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Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің депутаты, 
Халықаралық істер, қорғаныс жəне қауіпсіздік комитетінің мүшесі, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор,  
Қазақстан Республикасы Ұлттық жаратылыстану ғылымдары 

академиясының академигі, Ресей Федерациясының Əскер 
ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі, Əскери 
ғылымдар академиясының президенті, генерал – лейтенант 

Тасболатов Абай Бөлекбайұлының  
құттықтау сөзі 

 
ТАРИХТЫ БІЛСЕҢ – ОТАНЫҢДЫ СҮЙЕСІҢ 

 
Құрметті президум,  конференция қонақтары, профессорлы-

оқытушылар құрамы мен курсанттар жəне  
ұйымдастырушылар! 

 
Бүгінгі күнде ақын-жазушылар тіліне тиек еткен қасиетті Жер 

шоқтығы Көкшетауда саналы ғұмырын ғылымға арнап, соңына талай 
құнды дүние қалдырған ғалым, батыр бабамызға арналған ғылыми – 
теориялық конференцияның құрметті қонағы болып отырғаныма 
қуаныштымын. Қазақтың көркем Көкшесі əрқашан біртуар 
тұлғаларға, ел ұстаған көсем, сөз ұстаған шешендерге кенде 
болмаған. Əр халық өзінің тарихында көпшілік үшін, халық бақыты 
үшін өмірін, ісін сарп еткен адамдарды əлеумет сахнасына шығарады. 
Кез - келген халықтың тарихынан орын алған, дəрежелі адамдары 
бар. Олардың қайсысында болса да өзіне сай еңбегі, халқына істеген 
қызметі, кейінгіге қалдырған өсиеті, өнері бар. Сондай ірі 
тұлғалардың бірі қазақ еліне қалтықсыз еңбек еткен – Кеңестер 
Одағының Батыры, жазушы-ғалым, КСРО Педагогика ғылымдары 
академиясының академигі, халық əдебиетінің білгірі, əскери 
мемуарист, профессор Мəлік Ғабдуллин деп санаймыз. Бүгінгі таңда 
патриотизмді қалыптастыру мəселесін зерттеу, қазіргі қоғамның 
дамуы үшін, теориялық жəне тəжірибелік маңызды екеніне күмəн 
жоқ. Өйткені ол қоғамның бүгінгісі мен келешегін анықтайтын 
қозғаушы жəне біріктіруші факторлар қатарына жатады. Елдің рухын 
көтеру, ұлттық мақтаныш сезімін оята білу, отансүйгіштік, 
ұлтжандылық, елжандылық сынды қасиет қалыптастыру – тəуелсіз 
мемлекетіміздің дамуы үшін айрықша маңызды мəселе болып отыр. 
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Патриотизм – азаматқа мінездеме беретін негізгі қасиеттерінің 
бірі болып табылады.  Сонымен бірге ол - көпқырлы күрделі түсінік. 
Ата-бабалардан қалған мəдени-тарихи құндылықтарды сақтап, 
мемлекет азаматтарының заманға сай болып жатқан өзгерістерге 
бейім болып, өзінің туған елі, Отанның гүлденуіне бар күшін салып, 
ұлтының, халықтың тілін, мемлекеттік төл нышандарын, ділін 
құрметтеп, қастерлеу. Осы ретте бүгінгі конференция тақырыбы мен 
қаралатын мəселелер мен ой толғамдар мына отырған сіздер яғни жас 
буын еліміздің жарқын болашағы, еліміздің туын биіктерде самғатар, 
жан-жақты қорғаушы жас ұрпақ үшін берері мол деп айтар едім. Көп 
реттерде біз Отанды сүю, Отанды қорғау, Отанға қызмет ету деген 
жалынды сөздер айтып жатамыз. «Мен Отанды сүйемін» деп жай 
айта салғанмен адам шын мəнінде отанын сүймейді. Мен олардың ең 
басты негізінде яғни Еліңді жеріңді сүю – бірінші кезекте Отаныңның 
егеменді Қазақстан Республикасының тарихын жан-жақты зерделеп, 
біліп, оны ұрпақтан –ұрпаққа жеткізу деп білемін. Себебі тарихты 
білсең – отаныңды сүйесің. Тарихты білсең көкжиегің кеңейе түсумен 
қатар сыйлы, беделді боласың. Ол үшін кітап оқу қажет. Өйткені 
басты байлық – кітапта деп айтар едім. Ал жалпықазақстандық 
патриотизм – ол тек қазақтардың ғана өз отанына сүйіспеншілігі 
емес, онда мекендеген бүкіл ұлт пен ұлыстардың бəріне қатысты 
құбылыс. Дегенмен, ешкімді елін, Отанын зорлап, күштеп немесе 
алдап-арбап шын сүйгізу мүмкін емес. Елін сүю – əрбір адамның 
рухани қасиетінің ішкі көрінісі мен мазмұны. Қазақстанда қазақ рухы 
өмірдің барлық ашық жəне жасырын қалтарыстарынан сезініп тұруы 
қажет. 

Тұңғыш Президентіміз Н. Назарбаевтың: «Əрбір адам біздің 
мемлекетімізге, оның бай да даңқты тарихына, оның болашағына 
өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне алатындай іс-қимыл 
жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің проблемалары да, келешегі де 
барлық адамға жақын əрі түсінікті болуы тиіс. Əрбір адам бала 
кезінен Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін жауапты екені 
сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына 
сіңіріп өсетіндей істеген жөн», – деуі патриотизмге баулудың жарқын 
үлгісі іспетті. Қазақстандық патриотизмнің анықтамасы да осынау 
парасатты ойдан бастау алатындай. Біздің  ұлтымыздың, еліміздің 
тарихы кең байтақ, теңіздей терең, аспандай биік.  Бүгінгі біздің кең 
байтақ еліміздің жерінің сақталуы өзінен бола қойған жоқ оның 
барлығы Мəлік бабамыздай батыр тұлғалардың арқасында. 
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Көтерілген барлық сұрақтар жастардың сана сезімін, өз халқына 
махаббатын дамыту, өркендету, көзқарасын кеңейту мақсатында 
жəне ең батысы қазақ халқымыз көп қиыншылық, зардап көріп алған 
тəуелсіздігін сақтап, айырылып қалмас үшін жасалуда. Өйткені 
Елбасымыз айтқандай - «Еркін елде өскен ұрпақтың рухы əрдайым 
биік болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты 
болса – ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл, намысшыл жас 
отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге 
ұмтылады». Сонымен бірге əрине жастар осы ата-бабалардан 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткен төл тарихымыздың ақиқатын ашу керек, 
дəлелдеу қажет бір сөзбен айтқанда ғылыми ізденіспен жан-жақты 
айналысуға ұмтылулары қажет деп есептеймін. Себебі ғылым — 
адамзат мəдениетінің орасан зор жетістігі болып саналады. Ол 
адамзат өмірін ұрпақтан - ұрпаққа жеңілдетіп, тəуелсіз етеді жəне 
материалдық, рухани байлықтың негізіне айналады. Осы ретте 
сіздердің назарларыңызға айтарым 2013 жылғы 29 мамыр күні 
Ұлттық қорғаныс университетінің əскери ғалымдары қауымының 
бастамасымен Қазақстанда алғашқы рет Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері, басқа да əскерлері мен əскери құрылымдары əскери 
ғалымдарының құрылтайы (жиналысы) ұйымдастырылды жəне 
өткізілді. Жиналыстың негізгі ойы - өзінің əскери ғалымдарының 
кəсіби бірлестігін, яғни салалық Əскери ғылым академиясын құруда 
болып табылған. Жиналыс жұмысына жүзден аса адам - қорғаныс 
министрлігінің, ішкі істер, төтенше жағдайлар, ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің, Қазақстан Республикасы жетекші əскери ғалымдары 
жəне Ұлттық қорғаныс университетінің докторанттары мен 
магистранттары қатысты. 2013 жылғы 29 мамыр күні əскери білімнің 
көшбасшысы болып табылатын Ұлттық қорғаныс университетінің 
қабырғасында тарихи оқиға болды, «Əскери ғылым академиясы» РҚБ 
құрылды. Бұл бағыттағы келесі адым болып Академия Президенті 
мен басқарманың тұрақты əрекеттегі алқалық органы – Төралқаны 
сайлау табылды, ол 2013 жылғы 19 маусымда «Жас Ұлан» 
Республикалық мектебі (Астана қ.) қабырғасында өткізілді.  «Əскери 
ғылым академиясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің алғашқы 
Президенті болып бір ауыздан мен сайландым. «Əскери ғылым 
академиясы» РҚБ құрамына 52 əскери ғалым (20 ғылым докторы 
жəне 32 ғылым кандидаттары, соның ішінде 6 генерал) кірді. 
Солайша 2013 жылғы 2 тамызда Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінде «Əскери ғылым академиясы» республикалық  
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қоғамдық бірлестігінің тіркеуі өткізілді. Қазіргі уақытта Академия 
құрамының саны 100-ге жуық. Сонымен қатар еліміздің түкпір –
түкпірінде яғни Петропавл, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, 
Шымкент, Көкшетау, Семей Əскер ғылым академиясының аймақтық 
бөлімдері құрылып, жұмыс жасауда. Бүгінгі конференцияның басты 
ұйымдастырушылары осы институттың басшылары мен профессорлы 
– оқытушылар құрамынан құрылған Көкшетау қаласындағы Əскери 
ғылым академиясының аймақтық филалы болып табылады.   

Конференция жұмысына толағай табыстар, жемісті еңбек, 
нəтижелі пікірталас, жəне жаңа серкітестік пен достық байланыстар 
орнатуға тілектеспін. Назарларыңызға рахмет!  
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Институт бастығы азаматтық қорғау полковнигі С. Д. Шəріпханов 
«Ғалым Мəлік Ғабдуллин жəне жаңа қазақстандық патриотизм» 
атты ІІ Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның 

ашылуында сөйлеген сөзінің мəтіні 
 

Құрметті қонақтар мен конференцияға қатысушылар! 
 

«Ғалым Мəлік Ғабдуллин жəне жаңа қазақстандық патриотизм»  
II республикалық ғылыми-теориялық конференцияда сіздермен 
кездескеніме қуанышымды жеткізуге рұқсат етіңіздер.  

Даңқты жерлесіміздің туған күні, сондай-ақ Тұңғыш Президент 
жəне Тəуелсіздік күнін мерекелеу қарсаңында осы ғылыми алаңда тек 
Мəлік Ғабдуллиннің өмірі, еңбектері мен шығармашылығын 
талқылап қана қоймай, оның өміріндегі жүргізілген зерттеулердің 
нəтижелерімен бөлісіп, жас ұрпақты тəрбиелеу ісінде оның 
тұлғасының маңыздылығын атап өтпекпіз. 

Институт өткен жылдар тарихымен байланысты сақтауға көп 
көңіл бөледі. Осы жылы тарихи құндылықтарды жаңғыртудың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында Институт сақ дəуірінің көне жерлеу орнында «Абықай 
қыраты» ескерткішін орнатты. Институт тəрбиеленушілері үшін 
археологиялық экспедицияларға, тарихи мұражайларға жəне 
мемориалдық кешендерге барудың мəні зор, оған мысал 
тəрбиеленушілердің рухани-адамгершілік жəне патриоттық 
тəрбиесінің арттыруынан байқауға болады. 

Институт бес жыл бойы Кеңес Одағының Батыры, ғалым жəне 
патриот Мəлік Ғабдуллиннің өмірі мен шығармашылығын зерттеп 
келеді. Оны нағыз ерлік пен даналықтың бейнесі деп айтуға болады. 
Өзінің өмірлік ұстанымдарымен, ерліктерімен, ғылыми еңбектерінің 
нəтижелерімен өз Отанының нағыз патриоты болу дегенді көрсетіп, 
дəлелдеді.  

Жуырда Институт жоғары тұрған өкілетті органдарға Көкшетау 
техникалық институтына «Мəлік Ғабдуллин» есімін беру туралы 
өтініш жібергенін айта кеткен жөн. 

Бүгін бұл залда Мəлік Ғабдуллиннің идеясы мен рухына жаны 
жақын адамдар жиналды. Құрметті қонақтарымызды таныстыруға 
рұқсат етіңіздер: 
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1. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, жазушы, 
жыршы-жырау, мəдениет қайраткері, тележүргізуші,              
М. Ғабдуллиннен дəріс алған Əлімжанов Баянғали Тақанұлы; 

2. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері 
журналист, публицист, жазушы-драматург, қоғам қайраткері  
Жабал Ерғалиев; 

3. Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің ректоры, экономика ғылымдарының кандидаты 
Сырлыбаев Марат Қадірұлы; 

4. Ш.Уəлиханов университетінің профессоры, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, тарих ғылымдарының докторы Абуев 
Қадыржан Қабиденұлы; 

5. Əскери ғылымдар академиясы президиумының мүшесі, тарих 
ғылымдарының докторы, доцент, отставкадағы полковник 
Мухамадеев Тахир Минибулатович; 

6. Ш.Уəлиханов университетінің доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты, Мəлік Ғабдуллиннің шəкірті - Есмағұлов 
Аманжол Ыдырысұлы. 

Қорытындылай келе, бүгінгі іс-шараға қатысып 
отырғандарыңыз үшін қадірлі қонақтар мен қатысушыларға 
алғысымды білдіргім келеді. Конференцияда айтылған тұжырымды 
ойлар, белсенді пікірлер өз нəтижесін беріп, алдағы атқарылар 
жұмыстарға табысты септігін тигізеріне сенімдімін! Іске сəт! 
Назарларыңызға рахмет! 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МƏЖІЛІС БАЯНДАМАЛАРЫ  

 
 
 

Б. Т. Əлімжанов, ақын, драматург, жазушы, айтыс ақыны,  
жыршы-жырау, манасшы, кинорежиссер, 

сценарийші, актер, əдебиет пен өнер зерттеушісі, 
мəдениет қайраткері, сыншы, сатирик, 
кинодокументалист, тележүргізуші. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
 

ЕЛ МЕН ЕР 
                                     

1971 жылы университетке оқуға түскен соң, бір ай Алматы 
облысы, Шелек ауданының «Қорам» совхозында ауыл шаруашылығы 
жұмыстарында болдық. Қорам темекі өсіретін шаруашылық екен. Бір 
ай бойы өмірі көрмеген темекіні жинап, жіпке тізіп, кептірумен 
айналыстық. Мен жүкші болып, қыздардың жіпке тізген 
жапырақтарын тасып, ілумен болдым. Жұмысты аяқтап, Алматыға 
келісімен сабақ басталып кетті. Бір күні қазақ ауыз əдебиеті сабағына 
келдік. Аққұба, келбетті, сымбатты, жүзінен нұры төгілген бір ағай 
кіріп келді. Амандасып, сөзін бастап кетті.  

– Ал, мына ауыз əдебиеті пəні бойынша сендерге осы 
университеттің дыраудай доценті Сұлтанғали Садырбаев сабақ беруі 
керек еді. Бірақ ол докторантураға шықты, енді бірнеше айдан кейін 
келеді. Оған дейін сіздерге мен сабақ беремін. Менің фамилиям – 
Ғабдуллин, атым – Мəлік! – деді салмақты сабырмен.  

Аудитория: « О-о! У-у!» деп, гу-у ете қалды.  
– Е-е, неге гуілдейсіңдер!? – деп жұмсақ жымиды Мəлік аға, түк 

болмағандай.  
Гуілдемей көр! Аты аңызға айналған, қол жетпес Оқжетпестей 

батыр, жазушы, ғалым дəл жаныңа кеп тұрса! Жəне жай тұрмай, 
бірнеше ай сабақ беретін болса! Сөйтіп, біз Мəкеңнің шəкірттері 
болып шыға келдік! Мəкең сабақта белгіленген тақырып туралы 
майын тамыза əңгімелейтін. Ауыз əдебиетінің бай қазынасын кесек-
кесегімен алдымызға тартатын. Үзілісте ешқайда шықпайтын, əр күні 
бір студентпен жеке əңгімелесіп, жақын танысып алатын. Ол кісімен 
сөйлескен студент ол күні бір керемет болып шыға келетін. Бір күні 
кезек маған да келді. Мəкең үзілісте жаныма келіп отырды. Туған 
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жерімді, руымды сұрады. Көкшетау, Степняк, Кереймін деген соң: 
«Ал, Қожағұл бұлағын білесің бе?» – деді. Мен мүдіріп қалдым. 
«Каникулға барғанда, үлкен кісілерден сұрап, тауып келетін бол!» – 
деп, жылы жымиды.  

Айтқандайын, елге келген соң сұрастырсам, көп адам білмейтін 
болып шықты. Сұрастырып жүріп, ақыры таптым-ау! Сөйтсем, атын 
білмей жүріппіз, əйтпесе, өз бұлағымыз екен! Каникулдан кейін, 
Мəкеңе айтып бердім. Ол кісі риза болып қалды. Оқу барысында бала 
күнімнен ауыз əдебиетін сүйіп өскенімді де байқаған болу керек, мені 
əрдайым айрықша жақын тартып, мейірін төгіп жүретін еді, 
жарықтық! Арада біраз уақыт өткен соң, доцент Сұлтанғали 
Садырбаев жұмысқа шықты да, Мəкең бізбен қош айтысты. Содан не 
керек, бірінші курсты аяқтауға жақындап қалғанда, күндердің бір 
күнінде жастық-мастықпен мен жатақханада бір жігітпен төбелесіп 
қалып, кезекшілердің көзіне түстім. Олар рапорт жазып, мені оқудан 
шығаратын болды. Он бес күн сабаққа кіргізбей қойды. Əбден ұялып, 
уайымдап біттім. Қол ұшын беретін кім бар деп қиналып жүргенімде, 
бір жігіттер: «Мəкеңе неге бармайсың? Сені жақсы көруші еді ғой!» – 
деп ақыл берді. Қиналсам да, амал жоқ, Мəлік ағаны Ғылым 
Академиясына іздеп бардым. Құшақ жайып қарсы алып, сөзімді 
мұқият тыңдады. Өкініп, ренжіп басын шайқап біраз отырды. Өзімнің 
де ұялып, оңбай отырғанымды көрген соң, көп ештеме деген жоқ. 
Ағалық ақылын айтып, əкелік қамқорлығын ғана білдірді.  Филология 
факультетінің деканы, профессор Кəкен Ахановқа менің көзімше 
телефон соқты.   

– Əй, Кəкен! – деді өзімсінген мейірлі, жұмсақ даусымен. – 
Мына баланы оқудан шығармай, алып қал! Үміт күттіретін, алғыр 
бала! 

Сөйтіп, мен оқуымды жалғастыра бердім.  
Бір жылға жетпей қайран Мəлік ағамыз кенеттен қайтыс болды.  
Іштей егіліп, қатты қайғырдым... Ақтық сапарға бүкіл ел 

күңіреніп шығарып салды...  Жарты ғасырға жуық уақыт өтсе де, 
аяулы, асыл адамның нұрлы жүзі көз алдымда, мейірлі жұмсақ үні 
құлағымда. Қайталанбас тұлғасы көңіл төрінде! Сөйтсем, Мəкең 
қанды қырғын соғыста да, тастай қатты заманда талай тағдыр қыл 
үстінде тұрғанда да адамгершілік қалпынан, мейірбандылығынан 
жаңылмапты! Батыр, жазушы, ғалым, ұстаз Мəлік мейірімді Мəлік 
екен ғой! Қайталанбас феномен деп осындай адамдарды айтатын 
шығар-ау! Дəтке қуат, «Мəліктің мейірімі» деген поэма жаздым! 
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                                 МƏЛІКТІҢ МЕЙІРІМІ 
 
Кешегі  
Ұлы  соғыс майданында, 
Қызыл өрт 
Қызыл қанның қайнауында, 
Бір сапта елмен бірге  
Ақын жүрді, 
Ажалдың 
Амалы жоқ ойнағына. 
Оңай ма 
Ойлы адамға от кешкенде, 
Тажалмен 
Темір құрсау беттескенде, 
Қалайша 
Көзден қанды жас төкпейді 
Тілгілеп  
Жас кеудені оқ тескенде. 
Сұм соғыс 
Қасіретін қалдырмастан, 
Қазақы 
Жырға қамшы салдырмастан, 
Оғланның  өрімталдай  
Оқ тістеген , 
Жан сырын  
Жайып салып жазды дастан. 
 
Ұшырып жүрегінен 
Жақсы үмітті, 
Майдандық 
Газетке оны бастырыпты, 
Солдаттар 
Окоптағы оқып шығып 
Ұнатып 
Жанарларға жас тұныпты... 
Саяси кінə таққыш 
Қырағы көз 
Ақынға  
Аңқылдаған қас қылыпты, 
Саяси бөлім оны 

Шақырып ап, 
Бəлені 
Неше түрлі жапсырыпты: 
 
«Қырғыннан 
Қанды қасап  аман кепсің, 
Адамға  
Оқ аттық деп, 
Жаман бопсың, 
Бұл қалай, ақын жолдас, 
Түсінбедік, 
Қанқұйлы фашистерді 
Адам депсің!? 
 
Фашистер адам емес, 
Аң емес пе, 
Аңдардың 
Аңсағаны қан емес пе, 
Аяусыз  қырып-жою 
Жауыздарды 
Соғыстың 
Айнымайтын заңы емес пе, 
Ол заңға 
Зарланатын дəнеңе жоқ 
Керегі 
Өршіл рухты əн емес пе?! 
 
Кімге тұлға   
Мұңайғыш  Майданбегің,  
Отанға 
Осы серттен  тайған жерің, 
Сөзіңнен 
Сарыуайым сезіліп тұр , 
Сен өзің  
Бұл майданға қайдан келдің? 
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Күйіп тұрған саясат, 
Қиқаңыңды, 
Көтермейді, 
Шығарар шиқаныңды, 
Кімге 
Қандай 
Пиғылмен жазып жүрсің 
Күңіренген  
Күйреуік күйкі əніңді? 
Зар заманның 
Иісі шығатындай, 
Тексерерміз 
Дұрыстап ми , қаныңды! 
Деп саяси 
Жетекші сыздағанда, 
Демі бітіп, 
Теңселіп 
Үй тарылды, 
Тірі жан танымастай 
Құп-қу болып, 
Далаға  
Əрең шыққан Диханыңды! 
 
Арман, мұрат  
Қалғандай күйретіліп 
Тірі өліктей... 
Амалдап ,  
Сүйретіліп, 
Мəлікке 
Жетті дағы 
Баяндады 
Болған жайды 
Тілі де күрметіліп. 
«Өмірдің 
Өзекжарды 
Жырын айттым, 
Өлімнің 
Жан күйзелтер шынын айттым, 
Адамды 
Адам қалай атады деп 

Момынның 
Қан көрмеген мұңын айттым, 
Саяси кінə тағып 
Сотқа тартып 
Жаусың деп 
Жала жауып, 
Жойса қайттім?! 
Байқарсың 
Басшыларға сөзің өтсе, 
Айтарсың 
Ақиқатқа көзің жетсе, 
Бірісің 
Атқа мінген азаматтың, 
Мен үшін  
Отқа күйіп өзің кетпе!» 
  
Жағдайға 
Арғы-бергі жақсы қанық, 
Бас шайқап  
Ауыр ойға батты Мəлік, 
Атылған  
Жау атанып арыстардың 
Тағдырын 
Оймен шолып  өтті Мəлік. 
 
 Диханға 
 «Көтер басты,  
Түрегел,- деп, 
Тəуекел, 
Алшаң басып жүре бер,- деп, 
Қорғасын 
Қорқақтарды тез табады,  
Ер жігіт 
Көк қанжардай тіледі өрмек, 
Аққа құдай жақ деген 
Аталарым, 
Кінəсіз 
Түп-түбінде күледі өрлеп!» 
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Деп Мəлік, 
Диханға жөн, 
Жол көрсетіп, 
Штабқа 
Сол екпінмен кіреді ерлеп,  
Дивизияда 
Саяси басқарманың 
Бастығы еді 
Генерал Дребеднев! 
 
Қас батыр  сəлем берді, 
Көңілі нала, 
Қарсы алды 
Қатал бастық қолын ала, 
Мəн-жайға қанық екен, 
Жинап жұртты 
Талқыға салды іңірдің 
Соңын ала, 
 Саяси жетекшілер 
Құлақ түрді, 
Мəліктің 
Сыйлаған соң сөзін ғана, 
Əйтпесе пікірлері 
Теріс екен, 
Диханның  
Оятындай көзін қара, 
Сөз бастап  
Батыр ғалым  сабырменен, 
Жағдайдың  
Айтты түйіп жөнін ғана: 
«Майданбек 
Совет ұлы, бұл соғысқа 
Отанның  
Келген жаудан кегін ала, 
Өлімнен  
Қалай жаны  түршікпейді 
Ауылда 
Еңбек еткен момын бала!? 
 

Бұл сөзге 
Дейсіз бе ақын,  
Барды нағып, 
Өзі де қатты өкініп, 
Қалды налып... 
Жас жігіт  
Қан төгістен шошынбай ма 
Көрмеген 
Кісі өлтіріп дағдыланып!» 
 
«Советтік 
Солдат оқтан қорықпайды, 
Сарғайып 
Сызды окопта зарықпайды, 
Түссе де төбесінен 
Тоқсан бомбы 
Түңіліп 
Тіршіліктен, торықпайды, 
Жылаңқы Майданбектен 
Жұғып ертең 
Кеудеге 
Кетсе қайттік толып қайғы?!» 
 
Бұл сөзін бір саяси  
Қырағының, 
Қостады тағы бірі 
Қыран ұлдың, 
Қиыны- 
Өтірік емес, 
Шын айтып тұр 
Өзінің 
Ортаға сап иланымын: 
 
«Қан кешіп, 
Жауға найза  тірей жүріп, 
Көрмеген дұшпан қырып 
Дүлей қуып, 
Жас өркен 
Поэмадан  алып үлгі 
Үрпиіп қалмас па екен 
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Үрей буып, 
Адам деп  
Фашисті де аяр болса 
Күш қайтып, жасып жігер, 
Жүдейді үміт, 
Жайылмай 
Тұрған кезде жалпы көпке 
Жою керек  
Тамырын күрей жұлып!» 
 
Қарамас  
Ізгі ниет, парасатқа, 
Амал не 
Қатал, темір саясатқа, 
Өлеңге  
Осыншама мəн беріліп  
Тағдыры 
Түсті ақынның ғарасатқа, 
Мəліктің 
Сөз құйылды ар жағынан 
Дегендей 
Аруағыңды аласартпа: 
 
«Соғыстың 
Жан күйдірер өрті күшті, 
Өлімнің  
Жазылмайтын  дерті күшті, 
Майданға  
Жаңа кірген жас жауынгер 
Жеңбей ме 
Бірте-бірте қорқынышты, 
Келе сап 
Ер болды деп бір керемет 
Жасырмақ  
Қалай ішкі толқынысты, 
Əдеби шығармаға 
Шындықты айтқан 
Саяси кінə тағу 
 

Өкінішті, 
Шыңылтыр аязында 
Бұл соғыстың 
Шынығып,  
Шыңдалады ер серті күшті, 
Құрыштай 
Суарылып , қайралған соң 
Қиратады 
Қандай да бекіністі, 
Өлеңге  
Айналмай ма содан кейін 
Еркі күшті ерлердің 
Серпіні ішкі, 
Советтік солдаттардың 
Соққысынан 
Сорлаған сұм фашистің 
Сорты қысқы!» 
Қобыланды 
Қолтығынан демегендей 
Ұрпағы Қанай бидің 
Еркін ұшты, 
Мəліктің бұл сөзіне  
Құлақ асып 
Отырған 
Офицерлер серпілісті, 
Аталы ердің сөзі 
Ой салғандай, 
Жымиды 
Генерал да  беті сұсты: 
 
«Өлеңді 
Оқтан 
Оттан оздырайық, 
Көңілін 
Солдат ақын жаз қылайық, 
Екі айға 
Аттандырып ауылына 
Жалғасын  
Осы жырдың жаздырайық, 
Кітап қып алып келсін  
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Алматыдан 
Ерлерге 
Окоптағы сөзі лайық, 
Алмастай 
Жарқырасын ерлік ұран, 
Болсын тек 
Езі менен жезі ғайып!» 
 
Шешімі 
Осы болып генералдың, 
Туған соң 
Енді тыныс кең алар күн, 
Қуантты Мəлік келіп 
Ақын досты, 
«Фашисті  
Сен болмасаң 
Жеңе алар кім?! » 
 
Қысса да 
Қос бүйірден қасап темір, 
Қашанда  
Адамшылық  жасапты өмір, 
Қан жауған 
Жау шебінде екі қазақ 
Қуанып 
Құшақтасты 
Босап көңіл! 
 
Аулына  
Ақын Дихан келді барып, 
Күшейтіп 
Майданбегін берді жазып, 
Шығарып кітап қылып 
Алматыдан 
Таратты бар майданға 
Көрді халық!.. 

...Басынан  
Ер жігіттің нелер өтпес, 
 Бейнеті  
Белден кешкен  бекер кетпес, 
Атанып ақын Əбіл 
Дихан баба 
Өтті жасап 
Жүзге сəл жетер-жетпес! 
 
Ел үшін 
Жан аямай  жанды Мəлік, 
 Ерлікпен 
Жеңіс жолын салды Мəлік, 
Ақынды 
Тура келген бір ажалдан 
Ақылмен 
Аман алып қалды Мəлік, 
Азамат, 
Батыр , ғалым, 
Жазушы , ұстаз 
Мəлікті  
Ардақтайды мəңгі  халық! 
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А. Ы. Есмағұлов, фил. ғ. к.  
Шоқан Уəлиханов атындағы Көкшетау университеті 

 
БАТЫР, ҒАЛЫМ, ҰСТАЗ 

 
Халқымыз нағыз азаматты «сегіз қырлы, бір сырлы», «жігітке 

сегіз өнер де аз»  ̶  деген сөздермен сүйсіне əспеттесе, осындай 
мадаққа лайық бірден бір тұлға Мəлік ағамыз деп білеміз. Бой десе 
бойы, ой десе ойы бар, осынау асыл азамат өзінің еңбегіне лайық 
құрмет пен марапаттан кенде емес: Кеңестер Одағының батыры, 
СССР педагогика ғылымдары академясының академигі, Қазақ ССР 
ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, ғалым, бірнеше дүркін халық қалаулысы ретінде 
Кеңестер Одағы Жоғары Советінің депутаты, қоғам қайраткері, үздік 
ұстаз, жазушы. Ең бастысы күн асқан сайын елінің сүйіктісіне 
айналып, мəртебесі биіктеп, асқақтай берер осы тұлға əрқашан ел 
мақтанышы. 

Менің өз басым, жасымнан батыр ағаның шығармаларын оқып 
мейірленсем, есейе келе ғылым жолына келгенде ол кісінің ғылыми 
еңбектеріне қанықтым. Ең басты мақтанышым студенттік шағымда 
дəрісін тыңдап, шəкірті болдым. Содан да өз сөзімде қысқа болса да 
осы жайларға бармақпын. 

Біз сөз етпек болып отырған мəселелер батыр ағамыздың өмір 
бойында тұтаса жатқандай. Ол батырлыққа жастайынан, 
халқымыздың аңыз-жырларынан, ата-ана тəрбиесінен, өзінің шыққан 
тегінен, бабалары, аты аңызға айналған Қанай биден, Итқара 
батырдан десек, тəрбиелілігі, мейірлігі, білімге, білуге деген 
құштарлығыəкесі Ғабдолладан, анасы Əлиядан десек, ұстаздық 
жолды қалауы өзі өмір бойы ілтипатпен еске алатын алғашқы ұстазы 
Рамазан Нұғыманов пен «өмірлік ұстазым» деп білген Нұрмұхамбет 
Көшімовтерден алған ұлағаты. 

Батырлық жол елін сүйген, жасынан ерлікке, батырлыққа баулу 
халқымыздың қанына сіңген ерекшелігінен емес пе! Ел басына 
түскен қиындық пен қасірет өз басына да келді. Зұлмат кездің 
ауыртпалығы ақар-шақар көп балалы отбасынан аштық кезінде əкесі 
екеуінің қалуы, отызыншы жылдар ойранында өзінің құрмет тұтқан, 
өзіне мейір төккен мейір-шапағатын көрген ел ағалары Сəкен, 
Бейімбет, Ілиястардан айырылуы, əскери  міндетін атқару сəтінде өз 
тағдырына да қиындық əкелген. Ол осынынң бəрін шыдамдылықпен 
көтере білді. Ел басына алапат əкелген соғыс басталысымен өзі 
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зерттеп жүрген, əлі де қыруар жұмысы бар еңбегін ұлы Сəбеңе 
тапсырып, Қобыланды батырдай қатуланып, жауға аттанды. 

Өзі жақсы адамға қай жерде болмасын жақсы кездесетіндей 
мұнда да əкесіндей болған Иван Васильевич Панфилов пен əрі 
қамқор аға болған, əрі жол сілтеген батыр ұстаз болған Бауыржан 
сынды командирлер кездестірді. 

Өзі де батырлық, ерлік, адамгершілік асыл қасиеттерімен 
ерекшеленген жаужүрек командир қан майданда жүріп өз 
жауынгерлерімен бірге талай ғажайып ерліктер жасады. Сол үшін 
талай медаль, ордендермен марапатталған ол Москва  түбіндегі 
ұрыстарда көрсеткен ерлігі үшін 1943 жылы өз жауынгері Төлеген 
Тоқтаровпен бірге Совет Одағының батыры атағын алды. Кейіннен 
соғыс туралы жазған еңбектерінде өзін мүлде айтпай, жауынгер 
жолыдастарының ерлігін жазады. Жоғары Саяси басқармада қызмет 
істеген кезінде талай жауынгерлердің ардақталуына себепші болып, 
қазақтың батыр қыздары Əлия мен Мəншүктің осы атаққа иеленуіне 
барынша күш салды. Ұлы Абай айтқан “Жақсылыққа жақсылық əр 
адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі“ дегендей, əскери 
міндетін атқару кезінде өзіне қуғын көрсетіп, тізесін батырған кіші 
сержантқа құжаттарынан айырылып, мүсəперлік халде тұрған сəтінде 
көмектесуі оның ерекше жан екендігін байқатса керек. Қазақтың 
атақты ақыны Диқан баба атанған, көрнекті жазушысы Дихан Əбілов 
«Майданбек» поэмасы үшін атылу алдында тұрғанда көмектесіп, 
құтқарғанын ерекше сезіммен ақпарат беттерінде тебірене жазған 
болатын. 

Ал оның ғылыми еңбегі де орасан. Күні бүгінге дейін жоғары 
оқу орындарының оқулығы болып келе жатқан «Қазақ халқының 
ауыз əдебиеті», «Қазақ фольклористкасы», «Қазақ халқының 
батырлық жыры» оқулықтары, осы саладағы жүздеген мақалалары 
мен  баяндамаларымен қатар ұзақ жылдай ҚазақССР-і ауыз əдебиеті 
бөлімін басқаруы, он жылдан астам Абай атындағы қазақ педагогика 
институтының ректоры болуы, ұзақ жылдар қазақ білімінің қара 
шаңырағы. Қазақтың кезінде С.М. Киров атындағы, қазіргі              
Əл-Фараби атындағы университетінде дəріс беруі, бірнеше ғылыми 
кеңес мүшесі болып, талай ғалымдардың ғылыми еңбектеріне баға 
беріп, ғылымға жол ашқаны оның ғалымдық еңбегін танытса керек. 

Ата-баба мұрасын жанымен сүйген ғұлама ғалым, ауыз 
əдебиетіндегі «ақтаңдақтар» жөнінде де ой тербеген, олардың біразы 
кейіндері табылуда. Ал оның мектеп оқушыларына арналған «Қазақ 
ауыз əдебиеті» оқулығы  ұзақ жылдар бойы басылып келеді. «Ата-
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аналарға тəрбие туралы кеңес» атты кітабы күні бүгінге дейін жас 
ұрпақты тəрбиелеу жолында таптырмайтын тəрбие құралы. Оның 
ұзтаздық алдын көріп, өзімнің де күні бүгінге дейін осы жолда 
жүргеніме ұлы ұстазым Мəкең алдында басымды иіп, осы бір абзал 
жанды мақтаныш тұтамын. 

      
 
 

Б. С. Абжанов, доктор философии (PhD), 
начальник Военного института 

Национальной гвардии Республики Казахстан 
 

НЕУГАСАЕМАЯ СЛАВА ГЕРОЕВ–КОКШЕТАУЦЕВ  
И 310-Й, 29-Й, 387-Й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ 

 
Среди событий ХХ века особое место принадлежит Второй 

мировой войне и ее важнейшей составной части – Великой 
Отечественной войне советского народа против фашисткой 
Германии. Не случайно она вошла в историю с двойным 
наименованием как война Великая и Отечественная. Она 
продолжалась долгие 1418 суток, охватила громадную территорию 
европейской части СССР от Баренцева до Черного моря и от 
западной границы до подступов к Москве, Нижней Волги и 
кавказских перевалов. 

В рядах защитников Отечества достойно сражались и 
акмолинцы. Данные о призыве на фронт и людских потерях из 
Кокчетавской и Акмолинской областей выглядят следующим 
образом: Кокчетавская область: призвано – 61011 человек, погибло – 
24333 человека. Акмолинская область: призвано – 97801 человек, 
погибло – 33950 человек [1].  

В настоящей статье речь пойдет о подвигах наших земляков – 
Курманова Акана, Куницы Алексея Сергеевича, Малахова Юрия 
Никовлаевича, получивших высокое звание Героя Советского Союза 
посмертно, павшие смертью храбрых в боях за нашу Родину, не 
встретившие Великую Победу, не познавшие почестей 
соотечественников, ради которых они отдали свои жизни. В памяти 
народа они навсегда остались молодыми и их героизм никого не 
оставит равнодушным.  

Также в настоящей работе представлена общая картина участия 
310-й, 29-й, 387-й стрелковых дивизий, укомплектованных и 
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обученных в Акмолинской области, в некоторых операциях Великой 
Отечественной войны.  

Курманов Акан родился в 1918 году в ауле Електы Атбасарского 
района Акмолинской области. В 1939 году был призван в Красную 
армию из колхоза «Косбармак». Во время войны вступил в партию. 
На фронт прибыл в сентябре 1943 года. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года.  

В конце сентября 1943 года полки 76-й гвардейской стрелковой 
Черниговской дивизии с боями вышли к Днепру. У крупного 
населенного пункта Мысы Любечского района Черниговской области 
234-му гвардейскому стрелковому полку было приказано 
переправиться через реку и захватить плацдарм на ее правом берегу. 
Первой форсировать Днепр начала группа сержанта Курманова. 

28 сентября рано утром девять воинов под руководством 
Курманова поплыли через реку на лодке, погрузив в нее станковый 
пулемет. Враг заметил их и начал стрелять из пулеметов и 
минометов, однако плывущих это не испугало, и лодка продолжала 
продвигаться к цели. Тогда враги пустили в ход противотанковую 
пушку и прямой наводкой стали посылать снаряды. Но группа, 
несмотря на обстрел доплыла до берега и, забросав гранатами 
траншею, ворвалась в нее. Первый клочок земли был захвачен. 

Гитлеровцы хорошо понимали, что группа Курманова лишь 
обеспечивает переправу батальона и полка. Против горстки советских 
воинов они бросили до роты пехоты. Завязался тяжелый бой с явно 
превосходящими силами противника, однако фашисты в панике 
отступили. Это бывший артиллерист Акан Курманов повернул 
трофейную противотанковую пушку против ее хозяев и прямой 
наводкой расстрелял цепи контратакующих. До 25 оккупантов 
истребил каждый из группы отважных. Но понесла потери и группа: 
29 сентября три ее воина, в том числе и храбрый командир взвода 
парторг роты сержант Акан Курманов, погибли. 

Своей безупречной отвагой и воинской доблестью храбрецы 
положили начало плацдарму, сыгравшему важную роль в 
освобождении Южной Белоруссии [2, с. 443-444]. 

Куница Алексей Сергеевич, 1912 года рождения, уроженец села 
Николаевка Щучинского района Кокчетавской области. Украинец, 
член КПСС. Призван в ряды Красной Армии в конце 1941 года 
Акмолинским горвоенкоматом. Звание Героя Советского Союза 
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присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
10 января 1944 года. 

Алексей Сергеевич в грозном 1941 году одел солдатскую форму 
и ушел на войну. Командиром стрелкового взвода участвовал в боях 
на Северо-Западном и Центральном фронтах. Свое последнее 
сражение с врагом, которое сделало имя Героя бессмертным, он вел 
5-6 октября 1943 года в Чернобыльском районе Киевской области. 
Удерживая плацдарм на правом берегу Днепра, А.С. Куница проявил 
исключительное мужество, храбрость и стойкость. 

