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Жазушы-драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының V-VI шақырылым 

депутаты Жабал Ерғалиевтың 

АЛҒЫ  СӨЗІ 

 

Өлмес ғұмыр ерлігі 

 

Тәуелсіз еліміздің бүгінгі ұрпақтарының өз халқының төл тарихы мен төл 

мәдениетін және де өз халқының тарихи тұлғаларын танып білуге деген қазіргі 

құштарлығы қатты қуантады. Сананың оянуы да осы болар! Кез келген 

халықтың жас ұрпағы өз тарихының негізінде тәрбиеленсе, шынайы отансүйгіш 

солардан шығарын ескерген де абзал.  

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 

комитеті Көкшетау техникалық институтының басшылығы мен ұстаздарының 

осы бір жайды ұғына түскендіктеріне ризамын. Қазақ елінің түпкір-түпкірінен 

келіп, білім алып жатқан сайдың тасындай іріктелген жас жігіттерге 

партриоттық тәрбие берудің алтын өзегі етіп кешегі күркіреп өткен Ұлы Отан 

соғысында панфиловшылар құрамында тамаша ерлік көрсетіп, Кеңес 

Одағының Батыры атанған, Кеңестер Одағы мен Ресейдің Ғылым 

Академияларының академигі, Қазақстанның ғылымына еңбек сіңірген 

қайраткері, жазушы, әдебиет зерттеушісі, педагог, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 1951-1963 жылдары 

Алматыдағы Абай атындағы қазақ педагогика институтының ректоры, 1963-

1970 жылдары Қазақстанның Ғылым Академиясының Мұхтар Әуезов атындағы 

әдебиет және өнер институты фольклор бөлімінің меңгерушісі, бірнеше мәрте 

Қазақстанның және Кеңестер Одағының Жоғарғы Кеңестерінің депутаты 

болған, көрнекті қоғам қайраткері, халқының жүрегінде үлкен із қалдырған 

Мәлік Ғабдуллинің ғұмырнамасының алынғандығы және осы бір игі шараға 

арқау болғандығы орынды деп санаймын. 

 Көкшетау техникалық институтының бастығы Сырым Шәріпханов 

мырзаның есімі мен ерлігі, адамгершілік қасиеттері өз тұсында аңызға айналған 

Мәкеңнің, Мәлік Ғабдуллиннің  адами тұлғасына ден қоюы биік азаматтық 

парасаттылығы деп санаймын және ризашылығымды білдіремін. 

Бүгінгі «Ғалым Мәлік Ғабдуллин және жаңа қазақстандық патриотизм» 

атты Республикалық конференция көрнекті қоғам қайраткерінің және атақты 

ғалымның ерлігі мен зор адамгершілік қасиеттері мен отансүйгіштігі, 

қарапайымдылығы ендігі арада Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» еңбегіндегі қағидаттарға сай насихаттаудың жаңа мүмкіндігін ашып 

береріне сенімдімін және конференция жұмысына сәттілік тілеймін. 
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М. Ғабдуллин музейінің директоры, ақын,  

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Қ. Мырзабектің  

АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Сан қырлы көрнекті кемеңгер 

 

Мәлік Ғабдуллин есімі ауызға алынғанда алдымен оның батырлығы 

айтылады. Ол ерлігімен батырлық дәрежесіне, ғалымдығымен  академик 

мәртебесіне жеткен педагог, жазушы, қоғам қайраткері.  Ол - батырлар жырын 

зерттеп қана қоймай, сол жырлардағы ұлы рухты бойына сіңіріп, ерен ерліктер 

жасап, қазақ халқының даңқын биікке көтерген қаһарман тұлға.  Қазақты 

қуантып, алғашқы батыр атағын алған ұлттық мақтаныштарымыздың бірі. 

Екінші дүниежүзілік соғыс басталған күннен фашистердің темір құрсанған 

басқыншы армиясы, жолындағыны жаншып, таптап  мұрындықсыз өгіздей 

ілгерілей берген. Міне, сол алапатқа ең алғаш тойтарыс берген, Қазақстанда 

жасақталған дивизиялар болатын. Қазақтардың батырлығын қас жауымыз 

саналған немістердің өздері де мойындаған тарихи деректер мен дәлелдер 

көптеп кездеседі. Алайда сұрапыл соғыстағы қиян кескі шайқастарда жасаған 

қазақ жауынгерлерінің көзсіз ерліктері марапатқа ұсынылғанымен, қырық 

үшінші жылдың  қаңтарына  дейін Мәскеу тарапынан тиісінше бағаланбай 

жатты. Сондықтан да қазақ жігіттерінің ерліктеріне күнбе күн куә болып 

жүрген Бауыржан мен Мәлік батырлар қазақ ұлтының  даңқын биіктетуге 

мүдделі болды. Оны біз Мәлік Ғабдуллин батыр атағын алған кездегі қазақ 

жұртының көңіл күйінен анық аңғарамыз. М.Ғабдуллиннің кеудесіне тағылған 

Алтын жұлдыздың құндылығы, міне,  осындай.  

Кеңес Одағының Батыры, гвардия полковнигі, КСРО Педагогика 

ғылымдары Академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Ғабдуллин Мәлік 

Ғабдоллаұлы 1915 жылы қарашаның 15-жұлдызында Көкшетау облысы Зеренді 

ауданына қарасты Қойсалған ауылында дүниеге келді. 1924-1931 жылдар 

аралығында  Көкшетау қаласындағы жетіжылдық қазақ мектебінде оқиды. 1931 

жылдың қыркүйегінен 1935 жылдың шілдесіне дейін Алматы қаласындағы 

Абай атындағы Педагогика институтының «Қазақ тілі мен әдебиеті” бөлімінің 

студенті. 1935 жылдың шілде айынан бастап “Пионер” газетінде редактордың 

орынбасары қызметін атқарады. 1936 жылдың қараша айынан бастап 1937 

жылдың қарашасына дейін Өзбекстанның Ферғана қаласында әскери борышын 

өтеді. 

1938 жылдың қазан айынан бастап 1941 жылдың шілде айына дейін 

М.Ғабдуллин Абай атындағы қазақ Педагогикалық институты жанынан 

ашылған аспирантурада оқиды. Жас аспирант өзінің ғылыми жетекшісі Мұхтар 

Әуезовтің кеңес беруімен  кандидаттық диссертация тақырыбы ретінде  

“Қобыланды батыр” эпосын таңдап алып, халқымыздың ауыз әдебиетіне, оның 

ішінде ұлттық фольклор тұнығына тереңінен бойлайды. Бірақ диссертациялық 

жұмысын аяқтағанымен, қорғауға мүмкіндігі болмайды. Соғыс басталып кетеді. 

Тек 1946 жылы КСРО қорғаныс саласы басшылығындағы қызметінен өз 
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еркімен босап келгеннен кейін ғана 1947 ж. шілде айында “Қобыланды батыр” 

жырын зерттеудің ғылымдық мәселелері” атты кандидаттық диссертациясын 

қорғады. 1959 жылы оған филология ғылымдарының докторы атағы берілді. 

1967 ж. КСРО Педагогика ғылымдары Академиясының толық мүшесі, 

академигі болып сайланды. 1951-63 жылдары он екі жыл Қаз ПИ-дің директоры 

қызметінде болып, еліміздің педагогика саласының дамуына орасан зор үлес 

қосты. 

Мәлік Ғабдуллинге имандылық, кісіге қиянат жасамау, біреудің обалына 

қалмау, артық сөйлемеу, сіңірген еңбегін артық бағаламау тәрізді ізгі мінездер 

тән. Ол естелігінде: «Мен майданда немістермен қолма-қол соғысқан адаммын. 

Көптеген немісті атып өлтірдім. Жаудың оншақты танкісін гранаталармен 

қираттым»,-деп жазады. Біздіңше Мәлік Ғабдуллиннің фашистерге тартқан 

сыбағасы айтқанынан әлдеқанша сүбелілеу.   

Сұрапыл соғыстағы қаһарлы күндерде М.  Ғабдуллин майдан тағдырын 

шешетін жауапты операцияларға басшылық жасады.  Сондай бір ауыр 

тапсырма 1941 жылы Руза өзенінен немістерді Москваға өткізбеу еді. Сол жолы 

взвод автоматшылары көрші ротамен бірге жаудың шабуылын тойтару 

барысында қаптаған фашист қолының қоршауында қалады. Мәліктің алғыр 

ақылы, жауынгерлердің ынтымақ-бірлігі арқасында олар бұл тығырықтан шыға 

білді. Орман ішінде адасып қалған солдат топтарымен бірігіп, фашистердің мол 

қару жарағын, яғни 12 станокты пулемет, 20 қол пулеметін қолға түсіреді. Әрі 

27 фашист тұтқыны бар, 16 жаралы жауынгерін кезектесе көтере жүріп 

әупіріммен дивизиясына қосылады. Мәліктің жаужүрек батырлығы жөнінде 

очерк жазған Борис Полевой  темір өзек жауынгерлерін көзімен көріп, 

таңғажайып ерліктеріне елжіреген дивизия командирі генерал-майор 

И.В.Панфиловтың толғанысын былайша суреттейді. "Сұңғақ бойлы, 

талдырмаш жасты Панфилов ұзақ айналдырып қарады. Шынын айтқанда, 

Мәлік Ғабдуллиннің денесіне соғыстың әскери киімі әлі қона да қоймаған кезі 

еді. «-Мә, саған ғылым адамы! Жарайсың! Жаман солдат болмассың» - деді ол 

Мәлікке жарықшақты дауысымен. Сөйтті де, Мәлікті өзіне қарай тартып алып, 

кәдуілгі орыс халқының әдетінше, бетінен үш рет сүйді. Бұлардың қасында 

жақын тұрған адамдар, көп езу тартпайтын, салқын жүзді атақты генералдың 

сыр бермейтін жүзінде әкелік қуаныштың шарпып өткенін байқасып 

қалысты»,- дейді ол. Етігімен су кештіріп, қанды көбік жалатқан қатыгез 

күндер өз батырын осылай тудырды. Батыр Мәлік Ғабдуллин «өзіне қанша 

қатал болса, қарауындағы адамдарды да сонша жинақы, әрі әмірді бұлжытпай 

орындайтын халде ұстады». 

Енді бірде Ширяево селосының тұсында Мәлік Ғабдуллиннің 13 адамнан 

тұратын атқыштар взводы фашистердің мұздай қаруланған бір батальонға жуық 

әскерін тоқтатуға жарлық алды. 5 танкісін беттеріне ұстаған жаудың қалың 

әскері лап қояды. Екі танкісі жанып, қыруар әскерін шығындап, «темір 

бекіністен» беттері қайтып, оқ нөсерін аямай төккен жендеттер кері шегінеді. 

Олар Қеңес автоматшыларын түгел жойдық деп ойлайды. Рота олардан хабар-

ошарын үзеді. Топырақтың астында қалып, бірер адамынан айрылған атқыштар 

взводы айлалы да батыр саяси жетекшісінің бастауымен фашистердің тылын 
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қапысын тауып айналып өтеді. Өзінің мүддесін ойламайтын, ақыл-парасат, 

сабырлық, әділдік, шыдамдылық, қайсарлық бойына берік ұялаған Мәлік 

соғыста жауды қырудың, онан айласын асырудың әдісін аз уақытта шебер 

меңгеріп, жауынгерлерін де фашистермен шайқасқа жолбарыстай тайсалмай 

ұмтылуға баулуды өзінің басты парызы санаған. Бұл жолы да взводтың бірлігі 

мен қатал тәртібі арқасында фашистердің темір шеңгелінен қылшығы құламай 

қатары көбейіп, тіпті алып денелі Коваленко досы тауып алған 4 жасар «взвод 

баласы» - Вованы ертіп ротасымен  тағы да қауышудың сәті түскенде 

мұндағылардың тілі байланып қала жаздайды. Өйткені, 13 автоматшысынан 

ұшты-күйлі айырылған рота командирі, кіші лейтенант Аникин, саяси жетекші 

Жетпісбаев, полк командирі Капров пен саяси жетекші Мұхамедьяровтың 

атына: «Сіздерге, бүгін 16 қараша күні (1941 жыл) таңертеңнен бері Ширяево 

селосы маңында немістер біздің қорғаныс шебімізге бір батальон жаяу 

әскерімен,  5 танкісімен  шабуылға шыққанын хабарлаймыз. Кескілескен 

ұрыста біздің жауынгерлер темірдей беріктік, шын мәніндегі батырлық үлгісін 

көрсетті. Әсіресе, саяси жетекші М. Ғабдуллиннің автоматшылары ерекше көзге 

түсті. Немістің 2 танкісін қиратып, 150 жау солдатын құртқан автоматшылар 

қоршауға түсті де, түгелдей қаза тапты», - деп жедел хат жолдапты. 

Арыстан бітімді автоматшылар достарының көзін «атыздай қылып»        

«о дүниеден» оралады... 

1943 жылдың қаңтарында Жоғарғы әскери басшылықтың шешімімен 

1075-полктың комиссарлығына  тағайындалғанша Рыбушкин, Ширяево, Старая 

Руссо жерінде, Бородино деревнялары, Холм қаласы түбінде, Новосвинухово 

селосы үшін болған жан алып, жан беріскен алапат соғыстардың жуан 

ортасында айқасып, автоматшыларымен бірге қайталанбас ерлік шежіресін 

жазады. Ерлік жолы атаусыз қалмады. М.   Ғабдуллин «Қызыл Жұлдыз», «Қызыл 

Ту» ордендерімен марапатталады. 1943 жылғы 30 қаңтардағы КСРО Жоғарғы 

Кеңесі төрағасының жарлығымен оған «Кеңестер Одағының Батыры» атағы 

берілді. 

Мәлік Ғабдуллиннің әдеби қызметі 1938 жылдан басталды. Оның қазақ 

фольклоры  мен әдебиеті туралы жазған 100-ден астам мақалалары 

республикамыздың газет, журналдарында жарияланды. Ол ҚазССР Ғылым 

Академиясының қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген көптомдық “Қазақ 

әдебиетінің тарихы” кітабының негізгі авторларының бірі. Қазақ мектептерінің 

8-сыныбына арналған «Қазақ әдебиеті», Педагогика институты студенттеріне 

арналған «Қазақ фольклоры», «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес», «Фольклор 

және әдебиет» еңбектерінің авторы. Т.  Сыдықовпен бірігіп «Қазақ халқының 

батырлық жыры» монографиясын, көрнекті қазақ жазушыларының 

шығармашылығы туралы бірнеше сын мақалаларын, мектеп жұмыстары 

жөнінде ағарту зерттеулерін жазды. М.  Ғабдуллин қоғамдық жұмыстарға 

белсене араласты. Ол үш мәрте (1946-1958 жж.) КСРО Жоғары Кеңесіне 

депутат болып сайланды. М.  Ғабдуллиннің еңбегін жоғары бағалап, Еңбек 

Қызыл Ту орденімен марапаттады. Оған 1961 жылы ҚазКСР-не еңбегі сіңген 

қоғам қайраткері атағы берілді. 
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М. Ғабдуллин 1973 жылдың 2 қаңтарында қайтыс болды. М.  Ғабдуллин 

атына Алматы, Астана және Көкшетау қалаларында көшелердің аты берілді. 

Республикамызда 8 мектеп Мәлік Ғабдуллин есімімен аталады. Олардың 

бәрінде "Жас ғабдуллиншілдер клубы" жұмыс істейді. Мектептер мен 

Көкшетаудағы Мәлік Ғабдуллин музейі арасында тығыз байланыс орнатылған. 

Жыл сайын бірлескен іс-шаралар ұйымдастырылып, клубқа жаңа мүшелер 

қабылдау рәсімдері, жыр мүшайралары, "Ғабдуллин тағылымдары" бойынша 

семинарлар, онлайн-конференциялар, жылжымалы көрмелер өткізіліп тұрады. 

Жүйелі түрде атқарылып жатқан осындай қыруар жұмыстардың 

қатарында соңғы жылдарда  Көкшетау техникалық институтымен бірлесе 

атқарып жатқан ғылыми-танымдық іс-шараларды атап айтуға болады. Екі 

мекеме арасында институт курсанттарына жаңақазақстандық патриотизм 

рухында тәлім тәрбие беруде  тығыз байланыс орнатылып, ынтымақтастық 

келісімі жасалды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Мәлік Ғабдуллин 

тұлғасын үлгі ету бағытында республикалық ғылыми-тәжиірбелік конференция 

ұйымдастырылып өткізілгені соның бір жарқын айғағы. Алдағы жылдарда 

мұндай маңызды конференцияны жыл сайын өткізіп отыруды дәстүрге 

айналдыру институт басшылығының көтерген оң бастамасы деп қабылдадық. 

Ел болашағы, ұрпақ келешегі үшін көрнекті тұлғаларымыздың ұлтына сіңірген 

еңбектері, халқына қалдырған ғибраттары ешқашан құнын жоймайды. Мәлік 

Ғабдуллиннің өмірі мен өнегесі жастарды отансүйгіштікке, білімқұмарлыққа, 

намысшылдыққа, адамгершілікке тәрбиелейді. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық 

институтының  бастығы, техника ғылымдарының докторы,  

азаматтық қорғау полковнигі С.Д. Шәріпхановтың 

АЛҒЫ  СӨЗІ 

 

Құрметті зиялы қауым, конференция қонақтары, әріптестер және 

конференцияға қатысушылар!  

 

Құрметті зиялы қауым бүгінгі біздің «Ғалым Мәлік Ғабдуллин және жаңа 

қазақстандық патриотизм» атты республикалық ғылыми-теориялық 

конференциямыз «Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы идеяларды жүзеге асыру мақсатында 

ұйымдастырылып отыр. 

 Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы 

маңызды тезистердің бірі тарихтың және мәдени өзін-өзі анықтаудың ауқым-

дылығын сақтаудан және ұғынудан тұрады. Елбасының мақаласында 

белгіленген бағдарламалық мақсаттарды іске асыру, жастарда патриотизммен 

азаматтық ұқсастық сезімін одан бетер нығайтады. Қазақстан халқының 

қоғамдық келісімінің және бірлігінің нығаюына жағдай жасайтын болады. 

Патриотизм ортақ тарих пен мәдениеттен, тілден, отбасынан бастау алады. 

Белсенді жасампаз патриотизм елдің жетістіктерімен, біздің заманымыздың 

қаһармандарының нақты істерімен қуаттанып, нығайтылуы тиіс. Мақалада 

біздің Отанымыздың – Қазақстанның игілігіне жұмыс жасап жатқандар үшін ең 

маңызды, ең құнды және ерекше мәселелер. Мұндай ауқымды бағдарлама 

ұлтты біріктіретін, азаматтық ұқсастықты нығайтатын өзіндік әлеуметтік арқау 

болады. Отан – бұл тек жер, аумақ қана емес, ортақ дүниетанымдық 

құндылықтарды, тілді, дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды иеленушілерден құралған 

бірыңғай әлеуметтік-мәдени қауымдастықта деп санаймыз. Жастардың борышы 

– Президенттің бағдарламалық мақаласында Елбасы қойған міндеттерді түсіну 

және зерделеу екендігіне кәміл сенімдімін. Біздің еліміздің әлемнің ең дамыған 

елдерінің отыздығына табысты кіруі үшін, әрбір жас адам негізгі оқиғалардан, 

жаңа ағымдардан және технологиялық үрдістен хабардар болып отыру қажет. 

Сондай-ақ Президентіміз «Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың 

дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» деп атап 

өткен болатын.  

Көне тарих беттері туған халқының арман-аңсарына айналған талай-талай 

даналар мен батырлардың өмірге келіп-кеткенін баяндайды. Перзент парызы – 

кіндік қаны тамған жері мен туған халқының жарқын болашағы үшін қызмет 

ету десек, әсіресе, ұлы адамдар сандаған ғасырларға еңбек сіңіреді де халқымен 

бірге ғасырлар бойы жасайды. Олардың өнегелі өмірлері келер ұрпаққа үлгі 

болып қала береді. Бүгінгі біздің республикалық конференциямыздың 

тақырыбын сондай ұмытылмас ұлық жандардың бірі сұлу Көкше жерінде 

дүниеге келіп, қазақ еліне қалтқысыз еңбек еткен – Кеңестер Одағының 

Батыры, жазушы-ғалым, КСРО Педагогика ғылымдары академиясының 
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академигі, профессор Мәлік Ғабдуллинге арнап «Ғалым Мәлік Ғабдуллин және 

жаңа қазақстандық патриотизм» деп алдық. 

Батыр бабамыз көзі тірісінде-ақ өмірі аңызға, өшпейтін, өлмейтін, 

ғибратты ғұмырнамаға айналған жан. Міне биыл, бүгін яғни 15 қараша 2018 

жылы абзал азаматтың туғанына 103 жыл толған  мерекесін атап отырмыз. 

Мәлік ағамыздың тойы құтты болсын! Көкше елі атына сай қазақтың көк туын 

көкке өрлете беруіне тілектеспін!  

Әр нәрсенің, әсіресе уақыт өлшемінің де өзіндік тарихы бар. Тарих біздің 

айналамызда, тарих біздің өзімізде, тарих өткенде. Ал біздер, оны келешек 

ұрпақ үшін сақтауға тиіспіз. Мәлік Ғабдуллин есімі – қазақ руханиятында терең 

із қалдырған жарқын тұлғалардың қатарынан орын алады. Тағдыр оған 

барлығын да сыйлаған. Ақыл-көрікті де, батырлықты да, батылдықты да, терең 

парасат пен мейірімділікті де, күш-қайрат пен асқан жігерлікті де, пайымды ой 

мен ұшқыр алғырлықты да-бәрін аялай берген. Ол өз дәуірінің биік зияткерлік 

ақыл-ойы мен болмысының нарқасқасы. Ғылым немесе әдебиет саласы бола ма, 

немесе қоғамдық өмір саласы бола ма, қандай саланы алмасақ та, өзінің 

алғырлығы мен ізденгіштілігімен, іждаһатымен кез-келген істе бетінен 

қалқымай тереңге баратын Мәлік Ғабдуллин болмысына таңқалмасқа шарамыз 

жоқ.  

Мәлік Ғабдуллиннің өлмес мұрасы, оның өмірі мен соғыстағы басынан 

өткені біздің өлкеміздің тарихымен ғана емес, сонымен қатар біздің әскери 

өмірімізбен тығыз байланысты болуына орай, ол Көкшетау техникалық 

институты курсанттарын тәрбиелеудің негізгі факторының бірі болып отыр. 

Осы ретте біздің Институт Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау 

жүйесі үшін мамандар даярлайтын жалғыз оқу орны болып табылады және 

Институт қызметі барысында 4500 мың жоғары білікті мамандар даярлаумен 

қатар институтта  Төтенше жағдайлар комитетінің 3200 қызметкерлері 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті. 

Өткізіліп отырған конференция ашық сұхбатқа, пікір, білім мен тәжірибе 

алмасуға тамаша мүмкіндік береді. Барлық конференцияға қатысушыларға 

жемісті еңбек, нәтижелі пікірталас, және жаңа серкітестік пен достық 

байланыстар орнатуға тілектеспін.  

Конференцияның толық бағдарламасы, шығармашылық ахуал мен 

қызықты пікірталастар жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында 

тәрбиелеуде, жаңа шешімдер табуға, әрі қарай білімді жетілдіруге және даму 

келешегін табуға мүмкіндік береді деп шын жүректен үміттенемін. Сонымен 

қатар сан қырлы талант иесі Мәлік Ғабдуллиннің ғалымдық болмысы, ғылыми 

өрісі сарқылмай, уақыт озған сайын, күн өткен сайын өзінің өміршендік 

сипатын жоғалтпай жаңғыра, жаңара, жарқырай түсетініне кәміл сенеміз. 
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профессор, түрколог 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 

ЕЖЕЛГІ ХУННУ (СЮННУ), БАЙЫРҒЫ ТҮРІКТЕРДІҢ  

ШАБУЫЛ ТАКТИКАСЫ 

 

Қай заманда, қай дәуірде де, мемлекеттің іргетасы жер, халық және сол 

халықтың материалдық, рухани байлығы. Бұл үш ұғым ұлттың ұлтаны, 

ұлыстың ұстыны. Осы үш ұғымның басын қосып, ұйымдастырып, адам атты 

пендеге жақсы да жайлы өмір сыйлап, дамытып, өркендету биліктің міндеті. 

Билік дәуірге сай, заманға сай үнемі ауысып, алмасып тұрады. Мәңгілік билік 

деген болмайды. 

 Ұлттың, елдің ұстыны болған жер, халық, байлық ұрпақтан ұрпаққа 

мәңгілік жалғаса береді. Оны көзінің қарашығындай қорғап, баптап, байытып 

отырушы күши- билік. Сондықтан осыдан 1300 жыл бұрын Көк Түріктің Білге 

қаған «Ер теңі-ұлы билік (төр)» деп айтып, тасқа таңбалап, бізге өсиет етіп 

қалдырып кеткен (БК ІV. 9,10). 

Аталмыш осы төрт ұғым «Мемлекет» деген құрметті де киелі, қасиетті де 

қамқоршы тәңірлік ұлылықты құрайды. Мемлекетті қорғаушы қару - Армия. 

Мемлекеттің күш қуаты оның экономикасымен қатар армияның күш қуатымен 

өлшенеді. Армия қуатты болса мемлекет қуатты. Армия бүкіл бүтін елдің, 

мемлекеттің қорғаныс күші. Осы мәселені ерте түсінген ежелгі және байырғы 

көшпелілер мемлекеттің билік жүйесін жасаған алғашқы кезеңнен бастап, 

отырықшы елдерден мүлдем басқаша жолды таңдаған. Азиялық жартылай 

отырықшы, көшпелілігі басым түрік этносы ел басқару ісін әскери-әкімшілік 

құрылымда жасақтаған. Оның себебі: 

1. Орталықтанған билік орнағанға дейін далалық тайпалар ортасында 
әлдісі әлсізін тонау, қыру, өлтіру, дүние мүлкін (мал, жер) тартып алу, 

адамдарды олжалау  сияқты анархизм ерекше етек алған. 

2. Өзара қауымдасып үлгермеген бассыз, баусыз (иесіз) әлеуметтік жағы 
қорғалмаған, жартылай жабайы, тобыр топтар көп болған. 

3. Рулар мен тайпалар шаруашылығын басқару, өзін-өзі алып жүру, 

мүмкіндігі аз болған. 

4. Ішкі және сыртқы күштерден қорғану мүмкіндігі шектеулі болды. 
Қоғамдық ондаған кедергілер мен қауіп-қатерлерді Ұлы даланың 

тұрғындары жүздеген жылдар бойы басынан кешу оңай болған жоқ. 

Биоәлеуметтік (тайпалық) құрылымды негіз ете отырып, ең әуелі аталастардың, 

одан соң руластардың, одан соң тайпаластардың кедергісін, қарсылығын жеңіп, 

ынтымаққа ұйыстыру үрдісі Хунну (сюнну) империясына дейін 2000 жылға 

созылды. Хуннуға дейін неге 2000 жыл деп отырмыз? Ежелгі қытайдың 
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«Сүйек, шыпта» жазбаларында: Шүн немесе Хиан деп аталған түркі текті 

тайпалар ж.с.б. 2023-1562 жылдар аралығында Сарыөзеннің (Хуаңхының) 

тұсында (Ордос) хандық билікке ұқсас тайпа басшылары көсемдік билік құрып, 

өмір сүріп тұрған» [2, 34 б.]. 

Бұл тарихи ақпаратты археологиялық қазбалардан табылған тарихи 

мұралар да қоса кепілдендіреді. Ішкі Моңғолияның жерінде сақталған 

«Қызылтас мәдениеті» мен «Бор тохой = Ордос» және «Төрт бұрышты 

қорымның» мұралары ж.с.б. екі мың жыл бұрынғы көшпелілерде Хандық 

билікке ұқсас тайпа басшыларының көсемдік басқару құрылымы болғанын 

дәлелдейді [1, 13 б.]. 

Орталық және Орта Азия көшпелілері ж.с.б. 2000 жыл бұрын бір тудың 

астына жиналып, бас қосуды қолға алғанмен бұл үрдіс осылайша ұзақ ғасырлар 

бойы іске мықтап аса қоймай, Хунну (сюнну) дәуіріне жетті. Осылардың 

тарихи, әлеуметтік және саяси-экономикалық дамуының бірде көтеріліп, бірде 

құлдырап ыдырауының салдарынан орталықтанған билік құра алмай келді. 

Көшпелілер әлемінде ұзақ ғасырлар созылған осы күрес үлкен тәжірибе 

жинақтаумен қатар, бұл проблеманы шешетін қоғамдық жаңа процесс пайда 

бола бастады. Қоғам дамуының бір кезеңінде, тарих безбенінің бір жағына 

экономикалық қуаты мықты бай-манаптар ерекшеленіп шығып келсе, екінші 

жағында дәулет жинай алмаған күш-қуаты төмен топтар пайда болды. Дәулет 

жинап, экономикалық тұрғыда қуаттанған қоғамдық топ әлсізді әлді жеңу 

заңдылығы бойынша қоластына күшпен енгізумен қатар экономикалық қысым 

арқылы қуатсыз топты тәуелді ете бастады. Ұлы далада орталықтанған билік 

пайда болу алғышарттары адамзаттың тарихи даму заңдылығы бойынша 

осылайша дәуірдің қажеттілігінен туындады. Соның нәтижесінде 

экономикалық қуатты күштердің қолына билік шоғырланды. Билікті сақтау 

үшін қару-жарақты қосындар, армия қажет болды. Далалық шонжарлар билігін 

қуатты ету, ұзақ жылдар бойы сақтау қажеттілігі туындады. Ол үшін қарулы 

күштерді бір орталықтан басқаратын жүйе құрды. Ол «Ондық жүйе» деп 

аталды. Бұл Азиялық көшпелілерге сырттан берілген дайын рецепт емес, 

даланың қоғамдық ерекшелігі мен онда өмір сүріп жатқан  халықтардың ұлттық 

менталитеті, дүниетанымы, ұзақ жылдар бойы басынан кешкен өмір 

өткелдерінің тәжірибесі тудырған құрылым еді. Бұл далалық қоғамның табиғи 

заңдылығынан туындаған құрылым. Кейін тарихшылар мен философтар бұл 

жүйені «әскери-әкімшілік құрылым» деп атап ғылыми әдебиеттерге енгізді. 

Далалықтар дүниетанымында ер-азаматтар елін, жерін, халқын қорғауға 

міндетті. Әр жанұядан бір азамат өзінің атымен, ат-әбзел, қару-жарақтарымен, 

азық-түлігімен ондық жүйеге келіп қосылады. Әрбір еркек өзін «ер» атаған. Ер 

«сарбаз» деген мағына береді. Осылайша ондық, жүздік, бес жүздік, мыңдық, 

түмен (он мыңдық), бумын (жүз мыңдық) армияның санына қосылады. 

Қолдың ең төменгі бірлігі (единица) ондық бір ауылдан немесе бір атадан 

жасақталады. Ондықтың басшысын өздері сайлап алады. Бір ата, бір ауылдың 

азаматтары бір ондықта болғандықтан бір-біріне жағдай жасау, сол әулеттің, 

рудың ар-намысын қорғау, басқаның алдында ұятты болмау сияқты азаматтық 

жауапкершілік, саяси-моралдық деңгейге көтеріледі. Моралдық адамгершілік 
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жан дүниесіне сіңіп, өліспей беріспейтін құлықтылыққа алып келеді. 

Далалықтар салтында осылайша көз жұму ер-азаматтың ақ өлімі деп мақтан 

ететін түсінік қалыптасқан. Ауырып өлу «ит өлім» ер-азаматқа берілмесін деп 

тілейтін болған. Ерлік жасап өлу батырлықтың белгі деп ұлықтаған. Бұл 

дегеніміз әскери темірдей тәртіптің психологиялық іргетасы деген сөз. 

Осындай психологиялық дайындығы берік әскери бірлік қатаң тәртіпті 

қарапайым міндет деп қабылдап жеңімпаз армияны пайда болдырды. 

Әулет, ру басшылары өз ортасынан тәжірибелі көпті көрген, даңқы 

шыққан бір азаматты таңдап, жүздіктің басшылығына атын ұсынады. Жүздік 

басшысы ондық басшыларын бекітіп тағайындайды. Осы тәртіп бойынша 

жүздіктің басшысын түмен басшысы, түмен басшысын бумын басшысы бекітіп 

тағайындайды. 

Бұл әскери бірліктің басшылары әскерлердің соғыс шеберлігін жетілдіру, 

қару-жарағын дайындап, психологиялық дайындықтан өткізіп, өзінен жоғары 

басшылардың тапсырмасын орындауға дайын тұрады. Жүздік он ондықтан, без 

жүздік-елу ондықтан, мыңдық-жүз ондықтан, түмен - он жүздіктен құралады. 

Осы бірлік бойынша түмен, бумын шерігі (әскері) бар алып армия сап түзейді. 

Жүздіктің басшылары шабуылға өзі тікелей қатысады. Соғыста үнемі 

көзге түсіп, ерекше ерлік көрсеткен, ісіне адал жүздіктің басшыларын шығу 

тегі, дәулет айырмашылығына қарамай мыңдық басшысына тағайындайтын 

болған. 

Мыңдың-армияның аса үлкен бірлігі болғандықтан кей жағдайда қандай 

бір әскери тактиканы өзі таңдап, шешім қабылдайтын құқық берілген. Мыңдық 

басшылары көбінде қаған туыстарынан тағайындалған. Хунну (сюнну) 

Тәңірқұты Моудун (Бумын) оң, сол қанат Түмен басшылары өзінің ұлдары мен 

сенімді серіктерін тағайындайтын [5, 40 б.]. Көк Түріктің Құтлұқ қағанның екі 

ұлы оң, сол қанат басшысы болумен қатар әрі түмен басшысы болған. 

Түмен басшысын көбінде қаған тұқымынан, қағанға адал берілген 

үзеңгілес таңдаулы достарының арасынан тағайындайтын болған. Олар 

армияның басқолбасшысы – бұйрықтардың бұйрығын күтеді. Әрине, қажетті 

жағдайда өздері шешім қабылдап, шабуылдың тактикасы мен стратегиясын 

өзгертетін құқық берілген. 

Армияның темірдей тәртібі төменгі ондықтан басталып, жоғары 

басқолбасшы – басбұйрыққа дейін сақталған. Бұл дегеніңіз көшпелілер 

армиясының іргетасын (фундаменті) қарапайым халық өзі қалап, сырттан 

қандай жау келсе де соңына дейін қарсыласып, аюдай алысып, өмір мен өлімнің 

бірін таңдауды қалыптастырған саналы жүйе. 

Бейбіт заманда ондық жүйенің мүшелері малын бағып, отын жағып, 

көшіп-қонып, ағаш, темір, жүннен тауарын өндіріп, жүре беретін болған. Ал 

соғыс өрті шыққанда «Аттан!» деген команда берілгенде бүкіл халықтың 

ортасынан суырылып шығатын сайыпқырандар атқақонған. Сондықтан да бұл 

жүйені «әскери-әкімшілік құрылым» деп атаған. Сыма Циянның «Тарихи 

жазбалар» «сюнну баянында»: «... жігіт-желеңі шетінен садақ асынып, 

сайлауыт сарбаз болады. Салт бойынша олар жайшылықта мал бағып, аң аулап, 

күнелтеді. Жаугершілік күн туса барлық адам соғысқа аттанып, шабуылға 
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шығады. Бұл олардың сүйегіне сіңген дәстүрі» [3, І.204 б.; 5, 34 б.] деген тарихи 

дерек далалық көшпелілердің әскери-әкімшілік жүйесінің нақты сипаттамасы. 

Далалықтардың соғыс өнерін ат-көліксіз елестету мүмкін емес. Ұлы 

далада атсыз азамат - мүсәпір. Сондықтан да қазақ халқы атты ер жігіттің 

қанаты деп бекер айтпаған. Әрі ат – азаматтың серігі, иесі жараланып, 

сырқаттанып қалса аты иесін алып келеді. Немесе әрекет етеді, тіл жеткізеді. 

Соғыс аты дегеніміз көкпарға үйретілген ат сияқты болған. Шабуыл 

кезінде соғыс атына өзін қалай ұстауды, қалай жүруді үйрететін болған. 

Мысалы, соғыс кезінде шабуылға мінетін аттар тізгінмен бұрылмайтын етіп 

үйретілетінді. Шабуыл кезінде ат иесі жүгеннің тізгінін ердің қасына іле салып, 

тек қана екі тізесін оңға, солға, артқа, алға маневр жасап бұрып беретін болған. 

Астындағы атын осылайша үйретудің нәтижесінде атты сарбаз алға, артқа еркін 

бұрылып садақпен атуға, қылышпен шабуға, найзамен түйреуге, ат үстінен 

жауын жұлып алуға толық мүмкіндік туады. 

Хунну дәуірінен бастап жорыққа аттанғанда әрбір сарбаз үштен кем емес, 

сәйгүлік атпен жүретін болған. Осылайша 2-3 жетек атпен жорыққа аттанады. 

Жорық кезінде ат ауыстырып мінуге болмаған. Ұлы қолдың сапында шауып 

бара жатып, бір аттан екіншісіне ауысып мініп жүре береді. Мысал ретінде 

келтіре кетсек, бір Күлтегіннің өзі тоғыз-оғыздармен шайқаста шабуылға 

үйреткен  «алып шабысты ақ ат», «ақ азбан», «аздық (аз тайпасынан алған) 

қаракер», «жетімек ақ» (КТ.ІІ.2-9) бірінен кейін бірін алмастырып мініп 

соғысқаны туралы тас ұстынға қашап жазып қалдыруының өзі көп ақпарат 

беріп отыр. 

Бүгінгі моңғол үстіртіндегі, байырғы Көк Түріктің Өтүкен мен Кейре 

(Кентай) жоталарының аралығында мекендеген халықтарда жылқы тым көп 

болған сияқты. Соның ішінде Ұлы Гови, Кейре жотасын мекендеген тоғыз-оғыз 

тайпасының одағы жылқылы болған. Тоғыз-оғыздарды қол астына алған соң 

Бумын қаған жужандарға, Құтлұғ Елтеріс қаған Таң патшалығының қаһарлы 

шабуылдарына тойтарыс беріп І, ІІ Көк Түрік қағантын орнатты. Ұлы даланың 

атты сарбаздары тоқтамастан  6-7 тәулік бойы алыс жолды аттың күшімен алып 

тұрды. Ат үстінде 6-7 тәуік бойы жүру оңай шаруа емес. Әрбір сарбаз белін 

жалпақ кіселермен, белдік немесе арқан, құрлармен берік қылып таңып тастап 

6-7 тәулікті шаршамай артқа тастайтын болған. 

Осылай далалық армия ойламаған жерден жауларының сыртын орап 

шығып, сансоқтыру, қоршауға алу, алдап соғу, із кесу сияқты тактикаларының 

барлығы аттың күшімен жасап келді. 

Далалықтар астындағы атын, жылқы малын ұлықтап қасиетті мал, 

айнымас дос санаған. Ж.с.б. Хунну (сюнну) дәуірінен бастап, бүкіл бүтін қол 

алдын ала белгілеген қатал тәртіппен ұзақ жолдарды артқа тастайды. Алыс 

жолдарды басып өтетін жорық тәртібі әр дәуірде үнемі жетіліп, дамып, жер 

ыңғайына қарай өзгеріп отырған. 

Ұлы қолдың ауыр жүрісін қауіпсіздендіру мәселесі түмен басшылары мен 

бумын басшыларының ұйымдастыру шеберлігін шыңдайды. Ұлы қолдан екі 

көш бұрын өздерінің барлаушыларын жіберіп, олардың өкшесін бастыра екі 

жүздікті маңдай барлаушы етіп тағайындап жібереді. Дәл сондай жүздікті ұлы 
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қолдың екі жаны мен артқы жағына орналастырып шеру тартып отырған. 

Бұларды қалқан немесе тосқауыл жүздіктер деп атайды. Осылайша жаулардың 

шабуылынан сақтандырып, бетін қайтарып отырған. 

Әр сарбаздың ерінің артқы қасына өңгере орналастырған су өтпейтін тері 

қоржындармен жабдықталған. Онда кептірілген құрт, ірімшік, талқан, құрғақ 

сүт салынған. Ал жан торсығында су, сусындар дайын жүреді. 

Азық-түлігі таусылып, басына қауып төнген кезде атының күре тамырын 

қанатып, қанынан бір жұтып жіберіп аш құрсағын жібітіп, қуат жинап жорығын 

жалғастырып кете беретін болған. 

Жорық жолында алып дариялар мен өзендер тап болғанда қалқыма тұлым 

қайық (МК ІІ 289) пайдаланатын болған. Тайдың, серкенің терісін бітеу сойып, 

илеп былғары дәрежесіне жеткізіп оны тұлымдап тігіп, ішін ауамен толтырып 

қалқыма тұлым  қайық жасайтын болған. Сол тұлым қайыққа киім-кешегін, 

қоржынын салып, жетек аттарына бекемдеп тіркеп, өздері үстіне отырып 

немесе аттарының құйрығынан ұстап ұлы дарияларды кесіп өтеді. Аялдайтын 

болса, ұлы қолдың қонысын шеңбер тәріздес етіп орналастырып, шеңбердің 

ортасына армияның орталық аппаратын, қолбасшыларын, шаруашылық мүлкін 

орналастырып, әскерлерден бірнеше қабат қоршау жасақтап қауіпсіздігін 

сақтайды. Бұл шеңбер қонысты байырғы түріктер "eb" деп атаса, моңғолдар 

«Курень» деп атаған. «Курень» сөзі «шеңбер» деген мағына береді. 

Далалықтардың өмірі үнемі соғыспен өтті. Тарихы соғыспен жазылды. 

Шығу тегі бір, тілі бір, діні бір, дәстүр-салты бір тайпалар өзара бәсекелестіктің 

кесірінен үнемі бір-біріне шабуылдаумен өмірін өткізді. Оның сыртында 

шығыста қытай, батыста парсылар Ұлы даланың қожайыны түріктерге 

тыныштық бермеді. Осылайша, мәңгілік соғыс, мәңгілік шабуыл, мәңгілік 

бәсекелестік жалғаса берді. Онымен қатар Қытайдан Батыс Еуропаға жол 

тартқан Ұлы Жібек жол стратегиясы, оған билік ету бәсекесі Азия мен Еуропа 

арасын қанға бояп тұрды. Ұлы Жібек жолына кім билік жүргізсе, байлық та, 

билік те соның қолына түсіп тұрды. Осы бәсекелестік қытай мен түріктер 

арасын, түріктер мен парсылар, византиялықтардың ара қатынасын ушықтырып 

тұрды. Сол бәсекелестіктің нәтижесінде түріктер мен қытай арасындғы шабуыл 

соғыс қытайдың қарулы күшін нығайтты. Парсы мен түріктер арасындағы 

соғыстар екі жақтың әскери тактикасын дамытты. Бұл елдердің бірінен бірінің  

алғаны да, бергені де көп болды. Бір-біріне тигізген әсері, пайдасы, жамандығы 

мен жақсылығы тең түсіп жатты. Көшпелілерсіз отырықшылардың, 

отырықшыларсыз көшпелілердің күні жоқ болды. 

Осы қарым-қатынас, алыс-беріс соғыс өнерін дамытуға аса үлкен әсер 

етті. Ежелгі және ертеорта ғасырдағы Ұлы далалықтардың әскери бірнеше 

тактикасын сөз етсек: 

1. Жауына психологиялық үрей тудыру. Ондаған, жүздеген дабыл, 

даңғараларды ұрғылап өз армиясын жүректендірумен қатар жауын 

үрейлендіріп сес көрсету, мыңдаған ысқырма оқ атқылап үрей туғызу. 

2. Қаша соғып қақпанға түсіру. 
3. Қаша соғысып жаудың сілесін қатыру. 
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4. Далалықтар соғыс алаңын жылдам ауыстырып, ыңғайлы орыннан 
жаңбырша оқ жаудырып ес ақылын алу. 

5. Жеңілген жаудың ізіне түсіп қуалап, жау қолын кепілдікке алу. 

6. Жау қолына бұрғылай кіріп опыра шабуылдау. 

7. Итшілеу. 
8. Жұлдыз шашу. 

9. Бөрі бүлкек сияқты тактикаларды қолданған. 
Солардың бірлі жарымына түсінік бере кетуді жөн көрдік. 

Соғыс алаңын қолбасшылар алыстан бақылап тұрады. Сөйтіп олар 

дабылдың үнімен, тудың қозғалысымен соғыс процесін бақылап команда беріп 

тұрады.  

Жұлдыз шашу тактикасын қолданғанда қоян-қолтық шабуыл жасап, жан 

алысып, жан берісіп жатқан кезде, далалықтардың әлсіреуі байқалса дабылдың 

үні, тудың қозғалысымен орталық командадан белгі беріледі. Сол кезде 

сілкілесіп жатқан қол аспандағы жұлдыздай жан-жаққа шашылып сытылып 

қашады. Жау жағының біразы артынан қайсысын қуарын білмей мәңгіріп 

қалса, біразы бытырай қашқандардың артынан бытырай қуады. Осы кезде 

дабылдың үні, тудың қозғалысымен әскерлерін далалықтар бір жерге 

топтастырып үлгереді де, артынан бытырай қуып  келе жатқан жау қолына 

біріккен түрде ауыр соққы беріп, талқандайды.  

Ал бөрі бүлкек тактикасы бойынша артынан қуып келе жатқан 

жауларынан тым алыстап кетпей, қарасын көрсете қашып отырып, олардың 

дымын құртып шашыратып барып қайтарма шабуылдап соққы береді. 

Азиялық көшпелілердің соның ішінде Хунну (Сюнну), Көк Түрік, 

Шыңғыс хан армиясының әскери соғыс тактикасы бір текті. Олар соғыс 

тактикасын жоқтан бар қылып ойдан жасап шықпаған. Даланың ең ақылды 

жыртқышы, ең батыл айлакер аңы, әрі түріктердің аңызы бойынша баба кие 

тегі-бөрілерден алған. Нақтылап айтсақ, бөрілердің шабуылын, адаммен 

қатынасын, психологиясын ондаған мың жылдар бойы зерттеп, танып біліп 

меңгерген. Нәтижесінде қасқырлардың адам атты пендеден қорғана, 

көшпелілердің тән азығын қандай жолмен, қандай тактика қолдана отырып, 

тартып алу әдіс-айласын далалықтар өздерінің соғыс тактикасына шебер 

қолдана білген. 

Бөрілердің шабуыл жасау тактикасына терең бойлап «Бөрі тотемі» атты 

роман жазған ҚХР-ның жазушысы Яаң Руң жеріне жете көрсетіп берді (Яаң 

Руң. Бөрі тотемі (Чоно тотем) Хөххот 2006.). 

Өйтсе Ұлы даланың тұрғындары табиғаттың заңдылығын жақсы танып 

біліп, қоғамдық қатынасты шебер пайдалана білген.  

Ұлы дала тұрғындарының Анасы да, Атасы да, қорғаушысы да, 

қамқоршысы да, асыраушысы да «Табиғат» атты құдіретті күш. Сондықтан да 

олар табиғатты аялаумен, ұлықтаумен, қорғаумен, сыйлаумен өмір сүреді. 
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КӨКШЕ БАУРАЙЫНДАҒЫ ҒҰН ХАНШАЙЫМЫНЫҢ ҚАЗЫНАСЫ 

(«ШОРТАН ҚАРАҒАЙ», «ҚЫЗДЫҢ ҚАРА СУЫ» АТАУЛАРЫНЫҢ 

ТАРИХИ НЕГІЗІ) 
 

Арқада Бурабайға жер жетпейді,  

Басқа жер ойды ондай тербетпейді. 

Бурабайдың көлі мен Көкшетауды 

Көрмесең, көкіректен шер кетпейді. 

(Мағжан) 

 

 Көкшені алаш баласы түгел біледі, бірақ осы жер жауһары атанған 

ғажайып өлкенің әлі де ішіне бүгіп жатқан небір тылсым сыры бар. Соның бірі 

Көкшенің етегінде орналасқан Щучинск  қаласының, осы аттас көлдің байырғы 

атауларына  қатысты қалың елге әлі де белгісіз ғажайып деректер.  

Ең алдымен Щучинск қаласының пайда болуы туралы әңгімеден 

бастайық. Көкше тарихына қатысты қандай бір ақпаратты қарасақ та қаланың 

ірге тасын Қотыркөл станицасына орналасқан казак-орыстар 1849 жылы балық 

аулауға, омартаға, шабындыққа ыңғайлы жер деп іргесін қалай бастаған екен 

деседі.  Совет үкіметі бұл аймақта күшпен орнады,  табиғат байлығы жетерлік 

болғандықтан өз -өзімен өмір сүретін халық ауқатты еді. Сібір казақ-орыс 

әскерінің қатарында қызмет ететін казак-орыс азаматтарының көпшілігі 

репрессияланды, бірталайы шетке қашып кетті. Қалған ел большевиктік билікті  
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мойындады, енді бұл елді мекен село Шучинское аталды. 

 1925 жылы Көкшетаудан темір жол келді де  елді мекен Щучинская 

станция атанды. Енді келіп темір жолды Щучинская станциясынан 

Қарағандыға қарай жалғастыру керек болды. Осылайша станция  маңында 

темір жолдың табанына төсейтін шебенка- ұсақ тас алатын орындар, одан кейін 

завод салынды. Бұл жерде паравоз, вагон жөндейтін депо, шыны заводы  

сияқты басқа да өндіріс орындары болғаны сөзсіз, соның ішінен біз тақырыпқа 

қатысты болғандықтан щебенка заводын ерекше атап жатырмыз.  

 1930 жылы Щучинскіде педагогикалық училище ашылды, 1934 жылы 

Степняктан тау-кен техникумы осы жерге көшірілді. Бірте -бірте Щучинскі 

ауылының халқы да өсіп, өндірісі де күшейіп 1939 жылы 20 мамырда қала 

дәрежесін иемденді. Соғыс кезінде  бұл аймаққа неміс, шешен-ингуштер көптеп 

көшірілді, басқа да жер аударылғандар көп еді,  қала көп этнос өкілдерінің өмір 

сүру мекеніне айналды.  

 Біз бұл мәселені неге айтып отырмыз? Щучинск станицасының ауылға, 

одан станцияға, одан қалаға айналу процесі  өз бетінше қызық тақырып, бірақ 

бір ньюанс бар. Щучьеге дейінгі бұл аймақтың бірнеше мыңжылдық тарихы  

ұмытылып қалды! Қазіргі күні кез келген анықтамалықты қарасаңыз бұл елді 

мекен өз тарихын 1849 жылғы Қотыркөл орыс-қазақтарының «выселогынан» 

бастайды. Сол себепті бұл қалашықтың атын өзгертейік, «Абылайхан», немесе 

«Оқжетпес» атайық т.б. деген ұсыныстар көп. Тіпті Бурабай демалыс аймағына 

тарихи негіздеме жасау үшін «Ботай» энеолит қонысының макетін орнату да 

бұл аймақтың тарихын білмеудің салдары.  

 Қазақ «бұл жерге жеті ел келіп, жеті ел кеткен» дейді. Ең алдымен 

Щучинск аймағы  қазақ заманында қалай аталды деген сұраққа жауап беру 

керек. Ізденіс барысында М.Ж.Көпейұлы жазбаларынан мынадай дерек шықты. 

Ғұлама ғалым  «Сарыарқаның кімдікі екендігі?» (Қазан, 1907) кітабында өз  

аталары туралы жаза келіп: «Мен өз атым - Жүсіп, қырық тоғыз жаста 

отырмын. Әкем аты -жөні Көпей, жылы барыс еді, жетпіс үш жасында, 

барыс жылы өліп, Баянаулаға қойылды. Оның әкесі Сермұхаммед, жетпістен 

асып өліп, Қызылтауға қойылды. Оның әкесі Ақжігіт, қырық тоғыз жасында 

өліп, Көкшетау бауырында «Шортан Қарағай, Қыздың қарасуы» деген жерге 

қойылды...» дейді [3, 288 б.] Қарапайым есепке қарағанда Ақжігіт ХVІІІ 

ғасырдың соңында өмір сүрген болып отыр, яғни сол кезде біздің Щучьеміз 

«Шортан Қарағай», «Қыздың қарасуы» аталған. Автор «Көкшетау бауырында» 

дейді, қазіргі Бурабай ол кезде Көкшетау атымен белгілі, ал оның бауыры – 

бұрыңғы «Шортан Қарағай»  қазіргі Щучинск қаласы, «Қыздың қарасуы»  

Щучье  көлінің байырғы атауы болады.  

 Щучинск маңына қолдың саласындай қалың өскен қарағайға қарасаңыз 

бұл жердің неге Шортан Қарағай атанғанын түсінесіз. Қазір бұрыңғы қарағай 

орманның сиреп қалғанын ескеріңіз, көп жылдар бойы бей-берекет кесу, 

жаппай құрылыс орманға әсер етпей қоймайды. Щучье қарағайы түгілі 

Бурабайдың өз орманы да қазіргі күні сиреп қалған, бұрыңғыдай шайыр иісін 

де сезбейсіз. «Шортан Қарағай» аты түсінікті болғанымен, бір жақ жағалауын 
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Жеке батыр, Сұңқар қия, екінші жағын Шортан Қарағай жиектеген әдемі көл 

неліктен «Қыздың қара суы» атанған деген  сұрақ туындайды.  

 Бұл сұраққа жауап беру үшін біз бірталай тарихты ақтардық. Соның 

ішінде біздің көзімізге оттай басылғаны белгілі ғалым- тарихшы                     

А.Н. Бернштамның «Находки у оз. Борового в Казахстане» деген Археология 

және этнография музейінің 1951 жылғы ХІІІ жинағында жарияланған мақаласы 

[1, 2, 216-229 б.]. 

 А.Н. Бернштам Эрмитажға тап болған кездейсоқ  олжа туралы былай деп 

жазады: «В 1928 г. при каменоломных работах на гранитных сопках в 

Казахстане, в Щучинском районе, тогда Петропавловского округа, в 6 верстах 

на север от с.Щучьего и в 2 верстах от Боровского лесного техникума, в 

сосновом бору случайно обнаружили погребение. Оно было перекрыто 

гранитной плитой до 4000 кг весом, длиной в 4.5 м, шириной 1.5 м и толщиной 

0.7 м. Под ней оказались ещё две плиты до 0.12 м толщиной. Под этими 

плитами в мелком щебне и крупной гальке оказался бронзовый сосуд — котёл, 

ниже которого была обнаружена могильная яма. В ней оказался сильно 

разрушенный костяк, от которого более или менее сохранился череп. Около 

покойника обнаружены: кинжал (очевидно наконечник копья) и наконечники 

стрел, конские удила, большое количество серебряных и золотых изделий. 

Часть из них составляют пластинки с тиснением, большая часть представляет 

собой украшения в виде пластинок с инкрустацией. Кроме того, были 

обнаружены отдельные находки бронзовых пряжек, крупные бусы, мелкие 

бусы из пасты и сердолика, две серьги и тому подобные предметы украшения». 

 Ғылыми әдебиетке «Бурабай қазынасы» деген атпен енген, біздің жыл 

санауымыздың IV-V ғасырларына жататын бұл тарихи жәдігерлік Қыздың 

қарасуының солтүстік-батыс жағында, қалың қарағайдың ортасындағы ғұн 

дәуірінің қорғанынан табылғандықтан «Қыздың қара суының қазынасы» десек 

те болар еді.  Жоғарыда осы жерден ХХ ғасырдың 20- жылдарының соңында 

темір жол құрылысына ұсақ тас- щебень алғанын жаздық. Жақында осы 

қорғанда белгілі жазушы, өлкетанушы П.Косовичтің жолбасшылығымен 

болдым. Қазіргі күні «Қыздың қара суының қазынасы» табылған обаның орны, 

оның бетін жапқан тас плиталардың сынықтары жатыр.  Құдайдың құдіретімен 

обаның үстінде  қып-қызыл болып итмұрын өсіп тұр! Тарих жәдігерлікті жан-

жағын қоршап, мемлекет қарауына алу, туристік нысан  ретінде пайдалану 

керек-ақ!  

 Өкінішке қарай жергілікті елдің де, кәсіби тарихшылардың да бұл қазына 

туралы хабары шамалы. Тіпті кейбір анықтамалықта қола қазан, алтын және 

күміс әшекейлер, қапсырмалар, түймелер мен алтын алқа, садақ оқтары, найза 

ұшы, ауыздық сақ дәуірінде жасалған деп жазылып жүр. Қоладан жасалған 

қазан қазіргі күні Петпропавловск музейінде зерттеуге болады, ал алтынмен 

зерлеу дәстүрі (инкрустация), алтын пластина үстіне орнатылған асыл тастар,  

қола қазан сақ дәуірінен кейін өмірге келген  полихромды  қолөнерді  еске 

түсіреді, яғни бұл даусыз ғұн өркениетінің жәдігерлігі (суреттерді қараңыз). 

Орталық Қазақстандағы ғұндардың Қараағаш, Қанаттас обаларынан табылған 

әшекей заттардың да орындалуы жағынан  Қыздың қарасуынан табылған 
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әшекейлерден  айырмашылығы жоқ. Ал енді садақ оқтары, қанжар Батыс 

Қазақстанда жиі кездесетін сармат тайпаларының қару-жарақтарымен сәйкес. 

Менің өзім де ертеректе М. Қадырбаевпен бірге Елек өзені бойындағы сармат 

қорғандарынан  «Қыздың қарасуында» табылған оқтар мен қанжардың 

сыңарларын кездестірдім.   

 Бізде Ғұн өркениетін Қытаймен байланыстырып, оның өнер 

туындыларының тамырын сол жақтан іздейтін ғылыми дәстүр әлі де күшті. 

Шын мәнінде бұл Орталық Азиялық мемлекет және өнері де жергілікті болып 

табылады. Қыздың қарасуынан табылған алтын- күміспен құрсауланған, 

қынамен боялған, шыныдан жасалған түймелерді күні кешеге шейін біздің 

аналарымыз тағып жүрді.  И. Бичуринді оқысаңыз түрлі-түсті шыны жасау 

Орталық Азия халықтарына ертеден тән өнер екенін білесіз: «Тай-ву (424 ж.) 

әулеті басқарған уақытта астанаға юечжи қарамағындағы елден келген 

саудагерлер тасты балқытып   түрлі – түсті шыны жасай алатынын айтты, 

оны дәлелдемек болып таулардан кен алып келіп астанада балқытып сынады. 

Бұл тәжірибе сәтті шықты, тіпті батыс елдерінде жасалған шыны 

заттардан да көрі жылтыры көбірек болып шықты.  Ежен хан осы шынымен 

тақ орналасқан орданы әшекейлеуді бұйырды» [3, с.166]. 

 Әрине, А.Н. Бернштам ғұн өркениеті туралы жазбаларында бірталай тың 

пікірлер айтқан. Мысалы ол Еуропада «гот мәдениеті», немесе «варварлық 

мәдениет» деп танылып жүрген дүниелердің астарында ғұн өркениеті барын 

жазады. Бұл сол кезең үшін жаңалық еді, бірақ ол ғұн өркениетінің түп 

бастауында Еуразияның кіндік ортасын иемденген, заманында қола өндірісін 

жасаған тайпалар тұрғанын аңғарды  деп айта алмаймыз. Дегенмен оның 

«наблюдение... даёт нам основания связывать и блестящие экземпляры находок 

у оз. Борового с эпохой гуннов, а так называемую культуру варварского типа 

рассматривать как культуру гуннов. Несомненно, что эта культура 

складывалась на базе разнообразных этнических племён, на базе 

предшествующих им культурных приобретений. Известно, как древен 

шнуровой орнамент на керамике, прослеженный здесь в бордюрах золотых и 

вызолоченных пластинок. Культ птицы чрезвычайно широко был 

распространён у кочевников и полуномадов». 

 А.Н.Бернштамның «Находки у оз. Борового в Казахстане» 

мақаласындағы қорытынды пікір де өз күшін бүгінгі күні  жоғалтқан жоқ деп 

ойлаймыз: «находки у оз.Борового являются ярчайшей документацией 

творческого процесса в области материальной и несомненно связаны с 

местной среднеазиатской культурой, а также с большим политическим 

подъемом кочевников IV-V вв. н.э. В последней связи и заключается большое 

историческое и историко-культурное значение находок золотых вещей у 

оз.Борового».  Орталық Азиялық мәдениетті ешқашан отырықшы және көшпелі 

деп бөлуге болмайды, бұл бір-бірімен тығыз байланысқан симбиоз. Шынында 

да Қазақ хандығының тарихын Түркістан-Ташкент өңірінен  бөліп  зерттей 

аласыз  ба, бұл пікір Ғұн дәуіріне де тікелей қатысты. Сонымен біз қандай 

қорытынды шығарамыз? Біріншіден, қазіргі күні Щучинск аталып жүрген 

қалашықтың арғы бастауында «Шортан Қарағай» атауы тұр. Екіншіден, Щучье 
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көлі аталатын су айдыны ертеде «Қыздың қарасуы» аталған. Үшіншіден, 

Қыздың қарасуы өз атауын ғұн ханшайымы жерленген қазыналы обадан алғаны 

даусыз. Бұл жердің мыңдаған жылдар бойы қасиетті болатыны да осы ғұн 

ханшайымына тікелей қатысты. 

 Бурабай-Шортан Қарағай аймағы ғұн дәуірінде маңызды саяси орталық,  

хандар  мекені болды деген пікірімізге Бұрабай көлінен «Ханның қызыл 

ағашына» (бұрыңғы Фрунзе, қазіргі Абылай ауылы) баратын жолдағы Абақай 

қыратында орналасқан құрмалдық шалатын қасиетті орын, оның басындағы 

бұғы тастар  да дәлел (суретін қараңыз). «Абақай» қазақтың көнерген 

сөздерінің бірі, үлкен жылан деген мағына береді, қазіргі уақытта Іле аймағын 

мекен ететін қызай арасында ғана сақталған. Бұл қызай аталарының Бурабай-

Шортан Қарағай аймағына қатысты барлығының бір дәлелі. Абылай ауылының 

байырғы тұрғыны, қарт мұғалім Тоқан Көбенов бізбен әңгімесінде «бұл жерге 

Қалмақ ханының қызы жерленген, қазынасымен көмілген, біреу тиіссе күн 

бұзылады» деген еді. Бүгінгі күні Көкше баурайында осындай әңгімелерді 

айтып беретін  қариялар да таусылды.  Шамасы «Қалмақ ханының қызының 

бейіті» деп Тоқан Көбенов ақсақал да,  жергілікті ел  Шортан Қарағайдағы ғұн 

ханшайымы жерленген қорғанды айтқан деп ойлаймыз. Кейін келе бұл тарихи 

ақпарат ғұн дәуірінен  қалған құрмалдық орнымен араласып кеткен, қазақ 

баласы исламға дейін дәуірді «қалмақ» деп атай береді.  Қалай болғанда да 

«Қыздың қара суы» атауының осы ғұн ханшайымымен байланысты екені 

күмәнсіз депе есептейміз. 

 

                   
 

Құстың басына ұқсаған әшекей                     Сопақ әшекейлер                                           Медальон 

 

      
 

           Белдік бас                                      Тік бұрышты қоршама                   Трапецияға ұқсас әшекей  

 
Сурет - Бурабай көлі маңындағы қабірден ойда-жоқта табылған қазына ІІІ-V ғ.ғ. 
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 Міне, осы біздің шағын баяндамада айтпақ болғанымыз! Ақмола облысы 

аталатын өлке тұнып тұрған тарих, ата-бабадан мұраға қалған қазына. Біз бір 

ғана мысал арқылы қазақ өркениетінің өз бастауы сонау ғұн дәуірімен 

байланысты екенін көрсетеді. Бүгінгі күні Көкше өңірінде кешенді тарихи-

этнографиялық жұмыстар жүргізу, тарихи топопнимдерді зерттеу және 

қалпына келтіру аса маңызды міндет болып табылады.  
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ПАТРИОТИЗМ, ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ – ОСНОВА 
ДОСТОЙНОМУ СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ 

 
Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. 

Являясь одной из наиболее значимых ценностей общества, он объединяет в 
своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, 
культурные и исторические аспекты.  

Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 
конфессий и именно поэтому в своем Послании народу Казахстана 
«СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» - Новый политический курс состоявшегося 
государства» Президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан 
Абишевич Назарбаев определил, что  основа успеха нашего 
многонационального и многоконфессионального общества - новый 
казахстанский патриотизм [1]. 

В чем же смысл понятия «новый казахстанский патриотизм». 
Слово «патриотизм» в переводе с греческого языка означающее 

«Отечество» - нравственный и политический принцип, присущий гражданину, 
горячо любящему свою Родину. В широком смысле - это глубоко социальное 
чувство, стержнем которого являются искренняя любовь к Родине, преданность 
своему народу, гордость за историческое прошлое и настоящее, забота о его 
будущем. 

Малик Габдулин говорил: «Духовная сила сильнее физической. Скажем, 
на тебя идет танк. Если ты не будешь бояться, будешь действовать смело, то 
победа за тобой. Это доказали 28 героев-панфиловцев и другие. Физическая и 
духовная сила взаимодействуют посредством сознания, долга и любви к 
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народу, ради интересов которого идешь и вступаешь в бой. Следовательно, 
надо воспитывать у людей сознательную любовь к Отчизне, каждый должен 
отчетливо понять, за что он борется… Сознательность, любовь к Родине и 
народу рождают у человека ненависть к врагу. Вообще героизм и смелость — 
не дар природы, а результат сознательного воспитания» [2, с. 30]. 

Давайте дадим понятиям «патриотизм» и «патриот» более четкие и 

конкретные определения. 

Первое. Почитание человеком места своего рождения и постоянного 

проживания как своей Родины, любовь и забота об этой земле, уважение 

существующих здесь обычаев и традиций. У настоящего патриота понятие 

Родины совпадает с границами всего государства. 

Второе. Уважение к великим деяниям своих предков, любовь и 

проявление толерантности, благожелательности к соотечественникам и 

землякам, проживающим рядом, желание помогать им, независимо от 

национальной, религиозной, расовой и иной принадлежности. 

Третье. Настоящий патриот отличается от остальных граждан тем, что он 

вносит конкретный вклад в процветание своей Родины, ее обустройство. 

Сегодня все многообразие в трактовании патриотизма можно условно 

дифференцировать по нескольким направлениям. 

Первое направление - эмоционально-чувственное - характеризует 

патриотизм как возвышенное чувство любви к Родине.  

Второе направление - активно-деятельностное - связано с пониманием 

патриотизма как одного из наиболее значимых чувств.   

Третье направление - духовно-ценностное - рассматривает патриотизм 

как акт духовного самовыражения - важнейший этап развития личности.   

Четвертое направление представляет патриотизм как общественное 

явление. При этом его содержание и характер обуславливаются особенностями 

исторического развития общества, государства, политикой его правящей элиты.  

Пятое направление - государственный патриотизм. Главная идея 

направления в том, что государство рассматривается объектом патриотизма, 

проявляющегося у его субъектов как чувство национальной гордости за 

Отчизну и предполагающего их участие в укреплении государства.  

Шестое направление - личностный патриотизм. Здесь сущность 

патриотизма определяется в неразрывной связи с личностью, являющейся 

высшей ценностью и представляется как духовно-творческий акт возвышения 

личности до необходимости служения Родине, своему народу. 

Глубокий анализ этих и других направлений патриотизма делает вполне 

оправданным определение «нового казахстанского патриотизма», которое дает 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в  «СТРАТЕГИИ «Казахстан-

2050» как «прежде всего гордость за страну и ее достижения» и определяет  

«фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их 

общая ответственность за честь Родины» [1]. 

Но в то же время Президент  считает, что «сегодня, на новом этапе 

состоявшегося государства, такого понимания уже недостаточно. Мы должны 

прагматично посмотреть на этот вопрос. Мы любим страну, мы ею гордимся, 
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если государство гарантирует каждому гражданину качество жизни, 

безопасность, равные возможности и перспективы. Только такой подход дает 

нам прагматичный  и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма и его 

воспитания» [1]. 

Что касается военнослужащих, то патриотизм - это чувство гражданского 

и воинского долга по выполнению конституционных обязанностей, 

ответственность за результаты ратного труда - труда высокой общественной и 

государственной значимости, это желание, стремление и умение защищать 

Родину, отстаивать ее интересы, обеспечивать ее безопасность во всех сферах 

жизни. Воинский патриотизм подпитывается деятельностью государственных 

органов, общественных организаций, остальных граждан, созидающих в целях 

процветания своей Родины и повышения ее международного авторитета. Как 

признавался например сам М. Габдуллин, «героизм того или иного человека 

является результатом воспитания. Поэтому я отдаю должное тем, кто меня 

воспитал» [2, с. 13]. 

На современном уровне развития военно-педагогической теории и 

практики содержание патриотического воспитания военнослужащих включает:  

1. Общечеловеческие ценности: любовь к Родине, любовь к своему 

народу, личная, общественная и государственная безопасность, моральная 

ответственность, гуманное отношение к человеку, социальная справедливость, 

материальная обеспеченность жизни человека.   

2. Национально-государственные ценности, традиции, которые 

сложились на протяжении веков и положительно влияют на процветание 

Отечества.   

3. В патриотическом воспитании велика роль исторического знания, 

знания прошлого своей страны, своего народа, особенностей его исторического 

развития.  

Вот что писал   Малик Габдулин в письме своему другу: «… считаю 

своим долгом рассказать о массовом героизме казахских джигитов на войне. 

Писатели дают обобщенные образы батыров, а я рассказываю о боевых делах 

реальных людей. Кончится завтра война – и потребуются конкретные 

документальные материалы, чтобы написать историю Великой Отечественной. 

Учителям, для воспитания детей в духе высокого патриотизма тоже требуются 

факты» [3]. И он выполнил свое обещание – вышедшие на казахском и русском 

языках его книги правдиво и честно рассказывают нам о героизме и мужестве 

бесстрашных воинов – панфиловцев.   

4. В содержание патриотического воспитания входят профессиональные 

ценности.  Патриотизм, тесно связанный с воинским профессионализмом, 

традиционно считается гордостью любого народа, государства, общества. 

5. В патриотическом воспитании важно учитывать и использовать 

личностные ценности - то есть качественные характеристики человека, по 

которым определяется уровень развития патриотизма.   

На основе содержания патриотизма, патриотических ценностей 

определяются цели и задачи патриотического воспитания военнослужащих. А 

на их базе - средства, формы и методы патриотического воспитания. 
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 Патриотическое воспитание – не единовременный акт. Он не может 

сводиться только к разовым мероприятиям. Процесс формирования 

казахстанского патриотизма должен иметь собственную идеологию и 

целенаправленную систему.  

Одним из важнейших стратегических документов, определяющим 

основные цели дальнейшего развития казахстанского общества, является 

Доктрина национального единства, принятая в апреле 2010 года. Миссия 

Доктрины исключительно важна - сформулировать общие принципы, 

объединяющие всех граждан нашей страны, вне зависимости от их 

национальной, религиозной или политической принадлежности. Первый 

принцип которой - «Одна страна - одна судьба»  нацелена на укрепление 

единства народа и казахстанского патриотизма [4]. 

Так же важная роль в формировании казахстанского патриотизма 

отводится образовательной и духовной сфере, что еще раз подтвердила  

Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы. В программе отмечено, что одной из важнейших задач 

модернизации системы образования является формирование интеллектуальной 

нации, представители которой обладают не только конкурентоспособными 

знаниями, креативным мышлением, но и высокими гражданскими и 

нравственными принципами, чувством патриотизма и социальной 

ответственности [5]. 

Многое, конечно, еще предстоит сделать  в рамках формирования 

казахстанского патриотизма и совершенствования  процесса патриотического 

воспитания.  

Каким же должен быть гражданин нашего Отечества, чтобы 

действительно называться патриотом своей  страны? 

Во-первых, гражданин Казахстана горячо любит полиэтнический и 

поликультурный народ республики, гордится его достижениями и переживает за 

недостатки, всегда готов к защите Родины. По этому поводу наш Президент 

Н.А. Назарбаев сказал следующее: «Быть патриотом своей Родины - это значит, 

носить Казахстан в своем сердце». 

Во-вторых, современный казахстанец высокообразован. Недаром в 

народе говорят: «Знающий одолеет тысячи, физически сильный - одного». 

Президент, выступая с лекцией в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева, подчеркнул, что  «образованные, грамотные 

люди - это основная движущая сила развития человечества в XXI веке». 

В-третьих, патриот владеет как минимум тремя языками: казахским - 

государственным, русским - языком науки и английским - языком 

международного общения. В основе триязычия должно лежать качественное 

знание государственного языка. 

В-четвертых, истинный патриот - это человек, знающий и уважающий 

язык, историю и культуру казахского народа, давшего имя стране, толерантно 

относящийся к представителям всех народов, их языкам, религиям и 

традициям.  
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В-пятых, каждый казахстанец овладевает востребованной в стране 

специальностью, квалификацией, которая поможет ему внести достойный вклад в 

дело социально-экономического процветания страны. По этому поводу хороший 

завет оставил потомкам великий Абай: «Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают 

другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для 

своего народа». 

В-шестых, гражданин республики ведет здоровый образ жизни, активно 

занимается физической культурой и спортом, не приемлет вредные привычки: 

алкоголизм, курение, наркоманию. 

В-седьмых, он уважает государственные символы страны, прекрасно 

знает национальную историю, прошлое своего края. Что подтверждается в 

програмной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания»: «Патриотизм начинается с любви к своей земле, к 

своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине».  

В-восьмых, патриот отличается от других тем, что он предельно честен и 

порядочен.  

В-девятых, патриот знает, уважает и придерживается законов республики, 

он законопослушен. Великий китайский философ и мудрец Конфуций 

подчеркивал, что «если нарушается регламент (под которым мы должны 

понимать законы государства), то разрушается государство».  

В-десятых, он высококультурен.  

На этот идеальный портрет патриота должны равняться и мы, ибо нам 

предстоит и дальше укреплять  политическое и военное могущество любимой 

Родины, имя которой - Республика Казахстан. 

Только в этом случае можно рассчитывать на успешное решение  

первоочередной и наиболее важной задачи нашего общества и его военной 

организации - формирования нового казахстанского  патриотизма. 
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МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН - ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ 

 

 Мәлік Ғабдуллин есімі - Қазақстан руханиятында терең із қалдырған 

жарқын тұлғалардың қатарынан орын алатындығын мақтанышпен айтқымыз 

келеді. Тағдыр оған барлығын да сыйлаған еді. Ақыл-көрікті де, батырлықты 

да, батылдықты да, терең парасат пен мейірімділікті де, күш-қайрат пен асқан 

жігерлікті де, пайымды ой мен ұшқыр алғырлықты да-бәрін аялай берген 

сияқты. 

 Өз дәуірінің биік зияткерлік ақыл-ойы мен болмысының нарқасқасы еді. 

Ғылым немесе әдебиет саласы бола ма, немесе қоғамдық өмір саласы бола ма, 

қандай саланы алмасақ та, өзінің алғырлығы мен ізденгіштілігімен, 

іждаһатымен кез-келген істе бетінен қалқымай тереңге баратын Мәлік 

Ғабдуллин болмысына таңқалмасқа шарамыз жоқ. Кез-келген таланттың 

маңдайына бұйыра бермейтін осындай сирек болмыс оны әрбір істің шебері 

болуға ұмтылдыратын.  

 Кешегі «ер етігімен су кешкен,ат ауыздығымен су ішкен» Ұлы Отан 

соғысы жылдарында аспирантурада оқып жүрген жас жігіт жазып жүрген 

ғылыми еңбегін жиып қойып, өз еркімен майданға сұранады. Майданнан да 

үлкен ерліктер көрсетіп, Кеңестер Одағының батыры, 1946-51 ж.ж. және 1963-

73 ж.ж. аралығында Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл, әдебиет және өнер 

институттарында директор, бөлім меңгерушісі, 1951-63 ж,ж, аралығында Абай 

атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика институтының ректоры болды. 

 Осындай сан-салалы лауазымды қызметтерде жүріп те ол ғылымнан қол 

үзбеді. Ғалым М. Ғабдуллиннің қаламынан «Қобыланды батыр», «Қазақ 

халқының батырлық жырлары», «Қазақ халқының ауыз әдебиеті», «Қазақ 

әдебиетінің тарихы» (фольклор бөлімі) сияқты еңбектер туды.  

 Мәліктің қазақ фольклоры саласындағы ең соңғы еңбегі «Қазақ халқының 

батырлық жыры» (1972 - Т. Сыздықовпен бірігіп жазған) Қазақ ССР Ғылым 

академиясының қоғамдық ғылымдар саласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы 

сыйлығына ие болды.  

 «Жеке зерттеулері ішінен М.  Ғабдуллиннің «Қобыланды батыр» жыры 

туралы еңбегін бөліп атау орынды. Мұнда ғалым эпостың генезисі, 

көпстадиялығы, вариант-нұсқалары, тарихи шындықты елестету дәрежесі, 

қаһармандар қатары, көркемдік ерекшеліктері жайында қызғылықты пікірлер 

қорытты, эпостың көп қырларын өзінше пайымдап түсіндіреді. Сонымен қатар 

ол  орта мектептердің сегізінші классына арнап оқулық та жазған»  

[Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі. Естеліктер. Астана, 2002 жыл]. 

 Мәлік Ғабдуллиннің өмір жолына қарап отырсақ, оның ғылым жолына 

ерте түскенін байқаймыз. Сонау соғысқа дейінгі аспирантурада оқыған жастық 

жылдарының өзінде-ақ, ол қарымды зерттеуші, болашақ білікті ғалым екендігін 
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сол кездердегі ғылыми конференцияларда жасаған баяндамалары мен баспасөз 

беттерінде шыққан материалдарымен танытқандығын байқаймыз.  

 1937 мен 1938 жылдар аралығында  КСРО Ғылым Академиясының 

Қазақстандық бөлімшесінде  ғылыми қызыметкер болып жүрген кезде, Омбы, 

Санкт-Петербург қалаларындағы сақталған қазақ руханиятына  қатысты көне 

мұрағат, жәдігерліктерді ақтарыстырып , ізденушілік сорапқа түседі. Қазақтың 

біртуар жарық жұлдыздары Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлихановқа қатысты тың 

деректерге кезігеді. Алғашқы қазақ баспасөздерінің бірі «Дала уалаятында» 

жарияланған әдеби мұраларды саралап зерделейді. 1938 жылдың 7-11 маусым 

күндерінде КСРО Ғылым Академиясының Этнография институтының 

ұйымдастыруымен сол кездегі Ленинград қаласында өткен конференцияда 

Мәлік «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» деген тақырыпта ғылыми хабарлама 

жасайды. [Негимов С. Мәлік Ғабдуллин (өмірі мен шығармашалығы). - 

Алматы, 2001]. Жас ғалымға орыстың ірі ғалымы академик Ю.М. Соколов: 

«Ғабдуллин  Мәлік халық әдебиетін өте жақсы көреді. «Қолынан іс келетін 

жастың бірі» - деп баға береді. [Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі. 

Естеліктер жинағы. - Алматы, 2000].  

 Жас ғалым халық әдебиеті мұраларын ел аузынан жинауға үлкен ғылыми 

мән береді. Осыған байланысты сол кезде шығатын « Төте жазу» деген газеттен 

Мәліктің «Халық әдебиетін жинайық» деген мақаласы жарияланады. Халық 

мұраларының толық нұсқасын жинауға ден қояды. Оның «Қобыланды батыр» 

мақаласы 1939 жылы « Әдебиет және искуство» журналының екінші санында 

жарық көрсе, 1940 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінің алтыншы санында «Халық 

фольклоры жайында» деген зерттеуін жариялайды. Мәлік Ғабдуллин 

аспиратураның соңғы жылдарында (1940-1941 ж.ж.) «Едіге батыр» мен 

«Қобыланды батыр» жырларының тарихы тек төркіндері»деген тақырып 

бойынша еңбек етеді. Осы орайда, әлемдік фольклордың үздік үлгілерімен 

кеңірек танысып, Ф.И.  Буслаев, А.Н. Миллер, А.Н. Веселовский т.б. 

зерттеушілердің фольклор теориясына қатысты еңбектерін оқып, танысады 

(Негимов С. Мәлік Ғабдуллин (Өмірімен шығармашылығы ). – Алматы: Санат, 

2001. - 1928.) 

 Ғалымның  жоғары сынып оқушылары мен жоғары оқу орындарына 

арнап жазған ауыз әдебиетінен оқулық кітабы күні бүгінге дейін олардың 

қолынан түсірмес құнды еңбек болып отыр. « Қазақ халқының ауыз 

әдебиеті»оқулығының алты тарауында ауыз әдебиетінің негізгі жанрлары  жан-

жақты сараланып, шәкірттерге мол мағлұмат беріледі.  Білікті ғалымның 

бұл оқулығы жөнінде белгілі әдебиеттанушы-ғалым Рахманқұл Бердібаев 

былай деп жазады: « Қазақ халқының ауыз әдебиетінің ғасырлар бойы жасалған 

байлығын бір кітап көлемінде әрі ғылыми жағынан дәйекті етіп, әрі қалың 

оқушыға түсінікті етіп жазып шыға білгені- Мәлік Ғабдуллиннің фольклорист 

ретіндегі ұзақ жылдық ізденістерінің күрделі қорытындысы. Бұл-

энциклопедиялық сипаты бар еңбек. Ғалымның ауыз әдебиетінің жанрлары 

туралы жазған әр кездегі алуан түрлі мақалалары, зерттеулері өзіннің бас 

қорытындысын осы оқулық кітаптан тапқандай десе, ал, әдебиетші-ғалым 

Көбей Сейдеханов: «Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Қазақ 
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халқының ауыз әдебиеті»оқулығы он алты жылдың ішінде үш рет қайта 

басылды. Демек, бұл кітап жүздеген жастардың туған халқымыздың дәстүрлі 

фольклоры жайында терең мағлұмат алуына көмектеседі. Осы тамаша 

оқулықтың білім бұлағынан әлі талай ұрпақ сусындай берері кәміл. Кітаптың 

құндылығы қазақ фольклорының жанрларын түгел қамтуында және олардың 

ғылымдық сипатын, даму тарихын жүйелі баяндауында»-деп, ой тұжырады. 

Сан қырлы талант иесі Мәлік Ғабдуллин өзінің ғалымдық қырларын өзінің төл 

саласы болып кеткен фольклористика саласындағы еңбектерімен ғана емес, 

көркем әдебиет, әдеби үдеріске қатысты сыни көзқарас, ой-пікірлерімен де 

байқатты. Ғалымның сыншылдық, әдебиеттанушылық сарабдал ой-пікірлері, 

парасат-пайымы, зерделі түйсігі Мәлік Ғабдуллиннің қазақ әдебиетінің алып 

жазушылары М. Әуезовке, С. Мұқановқа, Ғ. Мүсіреповке, әдебиетші-ғалым        

Е. Ысмаиловқа, замандас ағасы Б.  Момышұлына жазған хаттары сияқты 

эпистолярлық  мұраларында айқын байқалады.  

 Оның осы аталмыш тұлғаларға сонау соғыс кезінде жазған хаттарының 

өзінен М. Ғабдуллиннің зерделі әдебиетші екендігі аңғарылады. Мысалға 

Мәліктің Мұхтарға жазған хаттарының біріндегі жазушының «Қарақыпшақ 

Қобыланды» пьесасы жайындағы ой-пікірлерінен оның сыншылық қарымын 

байқағандай боламыз. Мәлік Ғабдуллиннің 1955 жылғы 28 қазан күнгі «Қазақ 

әдебиеті»газетінің № 43 санында Мұхтарға арнап хат түрінде жазылған 

мақаласында проза мен поэзиядағы ұлттық характер, жаңаша түр мен ырғақ 

жайындағы толғанысты ойлары оның сарабдал да байсалды әдебиетші 

екендігін танытты. Ғалым қазақ прозасы мен поэзиясындағы ұлттық характер 

туралы: «Әрбір халықтың (мейлі ол ұлы, не кіші халық болсын, бәрібір) өзіне 

ғана тән ұлттық ерекшеліктері, ұлттық мінезі, қасиет-характері болады ғой.  

 Халқымыздың ұлттық характері менің байқауымша, «Абай», «Ботагөз», 

«Оянған өлке», «Шығанақ» романдарында аса жарқын, өте шебер суреттелген. 

Құнанбай мен Игілік, Абай мен Асқар, Олжабектер образынан қазақ халқының 

өкілдерін, олардың өздеріне ғана тән ұлттық характерін, ұлттық ерекшеліктерін 

көреміз. 

 Ал жоғарыда айтылған төрт романнан басқа кесек шығармаларда ұлт 

характері айқын түрде бейнеленген деп айту қиын. Мәселен: «Сырдариядағы» 

Дәулет пен Айбаршаны, «Миллионердегі» Жомарт пен Алманы алып 

салыстырайықшы. Бұл образдар көп жерде бір-біріне ұқсап жатады емес пе? 

 Ұлттық характерді суреттеу прозамызда осы жағдайда болса, ол біздің 

поэзиямызда әлі қолға алынбаған мәселе екені байқалады.   

 Әбділда, Хамит, Тайыр, Диқан, Жұмағали т.т.сияқты ақындарымыздың 

жап-жақсы поэмалар жазғанын білеміз. Ол поэмаларды сүйсіне оқимыз, жоғары 

бағалаймыз. Несі үшін? Көбіне жаңа тың тақырыпқа жазғаны үшін жақсы 

көреміз. Шынына келгенде аталған ақындардың поэмаларында кейіпкерлердің 

ұлттық характері көбіне ашылмайды. (Бұл пікірімізді дәлелдеу үшін көптеген 

мысалдар келтіруге болар еді. Бірақ, бұл хатта орын тар),» - деп, жазса ал 

поэзиядағы жаңаша түр мен ырғақ жайында: «Біздің ақындарымыз советтік 

өмірді, соцалистік жаңа дүниені жырлау үшін поэзияға жаңа түр, жаңа ырғақ, 

жаңа екпін іздеді. Отызыншы жылдардың бас кезінде қазақ ақындары 



29 

социалистік құрылысты жаңаша жырлауды мақсат етті де: «Трактор тыр-тыр; 

мотор гүр-гүр; немесе шахтада шақ-шақ, қайлалар тақ-тақ» деді. Бұл секілді 

өлеңдер ол кезде көп болатын. Соларды қазыр оқып отырсаң күлкің келеді. 

«Осы да поэзия ма?» дейсің. 

 Я, ол поэзия еді, социалистік жаңа құрылысты жаңаша жырлауды 

көксегендіктен, жаңа түр іздегендіктен туған еді. Сондықтан да біз ол кездегі 

поэзияны айыптауға тиісті емеспіз» - деп, отызыншы жылдардағы құрғақ 

декломацияға құрылған, ұраншыл поэзияның жай-жапсарынан хабар береді. 

(Ғабдуллин Мәлік, Шығармашылық және эпистолярлық еңбектер. – Көкшетау, 

2005. – Б. 47-48). 

 Өз кезіндегі поэзияның табыстарын жоққа шығармай, жоғары бағалай 

отырып, олардағы жетпей отырған нәрсенің-көркемдік екенін баса айтады. 

Мәлік Ғабдуллиннің батыл сыншылдық ойлары поэзиядағы белең алған 

кінәратты сипаттар туралы мынадай ойларынан айқын байқалады: 

«Биыл «Әдебиет және искусство» журналы мен «Қазақ әдебиетінің» 

беттерінде бүгінгі поэзиямызға арналған бірнеше мақала басылды. Жаңағы 

мақалалардың авторлары поэзиямыздың табысы мен кемшілігін айта келіп: 

«Өлең өмірлі болсын» дейді. (Бұл өмірлі өлеңге арналған көңіл айту секілді 

естіледі). Өлеңнің көп жасауын, өмірлі болуын тілеушілік тегін айтылған сөз 

емес, одан: бізде әлі де болса құнсыз өлеңдер көп жазылады дегенді аңғарамыз. 

Мұндай құнсыз, көркемдігі жоқ өлеңдердің дүниеге келу себебі, менің ойымша, 

мынада жатыр. Кейбір ақындарымыз өлеңдерін мазмұнға, мағынаға, ойға 

құрмайды, құрғақ риторикаға салынады. Мазмұн мен мағына, ой жатпаған 

өлеңде қасиет те, қуат та жоқ дер едім» (Ғабдуллин М. Шығармашылық және 

эпистолярлық еңбектер. – Көкшетау, 2005. - 49 б.) 

Бұл жолдардан біз М.Ғабдуллиннің талғампаз әдебиетші, сергек сыншы, 

туған әдебиетінің жай-күйіне алаңдайтын шын жанашыры екенін бағамдай 

түсеміз.  

Ғалымның әдебиетті, әдеби үдерісті, көркем шығарма табиғатын, 

қаламгерлік еңбекті терең бағалай алатынын оның С. Бақбергеновке,                       

Ә. Әбішевке, Н. Ғабдуллинге, М.  Иманжановқа, Қ. Мырзалиевке, М. Базарбаевқа 

жазған хаттарынан да байқаймыз. 

1949 жылы «Әдебиет және искусство» журналының № 7 санында жарық 

көрген «Абай» романы» – қазақ әдебетінің зор табысы» деген М.  Ғабдуллиннің 

мақаласы осы жылға елеулі мақалаларлдың бірі болды. Бұл мақаласымен ол 

өзін көрнекті сыншы ретінде танытып, әдебиеттанушылық болмысын ақғартып 

өтеді.  

1949 жылы жазушы Мұхтар Әуезовтың «Абай» романына Сталиндік 

сыйлық беріледі. Осы қаулы жарияланысымен ҚК(б)П Алматы қалалық 

комитеті мен Қазақстан Кеңес жазушылары Одағы бірлесіп «Абай» романына 

арналған әдебиет кешін өткізеді. Осы кеш туралы «Социалистік Қазақстан» 

газетінің 1949 жылғы 29 сәуір күнгі санында «Абай» романына арналған 

әдебиет кеші деген» үлкен бет ұйымдастырылған. Әдебиет кешін Қазақстан 

жазушылар Одағының мүшесі, ақын Ғ.Орманов ашты. Кеште филология 

ғылымының кандидаты М.Ғабдуллин «Абай» романы-қазақ совет әдебиетінің 
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озық шығармасы» деген тақырыпта баяндама жасады. КСРО Совет 

жазушылары Одағының басқармасы атынан жазушы С.П. Бородин, Қ.К. (б) П 

Алматы қалалық комитетінен С. Жүніссбеков сөз сөйледі. («Абай» романына 

арналған әдебиет кеші «Социалистік Қазақстан» 29 апрель, 1949 жыл). 

Қазақ ССР Ғ.А.вице президенті С.Кеңесбаев. Қаз ГУ ректоры Т.Тәжібаев, 

жазушылардан Ә. Әбішев, Қ. Әбдіқадыров, Д. Снегин құттықтау сөз сөйледі. 

Сонымен бірге осы 29 сәуір күнгі «Социалистік Қазақстан» газетінің бетінде    

Ә. Әбішевтің «Ортақ қуаныш», С. Бородиннің «Жақсы кітап-жан азығы» деген 

құттықтау мақалалары жарық көрді. («Социалистік Қазақстан» 29 апрель,     

1949 жыл).  

Романда әділ бағалауда құнды боп саналатын осы жылғы С.  Бородин,      

Ғ. Мұстафин, Т. Нұртазин мақалаларымен бірге М.Ғабдуллиннің аталмыш 

мақаласын да романды бағалаудағы елеулі дүниелердің қатарына жатқызуға 

болады. 

М. Ғабдуллин  «Абай» романын объективті бағалай отырып, оны «Абай» 

шын мәніндегі мәдениеті роман. «Абай» романы тек қазақ әдебиеті емес, 

жалпы совет әдебиетінің табысы» деген зор баға береді. (Ғабдуллин М. «Абай» 

романы Совет әдебиетінің зор табысы». «Әдебиет және искусство»                   

№ 7, 1949 жыл).  

Ғалымдағы осындай абыройлы еңбектері үшін ол филология 

ғылымдарының докторы, профессор, СССР Педогогика ғылымы 

академиясының толық мүшесі, Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері 

атақтарына ие болды.  

Мәлік Ғабдуллиннің фольклористика саласының ғана білкті де білімдар 

маманы болып қалмай, әдеби үдеріс, әдеби сын саласында да байсалды да 

тиянақты ой-пікір, тұжырым, қағидалармен ерекшеленетін салауатты сыншы, 

білгір әдебиетші екенін де танытты.  

Сан қырлы талант иесі Мәлік Ғабдуллиннің ғалымдық болмысы, ғылыми 

өрісі сарқылмай, уақыт озған сайын, күн өткен сайын өзінің өміршендік 

сипатын жоғалтпай жаңғыра, жаңара, жарқырай түсетініне кәміл сенеміз.  

              

 

        

       

Ж.Ж. Қажыбай 

М. Ғабдуллин музейінің ғылыми қызметкері 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ПАТРИОТИЗМ 

 

Қазақстандық патриотизм дәл бүгінгі таңда айрықша маңызға ие болып 

отыр. Тәуелсіз еліміздің ғаламдық өркениет ортасынан өзінің лайықты орнын 

алу үшін де бұл ерекше өлшемнің бірі екені даусыз. Қоғамдағы болып жатқан 

кемшіліктерді жойып, мәдени өмірді жақсарту үшін сапалы білімді, саналы 

тәрбиелі, еліне, жеріне сүйіспеншілігі мол азаматтарды тәрбиелеу басты 

мәселелердің бірі.  
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Сондықтан жас ұрпаққа азаматтық, патриоттық тәрбие беру үлкен де 

абыройлы іс. Отан сүйгіштік рух – қазақ елінің әлемдік өркениетті елдер 

көшіне қосылып, дүниежүзілік қауымдастыққа лайықты орын алуына 

мүмкіндік беретін бірден-бір күш. Ұрпағымызды кеудесінде азаматтық намысы 

бар, білімді, туған елін, ерін сүйетін өнегелі ұрпақ етіп өсіргіңіз келсе, бар 

назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз керек.  

Патриоттық тәрбие – тәрбие негізі деп қарайтын болсақ, онда жастарды 

халықтың мақтанышы Мәлк Ғабдуллиндей батыр атамыздың өмірін үлгі-өнеге 

етіп, отансүйгіштікке тәрбиелеуге болады.  

Патриоттық тәрбиенің мазмұнын Отанын сүю және азаматтығын мақтан 

тұту: өз отанының болашағы үшін, мамандығы үшін қызмет ету, ана тілін жетік 

меңгеріп, сүйе білу, халқының салт-дәстүрін, ерекшеліктерін білу, дінге, тарихи 

мұраларға құрметпен қарау, өз отандастарына, сондай-ақ басқа ұлт өкілдеріне 

адамгершілік көзқарас білдіру қасиеттерінен тұратын болса, осы қасиеттердің 

барлығы да батыр атамыздың бір бойынан табылары анық.  

Қазақ халқы кейінгі тарихи оқиғаларда - өзгерісті кезеңдерде, әсіресе екінші 

дүниежүзілік  соғыста өзін патриотизм мен халықтар достығының жолын 

ұстаушы ретінде көрсетті.  

Бір жылға жоспар құрсаң егін ек, 

          Жүз жылға жоспар құрсаң ағаш ек, 

          Болашаққа жоспар құрсаң баланы тәрбиеле [1-4], - деп жол көрсеткен ата-

бабамыз сол балаға ерлік пен жауынгерлік тәрбие беру мәселесінде  «Еліңді 

сүйсең ерлік істейсің», «Ер жігіт елі үшін туады, елі үшін өледі», «Ел – 

ырыстың орманы, ер – ырыстың қорғаны»,  «Ер намысы –ел намысы» тәрізді 

мақал-мәтелдерді шебер пайдалана білген. 

Жастарға отансүйгіштік, әскери патриоттық тәрбие беруде халықтың 

сүйікті,  мақтаныш тұтатын ұл-қыздарының майдандағы жасаған ерліктерін, 

отанға,  халқына деген сүйіспеншіліктерін үлгі-өнеге ету бүгінгі күнгі өзекті 

мәселелердің бірі. Сондай ұлдарының бірі «сегіз қырлы, бір сырлы» аса 

көрнекті педагог, ғалым, жазушы, қоғам қайраткері, Кеңес Одағының батыры 

Мәлік Ғабдуллинннің өнегелі өмірі. Бүгінгі күні бейбітшілік әкелген 

батырлардың алдында бас имеске қақымыз жоқ. Кешегі сұрапыл соғыста 500-

ден астам қазақстандық жігіттер мен қыздар Кеңес Одағының батыры деген 

жоғары атаққа ие болды. Солардың ішінде көкшелік жас қыран Мәлік 

Ғабдуллин 1943 жылы 30 қаңтарда бірінші болып мәртебелі биік атақты 

иеленген жан. Орыс жазушысы Борис Полевой Мәлік Ғабдуллинге осы атақ 

берілісімен «Елдің ері» атты көлемді очерк жариялап: «Жақында СССР 

Жоғарғы Советінің Президиумы гвардия майоры Мәлікке Советтер Одағының 

Батыры деген атақ берді. Бірақ, генерал келіп оның кеудесіне Алтын Жұлдызды 

қадаудан бұрын-ақ, Мәлік өз дивизиясының ерекше сүйетін геройы, ақындар 

өлең шығарып, жырларына қосып жатқан қазақ халқының батыры еді» [5], - деп 

қазақ жігіті жайлы тебірене жазыпты.  

Мәлік Ғабдуллин Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық 

институтын одан кейін аспирантураны бітіріп, «Қобыланды батыр» атты 

кандидаттық диссертациясын енді аяқтай бергенде соғыс басталып кетеді.  
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Соғысқа политрук болып енген Мәлік Ғабдуллин жауынгерлерді тас-түйін 

жұмылдырып, жеңіске бастау, жау қолы қаншалықты көп болса да жасқанбау, 

тайсалмай соққы беру қолбасшыға байланысты болатынын  жақсы түсінді. 

Сондықтан «Қолбасы білікті болса, сарбаз тозбайды», «Ер жігіт бір күнде мың 

кісілік», «Тайынбаған тауды жығады, тайсалмаған жауды жығады» деген нақыл 

сөздерді Мәлік Ғабдуллин майданда кеңінен қолданған. Небәрі 13 

автоматшыдан тұратын ротамен ол 4-5 есе, кейде одан да басым жау күшіне 

қарсы тұрып, жеңімпаз болып шығуы сол тайсалмаудың нәтижесі болу керек.  

Мәлік Ғабдуллин соғыс өнерінің қыр - сырын толық меңгерумен қатар   

жауынгерлердің ақылшысы, тәрбиешісі болды, оларға тікелей қолқабыс беретін 

жәрдемшісі, түрлі ұлттар мен ұлыстардың ырым-нанымдардың жөн-

жосықтарын жауынгерлердің мінез-құлық ерекшеліктерін ерекше байқайтын,  

жақындасып сөйлесетін, тіл табысып сырласатын серігі де болған. Соғыста 

эпостық жырларды тәрбие құралы ретінде шебер пайдаланды. «Эпостық 

жырларды ұлт жауынгерлерінің ана тілінде оқып бергенде көздері оттай 

жайнайтын. Күндізгі ұрыстарда шаршаған, кешкісін окоп ішінде отырған 

жауынгерлерге батырлар жырынан бір үзінді оқып жібергенінде, оған жырдың 

қатты әсер еткенін, одан біртүрлі күш-қуат алғандай болғанын талай рет 

көргенім бар [2], - деп жазады естелігінде. Және де соғыстың сұрапыл 

жылдарында көрген білгенін, көңілге түйгендерін, ізгі ойларын, пікір, 

кеңестерін хатқа түсіріп отырған. Сондай-ақ іске құнтты, тиянақты, ұқыпты 

Мәлік Ғабдуллин өзіне деп жазылған хаттардың барлығына дер кезінде жауап 

беруге тырысқан. Сондай хаттардың бірі Суворов училищесінің курсанты 

Володя Гвардеевцевтен келген екен.  

«Бұл хатты жазып отырған Гвардеевцев Володя. Бәлкім сіз мені ұмытқан 

да боларсыз. Сондықтан мен барлық тарихымды жазайын» деп басталады хат.  

Оқиға былай болған екен. «Ер барда, ел қор болмас» дегендей, Мәлік 

Ғабдуллин Мәскеу түбіндегі қанды оқиғаларға толы күндердің бірінде 

шешесінен айырылған, әкесі әскерде жүрген қорғансыз, панасыз 4-5 жасар 

Вованы Мәскеудегі балалар үйіне тапсырған, оның фамилиясын «Гвардеевцев» 

деп жаздырған екен. Бір кезде қорғансыз қалған Володя енді ержетіп, өзіне 

қамқорлық жасаған жаны жайсаң, жүрегі таза Мәлік Ғабдуллинді іздеп тауып, 

жүрегінен шыққан алғысын айтып хат жазып отыр. Бұл хатты оқи отырып, 

Мәлік атамыздың жетім балаларға аса мейірімділікпен қарағанын және ерен 

батырлық, ерлік істерімен бірге, кісілік көрсетіп, ірілік танытып, адамгершілік 

мейірімін, ішкі жан сарайының жылуын ешкімнен де аямағанын байқаймыз.  

Мәлік атаның адамзат баласына шынайы көңілден жасаған жақсылығы, 

үлкен адамгершілігі жалғыз бұл ғана емес. Ол кісі соғысты жеңіспен аяқтап, 

елге келгеннен кейін 12 жыл бойы Қазақ педагогикалық институтының  

директоры болып қызмет атқарды. Игі істер мен жақсылықтар осы уақыттың 

еншісінде. Оны көзі тірісінде де, дүниеден өткеннен кейінде айтып, жазып 

кеткендер қаншама. Батырдың немере інісі Жанатай Бекенұлының 

құрастыруымен  шыққан  «Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі» атты 

естеліктер жыйнағынан, музейдің ғылыми қызметкерлерінің зерттеу 
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еңбектерінің нәтижесінде архивтен алынған материалдардан Мәлік Ғабдуллин 

жайлы жазылған қаншама жүрекжарды естеліктерімен танысуға болады.  

Мысалы Тұрсынбек Кәкішевтің «Ескірмейді естелік» атты кітабында 

жазылған жайды оқи отырып, ешкімнің де бей-жай қала алмайтыны сөзсіз. 

Бірде ғалым Тұрсынбек Кәкішев, Мұзафар Әлімбаев, Ұлықбек Есдаулетов 

үшеуі іс-сапармен Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданының Боран 

кеңшарында болады. Ақын Мұзафар Әлімбаев осында келгеннен-ақ Құмаш 

Нұрғалиевті аузынан тастамайды. Құмаштың есімі «СССР Халық мұғалім» 

атағына ие болғандықтан аузынан түспейтін болар деп ойлаған Тұрсынбек 

Кәкішев қателескен екен. Сөйтсе, ол  соғыс ардагері, екі аяғы қара санынан, сол 

қолы білектен жоқ мүгедек екен. Құмаш Нұрғалиұлы қанды соғыстың өмір 

бойы ұмытылмастай ескерткіші іспеттес. Оның жанында Алексей Мересьев, 

Иванов, Картаузовтардың екі аяқтарының бастарынан жоқтығы әшейінгі 

жарақаттай болып көрінеді.  

- Отан үшін отқа түсіп, көрден шықтық, - дейді Құмаш бұл кісілермен 

отырғандағы әңгімесінде.  

- Мен керемет бақытты жанмын. Өздеріңіздей адамдардың ортасында 

біреуден ілгері, біреуден кейін жауынгерлік сапта болудан артық бақыт жоқ 

шығар. Оны басына түскендер ғана анық түсінеді.  

- Жер беті жақсылыққа толы ғой. Оны көркейтіп жүргендердің ішінде 

үлкен жүректі адамдар аз емес. Мен бүгінгі биігіме жетер ме едім, жетпес пе 

едім... егер Мәлік Ғабдуллиннің жәрдемі тимесе...  

- Ия, ол қандай жәрдем?  

- Ұзақ әңгіме ғой.  

- Айтыңыз, естиік,- дейді отырғандар. 

- Соғысқа Құмаш Нұрғалиев сегіз кластық біліммен аттанады. Ауыр 

жараланып, елге оралған соң мұғалім, мектеп директоры бола жүріп, жұбайы 

Ханипа екеуі ҚазПИ-де сырттай оқиды. 1955 жылы мемлекеттік емтихан 

тапсыруға дайындалып жатқанда деканат адамдары: - Сіздің үстіңізден арыз 

бар. Аудандық прокуратурадан қағаз келіп түсті. Мемлекеттік емтиханға баруға 

рұқсат жоқ,-дейді.  

Бұл қалай? Кешегі қызыл қырғын соғыста екі аяқты, бір қолды беріп 

келген оның үстінен енді арыз түскені қалай, ә? Не жазығы бар оның? Сап-сау 

жүрген адам қанаты күйген құстай домаланып, не ұша алмай, не жүре алмай 

жүрсе де зордың күшімен, қос балдақпен қозғалып, өмір үшін жан кешіп 

жүргенде арыз-шағымға ілігіп, прокуратураның қара тізімінен орын аламын 

деген ой оның үш ұйықтаса да ойына келмеген-ді.  Не істеу керек? Сырттай 

оқып, шығындалғаны текке кетпек пе?  Жоқ, кетпейді, кетуге тиіс емес. Жұмыр 

жер бетінде адал ниетті, үлкен жүректі адамдар бар шығар. Соларға барамын, 

мұңымды шағамын, - деп ол зор ниетпен ҚазПИ-дің сол кездегі ректоры Мәлік 

Ғабдуллинге келеді.  

