мәскеуде ғылыми атағын қорғап, Алматыда 
жақсы жұмыс жасап жүрген Болат бастапқыда алыстағы ауылға 
келгісі келмесе де, әкесінің өтінішін желге ұшырған жоқ. 1996 
жылы мемлекеттік қызметін тоқтатып, біржола зейнеткерлік 
демалысқа шыққан Сүлеймен Босқынбайұлы «Керімағаш» 
атты жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрып, баласы Болат 
басқаратын шипажайды экологиялық таза мал және көкөніс 
өнімдерімен қамтамасыз етумен шұғылданды.

Сөйтіп, өмірден көргені мен түйгені көп қария өзінің 
о бастағы сүйікті кәсібін қайта қолға алып, мал тұқымын 
асылдандыру шаруасын жолға қойды. СантаГертруда тұқымды 
сиыр өсіруге біраз жылдар бойы дайындық жасап, 2008 
жылы осы тұқымнан ет өндіру бағытындағы асыл тұқымды 
шаруашылық мәртебесіне ие болды. Ескелді ауданындағы 
асыл тұқымды мал өсіретін «Хилниченко ИК» серіктестігінен 
Алатау тұқымды сүтті сиырдың 30 құнажынын, Талғар 
өңіріндегі «Алматы» ЖШСнен осы тұқымның 2 бұқасын 
сатып алып, ірі қараның екінші бағытында жоғары нәтижелі 
шаруашылық жұмысын қолға алды. Шаруашылығында бұдан 
басқа боталап тұрған 60 түйесі, Жабы тұқымды бірнеше үйір 
жылқысы бар. Осы түліктерінен алынған ет, сүт, қымыз, шұбат, 
айран сияқты мал өнімдері алдымен «Керімағаш» шипажайына 
беріліп, демалушыларға ұсынылады.

Осылай істерімен әкелібалалы екі іскер азамат 
баяғы ел шетінде ескерусіз қалған Керімағаш ауылына ел 
қондырып, көшелерін жасыл желекке бөлеп, әлеуметтік 
жағдайларын да жақсартты. Айғақтап айтсақ кезіндегі 10 
үйлі елді мекенде бүгін 100ден астам түтін түтеп тұр. Оның 
тұрғындарының 60тан астамы «Керімағаш» шипажайы 
мен қосалқы шаруашылығынан тұрақты еңбек орындарын 
тапты. Мұнда соңғы жылдарда оқушы саны көбейгендіктен 
жергілікті тұрғындардың сұрауымен облыс қаржысына 180 
орынды, екі қабатты жаңа мектеп үйі салынып, пайдалануға 
берілді. Көшкіновтер әулеті бірлесіп 2002 жылы шипажай 
жанынан 100 орынды мешіт салып, ауыл тұрғындары мен 
демалушылардың игілігіне ұсынған болатын. Содан бері 
ауылдағы Алланың үйінде мұсылмандық парыздар бұлжымай 
орындалады. Кезегі келгенде бас дәрігердің өзі де күн
түн демей, мешіт мұнарасына шығып, азан шақырып, елін 
имандылық жолына үйіріп жүр. Шипажай асханасында әр 
жұма сайын дәстүрлі жеті нан пісіріліп, демалушыларға 
уағыз айтылып, ауыл мешітінің имамы құран оқиды. 
Жұмадағы жүздесулерде Болат Сүлейменұлы таңғы асқа 
жиналған қауымға шипажайдың тарихынан бастап, мұнда 
келген демалушыларға қолданылатын емдом түрлеріне жете 
тоқталып өтеді. Шипажайда соңғы жылдары екі қабатты 
емдеу кешені, мейрамхана, жазғы ашық шомылу бассейні, 
тағы басқа нысандар салынып, пайдалануға берілді. Бүгінде 
жасыл желекке оранған шипажай баубағы мен сейілсеруен 
алаңдары Сүлеймен ағаның сүйікті үлкен келіні Амангүлдің 
талғамымен гүлзарларға айналған.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын», – дейді ақ 
ниеті ұлағатты ұранға айналған халқымыз. 80 жастың сеңгіріне 
шығып, ұрпағынан немере, шөбере сүйіп, халқына қалтқысыз 
қызмет жасаған марқұм Сүлеймен Босқынбайұлының өмір 
жолы біз баяндағандай айшықты кезеңдерге толы. Халық 
дегенде табиғаты кең пейілді жанның өмірдегі жолы өте сәтті. 
Жастайынан жетімдіктің ауыртпалығын көп көрсе де, ата
бабадан қалған қанындағы тектілік оны биік асуларға жетеледі. 
Әсіресе, еліміздегі мал тұқымының сапасын жоғарылатуға 
сіңірген еңбегі орасан. 