В районе деревни Губино враг семь раз переходил в контратаку, 
и во время одной из них взвод дрогнул. Воспользовавшись этим, 
фашисты лавиной устремились на участок взвода. Только 
решительные действия могли спасти положение. Алексей Куница 
бросился к ручному пулемету и повел уничтожающий огонь. 
Фашисты залегли. Куница, как истинный командир, показал пример 
самоотверженности своим бойцам. Они воспряли духом и заставили 
врага отступить с большими потерями. В этом бою Алексей 
Сергеевич был дважды ранен, но продолжал командовать взводом. 

10 сентября 1943 года, немцы предприняли свою последнюю 
контратаку против 3-го батальона 4-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии 18-го гвардейского стрелкового корпуса. Два 
станковых пулемета врага мешали нашим огневым средствам вести 
огонь. Немецкая пехота, воспользовавшись этим, стала быстро 
приближаться к переднему краю обороны. Создалось критическое 
положение на этом участке: вражеский дзот был неуязвим для нашей 
артиллерии. Тогда гвардии старший сержант Куница ползком 
приблизился к нему и забросал гранатами. Гарнизон дзота бросился 
бежать, но в это время до полсотни немцев появились из леса, спеша 
на помощь. Куница вступил с ними в неравный бой и удержал 
позицию до подхода подкрепления. Наши воины, воспользовавшись 
прекращением огня из дзота, отразили контратаку врага. 

В этом бою наш земляк А. С. Куница погиб смертью Героя [2,     
с. 441-442]. 

Малахов Юрий Николаевич родился в 1925 году в городе 
Оренбурге. В Красную Армию призван в январе 1943 года 
Акмолинским горвоенкоматом и направлен в танковое училище. В 
мае 1944 года прибыл на фронт. За героизм и бесстрашие, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Ю.Н. 
Малахову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
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Войну Юрий встретил учеником 9-го класса. Окончив с 
отличием танковое училище, молодой офицер прибыл в 
прославленную 26-ю гвардейскую танковую бригаду. Во время 
штурма Минска Юрий Малахов в числе первых ворвался в город, 
уничтожив 2 вражеских противотанковых орудия. 

Шли бои за уничтожение группировки противника, окруженной 
восточнее Минска. 6 июля 1944 года лейтенант Малахов заметил 
колонну вражеских танков и автомашин, выстроившуюся для 
очередной контратаки. Танк Малахова на предельной скорости 
ворвался во вражескую колонну, орудийным огнем сжег 4 
самоходных артиллерийских установки, уничтожил несколько 
орудий и до 100 автомашин. 

Вскоре после этого боя лейтенант Малахов был назначен 
командиром танкового взвода. И вот уже пламя сражений перенесено 
на вражескую землю. В октябрьских боях 1944 года лейтенант 
Малахов показал себя мужественным командиром, не знающим 
пощады к врагу. Удерживая плацдарм на западном берегу реки Писы, 
при отражении танковых контратак врага Малахов уничтожил «тигр» 
и два противотанковых орудия немцев, чем обеспечил продвижение 
всего танкового батальона. 

В последующем наступлении, будучи командиром 
направляющего взвода, Малахов, овладев переправой через реку 
Роминте, дал своему батальону возможность переправиться и 
продолжать громить врага. Воспользовавшись густым туманом, 
гитлеровцы усилили сопротивление. Огонь вражеских танков и 
артиллерии препятствовал продвижению наших частей. Атака 
приостановилась. В эту трудную минуту танковый взвод Малахова 
ворвался во вражескую оборону. Советские танки давили гусеницами 
пулеметные гнезда, зенитные установки, расчищая путь пехоте. Вот 
танк командира взвода Юрия Малахова в расположении вражеских 
бронированных машин. Несколько орудийных выстрелов в упор — и 
уже пылают две «пантеры». Танкисты взвода, воодушевленные 
отвагой своего командира, вступили в неравную борьбу с 
многочисленными танками врага. В разгар боя вражеский снаряд 
попал в машину командира. Пылающий танк Малахова усилил удары 
по врагу и поджег еще одну фашистскую машину. 

Вдруг танк героя содрогнулся. Это по нему ударила 
замаскированная вражеская противотанковая пушка. Задыхаясь от 
дыма, бесстрашный командир-танкист передает по рации последние 
свои слова: «Машина горит, уничтожаю батарею». Горящий танк 
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Малахова ринулся в свою последнюю атаку. Достигнув огневой 
позиции вражеской батареи, танк взорвался. 

Личный состав подразделения, в котором служил Юрий 
Малахов, поклялся жестоко отомстить врагу за смерть своего 
товарища. На башне одного из танков появилась надпись: «Юрий 
Малахов» [3, с. 441-442]. 

Акмолинская область, благодаря своим транспортным связям 
сыграла важную роль в формировании воинских частей и 
соединений. Здесь по приказу Наркомата Обороны было 
укомплектовано и обучено 3 стрелковые дивизии: 310-ая, 29-ая, 287-
ая и 1 кавалерийская дивизия 106-ая.  

Первой из числа казахстанских формирований в 
оборонительные бои на дальних подступах к Сталинграду вступила 
29-я стрелковая дивизия. Она формировалась в Акмолинске (ныне 
Нур-Султан) в конце 1941 – начале 1942 г. из военнообязанных 
северных областей Казахстана.  

В течение почти полугода в Акмолинске и в Тульской области 
29-я стрелковая дивизия занималась боевой подготовкой. 10 июля 
поступил приказ о погрузке в эшелоны и отправке на юг. 

20 июля к станице Цимлянская, где по сведениям местного 
населения противник готовился к переправе, был послан подвижной 
отряд. Его задача состояла, чтобы не только уточнить обстановку и 
установить связь с действующими там частями Советской Армии, но 
и, овладев Цимлянской, по возможности сорвать переправу или как 
можно дольше держать врага у реки. 

 К 11 часам 30 минутам 21 июля отряд достиг хутора Красный 
Яр вблизи станицы Цимлянская. Без промедления, несмотря на 
обстрел артиллерии неприятеля и бомбардировочные удары его 
авиации, начатые еще на марше, подразделения стали окапываться. 
Специальная выделенная группа автоматчиков истребила проникших 
в хутор фашистов, которые корректировали огонь своей артиллерии и 
обстреливала отряд из винтовок и автоматов. Автоматчики истребили 
шесть фашистов и подожгли вражеский склад с боеприпасами. 

Оборудование позиций отряд, однако, не закончил: 
переправившиеся южнее Цимлянской пехотные батальоны 
противника навязали ему неравный бой. Подошедшие подразделения 
138-й стрелковой дивизии с ходу включились в бой. Ночью на 
помощь пехоте прибыл полк катюш, и наши земляки впервые 
увидели в деле их разящие огневые удары. Но наращивал силы и 
враг. Только напряжением всех сил и огневых средств удалось к 
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исходу 23 июля вторично выбить фашистов из Красного Яра [4, с. 20-
26].  

Следующим боем стала жесткая оборона по р. Аксай-
Есауловский, куда была поставлена 29-стрелковая дивизия как 
единственное полнокровное соединение группы. Ей предписывалось 
с утра 5 августа концентрированными ударами вдоль северного 
берега реки Аксай-Есауловский и от хутора Верхнекумский на хуторе 
Антонов уничтожить неприятельские силы на северном берегу и на 
рубеже хутора Чиков, Антонов и перейти к прочной обороне.  

Атаку части 29-й дивизии начали утром и к исходу дня 
отбросили вражеские силы за Аксай. 6 августа была предпринята 
попытка продолжить наступление, но она принесла мало успеха: 
противник упорно сопротивлялся, а на участке левого соседа – 154-й 
морской бригады – настойчиво атаковал, стремясь охватить фланг 
наших частей. На отражение этих атак пришлось бросить и часть сил 
29-й дивизии. По этой причине линия фронта на ее участке за день 
почти не изменилась. 

В боях на Аксае 29-я стрелковая дивизия отражала удары трех 
вражеских дивизий. В одной из них, 1-й пехотной дивизии румын, 
как показали пленные, в строю осталось не более 40% штатного 
состава. Полностью был уничтожен и один из батальонов немецкой 
29-моторизованной дивизии. За успешное выполнение боевых задач, 
за организованность, дисциплину и стойкость личного состава 
командующий группой генерал-лейтенант В. И. Чуйков объявил 29-й 
стрелковой дивизии благодарность [5, с. 14-46]. 

После катастрофы под Сталинградом и отступления с Кавказа у 
немцев не оставалось реальной надежды одержать над СССР 
решительную победу. Опыт 1941 и 1942 гг. вскрыл недостатки 
осуществления наступательной стратегии ограниченными силами на 
неограниченном пространстве. В 1943 г. году силы немцев 
уменьшились, в то время как силы советских войск возросли [6, с. 
397].  

Таким образом, 29-я стрелковые дивизии, на которую была 
возложена задача в составе 64-й армии преградить врагу пути на 
Сталинград с юга-запада и юга, оказались достойны этой задачи. 

Свой вклад в разгром группировки Манштейна внесли, и воины 
387-й стрелковой дивизии. Сформированная осенью 1941 г. В 
Акмолинске, боевое крещение получила в конце декабря того же года 
на заключительном этапе Московской битвы в районе г. Болхов 
Орловской области. Здесь же, в верховьях р. Оки летом 1942 г. в 
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составе 61-й армии Брянского фронта она вела упорные бои, вместе с 
соседями надежно прикрывая Тульское направление. В августе врагу 
удалось окружить часть сил дивизии, но стойкость подразделений и 
частей, умелое использование огня артиллерии и условий местности 
помогли разорвать вражеское кольцо. 

После пополнения и боевой подготовки дивизия вошла во 2-ю 
гвардейскую армию генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского и в 
начале декабря прибыла на станции Арчеда и Лог Сталинградской 
области. Отсюда походными колоннами полки двинулись на юг, к р. 
Мышкова, где им предстояло встретить противника, завершавшего 
подготовку к деблокаде войск Паулюса. 

387-я стрелковая дивизия приказом командарма была выделена 
в резерв и готовила оборонительные рубежи у Тебектенерова. 
Впереди, у станицы Громославская, хутор Капкинский и село 
Ивановка, другие соединения армии уже вели бои с наступавшими 
войсками Манштейна. 20 декабря особенно тяжелое положение 
сложилось у с. Васильевка, где один из батальонов 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии отражал атаки крупных сил вражеских танков и 
мотопехоты. 

В ночь на 21 декабря по тревоге были подняты батареи 949-го 
артполка 387-й дивизии и форсированным маршем выдвинуты к 
Васильевке, в которую уже ворвались фашисты. Артиллеристы в 
считанные минуты сняли орудие передков, уточнили цели и открыли 
огонь. Столько танков, автомашин и пехоты уничтожили в том бою 
расчеты, определить нет возможности. Главное состояло в том, что 
неприятель бежал из Васильевки и прекратил атаки. Не прошел он и 
на других участках. Оценивая итоги дня, генерал Р. Я. Малиновский 
сказал своим ближайшим помощникам: «Сегодня мы окончательно 
остановили грозного противника. Теперь сами пойдем в 
наступление». 

Слова эти были произнесены вечером 22 декабря, а ранним 
утром 23-го войска 2-й гвардейской армии начали свое наступление. 
Взятием Котельникова 29 декабря они завершили разгром ударной 
группировки Манштейна, но надо было еще овладеть Тормосином и 
ликвидировать сосредоточившиеся там силы противника. 

Марш через Дон для нанесения удара на Тормосин 387-я 
дивизия совершила в срок, 28 декабря по льду перешла Дон и с боями 
стала двигаться на северо-запад, в обход Тормосина. Выбив 
фашистов из хуторов Чепурин и Агинов, она перерезала шоссе на 
Нижнечирскую. Затем взаимодействуя с другими соединениями, 387-
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я ворвалась на улицы Тормосина. 31 декабря 1942 г. городок был 
очищен от оккупантов, оставивших там несколько складов с 
продовольствием, снаряжением и боеприпасами и большое 
количество оружия, транспортных средств. Планы деблокады армии 
Паулюса были похоронены окончательно. 

Наступление продолжалось. 9 января 1943 г. 387-я стрелковая 
дивизия и ее соседи совместными усилиями выбили противника из 
станицы Богоявленская. Затем, отразив контратаки, советские части 
овладели станицей Константиновская, вышли к Северному Донцу и 
стали готовиться к его форсированию и вступлению на территорию 
Украины. Однако 387-я дивизия получила приказ: сдать полосу 
другому соединению и сосредоточить свои полки в станице 
Багаевская: дивизия включалась в состав группировки, нацеленной на 
Новочеркасск и Ростов. 

Опираясь на хутора Арпачин и Красный двор, превращенные в 
мощные узлы сопротивления, неприятель организовал серию 
контратак. 28 января 15 танков и 5 бронемашин, а за ними густые 
цепи пехоты обрушились на стык 1271-го стрелкового полка 
подполковника Пономарева Ивана Пантелеевича с 1275-м полком 
майора Лепешкина Петра Андреевича. Контратаку отбили, но 
продвигаться дальше части уже не смогли. Через день враг бросил 
против правофлангового 1275-го полка 33 танка и 14 бронемашин. 31 
января левофланговый 1273-стрелковый полк майора Рындина Петра 
Михайловича атаковали 14 танков и 10 бронемашин. С воздуха их 
поддерживали до 70 бомбардировщиков. В итоге врагу удалось 
отсрочить свой отход на следующий рубеж, но уже в основательно 
ослабленном составе. 

За мужество и стойкость, проявленные при отражении контратак 
противника в районе Старочеркасской, при освобождении этой 
станицы и окрестных хуторов командование дивизии и полков 
наградило орденами и медалями большую группу воинов. 

Измотав и обескровив контратаковавшие части противника, 
соединения армии и фронта возобновили наступление. 13 февраля 
части 387-й дивизии и ее соседа вступили в Новочеркасск, а 15 
февраля вышли к р. Миус, очистили от оккупантов хутора Демидов, 
Шапошников, с. Матвеевку и завязали бои за первые высоты на 
западном берегу реки. За полтора месяца упорных и кровопролитных 
боев, дивизия прошла более 200 км, освободила города Тормосин, 
Новочеркасск и около 80 других населенных пунктов Ростовской 
области. 120 солдат, сержантов и офицеров соединения были 
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отмечены орденами и 437 – медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

Итак, в борьбе против попыток врага деблокировать свою 
окруженную у Сталинграда группировку активное участие приняли 
сформированные в Акмолинске 387-я стрелковая дивизия. Все 
возлагавшиеся на них задачи они выполняли и показали высокую 
боеготовность, воинское мастерство, доблесть личного состава при 
отражении контратак и контрударов противника, прорыве его 
обороны и при преследовании отступающих частей вермахта на всем 
пути от Сталинграда и Астрахани до Ростова [5, с. 213-245]. 

При планировании боевых действий заключительной кампании 
войны наше командование считало, что территория между низовьями 
Вислы и Одера будет освобождена в ходе Висло-Одерской операции. 
Но во время наступления, в конце января — начале февраля между 
войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов образовался почти 150-
километровый разрыв: 1-й Белорусский основными силами вел бои за 
одерские плацдармы, а 2-й Белорусский дрался на Нижней Висле и 
северо-западнее Быгдощи. 26 января гитлеровское командование 
образовало группу армий «Висла», 30 дивизий и бригад которой 
сосредоточились на территории Восточной Померании. Их задача 
состояла не только в том, чтобы воссоздать фронт обороны, но и 
нанести контрудар по правому флангу 1-го Белорусского фронта и 
отбросить его от Одера. 

Наступление 2-го Белорусского фронта началось 24 февраля, а 
через день в бой была введена и акмолинская 310-я стрелковая 
дивизия, входившая в 134-й стрелковый корпус 19-й армии. Враг 
отступал. Чтобы ускорить продвижение своих частей, командир 
дивизии полковник Рогов Николай Васильевич приказал посадить две 
роты 1080-го стрелкового полка на самоходки с тем, чтобы опередить 
противника в выходе к г. Хаммерштейн (Чарне). Десант отлично 
справился с задачей, и к 16 часам город во взаимодействии с 
соседями был взят. Выдвинув на самоходках и автомашинах 
передовые отряды, полки походными колоннами двигались на 
северо-запад. Кое-где гитлеровцы силами от роты до батальона 
пехоты при поддержке танков и штурмовых орудий предпринимали 
контратаки, но, как правило, их отражали передовые отряды, и 
наступление продолжалось без пауз. 

 27 февраля 1084-й стрелковый полк при поддержке 1082-го 
овладел г. Бублиц (Боболиц), а 4 марта 1082-й при содействии 1084-
го ворвался в Кезлин. К 5 час. утра 5 марта он был очищен от 
остатков противника 3-м гвардейским танковым корпусом, 313-й и 
310-й стрелковыми дивизиями. 
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В боях на территории Померании в 310-й и других дивизиях к 
разведке пришлось привлечь не только штатные подразделения, но и 
выделить дополнительно по стрелковой роте в каждом полку и 
отделению почти во всех стрелковых ротах. 

Крупным успехом разведчиков 310-й дивизии явился их выход к 
берегу моря. В 16 час. 30 мин. 4 марта, когда основные силы 
соединения еще вели бой за Кезлин, 46 разведчиков во главе с 
лейтенантом Михаилом Филипповым просочились через боевые 
порядки противника. Первыми в 19-й армии они вышли к берегу и 
водрузили над рыбацкой будкой красный флаг. 

Фашисты утром обнаружили группу, четыре раза пытались 
уничтожить или отбросить ее от моря, но ничего не добились. Двое 
суток до подхода стрелковых подразделений разведчики удерживали 
мыс между Лазе и Деепом (Мжежино). Израсходовали все гранаты и 
почти все патроны, уничтожили несколько десятков фашистов, а 17 
солдат захватили в плен. 

С выходом к Балтике закончился второй этап операции, 
увенчавшийся рассечением вражеских сил в Померании. Начинался 
третий этап, в течение которого (с 6 по 13 марта) 2-й Белорусский 
фронт повернул свои левофланговые армии на восток и северо-восток 
и вышел к укреплениям Гдыньско-Данцигского (Гданьского) 
оборонительного района. 310-я стрелковая дивизия на этом этапе 
находилась во втором эшелоне и маршевыми колоннами двигалась на 
восток и к началу заключительного, четвертого этапа (с 14 по 31 
марта) изготовилась к наступлению на Гдыню. 

Исходное положение для наступления 310-я Новгородская 
заняла 15 марта на направлении главного удара корпуса и армии. От 
рубежа Витцлин (Вичлино), Айхен-берг (Дембогуже), где 
разместились ее полки, до юго-западных окраин Гдыни было 15-20 
км, но преодолеть их удалось только через тринадцать дней 
упорнейших боев. 

 Первый мощный узел сопротивления противника, построенный 
в д. Витцлин и на пяти высотах перед нею, удалось взять только 19 
марта, на четвертый день боя, отразив восемь контратак.  

На следующий день 3-й батальон 1084-го полка (командир 
батальона капитан Самсонов) взятием Гросс-Катц (Вельки-Катцк) 
перерезал железную дорогу Гдыня — Берент (Косьцежин) и подошел 
к Виттомину (Витомино, в 3-4 км от Гдыни). Путь в городок закрывал 
узел сопротивления, построенный гитлеровцами в лесу у городских 
окраин. Бой за него продолжался двое суток, в течение которых   враг  
двенадцать раз бросался в яростные контратаки. 
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310-й дивизии раньше не приходилось вести бои в городе, но 
она широко воспользовалась опытом других соединений. Штурм 
Гдыни на ее участке развивался успешно. Не дав врагу передышки 
после захвата окраин, батальоны продолжали теснить его, не 
прекращая бои и ночью. 1084-й полк в 7 час. 15 мин. 28 марта 
прорвался к Спасательной станции и пристаням Президентской и 
Вильсона. Через час сюда же пробились батальоны 1080-го полка, а 
спустя 45 мин. и 1082-го. К 14 час. все кварталы в полосе дивизии 
были очищены от гитлеровцев. 

В районе Гдыни дивизия захватила 60 паровозов, 6 пароходов, 
2081 автомашину, 73 разных склада и множество оружия, боевой 
техники и военного имущества. За месяц боевых действий в 
Померании она уничтожила 4400 вражеских солдат и офицеров, 
около 4 тыс. взяла в плен. За это время прошла почти 900 км, 92 - с 
тяжелыми боями, заняв 8 городов и 200 других населенных пунктов. 

К концу марта бои за освобождение северных районов Польши 
и древнего славянского Поморья закончились полным разгромом 
немецко-фашистской группы армий «Центр» и основных сил группы 
армий «Висла». Советская Армия тем самым сорвала надежды врага 
сковать здесь крупные силы наших войск и использовать этот 
важный в стратегическом отношении район для удара по флангу и 
тылу войск 1-го Белорусского фронта, вышедших на дальние 
подступы к столице гитлеровского рейха [7, с. 75-85]. 

Таким образом, 310-я стрелковая дивизия, сформированная 
первой, за смелость и героизм была награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени. 310-я участвовали в Восточно-Померанской 
операции, освобождала Польшу, форсировала Одер. 

387-я стрелковая дивизия, которой пришлось участвовать в 
контрнаступлении советских войск под Москвой, освобождала 
Тульскую область. В тяжелых августовских боях 1942 года, были 
окружены основные силы 387-й дивизии, из 8 тысяч бойцов осталась 
только 10-я часть. Пополнив свои ряды, дивизия была переброшена 
на Сталинградский фронт, с боями прошла до Северного Донца, 
освобождала Новочеркасск и многие другие населенные пункты 
Дона, участвовала в боях за освобождение Крыма. 

29-я стрелковая дивизия за стойкость в обороне Сталинграда, 
смелые и умелые действия при окружении и уничтожении немецко-
фашистских войск у Волги соединение получило гвардейское звание 
и стало именоваться 72-й гвардейской дивизией. Яркой вехой в 
истории дивизии осталось участие на легендарной Курской дуге. 72-я 
гвардейская дивизия принимала участие в освобождении зарубежных 
стран Европы. Победу 1945года встретила в Праге. 
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Судьба 106-я национальной кавалерийской дивизии, 
сформированной в Акмолинске, была трагична. Используя 
громадный перевес в силах, враг сломил героическое сопротивление 
наших войск. В результате боевых маневров противника соединения 
дивизии оказались в окружении. Из огненного кольца не смогли 
вырваться около 22 тысяч бойцов и командиров. Уцелевшие части 
героически сражались в окружении.  

Великая Отечественная война велика по небывалому взлету 
патриотизма. Ценой великих жертв и героизма народы СССР 
одержали всемирно-историческую победу, среди которых были и 
наши прославленные земляки.  

Кокшетауцы сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной, участвовали во всех ее битвах и сражениях, служили 
на разных должностях и видах вооруженных сил, родах войск и 
флота. Десятки тысяч наших земляков были награждены боевыми 
орденами и медалями. Высшего воинского отличия звания Героя 
Советского Союза были удостоены 52 человека, среди них дважды 
Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, Герои Советского 
Союза Малик Габдуллин, Сагадат Нурмагамбетов, Федор Глинин, 
Андрей Остапенко и другие. 

27 июня 1943 года на митинге в г. Кокчетаве Герой Советского 
Союза Малик Габдуллин сказал: "Кокчетавцы воюют, как львы. 
Пример - подвиг 28 героев-панфиловцев. Патриотизм кокчетавцев не 
знает границ". 
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МƏЛІК ҒАБДУЛЛИН ЖƏНЕ «ЕДІГЕ» ЖЫРЫ 

 
 Кеңестер Одағының батыры, академик Мəлік Ғабдуллиннің 
шығармашылық қырларын санамалағанда, оның ірі фольклоршы 
ғалым, публицист, жазушы, əдебиет сыншысы, қоғам қайраткері т.б. 
қырлары жалғаса беретіндігін көреміз. 
 Өз дəуірінің биік зияткерлік ақыл – ойы мен болмысының 
нарқасқасы еді. Ғылым мен əдебиет саласы бола ма, немесе қоғамдық 
өмір саласы бола ма, қандай саланы алмасақ та, өзінің алғырлығы мен 
ізденгіштігімен, іждаһатымен кез-келген істе бетінен қалқымай 
тереңге баратын  Мəлік Ғабдуллин болмысына таңқалмасқа шарамыз 
жоқ. Кез-келген таланттың маңдайына бұйыра бермейтін осындай 
сирек болмыс оны əрбір істің шебері болуға ұмтылдыратын. 
 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 алғырлықты да 
аямай берген сияқты.  
 Ғалым М. Ғабдуллиннің қаламынан «Қобыланды батыр», «Қазақ 
халқының батырлық жырлары», «Қазақ халқының ауыз əдебиеті», 
«Қазақ əдебиетінің тарихы» (фольклор бөлімі) сияқты еңбектер туды. 
 Мəліктің қазақ фольклоры саласындағы ең соңғы еңбегі «Қазақ 
халқының батырлық жыры» (1972 – Т. Сыздықовпен бірігіп жазған) 
Қазақ КСР Ғылым Академиясының қоғамдық ғылымдар саласындағы 
Шоқан Уəлиханов  атындағы сыйлығына ие болды.  

«Жеке  зерттеулері ішінен  М. Ғабдуллиннің «Қобыланды 
батыр» жыры туралы еңбегін бөліп атау орынды. Мұнда ғалым 
эпостың генезисі, попстадиялығы, вариант-нұсқалары, тарихи 
шындықты елестету ережесі, қаһармандар қатары,  көркемдік  
ерекшеліктері жайында өзінше пайымдап түсіндіреді». (Батырлардың 
тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі. Естеліктер. Астана, 2002 жыл) 
 Сонау соғысқа дейінгі аспирантурада оқыған жастық 
жылдарының өзінде-ақ, ол қауымды зерттеуші, болашақ білікті 
ғалым екендігін сол кездердегі ғылыми конференцияларда жасаған 
баяндамалары мен баспасөз беттерінде шыққан материалдарымен 
танытқандығын байқаймыз.  

1937 мен 1938 жылдар аралығында КСРО Ғылым 
Академиясының Қазақстандық бөлімшесінде ғылыми қызметкер 
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болып жүрген кезде Омбы, Санкт-Петербург қалаларындағы 
сақталған қазақ руханиятына қатысты көне мұрағат, жəдігерліктерді 
ақтарыстырып, ізденушілік  сарапқа түседі. Қазақтың біртуар жарық 
жұлдыздары Абай Құнанбаев, Шоқан Уəлихановқа қатысты тың 
деректерге кезігеді. Алғашқы қазақ баспасөздерінің бірі «Дала 
уалаятында» жарияланған əдеби мұраларды саралап зерделейді.  
 1938 жылдың 7-11 маусым күндерінде КСРО Ғылым 
Академиясының Этнография институтының ұйымдастыруымен сол 
кездегі Ленинград қаласында өткен конференцияда Мəлік «Қазақ 
халқының ауыз əдебиеті» деген тақырыпта ғылыми хабарлама 
жасайды [1]. Жас ғалымға орыстың ірі ғалымы, академик               
Ю. М. Соколов: «Ғабдуллин Мəлік халық əдебиетін өте жақсы көреді. 
Қолынан іс келетін жастың бірі» - деп, баға береді [2]. 
 Жас ғалым халық əдебиеті мұраларын ел аузынан жинауға үлкен 
мəн береді. Осыған байланысты сол кезде шығатын «Төте жазу» 
деген газетте Мəліктің «Халық əдебиетін жинайық» деген мақаласы 
жарияланады. Халық мұраларының толық нұсқасын жинауға ден 
қояды. Оның «Қобыланды батыр» мақаласы 1939 жылы «əдебиет 
жəне искусство» журналының екінші санында жарық көрсе, 1940  
жылы «Қазақ əдебиеті» газетінің алтыншы санында  «Халық 
фольклоры жайында» деген зерттеуін жариялайды. Мəлік Ғабдуллин 
аспирантураның соңғы жылдарында (1940-1941 жж) «Едіге батыр» 
мен «Қобыланды батыр» жырларының тарихи тек-төркіндері деген 
тақырып бойынша еңбек етеді. Осы орайда əлемдік фольклордың 
үздік үлгілерімен кеңірек танысып, Ф. И. Буслаев, А. Н. Миллер,          
А.        Н. Веселовский т.б. зерттеушілердің фольклор теориясына қатысты 
еңбектерін оқып, танысады [3]. 
 М. Ғабдуллин Қазақстанда ғана емес, одақ көлеміндегі ірі 
эпостанушы ғалымдардың бірі еді. Ғалымның эпостанушылық қыры 
– тағдыры талай рет сын тезіне түскен, басы дау-дамайлы, атышулы 
«Едіге» эпосын танып-білуінде көрінді. Енді М. Ғабдуллинге дейінгі 
«Едіге»  жырының нұсқалары, зерттелуіне тоқтала кетсек. 

Тарихи Едіге – көзі тірісінде-ақ аңызға айналған адам. Бүгінгі 
ұрпаққа жеткен жыр-дастандар жəне түрлі аңыздар мен əңгімелер 
кемеңгер көсемнің өзі өмір сүрген кезінде қалыптаса бастаған. Едіге 
туралы ертегі əңгімелер, қисса жырлар түркі халықтарының арасында  
кең тарап кеткен. Ғылымға қағаз бетіне түскен отыздан астам 
нұсқасы белгілі. Қазақ арасындағыларына мысал етіп Шыңғыс сұлтан 
Уəлиханов  қазақтың белгілі жыршы ақындарынан жаздыртып алған 
жырды, Əубəкір Диваев  бастырған («Этнографические материалы» 
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вып. V  1986 ж. кейін, 1925 жылы жеке кітап болып шыққан). «Мырза 
Едіге» жырын, Г.           Н. Потанин  бастырған («Живая старшина» вып. III, 
IV 1897 ж.) аңыз əңгімелерді, «Едіге» жырын келтіруге болады.  

Осы асыл мұраның баға жетпес үлгісі ретінде ұлы Шоқан 
есімімен байланысты  «Едіге» жырын ерекше атап өту керек. 
Қазақтың бұл жыры түркі халықтары арасындағы Едіге туралы  бар 
жырлардың ішінен көркемдік жағынан болсын ең құндысы деп 
танылған. Ғылымда бұл жыр Шоқанның классикалық нұсқасы 
аталған «классический текст Валиханова»). Бұл жырды Шоқан алғаш 
1841 жылы естіген екен. Халықтың жыр-аңыздарын жаздыртып 
жүретін Шоқанның əкесі Шыңғыс сұлтанда бұл жырдың үш 
көшірмесі болған (екеуі Жаманқұл ақыннан, біреуі Арыстанбай 
ақыннан жазылып алынған). Бұлар Шоқанның сүзгісінен өтіп, Шоқан 
есімімен байланысты жыр ретінде ғылымда танылады. Алғаш рет 
Шоқан қайтыс болған соң 1905 жылы Санкт-Петербургта               
П. М. Мелиоранскийдің бастыруымен жеке кітап боп шығады.  
 «... «Едігені» тұғыш рет тарихи-филологиялық тұрғыдан қарастырып 
зерттеген, аударып əлемдік ғылым алдына шығарған Шоқан болды. 
Шоқаннан кейінгі уақытта жырды П. М. Мелиоранский, В. М. 
Жирмунский зерттесе, М.    Əуезов, Қ.       Сатбаев, С.      Сейфуллин, А.    Орлов, 
А. Самайлович əр кезде əртүрлі пікірлерін айтқан.  

Əлемдік фольклористикада «Едіге» жыры дүниежүзі 
фольклорындағы эпикалық жырлардың ең озық үлгілерінің бірі деп 
есептеледі. Бұл - өткен ғасырда-ақ қалыптасқан, сол кезде-ақ ғылыми 
қауым мойындаған жəне ешкім де теріске шығара алмайтын пікір» [4]. 
 Ноғайлы жырларының ішінде Шоқанның ерекше мəн бере 
қараған жыры – «Едіге» жыры. «Едіге» жырының Алтын Орда 
тарихына қатысты нақты тарихи уақиғалардан өріс алғандығын 
байқаймыз. Оның тарихи негізі – Алтын Орда ханы Тоқтамыс пен 
Ноғайлы биі Едігенің араздасып, жауласу тарихы. 

«Алтын Орда  билеушісі   мен   Едіге бидің араздасқан уақыты  –  
Тоқтамыстың 1393 жылы Ягайлоға Ден бойынан хатқа түсіртіп 
жіберген пəрмен-жарлығында 1391 жылы деп көрсетілген [5]. Ақсақ 
Темір мен Тоқтамыс қолдарының шайқасқан мезгілін əртүрлі жазба 
деректер мен тарихи еңбектерге сүйеніп, осы тарихи оқиғаны сөз 
еткен қазақ ғалымдары Ш. Уəлиханов, Р.  Бердібаев 1391, 1395 жж 
Теріскей Кавказдағы Терек, Кубан өзендерінің бойында болған  
қандай шайқастармен байланыстырады.  
 «Едіге» жырының тарихи негіздеріне байланысты               
В.   М. Жирмунский: «В основе эпических сказании об Идиге лежат 



33 

исторические события, относящиеся к концу XIV – началу XV в., 
периоду усиливающегося политического распада Золотой Орды и 
утверждения на Востоке мировой державы Тимура (Тамерлана) с 
центром в Средней Азии» - деген пікір айтады [6].  
 Жырдың тарихи негізі жөнінде академик Р.Бердібай: «Едіге 
батыр» жыры тарихи аңыз негізінде құралғандықтан, оны сол 
дəуірдегі нақтылы тарихи, саяси, əлеуметтік жағдайларды 
баяндайтын еңбектерімен салыстыра қарау шындық пен аңыздың 
парқын айқындай түспек. Ал эпостың бас қаһарманы – Едігенің 
тарихи арнаға шығу себептерін Алтын Ордада, Ноғай Ордасы 
мемлекетінің тағдырынан алшақ алып қарау мүмкін емес. Сондықтан 
Алтын  Орда тарихы осы кезге дейін жан – жақты жазылмағаны 
белгілі» - деп жазады.  
 «Едіге» жырының тарихи негіздерін ғылымда алғаш талдап, 
саралап пікір айтқан да қазақ ғалымы Шоқан Уəлиханов еді. «Едіге» 
жыры  XIV ғасыр соңындағы оқиғаларға қатысып, бірақ XV ғасыр 
басында құрастырылған. Бұл жыр-дастандағы ескі сөздер мен сөз 
тіркестері құбылысынан байқалады. Ондай сөздер мен сөз тіркестері 
қазіргі тілде жоқ» - дей келіп, жырдағы тарихи оқиғалардың XIV 
ғасырда өтіп, дастанның XV ғасырда пайда болғанын ғылыми түрде 
дəлелдеп көрсетеді. Жырдың бас қаһарманы  Едігенің тарихи Едіге 
екендігін де алғаш дəлелдеп айтқан ғалым да Шоқан Уəлиханов еді. 
«Самый замечательный исторический джир киргизский – это 
«Идиге», тот самый Идиге, Эдеку, Идигей, о котором говорится в 
ярлыке Тохтамыша, тот самый бек, манап и темник, которой разбил 
Витовта при Ворскле и  управлял ордой безотчетно при четырех 
ханах» - дей келіп, «Существование Идиге, несомненно, как 
существование Тохтамыш-хана и Тамерлана. Оно подтверждается не 
только народными преданиями, но и письменными фактами. Ибн-
Арабшах говорит об Игиде, что он был одним из дъяволов 
Тамерлана. В хрестоматии Хамфина (изданной в Казани) находится 
радословная  Идиге, составленная по преданиям казанских татар» - 
деп, жырау тарихи негіздерінің астарлы беттерін ашады [7]. 
 Қазақ əдебиеті зерттеушілерінің кезінде «Едіге батыр» жырына 
көңіл бөлмегені, ол туралы азды-көпті сөз қозғамағаны кемде-кем. 
Көрнекті ғалым Б.Кенжебаевтың жыр туралы арнаулы мақаласында 
да осы тұста еске түсіру орынды. Ол жырдың бес түрлі нұсқасын 
салыстыра қарап, олардың өзара кейбір айырмашылықтарын да, 
ортақ желілерінде анықтайды, əуел баста Тоқтамыс пен Едіге жəне 
оның балалары арасындағы соғыстар жеке-жеке дастан ретінде 
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айтылып, кейін келе ұмытылған болуы мүмкін деген болжам айтады 
[8]. 
 Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау жылдарында орталық 
идеология кеңес ұлттарының əрқайсысының ертеде өткен қаһармен 
тұлғаларының тарихи, ерлік істерін отаншылдық, ерлік рухын ояту 
үшін, тарихи жадын қайта жанғыртып, дəріптеу үшін пəрменді 
насихат жүргізді. Қазақ жауынгерлерінің арасында да ескі тарихи 
жырларды оқыту кеңінен қолға алынды. Солардың ішінде Нысанбай 
ақынның «Кенесары – Наурызбай» жыры мен «Қырымның қырық 
батыры» циклінен «Едіге», «Орақ – Мамай», «Қарасай – Қази» 
жылдары насихатталды. Жаудың беті қайтып, кеңес əскерлері жеңе 
бастағанда, идеология өз бағытынан тез қайтып, «ұлтшылдыққа» 
қарсы кезекті саяси науқанын бастап жіберді. 
 Темір идеология мен партиялық өктемдік өзінің бұрынғы күшін 
тез тапты. Оның алғашқы көрінісі 1944 жылғы ВКП(б) Орталық 
Комитетінің «Татар партия ұйымында саяси-көпшілік жəне 
идеологялық жұмыстың жай-күйі жəне оны жақсарту шаралы 
туралы» атты қаулысы болды (КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференции и пленумов. ЦК 1971, т.6.).  
 «Соғыс уақытында, əсіресе «Едіге» көп дəріптелді, ол түркі 
халықтары үшін бəріне ортақ ер тұлға, Алтын Орданың көсемі, 
немістің Тевтон орденін, Литва-Польшаның Витовын талқандаған 
қолбасшы-саясаткер. Мұны өршітіп қойған Сталиннің «Соғыс тек 
орыс солдатының арқасында біздің пайдамызға шешілді» деген 
сияқты жалынды сөздері болды. Басқа ұлттар тағы да жасып қалды, 
əсіресе соғыста асқан ерлік үлгісін көрсетен Еділ татарлары мен 
қазақтарға ауыр тиді... 
 ...1944 жылы Едігені тым дəріптеп жіберді, ал Едіге болса 
Алтын Орданы басқарған кезде Руське көрсетпегені жоқ деген 
желеумен «Татар ұлтшылдығы жөнінде ЦК ВКП(б) – нің атақты 
қаулысы шықты» [9]. 
 Татар ұлтшылдығы қарсы саяси науқан барысында               
Ə. Марғұланның «Эдиге  в истории и преданиях» (1944) атты еңбегі 
шовинистік пікірдегі Е.  Степанов тарапынан «ұлтшылдық» тұрғыда 
əшкереленіп, Ə. Марғұланның қателігін көрсету арқылы қазақ 
фольклористикасының, соның ішінде қазақ эпосын зерттеудің де 
ұлтшылдық шырмауда екенін дəлелдеді. Бұдан соң 1943 жылы 28 
маусымда Е. Бекмаханов «Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың 
ұлт-азаттық көтерілісі» (1837-1847) деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғады. Мұны тарихшы А. И. Яковлев «Бұл орысқа 
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қарсы жазылған кітап» - деп бағалап, Е. Бекмаханов құрамына кірген 
«Қазақ ССР тарихи» авторлары Сталиндік сыйлықтан алынып 
тасталды. Кейіннен бұл мəселе одақ көлемінде қабылданған қаулы-
қарарлар арқылы жалғасын тауып, Мəлік Ғабдуллин соғыстан соң 
елге оралып (1946-1951 жж.), Қазақ КССР Ғылым Академиясы Тіл 
жəне əдебиет институтына басшылық қызметке келген тұста өрши 
түсті. Қазақтан К(б)П Орталық Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым 
Академиясы Тіл жəне əдебиет институтының жұмысындағы өрескел 
саяси қателіктер туралы» (1947, 21.01)  

«ВКП(б) Орталық Комитетінің «Драма театрларының 
репертуары туралы жəне оны жақсарту жөніндегі шаралар туралы» 
қаулысын орындау барысы туралы» (1947, 29.04) атты қаулылары 
арқылы үдей түсті. Мұндай өктем қаулылыр республикада 
ұлтшылдыққа қарсы күрестің өршуіне, «тұрпайы социологизмнің» 
солақай сынының қайта өріс ашуына негіз болды. Сол арқылы  XVIII-
XIX жəне XX ғасыр басындағы қазақ əдебиеті тарихының көрнекті 
өкілдерінің мұрасына, эпостық жырларға «феодалдық – реакциялық»,  
«буржуазиялық – ұлтшылдық»  жəне «діншіл шығармалар» деген 
қара күйе жағып, ұлттық сана- сезімді түпкілікті тұмшалауға бет алды 
[10].  
  «1939 жыл мен 1957 жылдың арасында бірде – бір жыр жаңадан 
басылып шықпаған екен. 40-жылдар аяқ кезінде, 1950 жылдардың 
алғашқы жартысында əбеди мұраға нигилистік көзқарас үстем 
болды. Осы дəуірде эпостың спецификасын түсінбейтін, əдеби сауаты 
төмен, моральдық жағынан азғын адамдардың дауыстары басым 
шығып, адал əдебиетшілер қуғынға ұшырады. «Қамбар батырдан» 
басқа жырлардың бəрі де халықтық емес деп табылды» [11]. 