Өзі де сұм соғысты бастан кешкен, онда мұтарланған талай 

жауынгерлерге жәрдем қолын созған Мәкең мән-жайды сұрап біледі де, Құмаш 

Нұрғалиевтің құжаттарын алдырады. Құмаштың көзінше сейфке салдырады. 
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- Сен институтты бітіріп, диплом алғаннан кейін ғана мынау осы сейфтен 

шығады. Тапсыра бер емтиханыңды.  Содан кейін сырттан оқитын бөлімге 

телефон шалып: - Нұрғалиевқа емтихан тапсыруға кедергі  жасамаңдар, - деп 

нұсқау береді. Құжаттары менде, іздеген адамдар болса, маған жіберіңдер,- деп 

нығырлай сөйлейді. Ұнжырғасы түскен Құмаштың көңілі көтеріліп, бейне бір 

дипломды құшақтап, ыстық лебі қойны-қонышын жылытып жібергендей 

болып, шығып бара жатқан жерінен тоқтатып:  

- Әй, қазақ, сенің емтиханыңды тапсыратының айдан анық. Бірақ, осы 

әңгіменің тұқымын бірден неге құртпаймыз. Тоқтай тұршы,- деп телефонға 

жармасады. Ол енді Республика прокуроры Набатовқа бар мән-жайды айтып, 

жергілікті жердегілердің орынсыз байбаламға салып, арыз түсіргендеріне 

тыйым салуды өтінеді. 

- Емтиханға дайындалып жатыр, әлекке салғандарды жазғыру керек, -

дейді.  

Құмаш Нұрғалиев енді Республика прокурорының бөлмесінде телефон 

әңгімесінің куәсі болып отыр. Мән-жайға қаныққанннан кейін Набатов оның 

құжаттарын өз көзімен көрмек болып: - Мәке, Мәлік Ғабдуллинович! Сізге де, 

бұл жігітке де сенемін. Сонда да көрейінші өзім, - дейді жік-жаппар болып. 

- Бірден қайтарамын. Қазір фельдфебельді жіберемін. Жігітіңізді де бірге 

аттандырамын, - дейді. Құжат келгенше Құмашты әңгімеге тартады. 

         - Сонда соғыста жүріп, госпитальда оқыдыңыз ба? 

         - Иә, мен ауыр жарақаттанғандарды емдейтін госпитальға түстім.  

Москваның қақ ортасында. Ол емдеу орталығына ағылшындар қамқорлық 

көрсетеді екен.  Сарғайып жатқанда не бітірмекпіз, ермек іздедік. Орта білімі 

жоқтарды оқытады екен. Әрі емделіп жазылады, әрі білім алады.  Мұғалімнің 

тапсырмасын орындауға жан салған Құмаш Нұрғалиев емделген он азаматтың 

алды болып, емтиханды өте жақсы тапсырады.  Мұғалімдер біздің талабымызға 

риза болып, төсектің жанына келіп, оқытқан соң жаман болсын ба. Менің 

үстімнен арыз жазғандар осы жайды білмеген болар [5]. 

Міне, адамға жақсылық жасаудың үлгісі. Сол әңгімені Құмаш Нұрғалиев 

айрықша ризалық көңілмен айтып, Мәлік Ғабдуллинді ерекше еске алып 

отырады екен.  

Демек, батыр әрі ғалым аға төңірегіне нұр шашып, әділетсіздікке 

ұшырағандарға жәрдем қолын созушылардың алдыңғы легінде жүргені еш 

күмән келтірмейтін жайт. Ол кісінің өмір сүрген жылдарында көмегін 

көрмеген, сезбеген де адам кемде-кем шығар. 

Бұл ойды Ғафу Қайырбеков:  

Болысқыштық бойға біткен көркі еді, 

Басқа қонған бақытты ұстау серті еді. 

Отта туған адамдарды сақтаушы еді, 

Ол өзі де үнсіз жанған өрт еді, -деп білдірген екен.  

Мәлік Ғабдуллиннің жауына аса қатал, ал бейбіт уақытта айналасына 

шуақты нұрын молынан шашып, аса мейірімді болуы- арғы бабасы Қарауыл 

Қанай биден тараған ұлы қасиет. «Бала анадан туады, халыққа қызмет істейді. 

Анадан туған балада екі ана бар, бірі тапқан ана, екіншісі тәрбиелеген ана, бұл 
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соңғысы – халық. Ана тәрбиесі балаға алғашқы адым жолын көрсетеді, халық 

тәрбиесі болашақ өмірдің соқпағына салады. Халық анасынан тәрбие алған 

бала халық тілегін, үмітін ақтауы тиіс» деп өз бағасын айтқан Мәлік 

Ғабдуллиннің шығармалары тәрбиеге толы.  

Қазіргі кезде қиындықтан қашқақтап, қалайда жан қинамаудың жолдарын 

ойлайтын, отан алдындағы борышын өтемей, әскер қатарына бармаудың тәсілін 

қарастыратын жастар аз емес. Осы орайда, қаһарлы жаумен қастаса соғысқан, 

қазақтан туып, халқына қызмет еткен, батырлық ерлігіне халқы сүйсінген, 

Мәлік Ғабдуллиннің майдандас достары туралы шығармалары рухты 

жігерлендіріп, қалам мен қаруын қатар ұстап, окопта отырып, соғысып 

жүргенде жазған естелігі өте құнды. «Менің майдандас достарым» деген еңбегі 

жолдасын жоғары қоюға, досын сатпауға, адал болуға, көпшілдікке баулиды. 

Көпшілік қандай қиын-қыстау болса да ақылмен жол табады, бір-біріне 

көмектессе қиындықтарды жеңеді. Көпшілікке аштық та, шаршап-шалдығу да, 

азап шегу де бөгет бола алмайды, Ұйымшылдығы, бірлігі күшті көпшілік 

мұның бәріне төтеп береді, ешқандай жауға алдырмайды, қайта ерліктеріне 

ерлік қосады. Осы жерде Мәлік Ғабдуллиннің өз жауынгерлеріне «Міне, 

қараңдаршы бір бау шыбық пен бір тал шыбықтың қайсысы мықты?» деген 

қарапайым да құдіретті сауалы еріксіз еске түседі. 

Жау тылында соғысып, қоршауды бұзып шыққан Мәлік бастаған 13 

автоматшыға жол бойы өздері секілді жау қоршауында қалып қойған  

жауынгерлер қосылуға рұқсат сұрайды.  

- Олай болса, әңгіме мынадай біз сіздерді қатарымызға қосып алайық. 

Бірақ, бір жағдайды ескертуге тиістімін.  Біздің міндетіміз: кейінге шегінген 

полкты табу. Бұл оңай міндет емес. Алдымызда қиыншылығы мен 

ауыртпашылығы көп жол тұр.  Осыған шыдасаңдар ғана бізге қосыласыңдар, 

әйтпесе жолдарың болсын.  

     - Оған шыдаймыз... 

     - Жоқ, өз бетімізбен жүре берейік,-деген сөздер де қоршаудан 

шыққандардың арасынан естіле бастады. Бұл жайды байқадым да, бір топ 

шыбықтың басын қосып сыпырғыш жасадым. Оны «өз бетімізбен жүре 

берейік» деген жігітке ұсындым да, «осыны қақ бөле сындыршы» дедім.  Ол 

қанша күш салса да сындыра алмады.  Сонан кейін бір тал шыбықты бере 

қойып едім, оңай-ақ сындыра салды. 

     - Міне, қараңдаршы, бір бау шыбық пен бір тал шыбықтың қайсысы 

мықты? 

     - Әрине, бір бау шыбық мықты.  

      - Ендеше, біз де сондаймыз. Жалғыз адам бір тал шыбық секілді. Жалғыз 

адам жаудың қамалын бұзбақ түгілі, жүрер жолын тауып алуы да  екі талай. Ал, 

көпшілік қандай қиын-қыстау болса да ақылмен жол табады, бір-біріне көмек 

көрсете отырып, қиыншылықтан құтылады [2], - дейді Мәлік Ғабдуллин.  

  Мәлік Ғабдоллаұлы сонау  қырғын соғыста, қан майданда жүріп-ақ 

өзінің адамгершілік, қамқорлық сынды асыл қасиеттерін жанына серік етуден 

біртаймайды. «Сол бір күндерде» әңгімесінде батарея командирі  

Заболотныйдың әр нәрсеге ашу шақырып, жауынгерлерді болмашыға бола 
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зекіп, ұрысып, боқтаған сәттерін көрген Мәлік Ғабдуллин шыдай алмай 

орынсыз жәбір көрген жауынгерлерге ара түседі. Заболотныйды көпшіліктен 

былайырақ  оңаша шығарып алып:  

  - Макар Семенович қазақта «дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп 

айтады» деген мақал бар. Мен сені өзіме жақын дос санаймын. Сондықтан да 

сенің жағымсыз мінездеріңді  бетіңе айтқым келеді.  

    - Ашусыз, ұрсып зекірусіз-ақ қатаң талап қоюға болады ғой. Қатал болу 

деген үнемі ұрсып, сөгу емес. Қаталдық пен қамқорлықты бірдей ұстаған жөн,-

деп орынды ақыл-кеңес береді. 

    Сол сияқты Шашко деген аға сержант бір күні:  

    - Жолдас политрук, - дейді Мәлік ағаға. – Сіз қорқасыз ба?-деп тосыннан 

сұрақ қояды. 

    - Не нәрседен? 

     - Неден болса да, мәселен ертеңгі соғыстан. 

      Оған Мәлік Ғабдолланың берген жауабы мынадай болды. Өмірде 

қорықпайтын адам болмайды ғой. Адамда қуаныш сезімі болса, қорқу сезімі де 

болады. Ондай сезімдер сізде де, менде де бар.  Соғысқа енбей, оның 

қыспағына түспей жатып, қорқу алдын-ала жеңілгенмен бірдей. Қорқу сезімі 

минуттық нәрсе. Бұған тек үрей қосылмасын. Адамды үрей билеп кетсе үрпите 

береді. Мұның аты жеңілу деген сөз.  Үрей күйреуге әкеліп соғады. Тек үрей 

болмасын [2].   

Міне, Мәлік Ғабдуллин қол астындағы жауынгерлерді осылайша 

тәрбиелеп, жігерлерін жаниды, қайраттандырып, намыстарын қайрайды, сөйтіп, 

оларды жеңіске бастап отырады. Сондай-ақ «Мені несіне сүйретіп әкеле 

жатырсыңдар бастарыңа әуре қылып. Осы жерде қалдырып кетіңдер, не атып 

тастаңдар» деген жаралы жауынгердің, оны қостаған кейбір жолдастарының 

сөзін естігенде үзілді-кесілді қарсы шығады. Мұндай пиғылға қатаң тыйым 

салады.  Жаралы жауынгерге қамқорлық білдіріп, тиісті көмек жасайды. 

Сөйтеді де: 

   - Мұндай хал бәріміздің де басымызға келуі мүмкін. Кімнің болса да өмір 

сүргісі келеді. Сондықтан да жаралы жолдастарды тастамай алып жүру -

адамгершілік міндетіміз. Бұл міндетті орындаудан бас тартушылар болса менен 

жақсылық күтпесін. Ондайларға арамызда орын жоқ,-деп қаталдық мінез де 

танытады.  

Сөз соңында айтарым, Мәлік Ғабдуллин өзінің асыл бейнесімен, 

батырлық тұлғасымен, керемет адами қасиеттерімен адамзат тарихында 

ешқашан өшпейтін із қалдырды. Бұл керемет тұлғаның өмірі біздің жадымызда 

мәңгі сақталып, келер ұрпаққа үлгі-өнеге болып қалмақ. 

Қорыта айтқанда, Ілияс Жансүгіров: «Өз елі өз ерлерін ескермесе, Ел тегі 

қайдан алсын кемеңгерді»,-дегендей, келешек жастарға Мәлік Ғабдуллиннің 

өнегелі өмірін үлгі ету арқылы еліміздің ертеңіне сеніммен қарап, 

ардақтыларын құрметтейтін, өз елін шексіз сүйетін ұрпағымыз бар деп үміт 

арта қараймыз.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

МАҚСАТЫМЫЗ - ҰЛТЖАНДЫ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Ұлт көшбасшысының халық арасында қолдау тапқан «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты тұғырнамасын ширек ғасырды артқа тастаған Тәуелсіз 

Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы деп 

бағалауымыз керек [1]. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл 

мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі 

ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада 

сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны 

әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату 

жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Онда Елбасы 

Қазақстан үшін қайта түлеудің айрықша маңызды екі үдерісі – саяси реформа 

мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Бір тұтас Ұлт болу үшін 

болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні 

жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі. 

Қазақ халқында «Туған жерге туын тік» деген мақал бар. Данышпан 

халқымыз ұл-қыздарын отансүйгіштікке ежелден баулыған. Сананы рухани 

жаңғыртуға бәсекеге қабілетті, білімді елдің ғана шамасы жетеді. Сол себептен 

Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, 

бірнеше міндеттерді айқындап берді. Елбасы аталған мақаладан жаңаша бастау 

алатын «Туған елге» ұласатын «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 

ұсынып отыр. Әрбір азаматтың өзінің туған жерінің гүлденуі үшін нақты үлес 

қосуға үндейді [2]. 

Жас буын өкілдері халықтың игі дәстүрінен тәлім алып, елжандылық, 

патриоттық қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін нақ осындай бағдардың 

маңыздылығы зор.  

Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде «Қазақстандық патриотизм» 

ұғымы қолданылып келеді. «Қазақстандық патриотизм» арқылы Отан, туған 

жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер оқу-тәрбие үрдісінде, қоғамдық 

іс-шараларда Отансүйгіштік сезімді дамытуға қалыптастыру жүзеге асырылуда. 
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Ең бастысы – жастардың бойында Отанға, туған еліне деген 

сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру. Жастар тәрбиесіндегі басты ұстаным – 

өзін-өзі басқаруға мүмкіндік беріп, еркіндікті, сөз бостандығын, пікір 

бостандығын сездірту, олардың ұстанымдарымен санасу [3]. 

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен 

өңіріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті мен «Туған жер» 

бағдарламасын қолға алуды ұсынамын»,- дегені жастарды патриоттық рухта 

тәрбиелеу ісінде баға жетпес ұсыныс.  

Көкшетау техникалық институтында оқитын негізгі құрам ер балалардан 

құралатыны жалпы жұртқа белгілі. Бүгінгі ер бала – ертеңгі ел тірегі. Дұрыс 

бағытта берілген тәлім-тәрбие – мықты тұлға қалыптасуының берік іргетасы. 

Осы орайда, біздің институт, жалпы кез келген оқу орны екі бағытта қатар 

жұмыс атқарады: бірі – білім алушыларға кәсіби білім беру, екіншісі – тәрбие 

жұмысы. Әсіресе, ер балалар білім алатын мекемеде отансүйгіштік, Елге 

қалтқысыз қызмет ету сезімдерін ұялату, мемлекетіміздің ұлттық құндылығын 

сақтау, насихаттау, дәріптеу бағытында тәрбие жұмыстары атқарылады. Бұл 

жұмыстар тек институт аясында ғана емес, қала, облыс, республика көлемінде 

де өткізіліп жатыр.  

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы- 

қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына 

ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, лайықты 

жүзеге асыру – баршамыздың міндетіміз. 

Осы міндетті жүзеге асыру мақсатында Институттың негізгі жұмыс 

арнасынан басқа елтану, тарихтану бағытындағы бірқатар маңызды іс шаралар 

жоспарланып, оның жүйелі әрі нәтижелі орындалуын қадағалау қолға алынды. 

Атап айтатын болсақ, 2017 жылы мамыр айында институт оқытушылары мен 

курсанттарынан құралған арнайы топ өкілдері Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданы Сырымбет ауылындағы демократтық, ағартушылық 

мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі ағартушы-ғалым Шоқан Уәлиханов 

атындағы  Сырымбет  тарихи-этнографиялық мұражайына және ақын, әнші, 

композитор Ақан сері ауылындағы Ақан сері ескерткішіне ғылыми-танымдық 

саяхат ұйымдастырылды. Сол жылдың маусым айында курсанттарымыз 

Ақмола облысы мәдениет басқармасының «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және 

пайдалану орталығы» МКМ-сі ұйымдастырған Ақмола облыстық 

археологиялық экспедициясына қатысты. Бұл шараларды ұйымдастырудағы 

басты мақсатымыз–тарих арқылы, тарихи-мәдени ескерткіштерді насихаттау, 

жас ұрпақты рухани-адамгершілік және патриоттық рухта тәрбиелеу, жастарды 

мұражай мәдениетіне тарту, тарихын сүю, еліне деген мақтаныш пен 

отаншылдық сезімін ояту, тарихи кезеңдермен, материалдық-рухани 

құндылықтармен таныстыру.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Алаш арыстары бізге мемлекеттік идеясын ту 

етіп көтеруді табыстап кетті. 1991 жылы құрылған тәуелсіз Қазақстан 

Республикасы сол арыстардың асыл арманының жүзеге асуы», - деген. Алаш 

арыстары мен олардың армандарын жалғастырушылар алдында бүгінгі ұрпақ 

қарыздар. Алаш зиялыларының мақсат-мүддесі, арман-тілегі, ұлттық идеясы  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Қазақ елінің рухын асқақтатып, жаңа қоғамының өскелең ұрпағының рухани 

өсіп-өнуіне, дамуына игі ықпал етіп отырғаны бізге мәлім. Ол идея, мәңгі ұлт 

тарихында қызмет ете береді. Осы орайда, 2017 жылдың  қараша айында 

Институтта Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының 

аясында, ХХ ғасырдың басында құрылған «Алаш» партиясының Қазақстан 

тарихында алатын орны, еліміздің саяси-қоғамдық өмірінде елеулі рөл атқарған 

Алашорда үкіметінің 100 жылдығына орай, «Рухани жаңғыру: сабақтастық пен 

жалғастық» атты тақырыпта  дөңгелек үстел  ұйымдастырылды. Дөңгелек 

үстелдің нәтижесі – бүгінде ұйымдастырылып отырған «Ғалым Мәлік 

Ғабдуллин және жаңа қазақстандық патриотизм» атты I-ші  республикалық 

ғылыми-теориялық конференция.  

Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, 

бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан 

бастау алатын рухани ұстанымды сақтап қалу. Құндылықтарымыз бен озық 

дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғышартына айналдыра білу. Бұл ретте, 

Елбасы «Жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, 

бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз 

керек»,- екенін атап көрсетті. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында, 

отансүйгіштікке және Қазақстан тарихы нысандарына құрметтеуге тәрбиелеу 

мақсатында, 2018 жылы мамыр айында Көкшетау техникалық институтының 

командалық және профессорлық-оқытушы құрамының жетекшілігімен 

курсанттарға Қазақстан Республикасының Қарулы күштер Әскери-тарихи 

мұражайына және Саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының 

«АЛЖИР» мемориалды-мұражай кешеніне экскурсия ұйымдастырылды. 

Тәрбиелеп отырған білім алушыларымыздың осы шаралардан сындарлы ой 

түйетініне сенімім зор.  

«Президент рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде 

екі нәрсенің басын нақты ашып беріп отыр. Оның бірі ұлттық код, ұлттық 

мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың болмайтындығы. Екіншісі, алға 

басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас 

тарту. Мұндағы басты идея болашақ пен өткенді үйлесімді сабақтастыра білу. 

Озығын алып, тозығын тастау».  

Елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық 

бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы болып 

отыр. Қандай шара ұйымдастырсақ та, нені жоспарласақ та тек ұлт болашағы үшін 

жасалып жатқан дүние. Бағытымыз дұрыс, бағдарымыз айқын. 

Қорыта айтқанда, Елбасымыз Н. Назарбаев «Тарихымызды терең зерттеп, 

оның тәжірибиесінен тағылым алу – Қазақстанда патриотизм 

қалыптастырудың, Отанның лайықты азаматтарын тәрбиелеудің басты 

шарттарының бірі» деп айтқандай, тарихи таным мен ұлттық патриотизмге 

тәрбиелеуде осындай шараларды ұйымдастыру жастардың, өскелең ұрпақтың 

патриоттық сезімдерін нығайтатыны сөзсіз. 
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Жетекшісі: Б.Б.Секенова, педагогика пәнінің оқытушысы  

Ж. Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН - ҰРПАҚҚА МӘҢГІ ӨНЕГЕ 

 

Кеңес Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин-қаһармандық іс-

қимылдарымен, терең ғылыми ізденістерімен өзгешеленетін тарихи тұлға. 

Дүниеге шыр етіп келіп жатқан сәбидің бәрі бақыт. Ата-ана, ел мен жер, бұқара 

халықтың тілегі мен тірегі сол. Қуаныштары қойнына симай, кең даланың керім 

де, таза ауасын сіміре жұтып, ұлан-асыр тойдың басталып кететіні де осы сәт. 

Дәл осыдан тоқсан екі жыл бұрын «Арқаның кербез сұлу Көкшетауының 

бәденді Зерендісіндегі Қойсалғанда» «Cүйінші!», деген қуанышты хабар 

қарашаның жаңбырындай селдеген, «сексен көлдің толқынындай» тербелген. 

И.Байзақов айтқандай: «Ер туып, жоқ елді бар қыла алмайды, Ел болмаса, ер 

туғызбай тұра алмайды» дегендей, дүниеге Мәлік атты ат ұстар ұлан келді. 

Дүйім елге бақ болып келген баланың балалық базары, тарқамайтын думанды 

күндері бізге беймәлім. Мәлік Ғабдуллин әліппе бетін ауыл мектебінде ашып, 

ал жетінші сыныпты Көкшетау қаласындағы балалар каммунасында бітіріп 

шығады. Одан кейін Алматыға ат басын бұрып, жұмысшы факультетіне түседі. 

Білімге құштар жан 1931 жылы Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік 

педагогокалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне 

қабылданады. Жоғары оқу орнын ойдағыдай бітіріп шыққан Мәлік Ғабдуллин 

1935 жылы «Пионер газеті» редакторы қызметін атқарады.  

1936-1938 жылдары Кеңес Әскері қатарында отандық борышын өтеп 

келгесін ғылыми жұмысқа ден қояды. Ғылыми жұмысын КСРО Ғылыми 

Академиясының қазақ бөлімшесінде кіші ғылыми қызметкерліктен бастады. 

Ғылым әлемінің қайнар көзіне енді еңтелеп бет бұрған кезінде, 1941 жылы Ұлы 

Отан соғысы басталып, жалын атқан жас Мәлік майдан шебіне аттанады.  

Жағадан алған жау оғына жауырын тосып, ел үшін, жері үшін күресе 

білген Мәлік Ғабдуллинге, 1943 жылғы 30 қаңтарда «Кеңес Одағының Батыры» 

атағы берілді. Батырдың батырлығын баян еткен туындылыр туындай бастады. 

Б. Полевой Правда газетіндегі  «Эпостың тууы» деген мақалысында Мәлік 

Ғабдуллиннің ерлігін айтып тамсанды, ағыл көңіл ақындар жырдан жауһар 

жасады. Мәліктің ерлігің ұрпаққа үлгі-өнеге етті. 

Мәлік Ғабдуллин 1946 жылы Республикалық ғылыми – ағарту 

мекемелерінде еңбек етті. 1946 жылдан 1951 жылға дейін «Тіл және әдебиет» 

институтында директор, 1951-1963 жылдары Қазақ педагогикалық 

институтының ректоры, 1963-1973 жылдары «Әдебиет және фольклор» 

бөлімінің меңгерушісі болды [1]. 
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Мәлік Ғабдуллин «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» монографиялық 

зерттеу еңбегін 1958 жылы жарыққа шығарды. Осы еңбек бірнеше мәрте 

оқырмандар сұранымына ие болып, 1964, 1974 жылы қайтадан басылып 

шықты. Аталмыш кітапта батырлық жырларға, лиро-эпостарға, айтыс, мақал-

мәтелдерге, ертегілер мен жұмбақтарға тағы басқа жанрларға талдау жасады.  

Мәлік Ғабдуллиннің алғашқы шығармалары майдандық газет беттерінде 

жарияланды. «Менің майдандас достарым», «Майдан очерктері», «Сұрапыл 

жылдар» кітаптарына еңген әңгіме очерктерінде Мәлік Ғабдуллин майдан 

өмірін, жауынгер тұлғасын, олардын Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерен 

ерліктерін тілге тиек етті.  

Мәлік Ғабдуллин жас ұрпақтын тәрбиесіне де көп көңіл бөлді. «Ата- 

аналарға тәрбие туралы кеңес» кітабында Ғабдуллин бесік жырынан бастап 

батырлық дастандарға дейінгі халық өлең-жырының тәрбиелік мәнін ашып, 

оны іс жүзінде пайдаланудын тәсілдерін көрсетеді. Сонымен қатар жас ұрпақты 

отаншылдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу, олардың болашаққа деген сенімін 

арттыру, баланы дұрыс сөйлеуге үйрету жөнінде ата-аналарға кеңес береді.  

1972 жылы Мәлік Ғабллиннің әдебиетші Т.Сыздықовпен бірігіп жазған 

«Қазақ халқының батырлық жыры» кітабы Қазақ Ғылым Академиясының 

Ш.Уәлиханов атындағы сыйлығын иемденді.  

Елі бардың ері атаусыз қалған ба?!  

Ерлігін естіген, көзімен көрген қазақтың «от ауыз, орақ тілді» шешендері 

Мәлікке қатысты өлең, жыр, аңыз - әңгімелер тудырған. Дер кезінде 

жинақталмай, хатқа түспегендіктен, бізге тек  

Қасарысқан фашисты, 

Мәлік батыр қоймаған. 

Гранатын сайлаған, 

Көзі оттай жайнаған 

Дәлдеп ұрған соққыдан, 

Талқаны шығып талайдың. 

Құтырған қанға тоймаған,- 

Немесе  

Ашуы қатты ерімнің, 

Жаудан алды дегбірін. 

Атқан оғы мүлт кетпей, 

«Мәліктейін батырым, 

Мақтаны болды елімнің», 

- деген үзінділері ғана жетті. Майдан даласында Мәліктің жүрген шиыр-

шиыр іздері мен есінде сын сағаттағы сұрапыл жылдардың елесі қалып қойды. 

Бір басына жететін атақ пен абырой соғыс кезіндегі жан таласта жинақталса да, 

Кеңес Одағының батыры, КСРО Қорғаныс министрлігі Жоғарғы саяси 

басқармасының үгіт-насихат бөлімінің басшысы Мәлік Ғабдуллин жоғарғы 

шенді шинелді өз ұлтының оқасыз, тым қарапайым көрінетін шекпеніне 

қиналмай өтті [1, 25-33 б.]. 

Қаһарлы күндері қолдаушысы мен қорғаушысындай болған «Қара 

қыпшақ Қобыланды батыр» жырының сандаған нұсқасын қайта қарап жырдың 
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тарихи негіздеріне қатысты құнды пікірлер айтты. Батырдың ізденісіне атағы 

Алматыдан асқан, айтулы абызға айналған Мұқтар Омарханұлы Әуезовтың өзі 

ақ батасын берген. Жырдағы қызыл бастар жөніндегі пікірлерлердің қисынсыз 

еместігін айтып, кезіндегі бұл мәселелердегі кейбір кеткен кем-кетіктерді 

ағынан жарыла ақтарып, жаңаша ізденіспен жазылған Мәлік Ғабдуллинің терең 

тексерулерін қуаттаған.  

Қатерлі жылдарды Мәлік Ғабдуллин И.В. Панфилов бастаған даңқты 

сегіз – гвардия девизиясы құрамында Ұлы Отан соғысынын, басынан аяғына 

дейін шайқасуына тура келді. Майдан даласында өзі оқып көңілге тоқыған 

Алпамыс, Қобыланда, Ер Тарғын, Қамбарлардың қаһармандығын әр кез, әр 

шақта қайталауға болатындығын дәлелдеді. Халқымыздың ұшан теңіз 

байлығына қызыға кірісіп, құныға тексеру ісімен айналысқанда сұрапыл соғыс  

басталды да кетті. Мәлік те майданға аттанды. Соғыс – өлім мен өмір сынағы. 

Жалғанды жалпығынан басып алысқанды айдаһарша арбап жұтпақ болған 

жаумен арыстанша арпалысты. Қанды шайқастың тарихындағы Мәскеу 

іргесіндегі болған оқиғаның алатын орны ерекше.  

Қаһармандықтың асқан үлгісіне айналған осы шайқастың қақ ортасында 

жауға жолбарысша атылып, Қобыланша қасарысқан қаһармандар қатарында 

Мәлік те тұрды. Өзі пір тұтқан аңыз, миф, әп сана, хикаятарға еңді өзі де 

айналып бара жатқандығы батыр сол сәтте білген де жоқ. Ғабдуллин қазақтың 

қаһарман қызы Мәншүк Мәметованың есімі ұлықталып, оған Кеңес Одағының 

Батыры атағын берілуіне көп еңбек сіңірген. Ендеше, Мәлік Ғабдуллиннің 

ерлікке толы ғұмырыкелер ұрпаққа сабақ болары сөзсіз. Серік Негимов Мәлік 

Ғабдуллинді зерттеумен айналысқан. Ол кісі 1985 жылы Менің майдандас 

достарым, 2005 жылы Алтын жұлдыз кітаптарын және қойын дәптеріндегі 

жазбаларын қосқанда,осы уақытқа дейін Мәлік Ғабдуллин туралы 70-80-ге 

жуық мақала жариялаған. Серік Негимов: - Мен ҚазГУ-де оқып жүріп, 

Мәліктің дәрістерін тыңдадым. Алғашқы таныстығымыз 1966 жылы қыркүйек 

айында болатын. Содан кейін Ғылым академиясының М. Әуезов атындағы 

әдебиет және өнер институтында 1972 жылдың басынан ол кісі қайтыс болғанға 

дейін бірге қызмет жасадым. Ол кісінің Мәлік Ғабдуллин тұлғасына деген 

қызығушылығы орта мектепте жүргенде пайда болған. 1956-1966 жылдары орта 

мектептерде оқығанда сол кездегі Әліппеде мынадай сөз бар еді. 

Менің атым Әліппе, 

Мені анаңдай дәріпте. 

Мені оқып ержеткен  

Бауыржан да, Мәлікте,-деген сөз біздің жүрегімізде қатты ұялаған еді. Ол 

заманда біздің республикамыздағы оқушылар болсын, студент жастар болсын, 

барлығы да сол Бауыржан мен Мәліктей болсам деп еліктеген еді. Бәрі де 

батырлар жырын оқыды, бәрі де Алпамыс, Қобыланды, Ер Тарғын сияқты 

батыр болғысы келді. Міне, Серік Негимовтың бағына орай, ол кісінің дәрісін 

тыңдау бақытына ие болды. Көп сұхбаттасты, көп пікірлесті. Оның барлығы ол 

кісі жайында кітап жазуына себеп болды. Ол кісі Мәлік Ғабдуллиннің 100 

жылдығына орай өз қаражатына жалпы көлемі 22 баспатабақ болатын кітап 

шығарды. Бүгінгі зерттеушілер Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасы бар 
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десе, соның алғаш ең басты нұсқаларын анықтап,жырға тарихи тұрғыдан 

көлемді зерттеу жүргізген Мәлік Ғабдуллин екендігін ерекшелеу қиын емес. 

Бұған басты дәлел ретінде негізгі қызылбастарға қатысты екендігін айтып, 

ондағы Қазан есіміне байланысты тарихи мағлұматтар беруінен тануға әбден 

болады. Ең бастысы жыр мәтінінде болып отыр. Жырдың қай нұсқасын алып 

қарасақта, онда мына шумақтар ұшырасып отырады: 

Қызылбасты елінен, 

Қазан деген ер шықты, 

Жөн білмеген шер шықты, 

Ноғайлының көп елін 

Олжалап шауып жаншыпты, - 

деп жырланады. Қобыланды жырының кей нұсқасында басқыншы жау қалмақ 

делінсе де,негізгі күш көрсетуші Қазан болып отыратындығын аңғарамыз. 

Эпостанушы Мәлік Ғабдуллин бұл жырда бірнеше дәуір мен оқиғалар елесі бар 

деуінің себебі де қисынды айтылғаны анық. Жыр турасындағы бұндай 

талдаулардан кейін, студент жастар еріксіз жырды оқуға ұмтылады, жыр 

оқиғасының қызықты екендігі құмартады «Айман-Шолпан» жырына 

байланысты талдауларында да Мәлік Ғабдуллин өзінің ұстанған бағыты 

тарихилық бағытты ұстап,жыр оқиғасына байланысты дәлел мен деректерді 

молынан пайдаланғандығының куәсі боламыз. Халқымыздың салт-дәстүрін, 

бабалар аманаты мен өткен тарихын көл-көсір эпостық мұраларымыздан 

іздеп,оның қадау-қадау тұстарын түсіндірудегі Мәлік Ғабдуллин өнегесі 

бүгінде рухымызды асқақтатып,жас ұрпаққа «тарихыңды танып ал» деп 

тұрғандай болады. Ақырында аңсаған Қыз Жібектің сипатына жыр мәтінімен 

шумақтарды үзінді ретінде келтіреді: 

Қыз Жібектің ақтығы  

Наурыздың ақша қарындай, 

Ақ бетінің қызылы  

Ақ тауықтың қанындай, 

Екі беттің ажары  

Жазғы түскен сағымдай, 

Айбалтаның сабындай...[2] 

Мәлік Ғабдуллин Қыз Жібек жырын зерттеуге қатысты қолданған. 

Жырды зерттеушілердің бағалауларына үңіле отырып,төмендегідей 

қорытындыға келеді: Жырдың шығуы,ондағы суреттелетін оқиғалардың болған 

кезі жайында Сәкен, Мұхтар, Сәбит пікірлері бір-бірінен алшақ кетпейді және 

дұрысқа үйлесетін сияқты. Батырлық жырларға байланысты зерттеулеріндегі 

ғалымның ұстанған бағыт-бағдары лиро - эпос жырларын тексерулерде көзге 

бірден түседі. Көбінесе Мәлік Ғабдуллин эпостық жырлардың қазақ халқы 

арасындағы жырланып келе жатқан нұсқаларын салыстырып, эпикалық 

шығармадағы тарихи мәселелерге мән беріп, оның тарихқа қарым-қатынасын 

ашуға талпынады. Мәселен ғалым әйгілі «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры 

туралы былай дейді: «Қозы Көрпеш –Баян» сұлу жырының он алты нұсқасы 

бар дедік. Оларды зерттеген ғалымдардың бас кезінде-ақ жинала бастаған. Бұл 

ретте игілікті жұмыстар жүргізген орыс ғалымдары болған деп,одан әрі 
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жырдың көрсетуі де кездейсоқ емес. Тарихтың айтуынша, «қалмақ 

басқыншылары сол ғасырда қазақ елдеріне көбірек шабуыл жасаған», дегенді 

айтып жырдағы кісі есімдеріне қатысты теріс пайымдаулар жасаған тарихшы 

М. Ақынжановты сынға алады. Иә, оның өшпес өнегесінің өміршеңдігі осында 

екендігі даусыз ақиқат. 

Эпостану алдымен теориялық дайындықты, көлемді эпикаға дейінгі 

жанрлардың бүге-шүгесіне дейін білуді қажет етеді. Керек болса, ұлттық 

этностың қалыптасуы мен даму заңдылықтарына жүгінеді. Бұл тұрғыдан 

алғанда Мәлік Ғабдуллиннің қабілеті ісінен танылған. Рухани құндылықтарды 

саралай жүріп, практикалық жағынан Ұлы Отан соғысының қаһармандары   

И.В. Панфилов, В. Клочков, Б. Момышұлы, Т. Тоқтаров, Р. Елебаев тағы 

басқалардың тұлғасын ауыз әдебиетінен алған әсермен қарасөз арқылы сомдай 

білді «Сұрапыл жылдар», «Менің майдандас достарым» солай туды. Ұлттың 

рухани байлығы  мен аралығын айқара ашып беру қашан да фольклортанушы 

этнограф, тарихшы, әдебиет пен тіл, өнертанушы мамандар арқалаған жүк. 

Елдің алғысын алса да, отарлаушы немесе бодандаушылардың алдымен қамыт 

кигізіп, қарғы бау тағатыны солар екендігін тарих сабағы талай рет дәлелдеген. 

Мәлікке қан майдандағы ерліктен гөрі, ғылымдағы ерлік қымбат болғандығы 

анық. Өйткені, О. Бальзак айтқандай: «Aзаматтық  ерлік пен жауынгерлік 

қағида тұтқан». Оны қаншама ғалымдар атсалысып, бірлесе бітіретін Қазақ 

халқының ауыз әдебиетіне арналған еңбекті бір өзі жазып, күні бүгінге дейін 

ЖОО-ға арналған оқу құралдарын қалдыруының өзі ерлік пен елдіктің ерен 

ескертішіндей көрінеді [2, 80-85 б.]. 

«Атақ адамды өзі іздеп жүреді»  дейтін қарапайым қағида бар. Ол үшін 

адамдық пен пендешіліктің арасын айыра білсе,ақиқаттың ауылы алыстамайды. 

Майдангер Мәлік Ғабдуллинде ордендер мен медальдар толы болса,оның бәрі 

ерен ерліктің үлгісі екендігі даусыз. Мәлік Ғабдуллиннің балалық шағы туралы 

ол кісінің қызы: - Әкем Қойсалған деген шағын ауылда туған. Ауылда бір ғана 

көше, бір құдық және сол көшені бойлаған бірнеше үй болатын. Есесіне, біздің 

ауыл қайың тоғайы бар, айнала шағын төбелер қоршаған көркем жерде 

орналасқан еді. Мәліктің әкесі-менің атам арабша хат танитын сауатты кісі 

болыпты, қайдан білім алғанын білмеймін, бәлкім, медресседен шығар, әйтеуір 

онысын жария ете бермейтін, өйткені ол уақытта дінге тыйым салынған еді ғой. 

Атамның менің әкеме үйреткен жазу-сызуы соғыс кезінде зор пайдасын 

тигізіпті,олар арабша хат жазысып тұрған екен. Ол қатты заман, барлық хаттар 

тексерістен өтетін ал арабша жазуды ешкім білмеген. Ал әкем мен атам 

осылайша амандық сұрасып тұрған екен. Үйімізде арабша жазылған Құран 

болатын еді, ал біз кішкентайлар ондайда атама сығалап қарап тұратынбыз. 

Атам ұлы десе шығарда жаны бөлек болыпты. Атам да ауыр тағдырды басынан 

кешкен жан еді. Әкем пионер болып жүргенінде Көкшетаудағы бір жиынға бір 

топ жазушы келіпті. Сәті түсіп жазушылар делегациясы дәл әкем оқитын 

мектепке соққан екен. Сонда әкем бір жазушының жанына келіп: Менің атым 

Мәлік осы мектепте оқимын, бірақ Алматыда білім алуды армандаймын, маған 

көмектесіңңзші, - деп өтініш білдіріпті. Әкем өтініш білдірген сол жазушы – 

Сәбит Мұқанов екен. Сонда Сәбит Мұқанов мейірімі түсіп баланы өз 



46 

қамқорлығына алған еді. Баланың сүйкімділігі баурап алған жазушы оны 

Алматыға өзімен бірге алып кетуді ұйғарады. Әкем жазушының үйінде 

тұрыпты, Сәбит Мұқанов оны жұмысшылыр факультетінде орналастырған, оны 

әкем үздік аяқтаған соң Қазақ педагогикалық институтының филология 

факультетіне тапсырды. Оқуға түскені де қызық болған. Барлық емтиханды 

ойдағыдай тапсырып, окуға қабылданғанымен, жатақханада орын болмайды. 

Үмітін үзбеген әкем бөлмелерді қанша аралап шыққанымен, орын табыла 

қоймайды. Соңғы бөлмеге кірсе төрт кереуеттің төртеуіде бос емес екен, сонда 

әкем: «Оқуға түсуін түсім, бірақ орын жоқ не істерімді білмей тұрмын 

көмектесіңдерші жігіттер деп», деп өтініш білдіреді. Сонда жанына жақындаған 

бір жігіт. «Қане, бір нәрсе жазып көрші?  О, жазуың әдемі екен. Мен өлең 

жазамын, бірақ жазуым айдақ – сайдақ. Одан да мен саған оқып тұрайын, ал сен 

қайта жазып отыр, сол еңбегің үшін кереуетімді бөлісуге дайынмын» - деп 

ұсыныс айтады. Осылайша бір кереуетті өзі сияқты бір студентпен бөлісіп 

жүріп алғашқы семестірді де аяқтайды. Кейін барлық сынақты үздік тапсырып, 

өз бөлмесіне қол жеткізіпті. Осылайша оқуын жақсы аяқтап көп жетістікке 

жетеді. Біздің ойымызша, Мәлік Ғабдуллин алған бетінен қайтпайтын, істеген 

жұмысын аяғына дейін жеткізетін, қамқор, қолынан келгенше көмегін 

аямайтын, көреген, өмірге құштар, денсаулығына ешқашан шағымданбаған, 

айырықша тұлға [3]. 

Қорыта келгенде, қоғам және ғылым қайраткері, жазушы, «Кеңес 

Одағының Батыры» Мәлік Ғабдуллин 1973 жылы 2 қаңтарда Алматы 

қаласында қайтыс болды.  Қазіргі таңда ол кісіні барлық қазақ халқы, жастары  

үлгі тұтады. Болашақ ұрпаққа қалдырып кеткен ізгі мұралары өте көп. Ендігі 

біздің міндетіміз Мәлік Ғабдуллиннің қалдырып кеткен ізгі мұраларын 

ешқашан ұмытпай одан әрі жалғастыруымыз қажет. Біз үшін Мәлік Ғабдуллин 

– қайталанбас тұлға.   

Сондықтан мектептерде, колледждерде «Мәлік оқулары» атты іс-шаралар 

немесе қосымша факультативті сабақтар жүргізілуі тиіс деп ойлаймыз және 

ұсынамыз.  
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А.К. Амиржанов, КММ тарих пәні мұғалімі 

М. Ғабдуллин атындағы жалпы білім беретін орта мектеп 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН ЕРЛІКТЕРІ – ЕЛІНІҢ РУХАНИ ҚУАТЫ 

 

Аспирантурада оқып жүргенінде соғыс басталып кетіп, 1941 жылдың 

шілдесінде Алматыда 316-дивизия құрылып, Мәлік Ғабдуллин соның № 1075 

полкына рота политругы болып тағайындалады. Осынау қаҺарлы күндерде 

Мәлік Ғабдуллин де соғыс тағдырын шешетін майдан операцияларына тікелей 

басшылық жасаған. Сондай бір ауыр тапсырма 1941 ж. қазан айында немістерді 

Москваға өткізбеу еді. Сол жолы взвод автоматшылары көрші ротамен бірге 

жаудың шабуылын тойтару барысында қырқыса соғыса отырып, қаптаған 

фашистердің қоршауында қалады. Мәліктің алғыр ақылы, жауынгерлердің 

ынтымақ-бірлігі арқасында олар бұл тығырықтан шыға білді. Орман ішінде 

қоршаудан шыққан солдат топтарымен бірігіп, фашистердің мол қару-жарағын, 

яғни, 12 станокты пулемет, 20 қол пулеметін қолға түсіреді. Әрі 27 фашист 

тұтқыны бар, 16 жаралы жауынгерлерін кезектесе көтере жүріп, әупіріммен өз 

дивизиясына қосылады.  

Мәліктің жаужүрек батырлығы жөнінде очерк жазған Борис Полевой 

темір өзек жауынгерлерді көзімен көріп, таңғажайып ерліктеріне сүйсіне 

елжіреген дивизия командирі генерал-майор И.В. Панфиловтың толғанысын 

былайша суреттейді:  

«...Өзінің көргісі келді. Сұңғақ бойлы, талдырмаш жасты Панфилов ұзақ 

айналдырып қарады. Шынын айтқанда Мәліктің денесіне соғыстың әскери 

киімі әлі де қона қоймаған кезі еді.  

 – Мә, саған ғылым адамы! Жарайсың! Жаман солдат болмапсың, – деді 

ол Мәлікке жарықшақты даусымен. Сөйтті де Мәлікті өзіне қарай тартып алып, 

кәдуілгі орыс халқының әдетінше, бетінен үш рет сүйді. Бұлардың қасында 

жақын тұрған адамдар, көп езу тартпайтын, салқын жүзді атақты генералдың 

сыр бермейтін жүзінде әкелік қуаныштың лап бергенін байқап қалысты»  

Генералдың бұл сүюінде үлкен мағына жатыр еді. Соғысқа енді ғана 

енген қазақ жігітінің ақылына, тапқырлығына, нағыз қысылтаяң кездегі терең 

оймен шешетін шешімділігіне деген сүйініш еді ол. Қолына ұстаған қаламын 

автоматқа ауыстырған жігіт сұрапыл күндерде осылайша өзін-өзі көрсетсе, 

қалай таңданбассың оған. Етігімен су кешіп, қанды көбік жалатқан қатыгез 

күндер өз батырын осылай тудырды. Батыр Мәлік «өзіне қанша қатал болса, 

қарауындағы адамдарды да сонша жинақы, әрі әмірді бұлжытпай орындайтын 

халде» ұстады. Ол әр кез жауынгерлерге ақылшы жанашыр бола білді.  

1941 жылдың қазан айының 18-21 күндері Осташево қаласы үшін шайқас. 

Бұл қаланы басып алу үшін немістер Руза өзенін кешіп өтуге әрекет етуде.  

Бірақ, фашистердің алдын-ала дайындалып, тұтқиылдан жасаған 

шабуылы алғашқы кезде тым басым еді. Олар келесі күні Осташево қаласын 

қорғағандарды ұшақтарымен, ауыр артеллерия мен минометтерінен, 

танкілерінен атқылай отырып, кеңес жауынгерлерін едәуір шегіндіріп тастаған 

еді. Мәлік ағаның 40 адамнан тұратын взводы да қоршауда қалады. Бұл 
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қоршаудан тек командирдің айла-ақылымен, соғыс өнеріне төселген білімімен, 

кездескен қиыншылықтарды жеңудегі тапқырлығымен шығуға болатын еді. 

Осы қасиеттердің қай-қайсысы болмасын Мәлік аға бойынан табылғанына 

бүгінгі тарих куә.  

– Мысалға ағаш арасында кездескен әрбір топ, тіпті, жеке адам оған 

бірден қосыла қоймайды. Ол үшін оған сөзің өтіп, ақылың жетуі керек. Ол 

алғашқы кездескен топқа алдымен бір тал шыбықты сындыруды сұрайды. 

Топтан суырылып шыққан бір жауынгер ол шыбықты оп-оңай сындыра салады. 

Одан кейін бір бау шыбықты ұсынады. Оны олай әлектеніп, былай әлектеніп, 

ешкім де сындыра алмайды. Міне, біз де осындай бір бау шыбықтаймыз. Көп 

болып, ақылдасып отырып, жол табамыз, – дейді Мәлік аға. Сөйтіп ол ротадан 

тірі қалған 24 адамға орман ішінде босып жүрген 119 жауынгерді қосып 

дивизияға оралады.  

Елсіз орман іші. Қыс болса түскен, киерге киім, ішерге ас жоқ жерде 

оның үстіне жан-жағың қаптаған жау болса, неше күн неше түн ашқұрсақ жүру, 

жаралы, жарымжан адамға талғажау етіп, өзек жалғар бірдеңе тауып беру де 

оңай іс емес. Сөйтіп жүріп, мұздай құрсанған жаумен арпалысу, оларды түп 

орнымен жойып жіберу де қиынның қиыны екені белгілі. Ол отрядты саз 

батпақ, милы жермен, жүрсе жүріс өтпейтін жермен бастап отырып, өзі де аш, 

өзекті жалғауға бір тілім нан табылса, оны өзі жемей, алдымен жаралы 

жолдастарына ұсынады. Мұның өзі көпшілікті таңдандырмай қоймайды [1]. 

Мәселен, орман ішінен шыққанда екі-үш шақырым жерде бір село 

көрінеді. Сол селоны барып, не бар, не жоғын анықтау үшін Коваленко мен 

Сахновты жұмсайды.  

– Осы саяси жетекшінің сөзіне еріп, аштан қаттық-ау өзі. Өз бетімізбен 

жүре берсек, бірдеңе тауып жер едік, - деген сөздер о жерден де, бұл жерден де 

күңкілдеп естіле береді. Соны саяси жетекші естісін дегендей әдейі қаттырақ 

айтатындар да бар.  

Мәлік аға сол жігіттердің қасына келіп:  

– Жігіттер айтқан сөздеріңді мен естіп отырмын. Біз осы майданға қара 

басымыздың қамы үшін, қарнымызды қампайту үшін келген жоқпыз, жаумен 

соғысуға келдік. Соғыс ауыртпалықсыз, қиыншылықсыз, шығынсыз 

болмайтынын білесіңдер. Бірде аш, бірде жалаңаш болатынымыз белгілі. 

Мұның бәріне шыдау қажет. Халық бізден шыдамдылықты талап етеді, –  деп 

әрі ақыл айтып, әрі жауынгерлерді шыдамдылыққа шақырады.  

Үш сағаттан кейін Коваленко мен Сахнов келіп, екі құмыра сүт пен нан 

әкеліп, Мәлікке ұсынады.  

– Әкелгендеріңе рахмет, –  деп Мәлік аға сүт пен нанды жаралыларға 

береді. Оған басқалар да риза болып қалады. Міне шыдамдылық, міне 

төзімділік, міне басқаға деген қайырымдылық пен қамқорлық.  

Сол жерде 150 адамнан отыз жауынгерді таңдап алып, оны үш топқа 

бөледі. Селодағы немістердің қару-жарақ, азық-түлік қоймаларына күтпеген 

жерден шабуыл жасап тартып алады. Мәлік ағаның арқасында 150-ге жуық 

жауынгер, село халқы азық-түлікпен қамтамасыз етіледі.  
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1941 жылдың қарашасы. Жан алып, жан беріскен Дубосеково шайқасы. 

Екі жақ та табан тіресіп соғысып жатыр. Мәлік Ғабдуллин жаңадан құрылған 

автоматчиктер ротасының политругі әрі командирі болып тағайындалады. Ол 

316-дивизияның екінші батальонының саяси жетекшісі, өзінің әріптесі Василий 

Клочковқа барып жолықты.  

– Менің ротама тағы бір үлкен жауапты міндет жүктеліп отыр. Мына 

Дубосеково разъезін қорғау, осы арадан жауды өткізбеу міндетін алдық, – деді 

Клочков.  

Өзіне тапсырылған міндетке асқан жауапкершілікпен қараған, батырлық 

мінезге бай орыс жігіті Мәлікке сұраулы пішінмен қарап:  

– Осы біз неліктен шегіне береміз, шегіне-шегіне халықтан да елден де 

ұятты болды-ау, өзі, – дейді.  

– Вася, бұл сұрауың жалғыз бізді емес барша жауынгерлерді ойлантады, 

ғой деп ойлаймын. Жауға жаудай тиіссек, табан тіресіп соғыссақ, мұндай күйге 

түспеген болар едік. Біз табан тіресе соғыса алмай жүрміз. Бұл ойымды 

жігіттерге айттым. Бұдан әрі шегінер жайымыз жоқ. Не өлеміз, не жеңеміз. 

Міне біздің ой осы, –  дейді Мәлік аға.  

– Дұрыс айтасың. Жеңіліп қорқақтағаннан да, өлген артық. Серт осы, –   

деп екі саяси жетекші майдан төрінде серттеседі.  

Саяси жетекшілер айтқандарында тұрысты.  

«Полк командирі полковник Капровқа,  

Полктің комиссары Мұхамедияровқа,  

Мәлімдеу  

1941 ж. кеше ноябірдің он алтысы күні Ширяево селосының тұсында 

қатты соғыс болды. Жау бес танкы және бір батольонға жуық әскерімен 

шабуыл жасады. Фашистердің бұл шабуылын тойтаруға бірінші ротамен бірге 

политрук Ғабдуллин бастаған 13 автоматшы қатысты. Автоматчиктер асқан 

ерлік жасады. Олар немістің екі танкісін жойды, жүз елудей адамын қырды.  

Бірінші ротаның командирі кіші лейтенант Анкин.  

Полктың комсомол бюросының секретары политрук Жетпісбаев.  

17 ноябрь, 1941 жыл»  

1942 жылы Новгород облысына қарасты Холм қаласының маңында 

болған ұрыста Мәлік басқарған сарбаздар фашистердің тісіне дейін қаруланған 

әскеріне тойтара соққы береді. Кескілескен ұрыстың нәтижесінде жаудың екі 

танкісін гранатамен жарып, жаудың 12 солдатын тұтқынға алады. Ұрыс кезінде 

Мәлік Ғабдуллин жарақат алады. Алған жарақатына қарамастан, жауға қарсы 

оқ боратады.  

Осы ерліктері үшін М.Ғабдуллин 1942 жылы ақпанда Кеңес Одағының 

Батыры атағына ұсынылады. Әзілхан Нұршайқовтың «Ақиқат пен аңыз» роман 

–диалогында бұл күнді былай еске алады:  

«23 февраль күні күндіз, түс кезінде, қалың ағаш ішіндегі алаңға әрбір 

батальоннан топ-топ жауынгерлер келе бастады. Бұлар өткен шабуылдарда 

ерекше ерліктер жасағаны үшін үкімет наградаларына ұсынылған командирлер 

мен жауынгерлер еді [2]. 
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Бүгін – Совет Армиясының 24 жасқа толған ұлы мейрамы күні оларға 

ордендер мен медальдар тапсырылмақ. Орман ішіндегі алаңға сол үшін 

жиналып жатырмыз.  

Бұл кезде Капров, Мұхамедияров, Момышұлы тағы басқа командирлер 

келді. Полковник Капров бізді Совет Армиясының күнімен құттықтады. 

Командваниенің тапсырмасын ойдағыдай орындағаны үшін осы жиналған 

жігіттердің тегіс наградталғанын айтып, оларға ордендер мен медальдар 

тапсырды.  

Рамазан Елебаев, Александр Соловьев, Балтабек Жетпісбаев, Павел 

Гундилович, автоматшылардан Жұмажан Батталов, Іңкәрбала Иманбеков 

т.т.Қызыл Ту орденін алды. Автоматшы Төлеген Тоқтаров пен автоматшылар 

ротасының политругі Мәлік Ғабдуллиннің Совет Одағының Батыры атағына 

ұсынылғаны жарияланды.  

Неге қуанбайын! Қуанышыма шек болған жоқ, әрине. Енді тезірек Указ 

шықса екен деп алабұрттым. Алғашында Указ шыққанша мұны ешкімге 

айтпайын, елдегі ағайын, достар газеттен оқып, бірақ білсін деп те ойладым.  

Бірақ айтпауға дәтім шыдамады, ішіме сыймады. Біраз күн тастай қатып, 

шыдап жүрдім де, ақыры алғашқы хатты Алматыға жолдадым. Сол күні күндіз 

ротаның саяси жетекшісінен жоғарылап, батальон комиссары болып 

тағайындалған едім.  

Бір жағынан бұл да бір қосалқы қуаныш боп, жанымды түрткілесе керек.  

Ақыры не керек, түнде жертөленің ортасына жағылған оттың басында 

отырып, жүрек жарған жаңалығын былай деп ақылшы ағасы, асыл ұстазы 

заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовке хат жолдайды:  

«Қымбатты Мұха!».  

13 қарашада жазған хатыңызды алдым. Аманшылығыңызға 

қуаныштымын. Мен де аман-саумын. Талай тас қамалды талқандап бұзып, 

жауды қуып барамыз. Сақылдаған аязда, сартылдаған соғыс сахнасында қолдан 

келген күшті жұмсап жатырмыз. Мен наградқа Қызыл Жұлдыз орденін алдым. 

Жақында бір тамаша операция жасап, немістің «Қу бас» деп аталатын 

дивизиясының штабын талқандап шықтық. Осы операцияда тамаша ерлер 

шықты. Біздің полктан үш адамды Совет Одағының Батыры атағына ұсынды:   

1) политрук Клочков, ол 28 батырдың қолбасшысы еді. 2) Тоқтаров Төлеген 

деген қызыләскер, Риддер қорғасын заводынан келген жас, 21-дегі жұмысшы. 

3) Мен. Таяу күнде Указ болып қалар.  

Дивизия көлемінде абыройым жақсы, бәрі құрметтейді. Әсіресе Совет 

Одағының Батырына ұсынылған соң комдивтің өзі қолымды алып амандасады.  

Қазір ротаның политругі емеспін, батальон комиссарымын. Жұмыс көп, 

осы кезде қызу майдандамыз, Бұл хатты оттың сәулесінде түн түскен кезде 

Сіздің хатқа жауапты тездету ретінде асығыс жаздым.  

Тағы да хат жазармын. Хош, сау болыңыз. Еңбек творчество майданында 

жақсы-жақсы шығармалар жазуыңызға тілектеспін.  

                                                                                    Ініңіз Мәлік.  
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КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 1943 жылдың 30 

қаңтарында Мәлікке "Кеңес Одағының Батыры" атағы берілді. Бұл атақпен 

қоса, Ленин ордені және «Золотая Звезда» медалі де берілді.  

1943 жылы Мәлік Ғабдуллин Кеңес Одағының батыры атағын алғанда 

халқымыздың біртуар перзенті Бауыржан Момышұлы:  

Ел күйзелген кезінде, Ел намысын құрметтеп,  

Ерлік еткен бауырым. Ер намысын ардақтап.  

Жау жағадан алғанда, Батырлық еткен бауырым. 

Құтты болсын айтайын,  

         Шын жүректен Мәлігім! деп қуанып еміренген.  

Мәлік Ғабдулиннің ерлігі туралы алғашқы хабар «Правда» газетінде 1943 

жылы 2 ақпанда жарияланады. Бұл белгілі публицист жазушы Борис 

Полевойдың «Эпостың тууы» атты көлемді очеркінде көрінеді.  

Мәлік Ғабдуллиннің Кеңес Одағының Батыры атағына ие болғандағы 

айтқан сөзі: «Батыр атағына ие болған мен емеспін, ол қазақ халқына берілген 

атақ. Неге десеңіз, менің аты- жөнімді біліп жатқан адам аз, ал қазақ деген 

халық барын білетіндер көп. Егер майданда біреу ерлік жасай қалса, онысы 

көпке тарай бастаса, жұрттың ең алдымен сұрап білгісі келетіні – сол 

жауынгердің ұлты кім екен? – деген болады». Майданда жүрген қазақ жігіттері 

жаумен жақсылап соғысып, ерлік жасаса, ол тек өз қарабасының ғана емес, 

халқының атын шығарады ғой... «Мен еш уақытта да ерлік жасау туралы, Батыр 

атағын алу туралы ойлаған емеспін, менің барлық ой - арманым Отан 

алдындағы өзімнің парызымды қалай адал атқару керек дегенге тірелетін»  

Мәлік ағамыз 1943 жылдан бастап, 1944 жылдың қарашасына дейін 

Калинин майданы, содан соң 1-Прибалтика майданында саяси басқармасының, 

орыс емес ұлттар жауынгерлері арасындағы жұмыс жөніндегі тобының 

жетекшісі, 1944 жылдың қарашасынан 1946 жылдың 28 наурызына дейін КСРО 

Қорғаныс Министірлігі Бас Саяси Басқармасы үгіт-насихат бөлімінің басшысы 

қызметін өзіне тән аса жауапкершілікпен атқарады.  

Б. Полевойдың «Правда» газетінің 1943 жылғы 25 сәуірдегі санында 

жарияланған «Елдің ері» атты очеркіндегі «Мәлік батыр, әрі күшті, әрі ержүрек.  

Қыр түлкісіндей айлакер, ақбөкендей саққұлақ, жау дүрсілін қырымынан 

біледі. Ақ тұйғындай қырағы, бұққан жауды қиядан көреді. Темірдей қатты 

білектері неміс төбеттерін қырудан қалжыраған емес. Қанша қырса сонша 

күшейе береді. Үрейі ұшқан немістер Мәлікті көрген жерде-ақ зыта бастайды» 

–  деп жазған.  

Қызыл Армияның саяси басқармасы 1943 жылы қазақ тілінде Мәлік 

Ғабдуллинге арналған қызыл әскерлік листовка шығарады. Онда: «Сендер де 

Мәлік сияқты ержүрек, батыр болыңдар, сендер де Мәліктей тайсалмай, 

қорықпай неміс басқыншыларын қирата біліңдер» –  деп оларды ерлікке 

шақырады.  

Аты аңызға айналған әйгілі батыр, даңқты қолбасшы Бауыржан 

Момышұлы: «Ең алдымен, Мәлік ел алдындағы азаматтық борышын тереңнен 

тебірене ұғынатын азамат. Ар үшін арпалыс кезінде ажалмен бетпе-бет келіп, 

ол нағыз әскери тәлім алды. Шын мәніндегі қоян-қолтық шайқастың офицері 
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атанып, абыройы көтерілді. Ол тек шығармашылық ойлаудан туатын жай. 

Соны күн нұрындай бойына сіңірген ол педагог болды, көз жұмғанда оның осы 

асқақ тұғырдан, жас ұрпақты тәрбиелеу тұғырынан түскенін көргеміз жоқ.  

Табиғи сезімталдығы, терең түйсігі, қаламгерлік қырынан молынан 

ашылуына мүмкіндік туғызғанын айтудың өзі бір ғанибет..»  

Ұлы Отан соғысының ардагері, Социалистік Еңбек Ері, Ақмола 

облысының құрметті азаматы, қоғам қайреткері Баян Жанғалов өзінің «Үш 

кезең» атты өмір жазбалары кітабында :  

«Мәлік кешегі Отан қорғау соғысында Кеңес Одағының Батыры атағын 

алды. Ол атақ қалайша, қандай ерлігі үшін берілгенін халық біледі. Мәліктің 

тек ержүректігі ғана емес, оның соғыс өнерін толық меңгеріп, аз күшпен көп 

жауды талқан етудегі ақыл-парасаты, шеберлігі қай қолбасшы мен салыстырсаң 

да кем түспейді. Мәліктің ерлігі майданда жүргендерді түгелдей 

қанаттандырып,ерлікке бастап, қайрат - жігерімізді арттырды. Мәліктің Кеңес 

Одағының Батыры атағын алғанының шапағаты тылдағы әскер отбасыларының 

көңілін көтеріп, рухани қуат берді» [3]. 

Сонау сұрапыл соғыс жылдары ерлігімен, сирек ұшырайтын парасатымен 

халқының маңдайына жарық жұлдыз боп жанды. Ондай жұлдыздардың сөнуі 

мүмкін емес. Қанша уақыт өтсе де батыр ағаларымыздың есімі әр ұрпақтың 

санасында мәңгі қалады, бірге жасайды!  
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Қазақстан Республикасы ІІМ  ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

ОҚУШЫЛАРҒА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Әскери патриоттық тәрбие - жауынгерлердің әскери қызметін өтеуге 

қажетті қасиеттерін қалыптастыру және соғыс қиыншылықтарына төзіп, 

дұшпанды жеңіп шығуға дайындығын, қабілеттілігін арттыру мақсатында 

олардың рухани және тұлға жағынан дамып, жетілуіне жүйелі әрі нысаналы 

түрде ықпал ету үрдісі. ҚР-ның ҚК-нде Әскери патриоттық тәрбие 

жауынгерлердің бойына жоғары имандылық-жауынгерлік қасиеттерді, әскери 

моральдық рухты сіңіруге бағытталған. Ол ҚР Конституциясының, 

Президентінің - ҚР ҚК-нің Бас қолбасшының әскери мәселелер жөніндегі 

шешімдерінің, Әскери ант пен Әскери жарғы талаптарының негізінде жүзеге 

асады. Әскери патриоттық тәрбиенің мән-мазмұны - өз Отанына адалдық, 

сүйіспеншілік және өзге халықтарға достық сезімдерін қалыптастыру болып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B


53 

табылады. 2007 жылғы 21 наурызда ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген 

Қазақстанның жаңа Әскери доктринасындағы маңызды көзқарастар жүйесінің 

бірінде: ҚР азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006-09 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде Қарулы Күштердегі, басқа да 

әскерлер мен әскери құралымдардағы идеалогиялық жұмысты жандандыру 

керектігі айқын көрсетілген [1].  

Қасиетті хадис: “Отанды сүю иманнан-дүр”, дейді. Елін сүю, Отанын 

қорғау әрқашан ер жігіттің парызы болған. Қазіргі күні жастарымыздың 

бойындағы патриоттық сезім қай деңгейде?” деген сауалдардың бізді 

ойландыруы сөзсіз. 

Қазіргі заманның қазақ жастарында  патриот  сезімі жеткіліксіз. Қазіргі 

қазақ   жастары Отанын мылтықпен  қорғамасада ақыл  ойымен  қорғаулары 

керек. Өз  Отаныңды өзің қорғамасан басқа ешкімге керек емес. Осы жаһандық 

дамыған заманның сәтіңде патриотизмді насихаттай алуымыз керек. Ол үшін 

әскери-патриоттық тәрбиені мектеп қабырғасында оқып келе жатқан 

оқушыларымыздың арасында кең насихаттауымыз қажет. Әскери-патриоттық 

тәрбиені алған және оны қолдана білген қазіргі оқушы, ертең болашақта 

Отанымыздың кез-келген саласында жұмысты жүргізуге, патриот болуға 

мүмкіндігі зор. Әскери-патриоттық тәрбие — азаматтардың, әсіресе жоғарғы 

сынып оқушыларының, студенттердің, әскерге шақырылғанға дейінгі және 

әскердегі жастардың бойында жоғары патриоттық сезімді, өз Отанына деген 

берілгендік сезімдерін тәрбиелеуді қалыптастыру жөніндегі маңызды 

бағыттардың бірі. 

Оқушыларға әскери –патриоттық тәрбие берудің мақсаты-азаматтардың 

бойында жоғары патриоттық сананы, өз елі үшін мақтаныш сезімін 

қалыптастыру, Отанның мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борышы мен 

конституциялық міндеттерін орындауға дайындығын тәрбиелеу. 

Әскери-патриоттық тәрбие жастардың бойында патриоттық сезім мен 

азаматтықты қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Қазақстанда 

мектептердің жанында әскери-патриоттық және әскери-спорттық құралымдар 

желісі, әскери-шефтік байланысты дамыту қажет, әскерилермен азаматтық 

жастар арасында өзара іс-қимыл жүйелі түрде өткізілуі қажет.  

Әскери-патриоттық тәрбиені ең алдымен мектептерде берген жөн. 

Өйткені, психология  тұжырымына сүйенсек, мектеп қабырғасында оқып 

жүрген оқушылар жас ерекшелгіне байланысты, сананың қалыптасуы дәл осы 

мектеп қабырғасындағы уақытта қарқынды жүзеге асады. Әскери-патриоттық 

клубтардың қабырғасында тәлім-тәрбие алған және шыныққан, әскерге 

шақырылған немесе әскери оқу орындарына оқуға түскен жастардың әскери 

ғылымның қыр-сырын меңгеруде анағұрлым жоғары дағдылары бар, армиялық 

қызметтегі жағдайларға жеңіл бейімделеді. Бүгінгі таңда әскери 

сарапшылардың баға беруі бойынша әскери-патриоттық клубтың  төртінші 

дерлік тәрбиеленушісі өзінің өмірін әскери мамандықпен байланыстырады. 

Соның бірі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 

комитеті Көкшетау техникалық институтының мамандықтары болып табылады. 

Курсанттарға әскери-патриоттық тәрбие беру –  Қазақстан Республикасы Ішкі 
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істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық 

институтының негізгі бағыттарының бірі.  

Ел бейнесін және Отанымен ажырағысыз байланыс сезімін мемлекет пен 

қоғам түрлі тетіктер мен институттар, ең алдымен, білім беру арқылы 

қалыптастырады. Осыған орай, білім алушыларды қазақстандық патриотизм 

рухында тәрбиелеу, елдің мемлекеттік нышандарын танымал етуді қамтамасыз 

ету жөніндегі жұмысқа білім беру мекемелері мен ұйымдарын белсенді түрде 

тарту қажет. 

Білім беру ұйымдарында қазіргі заманғы қазақстандық қоғамдық және 

мәдени шындықтарға негізделген және қазақстандықтардың ділімен 

байланысты дүниетаным мәдениеті мен төзімділігі жөніндегі сапалы, мазмұны 

жағынан тиімді ақпараттық-дидактикалық материалдардың жеткіліксіздігін, 

балалар мен жастарға арналған, олардың санасында патриоттық сезімді, өз 

Отанына деген сүйіспеншілікті оятуға, өз Отанына пайда келтіру ұмтылысын 

тудыруға ықпал ететін кітаптардың аздығын атап өткен жөн [2].  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазан күні 

Қазақстан халқына арналған «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс 

пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауында «Бойскаут қозғалысы сияқты 

«Сарбаз» балалар-жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әскери-

патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн» - деп атап өтті [3].  

Мектепте оқушыларға әскери-патриоттық тәрбие беру тек қана 10-11-

сыныптарда өтілетін алғашқы әскери-дайындық сабағында ғана емес, сонымен 

қатар, барлық сынып оқушыларына сыныпта және сыныптан тыс өтілетін іс-

шаралар арқылы берілуі керек. Мектепте әскери-патриоттық іс-шаралар әр оқу 

жылы басында жоспарланып, Ұлы Отан соғысы, Ауған соғысы, тыл 

ардагерлерімен, қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқарма қызметкерлерімен, 

әскери қызметтегі мектеп түлектерімен кездесулер, кештер ұйымдастырылып, 

оқушыларға патриоттық тәрбие беру жүргізілуі керек.  

Біз ең алдымен ұрпақ тәрбиесін бірінші орынға шығаруымыз керек. 

Сонда ғана біз жаһандық талаптарға жауап бере алатын күш-қуатты мемлекетке 

айналамыз.   
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Н. Әлменов 

Әдебиет және өнер музейінің ғылыми қызметкері 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН МЕН БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ 

АРАСЫНДАҒЫ РУХАНИ БАЙЛАНЫС КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Қазақ халқы сан ғасырлар бедерінде небір сайыпқыран оғланды өмірге 

әкеліп, талай қыран ұлдарының томағасын сыпырып, әдебиет пен мәдениет, 

ғылым мен білімнің шырқау көгіне ұшырғанына кәрі тарих куә. Осынау текті 

тұлғалар өздерінің қарымды қадамымен, қажырлы еңбегімен, қайтпас ерлігімен 

елінің тірегіне, жері мен ұлт байлығының жоқтаушысына айналды. Олар 

бабадан қалған рухани мұраны келер ұрпаққа аманаттап қана қоймай, сол 

құндылықтарға баға жетпес үлес  қосты. Олардың айнымас шынайы достыққа, 

аға мен інілік сыйластыққа құрылған өзара қарым-қатынасы да бүгінгі ұрпақ 

үшін үлкен өнеге болып табылады. Біздің мақаламызға арқау болған да 

осындай достық. 

Қазақ жерінің қос қиырында өмірге келіп, пешенесіне қан майдандағы 

ерлігімен, бейбіт заманда қалам қуатымен танылу жазылған, тағдырлас қос 

арыс – Мәлік Ғабдуллин мен Бауыржан Момышұлы арасындағы рухани 

байланыс Ұлы Отан соғысы жылдары бірге қызмет атқарған кезеңнен 

басталады.   

1941 жылы Алматы қаласының түбінде жасақталған 316-атқыштар 

дивизиясы (командирі генерал-майор И.В. Панфилов) құрамында қос қыран 

майдан шебіне аттанады. Автоматшылар ротасының саяси жетекші Мәлік 

Ғабдуллин мен батальон командирі Бауыржан Момышұлының таныстығы осы 

кезден бастау алады. Қызмет бабы, соғыс жағдайына байланысты үнемі бетпе-

бет жүздесіп, пікір алмасып отыруға мүмкіндік жоқ еді. Рухани үндескен қос 

батыр өздерінің аман-саулықтарын, түрлі тақырыптағы ой-пікірлерін хат 

арқылы бір-біріне жолдап отырды. Ол хаттар негізінен төте жазумен жазылған 

және барлығы бірдей сақталмағандығын ескерген жөн. Себебі, Мәлік 

Ғабдуллиннің бірнеше қап материалдары, өзінің айтуынша, соғыс кезінде 

бомба түсіп жанып кеткен. Қазірде бізге жеткен хаттардың өзі біршама 

екендігін ескерсек, екі тұлға арасындағы тығыз байланыстың қандай 

болғандығын айқын аңғарамыз. 

Хаттарға көз жүгірте отырып, майдандас аға мен іні арасындағы 

сыйластықты, кішіпейілділікті, ағалық қамқорлық пен інілік жанашырлықты 

байқауға болады. Хаттарда амандық-саулық, күнделікті тұрмыстық күйлер, 

майдан ахуалына қоса, ұлттық мәселелер де қозғалып, өзара жоспарларын, 

ойларын бөлісіп отырады. Мәлік Баукеңнің отбасына да хат жазуды да 

ұмытпаған. Батырдың жұбайы Жамал мен ұлы Бақытжанға әрдайым Баукеңнің 

амандығын айтып, сәлем жолдап отырған. Мәкең бір хатында былай дейді: 

«Қымбатты Жамал, Бақыт! Айдан бұрын жазған хатымды алған боларсыздар. 

Біз Бауыржанның тәрбиесінде өскен адамдармыз, Бауыржанның майдандас 

жолдастарымыз. 
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Кеше почтальон көп газет әкелді: онда бірсыпыра адамға награда беру 

туралы жайында бұйрық шығыпты. Осы бұйрық бойынша Бауыржан наградқа 

айбынды «Қызыл Ту» орденін алды. Сіздерге Бауыржанның алған наградымен 

құтты болсын айтамыз. Бұл наградқа сіздер қандай қуансаңыздар, біз де сондай 

қуанамыз» [1], - деп, өзінің шын қуанышты екенін білдіреді. Мәлік Жамалға 

жазған хаттарында үнемі Бауыржанның ерлік істерін, азаматтығын, 

қайсарлығын тамсана айтумен болады: «Мен бұрын Бауыржанды, шынын 

айтқанда, білмеуші едім. Ол екеуімізді таныстырған жер – көкала түтіні 

бұрқыраған майдан болды. Батырлық, ерлік, өжеттік – бір кісінің бойында 

болатын қасиет емес. Сол сияқты, мінезі мауа, көңілі шат, мінезі мейірімділік 

қасиет те екінің бірінде бола бермейді. Адамдағы осы екі қасиет бір кісінің 

тұлғасынан табылуы өте сирек. Бірақ, осы екі қасиеттің екеуі де Бауыржанда 

бар. Мен мұны жақсы білемін. Мен жазушы адам емеспін. Егер жазушы я ақын 

болсам, көк күмбезді қағаз етіп, көкала дарияны сия етіп «Батырым Бауыржан» 

деген хикая да жазған болар едім» [2] - дейді жан сырын ақтара.  

Бұл сөздерден Мәліктің адам тани білетін, азаматты бағалай білетін 

көрегендігін байқауға болады. Баукең екеуінің арасындағы қарым-қатынас 

әріптестік пен әскери жарғының аясында ғана қалып қоймай, аға мен іні, ұстаз 

бен шәкірт арасындағы нық байланысқа айналғанын көреміз. Мәлік Ғабдуллин 

өзі ұстаз тұтқан Бауыржан ағасын әрдайым ұлықтап отырғандығын тек 

хаттарынан ғана емес, мақалаларынан да байқауға болады. Майданда жүріп 

«Социалистік Қазақстан» газетіне Баукеңнің ерлік-өнегесі жайында жазылған 

«Қазақ мақалының күші» деген мақаласын жібереді.  

Елге жазған тағы бір хатында: «Айтпақшы, мен «Қазақ баласы» деген 

үлкен нәрсе жаздым, барлығы 7 общая тетрадь болды. Онда 6-7 қазақ 

баласының майдандағы ерлік ісі айтылады. 2 дәптер көбінше Бәукеңе арналды. 

Бұл материалды қазақ жазушысының бір мықтысына бермекпін, ол одан 

бірдеме шығара алса, тілек орындалғаны. Жазғандарымның бәрі – тек факті, 

материалдар» [2, 84-бет].  

Мәлік Ғабдуллинге Кеңес Одағының батыры атағын беруде Бауыржан 

Момышұлының үлкен қажыр-қайрат танытып, көп еңбек сіңіргендігіне тарихи 

құжаттар куә. Майдан даласында ерлік көрсеткендердің өзіне кешегі бұратана 

ұлтардың өкілі ретінде шекеден қарайтын шовинист шенділерді мойындатып, 

дала ұландарының адал еңбегін дәлелдеу оңай болмаған. Мәліктей батыр 

інісінің ерлік ісін елемеу – арға сын деп ұқты Бәукең. Бұл Мәлікке ғана емес 

барша қазақ солдаттарына  берілген атақ еді. «...маған герой атағын берді. Бұл 

атаққа ұсынуда Баукеңнің еңбегі зор, оны айтып, болмаса, жазып бітіре 

алмаспын. Тірі болсақ, Баукең еңбегін ақтау өз алдына. Герой атағын 

бесбармақпен қарсы алу керек емес пе? Әттең, не керек, қолдың қысқалығы 

және бұрын болмаған жаңа қызмет орны көп әсерін тигізді. Оқасы жоқ, аман 

болсақ, бес бармақ емес, он бармақ жазармыз». 

Бауыры Батыр атанғанда ең алғашқы болып құттықтаған да Бәукең 

болатын.  

«Ел күйзелген кезінде,  

Ерлік еткен, бауырым, 
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Жау жағадан алғанда, 

Батырлық еткен, бауырым, 

Ел намысын құрметтеп, 

Ер намысын ардақтап, 

Құтты болсын айтамын, 

Шын жүректен, Мәлігім!» [3] -  

деген жыр жолдары сол сәттерде жазылған, Баукеңдей батырдың шынайы 

көңілден шыққан риясыз тілегі болатын. 

Мәкең өзін ешқашан ақын санамаған тұлға. Тіпті, кейбір жазушыларға 

жазған хаттарында өзін ақын деп атаудан аулақ болуын ескертіп айтады. 

Алайда жазған өлеңдері де жоқ емес еді. Сондай өлеңдерінің бірі Бауыржан 

ағасына арналған: 

Ардақты Бауке! 

«Ақыл менен айбаттың, 

Арнасы едің қайраттың, 

Төгілген кезде қызыл қан, 

Қысылған кезде шыбын жан 

Алмадың тыным неше күн, 

Жайланып кірпік қақпадың, 

Сезбедің күннің батқанын, 

Сарғайып таңның атқанын, 

Қарсақ жортпас қарсаңнан, 

Жолбарыс жүрмес жылғадан, 

Құлан баспас тақырдан, 

Тағалы ат тайған мұздардан, 

Терістен соққан ызғардан, 

Қарға қонбас қара ағаш, 

Нелер биік құздардан, 

Аяғың басып аттадың. 

Қандасқан жаумен қағысып, 

Неше күн тамақ татпадың, 

Ата менен ананың, 

Бесіктегі баланың, 

Іні менен ағаның, 

Жеңге менен келіннің, 

Еркелеп өскен еліңнің, 

Көк орай нұрлы жеріңнің 

Сенімін адал ақтадың. 

Ар, ұят, намыс сендегі – 

Күшті еді-ау соққан дауылдан. 

Сізге арнаған міндеті – 

Сөздер еді осы, «Бауыржан!» 

Темір жақты, жез таңдай, 

Айыр көмей, ақ маңдай 

Атанам деп талпынған 
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Болып еді кездерім. 

Нөсерлете төгілген 

Бір кездегі сөздерім, 

Қазір менен аулақтап, 

Көрдің бе, Бауке, безгенін. 

- Әйтпесе осы хатты өлеңмен жазайын деп пе ем. Бұл әшейін көңіл еді. 

Әйтпесе менде шатасып жүрген не ақындық [2, 118 бет] - деп хатын аяқтайды. 

Мәлік Ғабдуллин Орталық Саяси бас басқармаға қызметке ауысып 

кеткенде де Баукеңмен хабарласып, хат алысып тұрады. Хаттарында ағасымен 

көп ақылдасады. «Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дер» деген мақалды көп 

қолданады. Баукеңе батыр атағын беру мәселесін (Мәліктің хаттарында) де сөз 

етеді. 

Бәукең жазған хаттардан ағалық қамқорлықты айқын аңғаруға болады. 

«Қарағым, қара тетегім –Мәлігім!» деп еркелете жауап жазған хаттары соған 

дәлел. Жалпы мазмұны ұлтқа қызмет етуге кеп саяды. Сол кездегі солақай 

саясатты сынай отырады.  

«...Сіз Алматыға барғанда көп еңбек істегеніңізді естіп қуандым. Өте 

жақсы іс жасағансыз. Ол еңбектер халқымыз үшін өте бағалы, аса асыл қазына 

деп білемін. Мұндай еңбектің қазақ халқының атағын шығару, абыройын 

көтеру, адамдарын таныту жолында өте көп қызмет атқарары сөзсіз. Шынында 

да, халыққа қызмет етуден артық не бар? Бірақ осы қызмет ету дегенді теріс 

ұғынатын дурактар да жоқ емес, олар көп. Ондайлардың ойынша, қара қарның 

қампайса, қара басыңның бабы келіссе, үсті-басың дұрыс болса, бұл – халыққа 

қызмет еткендік болады деп қарайды. Нағыз мещандық осы ғой. Құдай 

сақтасын. Мұндайлар ел басқармасын. Елді де, ерді де ондайлар езеді. Езбесе 

езуге тырысады. Ондайлардың кейбіреуін сіз кездестірген боларсыз. Мұндай 

адамдар ұлт дегенді теріс ұғынады, одан қашады, тіпті қорқады. Айта берсең, 

пәле жауып, сені ұлтшыл етіп көрсетуге тырысады. Национальная гордость 

дегенге теріс қарайды» [2, 121 бет].  

Қылышынан қан тамып тұрған қызыл империя дәуірінде айтылғанын 

ескерсек, Мәлік батырдың бұл ойларын ерлік деуге тұратын іс және қазіргі күні 

де күн тәртібінде тұрған мәселе деп айта аламыз.  

Екі бірдей тау тұлғаның ойы мен көзқарасы әрдайым бір жерден шыққан 

деуге де келмейді. Түрлі адам болған соң, түрлі пікір де болады. Сол пікір 

алуандығы екі тұлға арасында бейбіт күнде көрініс тапқан. Оған себеп болған 

батыр Бәукеңнің «За нами Москва» шығармасы еді. «За нами Москва» жарыққа 

шыққаннан кейін Мәлік Ғабдуллин Бауыржан ағасына хат жазып жібереді. 

Хатында шығарманың асығыс және қысқа жазылғаны айтылып, бірнеше 

ескерту де жасайды. «Осы шығармаға енген басты адамдардың соғысқа дейін 

кім болғандығын қысқаша түрде баяндап беру керек. Мәселен: Бауыржан, 

Рахимұлы, Бозжанұлы тағы басқалары соғысқа дейін кім еді? Генерал 

Панфилов туралы толық материал беріңіз. Бұл генералдың атын халық естіген, 

бірақ соғысқа дейін кім болғандығын екінің бірі біле бермейді. Сондықтан 

Панфилов жайлы материалдар қоссаңыз, өте хорошо болмақ. Панфиловтың 

образы көрінбейді. Көп жағдайда генералымыз қолбасшы емес, тек картаға 
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үңіліп, жұрттың сөзін тыңдаушы ғана болып қалады. Генерал жұртты 

басқарушы, қолбасшы еді ғой. Ендеше, ол осындай дәрежеде бола тұрып не 

істеді деген сұраудың жауабын кітап бермейді. Сіз генералды мақтаймын, 

дәрежелеймін деген мақсатты қоя отырып, соны орындамайсыз. Көп жағдайда 

генерал тек сіздің сөзіңізді тыңдаушы, құптаушы ғана болып қалады. Сіз 

басқарған батальон Москваны қорғау жолында төрт тамаша ерлік жасағаны 

тарихқа белгілі, оған таласымыз жоқ. Бірақ та сіз өз батальоныңызды суреттеу 

арқылы бүкіл дивизияда бір ғана батальон бар, ол менің батальонным дегендей 

әсер қалдырасыз. Дивизияның басқа бөлімдері бос жүрген немесе тырқырап 

қашып жүрген сияқты болып көрінеді. Басқалардың ерлігін әртүрлі суреттеуге 

молынан болады ғой. Сонда сіздің батальоныңыздың ерлігі басты орында 

суреттелсін, сол арқылы басқалардың ерлігі көрінсін. Сондай-ақ, Бозжановты 

как политрук сіз көрсете алмағансыз. Жауынгерлердің арасында болып, жұртты 

ұйымдастырып жүрген политруктер сіздің кітабыңызда көрінбейді. Ол штаб 

айналасынан шықпайды. Бұл қалай? «За нами Москва» әңгімесіне берілген 

эпиграф сөзіңізді оқып шығыңызшы, онда сіз былай депсіз: «Мен бұл 

шығармамда өзімнің тәжірибемді айтумен қабат, кейбір қателерімді де 

көрсетпекпін» дейсіз. Меніңше, мұндай сөздің қажеті болмас, өйткені қатем 

мынадай деп көрсетпейсіз» [4]. 

 Мұндай өткір сын әрине кімге де болса, оның ішінде Баукең сияқты 

қаһарлы қолбасшыға оңай тимейтіндігі анық еді. Бұл хаттың жауабы да көп 

кешікпей иесін тапқан: 

«Қарағым Мәлік! 

Бір қалада тұрып, қарым-қатынасымыз болмастан хат арқылы сөйлесіп, 

пікір алысуды қалайынша азаматтығымызға, атағымызға жарасады деп 

ойлайсың. Менің есігім сенің алдыңда қашан жабылып еді? Мына хатты сен 

маған қандай оймен толғанып жазғаныңа түсінбедім. «Творческий кухнядағы 

тамақ» бес жылдап, он жылдап «пісетінін» сен білесің. Прием автора, 

методология, решение проблемных вопросов, тағы басқа нәрселерге қалайынша 

араласуға болады? Видение мира деген нәрсені жазушыға табиғат қана береді 

емес пе? Менің жауынгерлердің аруағының алдында, тарих, халық алдында 

адалдығыма күмән келтіруге сенің қандай моральдық правоң бар? Сенің 

жапқан «жалаң» маған жұқпайды. Асығыстық, шала-шарпы ойларың өзіңді 

кейін ұялтып жүрмесін. Әскери атағы барларда терең әскери ойлар бола 

бермейді. Форма мен профессияның жер мен көктей айырмасы бар екенін сен 

білесің. Тарихта Капров пен жиырма үшінші полк үшін ешқандай адвокаттың 

керек жоқ екенін де білесің. Құдай бар, архив бар. Мен Құдай мен архивтің 

құлымын. Зая баспаймын. Оқи білгін, ойлай білгін. Сенің көргеніңді мен 

көргенім жоқ. Менің көргенімді «көрдім» деп жағаласпағын. Хатыңды 

қайтарып отырмын. Пікіріңді ауызекі көзбе-көз айтқын. Арамыз онша алыс 

емес қой» [5]. 

Батырдың батырға жазған жауабы осы болды. Қашан да ер шекіспей 

бекіспейді. Екі алып тұлғаның тарихи оқиғаларға қатысты көзқарасынан біз 

олардың турашылдық мінезін, ақиқат жолындағы адалдығын танығандаймыз. 

Бұған қарап, екі батырдың арасы бейбіт заманда суынып кеткен екен деген ой 
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туындамауы тиіс. Әрбір жиындар мен мерекелік салтанаттарда Мәлік батырдың 

Бауыржан ағасын үнемі көтермелеп, қолдап, ол туралы көптеген 

материалдарды өмірінің соңына дейін басылым беттерінде жариялап отыруы 

сөзіміздің дәлелі болса керек-ті. 

Мәлік Ғабдуллин мен Бауыржан Момышұлы арасындағы рухани 

байланыс 30 жылдан астам кезеңді қамтыды және ол жылдар өткен сайын 

кемелдене түсті деп айта аламыз. Мәлік Ғабдуллин өмірден өткенде Баукең 

қамығып, қайғырып отырып аһ ұрады. Екі батырдың арасындағы пендешілік, 

бақай есептен ада, не айтса да шындық, турашылдықтан айнымаған, 

жарасымды сыйластық бүгінгі ұрпақ біздердің арамызда да болса қанеки 

дегіміз келеді. Мәлік батырдың ғасырлық тойына орай, Бауыржан, Мәлік, 

Рамазан Елебаев, Төлеген Тоқтаров, генерал Панфилов т.б. ерлердің өнегелі 

ғұмырын, шынайы адами бейнесін көрсететін фильм, сахналық туындылар 

жарық көрсе жас ұрпақты отаншылдыққа, халықтар достығына, ерлікке 

тәрбиелеудің таптырмас құралы болар еді және осы ойымыз жүзеге асады деген 

сеніммен мақаламызды түйіндемекпіз. 
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АТТЫ ЕҢБЕГІ ХАҚЫНДА 

 

Мәлік Ғабдуллин қаһармандық,  батырлық  іс-қимылдарымен, терең 

ғылыми ізденістерімен, ұстаздық, санаткерлік ерен еңбегімен, қаламгерлік 

қабілет дарынымен, жан дүниесінің кіршіксіз мөлдір тазалығымен, кісілік 

мейірім-қасиеттерімен, әдеп-инабатымен, үздік жаратылысымен, ақыл-

парасатымен өзгешеленетін тарихи тұлға.  

Мәлік Ғабдуллин ғылыми-зерттеу саласында көп еңбек етті. «Қазақ 

халқының ауыз әдебиеті (1958-1964)  атты күрделі монографиялық еңбегінде 

Ғабдуллин ауыз әдебиетін зерттеудің ғылыми-методологиялық негіздерін 

айқындап, қазақ халық ауыз әдебиетіндегі батырлар жыры, лиро-эпостық 

дастандар, айтыс өлеңдер, мақал-мәтелдер, олардың ғылымдық, тәлім-

тәрбиелік мәнін ашып көрсетті. 
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Педагог-жазушы ретінде ол жас ұрпақтың тәрбиесіне де ерекше көңіл 

бөлді. «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» (1966) деген кітабында                    

Мәлік Ғабдуллин бесік жырынан бастап, батырлар жырынан дейінгі халық 

поэзиясының тәрбиелік мәнін ашып, оны іс жүзінде пайдаланудың тәсілдерін 

көрсетеді. Сонымен бірге балаларды  патриотизмге, шыншылдыққа тәрбиелеу, 

олардың болашаққа сенімін арттыру, жас баланы дұрыс сөйлеуге үйрету 

жөнінде ата-аналарға педагогтық кеңес береді. 

Батыр-білімпаз Мәлік Ғабдуллин ұлттық тәрбиенің бастау-көздеріне, 

тарихқа ой көзімен үңіліп, ерліктің тәрбиеден туатындығын жарқын айғақ-

мысалдармен дәлелдейді. Тәрбие мен тәртіптің біртұтастығын ерекше ескертіп, 

олардың бір нәтижеге қол жеткізетіндігін байсалылықпен баяндайды.  

«Әркім өз жолын тауып  кететіндей  бала тәрбиесі  жеңіл  нәрсе  ме? Жоқ. 

«Бала тәрбиесі – өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер», - деген екен 

М. Жұмабаев. Қандай тауып айтылған  даналы  сөз десеңізші. Тәрбие арқылы 

адам  тағдыры  шешілетінін, оның  білімді тұлға болып  қалыптасатынын, 

елдің  берік  тірегі  болатынын  көрсетеді. Міне, М. Ғабдуллин де осы бір 

мәселеде өзіндік ой қалдырды. Мәлік Ғабдуллиннің педагогикалық ой-

тұжырымдарын фольклормен тығыз байланыстырған. Ол «Ата-аналарға тәрбие 

туралы кеңес» атты еңбекте көрінеді. Мұның түпкі себебі – фольклордың үлкен 

тәрбие құралы екендігі. Балалар тәрбиесіне, келер ұрпақ  тәрбиесіне қай 

кезеңде болса  да,  қай  елде, қай  ұлтта  болмасын  үлкен  мән  берілген  ғой. 

Өйткені  бала – біздің  болашағымыз. Ол үшін балаларды жаман, жақсы деп 

бөлмей, бірлесіп, аяғынан нық тұруға көмектесу керек. Нашар бала болмайды. 

Бау-бақшаны баптап, күтіп суарсаң ғана жемісіне кенелесің. Сол сияқты 

баланың теріс мінездерін үнемі қадағалап, түзету – қоршаған ортаның, яғни ата-

ана міндеті. Адамзат қоғамының барлық негізі де, тетігі де тәрбиеде жатыр. 

Адамның кешкен өмірі де, алған білімі де, тоқыған ғылымы да тәрбиемен 

ұштасып жатпаса, құнсыз, мәнсіз сипат алмақ. Үлкен педагог-ғалым ретінде 

Мәлік Ғабдуллин «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» атты еңбегінде ерлік, 

батырлық, патриоттық тәрбиеге ерекше мән береді. Тәрбие ісінде ата-

аналардың рөліне ерекше мән берген. Біздің дәстүрлі тәрбиеміз көп жағынан 

ақсап жатыр. Тәрбие деген атадан балаға, баладан немереге берілетін үздіксіз 

процесс. Біздің қазіргі көп жас отбасыларында ата мен әженің тәрбиесі үзіліп 

қалған. Оған бүгінгі урбанизация, бүгінгі өмір салты, ғаламдасу үдерісі де 

қатты әсерін тигізуде. Бала  тәрбиесіндегі  негізгі де маңызды рөл ата-аналарда. 

Ата-ана отбасында өздерінің күнделікті жұмысы, тындырған ісі туралы бала-

шағасының  алдында  айтып, әңгіме-дүкен  құрады. Бірте-бірте балалары да өз 

жаңалықтарын ортаға салып, айтабастайды. Осылайша жанұя мүшелерімен 

сенімі, сүйіспеншілігі, достық қатынастары нығая түседі. «Жанұяға  қарап  бала 

өседі, қарағайға қарап тал өседі» деп тегінайтылмаған болса керек. Ата-ана 

баламен тілдесуде, пікірлесуде бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке 

басынқорғамай, мейірімді, табиғи, жылы, ақылды сөздер айтып өнеге бола 

білсе, тәрбиеде табысқа жетеді. Өйткені «Жақсы сөз жан семіртеді». Кейбірата-

аналар өте қатал, айтқанын орындатады. Мұндайда бала  қорыққаннан уақытша 

тыңдайды. Бірақ ата-анасының уысынан шыққаннан соң, өзін-өзі ұстай 
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алмайтын  жағдайға жетуі мүмкін. Сондықтан сынып  жетекші ата-ана  

ескермеген  тәрбиенің  тиімді  сәттерін пайдалану  қажет. Яғни, жас 

жеткіншектің, соның ішінде өзінен туған баланың болашақта жақсы адам 

болып шығуын көздейтін, соған жаны ашитын ата-ананың бала тәрбиесінен 

сырт қалуға, қол үзуге ешқандай да моральдық қақысы жоқ. Олай болса, 

жастарды тәрбиелеу ісін ата-аналар мен мектеп және ондағы қоғамдық 

ұйымдар бірлесе отырып қолға алуы керек, ол – бүгінгі таңдағы басты 

міндеттің бірі болып саналады [1-3]. Дүниеге келген сәбиді тәндік жағынан 

дамуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға 

ретінде қалыптастырады. Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз 

байланысты. Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың 

бірі ₋ отбасы ішілік және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. Отбасындағы 
күнделікті тұрмыс қажеттігін қамтамасыз етуден туындайтын еңбек баланы 

әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің 

барысында баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету қажеттігін түсінеді.      

А.С. Макаренко «Ата-аналарға арналған кітабында» «Бала тәрбиесінде сіздің іс 

қимылыңыздың өзі шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз арқылы немесе 

үйрету, бұйыру арқылы іске асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің әр 

сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай 

күлгеніңіз, осы іс әрекеттің барлығы бала үшін өте маңызды. Ал отбасында сіз 

дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз осы ісіңізбен сіз балаға жаман 

тәрбие бересіз», - дейді. Жақсы перзент ата-ана қолындағы аманаты. Отбасында 

баланың жан дүниесін рухани пәктігіне тәрбиелеген абзал. Отбасында ата-

ананың ықыласына бөленіп, тәрбие көріп өскен бала балабақшада да мектепте 

де өз ісіне жауап бере алады. Ұлт тәрбиесі ₋ ұлт болашағы. Егеменді еліміздің 
ертеңгі болашағы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді денсаулығы мықты азамат өсіру 

үшін, мектеп болып ынтымақтасып та ат салысуымыз қажет. Кейін опық жеп 

бармақ тістемеу үшін баланы қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге, бала 

бақытының шынайы бағбаны болуға атсалысқан жөн. Бала бақытының кепілі – 

ата-ананың өнегелі тәрбиесінде. Бұл ой тұжырымдардың педагогикалық мақсат 

маңызы өзінің құндылығы күні бүгінге дейін жоғалтпаған өзекті мәселе болып 

табылады. Осы еңбекте оқушыларды саналылыққа тәрбиелеудегі сенімнің 

үлкен тәрбие құралы екендігі айтылады. Бұл әдістің қазіргі кезде де маңызын 

жоймағанын айту қажет. Біздің көп мектептерімізде тек үздік, жақсы 

оқушылармен ғана жұмыс істеп, тәртібі нашарлау, сабақ үлгерімі төмендеу 

оқушылар назардан тыс қалып жатқанын өкінішке орай жасыра алмаймыз. 

Ғалым осы сенім әдісі жөнінде былай дейді: «Қалай болған күнде де 

оқушыларға сенім көрсетіліп берілген тапсырманың тәрбиелік мәні зор. 

Мұндай сенім жастардың тәртіп, сабаққа үлгеруін, тапсырылған жұмысты зор 

жауапкершілікпен орындау сезімін арттырады. Сенімді осылай сезіну, осылай 

ұғыну келе-келе адамның жақсы қасиетіне, үлгі етерлік дәстүріне айналады» 

[4]. Осы еңбекте әле де басшылыққа алатын тәрбиелік мәні бар үлкенді сыйлау, 

шыншылдыққа үйрету, көпшілдікке тәрбиелеу, баланы дұрыс сөйлеуге үйрету 

сияқты педагогикалық әдіс-тәсілдер оқу-тәрбие үдерісінде күн тәртібінен 

түспейтін, өскелең ұрпақты білімге, адамгершілікке, саналылыққа, 
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миандылыққа тәрбиелейтін алтын қазық болмақ. М. Ғабдуллиннің «Ата-

аналарға тәрбие туралы кеңес» атты еңбегі ерлікке, отансүйгіштікке, 

патриотизм тәрбиесін жас ұрпаққа үйретуде өзінің мәнін күні бүгінге дейін 

жоймаған құнды еңбек саналмақ.  

Қарапайымдылығымен де, шарапатымен де халқына, қауымына, Отанына 

қадірлі ардақты Мәлік Ғабдуллиннің адамгершілік болмысын, жақсы істерін 

меруерттей тізіп жарқырата айту келешекті ісі. 
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Ж. Мусин атындағы  Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

 

 МӘЛІК ҒАБДУЛЛИННІҢ БАТЫРЛЫҚ  ЖОЛЫ  

 

Мәлік Ғабдуллин есімі – қазақ руханиятында терең із қалдырған жарқын 

тұлғалардың қатарынан орын алады. Тағдыр оған барлығын да сыйлаған. 

Ақыл-көрікті де, батырлықты да, батылдықты да, терең парасат пен 

мейірімділікті де, күш-қайрат пен асқан жігерлікті де, пайымды ой мен ұшқыр 

алғырлықты да бәрін аялай берген.  Ғылым немесе әдебиет саласы бола ма, 

немесе қоғамдық өмір саласы бола ма, қандай саланы алмасақ та, өзінің 

алғырлығы мен ізденгіштілігімен, іждаһатымен кез-келген істе бетінен 

қалқымай тереңге баратын Мәлік Ғабдуллин болмысына таңқалмасқа 

шарамыз жоқ.   

Мәлік Ғабдуллин Ақмола облысы, Зеренді ауданына қарасты Қойсалған 

ауылында дүниеге келді. 14 жасынан бастап атақты жазушы Сәбит 

Мұқановтың тәрбиесін алады. 1924-1931 жылдар аралығында М. Ғабдуллин 

Көкшетау қаласындағы жетіжылдық қазақ мектебінде оқиды. 1931 жылдың 

қыркүйегінен 1935 жылдың шілдесіне дейін Алматы қаласындағы Абай 

атындағы Педагогика институттың  «Қазақ тілі мен әдебиеті» бөлімінің 

студенті болады [1]. 

         1935 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын тәмамдаған 

соң, 1935-1937 жылдар аралығында әскери борышын өтейді (1937 жылдың 

қарашасына дейін Өзбек ССР-і Ферғана қаласында Отан алдындағы борышын 

өтеді). Әскерден келгеннен соң 1937 жылы «Социалистік Қазақстан» газетінде 
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әдеби қызметкер болып еңбек етеді. 1938 жылы «Қазақстан пионері» газеті 

редакторының орынбасары қызметінде, одан КСРО Ғылым Академиясының 

Қазақстандық филиалындағы Тіл және Әдебиет Институтында ғылыми 

қызметкер болады. 1938-1946 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазПИ-де 

аспирантуралық дәреже бойынша білім алады. Жас аспирант кандидаттық 

диссертация тақырыбы ретінде  «Қобыланды батыр» эпосын таңдап алып, 

халқымыздың ауыз әдебиетіне, оның ішінде ұлттық фольклор тұнығына 

тереңінен бойлайды. Бірақ сәтті басталған диссертациялық жұмысын 

аяқтағанымен, қорғауға мүмкіндігі болмайды. Себебі дәл сол кезде сұрапыл 

соғыстың оты тұтанған болатын [2]. 

1941 - 1945 жылдар аралығында Мәлік Ғабдуллин Ұлы Отан Соғысына 

қатысады. 1941 жылдың қыркүйегінен бастап соғыстың соңына дейін фашистік 

күштерден Отанды қорғау борышын абыроймен атқарады. Аға политурк 

болады. Майданда И.В. Панфилов атындағы 8 - гвардиялық дивизияда жауға 

қарсы шайқасады. 1942 жылы Новгород облысына қарасты Холм қаласының 

маңында болған ұрыста Мәлік ата сарбаздардың біразына басшылық етеді. Ол 

басқарған сарбаздар фашистердің тісіне дейін қаруланған әскеріне тойтара 

соққы береді. Кескілескен ұрыстың нәтижесінде жаудың екі танкісін 

гранатамен жарып, жаудың 12 солдатын тұтқынға алады. Ұрыс кезінде Мәлік 

Ғабдуллин жарақат алады. Алайда алған жарақатына қарамастан жауға қарсы 

оқ боратады. Осы ерлігі үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

Жарлығымен (№1035) Мәлік Ғабдуллинге 1943 жылы 30 қаңтарында Кеңес 

Одағының Батыры атағы беріледі. Бұл атақпен қоса Ленин ордені және 

«Золотая Звезда» медалімен қоса марапатталады. Қазақ жерінің қос қиырында 

өмірге келіп, пешенесіне қан майдандағы ерлігімен, бейбіт заманда қалам 

қуатымен танылу жазылған, тағдырлас қос арыс – Мәлік Ғабдуллин мен 

Бауыржан Момышұлы арасындағы рухани байланыс Екінші дүниежүзілік 

соғыс жер - жаһанды шарпыған жылдардан басталыпты [3]. 

1941 жылы Алматы қаласының түбінде жасақталған 316 - атқыштар 

дивизиясы (командирі генерал - майор И. В. Панфилов) құрамында қос қыран 

майдан шебіне аттанады. Автоматшылар ротасының саяси жетекшісі Мәлік 

Ғабдуллин мен батальон командирі Бауыржан Момышұлының таныстығы осы 

кезден бастау алады. Қызмет бабы, соғыс жағдайына байланысты үнемі бетпе - 

бет жүздесіп, пікір алмасып отыруға мүмкіндік жоқ еді. Рухани үндескен қос 

батыр өздерінің аман - саулықтарын, түрлі тақырыптағы ой - пікірлерін хат 

арқылы бір - біріне жолдап отырды. Ол хаттар негізінен төте жазумен жазылған 

және барлығы бірдей сақталмағандығын ескерген жөн. Себебі, Мәлік 

Ғабдуллиннің бірнеше қап материалдары, өзінің айтуынша, соғыс кезінде 

бомба түсіп жанып кеткен. Қазірде бізге жеткен хаттардың өзі біршама 

екендігін ескерсек, екі тұлға арасындағы тығыз байланыстың қандай 

болғандығын айқын аңғарамыз. 