Әңгімеміздің соңында Сүкеңнің отбасына қысқаша 
тоқталсақ, өмірлік жолдасы Мәкен Ысқаққызы екеуі 
тәрбиелеп өсірген ұл қыздары да мақтаулы, атаанасы сынды 
еңбекқор жандар. Балаларының үлкені Болат жайлы жоғарыда 
қысқаша айттық. Екінші ұлы Ержан – ғалым, астанада 
қызмет етеді. Ортаншы ұлдары Ерқанат шаруашылықтағы 
әкесінің ісін жалғастырушы. Қыздарының үлкені Зейнегүл 
Алматыда тұрады, кәсіпкер. Балаларының кенжесі Светлана 
Сүлейменқызы Панфилов аудандық қазынашылық 
басқармасының басшысы. Соңына өшпес із қалдырған абзал 
ағаның айшықты жолы осылай.

 Мырзағали НҰРСЕЙІТ,
Жаркент қаласы. 

(Басы 1-бетте)
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Тіршіліктің иір-қиыр ұзақ жолынан 
өткен әр адамның өмірі өзінше бір сырлы 
тарих. Зерделеп зерттей қарасаң оның қоғам 
мен мемлекеттік саясатпен астарласып, 
сабақтасып жататын сәттері де көп. 
Саналы, салауатты, сауатты жан кез келген 
ортада өз болмысын танытпай тағы тұра 
алмаса керек. Жаркент қаласында тұрған 
«Панфилов ауданының Құрметті азаматы», 
ҚР білім беру ісінің үздігі, «Дәнеш Рақышев 
қоғамдық қорының» төрағасы қызметін 
атқарған марқұм Қасымхан Тумаевтың 
өмір жолы осындай ғибратты, қызықты 
оқиғаларға толы. Ендеше әңгімемізді оның 
бозбала шағында Үрімжідегі университеттен 
15 минутта, Қытай мемлекетінен он тәулікте 
қалай қуылғанынан бастайық.

Оның атаанасы да көптеген отан
дастарымыз сияқты сонау өткен ғасырдың 
отызыншы жылдарындағы қолдан жасалған 
нәубеттен жан сақтау үшін шекара асып, қытай 
мемлекетінің жеріне ауа көшіпті. Алайда заман 
түзелсе туған жерге қайтып оралармыз деген 
үлкен үмітпен Кеңес одағының азаматтығын 
айғақтайтын төлқұжаттарын жоғалтқан жоқ. 
Жат жұртта Қасымхан өмірге келгенде оған 
атаанасының бірден Кеңес одағының азаматы 
деп құжат алуы, кейіннен Үрімжі қаласындағы 
иниститутта оқып жүргенінде саяси қуғын
сүргінен құтылуына себеп болыпты.

Қасымхан тумысынан зерек бала болып 
өсіпті. Ол 1954 жылы Құлысты бастауыш, одан 
соң Шинпанзе қаласындағы толықсыз орта 
мектептерін, 19571960 жылдарда қытайдағы 

Қазақ автономды облысының орталығы Құлжа 
қаласындағы Ахметжан Қасыми атындағы 
гимназияның ұлдар бөлімін үздік тамамдап, 
Үрімжідегі қытай педагогикалық институтының 
физикаматематика факультетіне оқуға 
қабылданады. Бұл елдегі студенттер кез келген 
уақытта мемлекеттің уақтылы жүзеге аспаған 
жоспарлы ісін жеделдету үшін қара жұмыс күші 
ретінде де пайдаланылады екен. Сондай бір іс 
қытайдың батыс шекарасына салынып жатқан 
темір жол құрылысы болатын. Үрімжідегі оқу 
орындарынан 30 мыңға жуық студент ұзындығы 
3 шақырым, тереңдігі 600 метрге жуық сайды 
таспен, топырақпен толтырып, үстінен поезд 
өтетін темір жол жасауға жұмылдырылады.

Техника мүлде аз болғандықтан мұндағы 
жұмыстың бәрі дерлік қолмен атқарылды. Күзгі 
суықта қара жұмысқа жегілген жастардың 
жағдайы белгілі, шаршапшалдыққан, жүдеген 
жүздерінде осы азап қашан бітер екен деген 
іштегі тілекті сыртқа шығара алмайды. 
Сыбырласып сырласқандар арасында бұл ой 
айтылып та қалатын. Көпшіліктің көкейінде 
жүрген осы ойды бірде Қасымхан жанында 
жүрген жолдасына жайып салды. Оңашада 
бөліскен осы ойының иниститут ректорына 
қалай жеткені белгісіз, әйтеуір бұлардың тобы 
дереу Үрімжіге қайтарылды.