Осындай адал əдебиетшілердің азғана шоғырының ішінде ғалым 
М. Ғабдуллин де бар еді. Қанша идеологиялық тосқауылдар болса да 
ол алған бетінен қайтпай, қаһармандық жырларын зерттеудегі 
ізденістерін талассыз жалғастыра берді.   

1954 жылы «Қазақ халқының ауыз əдебиеті» оқу құралын 
жазып, «Батырлар жырының» І томын (1963) ІІІ томын (1964), «Қазақ 
фольклорының» І томын (1968) құрастырып, алғы сөзін жазуға, 
жариялауға қатысты. Бұдан соң басынан дау-дамайы арылмаған, 
қырқыншы – елуінші жылдардың «қырғи» сыншылары талай мəрте 
шүйлігіп, мүлде айналымнан шығарып тастаған «Едіге» жыры туралы 
«О казахском эпосе «Едиге» (1969) атты зерттеуінде аспирант 
күндерінде ойға алған мəселелерді жырдың шығу тегі, нұсқалары, 
жыр нұсқаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтары, тарихи 
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тұлғаларға қатысты ой-пікірлерін, ғылыми тұжырымдарын жарыққа 
шығарды. Бұл еңбек те уақыт өте келе, «Едіге» жырын түбегейлі 
зерттеулерге жол ашты. Саңлақ таланттың эпостағы бұл қадамы – сол 
кездегі уақын тынысынан алып қарағанда үлкен ғылыми ерлік еді.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ,  

КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не 
только вдуховной жизни общества, но и во всех важнейших сферах 
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его деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике и т.д. 
Являясь основой, объединяющей разные слои общества, патриотизм 
народа всегда играл особую роль в решении проблем личности, 
общества и государства. 

«Патриот» по В. Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе 
его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [1, с. 21]. 

Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание 
человека с эмоциями на проявления воздействий внешней среды в 
месте рождения данного индивида, его воспитания, первых 
впечатлений, становления его как личности. 

Патриотизм, по мнению автора, - это высокое чувство любви к 
Отчизне, присущее большинству людей, живущих на своей родной 
земле, глубокое осознание ими своего гражданского, 
профессионального и воинского долга, ответственности за все 
происходящее в стране, за ее будущее.  

Патриотизм, как свидетельствует историко-педагогический 
анализ этого явления, - это совокупность идей, убеждений, чувств и 
действий, направленных на постоянное развитие, процветание своей 
Родины, обеспечение духовно-нравственной, экономической, 
военной, экологической и иной безопасности личности, общества, 
государства, на целенаправленную активную деятельность по 
разумному удовлетворению духовных и материальных потребностей 
каждого гражданина, живущего и действующего в своем Отечестве.  

Патриотизм по мнению И.А. Алехина «это движение, зовущее 
вперед, фактор духовного плана, способствующий сохранению всего 
положительного, что накопили человечество, конкретный народ, 
общество и государство, в котором живет и действует реальная 
личность, это форма ее существования» [2, с. 89]. 

Новый казахстанский патриотизм представляет собой 
идеологию и стратегию мировоззренческой, культурной и духовной 
консолидации многонационального общества на основе 
казахстанской модели развития в Стратегии «Казахстан-2050». 

Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев воспитание 
нового казахстанского патриотизма определил в Стратегии 
«Казахстан-2050», как важнейшую задачу общества и государства: 
«Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский 
патриотизм. Это, прежде всего, гордость за страну и ее достижения».  

Патриотизм имеет ярко выраженную эмоциональную окраску и 
в своей крайней форме предполагает готовность граждан отдать 
жизнь за свою родину. Реальная, а не декларативная готовность 
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гражданина отдать жизнь за свою родину и народ считается высшим 
уровнем национальной идентичности.  

Вместе с тем, по мнению Главы государства, это содержание 
патриотизма в новых условиях должно быть расширено и дополнено. 
Обращая внимание на это положение, Н. А. Назарбаев указывает: 
«Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство гарантирует 
каждому гражданину качество жизни, безопасность, равные 
возможности и перспективы. Только такой подход дает нам 
прагматичный и реалистический взгляд на вопрос патриотизма и его 
воспитания» [3].  

Специфику патриотическому воспитанию в Казахстане 
придает и такая его особенность, как полиэтничность.  

Национальная идея «Мəңгілік Ел» и патриотический акт, в 
основу которого положена идея создания единой нации, сплоченной 
общими интересами, созвучна чаяниям людей всех возрастов и 
национальностей. Межэтническое согласие в нашем общем доме - 
наша главная цель. Взаимопонимание, диалог культур и религий 
справедливо признаны всем мировым эталоном. За годы суверенного 
развития нашего государства созданы главные ценности, которые 
объединяют всех казахстанцев, и составляют фундамент будущего 
нашей страны. Поэтому сохранение внутриполитической 
стабильности и единства общества возможно только при условии 
формирования такого феномена как казахстанский патриотизм. 

На важность воспитания нового поколения, формирования у 
него высоких гражданских и нравственных качеств в своих 
выступлениях постоянно акцентирует внимание Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, отмечая, что «на сегодняшней день в сфере 
общественного сознания Казахстана чувствуется некоторый 
мировоззренческий вакуум, недостаток качественной идеологической 
работы, направленной на воспитание чувств и идей патриотизма, 
формирование положительных социально значимых ценностей. … 
Мы можем упустить молодое поколение, которое повергается 
воздействию различных культур» [3]. 

В апреле 2017 года Лидер нации выступил с программной 
статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 
где выделил основные направления модернизации сознания общества 
и каждого казахстанца: конкурентоспособность; прагматизм; 
сохранение национальной идентичности; культ знания; 
эволюционное развитие страны и открытость сознания [4]. 
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Следует отметить, что программа «Рухани Жангыру» 
адресована всему народу Казахстана, но все же, главные посылы 
направлены именно на молодежь. Сегодня самые прогрессивные 
государства мира делают ставку на молодое поколение граждан. Ведь 
все расходы на нее - это инвестиции в будущее, которые дадут 
многократный эффект. Молодежный вопрос всегда был возведен в 
ряд важнейших направлений государственной политики, и 2019 год, 
объявленный как Год молодежи, тому подтверждение. 

Главным результатом нового казахстанского патриотизма 
должно стать и знание национальных традиций и истории страны, 
формирование чувства хозяина на своей земле у каждого 
гражданина Казахстана. 

После выхода статьи Лидера нации «7 граней Великой степи» 
ключевой проект программы «Рухани жангыру» - «Туган жер» 
становится еще наиболее актуальным. В данной ситуации возникает 
все больше потребности у молодежи знакомиться с историей своей 
страны, ее основными достопримечательностями, особенностями 
культуры и экономическим развитием [5]. 

В этих условиях на высшие военные учебные заведения 
возлагается особая ответственность не только за 
профессиональную подготовку будущих специалистов, но и за 
воспитание будущих офицеров, формирование у них высоких 
морально-нравственных и гражданских качеств.  

Профессия офицера-это героическая высоконравственная 
профессия.  В ее основе любовь и преданность Родине, готовность 
жертвовать собой и умение, если потребуется и достойно отдать свою 
жизнь за Отчизну. 

Профессия офицера - это и педагогическая профессия.  
Ежегодно для воинской службы в подразделения Национальной 
гвардии приходят 18-летние мальчишки. Из них надосформировать 
воинов-патриотов и сознательных граждан Казахстана. Эту задачу и 
исполняет офицер. Он - педагог, он и воспитатель. Редко найдется 
солдат, который не был бы благодарен своему командиру за 
военнуюнауку.   

Среди многочисленных условий и факторов, влияющих на 
развитие ивоспитание курсантов – будущих офицеров, по праву 
ведущим является семья. 

Какую бы сторону развития курсантов мы ни взяли, всегда 
окажется, что именно семья играет решающую роль на том или ином 
этапе формирования такой непреходящей ценности, как патриотизм. 
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Именно с воспитания личности в семье начинается формирование 
иразвитие патриотизма. Взаимодействие с родителями в данном 
контексте будет способствовать бережному отношению к традициям,  
сохранению вертикальных семейных связей.  

Педагогическая сущность процесса формирования нравственно- 
патриотических ценностей в образовательных учреждениях - это 
целенаправленный и организованный педагогический процесс по 
овладению курсантами системой профессиональных знаний и 
качеств, необходимых для успешного решения служебных 
профессиональных задач [6, c. 215]. 

Содержательный компонент педагогической системы 
становления патриотической личности составляют 
профессиональные знания, умения, навыки и компетенции курсантов, 
а также патриотические свойства личности, определяющие 
направленность учебно-воспитательного процесса в целом, 
формирования опыта военно-патриотической деятельности. Поэтому 
учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении 
долженбыть всегда пронизан духом идейности. Формирование 
мировоззрения, нравственности, патриотизма и на этой основе 
повышение общекультурного уровня - это апробированный 
практикой и верный путь воспитания высших чувств личности [7, 
c.175]. 

В целях формирования и последующего развития у курсантов 
качеств, и отношений гражданина и патриота, военного 
профессионала и высоконравственной личности с современным 
военным мышлением и сознанием в нашем военно-учебном 
заведении разработана «Концепция дальнейшего развития системы 
воспитания курсантов Военного института Национальной гвардии 
Республики Казахстан», которая представляет собой систему 
современных взглядов, идей, целевых установок и приоритетных 
направлений в деятельности должностных лиц вуза по воспитанию 
курсантов (будущих офицеров). Именно во время воспитания и 
обучения в высшем учебном заведении происходит процесс активной 
социологизации психики курсантов, превращение их в нравственном 
и профессиональном отношениив истинных патриотов своей Родины. 
В стенах военно-учебного заведения идет активный процесс 
формирования мировоззренческих знаний и убеждений, патриотизма, 
формируются устойчивые жизненные цели, взгляды на общество, на 
будущую профессиональную деятельность, на отношение к учебе, 
товарищам и преподавателям. 
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При проведении мероприятий патриотического воспитания 
курсантов очень важно учитывать и такой психологический 
механизм, как создание правильного сочетания «понимаемых 
мотивов». 

Мотив защиты Родины зачастуюне приобретает действенного 
смысла, не рефлексируется в сознании,патриотическая функция 
воспринимается как нечто удаленное, выполнимое кем-то и мотивов, 
«реально действующих», поэтомудля того чтобы придать 
высокоезначение успешному результату деятельности и обеспечить 
переход кболее высокому типу реальных мотивов, управляющих 
жизнью курсантов, это становится возможным лишь только при 
включении их в различные виды деятельности. И именно через 
патриотическую деятельность, приобретая опыт и убеждения,человек 
полнее воспринимает и смысл собственного существования, 
меняетсяего восприятие таких понятий, как «Родина», «долг». 

Наиболее адекватными мотивами для развития личности 
курсантов в современных условиях являются: стремление 
подготовить себя к выполнению служебных задач; достижение 
высокого уровня профессиональной подготовки; осознание личной 
ответственности за обеспечение национальной безопасности Родины; 
патриотизм и интернационализм; коллективизм; чувства чести, 
достоинства, совести и др. Все эти мотивы связаны между собой, 
взаимно влияют друг на друга и определяют внутренние механизмы 
поведения курсанта.  

Побуждение к деятельности, образует адекватная ей 
мотивация. Патриотическаядеятельность, как всякое нравственное 
проявление личности, может бытьисполнена не при любом мотиве, 
а при адекватном нравственном мотиве. 

Защищать Родину, также, как и творить добро, о чем как раз и 
свидетельствует опыт служебно-боевой деятельности Национальной 
гвардии Республики Казахстан, - нельзя из корыстных целей, 
карьеристскихи других побуждений. За годы независимости свыше 
170 военнослужащих Национальной гвардии за мужество и героизм 
при исполнении воинского долга получили государственные награды. 
В 2018 году тринадцать военнослужащих Указом Президента страны 
были отмечены орденами и медалями. Имена героев Национальной 
гвардии: Ербола Отарбаева, Кайрата Умбетова, Жандоса Баянбаева, 
Акылбека Конырова, Бактияра Каирбекова, Сырыма Сүндетова и 
многих других, кто грудью встал на пути озверевшего преступника, - 
навсегда вписаны в героическую летопись славных боевых традиций 
Национальной гвардии Республики Казахстан. 
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Для высокой эффективности и результативности формирования 
нравственно-патриотическихценностей у курсантов требуется 
обеспечить определенные условия, которые необходимоучитывать в 
практической деятельности профессорско-преподавательскому 
составу, так как именно руководитель, являясь центральным звеном 
педагогического процесса, в работе с курсантами утверждает 
нравственные ценности, руководит профессиональным становлением 
и развитием будущего офицера какличности, формирует у 
обучающихся уважение к традициям прошлых поколений, готовность 
решать профессиональные задачи с опорой на новейшие данные 
науки, а для решения данной задачи необходимо: 

- проводить качественную разработку учебно-методических 
комплексов дисциплин, учебных программпо специальности; 

- четко определять квалификационные требования и внедрять 
новые инновационные методики организации ипроведения 
нравственно-патриотического воспитания курсантов; 

- организовать научные исследования в сфере патриотического 
воспитанияи использовать их результаты в практической 
деятельности; 

- постоянно держать «руку на пульсе» и своевременно 
модернизировать содержание патриотического воспитания с учетом 
его специфики; 

- активно преодолевать сложившиеся в средствах массовой 
информации стереотипы и комплексы негативного плана, повышать 
имидж военной профессиональной службы и Военного института 
Национальной гвардии Республики Казахстан. 

Мировой опыт показывает, что программы воспитания, в том 
числе патриотического характера, дают необходимый позитивный 
эффект только в тех случаях, когда они, во-первых, носят 
системный характер, а во-вторых имеют четкое мотивационное 
обоснование.  

В Военном институте этой главной побудительной силой стало 
бы изучение истории жизни и деятельности великих личностей, 
составляющих гордость страны. Для современного Казахстана такой 
личностью, безусловно, является его Первый Президент – Лидер 
нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, решительность, мудрость и 
беззаветное служение Родине, позволили ему стать поистине 
всенародным Лидером, олицетворяющим Казахстан не только в 
глазах собственного народа, но и за рубежом, образцом истинного 
патриотизма. 
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Изучение наследия Первого Президента Казахстана в Военном 
институте практически могло бы найти свое воплощение в создании 
«Единой сетевой цифровой платформы» патриотического 
воспитания курсантов, структурно состоящей из семи логически 
выстроенных интерактивных компонентов, каждый из которых имел 
бы определенную целевую и содержательную нагрузку, а так же 
рассчитан на определенную перспективу: 

1. Роль личности Первого Президента Республики Казахстан – 
Лидера нации Н. А. Назарбаева в формировании казахстанского 
патриотизма. 

2. Место Казахстана в системе мировой и региональной 
политики.  

3. Великие личности в истории Казахстана.  
4. Историческое и культурное наследие народа Казахстана. 
5. История и развитие Национальной гвардии Республики 

Казахстан. 
6. Воспитание и подготовка курсантов – будущих офицеров с 

современным военным мышлением и сознанием, военных 
профессионалов и высоконравственных личностей. 

7. Здоровье нации, воспитание нравственной и правовой 
культуры, привитие традиционных семейных ценностей и 
формирование антикоррупционного сознания.  

Таким образом, внедрение такогоинновационного и 
интерактивного подходапозволит нам обеспечить, во-первых, 
преемственность «Концепции дальнейшего развития системы 
воспитания курсантов Военного института», а во-вторых, в 
определенной степени законченность всего воспитательного 
процесса. При этом важно отметить, что особенностью предлагаемой 
цифровой платформыявляется то обстоятельство, что все ее 
компоненты будут фактически связаны в единый электронный 
сетевой ресурс, образующий фактически «Инновационную модель 
патриотического воспитания курсанта Военного института», в 
которой основным системообразующим фактором является пример 
Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации               
Н. А. Назарбаева. 
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КАЗАХИ-ГЕНЕРАЛЫ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ 

Начну с предыстории вопроса, предворяя историю генеральских 
звании с досоветского (ханского) периода. Как любое государство, 
Казахское ханство имело свое войско, но не на регулярной основе, а 
на принципах ополчения. Создавалось оно в период нашествия врагов 
и возглавлялось народными героями – Кабанбай батыром, Наурызбай 
батыром, Богенбай батыром и другими. Никаких воинских званий и 
титулов они не имели, кроме как определения «қолбасшы» - 
командующий, руководитель, хотя руководимые ими войска иногда 
доходили по численности до 30-40 тысяч человек. Это гораздо 
больше современной дивизии.  

Более ранние факты в военной истории известны об участии 
казахских воинских формирований в русско-иранской войне 1804-
1812 годов. Против наполеоновского нашествия в 1812-1813 годах 
воевали в составе русской армии 4 кавалерийских полка. Кто ими 
командовал, какие казахские полководцы руководили ими? Как 
пишет исследователь М. Магулов,  в своей  публикациях о казахах-
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полководцах, о казахах-генералах [1], кто они были, где служили, как 
достигли таких высот. Именно опираясь на его работу, было 
подготовлено данная статья. Изучению подлежат исторические 
события с конца 17 до конца 20 века, т.е. до образования суверенного 
Казахстана. И не только про военных, служивших в царской России, 
в Советских вооруженных силах, а также этнических казахов, 
ставших генералами за пределами СССР – в Китае, Монголии, 
Турции и других странах.  

Для начала начнем с истории. Воинское звание «генерал» 
происходит латинского – общий, главный) – звание высшего 
офицерского состава вооруженных сил. Первоначально оно было 
предусмотрено для присвоения только военным кадрам. Впервые чин 
генерала появился во Франции в 16 веке. В России после создания 
Петром Первым регулярных войск звание было введено в 1657 году. 
Поэтому до этого времени в Азии оно не было 
распространено. Сведения о первых казахах-генералах в русской 
армии относятся к середине 19 века. Первым генералом из казахов 
стал хан Бокеевской орды – Жангир Бокеев. Ему это высокое 
воинское звание было пожаловано императором Николаем Первым   
1 декабря 1840 года. Это был человек незаурядных способностей, 
кроме воинской службы он занимался просветительством, строил 
школы и медресе, занимался благотворительностью, научной 
деятельностью. Учитывая его личный вклад в науку, 29 мая 1844 года 
ученым советом Казанского университета Ж.     Бокееву было присвоено 
звание профессора.  

В 50-60 годах 19 века еще двум офицерам-казахам, служившими 
в русской армии, были присвоены воинские звания генерал-майор. 
Это были Баймухамед Айшуаков и Мухамеджан Баймухамедов. Но 
самым знаменитым генералом-казахом в русской армии, даже по 
современным меркам, был Губайдолла Жангиров, дослужившийся до 
генерала от инфантерии (пехоты) или как тогда называлось «полного 
генерала», что по современной классификации равняется генералу 
армии. Он окончил с золотой медалью Санкт-Петербургский 
Пажеский корпус, его фамилия золотом выгравирована на Почетной 
доске в Георгиевском зале Московского Кремля. Службу он 
проходил очень успешно и в 28 лет получил звание полковника. 1874 
году назначается начальником департамента Санкт-Петербургского 
телеграфа. Особо Жангиров отличился во время Крымской войны в 
1877-78 годах. Ему за ратные подвиги в 1878 году присваивают 
звание генерал-майор, в 1888 году получает звание генерал-
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лейтенант, а в 1894 году присвоено звание-генерал от инфантерии. 
Он возглавлял в 1905 году казахскую депутацию во время приема их 
императором Николаем Вторым и способствовал решению многих 
насущных вопросов. Умер он в 1909 году в своем имении под Ялтой 
и похоронен на мусульманском кладбище.  

После установления советской власти в октябре 1917 года новое 
правительство отменило все царские звания и регалии и вплоть до 
начала Великой Отечественной войны применяли должностные 
отличия - комбриг, комдив, комкор, командарм. Только в мае 1940 
года в Советской армии были введены воинские звания – генерал-
майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии.  

Первым казахом-генералом в советской истории был Шакир 
Джексенбаев. Службу он начинал курсантом Первого конного полка, 
после окончил кавалерийские курсы командного состава РККА, 
получил звание краскома, командовал взводом, был помощником 
командира эскадрона. Оценив способности молодого командира, его 
направили на учебу в Академию РККА в г. Москву. В 1925 году 
Джексенбаев оканчивает успешно Академию и получает диплом из 
рук самого М.В. Фрунзе. В 1930 году ему было предложено перейти 
на военно-химическую службу, и он в 1931 году оканчивает Высшие 
химические курсы РККА и до самой войны служит на различных 
должностях по химической службе. Войну он встретил начальником 
химической службы Ленинградского военного округа. После двух лет 
ожесточенной войны в составе Ленинградского фронта в октябре 
1943 года Ш.       Джексенбаеву было присвоено воинское звание генерал-
майор  [2].  

Вторым генералом в годы войны становится командир 
стрелковой дивизии Сабир Рахимов. Он это звание получает в конце 
1943 года. Долгое время генерала С. Р. Рахимова считали 
представителем Узбекистана. Только в 1992 году было установлено, 
что он казах по национальности. В послевоенные годы еще 9 казахов 
дослуживаются до генеральских званий. Здесь нужно уточнить, что 
подсчет идет только о воинских генеральских званиях [3].  

Третьим генералом стал Нурлы Байкенов, служивший в 1960-
1980 годы военным комиссаром Казахской ССР. Ему воинское звание 
генерал-майор было присвоено в 1962 году. Он активный участник 
Великой Отечественной войны, в 1941-45 годах служил политруком 
роты, инспектором политотдела корпуса. После войны в 1952 году 
окончил Военно-политическую академию в г. Москве. Затем служил 
замполитом полка, был начальником политотдела дивизии. 1958-60 
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годах был начальником политотдела республиканского военкомата, 
после становится военным комиссаром республики [4].  

Особо нужно отметить роль Первого министра обороны 
суверенного Казахстана генерала армии С. К. Нурмагамбетова. В 
этом докладе не ставится целью полное раскрытие его служебной 
биографии. Об этом подробно и много написано в других источниках. 
Он стал четвертым генералом-казахом в советской истории. Звание 
генерал-майор С. Нурмагамбетов получил в 1964 году, будучи 
начальником Штаба гражданской обороны республики, в 1972 году 
получает звание генерал-лейтенант на должности заместителя 
командующего войсками САВО, на которой он прослужил с 1969 по 
1989 годы. С 1980 по 1984 годы служил первым заместителем 
командующего в Южной группе войск [5]. 

Пятым казахом, получившим генеральское звание, был К. 
Ботаев. Он был председателем ЦК ДОСААФ республики. Ему 
звание генерал-майора было присвоено в 1965 году к 20 годовщине 
победы в Великой Отечественной войне.  

Шестым генералом становится С. Д. Сыртанов - заместитель 
начальника автоуправления САВО. Ему воинское звание генерал-
майор было присвоено в 1968 году.  

Седьмым генералом стал Бахадурбек Байтасов, окончивший в 
1948 году Ленинградское военное пограничное училище. После он 
проходил службу в пограничных войсках, был заместителем 
начальника пограничного отряда, начальником Зайсанского 
пограничного отряда. В 1968-71 годы был заместителем начальника 
штаба Восточного пограничного округа. В 1971-87 годах был 
председателем ЦК ДОСААФ республики. Воинское звание генерал-
майора было присвоено Б. Байтасову в 1972 году.  

Одним из генералов, достигших больших высот в военной 
иерархии, был генерал-лейтенант Жансен Кереев. Он родился в 1930 
году. Довольно поздно для того времени, в 20 лет был призван в 
армию и попал служить на Курильские острова. Обладая хорошей 
памятью и каллиграфическим подчерком он завоевал авторитет у 
командиров и, не окончив срочную службу, поступил в 
Благовещенское военное училище, которое с отличием окончил в 
1955 году. После окончания училища служил командиром взвода в 
течение 7 лет на границе Монголии и Китая. После был по замене 
переведен в Германию на должность командира роты танковой 
дивизии. В 1962 году он поступает в Военную академию имени М. 
Фрунзе, которую оканчивает с золотой медалью в 1965 году. Далее он 
проходит службу в Ленинградском военном округе на должностях 
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командира батальона, командира полка и заместителя командира 
дивизии. В 1973 году оканчивает Академию Генерального штаба ВС 
СССР и становится первым казахом, окончившим это учебное 
заведение. В 1974 году Керееву было присвоено воинское звание 
генерал-майор. Далее он командует мотострелковой дивизией, был 
заместителем командующего армией. В 1979 году Кереева назначают 
начальником штаба - первым заместителем командующего 
Приволжского военного округа. В том же году ему присваивают 
звание генерал-лейтенант. В 1982 году его назначают военным 
советником во Вьетнам. Генерал Ж. Кереев подавал большие 
надежды, но им не суждено было сбыться. В 1983 году в апреле на 53 
году жизни он умирает в госпитале в г. Москве. Его неожиданная 
болезнь и скоропостижная смерть загадочны и не понятны до сих пор [6]. 

Девятым казахом, получившим это высокое воинское звание 
был Есет Калиевич Алибеков. Он родился в 1925 году. Окончил в 
1944 году пехотное училище в г. Фрунзе. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1954 году окончил Военный институт МВД 
СССР. Начиная с 1956 года, работал в системе гражданской обороны 
республики, был начальником Штаба гражданской обороны, в 1978 
году получил звание генерал-лейтенант.  

Десятым казахом, получившим генеральское звание, является 
тоже яркая личность Б.С. Есмамбетов. Это профессиональный 
военный, окончивший военное училище, Военную академию имени 
М. Фрунзе. Прослуживший на всех офицерских должностях от 
командира взвода до командира дивизии. С должности командира 
дивизии Есмамбетов поступает в Академию Генерального штаба и 
становится вторым казахом, окончившим это престижное военное 
учебное заведение. После окончания Академии Генерального штаба 
его направляют на должность Военного комиссара Казахской ССР. В 
1980 году ему присвоено воинское звание генерал-майор.  

Одиннадцатым казахом, удостоенным этого высокого звания в 
советский период, был  Б. Ярмухаммедов – Военный комиссар 
республики. Ему генеральское звание было присвоено в 1984 году.  

Изучив все эти данные про казахов-генералов, можно сделать 
вывод: казахов, проходивших службу на генеральских должностях, 
было гораздо больше, чем перечисленные мной 11 человек. Как бы 
ни затушевывали этот факт – присутствовало ограничение военным 
командованием СССР на перспективу профессионального роста 
национальным кадрам и не только казахам. Это без всяких подсказок 
видно из биографий перечисленных мной генералов. Все они, кроме 
Ж. Кереева, в определенный период попадали «в рамки» и дальше им 
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светила только служба в системе военкоматов, гражданской обороне 
или ДОСААФ.  

Таким образом, получается, что за 75 лет с 1917 по 1992 годы 
высокого воинского звания удостоились только 11 человек. Генерал 
С. Рахимов тогда еще считался представителем Узбекистана, то 
получается всего 10 человек. Не много, конечно, для такого 
государства. Но есть и другая сторона медали. С получением 
Казахстаном независимости, с созданием в мае 1992 года 
собственных Вооруженных сил, за семь с половиной лет до 2000 года 
число военных генералов, подчеркиваю, военных, превысило 90 
человек. И сразу стало непонятно – как было лучше – при СССР, 
когда из 10 претендентов пропускали одного, или открыли «шлюзы» 
и каждый второй стал именоваться генералом.  
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МƏЛІК ҒАБДУЛЛИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ БҮГІНГІ КҮНДЕ 
ӨЗЕКТІЛІГІ  

 
«Əрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта 
сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 
перзенттері бар. Осының бəрін жас ұрпақ біліп 
өсуге тиіс». 

                                                                                                                Н.Ə.Назарбаев 
 

Халқы, Отаны үшін өмірінің соңына дейін қызмет еткен. Мəлік 
ағамыздың өмірі мен шығармашылығы Отансүйгіштікке толы десек 
асыра айтпаймыз. Жастарға рухани тəрбие беруде батыр ағамыздың 
жетістіктері, Отан сүю рухында тəрбиелеудің рухани қазына көзі 
деуге əбден болады.  

Қазіргі таңда «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасы іске асып 
жатқанына куəміз. Бұл жөнінде өз кезінде М. Ғабдуллин де айтқан 
болатын. Талай-талай ерлер неше алуан батырлық, ерліктер де жасар. 
Сол ерлердің ісін дұрыс бағалай білу керек. Олардың ерлігі 
көпшілікке тарап, басқаларды жақсылап тəрбиелеу ісіне əсер беретін 
болсын деген. 

Ертеде халық сүйген адамдарға дұрыс баға берулеріне зер салу 
қажет. Қазақ халқына қызмет еткен, басқаға үлгі болған жəне 
болатын адамдардың ісі, өмірі айтылған «Қазақ халқының сүйікті 
адамдары» деген кітапша серияларын жасауымыз керек сияқты. Онда 
халыққа қызмет еткен, басқаға үлгі болған адамдардың ісі, өмірі 
айтылсын. Бұл кітапшаларды біз үгіт жұмысына түгел пайдаланып, 
«осылардай іс істеңдер, халқыңа қызмет етуді, өткендегі 
бабаларыңнан үйреніңдер, халқыңды солардай сүй, сонда сенің атың 
мəңгі болады, ұмытылмайды» дер едік. Міне, осылайша Мəлік 
Ғабдуллин адамның қасиетін оның сөзінен, түр-тұрпатынан іздемей, 
ісінен, ой-ынтасынан табу қажеттігін айтқан. Осылайша, «100 жаңа 
есім» жобасында өзін сөзбен емес, іспен дəлелдеп, өзгелерге үлгі 
болып жүрген азаматтарды тарих бетіне шығару идеясы Мəлік 
Ғабдуллиннің еңбектерінде орын тапқанын айтуға болады. 

«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» 
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деген болатын Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті       
Н. Ə. Назарбаев.  

Ұлт мақтанышы идеясын М.     Ғабдуллин майданда жүрген кезінде 
айтқан еді. Майданда жүріп əр ұлттың азаматтарын кездестірдім, 
сөйлестім. Бəрі өзіміз секілді, бір ой, бір мақсатпен жауға қарсы 
соғысып жүр. Бəрімізді де осы майданға, жауға қарсы аттандырған 
халқымыз ғой. Жауынгерлер, халық тапсырмасын, міндетті адал 
түрде орындап жүр деп айта аламыз. Соның бірі қазақ жігіттері. 

Соғыс майданы көп ұлтты совет халқының жігіттерінің 
бастарын қосты. Бұрын естіп-білмеген, көрмеген халықтардың 
жігіттерін көріп танысып жүрміз. Барлығы да қолдарынан келгенінше 
жаумен соғысып, ерліктер жасап жатыр. Майдандағы əр ұлттың 
жігіттері бір кісінің баласындай болып қызмет етуде.  

Осы əр ұлтты жігіттер кездесе қалғанда бір-бірінен əр нəрсені 
сұрап біліп жатады. Ал, қазақ деген халықты білмеймін дегендерге 
мен өз елім туралы баяндама жасап  беретінмін дейтін [1].  

Басында миы, ақылы бар, өмір мен дүниенің, халық пен 
тарихтың не екенін түсіне білетін адам, қоғамда алатын орны қандай 
екеніне көз салатын адам өзінің ұлтын мақтаныш, намыс етуге, 
белгілі бір ұлттың ұлы атанғанына қуануы керек. (Ұлтын жасыратын,  
басқа бір ұлттың адамы болып көрінгісі келетін кейбір қулар бар. Бұл 
нағыз ант ұрғандық). Ұлтын жасырушылық, өз ұлтын, халқын 
сүймеушілік дүниеде ең барып тұрған тексіздік. 

«Қазақпын» деген  сөзді мен: ұлтын сүю, халқын, елін, туып-
өскен жерін сүю, халқының батырлық ерлік салтын, дəстүрін сүю; 
ғасырлар бойына жасалған  ұлттық əдебиеті мен мəдениетін сүю; өз 
ұлтына адал қызмет ету; өз ұлтының басқалардан артта қалмай 
солармен қатарлас (кейде олардан асып түсуін) болуын көксеушілік: 
соған ұмтылушылық; халықтар достығын қадірлеп, қорғап 
отырушылық; досқа досша көмектесіп, достың жауымен өз жауыңша 
күресушілік деп түсінемін. 

Мен «қазақпын» десем, оным қазақты асыра мақтап «басқалардан 
ерекше артық жаратылған ұлт» дегендік емес. Менің «қазақпын» 
дейтінім -  менің сол ұлттың ұлы екендігіме дəлел; өзім ұлтымның, 
оның намысын аса қадірлеп бағалайтындығыма жəне оған жан-
тəніммен қызмет істеуге тырысатымдығыма, ұлтымды (демек 
халқымды)  шын сүйетімдігіме, ұлтымның ілгері өніп-өсіп, өрлеуіне 
жаным ашитындығына – куə. 

Сөздің шыны мынау ғой. Егер, мен ұлтымды сүймесем, онда 
мен сол ұлтыма, демек халқыма қызмет ете алмас едім. Мен майданға 
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келдім, онда ерлік жасаған қазақ жігіттерін көрдім. Олар ерліктерімен 
қазақ халқының абыройы-атағын көтерді. Егер, олар жаумен жаман 
соғысса, онда қазақ халқының, демек қазақ ұлтының, абыройын 
түсірген, намысына жаман сөз келтірген болар еді  [2]. 

Батыр атағына ие болған мен емеспін. Ол – қазақ халқына 
берілген атақ. Неге десең, менің ата-жөнімді біліп жатқан адам аз, ал 
қазақ деген халық барлығын білетіндер көп. 

Өзінің Батыр атағын аламын, ордендер алайын деген ойы 
болмағандығын айтады. Бар ойлағаны: мені еркек кіндік азамат деп 
халқым қолыма қару беріп майданға аттандырды, жақсылап соғыс, 
қорықпа, ата-бабаның аруағына жаман сөз келтірмей соғыс, мұны 
сенің ар-намысыңа тапсырамыз деген еді. Мен сол міндетті 
орындауға күш салдым. Бұл міндеттерді толық орындадым деп 
айтуға болмайды. Əлі де істелетін істер көп. Ол қасықтай қаның 
қалғанша халқың үшін қызмет етуден артық нəрсе дүниеде жоқ деп 
білетін. Ол соғыс аяқталса екен, сонан кейін, қолдан келгенінше 
халыққа пайдалы қызмет істесем екен деп армандайтын. Бұларға 
байланысты армандарым өте көп дейтін де. 

Қос майданның батыры «Бүгінгі ұрпақты халқымыздың ерлік 
дəстүрімен таныстыру, патриоттық рухта тəрбиелеу басты міндетіміз 
болып табылады. Тəрбие беру, əсіресе патриоттық тəрбие беру оңай 
іс емес. «Тəрбие берген кезде жас жеткіншектердің бəрі бірден 
патриот, ер, батыр бола қалады екен деген ой тумауы керек. Адамның 
патриот болуы, батыр болуы, ер болуы – бұл ұзақ уақыт бойына 
үзбей, ерінбей, талмай жүргізілген тəрбиелік жұмыстардың 
нəтижесінде болады. Бала тəрбиесі – бүкіл халықтық іс» дей келе, 
ұрпақ тəрбиелеуге көп көңіл бөлген адамдардың бірі. 

Майданда жүрген кезінде «Жігіт тəрбиесі»  мақаласы «Вперед 
на врага» газетінде басылып шығады, онда Орта Азия халықтарының 
əдет-ғұрыптары, ұлттық фольклордың тағылымдылық, тəрбиелік 
сипаты, ұлттық мінез-құлық сырлары, тұрмыс-салт ерекшеліктері 
туралы тербеністі ойлар толғайды. Қантөгісте жігітті жігерлендіретін, 
яғни оған қымбат ел-отан, рухани қазына, ар-намыс, достық сезім 
екендігін айтады [3]. 

Бейбіт уақытта «Ата-аналарға тəрбие туралы кеңес» (1966 ж.) 
атты кітабында халықтың рухани көркем мұрасының жаңа буындары 
өсіріп тəрбиелеуге  атсалысатыны турасында сыр шертеді. Еңбектің 
бағалылығы - Отанды қорғауға, əділ, шыншыл, ізетті болуға 
шақыруы.  
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Баланы жасынан тəрбиелеу, оны халық қызметін атқаратын адам  
етіп өсіру де мемлекеттік маңызы бар мəселе деп, ерлік тəрбиеден 
басталады деп ойын қорытындылайды [4]. 

Бастық болып жүргендерді тарих пен əдебиетті оқыту  
керектігін де айтты.  Ал, оқымаған адамдар халықтың тарихын, əдет-
ғұрпын, салтын біледі деп те, олар халыққа толығынан қызмет етеді, 
бұл жөнінде белсене істейді деп айтуға қиын. Халықтың тарихында 
жасалған істер əдебиет пен мəдениеттен орын алады емес пе? 
Мұндайлар күнделікті  нəрсемен айналысып, алды-артына көз сала 
істеуді ұмытады. 

Шынында халық ісі үшін еңбек сіңірем десең – өткендегі жүз 
жылға көз жібер, сол кезде не істелді екен, оларды қарап шық. Сонан 
кейін алдағы елу жылға көз жібер, сол кезге нендей нəрселермен 
келуіміз керектігін, не істеуіміз керектігін ойла. Міне, бұлай етсең, 
халық үшін істелуге тиісті нəрселердің бойы көрініп қалады. Бұлай 
ету тарих алдындағы, халық алдындағы жəне болашақ алдындағы 
борышты түсінді деген сөз болады. Егер біз халық тілегіне сай істей 
алмасақ, онда болашақ жас ұрпақ, халқымыздың тарихы бізге не 
айтады? Осыны сен ойлайсың ба? Бүгін біз жақсы істесек те, жаман 
істесек те ертеңгі күннің адамдарына, олардың алдында жауаптымыз. 
«Ол кезде кімдер болды екен?» демей ме олар. Я, солай дейді. «Сол 
болған адамдардың істегендері қайсы» - дейді ғой олар. Сөйтіп  
тарихты ақтарар, жақсы ісімізді мақтар, жанымызға лағнет айтар ... 
ренжір. Осыны сен ойлайсың ба, достым? 

Мұның аты – ойлау, ойлану керек деген сөз. Ойланбасаң, ақылға   
салып іс істемесең, халық алдындағы азаматтық ар-намысың мен 
борышыңды түсінбесең – жақсы адам болмайсың деп 
қорытындылайды. Бұл ойлардан М. Ғабдуллинді нағыз басқарушы 
екендігін аңғаруға болады. Осы айтылғандарды ой елегінен өткізсең 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры»  
мақаласы мен  еліміздегі болашақта даму стратегиялар жайлы ой 
өрбіткені байқалады [5]. 

28 жасында Кеңес Одағының батыры атағына ие болған. Халқы 
мен Отанына əділ қызмет атқарып, өзінің қарулас жауынгер 
жолдастарының ерліктерін паш еткен. Бұрынғы Одақ бойынша əрі 
Батыр, əрі Академик атағына ие болған дара тұлға – Мəлік 
Ғабдуллиннің өзі ұлт мақтанышы деп айтсақ асыра айтпағанымыз 
болады деп ойлаймыз. Қазақстан халқы Ассамблеясының (бұдан əрі – 
ҚХА) XXVI сессиясында  «Қазақтану» ғылыми-танымдық жобасы 
ұсынылған болатын. Біздің ойымызша  «Қазақтану» жобасының бір 
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тарауы ретінде «Мəліктануды» енгізуге əбден болады деген 
сенімдеміз.  Халық аузындағы: «Батыр-батыр емес, батырларды 
бастаған-батыр» деген. Ал, қалың қолды бастамаған, бірақ жасақ 
арасынан шығып, жеке ерлік көрсеткен адамды халық ер деп таныған. 
Бұдан шығатын Төлеген Тоқтаров секілді батырларды бастаған         
М. Ғабдуллин нағыз батыр екені сөзсіз.    

 «Қазақтану» жобасы қазақ халқының рухани жəне мəдени 
құндылықтарының біріктіруші əлеуетін Қазақстан халқының 
қоғамдық санасына сіңіруге бағытталған. Жоба Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жəне «Ұлы Даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақалалары аясында орындалатын бұл жоба 
қазақ мəдениетін, тарихын, философиясын, сондай-ақ қазақ 
халқының құндылықтарын насихаттауға бағытталған. Жобаның 
басты мақсаты – ұлттық құндылықтарымыз негізінде халық бірлігін 
одан əрі нығайту жəне елдегі тұрақтылықты сақтау. Сондай-ақ қазақ 
халқының ұлттық құндылықтарына айналған қонақжайлылық, сенім 
мен достық сияқты қасиеттерді дəріптеу арқылы жастардың бойына 
елжандылық сезімін сіңіру.  