Мәлік Ғабдуллинге Кеңес Одағының батыры атағын беруде Бауыржан 

Момышұлының үлкен қажыр - қайрат танытып, көп еңбек сіңіргендігіне тарихи 

құжаттар куә. Майдан даласында ерлік көрсеткендердің өзіне кешегі бұратана 

ұлттардың өкілі ретінде шекеден қарайтын шовинист шенділерді мойындатып, 
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дала ұландарының адал еңбегін дәлелдеу оңай болмаған. Ол соғыс кезінде 

қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметоваға қамқоршы аға болады. Тіпті, 

Мәншүктің қазасынан кейін оған Батыр атағын бергізу үшін Мәлік Ғабдуллин 

үлкен еңбек сіңіреді. Мәншүкке 1944 жылы 5 наурызда Батыр атағы беріледі.  

 Соғыс аяқталып, армиядан қайтқаннан кейін Ғабдуллин республиканың 

ғылыми-педагогикалық мекемелерінде қызмет атқарды. Қазақ КСР ҒА-ның Тіл 

және әдебиет институтының директоры (1946-51), Қазақтың Абай атындағы 

мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры (1951-63) болды. 1963-1973 

жылдары Қазақ КСР ҒА-ның М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институты фольклор бөлімінің меңгерушісі болды. Мәлік Ғабдуллин ғылыми-

зерттеу саласында көп еңбек етті. "Қазақ халқының ауыз әдебиеті" (1958, 1964) 

атты күрделі монографиялық еңбегінде Ғабдуллин ауыз әдебиетін зерттеудің 

ғылыми-методологиялық негіздерін айқындап, қазақ ауыз әдебиетіндегі 

батырлар жыры, лиро-эпостық дастандар, айтыс өлеңдері, мақал-

мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер туралы жан-жақты терең ғылыми талдаулар 

жасады, олардың ғылымдық, тәлім-тәрбиелік мәнін ашып көрсетті. Бұл еңбек 

жоғары оқу орындарына арналған оқулық ретінде бірнеше рет қайта басылып 

шықты. Ол 8-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" оқулығын (1952-1957) жазды. 

М. Ғабдуллиннің көркем шығармадағы тырнақ алды туындылары дивизиялық, 

майдандық газеттерде жарық көрді. Шығармалары жеке жинақ болып, соғыстан 

кейін жарияланды. "Менің майдандас достарым" (1947), "Алтын жұлдыз" 

(1948), "Майдан очерктері" (1949), "Сұрапыл жылдар" (1971) атты кітаптарына 

енген әңгіме, очерктерінде М.  Ғабдуллин майдан өмірін суреттеп, жауынгер 

тұлғасын, кеңес өкіметінің адамдарының Ұлы Отан соғысы кезіндегі 

қаһармандық бейнесін суреттеді. Педагог-жазушы ретінде ол жас ұрпақтың 

тәрбиесіне де ерекше көңіл бөлді. "Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес" (1966) 

деген кітабында М.  Ғабдуллин бесік жырынан бастап, батырлар жырына дейінгі 

халық поэзиясының тәрбиелік мәнін ашып, оны іс жүзінде пайдаланудың 

тәсілдерін көрсетеді. Сонымен бірге балаларды патриотизмге, шыншылдыққа 

тәрбиелеу, олардың болашаққа сенімін арттыру, жас баланы дұрыс сөйлеуге 

үйрету жөнінде ата-аналарға педагогтық кеңес береді. М.  Ғабдуллин ӀӀ-ӀV 

сайланған КСРО Жоғарғы Кеңесінің депутаты. КСРО Жоғарғы Кеңесінің 

парламенттік тобының құрамында Финляндияда (1953), 

Бельгияда (1957), Югославияда (1957) болды. Ғабдуллин еңбекшілер 

депутаттарының Алматы облыстық, қалалық Кеңестерінің депутаттығына, 

Қазақстан КП Алматы облыстық, қалалық, Фрунзе аудандық комитеттерінің 

мүшелігіне бірнеше рет сайланды. Ленин ордені, Қызыл Ту, Еңбек Қызыл 

Ту, Қызыл Жұлдыз, Ұлы Отан соғысы ордендерімен марапатталған. "Қазақ 

халқының батырлар жыры" кітабы авторларының бірі [4].  

Жас ұрпақты тәуелсіз Қазақстанның шынайы қорғаушысы, жерсудың 

қаһарман сақшысы, сүйікті Отанының тірегі, иесі болу қақында тәрбиелеуде, 

ұлттың рухани игіліктері мен қасиеттерін жарқын болашақтың бақыты мен 

кәдесіне жартуында, жаңарту мен қоғамды өрлету мақсатында, адам бойындағы 

ізгілік пен кісілік, парасат пен пайым, жанашырлық пен бауырмалдық секілді 

жақсылықтарын кейінгі толқынның жүрегіне терең ұялатуға Мәлік 
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Ғабдуллиннің ерлік өмірі мен өнегеге толы істерінің мәні мен мағанасы ерекше 

елеулі.  
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МАЛИК ГАБДУЛЛИН ГЕРОЙ 316 ДИВИЗИИ 

 

Малик Габдуллин уроженец села Койсалган Зерендинского 

района Акмолинской области. Родился  2 ноября  1915 года.  Является прямым 

потомком Каная Куттымбетулы из рода Аргын - казахского бия,  крупного 

полководца, главного советника Абылай хана и общественного деятеля XVIII 

века. С 14 лет мальчик получал воспитание в семье известного казахского 

писателя Сабита Муканова. 

Военную службу он прошел в кавалерийском полку в Фергане в 1941—

1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в составе Панфиловской 

гвардейской дивизии. 

Когда началась война, был призван на фронт и попал в легендарную    

316-ую гвардейскую стрелковую дивизию, сформированную бойцами из 

Казахстана и Кыргызстана и оставшуюся в истории как «Панфиловская». 

Дивизия, в составе которой был и Малик Габдуллин, отличилась в боях под 

Москвой. Наши земляки ценой больших человеческих потерь, внесли свой 

вклад в оборону Москвы, не сдали ее немецким войскам. Эти роковые дни 

впоследствии будут прославлены в литературных произведениях Малика 

Габдуллина. В последующем дивизия была преобразована в 8-ую гвардейскую 

стрелковую, а старший политрук Габдуллин стал военным комиссаром одного 

из батальонов. В начале 1942 году в боях под городом Холм Новгородской 

области группа бойцов, возглавляемая Габдуллиным, подбила 2 танка, 

уничтожила большое количество противников и захватила в плен 12 немецких 

бойцов. В ходе боя Габдуллин получил ранение [1-3]. За героизм, проявленный 

на фронте, Малик Габдуллин удостоился высокого звания Героя Советского 

союза, Золота я Звезда  [1]. Одним из воспитанников Габдуллина на фронте был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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другой Герой Советского союза автоматчик Толеген Тохтаров. Имя Малика 

Габдуллина стоит наряду с именами Ивана Панфилова и Бауыржана 

Момышулы, проявивших героизм в войне 1941-1945 годов. 

Под селом Ширяево командование полка поручило Габдуллину М., с 

группой автоматчиков в количестве 12 человек занять лощину, по которой под 

прикрытием танков двигалось свыше роты пехоты противника. Габдуллин, 

пропустив танки, отрезал пехоту и огнём из автоматов уничтожил до 200 

фашистов. В это время танки, заметив отрыв пехоты, повернули на рубеж 

обороны, занятой автоматчиками, и с другой стороны стало подходить 

подкрепление – немецкая пехота. Габдуллин, умело руководя, подбив два танка 

связками гранат и используя хорошо местность, вывел без потерь свою группу 

в район расположения полка.   

Во время боя под селом Рыбушка часть второго батальона оказалась 

отрезанной со всех сторон. В контратаку были брошены рота третьего 

батальона и группа автоматчиков во главе с М.  Габдуллиным. В это время 

танковый, пулемётный и миномётный огонь простреливал подступы, стремясь 

не допустить соединения автоматчиков. Командир группы был тяжело ранен, 

ранение получил и Малик Габдуллин. Но сознавая, что оставлять группу без 

командира нельзя, он, преодолевая боли ранения, принял командование на себя 

и не ушёл с поля боя до выполнения поставленной задачи. В результате 

отрезанная группа при малых потерях возвратила свою боеспособность [2]. 

При занятии села Новосвинухово большую роль сыграла группа 

автоматчиков в количестве пяти человек во главе с Габдуллиным М., которая, 

зайдя с фланга в село и проникнув в центр села, подняла панику среди 

фашистов. В это время подоспела рота второго батальона, и село было 

освобождено. Бежавшие немцы в панике оставили в селе свыше 30 легковых и 

грузовых машин, два склада с вещевым и продуктовым довольствием. Малик 

Габдуллин с группой автоматчиков привёл 12 человек фашистов, среди 

которых был один офицер [3].    

Село Бородино, с боем отбитое у немцев, являлось важным 

стратегическим пунктом, из которого ряд дорог соединял немцев со Старой 

Руссой. На наше подразделение, расположенное на защите села Бородино, 

немцы бросили полк эсэсовцев «Мертвая голова». Для срыва наступления 

немцев рота автоматчиков во главе с М. Габдуллиным была послана для удара с 

правого фланга по наступающему противнику. В течение боя, длившегося 

около семи часов, М. Габдуллин пять раз ходил в атаку и контратаку с 

лозунгами: «За Родину», «За Сталина» и четыре раза отбивал атаку немцев, 

пытавшихся обойти с фланга наше подразделение. В ходе боя противник, 

потеряв свыше 2000 убитыми и ранеными, отступил, село Бородино осталось за 

нами до получения новой задачи. Личный пример Габдуллина воодушевлял 

бойцов [3]. 

Ранее представленный к присвоению звания Героя Советского Союза 

автоматчик Тулеген Тохтаров является воспитанником Малика Габдуллина. 

М.Габдуллин достоин правительственной награды - звания «Герой Советского 

Союза».  
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  Такой героический путь прошел Малик Габдуллин в годы великой 

отечественной войны.  
[1]
Меда ль «Золота я Звезда » - знак отличия лиц, удостоенных звания 

«Героя Советского Союза». Установлен в 1939 году. Одновременно с медалью 

вручался высший орден СССР — орден Ленина. 
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М.Ш. Жолаушина  

М. Ғабдуллин музейінің аға ғылыми қызметкері 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИННІҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Қазақ халқының ХХ ғасырдағы әдеби-рухани, моральдық-ерлік әлемінде 

өзіндік өшпестей із қалдырған тұлғалардың бірі – Мәлік Ғабдоллаұлы 

Ғабдуллин. Мәлік Ғабдуллиннің өмірі мен шығармашылығын қалың 

көпшілікке, студент жастарға, мектеп оқушыларына отаншылдықтың, ерліктің, 

зиялылықтың үлгісі ретінде үнемі насихаттап таныстырып отыру – өз ұлтының, 

Қазақстан Республикасының ертеңіне үлес қосамын деуші әрбір азаматтың 

парызы болуға тиісті. Себебі, жастайынан білім-ғылымға ұмтылып, Сәбит 

Мұқанов сынды ел ағаларының соңына ерген, ел басына күн туғанда Отан үшін 

от кешіп, ұрыс даласының қаһарманы Бауыржан Момышұлымен үзеңгілесе 

жүріп жаудың бетін қайтарған, майдан өтінде жүріп, қалжыратқан ұрыстан сәл 

қолы қалт етіп тыным алған сан ұлттың баласына әрқайсысының ана тілінде 

жігерін шыңдайтын фольклорлық жырларды оқып қайраттандырған, соғыста 

жүріп-ақ, майдан мен тылдың арасын жалғастырып, ұлтымыздың көптеген 

зиялыларымен сан жүздеген хаттар жазысып, өлім мен өмір белдескен 

алмағайып сәттің өзінде туған ұлтының, әдебиеті мен мәдениетінің қамын 

қаузаған жазбалар қалдырған, майданнан оралған соң ғылым мен білім ісінде 

өндіре еңбек атқарып, филология, педагогика ғылымдары саласында өшпестей 

із қалдырған Кеңестер Одағының батыры, КСРО Педагогика ғылымдары 

академиясының академигі, жазушы, әскери мемуарист фольклортанушы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор асыл жар, абзал әке, айнымас 

дос болған Мәлік Ғабдуллиннің өмір жолы – кім-кімге болмасын, үлгі-өнеге [1]. 

Жоғарыда аталған, одан басқа да көптеген қасиеттері мен өмір жолының 

белестері негізінде біз Мәлік Ғабдуллиннің өмірі мен шығармашылығына 

біршама тоқталатын боламыз. 

Мәлік Ғабдуллиннің шыққан тегі туралы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-warheroes-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Бір-бірін бұрын танымайтын қазақтың жөн білетін баласы, кәрі-жасы бір-

бірімен кездескенде: «Қай туған боласың? Тегің кім? Қай жердің тумасысың?», 

– деген дәстүрлі сұрақтарды беретін әдеті бар. Мұны бірден – қазіргі кезеңде 

біршама ұлғайған, қазақ қауымының кейбір өлкелерінде, топтары арасында 

қоғамдық дертке айналған рушылдық, жүзшілдік (трайбализм) дертінің бастауы 

ретінде қарастырмауымыз керек. Мұнда халқымыздың бауырмалдығы, 

жөншілдігі, бір-біріне деген сыйластығы, өмірден өткен әйгілі тұлғаларды 

құрмет тұту сезімі т.б. жатыр. «Е, е, текті атаның ұрпағы екенсің, текті 

топырақтан екенсің ғой...», – деген пайымдаулар арқылы қазақ әлемі 

өкілдерінің өзара ұғысуы, үндесуі басталады.  

Осы айтылған жөн-жоба бойынша Мәлік Ғабдуллиннің ата-тегін таратып 

көрелік.  

Қазақ қоғамы көптеген тарихи-әлеуметтік, әскери-жаугершілік-

басқарушылық, шаруашылық-климаттық, географиялық т.б. факторлардың 

негізінде Үш жүздік құрылымға бөлінеді. Бұл бөліністің тарихын 

зерттеушілердің кейбірі көне ғасырлардан іздесе, енді біреулері Тәуке хан 

заманынан бастау алады деп қарастырады. Үш жүзге қазақтың қырықтан артық 

рулары кіреді және олардан өзге, жүзге кірмейтін ақсүйектер (моңғол текті 

төрелер араб текті қожалар) мен төлеңгіттер, сунақтар біртұтас қазақ қауымын 

құрайды.  

Ұлы, Орта, Кіші жүздің ішіндегі ең жан саны молы да, иеленген жер 

көлемі жағынан да іргелісі – Орта жүз. Орта жүз Арғын, Найман, Қыпшақ, 

Қоңырат, Керей, Уақ атты алты рудан құралады. Бұлардан өзге Тарақты руын 

да Орта жүз құрамында қарастырады.  

Орта жүз руларының жан саны жағынан молы – Арғын руы. Сондықтан 

да, үш жүздің қазағын Ұлы жүз-үйсін, Кіші жүз-алшын дейтініндей, Орта жүз-

арғын деп атай береді. Арғын руы екі үлкен тармаққа бөлінеді. Олар – Бес 

Мейрам, Жеті Момын. Жеті Момын табына Атығай, Қарауыл, Қанжығалы, 

Тобықты, Бәсентиін, Шақшақ, Саржетім рулары кіреді.  

Бұл рулар Жоңғар хандығы жойылғаннан кезеңнен бері шығыстан 

батысқа қарай Шыңғыстаудан Торғай ойпатына дейінгі, оңтүстіктен 

солтүстікке қарай Ерейментаудан Батыс Сібір ойпатына дейінгі аралықты 

біржолата мекендеді.  

Ұлы Мағжан ақын «Батыр Баян» дастанында:  

«Ту баста Абылайды хан көтерген, 

Қамқоры Қарауылдың – шешен Қанай»,  

– деп жырлаған Қанай би Құттымбетұлы – тек Қарауыл руының ғана 

емес, үш жүзге мәлім қабырғалы би, хан Абылайдың кеңесшісі, елшісі, кезінде 

Ташкенттің бегі (мэрі) қызметін атқарған қайраткер тұлға. Қазақтың игі-

жақсыларын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанына жерлейтін дәстүр 

бойынша, Қанай би Түркістанға жерленген. Қанай би айтты делінетін шешендік 

айтылымдар бүгіндері әдеби айналымға түскен.  

Қанай биден тараған ұрпақтар бүгіндері қазіргі Ақмола облысы Зеренді 

ауданының Желтау маңындағы Игілік, Қарабұлақ (қазір Қанай би), Қойсалған, 

Ұялы, Жамантұз, Ескенежал атты алты ауылдың негізін құрауда. 
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Республиканың көптеген қалалары мен елді мекендеріне өмір сүріп жатқан 

Қанай би ұрпақтары арасында еңбегімен, ерлігімен мәшһүр болған тұлғалар 

баршылық. Солардың бірегейі – Мәлік Ғабдуллин Қарауыл Қанай бидің тікелей 

ұрпағы болып табылады. Қанай бидің ұрпақтары арасында Мәлік батырдан өзге 

көптеген есімі әйгілі тұлғалар шыққан. Бұл жөнінде Мәлік Ғабдуллиннің 

немере інісі Жанатай Бекенұлының «Қарауыл Қанай би және оның ұрпақтары» 

атты еңбегінен біліп танысуға болады. 

Мәлік Ғабдуллиннің отбасы, балалық шағы 

Мәлік Ғабдуллиннің ата-бабасы қоныс қылған мекені, кіндік қаны тамған 

жері - Көкшетау биігінің батысынан Зерендіге қарай созылып жатқан, сулы-

нулы аласа қыратты өлке. Осынау шұрайлы аймақты ежелден-ақ Абылайды хан 

көтерген Қанай ұрпақтары мекендеген.  

Мәлік Ғабдуллин – Бурабай мен Зеренді көлдерінің ортасындағы Желтау 

баурындағы Қойсалған аулында, қарапайым шаруа отбасында, Ғабдолла 

Елемесұлы мен Әлия Оспанқызының екінші баласы болып 1915 жылы 15 

қарашада өмірге келеді. Өзінен үлкен Хамза деген ағасы ерте дүние салады. 

Мәліктің Сәлік деген інісі және екі қарындасы болған.  

Жас Мәлікті тәрбиелеу, бағып-қағуда әжесі Мадиянның үлесі зор болса 

керек. Мәлік Ғабдуллиннің өз қолымен жазылған өмірбаяндық жазбасында 

мынадай жолдар бар:  

«Мен тоғыз жасымда Желтаудағы 4-кластық бастауыш мектепке (1923-

1927 жылдары) тұңғыш рет келдім. Менімен бірге Доскен, Досымбек, Әлімбай, 

Шөкей, Кәбира деген ағайын-туысқандарым келді. Біздер Тілеу ауылы деп 

аталатын едік. Мұнда мектеп болмайтын. Мені ұлы шешем Мадиян 

Байбосынқызы ертіп әкелді. Сол бір кезде 68 жаста еді. Әжем Рамазан 

Нұғыманов деген мұғалімнің қолына тапсырып тұрып: «Айналайын, Рамазан, 

мына бүлдіршін Мәлкенімді әуелі құдайға, сонан соң өзіңе сеніп тапсырамын, 

тауға серуендеп кетеді, ұзақ ойнайды, екі ауылдың арасында жүргенде боран-

шашынға, ит-құсқа кез бола ма деп үрейленем. Оң көзіңмен, ықылас-

мейіріңмен қарай гөр», – деп тапсырды. Рамазан өте сүйкімді, ізетті, қамқор 

жан еді. Сол ұстазымның нұрлы бейнесін ұмыта алмаймын. Кейін 

Көкшетаудағы қазақ мектебінде оқып жүрген кезім еді. Балдырған балалық 

шағымыз болатын. Сонда шәкірттердің аса қадірлейтін, әкеміздей құрметтейтін 

Нұрмұхамед Көшімов деген аяулы ұстазымыз болды. «Сен мұғалім бол, 

мұғалім дайындайтын оқу орнына түс» деуші еді. Бұл кісі қазақ тілі мен 

әдебиетінен дәріс оқыған. Ленин орденімен наградталған...».  

Әжесінің мұғалімге айтып, табыстаған сөзінде «тауға серуендеп кетеді, 

ұзақ ойнайды» деуі тегін емес. Себебі, қиялшыл, әсершіл бала Мәлік 

жастайынан табиғатқа құмар болған. 

«Мәкең балалық шағында сері ағасы Бекенмен бірге Желтауда құс салып, 

аң аулап жүргенде, ондағы Кенесары-Наурызбай бекінісін аталарымның маған 

қалдырған блиндажы дейді екен», – деп жазады ғалым С.Негимов. Бұған қарап, 

болашақ фольклорист ғалымның, айтулы батырдың жастайынан ұлы бабалары 

туралы даңққа толы әңгімелерді естіп өскендігін байқауға болады.  
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Мәлік Ғабдуллиннің бұдан кейінгі оқуы 1924-1929 жылдары №13 

ауылдағы бастауыш мектепте, 1929-1931 жылдары Көкшетау қаласындағы жеті 

жылдық қазақ мектебінде жалғасады. Көкшетау қалалық осынау қазақ мектебі 

қазірде облыс, қала көлеміндегі іргелі білім ордасының біріне айналып, өзі 

оқыған батыр-ғалымның атындағы № 3 орта мектеп атауымен ел игілігіне 

қызмет жасауда. Мектепте Мәлік Ғабдуллиннің музейі жұмыс істеп, жас 

ұрпақты патриоттық тәрбиеге баулуда өз үлесін қосуда. Мәлік мектеп 

қабырғасында оқып жүрген шағында өлең жазумен шұғылдана бастайды. 1931 

жылы «Екпінді жас» журналының жетінші санында «Октябрят інілеріме» деген 

өлеңі алғаш жарияланады.  

Жоғарыда атап өтілгеніндей, Көкшетау қаласындағы жеті жылдық қазақ 

мектебінде үздік оқыған жас Мәлік 1930 жылы Республика пионерлерінің 

слетіне қатысады. Осы сапарынан қалған белгі, «Известия» газетінде суреті 

қоса беріліп, бала Мәліктің болашағынан зор үміт күткен сөздер жазылған, 

«Көшпелі елдің баласы» деген шағын суреттеме жарияланады. Өзі өмір сүрген 

сол бір кезеңде кеңес әдебиетінде лениниада атты арнаулы тақырыптағы жанр 

дәуірлеп тұрғанын ескерсек, Мәлік Ғабдуллиннің де аталған тақырыпқа соқпай 

өтпегенін байқаймыз.  

Бұзба ұйқыңды, ұйықта баба! 

Біз келеміз сіздің жолмен. 

Кәзіргі Сіз – сіздей дана, 

Асырды елді талай белден....., 

- деп жазады «Ленинге» атты, латын қарпімен жазған өлеңінде. Мәлік 

Ғабдуллиннің жасөспірім кезінде жазған көптеген өлеңдерінен бізге сақталып 

жеткені онша көп емес [3]. 

Мәлік Ғабдуллин жастық, студенттік, ҰОС жылдарында 

Көкшетаудағы оқуын тәмәмдаған бозбала Мәлік бұдан арғы оқуын сол 

кездегі ел астанасы Алматыда жалғастыруды жөн санайды.  

Кейіннен өзі ректор болып, біршама жыл басқарған Қазақ педагогикалық 

институтына 1931 жылы (қазіргі Абай атындағы АлМПУ) оқуға түседі. Үлкен 

ғалымдардың алдын көріп, дәрістерін тыңдайды. Олар Мұқтар Әуезов, Сәбит 

Мұқанов, Құдайберген Жұбановтар еді. 

Жоғарғы оқу орнында оқып жүргенде өзінің алғырлығымен, білімге 

құштарлығымен дараланған Мәлік Ғабдуллин 1935 жылы 20 жасында 

педагогикалық институтты бітіріп шығады. Ұстазы Құдайберген Жұбанов «Он 

үш жас күш» деген мақаласында өзінің алдынан тәлім алған бір топ айрықша 

талантты жастардың ішінде Мәлік Ғабдуллинге ерекше тоқталып: «біздің 

мәдени жұртшылығымыз біліп те қалған» деп атап көрсетеді және Мәлік 

бастаған жастардың болашағына сеніммен қарайды: «көптің күткеніндей жеміс 

берер», «алған білімдерін іске асыра алар», «үмітті ақтар, шын жұмыскер 

болар» деген көрегендік танытады.  

Жас маманды Қазақстан Өлкелік комсомол комитеті «Пионер» газеті 

редакторының орынбасары етіп тағайындайды. Әдеби сын және ғылыми 

мақалалар жазады, аударма жасайды. Бұған айғақ – 1934 жылы орыс жазушысы 

Л.Пантелеевтің «Пакет» шығармасын қазақшалағаны. Хабар-ошарлар жазумен 
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де жүйелі түрде айналысады. Сәбит Мұқановтың 1935 жылы жарыққа шыққан 

екі томдық шығармаларын әзірлеуге қатысады. Сонда Сәбит Мұқанов: «Осы 

жинақтарды жинасқан, жөндескен, редакция жасасқан пионер ақынымыз Мәлік 

Ғабдоллаұлына алғыс айтам» – деп, елеулі еңбегін ескереді. Ол 1931-1935 

жылдары ҚазПИ-де оқып жүргенде Қарағанды қаласындағы № 1, 18 

шахталарда жұмысшыларға хат таныту, мәдени-ағарту істерімен да 

шұғылданады. Сөйтіп, үлгілі-педагогикалық тәжірибеден өтеді. Сонымен бірге 

кеншілер шығармашылығымен кеңірек танысады. 

1935-1936 жылдары Кеңес Армиясы қатарында әскери міндетін атқарады. 

1938 жылы КСРО Ғылым Академиясының Қазақ филиалында кіші ғылыми 

қызметкер болып істеген. Осы уақыттан бастап қазақ әдебиеті тарихы мен 

фольклор ғылымының мәселелерімен түбегейлі шұғылдана бастаған. Ал 1938 

жылдың қазанынан бастап 1941 жылдың шілдесіне дейін ҚазПИ-дің 

аспирантурасында оқиды. 1941 жылдың шілдесінде Ұлы Отан соғысына 

аттанады. 

М. Ғабдуллин, И.В. Панфилов бастаған даңқты 8-гвардиялық дивизия 

құрамында Ұлы Отан соғысына Мәскеу іргесіндегі қанды шайқаста 

қаћармандықтың асқан үлгісін көрсетіп, Кеңестер Одағының батыры атағын 

алады.  

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1943 жылғы 30 қаңтардағы 

Жарлығымен Мәлік Ғабдуллинге Кеңес Одағының Батыры атағы берілгенде: 

- Ел күйзелген кезінде, 

ерлік еткен бауырым, 

Жау жағадан алғанда, 

батырлық еткен бауырым, 

Ел намысын кұрметтеп, 

Ер намысын ардақтап,  

Құтты болсын айтамын, 

Шын жүректен, Мәлігім!  

- деп Бауыржан Момышұлы жүрекжарды лебізін білдіреді. Тағы бір 

орайда: 

- Мәлік Ғабдуллин кешуі қиын жерден қол ұстасып, асуы биік жерден жіп 

ұстасып өткен жауынгер інім еді, қысылғанда ақылдасқан серігім еді — деп 

толғанады Баукең. 

1943 жылдың қаңтарынан бастап 1944 жылдың қарашасына дейін 

Калинин майданы, сонан соң 1-Прибалтика майданы саяси басқармасының 

үгітшісі, Кеңес армиясы Бас саяси басқармасының орыс емес ұлттар 

жауынгерлері арасындағы жұмыс жөніндегі тобының бастығы қызметін 

атқарады. Батырлық, ерлік және адамгершілік асыл қасиеттерімен 

ерекшеленген жаужүрек командир, жауынгерлердің жан сезімін өткір сезінетін 

және Қызыл Армияның тамаша мектебінен өткен саяси қызметкер                      

М. Ғабдуллин қан майданда жүріп «Қызыл жұлдыз», «І дәрежелі Отан соғысы» 

ордендерімен және «Москваны қорғағаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», 

«Венаны алғаны үшін» медальдарымен марапатталған. М.Ғабдуллин майданнан 

оралған соң, яғни 1946-51 жылдары Алматыдағы Тіл және әдебиет 
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институтында алғашқыда директордың орынбасары, соңынан директоры, 1951-

1963 жылдарда ҚазПИ-дің ректоры, 1963 жылдан өмірінің соңғы күніне шейін 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында фольклор бөлімінің 

меңгерушісі міндеттерін атқарған.  

Мәлік Ғабдуллин – фольклортанушы ғалым 

Енді фольклоршы ғалымның ғылым жолындағы жеңістері мен 

жетістіктерін сөз етуге көшелік. Себебі, Мәлік Ғабдуллиннің бүкіл саналы 

ғұмыры қазақ фольклористикасына арналды және одан майдан даласында да 

қол үзген жоқ. Соғыстан жауынгерлердің қолы қалт еткенде батыр Мәлік 

фольклоршы Мәлікке айналып, түркі халықтары өкілдерінің әрқайсысына өз 

тілінде ұлттық эпостарынан үзінді оқып беріп, жігерлерін жаныған, рухын 

қайраттандырған.  

Аспирант кезінде М. Ғабдуллин «Әдебиеттегі жағымды образ туралы» 

(«Лениншіл жас», 1941, 21 маусым, № 143) дейтін мақаласында жағымды образ 

жайлы түсініктерге жан-жақты талдау жасайды, жас зерттеушінің 

пайымдауынша, кейбір жазушылар кейіпкер ретінде осы күнгі еңбек 

адамдарын, ғылым мен техника өкілдерін сомдауы – жағымды образ тудырған 

деуге әсте болмайды дейді. Совет адамдарының бейнесі – жағымды образ деу 

онша шынайылыққа сәйкеспейтіндігін, толыққанды еместігін, сөйтіп, 

социалистік реализм принципінің шикілеу тұстарын да терең ұғынғанын 

көрсетеді [2]. 

Бүгінгі таңда «Абай жолы» жөнінде кесек-кесек ғылыми-әдеби талдаулар 

жасалынғаны мәлім. Ал «Абай» романының алғашқы жарияланымдары жайлы 

сөз қозғау, ой толғау, пікір айту оңай шаруа емес шығар. Сондықтан да Мәлік 

Ғабдуллиннің «Абай» романы совет әдебиетінің зор табысы» деген 

мақаласында («Қазақ ССР Ғылым академиясының хабаршысы, 1949, № 5) 

«шын мәніндегі мәдениетті роман», «қазақ халқының рухани мәдениетінің 

тарихына қосылған қазына», «көркем энциклопедия» деп аса жоғары бағалады. 

Кең құлашты филолог-ғалым ұлы жазушының адам образын жасаудағы, оның 

ой-сезім әлемін суреттеудегі, кейіпкерлердің психологиясын, іс-әрекеттерін, 

өзара қарым-қатынастарын, табиғат суреттерін терең ашудағы озат 

жаңалықтарын жіті танып, жылы қабылдайды. 

Мәлік Ғабдуллиннің «Қобыланды батыр» жыры жөніндегі нәзік 

талдаулары қызықтырмай қоймайды. Жырды өз дәуірінің тұрмыс-тіршілігімен, 

дүние тану ерекшеліктерімен, қоғамдық қарым-қатынастармен, тарихи 

оқиғалармен сабақтастыра зерттейді. Бұл орайда фольклоршы-ғалым тарихи 

деректерді жетік білуге міндетті. Образ жасау, өлең құрылысы, 

композициялық-сюжеттік түзілім, ұлттық тіл, сөздік қор, сөз мағынасы мен 

сазы, сөйлем құрылысы — тарихи категория екенін мұқият ескеру керек.  

Жырдың алғашқы түпнұсқасы қайсы, қалайша өзгертілді, себептері не 

дегенге үңілу, эпосты айтушылардың шығармашылык ерекшеліктерін 

айқындау, салыстырмалы-типологиялық әдісті қолдану (қазақ жырларын өзара 

салыстыру, түркі халықтарының жырларымен салыстыра зерделеу). 

М. Ғабдуллин қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаған В.Радловтың,   

Ә.Диваевтың, С.Сейфуллиннің, М.Әуезовтің, С.Мұқановтың,                          
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X.Жұмалиевтің, Ә.Марғұланның, Е.Ысмайыловтың, С.Аманжоловтың,         

Ө.Тұрманжановтың материалдары негізінде 1959 жылы хрестоматия кітабын 

ұсынды. 

Мәлік батырдың білімділігі мен біліктілігі, адамгершілік мәдениеті мен 

жоғары саналылығы, ұлттық фольклортану іліміндегі тәжірибесі мен жетістік-

нәтижелері, әсіресе, Үлы Отан соғысы жылдарында жауынгерлерді қара 

емендей қайыспауға, рухын асқақ ұстауға, жеңіске жетуге ынталандырды. 

Ұлттық сөз өнерінің күш-құдіретін шебер пайдаланып, олардың жүрегін, ішкі 

жан-дүниесін нұрға, сырға толтырды. 

Өмірдің көрігінде, соғыстың өртінде құрыштай шыңдалған қас батыр, 

көрнекті фольклоршы һәм әдебиет тарихшысы, тәжірибелі педагог Мәлік 

Ғабдуллин жас ұрпақты батырлыққа баулу, ерлікке, адамгершілікке, 

намысқорлыққа, жолдастық-достыққа, қайырымдылық-мейірімділікке, 

ұйымшылдық-бірлікке тәрбиелеу ісіне де зор үлес қосты. Ол ұшан-теңіз үздік 

өмір тәжірибелеріне, көзбен көріп, қолмен ұстап, ойға тоқып, көңіліне 

түйгендеріне, адамтану мен еңбектану саласындағы мол біліміне сүйене-жүгіне 

отырып, «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» (1966) дейтін еңбегін жазды. 

 Қорытынды 

Мәлік Ғабдуллин өткен ғасырда өмір сүрген қазақ зиялыларының нағыз 

асыл текті сипатын аңғартатын ұлы тұлға. Бір басынан батырлық, ғалымдық, 

жазушылық, ұстаздық, қайраткерлік сияқты қасиеттер қатар табылған абзал 

тұлға жайлы естеліктерді оқи отырып, осынау үлкен жүректі азаматтың ұлты 

үшін істеген өлшеусіз еңбегіне бас иесіз. Соғыс жылдарында, қан майданның 

өтінде жүріп жазған хаттарынан елдің ертеңі үшін алаңдағаны ұлтын сүйген 

ұлдың жүрек лүпілін сеземіз. Қазақ зиялылары арасында әлдебіреулердің теріс 

ықпалымен түсінбестік жағдайлар туындағында оларды бірлік пен берекеге 

шақыратын да Мәлік Ғабдуллин болғандығына мұрағат құжаттары куә. Бұдан 

біз Мәкеңнің ғажайып адами бейнесін аңғарғандай боламыз. ҚазПИ ректоры 

қызметін атқарып жүргенде студенттер жатақханасына келіп студенттермен 

еркін араласып, шахмат ойнауы, алыстан келген студенттерге қамқорлық 

жасап, қаражатын беріп, вокзалға дейін шығарып салатындығы «ұлық болсаң, 

кішік бол» деген аталы сөздің айғағындай.  

Мәлік Ғабдуллин – көзі ірісінде-ақ аңызға айналып кеткен тұлға. Осынау 

ғажайып аңыз адам көзі тірісінде халқына жасаған ерен еңбегімен ел есінде 

мәңгі қалды және қазақ деген халық барда, Қазақстан атты көпұлтты мемлекет 

барда батыр есімі мәңгі жасай беретін болады. 
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С.К. Жузжанова, гл. хранитель отдела фондов 

музея М. Габдуллина 

 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ВОИН И КОМАНДИР 

 

22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж – 

начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Это 

были годы лишений, горя, тяжелого труда.  

Казахстан внес неоценимый вклад в разгром фашизма. Многочисленные 

дивизии и соединения, сформированные на территории республики, прошли 

героический путь от Москвы до Берлина.  

Война застала Малика Габдуллина в институте, когда он был аспирантом. 

Как многие сверстники, он подал заявление с просьбой отправить его на фронт 

добровольцем.  

Вскоре в Алматы была сформирована 316-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.  

Малик Габдуллин был зачислен в эту дивизию политруком батареи 45-ти 

миллиметровых орудий 1075-го стрелкового полка.  

Энергичный, смелый и волевой, способный организатор, он вскоре 

обращает на себя внимание командования и ему присваивают звание 

политрука.  

Малик Габдуллин становится воспитателем личного состава 

подразделения. Чуткий и внимательный товарищ, требовательный к себе и 

подчиненным, он находит ключ к сердцу каждого бойца. Проводя 

индивидуальные и групповые беседы, Малик Габдуллин готовил к бою своих 

солдат. Политрук всегда помнил, что воспитатель должен быть сам воспитан, и 

Габдуллин упорно, энергично, настойчиво работал над изучением военного 

дела, помня, что бить врага может только тот, кто научился искусству 

побеждать. Первые же дни его работы показали результаты – подразделение 

Малика Габдуллина заняла первое место в полку по боевой и политической 

подготовке, которой поручались наиболее ответственные участки боевых 

действий.  

Первый бой с фашистами рота приняла на дальних подступах к Москве в 

октябре 1941 года. Вышло так, что половина роты, где находился Малик 

Габдуллин, оказалась отрезанной от батальона и полка. Бойцы сражались до 

последнего патрона. Стояли насмерть, не оставили занимаемого рубежа. И 

только ночь прервала этот трудный, кровопролитный героический бой. Они 

похоронили погибших товарищей и поклялись над свежей братской могилой 

отомстить фашистам. Уцелевшим бойцам политрук Малик Габдуллин велел 

подобрать все патроны и гранаты, бутылки с зажигательной смесью, какие еще 

можно было найти в окопах. Боеприпасы были нужны, чтобы пробиться к 

своим. Три дня и три ночи пробивались они к своим, потому что Осташево и 

Волоколамск были заняты врагом. По пути присоединились бродившие по 

лесам группы красноармейцев, и вскоре его отряд, насчитывавший двадцать 



76 

четыре человека, вырос до ста пятидесяти. Внезапными и дерзкими 

нападениями с тыла этот отряд сеял смерть и панику среди фашистов.  

Когда М. Габдуллин пришел в штаб, чтобы доложить командиру полка 

И.В. Капрову и комиссару А.Л.  Мухамедьярову, там находился Иван Васильевич 

Панфилов. Политрук М. Габдуллин отчитался генералу.  

Малик Габдуллин, спустя годы, вспоминал об этой встрече: «Панфилов 

слушал мой рассказ внимательно, время от времени задавал вопросы, уточнял 

отдельные детали [1]. 

– Всё это хорошо, – сказал генерал, и в его голосе послышались нотки 

удовлетворения. – Спасибо вам за службу. Молодцы! Видишь, как наши 

воюют, как умеют держаться! – обращался он не то ко мне, не то к полковнику 

Капрову. – Так и надо действовать всегда. Советский человек должен быть 

стойким, несгибаемым. Прошу Вас, товарищ политрук, когда будет 

возможность, описать всё то, о чём Вы мне рассказали. Это же очень ценный 

материал для героической истории нашего народа!…  [1]. 

Малик Габдуллин выполнит и этот наказ своего генерала. После войны он 

напишет книги: «О друзьях-товарищах», «Мои фронтовые друзья» и др., в 

которых правдиво расскажет о ратном подвиге казахстанцев, о генерале Иване 

Васильевиче Панфилове, обо всём, что видел, пережил, свершил вместе со 

всеми в героических боях при защите Москвы. Но это будет после войны, в 

мирное время.  

Пятого ноября 1941 года была создана первая в дивизии рота 

автоматчиков. Габдуллина назначают политруком этой роты.  

На рассвете 15 ноября М.  Габдуллина вызвал командир Капров и сказал, 

что по данным разведки фашисты готовят новое наступление на Москву и 

пригласил Малика взглянуть на карту. «Особенно трудно будет вот здесь, на 

левом фланге. Веди своих молодцев к Аникину, поможешь ему» [1]. 

Аникин, командир пятой стрелковой роты.  

Опушкой леса Малик Габдуллин вывел своих бойцов на край оврага, 

заросшего мелким кустарником и засыпанного глубоким снегом. Скрытно 

окопались.  

И вдруг послышалось урчание моторов. Это шли немецкие танки. 

Обычно за танками ехали на машинах автоматчики. Сейчас этого не было. 

Вскоре на дороге появилась стройная пешая колонна фашистов. «Психическая 

атака», – решил Малик Габдуллин и передал по цепочке подпустить на сто 

метров, раньше не стрелять.  

Танки скрылись за гребнем, а автоматчики шли волна за волной.  

Малик как бы ни смотрел в сторону врага. Он спокойно вынул из гнезда 

автомата диск, начиненный патронами, проверил, все ли в порядке. Поставил 

на место. Но его пристальный из–под прищуренных век взгляд неотрывно 

следил за фашистскими автоматчиками. Когда колонна начала спускаться по 

отлогому склону, обнажив свой правый фланг, политрук скомандовал: 

«Огонь!».   

Красноармейцы ударили из автоматов прицельно, густо. По фашистам – в 

упор по центру колонны. Малик и старшина Коваленко – по «хвосту». Падали 
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убитые, корчились раненые, что-то кричали и куда-то бежали те, кто еще 

уцелел. Фашистов расстреливали, и они скатывались на дно оврага и снова 

лезли.  

Стрелял, как все, и Малик Габдуллин, а сам прислушивался к грохоту 

сражения справа, где оборонялась рота Аникина и рота Клочкова, где был штаб 

полка.  

Первым Малик заметил и ядовито-зеленую ракету, прочертившую в нашу 

сторону зловещую дугу. Вражеские автоматчики залегли.  

Вдруг Габдуллин заметил, что по склону, на приглушенных моторах 

крались два танка. Он понял, если танки подойдут к их правому флангу, конец. 

Понял политрук и другое: ему, а не другому, ползти навстречу танкам.  

Малик взял две противотанковые гранаты, привязал к ним по бутылке с 

горючей смесью для верности. Делал он все это неторопливо, но споро, точно 

[1]. 

Оставив Коваленко на свое место, Габдуллин, пригнувшись, побежал по 

ходам сообщений навстречу меченым крестами танкам. Он вылез из окопа и, 

работая локтями и коленями, полз по глубокому снегу, не спуская глаз с 

головного танка. Малик не боялся, потому что находился в мертвом 

пространстве и в руках у него надежные противотанковые гранаты. И еще 

потому, что знал, сейчас никто, кроме него, не остановит этот танк. Танк надо 

уничтожить, чтобы не погибли под его гусеницами товарищи, чтобы уцелеть 

самому. При той памятной встрече с Панфиловым генерал сказал: «Стойте 

насмерть, но оставайтесь живыми, живые воюют, живые побеждают» [1]. 

Надо победить. И собственный страх, и фашистский танк.  

А танк, миновав ложбину, пошел на взгорок, прибавив скорости. А на 

взгорке, закопавшись в снег, подкарауливал его Малик Габдуллин. И когда 

железный грохот навис над ним, политрук Габдуллин приподнялся и метнул 

гранату с привязанной к ней бутылкой. И упал в снежный окоп. Он не услышал 

взрыва, но по тому, как в воздухе потянуло едким дымком, понял: танк горит. 

Малик снова приподнялся. Танк горел. Второй отступил. Должно быть, 

немецкий танкист решил, что здесь противотанковое минное поле.  

Когда Габдуллин возвратился к своим, в окопы, там шла редкая 

перестрелка. И снова враги полезли, и снова их били в упор.  

И вдруг, тот, стоявший в засаде танк, ринулся на бешеной скорости по 

оврагу. Но еще быстрее метнулся ему навстречу Малик. Габдуллин подождал, 

пока танк взберется на гребень. Вздыбилась гусеница, и под неё он швырнул 

гранату. Раздался сильный взрыв, вспыхнуло пламя, оглушив и обдав копотью 

политрука роты. Он устоял на ногах и так, выпрямившись во весь рост, 

возвратился в окоп. По нему стреляли, а он шел спокойно, неуязвимый. А 

Коваленко подумал о политруке: «Железный».  

Малик Габдуллин, подбив два танка связками гранат, а также умело 

руководя солдатами, после выполнения боевого задания, на исходе вторых 

суток вывел без потерь роту автоматчиков, которую доверили ему, в район 

расположения полка.  
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Когда он вошел в штаб, на него посмотрели, как на призрак. Габдуллин 

смутился и тихо спросил:  

– Что произошло?  

Мухамедьяров порывисто вскочил со своего места, обнял и поцеловал 

Малика, а потом протянул ему лист бумаги.  

Это было короткое боевое донесение командира роты Аникина, где 

написано: «16 ноября, в бою под деревней Ширяево, погибли геройской 

смертью 13 автоматчиков во главе с политруком Габдуллиным Маликом. Они 

уничтожили два немецких танка и около 150 фашистов, но и сами пали 

смертью храбрых в неравном бою вместе со своим политруком».  

«Всё это правда. И про фашистских автоматчиков, и про их танки. А мы – 

живые. И готовы к выполнению нового задания», – сказал, улыбаясь, отважный 

политрук [1]. 

Все это произошло в тот день, когда 316 –я стрелковая дивизия была 

преобразована в 8 – ю гвардейскую. Командир полка Капров подошел к 

Габдуллину.  

– Нет, вы ещё не осознаёте в полной мере, что вы сделали. Вы спасли от 

разгрома батальон, а может быть, и полк! – и рассказал, как трагически могла 

бы сложиться обстановка, не задержи и не разгроми они отборную немецкую 

часть. – Да, вы били фашистов действительно по – гвардейски. Это равно 

подвигу! – заключил Илья Васильевич Капров [1]. 

В одном из писем, присланном из Подмосковья, где 8-я гвардейская с 

ходу вступила в схватку с ненавистным врагом, М.Габдуллин писал, что 

четырежды побывал в боях, один из которых длился четыре дня и четыре ночи. 

Пятого удара гвардейцев враг не выдержал и, бросая на поле боя убитых, 

раненых и оружие, побежал, преследуемый панфиловцами. В этом бою пал 

смертью храбрых славный сын казахского народа, воспитанник Малика 

Габдуллина Толеген Тохтаров, которому было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно.  

Дмитрий Снегин, Алексей Кузнецов пишут в одном из воспоминаний: 

«Нам, как участникам незабываемых сражений под Москвой, вспоминается 

несколько боевых эпизодов, в которых особенно проявились героизм, смелость, 

мужество, воля и находчивость Малика Габдуллина.  

… В разгар сражения был убит командир подразделения, а Малик 

Габдуллин – ранен. Но отважный политрук, несмотря на ранение, не покинул 

поле боя, принял на себя командование и личным примером воодушевлял 

бойцов, сдерживавших натиск превосходящего врага. Он поднялся и со 

словами своего боевого друга Василия Клочкова «Велика Россия, а отступать 

некуда. Позади Москва!» бросился вперед, увлекая гвардейцев. Этим смелым 

контрударом наступление фашистов было сорвано.  

Так гвардейцы-панфиловцы, вместе с воинами Западного фронта, в 

ожесточенных боях изматывали силы врага, а 6 декабря 1941 года, по приказу 

Верховного Главнокомандования, перешли в решительное наступление и 

полностью разгромили гитлеровские армии, рвавшиеся к Москве.  



79 

Панфиловская дивизия перебрасывается на новый участок фронта. В 

одном из наступательных боев Малик Габдуллин с группой автоматчиков в 

пять человек, по глубокому снегу проник в село, занятое врагами»... [2]. 

Известный полководец Бауыржан Момышұлы в своем произведении 

«История одной ночи» пишет: «... Справа из-за сугроба подымается белая 

фигура в развевающемся масхалате. Кажется, она не идет, а сказочно летит по 

полю, следом – ещё пятеро, за ними – взвод, рота. На ходу стреляя из 

автоматов, с криками «ура!» люди бросаются на вражескую цепь. В рядах врага 

замешательство. Еще миг – на немцев набрасываются автоматчики во главе с 

Маликом. – Это Габдуллин! – восклицает, преодолевая боль, раненый старший 

батальонный комиссар Гусев и, прислонившись к стене, медленно сползает. – У 

меня просьба к вам, товарищи, – говорит он. – Не надо ругать командиров и 

бойцов, что растерялись вначале. Габдуллина – на Героя. Это мое мнение... 

Представить на Героя... А жив ли наш политрук – Малик Габдуллин? И кто был 

тот Сокол, что первым, распрямив крылья, понесся на стаю вражеских 

коршунов? Кто был вожак этой пятерки, что первая налетела на противника? 

Жив ли он?...  

... А за поворотом траншеи мы замечаем медленно шагающего по 

деревенской улице Малика. Всегда по – юношески стремительный, он сейчас 

идет с трудом. На усталом, опаленном боем лице Малика Габдуллина знакомая 

застенчивая улыбка...   

... Атака за атакой. То с одной стороны, то с другой фашисты упрямо 

пытаются пробиться к Соколову. Но наши бойцы не теряются. В стане 

фашистов возникла паника. Воспользовавшись этим, одно из подразделений 

гвардейцев ворвалось в село, оказав помощь отважной пятерке. Фашисты в 

панике бежали. Гвардейцам досталось 30 автомашин, два склада с 

боеприпасами и продовольствием и много другого военного имущества. Малик 

Габдуллин со своими товарищами захватил 12 пленных солдат во главе с 

офицером»...  

А зимой, когда началось контрнаступление под Москвой, Малик 

Габдуллин, вместе с группой автоматчиков-лыжников снова был на 

передовой»… [3]. 

Малик Габдуллин находился в полках и батальонах, где своим 

присутствием и словом воодушевлял весь личный состав к наступательному 

прорыву и на выполнение боевых приказов командования по разгрому врага.  

Политрук роты знаменитой 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени 

генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, Малик Габдуллин прошел всю 

войну, от Москвы до Балтики. Малика знали, им гордились. Это произошло, 

благодаря многочисленным легендарным рассказам, рождавшимся, прежде 

всего, в самой солдатской массе. Один из них был услышан и использован, как 

сюжет для создания рассказа «Рождение эпоса» известным писателем Борисом 

Полевым. Он пишет:  

«Малик – батыр силен, смел, хитер, как степной лис. Говорят, что у него 

ухо джейрана, которое слышит врага на много верст, что у него глаза сокола, 

который видит врага, как бы тот не прятался...»  [2]. 
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Малик Габдуллин – собиратель старинных преданий – храбро сражался 

на фронте, а в тылу акыны слагали о нем легенды, песни, летевшие по родному 

краю. Недаром и Борис Полевой в своем вышеуказанном очерке сравнивал 

подвиги Малика Габдуллина с рождением нового героического эпоса [4]. 

Разумеется, не так-то просто стать героем народных легенд, если бы 

ненастоящие подвиги, которые совершил Малик Габдуллин на фронтах 

Великой Отечественной войны. Являясь примером истинного патриотизма, он 

не хотел и не умел сгибаться под пулями врагов, превыше всего ставя честь 

защитника Родины.  

В наградном листе на присвоение Малику Габдуллину звания Героя 

Советского Союза отмечалось:  

«Село Бородино, с боем отбитое у немцев, являлось важным 

стратегическим пунктом, из которого ряд дорог соединял немцев со Старой 

Руссой. На наше подразделение, расположенное у села, немцы бросили полк 

«Мертвая голова». Для срыва наступления гитлеровцев рота автоматчиков во 

главе с товарищем Габдуллиным была послана для удара с правого фланга по 

наступающему противнику. В течение боя, занявшего около 7 часов, тов. 

Габдуллин пять раз ходил в атаку... В ходе боя противник, потеряв сотни солдат 

убитыми и ранеными, отступил. Село Бородино осталось за нами».  

За личную отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 

года Малику Габдуллину было присвоено высокое звание «Герой Советского 

Союза» с вручением ордена «Ленина» и медали «Золотая звезда».  

Подвиги Малика Габдуллина завоевали ему славу Героя.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

Малик Габдоллаұлы Габдуллин был награжден орденами: «Красной Звезды», 

«Красного Знамени», «Отечественной войны I-й степени», медалями: «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», «За взятие Вены» и другими [5]. 

В письме поэту Кайнекею Жармагамбетову от 10 сентября 1944 года Малик 

Габдуллин писал: «Я лично, скажу тебе, не мечтал о свершении каких – то 

особенных подвигов, о звании Героя. Все помыслы мои сводились к тому, 

чтобы честно выполнить свой долг перед Родиной. Как я выполняю свой долг – 

об этом скажет народ. И тому, кто честно его исполнит – почет и уважение» [5]. 

Благодарный народ свято чтит память о своем воине – герое, академике, 

ученом и писателе.  

Радостный День Победы Малик Габдуллин встретил в Австрии, будучи 

на службе в Главном Политуправлении.  

Известный писатель Дмитрий Снегин писал: «Стать Героем Советского 

Союза – это подвиг. Быть и оставаться им всегда и во всем – не меньший 

подвиг. Малик Габдуллин был таким» [2]. 

Имя Малика Габдуллина навечно вписано в летопись Великой 

Отечественной войны. Будущий академик, уходя на фронт, еще не знал, какой 

славный путь ему предстоит. Просто он честно хотел исполнить свой долг 

перед Родиной и народом.  
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Даже в самые трудные дни и недели тяжелой войны, в минуты затишья 

Габдуллин не забывал о заветной тетради, куда записывал события, 

происходящие на фронте. «Я делаю это не с целью стать писателем, – отмечает 

он в одном из своих писем. – Просто считаю своим долгом рассказать о 

массовом героизме казахских джигитов на войне. В моих произведениях живут 

реальные люди, описываются реальные события» [2]. 

Около 13 миллионов человек были отмечены боевыми орденами и 

медалями.  

А какой мерой можно измерить героизм советских солдат, испытавших 

все тяготы войны, месивших своими обмороженными ногами осеннюю грязь и 

зимний снег, прошедших войну, несмотря на потери своих друзей и близких.  

Ежегодно 9 Мая вся наша страна отмечает День Победы. Весь мир 

празднует с нами этот день. Советская Армия победила фашизм. Справедливая, 

освободительная борьба была завершена в 1945 году.  

В железной схватке с фашизмом советские люди проявили беззаветную 

любовь к Родине, беспримерную стойкость и массовый героизм.  

День Победы. Он от нас все дальше и дальше. С того «цветущего, 

поющего яркого мая» минуло более 70-ти лет. Великая Отечественная война 

понемногу уходит в историю. Время внесло свои коррективы в трактовку 

событий. Молодому поколению, необходимо знать всю суть «роковых - 

сороковых». Необходимо сохранить культурное наследие, оставить незыблемой 

веру в героизм наших воинов.  

Праздник Победы! Это память о каждом из тех дней, когда клокотала в 

грохоте и огне навязанная нам фашистской Германией война! Это память о 

ратном и трудовом подвиге советских людей, кто ковал Великую Победу. Это 

память о павших на поле брани во славу нашей Родины, во имя ее свободы.  

– Я – казах, – с гордостью, с чувством национального достоинства 

говорил Малик, принимая орден Ленина и «Золотую звезду» Героя Советского 

Союза, – и получаю высокую награду из рук русского генерала. Как 

знаменателен этот обычный для нас факт. Он подчеркивает, что все 

национальности нашей великой страны неразрывно сплочены в борьбе против 

общего врага. Партия большевиков вырастила нас, подняла, воспитала, вывела 

на светлый и доблестный путь. Я клянусь, что буду драться еще крепче. Рука об 

руку с русскими бойцами других национальностей – буду истреблять немцев до 

полного их уничтожения на нашей священной земле. 1 («Вручение высшей 

награды», «Красная звезда» от 7 февраля 1943 года) [5]. 

Я – казах! Это краткое и простое выражение полно благородного 

национального самосознания, развитого в условиях и на основе 

социалистического содружества народов в советском многонациональном 

государстве. Говоря «Я – казах», Малик понимает это выражение своей 

национальной гордости конкретно-исторически.  

15 ноября Герою Советского Союза, действительному члену и академику 

Академии педагогических наук СССР, доктору филологических наук, 

профессору, члену – корреспонденту Академии наук РСФСР, писателю, 

заслуженному деятелю науки Республики Казахстан, лауреату Премии имени 
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Ш. Уалиханова, видному общественному деятелю М.  Габдуллину исполнилось 

103 года со дня его рождения. Гордостью переполняет сердце оттого, что 

Малик Габдуллин является нашим земляком. На примерах и поступках таких 

людей учились многие поколения. О подвигах наших защитников, солдат, 

героев мы должны помнить и знать.  

Сегодня сотрудники музея Героя Советского Союза М. Габдуллина 

работают в русле воспитания патриотизма в молодежи, активной 

гражданственной позиции, любви к Родине, уважения к людям старшего 

поколения на примере подвигов Героя Советского Союза М.  Габдуллина и 

солдат Великой Отечественной войны [4]. 

Эхо войны уходит в прошлое. Уже более 70-ти лет наши люди живут в 

мирных условиях. Но память о войне, о подвиге солдат никогда не будет 

забыта, не исчезнет – благодаря таким вот бесценным записям – 

воспоминаниям, очеркам, рассказам, какие находим в книгах Малика 

Габдуллина. Тут он предстает перед нами как летописец войны, и низкий ему за 

это наш поклон! Этот его подвиг следует ставить в одну шеренгу с его 

собственным героизмом.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ ТЖК КӨКШЕТАУ ТЕХНИКАЛЫҚ 

ИНСТИТУТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ МӘЛІК ҒАБДУЛЛИННІҢ ӘСКЕРИ-

ПАТРИОТТЫҚ КЛУБЫНЫҢ АШЫЛУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Қазақстан - Еуразия жүрегінде орналасақан ұлаң-байтақ еліміз қазіргі 

кезде бейбітшілік пен жасампаздықта өмір сүріп келе жатыр. ХХІ ғасыр 

жаһандағы картасында ойып тұрып, орнын алғаны тікелей өзінің бастан кешкен 

тарихи кезеңдеріне байланысты. Әсіресе ХХ ғасырдағы сұрапыл жылдардағы 

соғыста елімізді сақтап қалу үшін, жауға қарсы шапқан қолбасшыларымыздың 

көрсеткен жігерлерінің арқасында, еліміз болашаққа нық қадам басып келе 

жатыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы Қазақстан 

халқына «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
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арттыру» атты жолдауында негізгі 6 міндетті атап өтті. Осы міндеттер сол 

кездегі Мәлік Ғабдуллин өз әскерлерін басқарудағы алдарына қойған әскери-

тактикалық тапсырмаларымен үйлесіп жатқанын байқауға болады [1].  

Боз торғай қой үстіне жұмыртқалаған замаңда өмір сүріп келе 

жатқанымыз, 103 жыл бұрын Мәлік Ғабдуллин атты ұлы тұлғаның туғанына 

байланысты. Мәлік Ғабдуллин 1915-1973 жылдары арасында өмір сүрген - 

жазушысы, әдебиет зерттеуші, қоғам қайраткері, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, КСРО Педагогика ғылым академиясының 

академигі, Кеңес Одағының Батыры. Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері [2, 3].  

Қазіргі кезде өсіп келе жатқан өскелен, ұрпағымыз осындай батыр 

тұлғамыз туралы білмей жатқандығы көкейімізді тесетіндігі өкінішті. Осындай 

тұлға жайлы және оның елін қорғап қалу үшін жасаған батырлық іс-әрекеттерін 

білмеу, әр адам үшін ұятқа тұрарлық. Мысалы, Ресейдегі барлық мектептерімен 

орта және жоғары оқу орындарында ХVІІІ ғасырдағы Ресей империясының 

әскери қолбасшысы, орыс соғыс өнерін дамытушылардың бірі, генералиссимус 

Александр Васильевич Суворов жайлы және оның көшбасшылық 

құпияларымен таныстыру сабақтары  жан-жақты өткізіледі. Осындай 

қажеттілік біздің елімізде кең қанатын жайып отыр. Мәселен, 1941 жылы Ұлы 

Отан соғысы басталғанда, алғашқылардың бірі болып өз еркімен майданға 

аттанады. 1941 жылдың қыркүйегінен бастап, соғыстың соңына дейін Отанды 

қорғау борышын абыроймен атқарады. Аға политрук болады. Майданда        

И.В. Панфилов атындағы 8-гвардиялық дивизияда шайқасады. 1942 жылы 

Новгород облысына қарасты Холм қаласының маңында болған ұрыста Мәлік 

солдаттардың біразына басшылық етеді. Ол басқарған сарбаздар фашистердің 

тісіне дейін қаруланған әскеріне тойтара соққы береді. Кескілескен ұрыстың 

нәтижесінде жаудың екі танкісін гранатамен жарып, жаудың 12 солдатын 

тұтқынға алады. Ұрыс кезінде Мәлік Ғабдуллин жарақат алады. Алған 

жарақатына қарамастан, жауға қарсы оқ боратады. Осы ерлігі үшін КСРО 

Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 1943 жылдың 30 қаңтарында 

Мәлікке "Кеңес Одағының Батыры" атағы берілді.  Бұл атақпен қоса, Ленин 

ордені және «Золотая Звезда» медалі де берілді осындай  ақпараттарды  

білетіндер санаулы [2, 3]. 

Соның ішінде, біз алдағы жылдары жастардың арасында Елбасымыздың 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының аясында, 

Мәлік Ғабдуллин Ұлы Отан соғысында  қатысқан шайқастарының 

маңыздылығының көрсетіп, көшбасшылық құпияларының қыр-сырларымен 

тәсілдерін меңгертуіміз қажет. Дамыған ХХІ ғасыр жаһандық картасындағы 

қауіпсіз Қазақстанды қалыптастыруда, жастардың  осы аталған тәсілдердің 

жаңғыртылғын түрлерін жан-жақты қолдануы жемісті жұмыстардың және жаңа 

бастамалардың кепілі.  

Осы мәселелерді үйлестіре отырып, Мәлік Ғабдуллиннің ерліктерімен 

көшбасшылық құпияларың жастарымызға жеткізу жолдарын қарастыруымыз 

қажет. Сол себепті, барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 

даярлап жатқан «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру» 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B
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бағдарламаларының жүзеге асыру аясында «Мәлік Ғабдуллиннің өнегелі 

өнегесі» атты үш тілде оқу-әдістемелік құралын жазып шығаруды ұсынамыз. 

Оған қоса, оның электронды нұсқасын тарату мақсатында соңғы замаң 

талабына сай мобильді қосымшасын жасап шығару аздық етпес. Қазіргі таңда 

жеке адам ғана емес, тұтас ұжым іңкәрлікпен атсалысып, жұмыс атқарса ғана 

табысқа жетуге мүмкіндігі болады. Осыған байланысты,  еліміздегі 

құтқарушыларды дайындайтын жалғыз жоғары оқу орны Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау 

техникалық институтының негізінде курсанттардың арасында патриоттық 

сезімдерін жоғарлату мақсатында және өз мамандықтарына деген 

сүйіспеншілікті арттырып, туған жерге айырықша іңкәрлікпен атсалысатын 

курсанттарды қалыптастыру үшін Мәлік Ғабдуллин атындағы әскери-

патриоттық клубты ашуды ұсынамыз. Әскери-патриоттық клубтың жарғысын, 

ұраның, мақсаты мен міндеттерін анықтап, басты ерекшелік ретінде клубтың 

қатарына оқу озаттарымен институт өміріне белсеңді қатысып жүрген 

курсанттарды қабылдап, оларды оқу жылы бойы ұйымдастырылатын іс-

шараларға қатыстырып, Мәлік Ғабдуллиндай ер азаматтарды тәрбиелеп 

шығаруымыз қажет. Осы клубтың мүшелері ең озық курсанттар санымен 

толықтырып отырғандықтан, басқа курсанттардың осы клуб қатарына қосылу 

ниетінің пайда болуы және олардың алдарында белгілі бір мақсатпен 

ұмтылыстың пайда болуына септігімізді тигіземіз деген ойдамыз. Көкшетау 

қаласында Мәлік Ғабдуллин музейінің негізінде жұмыс атқарып келе жатқан 

«Мәлік Ғабдуллин атындағы әскери-патриоттық клубы» аздық ететіні сөзсіз. 

Мәлік Ғабдуллиннің әскери-патриоттық клубын ашып осы екі ұжымның 

арасында тығыз шығармашылық байланысты орнатып, қаладағы және 

облыстағы әскери-патриоттық іс-шараларға қатыстырып, жастарды осы 

қозғалысқа баулуымыз қажет. Біздің институтымыздың негізіндегі әскери-

патриоттық клубының ең басты ерекшеліктерінің бірі құрамындағы 

курсанттардың еліміздің түпкір-түпкірінен жиналғандықтары болып табылады. 

Олар өз аймақтарындағы әскери-патриоттық бағыттағы іс-шаралармен және 

өзгерістерімен бөлісіп отыратындықтырын атап өткен жөн. Бұл жалпы 

еліміздегі Мәлік Ғабдуллиннің қозғалысына әкеліп, оның дамуына зор үлесін 

тигізетіндігіне көз жеткізеді. Сондықтанда ең алғашқы қадамды Ішкі істер 

министрлігінің оқу орындары яғни, соның ішінде Көкшетау техникалық 

институтының негізінде ашылуының маңыздылығын көрсетеді.  

Келесі мезетте, ұлы тұлғаның атын әрқашан асқақтату мақсатында және 

оның өнерлі қолбасшы ретінде қазіргі замаңдағы маңыздылығын көрсету үшін 

жалпы білім беретін мекемелердің оқушылары, студенттер және курсанттары 

арасында шынайы патриотизмнің маңыздылығын көрсететін іс-шараларды 

ұйымдастыруды қолға алу қажет. Республикалық деңгейде конференциялар, 

конкурстар және пікір-сайыстарды ұйымдастыру арқылы өскелен ұрпақтардың 

Мәлік Ғабдуллиннің елі үшін күрескен қиын кезеңдерімен таныстырып, қазіргі 

заманның қиындықтарына төтеп беруге үлесін тигізеді. Елбасымыз Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев өз сөздерінде тарихтың толқынында келген еліміздің 

болашақта ХХІ ғасырдың жаһандық картасында дамыған мемлекеттердің 
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қатарында болу үшін біз мәдениеті дамыған мемлекет болуымыз қажет [4]. 

Мәлік Ғабдуллиннің аясындағы барлық іс-шаралар мәдениеттің дамуына зор 

үлесін тигізіп, еліміздің ең дамыған 30 мемлекеттердің қатарына кіруіне 

септігін тигізетіне сенім артамыз. Кейінгі ұрпаққа кемел Қазақстанды табыс ету 

барлығымызға ортақ парыз. Мәлік Ғабдуллинның ізгі жолымен жүріп, туған 

жерімізге деген патриоттық сезімімізді жоғарлата отыра, шынайы патриотизмді 

қалыптастырып, парызымызды орындаймыз деген сенімдеміз.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ 

ЖИЗНИ ГЕРОЕВ    ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941-1945 

 

Чувство патриотизма возвышает человека, делает его смелее и 

решительней в моменты, когда Родине угрожает опасность. Побуждает высоко 

ценить все, что его окружает, сознавать личную ответственность за все, что 

происходит в стране. Как показывает история, патриотизм ярко проявлялся  в 

суровые годы Великой Отечественной войны. В Республике Казахстан в 

высших учебных  заведениях разработан многогранный комплекс психолого-

педагогических, социально-правовых, культурно-досуговых мероприятий с 

целью патриотического воспитания студенчества. Дух преемственности, 

любовь к Родине воспитывается на примере героев, Великой Отечественной 

войны, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю. Такими примерами 

остаются, летчик-штурмовик генерал-майор авиации Талгат Бигельдинов, 

легендарный партизан Касым Кайсенов, снайпер Алия Молдагулова. В годы 

Великой Отечественной войны казахстанские воины сражались на всех 

фронтах, защищая Советскую Родину. За проявленный героизм 448 воинов из 

Казахстана удостоились звания Героя Советского Союза, в том числе две 

девушки-казашки - Алия Молдагулова и Маншук Маметова. 
Алия Нурмухамбетовна Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в 

ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Когда девочке 

http://www.akorda.kz/ru
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/
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исполнилось 8 лет в ее семье произошла трагедия – умирает мама и отец 

остается с двумя детьми на руках. Сложно сказать, что именно подвигло отца 

отдать свою дочь на воспитание родному брату, но как бы то ни было, в 9 лет 

Алия переезжает к дяде Аубакиру в г.Алма-Ату. Алия рано взрослеет – и уже в 

школе проявляет свой твердый характер и лидерские качества. В 1935 году 

семья дяди переехала в город Ленинград, где Алия поступила в школу, а затем 

по семейным обстоятельствам воспитывалась в детском доме. 

Из воспоминаний одноклассников Алия была требовательной, прежде 

всего к себе, ее отличали справедливость, целеустремленность и упорство в 

достижении цели. Приехав из далекого аула, она сразу нашла общий язык с 

новыми друзьями, притягивая всех своим обаянием, знаниями, открытостью 

[1]. 

В начале войны вместе с детдомом Алия была эвакуирована в 

Ярославскую область с. Вятское. По окончании 7-го класса Вятской средней 

школы поступила в Рыбинский авиационный техникум, но вскоре (1942 г.) 

подала заявление в РККА с просьбой отправить ее на фронт. В 1943 году 

окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки в Москве. С 

1943 г. она снайпер 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я 

армия, 2-й Прибалтийский фронт) [2]. 

Некоторое время командование сдерживало ее порывы показать свое 

умение в деле. Но молодая казахская девушка добилась своего; в письме с 

фронта она писала, что мечтает отомстить фашистам. Блокада Ленинграда, где 

она училась и обрела второй дом, потрясла ее. 

Первоклассным стрелком считался в четвертом батальоне уральский 

казак Бандуров. Он-то и стал по-отцовски опекать Алию, утешал, когда 

девушка расстраивалась, что никак не может убить фашиста, открыть свой 

личный боевой счет. А первой в группе выпускников отличалась Зина Попова. 

Уже на второй день «охоты» она уничтожила фрица. Наконец это удалось и  

Алии   Молдагуловой. Задолго до рассвета она пробралась на нейтральную 

полосу и залезла в подбитый немецкий танк. Под прикрытием его брони 

выследила двух гитлеровцев и уничтожила их. Третьим выстрелом разбила 

немецкую стереотрубу, торчавшую над бруствером. Фашисты засекли снайпера 

и открыли огонь по танку из минометов и пушек. Девушка успела выбраться 

через нижний люк и по-пластунски доползла до укрытия. Только с октября по 

декабрь 1943 года, менее чем за три месяца, она уничтожила свыше 30-ти  

солдат и офицеров противника [2]. 

В конце 1944 года 54-я отдельная стрелковая бригада, в которой служила 

Алия, выступила в район Новосокольников. Ее соседом справа была 

знаменитая 8-я гвардейская Панфиловская дивизия, слева стояла Латышская 

гвардейская дивизия. Несколько дней изучали оборону противника, вели 

разведку. Все ждали наступления. 10 января комсомолки  Алия   Молдагулова, 

Надежда Матвеева, Зинаида Попова и Валентина Яковлева по рекомендации 

командира батальона И. Моисеева и заместителя по политчасти Вала Халык 

оглы Салаева вступили в партию. 
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Под прикрытием ночи наши подразделения заняли исходные рубежи для 

атаки. На рассвете, после артподготовки, началось наступление. Батальон, 

вместе с которым шли снайперы, должен был перерезать железную дорогу 

Новосокольники — Дно в районе станции Насва и захватить деревню Казачиху. 

Первая линия обороны была успешно прорвана. Но вскоре противник 

обрушил яростный огонь, и наши пехотинцы залегли. Атака захлебывалась. И 

вот в эту критическую минуту коммунист  Молдагулова  встала во весь рост и 

крикнула: - Братья-солдаты! За мной! И по призыву девушки - бойцы 

поднялись. На подступах к станции в кустах был укреплен вражеский пулемет. 

Алии удалось незаметно пробраться в огневой точке и бросить гранату. 

Единственный уцелевший после взрыва фашист сдался в плен.  Молдагулова  

еще три раза в этот день участвовала в отражение контратак противника. На 

другое утро, когда начался штурм сильно укрепленной деревни Казачихи, Алия 

снова шла в рядах на ступающих. Завязался жестокий бой. Для нее последний. 

Алия с автоматом, так как вражеская пуля разбила оптический прицел ее 

винтовки и осколком мины раненная в руку, остается в строю. Из-за угла 

траншеи фашистский офицер стреляет в грудь Алии. Последним усилием она 

отвечает ему метким выстрелом. Погибла Алия в бою 14 января 1944 года 

севернее города Новосокольники Псковской области [3]. 

Звание Героя Советского Союза Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой 

присвоено посмертно 4 июня 1944 года. Награждена также орденом Ленина. 

Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района, 

установлена могильная плита на месте захоронения. Ей шел девятнадцатый год. 

Николай Матвеевич Уральский, командир 54-й стрелковой бригады, подал 

командованию представление к присвоению Алие Молдагуловой высочайшей 

боевой награды. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 

1944 г. Алие Молдагуловой было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). В 1965 г. останки Алии были перезахоронены на высотке 

Монаково недалеко от Казачихи. На надгробной плите слова: «Здесь под 

вечной охраной гранита лежит казахская девушка, дочь Ленинграда Алия   

Молдагулова». 

Имя Молдагуловой присвоено пионерской дружине школы № 140 города 

Ленинграда (ныне город Санкт-Петербург Ленинградской области Российской 

Федерации), где она училась. В школе создан музей Молдагуловой, в нем 

хранятся собранные пионерами воспоминания родных, однополчан и друзей 

героини. На фасаде школы (Большеохтинский проспект, 25) - мемориальная 

доска.  

Именем Алии Молдагуловой названы улицы, школы, судно Военно-

морского флота РФ. В городах Москва, Актюбинск, Алматы, Новосокольники и 

на ее родине установлены памятники. Имя Алии высечено на стеле в честь 

артековцев-героев в международном детском лагере "Артек". В Актюбинске 

создан областной мемориальный музей. Ей посвящены балет "Алия", несколько 

стихов и поэм, множество песен. О подвиге Алии Молдагуловой сняты 

документальный фильм "Алия" и художественный фильм "Снайперы". 
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А.Е. Кажакпарова, гуманитарлық ғылым магистрі 

Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

 

МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН – ФОЛЬКЛОРТАНУШЫ 

 

                                                                               Батырым – Мәлік беренім, 

                                                                               Жүйрігім, озған өренім. 

                                                                               Халқы сүйген қалауым, 

                                                                               Жырымды саған төгемін . 

Жамбыл Жабаев 

 

Кеңес Одағының Батыры, КСРО Педагогика Ғылымдары Академиясының 

академигі, қоғам қайраткері, жазушы, педагог, Қазақстан Республикасы 

ғылымына еңбегі сіңген ғалым, профессор Мәлік Ғабдуллиннің есімі ХХ 

ғасырдың екінші жартысында тек Қазақстанда емес, бүкіл КСРО-да кеңінен 

танымал болды. Оның зерттеулерінің негізгі нысаны – халық ауыз әдебиеті 

болды, басты еңбектері – фольклортануға арналған. Бүгінгі күнде зиялы қауым, 

көпшілік оқырман, өскелең ұрпақ Мәлік Ғабдуллинді, оның ғылыми, 

шығармашылық мұрасын жақсы біледі. Оның фольклорға деген 

қызығушылығы 1931 жылдары Абай атындағы Қазақ педогогикалық 

институтында оқып жүрген кезінен басталды. Ол 1938 жылы Қызыл Армия 

қатарында әскери борышын өтеп келген соң аспирантураға түседі, кандидаттық 

диссертациясының тақырыбы «Қобыланды батыр» эпосы болды, бірақ Ұлы 

Отан соғысы басталысымен майданға аттанып, диссертациясын қорғап 

үлгермейді. Мәлік Ғабдуллин майданда қазақ батырына тән қасиеттерімен 

көзге түсіп, әскери сертке адалдығын, қайтпас қайсарлығымен, көзсіз 

батырлығымен, патриоттығымен танылады. «Қызыл жұлдыз», «Қызыл Ту» 

ордендерімен марапатталып, 1943 жылы оған «Кеңес Одағының Батыры» атағы 

беріледі. 1946 жылы Отанына оралған батыр сүйікті ісі – өз халқының 

фольклорын зерттеумен айналысады. 

Мәлік Ғабдуллиннің аспирант кезінде жазған мақалаларының көбінен 

ғылымға фольклорды, оның табиғатын, ерекшеліктерін терең түсінетін, халық 

ауыз әдебиеті үлгілерін жинау, жариялау, зерттеу проблемаларын жетік білетін, 

өзіндік позициясы бар дарынды маман келгені байқалды. Сол кездері 

жариялаған «Халық фольклоры жайында» атты мақаласында Мәлік Ғабдуллин 

фольклортанушы ғалым әрі жинаушы, әрі зерттеуші болу керектігін айта келіп, 
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«Фольклорды, әсіресе батырлар жырын зерттеуде өзінің алдына бірнеше 

күрделі міндеттер қойған. Ғалым ең алдымен осы күнге дейін жиналмай, халық 

аузында қыдырып жүрген жырларды жинап алу керек... Бір жыр бірнеше 

вариантта болатыны анық. Ғылыми зерттеу үшін сол варианттардың бәрі де өте 

қымбат, бағалы» дейді [1, 12 6.]. 

Ол соғысқа дейін жазылған «Қобыланды батыр» жырын зерттеудің 

проблемалары» атты кандидаттық диссертациясын 1947 жылы қорғайды. Ал 

1959 жылы «Қазақ халқының дәстүрлі ауыз әдебиеті» атты көлемді зерттеу 

еңбегі үшін оған филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі беріледі. 

Көрнекті ғалым, әдебиеттанудың классигі академик Серік Қирабаев Мәлік 

Ғабдуллиннің шығармашылығын, ғылыми қызметін жоғары бағалап былай 

дейді: «Бұдан кейінгі еңбектерімен де Мәлік қазақ халқының ауыз әдебиеті 

жайлы зерттеулерді толықтырып, жаңа көзқараспен байытып отырды. Ол ескі 

мұраны жаңа заман игілігіне, халық мүддесіне пайдалану ісіне белсене 

қатысты. Қазақ әдебиеттану ғылымының фольклорлық зерттеулерінде көзі тірі 

кезінде Мәлік араласпаған сала, зерттеу болған жоқ. Ол ауыз әдебиеті үлгілерін 

жаңадан жинау, жариялау ісін басқарды, жаңа зерттеулер, әдебиет тарихына 

тараулар жазды. Әдебиет және өнер институтының фольклор бөлімінің 

зерттеулеріне жетекшілік жасады. Сол зерттеулер бойынша құрастырылған 

жинақтарға редактор болды, өз еңбектерін қоса жариялады. Орта және жоғарғы 

мектептер үшін «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» курсынан оқулықтар жазды 

[1, 276 б.].  

Мәлік Ғабдуллиннің фольклортанулық еңбектерінің ішінде назар 

аударатыны – Қобыланды батырға арналған зерттеулері. Бұл тақырыптағы 

алғашқы мақалаларының бірі 1940 жылы жарық көрді. Ол бұл тақырыппен 30 

жылдан астам шұғылданып, тұжырымдарын тереңдетіп, жаңа дәлелдермен 

толықтыра түсті. Соңғы қорытынды тұжырымдары «Қазақ халқының батырлық 

жыры» атты монографияда 1972 жылы көрініс тапты. 

Мәлік Ғабдуллин жүздеген ғылыми, ғылыми-көпшілік мақалалардың, 

ондаған монографиялық зерттеулердің, оқулықтардың авторы. Мысалы ол 

«Қазақ әдебиеті тарихы» атты көп томдық ұжымдық еңбекке «Қазақ совет 

фольклорының даму жолдары» атты тарау жазды, «Қазақ фольклористикасы» 

атты монографиялық жинаққа «Қазақ фольклористикасының даму жолдары», 

«Сәбит Мұқанов» атты көлемді, маңызды ғылыми зерттеулер жазды әрі осы 

еңбектің редакциясын басқарды, халық ауыз әдебиеті үлгілерін қамтыған 

бірнеше фольклорлық жинақтарды баспаға шығарды. 

Мәлік Ғабдуллин өз еңбектерінде халық ауыз әдебиеті терминін тұрақты 

қолданады. Бұл термин жайлы мынадай пікір айтқан. Ауыз әдебиеті деген 

термин фольклор ұғымының толық мағынасы мен мазмұнын бере алмайды. 

Халық ауыз әдебиетінің көптеген жанрлары ертеде қалыптасқан ғұрып-салт 

негізінде пайда болып, ғұрып-салттық ырымдар орындалғанда ғана айтылады, 

яғни салт (ғұрып) пен мәтін біртұтас дүние, құбылыс құрайды. Көптеген 

жағдайда мәтінді орындалатын ғұрыптан бөлек түсіну, зерттеу мүмкін емес. 

Сондай-ақ кейбір ауызша айтылатын шығармаларды эстетикалық деңгейі 

төмен, көркемдік құндылығы шамалы болуына байланысты сөз өнері, дәстүрлі 
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мағынада түсінілетін әдебиет, әдебиет үлгісі деп бағалаудың өзі күмән 

туғызады. Ал фольклор [ағылшын сөзі (folk – халық, lore – даналық) – халық 

даналығы] – халықаралық таралымға ие болған, кең мағынада түсініліп 

пайдаланылатын терминдік ұғым [2, 155 б.].  

Фольклор термині қазақ ғылымында ертеден қолданылып жүр, оған 

Мұхтар Әуезовтің 1940 жылы жарық көрген «Казахский эпос и 

дореволюционный фольклор», 1948 жылғы «Қазақ әдебиетінің тарихы. 

Фольклор» атты еңбектер дәлел. Осы зерттеулердің негізінде өткен ғасырда да, 

бүгін де республика көлемінде жарық көріп жатқан ғылыми еңбектерде 

фольклор термині тұрақты түрде қолданылады.  

Ғалым Мәлік Ғабдуллиннің «Қазақ халық ауыз әдебиеті» атты еңбегі 

«Ауыз әдебиеті туралы түсінік» деп аталатын алғы сөзден және іштей бірнеше 

тараушаларға бөлінетін алты ірі тараудан тұрады: І тарау – тұрмыс-салтқа 

байланысты туған шығармалар, ІІ тарау – мақал-мәтел, жұмбақтар, ІІІ тарау – 

ертегілер, ІV тарау – батырлар жыры, V тарау – тұрмыс-салт жырлары, VІ тарау 

– айтыс өлеңдері. Алғы сөзде автор фольклорға терең, жан-жақты түсінік 

береді. Оны халқымыздың байырғы замандардан бүгінгі күнге дейін жасаған 

мәдени, рухани мұраларының бірі деп айрықша атап көрсетіп, негізгі белгі-

параметрлерін баяндап талдайды. Әрбір тарауында өзі жіктеп көрсеткендей 

барлық ауыз әдебиеті туындыларының толық мазмұнын ашып көрсете білді. 

Мысалы атап айтар болсақ, ғалым «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», «Қыз Жібек», 

«Айман, Шолпан» жырларын тұрмыс-салт жырлары (V тарау) деп жіктейді. Бұл 

жіктеуде сол жырлардың халықтың өмір-тіршілігімен тығыз байланыстылығы, 

сюжеттерінің көне дәстүрлерге негізделгені ескерілген. Бүгінгі ғылымда 

шығармалардың негізгі тақырыбы – екі жастың бір-біріне деген сүйіспеншілігі, 

сол сезімі үшін күресі болған соң, яғни махаббатты баяндау негізгі тақырып 

болуына байланысты, олар ғашықтық деп жіктеледі. Сонымен бірге басқа түркі 

тілдес елдер мен Ресей фольклортануында кең пайдаланып жүрген «романдық 

эпос» деген атау да қолданысқа ие. Бұл өзгерістер фольклор туындыларын 

жүйелеу принциптерінің жаңадан қарастырылуына, яғни ғылымның дамып 

өркендеуіне, теориялық тұрғыдан кемелденуіне байланысты туған өзгерістер 

деп білеміз [3, 53 б.]. 

Мәлік Ғабдуллин фольклордың көнелігін, онда халықтың «тұрмыс-

тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен күйініші, 

дүниетанудағы көзқарасы жайында» баяндалатынын және ол ауызша туып, 

ауызша айтылып, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша ауысып, бізге жеткенін айтады. 

Ғалым фольклорлық шығармалардың пайда болу механизмін, процесін дұрыс 

көрсетеді. Оның пікірінше халық ауыз әдебиеті үлгілерін басында жеке адамдар 

шығарады, кейін олардан басқа адамдар естиді, үйренеді, олардан тағы 

басқалар алады, осылайша бұл процесс жалғаса береді. Осындай ауызша туып, 

ауызша айтылып, ауызша біреуден-біреуге, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізілу 

барысында бастапқы мәтін сұрыпталады, саналуан шығармашылық өңдеуге, 

өзгеріске ұшырайды, көпшіліктің шығармашылығына айналады және ұрпақ 

тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады [4, 101 б.]. 



91 

Мәлік Ғабдуллин фольклордың қызметін сөз еткенде оның тәрбиелік 

мәнін баса көрсетеді. Әлбетте, фольклордың «жастарға идеялық тәрбие» 

берудегі мәні айрықша, қазір де солай. Сонымен бірге фольклордың танымдық-

ақпараттық, эстетикалық, сейілдік, утилитарлық қызметін ұмытпаған абзал. 

Сондай-ақ ғалым фольклорды қазақ әдебиетінің бір бөлшегі деп қарайтыны сол 

заманның ғылыми концепцияларынан алшақтамағанын көрсетеді.  Бүгінгі таңда 

фольклор өз алдына жеке дара, ерте замандарда пайда болған, өзіндік 

ерекшеліктері, жанрлық белгілері, ішкі даму заңдылықтары бар, бір өзі бірнеше 

функция атқаратын руханият екені бірнеше буын ғалымдардың зерттеулерінің, 

қажырлы еңбектерінің нәтижесінде дәлелденді. 
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ГЕРОЙ МАЛИК ГАБДУЛЛИН – ВЕЧНЫЙ 

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В Великой Отечественной Войне с фашисткой угрозой воевали 

представители всех национальностей союзных Республик, входивших в состав 

СССР. В битве по защите Москвы героически отличилась 316-я стрелковая 

дивизия под командованием генерал-майора Панфилова, сформированная в 

Казахстане, выполнив поставленную командованием задачу.  

Прославленный военачальник Панфилов, воевавший еще в гражданскую 

войну, воспитал много героев, одним из которых был М. Габдуллин [1, 3].  

Среди документов Архива Президента Республики Казахстан, 

опубликованных в открытой печати, заслуживает особого внимания рукопись 

повести профессора Казахского педагогического института 

М.И. Ритмана-Фетисова, – «Герой Советского Союза Малик Габдуллин» 

[1]. Предпосылкой для написания произведения послужил очерк Б. Полевого 

«Рождение эпоса», в которой автор отметил: «Молодой казахский учёный-

фольклорист, добровольно прибывший во время войны в легендарную 
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Панфиловскую дивизию, в родной степи и сам стал подобен фольклорному 

герою» [2]. 

Малик Габдуллин обучался в Казахском педагогическом институте 

им.Абая. Будучи аспирантом ВУЗа проводил исследования народного эпоса [3].  

После объявления всеобщей мобилизации, в связи с началом второй 

мировой войны, аспирант Габдуллин как настоящий патриот своей страны 

явился в военкомат и, не смотря на бронь, попросился добровольцем на фронт. 

Командование, распределило его в формировавшуюся в Алма-Ате дивизию, 

командиром которой являлся генерал-майор Панфилов. Таким образом, 

практически с первых дней начала войны, молодой ученый Габдуллин начал 

успешно постигать азы военного искусства.  

Уже осенью 1941 года 316-я дивизия вела ожесточенные бои против 

превосходящих сил противника на стратегически важном Волоколамском 

направлении. Подразделение М. Габдуллина занимала стратегически важный 

рубеж на берегу реки Рузы в Московской области, который продолжительное 

время подвергался яростным атакам гитлеровцев.  

В ходе боя командир роты был убит. Политрук М.  Габдуллин принял 

командование и вывел роту из окружения. При прорыве вражеского окружения 

рота нашего земляка нанесла вражеским силам сильный урон [3].  

Этот и другие бои за столицу Советского Союза стали наглядным 

примером того, что страшного, ранее не знавшего поражения, врага можно 

одолеть даже малыми силами. 

Борис Полевой повествует о первом бое Малика Габдуллина так: «В дни 

октябрьского немецкого наступления на Москву в 1941 году молодой ученый, 

как и другие бойцы дивизии, защищал подступы к столице. …взвод, в котором 

Малик занял место убитого командира, оборонял самый трудный левый фланг. 

Приказ был: не пускать немцев за речку, держаться любой ценой, до последней 

возможности. Первый бой Малика – был очень напряженный и продолжался 

почти без перерыва весь день. С каждой новой отбитой немецкой атакой 

молодой ученый все увереннее чувствовал себя в необычайной для него роли 

командира. Приказы его становились яснее, обдуманнее, голос звучал 

требовательнее и жестче. Вечером, отбив последние вылазки, он послал 

связных доложить командиру роты, что задание выполнено…» [2].  

За бои 16 ноября 1941 г. при обороне Москвы под командующий 

Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков наградил 98 красноармейцев 

орденами Красной Звезды и Красного Знамени, среди которых значится и 

Малик Габдуллин [4]. 

В приказе войскам Западного фронта от 17 января 1942 сказано: 

«Наградить политрука роты автоматчиков 1075 стрелкового полка 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии Габдуллина Малика – орденом Красной 

Звезды. …16 ноября 1941 года под селом Ширяево возглавил отделение 

автоматчиков, которое пропустило через себя 5 немецких танков и, подпустив 

на близкое расстояние следовавшую за танками пехоту противника открыло по 

ней огонь. Среди немцев началась паника, их передние ряды побежали назад, 

устилая землю телами убитых и раненных. Затем опомнившись, немцы 
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окружили группу Габдуллина и открыли по ней ураганный огонь. Бой длился 3 

часа. Вместе с бойцами Габдуллин прорвался через боевые порядки врага и 

благополучно прибыл в расположение своего полка. Достоин 

правительственной награды – ордена Красной Звезды» [5].  

Позднее М. Габдуллин постоянно показывал себя грамотным командиром, 

о чем свидетельствуют многочисленные исторические документы. Так 29 

апреля 1942 г. командование 1075-го стрелкового полка представило за бой у 

села Бородино руководителя политотдела 2-го батальона Малика Габдуллина к 

званию «Герой Советского Союза». Вот выдержка из наградного листа: «Село 

Бородино, с боем отбитое у немцев, являлось важным стратегическим пунктом, 

из которого ряд дорог соединял немцев со Старой Руссой. На наше 

подразделение, расположенное на защите села Бородино, немцы бросили полк 

эсэсовцев «Мертвая голова». Для срыва наступления немцев рота автоматчиков 

во главе с тов. Габдуллиным была послана для удара с правого фланга по 

наступающему противнику. В течение боя, длившегося около семи часов,      

тов. Габдуллин пять раз ходил в атаку и контратаку с лозунгами: «За Родину», 

«За Сталина» и четыре раза отбивал атаку немцев, пытавшихся обойти с фланга 

наше подразделение. В ходе боя противник, потеряв свыше 2000 убитыми и 

ранеными, отступил, село Бородино осталось за нами до получения новой 

задачи. Личный пример тов. Габдуллина воодушевлял бойцов. Ранее 

представленный к присвоению звания Героя Советского Союза автоматчик 

Тулеген Тохтаров является воспитанником тов. Габдуллина. Тов. Габдуллин 

достоин правительственной награды - звания «Герой Советского Союза». В 

настоящее время находится в полку [6]. 

Фронтовая биография Малика Габдуллина  – яркая страница в истории 

316 стрелковой дивизии. В период прохождения службы в дивизии Малик 

Габдуллин в разное время возглавлял сначала политотдел роты, а затем и 

батальона. Малик Габдуллин среди сослуживцев пользовался авторитетом и 

уважением, которые он заслужил своими ратными подвигами, умножившими 

боевую славу легендарной дивизии 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство гвардии старшему политруку Габдуллину Малику присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

[7].  

После войны Малик Габдуллин занимался научной и педагогической 

деятельностью, в разные годы работал директором Института литературы и 

языкознания АН Казахской ССР, ректором КазПИ им. Абая, заведующим 

отделом фольклора Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова 

Академии Наук Казахской ССР.  

Он очень много работал над научными изысканиями в области устного 

народного творчества Казахского народа: песни, айтысы, сказки, пословицы и 

поговорки.  
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М. Габдуллин является соавтором нескольких фундаментальных трудов 

одним из которых является  история казахской литературы в нескольких томах. 

Его труду, под названием «Казахский героический эпос», была присуждена 

премия им. Ч. Валиханова. М. Габдуллин является втором ряда научных 

монографий, школьных учебников для национальных школ, художественных 

произведений.  

В душе Малика Габдуллина, литературоведа, доктора филологических 

наук, профессора, заслуженного работника науки КазССР жил свой мир. А мир 

в его душе — это прежде всего любовь. Любовь к земле, священной обители 

рода человеческого, к народу своему, сохраняющему во все времена свое 

достоинство. Неистребимая сила высокого духа Малика Габдуллина всегда 

была направлена во благо счастья его родного народа [8].  
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ВОСПИТАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Казахстан - государство с полиэтнической и поликонфессиональной 

общественной структурой стремится к созданию единой идеологии, основанной 

на патриотизме, любви к своей земле. Это достаточно сложная задача, 

требующая последовательности, целостности и сохранения единства и 

общественного согласия. 

Особое место занимает задача патриотического воспитания молодежи, 

которое заключается в том, чтобы показать подрастающему поколению смысл, 

https://sc0016.burabay.akmoedu.kz/documents/view/add86
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содержание и цели действующих в Казахстане религиозных объединений. 

Необходимо создание новой системы воспитания казахстанского патриотизма. 

Пропаганда национальной идеологии, воспитания казахстанцев при помощи 

стимулирования развития национальных культур, языков, обычаев и традиций, 

воспитания национального патриотизма на примере исторического сознания 

казахского и других этносов, проживающих на территории Казахстана.  Такая 

идеология будет способствовать решению проблем укрепления политической 

независимости Казахстана, этнополитической и этнокультурной общности 

казахстанцев, нравственного, физического и экологического оздоровления 

населения [1]. 

Следует отметить, что стержнем новой идеологии Казахстана выступает 

духовное и историческое наследие казахского этноса. Она обогащается путем 

использования гуманистического, нравственного потенциала всего 

полиэтнического  народа Казахстана.  

Необходимо отметить, что наша республика обладает всей необходимой 

совокупностью ярких особенностей и общепризнанных достижений, которые 

способны стать основой для осознания им себя как успешного и 

перспективного суверенного государства - признанного и уважаемого члена 

международного сообщества. Значимыми элементами казахстанского 

патриотизма, безусловно, должны стать традиционные символы и ценности 

национальной культуры, формирующие национальное самосознание и 

идентичность многонационального народа и нашедшее свое выражение в таких 

значимых национальных атрибутах как флаг, герб и гимн Казахстана [2]. 

Важной составной частью казахстанского патриотизма является его 

открытость миру, уникальный синтез восточной и европейской культур, особая 

культура диалоги. Казахстан - это пространство встречи степной и оседлой 

культур, тюркского и славянского миров, создавших неповторимых 

цивилизационный сплав, что особенно актуально в ситуации многочисленных 

современных противостояний.  

Важным основанием для формирования патриотического сознания 

казахстанской молодежи являются и экономические успехи Казахстана, 

ускоренный экономический и социальный прогресс, а также сама модель 

экономических реформ, позволяющая решать задачи национального развития и 

являющаяся привлекательной для других государств [3]. 

Геополитический образ Казахстана является важной составляющей 

казахстанского патриотизма, а также подчеркивает значение страны как 

влиятельной евразийской державы, как страны, выполняющей значимые 

консолидирующие и стабилизирующие функции в Центрально азиатском 

регионе и в Передней Азии, что подкрепляется членством в таких влиятельных 

организациях как ОДКБ и ШОС. Благоприятное воздействие на формирование 

перспективного образа будущего в сознании граждан Казахстана является 

заявленная руководством страны программа «Путь в Европу», где в качестве 

стратегического приоритета заявлена интеграция страны в общеевропейские 

экономическое, правовое и социально-культурное пространства, что 

подчеркивает выбор европейского «вектора развития»  [4]. 
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Таким образом, казахстанский патриотизм, отражающий достижения 

молодого, независимого и успешно состоявшегося государства во всех сферах 

его деятельности, имеет все необходимые предпосылки, для того чтобы 

состояться в качестве самостоятельного и глубокого политического явления. в 

его создании призваны участвовать все казахстанское общество, 

заинтересованное в дальнейшем процветании и благополучии своей страны.      
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ЕР БАРДА – ЕЛ ҚОР БОЛМАС 

 

Қазақ тарихында батыр тұлғаларымыздың орны ерекше. Қазақ елінің сан 

ғасырлық даму тәжірибиесінде, ең алдымен қазақтың өз атамекеніне ие болуын 

мақсат етіп, ұлттық бостандық идеясын ұстанған батырларымыз 

жеткілікті.Туған елді сүю, отанға деген адал қызметпен сүйіспеншілік 

халқымыздың ежелден бұзылмай келе жатқан тарихи дәстүрі. Көшпелі өмір 

салтын ұстанған халқымыздың тарихына көз салсақ, елі мен жерін қорғауда 

қазақ сарбаздарының өшпес ерлігімен, қайталанбас батырлығы - елге деген 

сүйіспеншілікті ең биік құндылық етіп санауында болса керек. 

 Біз тәуелсіз елдің ұланымыз. Елбасымыз айтқандай Егемен Қазақстанды 

бүгінде барша әлем танып отыр. Отанымыз батырлармен бай. «Ер жігіт ел үшін 

туады,ел үшін өледі», «Ер барда – ел қор болмас» атты қанатты сөздер елімізде 

үлгі қояр ұлы тұлғаларымыздың барын, халқымыздың патриоттық рухын 

көтеруде батырларымызды насихаттау басты жұмыс екендігі айдан анық [1]. 

Бүгінгі таңда қазақ жұртының, өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін ояту мен 

отансүйгіштікті дәріптеу басты сауал болып отыр. Осыған орай елбасымыздың 

мына қанатты сөздері бірден бір дәлел – «Менің бабалары батыр, аналары дана 

халқым бар.Тағдырдың талай тауқыметін мойымай көтерген, өмірдің небір 

шырғалаң кезеңдерінде небір аласапырандарды басынан кешірген төзімді 

халқым бар.Талай жаудың меселін қайтарып, ел іргесін сөгілтпей жерін жауға 
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бермей, аман алып қалған батыр халқым бар» - деген Елбасымыздың бұл 

дәйекті сөздері халқымыздың патриоттық рухын көтеруде айтылғаны рас [2]. 

Патриотизмге бағытталған бұл сөздер ұлттық тарихпен патриотизмге 

қатысты зерттеу бағыты, бүгінгі күннің өте өзекті мәселесі болып табылады. 

Қазіргі кезде көтеріліп, қарастырылып отырған мәселелердің қатарында 

жастарды патриоттық сезімге баулу, патриотттық рухта тәрбиелеу бұрыннан 

келе жатқан, маңызын жоймаған өзекті мәселе. Себебі ел болашағы – жас 

ұрпақтың қолында. 

Патриотизмді жастардың арасында қалыптастыруда үлгі мен өнегеге 

толы қазақтың батыр ұлы - Бауыржан Момышұлын дәріптесек, келешек 

ұрпаққа баға жетпес рухани құндылық. Даңқты батырымыздың «Москва үшін 

шайқас», «Генерал Панфилов», «Қанмен жазылған кітап», «Ұшқан ұя» атты 

туындылары қазіргі жас ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелейді. «Адам болу – 

қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз» - деген Бауыржан 

Момышұлының сөздері нағыз ақиқат [3]. Ұлтының батыр ұлы болуымен қоса, 

қаламды қару еткен Баукен атамыздың шығармалары келешек жас ұрпаққа баға 

жетпес өсиет. Жаңа ғасырда білім берудің өзекті мәселесі - жас ұрпаққа 

адамгершілік-рухани тәрбие беру болып отыр. 

Қазіргі кезде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеуде алдымызға қойған 

мақсаттарымыздың бірі – қоғамға пайдалы, үлкенге құрмет, кішіге қамқор бола 

білетін, Отанына адал қызмет атқаратын жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады. Ұлттық сипатта жазылған нағыз көркем 

туындысы  «Ұшқан ұя» халқымыздың рухы мен ұлттық патриотизмді күшейту 

үшін, ұлттық патриотизмді қалыптастыру керектігін атап көрсеткен 

туындыларының бірі. Шығармада патриоттық тәрбиелеу мүмкіндіктері кеңінен 

қамтылған. Балалық шағының кезеңі дұрыс Отанға деген сүйіспеншілікті 

дәріптеген. Аталмыш еңбегі сол кездегі қазақ тұрмысы мен тәрбиесіне тән 

көркемдік дәлдікпен суреттелген. Бүкіл әлемге танымал «Қанмен жазылған 

кітап» туындысы бүгінгі таңда соғыс өнерін танумен қоса, соғыс 

психологиясын тануда таптырмас туынды. «Қорқыныш барлық тірі нәрселерге 

тән болса, батылдық парыз сезімінің қорқынышпен күресі нәтижесінде туады 

екен. Ал парыз сезімі - дегеніміз не? Бұл адамгершілік сезімі, намыс, ар-ұят» – 

деген парасатты сөздері адам бойындағы патриоттық сезімдерді тану, түсіну 

мен мән - мағынасын тануда баға жетпес өнеге мектебі [4]. Б.  Момышұлы 

шығармаларының маңызы - оқиғаларды шыншылдықпен бейнелеуінде, сондай 

- ақ борыш, ар - намыс, сенім, патриотизм сияқты моральдық - этикалық 

мәселелерді шешуге құралады. Бауыржан өз шығармалары арқылы адам 

рухының асқақтығын, оның Отанын сүйген патриоттық рухын аша білді [5]. 

Б.Момышұлын батырлығымен, қалдырған мұрасын  ел ішінде, халық арасында 

кеңінен насихаттаған ол Б. Момышұлың келіні Зейнеп Ахметованың  «Шуақты 

күндер » атты туындысы. Батыр атамыздың өмірін естелік қылып, кейін парыз 

санап шығарма ретінде жазып шығарған. Туындысында бір адам емес,күллі 

қазақ болмысын суреттеген. 

Еліміздің қазіргі мақсаты патриотизм қасиетін жандандыру, яғни ұлттық 

патриотизм үлгісін жаңа қазақстандық патриотизммен ұштастыру. Жалпы 
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айтар болсақ, патриоттық сезімді бесік шақтан бастап баланың бойына сіңіре 

отырып, отбасылық тәрбиемен, мектептегі әліппеден бастау алып, өмір бойы 

баулитын жұмыстардың бірі. Осындай маңызы зор мәселелердің қатарында ана 

тіліміздің қолдану аясымен жетік меңгеруге бағыттылған жұмыстарды атқара 

отырып, жастарымыздың тарихымызбен әдебиетімізді терең түсінуге жол 

береді.  

Қорыта келе айтарымыз, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың  

«Қазақстан-2050» стратегиясының жетінші тармағында «Жаңа қазақстандық 

патриотизмді» ерекше атап еді [6]. Болашағына зор үміт артатын еліміздің 

ертеңгі күні айқын да жарқын болсын десек, ағайын, отанымызға адал қызмет 

етіп, атамекенімізге деген терең сүйіспеншілік сезімімізді оятайық. Мәңгілік ел 

болу жолындағы арманымызбен, қазіргі заманғы мәдениеттің жаһандық және 

ұлттық өлшеміндегі бөлінбес бөлшегі қазақстандық патриотизм екені айдан 

анық. Ал ұлтымыздың патриотизмге бай тарихын, жауынгерлер мен 

батырлардың ерліктерін, ата — бабаларымыздың өнегелі өмірін жас ұрпаққа 

жеткізу патриотизмге баулудың бірден – бір көзі деп есептейміз.  
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ЖАСТАРҒА АЛЫП ТҰЛҒА ҮЛГІСІНДЕ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Патриоттық тәрбие беру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. 

Патриотизм сөзінің мағынасына тоқталып кетсек: «Патриотизм» – грек тілінен 

patriotes - отандас, patrio - Отан, туған жер деген мағынада. Бұл өз отаны мен 

жеріне, тіліне деген сүйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетіне деген зор 

құрмет, әркімнің өз күш-жігеріне деген сенімі мен барша қоғамның топтасуы 

дегенді білдіреді.  

Еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев «Болашақ» бағдарламасы бойынша 

шетелде білім алған түлектермен кездесу барысында «.. патриот – ол               
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Қазақстанды шын сүйетін, ұлттық құндылықтарды қастерлейтін, бойында 

адалдық, ар-намыс, ізгілік қасиеттері бар, халқының дәстүрі мен Отанына деген 

сүйіспеншілігі мол адам» деген болатын. Сондықтан қай елде патриоттық 

тәрбие жоғары болса, сол елде саяси тұрақтылық пен экономикалық даму 

өрістейтіні белгілі [1].  