– Шақырып алады да, мұның саяси 
білімін жетілдіріп түзейміз деген желеумен, 
мені күн сайын таңғы сағат 8ден кешкі 10ға 
дейін топтастарым алдында талқыға салды, 
– дейтін Қаскең марқұм, сол бір жат елдің 
жымысқы саясатын еске алып. – Біреуі ана 

БОЛМЫСЫ БӨЛЕК ЖАН ЕДІ

сұрақты қояды, біреуі мына сұрақты қояды, 
әбден есімді шығарды. Мұндай талқыға 
алынған адамға түбінде ел саясатына қарсы 
деген айып тағылып, түрмеге қамалатынын 
біз жақсы білетінбіз. Сол кезде маған мұндай 
қорлықты көргенше өз еліме өтіп кетейін деген 
ой келді. Менде ол кезде «Кеңестер Одағының 
азаматы» деген төлқұжат бар еді, соны алып 
жасырын Кеңес Үкіметі консулдігіне бардым. 
Ондағылар менің жағдайымды білген соң, үш 
күннен кейін тағы келуім керектігін айтты. 
Айтқан уақытында елшіге қашыппысып, 
ұрланып қайта барсам он күнде шегарадан 
өтетін құжаттарымды дайындап қойыпты. Әлгі 
құжатты алып оқу орыныма келсем, институт 
ректоры мені іздеп жатыр екен. Есіктің 
алдынан екі қытай студенті қолымды артыма 
қайырып ұстап, ректордың кабинетіне алып 
барды. Ректор жазу жазып отыр екен, мені 
қолындағы қаламымен атып ұрып еді, қаламы 
сынып қалды. «Кеңестің жансызы, сатқын!», 
– деп балағаттап, мені ұстап тұрғандарға «15 
минуттың ішінде оқу орынының аумағынан 
аластаңдар», – деп бұйрық берді. 

Студент Қасымхан Үрімжінің педин
ститутынан осылайша қорлықпен қуылып, 
он күнде атаанасы, бауырлары жат жұртта 
қалып, шегара аттап атамекенге оралады. 
Алайда ол оқимын, жоғары білім аламын деген 
ойынан айныған жоқ еді. Алматыға барды, 
ізденді, ақыры сол жылы Қазақ мемлекеттік 
Абай атындағы педагогикалық институтының 
физикаматематика факултетінің студенті 
атанды. Бұл жоғарғы оқу орынын ол 1968 
жылы өте жақсы тамамдап, ата жұрты 
Жаркент өңіріне еңбек жолдамасын алды. 
Осы жылы Қаскең Панфилов ауданындағы 
Кішішыған орта мектебінде алғашқы ұстаздық 
еңбек жолын бастап, мектепке өзімен бірге 
жұмысқа сол жылы орналасқан бастауыш 
сынып мұғалімі Күмісхан Беделбековамен 
көңіл қосып, шаңырақ көтерді. Жастайынан 
тіршіліктің тауқыметін көп көрген бұл екі 
жастың жан үйлесімі үлгілі отбасын құруына 
негіз болғандай.

– Мен де атаанамнан ерте айырылып, 
әпкежездемнің қамқорлығында өстім. 
Солардың жанашырлық демеуімен білім 
алып, ет жақындарымның өтініш, тілегімен 
елге оралғанмын, – дейді Күмісхан жеңгеміз. 
– Жастықтың жалынымен бірімізді біріміз 
қаладық, оны көпті көрген үлкен әжеміз 
қуаттады, сонымен отбасын құрдық. Отыз 
жылға жуық уақыт татутәтті тіршілік 
жасадық. Бір ұл, төрт қыз өсіріп, олардан 13 
немере сүйдік. Балаларымыздың бәрі жоғары 
білім алды.

Жастау кезінде Қасымхан Рамазанұлын 
шәкірттері «Ұшқын ағай» деп атапты. Мұны 
сол кездегі шәкірті, қазіргі белгілі ақын Ислам

Ғали Үркімбайұлының бір шумақ өлеңімен 
айқындағанымыз абзал.