«Қазақтану» жобасына біздің ойымызша «Мəліктануды» бір 
тарауы ретінде енгізу қажет. Ал, Мəлікті тану арқылы оның Ұлы 
ұстазы М.       Əуезовтан бастап барлық сол кездегі қазақтың зиялы қаумы 
мен майдандас достарын тануға болады. Соның ішінде, əскер 
қызметіне шақырылудан босатылғандардың қатарында болғанына 
қарамастан, ел басына күн туғанда майданға өз еркімен аттанған 
«Жас қазақ» əнінің авторы, жауынгер композитор, Қызыл Ту 
орденінің иегері Рамазан Елебаевтың өмірі, шығармашылығы мен 
ерліктерін танып білуге болады. Бір ғана Рамазанның бойынан нағыз 
жігіттік қасиеттерді көруге болады. Қызыл Ту орденімен 
марапатталған Рамазанды ортаға алып, құтты болсын айтып жатқанда 
неге екенін айту қиын, Рамазан ұялып тұр, екі беті қызарып кеткен. 
Рамазан наградаға лайық еместігін де айтады. Оған награда жаудың 
қардай борап тұрған оғына қарамай, алпысқа жуық жаралы 
жауынгерді ұрыс даласынан алып шығып өлімнен құтқарып, көмек 
көрсеткені үшін берілгені айтылады.  Бұл тек қана бір мысал, ал,      
Мəлік Ғабдуллиннің еңбектерінде ерліктері айтылған ерлер көп. 
Олардың қатарында, барлаушы Бақтияр Медіғазин мен Кеңес 
Одағының батыры Төлеген Тоқтаров жəне т.б., бар. 
        Мəлік Ғабдуллин ойларының бүгінгі күнде өзекті екендігін 
дəлелдей отыра, Қазақ елінің Ұлы перзентінің өмірі мен 



55 

шығармашылығын əрі қарай жаңғырту үшін келесі ұсыныстар 
жасауға болады.  

Біздің ойымызша, ҚХА-ның XXVI сессиясында ұсынылған 
«Қазақтану» ғылыми-танымдық жобасына «Мəліктануды» бір тарауы 
ретінде енгізу қажет. Ал, Ұлт мақтанышы Мəлікті тану арқылы оның 
Ұлы ұстазы М. Əуезовтен бастап барлық сол кездегі қазақтың зиялы 
қаумы мен сұрапыл жылдарда ерлік көрсеткен майдандас достарын, 
кеңестік кезеңді танып білуге əбден болады. 

Ұлт мақтанышына айналған Мəлік Ғабдуллиннің өмірі, 
шығармашылығы, сұрапыл жылдағы атқарған қызметі туралы көркем 
фильм түсіру қажет. 

«Ұлы даланың жеті қыры»  мақаласындағы «Архив-2025» жеті 
жылдық бағдарламасына  «М. Ғабдуллиннің майдандағы жолымен» 
деп соғыс кезіндегі зерттелмеген, əсіресе оның Совет Армиясының 
Саяси Бас басқармасының орыс емес халықтардан шыққан 
жауынгерлер арасында саяси жұмыс жүргізген үгітші–насихатшы 
болып қызмет атқарған кезеніне іздеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу 
керек. 
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«НАСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОМУ ОФИЦЕРУ», 

СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ КНИГИ 
МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА  «БУДНИ ВОЙНЫ» 

 
Военно-патриотическое воспитание молодого поколения 

является актуальной темой, касающейся всех сфер образования 
начиная с детского сада, заканчивая любым высшим учебным 
заведением Республики Казахстан. На сегодняшний день многие 
студенты имеют возможность отучиться на военной кафедре своей 
«alma mater» и получить звание «лейтенант».  В то же время такой 
быстрый выпуск молодых людей с присвоением офицерского звания 
не дает возможности и времени узнать всех тонкостей службы, 
сформировать верное представление о дисциплине и самой сущности 
военного воспитания.  
 В связи с чем, актуальным становится вопрос по созданию 
различных руководств, кодексов и сводов правил для молодых 
офицеров, которые помимо официальных вырезок из уставов, 
кодексов и сводов правил содержали бы полезные указания и советы,  
помогающих молодому офицеру избежать  больших промахов и 
фатальных ошибок,  как на службе, так и в частной жизни [1].         
  Большую роль при составлении такого рода документа играет 
личность автора. Молодые офицеры  должны знать и уважать его, 
беспрекословно доверять его военному и боевому опыту, он должен 
также положительно зарекомендовать себя в частной жизни.  Так 
патриотическое воспитание курсантов Кокшетауского технического 
института на примере Героя Советского Союза Малика Габдуллина 
является не случайным, так как наш легендарный земляк был не 
только бесстрашным боевым офицером, заслуженным деятелем 
науки Казахской ССР, но и видным советским ученым, смело 
пропагандировавшим свою «малую Родину». Об этом можно судить 
по теме его диссертационной работы на соискание звания кандидата 
филологических наук,  которая называлась «Қобыланды батыр».  
 С 2017  года кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 
языковой и психологической подготовки Кокшетауского 
технического института ведется разработка научно-
исследовательской темы  «Мəлік Ғабдуллиннің əскери-патриоттық 
жəне шығармашылық мұрасын зерделеу», целью которого является 
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решение проблемы военно-патриотического воспитания будущих 
офицеров на примере Героя Советского Союза М. Габдуллина. В 
рамках данного исследования был проведен анализ книги «Будни 
войны. Фронтовые были», опубликованной в 1968 году в Алма-Аты 
издательством «Жазушы». На основе материалов, собранных по 
данной книге был составлен ряд рекомендаций, которые были  
оформлены авторами в «Наставления молодому офицеру»:  

1. Быть инициативным, разбираться в любой обстановке, 
самому принимать решения - это ценное качество. 

2. Следует открыто смотреть правде в глаза, какой бы суровой 
она не была.  

3. Службы без жертв, без трудностей, лишений не бывает, тут 
требуется терпение и выносливость. 

4. Самое главное на службе – организованность, дисциплина, 
взаимная помощь и взаимная выручка.  

5. Залог успеха в поддержке товарища в трудную минуту. 
6. Быстрота, натиск и внезапность удара обеспечат успех в 

решении боевой задачи. 
7. Главное условие, если хочешь победить врага и остаться в 

живых - это изучение военной техники и военного дела. 
8. Приказ командира - закон для подчиненного. 
9. Страшиться боя до его начала - это преждевременное 

поражение 
10. Будь требовательным, заботливым старшим товарищем. 
11.  Приучай подчиненных сознательно, а не только по команде 

выполнять свой долг. 
12.   Открыто о недостатках скажет тебе только друг по службе. 
13.  Дисциплина должна быть строгой, следует быть 

мужественным, терпеливым и не малодушничать. 
14.  Долг каждого - не оставлять в беде товарища. 
15.  Дело кончится плохо, если поддашься панике и потеряешь 

рассудок  [2].  
Следует отметить, что данный свод офицерских правил является 

хорошим дополнением к «Кодексу чести курсанта Кокшетауского 
технического института», принятому впервые в 2012 году.  Каждый 
год около 150 выпускников нашего учебного заведения  получают 
лейтенантские погоны, а с июля 2019 года к институту 
присоединилось четыре Учебных центра в городах Актобе, 
Кокшетау, Усть-Каменогорск и Шымкент, где планируется 
проведение переподготовки младшего начальствующего состава на 
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базе высшего технического образования, с последующим вручением 
офицерских званий. Потенциал курсантов, выпускников 
Кокшетауского технического института может быть направлен на 
пропаганду и популяризацию данных «Наставлений молодому 
офицеру» среди сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям 
МВД Республики Казахстан на всей территории  нашей необъятной 
Родины [3].  
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1 секция 
ҰРПАҚҚА МƏҢГІ ӨНЕГЕ - МƏЛІК ҒАБДУЛЛИН ЖƏНЕ 

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ 
 

 
 

С. М. Абдрасил, курсант 
Қ. Б. Малдыбаев, аға оқытушы 

ҚР Ұлттық ұланы Əскери институты 
 

М. ҒАБДУЛЛИННІҢ ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ МҰРАСЫ 
 
Хат – эпистолярлық мұра. Оның пайда болуы мен қалыптасуы 

қаншалықты заңдылыққа сəйкес келсе, соншалықты дамуы да 
жалғасын табуда. Олай дейтініміз, адамдар өмір сүрген қоғам барда – 
хат та бар. Өйткені, хаттың ең маңызды екі жағы – адресат пен 
адресант қызығушылығы тоқтамайынша, оның қоғамнан жойылып 
кету қаупі де жоқ. Сонысымен де хаттарды зерттеу, оның мəні мен 
маңызын ашу, қоғамдық құнын анықтау – əлі күнге өзекті де 
қызықты. Мүмкін, батыс пен шығысты қоса алғанда хаттардың 
қайдан бастау алғандығы, оның ең бірінші жазушысы кім болғандығы 
əлі күнге беймəлім болар? Дегенмен, хат туралы аз да айтылған жоқ. 
Осы орайда зерттеуші пікіріне сүйенсек: «Əңгіме дауылпаз Герцен 
«...дəуір документі» деп аталған хат жайында. Хат күні бүгінге дейін 
қазақ əдебиеттану ғылымында əңгіме болмаған деу астамшылыққа 
шығады. Көрнекті жазушы Сəбит Мұқанов қазақ радиосынан хат 
жайында тебірене сөйлегені есімізде. Фольклорист-ғалым Көбей 
Сейдеханов Ұлы Отан соғысы жылдарында шаһит болған 
жауынгерлер əдеби мұрасын қарастырғанда олардың туған-
туыстарына өлеңмен жазған хаттарын қоса қарастырған. Ұлы Абай, 
демократ Шоқан, ағартушы Ыбырай, т.б. қайраткерлер хаттарын 
архивтен іздеп табу, табылған материалды түсінікпен жариялау көңіл 
жадыратар жақсы істер. Əйтсе де, сол хаттардың астарына үңіліп, 
əлеуметтік-саяси мəніне зер салу, эпистолярлық жанр ретінде 
жинақтай қарастырып, тарихы мен теориясына ден қою – қазақ 
əдебиеттану ғылымы үшін үрдіске айнала қойған жоқ»,- дегенді алға 
тартады [1, 245 б.]. Сондай-ақ, екінші бір ғалым: «...Бір ғана Шоқан 
Уəлихановтың əжесі Айғанымның орыс патшасына жазған хаттары, 
Шоқанның Ф.        М. Достоевскиймен жазысқан тарихи-мəдени мəні бар 
жазбалары да, ұлттық сөз өнеріндегі эпистолярлық мəдениеттің 
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бастаулары құнарлы екендігін көрсетеді. Алайда, осындайлық мол 
мұрамыз бола тұра бұл тақырыпқа келу, зерттеу өз ізденушісін əлі 
таба алмай келеді»,- дейді [2, 11 б.]. Ғалымдардың бұл пікіріне 
қосыла отырып, біз өз тарапымыздан осы олқылықтың орнын сəл 
болса да толтыруға ниет еттік. Сондықтан да, эпистолярлық мол 
мұраны байытуға үлес қосар, қазақ əдебиеттану ғылымындағы өзіндік 
ойып алар орны бар – тарихи хаттардың біршамасының қоғамдық 
мəні мен астарына үңілгіміз келді.   

Осы ретте Мəлік Ғабдуллиннің өнегелі өмірінен тəлім-тəрбие 
аларлықтай, келесі бір қыры қоршаған ортасын, оқырмандарын 
жігерлендіре, қанаттандыра, рухтандыра түсетін, сəулелі жарығымен 
нұрын шашатын бұл – эпистолярлық мұралары.  

«Жауынгерлерді ерлікке, батырлыққа, батылдыққа баулуда 
майдан мен тыл ортасында хат жазысу дəстүрінің алатын мəні, орны 
ерекше. Асыл сөз, əсіресе, майданда керек. «Қылышынан қан тамған 
батырларды тілінен бал тамған ақын алады» дегендей, оның майдан 
ерлеріне берер жігер-рухы айырықша» [3, 147 б.].  

Профессор Р. Сыздықова: «Эпистолярлық стиль – жеке 
адамдардың бір-біріне жазысқан хаттарының тілін танытатын сөз 
мəнері. ... Белгілі қоғам қайраткерлерінің, сөз зергерлерінің, ғылым-
білім өкілдерінің, көбінесе əлеуметтік, не өзге де мəні бар 
мазмұндағы корреспонденциялары болуға тиіс», – деп ойын 
сабақтайды [ 4,  257 б.].  

Эпистолярия – грек тілінен алынған сөз. Бұл сөз хат деген 
мағынаны білдіреді.  

Қазақ тіл білімінде хат мəтіні əлі де зерттеуді қажет ететін, 
ғылыми терминдері əбден орнығып, бірізділенбеген тың тақырыптар 
деген А. Ешекееваның пікіріне [5] қосылуға болады. Автордың 
пікіріне сүйенсек, қолданылып жүрген терминдер мынадай: 
эпистолярлық əдебиет, эпистолярлық жанр, эпистолярлық стиль, 
функциональды эпистолярлық стиль т.б. [3, 40 б.]. Қай терминнің 
мəн-мағынасын оқырманға түсіндірсек те, ұғары – біреу, ол              
Б. Бұлқышевша айтсақ, «адамзатқа жазылған хаттар», «абзал жандар 
туралы» жазылған хаттар.  

Көпшілікке эпистолярлық мұра беймəлімдеу болғанымен, бұл 
ғылым үшін жаңалық емес. Олай дейтін себебіміз Ш.Уəлихановқа 
баршаға белгілі Н. Достоевскийдің жазған хаттары бар. Сол сияқты 
Ы. Алтынсариннің [6] «Қымбатты», ендібірде «Аса қайырымды» 
Николай Иванович Ильминскийге, В. В. Катаринскийге, А. А. 
Мозохинге «Аса қадірлідосым», «Аса сүйікті» Ф. Д. Соколовқа деген 
хаттары сақталған.  
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Олай болса, əскери мемуаристің хаттарын тізбелеп көрейік.  
Мəлік Ғабдуллиннің Мұхтар Омарханұлы Əуезовке!., Қымбатты 

Мұха!., Қадірлі Мұха!., Ардақты Мұха!., Мейірімді Мұха!.. деген 
хаттар легі майдан мен тыл арасындағы үзік сырдың куəсі дерсіз. 
Бұдан басқа да Сəбит Мұқановқа, Жақсыбай Жантабековке, Сəуірбек 
Бақбергеновке, Қасым Шəріповке, Сəрсен Аманжоловқа, Сəуірбек 
Бақбергеновке, Сəдуақас Серкебаевқа, Шерхан Мұртазаға, Медеу 
Сəрсекеевке, Рамазан Тоқтаровқа, Ақселеу Сейдімбекке арнаған 
хаттары да бар.  

М. Əуезовке 28 қыркүйек, 1942 жылы жазған бір хатынан: 
«Абайды» өзім оқып шыққаннан кейін, жолдастарға беріп оқытып 
жатырмын. Жұрттың бəрі романды зор табыс деп қуанышпен «қарсы 
алды» десе, енді бірде: «..Еңбек Қызыл ту» ордені қайырлы, құтты 
болсын ...  

Елдің атын ер шығарады деген ғой. Сіздің алған наградаңыз – 
Қазақ халқының алған бағасы... Мұндай абыройлы атаққа жету 
жолында Сіздің жасаған еңбектеріңіз ерекше орыналуда. Біз бұған 
қуанамыз, шаттанамыз, мақтанамыз!» – деген жолдарды кездестірдік 
[3, 152-153 б.].  

Окоп ішінде қалғанда үстіңнен от түкіріп, оқ жаудырған 
зілмауырдай танк жапырып, қол диірменше зырылдағанда, қарулас 
жолдастың əп-сəтте жоқ болып, бір жапырақ қып-қызыл етке 
айналғанын көзімен көрген, қиындыққа мойымаған Кеңес Одағының 
Батыры М. Ғабдуллин ешқашан келешегінен үмітін үзбеген. Ол 
Сəрсен Аманжоловқа: «Менің сізден сұрайын дегенім – 
диссертацияңыз не халде? Соны жазып жіберіңіз. Болашағын 
ойламайтын адам болмайтын шығар? Диссертация жазу деген – 
белгілі бір мəселені алып, оны толық зерттей, іздене жазу. Ол қандай 
жақсы. Осыны мен де ойлаймын. «Күш қазандай қайнайды, күресерге 
дəрмен жоқ» дегенғой.  

Тірі болсам жақсы бір диссертация жазуды ойлаймын, – деп 
жазса керек [3, 158 б.].  

Бірін-бірі сырттай ғана білетіні болмаса, Медеу Сəрсекеевке 
батыр аға: «Мен бүгін сізбен танысып алдым», – деп хат жолдарын 
арнайды. Оның себебі М.    Сəрсекеевтің «Жұлдыз» журналына шыққан 
əңгіме-хикаясы болса керек.  

М. Ғабдуллин: «Менің сізге берер кеңесім: шығармаңызды осы 
күйінде, əңгіме түрінде қалдырыңыз. «Жизнь замечательных людей» 
дəрежесіне көтеріңіз. Қаныштың өмірінең кем дегенде үлкен-үлкен 
үш том етіп жазыңыз.  
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Қысқасы, Қаныш жайында ең əдемі, көлемді шығарма күтеміз 
сізден», – деп М. Сəрсекеевке хат жолдап, хат соңында «Зор 
құрметпен М. Ғабдуллин» 1972 жыл, сəуірдің 3-і деп көрсетеді [3, 
164-165 б.].  

Шілде айының 30-ы, 1965 жылы Шерхан Мұртазаның «Бұлтсыз 
күнгі найзағай» деген еңбегіне байланысты: «Ағалық, адал көңілмен, 
ақ ниетпен білдіргім келеді ойымды. Сондықтан ащы айтылған, қатты 
естілген сөздерім болса, оларды ағаның қамқорлығы дегейсің. Мен 
өмірімде біреуді жамандаған жан емеспін. Мүмкіндігіне қарай əділ де 
турашыл болуды өзімнің азаматтық борышым деп білемін.  

Енді негізгі сөзіме көшейін.  
- Алған тақырыбың, алдыңа қойған мақсатың, бүгінгі жастар 

өмірін суреттеуді нысана етуің, тек құттықтауды ғана керек етеді. Бұл 
жөнінде саған «Жігітсің! Молодец!» деймін.  

- Тіліңəдемі, тартымды, көркем. Бұған «5» деп баға қоюға 
болады. 

- Осы повесің маған аяқталмаған, бітпеген əлі көп өңделетін, 
жаңадан жазылатын, толықтыратын жерлері бар сияқты болып 
көрінеді», – деп ойын төмендегі сегіз түрлі ескертумен тəмамдайды. 
(«меня» деген цитата- өлең бес рет қайталанады, қара төбеттің ұлуы, 
мысықтың жасыл көзі көп айтылады екен) т. б.  

- Ойда қалатын, көз алдыңда тұратын, ұмытылмайтын 
картиналар, эпизодтарды беру керек. Ондайларың жоқтың қасы.  

- Жағымсыз образын жағымдыдан күшті болып шықса, 
жағымсыздың қылығы, ісі дəлелденсе, бұл сенің табысың болар еді.  

- Хамзинды мансапқор, реакционер, консерватор, басқаны 
көре алмауы, қызғаншақ етіп көрсету үшін біраз штрихтар керек.  

Тіпті 77-бет жоғарыдан санағанда 4-абзац «Жалғыз шыбын» деп 
басталады. Соның екінші сөйлемі өте дөкір. Саған, тіл шеберіне, 
мұндай сөйлемді жазу жақсы емес», – деп жазыпты  [3, 162-167 б.].  

Маған, - дейді Ғ. Мүсірепов, – сөздің де, сөйлемнің де еңсесі бар 
сияқты сезіледі. Сөздің де, сөйлемнің де салмағын кірге салып 
өлшеуге болатын сияқты. Сөйлемніңеңсесі ой салмағында, сөздің 
еңсесі өзінде, өз сипатында [8, 120 б.].  

Ш. Мұртазаға «тілің əдемі, тартымды, көркем» дей тұра, саған, 
тілше беріне, бұл жөнсіздеу, сөйлемің еңселі болсын деген сияқты 
қағиданы қамшылай түседі.  

Бұдан  басқа  да  ұсыныс,   ескертулерін  айта  отырып,    қамқор  
ағасының інісіне обал, қиянат жасамай, ағынан жарылып, адал 
ниетінен туындады деп білгейсің деген жолдарды жазылған ой-
пікірлерінен кездестіреміз.  
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М. Ғабдуллиннің келесі бір хаты «Бауырым Рамазан!» деп 
басталады. КСРО Педагогика ғылымдары Академиясының академигі, 
филология ғылымдарының докторы, профессор 1970 жылы, 
желтоқсан айының 31-де жазып, хат соңында құрметпен Мəлік 
Ғабдуллин деп аяқтайды. 1971 жылғы «Жалын» журналының 6-
санында «Тундра дəптері» деген Рамазан Тоқтаровтың сапарнамалық 
деректері жарық көреді: Осы «Тундра дəптері» жайында Мəлік 
Ғабдуллин: «Рамазанның осы сапарнамасында не бар дейсің? – деп 
ойладым. «Дəптеріңді» оқып шыққан соң, жаңағы ойымның қате, 
теріс екенін түсіндім. Бұл еңбегің – сапарнама ғана емес, əдемі, 
көркем шығарма екен. «Дəптерің» жеке кітап болып шығар. Сонда 
мына нəрсені есіңе ал дер едім деп бірнеше ұсынысын жазады. 
Соның бірі ненец халқы туралы айтыңқыра (тұрмысы, салты, тарихы, 
əдет-ғұрпыт.б), молырақ келтір, десе, – енді бірде ақ құр (93-бет), 
жұмбақ шұғыла (94-бет) жайлы ғылыми- фантастика бағытында 
баяндалса деп ақыл-кеңесін берген [3, 169 б.].  

Кейде əркім байқай да бермейтін, сөйлемдегі сол қолданыстары 
туралы да: «Аққарға шағылысқан күннің сəулесі көзді ауыртады» 
дейсің. Ауыртама, əлде қарима?» деген ескертпелерін көріп, əрбір 
жұмысты өте мұқият, ыждаhаттылықпен, үлкен жанашырлықпен 
қарағанын байқайсың.  

Демек, Ғ. Мүсірепов: «Сөзге сөз жарығын да, көлеңкесін де 
түсіріп тұрады. Сол өз мағынасын дəл баспай тайған ақтап тұрса, ол 
өзін де, сөйлемді де оңдырмайды. Сөйлемнің де, сөздің де əуені, үні 
бар», – деп бекер айтпаса керек [8, 121 б.].  

Тумысынан нағыз педагог М. Ғабдуллиннің эпистолярлық 
мұрасының қайсы бірін оқысаң, «Мен саған бұдан бұрын хат жазған 
қазақ емеспін. Ал осы хаты жазуыма себеп ... деп басталады». 1972 
жылы, қаңтардың 14-де «Ақселеу Сейдімбекке!» деген хатында: 
«Қымбатты Ақселеу! Біз бір-бірімізді танымаймыз, көріспеген де 
болармыз. Солай болса да ағалық кейіппен өзіңе осы хаты жазып 
отырмын», – деп бастаған екен [3, 170 б.].  

«Мен сенің жазғандарыңды үзбей оқып отырам, сүйсініп 
отырам. Мақтағаным емес, шыным сол: Мен сені «Комсомольская 
правданың» Пешковы секілді көрем, сондай болуыңа шын көңілден 
тілектеспін, сəт тілеймін», – деген жолдарды оқимыз [3, 170 б.].  

Автордың осы эпистолярлық мұрасында Қазақстанның қай өңірі  
болсын, қызыққа толы тəлім-тəрбиелік мəні бар əңгімелері, тарихы, 
жыр-дастандардан құр алақан еместігі туралы айтылады. Тіпті алысқа 
бармай, Қарағанды облысының өзінде жұмбақ көл, жұмбақ үңгірлер 
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бар екенін, сол сияқты Павлодар, Семей облыстарында 
«Қалмаққырған» деген атаулардың кездесетініне тоқталады. Əрі кең 
байтақ қазақ даласындағы құс, аң, жəндіктер əлемінің өзі нағыз 
зерттеу нысаны екенін, Қазақстандық орыс жазушысы М. Зверевтің 
еңбегінің несімен бағалы екенін де есіне салады.  

Содан соң: «Өзім қазақ Академиясының М. Əуезов атындағы 
Əдебиет жəне өнер институтында істеймін. Хабарласқыңыз келсе, 
сөйлесуге мен дайын», –деп өзі туралы бірер ауыз дерек жазады.  

Бірін-бірі көрмесе де, творчестволық байланыстың орнағаны 
сонша, «Біздің елде, Көкшетау ауданында, бұлақтар көп болады. 
Олар таудан, тас арасынан шығады. Жалт-жұлт етіп жатады, суы 
тəтті де тамаша, таза, тұнық. Сол бұлақтың көзін тереңдете ашсаң, ар 
жағынан тасқын атады. Мен сенің бойыңдағы таланты сол бұлаққа 
теңегім келеді. Өзің байқамаған таланттың көзі кейін-ақ ашылар деп 
сенем» [3, 170 б.].  

Басқаның жетістігін, табысын бағалай білу деп осыны айт.  
Баһадүр, білімді ұстаз М. Ғабдуллиннің эпостолярлық мұрасын 

парақтаған сайын, ғибраты мол ғұмыр кешкен Мəлік ағаның жан 
дүниесінің қаншалықты тазалығына, кез келген шығармашыл адамға 
деген көмегін, жан жылуын аямаған азаматтығына, адами қалпына 
таң қаласың. Кімнің кім екенін сөз саптауы мен қалам сілтесінен-ақ 
аңғарып, бағыт-бағдар беріп, ақыл-кеңесін айтудан жалықпаған 
біртуар азамат.  

Осы орайда Мəлік Ғабдуллиннің эпистолярлық мұраларымен 
тақырыбы, мазмұны жағынан өте жақын қатардағы жауынгерден 
офицерлік дəрежеге дейін көтерілген Баубек Бұлқышевтың 
«Адамзатқа хатына» да тоқтала кетуді жөн көрдік. Олай дейтін 
себебіміз Б. Бұлқышев та өмір мен өлім арасында жүріп, қолы босай 
қалса, қаламын жанына медеу, серік еткен. «Біз кəрлі кезеңнің, 
соғысты заманның жандарымыз. Біз соғыста туғанбыз, соғыста өлеміз 
де. Осының бəрі сіздер үшін, кейінгі ұрпақ! – деп жазады  [9, 17 б.].  

Ал «Өмір сүргім келеді» атты очеркінде: «Міне, тап бүгінгі 
түнде, таңертеңгі ұрыс алдында туған елім мен барлық халқыма, тіпті 
барлық адам баласына мен өмірден алатын еншімді əлі алғаным жоқ, 
мен өмірді қатты сүйемін, менің өмір сүргім келеді деп бар 
дауысыммен айқайлағым келеді. Мен мұны ертең мені өлтірер-ау деп  
қорқып айтып отырғаным жоқ», – дейді [7, 17 б.].  

Ғалым Р. Ыдырысов өмірге құштар абзал жанның өле-өлгенше 
ойынан шығармаған асыл арманы болғаны туралы мына үзіндіні 
келтіреді: «Менің арманым – артымда əке-шешем, ағам, інім, қатын-
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баламның қалмағаны емес-ау, шіркін-ай, тек алақандай кітапша 
қалдыра алмағандық», – деген тебіренісін оқысақ, енді бірде, – менің 
бұл жазғандарым болашақта біздің ұлы күресімізді зерттеушілердің 
қолына түсіп, үлкен істердің кішкене бір тетігіне тиянақ болуға 
жараса, менде одан басқа арман да жоқ, ол зерттеушілер біз осы 
арпалыста жүргенде қайғыра да, жылай да, күле де, кектене де 
білгенімізді ұғынса болғаны, – деген Баубек сөзі əркімге-ақ ой салары 
хақ [9, 9 б.].  

Хаттар ... хаттар ... Олардың аржағында Адам тұр, үлкен əріппен 
жазылған абзал жан тұр деп Р. Ыдырысов айтқандай, «адам дүниеге 
тек қана келіп, əншейін ғана аттана бермейді: артында ой қалдырады, 
ойдан мұра қалдырады. Ол өмірге адам болып келіп, адам күйінде 
қайтады» деген жауынгер философиясы маған эпистолярлық 
мұралардың мақсат-міндетін, бір сөзбен түйіндесек, айтар жүгін 
көтеріп тұрғандай.  
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Б. С. Айтмаганбетова 
Мəлік Ғабдуллин музейінің ғылыми қызметкері 

 
САРҒЫШ ТАРТҚАН ХАТТАРДА ДА СЫР БАР 

 
Қазақ халқының тағдырына, өткені мен болашағына көз 

жіберсең, сонау ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ халқының қилы 
заманды бастан өткергені есімізге оралады. Жан-жағынан анталаған 
жоңғарлар, Еділ қалмақтары, башқұрттар, жайық казактары жағадан 
алып тұрған уақыттағы хандық дəуірлердегі ұшқыр ойлы хандар мен 
бейлердің,  одан бергісін айтқанда қылышынан қан тамып тұрған 
кеңестік дəуірдің өзінде-ақ, қазақ халқын  «Алаш» туының астына 
жиған тұлғалар мен зиялылардың қилы тағдыры көз алдымызға 
келетіні хақ.  

Қазақ тарихының күре тамыры іспеттес, сол заманның сүбесі 
болған билер үш жүздің басын біріктірген ауызы дуалы тұлғалардың 
бірі, ХҮІІ ғасырдың басында  Қаз дауысты Қазыбек бидің 21 
жасында, алғашқы елшілікке барып, ел тағдырына қатысты 
келіссөздерге араласып, ел мен елді табыстыру мен  бітістіру 
шараларында өзіндік ойларын ортаға салып, құйма алтындай кесек-
кесек сөздерін санаға құйып, досына да, дұшпанына да тайсалмай 
қарағаны, «Қазақ» - деген халықтың ұрпақтарының тектілігі мен 
қасиетінде болар деген ойға қаласың. Одан бергісі, өткен ғасырда, 
тəуелсіздіктің нышаны да болмаған уақыттың өзінде, туған елі мен 
халқының сауатты болуын, көздері мен көкіректері ояу болуына 
алаңдаған қазақ қайраткерлерінің жасы, жиырма бес пен отыз бестің 
аралығында болғандығын ойласаң, қандай жігер мен өжеттілік, елге 
деген шексіз сүйіспеншіліктерінің көрінісі деген ой көкірегіңе 
ұялайды. 

Қазіргі өскелең ұрпақтың тұлға болып қалыптасу жолында, 
білім мен тəрбиені бойларына қатар сіңіріп, жас буынның бойына өз 
отанына деген сүйіспеншілік пен махаббат, төзімділік пен өжеттілік, 
жігерлілік пентапқырлық сынды қасиеттерді көрсете отырып үйрету, 
біздің парызымыз деп ойлаймын. Ол үшін, біздің батыр да батыл, 
қазақтың бір туар тұлғалық азаматтарының тарихынан сыр шертіп, 
айтып отырғанымыз абзалырақ. 

Қазақтың өткеніне көз жүгіртсең, тарих толқындарының 
желісіне еріп, қайтар жолыңды қатпарлы тарихтың толқынының лебі 
шайып, тіпті тарихымыздың тұңғиығына батып кетіп жатамыз. 
Соның арқысында тарихтың бізге берері көп екеніне, ілгері қадам 
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баспас бұрын, өткенге бір үңілудің қажеттілігі бар екені анық 
байқалады. Олай болса, «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» - демейме 
халқымыз, тұтастай ұлттың амандығы, оның қасиетінің 
жоғалмауы,халықтың тілімен дінінің беріктігінде дегім келеді. Тіл 
жоғалса, халық немесе тұтастай бір ұлттың жоғалатыны хақ. Ұлттың 
басты құндылығының бірі ол – тіл. Осы тілдің тағдырына 
байланысты ұлылардың тарапынан көтерілген мəселерлер де аз емес. 

Айтылар ойдың негізгі бағытын жоғарыда тілге тиек етіп кеткен 
тіл мəселесінде кеңестік дəуірдегі дүрбелең шақта ұлы тұлғалардың 
сүбелі ойларына бұруды жөн көрдім. Елге, тілге жанашыр, ұлттың 
тағдырына бейқам қарамайтын тұлғаларға тоқталар болсам, Көкше 
елінің дара тумасы, педагог, ұстаз, батыр, майдангер Мəлік 
Ғабдуллиннің жəне де Жамбыл өңірінің тумасы, Кеңес Одағының 
батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, 
əскери қолбасшы, стратег жəне тактик Бауыржан Момышұлының ел 
тағдырына, тіл тағдырына алаңдаушылық білдіре отырып жан-
жағынан ақыл кеңес алу үшін, жəне өткір ойларын жеткізу жолында 
жазған хаттарына, эпистолярлық əлемдерінетоқталып, алтын қордағы 
асыл қазынаға пара-пар дүниелердің, жас ұрпақтың санасына ұлы 
тұлғалардың, ел тағдырын шешу жолындағы атқарған ерен 
еңбектерімен бөлісуді ойладым. 

Мəлік Ғабдуллиннің эпистолярлық əлемінде 80 нен аса кісіге хат 
жазғаны, 45 тен астам кісінің Мəлік Ғабдуллинге хат жазғаны біздің 
қорда жинақталған. Сол жазбаларының басым көпшілігі қилы 
тағдырларды бастан кешкен халықтың жағдайына бағытталған, сол 
халықтың халық болып қалыптасуына, тілдің  қатысы бар екендігін, 
жəне сол тіл арқылы ұлттың тағдырын дұрыс жолға қою тарапында 
басым көпшілік хаттардың мазмұнында көрініс табады.  

1941-1945 жылдар аралығында күллі əлемді дүр сілкіндірген 
Ұлы Отан  соғысының  қазақ халқының өмірінде үлкен таңба 
қалдырғанын білеміз. Сол аласапыранның арасында жүріп, қазақтың 
тілінің бұлыңғыр болып тұрған болашағына байланысты 
мəселелерді,өздерін толғандырған ойларын,  үзеңгілес болған ел 
жанашырларының хат арқылы жазысып, «келісіп пішкен тон, келте 
болмас» дегендей, кеңесе отырып, қазақ халқының тіліне байланысты 
көптеген мəселелерді шешкендерінкөріп отырмыз. Тілге тағдырына 
байланысты маңызды жазған құнды хаттардың бірнешеуіне тоқталып 
кетуді жөн санадым.  
 1943 жылы ең алғаш рет Бауыржан Момышұлы ұлттық 
тіліміздің мəртебесі туралы меселелерді көтеріп, майдан даласында 
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өлім мен өмірдің арасында жүрсе де, қолына қалам алып, 
шұбарланып бара жатқан тіліміздің тағдырына алаңдаушылық 
білдірген хатын, Қазақстан Компартиясы  Орталық Комитетіне 
Əбдіхалықовқа жолдаған болатын. Тіл мəселесінің жай жапсары 
толық жазылған  хат, Əбдіхалықовтың қолына тимей-ақ, Орталық 
Комитет кəдімгідей əбігерге түсіп, қазақ тілін жақсарту жолында 
арнайы қаулы жобасын дайындайды. Сол кезегіқандай мəселелер 
болмасын шешімі Кремль арқылы шешілетіні тағы бар. Орталық 
Комитеттің Бауыржан Момышұлының жазған хатының негізінде 
жасалынған қазақ тілінің тағдырына байланысты қаулысы, өкінішке 
орай Кремльдегі қызыл империяның өкілдерінің қабылдатпауымен, 
Сталиннің қолына жетпей қалады. Бауыржан Момышұлы сəл 
уақыттан соң, Комитетке алдыңғы хатының желісімен, екінші, 
үшінші хат жолдайды. Бірақ, хаттарының тағдыры алғашқы хаты 
іспеттес хабарсыз қалады. Тіл тағдырына алаңдаушылықпен жазған 
хаттарының аяқсыз қалғандығын, сол хаттары аясында Орталық 
Комитетте біраз пікірталастар туындағанын айтып, Мəлік Ғабдуллин 
мен Құрманбек Сағындықовқа хат жолдаған. Хаттың желісін оқып 
шыққан Мəлік Ғабдуллиннің ашу-ызасы өршіп, Бауыржан 
Момышұлының тіл туралы бағытын толық қолдайтынын айтып, 
Нұртас Оңдасынов пен Жұмабай Шаяхметовке хат жолдаған. Арада 
көп уақыт өтпей-ақ Орталық Комитетке жолданған хатының аяқсыз 
қалғанын біліп, оның үстіне Бауыржанмен бірге өзінің ұлтшыл деген 
атаққа ие болғанын біледі. Осындай тілге қатысты дүрбелең жүріп, 
қазақ жерлерінде қазақ тілі мен қоса орыс тілдерінің қатар жүретіні 
жөніндегі пікірталастар туындап жатқан уақытта, Мəлік Ғабдуллин 
«Орыс еместер арасында тəрбие жұмысы» деген еңбегін жазып, оны 
Мəскеудегі бір баспадан басып шығарады.  Кітапта баса көтерілген 
мəселе тіл тағдырына қатысты болған. Бірақ, өкінішке орай кітаптың 
тиражы өте аз шығарылып, таралу аясын тарылта бастайды. 
Дегенмен, ұлты үшін алаңдаған оқырмандар барынша оқып, 
оқырмандар тарапынан жоғары бағасын алып та үлгіреді [1]. 

Тіл тағдырына байланысты жазылған мына бір хаттың 
мазмұнында: Мəлік Ғабдуллин 1944 жылдың отызыншы сəуірінде 
қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет жəне қоғам 
қайраткері Ғабит Мүсіреповке жазған хатында: «Қазақ тілі туралы 
мəселе көтерілу орынды ақ. Оны «емле, атау» дегендерден кеңірек 
етіп, аумақты əңгіме ретінде айтса жақсы болар еді деймін. Меніңше, 
қазақ тілі – ұлт тілі, одақтас республика халқының тілі, демек, 
мемлекет тілі деген мəселені қойған жөн. 
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Мəселені осы бағытта шешсек, «атау – матау, емле - семлелер» 
өзі ақ келіп шығады. Сөздің шыны былай ғой, менің байқауымша, 
Сіздер қазақ тіліне мəн бермей, оның қадірін түсіріп жүрсіздер. 
Кеңселердегі жазу – сызу, мəжілістеріңіз қай тілде жүретінін мен 
айтпай ақ қояйын. Ал, осыларыңыз дұрыс па? Сіздер 
шығармаларыңызды кім оқиды деп жазасыздар? Кейде не қазақшаны, 
не басқа тілді дұрыс білмейтін балалар кездеседі. Олардың бұл 
дəрежеде болуына кім айыпты? Неге ұрсып, сықақтап, шаншып – 
түйреп жазбайсыздар? 

Сталин жолдас ұлт туралы берген анықтамасында ұлт болу 
үшін бес шарт (условие) керек екенін айтты. Мұны ұмытуға 
болмайтын шығар. Бізді неліктен Қазақ республикасы деп атайды? 
Халқымыз үшін емес пе? Ендеше, сол халықтын тілін дұрыстау 
қажет. Шала молда дін бұзады, шала тілші (языковед деген мағынада) 
тіл бұзады. Тегі біздің тілшілеріміз осы аурудан аман ба екен?...»  [2]. 

1946 жылы 5 қазанда Мəлік Ғабдуллин мен Құрманбек 
Сағындықовтың өз ара жазған хатында: «Əдебиет төңірегінде жалпы 
жағдай аса мəз емес. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. 
Əдебиет төңірегінде жүргендердің көпшілігінің қызыл 
науқаншылардың таяғын жемегендері кемде кем. Сонау 
Асанқайғыдан бастап кешегі Сұлтанмахмұтқа дейінгі ақ-қарасына 
қарамастан кəдімгідей сілкілеп тастады. Арасында Əбділда да бар. Ол 
енді бұдан кейін «Мен қазақпын» деп ұзақ уақыт айтпайтын шығар. 
Мұндайда белсенділер шығып қызыл белсенділердің сойылын 
соғатыны бесенеден белгілі. Қазір Мұхтардың еңсесі кəдімгідей 
төмен түсіп қалған. Бұл  пəледен Шоқан мен Жамбыл ғана аман» [3] 
деп, келетін хаттың астарында талай сыр жатқандай. Бұл хат арқылы 
Мəлік Ғабдуллиннің қазақ əдебиетінің жағдайымен қоса Мұхтар 
Əуезовтың тағдырына да алаңдағанын  көруге болады. 