Егер еліміздің болашақ жастарын Отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа 

тәрбиелейміз десек, ең алдымен, қазақ мәдениеті мен өнеріне, мемлекеттік тілге 

мән бергеніміз жөн. Біздің қазақта Отаншылдыққа тәрбиелеудің тамыры 

тереңде, халық ауыз әдебиетінде – мақал-мәтелдер мен қанатты сөздерінде, 

ертегілер мен батырлар жырында, терме және халық әндерінде жатқаны ақиқат. 

Қазақта «Бөтен елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол», «Ер бір өледі, ез 

мың өледі» деп, жас ұрпақты елін сүюге, намысты таптатпауға тәрбиелеген. 

Ендігі мақсат осындай ұлағатты да даналы сөздерді елімізді мекен етіп жатқан 

барлық ұлттар мен ұлыстарға жеткізу, олардың да Отанға деген сүйіспеншілігін 

ояту болмақ [2]. 

Бұл кезде біз Кеңес Одағының батыры, жазушы, академик ұстаз, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Мәлік Ғабдуллинді үлгі тұта 

аламыз. Мәлік ағамыздың өмірі мен шығармашылығы Отансүйгіштікке толы 

десек асыра айтпаймыз. Жастарға рухани тәрбие беруде батыр ағамыздың 

жетістіктері, Отан сүю рухында тәрбиелеудің рухани қазына көзі деуге әбден 

болады.  

Ол кешегі сұрапыл соғыста жауынгерлердің жігерін жанып, 

қайраттандырып, рухтандырып, жауға қарсы бастап шықты. Ол 

жауынгерлердің жан-сезімін өткір сезінген және әскери өмірдің сұрапыл сынын 

окопта жауынгерлермен бірге кешкен.  Саяси жетекші болған Мәлік Ғабдуллин 

эпостық жырларды тәрбиелік мәні бар деп үгіт құралы есебінде пайдаланған. 

Мәселен, батырлық-ерлік туралы шығарылған эпостық жырларды ұлт 

жауынгерлерінің ана тілінде оқып бергенде жігіттердің көздері оттай 

жайнайтын. Күндізгі ұрыстарда шаршаған, кешкісін окоп ішінде демалып 

отырған жауынгерге батыр жырынан бір үзінді оқып жібергеніңде, оған 

жырдың қатты әсер еткенін, одан ол бір түрлі күш-қуат алғандай болғанын 

талай рет көрген еді. Қырғыздарға «Манастан», өзбектерге «Алпамыштан», 

қазақтарға «Қобыландыдан», түркімендерге «Көроғылы» жырынан 

(әрқайсысын жауынгерлердің ана тілінде) оқып бергеніңде тыңдаушылардың 

бойы жадырап, жігер сезімі серпіліп кеткендей болатын.  

«Алдағы айқаста ұлтымыздың намысына дақ салмай алысып, фашистерді 

талқан етеміз», - дейді жігерленген жігіттер. (Айтқанындай, олар бұл сертін 

келесі ұрыста орындап шыққан еді).  

Жоғарыда келтірілген фактілер халықтың эпостық жырларының 

майдандағы жауынгерлерді патриоттық, ерлік-батырлық рухта тәрбиелеуде 

пайдасы болғанын көрсетеді [3].  

Үнемі майданның алғы шебінде соғысқан Мәлік атамыз соғысқа дейін 

«Қобыланды батыр жыры» тақырыбында ғылыми еңбек жазған болатын. Сол 

себепті, оның өзі де ерлікке, батырлыққа тәнті еді.  28 жасында Кеңес 

Одағының Батыры атанды. 
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Мәлік ағамыз 1943 жылы жасаған баяндамасы жайында Бауыржан 

Момышұлына жазған хатында: «Мен басқа баяндамашылар сияқты  біз өткенде 

нашар едік, мүсәпір едік дейтін сөздерден қаштым, қайта оған қарама-қарсы – 

біз батыр елміз дегенді баса айттым. Қазақ халқының батырлары Едіге, 

Қобыланды, Ер Тарғын, Есім хан, Қасым, Тәуке, Сырым Датов, Исатай, 

Махамбет, Кенесары, Есет,  Бекет, Аманкелділердің ерлік істерін, олардың 

соғыстары, батырлықтары туралы айттым. Бұлардың бәріне көптеген тарихи 

фактылар, дәлелдемелер келтірдім, жырлардан үзінді енгіздім және олардың 

істеген істеріне өзімше түйінді қортынды жасадым. Шоқан Уәлиханов пен 

Абай және Отан соғысында тамаша басшылардың бірі өзіңіз туралы айтты. 

Аузымды толтыра қазақ баласы, қазақ елі батыр ел, ол сандаған жауын жеңген, 

керемет мықты ел деп көрсетуге тырыстым.  Шамам келгенше қазақ халқы 

батыр ел, оның батырлығы ертеден келе жатыр деп көптеген тарихи фактылар 

келтірдім. Бүгінгі майдандарға қазақ жігіттерінің батырлығы ертедегі 

ерліктердің жалғасы, соның  жаңа замандағы соғысқа сай келген созындысы» - 

деген.  

«Ұлттық патриотизмсіз ұлтты сақтап қалу мүмкін емес, ал ұлт болмаған 

жерде мемлекеттік ұғым жойылады. Біз қазақ ұлтын сақтап қалғымыз 

келсе, ұлттық патриотизмді мықтап дамытуымыз керек» деген болатын 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев. 

Бұл тұрғыда, Мәлік ағамыз  «Менің майдандас достарым» дейтін 

мемуарлық жазбаларын басуға ұсынған кезде, ол қазақтар туралы көп жазыпты, 

«ұлтшыл» деген айып таққысы келетіндерге, Ғабдуллин «қазақ, қазақ дей 

береді» деген сияқтыларға: «Мен ешқашан да өзімнің ұлтымды жасырып 

көрген емеспін. Мен өз ұлтымның, өз қазағымның мерей-мәртебесін жоғары 

көтеруге қызмет етемін!» - деген екен. 

«Мен қазақпын» деген ұғымның тек-төркіні мынау: өз ұлтыма, қазағыма 

деген мөлдір сүйіспеншілік, өз халқымның жауынгерлік дәстүрлеріне деген ізгі 

құрмет, оның сан ғасырлық мәдениетіне, әдебиеті мен өнеріне деген 

құштарлық, оған арыммен адал еңбек ету, халықтар достығын қорғау, 

бауырлас, көршілес елдерге көмектесу, қажет жағдайда ортақ жауға қол 

ұстасып бірігіп аттану... 

«Мен қазақпын» деуімде өз ұлтымды басқа ұлттардан асыра мақтау емес. 

Мен өз ұлтымның перзенті екендігімді түсіндіру. Тамшы қаным қалғанша, өз 

халқымның мүддесі үшін күресуге әзірмін. Мен – халық ұлымын. Халықтың 

киесі бар. Жалған дүниеде ең ізгі, ең асқақ, ең таза нәрсе – өз халқыңның 

қызметшісі болу» - деген [4].  

Мәлік ағамыз, Ұлы Отан соғысында Отан қорғаушылардың ерлігі – 

жастарды патриоттық, ерлік батырлық рухта, Отан үшін, достық ынтымағы 

жарасқан халқының бақыт-бостандығы үшін күреске шексіз берілген етіп 

тәрбиелегендігінің нәтижесі деп атап өткен. Ұлы Отан соғысында кеңес одағы 

халқының достығы арқасында ғана жеңіске жеттік деп санаған. Осылайша, 

халықтардың дос болуын меңзеген. Қос  майданның батыры Мәлік ағамыз 

сияқты алып тұлғада біз жаңа буын, қазақстандықтар үлгі алуымыз керек. 
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Қазақстандық патриотизм туралы айтар болсақ, ол тек қазақтардың ғана 

өз Отанына сүйіспеншілігі емес, онда мекендеген бүкіл ұлт пен ұлыс 

өкілдерінің бәріне қатысты  дүние» [5]. 

Ал, біз еліміздің тұтастығы мен татулығын сақтаудың басты құралы – ол 

барлық қазақстандықтардың отансүйгіштігінде деп қорытындылағымыз келеді. 
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ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ 

Как мы понимаем слово - патриот. Во первых, это любовь к своей родине, 

особое переживание своей принадлежности к ней, чувство радости 

переживания за нее. Это определенное душевное состояние, чувство  

ответственности и долга перед родимой стороной, где ты вырос, родился, где 

прошла твоя юность. Можно сказать, что «Патриотизм» – это синоним слова 

«уважение». Отношение с уважением к своему народу, языку, стране, флагу. 

Вот это залог нашего дальнейшего развития и процветания. Страна, у которой 

есть свои патриоты – это страна, которая будет процветать и развиваться. 

Лидер нашей страны Н.А. Назарбаев сказал: «В то время, когда вокруг 

звучат взрывы и автоматные очереди, когда гибнут дети и женщины, когда весь 

мир поражён терактами, в Казахстане царит мир и спокойствие. Это наша с 

вами заслуга. И это признано самыми выдающимися людьми в исламе, 

христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. Это признано Организацией 

Объединенных Наций. Трудно найти в современном мире такой пример 

взаимного уважения в многонациональной стране. Это величайшая ценность, и 

я искренне горжусь тем, что мы смогли стать таким примером» [1]. 

Основным элементом стратегического развития Казахстана Президент 

Н.А. Назарбаев рассматривает идею патриотизма как отдаленную перспективу, 

так как речь идет о целостности страны, суверенитете и о национальной 

безопасности. В зависимости от того как мы будем воспитывать свой народ к 

чувству патриотизма и любви к родине будет зависеть стратегическое развитие 

страны. Значимость данного вопроса должен знать каждый Казахстанец. 

https://egemen.kz/article/patriotizm-zhane-azamattyk-ustanym
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На земле, которую на протяжении многих веков защищали наши древние 

предки, основалось новое государство - Республика Казахстан, которое 

занимает достойные позиции в глобальном сообществе.    

Как говорил великий человек казахского народа, Бауыржан Момышулы: 

«Подвиги славных казахских батыров должны стать традицией для 

современных джигитов. Если у казаха с пелёнок воспитывали боевые качества, 

можем ли мы сказать, что этот народ не боеспособен? Всё хорошее в прошлом 

казахского народа должно восторжествовать в настоящее время». 

Бауыржан Момышулы уважал древние традиции своего народа, которые 

воспитывали боевой дух джигитов. Большинство его высказываний стали 

словами назидания для всего народа. Бауыржан Момышулы был воспитан как 

истинный патриот, гордый воин, гениальный писатель, который и стал моим 

идеалом. 

В переводе с греческого языка слово «патриотизм» означает отечество 

или соотечественник. «Патриот это человек, служащий родине, а родина это, 

прежде всего народ»… так звучали слова известного журналиста, публициста 

П.Г. Чернышевского. По мнению Теодора Рузвельта: «важно, чтобы ты был 

готов умереть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был готов прожить 

жизнь ради нее». 

Стремление защищать  интересы родины и своего народа, стремиться 

сохранить её культурные особенности и гордиться культурой свое родины и её 

достижениями - вот что значит для меня патриотизм. К примеру, патриотизм в 

Казахстане основывается на глубокие традиции межрелигиозного диалога и 

толерантности. Параллельно с этим важное место занимает уважение и любовь 

к государственным символам, потому что они являются предметом 

национальной гордости и создают патриотический образ государства. 

Мы живем в ХХI веке - веке инновационных открытий, новых технологий 

и в целом прогрессивного развития человечества. На сегодняшний день начали 

забываться все те традиции и обычаи когда-то были превыше всего. Сейчас то 

время холодной расчетливости цинизма.  

Патриотизм можно сравнить с выборами: свободная воли граждан, а 

также гражданский долг. Такое возвышенное чувство могут развить в себе 

только люди с высоким самосознанием. Патриотизм должен брать свои истоки 

с самого детства и идти в ногу на протяжении всей жизни человека. 

Основополагающим фактором патриотизма является знание истории своего 

народа, гордость предками и стремление сохранить все ценности. Нашим 

соотечественникам есть чем гордиться это и красивая природа, перспективная и 

образованная молодежь [2]. 

Каждый человек должен беречь и чтить культурное и историческое 

наследие страны. Казахская литература, искусство песен и танцев, героизм и 

отвага наших предков  одновременно вдохновляют  и  завораживают своей 

самобытностью. Поколение никогда не забудет подвиги своих предков таких 

как: Абылай хана, Наурызбая, Райымбека и всех тех, кто внес лепту в 

построении государственности нашего народа.   
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Неправильное понимание патриотизма, а именно то, что его путают с 

национализмом, вызывает отрицательное отношение к этому понятию. 

Землетрясение в Японии явилось эталоном истинного патриотизма. Люди 

показали свою заботу о друг друге и человеческую нравственность. 

Патриот тот человек, который одинаково любит и Родину, и свой 

народ. Но как по-настоящему понять есть ли ты патриот? Я думаю не любить 

Родину просто невозможно, так как это земля на которой жили твои предки и 

будут жить твои потомки.  

Хранилищем всех самых приятных воспоминаний является родина - 

самое родное и любимое место для человека. Здесь прошло наше детство – оно 

наполнило нашу жизнь неповторимыми эмоциями и оставило след на всю 

жизнь. 

Я горжусь за многовековые достижения своего народа, за смелость и ум 

нашего Президента, и за молодежь, которая подает большие надежды своей 

Родине, ведь я истинный патриот Казахстана! 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

 Сложность и значимость гражданско-патриотического воспитания 

курсантов технических вузов обусловливают многообразие форм, средств, 

методов, направлений его осуществления, единство объективных и 

субъективных факторов воздействия на личность, критериев качеств 

гражданина и патриота, образующих в своей совокупности систему. 

В сложном процессе гражданско-патриотического воспитания 

необходимо разграничить личность как объект воспитательного воздействия и 

предмет этого воздействия - свойства и качества гражданско-патриотического 

сознания и поведения гражданина и патриота. Воспитываемая личность 

оказывается субъектом воздействия по отношению к предмету воспитания. 

Гражданско-патриотическое формирование личности курсанта - единый 

процесс воспитания и самовоспитания, где личность одновременно и объект, и 

субъект воспитательного воздействия. 
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Общество, исходя из потребностей своего функционирования и развития, 

предъявляет нормы и требования к совокупному субъекту организованного 

воспитания, который по определенной программе осуществляет воздействие на 

объект воспитания и достигает соответствующих результатов [1].  Это наиболее 

общая структурная схема воспитательного процесса, который в 

действительности протекает более сложно из-за различных внешних и 

внутренних факторов. Управление гражданско-патриотическим воспитанием 

курсантов технического вуза, таким образом, выходит из границ 

педагогического среды вуза, вследствие чего и результаты его неоднозначны. 

Необходимость сознательного и целенаправленного управления 

гражданско-патриотическим воспитанием в условиях технического вуза 

выдвигает на первый план его информационные аспекты. Без анализа 

информации в системе воспитания гражданина и патриота невозможно было бы 

объяснить действенность воспитательного воздействия. Историческая, 

культурная, экономическая, правовая, техническая и т.п. информация 

воздействует на курсанта, социологизируя и регулируя его сознание и 

поведение. Без овладения механизмами, лежащими в основе информационного 

взаимодействия личности курсанта и педагогической среды, невозможно 

построить рациональную и эффективную систему управления гражданско-

патриотическим воспитанием  [2]. 

Педагогическая среда - это объективно действующий фактор, который 

воздействует на курсанта как положительно, так и, в некоторых случаях, 

отрицательно или нейтрально. Безусловно, в воспитательной работе 

необходимо опираться на позитивные стороны ее воздействия. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания 

курсантов связаны с формированием у них необходимых нравственных качеств 

и чувств, убеждений, потребностей и привычек. Этому процессу, как уже 

отмечалось выше, предшествует этап внесения в сознание курсантов 

культурно-исторических, правовых знаний, формирование у них представлений 

об основных нравственных принципах и нормах, об идеале гражданина и 

патриота, для этого используются различные формы распространения 

указанных знаний: лекции, семинары, беседы, читательские конференции, 

деловые игры, кинолектории, тематические вечера, поисковые экспедиции, 

встречи с ветеранами и выдающимися людьми Казахстана и Акмолинской 

области.  

Если курсанта окружает обстановка взаимной требовательности, 

справедливости, ответственности, гражданского отношения к делу, то такая 

среда сама побуждает к формированию в курсанте качеств гражданина и 

патриота. В такой среде легче усваиваются нормы гражданско-патриотического 

поведения, а культурно-исторические и правовые знания, не встречая 

противоречий в общественной практике, переходят в убеждения, формируется 

гражданская позиция курсанта, его патриотические чувства. И, напротив, если в 

педагогическом или курсантском коллективе проявляются факты двуличия, 

злоупотребления служебным положением, беспринципности, то они служат 

серьезным препятствием на пути становления гражданина и патриота. Поэтому 
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забота о поддержании в курсантском коллективах здоровых моральных 

отношений и строгом соблюдении служебного этикета является не только 

самостоятельной задачей, но и необходимым условием гражданско-

патриотического воспитания курсантов.  

Как показывает практика, успешность решения задач гражданско-

патриотического воспитания курсантов технического вуза во многом зависит от 

тех условий, в которых оно осуществляется. К ним относится  

совокупность социальных, социально-психологических и материально- 

технических факторов. 

Основными причинами, оказывающими негативное влияние на процесс 

гражданско-патриотического воспитания курсантов и препятствующими 

эффективному осуществлению педагогической деятельности, являются: 

- недостаточное материальное и моральное стимулирование педагогов и 

кураторов учебных групп высшей школы, плохо обеспечивающее мотивацию 

их деятельности в области гражданско-патриотического воспитания курсантов; 

- недостаточно продуманное планирование и организация труда 

педагогов и курсантов, не позволяющее оптимально использовать внеурочное 

время с учетом целей и задач гражданско-патриотического воспитания; 

- слабое развитие учебно-материальной базы технического вуза для 

осуществления эффективного гражданско-патриотического воспитания 

курсантов (например, оборудование библиотеки, музея вуза, клуба в 

соответствии с новейшими требованиями); 

- негибкость методов и форм гражданско-патриотического воспитания 

курсантов технического вуза, требующих видоизменения и обновления по мере 

происходящих политических, экономических и социальных перемен в стране.  

Определение причин, негативно влияющих на реализацию задач гражданско-

патриотического воспитания курсантов, осуществление педагогической 

деятельности профессорско-преподавательским составом вуза помогает 

определить практические меры, способствующие их устранению в 

жизнедеятельности государственных технических вузов.  

К таким мерам относятся:  

- разработка и внедрение системы морального и материального 

стимулирования успешной деятельности педагогов в гражданско-

патриотическом воспитании курсантов; 

- организация постоянного и эффективного взаимодействия местных 

органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций 

с воспитательными отделами технического вуза, проведение совместных 

конкретных мероприятий, направленных на повышение статуса и 

престижности гражданско-патриотической деятельности; 

- создание системы целенаправленного и непрерывного сотрудничества 

государственных технических вузов с организациями и учреждениями 

Министерства науки и образования, Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел и др.; 

- укрепление учебно-материальной и технической базы государственных 

технических вузов Казахстана, комплектование необходимой учебно-
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методической литературой в целях обеспечения высокого качества и 

результативности в воспитании качеств гражданина и патриота у курсантов; 

- продуманное максимальное использование возможностей музея 

технического вуза, библиотеки, учреждений культуры для отдыха и 

гражданско-патриотического развития обучаемых технического вуза; 

- использование возможностей общественных организаций для 

осуществления социальной и юридической помощи курсантам технического 

вуза, оказавшихся в трудных ситуациях. 

В создании социально-педагогической среды для эффективного 

осуществления гражданско-патриотического воспитания курсантов 

технического вуза развитие материально-учебной и методической базы 

является важным условием, но не единственно значимым. Выстраивание 

непрерывного и тесного взаимодействия с другими педагогическими 

подсистемами, оказывающими педагогическое воздействие на курсантов, 

становится важнейшим влияющим компонентом. К числу таких подсистем 

относятся, прежде всего, образовательные учреждения, в которых обучаются 

курсанты: учреждения науки и культуры, учреждения дополнительного 

образования; спортивные клубы и секции: военно-спортивные общества. 

Взаимодействие между ними достигается согласованным, перспективным 

комплексным планированием: постоянным взаимодействием с педагогами 

других педагогических коллективов; совместной подготовкой и проведением 

военно-патриотических, спортивных и других мероприятий; совместной 

корректировкой социального поведения студентов и учетом их деятельности в 

различных жизненных ситуациях в индивидуально-воспитательной работе [3]. 

Таким образом, социализация и педагогизация среды жизнедеятельности 

преподавателя и курсанта, способствующей успешному решению задач 

гражданско-патриотического воспитания курсантов технического вуза 

предполагает формирование комплекса необходимых организационных, 

материально-учебных, социальных и социально-психологических условий, 

обеспечивающих достижение высоких результатов учебно-воспитательного 

процесса.  

В исследованиях ученых психологов и педагогов подчеркивается, что 

формирование личности невозможно представить вне единства воспитания и 

самовоспитания. Самовоспитание и воспитание дополняют и усиливают друг 

друга. По мнению Макаренко А.С., [4] понятие «самовоспитание подчеркивает 

субъектность вчерашнего воспитанника - он сегодня эмансипировался от 

воспитывающих его взрослых и свое «Я» превратил в объект собственного 

восприятия и продуманного действия». 

Как указывают многие исследователи, основу для появления потребности 

в самовоспитании создает осознанная потребность в развитии. Внутренние 

предпосылки к самовоспитанию действуют в определенных социальных и 

педагогических условиях. Следует вспомнить важнейшие признаки 

самовоспитания: во-первых, самовоспитание характеризуется высоким уровнем 

развития самосознания, самоуправления (воли) и потребности в развитии; во-

вторых, возникновение самовоспитания всегда связано с определенными 
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внутренними предпосылками и внешними условиями; то и другое - результат 

воспитания; в третьих, самовоспитание является своеобразным ускорителем 

развития психики человека в решающий момент и на главных направлениях 

становления личности; в-четвертых, работа над собой требует интенсивного 

применения всех сил и способностей человека, что, в свою очередь, 

обеспечивает их интенсивное формирование. 

На основании выделенных признаков гражданско-патриотическое 

самовоспитание можно определить как процесс целенаправленного, 

всесторонне осознанного формирования личности, которое является 

результатом образовательного процесса и отражением насущных потребностей 

психического развития человека, в котором функции воспитателя передаются 

воспитуемому. Несомненно, это процесс социально-психологический, тесно 

связанный с ведущими направлениями развития психики человека, с 

формированием его наиболее ценных сущностных сил: сознания и гражданско-

патриотического самосознания, ведущих интересов и потребностей, чувств и 

воли. Одновременно это и процесс педагогический, так как самовоспитание 

курсанта выступает как результат и условие правильно организованного 

процесса воспитания в вузе, в котором у курсантов формируются социально 

значимые цели, стимулы, мотивы, качества, необходимые для работы над 

собой, создаются соответствующие благоприятные условия. 

Самовоспитание обеспечивает интенсивное развитие всех тех духовных 

сил, которые нужны для прогрессивного развития личности. Развитие 

самосознания и самоуправления в ходе работы над собой способствует 

единству сознания и поведения. Тем самым самовоспитание необходимо и для 

решения одной из кардинальных проблем формирования человека, умеющего 

мысль превратить в действие, а каждое действие глубоко осознавать. На этой 

основе формируется прочность убеждений, формируются навыки гражданско-

патриотического поведения. В целом самовоспитание формирует качества, 

необходимые для сознательного высоконравственного поведения и активной 

общественно полезной деятельности. 

Самообразование и самовоспитание характеризуют активность личности 

в учебно-воспитательном процессе. Они выступают важнейшим условием 

эффективности воспитания, в свою очередь самосовершенствование личности 

эффективно при постоянном и целеустремленном педагогическом руководстве.  

Анализ научно-педагогической литературы показал, что организация 

гражданско-патриотического самовоспитания и руководство им включает в 

себя следующие звенья: 

1) изучение курсантов и получение данных о воспитанности в них 

качеств гражданина и патриота, о подготовленности к работе над собой, 

возможном характере и содержании самовоспитания; 

2) формирование качеств гражданина и патриота, от которых зависит 

результативность гражданско-патриотического воспитания; 

3) обучение курсантов умениям и навыкам самовоспитания; 

4) организация гражданско-патриотического самовоспитания в 

коллективных и индивидуальных формах. 
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Как правило, вся эта работа осуществляется целостно одновременно и 

выглядит как целеустремленная психологическая и практическая подготовка к 

работе над собой. 

Несмотря на формулирование многими исследователями относительно 

самостоятельных направлений целостного процесса воспитания (политическое, 

гражданское, воинское, нравственное, патриотическое и др.), представляется 

целесообразным рассматривать гражданское и патриотическое воспитание в 

единстве, поскольку патриотизм личности проявляется в ее гражданственности, 

а гражданственность человека, в свою очередь, проявляется в его патриотизме. 

Гражданская ответственность формируется, когда человек осознает реальные 

проблемы своей страны и начинает защищать ее интересы. И 

гражданственность, и патриотизм как главная цель гражданско-

патриотического воспитания молодежи связана с их отношением к государству 

и Родине, тем понятиям, которые зачастую трудно разделить. Патриотизм 

выражается в естественной любви человека к своему отечеству и понимании им 

нравственных обязанностей по отношению к Родине, государств; в знании 

истории, культуры, верований и традиций народа; в стремлении видеть те 

высшие блага, которые не разделяют, а соединяют людей и народы; в 

готовности к защите Родины, самоотречению и самопожертвованию во имя ее 

блага. 

Гражданско-патриотическое воспитание курсантов технического вуза 

предполагает формирование и совершенствование у них гражданско-

патриотического самосознания, которое проявляется в правовой, социально-

политической, морально-психологической, профессиональной готовности 

выпускника вуза решать задачи практической деятельности в соответствии с 

нормами гражданина и патриота Казахстана, то есть в гражданственности. В 

основе гражданственности курсанта технического вуза лежит любовь к 

отечеству, к своей будущей профессии, знание норм поведения гражданина и 

патриота Казахстана, а также прав и обязанностей специалиста определенной 

области деятельности, желание трудиться на благо страны. Критерием 

гражданско-патриотического самосознания выступает гражданская позиция 

курсанта, которая формируется под воздействием объективных и субъективных 

факторов. Формирование и совершенствование гражданско-патриотического 

самосознания курсантов технического вуза — процесс, педагогически 

управляемый. 
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Г.Н. Серкешбаева, филология ғылымдарының магистрі 

Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық  колледжі 

 

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫЛЫҒЫН ҰЛЫҚТАҒАН ҚАЙРАТКЕР 

 

Халық ауыз әдебиеті – халық шығармашылығының айрықша саласы, 

ауызша шығарылып, ауызша тараған көркем-әдеби туындылардың жиынтық 

атауы. Қазақ халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған. 

Сонымен бірге, ғылым мен мәдениетте «халық шығармашылығы», «халық 

поэзиясы», «халықтың ауызша сөз өнері» дейтін атаулар да осыған жақын 

мағынада қолданылады. 1846 жылы ағылшын Вильям Томс ұсынған 

«фольклор» сөзі де ауыз әдебиеті атауы үшін халықаралық ғылым атау ретінде 

орныққан [1, с. 23]. 

Фольклор – халықаралық таралымға ие болған ұғым. Фольклор 

ғылымының негізгі міндеттерінің бірі – халық мұрасын жинау, оны жариялау 

және халық мұрасының табиғатын танып-білу, жүйелеу, зерттеу. Осы халық 

мұрасын жүйелеп зерттеген фольклортанушы ғалымдардың бірегейі – Мәлік 

Ғабдуллин.  

Мәлік Ғабдуллин – ұлттық дүниетанымның ұлылығын дәріптеп, 

насихаттаған әрі зерттеп, зерделеген ғалым. Ол халық ауыз әдебиетінің 

мазмұндылығы мен түр көркемділігін жан-жақты қарастырған. Осыған 

орай,фольклористика ғылымында танылған сан алуан түрлердің қайсысы 

болсын қазақ ауыз әдебиетінен табылатындығын өзінің ғылыми еңбектерінде 

дәлелдеп берген.  

Ертегі мен аңыздардың биікке қол созып, қиянға құлаш ұрған халықтың 

өршілдік ой-арманын меңзейтінін, шытырман оқиғалы, ғажайып қиялды 

әңгімелерден құрылатынын айтса, ал жұмбақ пен жаңылтпаштардың бала тілін 

дамыта отырып, ой-өрісін кеңейтетінін, логикалық ойлау мүмкіншілігін 

байытатынын зерделеген.  

Тәлім-тәрбиеге толы тағылымы мол мақал-мәтелдердің өмірдің бұралаң 

жолдары мен сан қайшылықтарын бақылай келіп түйген афористік топшылау 

екендігіне баса назар аударған. Сонымен бірге, тұрмыс-салтқа байланысты 

туған шығармаларды жеке топтастырған. Оларды өмірдің әр қилы жақтарын 

аңғартатын бесік жыры, бақташылық жыры, наурыз жыры, тойбастар, жар-жар, 

сыңсу, беташар, жарапазан, естірту, қоштасу, көңіл айту, жоқтау деп жүйелеген 

[2, с. 45]. 
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Бұл жырлар – тұрмыс-салт жырларының ең басты түрі екендігіне баса 

назар аударған.  Халық педагогикасының мәйегіне айналған тұрмыс-салт 

жырларын халықтың төл тарихынан, дәстүрлі мәдениетінен, ежелгі наным-

сенімінен, дүниетанымынан көрініс тапқанын дөп басып айтқан. 

Бесік жырын барша халық ұлттық тәрбиенің кәусар бұлағы деп таниды. 

Әлем халықтарының бесік жырлары әр елде әртүрлі аталғанымен, атқаратын 

міндеті, мазмұн байлығы, поэтикалық құрылымы мен саз-әуені жағынан 

үндесіп жатады. Бесік жырының басты қызметі бесік тербелісіне ыңғайлас 

сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан жүйесі 

мен санасына ұлттық тәрбиенің алғашқы нәрін сіңіру екедігін атап өткен.                                                                                                                                                                                   

Бесік – қасиетті, киелі де құтты мүлік. Және де сәбидің алтын ұясы болып 

есептеледі. Жаңа туған баланы бесікке салу да – халқымыз үшін елеулі 

дәстүрдің бірі. Бесіктің сәби денсаулығына, тазалығына пайдасы өте зор.Сәби 

тәрбиесі мен мінез-құлқын қалыптастыруда бесік жырының орны мүлде бөлек. 

Ол баланың көкірек көзін ашады, жан жүйесін тербейді, сезімін сергітеді, 

көңіл-күйін көтереді. Есейе келе өнерге, сөз өнеріне бейімделеді. Әже мен 

ананың әлдиі сәбидің алғашқы өнер мектебі екені баршаға белгілі екендігін сөз 

мәйегімен кестелеген. 

Жаңылтпаш – ауыз әдебиетінің балалардың тілін жаттықтыру 

мақсатындағы жанр екендігін айта отырып, бала тілінің жетігіп-жетілуіне, 

оралымды, анық сөйлеуіне, ана тілінің үн сұлулығын мінсіз меңгеруіне, шебер 

сөз саптауға баулитынын көркемдік өрнекпен жеткізген [2, с. 65]. 

Ал, өтірік өлең қазақ ауыз әдебиетіндегі өмір құбылыстарын шындыққа 

жанаспайтын етіп айтатын өлең түрі екендігін ашып айтқан. Негізінен алғанда, 

өмірде бар нәрселер өлең қылып айтылады, бірақ, сол нәрселердің сипат 

ерекшеліктері, қимыл-әрекеттері табиғи қалпынан өзгертіліп, мүлде нанымсыз 

етіп көрсетіледі. Сондай-ақ, әртүрлі жануарларға, аң-құстарға, жәндіктерге 

адам істейтін істерді шындықтан алшақталып сипатталатындығын мысал 

келтіре отырып көркемдеген. 

Мәлік Ғабдуллин Наурыз мерекесінде айтылатын наурыз жырының 

ерекшелігін, ұлт тәрбиесіндегі маңыздылығын шеберлікпен жеткізген. Жыр-

өлең осы күнге лайықталып, мадақтау, тілек, бата, әзіл түрлерінде айтылады. 

Оның түрлері халық арасында өте көп тарағанын түрлі мысалдар арқылы 

көрсеткен. 

Халықта батаның түрлері көп. Соның бірі – осы Наурыз бата. Мұнда 

наурызнама өткізгендерге осы күнге арнап «Наурыз көжеге» шақырғандарға, 

тойда өнер көрсеткен ақын, әнші, палуандарға тағы басқа өнерпаздарға, жас 

талапкерлерге ақсақалдар мен әжелер, ел ағалары бата береді. Бұл бата  жалпы 

жұртшылыққа, көпшілікке, бүкіл қауымға, ауылға да беріледі. Жастар бұл күні 

үлкендерден бата алуға тырысады. Себебі, наурызда алған батаның орны бөлек. 

Мұндай батаны «уыз бата» деп дәріптегенін көркемдік айшықпен жеткізе 

білген [2, с. 61]. 

Жазушы үйлену жырларына ерекше тоқталған. Әр той дағдылы 

«тойбастар» жырымен басталады. Тойбастардың негізгі мақсаты  – той жасап 

жатқан үйдің ұзатылатын қызына құтты болсын айту, жақсы тілек білдіру, 
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тойға жиналған адамдарды көңілдендіру. Мәлік Ғабдуллин тойбастардың 

негізгі түйінін осылай саралап ашып берген. 

Ал, жар-жарда ұзатылған қыз тойында қыз жігіттер тобы кететін қыздың 

көңілін аулап, бара жатырған жағында да осындай жақсы жайлар болатынын 

өлеңмен айтысады. Сонымен бірге, олар қыздың бақытты, елге сыйлы болуына 

тілектестік білдіреді. Мұның бәрі өлеңмен айтылатындығын кестелі оймен 

өрнектеген. 

Халқымызда тұрмыс-салт жырларының ең көп тарағандарының бірі – 

сыңсу. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында ағайын-туғандарымен 

қоштасады. Ол өзінің балалық дәуренінің, оң жақта бұлғақтап өскен бақытты 

күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туысқандарының өзін мәпелеп 

өсірудегі еңбегін өлеңмен айтып жеткізеді. Ондай өлең-жыр сыңсу деп 

аталатындығын жазушы жырлар келтіре отырып көркем тілмен жеткізген.  

Беташар – келін түскенде айтылатын жыр үлгісі. Ақ жаулық жауып 

әкелген жас келіншектің бетін ақын ашатын болған. Қолында ақ сабауы бар 

ақын келіншектің жаулығын әлсін-әлсін ашып, үйдегі үлкен-кішімен, ел-

жұртпен таныстырған. Беташардың әзілі басымдау болады. Беташар мазмұндық 

ерекшелігіне қарай екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Келін, келін, келіп тұр, 

келін түйге кіріп тұр» деген жыр жолдарымен басталады. Мұнда ақын жаңа 

түскен келіншектің бетін ашып, ел-жұртымен таныстырады, оған көрімдік 

сұрайды. Ал, екінші бөлім «Айт, келін, айт, келін, атыңның басын тарт, келін» 

деген жолдардан басталып, өсиетке құрылған. Мұнда ақын жаңа түсен 

келіншектің ендігі мінез-құлқы мен тірлігі қандай болу керек екендігін айтады 

[2, с. 68].  

Жазушы жарапазанның рамазан деген сөзден шыққанын, ораза 

уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің тұсында жарапазан өлеңін 

айтатынын шеберлікпен жеткізген. Жарапазанның айтушысы, екіншісі 

қостаушысы болатынынына да мән берген.  

Жарапазан халық поэзиясы дәстүрінде жасалған. Ішінде мақтау, 

ниеттестік, кейде әзіл-күлкі де болады. Жарапазанның басы хикаялау, мақтау, 

аяғы алғыс, бата болып келеді. Жарапазан бірде жыр, бірде қара өлең 

өлшеуімен айтылғандығын және адамгершілікті, имандылықты 

насихаттайтынын тебіреніспен сөз еткен. 

Жаназалау жырларын көңіл күйді білдіретін шығармалар тобына 

жатқызған. Ата-анасы, баласы немесе жақын-жуығы қайтыс болған жағдайда 

оны айтып жеткізуді «естірту» дейді. Естіртуші адам әлгі кісіге  тұспалдап 

жеткізіп, тоқтам айтып, оны бекем болуға шақырады. Қайғылы қазаны орынсыз 

жерде немесе жол-жөнекей, жеңіл-желпі айта салуға болмайтындығын жазушы 

жан толғынысымен жеткізуді көздеген.   

Халқымызда естіртудің үлкен психологиялық, философиялық, 

классикалық үлгілері бар екенін де ашып айтқан. Мысалы, Жәнібектің 

Жиренше шешенге Қарашаш сұлудың қайтыс болғанын әртүрлі сұрау-

салыстырулар арқылы жеткізгенін айтса, ал Жошы ханға баласының бақилық 

болғанын «Ақсақ құлан» күйі арқылы күй сарынының құдіреттілігін паш 

еткенін көрсеткен. Жазушы «Ақсақ құлан» күйінің мәні ауыр қазаны күй 
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арқылы естіртуінде ғана емес, оның мәні қатал ханның ауыр жазасынан 

халықтың тапқырлықпен құтылуында және жазықсыз жандарға ханның қаһар 

көрсетілуінде деп қарау керек дейді [2, с. 94]. 

Жақын адамы қайтыс болғанда оның туған-туысқандары мен таныстары 

қазалы үйге әдейі барып бата жасап, көңіл айтады. Көңіл айтудың мәні – мұңды 

адамды жұбату, сергіту, «өлгеннің артынан өлмек жоқ» деп уайымға берілмеу 

жөнінде жаңашырлық ақыл-кеңестерін айтып, қайрат береді. Қайғыға берілген 

адамды кейбір өткір шешендер   тоқтау айтып, сөз құдіретінің мәйегімен 

тоқтатқандығын көркем тілмен көрсеткен. Сонымен қатар, жазушы қайтыс 

болған адамның жақсылығын, еліне істеген қызметін, жақсы қасиеттерін паш 

ететін тұрмыс-салт дәстүрі, жыры, зарлы өлеңнің бірі жоқтауға ерекше 

тоқталған.. Жоқтауды белгілі ақындар немесе сол адамның анасы, әйелі және 

қарындастары да шығара беретін болған. 

Қазір жазба және ауыз әдебиетімізде жоқтаудың үлгілері өте көп. Ондағы 

парасатты сөздер, жақсыны ардақтау, сипаттау, мадақтау, теңеу сияқты өлең 

жолдарының көркем қисыны таңданарлық шеберлікпен жырланатынын айтқан. 

Мәлік Ғабдуллин бақташылық жырына да ерекше тоқталған. Себебі, төрт 

түліксіз тіршілік жоқ екенін де ерекше атап өткен. Жесе – азық, кисе – киім, 

мінсе – көлік дегендей, қазақ халқы үшін төрт түлік мал тіршілік тірегі 

екендігін ашып көрсеткен. Халық төрт түлік малды құт санап, оларға Шопан 

ата, Шекшек ата, Қамбар ата, Ойсыл қара, Зеңгі баба деп те ат берген. Ел 

ұғымында Шопан ата – қойдың, Шекшек ата – ешкінің, Қамбар ата – 

жылқының, Ойсыл қара – түйенің, Зеңгі баба – сиырдың пірі болып 

саналған.Сондықтан, қазақ халқы төрт түлікті күтіп, оларды қадірлеп, 

қастерлеп бірнеше жырлар шығарған. Мұндай жырларды бақташылық 

жырлары деп айтамыз деп ой топшылаған. Төрт түлік туралы ел аузында сиыр 

– қоры үзілген қуға, жылқы – найза ұстаған ерге, түйе – ел ішіндегі зорға 

бітемін деген ұғымдар бар екенін де атап көрсеткен. 

Жазушы халық ауыз әдебиетін әр қырынан бейнелей отырып,  әр жырдың 

ұтымды келетін жақтарын көре білген және сан алуан адамның жан дүниесін, 

мінез-құлқын, іс-әрекетін адамдық, адамгершілік секілді гуманистік 

принциптер тұрғысынан  бейнелеуді ұтымды пайдаланған.  

Қоғам және ғылым қайраткері, ғалым Мәлік Ғабдуллин халық ауыз 

әдебиетінің қайнар бұлағын жеткізуде үлкен шеберлік танытқан. Мұндай 

талант тарланының құдіреттілігіне қалай таңданбауға болады?! Бұл жазушы – 

әдебиет көгінде алыстаған сайын биіктей түсетін шоқтығы биік жарық жұлдыз. 
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Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғарықазақ педагогикалық  колледжі 

 

ӨНЕГЕЛІ ӨР ТҰЛҒА 

 

Қазақ халқы – ежелден өр рухты, қайсар мінезді бойына сіңіре білген 

батыр халық. Тамыры тереңде жатқан тарих қойнауына көз жүгіртсек, 

«Абылайлап» аһ ұрып, «Мен мен едім, мен едім» деп жауының мысын басқан 

батыр бабаларымыз көп-ақ. Ұрпағын отансүйгіштікке, ержүректілікке 

тәрбиелей білген халқымыздың ардақты ұлдары, даңқты батырлары бүгінгі 

ұрпаққа өшпес өнеге болары анық. Дос болғанға құшақ жайып туыс болған, қас 

қылғанға қиып түсер қылыш болған батырларымыздың  бірегейі –  жазушы, 

ғалым, қоғам және ғылым қайраткері Мәлік Ғабдуллин. 

Мәлік атамыз «қорамсапқа қол салып, қол салғанда мол салып», 

жауларымен қан майданда бетпе-бет келіп, қазақ халқының өр рухты бейнесін 

танытты. Дүниені дүр сілкінткен сұрапыл соғыста Мәлік батыр бес қаруын 

сайлап, қазаққа тән  қайсарлықпен жау алдында қасқайып қарсы тұрды.  

Қаламы мен қаруын қатар ұстаған жазушы соғыстан аман-есен 

оралғаннан кейін өзі бастаған ісіне қайта кірісіп, халқының баға жетпес 

байлығы мен мол мұрасы ауыз әдебиетін тереңінен зерттеп, құнды ақпараттар 

мен мардымды пікірлер қалдырып кетті. Бойындағы барлық күш-жігерін халық 

жолында, елінің рухани қазынасын қайта жаңғырту жолында жұмсады. 

Ұлт жолында құрбан болған асылдарымыздың жолын жалғастыру 

мақсатында әдебиет әлеміне еніп кетті. Солақай саясат ғасырлар қойнауында 

жатқан әдеби мұраларымызды барынша жоққа шығармақ болғанда, Мәлік 

Ғабдуллин ендігі кезекте қаруымен емес, қаламымен жауға тойтарыс беруді 

көздеді. Жылдар бойы көз майын тауысып, өзі жастайынан естіп өскен ауыз 

әдебиеттерін одан сайын тереңдетіп зерттеп, зерделеп, болашақ ұрпаққа құнды 

мұра қалдырып кетті [1, 34 б.]. 

Мәлік Ғабдуллиннің зерттеген негізгі еңбектерінің бірі – «Қазақ 

халқының ауыз әдебиеті». Жазушы бұл еңбегін мазмұндық құрылымына орай 

алты топқа бөлген. Бірінші тарау – тұрмыс-салтқа байланысты туған 

шығармалар. Екінші тарау – мақал-мәтелдер мен жұмбақтар. Үшінші тарау – 

ертегілер, төртінші – батырлар жырлары. Ал, бесінші тарау  лиро-эпостық 

жырлары, болса, алтыншы тарау – айтыс өлеңдері [2, 45 б.]. 

Халық ауыз әдебиеті – барша ұлт мәдениетінің қайнар бұлағы болуымен 

қатар, халық тарихының дәстүрлі дүниетанымының жинақталған алтын қоры 

әрі рухани жан дүниесінің айнасы. Қай халық болмасын өзінің тамырын танып, 

ұлттық келбетін айқындауда ең алдымен дәстүрлі дүниетанымның таусылмас 

қазынасы фольклорға жүгініп жатады. Бұл ұлтымыздың рухани көкжиегін 

кеңейтуде ұлттық болмысымызды толыққанды қалыптастыруда ерекше 

маңызды.                                   

Ұлы дариядай шалқыған мол да, құнарлы қазақ фольклорының жанрлық 

құрамы да аса күрделі, көрікті әлем. Салт-дәстүр жырларын басқа жанрлардан 
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ерекшелейтін ең басты сипат отбасымен тікелей байланысты болып келуінде, 

яғни, адамның дүниеге келуінен бастап, ер жетіп үй болуы, ақыры өмірмен 

қоштасар сәттегі бақилық сапарына дейінгі аралықты өлеңмен өрнектеп, 

өнермен әрлеп отырған.                  

Ауыздан ауызға тараған, түрлі нұсқасы бар күрделі әрі бағалы фольклор 

жанрын зерттеу өте қиын жұмыс. Қазақта «көтере алмайтын шоқпарды беліңе 

байлама» деген сөз бар. Алайда, Мәлік батыр мұндай үлкен шоқпарды 

сескенбестен беліне байлады, ауыр жүкті абыроймен көтере білді. Батыр 

халықтан туған батыр жазушының батырлар жырын зерттеуі заңдылық емес 

пе? Сын сағаты туғанда өзі жастайынан оқып өскен Алпамыс батыр, Қамбар 

батыр, Қобыланды батыр сынды батырлардың қайратын танытып, 

қаһармандығын қайталады. Бұл да бір әдебиеттің құдіреті шығар.  

Соғыстан кейін жазушының «Қобыланды батыр» жырын зерттеуінің өзі 

жай емес. Жаумен арпалысып, ел үшін жан беруге дайын болған шақтағы 

жанқиярлықты  шығармадан ғана емес, өз басынан өткізіп, өзі сезінгеннен кейін 

жыр құдіретін түсініп, оның ер азаматтың жігерін тасытатынын аңғарған заңғар 

жазушы болашақ ұрпақты баға жетпес мұраның иесіне айналдырды. Ұлттық 

тәрбие мен ұлттық құндылықты бойына сіңіріп өскен ұрпақтың рухы асқақ 

болатынын түсіндірді.  

Зерделі Зерендіде дүние есігін ашқан даңқты батырымыз, көреген 

жазушымыздың адами қасиеттері – ұрпаққа өнеге, рухани мұралары өлшеусіз 

қазына. Бүгінде Мәлік атамыздың ерлігі мен еңбегін ұлықтау мақсатында 

біршама жұмыстар атқарылып жатыр.        

 Ұлт болашағы – мемлекет келешегі үшін аса маңызды мәселелер. Ұрпақ  

болашағы жарқын болсын десек, әр ұрпақтың бойына рухани құндылығымызды 

сіңіртіп,  ұлтымыздық баға жетпес қазынасын сол қалпында сақтап қалуымыз 

керек. Сонда ғана елім деп өткен Мәлік  сынды ұлы тұлғалардың арманы 

орындалары хақ.  
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МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН ТҰЛҒАСЫН ҮЛГІ ТҰТА ОТЫРА, ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КОМИТЕТІНІҢ 

КӨКШЕТАУ ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ КУРСАНТТАРЫН 

ӘСКЕРИ-ҰЛТЖАНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ РӨЛІ 

 

Мемлекеттің, тұлғаның, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрлігінің азаматтық қорғаныс қызметкерлерінің өміріндегі маңызды 

ұғымдардың бірі ұлтжандылық болып табылады. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік азаматтық қорғаныс жүйесінде, құтқарушылардың абыройы мен 

ар-намысын айқындауда, Отанды қорғауда, табиғи және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлар кезіндегі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі оның 

рөлін орынды бағаламау қиын. 

«...Тәуелсіз елді өз қолымен құрған буыннан басталған ұлы істерді кейінгі 

ұрпақтың лайықты жалғастыратынына кәміл сенемін. Бабалардыңерлігі, бүгінгі 

буынныңерен істеріжәне жас ұрпақтың жасампаздығыарасында сабақтастық 

болса ғана, біз «Мәңгілік Ел боламыз» Қазақстан Республикасының Президенті 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев. 

Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институтында 

азаматтық қорғаныс органдарының, ең бастысы жеке құрамының жоғары 

ұлтжандылық ой-санасын, өз еліне – Қазақстан Республикасына адалдық 

сезімін, Отан мүддесін қорғаудағы азаматтық міндет пен конституциялық 

міндеттерді орындауға даярлығын қалыптастыру, тәрбиелеу машықтарын 

курсанттар мен келешек офицерлердің бойына сіңіру басты міндет. 

Ұлтжандылық – Қазақстан халқының менталитетінің өзіндік ерекшелігі, 

қазақ мемлекеттілігін дамытудың тірегі. 

Институттың келешек офицерлерінің әскери-кәсіби мінез-құлқын 

қалыптастыру күнделікті оқу, жауынгерлік даярлық барысында Отанды әскери 

қорғау үшін қажет. Ұлтжандылық тәрбиенің бұл қыры келешек командирлер 

мен офицерлердің күнделікті жұмысында маңызды орын алады. Курсанттар 

жауынгерлік және арнайы дайындық сабақтарында, әсери қызмет барысында 

жауынгердің ұлтжандылық бастамаларын қолдауға, солдаттар мен 

матростардың өз әскери міндетін үлгілі орындау мысалдарын кеңінен жария 

етуге ұмтылу керек. Өнегелі мысал, жанкешті мінезді тәрбиелеу аса күшті және 

ықпалды құрал. Оған қатысты да бай тәжірибе жинақталған. Қызмет бабында 

сыйақыландыру. Қазақстан Республикасы ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінің 

Көкшетау техникалық институтының (бұдан әрі Институт) құрмет кітабын 

жасау және дизайнын әзірлеу. 

Институттың Құрмет кітабына енгізу,  көзге түскендерді жиналыста, 

қабырғалық баспада, фото- және радиогазеттерде, жауынгерлік парақта, 

Институттың баспа басылымдарында насихаттау, Қазақстан Республикасы ІІМ 

Төтенше жағдайлар комитетінің алдыңғы қатарлы қызметкерлеріне арналған 

парақшаларды шығару, ата-аналарына, облыстардың төтенше жағдайлар 
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жөніндегі дапартаменттеріне, курсанттардың бұрынғы оқу орындарына алғыс 

хат жіберу, оқу үздіктірін марапаттау, төтенше жағдайлар саласының 

ардагерлерді мадақтау кештерін өткізу – осының бәрі қоғамның оң көзқарасын 

тудырып, жеке құрамды, Отанды саналы және белсенді қорғаушылармен 

толықтауға түрткі болады.  

Тәрбиемен қатар жекелеген жауынгерлерің мінез-құлқындағы теріс 

қылықтарды түзеу бойынша жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік берілген. 

Командирлер мен басшылық құрам Институт курсанттарының жіберілген 

қателіктері мен теріс қылықтарын көрсете отыра, ұлтжандылық міндет Отанға 

сүйспеншілікті сөзбен айтып жеткізу емес, нақты ұлтжанды істерді талап 

ететінін айтулары қажет. Аталған жұмыста кемшіліктерді жою үшін түрлі 

әдістерді қолдану тиімді. Осы мақсатта курсанттық қоғамның күші белсенді 

қолданылады. 

Әскери-ұлтжандылық тәрбиедегі басты бағыт жауынгерлік тарихты 

зерделеу негізіндегі қаһармандық тәрбие болып табылады. Тарихты зерделеу 

арқылы тәрбие беру дегеніміз халқымыздың және оның Қарулы Күштерінің 

қаһармандық өткені мен бүгінін насихаттау, сақтау және арттыру. Көп 

ғасырлық тәжірибе Отанның тарихын терең білген сайын, оған сүйіспеншілік 

артып, оның бүгіні мен болашағын бағдарлауға болатынын куәландырып отыр. 

Осының бәрі соғыстарда солдаттардың, мотрос, офицерлердің  

қаһармандығында көрініс тапты. Әскери-ұлтжандылық тәрбие кеңес халқының 

Ұлы Отан Соғысындағы Жеңісінің (1941-1945 ж.) айғағы [1]. 

Қазіргі уақытта, маңызды міндеттердің бірі ұлтжандылық болғандықтан, 

Мәлік Ғабдуллиннің тәжірибесі келешек офицердің қалыптасуында маңызды 

орын алып отыр. 

Әскери адамдарды, оның ішінде командалық кадрларды тәрбиелеу және 

жоғары сапалы оқытуда әрдайым қамқорлық жасаған әскери қайраткерлердің 

бірі –  Мәлік Ғабдуллин. Оның ғылыми және педагогикалық қызметі Тыл және 

қамтамасыз ету әскери академиясында аға оқытушы болып жұмыс атқарған 

кезеңінде аса жемісті болды. Ол бар ынтасын, білімі мен тәжірибесін оқу 

процесінің бағдарламалары мен әдістемесін жетілдіруге, оқулықтар мен оқу 

құралдарын әзірлеуге бағыттады. 

Оның еңбектерінде әскери оқу-тәрбие принциптері маңызды орын алады 

[2]. 

Мәлік Ғабдуллин - 1915 жылы кеңес кезеңінде Көкшетау облысы, Зеренді 

ауданы Мәлік Ғабдуллин атынд. кеңшарға аты ауыстырылған Қойсалған 

ауылында туған. Онда болашақ батырдың, профессор, ғалым, жазушының 

балалық шағы өткен. 

М. Ғабдуллин жазушы, әдебиетанушы, сыншы, қоғам қайраткері. Еңбек 

жолын 1932 жылы бастаған. Ұлы Отан соғысы кезінде Мәлік Ғабдуллиннің 

соғыс, фронтовиктер туралы очерктері сол кездегі армияда шығарылатын қазақ 

газеттерінде жарияланып отырды. И.В. Панфиловтың басшылығымен 8 

гвардиялық дивизияның қатарында болып, Москва түбіндегі жанкешті 

шайқаста ерлік пен батырлық үлгісін көрсете отыра Кеңес Одағының Батыры 

атағына ие болған.  
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1971 жылғы мамырда Мәлік Ғабдуллинді Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетінің Мемлекеттік емтихан 

комиссиясының төрағасы болып тағайындайды. 

Соғыс жылдары жазған хаттарының бірінде Мәлік Ғабдуллин: «Фронтта 

фашисттермен бетпе-бет шайқасқан кездерім болды. Автоматпен о дүниеге 

талайын аттандырдым, гранатамен жаудың ондаған танкісін жойдым» - деп 

жаған болатын. Ол соғыс өнерінің барлық қыр-сырын меңгеруімен ерекшеленді 

[3]. 

Бір мысал келтірсек. Өз міндетіне кірісе отыра Мәлік Ғабдуллин 

батареяның құрамын, әрі жауынгердің мінез-құлқын, психологиялық 

ерекшеліктерін терең зерделеген. Олармен ұжымдық және жеке әңгіме 

жүргізген. Нәтижесінде батарея әскери және саяси даярлық бойынша полкта 

бірінші орында болды. Сондықтан болар оған шайқастың ең жауапты 

учаскелерінде болуға тапсырма берілген. 

«Мәлікте әскери насихатшы – батырлығымен, жауынгерлік шеберлігімен 

даңқты болған батыл командирдің; адам жаны мен жүрегін, ішкі дүниесін сөзсіз 

түсінетін саяси қайраткер; орыс, қазақ, қырғыз, қалмақ, қарақалпақ және татар 

тілдерін еркін меңгерген ғалым-филолог тәрізді бар жақсы қасиеттер болды» - 

деп жазады Б. Полевой. 

1942 жылғы 23 желтоқсанда гвардия майоры Мәлік Ғаблуллин Кеңес 

Одағының Батыры атағына ұсынылған. Сонымен қатар шайқас алаңында 

көрсеткен ерлігі үшін Мәлік Қызыл Жұлдыз (Батыс фронты әскери кеңесінің 

1942 жылғы 17 ақпандағы № 44 бұйрығы), Қызыл Ту (Калинин фронты әскери 

кеңесінің 1942 жылғы 28 тамыздағы № 306 бұйрығы), І дәрежелі Отан соғысы  

(І Прибалтика фронты әскери кеңесінің 1944 жылғы 10 шілдедегі № 506 

бұйрығы) ордендерімен, «За оборону Москвы», «За взятие Вены» 

медальдарымен марапатталды [4]. 

Мәлік Ғабдулиннің шығармаларын оқи отыра түсінгенім: соғыста тек 

жауды жою қажет. Шын дос шайқаста табылады. Досты танып, дұшпанды 

ажыратады. Соғыс – мемлекеттің экономикалық, әскери, моральдық-саяси және 

ұйымдастыру күшінің қатал сынағы. Соғыстың аяғында әр халықтың жігері 

мен әлсіздігі анықталады. «Соғыс халықтың күш-қайратының ұлы емтиханы». 

Шынымен, Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағының әскери күші мен әскери 

стратегиясын тексерген болатын. 

Мәлік Ғабдуллиннің пайымдауы бойынша жауды жеңуде қарсыластың 

мүмкіндіктерін, экономикалық ресурстарын, маральдық-саяси шыдамдылығын 

дұрыс бағалауға үлкен мән беру керек. Бұл баға жаудың қарсыласу мүмкіндігі 

туралы қорытынды шығаруға және соғыс ұзақтығын болжауға негіз болады. 

Сондықтан да болар, тәуелсіз Қазақстан және оның Қарулы Күштері үшін 

тұрақты шарттардың бірі – батырдың шайқасқа даярлығына жан-жақты талап 

қою. Осыған байланысты Үкіметтің тұрақты бақылауында стратегиялық 

резервтерді тиісті деңгейде қолдау және даярлауға маңызды рөл беріледі.  

Әскери стратегияның теориясына бағасыз үлес қосуда жеңіске жетудің 

маңызды шарттардың бірі ретінде тұлғаның, армия, фронт және Қарулы күштер 

ауқымындағы солдаттың рөлі маңызды. Бұл туралы Мәлік Ғабдуллин 
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шайқастағы адамгершілік, саяси және моральдық фактор шешуші мәнге ие 

екенін және командирдің зерделілігі, өзін құрбан етуге дейін баратын 

жауынгерлік міндетке адалдығы – бұл батырдың басты қасиеті, көптің көңіл 

кілтін табу үшін пәрменді болу керектігін атап өтеді. 

Заманауи әскерді жасақтауда Мәлік Ғабдуллиннің командалық кадрларды 

дайындау және тәрбиелеу тақырыбы өзекті болған. Бұл мәселе қолбасшының 

барлық әскери-ғылыми және әдеби мұрасы арқылы қызыл жолақпен 

айқындалып көрсетілген. Ол бірнеше мәрте әскери училищелерде болған, 

олардың жұмысымен танысып, келешек командирлер пайдаланатын оқу 

құралдарын қараған. Курстантар, әскери бөлімдердің қызметкерлері алында сөз 

сөйлеген. 

«Жауынгер майданда жеткен табысына қуанады, кейде қолайсыз 

жағдайға түсіп қалғанына қынжылатын кездері де болады. Осындай 

қынжылысты сейілту үшін, жауынгерлерді жігерлендіріп, қиыншылықты 

жеңуге аттандыру үшін берілетін айбынды бұйрықтың әсерімен бірге, халықтың 

қара тасты қақ жаратын өткір поэзиясының, данышпандық мақал-мәтелдерінің 

әсері, ықпалы өте күшті болды. Мұны қазіргі соғыс жағдайы әбден анықтады» –

 деп әділ көрсетеді Мәлік батыр [5, 6]. 

Қазіргі таңда елімізде үлкен өзгерістер жасалып, рухани құндылықтардың 

жүйесі қайта қаралып отыр. Азаматтың моральдық сипатын қалыптастыру 

аясында азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің жаңа нысаналы индикаторлар 

мен критерийлері қалыптастырылуда.  

Біз халық пен ел аумағын төтенше жағдайлардан қорғау бойынша 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитетінің алдына қойылған 

міндеттерді ескере отыра, барлық тиімді бастамаларды жан-жақты қолдайтын 

боламыз. 
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СТУПЕНИ ВОСХОЖДЕНИЯ: ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КАЗАХСТАНА 

 

Ежегодно Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев обращается к 

народу Казахстана с посланием. В 2017 году он воспользовался своим правом 

письменного обращения, а не трансляции в прямом эфире. О своем письменном 

послании Глава государства Н.А.Назарбаев сообщил 30 января 2017 года в 

прямом эфире по казахстанским телевизионным каналам. 31 января 2017 г. на 

официальном сайте Президента Республики Казахстан – www.akorda.kz – было 

опубликовано его послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность».  

Изменение формата сообщения Послания не является случайностью. 

Понимание обращения Послания в такой форме приходит только с его 

прочтением. Третья модернизация, включая две предыдущие в себя как 

имманентно-внутренние составляющие, направлена и на духовную 

трансформацию каждого казахстанца, поэтому и форма изложения Послания 

была изменена.  

Первая модернизация связана развалом СССР и образованием на его 

бывшем пространстве самостоятельных независимых государств. Принцип 

принятия решения о развале СССР можно схематично изобразить следующим 

образом: Политика – Право – Экономика. Не у кого не возникает сомнения в 

том, что решение о прекращении существования СССР как «субъекта 

международного права и геополитической реальности» и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ) является политическим 

решением. Как отмечается в Послании: «Тогда наше поколение с фундамента 

создало новое государство, которого не было на карте мира» [1]. Также нельзя 

не отметить, что в рамках первой модернизации был осуществлен переход от 

плановой экономики к рыночной. Казахстан столкнулся с проблемами 

экономической, политический, национальной безопасности и т.д., и в том числе 

следует особо отметить вопросы ядерной безопасности. Народ Казахстана 

достойно выдержал первый вызов, первую модернизацию.  

Вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания 

новой столицы Астаны. Логика социальных преобразований второй 

модернизации: Экономика – Право – Политика. Глава государства 

Н.А.Назарбаев отметил: «Мы движемся по ясной формуле: «Сначала – 

экономика, потом – политика» [2], то есть не народ для государства, а 

государство для народа, не тоталитаризм, а демократия.  

После первой модернизации перед казахстанским народом встала 

сложная задача – достижение казахстанским народом общенациональной идеи 

«Мәңгілік ел», и в том числе для достижения поставленной цели строительство 

успешного сильного государства. Была поставлена амбициозная задача – 

вхождение Республики Казахстан в 50-ку развитых стран мира. Для 
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достижения поставленной цели в кратчайшие сроки и также, чтобы не начинать 

все с нуля, в рамках второй модернизации было принято решение о 

привлечении иностранных инвестиций и использовании зарубежного опыта 

строительства государственности передовых стран.  

Таким образом, за время второй модернизации Республика Казахстан 

вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50-ти 

конкурентоспособных экономик мира. Достижения ошеломляющи и 

бесспорны, но тогда в чем необходимость третьей модернизации? Почему 

нельзя продолжать в том же режиме? 

Дело в том, что вторая модернизация – это копирование, заимствование 

чужого опыта. Конечно, это тоже является необходимым моментом 

становления и развития Казахстана. Однако дальнейшее развитие Казахстана 

по данной схеме обречено на неудачу, так как копия никогда не превзойдет 

оригинал.  

Третья модернизация – это модернизация общественного сознания. Если 

первая и вторая модернизация – это процессы обновления в сфере политики и 

экономики, то третья – духовное обновление. Глава государства Н.А.Назарбаев 

отметил: «Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель 

сознания и мышления, невозможно» [3]. Мир не стоит на месте, и чтобы «идти 

в ногу со временем», необходимо осуществить трансформацию общественного 

сознания, избавиться от старых предрассудков и стереотипов, т.е. необходимо 

измениться каждому казахстанцу.  

При этом выдвигается свой собственный путь развития, имеющий 

преемственность с традиционным мировосприятием казахов. Если 

современные передовые страны в своем развитии, как правило, ориентированы 

на развитие рыночных отношений и экономики, то есть базиса общества, то 

казахстанский народ во главе с Лидером нации Н.А.  Назарбаевым для 

достижения общенациональной идеи «Мәңгілік ел» приоритет стратегического 

развития ставят не на экономику, и не на политику, а на духовность. 

Так, например, с точки зрения марксистского учения это невозможно, ибо 

экономика – это базис, основа, фундамент общества, духовность же – 

надстройка. Без экономики духовность «повисает» в воздухе. Но возможно ли 

такое? И именно в этом заключается неповторимость и своеобразие 

казахстанского пути.  

Традиционное мировосприятие казахов символически выражено в сборке 

и установке юрты. Юрта – символ мироздания. Установка юрты это 

возникновение гармонии из хаоса, возникновение жизни. Кереге – это основа 

(экономика), уык – надстройка (политика). Шанырак, через которое видно небо, 

– это символ духовности. При установке юрты, как это ни парадоксально, 

шанырак (духовность) повисает в воздухе, то есть в символическом 

мировосприятии казахов духовность независима и первична по отношению к 

экономике и материальным благам [4].  

Духовность – это не только и не столько мораль или интеллект, но и 

патриотическое отношение к Отчизне, к Родине, служение интересам народа и 

государства. Казахстанский путь к общенациональной идее «Мәңгілік ел» – это 
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путь духовного становления и обновления. «Мәңгілік ел» - это не только 

сильное и успешное государство с развитой инновационной экономикой, 

политически-административной системой, но и духовно богатый казахстанский 

народ.  
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2 секция 

ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ХАС БАТЫРЛАРЫ: ОҚИҒАЛАР, ҚОЛБАСШЫЛАР, 

ЖАУЫНГЕРЛЕР ТҰЛҒАСЫ 

 

 

Ж.О. Артықбаев, тарих ғылымдарының докторы, 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры 
 

ЕЛ ЖАДЫНДА ҚАЙТА ЖАҢҒЫРҒАН ҚАРАМЕНДІ  БАТЫР 

 

 Былтырғы жылы Ел басымыз ұсынған «Рухани жаңғыру: болашаққа 

бағдар» бағдарламасы аясында  Ақмола облысы Целиноград ауданы әкімшілігі 

ұйымдастырған «Қазақстанның киелі жерлер географиясы» экспедициясымен 

Астана іргесіндегі Максимовка, Семеновка, Жайнақ ауылдарына барғанда 

басталған әңгіме ойда жоқта үлкен тақырыпқа айналды.  Оқырман қауымға 

мақаланы ұсына отырып осы бағыттағы зерттеулеріміздің жаңа басталып 

жатқанын, Алла денсаулық берсе бұл ізденістеріміз әлі де жалғаса түсетінін 

ескертеміз.  

 Семеновка Астанадан Атбасарға шығар ауызда орналасқан ескі пошта 

жолындағы пикет, қазір ірі елді-мекен. Біздің аз-маз ізденістеріміздің 

нәтижесінде Семеновка ауылының ХІХ ғасырдың соңына дейін Қараменді 

батыр аталғаны  анықталды. Бұл атау өз тарихын  Шоқан Уәлиханов «ерлік 

ғасыры» деп кермет баға берген, жаугершілікке толы ХVІІІ ғасырда Қызай 

Қараменді батырдың қыстауынан алады. Ауылдың оңтүстік жағында, Есіл 

жағысына таяу Қараменді батырдың кесенесінің Тасмола аталатын орыны әлі 

де сақталған. Шыңжаң қазақтары арасынан шыққан Доспер Саурықұлының 

(1894-1971) «Есенкелді» жырында Қараменді батыр қырағы, қасиетті адам еді 

дейді. Бұл жыр  1984 жылы Бейжіңнің (Пекин) «Ұлттар» баспасында «Қазақ 

киссалары жинағының» 1-кітабында «Қызай тарихы», 1990 жылы аталған 

жинақтың 2-кітабында «Есенкелді» деген атпен жарияланды. Осы жинақтың 

ішінде Қараменді батыр  туралы бірталай деректер бар екен. Бірде атақты 

Есенкелді батыр екеуі Құттымбеттің ауылында түстеніп отырса, бата бере 

көріңіздер деп аяғы ауыр келіншекті алдарына әкеліпті. Қараменді батыр 

ақкөңіл адам екен, бата беріп сыртқа шыққан уақытта, Есенкелді «батаны бекер 

бердің-ау, енді Құттымбет өсіп, сенің ұрпағың өспей қалады» деген- мыс. 

Қалмақпен соғыстың кезінде жаудың қарауыл қарайтын қырағы қызына ғашық 

болып, жұрттың «екі қырағыдан су қараңғы туады» дегеніне қарамастан, соны 

алып баласы суқараңғы болған екен деседі.  
Қараменді батырмен қатар осы жерді ХУІІІ ғасырдың атақты батырлары 

Жайнақ пен Бармақ та қоныс қылған. Осы жерде Есенкелді батыр аты жер-су 

атауларында сақталды ма деген заңды сұрақ туады? Біздің ойымызша Нұраның 

бір саласы Есенкелді өзені батыр атына қатысты болуы мүмкін, әрине, бұл 

тарапта әлі де зерттеу жұмыстары жүргізілуі керек. Бармақ батыр ауылы қазіргі 

күні Максимовка аталады, ал Жайнақ ауылы өзінің атын сақтап қалды. Қазіргі 

күні Жайнақ станциясы, Жаңа Жайнақ ауылы бар. Бұрыңғы Жайнақ ауылында 
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тек қана қорым сақталған.  Әкімшілік жағынан бұл ауылдардың бәрі 

Целиноград ауданына қарайды. 

 Осы жерден сәл жоғары Қызайдың Жолымбет ауылы 1930 -шы 

жылдардан алтын рудингі есебінде белгілі, Ақмола облысы Шортанды 

ауданының құрамында.  Жолымбет Доспер Саурықұлы жырында айтылған 

Құдайназардың үлкен ұлы, Есенкелдінің ағасы, малсақ, шаруа адамы болған 

екен делінеді. Қызайдың осы маңды жайлағанының бір қызықты белгісі 

Көкшетау-Бурабайдың баурайында Абылайдың ордасының шығыс жағындағы 

Абақай қыраты. Өзге қазақ жыланның тергеу аты «түйме» десе, қызайлар 

жыланды «абақай» дейтіні тілші ғалымдарға белгілі болуы тиіс. Соныменен 

«Ақтабан шұбырындыдан» кейін Сарыарқаға келген Қызай аталары қазір қазақ 

баласы астана қылып ту көтерген Қараөткелден Бурабайға дейінгі жерді қоныс 

қылады да, 1750 жылдары Алтай, Тарбағатай, Жетісу өлкелері жаудан босаған 

уақытта шығысқа қарай көшті. Қарменді батыр тұқымдары негізінен Қытайдың 

Іле аймағын мекен етеді.  

 1922 жылы Қазақстанда Кеңес үкіметі жаңа орнап жатқан тұста 

қараөткелдік қазақ азаматтары Қараменді батырдың кесенесі маңында 

Кенесары мен Наурызбайдың қаза тапқанына 75 жыл толуына арнап ас беріп, 

ат шаптырып үлкен жиын өткізген. Осы аста қазақтың Хан Кенесі, оның 

соңынан ерген серіктері Наурызбай, Ағыбай, Жанайдар, Жеке батыр, Бұғыбай, 

Танаш, Басығаралардың аттары аталып, олардың аруақтарына дұға оқылыпты. 

Ас соңында қазақ азаматтары Ақмоланың сол кездегі көрнекті Үлкен Базар 

көшесін Кенесары-Наурызбай көшесі деп атауға шешім қабылдаған.Кейін 

Кеңес өкіметі есін жиып, қазақты бұғауға салған уақытта бұл көше К. Маркс 

көшесі атанып кетті. Бірақ қазақ маңдайында бағы бар халық, ақыры өлдік-

тірілдік дегенде аталарымыз армандаған, басын бәйгеге тіккен, тізеден қан 

кешкен тәуелсіздікке де жеттік. Сол тәуелсіздіктің бір көрінісі К. Маркс көшесі 

қайтадан Кенесары атына берілді. Ал ежелден хандар мен батырлар жайлаған 

Қараөткел өңірінде жаңа Астана бой көтерді.  

 Сонымен қазақ шежіресінде  жаугершілік замандағы қырағы, қасиетті 

адам еді делінетін Қараменді батыр қазіргі Семеновканың байырғы атауы 

болып шықты. ХІХ -ХХ ғасыр басындағы карталарда да Есіл өзенінің осы 

тұсында Қараменді аты жазылғанын көреміз. Қараменді батыр Ақмола-Атбасар 

пошта жолындағы белгілі пикеттердің бірі.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы  

патша үкіметінің отаршылдық саясаты заманында ұмыт болған ұлы 

аталарымыздың бірінің атын жаңғыртуға мүмкіндік беріп отыр. Жаңалық құтты 

болсын, ауылыңызға қасиет  қонсын қадірлі ағайын! 
 

 

 

 

 

 

 



124 

Б.С. Айтмаганбетова, тарих пәнінің оқытушысы 

Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары педагогикалық колледжі 

 

ӨР РУХТЫ БАТЫРЛАР 

 

Еуразияның қақ төрінде орын тепкен қасиетті де құтты мекен – 

Қазақстан. Қазақ халқы даналық, шешендік, парасаттылық, дархандық, 

ержүректік пен батырлық қасиеті дарыған халықтың ұрпағы екенін мақтан 

тұтуы керек. Тарихи дерекке көз жүгіртіп қарар болсақ, көне түркілер, ғұн мен 

сақтардың сарқыншағы екендігіміз еске түседі. Осынау тайпалардың жүріп 

өткен іздерінен бір мысал келтіре отырып, айтар сөздің сүбесіне ауыссам, б.з.б. 

ІІІ ғасырларда өмір сүрген ғұн тайпасының қағаны Мөде мен Дунхулар 

арасындағы болған бір жайттан қалған аңызға тоқтала кетуді жөн көрдім [1]. 

Дунху ханы ғұндардың басшысы Тұман өлгеннен кейін, тақ мұрагері 

Мөдеден әкесінен қалған жүйрік атты беруін сұратып уәзірін жібергенде, бір 

жануарға бола жауласамыз ба деп, тұлпарды елшінің жетегіне береді. Көп 

ұзамай Донху ханы Мөденің нақсүйерін сұратып тағы уәзірін жібергенде, 

уәзірлері: «Донхулардың есі дұрыс па?! Әлде, бізді басынғаны ма, бұлардың 

қай қылығы, оның ханы арсыз, ұятсыз адам екен! Донхуға қарсы ұрысқа 

аттанайық!» – дегенде, Мөде: арадағы тыныштықты бір әйелге бола бұзбайық 

деп өзінің нақсүйер әйелін Донхуларға жөнелтеді. Мөденің нақсүйері қолына 

тиген Донхудың ханы есіріп, «Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас, 

жаман адамға мал бітсе, жанына қоңсы қондырмас» дегендей, екі жақтың 

шекарашылары тұратын, Донху жерінің батысында 1000 лилік құм тақыр жерді 

сыйға беруін талап еткенде, Мөденің қаны қайнап: «Жер – мемлекеттің негізі 

емес пе, жерсіз мемлекет бола ма?! Оны қалай бермексіздер!» – дейді де, жерді 

берейік дегендердің басын алдырады [1]. 

Міне, осындай тектілердің ұрпағы екенімізді ел қадірін, жер киесін 

түсінгендіктерінен байқауға болады. Жауына, ұлтарақтай жердің жүйрік 

жануардан да, сұлу әйелден де жоғары тұратындығын ұқтырып, қасиетті жерді 

таптатпаған хас батырлардың ізін жалғаған және бейбіт заманның ұл-

қыздарына үлгі болған бүгінгінің батырлары жайлы сөз төркінін Мәлік 

Ғабдуллин, Бауыржан Момышұлы және Төлеген Тоқтаров сынды қасық қаны 

қалғанша отан үшін отпен арпалысқан аталарымыз жайында қозғағанды жөн 

деп санадым. 

Мәлік Ғабдуллин – Кеңес Одағының Батыры, КСРО Педагогика 

Ғылымдар академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, халық әдебиетінің білгірі, жазушы, әскери мемуарист. 

Ұлтымыздың бағы үшін дүниеге келген біртуар азамат, бойларында 

даналық пен даралық, ізгілік пен адамгершілік, кішіпейілділік пен 

жанашырлық, ең бастысы ержүректік пен батырлық қасиеттерін бойларына 

сыйдыра білген, достықтың да қадіріне жете білген батырлар көпке үлгі. Мәлік 

Ғабдуллин 103 жыл бұрын, яғни, 1915 жылдың 15 қарашасында Арқаның 

кербез сұлу Көкше өңіріндегі Зеренді ауданына қарасты Қойсалған ауылында 

шаруа отбасында дүниеге келген. Есейіп ер жеткен шағында 1935 жылы 



125 

Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институтын бітіріп, 1936 

жылы әскер қатарына барып, әскери борышын өтеп қайтқаннан кейін 1938-1941 

жылдары осы аталған институттың аспирантурасында оқыған. 

Өмірінің уылжыған шағында бойына білімнің маржандарын жиыстырып, 

бар білгенін елінің болашағына, келешек жастарға арнайтын кезі келген 

уақытта ашық аспанды бұлт торлаған, күн көзін шырмаған сұм соғыстың 

басталған шағы тұспа-тұс келді. Ел басына күн туған шақта, бой тасалап қара 

бастың қамын ойлайтындар қатарынан мүлде бөлек, ержүрек, батыл, еліне 

жанашыр, ел үшін туған азаматтар қатарына Мәлік Ғабдуллин атамыз да, 

генерал И.В. Панфилов бастаған даңқты 28 гвардия дивизиясының құрамында 

болып, батырлармен бірге қолына қару ұстап, Ұлы Отан соғысына бастан-аяқ 

қатысып, автоматшылар ротасының саяси жетекшілік қызметін атқарып, 

атқыштар батальонының комиссары, полк үгітші болған.  

Мәлік Ғабдуллиннің 1966 жылдың 15 қарашасында жазған «Майдан 

әңгімелері» атты 10 томдық жинағында кездесетін естелік-әңгімелерінде, «Әлі 

есімізде, Москва үшін жүргізілген сұрапыл соғыстар кезінде фашистер 

төбемізден бомба тастап қана қойған жоқ. Олар, сонымен қатар, алдыңғы 

шептегі біздің әскерлерге арнап әртүрлі листовкалар, үндеулер де тастады, 

совет жауынгерінің арасында ұлт араздығын тудырмақ болып радио арқылы 

үгіт айтады. «Соғысса, орыстар соғыса берсін, ал орыс еместер, қару-

жарақтарды тастап үйлеріңе қайтыңдар» дейді. Сонда біз фашистердің бұл 

үгітіне оқпен жауап беретінбіз. «Советтік Отан – барлық совет халқының 

отаны, біз оны ұлтқа бөлмейміз, біз оны қарумен қорғаймыз» - деп фашистерге 

қарсы күресімізді үдете түсетінбіз» - деп [2], отанға деген ыстық сезімдерін 

осылайша ерлікпен көрсете білген тұлға. 

Есімі аңызға айналған Мәлік Ғабдуллин атамыздың үзеңгілес досы, 

жанашыры, қиындықта қамқоршысы бола білген хас батыр Бауыржан 

Момышұлы – Кеңес Одағының Батыры, халық қаһарманы, әскери шенді 

қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ халқының 

бағына туған азаматы. 

Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсан күні Жамбыл облысы, 

Жуалы ауданы, Мыңбұлақ (Көлбастау) ауылында қарапайым, шаруа отбасында 

дүниеге келген. Балалық шағының он үш жылын өзінің кіндік қаны тамған 

ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуіріндегі интернатта жатып тәрбие мен 

білімді қатар алады. 1929 жылы «Әулие Ата» тоғыз жылдық мектебін бітіріп, 

шалғай аудандардың біріндегі ауылға (Бетпақдала) мұғалім болып орналасады. 

Коллективтендіру кезеңінде кеңестік мекемелерде қызмет атқара жүріп, 1932 

жылдың қаңтары мен қарашасы аралығында мансапты, жауапты істерді бір 

кісідей атқарып, кейін әскерге шақырту алады. 1932 жылы әскерге 

шақырылғаннан кейін, Отан алдындағы борышын басқаға үлгі боларлықтай 

дәрежеде өтеп келіп, 1934 жылы әскерден запастағы командир болып оралады.  

1936 жылы Қызыл Армия қатарына командир ретінде қайта шақырылып, 

әскери қызметтер атқарады. Ол ортаазиялық әскери округтің 315-ші атқыштар 

полкына командир болып тағайындалады. Бір жылдан кейін оның полкы 

ерекше Қызылтулы Қиыр Шығыс Армиясының бөліміне қосылып, ал 
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Бауыржан жарты ротаның командирі болады. Әскери темірдей тәртіп тізгігін 

қолында ойнатып, бар жүктелген қызметтердің шырайын келтіріп атқарып, 

Отан соғысына дейінгі кезеңде Бауыржан Момышұлы 105-ші атқыштар 

дивизиясының қарамағындағы артиллериялық атқыштар бөлімшесінің 

командирі қызметінде болады. Алайда, 1941 жылдың қаңтарында тәжірибелі 

сардар Алматыға қайтарылып, сол жылдың жаз айларынан бастап жаңадан 

құрылған 316-шы атқыштар дивизиясының штабына Қазақстан мен 

Қырғызстан елінен сарбаздар жинап, Бауыржан Момышұлы қайта жасақталған 

дивизияның 1073-ші атқыштар полкының атқыштар батальонына командир 

болып тағайындалды. Ары қарай қайнаған соғыс майданы басталып, отан 

қорғау жолында ерлеріміздің күш қайраты мен бағы сыналған кез келді. 

Ержүрек сардардың батырлығын танытқан майдандар аз болған жоқ. 

Солардың ең ерекшесі 1941 жылдың күзінен басталған Мәскеуді қорғау 

шайқасы болатын. Ол кезде ол 19-шы гвардиялық атқыштар полкына командир 

болады. Оның полкы жұдырықтай жұмылып, фашистерді Мәскеуге қарай 

аттаттырмай, жасаған ерлігі мен батырлығы үшін, өзіне жүктелген міндеттерді 

абыроймен атқарғаны үшін, шешуші кездерде шұғыл түрде нақты шешім 

қабылдай білгені үшін Ленин Орденімен марапатталды.  

Осынау өр тұлғалы батырларымыздың бір-біріне деген шексіз 

сенімділіктерімен қоса шынайы достықтары, аға мен інілік ілтипаттыққа 

ұласып, жанашыр болғандықтарын осынау жазған хаттарынан байқауға болады. 

Мәлік Ғаблуллиннің Бауыржан Момышұлына жазған хатында: «Құрметті 

Бауке!» деп бастаса, Бауыржан аға: «Мәлігім!» деп жазады екен. Осы бір 

сөздерден-ақ олардың арасындағы үлкен ілтипатты, ерекше сыйластықты 

көруге болады. Ал кейбір хаттарында ол «Жалбағай ініңіз Мәлік» деп те 

жазған. Мұндағы «жалбағай» деген сөздің мағынасына көп адамның бірден мән 

бере қоймасы анық [3]. Бұл сөз Баукең сияқты аса айбынды батырдың жанында 

өзін өте «кіші» санап, жанында жалпылдап, шашбауын көтеріп, елпілдеп 

жүрген жасы да, жолы да кіші іні әрі өзін шәкірт ретінде көрсету мағынасында 

қолданылып тұрғаны байқалады.  

Осыған бір нақты дәлел ретінде мына бір хатта Бауыржан Момышұлы 

Мәкең туралы: «…ұлы Абайдың «ойыңа ой қосады ақылдассаң» деген сөзі бар 

ғой... Менің командир болғаным рас. Бірақ, Мәлік, ақылдассам, ойыма ой 

қосатын офицер еді… «Әкең өлсе де, әкеңді көргендер өлмесін» деген қазақта 

мақал бар. Кешелі бері газеттерді оқып, радиодан тыңдап, жиналыста болып, 

«ініңді көргендер өлмесін» деген ойға келіп отырмын», – дейді [3].   

Біз олардың қарым-қатынасына қарап отырып, қос батыр – бөлініп-

жарылмайтын егіз құбылыс, бір болмыс болғандай әсер аламыз. 
Деректерді іздеу барысында кездескен дүние, «белгілі бауыржантанушы ғалым 

Мекемтас Мырзахметов мырзаның Баукең мен Мәкеңе байланысты ғаламтор 

бетінде Жадыра Нармахановаға берген сұхбатында былай дейді: «…Соғыста 

Мәлікке герой атағын алып беруге еңбек сіңірген Баукең екенін кейін білдім. 

Ол кісінің мінезінің жұмсақтығына таңданып, Баукеңнен: «Ондай кісі қалай 

батыр атанып жүр!» – деп сұрадым. «Олардың жасаған ерлігі сұмдық… сойқан 

еді ғой… Өрімдей болып өте батыл еді… – деп бастады ағамыз әңгімесін. – 
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Мәлікті екі рет Кеңес Одағының Батыры атағына ұсындым. Бірақ, менің 

ұсынысым жоғарыға жетпей, жарым жолда қалып қояды екен. Бір күні біздің 

батальонға әйгілі Кутузовтың генерал шөбересі дайындығымызды тексеруге 

келетін болды. Тамақты керемет жасайтын Жан деген өзбек солдатым бар еді. 

Соған: «Бар өнеріңді салып дастарқан жаса, қонақ шақырамыз»,– деп 

тапсырдым. Сөйтіп, Кутузовтың немересін риза етіп едік. Ол бізге қайыра сұрақ 

қойып: «Майданда жүріп мынадай дастарқанды қалай жайнатып 

жібергенсіңдер!» деп әзілдеді. Соңында, кетер кезде: «Не бұйымтайларың бар?» 

– деп сұрады. «Ештеңе сұрамаймын, тек мына пакетті тиісті орнына жеткізсеңіз 

болды», – деп қолына Мәлік пен Төлегенді батырлыққа ұсынған өтінішімді 

бердім. Үш аптадан соң екеуі батыр атанып, даңқтары асқақтады», – деді 

Баукең» [4].  

Бұл сұхбаттан түйгеніміз: жаппай ерлік үлгісін көрсеткен 28 батырдың 

соңын ала жеке-дара шыққан қазақ батырларының алғашқылары – Төлеген 

Тоқтаров пен оның ұстазы болған саяси жетекші Мәлік Ғабдуллиннің осы аса 

жоғары атақты алуын тікелей өз міндетіне алып, қадағалап, жеріне жеткізген 

Бауыржан Момышұлы екені айтылады.  

Сөзімнің соңын ұлт мерейін ұлықтаған, жеке-дара қазақ батырларының 

бірі және бірегейі Төлеген Тоқтаровтың ұстазы Мәлік Ғабдуллин болғанын, ал 

Мәлік Ғабдуллиннің ұстазы Бауыржан Момышұлы  болғанын қашанда мақтана 

айта аламыз. 
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ! 

 

Время не зажато в тисках. Жизнь не повернуть вспять, она неумолимо 

течет, все возрождаясь и обновляясь. Все это время казахский народ с твердой 

верой, непоколебимой огромной надеждой уверенно шел вперед, показав себя 

могущественным народом. Проносятся месяцы, бегут года и история вновь 

перелистывает свои страницы, открывая новую. Ничто и никто не может быть 

выше человека на земле! Разве не он является той силой, которая может 

подчинить себе весь мир?! 
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Еще великий Абай, почувствовав и оценив эту истину, сказал: 

Раз суждено тебе быть человеком, 

 Невежой быть ты не имеешь права. 

Он предпочитал не отставать от течения времени и быть всегда впереди. 

И призывал подрастающее поколение к этой цели. Сегодня героем нашей 

конференции является генерал-лейтенант, «Халық қаһарманы» (Народный 

герой) Бахытжан Ертаев, который в ногу со временем пронес знамя 

человечности, всегда находясь впереди кочевья и справляясь с любыми 

трудностями. О таких говорят, он - мастер на все руки. 

Как говорят, коль ягненку суждено стать кошкаром, он станет им, коль 

джигиту суждено стать батыром, он будет им, - Бахытжан Ертаев с детства 

гордился тем, что родился на земле казахского батыра Бауыржана Момышулы 

и мечтал служить в армии. Следуя приметам, сельский парень брал на память у 

отслуживших старших земляков ремни, звездочки, в худшем случае, пуговицы 

и всем своим существом пытался быть похожим на военных. Сильная тяга к 

воинской жизни сделала его любознательным и очень способным. Он возмужал 

не по годам и вел себя как взрослый. Лишившись отца в свои крохотные восемь 

месяцев, он смог показать себя с хорошей стороны прилежной учебой и 

дисциплиной [1]. 

Бахытжан Ертаев рано повзрослел. Хотел пойти по стопам отца и стать 

руководителем колхоза или ветеринарным врачом, но из-за отсутствия 

возможности воплотить мечту, она осталась неисполненной. Он не хотел быть 

обузой для своей матери, но не смог из-за нехватки денег поехать в город 

Алматы, чтобы поступить на учебу. В то время военком военного комиссариата 

Ташболатов в корне изменил взгляд юноши на жизнь, рассказав ему истории 

про героя-земляка Бауыржана Момышулы, и способствовал сдаче документов 

юноши на учебу в Ташкентское высшее общевойсковое училище им. 

В.И.Ленина. Сдав экзамены, Бахытжан Ертаев приступил к желанной учебе. В 

1969 году был создан Среднеазиатский военный округ. В 1970 году в Алматы 

открылось военное училище такого профиля (АВОКУ - Алматинское Военное 

Общевойсковое Командное Училище) и его перевели продолжить учебу на 

родине. После окончания учебы Бахытжан Ертаев благодаря упорному труду, 

прямолинейности, своей стойкой гражданской позиции вырос в глазах 

окружающих и завоевал авторитет. Ему свойственно ещё одно хорошее 

качество – его слова не расходятся с делами. 

Считая героизм великого Бауыржана Момышулы примером для себя, 

Бахытжан Ертаев перед участием в Афганской войне дал клятву перед Родиной 

верно служить ей. Исполнение данной клятвы – главная цель любого бойца. В 

то время никто не думал, что Афганская война будет длительной и 

разрушительной. Однако, получивший воспитание на традициях наших 

предков, Бахытжан Ертаев заручился высокой поддержкой среди местного 

населения города Асадабад, расположенного у реки Кунар в Афганистане. 

Почему мы об этом говорим? Дело в том, что когда-то в данном населенном 

пункте с миротворческой миссией работала 18-ая английская дивизия, которая 

из-за проявления насилия местному населению потеряла до последнего своего 
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воина. Учитывая это, Бахытжан Ертаев научил своих подчиненных бойцов 

уважать и почитать историю, традиции и религию местного населения [2]. 

Можно и не перечислять военные подвиги генерала Ертаева. Об этом 

достаточно пишут. Для тех, кто хочет узнать о нашем герое, о человеке, 

который занял в военной истории нашей родины свое место, мы предлагаем 

множество военных мемуаров, среди них книгу Смагула Бахытбека и Ахмета 

Мырзахана «Намыстың құлы, Алаштың ұлы» (Раб чести, сын Алаша). И в 

мирное время Бахытжан Ертаев находился в первых рядах. Без его участия не 

обошлось и создание военных формирований в независимом Казахстане.  

         Получая в 2008 году из рук Главы государства Нурсултана Абишевича 

Назарбаева одну из самых высших наград страны «Халық қаһарманы», 

Б.Ертаев сказал: «Я считаю, что эта награда – высокая оценка 

героизму казахских юношей, прошедших испытания войной в Афганистане. 

Во-вторых, думаю, учли мои заслуги в военной службе. Я поздравляю стоящих 

в строю солдат и министра обороны, защищающих родину в мирное время. Это 

в целом оценка деятельности нашей армии, которая является стальным щитом 

страны» [3]. 

От каждого движения, походки, речи закаленного в жизненных 

испытаниях Бахытжана Ертаева веет духом человеческого отношения и 

воспитанности, но в решающий момент также можно заметить его стойкость 

духа и чести. А самое главное – этой семье, как и многим казахам, присущи 

трезвый разум и здравый смысл в решении любого вопроса. 

И сегодня Бахытжан Ертаев вносит свой вклад в процветание нашей 

страны. Совершенные им масштабные дела и плодотворный труд нашли 

достойную оценку в сердце народа. Он не страдает от нехватки славы и других 

почестей. Скромность и дальновидность Бакытжана Ертаева, его благородные 

качества притягивают людей, что еще более возвышает его. 

Сегодня Бахытжан Ертаев - уважаемый сын своего народа, известный 

генерал, ветеран Афганской войны, который вместе с супругой Зейнехан, 

хранительницей семейного очага и шанырака, много лет живет душа в душу. 

Он – достойный отец, воспитавший двоих сыновей и дочь, любящий внуков 

заботливый дед.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

ЕР ЕРЛІГІН ЕЛІДЕ ЖЫР ЕТЕДІ 

 

Елбасымыз Н.А. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында «Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, 

тұлғаландыру сипатына ие болатыны белгілі. Көптеген халықтар өз елінің 

ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады. Мысалы, 

өткен дәуірлердегі Тутанхамон, Конфуций, Ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, 

Гете, Пушкин және Джордж Вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі тұлғалар 

бүгінде «өз мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады әрі 

сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп 

отыр.  Ұлы дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен 

Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын 

дүниеге әкелді. Сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи тұлғаларымыз бен 

олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер 

қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 

саябағын ашуымыз керек» деген болатын [1].  

Ежелден қазақ халқында ел қорғаған ерлер мен қол бастаған батырлар 

көп болған. Қазақ халқының батырлар жыры соның айғағы «Алпамыс батыр», 

«Қобыланды батыр», «Ер тарғын», «Қамбар батыр» сияқты батырлар жыры 

халқымыздың басынан өткен тарихы туралы сыр шертеді. Бұл батырлар жыры 

ауыздан ауызға жырау, жыршылыр арқылы тарап, бізге жетті. V-VII 

ғасырлардағы Орхон – Енисей жазбаларының белгісі болған Күлтегін 

бабамыздың ерлік істері де бізге үлгі – өнеге болып қала бермек. 

Отанға деген махаббат, туған жерге деген сүйіспеншілік – әрбір 

азаматтың бойында болуы тиіс асыл қасиеттер. Бұл қасиеттерді адам бойына 

сіңіретін ең басты дүние – тарих. Өйткені, тарихсыз болашақ жоқ, тарихсыз 

ұлттық рух жоқ. Ал, оны жасайтын жекелеген адамдар, солардың ерлігі мен 

еңбегі. Қазақ тарихында өзіндік орны бар, жасаған істері мен бастан кешкен 

оқиғалары жас ұрпаққа үлгі болатын сондай тұлғалардың бірі – Райымбек 

Түкеұлы. Қазақ халқының тарихында «Ақтабан шұбырынды»,  «Алқакөл 

сұлама» - деп атаған кезең 1723-1731 жылдар халқымыз үшін өте ауыр жылдар 

болды. Халқымыз жоңғар шапқыншылығына ұшырады. Осы кезеңде елімізді 

жоңғар шапқыншылығынан қорғау үшін қол бастаған батырлар тарих 

сахнасына шықты. Қаракерей Қабанбай батыр, Қанжығалы Бөгенбай, 

Наурызбай, Қарасай, Райымбек тағы басқа батырлардың ерліктері мен 

батырлықтары елге өнеге боп таралды. Батырлар жауды жеңуде жауынгерлерді 

жігерлендіріп, рухтарын көтеруді, өз ерліктерімен үлгі бола білді. Райымбек 

батыр бір шайқаста жаудың 17 батырымен жекпе-жекке шығып, бәрін де жер 

жастандырған. Өткел бермес Іле өзенінен бүкіл әскерін қарсы бетке өзінің 

асқан ерлігімен, ақылдылығымен алып шыққан. 
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Ел-жұрт арасында Бадам өзені туралы естігендер жетерлік. Бірақ сол 

өзеннің атуы қайдан келгенін көбі біле бермейді. Сол өзеннің атауы Райымбек 

атамыздан жеңіліс тапқан қалмақ нояны Бадам-Бахадүрдің есімімен халық 

арасында аталып кеткен. 

Райымбек бабамыз адал ар-ұяты күшті болған жан. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі Ғарифолла Есім 

Райымбек бабамыз туралы: «Әулие  деген –ұяты күшті адам. Олай болса ол-

арлы адам. Райымбек бабамыздың батырлығы, ел намысының қорғаны болғаны 

да әулиеліктің көрінісі. Арлы адамның қандай болмасын ісі –батырлық, ерлік, 

даңқтық. Бабамыздың батырлығы да –оның әулиелігінің көрінісі» - деген 

болатын.  

Халқымызда «Батыр туса – ел ырысы» деген данқтық сөз бекер 

айтылмаған [2]. Райымбектің өзі атасы Қангелді батыр, нағашы атасы Орақты 

батыр тегін батыр атанбаған. Олар да елін шапқыншылықтан қорғаған 

батырлар. 

Қазақ халқы Райымбек батыр бабамызды қазіргі тандада ұмыт 

қалдырмады. Батыр бабамыздың қазақ халқының есінде екенінің белгісі ретінде 

әр түрлі ескерткіштер, мазарлар, көшелер тіпті үлкен бір ауданға батыр 

бабамыздың есімі берілген. Мысалға, Алматы облысындағы Райымбек ауданы 

және Қарасай ауданындағы Райымбек ауылы батырдың атымен аталады. 

Сондай-ақ, Алматы қаласындағы ең алғашқы әрі ең ірі метро бекетіне 

батырдың есімі берілді. Торайғыр тауындағы Айырлы асуының маңында 

«Райымбек бастауы» бар. Бабамыздың есімін еншілеген жер-су аттары 

мұнымен шектелмейді [3]. 

Киелі  бабаны  халқымыз  батырлығымен  қоса, көзі  тірісінде-ақ  әулие  

деген  қасиетті  ұғыммен  ұлықтаған. «Райымбекке  қара  су  қақ  жарылып  

жол  берген» деп,  аңызға  қосқан. Шөл  далада  жау  қоршауында  қалып, 

әскерінің  аңқасы  кепкенде,  найзасын  шірене  сұққан  жерден  бұрқылдап  су  

шыққанын, қамыс  арасынан  атылған  жолбарысты  найзасымен  түйреп  

тастағанын  толғана  жырлаған. Бірде  Қабанбай  батыр: «Райымбек, ерлігің  

аңызға  айналды, даңқың  атаң  Қангелдіден  асып, есімің  елге  ұран  болды. 

Мәңгілік  орның  қайда  болар  деп  межелейсің?» – депті. Сонда  киелі  батыр: 

«Бір  ызың  құлағымнан  күндіз-түні   кетпейді. Соған  қарағанда,  сүйегім  у-

шудың  ортасында  қалатын  тәрізді», – деген  екен. Дүние  саларында: 

«Сүйегімді  ақ  түйеге  артып  қоя  беріңдер. Қайда  шөксе, сол  жерге  

жерлеңдер» деп  аманат  етіпті. Баба  сүйегін  артқан  түйенің  неше  күн  жүріп  

келіп, шөккен  жері – қазіргі  Алматыдағы  Райымбек  даңғылының  бойы  және 

қаланың ортасында – тоғыз жолдың қиылысында тұр. Айта кететін жағдай сөз 

қылып отырған кесене батыр бабамыздың есімімен аталатын көшеде 

орналасқан. Батыр бабамыздың көріпкелдігі осы емес пе?! Батыр бабамыздың 

ерлігі, көріпкелдігі басқа да ұлт-өкілдер арасында кеңінен таралғандықтан, 

алыс-жақыннан ағылып келіп жатқан мұсылман қауымнан бөлек, шетелдік 

туристер де жетерлік.  

Алматыда Райымбек батырдың 12 метрлік ескерткіші қойылды.  

Ескерткіш Райымбек көшесі мен Пушкин көшесінің қиылысында орналасқан. 
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Мүсін толығымен қоладан құйылған. Туындының авторы - Едіге Рахмадиев, 

дизайн авторы – Игорь Поляков, сәулетші – Владимир Немчиков. 

Қазақ халқының ақиық ақыны М.  Мақатаев батыр бабамызға арнап 

«Райымбек, Райымбек» атты поэма жазған [4]. Тарихи тақырыпта жазылған бұл 

поэмаға ақын Райымбек батырдың ел қорғаудағы ерлік істерін арқау еткен. Бұл 

поэма бұрынғы, «Ленин жолы» газетінде 1981 жылғы 26-28 қараша 

күндеріндегі үш санында тарих ғылымының докторлары Х.  Арғынбаев,              

К. Нүрпейісовтың алғыс – сөзімен жарияланды. 

Ақын атамыз  М.Мақатаев батыр бабамыздың  бейнесін  суреттеуде көп 

еңбек еткені көрініп тұр. Райымбек  батырдың жастық  шағын, сөйлеу мәнерін 

нақышына келтіріп жазғаны поэманың алғашқы жолдарынан-ақ көруге болады. 

Райымбектің ерлік іс-әрекеттерімен қалыптасуы, өмірде көрген 

қиыншылықтарын намысқойлық сезіммен ұштастыра өріліп, тура суреттеледі. 

Шығарманың алғашқы беттерінде жаугершілік заманда емес, бейбіт ауыл, 

қарапайым тұрмыс-тіршілік орынына тап боламыз. Ойнап жүріп “тентек” 

Райымбекпен жылап қалған балалардың шешелерінен  “Тірі жетім”, “Әкең 

қалмақтың құлы” деген сөздерді айтып “кірме”, “баладан” кек алуы болашақ 

батырдың алғашқы намысын оятқан алғашқы себептерінің бірі, оқырманға 

қалмақ  тұтқынында жатқан Райымбектің әкесі туралы сырттай мәлімет береді. 

Өзі қатарлас ойын балаларының мазағы намысын оятып әкесін құтқаруға 

ұмтылған бала Райымбектің алғашқы талпынысы бірте-бірте отан сүйгіштікке 

ұласқан, елі үшін отқа, суға түсуге тартынбайтын қолбасшы батыр деңгейіне 

көтерілген сәтін көреміз. 

Поэмада сол заманға сай халықтық әдет-ғұрып, салт-сана, этнографиялық 

көріністер, ел тіршілігі мал  бағудың, ер қанаты аттың, жылқының көшпелі 

халық  өміріндегі орнын бейнелеу сипаттары айрықша көркемдік белгілерге 

айналған. Бұл орайда тек қазақ салты, мінез құлқы, тіршілік  әрекеті емес 

қалмақ сияқты жау елдің де психологиялық, әдет-ғұрыптық болмысы нанымды 

әрі танымдық қасиеті мол дәрежеде суреттелген. 

Мұқағали Мақатаев бұл поэмасында қазақ халқының басынан өткен, ең 

бір ауыр кезең «Ақтабан шұбырынды, алқа көл сұлама» тәрізді тарихи кезеңде 

Райымбек батырдынң ерлік істерін нанымды суреттеген. М.  Мақатаевтың 

«Райымбек, Райымбек» поэмасы қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алған 

шығарма. 

Райымбек пен оның әкесі Қангелді батырлар жайындағы қысқаша 

мәліметтер Қазақ Совет Энциклопедиясының 9 және 11 томдарында бар [5]. 

Қорыта келсек, бұл мақаламызда Райымбек батыр атамыздың ерлігі,  

және де  жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Осы айтылған мәліметтерді сіздерге 

ұсынуымыздың себебі біз, жас ұрпақ, Райымбектей бабамыздың ерлік істерін 

мақтан тұтып, үлгі – өнеге ала білуіміз керек. Бұнымен қоймай өскелең, жас 

ұрпақтың бойына патриоттық сезімді ояту мақсатында жаздық. Себебі 

Елбасымыз айтқандай, «Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың 

дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» дейміз. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖАҢҒЫРЫҒЫ 

  

 Ата-бабаларымыз сан ғасырға жуық уақыт бойы армандағаны 

Тәуелсіздік болды. Тәуелсіздік жолында халқымыздың басынан көптеген 

қиыншылықтар өтті. Тәуелсіздік үшін ірілі-ұсақты қаншама көтерілістер болды. 

Соның ішінде ең соңғысы тарихқа «Желтоқсан оқиғасы» деген атпен енген, 

соңынан «Желтоқсан » ұлт азаттық көтерілісі деген бағаға ие болды. Халық 

қамы үшін қан кешіп, құрбан болған ерлеріміз қаншама. Тәуелсіздікке түрткі 

болған жас батырлар жайлы айта кетсем. Бұл 1986 жылғы студенттер мен 

жастар жанкештілігі, тәуелсіздікке қан төгіссіз бейбіт жолмен жеткізу үшін 

арпалысқан ел ағаларының ерен ерліктері халық санасынан кетер ме, өшер ме? 

Сол кезде алаңға шыққан жастардың басты екі нәрсеге деген сенімі жоғары 

болды. Оның біріншісі Ел көсемінің рөлін атқарған В.И.  Ленин мен тың 

идеяларына деген сенімдері жоғары болса, ал екіншісі өз кезегінде осы идеяға 

барынша адал деп есептелген Кеңес Одағының Коммунистік партиясы [1]. 

 Соны айта келе мен өз туған өлкемнен шыққан батырды айтқым келеді. 