 Жылылық бар сол кезден әлі бізде,
 Отырыста айналар сәнімізге.
 Ұшқырлықты көрген соң мінезінен,
 «Ұшқын ағай» деуші едік бәріміз де.
Қасымхан ағаның мектепте білім алған 

шәкірті болмасақ та, осы өңірдің көзі қарақты 
көпшілігі сияқты біз де жақсы білеміз. 
Ол Жаркент өңіріндегі ең мықты дейтін 
математика пәнінің мұғалімі, білікті әдіскер 
ұстаз болды. Сондықтан да өзі ұзақ жылдар 
бойы еңбек еткен Ы.Алтынсарин атындағы 
қазақ орта мектебінің ұжымы оны жасы 70тен 
асқанша ұстаздық жұмысында қолқалап ұстап 
отырды. Ал білікті әдіскер маман десек, оған 
да нақтылап айтатын мысалдарымыз аз емес. 
Айталық Қаскең мектепте жоғарғы сынып 
оқушыларын деңгейлеп оқыту әдісін ұсынып, 
білім ошағында тәжірибеге де енгізген. 
«Оның тиімділігі неде?» десеңіз, тәжірибелі 
ұстаздың жазып қалдырған әдістемелік 
тұжырымдарымен түсіндірейік. «Жоғарғы 
сыныптардың оқушыларын өте жақсы, 
жақсы және үлгерімі төмен оқушы топтарына 
деңгейлеп іріктеп, оларды бөліп оқыту керек. 
Егер оқу барысында өте жақсы үлгірімдегі 
бала «ақсай» бастаса оны жақсылардың тобына 
төмендетіп, ол топтағы үлгерімі жоғарылаған 
оқушыны алға жылжытқан жөн. Сонда 
біріншіден балалардың бәсекелі белсенділігі 
артады, екіншіден мұғалім өте жақсы 

оқитын оқушыға, үлгерімі нашар балаларға 
ежіктегендей сабақты түсіндіруге көп уақыт 
жұмсамайды. Яғни, деңгейлеп оқытқанда 
ұстаздың да, оқушының да ұтары көп».

Қаскеңнің бұл әдістемесі оқушыларды 
ҰБТға дайындағанда тиімділігін көрсететіні 
анық. Алайда осы әдісті іс жүзінде қолдануға 
қазір ешбір мектеп ұжымдары батылдық 
жасай алмай келеді. Әдіскер ұстаздың жазып, 
айтып кеткен тағы бір ұсынысы – математика 
пәнін оқытқанда оқушыларға теоремаларды 
түсіндіруге көп әуестенбей, оған жұмсалатын 
уақыттың басым бөлігін есеп шығаруға арнаса 
нәтижесі мол болмақ. Оның ұстаздық жолында 
түйген осындай көптеген тәжірибелері 
кезінде, нақтылап айтсақ өткен ғасырдың 
80 жылдарында аудан, облыстан асып, 
республикаға таратылып, тіпті сол кездегі 
одақтас республикаларда жеңімпаз атанған.

Жақсы ұстаздың елдік істе де еңсесі биік 
азаматтық болмысы бөлек еді. Оны жерлестері 
Халық әртісі, жезтаңдай әнші «Дәнеш Рақышев 
қоғамдық қорының» төрағасы ретінде де 
жақсы біледі. Бірде Қаскеңнен «Сізді әншімен 
не байланыстырады, қоғамдық қор жұмысына 
қалай келдіңіз?», – деп сұрағанымызда ол 
әңгімесін әріден бастап еді.

«Дәкең 1957 жылы дүние жүзіндегі 
социалистік елдер жастарының Мәскеу 
фестивальіне қытайдағы аз ұлт өкілдерінің 
жастарын бастап барып, үлкен жетістікпен 
оралды. Сол кезде мен Құлжадағы ұлдар 
гимназиясының 8 сыныбында оқитынмын. 

Біздің оқу орынымызда кездесу болды. Дәнеш 
аға «Мәскеуде мына әндерді орындадым» 
деп, «Аңшының әнін», «Мақпалды», 
«Қоңырқазды», «Ардақты», «Баянауылды» 
тағы басқа әндерді тамылжыта шырқағанда 
керемет әсер алдым. Іштей әншінің туысы 
екеніме марқайдым. Осы кездесуден кейін 
шетімізден әнші болуды армандап, ол 
орындаған әндерді жаттап жүрдік. Осылайша 
алғаш жолыққаннанақ әнші аға жастықпен 
жалындаған жанымызға өнер тұқымын сеуіп, 
сол арқылы өмірге деген құштарлық сезімді 
маздатып, қанаттандырып кетіп еді.

Содан соң ұзақ жылдар бойы әнші 
бауырымен бетпебет жолығудың сәті түспепті. 
Алайда мына бір жәй есінен еш кетпейтін. 
Институттың соңғы курсында оқып жүрген 
1964 жылы әскер қатарына шақырылып, 
Түркіменстанның Чорджоу облысында әскери 
байланыс жүйесінде қызмет етіп жүргенінде 
бір күні Репетек деген разъезде радиодан кешкі 
хабардан соң Дәнеш Рақышевтың орындауында 
«Аңшының әні» шырқалып қоя береді.