Осындай баға жетпес асыл мұраларды қолыңа ұстап, өз көзіңді 
жеткізе отырып оқығанда, сол заманға барып қайтқандай күй 
кешесің. Қазіргі жас ұрпаққа бағыт беруші буынның мақсаты, 
келешек жастардың өсіп жетілуіне, бойларында отанға деген ыстық 
ықыластарының болуына, қазіргі мемлекетіміздің бүгіні мен 
болашағына бей жəй қарамайтын, өз тілін сүйетін, өткен тарихтан 
өзіне үлгі алатын ұрпақ тəрбиелеп шығару.  
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Аса көрнекті ғалым-ұстаз Мəлік Ғабдулин  он жыл ҚазПИ-дің 

ректоры қызметін де атқарғанын біреу білсе, біреу білмес. Ол 
республика Оқу министрлігінің 1953 жылғы 8 маусымдағы № 446 
бұйрығымен С. М. Киров атындағы ҚазМУ-ге ректорлыққа 
тағайындалған Алматы қаласында Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтына ректор болып барады. Бұл оның өмірдің 
барлық майданында əбден пісіп-жетілген, нағыз ысылған шағы 
болатын. Ол тұста оқу орны «Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
жəне мұғалімдер институты» деп аталды. Содан Мəлік Ғабдуллин 
институтты 1963 жылдың 17 қаңтарына дейін абыроймен басқарды. 
Оқу орнын өркендетіп дамытудағы келелі шаруаларды жүзеге 
асырумен бірге батыр-ректордың араласуы нəтижесінде бірқатар зия-
лы азаматтар қуғыннан құтылып, ажалдан аман қалды. Олардың 
көбісі ақталып, өз қызметтеріне қайта оралды. Мəселен, өзінің досы, 
тарланбоз тарихшы Ермұхан Бекмаханов, майталман əдебиетші 
Мұхаметжан Қаратаев, əйгілі тарихшы, институттың бұрынғы 
ректоры, профессор Халел Əділгереев, тағы басқалар Мəлік 
Ғабдулиннің қамқорлығының арқасында қайта қатарға қосылды. Бұл 
да ерлік іспеттес шаруа болды. Мəселен, «Халық жауы» атанып  17 
жылға айдалған Мұхаметжан Қаратаев 1955 жылы Алматыға 
оралады. Оны естіген ректор Мəлік академик Қажым Жұмалиевті 
ертіп, екеуі үйіне барып, Мұхаметжан Қаратаевты ҚазПИ-ге 
оқытушылыққа шақырып, орналастырады. «Сонымен мен Мəліктің 
қамқорлығының арқасында 17 жыл бұрын қол үзген ҚазПИ-мен қайта 
табыстым», – дейді бір сөзінде Мұхаметжан Қаратаев.  

Ал ауылдас құрдасы, көп жылдар бойы Көкшетау облысының 
бірқатар аудандарын басқарған Социалистік Еңбек Ері Баян 
Жанғалов ағамыз Мəлік Ғабдуллин жайлы естелігінен мынадай 
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оқиғаны айтады: «50-ші жылдардың ішінде Алматыдағы темір жол 
вокзалына келдім. Мəлік те сонда жүр екен. Күн ми қайнатар ыстық 
болатын. Əбден қан сорпасы шығып терлеген. Зыр жүгіріп жүріп, 
бірден төрт тарапқа төрт билет сатып алыпты. Мен аң-таң қалып, 
«мұның не?» деппін. Сөйтсем, ҚазПИ-де оқитын төрт студент 
бірнеше күн бойы билет ала алмай, ақшалары таусылып, тауы 
шағылып, қайырым-мейірімі мол институт ректоры Мəлікке көмек 
сұрап барыпты  ғой».  

Мəлік Ғабдуллин басқарған жылдары оқу орны білім сапасын 
көтеруде, ғылыми зерттеулерді, əсіресе педагогика жəне психология 
ғылымдары саласын өркендетуде, тəрбие жұмыстарының тиімділігін 
арттыру мен институтты материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз етуде елеулі табыстарға жетті. Білім ордасы атына заты 
сай бола отырып, еліміздегі барлық жоғары оқу орындары арасында 
жоғары білікті ғылым кандидаттары мен ғылым докторларын, 
мұғалім мамандар даярлайтын, орта жəне жоғары мектептерге 
арналған типтік оқу бағдарламаларын, соған сай оқулықтар, оқу-
əдістемелік еңбектер əзірлейтін, педагогикалық іргелі ғылыми 
зерттеулер жүргізетін басты жəне бірден-бір негізгі оқу орнына 
айналды. Бұл кездерде студенттер саны да жылдан-жылға артып 
отырды. 1946 жылы күндізгі бөлімге 1-курсқа 362 студент 
қабылданса, 1956 жылы – 567 талапкер студент атанды. Сол сияқты 
сыртқы бөлімді 1946 жылы 60 түлек бітірген болса, 1956 жылы 594 
адам институтты сырттай оқып тəмамдады. Ал 60-шы жылдардан 
бастап, жылына орташа есеппен 500 түлек оқу орнының сыртқы 
бөлімін  бітіріп  отырған. 

1957 жылдың 1 маусымынан бастап ректор Мəлік Ғабдуллиннің 
ұсынысы бойынша оқу орнының «Педагог» (қазіргі «Абай 
университеті») атты көптаралымдық газеті шыға бастайды. Оған 
белгілі əдебиетші ғалым, қаламгер Төкен Əбдірахманов редакторлық 
етті. Ректорға елдің сый-құрметі бұрынғыдан да жоғарылады. Мəлік 
Ғабдуллин осы жылдары филология ғылымдарының докторы, 
профессор атанды. Қатарынан үш дүркін КСРО Жоғарғы Кеңесіне 
депутат болып сайланды. Омырауына Ленин, Еңбек Қызыл Ту 
ордендерін тақты. «Қазақ КСР-інің ғылымына еңбегі сіңген 
қайраткер» деген құрметті атаққа ие болды. 

Мəлік Ғабдуллин  ректорлық қызметіндегі ұйымдастырушылық  
жұмысын атқара жүріп, орта жəне жоғары оқу орындарына арналған 
оқу бағдарламаларын, оқулықтар жазуға да уақыт тапты. Мысалы,     
8-сыныпқа арналған «Қазақ əдебиеті» оқулығы 1953 жылы жарық 
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көріп, одан соң жыл сайын 10 рет қайта басылды. 1958 жылы жоғары 
дəрежелі оқу орындарына арналған «Қазақ халқының ауыз əдебиеті» 
оқу құралын шығарып, 1959 жылы аталған оқу құралының 
хрестоматиясы жарық көрді. Осы жылы көркем əдебиет баспасынан 
«Майдан очерктері» атты кітабы шықты. 1966 жылы жарық көрген 
«Ата-аналарға тəрбие туралы кеңес» атты кітабы да ұлағатты 
ұстаздың ректор кезіндегі көңілге түйген педагогикалық 
ойпікірлерінің қорытылған толық нұсқасы десе де болғандай.Ұлы 
ұстаздың бұл игі қасиеттерін ҚазМУ-де қолында оқып жүргенде 
студенттері молынан көріп, мейлінше қанығып өскен. Бұл туралы 
Бақтияр Сманов ҰҒА академигі, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі, профессор өз 
естелігінде былай дейді: «Бұл 1968 жыл болатын. Ағай бізге қазақтың 
халық ауыз əдебиеті пəнінен сабақ береді. Батыр-ұстаздың əрбір 
оқыған дəрісі бейне бір өмір сабақтарындай аса мазмұнды, өте əсерлі 
өтетін. Ол кісі шебер ұстаз, тамаша тəрбиеші, үлкен əдіске рболды. 
Оған қоса Мəлік ағайдың жүргізетін пəнінің өзікілеңди дактикалық 
шығармалардан, халық ауыз əдебиетініңін жу-маржандарынан 
студент-жастарға үлгі-өнеге етуге, ақыл-кеңес беруге, ой 
салуғалайықты, танымдық-тəрбиелік мəні жоғары туындылардан 
тұратын. Оның үстіне пəннің бүкіл білім мазмұны, бітім-болмысы 
ұстазды сондайізгі мақсаттарға, ұлттық мүдде, елдік-елжандылық 
мұраттарға жетелейтіндей толған дидактика еді. Бұл сабақ барысында 
берілетін тəрбиелік жұмыстармен қат-қабатастасып жататын. 

Ағай өте мəдениетті, керемет кішіпейіл, көпшіл, аса қарапайым 
адам еді. Ол кісінің студенттерімен ұтымды юморы, астарлы əзіл-
қалжыңдары, қызықты əңгімелері, өмірден көрген-білген, көкейге 
түйген терең сырлары майдан естеліктері əсерлі болатын. Кейде 
кешке сабақтан соң біздің Мəкен Əлібаев, Мұхтар Пернеқұлов сынды 
курстастарымызбен шахмат ойнауға бізбен бірге жатақханамызға 
келгенде бөлмеміздің «қалқозының» (бөлме студенттері колхоз 
ұйымдастырып тамақ жасайтын) көжесінен «...Əй, жігіттер, сендердің 
мына тамақтарың нағыз қызыл əскерлердің похлебкасы ғой», – деп 
жорыта мақтап дəм тататыны, шахмат ойыны арасында бөлмедегі 
студенттердің төсегіне шалқасынан керіліп жатып: «...Ой-хой, шіркін, 
бойдақтардың төсегі қандай рахат! Қошқарлардың иісі бұрқырап 
жатыр... Қиялыңа қанат бітіреді ғой...» – деп төбеге қарап жататыны, 
немесе бізбен бірге үлкен қырлы стақанмен қою қара, өзі айтпақшы, 
«бойдақ шайдан»  тамсана ішетіні еш ұмытылар емес. 
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Тағы   бірде  мынадай жағдай болды. Сол 1968 жыл. ҚазМУ-дің  
филология факультетінің бірінші курсынат үскен біз. Алматының 
Никольск базарының түбіндегі № 1 жатақханаға орналастық. 
Бұлжазушы Əзілхан Нұршайықовтың баяғы «Махаббат қызық, 
молжылдар» романының оқиғалары өтетін Виноградов көшесіндегі 
тарихи 88-үй. Қыс ерте басталды. Қар қалың жауған. Күн өте суық. 
Мəлік ағайдың 90 минуттық сабағының бірінші жартысы аяқтала 
берген. Бізден 6-7 жастай үлкен бір қызымыз қолын көтерді. Батыр-
ұстаз: 

– Иə, айтағой, – деді ойында ештеңе жоқ. Біз де не 
айтарекендепаң-таңбыз. 

– Мəлікағай, біздің бөлмеміз өтесуық, – деп бастады əлгі қыз 
сөзін əрі қарайжалғап, – Үшінші қабатта тұрамыз. Бөлмеде 7-8 қыз 
жатамыз. Түнде жаураймыз. Соданекеу-екеуден жатамыз, ағай. 
Көмектесіңізші, – деді. Өзі өжетқыз болатын. Пед. училищеден соң   
2-3 жыл жұмыс істеп оқуға түскен. Əрі ағаймен жерлестігі де бар. 
Көкшетаулық. Сонда Мəлік ағай аудиториядағы біздерге естіртіп: 

 – Е-е, айналайындар, осы бастан екеуден жатып үйрене 
беріңдер... Жылы жатасыңдар... Ертең отбасылы боласыңдар, – деді 
де үзіліске дəлізге шығып бара жатты. Бəріміз ду күлдік. Мұның 
бəрін шынайы педагог ғалымның еліміздің əр қиырынан келген қазақ 
жастарының – студенттердің тұрмыс жағдайымен жақын танысу 
үшін, мəн-жайдан хабардар болып отыру ниетінен туындаған 
жанашырлық іс-əрекеттері деп ұқтық. Сөйтсек, бұл ұстазымыздың 
соғыс жылдарында əскердегі саяси жетекші, бөлім басшысы, 
институтт ағы оқытушы, кафедра меңгерушісі, проректор, ректор 
болып жүрген жылдарында берік қалыптасқан, дағдыға айналған 
əдетіекен». 

Қорыта айтқанда, соғыста өлім мен өмір аарасында арпалысқан, 
артынан өшпес із қалдырған батыр-педагогтың елге мəлім емес 
осындай қырлары да болған екен. Өзінің ұстаздық жолында 
шəкірттеріне қолдау көрсетіп, көмек қолын созудан аянбаған ұлы 
тұлға халық жүрегінде мəңгілікке сақталады. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕРОИЧЕСКИХ ПОСТУПКОВ  

МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА  
 

Казахская степь полна героями, патриотами и писателями. Наши 
предки не раз доказывал то, что степной народ не падает духом в 
трудные минуты, показывал смелость перед силой врага, 
превышающегов тысячи раз. Подтверждением тому являются 
героические поступки Аблайхана, Кенесарыхана, Амангелды 
Иманова, Кейки батыра, Алиби Джангильдина и многих других. 

В годы Великой Отечественной Войны одним из ярких 
примеров героизма и бесстрашия является Герой Советского Союза, 
ученый Малик Габдулин. Его боевой путь прошел от политрука до 
гвардии майора. За личную отвагу, проявленную в боях с 
фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 января 1943 г. ему было присвоено звание «Герой 
Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда» [1]. 

Малик Габдуллин родился 15 ноября 1915 года в многодетной 
семье: семь братьев и три сестры, но они все умерли в роковые 
страшные 30-е годы джута. Мать героя умерла в 1932 году, то есть 
когда ему было всего лишь семнадцать лет [1].  

Имя Малика Габдуллина навечно вписано в летопись Великой 
Отечественной войны. Будущий академик, уходя на фронт, не знал, 
какой славный путь ему предстоит. Просто хотел честно исполнить 
свой долг перед Родиной и народом. 

Послевоенные годы М. Габдуллин продолжил научную и 
творческую деятельность. Основное место его в творчестве занимают 
вопросы воспитания молодого поколения в русле казахстанского 
патриотизма, которые актуальны и в наше время. 

Своим жизненным примером М. Габдуллин показывает 
современному молодому поколению, что знания и храбрость одни из 
главных человеческих достоинств. 

В своих выступлениях М.   Габдуллин неоднократно подчеркивал, 
обращаясь к учителям и учащимся, что на героических традициях 
наших  предков  необходимо  воспитывать молодое  поколение ребят,  
чтобы они росли мужественными и волевыми патриотами. 
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Жизнь, творчество, характер и героические поступки, 
совершенные М. Габдуллиным в военные и послевоенные годы, 
достойны для подражания и близки по духу людям, связавшие свою 
жизнь с благородной профессией пожарный-спасатель. В военные 
годы М. Габдуллин не раз вступал в неравный бой с огненной 
вражеской силой. Только воля к победе, воля, побеждающая страх 
смерти и преодолевающая все препятствия на пути, позволила ему 
выйти победителем, в неравном бою. Подобно героическим 
поступкам М. Габдуллина пожарные-спасатели, ежедневно рискуя 
собственной жизнью, ведут неровную борьбу с огненной стихией и 
природными бедствиями. Нужно быть по-настоящему смелым 
человеком, чтобы войти в горящее помещение или подняться на 
крышу здания, охваченного огнем. 

Профессия пожарный-спасатель – не простая. Сюда идут по 
призванию, понимая весь риск службы. Пожарным-спасателем могут 
стать только люди, обладающие такими качествами как сильные 
духом, волевые, выносливые, решительные, изобретательные, 
мужественные и любящие свою родину мужи, которые были 
присущи М. Габдуллину. 

Таким образом, М. Габдуллин является образцом смелости, 
патриотизма, образованности и это должно присутствовать у каждого 
офицера и курсанта отдающего свой долг родине [2]. 

Малик Габдуллин патриот народа казахского. Патриотизм - это 
синоним слова уважение. Государство, у которой есть свои патриоты 
это та страна, которая будет процветать и развиваться. 

То, что оставил М.  Габдуллин будущему поколению, мы должны 
сберечь как ценность и не забывать подвиги наших предков, внесших 
в клад в построение суверенного Казахстана. 
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Казахстанский патриотизм — это веское основание гордиться 
своей Родиной, которая одной из первых на постсоветском 
пространстве вырвалась вперед и строит новое государство, удивляя 
своими амбициозными, масштабными преобразованиями не только 
зарубежных политиков, лидеров государств, но и своих 
соотечественников.  

Чувство родины — святое чувство. Где бы человек ни 
находился, родная земля питает его некой энергетикой. А любовь к 
Родине усиливает эту связь. Человек, даже гонимый, загнанный, 
чувствует себя сильным, его куда сложней сломить. Поэтому во все 
времена высылка из страны без права возвращения обратно являлась 
одной из самых суровых мер наказаний, сравнимой лишь, наверное, 
со смертной казнью. Любовь к Родине так же таинственна по своей 
природе, как и любая другая. Патриотом нельзя стать вдруг, после 
какого-то события. Патриотизм закладывается постепенно в 
сознании. Сначала он воспитывается в семье и школе, хотя 
большинство семей сейчас ещё мало уделяют внимание этому 
вопросу. Патриотизм формируется традициями и всем укладом жизни 
народа, усилиями общества. 

Патриотическое воспитание молодежи - это часть 
государственной молодежной политики страны. Быть патриотом 
своей страны - всегда большая честь для любого человека, имеющего 
гордость и собственное достоинство. Но патриотами не рождаются, 
ими становятся. Причем патриотическое воспитание в уверенно 
развивающемся государстве не следует оценивать только как 
творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее страны, 
борьба против таких негативных явлений, как вынужденная 
миграция, рост преступности, наркомании, алкоголизма и 
экстремистских настроений. 

Республика Казахстан государство с полиэтничной и 
проликонфессиональной общественной структурой стремится к 
созданию единой идеологии, основанной на патриотизме, любви к 
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своей земле. Это достаточно сложная задача, требующая 
последовательности, целостности и сохранения единства и 
общественного согласия. Формированию и укреплению патриотизма 
подчинена Государственная программа, цель которой формирование 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства гордости за 
свою страну, воспитание готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины 
посредством целенаправленного развития системы патриотического 
воспитания.  

Казахстанский же патриотизм — это нечто особое, так как речь 
в данном случае идет об отношении многонационального народа 
Казахстана к одной, общей для множества народов 
Родине. Исторически так сложилось, что Казахстан стал 
многонациональным государством. Интернационализм 
казахстанского патриотизма достоин больших похвал и особой 
гордости за то, что ни в одной из республик на территории 
постсоветского пространства нет такой авторитетной общественной 
организации, как Ассамблея народа Казахстана, Статус этого 
общественно-политического движения очень велик, ведь многие 
потомки переселенцев считают Казахстан своей Родиной, 
Казахстанский патриотизм мы воспитываем на уважении к языкам и 
культуре других этносов. 

В Кокшетауском университете им. А. Мырзахметова, который 
является одним из авторитетных вузов северного региона, где готовят 
востребованных на рынке труда специалистов, ведется огромная 
работа во воспитанию молодежи. 

Особое внимание профессорско-преподавательский состав 
обращает на статьи Первого Президента Республики Казахстан, 
Елбасы Н. А. Назарбаева «Культурное наследие», «Взгляд в будущее: 
духовное возрождение Рухани жангыру», диалог у подножия Улытау, 
а также статья «Семь граней Великой степи», которые являются 
программными документами, цель которых – духовное возрождение 
нации. 

В октябре 2018 г. в Кокшетауском университете имени               
Абая  Мырзахметова была открыта кафедра «Рухани жанғыру» в 
качестве структурного подразделения вуза, на базе которой 
проводятся заседания с участием членов научно-экспертных советов, 
осуществляется методическое обеспечение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, выработка теоретико-
методологического обеспечения преподавания дисциплин, связанных 
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с формированием общественного сознания.   Так, например, за 2018-
2019 учебный год количество проведенных мероприятий в рамках 
программы «Рухани жангыру» в университете составило – 44. 
Большой резонанс среди студентов вызвали круглые столы 
«Политика многонационального Казахстана для сохранения единства 
народа», «Вместе с Президентом за процветающий Казахстан» и др. 
Большой отклик получил круглый стол, проведенный под 
руководством д.и.н., профессором кафедры международных 
отношении, истории и социальной работы ветераном педагогического 
труда Мухамадеевым Т. М. на тему:  «Модернизация общественного 
сознания – наш путь в будущее», а также дебатный турнир «Взгляд в 
будущее: каким мы его видим?», организованный ветераном 
педагогического труда к.и.н. Айдаровой Ш.А. Она же является 
организатором брифнга среди студентов 1 курса по программной 
статье Елбасы Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи».  
Большой резонанс вызвал молодежный форум «Казахский язык - 
вечное богатство нашей страны», состоявшийся 12 сентября 2019 
года при участии ветеранов педагогического труда. В работе форума 
приняли участие заместитель начальника внутренней политики 
Акмолинской области Кенжебаев С.М., председатель Акмолинской 
областной общественной организации «Жас Улан» Есекеева М. М. 

Студенты специальности «История» на регулярной основе под 
руководством профессора Мухамадеева Т. М. принимают участие в 
работе проекта «Новые сакральные объекты Акмолинской области», 
проводимом ГУ «Центром по охране и использованию  историко-
культурного наследия». Проект «По страницам истории» под 
руководством ветерана педагогического труда кандидата 
исторических наук Айдаровой Ш. А. в рамках программы «Рухани  
жанғыру» выполняется совместно с Акмолинским областным 
государственным  архивом. В русле  программы «Рухани жаңғыру» 
проведена диалоговая площадка «Юногогика; теория и практика», 
организованный ветераном педагогического труда кандидатом 
педагогических наук Иванковой Н. В. Большой резонанс среди 
студентов и преподавателей университета получил коучинг, 
проведенный доктором педагогических наук, профессором 
Кукубаевой А. Х. на тему: "Традиции, обычаи и культура народов 
Казахстана  в системе образования: взгляд молодых". 

Воспитание всесторонне гармонично развитой, культурной и 
законопослушной молодежи и  их привлечение  к формированию 
эффективного механизма воспитания и подготовки молодых лидеров, 
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в том числе будущих политиков и общественных деятелей – это одна 
из главных задач профессорско-педагогического коллектива 
университета. В рамках информационной - пропагандистской работы 
в 2018-2019 уч. году  с участием ветеранов университета был 
организован ряд встреч студентов и сотрудников с общественными и 
государственными деятелями, такими как, первым заместителем 
председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» 
Бекмагамбетовым Г. М., министром юстиции РК – Бекетаевым,  а 
также Беспалиновым Б. М. - руководителем Департамента Агентства 
РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по 
Акмолинской области и др. 

11 октября 2018 г. при Кокшетауском университете имени Абая 
Мырзахметова совместно с комитетом ветеранов труда университета 
была открыта единственная в области школа патриотического 
воспитания.  

Целью школы является совершенствование системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 
студенческой молодежи чувства высокого патриотического сознания, 
верности традициям своего народа, формирование гражданской и 
правовой направленности личности, активной жизненной позиции, 
привлечение студенческой молодежи с целью активного участия в 
реализации программных статей Главы государства «Болашаққа 
бағдар - рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи». 

Знаменательным событием стало  открытие в 2018 году 
генералом армии, Халық қаһарманы Алтынбаевым Мухтаром 
Капашевичем именного кабинета, в котором на регулярной основе 
проходят мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи с участием  вышеназванных 
почетных ветеранов труда Акмолинской  области.     

В кабинете  кроме обычных лекций проводятся уникальные 
мастер-классы, живые встречи с легендарными деятелями края. 

Работа кабинета направлена на развитие у молодежи 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. Так, например, с 
разъяснительной работой по Посланию Президента РК К. Ж. Токаева 
от 2 сентября 2019 г. «Конструктивный общественный диалог – 
основа стабильности и процветания Казахстана» в Кокшетауский 
университет имени А. Мырзахметова 13 сентября 2019 года прибыли 
генерал армии, Халық Қаһарманы Алтынбаев М. К., начальник ДВД 
Акмолинской области, генерал-майор полиции Билялов  Б. С.  и 
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депутат Сената Парламента РК, почетный профессор Кокшетауского 
университета им. А. Мырзахметова Башмаков А. А. 

Встреча прошла на военной кафедре,  и основной ее задачей 
стало воспитание чувства патриотизма  и  ответственности каждого за 
судьбу Родины. В процессе обсуждения важнейшего 
государственного документа гости  поделились с курсантами личным 
опытом и видением дальнейшего развития страны. 

Генерал армии поздравил курсантов и профессорско-
преподавательский состав военной кафедры с  безупречным 
прохождением прокурорской проверки, по итогам которой  она 
признана лучшей и сегодня возглавляет рейтинг всех военных кафедр 
страны. 

Нельзя не отметить большую активную гражданскую и 
общественную позицию членов МК «Жас Отан» при университете, в 
составе которой – более 300 студентов. В течение года ребята 
отличились тем, что проявляли собственную инициативу по оказанию 
помощи людям пенсионного возраста, ветеранам  Великой 
Отечественной войны, семьям из категории социально-уязвимых 
слоев населения работая в рамках реализации партийных проектов 
«Жастар Отаңға!», «Ардагерлерді ардақтайық», «Бақытты балалық 
шақ» и др.  

Чувство патриотизма должно быть общим, оно должно греть 
изнутри каждого. Патриотизм - это ежедневный кропотливый труд, 
который в итоге складывается в большой подвиг всего государства.  
Патриотическому воспитанию в университете уделяется особое 
внимание. За 2018-2019 уч. год количество проведенных 
мероприятий по данному направлению составило – 74 (круглые 
столы, коучинги, пресс-конференции, диалоговые площадки, 
вручение партийных билетов членам ППО «Шұғыла») председателем 
Акмолинского областного филиала Бекмагамбетовым Г. М. и 
представителями партии «Нұр Отан» и многое другое). 

В течение учебного года были проведены многочисленные 
встречи с членами   школы патриотического воспитания 
университета, почетными гражданами Акмолинской области: 
Мукушевым Тельманом Шариповичем, работавший руководителем 
Зерендинского отдела образования и начальником Управления 
образования Кокшетауской области; Жанадиловым Болатом 
Сулейменовичем – врач высшей квалификационной категории, 
долгое время проработавший главным врачом областной больницы 
Акмолинской области, а также заместителем акима Кокшетауской 
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области, крупный политический деятель области и республики; 
Жунусовым Бакытом Газизовичем - человек, прошедший  путь от 
простого механика до именитого академика, доктор экономических 
наук, основатель  и ректор Кокшетауского сельскохозяйственного 
института; председатель общественного объединения «Қазақ тілі 
мен мəдениеті» Кииковым Мейрамбеком Кииковичем, внесший  
большой вклад в развитие  сельского хозяйства нескольких регионов 
нашей родины; яркий общественный деятель нашего времени 
Алиевым Шияпом Шараповичем, его вклад в экономику, политику и 
образование РК имеет фундаментальный характер, 
профессиональный  опыт Шияпа Шараповича не раз освещали 
республиканские  газеты «Казахстанская  правда»,  «Егемен 
Казахстан»; Акыновым Амангельды Нугумановичем – заместитель 
председателя Акмолинского филиала Республиканского 
общественного объединения «Организация ветеранов», который, 
будучи директором Чаглинского агротехнического  колледжа,  
выпустил многочисленную команду специалистов  сельского 
хозяйства; Абуевым  Кадыржаном  Кабиденовичем – доктор  
исторических наук, профессор, академик Академии истории и 
общественных наук РК, писатель,  автор книг «Современники 
Абылая и потомки», «Ш. Уалиханов  и  его  современники»; Таскара  
Ираном Таскараулы - акын,  поэт – песенник, народный  композитор, 
дипломант  Республиканского  айтыса  акынов «Новому веку-новые 
песни»,призер республиканского смотра «Батаменен ел көгерер»; 
Толегул  Госманом  Толегуловичем -  писатель, переводчик, 
журналист, в настоящее  время  возглавляет  Совет   ветеранов  
войны  и  труда  Акмолинской  области, его имя занесено в Книгу 
почёта госслужбы РК; Ергалиевым Жабалом Ергалиевичем - Депутат 
Сената Парламента РК пятого и шестого созыва, Почетный 
гражданин Карасайского района, профессор Кокшетауского 
университета имени Абая Мырзахметова, академик, действительный 
член Казахской Академии национальных обычаев и традиций; 
Гибадиловым Мейрамом Мырзахметовичем, настоящий патриот, 
ветеран областного суда Акмолинской области, Почетный судья 
Республики Казахстан. Каждый из них внес весомый вклад в 
развитие образования, искусства, здравоохранения и народного 
хозяйства  области и республики. 

2019 год Елбасы Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев 
объявил «Годом молодежи». Профессорско-преподавательский 
состав университета с воодушевлением восприняли это решение и в 
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течение года принимали самое активное участие в подготовке и 
организации мероприятии, посвященных «Году молодежи», 
например таких как коучинг на тему: «Казахстан – страна для 
реализации интеллектуального потенциала молодежи», Медиа - час 
«Легко ли быть молодым?». Была организована «Встреча с 
волонтерами», с целью активизация волонтерской деятельности, а 
также встреча «Молодежь - патриоты своей страны», круглый стол 
«Молодежь и инновации», патриотический час «Мы – граждане 
Казахстана» и многое другое. 

Любовь к Отчизне — благородное чувство, оно неотъемлемо 
связано с понятием казахстанского патриотизма. С таким 
пониманием, независимо от национальности, видны горизонты 
нового Казахстана. 

Таким образом, патриотизм может формироваться на основе 
уважения к государству, почтения к истории, традиции, культуре и 
языку самого казахского этноса. 

 
 
 

А. Герман 
Высший многопрофильный колледж Гражданской защиты 

 
БУДУЩИЙ АКАДЕМИК, МАЛИК ГАБДУЛЛИН,  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
 

«……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»
 (Малик Габдуллин.  Из письма поэту Кайнекею Жармагамбетову от 

10.09. 1944 года)
 

Малик Габдуллин! Имя, заслуживающее искреннего уважения, 
особого почета. Историческая личность, отличавшаяся своими 
боевыми подвигами и героическими деяниями, глубокими научными 
исследованиями, большим педагогическим трудом, писательским 
талантом, кристальной чистотой внутреннего мира, человечностью, 
высокими нравственными качествами, скромностью, интеллектом, 
исключительно позитивной натурой. 

Малик Габдуллович Габдуллин родился 15 ноября 1915 года в 
семье крестьянина-бедняка в ауле Койсалган, Зерендинского района 
Кокчетавской области Казахской ССР. 
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В 1924-1931 годах он учился сначала в сельской начальной 
школе, затем - в Кокчетавской городской казахской семилетней 
школе. В школе Малик был активным членом литературного кружка. 
Его стихотворения тех лет печатались в стенной газете, в журналах 
«Əдебиет майданы» («Литературный фронт»), «Екпінді жас». По 
словам его сверстницы, сотрудницы Института литературы и 
искусства имени М. О. Ауэзова Малики Гумаровой, первое 
стихотворение М.          Габдуллина было опубликовано в журнале «Балға» 
(«Молот»). 

1931-1935. Поступил и окончил факультет казахского языка и 
литературы КазПИ им. Абая г. Алма-Аты. Будучи студентом Малик-
ага занимался еще обучением грамоте рабочих шахт № 1, № 18 
города Караганды, культурно-просветительскими делами. Еще тогда 
прошел, таким образом, хорошую педагогическую практику. Когда 
М. Габдуллин в 1935 году в двадцатилетнем возрасте окончил 
Казахский государственный педагогический институт, в печати была 
опубликована статья знаменитого ученого Кудайбергена Жубанова 
«Тринадцать молодых, энергичных ребят», в которой он среди 
группы особо одаренных выпускников отмечает и Малика, а всех 
этих ребят называет «уже признанными нашей культурной 
общественностью», «нашей надеждой», «умеющими показать на 
деле полученные знания», «настоящими тружениками» (газета 
«Лениншіл жас» № 12 от 14 января 1935 года).  

Краевой комитет комсомола Казахстана сразу же утвердил его 
заместителем ответственного секретаря республиканской газеты 
«Пионер». Работая в газете «Пионер», Малик писал литературно-
критические статьи, занимался переводом. Так, он перевел на 
казахский язык произведение русского писателя Л. Пантелеева 
«Пакет». Систематически писал информационные материалы. 
Несмотря на большую занятость, принимал участие в подготовке 
двухтомного собрания сочинений Сабита Муканова, изданного в 
1935 году. Тогда автор о нем отозвался так: «Благодарю нашего 
поэта-пионера Малика Габдоллаулы, который участвовал в 
составлении, корректировании, редактировании этого собрания». 

В 1936-1937 годах служил в рядах Красной Армии в г. Фергане 
Узбекской ССР. 

В 1938 году работал младшим научным сотрудником в 
Казахском филиале Академии наук СССР. С этого времени он 
начинает основательно заниматься проблемами истории казахской 
литературы и фольклористики. 
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С октября 1938 года по июль 1941 года учился в аспирантуре 
КазПИ им. Абая. Будучи аспирантом, молодой Малик с его 
энергичным нравом, чистой и любознательной натурой все силы и 
возможности направлял на достижение поставленной цели. Он 
максимально знакомился с духовными памятниками разных эпох, с 
достижениями фольклористики. Скрупулезно изучал, вел конспекты. 
Нельзя не любоваться его ясным, четким, каллиграфическим 
почерком. В эту пору объектами его весьма разнообразных 
интересов были всемирно знаменитые эпосы «Илиада», «Одиссея», 
«Джангар», «Калевала», «Махабхарата», «Гесериада», «Песнь о 
Ролланде», «Тристан и Изольда», «Давид Сасунский», тюрко-
монгольское наследие. 

Еще аспирантом Малик Габдуллин опубликовал такие 
исследования, как «Қобыланды батыр» («Эдебиет жэне искусство», 
1939, № 2), «О народном фольклоре» («Қазақ əдебиеті», 1940, 28 
января, № 6). Молодой ученый всесторонне вооружился теорией 
фольклора. Он глубоко изучил древние героические эпосы русского, 
узбекского, азербайджанского, калмыцкого, бурятского, саха, 
монгольского, ойратского, татарского, башкирского, армянского, 
алтайского народов. С огромным интересом анализировал труды 
видных филологов Ф. И. Буслаева (1918-1887), А. Н. Миллера (1848-
1913), А. Н. Веселовского (1837-1906), А.        Н. Афанасьева (1826-1871), 
О. Ф. Миллера (1833-1889). Тема кандидатской диссертации –
Исследование героического национального эпоса «Кобланды 
батыр». 

1941 год. Война застала Малика Габдуллина в институте, когда 
он был аспирантом. Естественно, он подал заявление с просьбой 
отправить его на фронт добровольцем. 

Боевой путь Малика Габдуллина от политрука до гвардии 
майора и Героя Советского Союза неразрывно связан с историей 
316-й стрелковой дивизии, под командованием генерал-майора 
Ивана Васильевича Панфилова, формировавшейся в Алма-Ате и 
вскоре в ожесточенных боях под Москвой, завоевавшей высокую 
правительственную награду - орден «Красного знамени» и звание 
8-й Гвардейской. 

Энергичный, смелый и волевой, способный организатор, он 
вскоре обращает на себя внимание командования. Малик был 
назначен политруком роты, а затем и комиссаром батальона, 
которым командовал прославленный капитан Гундилович. Именно 
из этого батальона Панфиловской дивизии вышли такие всемирно 
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известные герои, как двадцать восемь гвардейцев, сражавшихся у 
разъезда Дубосеково, под Москвой. 

Казахстанцы буквально с ходу вступили в бой на дальних 
подступах к Москве, чтобы «врагов измолоть, истолочь, откинуть их 
скопища прочь». Уже в письме от 22 октября 1941 года Сабиту 
Муканову Малик сообщает о своем боевом крещении: «Четыре раза 
был в бою. Были схватки, продолжавшиеся четыре дня и четыре 
ночи», но они не надломили сильную натуру казахского батыра. 

В исторической битве за Москву блестяще раскрылся характер, 
талант воина-казаха. В этой битве Малик прошел серьезную и 
суровую школу борьбы с коварным и сильным врагом. О первых 
днях его практического обучения трудному искусству   воевать 
правдиво и обстоятельно повествует Б. Полевой в очерке «Рождение 
эпоса», опубликованного в газете «Правда». 

Первый бой Малика был очень напряженный и продолжался 
почти без перерыва весь день. Рота фашистов упрямо старалась 
перейти речку. 

Вчерашний ученый привык все анализировать. «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 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», - говорил М. Габдуллин. 

В битве за Москву Малик окончательно сформировался, как 
талантливый воин. Из каждого нового сражения с фашистами он 
выходил все более обогащенным боевым опытом, закалялся 
характер, повышалось воинское мастерство. Всегда спокойный и 
рассудительный, привыкший к строгому анализу и всестороннему 
учету обстановки, Малик стремительно рос вместе с закаляющейся в 
боях Панфиловской дивизией. 

Как и все он учился жить и действовать по суровым, но 
неопровержимо необходимым законам войны. В этом и заключалась 
сила батыра, в этом и таился секрет его боевых успехов, что он 
быстро и гибко сумел понять, а главное практически воплотить в 
характере своего поведения, психологической настроенности, 
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реакций на новые явления фронтовой жизни повелительные 
требования и веления войны. Вооруженная защита Отечества 
потребовала от советского человека железной дисциплины, 
внутренней собранности и организованности, целеустремленности, 
полной перестройки личной и общественной жизни на военный лад. 

«Человек в бою, - писал Малик именно об этом, - действует и 
живет по законам войны. Его основное внимание приковано к 
решению задачи боя. На поле боя решается: жить или умереть. Да, 
надо жить! Чтобы жить, надо победить врага, драться с ним. Если ты 
не действуешь по законам войны, то ты уже побежден. Хочется 
жить, творить, работать, мечтать, а чтобы осуществить этот идеал, 
потрудитесь действовать по законам, по требованиям войны». 

Для Малика это являлось главной установкой, он своими 
подвигами и приумножал славные гвардейские традиции и жил сам. 

В наступательных боях против немецко-фашистских войск под 
Москвой Малик проявил еще одно качество воина - колоссальную 
выдержку. Только воля к победе, воля, побеждающая страх смерти и 
преодолевающая все препятствия на пути, позволила ему выйти 
победителем. 

Воля патриота преодолевала непреодолимое, невозможное 
делало возможным. 

Но Малик остался жив, вышел из единоборства с танками и 
гитлеровцами совершенно невредимым и вскоре явился в штаб 
родного полка. Что же произошло на поле сражения? 

Малик с тринадцатью автоматчиками получил задание: 
устроить засаду на участке, где ожидались контратаки немцев. 
Утром разведчик сообщил, что в направлении к организованной 
засаде наступают немцы, численностью до роты при поддержке пяти 
танков. С танками непосредственно Малику еще не доводилось 
встречаться, но он решил вступить в бой, хотя силы врага во много 
раз превосходили маленькую группу, скрытую в засаде. Враги не 
ожидали сопротивления на этом участке, глубоко вклинившегося в 
расположение их войск. Танки остановились и гитлеровцы 
двинулись вперед. Малик отдал приказ стрелять только по команде. 
Фашисты приблизились и надо было проявить железную выдержку, 
могучее самообладание, чтобы не нажать спусковой крючок. 

Малик не стрелял. Но когда враги приблизились почти 
вплотную, он открыл смертоносный огонь. Фашисты повернули 
обратно, но подгоняемые пулеметом своих заградителей снова 
бросились в атаку. Четыре автоматчика у Малика выбыли из строя, 
но остальные, ободряемые примером командира и его приказом 
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«держаться!», дрались и отбили атаку. После минометного обстрела 
против засады двинулись танки. 

«Отступать? Бежать? - описывает Б. Полевой единоборство 
героя с танками: - Нет, от танка не убежишь, бежать - умереть. 
Сражаться - отбить танки! Все это мгновенно пронеслось в мозгу 
Малика. Волоча за собой сумку с гранатами и бутылками с 
зажигательной смесью, он полез вперед. Танк, гудя и стреляя, 
пронесся рядом. Не думая об опасности, разогнувшись, как стальная 
пружина, Малик метнулся вверх и граната с привязанной бутылкой 
угодила прямо в радиатор машины. Взрыв отбросил Малика в 
сторону и это спасло его от гусениц второй машины, которая шла 
прямо на него. Он сейчас же открыл глаза, но бросать гранату уже 
поздно. Тогда Малик подкинул ее под гусеницы, отпрянул в сторону 
и прильнул к земле. Взрыв был так силен, что танк почти 
перевернулся на бок и остановился, охваченный пламенем». 

Остальные три танка отступили. Группа Малика оказалась под 
сильным обстрелом еще и минометной батареи. Отходить назад - 
значит погибнуть. И сметливый командир повел бойцов прямо на 
немецкую батарею, и в итоге ее уничтожают. Дальше через лес 
храбрецы благополучно вернулись в полк. 

Воля к жизни и победе помогла ему практически «воскреснуть 
из мертвых». Они уничтожили в бою 2 немецких танка и 150 немцев.

Бои за Москву кончились разгромом фашистских захватчиков. 
Слава Панфиловской дивизии разнеслась по всей стране. По 
скромности, умалчивая о личных боевых действиях, Малик спешит 
поделиться радостью, рассказывая о подвигах родной дивизии, 
высоко награжденной Правительством: «Мы оправдали доверие 
народа и правительства... После ожесточенных боев, 
продолжавшихся несколько месяцев, отдыхаем. На линии Москва - 
Волоколамск нанесли врагу огромный урон и опрокинули его. Враг 
бежит». 