Ол Сыпатаев Ербол Мұқажанұлы Алматы облысы Панфилов ауданы Еңбекші 

ауылынан шыққан желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Бұл тұлғаны алған себебім 

осындай өзімнің туған өлкемнен шыққан жас батырларды өскелең ұрпаққа 

жария етіп барша халқымыздың назарын аудартып олардың  патриоттық 

сезімін ояту. Жас батыр, 22 жасында Алматы энергетика институтында оқып 

жүрген студент еді. Ербол Мұқажанұлының тағдыры оңайға соқпады, ол 

жастайынан жетім қалып қиыншылық көріп өсті, туысқандарының тәрбиесінде 

болды. Ол 1986 жылы әміршіл-әкімшіл жүйенің кем тұстарына қарсы тұрам 

деп,  алаңға шыққан еді. Желтоқсан көтерілісінің 17-18 күндері қатысып, 

өміріне төнген қатерден қорықпай, жанында ере жүрген құрбы құрдастарын 
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қорғап жүріп, өзі көздеріне қан толған қарулы жауыздармен айқаса кеткен 

болатын. Біраз уақытқа дейін арпалыса келе біреуін жамбасқа салып, алып 

ұрып тұра бергенде басынан ауыр затпен ұрып жіберді. Жас батырдың көзі 

қарауытып жерге құлады. Одан әрі не болғанын білмейді, есін жиса жанында 

тұрған медбикені көрді. Сонда медбикеге айтқан сөзі «Мен алаңға өлім іздеп 

барған жоқ едім ғой», «Елім-ай ертеңі не болар екен?», деп соңғы дем алды да 

небәрі 22 жасында жарық дүниемен қоштасты. Қазақтың сөзі бар «Өмір-

өткінші, тарих-мәңгілік қой». Осы нақыл сөзді айта келе Ербол Мұқажанұлы аз 

ғана ғұмырында өз есімін тарихта мәңгі қалдырды. 

Соның дәлелі Ерболдың туып өскен ауылындағы мектепке Ербол 

Сыпатаев есімін берді, Жас батырдың ерлігі мен Отан сүйгіштігі келешек 

ұрпаққа үлгі ретінде әр жыл сайын желтоқсан айында насихатталып келеді. 

2008 жылы Алматы облысы, Панфилов ауданының орталығы Жаркент 

қаласының Мәдениет сарайының алдында Ербол мен тағы бір қандасым, олда 

Желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асанова екеуінің зәуілім ескерткіші 

қойылды. Дәл осындай ескерткіштер қазақ елінің тұғыры мығым екендігін 

білдіріп, онымен қоймай қазақ жастарының рухы мен намысын биікке көтереді. 

Әр жыл сайын Ерболдың ерлігін бетке ұстап соның құрметіне оқу залдарын 

ашып келеді. Өз туған жерімнен шыққан дәл осындай азаматтарды мен мақтана 

айта аламын [2].  

 Айта келе тағы бір мақтанышым сол жылдары Алма-Атылық сәулет-

құрылыс институтында қазіргі ҚазБСҚ академиясында  білім алып жүрген ата-

анамда желтоқсан оқиғасының ызғарлы желінде «Менің елім» деген әнді бірге 

шырқап әділетсіздікке қасқайып қарсы тұрған жастардың қатарында болған. 

Ата-анамнан  «Желтоқсан оқиғасы» туралы сұрасам олардың жүзінен қайғы, ал 

жүректерінде өшпес таңба қалғаны сезіледі. Олардың ойынан, санасынан дәл 

сол кездер ешқашан кетпейтін шығар. Әкем сол күндері не болғанын кішкене 

бір айтқаны бар. Әкем Л.  Брежнев алаңына адамдар жиналып жатқанын түсте 

естіп, бір топ достарымен алаңға барыпты. Барған кезінде алаңда 200-300 адам 

жиналып бірге ән айтып үкіметке билік басынан Д.  Қонаевты алғанына 

қарсылығын білдіртті. Кешкі жетілер шамасына қарай алаң лық толды. Оларды 

солдаттар алаңнан қудалады. Өрт сөндірушілер келіп су шашты, ал кешкісін 

дала қақаған суық. Түнгі үштер шамасына әкем Орбита ықшам ауданына жаяу 

жатаханаға келді. Ертесіне толық жатахана студенттері жиналып алаңға 

барғанда алаңды солдаттар жауып тастаған екен. Жиналған халық Жазушылар 

одағына барып Олжас Сүлейменовтың халық алдына шығып сөйлеуін қалады. 

Бірақ билік иелері Олжас Сүлейменовты халық алдына шығармады. Содан 

кейін «Әр ұлттың өз басшысы болу керек» деген ұран шықты. Сонда негізгі 

студенттердің қалауы Д.  Қонаев орнына жергілікті қазақ азаматы болғанын 

қалады. Жазушылар одағынан кейін халық шерулетіп алаңға барды. Солдаттар 

келген халықты ұрып соғып қорлады. Барлық жастарды жатаханаларына қамап, 

сыртқа шығармады. Алаңда біршама азаматтарды қамауға алды. Сол адамдар 

қатарында әкемнің досы да болды. Досын екі күннен кейін босатты, босатуға 

бейтаныс қазақ  майоры түнделетіп көмектесті. Алаңға шыққаны үшін оқудан 
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шығарып тастаған. Сол екі күн ішінде С.Сейфулин көшесіндегі түрмеде күні-

түні патриоттық әндер шырқалған [3].   

 Сол жылдары Кеңес Одағына деген ең алғаш наразылықтарын Алматы 

да көрсетті. Соның жалғасы ретінде Грузияда, Армения Республикаларында дәл 

осы сияқты көтерілістер болған болатын. Осындай көтерілістер арқасында 

Кеңес Одағы ыдырап барлық 15 республика 1991 жылы өз егемендіктерін алды. 

Осының бәрі 1986 жылғы көтерілістің жаңғырығы. Сол жастардың қатарында 

ата-анамның және жерлестерімнің болғанына мен қуанамын, өйткені солардың 

арқасында тәуелсіздік алып отырмыз. Тәуелсіздік алудың бастамасын, яғни 

алғашқы қадамын осы кісілер жасады. Осы тұлғалардың арқасында қара 

халықтың көзі ашылып, болашаққа деген көзқарастары өзгерді. Мінекей 

осындай намысшыл ағаларымызға, апаларымызға тағзым ете отырып олардың 

ерліктерінен үлгі алуымыз қажет. Сондықтанда баяндамамдағы қорытындымды 

Қазақ қарлығаштарының халық қаһарманы атағын беруге лайықты хас 

батырлар екендігін жеткізу болды. Сөз соңымды өлен жолдарымен 

аяқтамақпын: 

Турса да биік ар басын, 

Қазаққа бағыт орнасын. 

Сексен алтыншы жылдағыдай 

Желтоқсан желі болмасын 

Күн көшіп лапылдаған жастарым 

Дүрліктірді желтоқсанның аспанын 

Дінді ,жерді, тілді баба дәстүрін 

Қорғау үшін көтерді олар бастарын. 
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Алаштың алып азаматы қайсаржүрек, батыр Бауыржан Момышұлы 

Жамбыл облысының Жуалы ауданында дүниеге келген. 1932-1934 жылы 

Қызыл Армия қатарында әскери борышын атқарады. Соғыс кезінде Алматы 

маңында жасақталған 316-атқыштар дивизиясы құрамында болды. Жоқтан – 

бар, айырдан – нар шыққан Б.Момышұлы майданда жеке басының 

ерекшелігімен қолбасшы болуы, соғыс психологиясының қыр-сырының мәнін 

ашып түсіндіреді. «Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде» Деп жылар сорлы қазақ 

мен өлгенде [1, 617 б.], - деп батырдың өзі жырлағандай, біз оның асыл 

қазыналарын бүгінгі күнге дейін мәнін ұқпай келеміз. Бауыржанның ерлігі мен 

асыл еңбектерінің қадірін білу үшін, алдымен батырды тануымыз керек. Батыр  

соғысқа мыңбасы командирі болып кіріп, түменбасы командирі дәрежесінде 

аяқтады. Орта Азия соғыс округінің 1941 жылы  12 шілдесіндегі бұйрығы 

бойынша  Қазақстан мен Қырғызстан жігіттерінен 316-атқыштар дивизиясын 

құру ұйғарылды. Дивизия командирі болып генерал – майор   И.В. Панфилов 

тағайындалады. И.В. Панфилов  Б. Момышұлын алғашқыда әскери мінездеме 

арқылы білсе, кейін әскери мамандығы мен ұқыптылығын сынау арқылы 

бағалады. Дивизияны жасақтау кезінде жауынгерлерге бөлінген ғимараттардың 

сыйымдылығын және тағы басқа да  ерекшеліктерін білуге Бауыржанды 

жұмсауы, батырдың бұл істе алты парақ жоспар сызып аса ұқыптылықпен 

генералдың ойындағы істен асыра істейді. Сонда разы болған И.В. Панфилов 

«Сіздің жазу – сызуыңыз жаман емес екен. Бұл жоспарда маған керекті 

мәліметтердің бәрі де бар көрінеді» деуі соның айғағы болса керек [2, 22 б.]. 

Генерал қарамағындағы әскерлерде білімсіздік, шовинистік саясатқа жол 

бермеуі үлкен даналық еді. Себеп, генерал сұрапыл соғыста Бауыржандай 

талантты, білімді, дарын иелеріне Қызыл Армияның зәрулігін түсінді. И.В. 

Панфиловтың «Сізден басқа адам құрған жоқ,бірақ та Сіз сияқтылар көп те 

емес. Соны еске алу керек. Сіз батальон командирісіз. Сіз сияқтыларды қазақ 

мыңбасы дейді », - [3, 49 б.] деуі жоғарыдағы сөздің айғағы болса керек. 

Б. Момышұлы аса үлкен талантының арқасында даңқты қолбасыға 

айналды. Ол И.В. Панфиловтың сенімімен шығып, үмітін ақтады. «Соғыста 

батальонды бастап 20 рет дұрыс соғыс өткіздіңіз, 5 рет дұшпан қоршауынан қақ 

жарып , батальонды алып шықтыңыз. Қырғын соғыста сан рет сыннан өттіңіз, 

жас та болсаңыз, әскери атағыңыз кіші де болса сеніп, жоғарылатып, жаңа 

орынға тағайындап отырмыз. Барлық Қызыл Әскер ішінде полкті басқарып, 

командир ғана болған жалғыз сіз ғана деп айта алмаймын, бірақ біздің Армияда 

сізден басқа полк командирі аға лейтенант жоқ» [3, 81 б.] жоғарыда айтылып 

кеткен сөздер сенім мен үміттің абыройымен ақталуының дәлелі.                        

Б. Момышұлы Москва үшін шайқаста 207 рет ұрысқа кірген. 1945 жылдары  

«Соғыс психология» деген кітап жарыққа шығады. Бұл кітапты  

Момышұлының соғыс туралы берген дәрістері негізінде  Мұхтар Әуезов, 

Қаныш Сәтбаев және тағы басқа да ғалымдар қосылып жазды.    

 Бауыржан Момышұлы білімін соғыс жағдайында шыңдаса, енді ол К.Е. 

Ворошилов атындағы  жоғарғы әскери академия  жанындағы «Выстрел»  деп 

аталатын 6 айлық курсты бітіреді. Даланың дарабозы енді білімі мен ұшан-теңіз 

тәжірибесінің арқасында маршал, армия генералының соғыс жоспарында 
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бірнеше қателіктер табады. Сөйтіп, арнайы ұйғарыммен дивизия командирі 

яғни түменбасы болып сайланады [4, 62 б.] Бауыржан түменбасылық қызметте 

өте жақсы атқарады. Бұны батырға берілген мінездемелерден аңғаруға болады. 

Дәлел ретінде бір мінездемені назарларыңызға ұсына кетейін: екінші атқыштар 

гвардия командирі, Совет Одағының Батыры, гвардия генерал-майоры  

Баксовтың  1945 жылы 18 наурыздағы Бауыржанға берілген мінездемесінен  

Момышұлының ХХ ғасырда нағыз сауатты әскери маман, даңқты қолбасшы  

болғандығына көз жеткізуге болады [5, 339 б.].  

  Бауыржан Момышұлы соғыс тақырыбында қалам тербеген талантты да 

атақты жазушы ретінде де тарихта қалған. Батырымыздың қаламынан шыққан 

шығармалары көп. Олардың бірегейін ғана атасақ «Қанмен жазылған кітап», 

«Ұшқан ұя», «Мәскеу үшін шайқас», «Артымызда Москва»,  «Генерал 

Панфилов» және т.б. Б. Момышұлының шығармалары орыс, қазақ және бірнеше 

шетел тілдерінде басылып шыққан екен. Негізінен, ол шығармаларында әскери 

өмірбаянды арқау еткен. Оның «Офицердің күнделігі», «Бір түннің тарихы», 

«Біздің семья», «Майдан», «Майдандағы кездесулер» сияқты көптеген 

шығармалары майдан тақырыбында жазылған болатын. Оның жазған еңбектері 

әлі күнге дейін әлем мемлекеттерінің әскери академияларында сабақ ретінде 

өтіледі. Атап айтсам,  еврей мемлекеті Израиль, Польша мемлекеттерінің 

әскери академияларында. Әлем халықтары Бауыржан еңбектері мен көркем 

шығармаларын жоғары бағалайды. Батырдың өсиет сөздерінің көбі Ұлы Отан 

соғысы кезінде орыс тілінде жазылған, себебі бүкіл Совет Армиясының 

командирлеріне арналған. Қазіргі уақытта бұл өсиеттер екі тілде де 

қолданылады. Батырдың  қалдырған өсиет сөздерін топтай келе, тақырып 

жағынан ауқымы кең екендігіне көз жеткізуге болады «Елім» деп еңірген ер 

ұлт, Отан, өмір, батылдық, тіл тағдыры  т.б. тақырыптарда өзінің дара, дана 

ойын жеткізуге тырысқан.   Батыр қолынан туған қанатты сөздер тәртіп, бейбіт 

өмір, отан алдындағы парыз тақырыптарында да жазылған.  «Ұшқынсыз от 

тұтанбас», «Өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз», «Тәртіпке бағынған 

құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды», «Тіл тазалығы үшін күрес ешқашан 

толастамақ емес»,   «Ердің туы – намыс». «Тізе бүгіп тірі жүргеннен, тіке тұрып 

өлген артық»  тағы басқа көптеген ұлағатты сөздері бар. 

Бауыржан Момышұлы туралы жазылған көркем туындылар да аз емес.  

Әскери қайраткер, қарымды қаламгер туралы жазылған шығармалармен 

таныстыра кетуді жөн санап отырмын. Бауыржан Момышұлына арналған 

қаһармандық рухтағы танымал шығарманың бірі – «Ақиқат пен аңыз». Авторы 

– Әзілхан Нұршайықов, Александр Бек. «Арпалыс», Бақытжан Момышұлының   

«Восхождение к отцу», «Во имя отца», «Сыновья великого волка», Зейнеп 

Ахметованың  «Шуақты күндер», «Бабалар аманаты», Мекемтас 

Мырзахметовтың. «Бауыржан батыр»  атты туындыларынан Бауыржан 

Момышұлының азаматтық, ерлік тұлғасын қанық байқауға болады.  2010 

жылдың 29 қазанында Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық 

кітапхананың «Көгілдір» залында тұңғыш рет Астанада қазақ халқының ұлы 

перзенті Бауыржан Момышұлына арналған «Қазақтың Бауыржаны» деректі 

фильмінің көрсетілімі болып өтті. Фильмді «Қазақфильм» студиясы түсірген.  
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Фильм Бауыржан Момышұлының 1941 жылы 22 желтоқсанда Мәскеу түбінде 

фашист басқыншыларына мықты тойтарыс берген Панфилов дивизиясының 

ерліктер туралы баяндайтын кітаптары мен материалдары негізінде түсіріліп, 

көрермендер назарына ұсынылған.   

Соғыста өлім мен өмір арасында арпалысқан, артынан өшпес даңқ 

қалдырған Бауыржан Момышұлы батырымыздың көптеген наградалары бар. 

Оның,  Еңбек Қызыл Ту, Халықтар достығы, I дәрежелі Отан соғысы, 2 рет 

Қызыл  жұлдыз, «Құрмет Белгісі» ордендермен, медальдармен марапатталған.  

 Ғасырдан ғасырға өтіп, тарих шежіресіне талай ерлікпен есте қалған 

қаһармандардың үлгілері жазылар. Бірақ солардың ішінде Ұлы Отан соғысы 

гитлершіл  Германия әскерлерін талқандап, жер жүзін фашизм апатынан аман 

алып қалған 

Ұлы  жеңісі халық қаһармандарының өшпес өнегесі болып мәңгі 

жарқырай береді.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК  Көкшетау техникалық институты  

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН БАТЫРЛАРЫ 

 

Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған, ұлтының тұтастығын, жерінің 

бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық 

деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған. Осы биік 

азаматтық мәртебеге, халықтық бағаға кімдер лайықты? 

Әрине ең алдымен көз алдымызға елін даудан, жерін жаудан аман алып 

қалған батыр бабаларымыз өскелең ұрпақтың қамы үшін жанын берген елі үшін 

аянбай еңбек еткен алып тұлғаларымыз елестейді. Соның бірі бүгінгі күні Ұлы 

Отан соғысының батыры, халық қаһарманы, қайтпас қайсар ержүрек, майдан 

даласында әрқашанда батыл шешім қабылдай білген, жаудың жүзінен 

жасқанбай болашақ елдің бейбітшілігі үшін жан алысып жан беріскен Мәлік 

Ғабдуллин атамызды еске аламыз. 

Ең алдымен ұлттық тұлға деген ұғым – тарихи өлшем. Яғни тарихи 

тұрғыдан ұлт үшін, халық үшін орасан маңызы зор, тарихи мәні терең іс-

әрекетке барған, немесе аса жауапты тарихи сәттерде халық тағдырында 
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айрықша орны болған адамға халықтың өзі осындай ұлттық, тұлғалық деңгейге 

көтерді. 

Қазақ жерінің бір сүйемі де осылардың арқасында жаудың қолында 

кетпеді. Осылайша, ол шеті мен бұл шетіне құс қанаты талатын казіргі кең 

байтақ өлкемізді, құтты қоныс, ата мекенімізді ұлы жорықтарда батыр 

бабаларымыз білегінің күшімен, найзасының ұшымен қорғай жүріп бізге 

аманаттап қалдырды.  

Осы еңбегі үшін халық биікке көтерген, ардақтап, аттарын аңызға 

айналдырған батырлардың ішінде, әсіресе, Абылай ханның бас қолбасшылары 

саналған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай 

бір төбе болса, тағы да осылардың қатарында бір шоғыр қазақ батырларының: 

Қарасай мен Ағынтай, Өтеген мен Сұраншы, Малайсары мен Райымбек, 

Жәнібек пен Тілеуке, Есенқұл мен Сыпатай сынды ақберендердің есімдері де 

айрықша жарқырап көрінеді [1]. 

Ал тарихтан бөлек қазіргі заман батырлары деп біз кімдерді айтамыз? 

Осынау Тәуелсіз еліміздің тыныштығын қорғап, 24 сағат қандай жағдай 

болмасын ел үшін еңбек еткен түні ұйқысыз өтетін, мереке күндері тыным 

таппайтын азаматтық қорғау органдарының азаматтарын «Қазіргі заман 

батырлары» деп айтуға әбден болады! Оған дәлелдер де жетерлік. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланған ақпаратқа сәйкес 

2015 жылғы 29 мамырда Павлодар облысында екі қабатты тұрғын үйдің 

тұрғыны мас күйінде газ цилиндрінің редукторын ашып, үстіне жанғыш 

сұйықтық құйып, көп пәтерлі үйді жарып өзіне қол жұмсамақшы болған. Сол 

мезетте полиция қызметкері мен тұрғынның әңгімелесіп тұрған сәтін 

пайдаланып, № 19 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі азаматтық қорғау 

прапорщигі Ысқақов Расул Сапарұлы үйдің 1-ші қабатының терезесінен ішке 

еніп, мас тұрғынның шырпы ұстап тұрған қолынан ұстап алып, 

бейтараптандырған.  

Осылайша Ысқақов Р.С. батыл және шешуші әрекеттердің арқасында 

сегіз пәтерлік тұрғын үйдің жарылу қаупіне жол бермей және өзін-өзі өлтіруге 

әрекет еткен адамды уақытында тоқтатып, өмірін құтқарып үлгерген. 

Егеменді еліміздің тарихында, оның ішінде, ел тыныштығының алдыңғы 

қатарында тұрған еліміздің өрт сөндіру қызметкерлері жылнамасында нағыз 

ерлік пен батырлықтың мысалы аз емес. Өкінішке орай, олардың арасында 

қызметтік міндеттерін атқару кезінде көз жұмған, бейбіт халықтың 

тыныштығын күзетемін деп жанын қиған оғыландар да бар.  

Әрине, оларға кейін көрсетілетін құрмет пен ілтипат қайран ерлердің 

орнын толтырып бермейді, көздері жәутеңдеп қалған ұл-қыздарына әкесін, 

артынан аңырап қалған жарларына ерін, есіне алғанда ет жүрегі елжіреп, етегі 

жасқа толатын ата-анаға ұлдарын қайтармайды. 

Егеменді еліміздің тыныштығын сақтаудағы үлесін аянбай қосып, 

қызметте кездесетін қиыншылықтарға мойымай, тосқауылдарға төтеп беріп, 

адал және мінсіз қызмет етіп жүрген азаматтарды халық әрқашан да құрмет 

тұтпақ. Ал сын сәтте сүрінбеген азаматтық қорғау қызметіндегі қазіргі заман 

қаһармандар есімі ел есінде қалмақ! 
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Ең асыл қазынамыз – бірліктің жолында, елдің тыныштығын қамтамасыз 

етудегі ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбектері орасан зор. 

Халқымыздың берік қорғаны, тәуелсіздігіміз бен тұрақтылығымыздың сенімді 

тірегі бола білген де солар. Мұны ешкім даулай алмайды. Себебі, елдің қырағы 

қорғаушылары оны ісімен, ерліктерімен күн сайын дәлелдеуде. 

Ұлы дала елінің қарт тарихына үңілсеңіз қазақ дейтін қайсар халықтың 

қаһармандарының аз болмағанына көз жеткізесіз. Ал батыры көп елдің баласы 

жасық, қорқақ болып өсуі мүмкін емес. Батыр аталарымыздыңбірі - Бауыржан 

Момышұлының: «Алыпты алып қана арқалайды» деген жақсы сөзі бар [2]. 

Бүгінгі күннің батырларын ұлықтай білу де – іріліктен туатын игі іс. 

Ендеше, бейбіт күннің батырларын елге дәріптеп, жас ұрпаққа өнеге тұту, 

олардың ерлігі мен өрлігіне тағзым жасау баршамыздың міндетіміз. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЙСАР ҰЛЫ (ОЛЖАБАЙ  БАТЫР) 

  
Белгілi бiр iстеген iс-әрекетi, сөйлеген сөзi, тұжырымдаған ой-пiкiрi 

арқылы қатардағы қоғам мүшелерi арасынан ерекшеленiп, ел тарихынан орын 

алған жеке адам - тұлға. Отан тарихының жалпы даму барысына өз үлестерiн 

қосқан тарихи тұлғалар қазақ қауымының саяси-экономикалық, әлеуметтiк, 

рухани өмiрiнде хан, сұлтан, би, батыр, т.б. ретiнде танылатын едi. 

Ел тарихында елеулi iз қалдырған тұлғаларымыздың бiрi - Олжабай 

Толыбайұлы. Батыр туралы сақталынған деректер әр алуан: Жер аттары 

«Олжабай асуы»,  «Олжабай сөресi», «Шүршiт қырған» ресми архив 

құжаттары, ғалымдар жазбалары Н.Я. Коншин, Ф.А. Щербина жазған ғылыми 

жұмыстары, мұражайлық экспонаттар Омбы музейiнде сақталулы. Жаяу Мұса 

тапсырған Олжабайдың қылышы, белдiгi, дулығасы, шар-айнасы сақталған, 

зерттеушiлердiң еңбектерi, олар: Ә.Х. Марғұлан, Б. Адамбаев, М. Хақанов, 

қолжазба күйiнде жеткен халық ауыз әдебиетi нұсқалары. Щербина Ф.А. 

мәлiметi бойынша, Олжабайдың жеңiсiнiң айғағы ретiнде шайқас болған жерде 

өз бейнесiн тастан қашатқызып, ескерткiш қоятын әдетi болған. Енді батыр 

бабамыздың өмірбаяны туралы  деректерге тоқталсақ, Олжабай  Толыбайұлы 
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1708-1785 жылдары өмір сүрген. Олжабай Орта жүздегі Арғын ішіндегі 

Сүйіндік бұтағынан тараған жалынды батыр. Әкесі Толыбай Әз Тәукенің 

атақты билерінің бірі болған. Олжабай он үшжасқакелгенде, әкесі Толыбай қара 

қалмақпен соғыста  жау  қолынан  қаза табады. Он алты жасқа толғанда атқа 

мініп, қазақтың әйгілі батыры: Абылай, Бөгенбай, Жәнібек, Қабанбай, Өтеген 

секілді батырлардың жанынан  табылады. 1735 жылы Түркістан мен 

Ташкенттен ата жауымыз – жоңғарларды қуып  шыққан  қанды  шайқастарда, 

Талқы қамалы мен Шұбарағаш  жазығы, Жоңғар Алатауындағы жорықтарда 

ерлік даңқы шығады. 1736 жылғы Баянауыл өңірін Қалдан Серен қолынан 

босатқан  шайқастарындағы қаһармандығына да ел қанық. Осы шайқаста жиені 

әрі майдандас  серігі  Жасыбай  батырдан  айырылғаны  оған  қатты   батады. 

Ал  жауды  Жоңғар  тауынан  асыра  қуған  зор  жеңістің  құрметіне  өткізілген  

тойда  Әбілқайыр  мен  Сәмеке  Олжабайдың  ерен  ерлігін  «Он  сан  Орта  

жүзге  ұран  болған  ер  Олжабай» деп  ардақ  тұтқаны  да  ел  есінде. Арғы  

атасы  Айдабол  би  мен  Толыбай  сынды  саңлықтардан  өнген, Төле  бидің  

өнегесін  көрген  Олжабай  көкірегі  ояу, адамгершілігі мол, өз  заманына  

лайық  сауатты  адам  болған. Түркістан  медресесінде білім алып, арабша 

жетік  білген. Олжабай батыр қарияшағында Арқаға  қол  салған  Ресейдің  түбі  

жайлы  болмасын  сезіп, Сыр бойына қоныс аударуды  жөн  көреді. 

ҚанжығалыБөгенбайдың жері Ерейментаудың сыртына жылжып  қонып  

жүргенде, суық  тиіп, батыр сол сырқаттан оңалмай қайтыс  болады [1]. 

Енді Олжабай бабамыздың ерліктеріне тоқтала кетсек. Жасы  он  төртке  

жеткен  шақта-ақ  жұрт  оған  үлкен  үмітпен  қараған. Батырдың алғашқы 

сапары әкесінің Тайкүрен атты тұлпарын іздеуден басталады. Жолшыбай  бір  

балгер  кемпір  кездесіп,  Олжабайды көрсетеді, сонда кемпір болашағын  

болжап  сын  айтады. Жылқысын  алып кеткен  қырғыз  батыры  Әтеке  екен. 

Олжабай  Атбасты  тауынан  асып, Ыстықкөлді  жағалап,  Көбеңді  асуында  

отырған  Әтекенің  ауылына  келеді, көрмеде  тұрған  Тайкүреңді  көреді. Әтеке 

есті  кісі  екен, ұрыс-жанжалсыз бір  тоғыз айыбымен атын қайтарып  береді, 

достасып қасына кісі қосып, Ташкентке дейін  шығартып  салады. Бала батыр 

Ташкент арқылыҚарақалпақ жерінде отырған  туған  еліне  келеді. Аман-есен 

әкесінің атын тауып әкелгеніне «құтты болсын» айта келген Бөгенбай батыр 

осы жолы Олжабаймен  дос  болып, торғауыттарға қарсы бірге аттанады.  

Қаһарманның тарихта бiрнеше есiмi болған: Жаяу Мұса жазбасындағы 

бала кезiндегi аты — “Алажағы” (“Алажақы”), халқының қойған есiмi — 

“Олжабай” ту ұстаушы батыр болғандықтан, жасақ арасында таралған лақап 

аты “Ала ту”, жаудың атқан оғы тимейтiндiгiнен Абылай ханның берген есiмi 

— “Қу жарғақ”.  Олжабай батырдың көшiп-қонған жерлерi туралы мәлiметтер 

жер-су аттарында, Ф.А. Щербина жазбасында, аңыз-әңгiмелерде шоғырланған. 

Балалық шағын Түркiстан, Ташкент қалаларында өткiзген Олжабай Ақтабан 

шұбырынды жылдары басталғанда 12 жасында үйсiндегi нағашысы Қаратай 

батырдың үйiне барып, сонда ер жетедi. Ал, Орта жүз қазақтары 1723-1725 ж. 

Бұхара жұртында, шығыс Бұхарадағы Жиделi (тау) - Байсын (қала) жерлерiн 

мекендейдi.  Ф.А. Щербина дерегiнде: “Олжабай қалмақтарды ығыстырып, 

олардан босаған жерлердi Айдаболдың жетi ұлынан тараған ұрпақтарына бөлiп 
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бердi. Өзi Малқозы тұқымымен әуелi Ақкелiн, Семiзбұғы, Қарағайлы бұлақ 

(Ақшоқы), Шалқар, Аққұдық, Арқалық, Қызылағаш, Қурайлы бойын алды. 

Кейiн қытайлардан қауiп туғанда, ол өзiнiң қыстауын Баянауылға ауыстырып, 

Жасыбай көлiнiң жағасынңа қоныстанады… Содан былай ескi қыстауы, 

негiзiнде, күзеу болытп қалады да, тек кейбiр жылдары ғана Ақкелiн тауын 

қыстайтын болады” [2]. 

Олжабайдың Баянауылды мекен қылғанын жер-су аттары да айғақтайды: 

“Жасыбай көлi”, “Шойынды көл”, “Қарақуық”, “Ескi жұрт” т.с.с. Өмiрiнiң 

соңында Ереймен тауында ауырып, көз жұмады. Әзiретi күмбезге апарамыз деп 

сөрелеп қойған жерi — “Олжабай сөресi”, “Олжабай қаласы” — атанып қалады. 

Мәшһүр-Жүсiп жазбасында Олжабай денесiнiң Көкшетаудағы бiр жайлауға 

жерленгенi, ол жердiң “Олжабай тамы” аталғаны жайлы мағлұматтар 

келтiрiледi. Сондай-ақ Олжабай батырдың ұрпағы Шiдертi бойында мекен 

қылып жатқандығы сөз болады. Ә.Х.  Марғұлан мақаласында ел басқарушы 

болыстардың ХІХ ғ. соңында Олжабай ұрпағының Жасыбай көлi жағасында 

қоныстанғанын көпсiнiп, оларды Шiдертiге көшiрткенiн жазады. Мәшһүр-

Жүсiп қолжазбасында батырдың ата-тегi, дүниеге келуi, ерлiк iстерi, жеке 

басының ерекшелiгi-найзагерлiгi, ұрпақтары, көшiп-қонған жерлерi туралы 

баяндаулары да Олжабайтануға толықтыру енгiзе түседi. Қазақ халқының 

қаһармандары” жинағында берiлген шежiреде Олжабайдың арғы ата-тегi былай 

таратылады: Сүйiндiк – Суғыншы - Мамық (Шуманақ) - Құлболды Айдабол - 

Малғозы - Толыбай - Олжабай. Ал Мәшһүр-Жүсiп шежiресiнде сәл өзгешелiк 

бар: Сүйiндiк - Суғыншы - Айдабол - Малғозы - Толыбай - Олжабай. Батырлар 

қоғамның iшкi өмiрiне де белсене қатысқан. Мәселен, “Абылай аспас сары бел” 

оқиғасында Ботахан құнын жоқтаған Олжабай, Алтай Жиенәлi, Қозған Биікше 

мерген ханға қарсы шықса, Балта керей Тұрсынбай батыр Абылайды жақтайды, 

келiссөзге бiрге ерiп келедi. Ақыр соңында екi жақты да келiстiру бағыын 

ұстанған үшiншi топ өкiлдерiнiң: Жәңке, Жанақтардың қөздеген мақсаты 

орындалып, Абылай хан Арғын руы адамдарымен өзара бiтiмге қеледi Ал бұл 

оқиғаның 1779 ж. болғанын қытай құжаттары көрсетедi. Зерттеуде қамтылған 

Мәшһүр Жүсiп қолжазбаларының ғылыми таным арнасына жан-жақты 

тартылуы Отандық тарих ғылымы дамуына өз үлесiн қосады деп санаймыз. 

М.Ж.Көпеев мұрасын игеру тарихта болған тұлғаларымызды жан-жақты 

тануымызға өз үлесiн қосады деп санаймыз [3].  

Қорытындылай келе айтарымыз,  он сан Ортажүзге ұран болған ер 

Олжабай батырдың ерлігі мен қаһармандығы туралы мәліметтер  жинап, ол 

кісінің ұлағатты өмірін, ерлік пен табандылыққа, батырлық пен адамгершілікке 

толы ғұмырына толықтай шолу жасап, өзіме көптеген пайдалы мәліметтер 

алдым. Біздер жас ұрпақ үшін осындай азаматтарымыздың ерлігін біліп, есте 

сақтап, әсіресе, біз-болашақ офицерлер үшін үлгі тұту-парыз! Олжабай 

батырдың есімі Қазақ тарихында алтын әріппен ойылып жазылған. 

Сондықтанда ағымдағы жылы Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында  «Біз біріншіден, атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың 

жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер қойылатын 

«Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 
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ашуымыз керек» деген болатын [4]. Осы ретте сол саябағымызда Олжабай 

батырдың есімі Қазақ тарихында алтын әріппен ойылып жазылуы керек деп 

санаймыз. 
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ВКЛАД ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945 гг.) 

 

Участие женщин в войне за последние два столетия, причём не только в 

качестве медицинского персонала, но и с оружием в руках, стало реальностью. 

Особенно массовым это явление имело место в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Изучению этого вопроса уделено немало внимания в 

казахстанской историографии.  

Женщины вписали в летопись войны немало славных страниц.Женщины 

были на линии фронта: медиками, лётчицами, снайперами, в частях ПВО, 

связистками, разведчицами, шофёрами, топографами, репортерами, даже 

танкистками, артиллеристами и служили в пехоте. Женщины активно 

участвовали в подполье, в партизанском движении. 

Наравне с мужчинами на фронте отважно сражались и казахстанские 

женщины. Они разделили все тяготы непростого времени. По статистическим 

данным, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около пяти 

тысяч казахстанок сержантского состава, в их числе – санитарки, шоферы, 

связистки, летчицы, снайперы [1]. 

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах 

Cоветского Союза появились женские боевые формирования. Из женщин-

добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский 

ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й 
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истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая 

бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская 

школа снайперов, Отдельная женская рота моряков [2]. 

Глубокий патриотизм поколения, воспитанного на героических символах 

недавнего революционного прошлого отличал тех 17-18-летних девочек, 

которые осаждали военкоматы с требованием немедленно отправить их на 

фронт.  Предпосылки такого патриотизма были заложены в 20-30 годы ХХ 

века.  Для Казахстана эти годы стали временем, когда женщины стали 

назначаться на руководящие должности. Так, например, первой женщиной-

руководителем Верховного суда Казахстана стала Нагима Арыкова, первой 

среди казашек инженером-металлургом стала Мадина Бегалиева, первой 

казахской поэтессой, публиковавшейся в периодических печатных изданиях, 

стала Шолпан Иманбаева, первой казашкой-журналисткой - Назипа Улжанова 

[3].  

C первых же дней Великой Отечественной войны казахстанские 

женщины массово подавали в военкоматы заявления с просьбой отправить их 

на фронт. Невероятно, но факт - в нашей республике 40% всех заявлений об 

отправке на фронт подавали именно женщины [4]. Так, например, в 1941 году в 

военные комиссариаты Карагандинской области было подано более 10 тысяч 

заявлений от девушек и женщин, а 13 мая 1943 года Павлодар провожал на 

фронт группу из 33 девушек. Это был первый призыв большой группы женщин 

[5]. 

 Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, справедливо 

подчеркивает, что среди героев той войны были и славные дочери казахского 

народа - Алия Молдагулова, Маншук Маметова и прославленная фронтовая 

летчица - Хиуаз Доспанова [6]. 

Три девушки, дочери казахской земли, вошли в летопись Великой 

Победы. Совсем еще юные девушки они добровольно отправились на фронт и 

сражались за родину плечом к плечу с мужчинами. Хиуаз Доспанова стала 

первой летчицей-казашкой, пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия 

Молдагулова стали Героями Советского Союза. К сожалению, долгожданную 

весть о Великой Победе удалось услышать только Хиуаз Доспановой, Алия и 

Маншук погибли смертью храбрых будучи тяжело ранеными в яростном бою с 

фашистами. 

Хиуаз Каировна Доспанова родилась в селе Ганюшкино Гурьевской 

области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города 

Уральска, а вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса 

местного аэроклуба. Круглая отличница, одна из лучших активисток - 

пионервожатая, секретарь комсомольской организации школы едет в Москву и 

подаёт документы на поступление в Военно-воздушную академию им. 

Жуковского. После отказа подала заявление в Первый московский 

медицинский институт, приняли её без экзаменов. Менее, чем через год 

началась война [7]. 

         Прервав обучение Хиуаз  подает заявление об отправке на фронт. Она 

была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный 
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авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в 

Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело 

ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином [8]. 

 С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, со 

сросшимися переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала в 

общественной жизни. В последние месяцы войны девушка обдумывала планы 

возвращения в медицинский институт, но в итоге пошла по другому пути - по 

стезе общественной деятельности. Хиуаз прошла путь от инструктора райкома 

партии в родном Западном Казахстане до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана. В 

1951 году была избрана депутатом Верховного Совета Казахской ССР и на 

первой же сессии  секретарём Президиума. До выхода на пенсию Хиуаз 

Каировна была секретарем Алма-Атинского горкома партии, проявляя 

деятельное участие в жизни столицы. За храбрость и отвагу в Великой 

Отечественной войне она награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими 

боевыми наградами. В преддверии 60-летия Победы Указом президента РК 

Н.А.Назарбаева героической летчице было присвоено высшее звание 

государства - Халык Кахарманы [9]. 

  Казахстанцы сражались не только на фронтах, но и в тылу врага. Вместе 

с другими народами страны они участвовали в партизанском движении на 

временно оккупированных врагом территориях. В партизанских соединениях и 

отрядах Украины воевало (по неполным данным) 1500, в Ленинградской 

области - более 220 казахов. На Смоленщине в 15 партизанских бригадах и 

отрядах сражались 270 уроженцев Казахстана. Более 1500 казахстанцев 

находилось в составе 65 партизанских бригад и отрядов, действовавших в 

разных районах Белоруссии. Всего в годы войны количество казахстанцев, 

участвовавших в партизанском движении, достигло 3,5 тысячи [9]. Широко 

известными стали имена таких героев партизанского движения, как Галым 

Ахмедьяров, Сатимбек Тулешев, Галым Омаров, Нурым Садыков, Касым 

Кайсенов и др. Среди воинов, народных мстителей самоотверженно сражались 

женщины Казахстана Тургаш Жумабаева, Жамал Акадилова, Нурганым 

Байсеитова [10]. 

 Нурганым Байсеитова не только обеспечивала передачу ценных сведений 

из тыла врага в Центр, но и сообщала о подготовке подпольщиков и 8-й 

партизанской бригады, действовавших в Могилевской области, к операции 

«Концерт». Связистка Нурганым, безупречно выполнявшая обязанности, 

выходила в радиоэфир под псевдонимом «Нина», Самое незабываемое событие 

в боевой жизни Нурганым Байсеитовой случилось в июле 1944 года, когда 

воины Красной Армии, завершающие операцию «Багратион», на земле Польши 

торжественно воссоединились с бойцами 8-й партизанской бригады. За боевые 

заслуги Нурганым Байсеитова приказом № 202 Верховного Совета СССР была 

награждена орденом «Красной Звезды» и удостоена медали «Партизан 

Отечественной войны» [11]. 
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Когда-то ее имя прогремело на весь Советский Союз: тринадцатилетняя 

девочка из Казахстана Роза Шамжанова – передовик животноводства! В 1936 

году в Кремле ее наградил орденом «Знак Почета» сам Михаил Калинин, а 

заодно и дал новое звучное имя. Потом она пройдет войну, станет китаеведом, 

объедет полмира и будет работать заместителем министра. 

Роза Шамжанова родилась в Акмолинской области в 1923 году. По ее 

воспоминаниям, отец - Шамжан Доненбаев имел отношение к «Алаш Орде», за 

что был в 30-е годы репрессирован. И в девять лет девочка попала в 

Енбекшильдерский детский дом. В середине 30-х годов директор 

Енбекшильдерского детдома Востриков создал небольшое подсобное 

хозяйство, где ребята сами выращивали овощи и содержали домашнюю 

живность. Тогда-то и отличилась маленькая Роза Шамжанова, уже в юном 

возрасте проявившая себя как талантливый животновод. В 1936 году у нее уже 

было 10 подопечных телят. В этот же год ее включили в список делегации 

Казахстана на Всесоюзное совещание передовиков животноводства [12].  

В довоенные годы с 1937 по 1941 Роза Шамжанова училась в Алма-Ате, в 

старейшей казахской школе № 12. А жила она в интернате при школе, ныне в 

этом здании располагается школа № 159 им. Алтынсарина.  

Роза Шамжанова за один год окончила 9 и 10 классы и поступила на 

физико-математический факультет КазГУ.  Однако поучиться ей не пришлось, 

в 1942 году девушка добровольцем отправилась на войну. Она была направлена 

в Чарджоу, город на востоке Туркменистана, ныне известный как Туркменабад. 

Там формировалась 33 отдельная рота воздушного оповещения и связи, 

входящая в Среднеазиатский военный округ [13].  

Летом 1944 года 33-я рота была направлена в Белоруссию. Роза с 

однополчанами оказывается в самом пекле военных действий. В 1945 году 

старший сержант Шамжанова была демобилизована из армии. 

         Шесть лет Роза Шамжанова проработала заместителем министра 

социального обеспечения республики. Но даже после выхода на пенсию не 

могла оставаться без дела и пошла трудиться старшим научным сотрудником 

отдела дореволюционных фондов Центрального государственного архива 

Казахской ССР. До самой смерти Роза Шамжанова работала в Союзе ветеранов 

[14]. 

Летопись подвига женщин в Великой Отечественной войне будет 

неполной, если не сказать о тыловых работах. Проявление трудового героизма 

стало нормой жизни для женщин военной поры. Он явился одним из факторов 

подъема тогдашней экономики.  

В первые же месяцы войны на рабочие места вместо ушедших воевать 

мужчин пришли женщины. Так, газета «Колхозный путь» орган Кокчетавского 

РК КП(б) за 15 августа 1941 г. писала: «Охваченные единым стремлением 

сделать все для победы над врагом 45 девушек и женщин города Кокчетав 

изъявили желание учится на курсах комбайнеров. Идя на встречу патриоткам, 

их приняли в школу механизации и дали возможность осуществить свою мечту. 

Учеба закончена. 24 курсантки получили хорошие и отличные оценки знаний. 

В числе отличниц жены красноармейцев Полякова и Шульц, бывшая ученица 
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СШ № 1 Зуева и другие. Все окончившие школу допущены к работе на 

комбайнах и посланы в колхоз [15]. В годы военного лихолетья повсеместно 

создавались и женские тракторные бригады. На страницах газеты появляются 

статьи о тех, кто на фронтовой вахте в борьбе за хлеб добился замечательных 

результатов. Среди них особенно выделялось звено Ольги Косыриной из 

колхоза «Рассвет труда» Келлеровского района [16].  

Аналогичные публикации имелись и в других газетах. Так, в статье, 

опубликованной в Павлодарской газете «Большевистский путь» от 7 марта 1943 

года, М. Жанзакова пишет: «До войны я не имела никакой профессии, была 

домашней хозяйкой. А когда началась война, я вместе с другими колхозниками 

поступила на курсы трактористов при МТС. За первый же год работы на 

тракторе СТЗ выработала до 300 га в переводе на мягкую пахоту» [17]. В 1943 

году 33 лучшие трактористки области были представлены к наградам. Кроме 

того, шла мобилизация в трудармию, главным образом, женщин. За 1942 год в 

Павлодарской области были мобилизованы на лесозаготовки, в сельское 

хозяйство, в промышленность и на другие работы около 20 тысяч женщин [18]. 

В суровую военную годину женщины проявили поразительное мужество, 

величие духа и несгибаемость, преданность, верность и любовь к Родине. Их 

гражданский подвиг, безмерное терпение и самопожертвование помогли 

выстоять и победить. 

           Страшная война прошла красной нитью через судьбы людей и оставила 

неизгладимый след в памяти.  
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ТРУДОВОЙ ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

 
В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой 

страны. Накануне ее он располагал большими людскими и природными 

ресурсами стратегического значения. На фронт и в оборонную 

промышленность был отправлен каждый четвертый житель республики. 

Большой вклад в Победу над фашизмом внесли труженики тыла Казахстана. 

Они питали армию людскими резервами, снабжали ее оружием и всем 

необходимым, поддерживали ее дух, волю к Победе. Армия тысячами нитей 

была связана с тылом. В трудах российских и казахстанских историков с 

достаточной полнотой показан трудовой вклад в разгром ненавистного врага 

тружеников Северного Казахстана. Но этот вопрос не исследован до конца.   В 

годы Великой Отечественной войны печать была эффективным инструментом 

КПСС в осуществлении политического руководства экономическим, 

социальным и культурным развитием, мощным средством воспитания масс и 

формирования общественного мнения. Таким изданием в Северо-

Казахстанской области была газета «Колхозный путь» - орган Кокчетавского 

РК КП(б)К и районного Совета депутатов трудящихся.  На земле Кокшетау не 

было боевых сражений, но дыхание войны ощущалось повсюду. Об этом 

говорят  скупые газетные строки военных лет. 

В великое дело Победы достойный вклад внесло население северных 

регионов Казахстана. Уже в августе 1941 г. в г. Кокчетаве был создан Дом 

обороны, организованы курсы по подготовке начальников санитарных постов. 

В районах стали готовить стрелков высокой меткости, истребителей танков и 

т.д. В начале 1942 г. лишь в Кокчетавском районе было подготовлено 54 

медсестры, 400 инструкторов ПВХО [1]. 

В первые же месяцы войны на рабочие места вместо ушедших воевать 

мужчин пришли женщины. Так, в номере за 15 августа 1941 г. газета писала: 

«Охваченные единым стремлением сделать все для победы над врагом 45 

девушек и женщин города изъявили желание учится на курсах комбайнеров. 
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Идя на встречу патриоткам, их приняли в школу механизации и дали 

возможность осуществить свою мечту. Учеба закончена. 24 курсантки 

получили хорошие и отличные оценки знаний. В числе отличниц жены 

красноармейцев Полякова и Шульц, бывшая ученица СШ № 1 Зуева и другие. 

Все окончившие школу допущены к работе на комбайнах и посланы в колхоз 

[2]. Повсеместно создавались и женские тракторные бригады. На страницах 

газеты появляются статьи о тех, кто на фронтовой вахте в борьбе за хлеб 

добились замечательных результатов. Среди них особенно выделялось звено 

Ольги Косыриной из колхоза «Рассвет труда» Келлеровского района. 

Трудящиеся г. Кокчетава и области в годы войны принимали самое 

активное участие в создании фонда обороны. Они отдавали личные 

сбережения, драгоценности, подписывались на Государственные займы, 

производили отчисления от заработной платы. «С большим подъемом 

произошло собрание коллектива казахской средней школы, посвященное 

созданию фонда обороны страны,- писала газета 17 августа 1941 г. - «По 

предложению товарища Актауова, коллективом решено отчислить в фонд 

обороны однодневный заработок и досрочно погасить новый заем. Многие 

учителя в фонд обороны сдают свои облигации. Всего сдано облигации 1300 

рублей» [3]. Этому примеру последовали учителя Алексеевской неполной 

средней школы и сдали облигации на 3000 рублей» [4]. 

Поддерживая почин тамбовцев и саратовцев наши земляки с большим 

подъемом сдавали средства на постройку танковой колонны «Колхозник 

Казахстана», авиаэскадрильи «Советский Казахстан», подводной лодки 

«Пионер Казахстана». Так, в Красноармейском районе в колхозе им. Калинина 

на митинге собрано 50.000 тыс. рублей. Более 30 тыс. рублей внесли 

железнодорожники первой дистанции пути. Всего по району на 25 декабря   

1941 г. было 859 тыс. рублей [5]. 

Вот что писала газета в заметке от 23 ноября 1942 г.: «Комсомольцы и 

многие другие молодые рабочие второй дистанции пути намного повысили 

производительность труда и приняли активное участие в строительстве 

танковой колонны  имени Комсомола Казахстана. В течение нескольких дней 

они собрали и сдали в Госбанк около 400 рублей. Активное участие в сборе 

средств приняли комсомольцы Акимова, Казачкова, Хохлова, Старовойтов и 

другие юные патриоты» [6]. Несомненно все эти акции способствовали 

укреплению связей фронта и тыла, поднимало боевой дух воинов, приближало 

час Победы. 

Немало внимания на страницах газеты «Колхозный путь уделялось 

вопросам образования и культуры. В  трудных условиях  войны партийные 

органы выдвигали требования перед коллективами учебных заведений: 

сохранить контингент обучающихся, перестроить учебный процесс в 

соответствии с нуждами военного времени, преодолевать материальные и 

бытовые трудности, начать подготовку кадров по новым специальностям. Все 

эти тенденции нашли отражение на страницах газеты «Колхозный путь». Газета 

регулярно печатала отчеты с августовских конференций учителей, статьи о 

коммунистическом  воспитании учащихся и о летнем отдыхе школьников. В 
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поле зрения корреспондентов районной газеты находилась и деятельность 

одного из самых популярных учебных заведений г.Кокчетава – казахского 

педагогического училища. В номере за 27 мая 1942 г. в заметке «Новый отряд 

учителей» газета писала: «Несмотря на вызванные войной трудности учебный 

год казахское педагогическое училище закончило успешно. Педколлективом 

проделана большая работа, позволившая всем 45 студентам быть допущенными 

к испытаниям. В результате упорной учебы 24 студента испытание сдали на 

отлично и хорошо. Все окончившие педучилище направлены в районы для 

работы в школах» [7]. 

Постепенно увеличивалось число учебных заведений. И уже в августе 

1942 г. газета «Колхозный путь оповещала об открытии в городе школы 

фабрично-заводского обучения, которое будет готовить 

высококвалифицированных слесарей, токарей и других специалистов 

промышленных  предприятий [8]. На протяжении всех лет войны 

преподаватели, студенты и школьники принимали самое активное участие в 

многочисленных мероприятиях по укреплению обороны, совмещали учебу с 

работой в колхозах и совхозах. Поэтому на страницах районной газеты в 

рассматриваемый период появляются циклы статей: «Комсомольцы в борьбе за 

урожай», «На помощь колхозам», «В фонд обороны страны», «Дети - фронту» и 

др. Так, в номере за 3 августа 1943 г. внештатный корреспондент газеты            

П. Мягких сообщает о бригаде учащихся школы № 2, выехавшей в колхоз 

«Красный жулдуз» на сеноуборку и прополку посевов: «За несколько дней 

девушки пропололи 30,5 га проса и 15 га подсолнуха. Ребята хорошо помогли 

колхозу в сеноуборке. Лучшие образцы работы показали комсомольцы               

В. Носов, К.Самигулин, З. Потапова, Ю. Дедова и др. 

Гордясь тем, что своим скромным трудом они помогают общему делу 

обороны страны, юные патриоты горят желанием работать еще лучше и тем 

самым помочь Красной Армии разбить подлого врага» [9]. 

Высокие моральные качества проявили наши земляки на заключительном 

этапе войны. Экономя на всем, мобилизуя дополнительные резервы кокчетавцы 

направляли в освобожденные районы скот, семенной материал, 

сельхозинвентарь, обувь, одежду, предметы домашнего обихода и 

продовольствие. Так, рабочие механического завода выделили для 

освобожденных районов 4 токарных станка, 40 швейных машин, 200 железных 

лопат, 50 кг гвоздей, другие инструменты и материалы. Они собрали и внесли 

из своих личных сбережений 24.400 рублей и на 52.200 рублей облигаций и 

займов в фонд Красной Армии, 130000 рублей на восстановление Сталинграда 

[10]. 

Сухие газетные строки. Но за ними чувствуется неиссякаемый родник 

душевного благородства кокчетавцев, готовность их к самопожертвованию во 

имя общей цели. 
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Д. Ғазез, 4 курс курсанты 

Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК  Көкшетау техникалық институты  

 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ТҰТАСТЫҒЫН САҚТАУДАҒЫ 

 БАТЫРЛАР РӨЛІ 

 

Ел тағдырын бәрінен биік қойған, ұлттың тұтастығын, жерінің бүтіндігін 

мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге 

көтеріліп отырған. Яғни, олар ұлттық тұлға болған. Осы ұлттық тұлға тұғырына 

көтеріліп, аты аңызға айналған, тарихта есімдері қалған сан мыңдаған батырлар 

бар. Ең алдымен ұлттық тұлға деген ұғымға келсек, тарихи тұрғыдан ұлт үшін, 

халық үшін орасан маңызы зор, тарихи мәні терең іс-әрекетке барған, немесе 

аса жауапты тарихи сәттерде халық тағдырында айрықша орны болған адамға 

халықтың өзі осындай ұлттық, тұлғалық деңгейге көтеретін баға беріп отырған. 

Қазақ тарихының әр кезеңдерінде осындай орасан зор халықтық мәні бар 

тарихи оқиғаларға араласқан, немесе осы тарихи оқиғаларды басқарған, 

ұйымдастырушы, дипломат болған немесе асқан ерлік көрсеткен азаматтар – 

халық батырлары атанған. Ұлттың тұлғалары атанған. Қазақ ұлтының бағына 

орай әр ғасырда жаужүрек, батыр ұлдары мен қыздары кез келген мезгіл мен 

уақытта атқа қонып,бастарын өлімге тіккен. Ұлт содан аман қалған. Қазақ 

хандығын құрған Керей мен Жәнібектен бастау алған батырлық үрдісі өз 

жалғасын тауып ұрпақтан ұрпаққа тарады. Қазақ жерінің бір сүйемі де осы 

батырларының арқасында жаудың қолында кетпеді [1] . 

Ел аузында жүрген, жыраулардың жыр-дастаны арқылы бүгінгі күнге 

дейін жеткен “Алпамыс”, “Қобыланды”, “Қамбар батыр”, “Ер Қосай”, “Ер 

Көкше”, “Ер Сайын”, “Ер Тарғын”, “Күлтегін”, “Қырымның қырық батырынан” 

бастап өткен ғасырда өмір сүрген жыр алыбы Жамбылдың “Сұраншы батыр”, 

“Өтеген батыр”, Қ.Бекхожиннің “Науан батыр” дастандары батырлар жайында 

айтылған. Жазылған көркем мұраларды дүниеге келтірген, арқауы үзілмеген 

тұтас шығармашылық кезеңдердің барлығы халықтың нанымындағы батырдың 

тұлғасын бейнелейді. Болашақ шаңырақ иесін қазақта «өскенде кім боласың?» 

деген сұрағына «Батыр болам!» деп нық сеніммен жауап беруі заңдылыққа 

айналып қана қоймай.шыр етіп өмірдің есігін ашқан күннен бастап, 
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Қолымыздан іс алып, Мойыныңа күш алып, Бізді бағар ма екенсің? Айыр 

қалпақ киісіп, Ақырып жауға тиісіп, Батыр болар ма екенсің? деп ер баланы да, 

қыз баланы да батыр болуға баулыған, тәрбиелеген. Талай жаугершілікті бастан 

кешіріп, ол шеті мен бұл шетіне құс қанаты талатын казіргі кең байтақ 

өлкемізді, құтты қоныс, ата мекенімізді ұлы жорықтарда батыр бабаларымыз 

білегінің күшімен, найзасының ұшымен қорғай жүріп бізге аманаттап 

қалдырды. Осы еңбегі үшін халық биікке көтерген, ардақтап, аттарын 

аңызғаайналдырған батырлардың ішінде, әсіресе, Абылай ханның бас 

қолбасшылары саналған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, 

Шапырашты Наурызбай бір төбе болса, тағы да осылардың қатарында бір 

шоғыр қазақ батырларының: Қарасай мен Ағынтай, Саңырық пен Тайлақ, 

Өтеген мен Сұраншы, Сеңкібай мен Шойбек, Малайсары мен Райымбек, Бөлек 

пен Сатай, Жәнібек пен Тілеуке, Қылышбек пен Естенбек, Есенқұл мен 

Сыпатай, бертін келе ұлт азаттығы үшін күрескен Исатай Махамбет, Сырым, 

Амангелді сынды ақберендердің есімдері айрықша жарқырап көрінеді. 

Сондықтан осы аттары аталған айтулы батырлардың ел тағдырындағы тарихи 

орны мен олар жасаған ерлік жорықтарының мәні мен маңызы да бірнеше 

ғасырлар бойында ел жадынан бір сәтке де ұмыт қалған емес [2]. 

Жалпы осы аттары аталған батырлардың болсын немесе әр ғасырда өмір 

сүріп, әртүрлі тағдыр кешкен басқа да сандаған ұлттық деңгейдегі тұлғалардың 

қай-қайсысын алсаңыз да олардың тұлғасы жайлы тарихты біздің заманымызға 

халық арасынан шыққан адамдар аңыз-әңгіме қылып жеткізді. Тәуелсіздіктің 

бағасын таразылағанда қазақ батырлары жасаған ерліктің, тарихи ерліктің 

құнын терең қадірлеуіміз қажет. Қазақ батырларының білектің күшімен, 

найзаның ұшымен қорғап қалған қасиетті, кең байтақ қазақ жері – бізге, бүгінгі 

ұрпаққа мұра болып қалған басты игілік деп білуге міндеттіміз. Осы, қазақ 

батырларының қаны тамған киелі жеріміздің қойнауындағы бар байлығымыз – 

тағы да осы батырларымыздың бізге аманат тапсырған қазынасы. Осыны біз 

бүгін көздің қарашығындай қадіріне жетіп, сақтай білуіміз парыз. Қазақ 

батырлары және олардың ел тағдырындағы тарихи орны дегенде, біз 

біріншіден, олардың тереңнен тамыр тартқан туған жер, Отан туралы идеясын 

бірінші қатарға қоюымыз қажет. Батырлар туралы бірде-бір халық мұрасы бұл 

идеяны айналып өтпеген. Туған жерді қорғау, сақтау, келер ұрпаққа аманаттау, 

ел бірлігі, ел ынтымағы идеясы-бізге жеткен барлық тарихи мұралардың алтын 

арқауы. 

Қоғамдық дамудың ерекшелігіне қарай тарихтың әр кезеңінде батырдың 

тұлғасы түрлі игі қасиеттермен сипатталып келген. Алғыр ерлер елдің ішкі-

сыртқы жауларына қарсы тұрып, Отанының тыныштығын, тұтастығын, 

мүддесін сақтауға ерлігімен сүйеу болды. «Ері барда, елі қор болмас» деп, 

ежелден батырлық пен батылдықты дәріптеген бабаларымыз мақал-

мәтелдерінде, эпостық жырлар мен аңыз, жырларында бұл қасиеттердің 

маңызын дәріптеп өткен. Өжет мінез бен батылдықтың, қайсарлық пен 

табандылықтың арқасында ата-бабаларымыз еліміздің туын жықпай, ұлан-

ғайыр өлкені келер ұрпаққа мұра етіп қалдырды. 
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Батыр адамның бейнесі көне дәуірлерден бүгінге дейін әділеттілікті 

орнату, ар-намысты қорғау, халықтың бірлігі мен бостандығына қол жеткізу 

үшін күрескен ерліктерімен қалыптасқан. Ержүрек батырлар халық рухани 

қажығанда күш беретін жарқын бейне болған, бола береді. Себебі олардың 

жасаған ерліктері адам баласының күш-қуатына, асқақтығы мен 

адамгершілігіне деген сенімді ұялатып, ұлт санасында өшпес із қалдырады. Ал 

батырлардың ерлігін қастерлеп, оларды жас буынға насихаттау – қазіргі 

қоғамның рухани қайта жандануына серпіліс беруде аса маңызды. 

Қазіргі таңда шынайы батырдың бейнесін тек әдеби-тарихи кітаптар мен 

шығармалардағы қаһарман тұлғалардан ғана емес, өзіміздің арамызда адал 

қызмет етіп жүрген жандардың бойынан да көруге болады. Олар – бізбен қатар 

жүріп, бүкіл саналы ғұмырын қоғамның тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтауға 

арнаған азаматтар. Бұл батырлар елін, жерін, халқын қорғау жолында өзін 

құрбан етіп, замандастары мен келешек ұрпақтың алдында асқан қайрат пен 

жанқиярлықтың үлгісіне айналды. Олар бейкүнә тұрғындардың өміріне 

қастандық жасауды көздеген, рақымшылық пен аяушылықты білмейтін 

жауларымен бетпе-бет жолыққанда өжеттік танытты. Осындай ерліктер отанды 

қорғауға ант қабылдаған қаруластарын рухтандырып, күш-қайрат қосып, 

оларды ұлы    мақсаттарға жігерлендіруде [3] . 

Мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп, елдің шырқын бұзатын 

халықаралық терроризм – ХХІ ғасыр індеті. Жаһандану кезеңіндегі заманауи 

қарулар мен технологияларды пайдаланған террористік ұйымдар әлемнің әр 

түрлі аймақтарының, соның ішінде Қазақстанның да тыныштығын бұзып, 

тұрақтылығына қауіп төндіруде. Оған кешегі Алматы, Ақтөбе, Атырау және 

Тараз аймақтарында орын алған лаңкестік әрекеттер, сондай-ақ құқық қорғау 

органдарының алдын алу шараларымен жолы кесілген көптеген қылмыстық 

оқиғалар айғақ. Терроризм жеке тұлғаның өміріне ғана емес, қоғам мен 

мемлекетке де қауіп төндіретін кең көлемді құбылыс екенін террористік 

топтардың тарапынан жасалған әрекеттер көрсетуде. 

Халықаралық терроризм қаупінің соққыларына ең алдымен құқық қорғау 

органдарының сабаздары ұшырайтыны белгілі. Елді ішкі және сыртқы 

жаулардан қорғап, қоғамдық тәртіпті сақтауға ант берген бұл қырандар, 

күнделікті өмірде талай рет терроризм мен басқа да қылмысты оқиғаларға тап 

болатын қазіргі заманның қас батырлары. Олардың арасында халықтың 

тыныштығын бұзған ел дұшпандарына қарсы күресте ерекше батылдық пен 

өжеттілікті танытып, жарақат алған, сондай-ақ ерлікпен қаза болған батырлар 

аз емес. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері құқық қорғау органдарының 700-ге 

жуық қызметшілері қызметтік міндеттерін орындау кезінде көз жұмды. Бұл 

көрсеткіш тәртіп сақшыларының мемлекет қауіпсіздігін сақтаудағы ерен 

еңбектері мен ерліктерінің куәсі болып, олардың жұмыстары қаншалықты 

жауапты екенін аңғартады. 

Терроризмге қарсы қарулы қақтығыстарда ерлік танытқан бүгінгі 

батырлардың қатарында Ақтөбедегі қанды қырғын кезінде террористтермен 

бетпе-бет келіп, қарусыздығы мен санының аздығына қарамастан, тойтарыс 

берген азаматтарымызды атауға болады. Олардың ішінде мерзімді қызметтегі 
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әскери қызметшілер Д.  Сапар мен А. Шайсұлтанның ерліктері ел есінде мәңгі 

қалады. Бұл батырлар қарулы топтың көрсеткен азаптауына мойымай, 

өмірлеріне қауіп төнсе де, халқының өмірін өздерінен артық көрді. 

Террористерге әскери құпияны ашпады. Өкінішке орай, ұлтымыздың ұландары 

Д. Сапар ерлікпен қаза тауып, А. Шайсұлтан ауыр жарақат алды. 

Сонымен қатар, террористік топтардың әскери бөлімшеге шабуылдары 

кезінде әскери қызметшілер Н.  Балажанов, Д. Чернышев және С.  Сүндетов 

өздерінің аз екендеріне қарамастан, саны жағынан көп басқыншыларға қарсы 

күресті ерлікпен жалғастыра түсті. Бұл қанды- қырғын барысында С. Сүндетов 

жарақат алып, террористердің қолына түсті. Алайда, өр мінезді батыл сарбаз 

дұшпандардың қорқытулары мен азаптауларына бой бермей, әскери құпияны 

ашпады. Нәтижесінде, аса ауыр жарақат алған С.  Сүндетов таңданарлық 

жағдайда өлімнен аман қалды. 

Осы ұрыста Н. Балажанов жарақаттанған еді. Оған көмекке асыққан 16 

әскери сарбаз шабуылға тойтарыс беріп, ерекше ерлік пен жаужүректік 

танытты. Олардың арасында да жарақаттарына қарамай, осы шайқаста 

табандылық көрсеткен сарбаздар болды. Бұл сарбаздар – қазіргі күннің 

батырлары, заманымыздың отансүйгіш қаһармандары. Ел олардың ерліктерін 

әрдайым есінде ұстайды [4]. 

Елдің ішкі және сыртқы жауларымен күрес жүргізуде жанқиярлық пен 

батылдық танытып, Отан үшін жан қиған азаматтар бүгінде қазақ жастары үшін 

үлгі тұтар батырларға айналды. 2011 жылдың 12 қарашасында Тараз қаласында 

терроризмге қарсы айқаста көрсеткен ерлігі үшін елімізде «Халық қаһарманы» 

атағы Ғазиз Байтасовқа берілген. Ерлік жасап қайтыс болған батырларымызды 

естен шығармай, олардың ерлігін ұрпаққа үлгі ету – өліге құрмет, тіріге парыз. 

Негізінен, елімізде «Халық қаһарманы» атағына лайық болған адамдар аз 

емес. Солардың ішінен мысал ретінде Қарағанды облысының ІІД жеке 

батальонның жол полициясының инспекторлары Қайрат Жұмабеков пен 

старшина Дмитрий Пугачты атап өтуге болады. 2008 жылдың 20 мамырында 

олардың басқаруындағы жол полициясының арнайы көлігі 130 баланы 

тасымалдап, Астанадан Қарағандыға қайтып келе жатқан еді. Қарсы бағытта 

ауыр жүк көлігінің жол ережесін бұзу салдарынан туындаған жол апаты кезінде 

Қ. Жұмабеков пен Д.  Пугач өз көлігін соққының астына қойып, 130 баланы 

апаттан аман алып қалды. Апат нәтижесінде алған дене жарақатынан Қайрат 

Жұмабеков сол жерде қаза болды. Ал старшина Д. Пугач ауыр дене 

жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. 

Мұндай ерлік 2014 жылы «Қызылорда-Павлодар» тас жолында да орын 

алды. Екібастұз қаласының полициясының екі қызметкері Нұрлан Закенов пен 

Арғын Қуанов балаларды тасымалдаған автобусқа қарсы келе жатқан көліктің 

соққысын өздеріне қабылдап, ерекше батырлықтың үлгісін танытты. 

Батырлардың мұндай ерлігін бабаларымыз «Өжет өлімнен де қаймықпайды» 

деп сипаттаған екен [5] . 

Азаматтарымызды от-су апатынан, зорлық-зомбылықтар мен қайғылы 

оқиғалардан қорғау жолында өз өмірлерін қиятын ерлер – халқының нағыз 

қорғандары. Жас ұрпақты еліміздің шынайы патриоты, ұлтжанды және 
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отансүйгіш азаматы етіп тәрбиелеу үшін, ұлттық мәдениет пен дәстүрлі рухани 

құндылықтарды сақтай отырып, батыр бабаларымыз бен ержүрек 

қандастарымызды үлгі етіп, өшпес ерлікті дәріптеп отыру керек. «Ел үмітін ер 

ақтар, ер атағын ел сақтар» деген ата-бабалардың қанатты сөздері 

дұшпандардың зұлымдықтарына мойымаған батырларына арналғандай. 
 

Әдебиеттер 

 

1. Ана тілі.  Алматы ұлт газетi. 1920 жылдан бастап  

2. Алматы-ақшамы // қоғамдық-саяси газеті. 19.05.2018 жылғы басылым. 

3. «Айбын» журналы 

4. ҚР ДІАҚМ «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау 

орталығы» РММ ult.kz@gmail.com 

5. ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ – ҒАСЫР ІНДЕТІ Baq.kz 

сайтында жарияланған авторлық материал. 

 

 

 

С.В. Елеханова, кандидат исторических наук, доцент 

Карагандинский государственный университет им. Букетова 

 

ЖЕНЩИНЫ-МЕДИКИ ИЗ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье исследован феномен участия женщин-медиков из Западного 

Казахстана на фронтах Великой Отечественной войны в рамках истории 

повседневности. В советский период женская проблематика не была объектом 

специального изучения и разрабатывалась в рамках официальной концепции 

исследования войны. Такой подход не способствовал в полной мере 

исследовать подвиг казахстанских женщин на полях сражений, практики их 

выживания в экстремальных условиях. Изучение ратных дел женщин - медиков 

– фронтовиков формирует у молодежи чувство гордости за ветеранов войны, 

является одной из форм патриотического воспитания. Так, Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев указал на то, что увековечивание памяти 

участникам войны является важным фактором патриотического воспитания 

молодежи» [1]. 

В годы Великой Отечественной войны свой вклад в дело Победы 

советского народа над фашистской Германией внесли женщины-медики фронта 

и тыла из Западного Казахстана. Во всех населённых пунктах Западного 

Казахстана проходили митинги трудящихся, которые говорили о готовности 

защищать Отчизну и сделать всё для разгрома фашизма. Вспоминает ветеран 

труда Городничева Таисия Александровна: «Хорошо помню день объявления 

войны. Около военкомата стояли сотни добровольцев. Мы провожали близких 

людей, думали, что ненадолго. Время шло… мы, девчонки, ходили в госпиталь 

и помогали ухаживать за ранеными. Мы мыли полы, гладили бельё, читали 
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раненым газеты, журналы, готовили концерт. Нас всегда ждали в госпитале, и 

мы старались облегчить страдания бойцов [2]. 

Многие тысячи женщин и девушек решили досрочно овладеть 

специальностью медсестер и санитарок. По их просьбе в первые два месяца 

войны в республике было открыто 206 курсов медсестер, создано 248 

сандружин. Около 200 тыс. женщин и девушек занимались в кружках ГСО [3,  

с. 120]. В связи с тяжелой обстановкой на фронтах Великой Отечественной 

войны обучение происходило в ускоренном режиме. Так, участница Великой 

Отечественной войны Семакина Екатерина Семёновна вспоминает: «До войны 

я работала в прокуратуре машинисткой. У нас был обязательный кружок 

санитарок. Когда началась война, мы все хотели защищать Родину» [4]. 

По линии Красного Креста получили специальность и пришли на службу 

в военно - медицинские учреждения Красной Армии 300 тыс. медицинских 

сестер, 300 тыс. санитарок, свыше 500 тыс. сандружинниц ПВО [5, с. 269]. 

Десятки и сотни женщин приходили в комитеты Красного Креста с просьбой 

срочно подготовить из них медсестер и послать на фронт. Так, в 1942 г. из 

Западно-Казахстанской области на фронт выбыло 107 медсестер. 

В Казахстане женщины, подавшие заявления с просьбой об отправке на 

фронт, составляли 40 % от общего числа добровольцев. На призывные пункты 

приходило множество добровольцев и среди них 9 студенток школы 

медицинских сестёр г. Актюбинска направили заявления в Актюбинский обком 

партии Казахстана, ходатайствовали о зачислении их добровольцами в ряды 

Красной Армии. В их числе были Толстова А.М., Лобода А.Е.,         

Протопопова Е.А., Астапкова А.Ю., Бичева А.Р., Мастепанова В.И., Вишнякова 

А.И., Леонова К.К., Некипелова О.И. Все девушки были членами ВЛКСМ [6].  

В своём заявлении от 23 июня 1941 г. Пихурова Варвара, 1921 года 

рождения, писала: «Прошу Вашего распоряжения принять меня в ряды Красной 

Армии, так как я изъявила желание защищать свою родную страну Советов. Я 

хочу добровольно пойти на фронт, помогать нашим молодым бойцам. Я 

училась на курсах санитарных дружин в 1940 г. и смогу выполнить свой долг 

во время боевой обстановки. Прошу не отказать моей просьбе. Я готова всегда 

за родину отдать свою жизнь, если понадобится» [6]. 

В отличие от мужчин, женщин привлекали в ряды Красной Армии строго 

в соответствии с критериями отбора: учитывались их физиологические 

возможности и семейное положение. Женщины из Западного Казахстана 

служили во всех родах войск Советских Вооружённых Сил, но в основном их 

привлекали в медицинские части и подразделения. С территории Казахстана в 

1941-1945 гг. было мобилизовано 1109 девушек и молодых женщин из числа 

врачей и медсестёр [5, c. 72]. 

Медицинские кадры – врачи, медсёстры и санитарки нужны были для 

функционирования медико-санитарных батальонов, полевых подвижных 

госпиталей, эвакогоспиталей и санитарных эшелонов, прифронтовых 

госпиталей и боевых соединений. По официальным данным, из Казахстана на 

фронт отправились 5183 женщины. Среди фронтовых врачей 41 процент были 

женщинами, среди фельдшеров – 43 процента, женщинами были 100 процентов 
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медсестер. Отмечая важность работы медицинских работников 23 августа 1941 

г. вышел Приказ Народного Комиссара Обороны: «О порядке представления к 

правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую 

боевую работу». Так, за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или 

ручными пулеметами медицинских сестёр, санитаров представляли к 

награждению медалью «За отвагу» или «За боевые заслуги». За вынос 25 

раненых с их оружием – орденом «Красная Звезда», за вынос 40 раненых – 

орденом «Красное Знамя», за вынос 80 раненых – орденом «Ленина» [7, с. 217]. 

Тем самым руководство страны приравнивало спасение жизни раненого воина 

к боевому подвигу. Описать подвиг всех женщин-медиков из Западного 

Казахстана в годы Великой Отечественной войны сложно, невозможно 

перечислить всех поименно. 

Первая женщина, о которой хотелось бы рассказать, – Макаренко 

Александра Герасимовна (1922 г.р.). В 1939-1941 гг. работала в военном 

госпитале санитаркой, медсестрой, а с 1941 г. по 1945 г. – в военном 

санитарном поезде, предназначенном для эвакуации и оказания медицинской 

помощи пострадавшим в ходе военных действий. Александра Герасимовна 

организовывала погрузку раненых, перевязывала солдат, оказывала посильную 

медицинскую помощь. За участие в военных действиях Макаренко А.Г. была 

награждена орденом Великой Отечественной войны, юбилейными медалями к 

Победе в Великой Отечественной войне, медалью «70 лет Вооруженных Сил 

СССР» [8].  

Кремер Анна Ефимовна в августе 1941 г. с семьей была эвакуирована в 

город Актюбинск Казахской ССР. Там окончила ускоренные курсы 

медицинских сестёр, потом работала в госпитале № 1923. Воевала на 

Калининском, Белорусском и Прибалтийском фронтах. Госпиталь передвигался 

вслед за боевыми частями Советской армии. Анна Ефимовна окончила войну в 

октябре 1945 г. в Латвии. Была награждена: Орденом «Отечественной войны» 

2-й степени, медалью «За победу над Германией» [9]. 

Довгаль (в замужестве Исламова) Мария Кирилловна перед войной 

окончила медицинское училище и два года проработала по специальности. 

Через 10 дней после начала войны была призвана в армию. В 20 лет Мария 

Кирилловна попала в 213-й стрелковый полк. Эшелон направили на передовую 

фронта, но в дороге эшелон попал под обстрел и был разгромлен. Отступая, с 

частью дошли до Волокаламска, потом и до Москвы. В марте госпиталь 

перевели на Смоленщину под Вязьму. Силами личного состава медиков был 

построен подземный госпиталь с водопроводом и электроосвещением. В 

землянках разместились 9 хирургических отделений и 3 сортировочных. 

Госпиталь прошел славный путь от Москвы до Кинисберга. Мария Кирилловна 

награждена медалями: за «Боевые заслуги», За оборону Москвы», «За взятие 

Кининсберга» [10]. 

Богатырь София Иосифовна рассказала, что ушла добровольно на фронт в 

18 лет. Она прошла курсы медицинской службы. Фронтовыми дорогами София 

Иосифовна прошла Курск, Симферополь, Западную Украину, дошла до 

Польши, Чехословакии. Бесконечная череда военных госпиталей, землянок, 
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тысячи раненных солдат, нехватка лекарств, голод и холод... В период 

Сталинградской битвы был большой поток раненых, обмороженных рядовых и 

офицеров под непрекращающимся обстрелом врага. Любым путем надо было 

спасать людей, и днем, и ночью. В сорокаградусные морозы ждали темноты, 

чтобы под ее покровом разыскивать и выносить раненых. Сталинградский 

фронт – это ужас, который не передать словами, но и из памяти не убрать. 

София Иосифовна рассказала, что в Польше в городе Бреслоу госпиталь был 

расположен в бомбоубежище, которое тянулось на целый квартал. Раненых 

было так много, что военные врачи доверяли медсестрам проводить сложные 

операции. Когда разносили завтрак, очередь до последних раненых доходила 

глубокой ночью. Медсестрам приходилось особенно тяжело. Свой паёк они 

растягивали на несколько дней и делили его с ранеными [11]. 

Елена Викторовна Сухоратова окончила Ленинградский фельдшерский 

техникум и 27 июля 1941 г. отправилась на фронт. В 1941-1942 гг. в боях под 

Москвой четыре раза попадала в окружение. Со своим батальоном Елена 

Сухоратова прошла Белоруссию, Украину, Прибалтику, Восточную Пруссию, 

дошла до Берлина. Домой вернулась в 1946 г. после войны с Японией. 

Сухоратова Е.В. была награждена Орденом Великой Отечественной войны, 

медалями: «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Японией», «За долголетний добросовестный труд», «Ветеран труда», «За 

доблестный труд», «За боевые заслуги», значком «Отличник здравоохранения», 

высшей наградой Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР, почетным знаком «Готов к гражданской обороне» [12]. 

Таким образом, женщины-медики представляли большинство среди 

участниц Великой Отечественной войны. Женщины - медики из Западного 

Казахстана служили во всех родах войск, самоотверженно выполняли свой долг 

на полях Великой Отечественной войны, показали себя отважными 

патриотками своей страны. 
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Вы на своих плечах снесли войну, 

И вас благодарить мы не устанем – 

За чистую, святую седину 

Что блещет на висках у ветеранов; 

За мир вокруг, за счастье наяву, 

За опыт и за мудрые советы, 

За эту жизнь, в которой мы живем  – 

Спасибо вам! Спасибо! С Днем Победы!  

 

ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Каждый человек - своего рода открыватель, он идет к старым, как мир, 

истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни у нас есть своя 

малая Родина, со своим особым обликом, со своей красотой. Предстает она 

человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. 

Родина каждого человека начинается с города или села, с улицы и 

 дома, в котором он живёт. Народная мудрость гласит: «Дерево питают 

корни, а человека Родина». Знание истории и культуры своей малой Родины 

помогает нам чувствовать живительную силу традиций, истории родных 

мест. «Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее и 

будущее. Но, благодаря памяти, прошедшее входит в настоящее, а будущее 

как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память - 

преодоление времени, преодоление смерти» [1]. Эти слова академика         

Д.С. Лихачева как нельзя лучше определяют и причину написания данной 

статьи, и ее актуальность.  

Интерес к прошлому своего края неслучаен. Улицы, как составная 

часть историко-культурного наследия общества, отражают духовно-

нравственные ценности, историческую память поколений [2]. В качестве 

http://moypolk.ru/node/296997/detailinfo
http://moypolk.ru/node/296997/detailinfo
http://moypolk.ru/node/296997/detailinfo
http://moypolk.ru/node/296997/detailinfo
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исследования нами был выбран наш земляк, герой Советского Союза        

М.Е. Янко, в честь кого была названа одна из улиц нашего города. 

Янко Михаил Егорович - командир звена 37-го штурмового 

авиационного полка, входящего в 12-ю штурмовую авиационную дивизию 

ВВС Тихоокеанского флота, младший лейтенант. 

Родился 18 августа 1918 года в селе Всеволодка ныне Володарского 

района Кокшетауской области. Занимался многими видами спорта, имел 

значок «Ворошиловский стрелок». Хорошо ходил на лыжах. О таких говорят: 

«ладно скроен, крепко сшит». Его отличали среди сверстников скромность и 

выдержка.  

В 1940 году был призван в Красную Армию. В 1944 году окончил 

военно-морское авиационное училище и получил распределение на 

Тихоокеанский флот. Службу проходил в 37-м штурмовом авиационном 

полку на должностях: летчик, старший летчик. В мае 1945 года младший 

лейтенант Янко был назначен командиром звена. С августа 1945 года 

принимал активное участие в боевых действиях против японских военно-

воздушных сил.  

9 августа, в первом боевом вылете, в составе шестерки штурмовиков 

Ил-2 младший лейтенант Янко нанес сокрушительный удар по огневым 

средствам ПВО врага в порту Юкки (Унги, Северная Корея). Во время боя 

были уничтожены три зенитные установки. В повторном вылете от 

штурмового удара летчика загорелся сторожевой корабль .  

10 августа младший лейтенант Янко совершил свой третий боевой 

вылет, ставший последним. Штурмовики наносили удар по порту Расин 

(Нанчжин, Северная Корея). Михаил Егорович шел ведущим последней пары 

самолетов. Первое звено самолетов, с ходу прицельно сбросив бомбы, 

сделало залп ракетными снарядами и, обстреляв из пушек и пулеметов, на 

бреющем полете ушла в сторону моря. Второе звено самолетов, образовав 

боевой порядок “Круг”, методично выполняла заход за заходом на движущий 

вражеский транспорт. Летчик Янко, на первом заходе прицельно сбросив 

бомбы, вызвал пожар на вражеском транспорте, стоявшем на рейде. При 

выходе из атаки в мотор штурмовика попал снаряд, выпущенный вражеской 

зениткой. Отважный летчик со своим воздушным стрелком Иваном 

Бабкиным направляет горящий самолет в центр портовых сооружений, на 

огромное здание, помеченное на карте как военный объект в порту. Это бы 

последний «огненный таран» во второй мировой войне.  

14 августа морские пехотинцы, занявшие порт, нашли останки экипажа 

и похоронили их на возвышенности у Русинской бухты. Над могилой был 

установлен покореженный трехлопастной воздушный винт с самолета Янко.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

японскими империалистами, доблесть и отвагу младшему лейтенанту Янко 

Михаилу Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Его память чтят земляки. Именем Михаила Янко названы школа, в 

которой он учился, и улицы в селе Саумалколь и г.  Кокшетау. В 
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Саумалкольской средней школе № 1 в результате большой поисковой работы  

был собран богатый материал, на основе которого сформировался музей. 

Школьники поддерживают связь с г.  Владивостоком, где в военном музее 

хранятся документы Янко, в частности, его залитый кровью комсомольский 

билет. Сотрудники музея прислали копии этих документов. Летчик-

однополчанин Халилецкий написал балладу, посвященную М.Е. Янко. Позже 

школу, где учился прославленный летчик, посетил приезжий из Ленинграда 

майор Тарасенко, который принял активное участие в торжественном 

захоронении останков М. Янко и И. Бабкина. 

В современное время в школе на видном месте висит портрет Героя. В 

день его рождения здесь проводят «Вахту памяти», проходят спортивные 

мероприятия и сельские игры на Кубок Янко. интересные  встречи с 

родственниками летчика. Многие учащиеся посвящают  герою стихи и 

сочинения. В честь празднования Дня Победы школьниками был изготовлен 

эскиз обелиска. На нем бронзовой краской первой была написана фамилия 

Героя Советского Союза М.Е. Янко. Чуть ниже  — фамилии всех сельчан, 

погибших в Великую Отечественную войну. С обратной стороны обелиска 

написаны слова из «Песни о Соколе» М. Горького: «Пускай ты умер!.. Но в 

песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, 

призывом гордым к свободе, к свету!». 

Мы знаем, как много сделано предшествующими поколениями для 

нашего сегодняшнего дня. С позиции современности мы оцениваем их 

подвиги и труд и берем на вооружение все, что не утратило значения в наши 

дни. Красота, величие, богатое историческое наследие нашей земли трогает и 

вдохновляет умы и сердца людей. К сожалению, в последнее время 

уничтожаются старые названия улиц города, являющиеся памятниками в 

миниатюре, связанные часто с достойными людьми из прошлого.  
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Д.Н. Ілияс, филология ғылымдарының магистрі 

Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

 

ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ СЫПАТАЙ БАТЫР БЕЙНЕСІ 

 

Елі мен жерінің бостандығы үшін ұлт-азаттық қозғалысына белсене 

қатынасқан, шейіт болса да, аңыз бен әдеби кейіпкерге, көзі тірісінде ұранға 

айналған ұлт қайраткерлерінің бірі – әрі батыр, әрі би Сыпатай Әлібекұлы. Өз 

туған жерінде мерейтойлары өтіп, басына кесене орнатылып, ескерткіштер 

қойылғанымен, арнайы ғылыми зерттеулер әлі де толық жүргізілмей келеді. 

Батырдың көрсеткен ерлік істері, шешендігі мен көсемдігі ел есінен кетпейді. 

Тек кейінгі жылдары батырдың өмірі мен шығармашылық қызметі Ш. Мұртаза, 

Ә. Жылқышиев, М. Қалдыбаев, Б. Әбілдаұлы, Ж. Дәдебаев, С. Дәуітов,                  

К. Аманкелдиев, М. Қойгелдиев, Б. Әлімханов, О. Қабылов, Р. Жаржанов тағы 

басқа журналистер, жазушылар еңбектерінде бейнеленді, назар аударыла 

бастады. Барайын енді аяңдап Сыпатайға, Айтпай оны кетпеймін тегі жайға. 

Ұлы жүздің тірегі батырмын ғой, Бір болмаған ығай мен сығайыңа, Қайыры 

қарашыға сондай жақсы, Қандырар сусындатып қант пен шайға. Байлық, бақыт 

тек оның ерлігінде, Ерлікпен ел намысын берді кімге? Өңкей сасық байларың 

сен мақтаған, қолдарынан түк келмей жүр өмірде. Кімің бар Сыпатайдай 

тіректері, Арғымақ мінгізеді ат керекке. Түгендеп бір жұмада бола алмайды, 

көсілтіп қамшы басып көксерекке. Ерлігі мен жомарттығы жаннан асқан, 

пайдасы тиіп жатыр күнде көпке. Кім мақтамас қайырымды ер Сыпатайды, 

Дәулетімен ораған Алатауды, қанша халық аралап жүрсем-дағы. Жалғанда 

көргенім жоқ ондай жанды – деп, Жамбыл Жабайұлы әспеттей жырлаған 

Сыпатайдың күрескерлік қызметіне әдебиет тарихының қазіргі өлшемімен баға 

берер уақыт жетті деп ойлаймыз. Әлібекұлы Сыпатай (1782-1867) – Қоқан 

басқыншыларына қарсы күресте аты шыққан батыр, ерлігі мен шешендігі, 

әділдігі мен ақылдығы ел жадында сақталып қалған үлкен бедел иесі. Шыққан 

тегі – Дулат тайпасының Ботпай руынан. Әкесі Әлібек  момын, етік тігіп, өрім 

өрумен аймағына аты танылған адам екен. Бірақ балалары – Андас та, Сыпатай 

да намысқой, өр кеуделі жігіт болып өседі. Көне көз қарттардан естігені 

бойынша Сыпатай батыр кескінін Кенен Әзірбаев: «зор денелі, құлағы 

сүйемдей, омырау жүні бір түп қамыстай, құлағында тұрған қырауды 

қамшысымен қағып түсіреді екен. Сөзге де шешен, тапқыр болыпты» - деп 

суреттейді. XIX ғасырдың басында Сырдың төменгі ағысынан Ақмешітке 

дейін, шығысында Жетісуға, оңтүстігі мен солтүстік шығысындағы қырғыз 

жерлерін қоқандықтар басып алады. Басқыншылардың елге көрсеткен зорлық-

зомбылығын көріп өскен Сыпатай Қоқан хандығынан елін азат етуді өз өмірінің 

басты мұраты етеді [1, 34 б.]. 

Атқа мініп, қол жинап, салық жинап жүрген Қоқан ханының 

жасауылдарын айдап шығады. Міне, осы кезде оның ұйымдастырушылық 

қабілеті жарқырай көрініп, ерлік істерімен ел құрметіне бөленеді. Арқадан 

ығысқан Кенесары хан оңтүстікке келіп, Қоқан бекіністеріне шабуыл жасаған 
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соң ел азаматтарын бастап,Сыпатай батыр Кенесары ханға қосылып,оның 

сенімді батырларының біріне айналады. 

1960 жылдары Черняев бастаған орыс әскерінің Қоқан хандығына қарсы 

жорығына Сыпатайдың балалары қатысады. Сыпатай батыр қайтыс болған соң, 

оның асы 1870 жылы Меркіге таяу жерде Сарыкемерде берілді. 1992 жылы 

Сыпатай  батырдың  210 жылдығы аталып өтілді. Мазары жаңартылып, қайта 

салынды. 2002 жылы Сыпатай батырға Меркі ауданының іргесінен үлкен 

ескерткіш тұрғызылды [2, 3]. 

Қазақ халқының батыры Сыпатай Әлібекұлы туралы көптеген 

шығармалар да жазылды. Поэзиялық туындылар батырдың туған еліне деген 

сүйіспеншілігінің қандай дәрежеде екенін айғақтайды. 

Сыпатай батырдың Қоқанның ханы Құдиярға айтқаны қазақ әдебиетінде 

Сыпатай батырдың өжет те әділ, рухы асқақ екенін дәлелдеп тұр. 

Әй, Құдияр, 

Саудегер болсаң сатарсың, 

Қасап болсаң соярсың, 

Райымнан қайтпаймын. 

Қалыңдық басы бір тіллә, 

Беремін деп айтпаймын. 

Өмірі алтын көрмеген, 

Малдан басқа білмеген, 

Кедей қайдан табады?  [3, 7 б.] 

Бұл Сыпатайдың Құдияр ханға айтқаны. Батырда айбыну, қорқу жоқ. 

Қайта салық төлеуге мұршасы келмеген қазақ кедейлеріне араша болады. 

Мұнан біз Сыпатай батырдың халықшыл қасиетін анық байқаймыз. 

Сыпатай батыр Құдияр ханға онан әрі былай дейді: 

- Әділетті хан болсаң, 

 Қиянатты қоярсың, 

 Өз шығарған шақаңды 

 Аларсың да тоярсың, 

 Қиын болды кедейдің 

 Енді қатын алмағы. 

 Жиырмасында бір кедей 

 Малын бақса бір байдың, 

 Жылына алса бір қара, 

 Қырық сегіз жылда бір қыздың 

 Зорға табар қалыңын. 

 Жетпіске келіп ол сорлы 

 Үйленгенде не болды? 

 Батыр әділдік іздейді. Ойында адамгершілік сарыны сезіледі. Байлардың 

малын бағатын кедейлердің ауыр тұрмысы, үй болып шаңырақ көтерудегі 

кездесетін қиындығы, сол дәуірдің ауыр шындығы сипатталады. Сыпатай 

батыр сондай ауыр тұрмыстың елді ел қылатын азаматтардың басында 

тұрғанын ханға қаймықпай айтады. Ханнан адамгершілік қасиет іздеп адамға 

деген қамқорлық мәселелерін көтереді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1960
https://kk.wikipedia.org/wiki/1870
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/2002
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 Онан әрі былай дейді: 

  - Тұқымсыз өтер, Құдияр, 

 Онда кедей кәрібің. 

 Тоқтылы қой-бата аяқ, 

 Қалыңы-сегіз,үш саяқ. 

 Сонда әйел алуға 

 Әлі келер жарлының. 

 Тіпті теңі табылса 

 Тегін бергін барлығын... 

  Батырдың ханға айтқанынан сол дәуірдегі халықтың ауыр тұрмысы көз 

алдыңнан өтіп жатады. Сыпатайдың сөзінен имандылық пен адамгершілік 

идеялары сезіледі. 

 Жамбыл Сыпатай батыр туралы  былайша жырлайды: 

 Барайын енді аяңдап Сыпатайға, 

 Айтпай оны кетпеймін тегі жайға. 

 Ұлы жүздің тірегі –батырым ғой, 

 Бір болмаған ығай мен сығайыңа. 

 Қайырымы қарашыға сондай жақсы, 

 Қандырар сусындатып қант пен шайға. 

 Байлық, бақыт тек оның ерлігінде, 

 Ерлікпен ел намысын берді кімге? 

Жамбыл да Сыпатай батырдың халықшылдығын жырлайлы,”Қайыры 

қарашыға сондай жақсы...” деп оның қара халыққа іш тартатынын тілге тиек 

етеді.”Байлық, бақыт  тек оның ерлігінде...” деп жырлауына қарағанда Сыпатай  

батырдың байлық, дәулеті онша көп болмаған сыңайлы. 

 Кімің бар Сыпатайдай төңіректе, 

 Арғымақ мінгізеді ат керекке. 

 Түгендеп бір жұмада бола алмайды, 

 Көсілтіп қамшы басып көксерекке. 

 Ерлігі мен жомарттығы жаннан асқан, 

 Пайдасы тиіп жатыр күнде көпке. 

 Кім мақтамас қайырымды ер Сыпатайды, 

 Дәулетімен ораған Алатауды. 

 Қанша халық аралап жүрсем-дағы, 

 Жалғанда көргенім жоқ ондай жанды... 

 Ақын Сыпатай батырдың жомарттығын адамгершіліктің асқар шыңына 

балайды [4, 77 б.]. 

        Сыпатай батырдың ерлік істері белгілі ақын Шырын Мамасерікованың 

“Сыпатай” атты поэмасында жырланады. 

        Арғы бабасы Дулаттан шыққан Сыпатайдың халық қамқоршысы, халық 

панасы екенін жырға қоса отырып, даңқының Аспараға, бүкіл Ұлы жүзге әйгілі 

болғанын тебірене жырлайды. Ақын  “Өзенге айналдырды көп бұлақты...” деп 

батырдың асқан батырлығын әрі даналық қасиетін паш етеді. 

         Ақын Сыпатай батырдың қырғыздың батыры Бәйтікпен бірігіп Қоқан 

ханының озбырлық әрекетіне қарсы соғысқанын былайша жырлайды: 
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         Ұлы жүз датқалары басын қосып, 

         Билерін,ақсақалын,жасын қосып, 

         Қордайда болып өткен құрылтайда 

         Сыпатай сөз сөйлепті даусын созып: 

         «Ресейге қосылсақ кем болмаймыз, 

         Жең жыртылып,басқаға жем болмаймыз. 

         Қоқанның қорлығын құтылмасақ, 

         Орта жүз, Кіші жүзге тең болмаймыз...». 

         Қырғыздың жас қыраны Бәйтік батыр, 

         Ол да кіл аталы сөз айтып жатыр: 

         «Піспектен шабуылды мен бастаймын, 

         Сыпатай,Черняевтан көмек табысады, 

          Екеулеп Қоқандармен шабысады... 

Поэзия халықтың эстетикалық ләззат алатын асыл қазынасы десек, 

Сыпатай батырдың өрлік пен ерлікке толы бейнесінен өскелең ұрпақ рухани 

күш-қуат алатыны анық. 
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К.Ж. Искендерова 

Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация»  

лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 
 

«ХАН КЕНЕ ҚАЗАСЫ» ХАҚЫНДА 

 

                    (Т. Қажыбайдың «Хан Кене қазасы» шығармасы бойынша) 

Эмунд Берк: «Тарих деген өлгендер мен тірілердің және әлі дүниеге 

келмегендердің бірлігі», - деген екен. Қашанда болсын адамзат баласы өткені 

мен бүгінін, болашағын білуге ынтызарлықпен ұмтылады. Бұл-заңды құбылыс. 

Қазақ халқы да «Өлі разы болмай, тірі-байымайды» - дей келе, тірілердің 

несібесі, өлілердің ризығы, келер ұрпақтың игілігі үшін өткенді бағдарлап-

бажайлап, кесіп-пішіп жөн айтады. Ұлылары мен заңғарларын бірде асқақтатып 

төбесіне көтерсе, бірде өне бойларынан сау-тамтық қалдырмай жер ететін де 

кездері бар. 

Белгілі ақын, жазушы, драматург Төлеген Қажыбайдың «Хан Кене 

қазасы» атты тарихи трагедиялық драмасында үлкен пафоспен жырланған 
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Кенесары Қасымұлы-осындай екіұдайылықтың  құрбаны болған күрделі тұлға. 

Солақай көзқарас пен саясаттың жетегіне еріп, қас батырын қаралап, есімін ел 

есінен өшірмекші болғандар қаншама... Бірақ не нәрсеге болсын уақыт - әділ 

төреші. Егемендігіміздің көк Туы желбіреген шақта өткенді жаңғыртып, әділ 

бағалайтын кез келді. Төлеген Қажыбайдың қалам тартып, ой толғаған бұл 

туындысы - Ұлт батыры, қазақтың соңғы ханы Кенесарының рухына деген 

мінажат десем артық болмас. 

Автордың тарихи трагедиялық драмасы жыр жолдарынан тұрады. Яғни 

кейіпкерлердің өзара айтысқан диалогы бүкіл бір шығарманың ой желісін 

құраған. Бұл жыр жолдарынан сонау Бұқар, Шалкиіз, Махамбет сынды «сөз 

көсемдерінің» үні естілгендей болады. Төлеген Қажыбай сол дәуірдің сөз 

мақамын ғана аулап қоймай, 10 жылға созылған ауыр күрестің түйініндей 

болған Хан Кененің қазасын бүкіл  оқиғадан ойып алып, оқырман жүрегіне сол 

тартыстың мәні мен мақсатын жеткізбекші болған. Бұл автордан үлкен талғам 

мен дәлдікті талап етеді. Шығарма кейіпкерлерінің саны да саусақпен 

санарлықтай. Олар: Хан Кене-қазақтың соңғы күрескер ханы, Наурызбай-Кене 

ханның інісі, батыр, Ағыбай-батыр, Нысанбай-жырау, Кәрібоз-қырғыздың 

манабы, сарбаздар. Драмалық туындыдағы трагедияны аз ғана кейіпкерлердің 

диалогы арқылы ғана бейнелеп, сараң қимылға құру, әрі оны көрерменді 

жалықтырмайтындай шорт үзуі-авторды өзгелерден ерекшелейтін жаңа қыры 

болса керек. Жалпы бұл туынды драмалық шығармаға көлемі жағынан олқылау 

көрінгенімен, мазмұны мен идеясының көтеріп тұрған жүгі ауыр. Автор бірінші 

көріністе Ағыбай батыр мен Нысанбай жыраудың диалогы  арқылы сол 

кезеңнің ауыр жағдайын баяндайды. Жұртының алтын жағасы - Хан Кене  

тұтқынға түсіп,  ел иесіз қалған шақ. Еңсені басқан ауыр мұң Нысанбай 

жыраудың аузынан шер болып төгіледі: 

Қанына қазақ қақалды, 

Аспара,Талас сағасы. 

Шерменде болып шегіндік, 

Жауына келмей шамасы. 

Иесіз қалған елімнің, 

Кеміді сүйтіп бағасы. 

Орға апарып құлатты, 

Ағайынның аласы, 

Иттен бетер таласы. 

Иә, қарт жыраудың жан азабында шек жоқ. Қазақ даласын отарлап, өзіне 

бағындырып алмақ  болған патша өкіметіне, оның сүйенген хандарына қарсы 

қазақ халқы  ХYIII ғасырдың 80-жылдарынан бастап ХIХ ғасырдың 60-

жылдарына дейін қарулы көтеріліске түсті. Халық өзінің тәуелсіздігін,қолдан 

кеткен  жер-суын, ата  мекен қонысын сақтап қалу үшін ондаған жылдар бойы 

қолына найза, қарына садақ іліп, ат үстінен түспеді. Сарыарқа қанға боялып, 

теңіздей толғанып, өзінің шеңберінен асып, тулап, бүлініп жатты. Халық 

қозғалысының тұтасқан қалың бұлты құлазыған қазақ даласын тұмандай басып, 

қоршады да тұрды. Бірақ халық қимылы жеңіліс  тапты. Себебі күш тең емес 

еді. Оның үстіне азаттық күресіне түскен елдің ішкі бірлігі де болмады. Ел 
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билеген  хандар елдің бір бөлігін жырып алып, патша өкіметімен бірлесіп, 

халықты қанап отырды. Халық  қозғалысының ең көлемдісі әрі күштісі, өрлеп 

барып құлаған биік шыңы осы Кенесары-Наурызбай көтерілісі болатын.  Бірақ 

ру алалығы, сұлтандардың әрекеті Кенесарының Арқадан кетіп, Жетісуға ауып 

баруға мәжбүр етті. Бұл жөнінде Ағыбай батыр былайша өкініш  етеді: 

Біз Арқада жүргенде, 

Қыран құстай самғадық. 

Самғаудан бір талмадық. 

Сол Арқадан кеткен соң, 

Тайып кетті бағымыз. 

Терістен атты таңымыз. 

Кескілесіп қырғызбен, 

Су боп ақты қанымыз, 

Шығар болды жанымыз. 

Көтеріліс жеңіліс тапты, еңселерін езген елден жырақта иесіз қалған қос мұңдар 

бір-бірімен бақұлдасып,қоштасады. 

          Нысанбай жырау: 

Бетпақты шөлден өтейін, 

Кене ханның арманын, 

Арқаға алып жетейін. 

Оқжетпес шоқы, Көкшеге, 

Ұлынан тағзым етейін. 

Ұлытауға жол бойы, 

Сәлемдесіп кетейін. 

Науанжанның қазасын, 

Жеткізе  алса көкейім, 

Ақжолтайлы Ағыбай, 

Жаспен жумай нетейін. 

Хош болып тұр қарағым, 

Жорықты жолда тарадың. 

Қолыңнан түсіп көрмеген, 

Ақ алмасты жарағың. 

Аянып қалмай жаныңды, 

Жауыңа найза қададың. 

Қиырда қалған қазақтың 

Қайғысын алып барамын. 

дегенде, Ағыбай батыр: 

Бақұл бол,ұлы жырауым, 

Келтірдің күйдің бұрауын. 

Шет жайлаған мені де 

Дұғаңыздан тастама  

Сізден соңғы сұрауым!, - деп жауап қайырады. Шығарманың бірінші 

көрінісі екеудің төс қағыстырып, қоштасуымен жабылады. 

Екінші көріністе тұтқындағы хан Кене, оны табалаған қырғыз манабы 

Кәрібоз суреттеледі. Қайратты, өжет ханның осал жерін дөп басар кез келгенін 
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аңдаған Кәрібоз Наурызбайды алдыртады. Хан Кене  селк етіп, абдырап 

қалады. Інісінің  ісіне назаланып, ренішін айтады: 

Бекер болды Науаным, 

Қиястау кетті табаның. 

Арандағаның неткенің, 

 Ісін істеп баланың. 

Сонда Наурызбай: 

Жан Көке, мені жазғырма 

Адамдық жолдан аздырма. 

Ұстара кірер түсіне 

Айна тақыр таздың да! 

Қисық біткен бұтақ ем, 

Сол қылықтан жаздым ба! 

Тастап қалай кетейін, 

Өзіңді жаудың қолына 

  Жан Көке, мені жазғырма!, - деп үн қатады.Автор аға мен інінің осы бір 

жан тебірентерлік  сәтін  сәтті суреттей алған. Мұнда тек туыстық, қандастық 

сезім ғана емес, сонымен қатар жауға деген өшпенділік пен қайтпас ерліктің 

үлгісі болған екі тарланның бейнесі бар. Жас болса да  жанарынан  от шашқан 

арыстандай Науан ұланның айбары кімді болсын шошытқандай. Сонда да 

Кәрібоз жағдайды пайдаланып, тілімен шағып, қос батырды мұқатпақшы 

болады: 

      Кәрібоз: 

Жауыммен қалай қабысам, 

Төремен қалай табысам? 

Алысқың келді.Алысам! 

Шабысқың келді.Шабысам! 

Не қылмадың біздерге, 

Қыл бұраудай қарысам! 

Кердең кеткен әй,Кене, 

Дұшпаныңмын-танысаң! 

Бітіспей кеткен кегім бар, 

Қаныңа қан, 

Жаныңа жан алысам! 

 Оған есіл ер Кене былай дейді: 

Айтарыңды білгенмін, 

Қоқи қырғыз сөзіңді. 

Қолға түскен кезіңде 

Ойсам етті көзіңді, 

Келтірсем етті тезіңді. 

Сорлы қазақ шатылды, 

Бірікпей басты қатырды. 

Рүстем кетті сытылып, 

Қоңырқұлжа,Тұрлыбек, 

Ыбырай,Ерден, Шанғошбай, 



169 

Қарғыбауға сатылды! 

Деп едім қырда қырғызды 

Бауырға тартып елдесем. 

Ата жауым ақ патша, 

Беттесем де белдесем. 

Сөйтіп те бір орыспен, 

Тереземді теңдесем! 