Ертесінде ерінбей ебін тауып, алып
ұшып жергілікті радионың редакциясына 
барады. Сөйтсе, ол қызмет ететін Чорджоудан 
Красноводскіге дейінгі мыңдаған шақырымдық 
шойын жолдың бойындағы Репетек, Байрамәлі, 
Тойтөбе, Қазаншы деген разъездерде 19291933 
жылдары Оралдан, Атыраудан, Маңғыстаудан 

ауған Адай тайпасының жергілікті биліктен 
қуғынсүргін көрген адамдары қоныстанған екен. 
«Мына ән бізге керемет әсер етті. Атамекеннен 
алыста жүрген шерменде көңілімізге дем берді», – 
дейді радио тораптағы жігіттер. Олар Қасыкеңнің 
«Бұл әнді орындаған менің бауырым» деген 
сөзіне тіпті таңтамаша болады. Келесі жылы 
елге демалысқа келгенінде Дәкеңнің үнтаспаға 
жазылған оншақты әнін апарып беріп, алыстағы 
қандастарын дән риза етеді. Әскер қатарында 
жүрген үш жылда бұл әндер өзінің де жан 
азығына айналып, жат жұрттағы мұңлықтардың 
елге сағынышына жұбаныш болғанын өз көзімен 
көреді. «Сіз жастайыңыздан Дәкең өнерінің 
насихатшысы екенсіз ғой», – деген сөзімізге, 
Қасымхан аға салмақты қалпынан танбай:

– Бұл енді бір кездегі оқиғаның орайына 
қарай істелген шаруа ғой. Тегінде ағамыздың 
әншілік өнеріне уағыз айту онша қажет те 
емес. Табиғат берген мақпал дауысы «әу» деп 
шыққандаақ тыңдаушысын еліктіріп тартып, 
бойыңа шымырлап жайылып, жан жүйеңді 
қорғасындай балқыта бастайдыау шіркін. 
Мұндайда ешкім де бейжай қалмасы анық. Дәкең 
елге оралған соң жиіжиі көріп, дәмдестұздас 
болып жүрдік. Оның адамгершілік болмысы, 
кішіпейілділігі бізге өнеге еді. Әншінің 75 
жылдық тойы қарсаңында аудан азаматтары 
қоғамдық қор құруды маған жүктеді. Қуана 
қолға алдым, бұл қор Дәкең өнерін насихаттауға 
әлі жұмыс жасап келеді, – деуші еді.

Сол сөзі әлі де өз жемісін беріп келеді. 
2016 жылы Қазақстан жұрты Халық әртісі, 
жезтаңдай әнші Дәнеш Рақышевтың 90 
жылдық тойын тойлағанда, жазиралы Жаркент 
өңірінде тұратын әншінің қызы Гүлнар 
Рақышева әкесі жайлы естеліктерді жинақтап, 
«Өнермен өрілген өмір» атты кітап шығартып, 
тойға жиналған халыққа тарту ретінде таратты. 
Тойды өз деңгейінде өткізуге және осы кітапты 
шығаруға Қасыкең құрған «Дәнеш Рақышев» 
қоғамдық қорының да септігі тиді.

Елдік мәселеге енжар қарай алмайтын 
Қасымхан аға қашан да парасат пайымымен 
пайдалы істің бастамашысы болып жүретін. 
Сондай айшықты істерінің бірі «Жаркент 
өңірі – кіші Жетісу» атты арнайы табиғи
этнографиялық карта жасағаны. Сол сияқты ел 
шежіресін жүйелеп, жинақтауға да көп еңбек 
сіңірді. Азаматтық болмысы бөлек ағамыз 
жайлы айтылар азкем сырдың айғағы осы.

Қасымхан ағамыздың да өмірден озғанына 
он жылдың жүзі болыпты. «Ғалымның хаты, 
жақсының аты өшпейді» деген, Алматыдағы 
«Нұрлы әлем» баспаханасынан, сыйлас інісі, 
журналист Нұрәділ Бегімбетов құрастырған 
«Қайран Қасыкең» атты естеліктер кітабы 
жарық көрген болатын. Осы кітапқа енген ел 
естеліктерінен Қасыкеңнің бұрын көпшілік 
біле бермейтін сан түрлі қасиеттері, сырлары 
мен қырлары, адамгершілік болмысы 
айшықтанып, жақсы адамның жұртының 
жүрегінде қалғанын байқадық.

 Мырзағали НҰРСЕЙІТ,
Жаркент қаласы.