Себя воин сливает с коллективом, не отделяет от него, гордясь 
тем, что вместе с другими бойцами и командирами исполнил 
патриотический долг и оправдал доверие 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 
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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». Оригинал Указа хранится в фондах музея и 
является одним из уникальнейших экспонатов.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте Малик Габдуллин был награжден орденами «Красной 
Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной войны» 1-й степени, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 
взятие Вены» и другими. 

В своих выступлениях во время пребывания в Казахстане в 
августе 1943 года Малик Габдуллин неоднократно подчеркивал, 
обращаясь к учителям и учащимся, что на героических традициях 
предков необходимо воспитывать молодое поколение ребят, чтобы 
они росли мужественными и волевыми патриотами. 

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». 

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». 

Имя Малика Габдуллина навечно вписано в летопись Великой 
Отечественной войны. Будущий академик, уходя на фронт, не знал, 
какой славный путь ему предстоит. Просто хотел честно исполнить 
свой долг перед Родиной и народом. 

НАГРАДЫ  М. ГАБДУЛЛИНА 
1. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза –30 января 

1943 г. 
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М. К. Даирова  
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
БАТЫР МƏЛІК!  

 
Мəлік Ғабдуллин! Ерекше құрмет тұтар, жүректе сақтар ардақты 

есім. Ол – қаһармандық, батырлық іс-қимылдарымен, терең ғылыми 
ізденістерімен, ұстаздық, санаткерлік ерен еңбегімен, жан дүниесінің 
тазалығымен, мейірімділік пен дарындылық қасиеттерімен, əдеп-
инабатымен, ақыл-парасатымен өзгешеленетін тарихи тұлға.  

Мəлік атамыз тек ғылым, əдебиет, мəдениет саласында ғана 
емес, кешегі Ұлы Отан соғысында елдік пен ерліктің рухын көтерген, 
жаужүрек батырлықтың бейнесі мен күллі қазақ ұлтының айбынын 
шарықтатқан тұлға.  

Мəлік Ғабдуллин –  1915 жылы 15 қарашада Пухальское 
ауылында (қазіргі — Ақмола облысы Зеренді ауданы) мал өсіруші 
шаруа отбасында дүниеге келген. Ұлты қазақ. XVIII ғасырда Орта 
жүздің арғын руының оның ішінде қарауылдан  тараған Қанай 
Құттымбетұлының ұрпағы. Мəлік  14 жастан бастап ол қазақтың ұлы 
жазушысы Сəбит Мұқановтың қолында тəрбиеленген. 1935 жылы 
ҚазПИ-дің тіл жəне əдебиет факультетін бітірген. «Пионер» газеті 
жауапты редакторының орынбасары, КСРО Ғылым Академиясының 
Қазақ филиалында кіші ғылыми қызметкер болып істеген. 1938-1941 
жылдары ҚазПИ-дің аспирантурасында оқыды. Генерал              
И. В. Панфилов бастаған даңқты 28 гвардия дивизиясы құрамында 
Ұлы Отан соғысына бастан  аяқ қатысты. 1 автоматшылар ротасының 
cаяси жетекшісі, 2 атқыштар ботальонының комиссары, полк үгітшісі 
болған.  Мəскеу іргесіндегі қанды шайқаста қаһармандықтың  асқан 
үлгісін көрсеткен [1, 238 б.].  

2. Орден Ленина 
3. Орден Красного Знамени 
4.Орден Великой Отечественной Войны 1 степени 
5. 2 ордена Красной Звезды 
6. Медаль «За победу над Германией» 
7. Медаль «За взятие Вены» 
8. Медаль «За защиту Москвы» 
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Мəлік Ғабдуллин –  Қазақ кеңес жазушысы, əдебиеттанушы, 
сыншы, қоғам қайраткері. Ол 1932 жылы əдеби қызметін бастады. 
Орыс кеңес жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударды. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында М. Ғабдуллиннің майдангерлер 
туралы очерктері, хат-хабарлары майдандағы армияда шығарылатын 
қазақ газеттерінде үнемі жарияланды [2, 501-503 б.]. 

Соғыс тақырыбына Ғабдуллиннің бірнеше шығармалары да 
арналған: "Менің майдан достарым" деректі повесі (1947), "Алтын 
Жұлдыз" очерктер мен əңгімелер жинағы (1948), "Майдан очерктері" 
(1959). Осы кітаптарда Ғабдуллин Мəскеу түбіндегі шайқаста 
панфиловшылардың қару-жарақ жөніндегі жауынгерлік достарының 
өшпес ерліктерін бейнеледі. Генерал И.В. Панфилов, политрук В. 
Клочков, полковник Б. Момышұлы, гвардия жауынгерлері Төлеген 
Тоқтаров, Ж.                Бозжанов, Ж.         Батталов сияқты ерлік бейнелері көпұлтты 
кеңес əдебиетінде лайықты орын алды. Əңгіменің батырлық-
эпикалық жанры, тілдің афоризмі – Ғабдуллиннің көркемдік стилінің 
ерекшеліктері. Жазушы соғыс туралы маңызды тарихи-мемуарлық 
шығармаларды жасаумен қазіргі қазақ əдебиетіне құнды үлес қосты 
[3, 195 б.].  

Малик Ғабдуллин ғылыми-зерттеу жəне педагогикалық 
қызметпен белсенді айналысты. Оның негізгі зерттеу нысанына қазақ 
халқының фольклоры: эпостар, əндер, ертегілер, мақал-мəтелдер 
айналды. Мəлік Ғабдуллиннің қатысуымен "Қазақ əдебиетінің 
тарихы" атты көптомдық кітабы жарық көрді. 1959 жылы докторлық 
диссертацияны қорғап, профессор атағын алды, ал 1961 жылы КСРО 
Педагогикалық Ғылымдар Академиясының толық мүшесі ретінде 
қабылданды. 1972 жылы "Қазақ батырлық эпосы" ғылыми жұмысы 
үшін Ш. Уəлиханов атындағы сыйлыққа ие болды. Сонымен қатар, 
Ғабдуллин бірқатар көркем шығармаларды жазды, олардың бір бөлігі 
орыс тіліне аударылды. Қоғамдық жұмыспен белсенді айналысып, 
екінші, үшінші жəне төртінші шақырылымдағы КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болып сайланды [4, 32 б.]. 

Ғабдуллиннің көпжылдық зерттеулерінің нəтижесі "Қазақ 
халқының фольклоры" монографиясы түрінде жарияланып, басылып 
шықты. Бұл еңбекте үлкен нақты материалдар жинақталып, ғылыми 
тұрғыдан жүйеленіп, ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін 
қазақтардың ауызша шығармашылығының барлық жанрларын жан-
жақты талдау жасалды. М. Ғабдуллин Қазақ КСР Ғылым академиясы 
шығарған "Қазақ əдебиетінің тарихы" (1960-1964), "Қазақ эпосы" 
(1958) жəне т.б. бірқатар ұжымдық еңбектерді шығаруға белсене 
қатысты. 
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Ғабдуллиннің құрметіне Алматы, Астана жəне Көкшетау 
қалаларындағы көшелер аталды. Оның туған ауылында жəне 
Көкшетауда ескерткіштер орнатылған. Алматыда тұрған үйде жəне 
Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ғимаратында 
мемориалдық тақталар орнатылған. Қарасай ауданындағы орта 
мектебіне оның есімі берілді. 1993 жылы Көкшетау қаласында Мəлік 
Ғабдуллин құрметіне арнап мұражай ашылды. 

Ұрпағына қаһармандық батырлық іс-қимылдарымен, ғылыми 
ізденістерімен, ұстаздық еңбегімен, ақыл парасатымен үлгі боларлық  
тарихи тұлғаға арналған көптеген мəдени шаралар өткізілуде. Бүгінді 
таңда қазақ батыры, Мəлік Ғабдуллин атамыздың туылғанына 15 
қараша күнінде 104 жыл  толады. Қазіргі заманда Тəуелсіздіктің көк 
туын желбірете отырып, Мəңгілік Ел болу біздің мақсат мұратымызға 
айналып отыр. Ал «Мəңгілік» деген ұғым-өткен мен бүгіннің жəне 
болашақтың өзара сабақтастығы. Сол себепті осы киелі шаңырақты 
көркейтуге ерекше еңбек сіңірген даңқты тұлғаға көрсетілер құрмет 
пен жасалар тағзым да өзгеше болуы керек. Батыр, білімпаз, санаткер 
Ер Мəлік өз дəуірінің дауылпаз перзенттеріндей əрдайым алға, 
алысқа құлаш сермеді, талай өркешті толқындарды кездестірсе де, 
тұрмыстың талқысын сан мəрте бастан кешірсе де, батылдықпен, 
парасат-абыроймен жеңе білді. Ол «Досыма хат» деген жазбасында: 
«...Ай артынан ай туып, жыл соңынан жыл да келер. Бүгінгі ауырлық, 
сұрапыл соғыстың дəуірі ертең-ақ шаттық, алтын нұрын шашқан 
сəулет күніне жеткізер. Сол кездерде өткен уақыттың оқиғаларына 
көз салармыз. Адам тарихынан ғасырлар бойы өшпестік орын алған 
талай-талай белестерді, мақтаныш етерліктей болып жасалынған 
мазмұнды істерімізді халқымыздың абырой-атағы, даңқы, намысы 
үшін жас өмірін қаза еткен батыр бауырларымызды еске түсірерміз.  
Олардың ерлік істерін, олардың бізге қосқан аманатын «қасықтай 
қаның қалғанша халқыңа халқыңа қызмет ет» деген 
тапсырындыларын еске алармыз»,- деген екен (1941 жыл, 31 қазан. 
Майдан). Азаматтық парызды, баянды бақытты ел мақсатымен, халық 
арманымен сабақтастырғанда табатынын  терең түсінген, өз өмірінің 
мағынасын Отан мүддесіне ұштастыруы əрі шейіттердің рухын 
жаңғыртуы – асыл туған адамның абзал қасиеттерінің бірі еді.   

Əйгілі Баһадүр айтқандай, жер бетіне келген əрбір адам-пенде. 
Ұлы адамдардың үлгілі ғибратын өнеге ету – биік парасатты, терең 
білімді, жан дүниелерінен тек қана жақсылықтың сəулесін шашқан, 
ұрпағын жылы шұғылалы нұрлы күнге  бастау үшін  ұрпақтар 
сабақтастығын жалғастырып тұратын алтын көпір іспетті көшелі 
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азаматтардың парызы екені де шүбəсіз. Ұлтымыз Мəңгілік Ел болу 
мұраты жолында жақсылардың ұлағатын ұлықтаудан танбаған абзал, 
азамат. 
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М. Ғабдуллин атындағы № 3 көптілде оқытатын кəсіби 

мектеп-гимназиясы  
 

ҰРПАҚҚА МƏҢГІ ӨНЕГЕ – МƏЛІК  ҒАБДУЛЛИН ЖƏНЕ 
ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ 

 
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 тəрбиелей 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 жəне ғылым қайраткері Мəлік Ғабдуллин.  

Мəлік Ғабдуллин есімі - Қазақстан руханиятында терең із 
қалдырған жарқын тұлғалардың қатарынан орын алатындығын 
мақтанышпен айтамыз. 

Қай заманда, қай дəуірде де, мемлекеттің іргетасы жер, халық 
жəне 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 дейтін болсақ. 
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Мəлік  Ғабдуллин  өз  дəуірінің  биік  зияткерлік  ақыл-ойы  мен  
болмысының нарқасқасы еді. Ғылым немесе əдебиет 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 Мəлік Ғабдуллин болмысына 
таңқалмасқа шарамыз жоқ. 

Кез-келген таланттың маңдайына бұйыра бермейтін осындай 
сирек болмыс оны əрбір істің шебері болуға ұмтылдырды [1].    

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, əсіресе, ұлы адамдар 
сандаған ғасырларға еңбек сіңіреді де халқымен бірге ғасырлар бойы 
жасайды. Олардың өнегелі өмірлері келер ұрпаққа үлгі болып қала 
береді. 

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 əр ұрпақтың 
санасында мəңгі қалады, бірге жасайды!          

Мəлік батырдың білімділігі мен біліктілігі, адамгершілік 
мəдениеті мен жоғары саналылығы, ұлттық фольклортану іліміндегі 
тəжірибесі мен жетістік нəтижелері, əсіресе, 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 һəм əдебиет тарихшысы, тəжірибелі педагог 
Мəлік Ғабдуллин жас ұрпақты батырлыққа баулу, ерлікке, 
адамгершілікке, намысқорлыққа, жолдастық-достыққа, 
қайырымдылық-мейірімділікке, ұйымшылдық-бірлікке тəрбиелеу 
ісіне де зор үлес қосты [2]. 

Ол  ұшан-теңіз үздік өмір  тəжірибелеріне,  көзбен көріп, қолмен  
ұстап, ойға тоқып, көңіліне түйгендеріне, адамтану мен еңбектану 
саласындағы мол біліміне сүйене-жүгіне отырып, «Ата-аналарға 
тəрбие туралы кеңес» (1966) дейтін еңбегін жазды.  

Еңбегінде, балалар тəрбиесіне, келер ұрпақ  тəрбиесіне қай 
кезеңде болса  да,  қай  елде, қай  ұлтта  болмасын  үлкен  мəн  
берілген айтады.  
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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 тəрбиеде жатыр. Адамның кешкен өмірі де, алған білімі де, 
тоқыған ғылымы да тəрбиемен ұштасып жатпаса, құнсыз, мəнсіз 
сипат алмақ.    

Үлкен педагог-ғалым ретінде Мəлік Ғабдуллин «Ата-аналарға 
тəрбие туралы кеңес» атты еңбегінде ерлік, батырлық, патриоттық 
тəрбиеге ерекше мəн береді. Тəрбие ісінде ата аналардың рөліне 
ерекше мəн берген. 

Біздің дəстүрлі тəрбиеміз көп жағынан ақсап жатыр. Тəрбие 
деген атадан балаға, баладан немереге берілетін үздіксіз процесс. 
Біздің қазіргі көп жас отбасыларында ата мен əженің тəрбиесі үзіліп 
қалған. 

Оған бүгінгі урбанизация, бүгінгі өмір салты, ғаламдасу үдерісі 
де қатты əсерін тигізуде. Бала  тəрбиесіндегі  негізгі де маңызды рөл 
ата-аналарда. 

Ата-ана отбасында өздерінің күнделікті жұмысы, тындырған ісі 
туралы балашағасының  алдында  айтып, əңгіме-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 тегін айтылмаған болса керек. Ата-ана баламен 
тілдесуде, пікірлесуде бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке 
басын қорғамай, мейірімді, табиғи, жылы, ақылды сөздер айтып өнеге 
бола білсе, тəрбиеде табысқа жетеді. 

Өйткені «Жақсы сөз жан семіртеді». Кейбір ата аналар өте 
қатал, айтқанын орындатады. 

Мұндайда бала  қорыққаннан уақытша тыңдайды. Бірақ ата-
анасының уысынан шыққаннан соң, өзін-өзі ұстай алмайтын  
жағдайға жетуі мүмкін. 

Сондықтан сынып  жетекші ата-ана  ескермеген  тəрбиенің  
тиімді  сəттерін пайдалану  қажет. Яғни, жас жеткіншектің, соның 
ішінде өзінен туған баланың болашақта жақсы адам болып шығуын 
көздейтін, соған жаны ашитын ата-ананың бала тəрбиесінен сырт 
қалуға, қол үзуге ешқандай да моральдық қақысы жоқ.  
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Олай болса,   жастарды   тəрбиелеу   ісін ата-аналар   мен мектеп  
жəне ондағы қоғамдық ұйымдар бірлесе отырып қолға алып,іске 
асырса Қазақстандық патриотттар қалыптаспақ [1-3]. 

Егемен Қазақстанды бүгінде барша əлем 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 дəріптеу басты сауал болып отыр.  

Осыған орай елбасымыздың мына қанатты сөздері бірден бір 
дəлел – «Менің бабаларым 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 бермей, аман алып қалған батыр халқым бар» - 
деген Елбасымыздың бұл дəйекті сөздерін əр бір мектеп 
оқушысы,жоғарғы оқу орның студенті тіпті əр бір қазақ жасы өз 
жүрегінде ту қып ұстауы керек [2].    

Патриотизмге бағытталған бұл сөздер ұлттық тарихпен 
патриотизмге қатысты зерттеу бағыты, бүгінгі күннің өте өзекті 
мəселесі болып табылады. Қазіргі кезде көтеріліп, қарастырылып 
отырған мəселелердің қатарында жастарды патриоттық сезімге баулу, 
патриотттық рухта тəрбиелеу бұрыннан келе жатқан, маңызын 
жоймаған өзекті мəселе. 

Себебі ел болашағы – жас ұрпақтың қолында. Патриотизмді 
жастардың арасында қалыптастыруда үлгі мен өнегеге толы қазақтың 
батыр ұлы.   

Кеңес Одағының батыры, жазушы, академик ұстаз, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Мəлік Ғабдуллинді үлгі тұта 
аламыз.   

Мəлік ағамыздың өмірі мен шығармашылығы Отансүйгіштікке 
толы десек асыра айтпаймыз. Жастарға рухани тəрбие беруде батыр 
ағамыздың жетістіктері, Отан сүю рухында тəрбиелеудің рухани 
қазына көзі деуге əбден болады.  «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 тұнғыш  Президенті Н.Ə. Назарбаев.              
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Бұл тұрғыда, Мəлік 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-мəртебесін жоғары көтеруге қызмет 
етемін!» - деген екен. «Мен қазақпын» деген ұғымның тек-төркіні 
мынау: өз ұлтыма, қазағыма деген мөлдір сүйіспеншілік, өз 
халқымның жауынгерлік дəстүрлеріне деген ізгі құрмет, оның сан 
ғасырлық мəдениетіне, əдебиеті 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 
əзірмін. Мен – халық ұлымын. Халықтың киесі бар. Жалған дүниеде 
ең ізгі, ең асқақ, ең таза нəрсе – өз халқыңның қызметшісі болу» - 
деген [4].  Мəлік атамыз, Ұлы Отан соғысында Отан қорғаушылардың 
ерлігі – жастарды патриоттық, ерлік батырлық рухта, Отан үшін, 
достық ынтымағы жарасқан халқының бақыт-бостандығы үшін 
күреске шексіз берілген етіп тəрбиелегендігінің нəтижесі деп атап 
өткен. Ұлы Отан соғысында кеңес одағы халқының достығы 
арқасында ғана жеңіске жеттік деп санаған.  

Осылайша, халықтардың дос болуын меңзеген. Жалпы айтар 
болсақ, патриоттық сезімді бесік шақтан бастап баланың бойына 
сіңіре отырып, отбасылық тəрбиемен, мектептегі сауат ашудан  
бастау алып, өмір бойы баулитын жұмыстардың бірі. Осындай 
маңызы зор мəселелердің қатарында ана тіліміздің қолдану аясымен 
жетік меңгеруге бағыттылған жұмыстарды атқара отырып, 
жастарымыздың тарихымызбен əдебиетімізді терең түсінуге жол 
береді.  Қорыта келе айтарым, Тұңғыш 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, ата-бабамыздан қан арқылы беріліп келе 
жатқан патриоттық рухымызды қайта оятып, асқақтата алсақ 
болғаны.  

Сондықтан ендігі маңызды мəселе патриотизмнің ұлттық 
сипатта жүргізілуінде жатыр. Кез-келген əлемдегі мемлекет ұлттық 
сипаттағы патриотизмді насихаттауда. Мұның себебін, мемлекеттегі 
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титулды ұлттың табиғатына, мəдениетіне, болмысына жақын табиғи 
патриотизмді таңдағанда ғана өміршең болмақ. Себебі, бұл тəсіл 
халықтың жүрегіне жақын, ақылға қонымды болып келеді. Оған 
мысал, қай елге барсаңызда шаңырақтың иесі қай ұлт екені көрініп, 
сезіліп тұрады. Мемлекеттік саясаттары сол ұлттың өкілі екенін 
мақтан тұтатындай сезім қалыптастыруға тырысуда. Мына бір сөз 
көп елдерде айтылып, жазылады: «Мен малай ұлтынан болғаныма 
мақтанам», «түрікпін деп айтқан адам қандай бақытты» осы 
мағыналас ұрансөздер көп елдерде саналарына сіңіріліп жатыр. Осы 
əлемдік озық тəжірибеге сүйене отырып, біз де «Қазақпын деген 
қандай бақытты» деген ұран сөзді, оған қоса «Ұлы Қазақстан», «Ұлы 
қазақ елі» деген терминдерді бұқаралық ақпарат құралдарында көп 
қолданып, халықтың санасына сіңіру саясатын ұстанғанымыз абзал 
[5]. 

Мың өліп мың тірілген қазақ халқы  Отан үшін не көрмеді, не 
істемеді.   

Елін, жерін қорғау үшін кескілескен соғыстар жүргізді, одан 
кейінгі ұрпақ қорлық пен зорлықтың сан түрін көріп, «елім, Отаным» 
дегені үшін атылып, түрмеге қамалып, қуғын көрді. Тəуелсіздікті 
көру бір арман болып, ішқұсамен өмірден өткендері қаншама. 

Осының барлығы не үшін еді? Əрине Отан үшін екенін жастар 
білуі қажет.– Абылайхан, Кенесарыдан бастап, Əлихан, Ахмет, 
Мұстафа, Смағұл. Мəлік Ғабдуллиндер алдындағы, қазақ халқының 
алдындағы перзенттік парызымыз.  

Қазақ халқының Отан қорғау мəселесіндегі ерекше асқақтықпен, 
мақтанышпен айтуға тұратыны, көп елдер тəуелсіздігімізді қорғадық 
деген желеумен өзге елдің жеріне басып кірсе немесе өзге ұлттың 
құқын таптаса, өзге елдің жеріне сұқтанбаған əлемдегі санаулы 
ұлттың бірі осы қазақ халқы. Қазақ, қазақ болғалы бері тарихта 
ешқандай елдің  жеріне басып кірмепті. 

Тұңғыш Елбасымыз айтқандай «біздің тарихымызда ұялатындай 
ешнəрсе жоқ». Тек ұстанған саясатымыз, мақсат-мұратымыз 
тəуелсіздігімізді, еркіндігімізді қорғау ғана болды. 

Қазақ жастарының əрдайым алған бағыты, тəрбиесі бойынша тас 
жарып шығатын қабілеті бар. Қазіргі таңда жастарымыздың санасын 
түрлі «ақпараттар » жаулап алған кезде оған қарсы қанымызда 
бар жалғыз патриоттық иммунитет арқылы ғана төтеп беру 
мүмкіндігіміз қалды.        

Ол үшін патриоттық иммунитетімізді күшейтуіміз қажет. Сонда 
ғана Отанын, ұлтын сүйіп тұрған жастарға ешқандай сыртқы күштер, 
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идеологиялар əсер ете алмайды. Қазақтың патриотизмі қанында, 
генінде бар. Тек соны қайта жаңғыртып, сілкіндіру керек. Қазақ 
дегеннің өзі еркін, тəуелсіз деген мағына береді. Сондықтан 
тəуелсіздік, еркіндік ұғымдары қазақ сөзімен егіз, мағыналас. Бұл 
елдің атауы тарихта да Қазақ еді.  

Бүгін де Қазақ жəне болашақта да Қазақ болып қала бермек.  
Мəңгілік ел болу жолындағы арманымызбен, қазіргі заманғы 

мəдениеттің жаһандық жəне 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 
есептеймін.   

Қазақстандық патриотизм ол тек қазақтардың ғана өз Отанына 
сүйіспеншілігі емес, онда мекендеген бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдерінің 
бəріне қатысты  дүние» [6]. Ал, біз еліміздің тұтастығы мен 
татулығын сақтаудың басты құралы – ол барлық қазақстандықтардың 
отансүйгіштігінде деп қорытындылағым келеді. 
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Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжі   
 

ҒАЛЫМ МƏЛІК ҒАБДУЛЛИН ЖƏНЕ ЖАҢА 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ 

 
Тəуелсіз еліміздің бүгінгі ұрпақтарының өз халқының төл 

тарихы мен төл мəдениетін жəне 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 тəрбиеленсе, шынайы отансүйгіш солардан шығарын 
ескерген де абзал. 

Мəлік Ғабдуллин есімі ауызға алынғанда алдымен оның 
батырлығы айтылады. Ол ерлігімен батырлық дəрежесіне, 
ғалымдығымен академик мəртебесіне 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 дəлелдер көптеп кездеседі. Алайда сұрапыл соғыстағы қиян кескі 
шайқастарда жасаған қазақ жауынгерлерінің көзсіз ерліктері 
марапатқа ұсынылғанымен, қырық үшінші жылдың қаңтарына дейін 
Мəскеу тарапынан тиісінше бағаланбай жатты. Сондықтан да қазақ 
жігіттерінің ерліктеріне күнбе күн куə болып жүрген Бауыржан мен 
Мəлік батырлар қазақ ұлтының даңқын биіктетуге мүдделі болды. 
Оны біз Мəлік 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 Мəлік Ғабдоллаұлы 
1915 жылы қарашаның 15-жұлдызында Көкшетау облысы Зеренді 
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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 əдебиеті” 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 
əскери 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 Əуезовтің кеңес 
беруімен кандидаттық диссертация тақырыбы ретінде “Қобыланды 
батыр” эпосын таңдап алып, халқымыздың ауыз əдебиетіне, 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 5 еркімен босап келгеннен 
кейін ғана 1947 ж. шілде айында “Қобыланды батыр” жырын 
зерттеудің ғылымдық мəселелері” 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.   

Мəлік Ғабдуллинге имандылық, кісіге қиянат жасамау, біреудің 
обалына қалмау, артық сөйлемеу, сіңірген еңбегін артық бағаламау 
тəрізді ізгі мінездер тəн. Ол естелігінде: «Мен майданда немістермен 
қолма-қол соғысқан адаммын. Көптеген немісті атып өлтірдім. 
Жаудың оншақты танкісін гранаталармен қираттым»,-деп жазады. 
Біздіңше Мəлік Ғабдуллиннің фашистерге тартқан сыбағасы 
айтқанынан əлдеқанша 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. 
Мəліктің алғыр ақылы, жауынгерлердің ынтымақ-бірлігі арқасында 
олар бұл тығырықтан шыға білді. Орман ішінде адасып қалған солдат 
топтарымен бірігіп, фашистердің мол қару жарағын, яғни 12 
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станокты пулемет, 20 қол пулеметін қолға түсіреді. Əрі 27 фашист 
тұтқыны бар, 16 жаралы жауынгерін кезектесе көтере жүріп 
əупіріммен дивизиясына қосылады. Мəліктің 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, Мəлік Ғабдуллиннің денесіне соғыстың 
əскери киімі əлі қона да қоймаған кезі еді. «-Мə, саған ғылым адамы! 
Жарайсың! Жаман солдат болмассың» - деді ол Мəлікке жарықшақты 
дауысымен. Сөйтті де, Мəлікті өзіне қарай тартып алып, кəдуілгі 
орыс халқының əдетінше, бетінен үш рет сүйді. Бұлардың қасында 
жақын тұрған адамдар, көп езу тартпайтын, салқын жүзді атақты 
генералдың сыр бермейтін жүзінде əкелік қуаныштың шарпып 
өткенін байқасып қалысты», - дейді ол. Етігімен су кештіріп, қанды 
көбік жалатқан қатыгез күндер өз батырын осылай тудырды. Батыр 
Мəлік Ғабдуллин «өзіне қанша қатал болса, қарауындағы адамдарды 
да сонша жинақы, əрі əмірді бұлжытпай орындайтын халде ұстады». 
Енді бірде Ширяево селосының тұсында Мəлік Ғабдуллиннің 13 
адамнан тұратын атқыштар взводы фашистердің мұздай қаруланған 
бір батальонға жуық əскерін тоқтатуға жарлық алды. 5 танкісін 
беттеріне ұстаған жаудың қалың əскері лап қояды. Екі танкісі жанып, 
қыруар əскерін шығындап, «темір бекіністен» беттері қайтып, оқ 
нөсерін аямай төккен жендеттер кері шегінеді. Олар Қеңес 
автоматшыларын түгел жойдық деп ойлайды. Рота олардан 
хабарошарын үзеді. Топырақтың астында қалып, бірер адамынан 
айрылған атқыштар взводы айлалы да батыр саяси жетекшісінің 
бастауымен фашистердің тылын 6 қапысын тауып айналып өтеді. 
Өзінің мүддесін ойламайтын, ақыл-парасат, сабырлық, əділдік, 
шыдамдылық, қайсарлық бойына берік ұялаған Мəлік соғыста жауды 
қырудың, онан айласын асырудың əдісін аз уақытта шебер меңгеріп, 
жауынгерлерін де фашистермен шайқасқа жолбарыстай тайсалмай 
ұмтылуға баулуды өзінің басты парызы санаған. Бұл жолы да 
взводтың бірлігі мен қатал тəртібі 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 сəті 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 
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Мұхамедьяровтың атына: «Сіздерге, бүгін 16 қараша күні (1941 жыл) 
таңертеңнен бері Ширяево селосы маңында немістер біздің қорғаныс 
шебімізге бір батальон жаяу əскерімен, 5 танкісімен шабуылға 
шыққанын хабарлаймыз. Кескілескен ұрыста біздің жауынгерлер 
темірдей беріктік, шын мəніндегі батырлық үлгісін көрсетті. Əсіресе, 
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 
əскери 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. Мəлік Ғабдуллиннің əдеби қызметі 1938 жылдан басталды. 
Оның қазақ фольклоры мен əдебиеті туралы жазған 100-ден астам 
мақалалары республикамыздың газет, журналдарында жарияланды. 
Ол ҚазССР Ғылым Академиясының қазақ жəне орыс тілдерінде 
жарық көрген көптомдық “Қазақ əдебиетінің тарихы” кітабының 
негізгі авторларының бірі. Қазақ мектептерінің 8-сыныбына арналған 
«Қазақ əдебиеті», Педагогика институты студенттеріне арналған 
«Қазақ фольклоры», «Ата-аналарға тəрбие туралы кеңес», «Фольклор 
жəне əдебиет» 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 мəрте (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. 7 М.  Ғабдуллин 1973 
жылдың 2 қаңтарында қайтыс болды.  

М. Ғабдуллин атына Алматы, Астана жəне Көкшетау 
қалаларында көшелердің аты берілді. Республикамызда 8 мектеп 
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Мəлік Ғабдуллин есімімен аталады. Олардың бəрінде "Жас 
ғабдуллиншілдер клубы" жұмыс істейді. Мектептер мен 
Көкшетаудағы Мəлік Ғабдуллин музейі арасында тығыз байланыс 
орнатылған. Жыл сайын бірлескен іс-шаралар ұйымдастырылып, 
клубқа жаңа мүшелер қабылдау рəсімдері, жыр мүшайралары, 
"Ғабдуллин тағылымдары" бойынша семинарлар, онлайн-
конференциялар, жылжымалы көрмелер өткізіліп тұрады 
           Тұңғыш  Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы маңызды тезистердің бірі тарихтың жəне мəдени өзін-
өзі анықтаудың ауқымдылығын сақтаудан жəне ұғынудан тұрады. 
Елбасының мақаласында белгіленген бағдарламалық мақсаттарды 
іске асыру, жастарда патриотизммен азаматтық ұқсастық сезімін одан 
бетер нығайтады.  
         Қазақстан халқының қоғамдық келісімінің жəне бірлігінің 
нығаюына жағдай жасайтын болады. Патриотизм ортақ тарих пен 
мəдениеттен, тілден, отбасынан бастау алады. Белсенді жасампаз 
патриотизм елдің жетістіктерімен, біздің заманымыздың 
қаһармандарының нақты істерімен қуаттанып, нығайтылуы тиіс.  
          Баяндамада біздің Отанымыздың – Қазақстанның игілігіне 
жұмыс жасап жатқандар үшін ең маңызды, ең құнды жəне ерекше 
мəселелер. Мұндай ауқымды бағдарлама ұлтты біріктіретін, 
азаматтық ұқсастықты нығайтатын өзіндік əлеуметтік арқау болады. 
Отан – бұл тек жер, аумақ қана емес, ортақ дүниетанымдық 
құндылықтарды, тілді, дəстүрлерді, əдет-ғұрыптарды иеленушілерден 
құралған бірыңғай əлеуметтік-мəдени қауымдастықта деп санаймыз. 
Жастардың борышы – Президенттің бағдарламалық мақаласында 
Елбасы қойған міндеттерді түсіну жəне зерделеу екендігіне кəміл 
сенімдімін. Біздің еліміздің əлемнің ең дамыған елдерінің 
отыздығына табысты кіруі үшін, əрбір жас адам негізгі оқиғалардан, 
жаңа ағымдардан жəне 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, əсіресе, ұлы адамдар сандаған ғасырларға еңбек 
сіңіреді де халқымен бірге ғасырлар бойы жасайды. Олардың өнегелі 
өмірлері келер ұрпаққа үлгі болып қала береді.   
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           Ұмытылмас ұлық жандардың бірі сұлу Көкше жерінде дүниеге 
келіп, қазақ еліне қалтқысыз еңбек еткен – Кеңестер Одағының 
Батыры, жазушы-ғалым, КСРО Педагогика ғылымдары 
академиясының 9 академигі, профессор Мəлік Ғабдуллинге арнап 
«Ғалым Мəлік Ғабдуллин жəне жаңа қазақстандық патриотизм» 
үлкен  іс-шаралар ұйымдастырылуда.  
         Батыр бабамыз көзі тірісінде-ақ өмірі аңызға, өшпейтін, 
өлмейтін, ғибратты ғұмырнамаға айналған жан. Міне биыл, бүгін 
яғни 15 қараша 2019 жылы абзал азаматтың туғанына 104 жыл толған 
мерекесін атап отырмыз.  
       Мəлік ағамыздың тойы құтты болсын! Көкше елі атына сай 
қазақтың көк туын көкке өрлете берсін. Əр нəрсенің, əсіресе уақыт 
өлшемінің де өзіндік тарихы бар. Тарих біздің айналамызда, тарих 
біздің өзімізде, тарих өткенде. Ал біздер, оны келешек ұрпақ үшін 
сақтауға тиіспіз.  
          Мəлік 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-бəрін аялай 
берген. Ол өз дəуірінің биік зияткерлік ақыл-ойы мен болмысының 
нарқасқасы. Ғылым немесе əдебиет 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 Мəлік Ғабдуллин болмысына таңқалмасқа шарамыз 
жоқ.  
          Мəлік Ғабдуллиннің өлмес мұрасы, оның өмірі мен соғыстағы 
басынан өткені біздің өлкеміздің тарихымен ғана емес, сонымен 
қатар біздің əскери өмірімізбен тығыз байланысты болуына орай, ол 
Көкшетау техникалық институты курсанттарын тəрбиелеудің негізгі 
факторының бірі болып отыр.  Осы ретте Институт Қазақстан 
Республикасының азаматтық қорғау жүйесі үшін мамандар 
даярлайтын жалғыз оқу орны болып табылады жəне 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 тəжірибе алмасуға 
тамаша мүмкіндік береді. Барлық конференцияға қатысушыларға 
жемісті еңбек, нəтижелі пікірталас, жəне жаңа серкітестік пен достық 
байланыстар орнатуға тілектеспін. Конференцияның толық 
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бағдарламасы, шығармашылық ахуал мен қызықты пікірталастар 
жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында тəрбиелеуде, жаңа 
шешімдер табуға, əрі қарай білімді жетілдіруге жəне даму келешегін 
табуға мүмкіндік береді деп шын жүректен үміттенемін. Сонымен 
қатар сан қырлы талант иесі Мəлік Ғабдуллиннің ғалымдық болмысы, 
ғылыми өрісі сарқылмай, уақыт озған сайын, күн өткен сайын өзінің 
өміршендік сипатын жоғалтпай жаңғыра, жаңара, жарқырай 
түсетініне кəміл сенеміз. 
         Мəлік Ғабдулин – қазақтың жарық жұлдызы, қазақтың батыр 
ұлдарының бірі болған ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері жəне 
жазушы Мəлік Ғабдуллиннің тарихтағы, əдебиеттегі орны тым 
ерекше екені бəріне мəлім. 
        Мəлік 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]. Жəне 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 жəне 
осының көрсеткіші атамыз Мəлік Ғабдуллин деп санаймын. Біздің 
оқу орнында курсанттардың барлығы оқу жағынан, спорттан да, 
əскери дайындық жағынан да нағыз еркек болу үшін қаһарман 
атамызға қарап, жасаған ерліктерін үлгі етіп, соған теңелуіміз керек 
деп есептеймін. Мəлік Ғабдуллин нағыз өз елінің патриоты болған, 
себебі өз елін сүйгендіктен ерлік жасаған, өз еліне адал қызмет еткен 
тұлғалардың бірі деп есептеймін. Сондықтан оның орны əрқашанда 
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. Ə. 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 
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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, дəріптеуіміз 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 Мəлік ағамыздың батырлығы жайлы жəне 
оның қарапаймдылығы адамның жүрегін елжіретіп əкетеді. 
Шəкірттері 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 Мəлік 
Ғабдуллин ағамыздың аты мəңгі бақи алтын əріппен жазылады! 
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АТАДАН ҚАЛҒАН ҰЛЫ СӨЗДЕР 

 
Əскери жоғары оқу орындарында  гуманитарлық пəндер 

əрқандай мамандық иесіне адамаралық байланыстың əлеуметтік, 
саяси мəдени мəнін түсінуге жол ашады, дұрыс дүниетаным  
қалыптастыруға жəрдемдеседі, мəдениетті адам болуға үйретеді, 
белсенді өмір сүруге, өз саласында табысты еңбек етуге жол сілтеп, 
бағыт – бағдар береді. Елбасы дəстүрлі Жолдауында: "Жастарға 
отансүйгіштік, мораль, даналық ережелері, заңға бағыну, 
толеранттылық сынды рухани құндылықтар үйретілуі керек",- деп 
атап көрсеткені белгілі. Бұл талаптар жоғары оқу орындарында 
гуманитарлық пəндердің көмегімен орындалады. Гуманитарлық білім 
сырттай қарағанда  пайда бермейтіндей, нақты өнім жаратпайтындай, 
ескі ойлар мен бос сөздерге құрылғандай болып тұрады. Бірақ ол 
техникалық жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың ертең 
кім болып, қандай адам болып қоғамдық өмірге араласатынына үлкен 
ықпал етеді. Егер қандайда бір курсант ұлттық адамгершілік 
құндылықтарынан нəр алмаған болса, онда ол өз мамандығын 
қаншалықты жетік меңгергеніне қарамастан қоғам үшін үлкен зиян 
келтіруі мүмкін. 

Ұрпақ тəрбиесіне құндылық бағытта жаңаша көзқараспен қарау, 
озық мəдениет үлгісіне үйлесімділігін қосу, белсенділікті дамыту, 
тұлға еркіндігін жан-жақты қалыптастыру басты мəселе болып отыр. 
Қазақстан мемлекетінің рухани əлемі бүгінгі қол жеткізіп отырған 
тəуелсіздігіміздің қайнар бұлағы, тұлғаның даму өзегі, тəрбиесі – 
рухани-адамгершілік құндылық болып табылады. Бүгінгі танда XXI 
ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тəлім-тəрбие мен 
білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика 
ғылымында ұлттық сананы қалыптастыру көкейтесті мəселелердің 
бірі болып отырғаны анық. Сондықтан келешек ұрпақты ұлттық, 
халықтық тұрғыдан тəрбиелеу қажет. 

Халық батыры Бауыржан Момышұлы былай деген екен: «Біздің 
тарихымыз батырға бай тарих, халқымыз батырлықты биік дəріптеп, 
азаматтық пен кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық деген, 
ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа ата дəстүр болып қала бермек. Өткенін 
білмеген, тəлім - тəрбие, ғибрат алмаған халықтың ұрпағы - тұл, 
келешегі тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы - батыр халық» [1]. Қазақ 
халқы – намысты қолдан жібермеген ержүрек, батыр халық. Батыр 
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халықтың ұрпағы екенімізге мақтана отырып, ата-бабаларымыздан 
келе жатқан ұлттық дəстүрімізді жалғастыру, “Отан үшін жан пида” 
деген аталы сөзді ұлықтау – біздің басты мақсатымыз. Мемлекеттің 
барлық тарихы жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу мен Отан 
қорғаушылардың жоғары рухын, батылдығын, ерлігін, 
жауапкершілігін, ұрыстағы беріктігін қалыптастыру міндеттерін 
табысты шешумен байланысты.  