Осы жыр жолдарында Хан Кененің қаймана қазақ елі үшін күреске 

түсуінің мақсат-мүддесі, өкініш-азабы,арман-тілегі бәрі-бәрі үндесіп жатыр. 

Мұнан кейін де хан Кене, Наурызбай, Кәрібоз үшеуінің айтысы өне бойы 

шығарма бойында өріліп отырады. Кенесары мен Наурызбай үндерінен 

пессимистік сарын да байқалып қалады. Шарасыздықтан мұңайған Наурызбай: 

Кіндік қаным төгілген 

Тұлымым желге өрілген, 

Көкшетау, сені сағындым. 

Қызығымды бөліскен, 

Тай-құлындай тебіскен, 

Құрбылар,сені сағындым. 

Бесігі болып тербеткен, 

Еркелегем, ер жеткем, 

Елім, сені сағындым,- 

«Туған жердің топырағы бұйырмайтындай, тәңірге не қылдым» - деп бір 

сәт босаңсыған інісін хан Кене  бауырына басып жұбатып,былай деп еңсесін  

көтереді: 

Қараөткелдің қамалын 

Қиратамын, аламын, 

Деп шапқанда бір өзің, 

Іліп кеттің найзаңа, 

Он екі орыс адамын! 

Құтты болсын қадамың, 

Он жетіде алып ең, 

Үшбурылдың аралын! 

Жекпе-жекте талайды, 

Найзаменен қададың! 

Иә, расында да тарихи деректерде Наурызбайдың көзсіз ерлігі, 

жанқиярлық батырлығы көп айтылады. Асылдың сынығы, Абылайдың атаның 

ұрпағы осылай болса керекті. 

        Оқиға  желісінің  жалғасында Хан Кене  мұңая бермей, бойын шарт жинап, 

белін бекем буады да Аллаға жүгінеді. 

Хан Кене: 

Ей, жасаған бір Алла! 

Мен Қасымның ұлы едім, 

Мұсылманның құлы едім. 

Азаттық еді тірегім. 

Естірмісің, есіл Ел, 
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Өзің деп соқты жүрегім.... 

Жақсылармен кеңестім, 

Теңеспеспен теңестім. 

Көтерсем деп ем беделін, 

Қазақ деген белестің. 

Қырда қырғыз, ойда орыс, 

Елім деп он жыл  егестім. 

Халқы үшін шәйіт Кенені, 

Қазақтың ұлы демес кім?!... 

Ей, Алла! Ей, Алла! 

Кеше  гөр  біздей пақырды, 

Абылайдай қарт бабам, 

Қасына мені шақырды. 

Осылай өлсе хан  Кене, 

Жаратқан ием, мақұлды! 

Өлтіре білген хан Кене, 

Өле де білет, Кәрібоз!, - дей келе  қонышына жасырып  салып жүрген  

сапысын суырып алып жүрек тұсына қадай құлайды. Есіл  ердің  ерлік өлімін  

көрген Кәрібоз: 

Ерлігінің жоқ еді-ау 

Жарты елі де кемдігі, 

Осымен тынып қала ма, 

Қалың қазақ елдігі. 

Елінің  еңсе жазарын, 

Ұрпақтан күттік ендігі!... - деп шөге түсіп күбірлеп, бетін сипайды. 

Міне, драмалық  туынды осылай  қазақ халқының  соңғы ханы-Кенесары 

Қасымұлының  ерлік өлімімен  тәмамдалады. Сөз  жоқ, жау қаруын сом 

денесіне жуытпай, өзіне-өзі қол салуы қайсар ердің жауын мойындамай 

кеткенін білдіреді. Қол жеңілсе де, рухтың жеңілмеуі осы болар. 

Төлеген Қажыбай Хан Кене  трагедиясын өрнектеуде сөз бояуын талғай-

таңдай білген. Барлық сөз бояулары  сол кездегі ауыр жағдай мен Кененің 

қайғылы халіне үйлеседі. Бүкіл сөз сазы кейіпкерлерінің жан арпалысы, 

күйінішін суреттейді. Осындағы  барша сөз аккордтары сол кезеңдегі  сол 

кезеңдегі ауыр трагедияны тудырған зұлматтыққа  лағынет  айтқандай. Ауыз 

әдебиетінен нәр алып, жыраулық дәстүрден дәріс алған автордың хан, 

жыраулардың тілінде  сөйлеп, екпіндете, құйындата жыр төгуі, сөзді-семсер 

етіп жұмсауы жарасымды үйлесім тапқан.  

Төлеген Қажыбайдың саф алтындай мөлдіреген поэзиясы, өзіне  ғана  тән 

сөз айшықтары мен  ой маржандары осы туындыда да жарқырап көрінген. Тіпті 

осы шығармадағы ақын лексикасы мен стильдік талғамын талдау көп 

зерттеулерге негіз боларлық. Хан Кененің: 

Ерте келер, кеш келер, 

Елім есен тұрғанда Есіркер де ескерер! - деген  көрегендікпен айтылған 

сөзінен Төлеген Қажыбай сынды азамат  ақындары туар еліне үміт артқан Хан 

Кенені киелі емес деп кім айтар?! [1]. 
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Е.Б. Киккаринов, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университеті 

 

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ЕРЛІГІ – ҰРПАҚҚА АМАНАТ 

 

Қазіргі қазақстандық жастардың ой-санасын жаулаған батыстық 

жаһандану құйыны мен ортодоксальды діни фанатизм ағымдарымен күресте, өз 

тарихымыздың жарқын беттерін насихаттау өзекті болып отыр. Тәуелсіз ел 

атанған Қазақстан мемлекетінің алдындағы іргелі мәселелердің бірі жастарды 

жаңа қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу болып отыр.  

Түрік қағанаты заманынан, Ақ Орда, Қазақ хандығы заманына дейінгі 

ата-баба ерлігі, кейін Ресей империясының отарлауына қарсы ұлт-азаттық 

қозғалыс басшыларының жан қиярлық күресі, сайып келгенде Отан тарихында 

алтын әріптермен жазылары анық. 2017 жылы 12 сәуір күні Қазақстан 

Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің басты басылымы 

саналатын Егемен Қазақстан газетінде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы 

Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған» [1] – 

деген болатын. Осы бағдарламалық мақаласында Елбасы жастардың 

отансүйгіштік қасиетін дамытуға аса көп көңіл бөледі. Тарихымызға зер сала 

қарайтын болсақ, Ресей империясына қосылу кезеңінде, кейін Кеңестік 

Социалистік Республикалар Одағы атанған уақытта қазақ ұлты арасынан ел 

қорғаған батырлар, әділдігімен атағы шыққан билер, халқы үшін қызмет істеген 

азаматтар баршылық. Кенесары мен Наурызбай ерлігін жалғастырған 

қаһармандардың қатарында, қазақ халқының ер жүрек ұлдарының бірі, Ұлы 

Отан соғысының батыры, Бауыржан Момышұлының аты аталады. Қайсар 

ұлдың жан беріспейтін батылдығы тарихтан өшпейді, ұрпақтар жадында 

мәңгілік сақталады. 

Кеңес Одағының Батыры, қан майданның даңқты қолбасшысы, мемлекет 

және қоғам қайраткері, әскери жазушы, жалынды патриот Бауыржан 

Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, 

Көлбастау ауылындағы шаруаның отбасында дүниеге келген. 1921-1928 

жылдары жетіжылдық мектепте білім алады. Оқуын үздік бітірген соң, 

Орынборға оқуға аттанады, бірақ тұрмыс тауқыметінің зардабынан, оқуын 

аяқтай алмайды. Шалғай ауылдағы бастауыш мектепте 1928-1930 жж. бала 

оқытып, ұстаз болады. Нақ осы 1925-1933 жылдары Қазақстанды басқарып 

отырған Ф.Голощекин «Кіші Қазан» идеясын аса қатыгездікпен ендіре бастады 

[2]. Қазақ халқының ең қасіретті жылдары болған кезең, Бауыржанның 

қалыптасуына үлкен әсер етті. Ұжымдастыру науқаны кезінде Бауыржан 
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Момышұлы кеңестік мекемелерде, атап айтқанда аудандық атқару комитетінде 

жауапты хатшы, аудандық прокурор болып жұмыс істейді. Аудан 

милицициясында 6 айдай қызмет атқарады. 1932 жылы социалистік Отан 

алдындағы борышын өтеу үшін әскерге шақырту алады. КСРО мемлекетін 

басқарған И.Сталин «біз жау қоршауында отырмыз, сондықтан жұмысшылар 

мен шаруалардың тұңғыш социалистік мемлекеті соғысқа үнемі дайын тұруы 

керек» деген ұстанымда болды [3]. ХХ ғасыр революциялар мен қанқұйлы 

соғыстарға толы заман болды.  

Әлемді бөліске салған отарлаушы империялар шикізат көзі мен дайын 

тауарларды өткізу нарығы үшін үнемі бәсекелесіп отырды. Осы қарама-

қайшылық І дүниежүзілік соғысқа алып келсе, кейін соғысушы мемлекетттер 

қол қойған Версаль бітімі бейбітшілік мәселесін шешпеді. Керісінше, жеңілген 

держава Германияда реваншистік хал-ахуалдың тууына алып келді. 1929 жылы 

басталған дүниежүзілік дағдарыстың салқынын жеңу үшін, әлемдік державалар 

экономикасын милитаризациялауға көшіріп, әлемнің әр аймағында соғыс 

ошақтарын ашты [4]. Соғыс оты лезде тұтанып кетуі мүмкін еді.  

1932-1934 жылдары аралығында Қызыл армия қатарында жауынгерлік 

міндетін өтеген кезінде, Бауыржан мерген болады, талапты және талантты 

жасты әскери басшылық 1933 жылы полк мектебіне, кейін әскери 

артиллериялық училищеге оқуға жібереді. Оны бітірген соң, алғашқы әскери 

бөлімді басқарады, взвод командирі болады. Әскерден босату алған соң, 1934 

жылы артиллерия офицері, запастағы командир атағын алады. Елге қайтып 

оралған соң, өмірде өзінің орнын табу үшін, білімін жетілдіру мақсатымен 

Ленинградтағы Қаржы академиясына қысқа мерзімді бір жылдық курсқа оқуға 

түседі. 1934-1936 жылдары КСРО Өнеркәсіп банкінің Қазақ республикалық 

конторасының аға консультанты болып істейді. Әлемнің алтыдан бір бөлігі 

саналған КСРО, оның басшылығы үнемі соғысқа дайын тұруымыз керек деп, 

халықты психологиялық дайындауға үлкен идеологиялық жұмыс жүргізді. 

Германия басшылығына А.Гитлердің ұлтшыл-социалистік деп аталған, 

фашистік партиясының келуі, әлемге жаңа соғыс қаупін төндірді [5]. КСРО 

қорғаныс саласын қаржыландыруды ұлғайтты. Әлемдегі өзгерістер Кеңес 

Одағы экономикасын милитаризациялауға, әскердің қоғам өмірінде ролі өсе 

түсуіне алып келді. 

1936 жылы Бауыржан Момышұлы қайтадан әскерге шақыртылып, 

Орталық Азия әскери округінде взвод командирі, кейін рота командирі, полк 

штабы бастығының көмекшісі болады. Бір жылдан кейін ол қызмет еткен 

әскери полк, алғашқы бес маршалдың бірі атанған, Қиыр Шығыстағы 

В.К.Блюхер басқаратын, Ерекше Қызылтулы Қиыр Шығыс армиясына 

қосылады. Бауыржан жарты ротаның командирі болып қызмет атқарады. 1938 

жылы Хасан көлі маңындағы Жапонияның Квантун армиясымен болған әскери 

қақтығысқа қатысады. Батарея командирі ретінде алғашқы соғыс тәжірибесін 

жинақтай бастайды.  

1939 жылы 23 тамызда Мәскеуде КСРО мен Германия арасында шабуыл 

жасаспау жөнінде шартқа қол қойылды. Тарихта бұл құжат «Молотов-

Риббентроп пактісі» деп енді [6]. Пактінің құпия хаттамаларына сәйкес КСРО 
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батыс шекарасындағы территорияларын ұлғайтуға кірісті. Әскери басшылық 

Бауыржанды 1940 жылы ақпанда Украинадағы Житомирге 202 жеке танкіге 

қарсы дивизионға командир етіп тағайындайды. Румыния мен Кеңес Одағы 

арасындағы Бессарабия үшін шиелініс оты 1918 жылдан бері мазданып тұрды. 

И.Сталин мен В.Молотов басқарған мемлекет басшылығы Румыниядан 

Бессарабия мен Солтүстік Буковинаны қайтаруды талап етті [7]. 1940 жылы 

маусым айында Қызыл армия қатарында болған Бауыржан Бессарабияны 

мәжбүрлеп қайтару операциясына қатысады. Әскери тәжірибесін молайта 

түседі. 1941 жылы қаңтарда тәжірибелі артиллерия командирі Қазақстанға, 

Алматыға оралып, Қазақ әскери комиссариатында қызмет етейді.  

ХХ ғасырдың 30 жылдары ел өміріне әскери өзгерістер тереңдеп ене 

бастайды. Планетаның әр аймағында бұрқ ете түскен Испан соғысы, Фин 

соғысы, Халхин-Гол өзені бойында қақтығыстар осылардың барлығы үлкен 

соғыстың бастапқы аккордтары болды. Кеңес Одағына қарсы жасырын түрде 

гитлерлік Германия «Барбаросса» құпия соғыс жоспарын дайындайды [8]. 1941 

жылы 22 маусымда Германия Кеңес Одағына қарсы соғыс бастайды. Ортақ 

социалистік Отанды қорғауға бүкіл Қазақстан халқы жұмылдырылады. Ел 

экономикасы майданға қажетті әскери бұйымдар шығара бастайды. 

Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті құрылады, ол бүкіл КСРО территориясындағы 

әскери, мемлекеттік билікті қолға алады [9]. МҚ комитетінің шығарған 

шешімдері міндетті орындалатын заң деп есептеледі. Қазақстанға зауыт-

фабрикалар мен халық эвакуацияланады. Бауыржан Момышұлы майданға 

сұранып арыз жаза бастайды. Қорғаныс халық комиссариаты жоспардан тыс 

Алматыда 316 атқыштар дивизиясын жасақтауға бұйрық шығарады. Дивизия 

басшылығына Қырғызстанның әскери комиссириатын басқарған тәжірибелі 

қолбасшы, талантты стратег генерал-майор И.В. Панфилов тағайындалады [10]. 

Қазақстан мен Қырғызстанның әскерге шақырылушыларынан дивизия 

жасақталып, оның құрамын қалыптастыруға Бауыржан И.Панфиловқа 

көмектеседі. Кейін 1073 атқыштар полкінің Талғар батальоның командирі 

болып тағайындалады. Қысқа мерзімде жасақталған дивизия жауынгерлері 

әскери машықтарын шыңдап, майдандағы шайқастарға дайындала бастайды. 

Жас командирге батальон командирі болу оңайға түспейді. Әртүрлі 

қиыншылықтарға тап болған Бауыржан соларды жеңе білді. Жауынгерлерімен 

қатар, өзіне де талап қоя білетін батальон командирі дивизия басшылығынан 

үнемі қолдау тауып отырды. Өзінің әскери ұстазы ретінде Бауыржан 

И.Панфиловты өмір бойы қастерлеп өтеді. 1941 жылы күзінде 316 атқыштар 

дивизиясы Ленинград майданына аттанады. Жоғары Бас қолбасшылықтың 

резерві саналған дивизия Новгородтың шығысында, екінші қатардағы майданда 

дайындықтарын жалғастыра береді. Әсіресе, танкіге қарсы қорғаныс іс-

шаралары кейін нәтиже береді. Бірақ 1941 жылы қазанда фельдмаршал фон Бок 

басқарған «Орталық» әскерлер тобы Вязьма түбінде «Тайфун» операциясын 

бастап, Қызыл армияның үлкен тобын қоршауға алады. Неміс-фашист 

басқыншыларының қолына бірнеше армия, біршама әскери техника түседі [11]. 

Мәскеу түбіндегі әскери катастрофаны болдырмау үшін, Қорғаныс халкомы 

шұғыл арада Қазақстаннан аттанған 316 атқыштар дивизиясын, әскери 
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эшелондармен Одақ астанасын қорғауға жеткізеді. Батыс майданының 

құрамындағы 16 армияның қатарына 316 атқыштар дивизиясы қосылады. 1941 

жылы 10 қазанда Волоколамск қаласынан шыққан дивизия өзінің әскери даңққа 

толы жолын бастайды. Мәскеу шайқасында 16 армияның командирі болған, 

кейін Кеңес Одағының әйгілі маршалы атанған К.К.Рокоссовкий өзінің әскери 

мемуарында Волоколамск түбіндегі шайқастың ауыр болғанын, себебі жау 

агрессоры армияның сол қанатында орналасқан 316 атқыштар дивизиясына 3-4 

есе артық әскери күшін төккенін баяндайды [12].  

Жазушы Александр Бектің «Волоколамск шоссесі» атты әскери повесінің 

басты кейіпкері – Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста талантты 

батальон командир, әскери тактик ретінде қалыптасады. Осы шайқастар легі 

Бауыржанның әскери биографиясында ерекше орын алады. 27 рет неміс-

фашист басқыншыларымен айқасқа түсіп, батальонымен бірге 5 рет жау 

қоршауын бұзып шығады. Қазан-қараша айларындағы кескілескен шайқастар 

батальон командиріне оңай соқпады, соғыстың қатал заңдарымен сәйкес әрекет 

етуге тура келді. Жауынгерлер сеніміне ие болған батальон командирі 

Бауыржан, жау әскеріне неғұрлым көп шығын келтіруді, өз солдаттарының 

өмірін сақтауда басты міндет деп санайды. Осы шайқаста ол новатор командир 

ретінде тың идеяларын жүзеге асырады. 1941 жылы қараша айында 316 

атқыштар дивизиясы – 8 гвардиялық дивизия деген құрметті атаққа ие болады. 

1941 жылы желтоқсанда жау әскеріне Мәскеуге 40 км қалғанда, Крюково 

станциясы үшін болған шайқаста жараланғанына қарамастан, полк басқарады. 

Қан майданда көрсеткен батырлығын ескерген дивизия басшылғы Бауыржан 

Момышұлын Кеңес Одағының Батыры атағына ұсынады. Белгісіз себептермен 

бұл құжат із-түзсіз жоғалып кетеді. Мәскеу түбінен 1942 жылдың қаңтар-ақпан 

айларындағы қысқы жорықта оның полкы, неміс-фашист басқыншыларын 

қууға ат салысады. Жау техникасы мен көптеген агрессорларды жойған полк 

жауынгерлері ерекше ерлік жасады. Капитан атағында жүрген полк командирі 

Бауыржан кейін дивизия басқарады. Жауды елдің территориясынан қуып, 

Курляндия майданында Жеңіс күнін қарсы алады. Полковник атағындағы 

Бауыржан дивизия басқарған екінші қазақ атанады. Үлкен әскери 

құрамалардың қолбасшысы, әскери стратег, шұғыл шешім қабылдайтын 

командир – осы қасиеттердің барлығы қазақтың біртуар азаматы Бауыржанның 

бойынан табылды.  

Екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы атысы тоқталып, шыңдалған 

жауынгер енді Отан алдындағы қызметін әскери саламен байланыстырады. 

1946 жылғы Уинстон Черчильдің Фултон қаласындағы сөзінен кейін әлем 

«қырғи-қабақ соғыс» кезеңіне көшеді. Кеңес Одағының басшылығы ІІІ 

дүниежүзілік соғыс қаупі болатынын ескеріп, майданда «тәжірибе» жинақтаған 

офицерлердің білімін теориялық шыңдау үшін әскери оқу орындарына жібере 

бастайды. Сол білікті офицерлердің қатарында Бауыржан да бар еді. 1946-1948 

жылдары ол Климент Ворошилов атындағы әскери академияны тәмамдайды. 

1948 жылы 16 маусымда полковник шенімен Қазақстанға аттандырылады. 

Алайда 1948 жылдың аяғында жаңа бұйрық шығып, Шығыс Сібір әскери 

округінде 1950 жылға дейін 49 атқыштар бригадасы командирінің орынбасары 
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болып қызмет атқарады. 1950 жылы Калинин қаласындағы В.Молотов 

атындағы «Тыл және Кеңес армиясын қамтамассыз ету» әскери академиясында 

аға оқытушы болып қызмет істейді. 1950-1955 жж. әскери педагогика 

саласында шығармаларын жаза бастайды. «Соғыс психологиясы» атты кітабы 

әскери тәрбие көзі ретінде өте құнды еңбек саналады. 1956 жылы запастағы 

полковник атағымен отставкаға кетуге мәжбүр болып, Қазақстанға оралады. 

Қазақ Ұлттық университетінің ректоры Өмірбек Жолдасбеков әскери кафедраға 

жұмысқа алмақшы болғанда, батырдың әр қадамын аңдушылар оны жұмысқа 

алынбауына себепші болады.  

Көзі тірісінде аңызға айналған батыр ерлігі Александр Бектің орыс 

тілінде шыққан «Волоколамское шоссе» атты повесінде баяндалады [13]. Кітап 

кейін неміс, чех, еврей, ағылшын, француз, испан және т.б. шет тілдеріне 

аударылады. Осылайша қалың кеңес оқырманына кейіпкер ретінде танылған 

Бауыржан өзі де шығармашылықпен айналысып, әдебиет майданында жеңіске 

жетеді. Соғыс уақытында өзі жазған 38 күнделік дәптері кейін оның 

шығармаларының бастауы болады. Кейін әскери архивтерде жұмыс істей 

жүріп, кітаптарының шындыққа жақындатып жазады. Бауыржанның қолынан 

шыққан туындылар қатарына «Офицер күнделігі» (1952 ж.), «Бір түннің 

оқиғасы» (1956 ж.), «Мәскеу үшін шайқас» (1958 ж.), «Майдандағы кездесулер» 

(1962 ж.) [14]. Соғыс жылдарындағы әскери ұстазы болған генерал-майор 

И.Панфилов туралы «Біздің генерал» (1963 ж.), атты биографиялық кітабы 

шықты. «Ұшқан ұя» атты романы үшін жазушы 1976 жылы Қазақ КСР 

Мемлекеттік сыйлығына иегері атанды. Қазақ КСР Жазушылар Одағының 

мүшесі болып сайланды, шығармалары Кеңес Одағы шеңберінен шығып, 

әлемге кең таралады. Ол жазған әскери повестер, туындылар бірнеше рет 

басылып, оқырмандар тарапынан жиі ізделетін кітаптарға айналады. Қазақ және 

орыс тілдеріне жазылған шығармалары патриотизмге тәрбиелейтін басты 

құралдардың бірі еді. Жастарды елін құрметтеуге, елдік, бірлік идеясын 

негіздеуге осы құнды еңбектері таптырмас құрал саналды. Жас ұрпақ 

тәрбиесіне батыр ерекше көп көңіл бөлді. Куба революциясының белгілі көсемі 

Рауль Кастроның шақыруымен Бостаңдық аралы атанған социалистік елде 

болып, саяхатынан кейін «Кубалық кездесулер» (1965 ж.) атты кітабын жазып 

шығады.  

Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі 2010 жылы Бауыржан 

Момышұлының 100 жылдық мерейтойына арнап, 30 томдық шығармаларын 

басып шықты. Ғылымда Бауыржантану саласы пайда болып, әдебиет пен 

кинематография саласында Бауыржан бейнесін сомдалды. Белгілі жазушы, 

Курляндия шайқасының қатысушысы Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» 

атты роман-дилогиясын, З.Ахметова «Шуақты күндер», Бақытжан Момышұлы 

«Әкеге құрмет», «Қасымда сен барда» атты шығармаларын жазды. Белгілі 

режиссер М.Бегалин «Артымызда Мәскеу» кинофильмін түсіріп, актер Кәукен 

Кенжетаев комбат Бауыржанның ролін ойнап шықты. В.Шацков МХАТ 

сахнасында «Волоколамск тас жолы» атты пьессасын қойып, Момышұлының 

әскери өмірін Мәскеу көрермендеріне таныстырды. 2013 жылы Хабар 
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арнасының тапсырмасымен режиссер Ақан Сатаев «Бауыржан Момышұлы» 

атты 4 сериялы фильм түсірді [15]. 

Қазақтың хас батыры, шыншыл да батыл, әділдікті сүйетін, әділетсіздікті 

суқаны сүймейтін Бауыржан қарапайым халықтың құрметіне бөленді. 

Бірбеткей мінезі үшін атқа мінер басшыларға ұнай бермейтін, олардың 

тарапынан бассыздықтарды көрген қарт жауынгер әрқашан арына адал болып, 

1982 жылы 10 маусымда дүниеден өтті.  

Майдан даласындағы айбынды батылдығы үшін Бауыржан Бірінші 

дәрежелі «Қызыл Ту» (2 рет), «Отан соғысы», «Ленин» ордендерімен, 

«Мәскеуді қорғағаны үшін», «Әскери шайқастағы еңбегі үшін» «Германияны 

жеңгені үшін» медальдармен марапатталған. КСРО атты қызыл империяның 

санаулы күндері қалғанда, Қазақ КСР президенті Н. Назарбаев қазақ халқының, 

зиялы қауымның өтінішін қабыл алып, тарихи әділетсіздіктің үстемдік құруын, 

Кеңес Одағының басшылығынан талап етеді. Полковник Бауыржан 

Момышұлына 1990 жылы 12 желтоқсанда КСРО Жоғары Кеңесі 

Президуымының Жарлығымен «Кеңес Одағының Батыры» деген жоғары атақ 

беріледі.  

Ұлттық егемендікке қол жеткізген қазақ елі батырға лайық құрмет деп 

Халық қаһарманы атағын береді. Тәуелсіз де егеменді Қазақстанда Елбасы 

жарлығымен өз ата-тегін жазуға толық ерік берілді. Ал кеңестік дәуірде –ов пен 

–ев деген жалғауларды қоспай, «фамилиясы жоқ қазақ» атанған жалғыз Баукең 

еді. Бұл да империялық саясатқа қарсы тұрған, қатал жүйенің айтқанымен 

жүрмейтін қайсарлықтың белгісі. Көкшетау қаласы мен республиканың 

бірқатар қалалары мен ауылдарында, Ресейде көше атауына Бауыржан 

Момышұлының есімі берілген. Қазақстанда сонымен қатар, елді мекендер, 

мектептер, әскери мектептер батырдың атымен аталады. Республикалық әскери 

мектептің территориясында ержүрек жауынгердің бюсті, Алматы қаласында ол 

тұрған үйге мемориалдық тақта орнатылды. Патриотизмге тәрбиелеуде хас 

батырдың өмірін насихаттау өте маңызды болып табылады. Отандық тарих 

ғылымы қазақ ұлтынан шыққан батырдың ерлігін, өсіп келе жатқан 

ұрпақтардың санасына сіңіруді жалғастыра берері сөзсіз. 
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АҢҒАЛ БАТЫР 

 

Қай ұлттың болмасын өзіне тән ұлттық тәрбие мектебі болатыны белгілі. 

Сол сияқты қазақ елінің де ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан мол рухани қазынасы бар. Мәлік батыр музейінің қызметкерлері үшін 

ұлттық тәрбиеміздің ең басты нышаны – батырлық салт. Қазақ халқы ерте 

замандардан бері батырларға кенде емес. Батырлық – біздің халықтың рухани 

таным-түсінігімен біте қайнасып, қалыптасқан ұғым. Әйтеке бидің сөзімен 

айтар болсақ, батыр – «өмірім өзгенікі, өлімім ғана өзімдікі» дейтін қоғамшыл, 

отаншыл, мемлекетшіл тұлға. Батыр – елдің, қоғамның саяси әлеуетін 

білдіретін жиынтық образ, қоғамдық рух. Ал батырлық – елдің қоғамдық 

санасы. Бүгінгі таңда осы қоғамдық сананы келер ұрпаққа терең сіңірудің 

қажеттілігі туындап отыр.  

Кеңес одағының батыры, академик, Мәлік Ғабдуллин музейі 2016 жылы 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру үшін «Батырлар туған бақ мекен» атты 

инновациялық жобаны қолға алған болатын.  Жобаның мақсаты: Ақмола өңірі 

батырларының ерлігін зерттеу, деректер жинақтау, халық арасында насихаттау 

және жас ұрпақтың батырлар жыры мен аңыз-әңгімелерге деген 

қызығушылықтарын арттыру. 2018 жылы 3 мамыр күні музей 

қызметкерлерінен құрылған экспедициялық топ Біржан сал ауданына қарасты 

Аңғал батыр ауылына барып қайтты. Бізді Амангелді орта мектебінің ұжымы 

http://www.khabar.kz/
https://www.zharar.com/xfsearch/Қазақ+елі/
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мен ауыл тұрғындары және Біржан сал аудандық мәдениет үйінің әншілері 

ерекше ықыласпен қарсы алды. Аңғал батыр ауылындағы Амангелді орта 

мектебінде болып, музейдің бас қор сақтаушысы С.  Жүзжанова мен ғылыми 

қызметкер А.Балтабаев «Мәлік Ғабдуллин тағылымдары» аясында 9 және 7 

сынып оқушыларына дәріс-сабақтар өткізді. Біздің бұл ауылға сапарымыз 

«Ауыл күніне» сәйкес келгендіктен мектеп қабырғасында ашылған «Рухани 

жаңғыру» залының ашылу салтанатына қатыстық.  

Кезінде Аңғал батыр төрт мың тұрғыны бар үлкен ауыл болатын. 

Ауылдың іргетасы 1929 жылы қаланған. Алғашында Жаңауыл ауылы, Жамбыл 

кеншары деп аталатын. Бұл кеншар бес қазақ ауылынан тараған.  Бұл ауылдың 

Аңғал батыр атануы да тегіннен тегін емес. Себебі, Кенесары Қасымұлын 

қолдаған батырлардың бірі Аңғал батыр бұрыңғы Көкшетау облысы 

Еңбекшілдер ауданы қазіргі Біржан сал ауданына қарасты Жамбыл 

кеншарының солтүстігінде төрт шақырым Қосқарағай деген жерде дүниеге 

келіп, өзінің ата-қонысында жерленген [1]. Аңғал батыр Атығай жұртынан 

тараған, негізгі руы Қараменді. Өкінішке қарай Аңғал батырдың қай жылы 

туып, қай жылы қайтқандығы туралы нақты мәлімет жоқ. Яғни, Аңғал батыр  

әлі де болса кәсіби тұрғыда зерттеп-зерделеуді қажет ететін қазақ 

батырларының бірі болып есептеледі. Бірақ, кейбір деректерге сүйенсек 1770 

жылы туып, 1867 жылдары қайтыс болған.  

Біржан сал ауданына қарасты Құдықағаш ауылының тұрғыны Бекенов 

Сәдуәқас қарттың айтуына қарағанда батырдың тасы кірпіштен биік етіп 

қоршалған. Кірпіш құйғанда биелердің саумал сүтіне құйып, сабанның орнына 

тай-жабағылардың жал құйрықтары мен қылдарын қосқан екен. Басында ол тас 

берік болып қаланғанымен араға біраз уақытты салып (Бір жарым ғасыр уақыт) 

түрлі табиғат құбылыстарының әсерінен үгітіліп құлай бастаған. Осы сапар 

барысында экспедиция мүшелері Аңғал батыр ауылдық округінің әкімі Әмина 

Мәлікқызының, мектеп директоры Нұрлан Амангелдіұлының және Аманбай 

молланың жол бастауымен Аңғал батыр бейіті мен Жанбатыр қажының 

бейітіне барып зиярат етті. Бұл сапар барысында шын мәнісінде сол тастың 

құлап, жай ғана төмпешік болып қалғандығының куәсі болып қайттық. Қазіргі 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласына сәйкес жергілікті жер тұрғындарының көмегімен Ақмола облысы 

бойынша белгісіз ескерткіштерді барлау жұмыстары жақсы жолға қойылған. 

Соған сәйкес  батыр бабамыздың бейітін де мазар етіп тұрғызса, нұр үстіне нұр 

болар еді. Дегенмен ауыл тұрғындары үшін Қосқарағай жері қасиетке толы 

киелі жер саналады екен. Оны біз өздерінің арман-тілектерін тілеп, сол  жердегі 

қайың ағашына ырымдап орамал байлап кетуінен байқадық.  

Аңғал батыр Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысы 

кезінде Кенесарыны қолдаған батырлардың бірі. Негізінен халық арасында 

танымал, ықпалды батырлар үш жүзде де болғандығы тарихтан белгілі. Ал, 

Шұбыртпалы Ағыбай, Жанайдар, Иман Дулатов, Аңғал батыр, Жоламан 

Бұғыбайлар сияқты батырлар Кенесары ханның ең таңдаулы ізбасарлары 

болған. Бұл батырлар көтерілістің соңына дейін Кенесарыны қолдаған. Демек 

Аңғал қан кешкен сан ұрыстарды басынан өткерген ерліктердің куәгері. Ол 
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Қараөткел, Аягөз бекіністеріне шабуылдауда қайсарлықпен ерлік көрсеткен 

батыр [2, 182 б.]. 

Аңғал батырдың баласы Бабаназар да өз заманының оқыған, сауатты 

адамы болған. Жамбыл кеншарының тұрғыны, соғыс және еңбек ардагері 

Рахымжан Алпысовтың айтуынша Бабаназардың баласы Жанбатыр бес 

жасынан бастап оқыған, діни сауатты мол адам, жеті рет қажылыққа барған, өзі 

шешен, суырып салма ақын, зерделі, халыққа сыйлы, беделді адам болыпты. 

Халықтың айтуы бойынша ұлы атасы Аңғал батырға тартқан деседі. Аңғал 

батырдың немересі Жанбатыр қажы 1932 жылдары дүниеден өткен. Мүрдесі 

атасының бейіті Қосқарағайда емес, Жамбыл кеншарының зиратына жерленген. 

Басына ескерткіш тас қойылған, бірақ, қоршалмаған екен. Кейін жалпы зират 

жақсылап қоршалған деседі. Аңғал батырдың немересі Жанбатыр қажыдан екі 

ұл бала туады, Тұңғышы Әнес Отан соғысында қайтыс болып, одан ұрпақ 

қалмаған, екінші ұлы Сираж одан екі бала тараған. Сол Сираждың туған 

балалары Аңғал батыр бабамыздың басына ескерткіш тас орнатамыз, басын 

көтереміз деген де тілектері бар екен. Ал, «өлі разы болмай, тірі байымайды» 

деген қазақ мәтелі де осындайда айтылса керек-ті және аруақты сыйлау ата-

бабаларымыздан бері сақталып келе жатқан үрдіс. Ал, мұны батыр 

ұрпақтарының түсініп тұрғандығының өзі көп нәрсені аңғартады.  

Аңғал батыр – есімі көп айтыла бермейтін, Ақмола облысы бойынша 

кәсіби тұрғыда зерттеп-зерделеуді қажет ететін батырлардың бірі. Себебі, 

Аңғал батыр туралы тарихи деректердің өте аз екендігіне осы сапар барысында 

тағы бір мәрте көз жеткізгендей болдық. Ал, бүгінгі таңда қазақ қоғамының 

саяси-әлеуметтік құрылымында, мәдени-рухани жүйесінде өзіндік орны болған 

батырлардың рөлі мен қызметін қайта зерделеу, оны жас ұрпақ арасында 

дәріптеу кезек күттірмес мәселе.  М. Ғабдуллин музейі қолға алған «Батырлар 

туған бақ мекен» атты жобасы дәл осы мәселенің алдын алуға, осы белгісіз 

батырлардың есімін анықтауға, жастардың арасында олар туралы түсініктерінің 

қалыптасуына, Тәуелсіздік заманында толыққанды насихатталуына мүмкіндік 

береді. Бұл қазақ халқының құндылықтарын орнықтырудың, ұлттық тұлғаның 

бірегейленуін іске асырудың бірден-бір жолы деп білеміз.  
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ БАТЫРЛЫҚ ПЕН ЕРЛІК СИПАТЫ 

 

Халық әдебиетінде батырлық пен ерлік сипаттарға кең орын беріледі. 

«Дүниеде, тарихта ер елден артық ел бар ма?! Ер жолымен өткен елдердің 

тарихынан сұлу тарих бар ма?! Елін «ел екен» дегізіп өткен ұлдарға өлім бар 

ма, сірә да?! Елдің белін көтеретін ер ұл туған аталық пен аналық қандай 

бақытты! Ер серігі болған жар жарастық қандай сұлу! Қорлық өмірге көнгенше, 

қадірлі өлім таңдармын дейтін жас жалын қандай биік мағыналы [1, 123 б.]. 

Қазақ әдебиетінің ауыз әдебиетін зерттеуге  мол үлес қосқан қас тарланы Мәлік 

Ғабдуллин саралаған әдебиетіміз күні бүгінге дейін зерттеліп жатыр және 

болашақта ел көшімен бірге жаңарып, ғасырлар бойы зерттеле беретіні ақиқат. 

Зерттеу бар да зерделеу бар. 

Әдебиет – ардың ісі. Әдебиеттің қай саласын сөз етсек те, қазіргі 

тәуелсіздік таңында ешкімнен жасқанбай өз тарихымызға тыңнан қарап, өткен 

замандарға зерттеу жүргізетін шамаға жеттік. Әрине, қазақ деген ел болмаған, 

қазақ тарихы он сегізінші ғасырдан бастау алады, қазақ әдебиеті тек Абай 

заманында қалыптасты деген жаңсақ пікірлерге, жалған зерттеу мен құйтырқы 

саясатқа тосқауыл қойылғалы да біраз жылдар өтті.  

«Жау – батырлық өлшемі іспеттес құбылыс. Жаумен шайқас майданы – 

батырлық мінездің көріну алаңы» [2, 383 б.] – дейді рас, біз үшін батыр тек 

жаугершілік заманда ғана болған сияқты көрінеді. Патриоттық, отансүйгіштік 

сезім туралы айтқанда да соғыста көрсеткен ерлігімізбен мақтанамыз.  

Шын мәнінде, біз батырлықты қалай түсінеміз?! Егер шығу тарихына көз 

жүгіртсек, Батырлар жырының пайда болу кезеңін ғалымдар үш топқа бөліп 

қарастырады: алғашқы кезеңдегі эпостық жырлар, тарихи кезеңдер мен жаңа 

дәуір эпосы. Сонау мифтік дәуірден бері қалыптасып келе жатқан батырдың 

бейнесі көне дәуірде жеке отбасы, жеке мәселе үшін күреске шығумен 

суреттелсе, біртіндеп ол халықтың бостандығы, елдің бірлігі, көптің тілегі мен 

мүддесі үшін қызмет етуге ұласты.  

Ал, қазіргі таңда батырлық өлшемді қалай ұстанып жүрміз?! Бейбіт 

өмірдегі өрлік пен ерліктің, азаматтық пен жоғары парасаттылықтың, жалпы 

батырлық бүгінгі қоғамға қажетті тақырыптар екені даусыз. Қазақ қоғамында 

батырлық белгілі бір топтың өкілі ретінде адамға тән қаһармандық қасиеттердің 

жиынтығы ретінде қарастырылады. Батырлық – адамның әлеуметтік мұратына, 

қызметіне сай болатын өзіне ғана тән ұстанымымен, өмір салтымен, 

психологиялық жүйесімен, наным-сенімімен, дәстүрімен ерекшеленетін 

феномен [3, 12 б.]. 

Қазақ даласындағы батырлық туралы түсінік жеке тұлға мүддесінің 

халық, туған ел, туған жер, Отан, әлеумет мүддесімен байланысты көрініс 

табатын кешенді құбылыс болған. Батырлық сана – ар-намыс, борыш, 

азаматтық аманат, парыз және тағы басқа ұстанымдарға құрылатын әлеуметтік 
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қызмет формасы. Ал, батырлық мінез – қазақ санасында әр кезде әлеумет 

мүддесіне негізделетін, қоғамдық сипат алатын мінез түрі.  

Көшпелілер дүниетанымында батыр адамның өмір салты, тіршілік 

дәстүрі, халықтың өмір жағдайымен, дәуірлік уақыт пен кеңістікке тікелей 

байланысты. Ал, қоғам тағдыры батырдың әлеуметтік-тарихи рөліне тәуелді 

түрде қарастырылады. Батырларға жоғарыдағы ұстанымға сай өте 

жауапкершілік, адалдық, әділдік, тазалық, кісілік, шыншылдық, сөзге беріктік 

сынды ерен моральдық сапалар тән. Сол ұстанымдармен жүріп, сол моральдық 

сапалар көрініс табуы үшін олардың бойында ер жүректілік, бір сөзділік, 

табандылық, қайсарлық, жауынгерлік, қаһармандық, уәдеде тұру, батылдық 

сияқты қасиеттер болуы шарт. 

Жалпы, жау – батырлық өлшемі іспеттес құбылыс. Жаумен шайқас 

майданы – батырлық мінездің көріну алаңы дегенге саяды. «…Батыр болсаң, 

жауға найзаң тисін; …батыр болып жауға найзаң тимесе, елден ала бөтен үйің 

күйсін» (Әйтеке би), «...Құлдық ұрсаң дұшпанға, еркек болып туды деп, мына 

сені кім айтар?» – деген сөздер бар. Демек, жеке адам өмірін қоғамнан бөліп 

қарауға болмайды дейтін қорытынды жасауға болады. «Батыр ортақ, бақ 

жалқы», – деген қазақ мақалы соның дәлелі. Ерлік пен батырлық – қоғамдық іс. 

Олай болса, батырлық феномені қазақ азаматының ел-жұрты, Отаны алдындағы 

қоғамдық жауапкершілігін білдіретін әлеуметтік-саяси сана формасы. 

«Батыр жинап, ел шаппай, қылыш жинап, оқ атпай, ...қазақтың кегін 

алғаның» [4, 168] – деп толғаған жоқтау жырынан батырлық  формасының тағы 

бір жолы мен тәсілін аңғаруға болады. Мұнда Қазыбек бидің шешендік тіл мен 

ұтқыр сөзді қару еткен  сипатталады.  

Бұл орайда, қазақтың дәстүрлі саяси мәдениетіндегі «батыр ой», «батыр 

сөз», «батыр тіл» сияқты тіркестерді айтуға болады. Осыдан еліміздің ұлттық, 

қоғамдық семантика жүйесінде «батыл ой», «сөз батырлығы», «өткір тіл» деген 

сияқты әлеуметтік-саяси константтар қалыптасқан. Мұндағы ой желісі ел 

қорғаны болу, ел намысын сақтау, халық алдындағы борышты өтеу, өз білімің 

мен күшіңді халық игілігіне жұмсау және оны орнымен қолдана білу, дос пен 

жауды дұрыс айыра білу, өз арың – халық ары деп білу дегенге саяды. Бұл 

ұстанымдар мен қағидалар бүгінде төл әскери-патриоттық тәрбиенің негізі бола 

алады деп айтар едік [5, 528 б.]. 

 Әдебиетіміздегі батырлар бейнесі ешқашан өз маңызын жойған емес. 

Ұлттық мінезіміз, сүйегімізге сіңген дәстүр, тек дәстүр емес ұлттық 

құндылықты сақтаудың бірден-бір жолы дүниеге сәби іңгәләп келгеннен 

бастап, анасы бесік жыры арқылы тарихымыздағы батырлардың ерлігін жырға 

қосып, ұрпақ бойына сіңіріп отырған. Бұл қазіргі күннің ең басты талабы десе 

де болады. Сондықтан, ұлтымыздың тарихындағы әр батырды зерттеу олардың 

өшпес ерлік істерін ұрпағымызға дәріптеу – біз үшін басты қажеттілік. 

Қазақ батырларының бейнесі жазба әдебиетімізде де, әсіресе, прозалық 

туындыларымызда да көбірек сомдалған. ХХ ғасыр әдебиетінің бастапқы 

кезеңінің өзінде-ақ қазақ қаламгерлері халық жүрегінен берік орын алған 

осынау айтулы қазақ батырларының тұлғасын қоғамдық-әлеуметтік, тарихи 

оқиғалармен астастыра отырып қазақ әдебиетіне алып келді [6, 162 б.]. 
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Қазақ тарихының әрбір кезеңі, яғни, ел басынан өткен, халық тағдырында 

терең із қалдырған тарихи, саяси оқиғалар енді нақты тарихи тұлғалардың  

қазақ батырларының бейнесі арқылы, солар өмір кешкен, азаттық жолында 

арпалысып өткен заман, уақыт кеңістігі арқылы көркем шежіреленді.  

Ел тарихының көшін келер ұрпаққа жеткізуде ең алдымен ауыз 

әдебиетінің үлесі өлшеусіз. Өткен тарихымызға көз жүгірткен кезде де халық 

ауыз әдебиеті арқылы зерделейтініміз ақиқат.   

Қазақ батырлары бейнесін жан-жақты саралай келіп, батыр 

бабаларымызды зерттеп, ерлік істерін ұрпағымызға үлгі, өнеге ету – 

адамзаттың адамдық борышы. Бұл – ұрпақ сабақтастығы. Қазақ батырларының 

тарихы мен тағылымын бағамдап, зерделеу – әрбір ұрпақтың парызы. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АКМОЛИНСКОЙ  

И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 

В своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания" Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 

отметил, что «новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно 

смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать 

лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации». 

Модернизационные изменения, развернувшиеся в Казахстане в начале XX в., 

представляют собой такой исторический опыт, обращение к которому позволит 

эффективно осуществить современные масштабные преобразования, успешно 

адаптироваться к меняющимся условиям, взяв лучшее из того, что несет в себе 

новая эпоха.  
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В начале XX в. на территории Казахстана в целом, Акмолинской и 

Семипалатинской областях в частности, развернулось просветительное 

движение, в условиях глубоких общественных преобразований решавшее 

задачи создания социокультурной среды, способной к адекватному восприятию 

модернизационных процессов и содействию им. Его участники из числа 

образованного сообщества, среди которого особое место занимала 

интеллигенция, ставили перед собой две ключевые, просветительные по своему 

характеру задачи – саморазвитие и развитие (в образовательном, культурно-

досуговом, физическом, нравственном и других аспектах) неграмотных слоёв 

населения. Потребности интеллигенции в саморазвитии реализовывались 

посредством чтения изданий периодической печати, художественной и 

специализированной литературы, исследовательской работы в той или иной 

области науки, обмена опытом в профессиональной сфере, организации 

культурного досуга, различных видах творческой деятельности.  

Реализация этих задач легла в основу создания и деятельности культурно-

просветительных обществ. Участие в их работе способствовало развитию в 

народных массах чувства патриотизма и общественного долга. И, что не менее 

важно, благодаря деятельности просветительных организаций существенно 

возрастал образовательный уровень местного населения. В условиях 

постоянного роста социальной активности, сопровождавшего развитие 

модернизационных процессов на территории Казахстана, образование 

приобретает все большую ценность в обществе, становится «самым 

фундаментальным фактором успеха в будущем». Закономерен поэтому, 

наблюдавшийся среди жителей городов и сельской местности рост потребности 

в грамотности и знаниях. Для решения широкого спектра культурно-

образовательных задач участники просветительного движения обратились к 

таким социальным институтам, как институт образовательной 

благотворительности, институт школьного и внешкольного образования.  

Существенное влияние на становление и развитие просветительного 

движения в Казахстане оказал богатый западный опыт просветительства. 

Однако западные, как и российские традиции просветительства не просто 

переносились на казахстанскую почву, но обогащались новым содержанием, 

получали там самобытное развитие. Именно на этом базировались успехи 

культурно-просветительного движения в Казахстане. Президент Н.А. Назарбаев 

в своей статье отметил важность переноса уникального опыта модернизации на 

народы и цивилизации с учётом их особенностей.  

На территории Казахстана просветительные организации получили 

повсеместное распространение в конце XIX – начале XX вв. Этому процессу 

способствовали укрепление позиций местной интеллигенции, которая начинает 

играть все более заметную роль в общественной жизни Казахстана, повышение 

культурного уровня местного купечества, а также рост экономической и 

общественной активности местного населения в целом, увеличение доли его 

образованных слоев. В 1888 г. было учреждено Общество попечения о 

начальном образовании в Семипалатинске, в 1898 г. в Акмолинске, также 

общества были открыты в Кокчетаве и Атбасаре. На основе устава томского 
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Общества попечения о начальном образовании Министерством народного 

просвещения Российской империи был разработан так называемый «типовой 

устав», которым руководствовались учредители новых организаций. «Типовой 

устав» ограничивал деятельность обществ попечения о начальном образовании 

исключительно благотворительными целями. Например, устав акмолинского 

Общества попечения о начальном образовании предполагал доставление 

средств к «улучшению материального и нравственного состояния начального 

образования» в городе. В то же время, общества могли зарабатывать 

необходимые для благотворительности средства, осуществляя образовательно-

просветительную деятельность как в сфере начального школьного и 

внешкольного образования. Такая деятельность включала открытие начальных 

народных училищ, воскресных школ, профессиональных классов, проведение 

народных чтений, научно-популярных лекций и лекционных курсов, 

учреждение бесплатных народных и общественных библиотек [1-3]. О 

масштабах работы обществ попечения о начальном образовании 

свидетельствует  пример семипалатинского общества. В 1906-1907 гг. в его 

составе работали начальное народное училище им. Ф.М. Достоевского, три 

воскресные школы (одна для детей и две для взрослых), публичная 

общественная библиотека,  библиотека-читальня им. Н.В. Гоголя и т.п. [4]. 

Свои учебные заведения и библиотеки также открыли кокчетавское и 

акмолинское общества попечения о начальном образовании [5, 6].  

В рассматриваемый период в Акмолинской и Семипалатинской областях 

распространением книг среди местного населения занимались как общества 

попечения о начальном образовании, так и специализированные библиотечные 

организации, такие как Арык-Балыкское общество библиотек-читален, 

Общество для содержания петропавловской мусульманской библиотеки-

читальни, Общество зарендинской общественной библиотеки-читальни, 

Викторовское общество библиотеки-читальни, общественная библиотека-

читальня в селе Балашинском Кокчетавского уезда [7].  
В области образовательной благотворительности действовала целая 

группа обществ по оказанию помощи нуждающимся учащимся. На рубеже XIX 
- XX вв. активную деятельность в регионе развернуло Общество взаимного 
вспомоществования учащим и учившим в Акмолинской области, общества по 
оказанию помощи нуждающимся учащимся были открыты также в 
Петропавловске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске. Аккумулируя денежные 
средства меценатов, эти организации осуществляли широкую программу 
помощи нуждающимся учащимся начальных и средних учебных заведений. 
Помощь оказывалась как в денежной (разовая помощь, стипендии, оплата 
обучения, ссуды), так и в натуральной форме (выдача учебников и учебных 
принадлежностей, одежды, обуви, организация питания в учебных заведениях). 
Решая задачи в области благотворительности, общества этой группы также 
выполняли образовательно-просветительные функции. Доходы, полученные 
обществами от продажи входных билетов на просветительные мероприятия 
(лекции, народные чтения, театральные постановки) поступали в общественные 



185 

кассы и служили материальной основой для их благотворительной 
деятельности. [6, 8, 9, 10].   

Ещё одна группа просветительных организаций, развернувших свою 
работу на территории Казахстана, включала литературно-музыкальные, 
художественные и драматические общества. В них состояли лица различных 
профессий, объединенные общим интересом к совместной творческой 
деятельности в сфере культуры. Члены обществ, реализуя свой творческий 
потенциал, организовывали литературно-музыкальные вечера, концерты, 
осуществляли сценические постановки, проводили художественные выставки, 
знакомили местное население посредством выставочной деятельности с 
произведениями живописи, прикладного искусства, расширяли кругозор и 
развивали его эстетический вкус. Например, Хоровое общество было открыто в 
Семипалатинске, общества любителей музыки и драматического искусства 
действовали в Кокчетаве, Павлодаре, Семипалатинске. Устав кокчетавского 
общества так определял его основную цель: «доставлять своим членам 
возможность соединиться для чтения и исполнения на сцене совокупными 
силами различных произведений литературы, драматических и вокально-
музыкальных искусств» [6, 11, 12].  

Особо следует выделить организации, объединявшие людей, имевших 
общие увлечения и профессиональные интересы, с целью взаимного обмена 
знаниями, опытом, результатами своего труда в соответствующей сфере 
деятельности (научные, профессиональные общества и т.п.). В частности, 
процесс объединения местной интеллигенции в научно-просветительские 
общества стимулировали потребности общественной модернизации, 
необходимость скорейшего решения социальных вопросов (организации 
медицинского обслуживания населения, благоустройства городов и др.), 
стремление расширить возможности гражданского общества в осуществлении 
социальных идеалов. Научные общества играли в известной степени роль 
катализатора процесса привнесения научного знания в экономическое развитие 
Казахстана. Среди функционировавших на территории Казахстана в конце XIX 
– начале XX вв. научно-просветительных организаций можно выделить 
Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического 
общества, Семипалатинский подотдел Императорского Русского 
географического общества, омский отдел Императорского московского 
общества сельского хозяйства, включавший в орбиту своей деятельности 
Акмолинской и Семипалатинской области [13, 14, 15]. Последний, например, 
содействовал акклиматизации и внедрению в аграрное производство 
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, распространял среди 
местного населения новые образцы техники, знакомил его с новейшими 
достижениями сельскохозяйственной науки [16]. 

Отделы Императорского Русского географического общества развернули 
обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность. 
Научные исследования сотрудников Отдела, имевшие не только теоретическое, 
но и прикладное значение, основывались на материалах многочисленных 
научных экспедиций. Особо следует выделить деятельность сотрудника 
Западно-Сибирского отдела Ч.Ч. Валиханова. В его исследованиях «Киргизы», 
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«Киргизское родословие», «О кочевках киргиз», «Следы шаманства у 
киргизов» собран и обобщен огромный материал по истории, этнографии 
казахов, их быте, обычаях и культуре. Значительный интерес представляют 
лингвистические работы Валиханова, который изучал искусство акынов, 
занимался исследованием ритмики казахского стиха и впервые записал 
народную эпическую поэму «Козы-Корпеш и Баян-сулу». Во время 
экспедиционных поездок Ч.Ч. Валиханов собрал богатый научный материал, 
позволивший ему дать географическое описание центральноазиатского 
региона, охарактеризовать природные климатические особенности, флору и 
фауну, собрать материалы по этнографии населявших его народов [17, с. 191].   

Таким образом, модернизационные процессы в Казахстане в конце XIX – 
начале XX вв. сопровождались активизацией общественной инициативы в 
культурно-просветительной сфере. Являя собой атрибут формировавшегося 
гражданского общества, культурно-просветительные общества стали важным 
элементом повседневной жизни граждан, посвятивших свободное время 
самообразованию, внутреннему духовному развитию и творческой 
самореализации. Бесплатность обучения, использование новых педагогических 
принципов, опора на осознанные жизненные потребности учащихся, - все это, 
вместе взятое сказывалось на высокой результативности проводимых 
обществами просветительных мероприятий.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК  Көкшетау техникалық институты  

 

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНДАҒЫ ҰЛЫ ТҰЛҒА 

 

     «Бүгінгі күнді түсініп –түйсіну үшінде, болашақтың 

                                 дидарын көзге елестету үшін де,кешегі кезеңге көз  

                                 жіберуіміз керек» 

                                                                                                      Н.Ә. Назарбаев  

 

Бойында сақ пен ғұнның сарыны бар, түбі түркі ұраны алаш қазақ ру 

тайпалары. Ұшқан құстың қанаты, шапқан ітұлпардың тұяғы талатын 

шығысында Алтай таулары батысында Еділге дейнгі ұланғайыр аймақты мекен 

етті. Тоғыз жолдың торабында орналасқан қазақ ру тайпаларының киеліде 

құдретті мекені қазақ даласы ежелден сан қилы кескілескен, жан беріп, жан 

алысқан, елім деп еңіреніп жан тапсырған, ұландарының ұлы шайқастарды 

өткізгеніне куәгер  болды .  

Төрт түлігін түлетіп, бейбіт күнде жайдарылы өмір сүріп жайбырақат  

жатқан. Қазақ рулары  жиі–жиі шапқыншылыққа ұшырап отырды. Қазақ 

сахарасында бірде бір жау найзасы тимеген,шаңырағы шайқалмаған әулет 

жоқтың қасы. Бұның негізгі себебі, қазақ жерінің тоғыз жолдың торабында 

орналасуы. Әсіресе қазаққа ыйығын батырып, адам айтқысыз қырғын мен  

қайғы қасірет, үлкен көлемді адам шығынын әкелген жоңғар шапқыншылығы.  

Жоңғардың басқан толқынына тойтарыс бере алмай жан жақта, жер–жерде жан 

сақтау мақсатында жосып кеткен қазақ руларының басын қосып, ел рухын 

көтерген. Халықтан жасақ құраған, қазақ батырларының алатын орны ерекше. 

Батыр ел үшін, жер үшін, дұшпанмен алысқан, ер жүрек, қайтпас 

қайсарлы, әділетті орақ тілді тапқыр адам. Қазақ халқы ежелден өткір тілді, 
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айлакер, күшті, қажырлы қайратты адамға  батыр деген қасиетті құрметті 

басқалардан ерекшелейтін  атақ берген. Қазақта батыр көпақ, бірақ жалғанды 

жалпағынан басып, тарих сахынасынан  орын тауып  көріне алмады. Оған себеп 

ру тайпаларының кішілігі, қол санының аздығы. Елім, жерім деп  еңіреген асыл 

ерлер  тарих қойнауында көміліп қала берді. Қазақта ұлт тағдырын шешкен ұлы 

шайқастарда  он мыңдап қол бастаған батыр саусақпен санарлық. Шақшақ 

Жәнібек, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Нарызбай, 

Қарасай, Райымбек, Баян батыр.  

Аталып отырған батырлардың есімі мен жасаған ерліктері, дүйім жұртқа 

аян. Бірақ ерлігімен, халқын, жерін қорғап, алайда тарихта аты ойып жазылмай  

тарих қойнауында  қалып кеткен батыларымыз көп солардың ішінде жерімізді  

ұлғайтып, таңдай қақтырар әсем табиғаты бар Алтай мен Тарбағатайдың  

қазақтың еншісіне бұйыруына  себепкер  болған Қожаберген  батыр 

Жәнібекұлыне  тоқтала кетсем. 

Батыр бабамыз Қожаберген Жәнібекұлы жайлы ақпарат, мәліметер ешбір 

кітаптарда, газет беттерінде, тарихи оқулықтарда мүлдем  кездеспейді. Бұл 

қалай болғаны? Сонау ел басына күн туған кезде, ереуіл атқа ер салмай, бес 

қаруын асынып, ат үстінен түспеген  бабамыздың, еліміздің оқулықтарынан 

орын аламауы, бабамыздың тарих қойнауында көміліп бара жатқан куәсі. 

Сонау он сегізінші ғасырда қазақтың игі жақсылары Абылай хан, Қабанбай 

батыр, Бөгенбай батыр, Ер Жәнібек, Көкжал барақ сынды батырлар мен 

үзенгілес болған. Қазақ жоңғар соғысына қатысып, қазақ әскерінің ту 

ұстаушысы болған. Осындай қиын, қыстау қезде төніп тұрған қауіп қатерге 

қарамай, жұдырықтай жүректің әмірімен қарсы тұрған  батыр  бабамыз жайлы.  

«Қожаберген  батыр» деп аталатын тарихи кітап жазған тарихшы Бақыт 

Еженханұлына үлкен рахмет айтқым келед. Бұл кітаптан келешек ұрпақтың 

алары мол. Қазақ тарихы тағы бір үлкен жәдігермен  толықтырылды. Бұл  үш 

ғасырлық тарихы бар, батырдың ақ туы мен шапаны. Батырдың ақ туы тікелей 

ұрпағы Мұқтажыұлы Жұмаштың әулетінде сақталған, ал шапаны батыр 

әулетіне жиеншар Бақыт Теңселұлы деген азаматтың үйінде сақталған. 

Қожаберген Жәнібекұлының шапаны мен ақ туы барлық алаш жұрты үшін, 

қымбат жәдігер екені сөзсіз. Батыр бабамыз жайлы  қазіргі кезде тек қана 

интернет желісі арқылы біліп жатырмыз. Мысалға, Қожаберген батыр 

Жәнібекұлы туралы қытай, орыс, моңғол дерек көздерінде көптеген 

құжаттардың бар екендігі бүгінгі күні ғылымда дәлелденіп отыр.  

Манжы-қытай дереккөздерінен 70-тей құжат, орыс дереккөздерінен 20 

шақты, ал моңғол дереккөздерінен де аз емес құжаттар табылып отыр. Мысалы, 

Қожаберген батыр туралы орыс тарихшылары Г.  Потанин, Н. Аристов секілді 

тарихшылар өз еңбектерінде жазып қалдырған. Бұл деректерде Қожаберген 

батыр 1750 жылы Керей руларын бастап Хабарга-Базар өзеніне жеткені 

айтылады. (Хабарга-Базар, Қарғыба-Базар деген қазіргі Шығыс Қазақстан 

облысы Тарбағатай ауданындағы өзен атауы).  
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Қытай мұрағатында сақталған бір құжатта «Абақ керейдің 1000 отбасы 

Қожаберген батырдың қарауында» екені жазылған. 1756 жылы қазақ-шүршіт 

соғысында Абақ керей Қожаберген батыр мен ойрат нояны Әмірсана екеуі қол 

бастап, манжы-қытай басқыншыларына қарсы Баянауыл, Қу, Қарқаралы 

тауларының аңғарында болған қанды ұрыстарда Бөгембай, Жауғаш сияқты 

батырлармен қатар ерекше көзге түседі. Қытай мұрағатындағы тағы бір 

құжатта: «Қожаберген батыр 1758 жылы сәуір айында ежелгі қазақ мекені 

Алтайды жоңғар қалдықтарынан тазарту мақсатында жорыққа шығып, Ертістен 

Манасқа (Алтайдағы жер атауы) дейінгі аралықты 1000 әскерімен шолып 

шықты», – деген мәлімет сақталған. 1766 жылы Үржар, Тарбағатай жайлаулары 

үшін қытайлармен шайқасқан. Одан кейінгі құжаттарда Қожаберген есімі 

Қабанбай, Дәулетбай батырлармен, Әбілпейіз сұлтанмен қатар «көрнекті, 

беделді қазақтар» қатарында аталады [2]. 

Қорыта айтқанда өлшеусіз ерлік жасап, кірпік қақпай елінің, жерінің 

амандығы үшін қасық қаны қалғанша айқасып, бірақ ұрпағына беймәлі болып, 

тарих сахынасында жойылып бара жатқан ер жүрек  батырларымыздың 

ерліктерін, дүйім жұртқа паш етіп. Тер төккен еңбегінің жемісі біздің жарқын 

болашғымыз екеніне көз жеткізу. Бүгінгі бейбіт  заманымызбен, ұлан ғайыр 

даламыздың бізге қалай бұйырғаны және себепкер бабаларымызды, айбынды 

елдің зат ұлдары мына қазақ еліне таныстыру. 
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ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МЕНТАЛИТЕТ 

 

Менталитет – рухани болмыс тарихының сығымдалған және тұрақты 

негізде қордаланған, жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың дүниетанымында 

орын алатын ерекше көрініс. Оны қалыптастыруда мәдениеттің, өнердің, 

діннің, философияның, ұлттық салт-дәстүрдің, қоршаған ортаның, тұрмыстың, 

қоғамдағы әлеуметтік ортаның, саясат пен идеологияның, экономикалық 

қатынастардың маңызы зор. Осы ретте, әлемдік картада тәуелсіз, егеменді ел – 

Қазақ Елі – Қазақстан мемлекеті көрініс бергеніне не бары 20 жыл. Бұрынғы 

Ақмола – Қараөткел өңірінде оның басты ордасы – Астана қаласы аз жылда бой 

көтеріп, бүкіл дүниежүзінің көптеген мемлекеттерінің назарына ілікті. 

Осылайша Астана жалпақ әлемге «үшінші мыңжылдықтар астанасы» атанды. 
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Ол шығысындағы Алтай  мен батысындағы Атырау, оңтүстігі мен 

солтүстігіндегі Қаратау мен Сібір ойпаты сияқты ұланғайыр аймақтың кіндік 

қаласына айналды. Міне, осы Астананың, оданда айрықшасы – Қазақ жұрты, 

Қазақ елінің тарихына терең бойласақ, осынау ұланғайыр өлкеде сан мыңдаған 

жылдар бұрын көшпенді мемлекеттік дәстүрлі жүйесі жалғастық 

сабақтастығын үзбеген сақтар мен ғұндар, түркілер мен қыпшақтар мекен 

еткен. Ал олардың мұрагерлері әрі тікелей ұрпақтары егемендігінің көк туын 

желбіреткен қазіргі қазақтар.  

Бірақ еліміз өз тәуелсіздігін алған өткен ХХ ғасырдың 90-шы жылдарына 

дейінгі Ресейдің монархиялық Романовтар әулетінің патшалары билеген 

империя қазақтарды жабайы халық санатына жатқызып, кең өлкесін бос жатқан 

дала деп, оған өздерінің жерінен күштеп ығыстырған жарлы қарашекпендерін 

қаптатып, жан-жағынан әскери казак бекіністерін салып, құрсауында ұстаса, 

1917 жылғы Қазан төңкерісі нәтижесінде билік басына келген большевиктер 

құрған кеңес өкіметінің де озбырлығы одан асып түспесе, кем соққан жоқ. 

Алайда осынау қыспақтардың, аумалы-төкпелі замана дауылының соқысына 

төтеп берген қазақ халқы өзінің бабалардан мирас болып қалған атажұртын 

сақтап қалды. Осының барлығы халқымыздың достық, сыйластық, әділдік, 

кішіпейілдік сияқты асыл қасиеттерінің арқасы. Мұндай асыл қасиеттері бірдің 

немесе жүздің ақыл әмірімен пайда болмайды, тұтас халықтың тарихи 

талғамының, мәдени болмысының нәтижесі болып саналады. Ал бұл дегеніңіз, 

осынау байтақ даланың беті ізсіз-түзсіз болған емес деген сөз. Яғни, бұл өлкеге 

талайлар ат ізін салып, халқының дәстүріне, ұстанымы мен ержүрек 

батырлығына, ақынжанды серілік қалпына, мәдениеті мен небір ғажайып 

алтынмен апталып, күміспен қапталған өнеріне, ең аяғы көші-қонға жеңіл 

керегелі және шаңырақты киіз үйлеріне тәнті болған. Өйткені Ұлы Даланың 

беті үлкенді-кішілі сан тарау жолдармен айшықталған. Ол жалғыз салт атының 

немесе аз ғана шоғырлы адамдардың ізі емес, тұтас ұрпақтардың табанының 

табы қалған айтулы кезеңдерінің айғағы [1]. 

Сондай-ақ бұл өлке сонау ерте дәуірде-ақ ел мен елді жалғап жатқан 

дәнекерлік рөл де атқарған. Бұған дәлел ретінде қазақ даласын айқұш-ұйқыш 

кесіп өтетін небір күретамыр көне жолдардың сорабы (ізі) әлі де сақталып 

қалғандығын айтсақ та болады. Бұл жолдармен бір кездері Сюань-Цзянь, Плано 

Карпини, Гильом Рубрук, Марко Поло, Афанасий Никитин сияқты Батыс, 

Шығыс елдерінің әйгілі саяхатшылары жүріп өткен. Мәселен, Марко Поло өз 

елінен шығып Қазақстанның қазіргі шекарасының батысындағы Астрахан  

маңындағы әйгілі Шыңғыс ханның немересі Берке хан сарайында  осыдан 800 

жыл бұрын мейман болып, Қазақ даласын көктей өте қаһарлы қағанның 

шығыстағы тағы бір немересі Құбылай ханның ордасына да жеткен. Ал 

Афанасий Никитин теріскейдегі Ресейден жаяу-жалпылап қазақтың Ұлы 

даласын оңтүстікке қарай көктей өтіп, сонау бір қияндағы Үндістанға 

сапарлаған. Бұлардың барлығы, және басқа саяхатшылар да қазақ даласы, оның 

тіршілік-тынысы, жол жағдайы туралы аса құнды жазба деректерді қалдырды. 

Батыс пен Шығыс дейтін ұғымдардың арасын жалғап жатқан шежірелі 

тарихтың ізін жазба бетіне түсірді. Басқасын айтпағанның өзінде, Ұлы Жібек 
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жолының тарих төрінен орын алуына жағдай жасады. Сан ғасырлар бойы 

керуен табанының ізі таптаған осынау Ұлы дала жолы тіпті біздің жыл 

санауымыздан ІІ ғасыр бұрындары пайда болған деген болжам да бар. Бүгінде 

қарап отырсақ, жалпы ұзындығы жеті мың шақырымды құрайтын бұл жолдың 

бір бұтағы Таяу Шығыс арқылы Жерорта теңізіне жетсе, келесі бір тармағы 

Алдыңғы Азия мен Орта Азияны шиырлап жатыр. Соның ішінде қазақ даласын 

көктей өтетін бөлігінің өзі бірнеше тармақтарға жіктеліп, сала-сала болып 

бөлініп кетеді [2]. 

Мәселен, орта ғасыр авторларының жазып қалдырған еңбектерінде Ұлы 

Жібек жолының Каспий, Арал теңіздерінің солтүстігін жанамалай өтіп, қазіргі 

Тараз, ежелгі Баласағұн сияқты қалаларға соғатыны айтылады. Ал Тараздан 

шыққан жол Ертіске қарай бастап, одан әрі Сібір өлкесіндегі Енесейге барып 

жалғасады.  

Жүргізілген археологиялық зерттеулерге, басқа да тарихи еңбектерге көз 

жүгіртсек, Ұлы дала – Қазақ жерінің қайнаған өмірдің, гүлденген мәдениеттің, 

талғампаз өнердің мекені болғандығын әйгілейді. Мысалы, арабтың атақты жер 

қойнауын зерттеуші ғалымы Әл-Идриси Ұлытау төңірегінде кен-қазба 

жұмыстары айрықша дамығандығын айтады. Бұл маңда заманында алтын, 

күміс, жез сияқты бұйымдарды Шаштың (Ташкенттің) саудагерлері кірелеп 

тартып, әйгілі Ұлы Жібек жолының бойындағы керуеншілерге еселеп сатып 

отырған. Ал олар бұл тауарларды одан әрі асырып Батыс пен Шығыс елдеріне 

таратқан. Қытайдың бір замандарда алтыннан да қымбатқа бағаланған жібек 

маталары Жерорта теңізіне сұғына еніп жатқан Рим империясының байлығына 

айналған. Сол байлық та осы Қазақ даласы арқылы сонда жеткізілген. Ұлы 

Жібек жолы атауының қалуына негіз болған да осы бір тарихи жайлар десек 

керек. 

Осынау Қазақ даласы дейтін үлкен ұғымның тағы бір табан тірер тұсы – 

еліміздің басты қаласы болып отырған бүгінгі Астана. Олай деуге негіз сол, 

Есіл өңірін мекен еткен сақтар, ғұндар, түркілер мен қыпшақтар бұл аумақта 

біздің заманымызға дейінгі VІІІ-V ғасырларда пайда болса, Сарыарқаның 

төсінде, Нұра мен Есіл өзенінің аралығында қуатты ғұн тайпасының көсемдері 

Ақмола бекінісін тұрғызған. Зерттеушілер мұндағы «ақ» сөзі батыс, ал «мола» - 

«бекініс» дегенді білдіреді, демек «Ақмола» сөзі «Ұлы ғұндардың» батыс 

қаласы» деген сөзге ұласып тұр. Сондай-ақ, «Астана тарихы» кітабында 

жазылғандай, осы елорда төңірегінде (дәл іргесінде десе болады)  қазақтың 

ханы Тәукенің қосыны тұрған Бытығай қаласы болғандығы, оның сызба 

деректерінің сақталғандығы. Оны орыс елшілері Ф.Скибин мен М.Трошин 1694 

жылы хан ордасында болғанда қағазға түсірген. Сол сияқты Қазақ археологы 

К.Ақышев зерттеген, Астананың негізі болған Бозоқ қаласы да Ұлы Жібек 

жолындағы ордалы қала болғандығын айқындап беріп отыр. Өйткені Бозоқтан 

сауда керуендері өткенін бақылау оңай болғанға ұқсайды. Сонымен қатар Бозоқ 

осы өңірдің әкімшілік орталығы  саналумен қатар, Ұлы Жібек жолы бойындағы 

қыпшақ билеушілерінің әскери ордасы да болған. Осыған байланысты 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың өз еңбектерінде: «...ортағасырлық Бозоқ 

қаласын Ақмоланың түпкі атасы деп санауға болады, ал оның соңғы мұрагері 
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қазіргі Қазақстанның астанасы – Астана қаласы», - деп атап көрсетуінде зор 

маңызы бар [3]. 

Ұлттық ділімізді (менталитетімізді), тарихымыз бен мәдениетімізді, елдік 

үрдісімізді сақтау – міне, ең алдымен туған жеріңнің, өскен ортаңның ерекше 

танымдық қасиеттерін бойға жинақтаудан бастау алады. Астана қаласының 

орнында мыңдаған жыл бұрын Бозоқ сияқты қала болғанын білу, оның сыр 

шертетін өткен тарихына терең бойлау, бағалы жәдігерлерін қастерлеп сақтау 

біздерге – бүгінгі өскелең ұрпаққа қажет.  

Ал сөз түйінінде айтсақ, бүгінгі тәуелсіз Қазақстан ежелгі Ұлы Жібек 

жолын қайта жаңғыртып, Атыраудан сонау Қытайға дейін автомобиль және 

темір жол желісін тартып, оны қайта жаңғырту арқылы әлемнің көптеген 

елдерімен экономикалық байланысқа шығудың тың тәсіліне күре жол - даңғыл 

салса, Каспийдегі порты арқылы  Парсы шығанағына шығуда мүмкіндік беретін 

қадамдар жасауда. Демек, Ұлы Жібек жолы сонау ежелі кезеңінен бүгінгі ХХІ 

ғасырда да өз маңызына қайта ие болып отыр десек абзал. 
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АНДЫҚОЖА БАТЫР 

Әз Жәнібек, Керей хандар бастаған қазақ халқы елі мен жері үшін талай 

арпалысты замандарды бастан кешті. Осындай күрес жолы ел үшін жан аямай 

арпалысқан батырларымызды, небір шешен ел бастаған көсемдер мен хандарды 

өмірге әкелді. "Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламадан" кейін тарих 

сахнасына шыққан Абылай хан халықты бастап, қазақ мемлекеттілігінің 

іргетасын қалады. Осындай қиын сәтте Абылай жасағына Қойлы Атығай елін 

бастап барған Андықожа Әлмембетұлы ерекше көзге түсті. Андықожа батыр 

Абылай ханның бас қолбасшысы Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы Жәнібек 

батырлардың үзеңгілес жолдасы болған. Олар Андықожа батырдың 

табандылығын, ерлігін, батырлығын зор бағалаған. Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл толуына арналған ғылыми 

конференцияда Көкше жеріндегі батырдың ұрпағы Райша Рамазанова: "Сәмеке 

хан тұсында батыр атағын алған атамыз Андықожа Абылай хан Көкшеге 

келгенде бірінші қолбасшы әрі кеңесшісі болған көрінеді. Бабамыз ақылды әрі 

таза, адал жан болған Жаугершілік кезінде қол бастап, "Бұланты-Аягөз", 
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"Аңырақай" соғыстарына қатысқан Бөгенбай батыр, Шақшақ батырлармен дос 

болған. Осы жерлерді қалмақтардан тазартқаннан кейін жер бөлісін Абылай хан 

Андықожаға жүктейді. Сонда "Ақшоқы" деген тау бар "Үлкен Қорсан", қазіргі 

кезде "Кордон Борный ключ" аталған жер Андықожа қыстауы болады да, 

Абылай ханға әдемі Бурабай маңы тиеді. Қазіргі күркетауық фабрикасы ханның 

"Қызылағашы" деп аталған, сонда хан ордасы болған", -дейді [1, 46 б.]. Ал 

жазушы Тортай Сәдуақасов өз еңбегінде былай деп жазған: "Кезінде Аңырақай 

соғысында көрсеткен ерлігі үшін Абылай хан "Хан бұлағы" мен "Қызылағаш" 

деген жерлерді Андықожа батырға сыйға берген. Андықожа батыр Әлмембет 

баласының (1672-1782 ж.ж.) сүйегі Түркістанға апарып жерленді. Бұл кітапта 

батырдың туған жері Солтүстік Қазақстан облысының Аққайың ауданындағы 

Үшқызыл ауылы деп көрсетіледі. Бұған қарағанда, батыр қазақ-қалмақ 

соғысына дейін осы жақтан жасаққа аттанса керек» [2, 98 б.]. 

Облысымызға белгілі азамат Қаскеев Ғазездің айтуынша Андықожадан – 

Жабағы – Төлек – Малдыбай – Естай – Қаскей – Ғазез тарайды. Андықожа 

батыр Орта жүз Арғын ішінде Атығай  руынан, оның ішінде Қойлы Атығай – 

Құдайқұл – Әлмәмбеттен тарайды. Әлмәмбеттен Андықожа батыр туады. 

Сонда Ғазез Анды¬қожа батырдың алтыншы ұрпағы болып табылады. 

Батырдың туған топырағы Солтүстік Қазақстан облысы бұрынғы Бейнетқор 

ауданы «Үшқызыл»  колхозының  шығыс  жағында  3-4  км  жерде,  ата-мекені 

«Қаршыға ұстаған» деген қалың шұбар бауырында 1672 жылы дүниеге келген. 

Мінген аты - Таушұбар, бүркіті - Ақбалақ, қаршығасы - Көксүңгі. 

Андықожаның бүркіті туралы өзіндік бір аңыз бар: «Жол түсіп, құда жекжатты 

аралап, Көкшетаудың Шортан жақ Қарауыл ішінен Қойлы-Атығай еліне келген 

қонақтар Көкше төңірегін таңдандырған бір алып бүркіт туралы әңгіме сол 

төңіректегі ел ішіне тез тарайды. Бұл әңгімені естіген Андықожа батыр мал 

сойдырып, Құдайқұлдың бес баласының бірі Қарабұлақ ауылы жақтан 

қонақтарды алдырады. Әңгіменің анығына әбден қанық болған Андықожа 

ертеңіне бір ат, бір бие жетектетіп, атшы бала жігітін, бір ағайынын ертіп жолға 

шығады. Арада асықпай екі қонып, күн ұясына кірер алдында сол ауылға 

жетеді. Үй иесі байыппен Әндекеңе ойлы көзбен қарап, еш тіл қата қоймапты. 

Бірақ ақсақал дереу: «Балам, қалау қалай келген болдың ғой, жөніңді айта 

отыр», - деп сауал қояды. Андықожа ақсақалға өзінің Есілдің бергі бетіндегі 

Қызылжар маңы шұбар ішіндегі Атығай Әлменбеттің Андықожасымен дегенде: 

«Е, балам, әлгі Бөгенбайдың қанды көйлек досы – Андықожа сен екенсің ғой, 

жарайды, балам, болсаң, боларсың, түр-тұлғаң айтып тұр ғой», - деп сын көзбен 

шалып, іштей разы болғандығын байқатады. Батыр дене бітімі ірі, келбетті адам 

болған. Ақсақал кенет бүркіт отырған босағаға қарай иегін көтеріп, Орал 

тауының тағысының балапаны, іздеп келіп отырған Көкше төңірегін 

таңдандырған, қанды көз, мұз балағың ана отырған падишағың, кім білсін, 

манағы шаңқылда не сыр барын, әзір маңына жан жолатпайды, өзіміз үйрендік, 

тосын адам шаңқ еткен дауысынан қорқады. Бірлі-жарым бүркітшілер келіп, 

қой, мынаны қайырып қолға қондыру қиын болар деп кетісті. Ал егер өзіңізді 

жолатса, Көкшенің бір тағысын қалай қимаймын Атығайдың Андықожасына», -

дейді [3, 43 б.]. 
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 Жоғарыда айтылған Үшқызыл ауылы мен Аралағаш ауылдарында 

Андықожаның ұрпағымыз дейтіндер баршылық. "Хан бұлағы", "Қызылағаш" 

деген жерлерде тұратын жанашыр туыстары мен зиялы қауым өкілдері 

әкімдіктері арқылы ономастикалық комиссияға жазып, бұған дейін "Донской" 

деп аталып келген кеңшар орталығы "Андықожа ауылы" деп аталған екен. 2018 

жылдың 4 мамыр күні музей директоры Қ. Мырзабек бастаған экспедициялық 

топ Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласын жүзеге асыру мақсатында «Батырлар туған бақ мекен» жобасы 

аясында Ақмола облысының Біржан сал ауданы Андықожа ауылына ғылыми-

зерттеу экспедициясымен барып қайтты. Ауылға кірмей тұрып, бір төбеге 

көтеріле бергенімізде биіктігі төрт метрдей плитаның бетіне ұлттық нақышпен 

өрнектелген "Андықожа ауылы" деген жазуы бар тастың маңына тоқтадық. 

Баршамыз қуанысып, тастың жанына барып, атамызды тірі көргендей болып 

суретке түстік. Әуелі Көкше, одан Бурабай төңірегін шарлап, осы қария біледі 

дегендерді түгел әр ауылдан іздеп, ақыры Біржан сал ауданына қарасты 

Андықожа батыр ауылында жөн-жоба білетін көнекөз қариялармен 

сұхбаттасудан бастадық.  

Ауылдың Сейтенов Қорқыт есімді 85 жастағы қарияның шаңырағына ат 

басын тіредік. Ақсақал құрақ ұшып, қарсы алды. Батыр жайлы сұрастырсақ, 

Андықожа қарияның жетінші атасы екен. Қария Андықожа батырдың жасаған 

ерліктері жайлы әңгімелеп берді: Абылай хан Қызылжарға алғаш келгенде 

Андықожа өзінің 40 сарбазымен күндік жерден Жолдыөзек бойында қарсы 

алып, жол бастап отырған. Сібірдің үскірік аязына, жаздың аптап ыстығына 

шыныққан төзімді, жаужүрек сарбаздарын басқарған Андықожа батырға 

жаугершілік заманда Абылайдың қолбасшысы Бөгенбай батыр күні бұрын 

хабар беріп, шақыртып алып, ұрыстың ең қиын, ең жауапты тұсына жұмсайтын 

болған. 1726 жылы Бұланты өзенінің бойында қазақ жасақтарының оң қанатын 

Андықожа басқарған Атығай сарбаздары жаудың тас¬талқанын шығарған 

көрінеді. Андықожа ұрысқа алдымен кіріп, соңында шығатын көрінеді. Сонда 

Бөгенбай батыр: «Андеке, өзіңе разылығым бұрын да, осы жолы да өз алдына. 

Бұл жолғы жігіттерінің жаужүректілігіне мүлде риза болдым. Әрқайсысы да 

аман болсын, жарайсыңдар», – деп өз ризашылығын жеткізген.  

Ендігі айтпағымыз, елдің елдігін қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалу 

жолында аянбай терін де, қанын да төккен атамыз Андықожаны Көкше 

жеріндегі ұрпақтары мемлекет қорғауына алдырып, тұтас бір елді мекеннің 

атын беріп, республика картасына жаздырып отырғанын көріп отырмыз. 

Батырдың туған жері - біздің өлке. Айтарымыз: ел басшылары мен зиялы 

қауым өкілдері қолдау көрсетіп, батырды мәңгі есте қалдыру үшін туған жері - 

Лесное елді мекеніне оның аты берілсе. Сондай-ақ, қала көшелерінің бірі 

Андықожа батыр есімімен аталып, аудандардағы спорт кешендерінің біріне 

батыр бабамыздың атын қою мәселелері қарастырылса. Бұл біздің елдігімізді 

сақтап қалуға үлесін қосқан батыр бабамыз Андықожа аруағына жасаған үлкен 

құрмет болар еді. Сонымен қатар Аңдықожа батырдың тағы бір ұрпағы, 

Мәдениет ауылының тұрғыны 94 жастағы Дулат ақсақал да, батыр жайлы 

көптеп өз естіген білгенін айтты. Бөгенбай, Жәнібек, Андықожа батырлар 
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аралары екі¬-үш жас, шамалас болса керек. Түркістанда Қожа Ахмет Иассауи 

кесенесінде жерленгендердің жалпы саны – 121, оның ішінде сақталған 41 

құлпытас қалпына қайта келтірілген көрінеді. Сол тізімнің орта тұсында (Ақ 

сарай қабырғасындағы үлкен планшетте) үш батырдың аты¬-жөндері 

келтірілген. 

1. Қанжығалы Бөгенбай батыр (1690¬1775); 

2. Шақшақұлы Жәнібек батыр (1693¬1752); 

3. Атығай Қойлы Андықожа батыр ( 1672¬1752) жазулары бар. 

(Жолтай Жұмат, Есберген Алаухан. Қасиетті мекендегі қала. – 

Түркістан). 

Ауыл ақсақалдарының әңгімелеп берген құнды ақпараттары 

видеокамераға түсіріп, жазып алынды. Экспедицияның топ құрамын Андықожа 

ауылының әкімі Әубәкіров Жұмабек Рахімғалиұлы және ММ «Донской орта 

мектебінің» директоры Ержанов Бауыржан Серікұлы қарсы алып, іс-шарамыз 

Аңдықожа  батыр  орта мектебінде жалғасын тапты. Іс-шараға Аңдықожа 

батырдың ұрпақтары, Мәдениет ауылының тұрғыны Дулат ақсақал мен 

ауылдың еңбек ері Қорқыт ақсақал мектеп мұғалімдері және оқушылар 

қатысты. Кеш барысында қонақтар назарына 1943 жылғы Мәлік Ғабдуллиннің 

елге келген сапарынан түсірілген деректі фильм көпшілік назарына ұсынылды. 

Сонымен қатар мектеп оқушыларына «М.  Ғабдуллин тағылымдары» аясында 

«Батырлар елінен батыр шығады», «Елдің атын ер шығарады» атты 

тақырыптарда дәріс-сабақтар өткізілді. Мектептің қорынан жолымыз болып 

Андықожа батыр туралы жазылған кітапша қолымызға тиді. Кітапшада Бурабай 

жерінің тумасы, зейнеткер Райша Әбуқызы Рамазанова батыр туралы жинаған 

мәліметтері мен естігенін кейінгі ұрпаққа ұсынуды борыш санаған.  

Жан-жағына көз алартқан алып мемлекеттермен еліміз іргелес тұрса да, 

ұлан-ғайыр киелі жерімізді аз ғана қазақ халқы түгелге жақын қалай сақтап 

қалған деген заңды сұрақ кімді де болса ойландырар хақ. Ең негізгі жауап, 

ұлтымыздың асқақ рухы, ержүрек те айбарлы тұлғасы, бірін мыңға балаған 

ақылды да, батыр ұлдары болар деген болжамға «Батырлар туған бақ мекен» 

жобамыздың аясында батырларымызға жүргізген ғылыми-зерттеу 

жұмысымыздың нәтижесін таразылағанда көзіміз жетіп отыр. Тіпті қазақ 

халқының ұлт ретінде құрып кету қауіпі де туып, жар басына тірелген шақта да 

Алласына сыйынып, аруағын шақырып, сынға түсіп, сытылып шығып, 

құтқарған да сол дана да, батыр ұлдары. Сондықтан да біз Андықожа 

батырымыздың өнегелі өмірі мен ерлігін өскелең ұрпаққа үлгі етіп, жалпы 

Қазақ батырының есімін мәңгі жадымызда сақтауға тиіспіз.  
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Сьез Ахбота, ІІІ курс студенті 

Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі 

 

ҚАЗАН ЖҮРЕК ҚАЙДАУЫЛ БАТЫР 

 

 Тарихына үңілсек тереңге тартатын қазақ халқының, оның кең де шалқар 

даласының өткені бізге өз құпияларын әлі толық ашып болған жоқ. ХVІІІ 

ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдың алғашқы отыз жылдықтары қазақ 

ауылдарына тыныштық әкеле қойған жоқ. Бірақ, былайынша момын, көнбіс, 

шаруамен айналысуға ғана жаратылғандай жұрттың өз ортасында қол бастар 

батырлары көзге түскен.  

 Біз бүгінде өткендегі көп нәрсені еске алатын кезеңге келдік. Себебі, бұл 

жерде елдігімізді сақтап қалу үшін хас батырлар мен әулие бабаларымыздың 

тері төгіліп, қаны шашылды. Олардың тарихтағы таңбалы орындары туған 

халқының есінде мәңгі сақталатындығын уақыт дәлелдеуде. Қазақ елінің әрбір 

аймағындағы бабалар рухына бас иіп, оларды рәсімдермен еске алу күндері 

толастар емес. Түйе өркеш Ұлыборсық, Кішіборсық бойындағы бүгінгі қуаныш 

бәріміз үшін де қымбат, бәріміз үшін де қастерлі. Шалқар даласы қашан да 

жомарт, қашан да кең, қашан да дархан қалпынан айнып көрген жоқ. Ұлттық 

мәдениетіміз мен материалдық игілікке бұл даланың да қосқан үлесі қомақты, 

өсірген тұлғалары да биік. Жүз жылдығын болжаған Мөңке әулиені, барша 

жұртқа әйгілі Жанқожа мен қос Есетті білмейтін исі қазақ кемде-кем шығар. 

 Ақтөбе өңірінде елге танымал Әйтеке би, тамалық Есет, шектілік Есет, 

Мырзағұл Шыманұлы және басқа да өр тұлғалардың еңбектері белгілі. 

Осындай даралардың бірі Қабақ-Тілеудің, жалпы Шекті елінің қақ ортасында 

өркендей өскен Қырғыз перзенті, бүкіл аймақ, ел батыры атанған айтулы 

Қайдауыл батыр (1766-1839 жж.) Ол Көтібар, Арыстан, Достандардың 

замандасы. Бұлардың жүрегінің әр қағысы, өкпесінен шыққан әр демі бүкіл 

елінің жүрек қағысымен, халқының алған тынысымен, жұртының демімен пара-

пар [1, 7 б.].  

  Қайдауыл батырдың туған және өлген жылдары туралы ел ішінде әр 

түрлі пікірлер бар. Біреулері оны «Есет Көтібарұлымен қатар, ол бастаған ұлт-

азаттық қозғалысының батыры» десе, екінші біреулері одан әріге сілтейді, ал 

үшіншілері өткенімізде өмір кешкен Қайдауыл деп желіп өте шығады. ХІХ 

ғасырдың 80-90 жылдарындағы кезінде Шалқар өңіріне атағы мәлім болған, 

бірнеше рет бітімшілік қазылығына (ауылдық халық соты) сайланған қырғыз, 

білімдар, молла, Бұқар медресесінен аз ғана сабақ алған Дүйісмағамет 

Таубайұлынан 1943 жылы: «Қайдауыл батырдың анасын толғақ қысқанда, күн 

ала-бұрта қораланып дүлей дауыл соғып, арты нөсер қара жаңбырға ұласқан 

екен. Осы бір құбылыспен ана толғағы тіндесе барып, нәресте шыр етіп жарық 

дүниеге келеді. Сонда ала-дауыл сап боп тынып, тымырсыққа ұласқан екен. 

Содан нәрестеге «Дауыл» деп ат қойған. Кейін «Қайдауыл» атағымен өмір 

кешкен. Оның нәрестелік шырылының өзі іңгәлағаннан гөрі жуан дауысты» 

деген қызықты әңгімесін тыңдағандығын елімізге белгілі тарихшы, Қайдауыл 
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батыр тұлғасын зерттеуге зор үлес қосқан профессор Зәкраддин Байдосұлы 

өзінің «Қазан жүрек Қайдауыл» атты еңбегінде сөз етеді [1, 8 б.]. 

Қайдауыл батыр башқұрт, қарақалпақ, орыс-қазақ барымташыларына 

қарсы шығып, елдің қорғаны болған, ұлт-азаттық көтерілісінің бастауында 

тұрған көсем. Ол одан әрі асып, Сырым Датов, Махамбет – Исатайлар туын 

жықпауға атсалысқан, қоғамдық-саяси өмірге араласқан ел мақтанышы. 

Шектінің аға биі Жомарт Тоқпанов Қайдауылды 250-дей жасаққа қолбасшы 

етіп тағайындап, түрікмен ханы Пірәлінің 600-дей жасағына тойтарыс беруді 

тапсырды. Көтібар өзінің 800-дей жасағымен Сырым Датовқа көмек беруге 

кеткенде, түрікмендер Қабақ-Тілеу, Қырғыз, Жақайым, Жаңғылыш жұртына 

құйындай тиіп, лап қойды. Қайдауыл батыр күшінің аздығына қарамай, ту 

көтеріп, Ақбозымен Иманулла бекке шауып келіп: «Шекті елі сендердің 

жерлеріңнің топырағын басып тұрған жоқ. Жаулық пиғылымен сендер келіп 

тұрсыңдар. Кезек менікі. Бір өзім жекпе-жеккке шығар, жеті батырыңды жеңе 

алмасам жер жастанайын» - деп, күркірген даусымен ақырды. Сонда бек 

Тұрлықұл, Амантұрлы, Сәмәлі, Қалдыбек, Алдамберді, Айдарәлі деген 

батырларын шығарды. Қайдауыл батыр сәске түстен кіші бесінге дейін олармен 

алысып, жекпе-жекте олардың бәрін жер жастандырды.  

Сондай-ақ, тосыннан қазақ ауылын шауып, екі мың ірі қарасын айдап 

кетіп, Түнелбай деген жылқышысын өлтіріп, алты күзетшіні жаралаған 

башқұрттарға қарсы бес жүз қолмен жорық жасағанда, қазақ батырлары өзара 

ақылдасып, башқұрттың Назар батырына қарсы жекпе - жекке Қайдауыл 

батырды шығарды. Сонда ол Назар батырды өлтіріп, оның әкесі Күтірдің туын 

жығып, оның теңбіл көгін және бітімшілік үшін екі мың жылқы, бес жүз түйе, 

тоғыз сиыр құнын алтынмен алып еліне қайтты.  

 

Башқұрт десе бас кескен, 

Туын жығып Күтірдің. 

Құн қайтарып, дат дескен, 

Айтып әділ бітімін! 

 

Ер қолбасшы атой сап 

Түрікменге  тиісті. 

Тұрлығұлын түйреп ап, 

Қалдыбекке кірісті. 

 

Ортекедей ойқастап, 

Қайдауыл атын ағызды. 

Иманулла бек мырза 

Көрді батыр нағызды. 

 

Қайдауылдың осындай ер жүректігі мен қайраттылығын көрген Көтібар 

батыр: «Бұл Қайдауыл – Қазан жүрек қас батыр», - деген екен. 

Осыдан барып Қаратаудан келген Тасыран жыраудан мынандай сөзі 

қалған: 

Жеті батыр алысты – 

Қайдауылды жықпақ боп. 

Найзаласты-қағысты, 

Жүрегін сұқпақ боп. 

 

Айдарәлі, Сәмәлі, 

Қаны жерге тамады. 

Алдамберді дәмелі –  

Шықпай жатыр жаны әлі. 

 
Теке – жәуміт қырылып, 

Түрікмен бегі налыды. 

Қазаққа жөнсіз ұрынып, 

Суға кетті салымы 
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Шектіден шыққан екен екі үлек, 

Дүмпіген, жаратылысы туған бөлек. 

Көтібар – алмас қылыш, ел қорғаны, 

Қайдауыл – сағы сыңбас, қазан жүрек.  

Сол кездегі қырғыз руынан шыққан Толыбай жыршыдан Қайдауыл туралы 

мына жыр шумағы қалған: 

Әруағы асып күркіреп, 

Айдынға шықты Қайдауыл. 

Жекпе-жекті айқаста, 

Қанын судай ағызып, 

Түсірді жеті батырын, 

Қаһарлы теке – жәуметтің. 

Осылай тере берсек, Қайдауыл туралы неше түрлі әңгіме көп-ақ [2, 78-80 бб.]. 

Бірлік басы – қайнары едім, 

Ел-жұртымның тайлағы едім, 

Жауға шапсам қайрағы едім, 

Жеңгелерге жайдарлы, 

Жоқ – жұтаңның жайлауы едім, 

Дау – дамайдың байлауы едім, 

Мөңке бидің тайлауы едім, 

Ақкісінің шайлауы едім, 

Едіге бидің қырнасы едім, 

Сырым батыр сырласы едім, 

Қайдауылға жүгінсеңдер: 

Дүние-қоңыз алыспаңдар, 

Көк ит болып қабыспаңдар. 

Әруағын сылап арғы атаның, 

Пәтуалас шалыс жандар, 

Ақылым осы аз да болса, 

Бақыт толар жазға қонса, 

Жүрек сыздар сазға қонса, 

Төрт құдықтың төрлігі, 

Осы болды саз да болса. 

Бұл сөз былай айтылған екен. Бір байдың төрт ұлы болыпты. Төрт ұл төрт 

құдықтан өз жылқыларын суырғанда шыңырау құдықтардың суы 

таусылмайтын көзі бар құдық болыпты. О шеті мен бұ шетінен санағанда төрт 

құдық шашы тәрізді шабындықтан бірдей орналасуымен бірге, бір-бірінен 

бірдей қашықтықта, бір жолдың бойында орналасыпты. Әке-шешесінің 

тірісінде тату-тәтті өмір сүргенімен ағайындылар, олар қайтыс болғаннан кейін 

қырық пышақ болып, шабындық пен төрт құдықты тең бөліске салыпты. Төрт 

құдық төрелігін айту үшін ағайындылар Қайдауыл батырға келіпті. Сонда әке-

шешесі мен арғы-бергіні тегіс білетін Қайдауыл жоғарыдағыдай сөзімен 

оларды татуластырыпты. 

1814 жылы князь Волконский қырғыз-қайсақтарға Ресей империясының 

ұлылығын көрсету үшін Орскіге әлім-шөменнің батырлары мен би-шешендерін 
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жинамақшы болып, Қайдауылға хабар берді. Оған айтар жауабын тиянақтау 

үші қазақтар да Талдықта жиналып бас қосады. Сонда әркім әртүрлі пікір 

айтып жатқанда Көтібар батыр үндемей отыра береді. Бұған шыдай алмай, 

Қайдауыл батыр ұшып түрегеліп, жерге найзасын қадап: «Ей, жақсылар! 

Арпалыста өмір сүріп, отқа қарап қалған қарттар мен табалдырықтан аттап 

өтуге жасқанатын жеткіншектің қаншасы өтті дүниеден. Шіркін, бостандық! Ол 

бір адамның арына сын боларлық безбен ғой. Құрып қалғыр кіріптарлық деген 

мойнына салынған бұғау, құрсау, ол – аяққа салынған кісен емес пе?! Не қалды 

бізде? Хиуа – Түрікпен – Жәуміттен соққан аптап бетінді шарпыса, арқанды 

орыстан келер ызғар қарпыса, кеудендегі шыбын жаннан не қалар. Көтібар! Ар 

мен намыс қаныңды қайнатса, аждаһамен алысатын батырларды бастап неге 

шықпайсың?» - деген екен. Сонда Көтібар батыр: «Қайдауыл, сені қара күштің 

ғана құдіреті деп жүрсем, ақылды арнадан шығып тасқындайтын сөзің де бар, 

әрі батыр, әрі ақыл иесі екенсің. Уәжді күшпен тұрғызған Қайдауыл, енді 

ақылға жүгінтер Қайдауылға айналдың. Ырзамын, жарқыным. Баста... Әруақ 

қолдасын!» - депті. Сөйтіп, Қайдауыл бастаған жеті мың қол Әлім тауына 

жиналып, граф Волконскийге қыр көрсетіп, ұрандап үш күн тұрып алыпты. 

Оңайлықпен бағынғысы келмейтін әлім тайпасын күшпен бағындыру 

керектігіне көзі жеткен Волконский мұны Бірінші Павелге хабарлап, «мылтық 

пен зеңбіректі сөйлету» керектігін айтып хат жазыпты. 

Патша ағзамның бекіністерін талай шапқан, жылқыларын айдап кетіп, 

сақшыларын өлтіріп, қолға түсірген Қайдауылды орыс-қазақтар «Қара пері» 

десе, басқалар «Дүлей батыр», «Қара серек» деген. Қайдауылдан секем алған 

орыс-қазақ генералдары да, қазақтың бай-сұлтандары мен хандары да оны 

қолға түсірудің талай айласын жасаған. Андыған жау оны ақыры алып тынды. 

Махамбет пен Исатайдың кегін  алмақ болып, Баймағанбет сұлтан Ордасына 

1839 жылы 23 маусым күні шабуыл жасады. Алайда 100 орыс-қазақ, 150 

башқұрт күші мен төрт зеңбірек 100 жасақтан тұратын Қайдауылға қарсылық 

көрсетті. Қайдауыл жіберген Сартай барлаушының айтуынша сұлтанның 128 

атты жасағы болатын. Аталған күштің сол күні түн ауа Баймағанбет күшіне 

қосылғандығын Қайдауыл батыр білмей қапы кетті. Солай болса да әлімдегі ең 

қауіпті батыр, қазан жүрек Қайдауыл шегіне отырып соғысты. Талай жау 

бастарын қағып түсіріп, өзі де қолға түсті, өйткені, жау оны әуелі атын атып 

түсірген еді. Іші жарылып, ішек –қарны түскенде, оны жинап салып отырған 

жерінде, жолбарыстай атылғанына қарамастан, оны шауып өлтірген жендеттер 

мұратына жетті. 

Еңіреп өткен есіл Ер, 

Осылай тыныш табады. 

Тыныштық бермей туған жер –  

Өмір қиды саналы. 

Қайдауылдың батырлығы мен шешендігі қатар өрбитіндіктен, мына бір 

әңгімені де Зәкіраддин алға тартады. Қайдауыл би батырлардың бір жинында 

отырғанда батырға әкірендеген бір желөкпе ауыр-ауыр сөз айтады.  Сонда 

Қайдауыл зор дауысымен: «Қанша алып болса да адамды жаралау оңай, бірақ 

сол жараны жазу қиын. Қандай пенде болса да былапытпен сағын сындыру 
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қиын емес, бірақ ол  сынықты орнына келтіру қиын. Көтібар, мына желөкпен не 

деп отыр? 

Алқалы асыл жағаға, 

Етек пенен жең керек. 

Батыр, көсем ағаға, 

Табан тірер ел керек. 

Буынсыз дүние тас қаран, 

Еңбектетер еңселеп,» - деген екен. 

Сөзден тосылған Көтібар: әлгі бейбастыққа бес айып төлетіп Қайдауыл 

алдына бас идірген екен [3, 4-6 бб.]. 

VІІІ ғ. 90-шы жылдардың аяғында Қаратаудың бергі етегін жайлаған 

тамадан шыққан Тасыран жырау Кішкенешектілік дарынды жас шайыр 

Әзімбергенмен сөз жарыстырғанда: «Шектіден шыққан дейді екі үлек, 

дүмпіген, жаратылысы туған бөлек. Көтібар алмас қылыш ел тірегі, Қайдауыл 

сағы сынбас қазан жүрек» - деген екен.  

  Қайдауылдың ер жүректігі жөнінде тағы мынандай әңгіме бар. «Бірде оны 

сынамақ болған біреу жорыққа кеткен Қайдауылдың жолын тосып, осы 

бейіттерге соқпай өтпес деп, елден түстік жердегі қалың қорымға барып, ақ 

шүберекке оранып күтіп жатады. Дәл ойлағандай Қайдауыл молаға келіп, құран 

оқып, қоржынынан піскен дуадақтың етін жей бастайды. Осы кезде көрден 

«кебінді» кісі шыға келіп, «жеп отырған тамағыңнан маған да ауыстырсаңшы», 

- дейді. Сонда батыр: «бұл торғайдың еті көптен тамақ ішпеген өлі сен түгел, 

түсте бір қозының етін бір өзі жеген тірі Қайдауылдың да жұмырына жұқ 

болатын емес» - депті саспастан [4, 5-6 бб.]. 

Бұл – өткенге қайта оралуды «көксеу» емес, керісінше өткенімізді 

Қайдауылдар арқылы тірілтіп, қазіргі жаңа заманның биігіне сай ата ғұрыптық 

идеологиясын әлем өркениетінің қазіргі биігіне сай өркендету деген сөз. 

Қорытынды. 1. Қайдауыл батыр  – заманының айтулы тұлғасы. Көтібар, 

Достан, Қаражігіт  – замандасы. 2. Қайдауыл батыр патша үкіметінің отарлық 

саясатына қарсы күрескен ел мақтанышы, қаһарман батыры. 3. Қайдауыл батыр 

– Шалқар өңірі, қала берді қазіргі Ақтөбе аймағының бүкіл қазақиялық көк 

байрақты туын көтеріп, ел намысын қорғаған күрескері, топты жарып шешім 

айтар биі. 4. Қайдауыл батыр  –  қазақ ру, тайпалар арасындағы бірлікті аңсап, 

сол үшін күрескен ардагер. 
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ОЛЖАБАЙ  БАТЫР ТУРАЛЫ  ТАРИХИ ЖЫРЛАР  ҮЛГІСІ  

 

 Әрбір тарихи қайраткерлердің қадірі өз кезінде ел үшін қаншалықты 

қызмет атқарғанына байланысты болатынын ескерсек, олардың әрқайсысы 

кейінгі ұрпақ құрметіне лайық екені анық. Есін жиып, етегін жауып, 

кемелденген ел өз тарихының әрбір бетін қастерлейді. Халқының болашағына 

аянбай  тер төккен адал перзенттерінің ұлы істеріне баға беріп, есепке алары 

сөзсіз. Көп жағдайда біз халықтың «өз естелігі» сақталып отыратын табиғи 

заңдылыққа да бас игеніміз абзал. Нағыз әділ баға халық ауыз әдебиетінде 

сақталатын болған. Содан болар халқының сүйіктісі, аты мәшһүр, даңқты Орта 

жүз Олжабай батыр жөніндегі тарихи деректермен тарихи жырлардың алар 

орны ерекше. 

           Қазақ  халқының  XVIII ғасырда басынан кешірген азапты да, азаттыққа 

ұмтылған кезеңдерінің, жаумен талай қияң – кескі шайқастарының тарихи 

оқиғаларының куәгері болған, солардың бәріне белсенділікпен қатынасқан 

ерлердің бірі – сардар, аты аңызға айналған Олжабай батыр. 

Олжабай халыққа қамқор болып, ұлан – ғайыр жерін, суын, аман 

сақтауға бар өмірін жұмсаған халқының сүйіспеншілігіне бөленген тарихи 

ардагері. Кешегі Қанжығалы Қарт Бөгенбай, Қара Керей Қабанбай, Малайсары 

батыр, Жасыбай батыр, Қазыбек би, Едіге билермен серіктес болып, барлық 

қиындықты солармен бірге өткеріп, халықтың басына түскен ауыртпашылықты 

жоюға бар ғұмырын жұмсаған, ақылды, кемеңгер, ойшыл тұлға болған. 

Олжабайдың тарихтағы алар орнын, ұлы істерін, төреші халық келер ұрпаққа 

жыр-толғаулары арқылы ыждаһаттылықпен сақтап, естеліктерімен келер 

ұрпаққа жеткізе білді. 

Сол заманда өмір сүрген Сақау ақынның «Орта жүз Олжабай батыр 

жыры», Жаяу Мұса Байжанұлының «Олжабай батырдың бір соғысы», Салық 

Жаяумусиннің  «Олжабай және қырық батыр», Молдажан Жадайұлының 

«Олжабай батыр туралы жыры», Мәшһүр Көпейұлының шағын өлеңдері 

арқылы тұрмыс-салт жырларының өмір шындығын айқындап, тарихта өткен 

жағдайлармен астастыра суреттелгенін көреміз. Сонымен бірге Олжабай батыр 

тұлғасының жыр-дастандарда қалай сомдалғаны ақын – жыраулар қолданған 

көркемдік ерекшеліктер, шығармалардағы өмір шындығын негіз еткен әдеби 

шындықтың табиғи шындықпен сәйкестігін пайымдай келе, Олжабай батыр 

өмірінің шындық деректерін аталған ақын – жыраулардың жыр – 

дастандарынан іздейміз.  

Ақын – жыраулар жырларында Олжабай батыр бейнесін тарихилықты 

бойына сіңірумен қатар халықтың отаншылдық көзқарасы аясында жырлаған. 

Олжабай батыр туралы алғаш шынайы, әрі көркем дүниені Сақау ақын 

ұсынды. Қазақ батырларының ерлігін насихаттайтын жырлардың басында 

Сақау ақынның «Орта жүз Олжабай батыр жыры» деп аталатын тарихи 

жырдың тұрғанын ғалымдар мойындайды. Олар батырлар жырлары туралы 
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талдаған еңбектерінде ең алдымен осы жырды арқау етеді. Оған мына өлең 

жолдары дәлел бола алады: 

Халық ақыны хат жазуға қалам алған, 

Ешкімнен өтпей тұрмас мына жалған. 

Орта жүзде Сүйіндік ұранды ел... 

Олжабай қатарында батыр болған. 

 

Мәшһұр Жүсіп жазыпты кітабында, 

Ұшбу сөз тарих болып бізге қалған. 

Сақау ақын белгілі асқан жырау, 

Мазмұнын көріп тұрып өлең қылған  [1, 45 б.]. 

Сақау ақынның толғауы - тарихи жыр.  Олжабай батыр өмір сүрген 

қоғамның шындығын білетін, сол тарихи ортаның қақ ортасында жүрген,  

батыр туралы тарихи деректерге  қанық, туған елінің азаттығы үшін күрескен, 

халықтың қорғаушысы атанған   батыр жайлы толғауы  заңды. Сахараның 

салтанатты өнер көшін бастаған арқалы жырау Сақау ақын есіміне құрмет 

ретінде бір тарихи дерекке жүгінгеніміз жөн сияқты. 

М.О. Әуезов айтқандай: «Барлық тарихи өлеңдердің екі түрлі ерекшелігі 

бар. Біреуі,  қаншалық көмескі қылып жасырамын дегенмен, бұл оқиғалардың  

кеше ғана болғаны анық. Сондықтан барлық оқиғалардың бетінде тарих басып 

өткен жер сорғалаған қан, сойқақтаған із болып ашық жатыр. Бұдан соңғы 

екінші себебі тарихи өлеңдердің көпшілігін сол оқиғаның ішінде болып, сол 

заманда көзі  көргендер жыр қылған» [2, 4 б.]. Ендеше Сақау ақын жырлаған 

«Олжабай батыр туралы» тарихи жырға қойылатын талапқа сәйкес келеді. 

 Ақын-жырауға белгі бір рецепт берілмейтіні секілді жырдың 

шығармашылық өріміне де штапм, қатып қалған заңдылық жоқ. Әр ақын-

жыраудың өз мәнері, сөз өрнегі бар. Жырды ондаған оқиғамен кейіпкерлерді 

ажарлау, құбылту болмаса, айшықтау, жалпы жырдың тағдыры суреткердің 

табиғи  дарындылығына тәуелді екенін білеміз. Ал біз қарастырып отырған 

шумақтарда бірнеше тәсіл қайнасып жатыр: айқындау (эпитет) кере пе, теңеу 

керек пе,  ауыстыру (метафора) керек пе бәрі бар.     

 Жалпы Олжабай батыр жыры нақтылы тарихи деректен туындаған басты 

кейіпкері өз дәуірінің ең аяулы асыл мұраттардан туындағы тарихи тип 

болғандықтан жырға арқау болған құнды деректердің бастауы жылдар, 

ғасырлар өте өз ұрпағының алтын қазынасына айналуы да заңды құбылыс 

шығар.  

   Жаяу Мұса Байжанұлы нұсқасындағы Олжабай бейнесінің сомдалуы 

жырдың басынан – ақ белеңді көрініс алып, сын көзінің бағасына ілініп, 

болашағынан үміті тектіліктің нышанын түйсініп, ел қорғаны болар баһадүрді 

көріп қуанымыз. 

Үйсіндегі Қаратай нағашысының бет алып келе жатқан сапарына 

көріпкел ананың назарына ілінеді, ұйықтап жатқан балаға қарап: 

- Мынау келген бір құтың, 

Ашылар қазақ айыңыз 

Қиямет қашан болғанша,  
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Ұранды сөз арылмас. 

Жатыр ұйықтап өзі мас, 

Алты бөрі қолдаушы. 

Бойына жақын жуымас, 

Көкжал кетті шығысқа, 

Оан жауды жеңуге 

Қалмақ, қырғыз алмасы 

Бұған табиғ болар ас. 

Қазаққа ата болсын деп  

Олжабай аты болған паш [3, 18-24 б.]. 

Мәрт жаратылыс, даналық тағлымға ие тамаша  ой өрімімен жас 

батырдың үмітті болашағын меңзейді. 

Ойнаған ор киіктей қайран қазақ тарихы, қай перзентінің ұлы істеріне куә 

болмаған десеңші.  

Олжабай батырдың ерекше ардақталуы, әсіресе Қытайға қарсы Талқы 

қамалындағы соғысы: 

Қолбашы, ел ағасы ер Олжабай, 

Жер – жерден қол жияды ер Бөгенбай 

 Қарқабат, Қарауыл, мен Найман, Керей, 

Келеді Қыпшақтан ол ер Қошқарбай 

Ақылды батыр кісі Сары Баян 

Басентин Малайсары ол данышпан  

Шақшақ ұлы атақты ер Жәнібек, 

Қаракесек қадірлі би ол Қазыбек 

Арғынға жаңа шыққан би Едіге, 

Мейрамға ұран болған ер Олжабай [3, 34 б.].  

         Жалпы Олжабай батырдың әсерлі әдеби образын жасауда Жаяу Мұса зор 

үлес қосқандығын көреміз. Тарихи кезеңдердегі батыр бейнесін сомдаудағы 

еңбегі елеулі. 

Қол алдында келеді Ер Олжабай, 

Есітіп қарсы жүрді хан Абылай, 

Телкөкке мініп алып, бата бер деп, 

Сұрайды Абылайдан Ер Олжабай. 

Күн жарқырап шыққан соң еркін барып, 

Тұра шапты қапасына «Олжабайлап!» 

Бес күн болды бұзғалы Олжабайдың 

Талқы асуын мықты қорған, темір қақпа [3, 48-50 б.].  

 Жалпы шығармадағы оқиға желісі қақтығыс, айқас, арпалыста оқиғаны 

өрбітіп суреттеу жырдың идеялық мазмұның үзілмес желісі, жырдың сюжеті 

мен композициясының қозғаушы күші екенін мойындасақ, Жаяу Мұса 

нұсқасында бұл жай өз ерекшелігімен құнды. Шығарманың өміршеңдігі де 

содан болар. 

 Тарихи деректерден білетіміз барлық үлкен соғыстарда («Алау» деген 

лақап аты) Олжабай батыр әскерге жөн беріп, биік тас үстінде ту ұстап тұратын 

болған. Демек ол кісі үкімет туын көтеріп, әскери ой беруші...   
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          Жабдығы алтын берен ту ұстап тұр, 

 Жарқ – жұрқ жауһар киген, түсі суық. 

 Қол алдында туымен тұрды күтіп, 

 Туын алып Олжабай шығып тасқа [3, 42 б.].   

 Бұл сюжетке өзек болған тарихи дерек кейіпкер образын, оның 

қаһармандық, қолбасшылық бейнесінің сомдалуына өзек болып тұр. Ол жоқ 

жерде образ жасанды, оқиға жалған.  

 Жалпы Олжабай бейнесінің кесектігі, халықтың ұранына айналған 

тұлғаға деген сүйіспеншілікті қай нұсқадағы жырларынан болмасын 

кездестіреміз. Мысалы, Обыға жиналған билер кеңесінде (1826 ж.) атақты Шоң 

бидің қасында жүретін Баянауылдың ескі ақыны Көтешке бір сұрақ беріп, 

еліңде өткен заманда қандай жақсы адамдар болды, соны айтсаңыз дегенде, 

Көтеш былай деген: 

 Олжекең ұлы дана асып туған, 

 Жақсы сөз жан тербетер ашып туған. 

 Еліне ұлы жауда ұран болып, 

  Сұңқардай биікте ұшқан тасып туған, - деп жырлауының өзі Олжабай 

бейнесін, оның қаһармандық, батыр тұлғасын биіктете түскендей. Он сан орта 

жүзге ғана емес, Ұлы даланы ардақтап, қорғаушысы болып, ерлік пен елдіктің 

ұранына айналған ұлы бабамыздың асқақ рухын, кесек бейнесін көреміз, келер 

ұрпаққа үлгі етеміз.          

Олжабай батыр жайында жазылған тарихи өлең жырлар мен дастандар 

әдебиетіміздің талғамы биік, өмірі шындығын негіз еткен тарихи – деректі, әрі 

көркемдік дәрежесі жоғары шығармалар.  

Тарих сахнасындағы, аты аңыз, жаратылысы бөлек, нар тұлға Олжабай 

батырдың тарихи деректі болмысын саралай отырып, оның дүниетанымдылық 

тереңділігіне, ақыл – ойының кемелділігіне, қан кешудегі айбынды да, айдынды 

ерлігіне, қолбасшылық қабілеті мен қуатына сүйсісіне отырып, ерен рухтың 

қаһармандық үлгісін көреміз. Халық аузындағы ол жайлы, деректі аңыздарды 

пайымдай отырып, мәрт жаратылысты Ұлы Даланың текті перзентінің ерекше 

болмысына тәнті боламыз. 

Тарихи жырлардағы Олжабай батыр бейнесі өзіндік ерекшелігімен 

дараланып тұратын, көркемдік қырларымен өміршең, өскелен ұрпақты ерлікке 

жетелейтін, тағлым ұлағаты ерен сомдалған тұлға дер едік. Жалпы тарихи 

жырлар жаңаша көзқарас тудырып, жаңа бояумен өрілген жырлар, замана 

шындығы анық суреттелген біріншіден көркем сөз дамуында ұлттық – азаттық 

идеямен алға шықса, екіншіден терең мазмұнымен жаңа белеске көтерілді.    

Қорыта айтқанда, Олжабай батыр бейнесі сомдалған, әдеби мұралардағы 

ең өзекті мәселелер тәуелсіздік, еркіндік, ерлік, ел бірлігі, ұлт тұтастығы болса, 

бұл идеялардың әдебиет тарихының қай кезеңінде де  болмасын өзектілігінің 

төмендемей отырғанын байқаймыз, мәңгілік екеніне сенеміз.    

 

Әдебиеттер 

 

1. Дәуіт С. Абылай хан. Тарихи жырлар, 1 том. - Алматы, 1993. - 416 б. 



205 

2. Әуезов М. Эпос және қазақ фольклоры. – Алматы. – 1939. - № 10-11. - 

10 б. 

3. Жаяу Мұса Байжанұлы. «Ер Олжабай» Шығыс жинағы, Қолжазба, 

Қазан университеті. № 1288. 

4. Олжабай батыр: [Жыр] // Ана тілі. 2012 ж. 12-18 шілде 

5. Қажыбай Т. Ала тулы Олжабай баһадүр. // Бұқпа – 2012 ж. 13 

желтоқсан – 4 б. 

6. Негимов С. Таным мен пайым. Алматы, 2009. – 240 б. 

7. Марғұлан Ә. Олжабай батыр  // Яссауи әлемі. - 2012. - № 1-2 (9) - Б.3-20.  

8. Хақанов М. Абылайдың ақ туын Олжабай батыр ұстаған.  // Егемен 

Қазақстан – 2009 ж. – 20 қазан.  

 

 

 

Қ.С. Өскембаев, т.ғ.к., доцент 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

СОҒЫСТАҒЫ ТҰТҚЫНДАР МӘСЕЛЕСІ  

 

Данная статья посвящена военнопленным периода Второй мировой 

войны, которые подверглись жестоким гонениям как со стороны 

собственного государства, так и со стороны противника. В статье даются 

цифровые данные по военнопленным.  

ІІ-ші Дүниежүзілік соғыста Кеңес Одағы қарулы күштерінің адам 

шығыны –қаза тапқандар, жарақаттан және аурудан өлгендер, хабарсыз 

кеткендер, тұтқыннан қайтпағандар, Жапониямен соғысты қоса есептегенде 9 

миллионға жетіп жығылады. Ал, демографиялық баланс әдісімен, Кеңес 

Одағының барлық адам шығыны 27 млн. деп есептеледі. Бұл бүгінгі ресми сан. 

Айта кету керекКСРО бойынша осы соғыста 1916-1923 жылдары арасында 

туған ер-азаматтың 70 пайызы, 1924 жылғылардың 50 пайызы, 1925 жылғы 

туғандардың 30 пайызы өлген екен [1]. 

Біз бүгіндер ІІ-ші Дүниежүзілік соғыс адамзат баласы дүниеге келгеннен 

бергі ең ірі апаты болғанын ұмытуға хақымыз жоқ. Осы соғысқа жетпістен 

астам мемлекет қатысты. Бұл соғыстың ерекшелігінің бірі өте көп шығын 

қарапайым азаматтардың арасынан көп болуы. Соғыс өрті жер шарының 80 

пайызын немесе 1,7 милиард адамды қамтыды, 55 миллиондай адам өліп, 35 

миллион адам жараланды. Соғысқа қатысқан мемлекеттердің бір күндік 

шығыны 500 миллион доллар болған екен, майдан далаларында күніне 25 мың 

адам шейіт болып отырған [2]. Адамзатқа қарсы істелген нацистік қылмыс орта 

ғасырлардағы инквизиторлардың зұлымдығынан анағұрлым асып түсті. 

Гитлершілдер Европаның концентрациялық лагерьлерінде болған 22 миллион 

азаматтың 16 миллионын өлтірді. Жалпы, бүгінде ІІ-ші дүниежүзілік соғыста 

соғысқа қатысушы елдердің тұтқынға түскен адамдар санын айтқанда олардың 

35 миллионға жетіп жығылатынын көрсететін фактілер бар. Олардың 4 

миллионнан астамы КСРО-ның территориясындағы ГУЛАГ-тарда болғандар 
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[3]. 1941-1946 жылдардың 1-ші қаңтарында алынған мәліметтер бойынша біз 

ГУЛАГ – тағы тұтқындардың санын №1 кестеде беріп отырмыз. 
 

№1 кесте - КСРО –ның  ГУЛАГ – тағы  тұтқындар  саны [4] 
(әрбір жылдың 1 қаңтарында алынған мәліметтер) 

 
жылдар еңбекпен түзеу 

лагерлерінде 

(ИТЛ) 

контрреволюциялық 

қылмыстармен 

сотталғандары 

пайызға 

шаққанда 

еңбекпен түзеу 

колонияларында 

(ИТК) 

барлығы 

1941 1500524 420293 28,7 429205 1929729 
1942 1415596 407988 29,6 361447 1777043 
1943 983974 345397 35,6 500208 1484182 
1944 663594 268861 40,7 516225 1179819 
1945 715505 289351 41,2 745171 1460677 

1946 746871 333883 59,2 956224 1703095 

 
Ал, Кеңес армиясының тұтқынға түскендері жайлы неміс 

мұрағаттарындағы жинақталған мәліметтер 5,7 млн солдат және офицерлерден 

тұрғанын, оның аз дегенде 3,7 млн өлгенін, 1 миллионы 3-ші рейхтың әскери – 

қарулы күші қатарында болғанын көрсетеді [5]. Бүгінде Подстам және Мәскеу 

мұрағатында соғыс жылдарындағы негізгі соғысушы елдердің штабтарының 

және оперативтік күзет қызметтерінің құжаттары сақталыпты. Сондағы 

фашистік Германияның СС, СД және құрылықтағы күштері басшылықтарының 

құжаттарын мұқият қарағанда кеңестер одағының тұтқындары саны 4 млн 

екенін, ал жауға қызмет жасағандар саны 100 мыңнан асып жығылатынан 

көреміз. Бұл цифрдағы көрсеткіш әрине алғашқыдан төмен. 

1945 ж. шілдеде Лондандағы Кеңес әскери атташесінде генерал Скляров 

жоғарғы басшыларға неміс тұтқынында болғандардың саны туралы мәліметтер 

берген. Бұл мәліметтерді америкалық генерал Вуд жасаған болтын. Онда, 

немістер соғыс жылдарында 4 млн орыс әскерінің солдаттары мен офицерлерін 

тұтқынға алғанын, соның тек 800 мыңдайы ғана тірі қалғанын, ал қалған 3200 

мыңдайын аштықтан, концентрациялық лагерлерде өлгендер, тұтқыннан 

қашқандар, майданнан өтіп қызыл әскерге, партизандар қатарына қосылғандар, 

100 мыңдайы немістерге қызмет еткендер, әскери тұтқындағы жағдайын 

азаматтық жұмысшы жағдайымен ауыстырғандар болды [5]. Жалпы осындай 

санақ бұрынғы КСРО (бүгіндер РФ) мен Германияда үнемі жүрді. 1944 ж.        

28 желтоқсанда КСРО-ның Сыртқы істер Халкомы Германиядағы соғыс 

тұтқындарының санын (әскери және бейбіт азаматтар) – 2,145 мың десе, 

немістердің берген цифры 5,700 мың адам болды. Америкалық генерал Вуд 

бастаған комиссия бұл цифрды көтермеленген көрсеткіш дейді. Тарихшы         

В.Земсков соғыстың аяғына қарай шет елдердегі тірі қалған кеңес 

азаматтарының санын 4.755.942 дейді. 1946 ж. 1 наурызына дейін оның елге 

қайтқандарының саны 4.199.488 (1.539.475 әскери тұтқындар және 2.660.013 

бейбіт азаматтар), ал 1946 ж. 1-ші наурызынан 1952 ж. 1-ші қаңтарына дейін 

105 мың [6]. 

1945 ж. 10 шілдеде КСРО ХКК-нің репатриация (тұтқындарды еліне 

қайтару) жөніндегі басқарма өкілдігі тұтқында болған кеңес азаматтарының 
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анықтамасын берді: барлық репатриацияға іліккендер саны 2.358.515 адам 

болды, оның ішінде соғыс тұтқындары – 918.483, бейбіт азаматтар – 1.439.032. 

Олардың 425.175-і Қызыл Армия қатарына, 60.624 адам ІІХК-ның арнаулы 

лагерлеріне жіберілгені және репатриацияға жіберілетін арнаулы лагерлерде 

397.103 тұтқындардың бар екендігі айтылған [5]. Бұл анықтамада тұтқынның 

ауыр зардаптарынан және СМЕРШ-тің арнаулы операцияларынан қаза болған 

35.601 (санда ауытқу болуы мүмкін Қ.Ө.) адам кірмеген. Бұл дерек генерал 

Вудтың фашистерге 100 мың «власовшылдар» қызметте болды деген 

тұжырымын растай түседі. Алайда, фашистік Германия жағына соғыстың 

барысында (1942 ж. шілдеде) отанын сатып өткендер қатарында генерал-

лейтенант Власов басқарған тек 2-ші Екпінді армия ғана болмағаны белгілі. 

Соғыстың алғашқы айларында-ақ, гитлершілдерге өткендердің ішінде 

генералдар Закутный, Благовещенский, Малышкин, Трухин бригада комиссары 

Жиленковтар болған.  

Зерттеуші Л.Е.Решин Подсдамның әскери мұрағатындағы құжаттарымен 

таныса келіп «шығыстық» әскер құрамына алғашқылардың бірі болып 

(кейіннен «түземдік» әскер немесе «еріктілер») өткендерді көрсеткенде 1941 ж. 

Литва, Латыш, және Эстондық күзет батальондарын, 1941 ж. соңында оларды 

орыс, украин, «казак», кавказ, «түркістандық» (Орта Азиялық) т.б. 

батальондарымен толықтырылу жұмыстары жүргізілгенін айтады. Құжаттар    

ІІ-ші Дүниежүзілік соғыс барысында жау Кавказ, Орта Азиялық, Повольжелік 

тумалардан тұратын 90 далалық батальонды, 20-дай орыс батальонын, бес 

жазалаушы казак полкін, украин және белорусь батальондарын құрғанын 

көрсетеді. Осы құрылған бөлімшелерге баға беруде әр түрлі қағидалар шығуда. 

Германиялық тарихшы Хоффман егер әрбір батальонда 1000 адам болса, онда 

барлығы 150 мыңдай адам болмақ дей отырып, оған украиндық СС «Галичина» 

дивизиясын, мұсылмандардан тұратын СС «Ханшар» дивизиясын, СС орыс 

дивизиясын, РОА (орыс азаттық армиясы) власов армиясын, оған 599-шы орыс 

бригадасын (екі полк) қосады. Олай болса кеңес азаматтарының фашистік 

Германия жағында қызмет жасағандар санының 600 мыңға дейін өсетінін 

көреміз. Оған көмекші полиция қызметкерлерін, «ерікті көмекшілерді» т.б. 

қосқанда бір миллионға барады дейді Хоффман [5].  

Әрине, бұл тұжырымды көп тарихшылар қолдамайды. Шынында адам 

саны батальонда аз дегенде 900 адам болу керек екен. Алайда, Германия және 

Мәскеу мұрағаттарының құжаттарымен таныс тарихшылар неміс 

басқыншыларына қызмет жасаушы батальондардағы адамдардың санын 450-

500-ден аспағанын көрсетеді. Сонымен бірге әрбір батальонда Решиннің 

айтуынша 50-60-тан немістердің кәсіби офицерлері мен солдаттары болған. 

Майдан даласындағы 1943 жылғы түбегейлі бетбұрыстардан кейін бұл 

бақылаушылардың саны 120-150-ге дейін өскен, сөйтіп «шығыстық» әскердің 

саны күрт төмендей түскен. Оған себеп неміс әскерінен қашу, қарсы қару 

жұмсау, командирлерді өлтіру, партизандарға өту т.б. Осылармен бірге оларға 

қарсы жазалау шаралары да өсті. Ал, немістерге миллиондап қызмет жасаған 

кеңес әскері жайлы бірде-бір құжат мұрағаттардан бүгінге дейін табылмай 

отыр. Оның ішінде 40 мыңдай адамы бар кавказ, «түркістандық» (Орта 
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Азиялық) батальондар, 10 мыңдай адамы бар СС «Галичина» дивизиясы, 28 

мыңдай адамдардан тұратын РОА власов армиясы мен 599-шы бригада, 10 

адамы бар «казак» бөлімдері, 15 мыңдай – құрылыс және жұмысшы 

батальондар, 5 мыңдай – «зенитшілдер, 40 мыңдай – Прибалт тұрғындары 

болды. Бар құжаттардағы деректер бойынша гитлершілдерде қызметте кеңес 

әскерінің 180 мыңдайы болғанын, яғни тұтқынға түскендердің екі-үш пайызы 

екенін көреміз [5]. Сөйтіп бұл көрсеткіштерден жауға қызметке барғандардың 

Хоффман айтқандай миллиондап болмағанын көреміз. 

Вермахтың Бас басқармасының, СС-тің бөлімшелерінің, Сыртқы істер 

министрлігінің бізге жеткен құжаттарынан, 1944 жылы 18 қазанда СС 

оберштурмбанфюрері доктор Арлттің «Тұран-Кавказ» бөлімінің басшысы         

Р. Ольцшке берген рапортынан қолға түскен шығыс халықтарынан жасақталған 

«Ostlegionе» деп аталатын легиондар құрамындағы «еріктілердің» саны 

көрсетілген. 1944 ж. қазан айында бұл құрамаларда 17 000 – волж татарлары, 

75 000 – түркістандықтар, 12 000 – қырым татарлары, 20 000 – 

азербайжандықтар, 18 000 – армян, 20 000 – грузин, 20 000 – солтүстік 

кавказдықтар, 6 000 – қалмақтар болған. Ал, 1944 жылы желтоқсанда 

кавказдықтар саны 60 000, «хивилар» (қосымша қара жұмыстарда 

пайдаланатын еріктілер) - 20 000, татарлар – 20 000, РОА-дан іріктеліп алынған 

«хивилер» - 20 000, түркістандықтар – 80 000 (оның көпшілігі «хиви» ролін 

атқарғандар болды) [7]. 

Өткен соғыс халыққа, соның ішінде неміс халқына да адам айтқысыз 

құрбандық әкелді. Фашистік Германияның кеңес-герман майданындағы адам 

шығыны 6.923.700-ге жетті. Австрия, Люксембург, Эльзас, Лотарингия, Судет 

немістерін, басқа да мемлекеттердің ерікті құрамаларын қосқанда және оның 

одақтастарының шығынын (Венгрия, Италия, Румыния және Финляндия – 

1.725.000 адам) қоса есептегенде, Германия мен оның одақтастарының орны 

толмас шығындары 8645500 адам санын құрады. Егер оған 1941 ж. 22 

маусымынан 1945 ж. 9 мамырына дейінгі уақытта Кеңес армиясы тұтқындаған 

қарсыласының 3.777.300 солдаты мен офицерлерін қоссақ (бұл санның ішінде 

немістер – 2.389.500, австриялықтар – 156.800, венгрлер - 513.800, румындар - 

201.800, итальяндықтар – 48.900, финдіктер – 2.400 адам болды. Қалған 46400 

әскери тұтқындар – КСРО-ға қарсы соғыста немістерге қызмет еткен ерікті 

құрамалардың құрамындағы басқа ұлттар – француздар, словактар, чехтар, 

поляктар, испандықтар, хорваттар, бельгиялықтар, голандықтар және 

басқалары), Германия мен оның одақтастары өлген және тұтқындалған 

12.422.800 адамынан айырылды, оның ішінде 8313200-і немістер болды [8].  

Әрине бұл құрғақ цифрлардың астында миллиондаған адамдардың 

тағдыры жатыр. ІІ – інші Дүниежүзілік соғыста соғысқа қатысушы елдердің 

соғыс тұтқындары, дезертирлер мен «отанын сатқандар» мәселесі жайлы 

бұрынғы орталық басылымдарда аз айтылып, аз жазылған жоқ. Бұл бағытта өте 

көп зерттеу жұмыстарын батыстық тарихшылар бүгінде қолға алған. Олар:       

Х. Штрайт, А. Штрайма, Ю. Торвальда, С. Фрелих т.б. Жаңа көзқараста қалам 

тартқан зерттеушілердің ішінде Ресейлік тарихшы ғалымдардан                      

В.Б.   Конасовты, А.В. Терещукты, Г.П.Галицкиді, В.Н. Земсковты, Н.С. Райскиді, 
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В.В. Всеволадовты және т.б. айтуға болады. Өкінішке орай, біздің бүгінгі қазақ 

зерттеушілері бұл тақырыпқа әлі де болса өте сирек назар аударып келеді. 

Ақиқатында сол сағыста біздің жауынгерлеріміз Отан алдындағы әскери 

борыштарын адал орындап, фашистік басқыншыларға қарсы қиян-кескі соғыста 

жан аямастан табандылық пен батырлықтың адам сенбес небір үлгілерін 

көрсетті емес пе. Алайда соғыстың бірінші күнінен бастап аталған мәселелердің 

болғанын бүгінде ешкім де жоққа шығара алмайтыны да шындық. Қолға түскен 

тұтқындар немесе тағдырдың тәлкегіне ұшыраған дезертирлер мен «отанын 

сатқандар» жағдайына келетін болсақ, оның өзі үлкен мәселе. Олардың 

тағдырлары мәселесі Кеңес өкіметінде басқа елдермен салыстырғанда тіпті 

аянышты болғаны тарихымыздан бүгінде белгілі. Басқа мемлекеттердің 

тұтқындары кезінде 1907 жылы 18 қазанда Гаага, 1929 жылы 17 шілдеде 

Женева конвенцияларының «Соғыс тұтқындарын ұстау» және «әрекет жасаушы 

армияның жаралы және ауруларының жағдайын жақсарту» шешімдеріне сәйкес 

азды-көпті болса да қорғалғаны белгілі. Олар тіпті Халықаралық Қызыл Крест 

арқылы жүйелі түрде өз елдерінен киім-кешек, азық–түлік алып тұрған екен. Ал 

осы 47 мемлекет қол қойған конвенцияға ешқашан қатыспаған «халықтардың 

ұлы көсемі» Сталин біздің сорлы Кеңес тұтқындарын, дезертирлерді түгелдей 

«Отанын сатқан опасыздар» деп айыптап, қандай да бір жәрдем беруден бас 

тартты. Шындыққа жүгінетін болсақ, солардың көпшілігі өз тағдырын өздері 

таңдамағандардан тұрғандар еді. Мысалы тұтқындардың көпшілігі жау қолына 

жаралы болып, кантузия алып түссе, қайсы біреулері жау тылында жауынгерлік 

тапсырма орындау кезінде ұсталып қалғандар.  

Жалпы, тарихтан біз Кеңес өкіметінің өз азаматтарын жазалау туралы 

заңдық актілеріне шолу жасасақ оның алғашқыларының сол 1917 жылдың 

аумалы-төкпелі жылдарында-ақ айналымға келгенін көреміз. Онымен 1993 ж. 

Мәскеу қаласында шыққан «Сборник законадательных и нормативных актов о 

репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий» атты жинақтан 

таныса аламыз. Мысалы, алғашқы заңдық күші бар актілер: 1917 жылғы 19 

желтоқсандағы Әділет халық комиссариатының «Революциялық трибунал 

туралы» нұсқауы, Бүкілодақтық Орталық Атқару комитетінің 1918 жылғы 5-

қаңтардағы «Мемлекеттік өкіметтің функциясын алу үшін жасалған 

қадамдарды контрреволюциялық әрекеттер ретінде тану туралы» қаулысы, 1918 

жылғы 5-қыркүйектегі Халық Комиссарлар Кеңесі «Қызыл террор туралы» 

қаулысы және т.б. тұр. Олардың мазұнындағы мәселелер контрреволюциялық 

әрекеттер мен күреске арналған [9].  

Кейін Кеңес өкіметі нақты орнап, нығайғаннан кейін бұл жаңа заңдармен 

кеңейтілді. 1922 жылы РКФСР Қылмыстық Кодексінің алғаш қабылдануы 

кеңестік әрбір азаматтың құқығын шектеп, жазалаудың ең жоғары шарасы - ату 

жазасын заңдастырды. Кодексте басты назар «мемлекеттік қылмысқа», оның 

ішінде «контрреволюциялық қылмыс туралы» бөлімге аударылды [9, 13 б.] 

және кейін бұл 58-бап – КСРО-дағы «үлкен террордың» басты тетігіне айналды. 

Осы заңдар жылдар өте күшейіп миллиондаған адамдардың, тіпті тұтас 

халықтардың тағдырын жерге таптады. 
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Ұлы Отан соғысы жылдарында 58 – бапқа ерекше мән беріліп, қосымша 

бұйрық, директивалар толықтырылды. «Шпионаж», «диверсия» әрекеттері 

кеңестер билігі үшін өзекті мәселеге айналып, мемлекеттік органдардың қатаң 

бақылауымен жүзеге асырылып отырылды. Мысалы 1941 жылы 28 сәуірде 

бүкіл Кеңес кеңістігінде орналасқан «Лагерлердегі тұтқындардың қашуымен 

күресті күшейту туралы» НКВД, Әділет Халкомы, КСРО Прокуроры 

директивасы [9, 38 б.] шықты. Директивада барлық қашқындарды РКФСР 

Қылмыстық Кодексінің 58-14 бабы (...өкіметті құлату...) бойынша соттау 

ұсынылды. 

1941 жылы 15 қарашада КСРО Әділет халкомының № 18/28с «РКФСР 

Қылмыстық Кодексінің 58-10 бабының 2-бөлігін және басқа одақтас 

республикалар Қылмыстық Кодекстерінің осындай баптарын қолдану туралы» 

[9, 39 б.] хаты жарияланды. Ондағы негізгі мәселе Кеңес өкіметін құлатуға 

шақыратын насихат үшін тұлғаларға қатысты қылмысты істер... болды 

1942 жылы 15 мамырда «Уақытша жаулап алған аудандарда неміс–

фашист оккупанттарына қызметке өткен тұлғалар қылмыстарының дәрежесі 

туралы» КСРО Прокурорының бұйрығы шықты. Онда неміс–фашист 

жаулаушыларына қызметке өткен сатқындарды жазалау... [9, 39 б.] мәселелері 

көтерілді. 

РКФСР Қылмыстық Кодексінің 58-3 (шетел мемлекеттерінің Республика 

ісіне қол сұғуы..., оған соғыс жариялау т.б.) немесе оккупация кезінде фашист 

оккупанттарына көмектескендер; ...шпиондар, арандатушылар партизан, 

коммунист, комсомолдарды, кеңес қызметкерлері мен олардың жанұяларын 

ұстап бергені айғақталса...; Қызыл Армия бөлімдері мен партизандық 

отрядтарға қарсы әскери әрекеттерге және шетел барлауына қатысқандар; 

жазалаушы неміс органдарының жұмысына қатысқандар- РКФСР Қылмыстық 

Кодексінің 58-1«а» бабы бойынша... жауапкершілікке тартылады. 

58-бап тек тылдағы қарсылыққа ғана емес, Қызыл Армияның өз 

жауынгерлеріне де қолданылды. Мысалы: 1942 жылғы 31 шілдедегі № 1096 

КСРО Прокуроры мен КСРО Әділет халкомының «Жоғары тұрған командирлер 

бұйрығынсыз әскери позициядан өз еркімен шегінгені және Қызыл Армия 

бөлімдерінің әрі қарай шегінуіне үгіт жүргізгені үшін сотқа тартылған саяси 

қызметкерлер, комиссарлар, командирлер әрекеттері дәрежесі және осы 

категориядағы істерді тексеру туралы» директивасы шықты [9, 41 б.]. Бұл 

директива Қорғаныс халық комиссары Сталиннің 28-шілдедегі №227 бұйрығын 

орындау үшін ұсынылды. Онда: 1. Жоғары тұрған командирлердің 

бұйрығынсыз әскери позициядан өз еркімен шегінгені үшін сотқа тарту...;         

2. Қызыл Армияның бөлімдерінің әрі қарай шегінуін үгіттегені үшін әскери 

трибуналда соттау... . 

1942 жылғы 12 қазандағы №13/18580с КСРО Прокуроры директивасы 

жарияланды [9, 41-42 б.]. Директивада бандитизммен, қарулы тонаулармен 

және контрреволюциялық көтеріліс жұмыстарымен айналысқан дезертирлерді 

әскери трибуналда соттауды және 58-1 «б» бап бойынша Отанын сатқандарға 

ату жазасын сырттай беру айтылды. Бұл 1942 жылғы 11 қазандағы № 2401 сс 

Мемлекеттік қорғаныс комитеті қаулысына сай жасалды. Ал 1942 жылы           



211 

26 қазанда № 003486 Әскери трибуналдар бас басқармасы бастығының 

директивасы тіпті бандитизммен, тонаумен, контрреволюциялық әрекеттермен 

айналысқан дезертирлер мен Отанын сатқандардың жан ұяларын жазалау 

ұсынылды... 

1942 жылы 29 қарашада № 0145 /04072 Бас әскери прокурор және әскери 

трибуналдар Бас басқармасының бастығы түсіндірмесі жарық көрді [9, 42 б.]. 

Онда: 1. Бандитизммен немесе қарулы істермен айналысқан дезертирлерге 

РКФСР ҚК 58-1 «б» бабымен ату жазасын беру... 2-ден, бандитизммен немесе 

қарулы көтеріліс қызметімен айналысатын дезертирлерді жасырушыларды 

жазалау..., 3-ден, 1942 жылғы 11 қазандағы Мемлекеттік қорғаныс комитеті 

қаулысын өзімен бірге қаруды әкеткен дезертирлерді жазалау... т.б. 

Бұдан кейін аталған мәселелерге КСРО Жоғары Сот араласты. Оны 1943 

жылғы 25 қарашадағы №22/м/16/у/сс «Уақытша неміс басқыншылары жаулап 

алған аудандардағы жауларға көмек көрсету бойынша кеңес азаматтарының 

әрекетінің дәрежесі туралы» қаулысы шықты [9, 43 б.]. Бұл құжатта алғаш рет 

трибуналдардың кеңес азаматтарының уақытша жаулап алу кезінде неміс 

басқыншыларына жасаған әрекеттеріне қарамастан барлығына отанын 

сатқандар қатарына жатқызу сыналды...  

Түптеп келгенде Мемлекеттік қорғаныс комитеті, Әділет халық 

комиссариаты, КСРО Прокурорының шешімдері әскерилер мен қарапайым 

адамдарға қолданатын сол кездегі жазалау шарасы 58-бап бөлімдерімен 

байланысты болды. 

Жаза «1943 жылғы 19 сәуірдегі КСРО Жоғары Кеңесі Президиумы 

Жарлығы және ҚК 58-1 бабы, басқа одақтас республикалардың осындай 

баптары бойынша сотталған адамдар істерін әскери трибуналдар Бас 

Басқармасына ұсыну тәртібі туралы» - 1943 жылғы 9 қарашадағы № 004088 

сияқты үкімдермен тіпті күшейді. Онда әскери трибуналдар Бас Басқармасына 

істі болып жазаға ұшырағандардың жанұясын қуғындау, яғни өлім жазасына 

сотталған - асуға немесе атуға кесілген жағдайда, үкім бекітіліп, орындалғаннан 

кейін берілуі қажет деп тапты. 

КСРО Жоғары Сотының Пленумы 1944 жылы 23 наурызда № 5/1 сс 

«Қарсылас жағындағы майдан линиясына өз еркімен өту дәрежесі туралы» 

қаулы [9, 45-46 б.] қабылдады. Бұл қаулыға іліккендер де сатқындар деп 

қарастырылып, РКФСР ҚК 58-3 бабы бойынша жауапқа тартылды. 

Жалпы, осы және толып жатқан басқа да заңдық актілерге сүйенген Кеңес 

үкіметінің заң органдары соғыс жылдарында соғыс тұтқындарының, 

дезертирлер мен «отанын сатқандардың» сазайын беріп отырды. Біз бұл 

мәселенің шет жағын № 2 кестеден көре аламыз. Кесте 1942-1947 жж. КСРО 

территориясындағы ГУЛАГ-тардағы көп ұлтты өкілдердің құрамы мен санын 

береді.  
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№ 2 кесте - 1942-1947 жж. ГУЛАГ- тың лагерлерінде отырған тұтқындардың 

ұлттық құрамы [4] 

(әрбір жылдың 1 қаңтарында алынған мәліметтер) 
ұлттық құрамы 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Орыстар 833814 600146 403851 441723 303132 412509 
Украиндар 180148 114467 73832 85584 107550 180294 

Белорустар 45320 25461 15264 15479 24249 32242 
Грузиндер 11171 6960 5517 5446 4544 4609 

Армяндар 10307 9300 6835 6903 5477 5728 

Азербайжандар 8170 4584 2924 4338 3163 1495 
Қазақтар 19703 14888 11453 12321 7822 8115 

Түркмендер 8548 6078 3113 2681 2007 2397 

Өзбектер 26978 20129 8380 8426 5570 4777 
Тәжіктер 4896 3841 2194 1872 1335 1460 

Қырғыздар 3537 2706 1437 1142 1034 894 

Татарлар 29116 17915 11933 14568 9049 11045 

Башқұрттар 4669 2414 1406 1579 905 1093 

Евреилер 23164 20230 15317 14433 10839 9530 
Немістер 19258 18486 19773 22478 18155 18738 

Поляктар 14982 11339 8765 8306 13356 16137 
Финдер мен карелдер 

 

 

 

 

 

3547 2781 2220 1929 1758 2245 

Латыштар 7204 5008 3856 3444 12302 11266 

Литвалықтар 3074 3125 2048 1805 11361 15328 
Эстондар 6581 4556 2933 2880 9017 10241 

Румындар 1550 1040 857 815 840 978 
Ирандықтар 1825 1176 772 678 501 558 
Ауғандар 256 170 89 65 59 48 
Монғолдар 64 37 22 49 20 49 

Қытайлар 5182 3848 2792 2879 2614 1888 
Жапондар 133 119 116 23 578 660 

Корейлер 2403 2806 1257 1397 909 959 

Гректер 2610 1859 1344 1382 1240 1247 

Түріктер 488 297 226 281 264 186 

Тағы басқалар 136898 79208 53068 50599 41247 29725 

Барлығы: 1415596 983974 663594 715505 600897 786441 

 

Ескерту: 1946 ж. 1 қаңтардағы мәліметте 145.974 лагер 

тұтқындарының ұлттық құрамы туралы дерек жоқ, сол сияқты 1947 ж. 1 

қаңтардағы мәліметте – 22.398 тұтқынның ұлттық құрамы көрсетілмеген. 
 

Енді, сол сұрапыл соғыс жылдарында майдан даласында ғана емес, тылда 

да күнделікті өмірде көрініс тапқан, соғыстан бой тасалап қашқан дезертирлер, 

оның ішінде Қызыл Армия, еңбек Армиясы, мобилизациядан және әскерге 

тіркелуден бас тартқандар жайлы айтсақ. Ал, бұлардың да соғыс жылдарында 

нақты болғанын ешкім бүгінде жоққа шығара алмайды. Бұл туралы құжаттарды 

айтқанда, алдымен біздің Республикадағы фактілерді келтірген жөн сияқты. Ол 

үшін біздер Қазақстан Республикасының Президенті мұрағатының құжаттары 

негізінде жасалған төмендегі №3 кестені бергенді жөн көрдік. Кестедегі 

мәліметтер тек бір ғана 1942 жылғы көрсеткішті береді. Құжаттарды сараптай 
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отырып, біздер соғыстың алғашқы 1941-1942 жылдарында бұл көріністердің 

барлық облыстарда жиі қайталанғанын және адамдардың санының бірде 

азайып, бірде өсіп отырғанын байқаймыз. Мысалы: 
 

№3 кесте - Республика бойынша тек 1942 жылғы қолға түскен дезертирлер 

саны [10] 
 

 

Облыс аттары 

ұсталғандар 

Қызыл 

Армия 

қатарынан 

қашқандар 

еңбек 

Армиясыны

ң қатарынан 

қашқандар 

Мобилизация

-дан бас 

тартқандар 

әскерге 

тіркелуден 

бас 

тартқандар 

Барлы-

ғы 

Алматы обл. 124 4 14 283 425 

Ақмола обл. 128 22 106 100 356 

Шығыс Қазақ. обл 82 7 128 151 368 

Жамбыл обл. 109 96 176 187 568 

Қарағанды обл. 178 462 195 190 1025 

Қызылорда обл. 246 27 202 76 551 

Палодар обл. 90 3 40 37 170 

Солт. Қазақ. обл 308 102 135 57 602 

Самей обл. 138 8 74 30 250 

Оңт Қазақст. обл. 234 190 281 135 840 

10 обл. бойынша 

барлығы 

1637 921 1351 1246 5155 

Ақтөбе обл. 188 34 22 107 351 

Гурьев обл. 126 104 33 52 315 

Қостанай обл. 441 18 368 48 875 

Батыс Қазақ. обл. 923 12 129 - 1064 

4 обл. бойынша 

барлығы 

1678 168 552 207 2605 

барлығы 3315 1089 1903 1453 7760 

 дезертирлер еңбек 

Армиясының 

қатарынан 

қашқандар 

Мобилизация

дан бас 

тартқандар 

әскерге 

тіркелу-ден 

бас 

тартқандар 

Барлы-

ғы 

1942 ж. милиция 

орган-дары 

ұстағандар саны 

3965 1689 7000 10009 22663 

6/Х ҚКП(б) 

бюросынан кейін 

ұсталғандар 

1333 993 1382 1432 5340 

Республика бойынша 

барлық ұсталғандар 

саны 

7280 2778 8903 11462 30423 

1942 ж. 

желтоқсанның 

алғашқы он 

күндігінде 

ұсталғандар саны  

191 135 229 314 869 
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Сонымен, 1942 жылғы қолға түскен барлық дезертирлер саны 4404 адам, 

оның 3315 адам Қызыл Армия қатарынан қашқандар, 1089 адам еңбек 

армиясының қатарынан қашқандар, 1903 мобилизациядан бас тартқандар, 1453 

әскерге тіркелуден бас тартқандар болды. 

Осы тұтқында болған азаматтар, соғыстан бой тасалап қашқан 

дезертирлер, оның ішінде Қызыл Армия, еңбек Армиясы, мобилизациядан және 

әскерге тіркелуден бас тартқандар жайлы айтқанда ескеретін нәрсе, бейбіт 

кезде-ақ өз ішінен жау іздеген большевиктер майдан жағдайында бұларға тіпті 

ауыр жазалауларды қолданып отырды. Сөйтіп, кеңес азаматтары екі жақты 

қысымда болды: олар, фашистер мен коммунистер. Екі жақтың жазалау 

шаралары да өте қатал болатын. 
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САХАРА САЙЫПҚЫРАНЫ ОСПАН БАТЫР 

 

Оспан туылған жер қазіргі Қытай мемлекетінің  меншігі болып 

табылатын байырғы  Шығыс Түркістан қазіргі Шыңжаң өлкесі ежелден 

қазақтың атамекені екендігі қытай, орыс, батыс елдері жазба деректерінен 

белгілі. «Шығыс Түркістан» деген қазақтың байырғы жерінің атын Қытай 

мемлекеті жергілікті халық санасынан өшіру мақсатында «Цин-Цзян» -деп атап 

кеткен Шығыс Түркістан – «Түркістан тарихи аймағының шығыс бөлігі,қазір 

ҚХР-дің солтүстік батыс бөлігінде орналасқан ШҰАР жеріне сәйкес келетін 

өлкенің тарихи атауы. Қазір ҚХР-да белгілі саяси себептерге байланысты бұл 

тарихи атау ресми түрде аталмайды. Шығыс Түркістанның географиялық 

орналасуы аймақтың дәл ортасында тұрғандықтан тарихи әдебиеттерде оны 

азияның «жүрегі» «тоғысу нүктесі» - деп атаған. 

Оспан 1899 ж. Алтайдың Көктоғай ауданы, Өндіқара өңірінде туылған. 

Оспан өмір сүген уақыт ұлтаралық текетірестерге  толы заман, болмысын сол 

кезде өмір сүрген Оспан батырдың рухани ұстазы, шығармалары Оспан 

батырға дем берген ағартушы ақын Ақыт өлеңдерінен байқалады. Шыңжаңды 

басқарып отырған гоминдаң үкімет басшысы Шын Шысай өзінің «алты дұрыс 

саясат»деп аталатын саяси реформаларын іске асыру мақсатында жергілікті 

халықты басып жаныштап, ел жұртты еріксіз өзінің ата–қонысын  тастап кетуге 

мәжбүрлейді. Сол кездері Алтайды  мекендеген қазақтар  атамекенін тастап 

қытай езгісіне шыдамай, Бәйтік тауын жағалай Баркөл, Құмыл асып, Қытайдың 

Ганьсу, Чинхай  провинцияларына қоныс аударды. Қытай үкіметі жергілікті 

халық арасынан шыққан зиялыларды, жазықсыздарды ұстап, түрмеге қамап, 

қарапайым халықты  қырып-жою секілді теріс іс-әрекеттер шектен асқандықтан 

бұл құбылыстар қарапайым халықтың ашу-ызасын келтірді. Бұл құбылыстар 

төңкерістің немесе көтерілістің алдындағы дауылға жел тұрғызатын – 

төмендегілер бұрынғыша өмір сүре алмайтын, жоғарыдағылар  төмендегілерді 

бұрынғыша басқара алмайтын кәрі тарихтың үлкен, қарапайым заңдылығы –

халықтың, елдің санасында еркін ел болуды аңсау, тәуелсіз ел құру идеясын 

туындатты. Зорлыққа көндіге алмаған қарапайым халық Қытай үкіметінің 

озбырлығына қарсы көтеріліске шықты. Шығыс Түркістан халықтарының 

көтерілісі бүкілхалықтық сипат алды.Ж.Самитұлы 1940 жылы Есімхан, 

Ырысхан бастаған Көктоғай Шіңгіл елі Шың Шысай үкіметіне қарсы қарулы 

көтеріліс жасағанда сол топқа қосылып шыққан бұрын қарапайым шаруаның 

бірі болған Оспан батыр соғыс барысында көреткен ерліктері арқылы батыр 

атанып көзге түсті. 1940 жылы Есімхан, Ырысхан, Шың Шысай үкіметімен 

келісімге келіп, қару-жарағын тапсырып, бітім жасағанда Оспан қаруын 

тапсырмай елден бөлініп кетеді [1]. Осыдан бастап Оспан жасаған жасаққа 

Қытай үкіметінен қашып шыққандар топ - тобымен қосылып, оның жасағы 

күннен күнге көбейіп әскер саны едәуір артып, сол кездегі Монғолия үкімет 
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басшысы Чойболсан өзі іздеп келіп, Оспанға көптеген қару-жарақ беріп, 

Оспанды Бұлғын өзенінің Мақантас деген жерінде ақ кигізге отырғызып, хан 

көтеріп қазақтың соңғы ханы деп жариялаған. Осы кезден бастап Оспан 

Исламұлы тек Оспан батыр деп қана аталған. КСРО мен Монғолия үкіметтері 

Оспанды Шың Шысай билігіне қарсы пайдаланып өз көмектерін ұсынды.     

1943 ж. қарашада Монғолия әскери қолбасшысы Чойболсан мен КСРО 

генералы Попов бастаған топ Оспан батырмен кездесіп, 1000 винтовка, 20 

пулемет, оқ дәрі т.б. қару -жарақтар берді. Оған қоса, әскери ұшақ 200-ге жуық 

жауынгерді көмекке беріп, Қытай меншігіндегі Бұлғын бекінісін қайтарып 

алуға көмектесті. Оспан батыр 1940 жылдан бастап, Алтай аймағында Шың 

Шысай үкіметіне қарсы бірнеше ұлт-азаттық көтеріліс бастады. 1941-1943 

жылдары Оспан батырдың қазақ жасақтарын біріктіріп, Қытай үкіметіне қарсы 

көтерілісте көтерілісшілердің жеңуімен Шығыс Түркістан Республикасын 

құрды. 1944-1945 жылдары көтерілісшілер Шіңгіл, Көктоғайды Қытай 

әскерінен босатып, Алтай аймағын азат етті. Осы еңбегі үшін Оспан батыр  

Кеңес Одағы көмегімен құрылған Шығыс Түркістан Республикасының Халық  

қаһарманы орденімен марапатталды [2]. 1945 жылы қыркүйекте Оспан батыр 

Алтай аймағына генерал – губернаторы болып тағайындалды. Алтай 

коммунитсік Қытай билігіне өткеннен кейін ол қуыршақ генерал-

губернаторлықтан бас тартты. Оспан батырға қарсы Алтайда қолбасшы Жияң 

Юфу 16-полк атты әскер, 20 қорғаныс полкін зеңбіркетермен қаруланған 

армиясын жіберді. 1943 жылы Алтай аймағындағы көтерілісшілер күші 

Гоминдаң армиясының 128 дивизиясы уақытша 3- дивизия, 11 дивизия атты 

офицерлер 2174 адамды, Гоминдаң орталық армиясы 46-дивизиясы Шүй 

Биңчин корпусындағы Ма Пыңлияң полкі, Щия Иүйчиң қоса 1000 жуық 

офицерлермен әскерлерін ұстап тұрды. Қытай билеушілерімен 11 жыл қанды 

шайқас жүргізген Оспан батырды 1950 жылы 19 ақпанда Гансудың Қанамбол 

тауының Мақай деген жерінде қолға түсіріп Үрімші түрмесінде өлім жазасына 

кесті [3].   

Гоминдаң үкіметіне қарсы Оспан батыр бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 

нәтижесінде көтерілісшілердің жеңуімен тарихта дүние жүзі елдерін дүр 

сілкіндірген, қуатты Қытай мемлекетінің үрейі мен зәресін ұшырған тарихта 

аты аңызға айналған 1944 жылы 12 қарашада Шығыс Түркістан 

Республикасының құрылуы Оспан батырдың есімімен тығыз байланысты. 

Шығыс Түркістан Республикасының теңдесіз жеңісі сол батырдың қанымен 

келді. 

Оспан батыр бастаған Шығыс Түркiстан көтерілісі туралы деректер мен 

зерттеулер, мақалалар, әдеби-тарихи романдар Қазақ елінде аз емес. Тіпті 

Оспан батыр жайлы Түрiк, Қытай, Моңғол, Ағылшын жазушылары мен 

зерттеушілері қалам тербеді. Аты қазақтың алтын аңызына айналған Оспан 

батырдың сарбаздары жеңісті соғыстар жүргізгенімен неге мақсатына жетпеді?  

Оған тарихшылар былай жауап береді: 

Бірінші: сол кездегі Шығыс Түркiстан Қазақтарының бір тудың астына 

жиналып, барлығы ұлт-азаттық көтерілісіне ат салып, бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығармады. Оспан батырдың соңынан тек Алтайдағы Абақ 
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Керейлер ғана ерді де қалған екі аймақтағы Қазақтар керсінше қарсы жаққа 

өтті. 

Екінші: Оспан батыр бастаған көтерілісшілердің жан-жағы қызыл 

Моңғол, қызыл қытай, қызыл орыс қаумалап, қызыл апаттың қоршауында 

қалды. «Тым болмағанда бір жағым ашық, жаусыз болғанда Алтайдың алып 

тау-тасын қорған етіп, жауға алдырмас едім» деп Оспан батыр бекер айтпаса 

керек. 

Үшінші: сол кезде Алтай Абақ керейлеріне беделді кейбір рубасылар 

совет үкіметінің алдауына еріп, қақпанына түскендіктен Оспан сарбаздарының 

ішіне де ірткі түсті, белгілі ықпалы бар генарал-майор Дәлелхан Сүгірбаев 

соның бірі. Совет үкіметінің қақпанын басып, қуыршағына айналған Ысқақбек, 

Дәлелхан, Әбдікарім, Ахметжандар соңында бәрібір белгісіз жағдайда абройсыз 

ажал тапты. Егер сол кез сол азаматтар сатылмағанда мүмкін Шығыс Түркстан 

автономясын қолға келтіруге боларма еді, кім білсін?! 

Төртінші: сол кез қалыптасқан халқаралық тарихи жағдай Шығыс 

Түркiстан үкіменінің өмір сүруіне мүмкіндік бермес еді. Үш қызыл үкіметтің 

ортасында ислам дінін ұстанған, Америкамен одақтасқысы келетін, құл 

болғысы келмейтін батыр көсемі бар тәуелсіз Түрік мемлекетінің құрылуына 

Сталин бастаған совет үкіметінің жол беруі мүмкін емес еді. Сондықтан дүние 

жүзілік екінші соғыс кезінде өз мүдесі үшін уақытша пайдаланғанымен Шығыс 

Түркістан республикасының толық тәуелсіздік алуына сол кез комунизим 

ошағын қалыптастырғысы келген совет үкіметі жетекшісі Сталин мүлде жол 

қоймады. Тіпті, тәуелсіздікке талпынған Шығыс Түркістан көсемдерін 

жасырын тұтқындап, атып, енді билікке жеткен қытай қызыл үкіметіне Шығыс 

Түркістан армиясы мен халқын өз қолымен тапсырып, тәуелсіздік үшін ондаған 

жыл күрескен Қазақ халқын сатып кетті. Бұл күндері Оспан батыр жайлы 

әртүрлі ойлар айтылып, жеңілісіне әрқилы себеп іздегенмен Шығыс Түркістан 

және Оспан батыр бастаған көтерілісшілердің жеңіске жете алмауының жалғыз 

себебі бар. Ол Совет одағы көсемі Сталинның қытай қызыл үкіметімен 

бірлесіп,еркіндікпен бостандыққа талпынған шығыс Қазақтарының арманы мен 

мүдесін аяққа таптап, басым күшпен қытай үстемдігіне тапсырып беру деуге 

болады. Егер Сталин бастаған совет қызыл үкіметі араласпағанда Шығыс 

Түркістан тәуелсіз мемлекетінің шығыста бой көтеруі ғажап емес еді [4]. 

Оспан батыр көтеріліс тізгінін өз қолына алғаннан бастап, майданда 

жауымен жанталаса ұрыс жүргізіп қана қоймай, дипломатиялық үстелдерге де 

кезек беріп отырды. Даланың дарқан қазағы еш жоғары оқу орынын бітірмесе 

де, жауының жағдайын әрқашан барлап, әлемдік саясаттың қайда беталып бара 

жатқанын, кімдермен одақ болу керек екенін дана көкірекпен дүп басып 

отырды. Батырдың «Орыспен Қытаймен одақ болсам жерімді алып, елімді 

аздырады. Ал Америка көп болса байлығымды алар, жеріммен рухымды 

алмас!» деген әйгелі сөзі мен «мен Қазақтың азаттығы үшін сайтанмен де 

одақтасуға бармын!» деген батыл шешімі батырдың Қазақ елінің азатық 

соғысының жеңіске жетуі үшін неге болсада баруы осында. 

1940-1951 жылға дейін гомин қытай, қызыл моңғол, қызыл орыс, қызыл қытай 

әскерімен кескілескен күрес жүргізген Оспан батыр Қазақ жері үшін Орыспен 
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де, қоқан, хиуамен де, қырғызбен де алысып, Қазақ шегарасын айнала жүріп 

ұрыс салған Қазақтың соңғы ханы Кенесарының ерлігі мен өмірінің 

жалғасындай Ханкене рухын ХХ ғасырға жеткізді. Өзінен неше есе күшті от 

қару ұстаған жауға көзсіз ерлікпен қарсы тұрған Кенесары Қазақтың соңғы 

ханы болса, көкте ұшақ, жерде танкі зымыраған темір құрсанған әскерге тұлпар 

мініп қарсы тұрған Оспан сахараның соңғы батыры болды. 

Кене ханның рухы мен туын Шығыс Түркістанда желбіреткен Оспан батыр- 

жау қолына түсіп, тұтқын болған кезде де жауға жалынып бас иіп, мойын 

ұсынбай қасқайып тұрып ажалды қарсы алды. Ханкененің ерлігі мен тағдырын 

тағы бір қайталаған батыр соңғы көкжалдық жасады. 

Оспан батыр оққа ұшқаннан кейін 1958 жылдары жеке-жеке батырдың 

туған жеріндегі жерлестері ондаған көтеріліс жасады. Оны әйгелі Ақыт 

Қажыұлы Қалман Ақытұлы, әйгелі Дәлелхан балуандар басқарды. Бырақ 

айбынды қолбасшысынан айрылған Қазақ жасақтары басқа ұрған аттай 

қайрылып,  жанышталды. 

Енді сол Оспан жортқан ақдалада Қазақ сарбазы қару алып,тұлпар 

мініп,ту көтермейді. Бырақ ту ұстаған батыр рухы шығыс Түркістандағы соңғы 

Қазақ жүрегі соғуын тоқтатқанша сақталып қалады. 
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КЕНЕСАРЫ ХАНДЫҒЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ  

КЕНЕСАРЫ ХАННЫҢ РӨЛІ  

 

1841 жылдың қыркүйегінде  қазақтың үш жүзінің ықпалды билері, 

сұлтандары Кенесары Қасымовты қазақ жерінің ханы етіп сайлады. Осылайша 

қазақ мемлекеттілігі қалпына келтірілді. Кенесарының үш  жүздің ханы деп 

танудың  мұрағат деректері арқылы расталатын фактісі оның ұлт мүдделерін 

бірден-бір, жоғары дәрежеде білдіретін, бүкіл халық сайлаған билеуші ретіндегі 

өкілеттігінің заңдылығын дәлелдейді.  

Кенесары ханның қазақ мемлекеттілігін нығайту мақсатындағы іс-

шаралары ұлт-азаттық қозғалыстың мақсаттарымен байланысты болды.  

http://www.baq.kz/
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Империяның отаршылдық билігі едәуір берік орныққан Ертіс, Есіл, 

Жайық шептері бойындағы ауылдарды қоспағанда, Кенесары құрған мемлекет 

өз билігін бүкіл Қазақстан аумағында таратқан дәстүрлі феодалдық мемлекет 

болған еді. Бұл феодалдық негіздер ханның тұсында өзгеріске ұшыраған жоқ. 

Керісінше, өндірістік күштердің феодалдық мәні күшейтілді. Ол Қазақстанның 

территориясын өзінің және хан әулетінің жеке меншігі ретінде қарастырды 

және патша шенеуніктеріне жазған хаттарында осыны растады. Кенесары хан 

өзін Абылай ханның мирасқоры  ретінде санаған, сондықтан оған қараған 

жерлер мен халық заңды түрде оның меншігі болуы керек деп есептеді. 

Феодалдық құқыққа сәйкес хан мемлекеттегі өзінің артықшылығын 

пайдаланғанын орыс тыңшылары растап отыр. Олардың айтуынша, Кенесары 

ханның жылқылары шөбі шүйгін және шұрайлы жерлерде жайылып жүрген, ал 

оның қарамағындағы ауылдардың малдары шөбі аз, шөлейтті алқаптарды 

жайлаған [1].  

Дегенмен Кенесары хан құрған мемлекетінде қазақтың ру-тайпаларының 

бірігуіне және орталық биліктің күшейуіне  ықпал еткен бірқатар өзгертулер 

енгізген. Бірақ біз бұл реформалардың феодалдық мемлекетті күшейтуге 

бағытталғанын және  ұмытпауымыз керек.  

Кенесары кезінде хандық биліктің әлеуметтік негізін сұлтандар, билер, 

батырлар және феодалдардың басқа да шағын топтары құраған.  

Кенесарының мемлекетінде үлкен орынға ие болған батырлар 

көтерілістің жетекшілері болып қана қоймай, сонымен қатар феодалдық 

мемлекеттің құрушылары да болды. Олардың көпшілігі хандықта әр түрлі 

лауазымды орындарды иеленіп, Хандық кеңестің құрамына енді.  

Орталықтанған Қазақ хандығының құрылуына феодалдардың орта табы 

мүдделі болды. Өйткені патша үкіметі олардың қолындағы феодалдық биліктің 

көпшілігін тартып алып, ірі феодалдарға берген болатын. Ал Ресей империясы 

тарапынан лауазымды орындарға тағайындалған ірі феодалдар көтерілістің 

қарсыластары болды.  

Бұрынғы мемлекеттік құрылыс едәуір қайта ұйымдастырылды. Жоғары 

кеңесші орган ретінде Хан кеңесі халық мүдделеріне берілген батырлардан, 

билерден, сұлтандардан және ханның туыстарынан тұрды. Бірақ шешуші дауыс 

Кенесарының өзінде болды. Әбілқайыр ханның тұсында болған Ақсақалдар 

кеңесінен өзгешелігі осында болды. Хан кеңесіне, негізінен алғанда, азаттық 

күресінің мүдделеріне адал, сол кездің өзінде-ақ халықтың ақылды да шебер 

саясатшылар деп тануына лайық болған жеке ерлігін, дипломатиялық қабілетін 

көрсеткен адамдар кірді [2].  

Хан кеңесі шешімдерінің, үндеулерінің ауылдарда таралуын, 

түсіндірілуін және орындалуын  арнаулы басқару қызметі қадағалап отырды. 

Кенесары шыққан тегіне қарамастан, теңдесі жоқ жеке қасиеттін көрсеткен 

адамдардың басқару ісіне тартылуын көтермелеп отырғандығы тарихтан 

белгілі.  

Мемлекетті басқаруды Кенесары жекелеген адамдар арқылы жүргізді, 

олар сот, дипломатия, қаржы, әскери іс, мүлікті тәркілеу мен азық-түлікпен 

қамтамасыз ету мәселелерімен айналысты.  
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Дипломатиялық істермен айналысқандар қатарына Чукмар Бақтыбаев, 

Есенгелді Саржанов, Сайдақ-Қожа Осапанов және Әлім Ягудин жатты. Олар 

Ресеймен, Қытаймен, Орта Азия хандықтарымен және қырғыздармен 

дипломатиялық қатынастарға қатысты. И. Завалишин  Перьмге жер аударылған 

Әлім Ягудинді Кенесары Қасымовтың белсенді кеңесшісі және дипломаты деп 

көрсеткен [3].  

Хандықтың қаржы саласы салық жинаумен және сауда керуендерінен баж 

салығын алумен айналысты. Бұл саланы Кенесарының туысы Сейілхан 

басқарған. Көтерілісшілердің бақылауында болған жерлерден өткен Ресей және 

Орта Азия керуендерінен баж салығы жиналып отырған.  

Жоғары сот билігі Кенесары ханның өз қолында шоғырланды. Руаралық 

сот істерін қарастыру үшін билер тағайындалды. Сот істерінің басым бөлігін 

Сейілхан сұлтан мен Ч. Бақтыбаев қарастырып отырған.  

Көтерілісшілерге көмектесуден бас тартқан феодалдардан мал-мүлікті 

тәркілеумен Кенесарының әпкесі Бопай ханым айналысты. Күштеп тәркілемес 

бұрын, мүлік иелері алдын-ала хабарланып отырған.  

Кенесары атқарушы билікті есаулдар арқылы жүргізді, мұрағат 

құжаттарында олар «кенесарылық эмиссарлар» деп аталады. Есаулдар 

жекелеген руларға бекітіліп тағайындалды. Олар салықтың жиналуын, хан 

бұйрығының орындалуын қадағалады, көші-қон аймақтарын белгілеп отырды 

және ру-тайпалардың көңіл-күйін бақылап отырды. Олар ауылдарды аралап, 

Кенесарының үндеулерін таратты және халықты күреске шақырды.  

Маңызды тапсырмаларды орындау үшін төлеңгіттер де қолданылды, олар 

кең құқықтарға  ие болды.  

Кенесары ханның билігі жүрген аймақтарды оның бұйрықтары мен 

нұсқаулары толығымен орындалып отырған. Бұйрықты орындамағандар мен 

қателіктер жасағандардың көпшілігінің басы кесілген.  

Осылайша, Кенесары Қасымұлы хандықты басқарудың нақты жүйесін 

құрастырып, мемлекеттік аппарат жекелеген салаларға бөлінді. Оның 

мемлекетті басқару саласындағы реформалары биліктің орталықтануына 

жағымды әсер етті.  

Сот және құқық саласындағы реформалардың мақсаты руаралық 

қақтығыстарды және барымтаны азайту болды.  

Сот реформасын құруда Кенесары ханға әсер еткен  тұлғалар болды. 

Солардың бірі Қазақ хандығының ірі реформатор тұлғасы, «Жеті Жарғы» 

заңдар жинағының авторы ретінде тарихта қалған  Тәуке хан (1680-1718 жж.) 

болды [4]. Оның заңдары мемлекетті нығайтуға бағытталды. Тәуке хан 

руаралық-тартыстарға қарсы күрес жүргізді, сұлтандардың дербестігін 

шектеуге тырысып, атқарушы билікті билердің қолына шоғырландырды. Ол 

дәстүрлі қазақ құқығын қолдады. Сонымен қатар алғаш рет сот құқығы 

мемлекеттік билік органдарына тиесілі екенін бекітті. Нәтижесінде мемлекеттің 

орталықтануына мүдделі болмаған сұлтандар мен билердің билігіне соққы 

берілді.  

Кенесары ханның жүргізген реформаларына ықпал еткен келесі ірі тұлға 

Арынғазы хан (1815-1821 жж.) болды. Арынғазы ханның заңнамалық қызметі 
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Тәуке ханнан өзгеше болғанымен, ол негізінен хан билігін нығайтуға 

бағытталды. Оның біріктірушілік саясаты феодалдық негізге сүйенді. Сот 

істерін хан тағайындаған ислам дінінің өкілі қазы жүргізді. Арынғазы алғаш 

болып сот істерін дәстүрлі қазақ құқығы негізінде жүргізбей, шариғат 

заңдарына сүйенді.  

Кенесары Қасымов сот реформасында ірі өзгерістер жасап, рулық 

билердің институтын жоюға әрекеттеніп, бұл функцияның өзі тағайындап 

отыратын билер мен есаулдарға берді. Қызметін дұрыс атқара алмаған билер 

орнынан алынып, олардың орнына басқа адамдар тағайындалған. Кенесары сот 

қызметін атқарған адамдарға «граф» атағын беріп отырған [5].  

Рулардың арасындағы талас-тартыстарды шешу кезінде Кенесары ханның 

басты бағыты қақтығыстарды тыюға бағытталды. Ол өз еркімен руластардың 

немесе оған бағынған басқа да адамдардың мал-мүлкін тартып алуға қатаң 

тыйым салды.  

Қазақтар талас-тартыстарды шешу үшін Кенесарының алдына жиі келіп 

тұрған. Хан қарапайым сот істерінен бастап, күрделі сот істерін де талқыға 

салған. Тіпті, ханға бағынбаған аймақтардан да шағым айтушылар жиі келіп 

отырған. Ресейлік мұрағат құжаттарының деректеріне сүйенсек, Кенесарыға 

атақты Көтібар батыр мен оның ұлдары Есет пен Дарыбай да келген.  

Сот істері барысында ханның «ханлықт», яғни хандық үлесті алғаны 

немесе алмағаны белгісіз. Сонымен қатар Кенесары хандығында құн төлеу мен 

айып төлеу мәселесі қалай шешілгені белгісіз.  

Қазақ қоғамында сот істерінің басым бөлігінде барымта мен руаралық 

тартыстар қаралғаны  белгілі. Кенесарының барымтаға көзқарасы кері сипатта 

болды. Хан қоластындағыларына барымтылық жасауға тыйым салған.  

Салық жинау саясатында да Кенесары өзгерістер енгізді. Қазақ даласында 

орталықтанған билік болмағандықтан, қарапайым халықтан салықты жекелеген 

феодалдар жинап алып отырған. Кенесары Қасымов салықтың бірыңғай 

жүйесін енгізіп, салық тікелей хан қазынасына түсіп отырды. Көтеріліс 

кезеңінде Кенесарыға бағынған қазақтар Ресейге, Қоқан мен Хиуаға төлеп 

тұрған салықтарды төлемеген еді. Сондықтан қарапайым халық үшін бұл үлкен 

жеңілдік әкелді. Алайда көтерілістің қызып, әскери қақтығыстар жиілеген 

сайын көтеріліс басшысы қарамағындағылардан алынатын салықтың көлемін 

арттырып отырған.  

Кенесары көшпелілерден «зекет» және егіншілерден «ұшыр» салығын 

жинап отырған.  Одан басқа, дәстүр бойынша әр ауылдан сый-жоралғылар мен 

тартулар үшін қосымша салықтар алынған.  

Зекет алу кезінде белгілі бір нормалар сақталған: мал басы 40-тан аз 

болған жағдайда салық салынбаған.  40 малдан бір мал бас алынды. Зекет 

жинау көп жағдайда мал басымен емес, киім-кешек, қару-жарақ және ат-

әбзелдері ретінде алынып отырған. Жиналған зекеттің көп бөлігі әскердің 

қажеттілігіне жұмсалды. Кенесары хандығындағы салық жүйесі туралы 

мәліметтер орыс тыңшылары мен тұтқынға түскен хан сарбаздарының 

жауаптарынан алынған.  
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Ресейдің мұрағат құжаттарында хандықта қосымша «өз еркімен 

берілетін» салықтың болғаны айтылады.  

Ханның қарамағындағы отырықшы халықтан үшір жиналды. Үшір 

салығы жинап алынған өнімнің оннан бір бөлігін құрады. Кенесарының билігі 

күшейген шақта, Сырдария, Сарысу, Іле, Ырғыз бен Торғай өзендерінің 

бойындағы егіс алқаптарынан жиналған өнімнің бір бөлігі хан қазынасына 

түсіп отырды.  

Кенесары хан жүргізген салық саясатының арқасында жаңа мемлекеттің 

орталықтануы күшейіп, уақытша болса да, салықтың бір жүйе бойынша 

жиналуы қамтамасыз етілді. Көтеріліс басшысының салық саясаты ұлт-азаттық 

көтерілістің ұзаққа созылып, көтерілісшілердің материалдық базасын 

нығайтуға септігін тигізді.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПЛАНОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Длительное время органами внутренних дел использовался лишь метод 

сводного планирования. Он заключался в механическом объединении в общем 

плане профилактики правонарушений предложений отраслевых служб и 

подразделений, оформляемых в виде соответствующих его разделов. Подобная 

практика слабо учитывала качественную специфику задач системы управления 

в целом, порождала перегрузку сводного плана профилактики 

второстепенными вопросами и дублирование мероприятий, затрудняла 

комплексное решение общих проблем, способствовала самоустранению 

отдельных руководителей от участия в планировании. Все это отрицательно 

сказывалось на организаторской и служебной деятельности. Практика сводного 

планирования была подвергнута серьезной критике руководством МВД, 

решительно потребовавшим перехода к проблемному планированию. 

Проблемный метод планирования основан на выделении в плане 

наиболее актуальных общих для всего органа внутренних дел проблем 

планирования профилактики правонарушений, предусматривающих 

комплексное использование всех сил и средств. Решение сложных проблем, как 

правило, требует продолжительного времени, что вызывает необходимость их 

дробления и поэтапного выполнения. Такое планирование предполагает более 

глубокую аналитическую работу, всестороннюю оценку условий и различных 

факторов, влияющих на результаты планово-профилактической деятельности 

органов внутренних дел. Однако использование данного метода значительно 

повышает эффективность управления, позволяя: создать условия для 

максимальной реализации возможностей всех отраслевых служб в решении 

общих задач планирования профилактики правонарушений; исключить 

параллелизм и дублирование мероприятий, осуществляемых различными 

службами; облегчить координацию их деятельности; более эффективно 

контролировать выполнение планов профилактики правонарушений. 

Методы организации планирования профилактики правонарушений в 

органах внутренних дел. Они упорядочивают и оптимизируют процесс его 

осуществления на основе выполнения обязательной совокупности 

взаимосвязанных определенными отношениями действий. К указанной группе 

методов относятся: директивный метод планирования профилактики, метод 
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учета потребностей структурных звеньев системы, метод сочетания 

коллегиальности и единоначалия в подготовке и принятии рассматриваемых 

планов. 

Директивный метод планирования профилактики правонарушений 

предполагает организацию разработки планов профилактики в органах 

внутренних дел различного уровня по принципу «сверху вниз». При этом 

планы нижестоящих в иерархии системы аппаратов составляются на основе 

планов-директив (своеобразной управляющей информации) вышестоящих 

органов, а, следовательно, и позднее. Преимущество данного метода состоит в 

возможности более полного отражения в плане профилактики правонарушений 

при определении конкретных задач основных требований вышестоящей 

системы управления. Подробное планирование расширяет кругозор 

руководителей, заставляя их направлять работу подчиненных с учетом 

интересов не только местного и ведомственного характера, но и целей всей 

системы органов внутренних дел страны. 

Повышение эффективности управления в сфере борьбы с 

правонарушениями практически тождественна росту эффективности 

принимаемых планов профилактики правонарушений на всех уровнях системы 

МВД, так как разработка и принятие рассматриваемых планов представляет 

собой в известной мере инструмент управляющего воздействия; именно в 

разработке, принятии планов профилактики правонарушений, организации их 

исполнения и контроля выполнения пунктов планов заключается деятельность, 

как отдельных руководителей органов внутренних дел, так и аппарата 

управления этих органов. Вместе с тем задача определения эффективности 

планов профилактики правонарушений, как и планов и решений вообще, 

относится к числу наиболее сложных и спорных в юридической науке и потому 

она еще полностью не решена [1]. Поэтому в дальнейшем изучении нуждаются 

такие проблемы, как показатели эффективности, факторы, влияющие на 

эффективность планов профилактики правонарушений; вопросы 

результативности труда в сфере планирования профилактики и деятельности 

всей системы органов внутренних дел в целом. Остановимся на некоторых из 

этих проблем и вопросов. 

Анализ показывает, что эффективность принятого плана профилактики 

правонарушений (в отличие от его качества) не может быть рассмотрена 

отдельно от его реализации на практике. Дело в том, что эффективность любого 

рассматриваемого плана заключается не столько в его абсолютной 

правильности, сколько в том, что будучи последовательно и в срок реализован, 

он, благодаря своей правильности, достигает поставленной цели. 

Следовательно, эффективность принимаемых планов профилактики 

правонарушений обуславливается как качеством самих этих планов, так и 

качеством их осуществления.  

Эффективность принимаемых планов определяется действием множества 

факторов криминологического, организационного, правового, технического и 

иного характера, влияние которых неоднозначно и проявляется на разных 
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стадиях процесса разработки и реализации планов профилактики 

правонарушений. Но в целом можно считать, что основными из них являются:  

компетентность и опыт работы сотрудников органов внутренних дел, 

принимающих планы профилактики правонарушений;  

степень информированности субъектов планирования профилактики; 

уровень коллегиальности в процессе разработки плана профилактик 

правонарушений; удельный вес контролируемых планов, программ и др.; 

степень непосредственного участия начальников органов внутренних дел 

и специалистов, разрабатывающих данный план, в его реализации; мотивация 

исполнителей плановых мероприятий;  

характер и степень ответственности начальников и рядовых сотрудников 

органов внутренних дел за результаты планирования профилактики 

правонарушений. 

В частности, поскольку одни и те же цели профилактики правонарушений 

могут быть достигнуты при разной величине усилий, затрат 

(интеллектуальных, временных, материальных и др.), то одним из критериев 

эффективного плана профилактики правонарушений, принятого органом 

внутренних дел, может служить отношение полученного в результате его 

реализации эффекта, выраженного показателем степени достижения цели 

(снижен уровень алкоголизма, наркомании, мошенничеств, наведен порядок на 

территориях и т.д.), к величине затрат на разработку плана профилактики и на 

его осуществление. Дело, однако, осложняется тем, что принятие многих 

важных планов (скажем, в чрезвычайной обстановке) требует не одно-, а 

многокритериальной оценки, так как в большинстве случаев эффект плана 

профилактики правонарушений не может быть выражен единственным 

показателем или числом. 

Однако в определенных, несложных ситуациях на практике может быть 

применен метод «усилия-результаты», при котором эффективность 

количественно может характеризоваться получаемым эффектом на «условную 

единицу» усилий, затрат. При этом под «эффектом» мы понимаем некоторую 

совокупность критериев, характеризующих тот или иной план профилактики 

правонарушений. В качестве таких критериев могут быть использованы 

различные показатели, например, уровень тяжких преступлений, их 

раскрываемость, степень рецидива мошенничеств, хулиганств, имидж органа 

внутренних дел, социальная значимость плана профилактики и т.п. 

Иными словами, «эффект» - составная величина, которая образуется 

сложением разнородных видов эффектов, значение которых неравноценно. 

Поэтому главными условиями практической применимости данного метода 

являются: возможность суммировать различные составляющие «эффекта» и 

нахождение коэффициентов, характеризующих степень вклада каждого из 

составляющих «эффект» элементов. 

Но после того как эта проблема решена, задача предельно упрощается. 

Зная значения составной «эффекта» планирования профилактики 

правонарушений и требуемых усилий, затрат, можно для каждой альтернативы 

плана профилактики правонарушений определить отношение «эффекта» и 
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усилий, затрат; в известной мере характеризующее эффективность 

деятельности определенных органов внутренних дел и его сотрудников при 

разработке и реализации планов профилактики правонарушений. 

Если же принятый план профилактики правонарушений в ходе 

реализации окажется неэффективным, то в него могут быть внесены 

необходимые изменения и уточнения, то есть он может быть скорректирован. 

Необходимость корректирования этого плана вызывается двумя причинами. 

Во-первых, руководители органов внутренних дел, штабы, исполнители 

никогда не располагают информацией о всех фактах, влияющих на реализацию 

плана профилактики правонарушений. Здесь очень трудно предвидеть все 

ситуации, которые могут помешать выполнению запланированных 

мероприятий. Поэтому каждый план профилактики правонарушений всегда 

содержит пункты, которые на практике могут быть и не реализованы. Во- 

вторых, план профилактики правонарушений всегда в известной степени 

статичен, в то время, как оперативная обстановка на обслуживаемой 

территории и возникающие перед органом внутренних дел ситуации 

динамичны, изменяются. Практика постоянно обнаруживает, что даже вполне 

обоснованные в момент принятия планы профилактики правонарушений со 

временем при их реализации нуждаются в уточнении, дополнении и т.д. Вот это 

и требует от руководителей органов внутренних дел, исполнителей 

запланированных мероприятий корректировки принятых ранее планов 

профилактики. 

Крайним случаем корректировки является полный отказ органа 

внутренних дел от выполнения плана профилактики правонарушений, 

осуществленный в формах либо приостановления его реализации, либо отмены 

его, либо принятия нового плана профилактики. К этому принуждают, 

например, разное изменение оперативной обстановки, появление новых 

условий, при которых реализация органом внутренних дел плана профилактики 

правонарушений вредно или создает угрозу выполнению более важных планов 

и решений [2]. 

Опыт показывает, что учет изменившейся обстановки может быть 

осуществлен также через регулирование исследуемого процесса планирования 

и запланированных профилактических мероприятий. Регулирование сводится в 

этом случае к распорядительству, при котором тот или иной руководитель 

органа внутренних дел, в пределах своей компетенции, оперативно 

вмешивается в процесс реализации плана профилактики правонарушений, в 

работу своих подчиненных. И решает возникшие проблемы. Регулирование в 

этом смысле предпочтительнее корректирования - оно может быстро устранить 

возникшие «отклонения» в реализации рассматриваемых планов, не отменяя 

эту реализацию и не порождая издание ненужных приказов и указаний. А это 

укрепляет авторитет участников процесса реализации планов профилактики 

правонарушений в системе органов внутренних дел. 
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНА ҚАТЫСҚАН ҚАЗАҚТЫҢ  

САРДАР ҚЫЗДАРЫ 

 

Қазақ даласы- қаншама тарихи тұлғаларды тудырған ұланғайыр дала. Бұл 

далада туған қанщама батыр бабаларымыз тәуелсіздік үшін күресіп, қаншама 

жаудың бетін қайырған. Қазақ-қазақ болып қалыптасқаннан бері басынан 

қаншама ауырпашылықтар мен соғыстарды өткерді. Қазақ тарихында Ұлы Отан 

соғысының орны ерекше. Ұлы Отан соғысы қанша адамның өмірін 

жалмап,халықтың тұрмыс-тіршілігіне өте үлкен шығындар әкелді. Ұлы отан 

соғысына қазақ даласынан 1 200 мыңға жуық адам аттанды. Олардың 5 183 

нәзік жандылар болатын. Олар соғыс жылдарында ер азаматтармен иық тіресе 

жүріп қолына қару алып соғысты. Өкінішке қарай олардың  соғыстағы ерліктері 

өз бағасын ала алмады. 

Олар қан майданда Отанға шексіз берілгендіктің, табандылық пен 

ерліктің жарқын үлгілерін көрсетті. Соғыс жылдарында бораған жау оғының 

астында жүріп, адам жанының арашасы болған қазақ қыздары қаншама? Олар 

Ұлы Отан соғысында өздерінің қайтпас қайсарлығымен көзге түсті. Қазақ 

қыздарын майданның әр тұсынан, кез-келге әскери құрамалардан кездестіруге 

болатын. Олар өз отанын қорғау үшін жанқиярлықпен шайқасты. Бірақ 

олардың ерлігі ескерілмеді.  Отан соғысында от кешкенімен, ерлігі ескерілмей 

қалған қазақ қыздарының бірнешеуіне тоқтала кететкім келеді. 

Сырлыбаева Мариям Нұрғалиқызы - Ұлы Отан соғысына  қатысушы. 

Соғысқа 1942 жылы аттанған. Ұлы Отан соғысында 100-Қазақ дербес 

атқыштар бригадасы медицина қызметінің кіші дәрігері, санитарлық ротаның 

командирі болған. Соғыс басталған жылы Мәриям Сырлыбаева Алматыдағы 

медицина институтын бітірді. Ол Алматы маңында әзірліктен өтіп жатқан 

қазақтың ұлттық 100-атқыштар бригадасының медсанротасына ординатор 

болып келді. Біраз күннен соң бригада майдан шебіне жөнелтілді. Ол Калинин 

майданына жіберілді. Майдан жолымен Невель түбінен бастап Польшаның 

Сопот қаласына дейін барған. Беларусияда Брест қамалыназат етіп алуға 
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атсалысып, Польшаның Торн, Тухель қалаларын жаудан азат етуге қатысқан 

[1]. 

Келесі ержүрек әпкеміздің бірі Ысқақова Рәзия Шәкенқызы. 1941 жылы 

Шымкент медицина техникумын бітіріп, сол жылдың қыркүйегінде Шымкент 

аудандық әскери комиссариятынан соғысқа аттанады.  

Ұлы Отан соғысында Харьков бағытында борап тұрған оқтың астында 

талай жаралы жауынгерлерді алып шыққан. 55-гвардиялық танк бригадасының 

құрамында Курск иінінде ұрысқа қатысқан. Бір өзі қанды ұрыс даласында     

400-ге тарта жауынгерді ажалдан арашалап қалған. 1944 жылы қарашасында 

санитарлық взводтың командирі болады. 

КСРО Қызыл Крест ұйымы оның ерлігін әділ бағалап, 1992 жылы 

таңдаған кәсібіне деген адалдығы, қайырымдылық пен адамгершілігі үшін 

Пирогов атындағы медалмен марапаттады. 

Қайсар қыздарымыздың тағы біреуіне тоқталатын болсақ, ол-Халида 

Есенқұлқызы Маманова. Ол  Алматы медициналық институтын бітірген. 

Майдан жылдары 821-батальонда жауынгерлік қызмет атқарған. Батальон 

Сталинград түбіндегі шайқасқа бастан аяқ қатысты. Одан соң, Еуропаны азат 

ету соғыстарына түгелдей қатысты.  

Ләтіпова Зайда Аухатқызы – Ұлы Отан соғысына қатысушы. 

Соғысқа 1942 жылы Орал қаласының әскери комиссариятынан 

шақырылған. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында эвакуациялық госпитальде хирургия 

бөлімінің бастығы болған. Медицина қызметінің аға лейтенанты.  

Мұратова Айша Ибрагимқызы - Ұлы Отан соғысына қатысушы. Ұлы 
Отан соғыс    жылдарында  әскери әуе   күштері  Балтық   Флотының   28-
техникалық базасында медициналық фельдшер қызметінде болған.  

Момынова Роза Ғазизқызы - Ұлы Отан соғысына қатысушы. Соғысқа 
1941 жылы Алматы облысының Сталин аудандық әскери комиссариатынан 
аттанған. Соғыс жылдары 391-атқыштар дивизиясының 473-дербес 
медициналық-санитарлық батальонында тіс емдеу кабинетінің бастығы 
қызметін атқарған. 

Рсалиева Ақпан Айдаушқызы - Ұлы Отан соғысына  қатысушысы. 
Соғысқа 1941-жылдың Семей қаласының әскери комиссариатынан жіберілген. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында 8-атқыштар дивизиясының 77-дербес 
медициналық-санитарлық  батальонында хирургия взводының аға медбикесі 
болған. 

Оразалиева Разия - Ұлы Отан соғысына  қатысушысы.  Ұлы Отан 
соғысында 65-гвардиялық атқыштар дивизиясының 255-гвардиялық  атқыштар 
полкі құрамында санитарлық ротаның фельдшері қызметінде  болған. 

Доспанова Хиуаз Қайырқызы - Ұлы Отан соғысына қатысушы, қазақтың 
тұнғыш штурман-ұшқыш қызы. Өз өтінішімен қатарға алынып, Саратов 
қаласының әскери ұшқыштар училищесіне оқуға жіберіледі. Оны аяқтаған соң, 
бомбалаушы-ұшқыш әйелдер полкі құрамында соғысқа ұшқыш-штурман болып 
қабылданады. Полк шынымен де тек әйелдерге арналған болатын. Ұлы Отан 
соғысындағы алғашқы әскери тапсырманы 1942 жылдың 12 маусымында 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
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орындауға шығады. 300 астам жауынгерлік тапсырмамен әуеге көтеріліп, ерен 
ерлігімен көзге түскен. Жауынгерлік тапсырмаларды орындау барысында 
ұшағы 14 мәрте құлаған. Майдан барысында сегіз рет жарақат алған. Еуропаны 
азат ету жорықтарының барлық  жолдарынан өткен. Полк байланысы 
қызметінің бастығы қызметінде болған. 1944 жылы жанып жатқан ұшағын жау 
фронтына бағыттап, өзі парашютпен өз тобына оралған. Жасаған ерен ерлігі 
үшін батыр қызымыз Кеңес Одағының Батыры атағына ұсынылған. 2004 жылы  
ҚР  Президентінің  Жарлығымен Хиуаз Қайырқызына Халық Қаһарманы атағы 
берілді [2]. 

Бұданда бөлек ерліктері еленбей қалған қазақ қыздары қаншама. Олар 
қазақ даласында өмір сүрген батыр аналарымыз сақ патшайымдары Томирис 
пен Заринаның, Айбике, Ақтолқын, Айбикеш сынды қазақтың батыр 
қыздарының ерліктерін қайталап, қазақ қыздарының қандай қайсар екенін 
әлемге танытып, Отан үшін, өскелең ұрпақ үшін деп өз өмірлерін тәуекелге 
тігіп, туған еліне деген сүйіспеншіліктің жарқын үлгілерін көрсетті. 

Қан майданда тек қазақ баласы ғана емес, қазақ қыздары да қайтпас 
қайсар екендігін көрсете білген. Солардың ішінде Шығыстың қос шынары- 
Әлия мен Мәншүк те бар еді. «Өзім өлсем де Отаным аман болса екен» - деп 
қасық қаны қалғанша жаумен шайқасқан. Болашақта жас гүлдер, яғни болашақ 
ұрпақ ерте солмасын деп соғыста аса үлкен патриоттық сезіммен шайқаса 
білген [3]. 

Әйел туралы бар білетініміз «мейірімділік» сөзіне сиятын қасиеттер. 

Әйел өмір сыйлайды, қорғайда, қамқор болады. Майдан - бұл әйелдерге тән іс 

емес. Бірақ сол майданда қарапайым қыздар қажетті болды. 

Олар жау әскерімен жанталаса жүріп, өз ұлтының ар-намысы үшін 

сұрапыл соғыста қан төгіп, қатыгездік пен озбырлықтың жолына тосқауыл 

қойып, жаралы жауынгерлерді қамқорлықпен күтіп, оларды қатарға қосу үшін 

бар күштерін аямай, күн- түн демей еңбектенді. Жылы сөздерімен рухына күш 

беріп, нәзік қолдарымен жарақатын таңып, ауыруының азабын жеңілдетті. 

Жаралы жауынгерлерді емдеп қана қоймай, атыс алаңына да ұмтылып, окопта, 

траншеяда қансырап жатқан жаралы жауынгерлерді сүйемелдеп, кейде арқалап 

медицина пунктінеәкеліп жеткізген. Олар мыңдаған жауынгерлердің жанын 

ажалдан арашалап қалды. Олар өз Отандарына Ұлы Жеңісті сыйға тартты. Мен 

олармен мақтанамын, олар біз үшін, елінің тәуелсіздігі үшінкүресті [4]. 

Алайда еліміз өз тәуелсіздігін алғанша олардың кейбәрінің есімі қара 

халыққа беймәлім болып келді. Оларды таныту, батыр қыздарымыздың соғыста 

көрсеткен ерен ерліктерін болашақ ұрпаққа жеткізу және олардың бойында 

патриотизмді қалыптастыру әрбіріміздің патриоттық міндетімізбен парызымыз 

деп білем. 
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ПАТРИОТИЗМ- БЕРІК БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Қазіргі кезде патриотизм сөзінің мағынасын көбі түсіне бермейді. 

Патриотизм дегеніміз не? Патриоттық сезімді қалыптастыру кез-келген адамға 

қалыптастыру керек, бірақ қалай қалыптастырады? Ең біріншіден патриотизм 

сөзіне түсіндірме беріп кетсем, патриотизм дегеніміз-грек сөзінен шыққан 

patris-отан, атамекен деген мағынаны білдіреді. Қазіргі ХХІ-ғасыр дамыған 

заманда өмір сүрудеміз, әрбір адам, азамат-өз елінің патриоты болуға тиіс. Ал 

мен болсам өзімді патриотпын деп еркін айта аламын себебі мен өз елімді, 

жерімді, дінімді, тілімді, ұлтымды сүйемін! Мен өз елімді құрметтеймін! Кез-

келген адамды патриотизмге тәрбиелейтін ең бірінші-ата-ана. Отан-отбасынан 

басталады, дүниеге келген сәтінен бастап жас баланы патриотизмге тәрбиелеу 

әр адамның мақсаты деп ойлаймын. Патриотизм сөзінің мағынасы өте кең 

ұғым. Жай ғана түсіндіре салу мүмкін емес. Дәл бүгінгі күннің басты 

мәселесінің бірі ол жастарды патриоттық сезімді қалыптастыру болып 

табылады. Негізгі патриотизм сөзін ұлттың тілі мен дінімен және жастармен 

өте тығыз байланыста. Себебі: болашақ ол қазақ жастарының қолында. Кез-

келген адам елім деп халқына қызмет көрсетіп елге өз үлесін қосса Отанға 

деген сүйіспеншілік арта түседі, әрі жастар жан-жақты білімді әрі білікті болып 

шығады. Мемлекетімізде болашақ бар болса дамитын болса ғана 

азаматтарымыз кәсіби тұрғыдан өсу үшін сенім артады», – дейді 

Елбасымыздың президенті Н.Ә. Назарбаев. Шыныменде кез-келген адам өзінің 

болашағына үлкен үмітпен сеніммен оймен қарайды. Ол үшін елімізде бар 

мүмкіндіктер жасалып жатыр біз үшін бұл-үлкен жетістік. Қазіргі кезде жылда 

айтылып жатқан Елбасының сөздері, жолдаулары жастардың көзімен қарағанда 

өте дұрыс жол. 

Біздің институтымызда да курсанттарды патриоттық тәрбиеге өте жоғары 

деңгейде тәрбиелейді. Елбасымыздың әрбір жолдауларын тыңдап отырамыз 

және талқылаймыз. Елбасымыздың мына қанатты сөздері бірден бір дәлел – 

«Менің батыр бабаларым, дана халқым бар. Тағдырдың талай тауқыметің 

мойымай көтерген, өмірдің небір шырғалаң кезеңдерінде небір 

аласапырандарды басынан кешірген төзімді халқым бар. Талай жаудың меселін 

қайтарып, ел іргесін сөгілтпей жерін жауға бермей, аман алып қалған батыр 

халқым бар» - деген елбасымыздың бұл дәйекті сөздері халқымыздың 

патриоттық рухын көтеруде айтылғаны рас [1]. 

Егерде жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу үшін онда ең алдымен 

қазақ тарихына үңіліп ертеден ауыздан-ауызға сақталып келе жатқан жыр-

дастандар, ертегілері, аңыздары, салт-дәстүрлері, тіліне, дініне қатты назар 

аудару керек деп ойлаймын. Патриотизмге тәрбиелеу бізідің халқымызда ерте-

заманнан басталған. Мысал келтіре айтатын болсам жоңғар шапқыншылығы 

кезінде елімізді сыртқы жаулардан қорғау үшін данагөй рубасы 
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ақсақалдарымыз батырларымыз ақыл-кеңесін беріп, патриотизмге тәрбиелеп 

отырған. Қазақта «Жаңбыр жауса-жер ырысы, батыр туса-ел ырысы»,- деп 

елдің патриоттық сезімі оянуы үшін, жастарды елін сүюге, жерін қорғауға 

тәрбиелеп отырған. Жыршы бабаларымызың мақсаты да осындай патриотты 

сөздерді елге жеткізудің мақсаты да осы болмақ. 

Бүгінгі менің  кең ауқымды тақырыбым өте маңызды болып есептеледі, 

егерде қазақ елінде күннен-күнге патриот адамдар көбейе берсе, еліміз сөзсіз 

дамып көркейетініне кепіл! Ол үшін ең алдымен бір-бірімізге жақсылық жасап 

елдің, жердің дамуына өз үлесімізді қосып, отбасымызды сүйіп салт-

дәстүрімізді сақтап тілімізді, дінімізді құрметтеуіміз керек. Ежелден келе 

жатқан ата-бабамыз елім жерім деп бізге кең байтақ жерді қалдырып кеткен. 

Туған елді сүю, Отанға деген адал қызмет осының бәрі-халқымыздың қаймағы 

бұзылмай келе жатқан тарихи дәстүріміз. Көшпелі ата-бабаларымыз елді 

қорғауда қазақ сарбаздарының қайталанбас ерліктері батырлығы елге деген 

сүйіспеншілікті айқын көрсетеді. Егер «бейбіт заманды қаласаң соғысқа 

дайындал» демекші Қарулы күшіміздің дайындық деңгейі өте жоғары. 

Дегеніменде әскери қауіпсіздігіміздің өзекті мәселері бар: оның бірі, жастарды 

әскерге деген қызығушылығын оятып, патриоттық сезімін оятуымыз қажет. 

 ХХ-ғасырдың даңқты батыры қазақтың батыр дара ұлы Бауыржан 

Момышұлын айта кетсем болашақ ұрпақ үшін қол жетпес сый. Соғыс жылдары 

жазылған  «Москва үшін шайқас», «Генерал панфилов», «Қанмен жазылған 

кітап», «Ұшқан ұя» туындылары қазіргі жастарды тәртіпке, патриоттылыққа 

елді, жерді сүюге тәрбиелейді. Тек қана қарумен емес, қаламмен болашақ 

ұрпаққа өзінің келешек ұрпаққа патриоттық сезімін парақ бетіне қаламмен 

жазып батырлық  бағыттарын  қалдырып кеткен. Қандай жағдай болмасын 

біздің тек бір ғана отанымыз бар, ол – Тәуелсіз Қазақстан. Еліміздің 

тәуелсіздігінің кепілі – әскери қауіпсіздігіміздігімізді одан ары дамытып, үлес 

қосу әр қазақ даласының перзентіне міндеттелген асыл парыз. Бабаларымыздың 

терімен қаны төгілген мына байтақ даланың қауіпсіздігі мен тыныштығына 

және келер ұрпақтың жарқын болашағына мына, біз – жастар жауапты, сол 

себепті жастарымызға айбынды елдің азат ұлдары, қазақ жұртының даналығын 

дәріптеп ұлтшылдық пен намысшылдыққа үйрете білсек, біздің елдің қорғаны 

күшейе бермек, әрине әскерімізді қанша техникамен толтырсақта, қыруар 

қаржат бөлсекте егер жастардың көкірегінде намыс пен ерлікке жалындап 

тұрмаса, бұның бәрі зая жұмыс. 

Өзімді өз елімнің патриоты ретінде санаймын. Қазіргі кезде елімізде 

әскери соғыс емес тыныш бейбіт заманда өмір сүрудеміз. Осы уақытқа дейін өз 

жандарын өмірлерін құрбанға тігіп ел мүддесі үшін құрбан болғандарды, еске 

алу құрметті іс. Бұл адамдар шынымен патриоттары деп аталуға лайық. Ол 

заманда өмір сүрген қазақ халқы патриотизм сезімін жақсы сезінген 

тәуелсіздікті аңсап армандап өткен болатын, міне бүгін ата-бабамыздың 

ежелден келе жатқан сол арманы орындалды. Қазіргі жаңа Қазақстанның дамуы 

үшін өз жанының бір бөлігін әкелуге тырысады. Қазіргі кезде еліміздің 

патриотты ел екенін спортшыларымыз дәлелдеуде олардың әрқайсысы 

жеңімпаз болған кездегі әнұранын есту мақтаныш. Әр адамның патриотизм 
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сезімі өзгеше. Ал мен өз елімді сүйемін, және өз елімнің патриоты деп 

санаймын. Мысалы менің мемлекетімде осы уақытқа дейін өте көп елеулы 

оқиғалар болған. Сол оқиғаның бірі-Қазақстанның Конституциямыздың 20 

жылдық мерейтойы, соның арқасында елдің қалыптасуы, елдің өркендеуі және 

төзімділіктің  жоғарғы деңгейіне көштік. Және біздің еліміз көпұлтты мемлекет 

болып саналады, елімізе қазіргі таңда: қазақтар, орыстар, корейлер, өзбектер, 

украиндар біздің елімізде бейбіт өмір сүруде. Екінші елеулі оқиға бұл Қазақ 

хандығының 550 жылдығы. Айта берсем өте көп бұл шын мәнінде мен үшін 

ғана емес барлық қазақ халқы үшін өте үлкен керемет мереке болып саналады. 

Қазақстанның қазіргі жастарының  патриоттық сезімдерін  қалыптастыру  үшін 

осындай мерекелер өте үлкен қызмет атқарады. 

Сонымен, қорытындылай келе қазақ патриотизмі-ол бәрімізге тән, себебі 

Қазақстан халқында  ортақ тілі мен діні,  салт-дәстүрі бар және бәріміз де бір 

тудың  астында, бейбіт елде өмір сүрудеміз. Біздің елімізде ұлтаралық татаулық 

өте жақсы қалыптасқан. Осының бәрі де Елбасымыздың арқасында деп 

ойлаймын. Бүгінгі күні еліміздің дамуына көркейуіне бәріміз де ат салысуымыз 

керек. Оның еңбектерінде патриотизм мәні толық қамтылып жазылған. Бұның 

өзі көп нәрседен хабар берсе керек.  
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО  

РИСКА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ С МАТЕРИАЛАМИ  

И КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ЛАКОКРАСОЧНЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 

 

Древесина традиционно имеет широкое применение в строительной 

индустрии. Особенную популярность данный материал приобрел при 

использовании в качестве конструкционного и отделочного  материала на 

объектах культурного наследия. 

Во многих случаях применение конструкций из древесины на объектах 

культуры сопровождается их внешней отделкой различными видами 

лакокрасочных покрытий (ЛКП). 

Прогнозная оценка динамики развития пожара и времени нарастания 

опасных факторов пожара (ОФП) для зданий и сооружений различного 

функционального назначения в настоящее время проводится с использованием 

типовой базы пожарной нагрузки [1]. 



233 

Основная проблема применения расчетных методов оценки 

индивидуальных пожарных рисков связана с тем, что показатели пожарной 

опасности для некоторых видов материалов не учитывают специфику их 

применения, физико-химические свойства, а также особенности структурной 

организации материала.  

Учитывая вышесказанное, были проведены расчеты оценки времени 

возникновения опасных факторов пожара (ОФП), а также величины пожарного 

риска для объекта культуры с материалами и конструкциями из древесины и 

лакокрасочными покрытиями с использованием справочных и новых 

экспериментальных данных. В этих работах установлено значительное 

повышение воспламеняемости и других характеристик пожарной опасности 

древесины при использовании различных видов лакокрасочных покрытий, 

применяемых на объектах культуры [2-5]. 