 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, əсіресе, ұлы 
адамдар сандаған ғасырларға еңбек сіңіреді де халқымен бірге 
ғасырлар бойы жасайды. Олардың өнегелі өмірлері келер ұрпаққа 
үлгі болып қала береді. Дархан дарын иесі И.Гете: «Біліп қана қою – 
аз, сол білгеніңді істе қолдана білуің керек, ниеттену аз, сол ниетіңді 
іске асыруың керек» деген екен [2]. Əр халық өзінің тарихында 
көпшілік үшін, халық бақыты үшін өмірін, ісін сарп еткен адамдарды 
əлеумет сахнасына шығарады. Кез - келген халықтың тарихынан 
орын алған, дəрежелі адамдары бар. Олардың қайсысында болса да 
өзіне сай еңбегі, халқына істеген қызметі, кейінгіге қалдырған өсиеті, 
өнері бар. Сондай ірі тұлғалардың бірі қазақ еліне қалтықсыз еңбек 
еткен – Кеңестер Одағының Батыры, жазушы-ғалым, КСРО 
Педагогика ғылымдары академиясының академигі, халық əдебиетінің 
білгірі, əскери мемуарист, профессор Мəлік Ғабдуллин. Ол қазақтың 
өткен ғасырда өмір сүрген ұлы тұлғасы. Ғалым еңбектерінің ішінде 
эпистолярлық мұрасы, ғылыми тұрғыдан саралағанда мəдени-əдеби, 
тарихиғымен құнды. «Өзінің ержүректігімен, жауынгерлік 
ұсталығымен атағы шыққан атақты батыр командир, адамның жаны 
мен жүрегін жақсы білетін, ішкі сырын айтқызбай ұғатын саяси 
қызметкер – орысша, қазақша, қырғызша, өзбекше, қалмақша, 
қарақалпақша, татарша еркін білетін тіл ғалымы – Мəліктен 
армиялық үгітшіге керекті ең жақсы қасиеттердің бəрі табылады», – 
деп жазады Б. Полевой [3]. Мəлік бабамыздың майдандағы ерлік 
өмірін жетік білген орыс жазушысының бұл очеркінде «беті пілдің 
сүйегінен ойып жасағандай сұлу жігітсің», «отша жайнаған көздері», 
«əрі ыңғайлы, əрі тез қозғалысы», «өзіне қанша қатал болса, 
қарауындағы адамдарын да сонша жинақы, əр əмірді бұлжытпай 
орындайтын халде ұстайтыны», шəн мəнісінде, «қазақ халқының 
батыры» екендігі барынша ынтызарлықпен сипатталады. Мəлік 
Ғабдуллиннің шығармашылығын зерделей келе батыр бабамыздың 
жүрегінен шыққан нақыл сөздерін болашақ маман-офицерлерді 
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əскери ұлттық тəрбиелеуге үлгі-өнеге болар деген ниетпен белгілеп, 
жеке жинастыруға тырысқан едік. Бүгінгі мақаламызда осы дара 
тұлғаның əдеби мұраларын бүгінгі таңда оқушыларға жеткізудің 
жаңа əдіс-тəсілдерін анықтау өзекті мəселе ретінде қаралған. 

Ғалым атамыз: «Бала анадан туады, халыққа қызмет істейді. 
Анадан туған балада екі ана бар, бірі – тапқан ана, екіншісі – 
тəрбиелеген ана, бұл соңғысы – халық. Ана тəрбиесі балаға алғашқы 
адым жолын көрсетеді, халық тəрбиесі – болашақ өмірдің соқпағына 
салады. Ана сүтін ақтаған бала – халық қызметкері. Халық анасынан 
тəрбие алған бала, халық тілегін, үмітін ақтауға тиіс»-дейді [4, 11 б.]. 
Осы керемет айтылған ой-толғам батыр бабамыздың өмірлік 
қағидасы болған деп толық сеніммен айтуға болады жəне қазіргі 
уақытта кез-келген мектеп, жоо, мекемелерде болсын тек қана жастар 
емес барлық қазақстандық осы қағиданы жадынына қаққан қазықтай 
бекітіп, сақтаса еліміздің үмітін ақтар, елі жері үшін күрескен халық 
қызметкерлері көп болар еді деп ойлаймыз.  

Кеңес жауынгерлерінің ұрыс кездерінде жүрек қанымен жазып, 
өздері үшін жақсы салтқа, ерлік дəстүрге айналдырған сан алуан 
ережелері бар дей келе, «Солардың бірі –жауынгер жолдасың үшін 
жан аяма, өзің өлімге барсаң да, жолдасыңды ажалдан құтқар» деген 
еді деп «Жеңіс кілті – достықта», «Біз достық – ынтымағы жарасқан 
елдің адамдарымыз. Біздің елдегі ұлы табыстардың зор мақтанышпен 
айтатындай қайнар кезінің бірі осы достықта. Бұл достық бізді бұдан 
былай да табыстан табысқа, өмірдің биік шыңына жеткізетіні 
сөзсіз»,-деп пайымдайды. Сондай-ақ «Бүгінгі ұрпақты халқымыздың 
ерлік дəстүрімен таныстыру, патриоттық рухта тəрбиелеу басты 
міндетіміз болып табылады», - дейді [4,129 б.]. Осы ретте батыр 
ағамыздың ұлағатты сөздері əсіресе əскери мекемелерде қазіргі 
уақытта өте өзекті. Өйткені əскери патриоттық тəрбиелеу - 
азаматтарға патриоттық тəрбие берудің негізгі бөлігі. Əскери 
патриоттық тəрбие беру, еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
сенімді қорғаудың міндеттерін шешу үшін қажетті, патриоттық жəне 
рухани - психологиялық қасиеттерді қалыптастыруға міндетті. 
Əскери - патриоттық тəрбиелеудің мақсаты - азаматтардың 
патриоттық парызының терең түсінігін, Отан қорғауға дайындығын 
қалыптастыру жəне де еліміздің тұтастығы мен бірлігін нығайту, 
Қазақстан халықтарының достығын сақтау міндеттерін шешуге 
қабілетті азаматтарды тəрбиелеу. Осы ретте ағамыз:  «Сөз жоқ, ерлік 
пен батырлық адам баласына өздігінен бітетін қасиет емес. Ол 
адамдардың ұлтына қарамайды. Ондай қасиет Отанын, халқын 
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сүйген, оларға барлық ар-ұятымен беріле қызмет етуді мақсат еткен, 
сол үшін саналы түрде күрескен, айтарлықтай нəтижеге жеткен 
адамға ғана тəн», - деп, «Меніңше, дүниедегі ең асыл, ең қымбат бір 
ғана нəрсе бар. Ол – халқың, ел-жұртың, туып-өскен отаның. 
Бұлардан артық, олардан асыл бағалы дүниеде еш нəрсе жоқ. Өзінің 
арқа сүйеген халқы, туып-өскен отаны, ел-жұрты болмаған адамға 
ешқандай абырой – атақ, бақыт та, байлық та жоқ. Ондай адам 
мүсəпір, қара басының қамы үшін, күнделікті күнкөріс үшін ғана 
тіршілік етеді. Мұндай адамның айтқанын тыңдаушы, ақылына құлақ 
асушы да болмайды. Ендеше, «кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде 
ұлтан бол» деген қазақ мақалы тегін айтылмаған», -дейді де [4, 28 б.], 
«Мен батырмын, мықтымын, өнерлімін, білімдімін, дейтін адам, өзін 
өзі тарих таразысына салушы адам – халық баласы емес. Ол – қара 
басының қамын ойлаушы, топас адам. Сенің кім екеніңе сыншы –
халық. Бір кісінің сыны халық тілегіне сай келмесе, сын емес. Халық 
сыны – қадірлі сын. Халық сынынан өтіп, халық баласы атану оңай 
емес», - деп тұжырымдайды [5, 11 б.]. Жас ұрпақты Отанына, 
халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке тəрбиелеп, олардың 
бойына сіңіріп қалыптастыру халық тəрбиесінде жетекші орын алады. 
Патриоттық тəрбие беру арқылы оқушының саналы сезімі, көзқарасы 
қалыптастырады. Оқу орнында патриоттық тəрбиенің тереңдеуі 
Отанымыздың саналы да белсенді күрескерлерін тəрбиелеуге, оларды 
еліміздің игілігіне жанқиярлықпен еңбек етуге, республикамыздың 
мүддесін қорғауға жаңа мүмкіндіктер туғызады.  

Қорыта келе айтарымыз, Мəлік Ғабдуллиннің өлмес 
мұрасындағы нақыл сөздер яғни атамыздан қалған ұлы сөздер саны 
ұланғайыр жəне оны бір мақала төңірегінде толықтай айтып кету 
мүмкін емес. Сол себепті  есімі – қазақ руханиятында терең із 
қалдырған жарқын тұлғалардың қатарынан орын алған, тағдыр оған 
барлығын да сыйлаған яғни ақыл-көрікті де, батырлықты да, 
батылдықты да, терең парасат пен мейірімділікті де, күш-қайрат пен 
асқан жігерлікті де, пайымды ой мен ұшқыр алғырлықты да-бəрін 
аялай берген, өз дəуірінің биік зияткерлік ақыл-ойы мен болмысының 
нарқасқасы, ғылымның  қандай саласын алмасақ та, өзінің алғырлығы 
мен ізденгіштілігімен, іждаһатымен кез-келген істе бетінен қалқымай 
тереңге баратын Мəлік Ғабдуллин мұраларындағы, əңгімелері мен 
эпистолярлық жазбаларындағы нақыл, дана, дара сөздерді егеменді 
еліміздің жастарына теріп жеткізу перзенттік парызымыз деп 
санаймыз.  
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ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ КЕМЕҢГЕР ТҰЛҒА 
 

Мəлік Ғабдуллин – қаһармандық, батырлық іс-қимылдарымен, 
терең ғылыми ізденістермен, ұстаздық, қаламгерлік қабілет 
дарынымен, ақыл-парасатымен өзгешеленетін тарихи тұлға. 1924-
1929 жылдары № 13 ауылдағы мектепте, 1929-1931 жылдары 
Көкшетау қаласындағы жеті жылдық  коммуна мектебіне 
қабылданады. Арада көп уақыт өтпей-ақ, Мəлік Ғабдуллин ел 
астанасы Алматыға барып білім алады. Осы қала Алаш 
кемеңгерлерімен кездесуіне мүмкіндік береді. Алғашында ауыл 
шаруашылық институтының дайындық курсына оқуға келеді. Сəбит 
Мұқановтың кеңесіменен сол кездегі Қазақ педагогикалық 
институтының филология бөліміне оқуға ауысады. 1935 жылы 
ҚазПИ-дің «Тіл жəне əдебиет» факультетін бітіріп, оны Қазақстан 
Өлкелік комсомол комитеті «Пионер» газеті редакторының жауапты 
орынбасары етіп бекітті. 1936-1937 жылдары Кеңес Армиясы 
қатарында əскери міндетін атқарған. 1938 жылы КСРО Ғылым  
академиясының Қазақ филиалында кіші ғылыми қызметкер болып 
істеген. Осы уақыттан бастап қазақ əдебиетінің тарихы мен фольклор 
ғылымының мəселелерімен түбегейлі шұғылдана бастады. 1938 
жылдың қазанынан бастап, 1941 жылдың шілдесіне дейін ҚазПИ-дің 
аспирантурасында оқыды [1].  
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Соғыс басталысымен өз еркімен соғысқа аттанады. Мəлік 
Ғабдуллин Алматыда жасақталған генерал Иван Панфилов бастаған 
8-гвардиалық дивизия құрамында болады. Мəлік Ғабдуллин талай 
шайқаста қаһармандықтың асқан үлкен үлгісін көрсете білді. Соның 
ішінде Мəскеу түбіндегі шайқастарда стратегиялық маңызы зор 
Бородино селосын жаудан тазартуды жасаған батырлығы ерекше 
болды. Мəлік Ғабдуллин саяси жетекші ретінде үгіт-насихатты 
шеберлікпен жүргізе білді, əсіресе оның сөздері қазақ жастарының 
рухын көтеріп көзсіз батырлыққа баруына ықпал етті. Тіпті Төлеген 
Тоқтаровтың өзі Мəлік Ғабдуллинді ұстазындай пір тұтты. Төлеген 
Тоқтаров пен Мəлік Ғабдуллинді КСРО Жоғары Кеңесінің 
Президиумының  жарлығымен 1943 жылдың 30 қаңтарында Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілді. 1943 жылдың қаңтарынан бастап, 
1944 жылдың қарашасына дейін Калинин майданы, сонан соң І-
Прибалтика майданы саяси Басқармасының үгітшісі болды. Кеңес 
армиясы Бас саяси Басқармасының орыс емес ұлттар жауынгерлері 
арасындағы жұмыс жөніндегі тобының бастығы. Батырлық, ерлік 
жəне адамгершілік асыл қасиеттерімен ерекшеленген жаужүрек 
командир, жауынгерлердің сезімін өткір сезінетін жəне Қызыл 
Армияның  мектебінен өткен М. Ғабдуллин майданда жүріп «Қызыл 
Жұлдыз», І-дəрежелі Отан соғысы ордендерімен жəне «Москваны 
қорғағаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Венаны алғаны 
үшін» медальдарымен марапатталған. Замандасары  «Мəскеуді 
қорғаудағы қиын шайқаста Мəлік Ғабдуллин өзінің төзімділігімен 
батырлығы, ұйымдастырушылық қабілеті, кез келген жағдайдан 
батыл жəне мақсатты əрекет ету қабілеті арқылы шығатынын айтады.  
Шайқастағы ерекше жеке ерлігі үшін Совет Одағының батыры атағы 
берілген болатын [2]. 

Мəлік Ғабдуллин майданнан жазған хатында: «Маған «Совет 
Одағының Батыры» деген атақты беруге байланысты таныстардан, 
жолдастардан, майдандағы жауынгер достардан көптеген хаттар, 
телеграммалар алдым. Бəрі де мені құттықтап жатыр. Бəріне де жауап 
беріп, шын көңілден алғыс айтудамын. Батыр – атағына ие болған 
мен емеспін. Ол қазақ халқына берілген атақ» -  деп баяндайды [3]. 

1944 жылдың қарашасынан 1946 жылдың 28-наурызына дейін 
КСРО Қорғаныс Министрлігі Бас Саяси Басқармасы үгіт-насихат 
бөлімінің бастығы болып істеген. 1945 жылы Лондонда өткен 
демократиялық жастардың Бүкілодақтық когрессіне қатысқан. 
Майданнан оралған соң да батырға тəн істерімен ерекшеленді, 
барлық зейінін ағартушылық саласына арнап, өмірлік ұстанымына 
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ұштасқан қазақ фольклорын тереңнен зерттеуді жалғастырды. 1946-
51 жж ҚазПИ-дің ректоры, 1963 жылдан өмірінің соңғы күніне дейін 
Республика Ғылым академиясы М. О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне 
өнер институтында фольклор бөлімінің меңгерушісі міндеттерін 
атқарды. М. Ғабдуллин үш мəрте КСРО Жоғары Кеңесінің депутаты 
болып сайланды [4].  

«Соғыс əділетті болуды үйретті. Шындығында біз əділдік, 
шындық үшін соғысып жатырмыз. Мен майданда əділдік, шындық, 
ақиқат үшін соғысып, қан төгіп жүрмін. Жағымпаздық жасаймын деп 
өтірік айтар жайым жоқ. Əділдік үшін бəйгеге басымды тігемін» деп 
хаттарында жазады. 

Мəлік Ғабдуллинге майданда хат келеді. Хатында былай дейді: 
«Мəлік-ау, осы сенде не арман бар екен? Арманың жоқ та шығар. Оқу 
оқып, білім алдың. Майданға барып ең, атағың шықты. Сені халқың 
мақтан етіп отыр. Жаңа туған жас балаларына көп адамдар сенің 
атыңды қойып жатыр. Сенің атыңмен колхоздар, мектептер аталуда. 
Мұндай дəрежеге жеткен адамның арманы болмасқа тиісті» депті.  
Жауабына Мəлік Ғабдуллин менің арманым көп, біразын іске 
асырдым, орындадым. Менің арманым соғысты жеңіспен аяқтап, елге 
аман-сау қайтсақ екен деймін, халыққа пайдалы қызмет істесем деп 
арман етемін» деп баяндайды.Соғыстан кейін педагогикалық қызмет 
жəне ғылыми зерттеулермен айналыса бастады [5]. 

Ұлт тағдырын тереңнен толғап, қазақ фольклоры мен əдебиеті 
тарихын түп тамырын қорғап, тексеріп-таңдалған мол мұра ұлттық, 
мемлекеттік қоғамдық-əлеуметтік мəселелер өткір, мəнерлі 
баяндаған. Себебі Мəлік Ғабдуллин шын мəнінде өзіне көрсетілген 
барлық құрмет пен даңққа лайқ адам еді.  

Ол - таланты сан қырлы, жан-жақты, əр тарапты.  Мəлік 
Ғабдуллиннің өмірдегі тіршілігі де - аңыз, Ұлы Отан соғысының ауыр 
жылдарындағы ерлігі де - аңыз! Ал аңыз  ел аузында қашан болсын 
мəңгілік айтып жүретіні анық.  
 

Əдебиеттер тізімі 
 

1. Ж. Б.  Бекенов. Мəлік Ғабдуллин. І том. Əдеби еңбектер. –
Көкшетау, 2005. – Б. 4-7. 
 2. Б. Тоғысбаев, А. Сужиков. Тарихи тұлғалар. – Алматы: 
«Алматы кітап» баспасы,  2011. - Б. 350-351. 
 3. Ə. Нысанбаев. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. – Алматы, 
1998.  



114 

4. Қазақстандық Кеңес Одағының Батырлары: энциклопедиялық 
жинақ. - Алматы: Өнер, 2010. – Б.75-76. 

5. М. Ғабдуллин. Менің майдандас достарым: Əңгімелер мен 
очерктер / М. Ғабдуллин; құраст. С. Негимов. - Алматы: Жазушы, 
1985. - 392 б. 
 
 
 

А. Р. Өмірбеков, 2- курс білім алушысы 
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Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы коледжі 
 

ЕКІ МАЙДАННЫҢ БАТЫРЫ – МƏЛІК АҒА 
 
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, əсіресе, Ұлы 
адамдар ғасырларға еңбек сіңіреді, сөйтіп, олар ғасырлар бойы 
халқымен бірге жасайды. Өнегелі өмірі келер ұрпаққа үлгі болып 
қала береді. Сондай ұмытылмас ұлық жандардың бірі-Кеңес 
Одағының Батыры, жазушы-ғалым, КСРО Педагогика ғылымдары 
академиясының академигі, профессоры Мəлік Ғабдуллин болатын. 
Ол көзі тірісінде-ақ өмірі аңызға, өшпейтін, өлмейтін ғибратты 
ғұмырнамаға айналған жан. 2015 жылы абзал азаматтың туғанына 
100 жыл толды [1, 3 б.]. 

Мəлік Ғабдуллин 1916 жылдың 15 қарашасында Көкшетау 
облысының Зеренді ауданындағы Қойсалған деген мекенде дүниеге 
келген. 

«Пионер» газетінің жауапты редакторының қызметкері. 1938-
1941 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 
аспирантурасында оқыған. 

1931 жылдың қыркүйегінен 1935 жылдың шілдесіне дейін 
Алматы қаласындағы Абай атындағы Педагогика институттың 
«Қазақ тілі мен əдебиеті» бөлімінде оқиды. 1935 жылы Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітіреді. Институттан 
кейін 1935-1937 жылдар араcында Шығыс Өзбекстандағы Ферғана 
қаласында Отан алдындағы борышын өтейді. Əскерден келгеннен соң, 
1937 жылы «Социалистік Қазақстан» газетінде əдеби қызметкер 
болып еңбек етеді. 1938 жылы «Қазақстан пионері» газеті 
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редакторының орынбасары қызметінде болады, содан кейін КСРО 
Ғылым Академиясының Қазақстандық Филиалындағы Тіл жəне 
Əдебиет Институтында ғылыми қызметкер болады. 

1938-1946 жылдар аралығында Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтында аспирантуралық дəреже бойынша білім 
алады. Жас аспирант кандидаттық диссертация тақырыбы ретінде 
«Қобыланды батыр» эпосын таңдап алып, халқымыздың ауыз 
əдебиетіне, оның ішінде ұлттық фольклор тұнығына тереңінен 
бойлайды. Бірақ сəтті басталған диссертациялық жұмысын 
аяқтағанымен, қорғауға мүмкіндігі болмайды. Себебі, дəл сол кезде 
сұрапыл соғыстың оты тұтынған болатын. 

1941 жылы ел басына күн туып, Ұлы Отан соғысы басталғанда 
алғашқылардың бірі болып өз еркімен майданға аттанады. 

1941-1945 жылдар аралығында Мəлік Ғабдуллин Ұлы Отан 
соғысына қатысады. 1941 жылдың қыркүйегінен бастап, соғыстың 
соңына дейін фашистік күштерден Отанды қорғау борышын 
абыроймен атқарады. Аға политрук болады. Майданда              
И. В. Панфилов атындағы 8 - гвардиялық дивизияда жауға қарсы 
шайқасады. 

1942 жылы Новгород облысына қарасты Холм қаласының 
маңында болған ұрыста Мəлік солдаттардың біразына басшылық 
етеді. Ол басқарған сарбаздар фашистердің тісіне дейін қаруланған 
əскеріне тойтара соққы береді. Кескілескен ұрыстың нəтижесінде 
жаудың екі таңкісін гранатамен жарып, жаудың 12 солдатын 
тұтқынға алады. Ұрыс кезінде Мəлік Ғабдуллин жарақат алады. 
Алайда, алған жарақатына қарамастан жауға қарсы оқ боратады. Осы 
ерлігі үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының № 1035 
жарлығымен Мəлікке 1943 жылдың 30 қаңтарынан бастап, Кеңес 
Одағының Батыры атағын береді. Бұл атақпен қоса Ленин ордені 
жəне «Золотая Звезда» медалімен де қоса марапатталады. Соғыстан 
кейінгі жылдары 1946 жылдан бастап М. Ғабдуллин запастағы 
подполковник болады  [ 2, 5 б.] 

Ол соғыс кезінде қазақтың батыр қызы Мəншүк Мəметоваға 
қамқоршы аға болады. Тіпті, Мəншүктің қазасынан кейін оған 
«Батыр» атағын бергізу үшін Мəлік Ғабдуллин үлкен еңбек сіңіреді. 
Бұл жайлы ҰОС ардагері  Байуақардагер  мəлімдейді.  

Мəншүктің қазасын ести салысымен, ол дереу Невель қаласына 
келеді. Ол кезде құрамында Мəншүк болған 100 - бригада тарап,        
1-атқыштар дивизиясы құрылыпжатады, ал Бейуақ сол уақытта 
Невель қаласындағы 6 - гвардиялық армияның резервінде тұрады. 
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Мəлік келе сала Мəншүкке: – Не жасап жатырсыңдар? – дейді. Олар 
екінші дəрежелі Отан соғысы орденіне ұсынғандарын айтады. Мəлік 
аға қатты ашуланады. Сосын тұрып: - Айтыңдаршы, Алматы мен 
Мəскеудің арасы қанша шақырым? – дейді. Біреуі 4800 шақырым 
десе, біреуі 5000 шақырым деп жатады. Мейлі, төрт мың-ақ шақырым 
болсын. Басқаны қойып, қазақтың жиырмаға жаңа шыққан қызы 
сонша жерден Отанымды, Мəскеуді қорғаймын деп келіп, қолына 
орыстың винтовкасын алып, соғысамын деуінің өзі сендерге ерлік 
емес пе? Осыдан артық немене керек? Дереу құжаттарын қайта 
дайындаңдар. Комсомолдың Орталық комитетінің бірінші хатшысы 
Михайловқа, болмаса маған Батыр атағын берген Калининнің өзіне 
барам. Тіпті Ворошиловқа кірем. Одан түк шықпаса, менің Мəлік 
атым құрып кетсін, өзімнің жұлдызымды берем деп, қайтадан 
дайындалған құжаттарды алып кетеді. Содан алты ай дегенде 
Мəншүкке 1944 жылы 5 наурызда Батыр атағы беріледі [3, 87 б.] 

Мəлік аға керемет педагог, шебер дəріскер еді. Қаһарман-ұстаз 
ана тілі мен əдебиетіміздің, ұлттық мəдениетіміз бен халықтық əдет-
ғұрып, салт-дəстүрлеріміздің шынайы жанашырыретінде бұл 
мəселерге ерекше мəн беретін. Оған күнделікті өмір тəжиербісінде 
де,сабақ барысында да назар аударып  отыратын. Ал, жазған 
диссертациясын өзінің ғылыми жетекшісі Сəбит Мұқановқа тастап 
кетеді. «Егер аман оралсам, қорғап шығармын» -  деп, аманат етіп 
кеткен еді. Соғыстан кейін, Мəлік аға ғылыми жұмысын              
М. Əуезовтың жетекшілігімен аяқтайды. 

М.Ғабдуллин дарынды очеркші, жалынды публицист ретінде 
қазақ əдебиетіне өте зор үлес қосты. Сондай-ақ туған əдебиеттің 
тарихы мен сынына, оқу-тəрбие жұмыстарына қатысты еңбектері де 
елеулі. 

1938 жылдан бастап қазақ фольклорының мəселелерін терең 
зерттеген ғалым. 1947 жылы «Қобыланды батыр» жырын ғылыми 
зерттеудің проблемалары» деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғады. «Қазақ халқының ауыз əдебиеті» деген (1958) 
монографиясында халқымыздың лиро-эпосы, батырлық жырлары, 
ертегі-аңыздары, тұрмыс-салт өлеңдері, жұмбақтар, мақал-мəтелдер, 
жаңылтпаштар, айтыс өнері туралы ғылыми талдаулар мен терең 
қорытындылар жасады. 

«Қобыланды батыр» жыры Мəлік Ғабдуллиннің негізгі 
тақырыбы болды. Бұл оған отыз жыл бойы əлденеше рет оралды. 
1972 жылы «Қазақ халқының батырлық жыры» монографиясын 
жариялады. Мұнда жырдың айтушылары, зерттеушілері жөнінде 
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кеңінен тоқталып, ертеден мəлім болған нұсқаларды салыстырады. 
Жырдың идеялық сарыны, көркемдік тəсілдері, композициялық 
құрылымы, ондағы эволюциялық өзгерістер, даму сатылары жан-
жақты сөз болады. Монографияда «Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қамбар 
батыр», жырлары да жеке тарау көлемінде берілген.  

Мəлік Ғабдуллиннің «Қазақ халқының ауыз əдебиеті» атты 
оқулық-монографиясының ғылыми мəні ерекше зор. Ғалымның қазақ 
фольклоры саласында ұзақ жылдар бойы жүргізген зерттеу 
жұмыстары осында жинақталған. Оқулықта фольклордың жəне оның 
жанрларының анықтамасы, ерекшелігі, идеялық, көркемдік сипаты 
түсіндіріледі. Оқулық «Ауыз əдебиеті туралы түсінік» деген кіріспе 
тараумен басталады. Батыс, орыс фольклорында «Мифтік теория», 
«Ауысып алу теориясы», «тарихи мектеп» деген əр түрлі теориялар, 
ағымдар болған. Ғалым бұлар жайында да қысқаша түсінік береді. 

Ауыз əдебиетінің жазба əдебиеттен айырмашылығы, көп 
нұсқалығы, тұрақты тіркестердің қайталанып отыратындығы жəне 
ақын, жыршы, əнші туралы жан-жақты талдау жасаған [4, 8-15 б.]. 

Оқулықтың бірінші тарауы «Тұрмыс-салтқа байланысты туған 
шығармалар» деп аталған. Олар: төрт түлік мал, еңбек кəсіп 
жайындағы, үйлену салтына байланысты, діни ұғымға байланысты, 
көңіл-күйін білдіретін өлеңдер. 

М. Əуезов, Ө. Тұрманжанов, т.б. еңбегін айрықша атайды. 
Мақал мен мəтелдің ұқсастығын, айырмашылығын айтакеліп, бұларға 
ғылыми анықтама береді. 

Ғалым ұстазымыз қазақ ертегілерінің мазмұнына, тақырыбына 
қарай ішкі жанрларға жіктейді: қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар 
жайындағы ертегілер, тұрмыс-салтертегілері, аңыз-əңгімелер. 

Мəлік Ғабдуллин Алдар көсе, Жиренше, Асан қайғы, 
Қожанасырдың тарихта қашан болғаны, нақты өмірбаяны белгісіз 
тұлғалар жөніндегі аңыздардың да өмірдің өзінен алынғанын, 
оқиғаларының  нанымды екенін тілге тиек етеді. 

Батырлар жыры бұл ғалымның бүкіл ғылыми қызметінде 
айрықша зерттеген қастерлі тақырыбы. «Батырлар жыры» 
жинақтарының (үш томдық) жалпы редакциясын басқарды. 

Сондай – ақ, Мəлік Ғабдуллин айтыс өлеңдерін мазмұнына, 
тақырыбына қарай екі топқа бөледі: біріншісі – халықтың тұрмыс-
тіршілігіне, əдет-ғұрып салтына байланысты туған айтыстар, екіншісі 
– ақындар айтысы. Алғашқы топқа жататындар жар-жар, бəдік 
айтысы, «Қыз бен жігіт айтысы», «Жұмбақ айтысы» жəне «Діни 
айтыс». Айтысты зертеушілердің бəрі де, оның ішінде осы оқулық 
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авторы да тұрмыс-салт айтыстарын ерте заманда пайда болған көне 
түрге жатқызады. Бұл кейіннен айтыстың күрделі түрлерінің, 
мысалы, ақындар айтысының туып, қалыптасуына себеп болды 
дегенді айтады. Соңғы ақындар айтысын сүре айтыс, түре айтыс деп 
екіге бөледі [5, 4 6.]. 

Мəлік Ғабдуллин əдебиет зерттеушісі, сыншы, педагог: «Абай 
романы совет əдебиетінің зор табысы», «Қарағанды қазақ 
əдебиетінде», «Қазақ совет поэзиясындағы əйел образы», «Қазақ 
əдебиетінің оқулықтарын жазу туралы» т.б. байсалды мақалалары 
құнды зерттеулердің бірі болып табылады. 

Ғалымның «Мұхтар Əуезовке хат» деп аталған мақаласы да осы 
заманғы поэзияның көкейкесті проблемаларына арналған. 

Қазақтың Академик ғалымы Мəлік Ғабдуллин ағамыз Əл-
Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің филология жəне 
журналистика факультетінің студенттеріне ұзақ жыл қазақ халқының 
ауыз əдебиетінен сабақ берді. 

Біздің құрметті ұстазымыз, профессор Сұлтанғали 
Садырбаевпен екеуі бірлесіп, оқу бағдарламасына арналған «Қазақ 
халық əдебиеті ( фольклоры)» программасын жазды. Қазір сол терең 
бағдарлама негізінде, біздің студенттер қазақ халық əдебиетінен білім 
алады [6, 14 б.]. 

Мəлік Ғабдуллиннің жетекшілігімен филология, педагогика, 
психология ғылымдары саласында көптеген кандидаттық жəне 
докторлық диссертациялар қорғалды, ғылыми еңбектер жазылып, 
жарық көрді. 

Міне Мəлік ағаның дүниеден озғанына да 46 жылдан асып 
қалыпты. 2015 жылы асыл ағамыздың 100 жылдық мерейтойы атап 
өтілді. Оны Көкшетау қаласындағы Мəлік Ғабдуллин атындағы 
мұражайы үлкен халықаралық дəрежеде өткізді. Қазіргі күнде 
мұражай талай-талай игілікті істерді, мəдени-рухани шараларды 
атқарып жүр. Мəлік Ғабдуллиннің 100 жылдығына орай «Тарихи 
тұлға» атты кітап басылымға шықты. Кітапқа жазушының 
жауынгерлік жолы мен бейбіт күндердегі ұлағатты еңбегі туралы 
ғылыми мақалалар, аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлы мен 
оның арасындағы хаттары, батыр жөнінде жазылған өлеңдер 
топтастырылған. «Кітаптің оқырмандарға, жалпы көпшілікке берер 
мағлұматы мол, деп есептейміз. Себебі, онда Мəлік Ғабдуллиннің 
өмірі мен шығармашылығы жəне де Ұлы Отан соғысында атқарған 
қызметі туралы біраз толық бар», - дейді жазушы Мəлік 
Ғабдуллиннің немересі  Жанатай Бекен [7, 54 б]. 
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Ер Мəлік өз дəуірінің дауылпаз перзенттеріндей əрдайым алға, 
алысқа құлаш сермеді, талай өркешті толқындарды кездестірсе де, 
тұрмыстың талқысын сан мəрте бастан кешірседе, батылдықпен, 
парасат-сабырмен жеңе білді.  

Міне, ағамыздың өршілдігі, əділдігі мен ұлтжандалығы 
байқалып тұр емес пе. Ағалық қамқорлығы, туған халқына деген 
шексіз сүйіспеншілігі мен отансүйгіштік қасиеті тайға таңба 
басқандай көрініп тұр. Бұл Сайын даланы мекендеген жауынгер Сақ 
тайпасының ұрпағы, баһадүр - батыр бабаларымыздың тұяғы, бергі 
тегі осал емес Қанай бидің ұрпағы Мəлік аға батыр болмай кім 
болмақ [8, 185 б]. 

Академик, қайраткер ғалымның 100 жылдық мерейтойын 
ЮНЕСКО деңгейінде атап өтсе де артықтық етпес еді деп ойлаймыз. 
Қазақстан үкіметі көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз Мəлік 
Ғабдуллиннің есімін мəңгі есте қалдыру мақсатымен оның есімі 
Алматы жəне Көкшетау қалаларындағы көшелерге, мектептер мен 
кітапханаларға берілді. Көкшетауда жəне ол туған жері Қойсалған 
ауылында асқан білімпаз ағамыздың музей-үйі мен ескерткіші бар. 
Қазақ халқының ғұлама-ғалымы Мəлік Ғабдуллин ағамыздың аты 
мəңгі бақи алтын əріппен жазылады! 
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ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 
 

МƏСКЕУДІ ҚОРҒАҒАН ҚАЗАҚ  
 
Қазақ халқының даңқты ұлы, Кеңес Одағының Батыры Мəлік 

Ғабдуллин. Бұл жоғары атақ гвардия аға политругына 1943 жылдың 
қаңтарында берілді. Оның ерлігі тарих бетінде қалып, бірнеше рет 
жырланды, бұл жерде таңқаларлық ештеңе жоқ, өйткені ол ерекше 
батылдықпен жəне ерекше шеберлікпен соғысты. 

Кеңес Одағы Батырларының марапаттау парағында былай 
делінген: "Бородино селосы-маңызды стратегиялық пункт, оның 
ішіндегі бірқатар жолдар неміс бөлімшелерін Старая Руссамен 
жалғайды. Осы селода орналасқан бөлімшеге немістер "Мертвая 
голова" полкын аттандырды. Гитлершілдердің  шабуылына тойтарыс 
беруге Ғабдуллин басқарған автоматшылар ротасы жаудың оң 
қанатынан соққы жасау үшін жіберілді. Ұрыс 7 сағатта созылды. Рота 
командирі Ғабдуллин бес рет шабуылға жəне қарсы шабуылға барып, 
төрт рет неміс шабуылына тойтарыс берді". 

Сондай – ақ, 1942 жылдың қаңтар-наурыз айларында Новгород 
облы-сындағы Холм қаласының түбіндегі шайқаста Малик 
Ғабдуллин аз ғана сарбазды басқарып фашистердің басым 
күштерімен шайқасқаны белгілі. Гранаталармен олар жаудың              
2 танкісін жойып, көптеген жау сарбаздарының көзін құртты,             
12 фашистті тұтқынддады. Жараланған гвардия аға политругы өзінің 
жауынгерлерімен соңына дейін қалып, ұрыс алаңын қалдырмады. Өз 
сарбаздарын жақсы түсінген сауатты политрук, ол шайқаста адалдық 
пен батырлықтың жарқын мысалы бола білді [1]. 

1942 жылдың қысының соңында өткен шайқастар үшін Мəлік 
Ғабдуллинді келесі жылдың 30 қаңтарында ғана марапаттауға қол 
қойылды. Марапат батыр-қазақстандықты бір жылға жуық іздеді. Ол 
полк командирі Бауыржан Момышұлының табандылығы арқасында 
жоғары атаққа ие болғаны белгілі. Мəлік Ғабдуллин Батырдың Алтын 
Жұлдызын Баукенің көзінше тағуға ыңғайсыз екенін бірнеше рет 
мойындаған. Бауыржан Момышұлының өзі 1942 жылдың басында 
Мəскеу түбіндегі шайқасы үшін Кеңес Одағының Батыры атағына 
басшылықпен ұсынылған болатын. Бірақ өзі қайтыс болғаннан кейін, 
1990 жылдың 11 желтоқсанында ғана тікелей Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қатысуымен оған осы жоғары атақ 
берілді.  
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Борис Полевой Мəскеу түбіндегі ұрыс күндерінің өзінде ақ  
Мəлік Ғабдуллиннің ерлігін "Правда" газетінде жырлаған еді. 
"Рождение эпоса" очеркінде ол өзінің жауынгерлерден естіген 
əңгімесін келтіреді: "Мəлік-батыр мықты, батыл, дала түлкісі сияқты 
айлакер. Ол  бүркіт секілді қырағы, жау қанша тығылса да Мəліктен 
құтыла алмайды. Оның қолы фашистік шибөрілерді өлтіруден 
шаршамаған. Малик батырды немістері көргенде, бірден табандарын 
жалтыратады". Мұнда жазушы қазақ батырлары туралы батырлық 
эпостың мотивтерін пайдаланды. Бұл кездейсоқ емес, өйткені 
эпикалық поэмаларды зерделеумен жас Ғабдуллин соғыс алдында 
айналысты. Ғалым-фольклоршы майданға тап болғасын, 
сарбаздармен тəрбие жұмысы кезінде халық əдебиетін жиі 
пайдаланды. Бұл жерде Бауыржан Момышұлының "Командир 
күнделігінен" дəйексөз келтіру орынды: "Мен өз тəжірибемде 
сарбаздың жауынгерлік қасиеттерін тəрбиелеуде халықтың əскери 
тарихы мен ұлттық дəстүрлерінің зор мəні бар екеніне көз жеткіздім". 

1941 жылдың қазан айында Мəскеуде өткен ұрыс кезінде Мəлік 
Ғабдуллиннің  бөлімшесі негізгі күштерден қалып қойғандығын 
айтады. Алайда, жауынгерлер өз шебін тастап кеткен жоқ. Түн 
түскенде, Мəлік аман қалған жауынгерлерге барлық қару-жарақты 
жинауға бұйрық берді, содан кейін бірнеше күн бойы олар жау басып 
алған Осташово жəне Волоколамск арқылы ұрыстармен өз 
əскерлеріне қарай бет алды. Жол бойы оның шағын тобына қоршауда 
қалған басқа бөлімшелер мен бөлімдердің жауынгерлері қосылды. 
Осылайша Мəлік Ғабдуллиннің жасағы ұрыс кезінде қару-жарақ пен 
патрондарды олжалап, сан жағынан өсті. Олардың жолда кездескен 
гитлершілердің көзін құртуы, тылда жасалған жойқын соққылары 
жаудың зəресін қашырды. Батырдың жасағы шайқастармен жаудың 
қоршауын бұзып шығып, өз дивизиясына қосылды. Жауынгерлер 
қолдарында пулеметтер мен автоматтарды, ал плащ-палаткада 16 
жараланған жолдасын алып жүрді. Дивизия командирі, генерал-
майор Иван Панфилов Мəлікті қатты құшақтап: "Жақсы командир 
боласың!" - деп айтты. 

Даңқты генералдың сөздері дəл түсті. Кейін Мəлік Ғабдуллин 
саяси бөлім бойынша атқыштар батальоны командирінің 
орынбасары, кейін І Прибалтика майданының саяси басқармасының 
үгіт-насихатшысы, КСРО Қорғаныс Наркоматы Бас саяси 
басқармасының үгіт-насихат бөлімінің бастығы болады. Шайқаспен 
Австрияға дейін жетеді. Батыр жұлдызынан басқа, гвардия майоры 
Мəлік Ғабдуллин Ленин, Қызыл Ту, Қызыл Жұлдыз, І дəрежелі  Отан  
соғысы ордендерімен марапатталды [2]. 
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М. Ғабдуллин қаламынан "Менің майдандас достарым", "Алтын 
жұлдыз", "Майдан очерктері", "Соғыс күндері", "Қаһарлы жылдар" 
атты бірқатар көркем шығармалар жарық көрді. Бірақ, Мəлік 
Ғабдуллин достарын тауып, жаудын көзін құртатын соғыс туралы 
ғана жазған жоқ. Журналист, жазушы, ғалым əрі педагог бізге тамаша 
мұра қалдырды. 

Мектеп жылдары ол өзінің алғашқы өлең шығармасын 
жариялады. 1930 жылы ол оқу озаты жəне белсендісі, республикалық 
пионерлер слетіне қатысты. Ал 14 жастан бастап бала белгілі қазақ 
жазушысы Сəбит Мұқановтың отбасында тəрбиеленді. 