Для расчета была использована программа «СИТИС: Блок 2.60.12211» на 

основе модуля CFAST, реализующего двухзонную модель тепломассопереноса 

при пожарах. 

В качестве исходных данных для численного моделирования развития 

опасных факторов пожара был использован комплекс показателей пожарной 

опасности древесины с наиболее применяемыми видами лакокрасочных 

покрытий (ПФ-266, НЦ-132, SintekoUrethane 45, OsmoHartwachs-Ol, 

SikkensCetol BL VarnishMat), включающий в себя низшую теплоту сгорания 

(Qн),    коэффициент дымообразующей способности (Dmax), линейную скорость 

распространения пламени по поверхности древесины (Vл), удельную массовая 

скорость выгорания материала (Ψ). Для сравнения были взяты значения 

показателей пожарной опасности древесины с лакокрасочным покрытием из 

типовой базы пожарной нагрузки [1].  
  

Таблица 1 - Данные по пожарной опасности древесины с лакокрасочными 

покрытиями 
№ 

п/п 

Вид древесины Qн, 
кДж/г 

Dmax, 
 м

2
/кг 

Vл, 

м/с 

Ψ, 

кг/м
2
с 

Выход 

СО 

Выход 

СО2 

1 Древесина с ЛКП (типовая 

база пожарной нагрузки) [1] 

13,9 64,10 0,0151 0,02250 0,0205 0,724 

2 Древесина сосны с ЛКП на 

алкидной основе (ПФ-266) 

16,6 100 0,034 0,0164 0,10 1,49 

3 Древесина сосны с ЛКП на 

полиуретановой основе 

(SintekoUrethane 45) 

24,0 170 0,078 0,0460 0,20 0,96 

4 Древесина сосны с ЛКП на 

нитроцеллюлозной основе 

(НЦ-132) 

28,0 190 0,085 0,0535 0,15 0,54 

5 Древесина сосны с ЛКП на 

масляной основе 

(OsmoHartwachs-Ol) 

19,1 185 0,080 0,0290 0,19 0,85 

6 Древесина сосны с лаком на 

полиуретановой основе 

(SikkensCetol BL 

VarnishMat) 

21,0 195 0,075 0,0380 0,17 1,1 
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 Расчетами установлено, что при использовании действующих 

справочных данных согласно типовой пожарной нагрузки завышается время 

блокирования путей эвакуации и величина индивидуального пожарного риска 

не превышает установленного значения Qв<Qнв = 1·10
-6

. 

Моделирование ОФП по полученным экспериментальным данным 

свидетельствует о том, что вероятность эвакуации в большинстве случаев равна 

нулю Pэ=0, что приводит к несоблюдению как условий безопасной эвакуации 

людей, так и требования о допустимом значении величины индивидуального 

пожарного риска на объекте. 

Учитывая полученные результаты по оценке индивидуального пожарного 

риска, а также особенности поведения древесины в присутствии лакокрасочных 

покрытий в условиях пожара, приоритетным является разработка технических 

решений, направленных на обеспечение пожаробезопасности применения 

различных ЛКП в сфере деревянного домостроения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

РАБОТ ПРИ НАВОДНЕНИЯХ И КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 

ЗАТОПЛЕНИЯХ 

 

Обеспечение ведения аварийно-спасательных и неотложных работ при 

наводнениях и катастрофических затоплениях заключается в организации и 

осуществлении комплекса мероприятий, направленных на создание условий 

для эффективного, полного и своевременного выполнения задач, поставленных 

подразделениям, поисково-спасательным отрядам и службам [1]. 

Надежность и полнота обеспечения достигается: заблаговременной 

подготовкой подразделений обеспечения и служб к выполнению задач при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; созданием запасов материально-

технических средств по установленным нормам; четкой постановкой задач по 

обеспечению соответственно принятому решению на ведение аварийно-

спасательных работ, своевременным их выполнением [2]. 

Мероприятия по обеспечению выполняются в тесном взаимодействии с 

комиссией по чрезвычайным ситуациям, на территории (объекте) которой 

ведутся аварийно-спасательные и неотложные работы. 

Особенности организации обеспечения ведения аварийно-спасательных и 

неотложных работ при наводнениях и катастрофических затоплениях вытекают 

из условий обстановки, характерных для этого вида чрезвычайных ситуаций 

(проливные дожди, ледоход, прорыв гидротехнических сооружений, распутица, 

разрушение дорог и т.п.), их влияния на действия подразделений (затрудненные 

подвоз материальных средств и проведение эвакуационных мероприятий; 

повышенный расход горюче-смазочных материалов вследствие разрушения и 

повреждения дорог и дорожных сооружений, необходимость непрерывного 

ведения работ, значительные масштабы зоны бедствия, необходимость 

оборудования и содержания переправ, причалов, широкого использования 

плавсредств) [2]. 

Наиболее важными видами обеспечения при ведении аварийно-

спасательных и неотложных работ при наводнениях и катастрофических 

затоплениях являются: специальное инженерно-техническое обеспечение. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – это 

комплекс мероприятий, проводимых в целях защиты населения, повышения 

устойчивости работы объектов экономики в военное время, предотвращения 

или снижения возможных разрушений, потерь населения в результате 

применения современных средств поражения, создания условий для 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах поражения, 

районах аварий и стихийных бедствий [2]. 

К общим требованиям инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны относятся: обеспечение защиты населения от 
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современных средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, повышение пожарной безопасности на объектах, 

организация резервного снабжения электроэнергией, газом, водой; защита 

объектов водоснабжения от средств заражения, подготовка к проведению 

светомаскировки объектов. 

Инженерное обеспечение в условиях наводнения и катастрофического 

затопления организуется и осуществляется в целях создания подразделениям 

необходимых условий для полного и своевременного выполнения 

поставленных задач в условиях затопления местности, повреждения и 

разрушения дорог и дорожных сооружений, необходимости вести спасательные 

работы с использованием различных видов плавсредств; проведения 

мероприятий по локализации затопления местности и других неотложных 

инженерных мероприятий по защите населения и объектов экономики. 

Инженерное обеспечение в этих условиях включает: 

инженерную разведку зоны затопления: участков и объектов ведения 

спасательных работ, дорог и дорожных сооружений, а также состояния 

гидротехнических сооружений; 

устройство, содержание и восстановление по временным схемам путей 

движения, подвоза и эвакуации, дорожных сооружений; 

очистку воды и оборудование источников водоснабжения; 

оборудование и содержание переправ (при необходимости); маневр 

переправочными средствами; 

оборудование и содержание причалов и мест погрузки и выгрузки 

пострадавшего населения; 

обеспечение спасательных работ необходимыми плавсредствами 

средствами спасения; 

проведение взрывных работ по разрушению зажоров, заторов льда, 

оползней и обвалов грунта и горных пород; 

организацию и проведение работ по усилению, временному 

восстановлению и возведению новых защитных гидротехнических сооружений. 

При организации инженерного обеспечения указываются: 

задачи инженерной разведки; 

пути движения и маневра, характер их подготовки; порядок пуска 

подразделений через труднопроходимые участки; 

задачи по инженерному обеспечению спасательных работ в зоне 

топления (обеспечение спасательных подразделений плавсредствами, места 

оборудования причалов, наводки переправ; 

задачи по обеспечению работы системы управления и тыла оборудование 

мест размещения пунктов управления и районов размещения тыла); 

задачи по локализации зоны затопления (возведению, усилению или 

восстановлению гидротехнических сооружений); 

порядок применения инженерных подразделений при ведении работ, 

сроки выполнения мероприятий; порядок связи и информации. 

Инженерная разведка определяет проходимость маршрутов движения; 

выявляет и определяет характер и параметры наводнения (затопления); 
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устанавливает местоположение людей, нуждающихся в срочной помощи; 

проверяет состояние мостов и других дорожных сооружений и возможности 

организации переправ; выявляет объемы работ по временному восстановлению 

дорожных сооружений, защитных гидротехнических сооружений и 

выполнению других мероприятий по локализации зоны наводнения 

(затопления); ведет разведку состояния источников водоснабжения. 
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ЖАҺАНДАҒЫ  РУХАНИ МҰРА НЕГІЗІ –ЖАСТАР ТӘРБИЕСІ 

 

Елбасмыз Н.Ә. Назарбаев «Рухани жаңғыру – Ұлттың Ұлы Мұраты! Ұлы 

мұрат жолында тізе қосып, іс қылу – біздің перзенттік һәм азаматтық Ұлы 

борышымыз. Ал бұл сапарда жолымызға қақпан құрып, аяқтан шалушылар – 

Қазақстанның хас жауы» деп атап өтті. 

Ғалымдар айтпақшы саналы адамдардың жер бетінде өмір сүріп 

жатқанына миллиондаған жылдар болды. Осыншама уақыт ішінде адамзат өз 

тірліктерімен, әрекеттерімен бір-біріне зиян келтіруде. Қарап отырсақ, сол 

уақыттағы да, қазіргі таңдағы барлық алаңдататын мәселелер сол адамның 

қолымен жасалған болатын. Қазіргі әлемде тек бәсекелестік заңы ғана өмір 

сүреді. Соның арқасында адам бірін бірі өлтіреді, немесе сол бәсекелесін 

жолдан тайдыру мақсатында түрлі айла тәсілдер қолданады. Тарихтан қарап 

отырсақ, сол апиин мен психотропты заттарды Ағылшындар Қытайлықтарды 

улау үшін қолданса, қазіргі таңда терроризмді де дәл солай Таяу Шығыс 

елдерінде көршілес бауыр мұсылман елдерді жоюға қолдануда. Қазіргі таңда 

жағдайды бақылаудан шығарып алып күллі адамзатқа зиянын келтіруде.    

Академик Манаш Қозыбаев: «Соғыс арқылы халықты бостандығынан, 

тәуелсіздігінен, бақытынан қарулы күрестің күшімен айыру - қылмыс»             

[1, 45 б.]. Соғыс деген адамзат тарихында еш тыным таппаған қайғы қасірет. 

Деректер бойынша тарихта адамзат жалпы тұрғыда 5 ғасырға жуық уақыт қана 

соғыссыз өмір сүрген екен. Кез келген соғыс түрлі себептермен болып отырған. 
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Бірақ соған  қарамастан соғыс әрқашанда қайғы қасірет алып келуші. Қазақ өз 

басынан түрлі осындай қайғылы соғыстарды өткізген болатын. Сонау Шыңғыс 

ханның отарлауынан бастап, орта ғасырларда болған Жоңғар шапқыншылығы, 

барлығы біздің – «Қазақ елі» болып қалыптасуымызды тежеді, қайғы қасірет 

алып келді. 

XX ғасырдың басынан басталған бірінші дүниежүзілік, одан кейін сол 

ғасырдың ортасынан жалғасын тапқан екінші дүниежүзілік соғыстар күллі 

адамзат тарихындағы ең зұлқым  оқиға болып қалды. Олардың алып келген 

зардабын санап айтуға, айтып жаткізуге келмес. Ананы баласынан, ағаны 

бауырынан айырып, мыңдаған боздақтарды жер жастандырып, бөтен елдің 

топырағын бұйыртқан зұлмат соғыстың өлшемі адам өмірімен, тағдырымен 

бағаланып, өте қымбатқа түскен жеңіспен аяқталғанына - 70 жыл толып отыр. 

Екінші дүниежүзілік соғыс өртін тұтатушы фашистік Германияны жеңуде 

басты күш халық бірлігінде еді. Бас көтерер ел ұландары арын жалау етіп, 

жанын алау етіп жауға аттанды. 

Соғыс жылдары майданға шамамен 1,2 млн. қазақстандық аттанды. Бұл 

республикадағы халықтың 19%-ы болатын. Туған жеріне, үйіне соғыстан әрбір 

үшінші қазақстандық оралмады [2, 1 б.]. 

Ол болған  соғыста сол ұлы жеңіске жетіп, ол оқиғаны да артта тастадық, 

бірақ онымен адамзат өмірі тоқтап қалмады. 1979 жылы қайта кеңес әскері 

ауған жеріне кіргізілді. Осылайша тағы бір қасіретке толы соғыс басталды,       

10 жылға созылған соғыста қанша ағаларымыз сол бөтен ауған жерінде елі үшін 

жанын қиған болатын. Бұл оқиғаның өзіне биыл 26 жыл толып отыр. 

Уақыт зырғып ағып, күндер өтіп жатыр бірақ та біз сол аға аталарымызды 

ұмытқан емеспіз. Солар аманат етіп кеткен елдің тыныштығын сақтау, қорғау 

біздің мойнымызда. Бірақ қазіргі бейбітшілік заманның өзінде елдер арасында, 

тіпті десеңіз бір ел ішіндегі азаматтық соғыстар орын алуда. Қанша 

ауыртпашылық көрсе де адамзат еш тынышталар емес. Өткен  ғасырдың 

басында Иракта болған соғыс 109 мыңдай адамның өмірін алып кетті. 

Олардың   66 мыңы -  бейбіт  тұрғындар болса,    23 мың 984-і -   содырлар,      

15 мың  196-сы -   Ирак үкіметтік армиясының әскерилері мен  полиция 

қызметкерлері,     3 мың 771-і  ғасырдың басында Иракка басып кіріп БҰҰ 

әскері тағы бір  -  АҚШ  пен олардың одақтастарының  жауынгерлері.   Орта 

есеппен Иракта    бір күнде  31 бейбіт тұрғын   қаза болып  отырған.  

Қазіргі таңның өзінде Украйнадағы азаматтық соғыс, Сирия мен Иракта 

болып жатқан соғыстар, сонымен қатар әлемнің көптеген елдерінде орын алып 

жатқын көтерілістер еш тиылар емес.  Сириядағы  соғыстың жалғасып 

жатқанына 4 жыл болды және еш тоқтар емес. Жыл санап Сирия халқы елін 

тастап көшіп жатыр, халық саны 15 пайызға азайды. Елдің 80 пайызы кедей 

тұрып жатыр. Экономикалық тұрғыда 200 млрд доллар көлемінде зардап келді. 

Ел экономикасы 59 пайызға төмендеді. Дәл осындай жағдайда, ел ары қарай 

өмірін қалай жалғастырмақ [3].  

Алысқа бармай-ақ осы посткеңестік өкімет елдерінің ішінде болған 

Украйнаның өзінде қазір жағдай нашар. Елде азаматтық соғыс орын алып 

жатыр, бір ел азаматтары кеше ғана бірге тұрған, бірге нан бөліскен құрбы-
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құрдастарына оқ атып, өлтіруде. Елдің тәуелсіздік тұрғыда беріктігіне нұқсан 

келуде. Батыс елдері елге гуманитарлық, экономикалық тұрғыда көмек 

көрсетудің орнына қару беріп, ауыр бронотехника беріп «Бар өлтір – 

сатқынды!» деп өз бауырларына айдап салуда.  

Осындай соғыстардан алар сабақтар көп. Бейбіт өмір сүріп жатқан 

еліміздің тыныштығын ешкім бұза қоймас деген ойдамыз. 

Тағы бір айта кететін жайт, мына болып жатқан көтерілістер мен 

шереуілдердің өзі қайғылы оқиғалармен аяқталуда. Кеше ағайын, туыстас 

Түркия елінде болған көтеріліс кезінде қаншама адам қаза тапты. Сол 

көтерілістің шығу себебін анықтап келіп қарасақ, Ел президентінің арақ-шарап 

сатуға шектеу қойғанында болып отыр. Осы жағдайлар Ғаламшарымыздың 

көптеген елдерінде орын алып отыр. Кез келген аздаған, болар болмас нәрсе 

үшін халық көтеріліске дайын тұрады. Бұл дегеніміз - қазіргі таңда адамдардың 

өте қатал болып бара жатқанының көрінісі болып отыр. Бұл     мәлімет   ресми 

статистикадан   әлдеқайда жоғары  екенін айта кету керек. 

21 ғасыр,  ғылым мен технологияның дамыған заманында тек білімділер 

жіңіске жетеді. Жастар арасындағы білімге деген құштарлық өте төмен. Жастар 

қолында дипломы болмай тұра, еңбекке деген құштарлығы болмай тұра  жақсы 

киінгісі, жақсы ақша тапқысы келеді.  

Қазіргі таңда жердің басқа бөлігінде жастар осындай бейбіт өмірге жете 

алмай отырғанын көбісі біле бермейді. Жоғарыда айтылып кеткен Сирия елінде 

51 % жастар оқу орындарына барудан бас тартыпты. Шығыс Украина туралы 

мүлдем айтпай-ақ қойсақта болады, себебі онда мектептердің барлығы 

толықтай қирап қалған, тұрғандар жертөлелерде тығылып немесе елден көшіп 

кеткен. Ауғанстан халқының сауаттылық деңгейі 35 % құрап отыр. Соғыс 

кезінде елде 7,5 мың мектептер қирап немесе жабылып қалған. Ауған елінде 

соғыс бүрынғы жағдайға қарағанда аздап тынышталып, енді мемлекет халықты 

ағарту ісімен айналысып жатыр. Мектепке барып жатқан адамдар көбісі 20 мен 

30 жастағы адамдар болып отыр. Осындай ересек жасқа толғанда басынан 

бастау қандай қиын екенін бәрі біле бермейді. Елбасымыз тағы бір сөзінде ел 

мемлекеттік қызметкер резервін дайындау керек деп кеткен болатын. Ол 

дегеніміз - қазіргі жастар еліміздің болашақ элитасы болмақ. Сондықтан, қазіргі 

жастар алға қарай ұмтылып, білім алып, өз мамандығының шебері болуға тиіс. 

Бірақ қазіргі 21 ғасырда технологияның дамыған заманында жастардың 

сана сезімін алдайтын, басқа арнаға бұруға себепкер болатын  қауіптер пайда 

болды. Жастың білім алуға ғана емес сонымен қатар алкоголизм, наркомания 

тіпті десеңіз интернетмания деген де маниялар пайда болды.  

Деректер бойынша 1991 жылы елімізде тіркелген наркомандар саны 10,5 

мың адам, 2008 жылы – 38 мың адам, ал 2010 жылы – 50 мыңға жеткен. Бұл тек 

тіркелгендер саны, ал әрбір үшеудің екеуі тіркелмейді. Денсаулық сақтау 

министрлігінің мәлімдемесі бойынша елімізде 500 мыңға жуық осындай 

психотропты заттарға әуестігі бар адамдар бар [4].  

Қазіргі таңда жастар мәселесі ең бірінші орында тұруы тиіс. Әрбір елдің 

болашағы сол жастарда.  Жастар социализациясының ең бір анықталғын 

тұрақты саясаты жүргізіліп, орнықтыру керек. 
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Жастар арасында наркомания алкоголизм және басқа да мәселелерді 

шешу үшін, меніңше ең алдымен жұмыссыздық мәселесін, сонымен қатар 

сауатсыздық мәселесін шешу керек. Себебі, адам бір іспен айналысқан сәтте 

ғана басқасына көңіл аудырғысы да келмейді. Жұмыс жасап, ақша тапқанда 

ғана өмірдің ащы тұщысын түсінетін секілді. Жұмысы жоқ жас жігіт қол 

қусырып отырғанды қаламайды. Жұмыссыз жастың алаңдаушығы көп, дәл 

осындай сәтте оған көмекке осы наркотиктар мен алкогол заттар келеді. 

Жұмыссыз өзінің қалай сектаға кіргенін байқамай қалады. Жоғарыда айтылған 

қатерлердің бәріне көптеген тұрғыда осындай жұмыссыз, сауатсыз 

жастарымыздың бөлігі тап болады. Осы жұмыссыздықтың өзі бір үлкен мәселе 

болып отыр.  

Статистика бойынша: 15 – 28 жас аралығында жастар саны 4 376 178 

адамды құрап отыр, оның ішінде қалада тұратындары 55% құрап отыр [5]. 

2012 жылдың 3 квартылында  экономикалық белсенді жастар саны         

2,7 млн болса, ал экономикалық белсенсіз бөлігі 1,6 млн құрады [6].   

Жоғарыда айтылғандай еліміздің тыныштығын бұзатын жағдайлар  

болмас үшін ел жастарының тәрбиесін дұрыстау қажет. Оларды саналы түрде 

жан жақты әлемде болып жатқан өзгерістерді түсіндіріп отыру қажет. 

Барлығымыз білеміз Қазіргі таңда Украина елінді азаматтық соғыс болып 

жытыр. Бауыр өз бауырына қарсы шығып, бірін бірі қырып жатыр. Ол еш ойға 

сыймайтын ақылсыздық. Дәл сол жағдай арнайы істелді ма, әлде бәрулер қол 

үшін тигізді ма оны біз білмейміз. Бірақта дәл сол жағдай бізде де орын алуы 

мүмкін. Ақпарат көздері адамдар әсіресе жастар санасын суша шайып, теріс 

ойлар салуда. Соғыс болған елдердің ешқайсысы қазіргі таңда бейбіт емін еркін 

өмір сүріп жатқан жоқ. Сол кешегі Ливияға, Иракқа, Египетке қарасақ, олардың 

ешбірінде ел ішінде жағдай әлі тынышталған жоқ. Текке бейбіт халық запа 

шекті. Барлығымыз білеміз бізде де дәл солай жағдай қайталана жаздады. 

Өздеріңізге белгілі Жаңаөзендегі жағдай қаншама адам өмірін алып кетті, 

қаншама саяси резонанс тудырды. Сол жылдары өзіміздің бауырларымыз басқа 

ағымға кіріп  өз-өздерін жарып туыстас бауырларына зиянын тигізді. Осындай 

жағдайлар орын аламау үшін жастар тәрбиесіне көңіл бөлу қажет.  

Бәрімізге белгілі биыл Қазақстан халықтар ассамблеясына 23 жыл толып 

отыр. Елімізде халықтар достығы қуантарлық жағдайда тұр. Ешбір елде 

осыншама 130 дан астам ұлт өкілдері бірге бір халық болып өмір сүріп жатқан 

жоқ. Соған қарамастан осы саясатты ары қарай жалғастыру қажет. 

Қорыта келе айтарымыз, Ұлы отан соғысының рухани мұрасы  үшінші 

мыңжылдыққа қадам басып отырған жастар үшін адамның негізгі өмірлік 

құндылықтары мен бағыттарын ашып беруде. Ол ең алдымен отаншылдық, 

әділдік, абзалдық, ынтымақ– бірлік, өз отбасыңа деген сенімділік, қоғам 

алдындағы моральды және заңи міндеттерді орындау, Егеменді еліміз үшін 

маңдай теріңді төгіп адал қызмет ету идеясы. Осылардың барлығын мойындап, 

орындау негізгі ұстанымы азаматтық пен отаншылдық болып отырған 

Қазақстандық қоғам үшін азаматтық патриотизмді қалыптастыру және оны ары 

қарай дамытуды қамтамасыз етеді. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СИЛ И СРЕДСТВ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Система гражданской защиты является основным инструментом 

реагирования на чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и во 

многом от способности системы эффективно выполнять свои задачи по 

предназначению, зависит и степень защищенности населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Логика развития системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предполагает 

использование инновационных научных методов при планировании 

мероприятий системы гражданской защиты Республики Казахстан. Одним из 

направлений развития является разработка научно-методических инструментов 

для планирования необходимых сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Актуальность разработки методики расчета сил и средств для ликвидации 

ЧС различного характера  обусловлена наличием противоречия между 

необходимостью количественного обоснования группировки сил и средств 

привлекаемой для ликвидации ЧС и недостаточным научно-методическим 

обеспечением позволяющим рассчитать силы и средства для ликвидации ЧС с 

учетом особенностей системы гражданской защиты Республики Казахстан.  

Таким образом, актуальность исследования позволила сформулировать 

объект и предмет исследования, где объект исследования это – система 

гражданской защиты Республики Казахстан, а предмет исследования 

алгоритмы обоснования группировки сил и средств при ликвидации ЧС 

мирного и военного времени. 

В свою   очередь объект и предмет  исследования  позволили   определить  

http://www.vestifinance.ru/articles/54429
http://www.stat.kz/
http://www.stat.kz/news/Pages/22_11_2012_1.aspx
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цель исследования суть, которой заключается в повышении степени 

защищенности населения и территории через планирование группировки 

ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Проблеме обоснования группировки сил и средств на чрезвычайные 

ситуации посвящены работы множества отечественных и зарубежных авторов, 

таких как Акимов В.А., Воробьев Ю.Л., Баратов А.Н., Повзик Я.С.,            

Фалеев М.И., Братков А.А., Мажуховский Э.И., Овчинников В.В., Бейкер У., 

Стефенсон Р.С., DohertyNeilA., HomerRobertson, XinhuaHe и др. [1-8]. Однако, 

несмотря на большую научную ценность указанных работ, в них не ставилась 

комплексная научно-техническая задача разработки методики расчета 

группировки сил и средств для ликвидации ЧС различного характера. 

Цель исследования предполагает рассмотрение следующих частных 

вопросов: 

1. Анализ существующих методик по расчету группировки для 

ликвидации и последствий ЧС различного характера; 

2. Разработка комплексного алгоритма расчета группировки для 

ликвидации ЧС различного характера; 

3. Разработка методических рекомендации органам управления 

гражданской защиты по расчету группировки для ликвидации  последствий ЧС 

различного характера. 

Анализ существующих методик по расчету группировки для ликвидации 

последствий ЧС различного характера позволил определить общее 

математическое выражение расчета сил и средств на проведение аварийно-

спасательных и неотложных работ: 
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где K количественно-качественный показатель группировки на ликвидацию 

ЧС; 

iO объем работ выполняемый для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

jV объем работ выполняемых 1 единицей спасательного подразделения за 

час времени; 

iT время на выполнение i -го типа работ (ч.); 

nk   коэффициент влияния погодных условий; 

ck   коэффициент влияния времени суток. 

Решение задачи расчета группировки  сил и средств на ЧС 

предопределяет рассмотрение двух частных подзадач  

1. Разработку алгоритма определения среднего объема спасательных работ 
выполняемых одной единицей задействованного в ликвидации ЧС 

формирования ГЗ; 
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2. Разработку алгоритма определения объема спасательных работ на 
заданную ЧС; 

Частная задача №1 

Для разработки алгоритма определения среднего объема спасательных 

работ выполняемых одной единицей задействованного в ликвидации ЧС 

формирования ГЗ необходимо решить две самостоятельные подзадачи: 

1) Определить вид применяемых спасательных работ на заданную 

чрезвычайную ситуацию; 

2) Определить вид задействованных формирований на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации. 

Разбиение задачи на две самостоятельные подзадачи обусловлено, прежде 

всего, большим разнообразием видов работ на чрезвычайной ситуации. При 

ликвидации чрезвычайной ситуации выполняются работы непосредственно 

аварийно-спасательного характера и работы неотложного характера, которые 

заключаются во всестороннем обеспечении аварийно-спасательных работ, 

созданию условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей. 

Для решения первой подзадачи необходимо определить виды аварийно-

спасательных работ осуществляемых на чрезвычайной ситуации и виды 

неотложных работ выполняемых для обеспечения аварийно-спасательных 

работ. 

Результаты решения первой подзадачи позволяют решить вторую 

подзадачу, которая заключается в определении вида формирований 

гражданской защиты и определении объема работ выполняемых при 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Частная задача №2 

Для определения объема выполняемых работ на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации необходимо: 

1. Определить масштаб чрезвычайной ситуации; 
2. Определить вид и методику расчета объема работ при чрезвычайной 

ситуации. 

Вид чрезвычайной ситуации и заданные исходные данные  позволяют с 

помощью методик прогнозирования возможной обстановки определить объем 

аварийно-спасательных и неотложных  работ в зоне ЧС.  

В свою очередь полученные расчетные сведения по среднему объему 

спасательных работ выполняемых одной единицей формирования и сведения 

по предстоящему объему спасательных работ позволят рассчитать группировку 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации. 

Научную новизну результатов исследования составляют: 

1. Новая постановка научной задачи, предусматривающая общий подход 

к расчету группировки на ликвидацию ЧС различного характера; 

2.  Комплексная методика расчета сил и средств позволяющая, в отличии 

от известных, учитывать все виды чрезвычайных ситуаций.  

Научная значимость исследования заключается в том, что результаты 

полученные автором в ходе исследования дополняют имеющиеся научные 
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инструменты расчета сил и средств на чрезвычайные ситуации различного 

характера 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

основных положений и выводов исследования: 

 для определения масштаба чрезвычайной ситуации; 

 для определения вида чрезвычайной ситуации; 

 для определения вида задействованных формирований на 

чрезвычайную ситуацию; 

 для определения видов аварийно-спасательных и неотложных работ 

выполняемых на чрезвычайной ситуации. 

Основные результаты научного исследования были представлены на 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» Кокшетау, КТИ КЧС МВД Республики Казахстан, 2018 г. 

По теме научно исследовательской работы  опубликована  статья в 

научном журнале, рекомендованном ККСОН, в которой нашли отражение 

научные атрибуты  исследования. 

Таким образом, разработанная комплексная методика расчета сил и 

средств позволяющая, в отличии от известных, учитывать все виды 

чрезвычайных ситуаций является решением научной задачи исследовательской  

работы, и соответствуют объекту и предмету исследования. Обоснованы 

новизна, теоретическая и практическая значимость. На основании этого можно 

сделать заключение, что цель научно-исследовательской работы достигнута. 
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Е.Е. Капбаров  

Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

ЕУРОКОДТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛЫС 

НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН БІР-ҚАТАР 

ҰҚСАСТЫҚТАРЫН ЖӘНЕ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫН ТАЛДАУ 

 

Қазақстан Республикасынын, Тұңғыш Президенттінің 2015 жылғы 20 

мамырдағы Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру 

жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасын Қазақстан халқына жариялағаны 

белгілі. Аталған бағдарламаның 49 қадамы «Кеңестік кезеңнен бері 

қолданылып келе жатқан Құрылыстың ескірген нормалары мен ережелерінің 

орнына еурокодтар жүйесін енгізу» мәтініне сілтеме жасасақ, еліміздің алдында 

ұлттық стандарттарды Еуропалық стандарттарға ауыстыру мәселесі тұр. Осы 

мәселені шешудің бастамасы ретінде, Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

істер комитетінің бұйрығымен қолданыстағы кейбір нормативтік-техникалық 

құжаттардың күші жойылғаны белгілі. Бұл Қазақстанның дамыған елдер 

тәжірибесі көмегімен жүйелер мен үдерістерді үйлестіру арқылы әлемдік 

экономикалық жүйеге интеграциялануға ұмтылысын білдіреді. Нормативтік-

техникалық базаны реформалау негізінде Еурокодтарға сәйкес ҚР ҚН EN 

ұлттық нормаларын енгізу арқылы параметрлік қағидаларға кезең-кезеңмен 

көшуі жүріп жатыр. 

Еурокод – ғимараттардың тасушы конструкцияларын есептеу және 

конструкцияларды оттың әсерінен қорғау үшін гормонизацияланған еуропалық 

стандарттар кешені. Еуропалық Комиссияның жетекші құжаттарына сәйкес 

«Еурокодтар ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тірек конструкцияларының 

механикалық беріктігі мен өртке төзімділігін қамтамасыз ету үшін Еуропалық 

ұйымға мүше елдерінің анықтамалық құжаттары ретінде қолдануға арналған 

жобалаудың жалпы әдістемесін білдіреді». Олар тікелей қолдануға арналмаған 

және  жергілікті жағдайларға бейімделуі тиіс. Бұл үшін оларды қолданатын 

әрбір елде Еурокодтардың ұлттық қосымшалары әзірленеді, онда аталған елге 

тән параметрлер (сандық мәндер) көрсетіледі, сондай-ақ дәлсіздіктер бойынша 

қосымша түсіндірмелер келтіріледі: стандартты ағылшын тілінен ұлттық тілге 

аударуға байланысты туындаған, қолдану ерекшеліктері және басқа ақпарат. 
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Бейімделуден кейін әрбір Еурокод ерікті қолдану стандарты мәртебесіне ие 

болады (ереже бойынша, ұлттық стандарт дәрежесінде) [1]. 

Еурокодтардың тек қана бір металл конструкцилары бойынша бірқатар 

айырмашылықтарын атап көрсетуге болады. Осыған дейінгі қолданыстағы 

Құрылыс нормаларымен оқулықтарда оттан қорғалмаған болат 

конструкциялардың отқа төзімділік шегі 15 мин және критикалық 

температурасы яғни металлдың өзінің беріктігін жоғалту температурасы 500
0
С 

деп қабылданып келді. Ал Еурокодтар металл конструкциялардың отқа 

төзімділік шегіне шектеу қоймай, әрбір құрылыс элементін есептеуге мүмкіндік 

береді. Металл конструкциялардың критикалық температурасы олардың 

пайдалануына байланысты есептеледі. 
 

      
  

     
       

 

Мұндағы  

   – көлеңкелі эффекттің әсерін есепке алуғаарналғантүзеу 

коэффициенті, 

  /  – қорғалмаған болат конструкциялардің қима коэффициенті (1/м); 

  – конструкцияның ұзындық бірлігіне беттінің ауданы (м
2
/м); 

 – консрукцияның ұзындық бірлігіндегі көлемі (м
3
/м); 

  – болаттың меншікті жылусыйымдылығы (Дж/(кг  К)); 

    – аудан бірлігіне меншікті жылу ағынының есептік мәні (Вт/м2
 ); 

  – уақыт аралығы (с); 

  –болаттың тығыздығы (кг/м
3
 ). 

 

 

 

 
 

Сурет 1 - қорғалмаған болат конструкциялардің қима коэффициентін анықтау 
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Еурокодтың аталған әдісімен қорғалмаған металл конструкциялардың 

отқа төзімділігі кейбір жағдайларда 30-40 мин құрайтыңдығы құрылыста 

пайдалану барысында тәжірибе дәлелденген [2]. 

Оқу үрдісінде қолданылатын өрттің стандарттық температуралық режимі 

деген ұғым бар, аталған ұғымға еурокодтарда ерекше мән беріледі. Өрттің 

стандарттық температуралық режимін анықтау формуласы: 

 

 g =20+345 lg(8t+1), 

 

мұндағы,  g – қоршаған ортаның температурасы (°С); t – өрттің даму 

уақыты (мин) [3]. 

 Сонымен оқулықтарда қарастырылатын сыртқы өрттің стандартты 

температуралық режимі деген анықтама Еурокод 1991-1 келтіріледі. Аталған 

сыртқы өрттің стандартты температуралық режимі ғимараттың сыртқы 

қабырғаларының отқа төзімділігін анықтау барысында қолданылады. Сыртқы 

өрттің стандартты температуралық режимін анықтау формуласы:  

 

 g =660 (1-0,687e
–0,32t

 – 0,313e
–3,8t

) + 20 

 

Қазіргі уақытта әлем төртінші өндірістік революция дәуіріне қадам басты. 

Бұл өз кезегінде жаһандық өзгерістерге дайын болуға итермелеп, «Қазақстан 

2050 даму стратегиясын қабылдатты. Еліміз алдына дамыған отыз елдін 

қатарына кіру жөніңдегі үлкен мақсат қойды. 100 нақты қадам  – Ұлт жоспары 

іске асырылуда оның ішінде 60 қадам орындалды, қалғандары уақыттың 

еншісінде жоспарға сәйкес бірқалыпты жүзеге асырылуда [5]. 

Қысқа уақыттың ішінде еліміз толықтай еурокодтарды құрылыс 

саласында пайдалануды іске асырады деген сөз. Еурокодтардың 58 тараудан 

тұратының ескерсек, бұл тараулар бойынша бұрынғы Құрылыс нормалары 

және ережелеріне негізделген оқу үрдісінде қолданылатын оқулықтарға үлкен 

көлемде талдау жұмыстарын жүргізуге жол ашылады. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

АЗАМАТТЫҚ  ҚОРҒАНЫС  САЛАСЫНДАҒЫ  ЖОО-ДА 

КУРСАНТТАРДЫҢ КӘСІБИ МӘДЕНИЕТІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  НЕГІЗІ 

 

Қазіргі қарулы Күштер құрылымында  офицер – негізгі тұлға. Офицерлік 

құрамның кәсіби дайындығының дәрежесі күрделі және әр жоспарлы Отан 

қорғанысы бойынша мәселелерді шешуге үлкен септігін тигізеді. Сондықтан 

әлемнің дамыған мемлекеттері әрқашанда офицерлік құрамның кәсіби 

дайындығының сапасын жоғарылатуға ерекше көңіл бөліп келген, әлі де 

ерекше көңіл бөледі. Сонымен бірге офицердердің кәсіби іс-әрекеті алуан түрлі. 

Бір жағынан бұл Қарулы Күштердің күрделі құрылымымен, түрлі әскери 

мамандықтардың болуымен, тағы бір жағынан – адамзат қоғамының дамуымен 

әскери қызметтің күрделенуімен байланысты. Бүгінде әскери қызметшіге 

жақсы физикалық дайындығы ғана жеткіліксіз, ол оған қоса әскери техниканы 

олардың көмегінсіз қолдануға мүмкін болмайтын, яғни заманауи соғыста 

жеңіске қол жеткізуге қажетті белгілі бір білімдерге ие болуы керек. Офицердің 

әскери-кәсіптік бірнеше негізгі бағыттарын ерекшелеуге болады. Атап айтсақ, 

әскери әріптестердің қызметтерін басқару, бөлімше (бөлім) жеке құрамын 

тәрбиелеу мен оқыту, өзінің кәсіби білімдері мен дағдыларын әрдайым 

жетілдіріп отыру. Осы орайда әскери басқару – командирдің әскери қызметші 

тұлғасына, әскери қызметшілер немесе ондағы жүріп жатқан жекеленген 

әлеуметтік психологиялық үрдістердің жай-күйін өзгертуге немесе алға 

қойылған мақсаттар мен шешімдердің іске асырылуына септігін тигізетін, жаңа 

қасиеттер енгізу мақсатындағы бағытталған іс-әрекет. Іс жүзінде офицердің 

әскери қызметшілерді басқара алу қабілеттілігі бөлімше немесе бөлім алдында 

тұрған мәселелерді шеше алуында көрінеді. Бөлімшелерді жинақтап, әскери 

қызметшілерді басқара алу қабілеттілігі немесе бөлім алдында тұрған 

мәселелерді шеше алуында көрінеді. Бөлімшелерді жинақтап, әскери 

қызметшілерді қойылған мақсатқа қол жеткізуге көздеу, дұрыс шешімдерді дәл 

уақытында қабылдау, соғыстағы табысқа жетуге жақындататын – әскери 

қызметшілерді басқару жетекшілігінің шеберлігі болып саналады.  

Сонымен қатар, офицердің тұлғасының дамуы, өз - өзімен тұрақты жұмыс 

жасау, кәсіби шеберліктің шыңына көтерілуге тырысуынсыз, оның 

басқарушылық дағыдыларының жетілдірілуі мүмкін емес. Зерттеулер 

көрсеткендей, командирдің шығармашылық саналы ойлаудың үрдісі белгілі бір 

реттілікпен, бірнеше кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңде офицер жағдайдың 

негізгі белгілерін анықтауға тырысады, екіншіде – қолда бар ақпаратпен 

анықталған белгілерді сәйкестендіреді, ал үшіншіде – жағдайды болжау 

негізінде шешімдер нұсқаларын жасауға тырысады, төртіншіден – алдында 

тұрған мәселенің жауапкершілік пен өнегелі салттарға байланысты шешімдер 

нұсқаларының арасынан ең оңтайлысын бағалалайды, бесінші қорытындыда  

командир соңғы шешімін қабылдайды.  
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Дұрыс басқарушылық шешімдерді қабылдауға офицерге ойдың даму 

деңгейінің жоғары сатыларына ғана емес, интуицияның да тигізері әсері мол. 

Батылдық пен жауапкершілікшілікпен байланысты интуиция командирге ең 

қиын жағдайларда да дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі. Ұлы Отан 

соғысы жылдарының жауынгерлік жағдайларының талдануы кезінде 

қабылданған жемісті басқарушылық шешімдердің тәукелге 

қабылданғандарының көптігі сондай, олар барлық қабылданған шешімдердің 

60 пайызын құраған. Бұған қоса, интуицияның кездейсоқ қабылданған 

шешімдерге еш қатынасы  жоқ. Интуиция терең білімдер мен 

шығармашылыққа жақындық негізінде құрылады. 

Жеке тұлға басқа адамдармен байланыс жасаған жағдайда ғана дамуы 

мүмкін. Ұжымдағы адамдардың басқа адамдармен  өзара қатынасы мен нақты 

байланыстары тікелей қарым-қатынас жасағанда көрінеді. 

Тұлғалар арасындағы өзара қатынас субъектив және объективті 

жағдайлардың әсер етуінен шығады. Объективті жағдайлармен әсер ету жеке 

тұлғалар арасындағы өзара қатынсқа субъективті түрде жүргізіледі. Бұл жағдай 

тәрбиеленушілерді, сержанттар мен прапорщиктерде және офицерлерде 

байқалады. Қарулы Күштер өзінің қоғамдық белгілеріне сәйкес тиімді 

ұйымдастыруға ие. Мысалы, қызмет әскери  қызметшілерден командирлер мен 

бастықтарына тікелей бағынуды талап етеді. Әскери ұжымдарда шынайы өзара 

қатынастың ерекше құрылымы әскери іс-қимыл мен ұйымдастыруды қажет 

етеді. 

Қазақстан Республикасы Құқыққорғау органдарымен басқа да әскери 

құрылымдардың заманауи  кезеңдегі дамуы әскери мамандарға, олардың 

іскерлік, кәсіби, адамдық, моральдық-ұрыстық және басқа сапаларына талапты 

күшейтті, әскери қызметшілерді тәрбиелеудің жаңа талаптары ұсынылады. 

Адамдар кәсіптік топтар құра отырып бірігіп жұмыс жасап қана қоймай, 

біріңғай, ұқсас өмір салтын ұстанады. Осылай сол адамдар арасында өмірге 

деген ұқсас көз-қарас, яғни кәсіби мәдениет пайда болады.  Қазіргі таңда 

әлемде сан-алуан кәсіп түрлері бар. Әрбірінің ұстанатын кәсіптік әдет-

ғұрыптары, заңнамалары бар. Бірақ ол тек ұқсас мінез-құлық, дүниетаныммен 

ғана шектеліп қоймайды. Онда адамның өзіндік дүниетанымы, жалпы құрамдас 

мәдениеті көрсетіледі. 

Мәдениет - динамикалық әлеуметтік құбылыс, ол қоғамдық даму 

барысында және адамдардың әрекеттестіктері кезінде байытылады және түрі 

өзгереді. Ал әскери мәдениет – жалпы адамзаттық мәдениеттің көп 

жақтарының бірі. Материалдық және рухани мәдениет саласында адамзат 

жетістіктерін және өз халқының жетістіктерін өзінде үйлестіріп, оларды әскери 

қызметте қолдануын айқындайды. Сондықтан әскери қызметші жалпы мәдени 

құндылықтарды сіңіріп алса, оған оны командирлермен және жолдастармен 

өзара ара-қатынастарында  және әскери қызмет барысында қолдануы, түсінуі 

жеңілірек болады. Жалпы әскери қызметшінің мінез-құлқына бір жағынан 

құқықтық нормалар, ережелер, заңдар, әскери жарғылар, бұйрықтар және 

командирлер (бастықтар) және басшылардың бұйрықтары әсер етеді, екінші 

жағынан адамгершілік талаптарын, ықпалын жасаудың әртүрлі механизмдеріне 
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ие болуы ықпал етеді. Командирлердің құқықтық нормалары мен бұйрықтары 

міндетті, оларды бұзудың соңы қылмыстық жауапкершілкке тартылуға себеп 

болуы мүмкін. Арнайы органдардың (әскери соттар, прокуратура, комендатура 

және т.б.) міндеттеріне әскери қызметшілер тарапынан құқықтық нормаларды 

бақылау және қажеттілік болғанда сәйкес тәртіптерді қолданады. 

Адамның мәдениетті дамуында адамгершілік ерекше орынға ие болады, 

олар құндылық бағдарларды бейнелейді және мінез-құлықты реттейді. 

Адамгершілік  нормалардың міндетті статусы болмайды және олардың 

сақталуы тұлғаның өзінің тәрбиелілігіне тәуелді болады. Бұл нормаларды 

бұзушыға әсер ететін негізгі құрал – қоғамдық пікірлер күші: кінәлау, ұялту, 

қоғамдық айыптаушылық. Адамгершілік ережелерді сақтауы олардың 

қажеттілігінде және толық бағындыруда, еріксіз көндіруін емес, түсінуін 

негіздейді. Сондықтан әскери қызметшілер тарапынан меңгерілген 

адамгершілік оны қоғамда өмір сүру қабілеттілігі тұрғысынан сипаттайды.  

Әскери қызмет шарттарында адамгершілік нормалары әскери әдептану 

талаптарында айқындалған. Ол әскери қызметшілер өмірінің барлық 

жақтарының тәртібін белгілеудің жоғары дәрежесін белгілейді. Оның негізгі 

ерекшеліктері мынады: көптеген этикалық жайлар әскери жарғыларда және 

бұйрықтарда құқықтық тұрғыда құқықтық құралдармен қамтамасыз етіледі. 

Әскери қызмет шарттарында, жауынгерлік шарттарда қорқақтықтың көрінуі, 

соғыс даласынан қашып кетуі жазықты әскери қызметшілерді қылмыстық 

жауапркершілікке тартуға алып келеді [1, 259 б.].  

Ал кәсіби мәдениет дегеніміз - қоғамның әрбір кәсіптік қызметтегі 

адамдардың мәдени деңгейіне қойылатын талаптар: маман қоғамның жағдайы 

мен талаптарына сай жеке кәсіби міндеттерді кеңінен шешуге қабілетті, 

жоғарғы технологиялар мен техниканы еркін пайдалана білу, қоғамның даму 

қарқынына ілесе отырып, «жаңалыққа» құштарлық және т.б. Мұның бәрі 

тұлғада білім беру үдерісінде, кәсіби мәдениетті игеру барысында дамиды. 

Кәсіптік мәдениет мәселесі барлық тарихи кезеңдерде ерекше орын алған. 

Жалпы кәсіби мәдениет сөзі ғылымның психология, философия, социология, 

экономика сияқты аспектілерін қамтиды. А.  Зимняяның айтуынша: «жалпы 

мәдениет адамның әлемге, өзіне деген қатынас аймағындағы негізгі 

бағыттарының тұрақтылығымен, жинақтылығымен және олардың мінез-

құлықта көріну сипатымен анықталады. Ол ішкі мәдениетті болжайды 

(басқаларды сыйлау, жауапкершілік, өзіндік реттелу, т.б.) [2]. Осы екі бағыт 

бойынша жоғарыда көрсетілген барлық қасиеттерді дамытукурсант тұлғасында, 

яғни, болашақ жас офицердіңмәдени тұрғыда дамуы тұрақты қажеттіліктен 

туындайды. Болашақ мамандардың кәсіби мәдениетін дамытудың 

психологиялық тиімді жолдарының әдіс-тәсілдерінің жүйесінің болуы шарт. 

Өзін қоғамда ұстай білу, көрсете білу этика мен эстетика негіздері болып 

табылады. Жастарды тәрбиешілікке, мәдениеттілікке үйрету үшін этика мен 

эстетиканы кәсіби мәдениет пен байланыстыра отырып оқыту қажет.Кәсіби 

мәдениетті жоғарылатудың қазіргі уақыттағы және өзекті формаларын өңдеп, 

қолдану қажет. Бұл жұмыстар жүйелі сипатқа ие болу үшін, іс-әрекет түрін 

сауатты түрде жүзеге асырылу тиіс. Болашақ мамандардың кәсіби мәдениетін 
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қалыптастыру жұмыстары ағартушылық та, сонымен қатар, коррекциялық-

дамытушы сипатта да болады. Жоғары оқу орындарында болашақ 

мамандардың кәсіби мәдениетін қалыптастыру мәселелері қазіргі біздің 

қоғамымызда өзекті болып қала береді. Жалпы кәсіби мәдениетті жоғарлату 

бойынша жұмыстардың мақсаты болып – осы болашақ мамандардың өз 

мамандықтары бойынша атқарылатын жұмыстар жүйесін нақты бағдарлап, 

толығымен өңдеу болып табылады.  

Алайда, кәсіптік мәдениет біліктілік деңгейімен шектелмейді. Маман 

қоғамнан тыс жерде табысты бола алмайды, өйткені әр-бір адамның жұмысы 

адамдармен қарым-қатынас арқасында құралады. Жас маманның жұмыстағы 

табысы осы қоғаммен қарым-қатынасының сауатты және тиімді болуына 

байланысты [3]. Дұрыс қарым-қатынас, өзара түсіністік, сыйластық, тіпті 

сыртқы түрі, киімі, өзін қоғамда ұстай білуі – барлық жас маманның кәсіби 

мәдениеттілігінің айнасы болып табылады. 

Кәсіби мәдениетті белгілі бір мамандыққа қатысты адамдар тобының бір 

қасиеті ретінде бөліп алу, арнайы іс әрекет түрінің жекешеленуіне алып келетін 

еңбек бөлісінің нәтежиесі болып табылады. Маманның кәсіптік мәдениетінің 

жоғарғы деңгейі кәсіптік міндеттерді шешудегі жоғарғы қабілеттілікпен, яғни 

кәсіптік ойлау мен сананың дамуы ретінде сипатталады. Кәсіптік мәдениет 

адамның кәсіптік мәселелерді шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруінің 

белгілі бір деңгейі болып табылады.  

Қазіргі таңда біздің қоғамымыздағы жастардағы кәсіби мәдениеттіліктің 

жеткіліксіз деңгейі жиі көрінеді. Егер маманда қоршаған ортасына деген 

сүйіспеншілік, сыйластық болмаса жұмыста табысқа жетері екіталай. Қазіргі 

таңда көптеген шаруашылық, өндірістік орындарда білікті мамандарға зәру 

болып отыр. Сондықтан дұрыс кәсіби бағдар беру мектеп қабырғасынан 

басталып, орта және жоғарғы оқу орындарында жалғасады. Сол себепті ең 

басты кәсіптік мәдениеттің ошағы осы оқу орындары болмақ. Жастардың кәсіп 

түрлеріне деген сүйіспеншілігімен сыйластығы осы білім ошақтарында 

қалыптаспақ.  

Заманауи кезеңдегі білім беру үрдісі үшін тұлғаның жалпы мәдениетін 

қалыптастыру маңызды болып табылады. Әлбетте, маманның кәсіби тілі оның 

тек қана мәдениеттілігінің сипаты ғана емес, сонымен қатар оның қызметтілік 

жетістігінің кепілі. Қазіргі уақытта адамдардың қызметіндегі «жоғары тілдік 

жауапкершілікті талап ететін ерекше салаларды айтуға болады [4, 40 б.]. 

Аталған салалар қатарына адамның өмір сүру қауіпсіздігін қорғап, қамтамасыз 

ететін сонымен бірге, қиында жауапты, әрі мейірбан жандарға лайық және 

өзінің тіл байлығымен мәдениетіне, сөздерді орынды қолдана алу, алмаудағы 

жауапкершілігі өмірлік маңызды болып табылатын Қазақстан 

Республикасының Төтенше жағдайлар комитетінің қызметін жатқызуға болады. 

Болашақ «құтқарушы», азаматтық қорғау офицері ретінде бізді кәсіптік 

мәдениет мәселесі ерекше алаңдатады. Оқуды аяқтай салысымен жас маман 

ретінде бізден көп үміт күтіледі, көп жүк артылады. Осылардың барлығына 

дайын болу  үшін психологиялық, кәсіптік мәдени тұрғыда көптеген білім 

менен дайындық керек. Психологиялық дайындықпен қатар, адамдармен тез тіл 
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табысу, ойыңды жеткізе білу, жас офицер ретінде қол астыңдағылармен еркін 

жұмыс істей білу, айтқаныңды орындата білу барлығы біздің кәсіптік 

мәдениетіміздің жиыны деп білеміз. 

Қазіргі уақытта өкінішке орай жастар арасында өз ойын толық жеткізе 

алмау, көпшік алдында өзін ұстай алмай қысылу, жоғалту сияқты көптеген 

мәселелер кездесіп жатады. Әсіресе жас құқыққорғау органдарының 

қызметкерлері  бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат беруде осындай 

келеңсіз жағдайлар көрініс табуда. Сондықтан да болар қазіргі заманымызда 

қойылған басты талаптардың бірі - өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара 

қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі 

бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта 

білетін мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, тәрбиелеу. Сонымен қатар 

маманның  жеке тұлға болып дамуы мен алған білімін іске асыруда сөйлеу 

тілін, әрекетін, тіл мәдениетін, әдебін қалыптастыру қазірдегі өзекті 

мәселелерінің бірі болып табылады. Осы тіл мәдениеті кәсіби мәдениеттің 

құрамдас бөлігі болып табылады. Себебі тіл мен мәдениет әрдайым қатар 

жүреді. Тіл - мәдениеттіліктің айнасы. Атам заманда ғұлама ғалымдарымыз 

бірнеше тілді білгендігімен ерекшеленген. Қазіргі таңда осы қасиет еш 

маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Елбасымыз айтып кеткендей - Қазақстан 

азаматы бірнеше тілде сөйлей білетін, өз ісін жетік меңгерген, мәдениетті 

азамат болуы қажет. 

Қорыта келе айтарымыз, мәдениет дегеніміз - қоғамның тарихи 

белгіленген даму деңгейі, адамның сөйлеу қарым-қатынастарында, өмірі мен іс-

әрекеттерін ұйымдастырумен оның материалдық және рухани құндылықтарды 

құрастыруында көрінген шығармашылық қабілеттерінің бейнесі. Еліміздің 

тарихы бай, рухани және материалдық мәдениеті жоғары болуы үшін 

Х.Досмұхамедовтың: «Мәдениеттің негізі – білім. Білімге тіл арқылы жетеді. 

Білімді жұрттардың тілі бай болады», - деген пікірі бүгінгі күннің шындығына 

айналып отыр.  
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БОЛАШАҚ ҚҰТҚАРУШЫЛАРДЫ ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ РУХТА 

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

         Бүгінгі жастарды отаншылдық рухта тәрбиелеу 

– мемлекеттік идеялогияның темірқазығы болуы тиіс. 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазақтың патриоттық, Отансүйгіштік тәрбиесі - терең тамыр тартқан, 

халқымыздың сан ғасырлық болмысының, дүниетану көзқарасының ақыл-

ойының, салт-дәстүр, мәдениеттің көрінісі. Осы мәдениетті бойына дарытқан 

жас ұрпақтың патриоттық, отансүйгіштік тәрбиеге лайықты қалыптасып алтын 

бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын және осы мақсат жолында күш жігері 

мен қайратын жұмсайтын отаншыл азаматтар болып өсуі үлкен тәрбиелік 

жұмыстардың жемісі болмақ [1]. 

          Әскери-патриоттық тәрбиеге тоқталатын болсақ азаматтардың 

отансүйгіштік қабілетін ояту, елімізді қорғауға қызығушылығын ояту, 

Қазақстан халқының достығын сақтау мақсатында қабілетті азаматтарды 

тәрбиелеу. Сондықтан болашақ курсанттарды тәрбиелеу барысында зардап 

шеккен адамдарға көмек қолын созу, адамгершілігі мол, иманды болуға 

тәрбиелеу әр оқытушының тікелей міндеті. Ешқандай білім тәрбиесіз 

берілмейді, әр сабақта тәрбие беру арқылы жастардың саналы сезімін, 

көзқарасын қалыптастыруға болады. Білім беру ошағында патриоттық тәрбие 

беру, Отанымыздың саналы да белсенді күрескерлерін тәрбиелеуге, оларды 

еліміздің игілігіне жанқиярлықпен еңбек етуге, республикамыздың мүддесін 

қорғауға жаңа мүмкіндіктер туғызуға бағыттайды. Сол күрескерлердің бірі-

біздің болашақ құтқарушыларымыз, ондай болашақ  жастарды Отанды қорғауға 

даярлау, жас азаматтардың үлгі боларлық мінездерін қалыптастыру болып 

табылады. Сондықтан жастардың дүниетанымын, білімін, көзқарасын 

қалыптастыруда оқу орындары шешуші рөл атқарады. Әрине  тәрбиенің 

бастауын үй қабырғасында алатыны сөзсіз, бірақ оқу мекемесінде жастар 

уақынының көп бөлігін өткізеді. Жастардың аға ұрпақтың лайықты мұрагері 

болуы үшін, батырларымыздың Отанды қорғау жолында жасаған ерлік 

істерінің ұлылығын жете түсіндіріп отыруымыз қажет. Сондықтан әр сабақта 

жас ұрпаққа әскери-патриоттық тәрбие беру міндеті. Өз халқының ұрпағын 

патриот етіп тәрбиелеу - қай халықтың болса да тәрбиелеу жүйесінің негізгі 

талаптарының бірі болып табылады [2].  

         Абай атамыз айтқандай, ұлттық қадір-қасиетімізді арттыру. Қазақстанның 

тарихын, дәстүрін, әдеп-ғұрпын құрметтеп, түсінбесек, олардың ұлттық 
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болмысында сүйіспеншілік, ұғынушылық болмаса, онда патриоттық сезім 

оянуы мүмкін емес. Патриотизм грек тілінен - Отан, Атамекен деген мағына 

береді және адал қызмет етіп, қорғауды мақсат тұтатын өз Отанына, 

Атамекеніне деген терең тамырын жайған ұғым болып саналады. «Патриотизм» 

дегеніміз - Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулықтың 

қауіпсіздікке тікелей байланыстығын сезіну, патриотизм мемлекет деген 

ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және 

болашағымен қарым-қатынасты білдіреміз» [3]. 

          Әскери-патриоттық тәрбие еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

бағытталған сенімді қорғаныс міндеттерді, патриоттық және рухани-

психологиялық қасиеттерді қалыптастыруға негіз болады. Кеңес Одағының 

батыры, Халық қаһарманы, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлы мынадай 

өсиет қалдырған: «Біздің тарихымыз батырға бай тарих, халқымыз батырлықты 

биік дәріптеп, азаматтық пен кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық 

деген, ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін 

білмеген, тәлім-тәрбие, ғибрат алмаған халықтың ұрпағы - тұл, келешегі 

тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы - батыр халық». Елбасы Н.А. Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында туған жерінің тарихын, 

бізге тәуелсіздік жолын сыйлаған ұлы батырларымыздың, қазақтың жарық, 

жарқын, ғұлама адамдарын, тарихи мұра болып қалған ескерткіштері мен 

қасиетті жерлерін т.б. сол сияқты терең мәселелерді көтерді. Елбасының 

көрегендігі мен мықты саясатының арқасында қазақ халқын құрып кету 

қаупінен сақтап қалған, жерін жауға бермей, ұлан байтақ өлкесін қазақ еліне 

мәңгі қоныс ету мақсатында жарғақ құлағы жастыққа тимей, елім деп еңіреп 

өткен хас батырларды еске түсіріп, тарихымызды зерттеп, жастарымызды көп 

нәрсеге үйретіп жатырмыз. Бұлардың ерлігі кейінгі ұрпақка қашан да болса 

өнеге болмақ. «Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық міндеттеріміз –

  Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуі. 

Олай болса, осы міндетті орындау жолында тәрбие мәселесін қолға алып, 

ұрпақтарды аздырмай - тоздырмай қазіргі сауда - саттықтың, алдау - арбаудың 

ықпалына жібермей, етегіне сүйретпей еліміздің болашақ өркениетті дамуын 

алға бастыртатын адамдарын тәрбиелеуіміз керек», - дейді Елбасы. Ата-

бабамыздың ғасырлар бойы бақытты ел болуға талпынды. Азаттықты аңсап, 

тәуелсіздікті, теңдікті көкседі. Сан жылдың аласапыран шайқас, күрес 

қақтығыстардан арылып, татулықтың туы желбіреген бейбіт ел болуды 

армандады. Соның бәрін артқа тастап, тәуелсіздіктің таңына талып жеткен 

қазақ елі бүгінде «бейбітшілік бесігінде телбеліп отыр десе артық емес.  

        Көптеген өрт сөндіру мамандығы саласында істеп жүрген әріптестеріміз 

жалақысы төмен деп жұмыстан кетіп жатыр, сонда қандай патриотизді айтуға 

болады. Қазақстандық патриотизм арқылы Отанға қызмет, туған жер, ел, 

атамекен, мемлекет, туған өлке, халқы туралы түсініктер оқу-тәрбие үрдісінде, 

сабақтан тыс іс-шараларда Отансүйгіштік сезімді дамыту, ұлттық салт-дәстүрді 

сақтау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу, ана тілін қадірлеу сияқты сезімдерді 

жасұрпақ бойында қалыптастыру кураторлық сағаттарда жүзеге асырылады. 
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Бұл ұғымның педагогикалық жүгіне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан 

азаматтарын тәрбиелеумен тығыз байланысты [4].     

        Патриотизм – Отанға деген сүйіспеншілік жеке адамның аман саулығының 

қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, ал 

мемлекетті нығайту дегеніміз - жеке адамды күшейту екенін мойындау, 

қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни 

оның өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым - қатынасты 

білдіреді деген ұтымды ойлары. Қазақстандық патриоттық тәрбие бүгінгі 

өмірден алыстамайды, қайта жаңа өмірмен қауышып ұлттық тәрбиеге жаңа мән 

береді. Ұлттық тәрбие дегеніміз – ол оқшаулану емес, керісінше ұлттық тәрбие 

үлгілерімен әлемдік идеяларды қабылдап, ненің тозық, ненің озық екенін тани 

білу [5].      

          Қорыта айтқанда, қоғамның қай саласына болмасын, ең алдымен 

патриотизм керек. Қазақстандық ұмтылыс, толыққанды білім мен сапалы 

өнімнің түкпірінде Отанға деген үлкен сүйіспеншілік пен құрмет, намыс жатыр. 

«Біздің болашағымыз – жастар. Біз жастарды жаңа өмірге бейімдей білуіміз 

керек»,- деген болатын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Әрбір жас қазақстандық 

қыз-жігіттердің ой-санасында: «Мен – қазақстандықпын! Мен – елімнің 

патриотымын! Өзімнің бар білімімді, еңбегімді, тәжірибемді осы мемлекеттің 

бүгіні мен болашағына арнауым керек!» деген ой болуы керек. Сондықтан жас 

ұрпақты Отанын сүюге, ол үшін аянбай қызмет етуге, елжандылық пен ерлікке 

тәрбиелеу – барлығымыздың  басты міндетіміз болмақ. Бір жылға жоспар 

құрсаң егін ек, жүз жылға жоспар құрсаң ағаш ек, болашаққа жоспар құрсаң 

баланы тәрбиеле,-деп шығыс нақылында айтылғандай, жас ұрпақты патриоттық 

тәрбие негізінде тәрбиелесек егеменді еліміздің көк байрағы көк аспанда 

мәңгілік желбіремек. «Ел ерімен мақтанар, жер кенімен мақтанар» дегендей, 

елімізді қорғар ер азаматтары, асыл ұрпақтар тәрбиелі ұл қыздарымыз молая 

берсін. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алып, егеменді мемлекетке 

айналғалы жиырма жетінші жыл толып отыр. Дербес мемлекет ретінде 

қалыптаса бастағаннан кейін, республикамыздың мемлекеттік белгілері 

айқындалғаннан кейін, яғни, тәуелсіздігі жарияланып, шекарасы белгіленіп, 

конституциясы қабылданғаннан кейін, мемлекеттің функциялары да 

анықталды. Жаһандану үрдісінің екпінінің артуы Тәуелсіз мемлекетіміз үшін 

ішкі және сыртқы саясаттың салмағы пара-пар екендігін аңғартты деуге 

болады. 

Дүниежүзілік қауымдастыққа мүше кез келген мемлекеттің сыртқы 

қауіпсіздігінің басты негізгі бағыты өзінің қауіпсіздігін барынша нығайту 

болып табылатындығына ешбір күмән келтіруге болмайды. Сондықтан 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.  Назарбаевтың 1997 жылы 

Қазақстан халқына арналған «Қазақстан-2030» Стратегиясындағы алғашқы ұзақ 

мерзімді басымдылық болып ұлттық қауіпсіздік аталды [1]. 

Қазіргі кезде, сөз жоқ мемлекет қауіпсіздігінің кепілі ретінде ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамның тұрақтылығы мен тиімді тіршілік 

етуінің міндетті шарты Қазақстанның аса маңызды басымдықтарына жатады. 

Ұлттық қауіпсіздіктің геосаяси өлшеміне келсек, мемлекеттің физикалық 

тіршілік етуі, оның егемендігінің, территориялық тұтастығының қорғалуы мен 

сақталуы, кез-келген сыртқы әлеуетті қауіп-қатерлерге қарсы тұра алу қабілеті 

қауіпсіздік ретінде түсіндіріледі. 

 «Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi – елдiң ұлттық 

мүдделерiнiң нақты және ықтимал қауiп-қатерден қорғалуының жай-күйi. 

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерi – iске асырылуына мемлекеттiң 

адам мен азаматтың конституциялық құқықтарын, Қазақстан қоғамы 

құндылықтарын, түпқазық мемлекеттiк институттарды қорғауды қамтамасыз 

ету қабiлетiне байланысты болатын Қазақстан Республикасының саяси, 

экономикалық әлеуметтiк және басқа да қажеттерiнiң жиынтығы». 

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсізідігі ең алдымен жас, тәуелсіз 

мемлекетіміздің егеменділігін, саяси тұрақтылығын, ішкі бірлігін сақтау болып 

табылады. 

Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің қауіп-қатерлері: Қазақстанның 

тарихи дамуының қазіргі кезінде мемлекеттің шынайы ішкі және сыртқы 

қатерлері объективті түрде өмір сүреді, бұларға жол бермеу немесе жеңіп шығу 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қауіпсіздігі стратегиясының маңызды 

элементі болуы керек. 

Қазіргі басты ішкі қауіп-қатер – елдің экономикасының жағдайы; 

экономикалық, ғылыми-техникалық және технологиялық артта қалушылық 

мүмкіндігі; әлеуметтік және мәдени азу; қазақстандық қоғамның меншіктік 

жағдайына қарай бөлінуінен туындайтын қоғамның поляризациясы және 
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ынтымағының кемуі; ұйымдасқан қылмыстың өсуі мен лаңкестік қаупінің 

күшеюі; мемлекеттік басқару жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық пен қоғамдық 

қатынастардың криминализациясы; экологиялық және демогафиялық күйреу; 

ақыл-ой әлеуетінің кемуі; құндылықтар жүйесінің өзгеруі;қоғамдық мақсаттар 

мен идеалдарды жоғалту; мемлекеттік билікті ұйымдастырудың дамымаған 

жүйесі; мемлекет пен азаматтық қоғамның ұшқары шешімдерге мәжбүрлі 

болуының арта түсуі; халықтың жүріп жатқан реформалардың мән-маңызы, 

көздеген мақсаты, басымдылықтары, объектісі және әдістері туралы хабарсыз 

болуы. 

Жалпы алғанда, ішкі саяси, әлеуметтік және рухани салалардағы 

дағдарыстың шиеленісуі елдің демократиялық жетістіктеріне қауіп төндіреді 

деуімізге болады. 

Бүгінде Қазақстан өзінің алдына әлеуметтік саясаттың басым 

бағыттарының бірі – халықтың өмір сүру сапасы мен әлеуметтік стандарттарын 

тұрақты арттыру сияқты міндеттерді қойып отыр. Сондықтан 

қазақстандықтардың әл-ауқатын көтеру – мемлекеттің әлеуметтік саясатының 

негізгі бағдарламалық міндеті болып табылады. Әлеуметтік жағынан 

қамтамасыз етілмеген жағдайда, әлеуметтік мүддесі мен қажеттілігі 

қанағаттандырылмаған жағдайда халықта мемлекетке, билікке деген сенім 

азайып, ол қоғамнан шеттей түседі, әлеуметтік наразылықтың өсуіне әкеледі, 

бұл өз кезегінде кей жағдайда елдегі жағдайдың тұрақсыздануына және ашық 

қақтығыстарға әкеледі. Нәтижесінде, әлеуметтік теңсіздікке жол беріліп, 

қоғамдық-саяси тұрақсыздық пен әлеуметтік жарылыс қаупі күшейеді, бұл 

ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірері сөзсіз. Бұл мәселе туралы отандық ғалым 

Р.Әбсаттаров былай дейді: «Халықтың тіршілік ету деңгейінің жоғары болуы – 

әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілмеген жағдайда адам құқығы мен 

бостандығының құрылымы өзгереді, адамдардың саяси белсенділігі 

төмендейді, мемлекетке сенімсіздік пайда болады, саясатқа селсоқтығы 

ұлғаяды, құқық пен бостандықтың заңды кепілдіктері әрқашан мүмкін емес 

деген ұғым қалыптасады. Әлеуметтік мемлекеттің өмір сүруі құқықтың 

мемлекетпен бірлікте екенін атап көрсету қажет. Өйткені, әрі құқықтық, әрі 

әлеуметтік мемлекетте жеке тұлғаның дамуы мен игілігі үшін тиімді жағдайлар 

жасауға тырысады». Қоғамның әлеуметтік тұрақтылығы, алдымен 

ойластырылған мақсатты әлеуметтік-экономикалық саясаттың көмегімен 

қамтамасыз етіледі. Бұл саясаттың мақсаты – әр адамға, бүкіл қоғамға, өз 

уақытында К. Маркс айтып кеткендей, адам өмірінің сапалығын қамтамасыз 

ету. Олай болса, ұлттық қауіпсіздік тұрғысында мемлекеттің әлеуметтік 

позициясы, әлеуметтік мұраты, әлеуметтік мүддесі бір арнаға бағытталуы тиіс. 

Ол үшін барша қазақстандықтардың әлеуметтік белсенділіктерін, жауап-

кершіліктерін арттыратын шаралар қолға алынуы керек. Соған қоса, осы 

бағыттағы атқарылар жұмыстардың мақсаты адамдардың әлеуметтік 

қажеттіліктерімен қоса, олардың материалдық мұқтаждықтарының ойдағыдай 

шешіліп отыруымен де негізделеді. Өйткені, әлеуметтік тұрақтылық – 

мемлекеттігіміздің үздіксіз дамуының маңызды құрамдас бөлігі. Кез келген 

қарқынды қоғамды дамытудың ең ақырғы мақсаты – адамдардың өміріне 
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қатысты ұзақ, сау, мықты және материалдық жағынан ауқатты өмір сүру 

жағдайын қалыптастыру [2]. 

Жоғарыда аталған мемлекетімізге қауіп-қатерлерді сейілту 

үшін, Қазақстан Республикасы ішкі және сыртқы саяси тұрақтылығын 

қамтамасыз ету үшін барлық қолдан келетін іс-шараларды жасауда. Соның 

айғағы ретінде Қазақстан Республикасы қазіргі таңда халықаралық деңгейде 

толеранттылық пен ынтымақтастық қағидалары мен идеяларын ұсынып, 

бейбітшілік пен тұрақтылық имиджі арқылы танылған ел болып отыр. Қазіргі 

таңда еліміз халықаралық ұйымдар деңгейінде ынтымақтастық, қауіпсіздік пен 

толеранттылық сияқты өзекті мәселелерді шешу бағытында қарқынды 

жұмыстар жүргізуде. 

Қазақстанның ЕҚЫҰ-на 2010 жылы төраға ретінде сайлануы қазіргі 

заманның негізгі қауіп-қатерлері және сынақтарына ырғақты және біржақты 

жауап беруге кепілдіктер береді. Өйткені Қазақстан күштері тұрақтылық пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төзімділікті нығайтып қысым көрсетуге жол 

бермеу, халықаралық лаңкестікке қарсы күш көрсету мәселелерін де 

шоғырландыру ниетінде. 

Қорыта айтқанда, ұлттық қауіпсіздік саласындағы стратегиясы жалпылай 

мемлекеттің маңызды ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету үшін тұтасымен 

алғанда мемлекеттік биліктің барлық институттарымен; құқықтық-

экономикалық және әкімшілік әдістердің бүкіл дерлік құралдары мен тәсілдерін 

дұрыс қолдана білу негізінде іске асуы тиіс. Қазіргі таңдағы Қазақстанның 

ұлттық қауіпсіздігінің стратегиясы: қоғамның әлеуметтік-саяси қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуде, тұрғылықты халықтың өмір сүру деңгейін қажетті жақсы 

деңгейде ұстауға Қазақстанның Конституциялық тәртібінің негіздерін сақтау 

және мемлекеттік құндылықтар мен мүдделердің тұрақты жүйесін 

қалыптастыруға бағытталуы қажет. 
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Зымырап жылдар өтсе де, өз өмірлерінде өшпес ерлік пен ұлтжандылық  

іздерін  қалдырған батырлардың бірі, қазақ зиялыларынан шыққан тұңғыш 

Кеңес Одағының батыры, филология ғылымдарының докторы, КСРО 
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Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, жазушы, танымал қоғам 

қайраткері Мәлік Ғабдуллин. Оның ұлт тарихындағы орны ерекше. 

Барлығымыз білетіндей кезінде «Батырым - Мәлік беренім, жырымды саған 

төгемін», - деп жыр алыбы Жамбылдан бастап барша қазақ ақындары 

майдандағы ерлігін дәріптеген Мәлік Ғабдуллинді туған халқы қадірледі, 

құрмет тұтқандығының айқын бір куәсі – туған жері Көкше өңірінен өзге 

Қазақстанның түкпір - түкпірінде батыр атындағы мектептер мен көшелердің 

болуы [1]. 

Мәлік Ғабдулин – қазақтың жарық жұлдызы, қазақтың батыр ұлдарының 

бірі болған ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері және жазушы Мәлік Ғабдуллиннің 

тарихтағы, әдебиеттегі орны тым ерекше екені бәріне мәлім. 

Көрнекті қоғам қайраткері, ғалым-педагог, жазушы-публицист Мәлік 

Ғабдуллиннің бүкіл ғылыми шығармашылық қызметі негізінен қазақтың 

дәстүрлі ауыз әдебиетін зерттеуге арналған екенін жақсы білеміз. 

Шәкіртінің Мәлік Ғабуллин өмірбаяны туралы берген мәліметінде: 

«Мәлік Ғабдулин сынды қазақтың біртуар перзентінің алдын көргенім — мен 

үшін шексіз бақыт, тағдырымның маған жасаған ең үлкен сыйлықтарының бірі. 

Ұмытылмас сол бір студенттік шақтарда асыл аға қазақ халқының ауыз 

әдебиеті бойынша дәріс беріп, орыны бөлек сол сабақтар менің болашақ 

тағдырымды шешкендей, ғылымдағы жолымды айқындағандай болды. Батыр 

атына бала күнімнен қанық болып, университетте аңызға айналған сол адамды 

тірідей көргенім, оның үстіне, әлгі кісіден сабақтың маған үлкен әсер етті. 

Білімінің тереңдігі мен парасат-пайымының молдығы, тақырыпты жан-жақты 

аша білуі, айтып отырған әңгімесіне қызығушылық тудырып, аудиторияны 

баулап алуы, осының бәрінен де қарапайым кісілік мінезі Мәлік Ғабдуллин 

ағаны басқа жұрттан даралап тұратын.», - деп өз естелігінде жазған болатын.  

Мұның барлығын айтып отырған себебіміз - ғалым ағаның алғашқы 

зерттеу тақырыптарының идеологиялық, саяси айыптауларға негіз 

болғандығына қарамастан, алған бетінен қайтпай, қазақ эпосын тереңдете 

зерттеуге ден қойған қайсарлығы мен батылдығынан айнымағандығын 

аңғарту. Жалпы кеңестік фольклортану ғылымында, соның ішінде қазақ халық 

ауыз әдебиетін зерттеуде өткен ғасырдың 40-50 жылдары дау-дамайға толы, 

қайшылықты кезең екендігі баршаға мәлім. Бұл, әсіресе эпостануда айрықша 

көрінді.  

Соғыстан кейінгі жылдары да елі үшін аянбай қызмететіп, артынан мол 

мұра, өнегелі өсиеттер қалдыра білген батыр атамыз 1973 жылы 2 қаңтарда 

Алматыда  көз жұмды. 

Мәлік Ғабдуллиннің жетекшілігімен филология, педагогика, психология 

ғылымдары саласында көптеген кандидаттық және докторлық диссертациялар  

қорғалды, ғылыми еңбектер жазылып, жарық көрді. 

Қазақстан үкіметі көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз Мәлік Ғабдуллиннің 

есімін мәңгі есте қалдыру мақсатымен оның есімі Алматы және Көкшетау 

қалаларындағы көшелерге, мектептер мен кітапханаларға берілді. Көкшетауда 

және ол туған жері Қойсалған ауылында асқан білімпаз ағамыздың музей-үйі 

мен ескерткіші бар.  
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Мәлік Ғабдуллин – ұлт тарихындағы орны ерекше тұлғалардың бірі 

екенін жақсы білеміз.  Ол адам ел басына күн туып, Ұлы Отан соғысы 

басталғанда алғашқылардың бірі болып, өз еркімен майданға аттанған, 

қаhармандықтың асқан үлгісін көрсеткен, Кеңес Одағының батыры, Ленин 

ордені, Қызыл Ту, Еңбек Қызыл Ту, Қызыл Жұлдыз, Ұлы Отан 

соғысы ордендерімен марапатталған. "Қазақ халқының батырлар жыры" кітабы 

авторларының бірі [3]. Және де, менің ойымша қазіргі жастардың барлығы 

осындай ұлы адамдарға қарап, үлгі алып, болашақта содан да артық жақсылық, 

қаһармандық, білім жолында да орында тұрмай дамулары қажет. Қазіргі 

заманның адамдары жан-жақты жақсы болуы тиіс және осының көрсеткіші 

атамыз Мәлік Ғабдуллин деп санаймын. Біздің оқу орнында курсанттардың 

барлығы оқу жағынан, спорттан да, әскери дайындық жағынан да нағыз еркек 

болу үшін  қаһарман атамызға қарап, жасаған ерліктерін  үлгі етіп, соған 

теңелуіміз керек деп есептеймін. Мәлік Ғабдуллин нағыз өз елінің патриоты 

болған, себебі өз елін сүйгендіктен  ерлік жасаған, өз еліне адал қызмет еткен 

тұлғалардың бірі деп есептеймін. Сондықтан оның орны әрқашанда біздің 

жүрегімізде ерекше. Біздің мамандығымыз да көп жігерлікті, еңбекқорлықты, 

шыдамдылық пен төзімділікті талап етеді. Алайда жастардың көбі осыған 

шыдап, төтеп бере алмайды, оқудан кетіп, жұмыстан шығып жатады. Ал сабыр 

түбі сары алтын екенін біз жақсы білеміз. Жақсылық жасау ерлік жасаумен тең. 

Сондықтан шамамыз келгенше біз жақсылықты аямай көп жасаумыз керек. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев үнемі Қазақстанның 

болашағы жастардың қолында екенін айтып отырады, демек үлкен сенім мен 

үміт артады. Сол сенімді ақтау біздің міндетіміз. Біз де болашақ құтқарушылар 

өз еліміздің, жерімізді нағыз патриоттарымыз, ерлік жасап, зардап шеккен 

адамдарды құтқару үшін мейірімді, адамгершілігі мол болуымыз керек. 

Қорытындылай келе, Ұлы Отан соғысы жылдарында майдан даласында 

ұрысқа қатысқан ардагерлеріміздің ерліктерін ешқашан ұмытпай, дәріптеуіміз 

керек, себебі біздің болашағымыз үшін күш-жігерін аямай, ерлік көрсетіп, 

ертеңгі ұрпақтың тыныш ұйықтауын ойлаған олар бізге зор сенім артқан. 

Олардан біз, туған халқына, ақырғы деміне дейін қалтықсыз қызмет етуді 

үйренеміз. Қарттарын қадір тұтқан елдің ұрпағы ретінде, ұлағатты болып ер 

жетіп, ертеңгі күннің сенімді иесі боламыз деп ойлаймын. «Өлі риза болмай, 

тірі байымайды» деген сөз бар қазақта, ұлыларын ұлықтаған ұрпақ бола 

білуіміз керек екенін барлығымыз ұмытпауымыз керек деп санаймын. 

Менің ойымша, батыр ағамыз барлық қазақтың мақтанышы ұлы тұлға. 

Қорытындылай келе Мәлік ағамыздың батырлығы жайлы және оның 

қарапаймдылығы адамның жүрегін елжіретіп әкетеді. Шәкірттері оны үлгі 

тұтып, мақтаныш етті. Елі үшін аянбай тер төгіп, артынан мол мұра, өнегелі 

өсиеттер қалдырған ұлы батыр атамызды мақтан тұтамын. Қазақ халқының ұлы 

ғұлама-ғалымы Мәлік Ғабдуллин ағамыздың аты мәңгі бақи алтын әріппен 

жазылады! 
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АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Каждый индивид ежедневно сталкивается с различными рисками. При 

выходе на улицу в дождливую погоду, каждый из нас понимаем, что есть риск 

попасть под дождь и как следствие, промокнуть, простудиться и заболеть. 

Стакнувшись с неизвестными продуктами питания, мы с подозрением к ним 

относимся, так как существует риск отравления. Подобные примеры из жизни 

каждый из нас может приводить до бесконечности. 

Таким образом, у каждого индивида есть интуитивное, бытовое 

понимание о том, что риск — это мера вероятной опасности, причем опасности 

будущей, возможной, потенциальной. Каждый из нас живет в условиях 

большого количества рисков, и многие даже не осознавая этого, не просто 

живут, но и управляют ими. Например, захватив с собою зонтик в дождливую 

погоду, мы снижаем риск промокнуть и заболеть. Если в дождливую погоду 

остаться дома, то риск промокнуть будет устранен полностью. 

Подсознательно или сознательно каждый из нас постоянно 

идентифицирует и оценивает различные риски, принимает решения с учетом 

этой оценки, управляет рисками, стремясь устранить, снизить их или 

минимизировать последствия в случае их реализации.  

Для того чтобы понять, что такое управление рисками чрезвычайных 

ситуаций необходимо понять следующие термины «управление», «риск» и 

«чрезвычайная ситуация». 

В философии дается следующее толкование «управление — деятельность 

субъекта по изменению объекта для достижения некоторой цели». То есть, 

чтобы достичь поставленной цели субъект управления должен воздействовать 

на объект управления. 

Зарубежными учеными [1] предложено следующее определение: 

«Управление — это процесс прогнозирования, планирования, организации, 

мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь цели организации». Согласно данному определению 

управление это процесс, включающий в себя реализацию соответствующих 

мероприятий для достижения поставленной цели. 

Управление – это совокупность различных способов воздействия 

субъекта управления на объект управления для достижения поставленной цели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)


262 

Говоря простым языком, можно сказать, что управление - не что иное, как 

передача информации. То есть любая передача информации, по-простому, и 

есть управление.  

Риск и образованные от него слова укоренились и в нашем языке: всем 

известны выражения «рисковый парень», «рискованное предприятие», «риск — 

дело благородное» и т.д.  

Существует две основные версии происхождения термина «риск». По 

одной из них, слово «риск» испано-португальского происхождения и означает 

«подводная скала» (недаром «риск» похож на «риф»), т.е. опасность [2]. 

Согласно другой версии, термин «риск» происходит от латинского «risicare», 

означающего «решиться» [3].  

В средние века, согласно [4], не существовало общего понятия для 

обозначения риска. Под риском понимали и удачу, и несчастье, которые 

предопределялись роком и фортуной.  

В наше время трансформировались представления о судьбах, счастье и 

роке. С появлением теории вероятностей, математической статистики, 

системного анализа, исследования операций, кибернетики, методов анализа и 

оценки данных появились возможности оценки, анализа и управления риском 

как ключевым фактором человеческой деятельности.  

В последние время среди специалистов ведется оживленная полемика 

вокруг понятия - «риск». В словаре «Гражданская защита» дается восемь 

определений понятия «риск» и его производных. Рассмотрим некоторые из них: 

«Риск, возможная опасность какой-либо неудачи, возникшая в связи с 

предпринимаемыми действиями, а также сами действия, при которых 

достижение желаемого результата связано с такой опасностью». 

При этом также отмечаем: «Риск индивидуальный, вероятность или 

частота возникновения поражающих воздействий определенного вида, 

возникающих при реализации определенных опасностей». 

«Риск приемлемый, уровень риска, оправданный с точки зрения 

экономических, социальных и экологических факторов». 

И, наконец, «Риск - природный, ожидаемый социально-экономический 

ущерб от возможного проявления опасного природного процесса или явления» 

[5]. 

В учебном пособии [6] дается определение: «Риск – это возможность 

того, что человеческие действия или результаты его деятельности приведут к 

последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности». Там же, на 

стр. 339 говорится: «Риск чрезвычайных ситуаций (ЧС) – количественная мера 

опасности, равная отношению числа (или вероятности) чрезвычайных ситуаций 

за год на ожидаемые последствия ЧС». 

На стр. 338 [6] читаем определение: «Природный риск – возможность 

нежелательных последствий от опасных природных процессов и явлений». На 

стр. 340 этого учебного пособия сказано: «Техногенный риск – возможность 

нежелательных последствий от опасных техногенных явлений, а также 

ухудшения окружающей среды из-за промышленных выбросов». 
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В статье [7] указывается такое определение: «Риск – потенциальная 

опасность реализации техногенных или природных событий с последствиями в 

виде нанесения вреда здоровью населения или в виде материального ущерба 

третьим лицам». 

Слово риск в Законе «О гражданской защите» [8] встречается 8 раз, в 

следующих интерпретациях: «оправданный риск», «оценка и управление 

рисками», «уменьшение риска», «критерии оценки степени риска», при этом 

само понятие «риск» не раскрывается. 

Общее определение слова риск дается в Законе Республики Казахстан «О 

техническом регулировании» [9], где сказано, что «риск - вероятность 

причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, в том 

числе растительному и животному миру, с учетом степени тяжести его 

последствий». 

В Техническом регламенте «Общие требования к пожарной 

безопасности» [10] дается следующее определение: «пожарный риск - 

количественная характеристика возможности реализации пожарной опасности 

и ее последствий для людей и материальных ценностей». 

В Законе [8] чрезвычайная ситуация определяется как «обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, 

вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью 

людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и 

нарушение условий жизнедеятельности людей». 

В Государственном стандарте Республики Казахстан: СТ РК ИСО 

Руководство 73-2010 (ISO GUIDE 73:2009 RISK MANAGEMENT - 

VOCABULARY, ITD). Менеджмент риска. Словарь [11] дается следующее 

определение «Риск - сочетание вероятности событий и его последствий». 

Подведем некоторые промежуточные итоги, обобщив рассмотренные 

определения понятия «риск». 

Риск – это возможная опасность неудачи, вероятность или частота 

поражающих воздействий, ожидаемый ущерб [5], вероятность причинения 

вреда [9], количественная мера опасности, возможность нежелательных 

последствий [6], потенциальная опасность реализации событий с нанесением 

вреда [7], сочетание вероятности событий и его последствий [11]. 

Специалистами Академии Государственной противопожарной службы 

МЧС России Брушлинским Н.Н., Соколовым С.В., Клепко Е.А. и др. [12] дано 

следующее определение «Риск - количественная характеристика (мера) 

возможности реализации конкретной опасности и ее последствий, измеряемая, 

как правило, в соответствующих единицах». 

На основании вышеизложенного, авторами предлагается следующее 

определение «риск чрезвычайной ситуации – количественная характеристика 

возможности причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей 

среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным 

интересам государства с учетом степени тяжести его последствий в результате 
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возникновения аварии, пожара, вредного воздействия опасных 

производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия». 

Риск в зависимости от многих обстоятельств и факторов может изменять 

свои значения, то есть подвержен определенной динамике. В связи с этим, 

выявляя роль отдельных факторов, влияющих на уровень риска, можно 

попытаться целенаправленно воздействовать на них, то есть управлять риском, 

с целью ослабления негативного воздействия чрезвычайной ситуации. 

В Терминологическом глоссарии по снижению риска бедствий ООН [13] 

дается следующее определение «Управление риском бедствий - процесс 

систематического использования административных распоряжений, 

организаций, функциональных навыков и потенциала для реализации 

стратегий, политики и улучшенных возможностей преодоления для снижения 

отрицательных воздействий угроз и вероятности бедствия». Управление риском 

бедствий направлено на предупреждение, снижение и изменение вектора 

отрицательных последствий угроз. 

Управление риском (risk control) может осуществляться различными 

способами – интуитивно, на основе экспертных оценок, на базе математической 

модели с использованием тех или иных характеристик. 

Авторами предлагается следующее определение: «управление риском 

чрезвычайной ситуации – разработка и реализация комплекса инженерно-

технических, социально-экономических и иных мероприятий, позволяющих 

воздействовать на опасность с целью минимизировать ее значения до 

допустимого (приемлемого) уровня». 

Перечень действий, которые необходимо предпринять для минимизации 

риска чрезвычайной ситуации должно определять ответственное лицо 

(управляющее риском). 

Лицо, управляющее риском чрезвычайной ситуации - физическое лицо, 

имеющее соответствующие устанавливающие документы, согласно 

требованиям законодательства Республики Казахстан о получении им 

профессиональных знаний в области минимизации риска чрезвычайной 

ситуации и непосредственно выполняющее данные работы. 

Для управления риском чрезвычайной ситуации его необходимо 

оценить. Оценка риска чрезвычайной ситуации сводится к статистической 

оценке параметров, характеристик, зависимостей, включенных в модель. 
В таблице 1 проведено упорядочивание понятийного аппарата, 

связанного с оценкой риска чрезвычайной ситуации. 
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Таблица 1 - Систематизированный перечень основных терминов и определений 

в области управления рисками чрезвычайной ситуации 
 

№ 

п/п 

Термин Определение Источник и 

комментарии 

1 Чрезвычайная 

ситуация 

обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате 

аварии, пожара, вредного воздействия 

опасных производственных факторов, 

опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие 

жертвы, вред здоровью людей или 

окружающей среде, значительный 

материальный ущерб и нарушение 

условий жизнедеятельности людей 

Закон Республики 

Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V 3PK 

2 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

чрезвычайные ситуации, сложившиеся 

в результате опасных природных 

явлений (геофизического, геологичес-

кого, метеорологического, агрометео-

рологического, гидрогеологического 

опасного явления), природных 

пожаров, эпидемий, поражения 

сельскохозяйственных растений и 

лесов болезнями и вредителями 

Закон Республики 

Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V 3PK 

3 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

чрезвычайные ситуации, вызванные 

вредным воздействием опасных 

производственных факторов, 

транспортными и другими авариями, 

пожарами (взрывами), авариями с 

выбросами (угрозой выброса) 

сильнодействующих ядовитых, 

радиоактивных и биологически 

опасных веществ, внезапным 

обрушением зданий и сооружений, 

прорывами плотин, авариями на 

электроэнергетических и 

коммуникационных системах 

жизнеобеспечения, очистных 

сооружениях 

Закон Республики 

Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V 3PK. 

4 Авария  разрушение зданий, сооружений и 

(или) технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ 

Закон Республики 

Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V 3PK. 

5 Инцидент  отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, а также 

отклонение от режима 

технологического процесса на опасном 

производственном объекте 

Закон Республики 

Казахстан «О 

гражданской защите» 

от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V 3PK. 
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6 Менеджмент 

риска (risk 

management) 

скоординированные действия по 

управлению организацией в области 

риска, включая процессы, процедуры и 

соответствующий уровень культуры 

организации, направленные на 

непрерывное обеспечение выполнения 

установленных критериев допустимости 

риска 

Национальный 

стандарт Республики 

Казахстан СТ РК 2881-

1-2016 

Безопасность пожарная 

Оценка пожарного 

риска Часть 1 Общие 

положения. 

7 Обработка риска 

(risk treatment) 

процесс выбора и осуществления мер по 

изменению риска, обычно не 

предусматривающий изменение объекта 

защиты (например, при управлении 

средствами пожарной безопасности). 

Национальный 

стандарт Республики 

Казахстан СТ РК 2881-

1-2016 Безопасность 

пожарная Оценка 

пожарного риска Часть 

1 Общие положения. 

8 Принятие риска 

(risk acceptance) 

решение о принятии предполагаемого 

риска, основанное на  его соответствии 

критериям допустимости или об 

изменении этих критериев 

Национальный 

стандарт Республики 

Казахстан СТ РК 2881-

1-2016 

Безопасность пожарная 

Оценка пожарного 

риска Часть 1 Общие 

положения. 

9 Управление 

риском 

чрезвычайной 

ситуации 

разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

минимизацию значения риска до 

допустимого уровня 

Раимбеков К. Ж., 

Кусаинов А. Б. 

Современные проб-

лемы управления 

рисками чрезвычай-

ных ситуаций// 

Пожары и чрезвычай-

ные ситуации: 

предотвращение, 

ликвидация, 2017 №4 

10 Риск 

чрезвычайной 

ситуации 

количественная характеристика 

причинения вреда жизни или здоровью 

человека, окружающей среде, законным 

интересам физических и юридических лиц, 

имущественным интересам государства с 

учётом степени тяжести его последствий в 

результате возникновения аварии, пожара, 

вредного воздействия опасных 

производственных факторов, опасного 

природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия 

Раимбеков К. Ж., 

Кусаинов А. Б. 

Современные 

проблемы управления 

рисками чрезвычай-

ных ситуаций// 

Пожары и чрезвычай-

ные ситуации: 

предотвращение, 

ликвидация, 2017 №4 

 

Вывод. В данной статье проведено исследование терминологического 

аппарата в области управления рисками чрезвычайных ситуаций. Установлено, 

что в законе Республики Казахстан «О гражданской защите» [8] слово «риск» 

встречается 8 раз, в следующих интерпретациях: «оправданный риск», «оценка 

и управление рисками», «уменьшение риска», «критерии оценки степени 

риска», при этом само понятие «риск» не раскрывается. Однако определение 



267 

риск чрезвычайной ситуации не раскрывается ни в одном нормативно-правовом 

документе. 

Учеными даются различные толкования понятия риск – это возможная 

опасность неудачи, вероятность или частота поражающих воздействий, 

ожидаемый ущерб [5], вероятность причинения вреда [9], количественная мера 

опасности, возможность нежелательных последствий [6], потенциальная 

опасность реализации событий с нанесением вреда [7]. 

На основании проведенного анализа авторами предложены свои варианты 

определения «риск чрезвычайной ситуации», «управления риском 

чрезвычайной ситуации» и «лицо управляющее риском чрезвычайной 

ситуации». 

Предложенные определения позволяют перейти системе обеспечения 

гражданской защиты Республики Казахстан на риск ориентированный подход 

обеспечения безопасности населения и территории страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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А.Р. Шәріп, 3-курс курсанты 

Жетекшісі: Қ.Ә. Нарбаев, кафедра бастығы  

Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК  Көкшетау техникалық институты  

 

МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

МЕН ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ӘЛ - АУҚАТЫ 

 

«Тарихынды білмей болашағыңды болжай алмайсың» демекші, қазіргі 

таңдағы мемлекетіміздің әскери құрылымызға тоқталмас бұрын, ұлан ғайыр 

даламызды «ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» қорғап қалған 

бабалармыздың әскери құрылымына тоқталсақ. Өздеріңізге белгілі 15 ғасырдың 

екінші жартысынан бастап құрылған Қазақ хандығының іргесін шайқалтпай 

тыныштығымызды сақтау үшін әскери күштің қажеттілігі көп болды. Елдің 

амандығы үшін билеріміз даналығымен, шешендеріміз шешендігімен барын 

салып ұрыстарды шешіп отырған, дегеніменде жоңғарлардың 

шапқыншылығының құрбаны болған шашыраңқы қазақ жұртына әскери күштің 

орны ерекше болатын. Жоңғар шапқыншылығында қазақ халқы құр қарап 

жатты деп айтуға келмейді, себебі ел қамын ойлаған қазақ батырлары қол 

бастап, әскердің басын қосып, жауға төтеп берді, оған мысал ретінде Аңырақай 

шайқасы, Орбұлақ шайқасы, Қалмақ қырылған шайқастарын атап өтсек болады. 

Орбұлақ шайқасында Жәңгір хан бастаған 600 ғана әскері қорғаныс 

ұйымдастырып, жедел көмекке келген Жалаңтөс баһадүр сарбаздарымен тізе 

қосып 50 000 жау әскерінің шабуылын тежеп ойраңдаған, бұл әрине соғыс 

тәсілін жетік меңгерген батыр қолбасшылардың көрегендігі. Осындай көреген 

қолбасшыларымызда жетерлік, мысалы, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты 

Наурызбай, Қаракерей Қабанбай сынды батырларымыз әскер бастап жерімізге 

орасан зор жеңістер сыйлаған. Бірақта, қазақ жұртына ауызбіршілік жетіспеді, 

Орта жүз, Кіші жүз, Ұлы жүз болып ұлыс-ұлысқа бөлініп өз беттерінше 

қорғанды. Ауызбіршілігімізді пайдаланған көршілес тайпалар елімізді біраз 

ойраңдады. Сыртқы қауіп-қатерге шыдамай 1731 жылы Әбілқайыр бастаған 

Кіші жүздің халқы Ресей империясының қол астына кірді. Уақыт өте келе Орта 

жүзде, Ұлы жүзде осы империяның қарамағына өтуге мәжбүр болды, сондағы 

мақсат қазақ жұртына сыртқа шабуылдардан қорғану аясында Ресей 
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империясының әскерін пайдалану болатын. Сол уақыттан бастап Қазақ елі 

Ресей боданында болды. Ресейдің қол астында болған уақыт аралығында еліміз 

2 бірдей дүние жүзілік соғысты бастан кешті. 1914-1918 жылдар аралығында    

1-ші дүниежүзілік соғыс, 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы жайпап өтті. 

Осы соғысты әскери жабдықтармен қамтамасыз ету мақсатында Шымкент 

қаласында танкілер шығарылса, Кентаудан, соғыста атылған 10 оқтың 9-ы 

шығарылып отырды. Орын алған жайттардан кейін еліміздің әскери құрылымы 

дами бастады, әрине біз КСРО құрамында болғандықтан Қазақстанның жеке 

Қарулы күші болған жоқ. Бірақта жаудың бетін қайтару үшін 15 республика бір 

елдей қорғанды, қазақ азаматтарынан көптеген әскери батырлар шықты, жалпы 

алғанда 497 Кеңес одағының батыр атағына ие болды, атап айтқанда Қасым 

Қайсенов, Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия Молдағұлова, 

Мәншүк Маметова, Талғат Бигелдинов, Мәлік Ғабдуллин атты 

батырларымызбен мақтана аламыз. Мұндай батырлық тек жүректегі 

патриоттық сезімнен оянады. 

Соғыстан кейінде біраз уақыттар өтті, араға біраз уақыт салып, бертін 

келе Қазақ жұртының ғасырлар бойы арманы – Тәуілсіздік, тек Қазақтардың 

маңдайына 1991 жылы бұйырды. Бір жарым ғасыр бойы бір елдің боданында 

жүрген халыққа бұл оқиға теңдесі жоқ жетістік. Осы жылдар ішінде Қарулы 

Күштеріміздің сапасы мен салмағы артып, қай бағытта болсын жан-жақты 

дамып, барлық қырынан сақадай-сай әзірлікке қол жеткізілді. Сол бір өткен 

ғасырдың тоқсаныншы жылдарына сәл шегініс жасап, оқиғалар легіне көз 

салсақ, Қазақстанның Мемлекеттік тәуелсіздігін алуына байланысты, оның 

алдына өткір, бірақ өмірлік маңызы зор міндет – өзінің Қарулы Күштерін жаңа-

дан құру міндеті қойылды. Елбасы: «Ішкі және сыртқы саясаттың құрылы-

мындағы негізгі іргетас – қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Сондықтан, бізге ел 

егемендігін қорғау мүддесі үшін кез келген қатерге төтеп бере алатын, сапасы 

зор заманауи әскер қажет», деген болатын. Қазақстан Президентінің              

1991 жылдың 25 қазанындағы Жарлығымен Қазақ КСР Мемлекеттік қорғаныс 

комитеті құрылды. Көп ұзамай ол Қазақстан Республикасының Қорғаныс 

министрлігі болып аталды. Тәуелсіз елдің заңдық құқықтарының негіздеріне 

және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер арасындағы 

қол жеткен келісімдерге байланысты Президенттің 1992 жылдың                         

7 мамырындағы Жарлығы бойынша Қазақстан аумағында орналасқан Қарулы 

Күштер өздерінің мүліктерімен қоса Отанымыздың қарауына өтті. Жоғарғы Бас 

қолбасшы ретінде Қарулы Күштерді басқаруды Президент өз қолына алды, ал 

Қазақстанның тұңғыш Қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат 

Нұрмағамбетов тағайындалды. 

КСРО құрамынан бөлініп шыққан Тәуелсіз Қазақстан өз еншісін алып, 

жер жүзінде аумағы жөнінен 9-шы орынды алатын Орта азиядағы ұлан-ғайыр 

дала қазақтың еншісіне қалды, 300 млн гектар жеріміз байлыққа толы. Осы 

байлықты иеленген қазақ жұртының тыныштығымен қауіпсіздігін сақтау 

мақсатында 1992 жылы 7 мамырда Қазақстанның жеке Қарулы күші құрылды. 

Бүгінгі уақытта Қарулы күшімізге 26 жыл толып отыр, осы 26 жыл ішінде 

әскери құрылымымыздың бағындырған шыңдары орасан зор. Себебі еліміз 
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әскери держава айналған көршілес Ресей Федерациясыны, Қытай Халық 

Республикасы, АҚШ, Иран елдерімен тығыз байланыста. Қазіргі таңда Қарулы 

күшіміздің құрамы - 110 мың арнайы сарбаздан құралса, жалпы әскерилер 

құрамы – 6,5 миллион адамнан тұрады. Әскери техникалар тізіміне тоқталсақ: 

Танк Т72 – 300 дана, 744 артилерия, 12 теңіз қорғаныс кемесі, 244 ұшақ, 69 

тікұшақ, 103 жойғыш ұшақтар, 285 - өздігінен жүретін әскери техника және де 

Қарулы күштерге бөлінетін қаражат көлемі – 2,5 млрд. АҚШ долларын құрады. 

Әрине бұл көрсеткіштер тек қағаз жүзінде қалғанын қалаймын, елімізде 

ешқашан соғыс болмай, жұртымыз бейбіт заманда ғұмыр кешкені қай-

қайсымызда болмасын көкейімізде жатқан армандарымыздың бірі. Бұл әскер 

бізге өзге елдің тыныштығын бұзу үшін емес, біздің тыныштығымызды 

бұзғысы келгендерден қорғану. Егер «бейбіт заманды қаласаң соғысқа 

дайындал» демекші Қарулы күшіміздің дайындық деңгейі өте жоғары. 

Дегенменде әскери қауіпсіздігіміздің өзекті мәселеріне көңіл бөлгеніміз жөн: 

бірінші кезекте әскери қызметкерлердің қауіпсіздігімен құқықтарының 

сақталуына, оларға қойылған талаптарға жауапкершілікпен  қарауын қадағалап, 

тиісті жалақы мен қолайлы жағдай жасалуын басты назарда ұстағаны жөн және 

де айта кетер үлкен жайт, жастарды әскерге деген қызығушылығын оятып, 

патриоттық сезімге баулуымыз қажет, әскер құрамын жаңа техникалармен 

толықтырып бөлінетін қаражатты тиімді пайдаланылған жөн. Қандай жағдай 

болмасын біздің тек бір ғана отанымыз бар, ол – Тәуелсіз Қазақстан. Еліміздің 

тәуелсіздігінің кепілі – әскери қауіпсіздігімізді одан ары дамытып, үлес қосу әр 

қазақ даласының перзентіне міндеттелген асыл парыз. Бабаларымыздың 

терімен қаны төгілген мына байтақ даланың қауіпсіздігімен тыныштығына 

және келер ұрпақтың жарқын болашағына мына, біз – жастар жауапты, сол 

себепті жастарымызға айбынды елдің азат ұлдары, қазақ жұртының даналығын 

дәріптеп ұлтшылдық пен намысшылдыққа үйрете білсек, біздің елдің қорғаны 

күшейе бермек, әрине әскерімізді қанша техникамен толтырсақта, қыруар 

қаражат бөлсекте егер жастардың көкірегінде намыс пен ерлікке жалындап 

тұрмаса, бұның бәрі зая жұмыс. Сол себепті ұлтымыздың жүрегіне ең басты 

құндылық – патриоттық сезім ұялата білуіміз қажет. Дүрбелең уақытта әлемде 

орын алып жатқан жайттар, бізге қауіпсіздігімізді нығайта беруіміздің артық 

еместігін еркертеді. Жарқын болашағымыз үшін әр қазақ бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығарып ауызбіршілігімізді сақтап, Қазақстанның берік іргетасын 

бірге қалауымыз қажет. Жоғарыда айтқанымдай бабаларымыздың ерлігімен 

көрегендігінің арқасында мына ұлан ғайыр даламыздың суы, орманы, тасы, 

байлығы бізге аманат етіп қалдырылған асыл мұра. Осы мұраны дәріптеп келер 

ұрпаққа абыроймен қалдыру қайсымызға болмасын міндеттелген асыл парыз 

деп білем. 
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