Қазақ педагогикалық институтының түлегі. Ол "Социалистік 
Қазақстан" газетінде əдеби қызметкер, "Қазақстан пионері" газеті 
редакторының орынбасары, Тіл жəне əдебиет институтының ғылыми 
қызметкері болып еңбек етті, содан кейін Абай атындағы ҚазПИ 
аспирантурасына түсті. 

Соғыстан кейін Мəлік Ғабдуллин ғылыми-педагогикалық 
қызметке қайта оралды.  1947 жылы "Қобыланды батыр" еңбегі үшін 
оған филология ғылымдарының кандидаты дəрежесі берілді. 
Филология ғылымдарының докторы ғылыми дəрежесін 1959 жылы 
"Қазақ халық ауыз шығармашылығы" атты əдеби еңбегін жариялап, 
алды [3]. 

Ол Қазақ КСР ҒА Əдебиет жəне тіл білімі институтын басқарды, 
Абай атындағы ҚазПИ-да ректор болды, Қазақ КСР ҒА  М. Əуезов 
атындағы Əдебиет жəне өнер институтының фольклор бөлімінің 
меңгерушісі. Оның зерттеу бағыттары-ерлік эпосы, халық əндері, 
айтыстар, ертегілер, қазақ халқының мақал-мəтелдері. 

Көкшетау қаласында Ұлы Отан соғысындағы ұлы Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында Кеңес Одағының батыры Мəлік Ғабдуллиннің 
ескерткіші ашылды. 3,5 метрді құрайтын батырдың мүсіні оның 100 
жылдық мерейтойының қарсаңында пайда болды. Бірақ монументте 
майдангер-жазушы жас, соғыстан жаңа оралған кейпінде 
бейнеленген. 

1995 жылы сол қалада Мəлік Ғабдуллин музейі ашылды.  
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ В ЖИЗНИ  

И ТВОРЧЕСТВЕ МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА 
 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 
единый процесс, стержнем которого является политическое, правовое 
и нравственное образование. Проведенный опрос курсантов показал, 
что вопросы гражданско-патриотического воспитания 
рассматриваются ими как: 1) ценностное качество, необходимое 
каждому военному человеку (46%), 2) компонент общего образования 
(24%), 3) компонент общей культуры человека (16%), 4) личностное 
качество (14%). 

Современная педагогика рассматривает все составляющие 
гражданско-патриотического воспитания, политическое, правовое и 
нравственное с точки зрения теоретической обоснованности, 
имеющей исторические предпосылки. Так, патриотизм, 
направленный  на внешние ресурсы превращается в национализм и 
поэтому педагогам необходимо реализовывать программы 
воспитания интернациональных чувств у молодежи, 
гражданственность как личное качество каждого представителя 
государства является национальной ценностью, подкрепленное 
юридически и политически.  

Гражданско-патриотическое воспитание – это процесс, 
ведущими идеями которого являются гуманизм и единство 
человеческого рода. В  Стратегии - 2050 отмечено, что  «Новый 
казахстанский патриотизм - основа успеха нашего 
многонационального и многоконфессионального общества и 
фундаментом казахстанского патриотизма должно стать равноправие 
всех граждан Казахстана и их общая ответственность за честь 
Родины». Однако для выполнения этой задачи подрастающему 
поколению необходимо знать историю своей страны с молодых лет, 
впитывать чувство гордости за независимый Казахстан, любить свое 
Отечество, используя для формирования патриотических чувств, 
сознания и воли личности весь накопленный патриотический опыт 
казахского и других народов. 

Такой исторической личностью является наш соотечественник, 
педагог - ученый Малик Габдуллин. Изучение архивных источников, 
связанных с проблемами воспитания, показало, что в исследованиях 
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М. Габдуллина еще в середине 60-х годов XX века получили 
значительное отражение материалы, связанные с национально-
психологическими особенностями казахского народа.   

В энциклопедии «Алматы-2000» личность М. Габдуллина 
раскрывается в его общественной связи, когда весь народ Казахстана 
и, прежде всего студенты, и преподаватели самоотверженно 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Как 
указывается в энциклопедии: в первые же дни войны из вузов 
Алматы добровольно и по мобилизации ушли на фронт 1368 
преподавателей и студентов, среди них воспитанники КазПИ            
им. Абая М. Габдуллин, К. Сурганов, Р. Токтаев и другие [1]. 

Малик Габдуллин родился в 1915 году в семье бедного 
крестьянина в ауле Койсалган Зерендинского района Кокчетавской 
области Казахской ССР. Отец его Елемесов Габдулла работал 
рядовым колхозником. В 17 лет М. Габдуллин лишился матери Алии 
Оспановой, в семье оставалось еще две сестры, поэтому жизнь 
оказалась для них довольно трудной. Поэтому Малик сразу после 
аульной начальной школы в 1931 году оканчивает семилетку в городе 
Кокчетаве. В 1935 году (ему 20 лет) он уже является заместителем 
ответственного редактора республиканской газеты «Пионер», затем 
закончил факультет языка и литературы казахского педагогического 
института имени Абая в городе Алматы.  

В 1930 году на пути М. Габдуллина встречается талантливый, 
тогда уже известный писатель Сабит Муканов, который прибыл в 
Акмолинскую губернию с проверкой деятельности редакции «Кенес 
аулында» [2]. Начиная с ранних лет, М. Габдуллин проявляет 
активную жизненную позицию, отвечающую общественным целям 
30-70-х годов прошлого века. Он был сначала активным пионером, 
отвечая за работу в газете «Пионер», затем был членом ВЛКСМ, с 
1931 года состоял членом профсоюза работников Высших школ и 
научных учреждений. 

Становление взглядов, убеждений М. Габдуллина составляли 
основное содержание процесса формирования его гуманистического 
мировоззрения, они выступали во взаимосвязи с психологическим 
феноменом, представляя собой органическое единство научных 
знаний, глубокого понимания реальной жизни, оценки 
эмоциональных и волевых устремлений в их взаимообусловленности. 

Рассматривая вопрос о становлении педагогических взглядов 
Габдуллина в условиях социально-экономической и политической 
жизни Казахстана 30-70-х годов XX века, мы пришли к выводу, что 
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его успешное решение зависит от обеспечения объективного 
воздействия на личность М.      Габдуллина всей системой общественных 
отношений (производственных, идеологических, правовых, 
моральных, бытовых, семейных), его собственных отношений к 
жизни. Например, М.     Габдуллин в 30-40-е годы, активно работает в 
редакции газеты «Социалист Казахстана» (орган ЦК КП(б)К) и в 
качестве литературного работника политсектором по развитию 
животноводства, командируется редакцией Краевой комсомольской 
газеты «Лениншил-жас» для участия в сеноуборочной и 
хлебоуборочной компании. Габдуллин совместно с военным отделом 
работает для оказания помощи семьям военнослужащих Каипова К. 
из колхоза «Жана-Коган», Шаданова Б. в колхозе «Косбулак», где 
устанавливает связи с отрядом красных следопытов Целиноградской 
области и с юными краеведами школы-интерната № 5 г. Риги 
Латвийской ССР. Обобщение и систематизация названного, но не-
полного круга деятельности, позволяет сделать нам заключение, что 
военно-патриотическое молодого поколения становится стержнем 
нравственного облика М. Габдуллина. 

М. Габдуллин, как и многие его соотечественники, служил в 
рядах Советской Армии и был на передовых во время Великой 
Отечественной войны. Воспоминания бойцов, бывших его учеников-
студентов ярко демонстрируют взгляды и убеждения М. Габдуллина, 
отмечая его человеколюбие, справедливость. 

Так, бывший солдат, который служил вместе с Маликом 
Габдулловичем в Панфиловской стрелковой дивизии, ныне доктор 
филологических наук Нысанбек Торекул, вспоминает о воине-батыре 
М. Габдуллине: «это, прежде всего, был очень простой и скромный 
человек». Являясь великим и одновременно добрым и признанным 
народом как педагог-наставник, воин-батыр, обладающий честью, 
человеческой, гражданской, научной, героической личностной 
позицией, сам Малик Габдуллович, по словам Н.Торекула, никогда не 
стремился восхвалять себя, писать о своих героических подвигах, а 
наоборот, отличался всегда удивительной скромностью, 
гуманностью, добротой и великолепной общительностью [3].  

Малик Габдуллин находился на территории Австрии, Германии, 
Венгрии и Румынии с частями Советской Армии в 1944-45 гг. В 
военные годы возглавлял роту и вел бойцов в бой, его бесстрашие и 
мужество способствовал подъему духа бойцов, формированию 
уверенности в победе.  



126 

В материалах исследований трудов писателя Бориса Полевого, 
который во время войны был военным корреспондентом и представ-
лял общественности реальные сведения о происходящих событиях в 
эти суровые для всего народа годы мы читаем о том, что  «Три дня 
вел Малик свой взвод лесами. Голодные люди, у которых уже 
четвертые сутки во рту не было ни крошки, шли, сохраняя боевой 
порядок. Выбросили вперед и на фланги дозоры, катили пулеметы, на 
плащ-палатках несли раненых. К этому маленькому отряду, в 
котором Малик суровыми мерами сохранял дисциплину, как 
железные опилки к брусу намагниченной стали, стягивались бойцы и 
командиры, в одиночку выбиравшиеся из окружения. На третий день 
пути у Малика было уже 187 штыков с 12 станковыми и 20 ручными 
пулеметами, с достаточным запасом боеприпасов, но без хлеба и 
табаку. Идти становилось все труднее. Людей  качало от голода. 

Утром Малик собрал отряд на митинг. Вспомнив старую сказку 
о том, как пастух учил сыновей, он молча поднял случайно 
оказавшуюся под рукой метлу, высунул из нее прут и, протянув 
ближайшему бойцу, приказал переломить. Тот, удивленно поглядев 
на командира, легко сломал прут. Малик дал ему всю метлу. Ломай! 
Метла не поддалась. 

- Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисциплина, никакой 
враг нам не страшен [4]. 

Героические подвиги славного казахстанского патриота были 
увенчаны высшей правительственной наградой - присвоением ему 
звания Героя Советского Союза.  

После демобилизации Малик Габдуллин вновь возвратился к 
научно-исследовательской работе. В феврале 1946 года М.Габдуллин, 
от Кокчетавского избирательного округа № 234 по выборам в Совет 
национальностей, избирается Депутатом  Верховного Совета СССР. 
За все боевые заслуги ученый в 1949 году был награжден медалью 
«800-летия Москвы» [5]. 

Уже в гражданское время, после войны, М. Габдуллин 
принимает активное участие в составлении «Очерка по истории 
казахской советской литературы», «Мои фронтовые друзья» в объеме 
11 печатных листов, а в 1948 году в издании Учпедгиза вышла вторая 
книга М. Габдуллина «Золотая звезда». 

В 1947 году Габдуллин защитил кандидатскую диссертацию.             
Малик Габдуллин вел большую общественную работу, он трижды 
(1945, 1950, 1954 гг.) избирался депутатом Верховного Совета СССР, 
являлся членом бюро Фрунзенского райкома партии и членом 
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Пленума Алматинского обкома партии. Наряду с этим 
систематически выступал с лекциями и докладами [6]. 

В 1959 году Малик Габдуллин успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Устная литература казахского народа», за что 
ему была присвоена ученая степень доктора филологических наук. 

Научно-педагогические взгляды М. Габдуллина составляли 
неотъемлемый элемент его жизненной позиции. Убеждения, как 
справедливо отмечал Э. И. Моносзон, есть «более высокая ступень 
осознанности мира, уверенность человека в правильности своих 
взглядов...», т.е. оно представляет особое качество сознания, 
характеризующееся глубокой субъективной принадлежностью 
взглядов человека [7].  

Формирование нравственного облика М. Габдуллина связано с 
развитием науки как таковой и его окружением. М. Габдуллин в 
Казахском педагогическом институте им. Абая читает курс лекций по 
истории казахского фольклора, продолжает заниматься изучением и 
исследованием важнейших вопросов истории казахского фольклора и 
литературы. В этой области он имеет более тридцати 
опубликованных трудов. В своих трудах он большое внимание 
уделял раскрытию образов, героических подвигов воинов-батыров, 
формированию патриотического сознания молодежи. 

Успех личностного и профессионального роста М. Габдуллина  
как педагога-гражданина проявляется в повышении степени его 
индивидуальной активности. Особенностью формирования 
мировоззрения М. Габдуллина является осуществление единства 
целей его творческой  деятельности, содержанием и ориентацией на 
национальные и общечеловеческие ценности. 

Из всех личностных качеств М.    Габдуллина, мы считаем, следует 
выделить в целостном виде следующие главные их интегральные 
характеристики: мужество, скромность, гражданственность, верность 
поставленной гуманистической идее, связанной с великой его верой в 
ценность жизни Человека, любовью к нему и Отечеству, своему 
народу в тесной связи с другими народами. 

Тема гражданско-патриотического воспитания проходит 
красной нитью через все творчество великого педагога-ученого. Так, 
для выполнения плана диссертационной работы на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук на тему «Казахская былина 
«Кобланды батыр» Маликом Габдуллиным были представлены 
следующие основные вопросы для изучения: запись и изучение 
былины «Кобланды батыр», социальное, экономическое и 
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историческое условие возникновения былины, сравнительное 
изучение всех вариантов «Кобланды батыр», сюжет, поэтический 
мотив о сказителях, значение былины в казахской литературе, 
влияние былины «Кобланды батыр» на казахскую литературу и ее 
роль, место в наши дни.  

Подготовленная таким образом Маликом Габдуллиным, по 
возвращении из Советской Армии, кандидатская диссертация 
представляла серьезный научный труд, в котором были обобщены все 
материалы об эпосе. Научная работа не оставалась только лишь 
самой исследовательской деятельностью, отличительной чертой ее 
была очень основательная самообразовательная направленность 
аспиранта М. Габдуллина.  

Многие ученые приветствовали идею ученого о воспитательной 
значимости народной педагогики в формировании национального 
самосознания школьников. В своем письме  М. Габдуллину профессор 
Чичеров В.И. писал, «Дорогой Малик Габдуллин! Готовясь к докладу 
по эпосу народов СССР на совещании, вновь прочитал Вашу работу 
«Проблемы народности казахского героического эпоса» и захотелось 
послать Вам привет - посылаю свою статью из сборника «Русское 
народно поэтическое творчество». Вашу работу вновь прочитал с 
интересом. Я ее использую в докладе, и по ряду вопросов ссылаюсь 
на казахский эпос и оценки его, данные Вами... Уважающий Вас 
Владимир Иванович Чичеров. 

Мой адрес: г. Москва, Б. Колхозная площадь, д.169/8. кв. 30. 
Чичеров». 

М. Габдуллин - замечательный сын казахского народа, Герой 
Советского Союза вошел в историю героической борьбы за новую 
жизнь, за новую культуру как выдающийся организатор народного 
образования и просвещения, педагог, гражданин, который стремился 
выполнить свой долг перед своим народом. 

Заслугой М. Габдуллина является и то, что он еще в условиях 
советского времени считал необходимым научиться ученым 
вдумчиво и критически   отбирать все памятники духовной культуры 
и уметь реально освещать их в  истории, делать вывод о том, что 
казахский фольклор не только богат по содержанию, но имеет 
огромное образовательное, воспитательное и развивающее значение 
для воспитания достойного подрастающего поколения. В этом плане 
в целях воспитания совершенной личности, все богатство и 
гениальность народной мудрости, требует пристального изучения, 
творческого подхода к процессу использования ее идей в практике 
воспитательной работы в учебных заведениях. 
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На основе изученного, исследованного и созданного пером 
Малика Габдуллина, особенно актуальными становятся 
рекомендации, которые он предложил широкой общественности, это: 
во-первых, необходимость издать на казахском и русском языках 
лучшие образцы фольклора и дореволюционной казахской 
литературы (Академии наук Казахстана и издательствам 
Министерства культуры КазССР); во-вторых,  пересмотреть 
существующие учебные программы и учебники по казахской 
литературе, дополнить их новыми материалами, добиться того, чтобы 
история Казахстана, экономика и география, история казахской 
литературы изучались студентами исторического и филологического 
факультетов ВУЗов республики. Эти предметы должны быть 
включены в учебные планы институтов (Министерству просвещения 
КазССР); в-третьих, необходимо провести республиканское 
совещание работников идеологического фронта, на котором обсудить 
вопросы изучения и использования памятников духовной культуры и 
наметить конкретные предложения. Как видим, в исследовании 
Габдуллина получили отражение вопросы, связанные с некоторыми 
недостатками в оценке памятников духовной культуры казахского 
народа, что на сегодняшний день представляет чрезвычайную ак-
туальность. 

Таким образом, исследование проблем казахской мифологии в 
трудах М. Габдуллина является важным аспектом проявления его 
внимания к проблемам нравственного воспитания как составной 
части процесса формирования казахстанского патриотизма. Нет 
сомнения в том, что вопросы формирования казахстанского 
патриотизма актуальны для решения насущных задач образования и 
базовых основ всех видов воспитания школьников. Не менее важно и 
то, что формирование казахстанского патриотизма школьников и 
студентов требует квалифицированного педагогического 
руководства. То огромное внимание, которое М. Габдуллин уделял 
вопросам патриотического воспитания обусловлено объективной 
закономерностью, исходящей из реальной в военные годы 
обстановки. Жизнь показала, что действительно в опыте казахского 
народа, как и других народов мира, собран опыт воспитания, 
обучения подрастающего поколения, сосредоточенный в легенде 
«Алпамыс батыр», казахском эпосе «Кобланды батыр», бытовых 
традициях казахского народа, многочисленных загадках, пословицах, 
поговорках.  
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БАТЫР МƏЛІК-ҚАНАЙ ШЕШЕН ҰРПАҒЫ 
 

Қарауыл Қанай би - қазақ елінің тарихында алатын өзіндік 
көрнекті де айшықты орны, ел-жұртына, үрім-бұтағына  айтып 
қалдырған, ұрпақтан-ұрпаққа жетер шешендік сөзі бар тарихи тұлға. 
Өз заманында, ірілер мен мықтылардың, шешендер мен айтқырлар 
өмір сүрген Абылай дəуірінде мемлекет қайраткері дəрежесіне 
көтерілген айтулы жан. Үш жүздің ер дауын, жер дауын, жесір дауын 
адам жанын ұйытар сөздерімен  бітіріп, дау мəселесімен алдына 
келген екі жақты да риза етіп жіберетін терең,  салмақты да салиқалы 
ой тастайтынқара қылды  қақ жаратын əділ де тура бидің бірі болған. 
Қазақ халқының ұлы ханы Абылай тілімен айтар болсақ, «Қанайдың 
ойы ұдай, тілі шаян», яғни айбынынан ай қорлаған қаһарлы ханға 
қаймықпай барып, тура сөйлейтін де, тіл табатын да керек жерінде 
батырып та батыл əрі бет жүзің бар демей семсердей өткір тілді  
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басып-басып  жіберетінін аңғарамыз. Абылайдың тілі шаян дегеніне 
қарағанда талай-талай жерде əділ де тура бидің тентек ханды абырой- 
атағына қарамай тоқтатқан жерлері аз емес  - ау деген ой түйіндейсің. 

Қазақ энциклопедиясының бесінші  томында атақты бабамыз 
туралы мынадай деректер бар. 

Қанай Құттымбетұлы, Қарауыл Қанай (шамамен 1695-1698) - 
би, шешен, батыр, қоғам қайраткері. Қазіргі Ақмола облысының 
Зеренді ауданында дүниеге келген. Орта жүздің арғын тайпасының 
Қарауыл руынан шыққан. Атығай Қарауылдың бас биі болған. 

Абылай мен Бұқар жыраудың ұсынысымен көп жыл орта жүзде 
төбе би атанған. 1771 жылы үш жүздің басшылары Абылайды хан 
сайлағанда, Қанайды ақ қиізге орап, қараша би ретінде қатар көрген. 

Жалпы ел аузындағы əңгімелер мен тарихи шығармалардың 
деректеріне қарағанда Қанай би Абылайдың ең жақын кеңесшілерінің 
бірі болған. Абылай хан Арқа жерімен қоштасып, екінші рет 
Түркістанға бет алғанда жанында көптеген батырлармен бірге Қанай 
би де аттанған. Қанай Құттымбетұлы Абылайдың көмегімен 
Ташкенттің бегі болып, қаланы билеп тұрған кезде дүние салған, 
сүйегі Түркістанға, Абылай хан зиратының жанында жерленген. 

Абылайөз елінен Ташкентке қарай жолтартқанда қозған Бекше 
(Биекше), балта керей Тұрсынбай батыр жəне Қанай қасында 
болыпты. Хан Арқаны тастап Түркістан, Ташкенткекетіп бара жатқан 
ханға кіндікқаның тамған Арқаны қалай қиыптастап кетесің, өз 
еліңдегі хандарыңнан, өз еліңдегі соңғы жақындығың артық болар 
деп алдынакөлденең тұра қалғанда, Абылаймен хан емеспін, бірақ, 
хан бол жолына түсуге бара жатырмындепті деген сөз бар. Сол 
барғаннанҚанай сонда қалып қойса керек. 

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев 1999 жылды «Ұрпақтар бірлігі мен 
сабақтастығы жылы» деп жариялағаны есімізде. Сол жылы «Қазақ 
əдебиеті» газетінің 11-18 маусымының соңында «Қазақтың рухы 
жаңғырды» атты мақала басылып Түкістандағы Қожа Ахмет Йассауи 
кесенесіне қайта жерленген қазақтың 122 жақсысы мен 
жайсаңдарының тізімі берілген-ді. 

Қуанышты хабар естігенде Атығай-Қарауыл баласы түгел 
қуанғанды. Тізімнің екінші бағанасында 30-реттік санмен «Қарауыл 
Қанай би» есімі жазылып тұрды. Бұл оқиға өткенімізге үлкен 
қызығушылық туғызды. 

1990 жылдардың орта кезеңінде оңтүстік өңірде Түркістан 
қаласының 1500 жылдық мерейтойына қызу дайындық басталды. 
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Түркиядан келген арнайы мамандар Хазірет сұлтан кесенесіне 
құрылыс – жөндеу жұмыстарын жүргізді. 

1999 жылы қыркүйек айында облыс əкімі Бердібек 
Сапарбаевтың мұрындық болуымен Түркістан қаласында арнайы 
«Парыз» қоры құрылып, жиналған қаржы бір тиынына дейін шашау 
шығармай, осы игі де, ізгі іске жаратылды. Сол жылдары 
Қазақстанның ғалымдары мен мəдени қызметкерлері «Əзірет Сұлтан» 
кесенесінің ішінде жерленген хан мен бектердің жəне батырлар мен 
билердің басындағы құлпытастарды зерттеп, аты-жөндерін қазақшаға 
аудара бастады. Осының алдына ғана үкіметтің отан тарихын 
қайтадан зерттеу-зерделеу, тарих оқулықтарын қайта жазу, шет елдегі 
мұрағаттардан тың дерек көздерін табу, іздестіру туралы қаулы 
шығып, концепция қабылданған болатын. 

Араға екі-үш ай сала, облыстық əкімнің ұйымдастыруымен, 
жөндеу кезінде қазып алынған бабаларымыздың мүрде- сүйектерін 
мавзолейдің алдында қайта жерлеу рəсімі өтті. Облыстық 
прокуратура атынан сол кезде Оңтүстік Қазақстан обылсы 
прокурорының орынбасары болып қызмет істеп жүрген жерлесіміз, 
Зеренді ауданы Үлгілі ауылының тумасы Қонысбек Ыбыраев - 
қазірігі уақытта Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының 
құрметті қызметкері, Петропавл қаласының прокуроры қатысып, 
Қанай би бабамыздың сүйектері жиналған қапшық-қораптың бір 
шетін ұстап, үлкен тарихи іс-шараға ат салысты. 

Кейін де бірнеше рет қайта жерлеу болып, небір есімдер ортаға 
оралғанымен Қанай би есімі мəңгілік жарқырап тұрды. 

Құрметті қауым! 
Ата – бабаларымыз Қожа Ахмет Яссауи қабірінің маңына 

жерленуді рухани сабақтастықтың белгісі, ұлағатты өнеге деп 
санады. Бұл дүниеде ынтымағы жарасқан Алаш баласының, о 
дүниелік болған соң да Əзірет сұлтанның қасына жерленіп, бір жерде 
жатуы- кемелдікке жеткендіктің айқын көрінісі деп түсінуіміз қажет. 
Олар осы үрдісті ұрпағына аманат ретінде қалдырды. 

Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер»атты триллогиясында 
Қанай Құттымбетұлы жоңғарлармен болған шайқастарда ержүрек 
батыр, ірі қолбасшылардың бірі болғаны жөнінде баяндалады. 

Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баян» дастанының бір бөлімінде: 
«Жиылды өңшең ноян ығай-сығай» 
Байжігіт, Тасболат пен би Толыбай 
Ту баста абылайды хан көтерген 
Қамқоры Қарауылдың шешен Қанай 
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Қанай би ел-жұртын Оңтүстік бойынан қазіргі жер шоқтығы 
Көкшетау өңіріне көшіріп əкелді дедік. Сондағы ұлы бидің қамқор 
болған халқына, оның шежіресіне қысқаша бір тоқталып көрелікті. 

Арғын- Арғыннан- Қодан, Қоданнан- Дайырқожа, кейбір 
деректерде оны Ақжол батыр деп те атайды. Дайырқожа – Ақжолдан 
Қарақожа туады. Одан Қарасопы, Қарасопыдан-Қарақай, Қарақайдан- 
Майқы, Майқыдан-Қарауыл, Қарауылдан –Мəшек, Мəшектен – 
Аққісі, Ақкісіден – Құрманқожа, Құланшы туады. Соңғы екеуінен 
Есенбай, Қараша, Ананай, Қоңырша, Атқы,Жауар, Мөнтік, Сары 
деген сегіз ұл туады. Сегіз ата Қарауыл дегеніміз міне осы. Ұраны-
Қарақай, таңбасы –көз. 

Ақкісінің екінші əйелінен – Бөлекей, Қарт туады. Бөлекейден – 
Түнқатар, Құлымбет туады. Оларды алты ала Ноғай Қарауыл дейді. 

Қарттан- Жаулыбай, Жолдыбай, Шоқтыбай есімді үш ұл туады. 
Бір есепте Бөлекейден туған екі ұлды, Қарттан туған үш ұлды санаса, 
Қарауыл сегіз емес, он үш ата ел болады екен. Дəл осы шежірені қарт 
журналист, жазушы Сарбас Ақтаевтың үнемі айтып, растап жүретінін 
талай естігеніміз бар. 

Сегіз ата Қарауылдың тармағы: Қарашадан-Амалдық, 
Амалдықтан-Құттымбет, Тілеуімбет деген екі ұл туады. Кей жерлерде 
«Қараша Қанай» деп те айтылатыны осы. Демек, Қараша Қанайдың 
үшінші атасы болып келеді. 

Құттымбеттен - Қанай, Малай, Аю, Бөкей есімді төрт ұл туған 
екен, Ал, Тілеуімбеттен Баба, Дүйсен, Əлімбай деген үш ұл туады. 

Негізінен шежіре жағына əр жерде айтылып жазылып жүрген 
бірнеше нұсқалары бар, негізгі ұстанымын ғана айтып өттік. 

Қазақ тарихы журналының 1994 жылғы бір санында, белгілі 
тарихшы, қытайтанушы Бақыт Еженханның «Қазақ хандығының 
Шың патшалығына жібереген сауда керуендері» деген мақаласында 
былай деп жазады: «Шың патшалығы» жыл тізбегі бойынша 
«Шаңлұң 28 жылы 9 айдың 20-22 күндері керуен келген. Керуен 
басы... Басантай, Арғын отақтан  Қанай, тағы басқалары...  Адам саны 
40-тан астам... апарған малы-300 ден аса жылқы. Сатылған мал -268 
жылқы, 6-уы білек жылқы...» 

Яғни, 28 жыл- біздің жыл санауымыздың 1763 жылға келіп тұр, 
9 ай 20-22 күндері, қыркүйектің 20-22 күндеріне сəйкес. 

«Оток» сөзі- маньчжурша «тайпа-ру» деген мағынада болса, 
білек-тарту таралғыны білдіреді. Сонда, Арғын руынан Қанай 
бастаған. Керуен 300 жүзден астам жылқыны Қытай жеріне сауда 
саттыққа апарған, ал 6 жылқыны тарту еткен. 
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«Заманымызда болған небір ұлттық қаһармандарға сипаттама 
бермейсіз бе»,- деп Абылай хан сұрағанда Бұқар жырау былай 
деген екен: 

-Айтсаң Бəсентиін Малайсарыны айтсаңшы, үні жақсы еді ашық 
көңілмен салдырып отырушы еді. Қарауыл Қанайды айтсаңшы, 
сөздің майын сөйлеуші еді. Бəрін айт та бірін айт Қанжығалы 
Бөгенбайды айт. Ақылдың жатқан үйін табушы еді күні кетті 
бейшара, кəрілікке не шара? Бұл өмірде асқан дана Қаз дауысты 
Қазыбек еді ғой, - деген екен. 

Сегіз сері былай деп бата берген екен. 
Үш жүздің Абылайдай тілегі бол, 
Марабайдай ақыны – жүрегі бол. 
Еліңе Жанатайдай айтулы бол, 
Қобыланды батырдай білегі бол. 
 
Белгібай Құлекедей білекті бол, 
Беріште Исатайдай жүректі бол, 
Халқының қамын жерген ертелі-кеш 
Қарауыл Қанай бидей тілекті бол, - деп айтуы бабамыздың өз 

заманында ақылгөй, көпшілікке жанашыр, əділ де салмақты 
қайраткер болғанын көрсеткендей. 

Жалпы Қанай бабамыздың өнегелі сөздері, ақылды ойлары өте 
көп. 

Оның Тəшкеннің құшбегісіне айтқан ұтымды сөздері, Ақтайлақ 
биге берген жауабы, «Абылай хан» қисса-дастанында, би- шешендер 
Бұқар жырау, Сегіз сері, Атығай Қуанышбай билердің баталарында 
кездеседі. 

Есімдері елге əйгілі болған атамыздың ұрпақтарының өзі бір 
төбе. Олар: Бекболат би, Итқара батыр, Жаңабатыр би, Нұрсейіт 
шешен, Тілеу баба, Өтес би, Мəлік Ғабдуллин, Мыңбай Ысқақов, 
Сұлтанбек Қожахметов, Баян Жаңғалов, Жұман, Назар қажылар, 
Өзбек Елемесов, Сағыран Назарұлы, Айтқажы Қазбеков жəне т.б. 

Қанай би Құттымбетұлының Бақы, Итқара батыр, Солтангелді 
деген балаларынан тараған ұрпақтары Зеренді ауданының Игілік, 
Жамантұз, Қарабұлақ, Еңбекбірлік, Ұялы, Қойсалған ауылдарында 
тұрады.  

Қарабұлақ ауылының іргесінде Дəулет деген көл бар. Көл 
Көкшетау облысының карталарын-да соңғы жылдарға дейін 
көрсетіліпжүретін. Сол көлді Қанай би кезінде Дəулетбай деген 
кісіден сатып   алыпты деуші еді қариялар.   Тіпті, Қарабұлақ    ауылы  
бұрын Дəулет ауылы болып атанып жүрді. 
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Қанай би Құттымбетұлының өмірін зерттеуге профессорлар: 
Мəлік Ғабдуллин, Мыңбай Ысқақовтар  елеулі үлес қосты. Кейін 
зерттеушілер, тарихшы, ақын- жазушылар Естай Мырзахметов, Сəкен 
Жүнісов, Серик Негимов, Қорғанбек Аманжолов, Қазыбек Нұралин, 
Сəбит Мырзагельдин, Сейілбек Əлібеков, Айдос Абуталипов, 
Əнуарбек Сарсенбаев, Қабықен Қоңқаевтың əр кезеңінде жазылған 
еңбектері шықты. Рамах Əбдірахмановтың «Қарауыл Қанай батыр 
туралы кейбір  тарихи деректер», жəне Айтқажы Казбековтың «Ас», 
«Тағзым» атты кітаптары жарық көрді. 

2010 жылы журналист ағамыз, Мəлік Ғабдуллиннің немере-інісі 
Жанатай Бекеновтың «Қанай би жəне оның ұрпақтары» атты көлемді 
кітап баспадан шықты. 

Ақын ағамыз, аға баласы Төлеген Қажыбаевтың «Қанай дастан» 
атты жырында мынадай шумақтар  бəрімізді де ойлантып, тарих 
алдындағы рухани парызымыздың өлшеуін ашып көрсеткендей: 

«Халқыма бір данагөй қажет боп тұр, 
Кезікпей əлі күнге біздің сорға. 
Қанайсыз, Абылайсыз қазағыңды 
Аруағы алты алаштың өзің қолда». 
Жалпы бабамыздың əлі де өмір жолында ашылмаған, 

зерделенбеген беттері, əлі де ізденуді, дереккөздерін табуды қажет 
ететін көмескі де көлеңкелі кезеңдер бар екенін айтуға тиіспіз. 

Атамыздың нақты қашан, қай жерде туғандығы; Тəшкендегі 
хақым болған тұсы; сол кезеңдегі қоғамдық саяси қатынастардан 
алатын орны; Абылай елшілігімен Қытайға барған сапары; Оңтүстік 
өңірдегі Қанай ұрпақтары жəне де тағы басқа сауалдар төңірегінде əлі 
де тың қозқарастар, терең талдаулар, архивтік материалдар керек 
екендігі белгілі. Бұл атқарылатын істер бұйыртса болашақтың 
еншісінде болмақ. Бабалар рухының бізге аманаты деп 
қабылдауымыз керек. 

Мазмұнды айтқанын ағамыздың «Ас», «Тағзым», кітаптарында 
жазылды, өздеріңіз жақсы білесіздер. 

1999 жылы тамыз айында облыс жұртшылығы XVIII ғасырдағы 
қоғамдық жəне мемлекеттік тұлға – Қанай Құттымбетұлының 300 
жылдық мерейтойын атап өтіп, ас берді. 

2001 жылғы 6 шілде де облыс əкімі С.Кулагин мен облысының 
маслихаттың сол кездегі хатшы М.Қойшыбаевтың қол қойған 
бірлескен  шешімі Зеренді ауданының Қарабұлақ ауылы Қарауыл 
Қанай би ауылы болып өзгертілді. 2008 жылы 20 наурызда Көкшетау 
қаласының əкімдігі мен қалалық маслихатының сессиясында  Чапаев  
атындағы көше «Қанай би » атындағы көше болып өзгертілді.  
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2010 жылы журналист ағамыз, Мəлік Ғабдуллиннің немере-інісі 
Жанатай Бекеновтың «Қанай би жəне оның ұрпақтары» атты көлемді 
кітап баспадан шықты. 

2014 жылы қыркүйек айында Зеренді ауданы Қарабұлақ 
ауылында бабамызға ескерткіш орнатылды. Аталмыш іс-шараға 
аудан əкімі М.Тəткеев, «Темір жол су» АҚ президенті Қ.Есмұқанов, 
Көкшетау қалалық мəслихатының хаттамасы Б.Бегалин қатысты. 
Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Əміровтың бастауымен 
2019 жылы наурыз айында Атбасар, қазан айында Щучинск 
қалаларындағы орталық көшелерге Қанай би есімі берілді. 
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THE PERSONALITY OF THE HERO AS AN EXAMPLE FOR 
MODERN YOUTH 

 
 Malik Gabdullin is a prominent Kazakh figure, a Soviet scientist-
teacher, writer, hero of the Soviet Union, a participant in the Great 
Patriotic War, Panfilovets, member of the USSR Academy of Pedagogical 
Sciences, Doctor of Philology, Cavalier of the Order of  Lenin, awarded 
the orders of the Red Banner, World War 1 degree, two orders of the Red 
Star and many other medals, the author of many scientific, artistic and 
journalistic works [1]. 
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 His scientific work  “Kazakh  Heroic  Epic”  was awarded to the 
Shokan Ualikhanov Prize in 1972. 
 He was born on November 15, 1915 in the village of  Pukhalskoye  
(now Zerendinsky district, Akmola region of the Republic of Kazakhstan) 
in a peasant family. From the age of 14 he was brought up in the family of 
the famous Kazakh writer Sabit Mukanov, who helped Malik to get an 
education [2]. 
 He graduated from the Kazakh Pedagogical Institute named after 
Abay in 1935. After his graduation, Malik Gabdullin was in military 
service (1935-1937). Then he began his scientific career, in 1937-1938 he 
worked as an editor in newspapers: “Socialist Kazakhstan” and 
“Kazakhstan Pioneers”. He was also a researcher at the Institute of  
Language and Literature of the KazFAN of the USSR [6]. 
 Then in 1941-1945 he participated in the Great Patriotic War, as part 
of the Panfilov Guards Division. [6] As a scientist, he had the reservation, 
which gave him the right not to go to war, despite this he went to the front 
as a volunteer. 
 In wartime, he also did not leave his work: he wrote poems and 
stories about his coevals. During the war years, the essays and 
correspondence of  M. Gabdullin about front-line soldiers were regularly 
published in Kazakh newspapers. 
 From January to March 1942, in the city of battles – Kholm of the 
Novgorod Region, Gabdullin led a group of soldiers who fought with the 
prevailing forces of the Nazis killed with grenades 2 tanks, destroying a 
large number of opponents and captured 12 fascists. He was wounded in 
battle, but he completed his combat mission to the end. By that he showed 
his high patriotism, love for the motherland, stead fastness and courage of 
a warrior. 
 By decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of 
January 30, 1943, for his exemplary performance of the military operations 
on the front,  for the struggle against the Nazi invaders and manifested of  
this  courage  and the  heroism of the guard. Malik Gabdullin was awarded 
to the title of hero of the Soviet Union with the award of the Order of 
Lenin and a medal “Golden Star” [6]. 
 Since 1946, lieutenant colonel Gabdullin was in reserve, began to 
engage in scientific and pedagogical activities. He lived and worked in the 
southern capital of the Kazakh SSR, Alma-Ata. He was the director of the 
Institute of  Literature and Linguistics of the Academy of  Sciences of the 
Kazakh SSR (1946-1951), the rector of  KazPI named after Abay (1953-
1963), the head of the folklore department of the Institute of  Literature 
and Art named after M.O. Auezov of the Academy of Sciences of the 
Kazakh SSR (1963-1973) [2].  M. Gabdullin's works are “My Frontline 
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Friends”, “Golden Star”, “Front Sketches”, “Weekdays of  War”, “Terrible 
Years”. 
 The main research topic of Malik Gabdullin is the heroic epos, folk 
songs, aitys, tales, proverbs and sayings of the Kazakh people. Heroic 
epics about batyrs (Koblandy, Alpamys batyr), our  ancestors,  which 
helped him to show the spirit of a warrior on the battlefield. 
 The famous Russian writer, war correspondent Boris Polevoy, in his 
essay “Birth of an Epic” on April 25, 1943, leads a legend he heard about 
Gabdullin’s heroism: “Malik-batyr is strong, brave, cunning, like a steppe 
fox,” the soldier said. “He has the golden eagle’s eye, and he sees the 
enemy, no matter how he hides. His hand does not get tired of killing the 
Nazis. As the Germans see Malik Batyr, they immediately run away"[3]. 
 “Malik Gabdullin! A name worthy of  sincere respect, special honor. 
A historical personality, distinguished by his military exploits and heroic 
deeds, deep scientific research, great pedagogical work, writing talent and 
crystal clear inner world, humanity, high moral qualities, modesty, 
intellect and extremely positive nature. Every moment of his life he 
devoted to a significant. The main goal of this extraordinary person was 
useful work. Tirelessly, constantly working on spiritual improvement of 
his personality, doing only good deeds - this, of course, is a gift of nature. 
In this connection, it is appropriate to recall  meaningful characterization 
from academic M.S. Silchenko about his beloved student: “Among the 
multinational student  contingent,  Malik was particularly different. A 
tanned face, thin lips, on which  always played a smile, expressive, like a 
child’s eyes, made him much younger than others. Being inside the 
institute, Malik wanted to know everything. What subjects are taught at the 
institute? How do students live? What books are in the library? Having 
learned about all this, he devoted himself entirely to his studies.” - it's the 
clipping from the article by Doctor of  Philology and Professor Serik 
Negimov, who studied the life and work of  M. Gabdullin and in 2001 he 
published the book  “Malik Gabdullin”. 
 He showed his patriotism, firstly in the unwavering courage to 
defend his native land, in readiness to die for his people, but there is 
another expression of “patriotism”. And for example of  Malik Gabdullin, 
he also expressed it in his scientific exploits. How? All his works and 
studies are aimed at enriching and ascending the Kazakh culture. His 
desire was to collect as much knowledge as possible and pass it  to future 
generations. This is the true patriotism, isn't this? Work for the good of the 
nation. 
 For example, the monograph “Folklore of the Kazakh people” is the 
result of many years of research by Gabdullin. In this work he has been 
collected and  scientifically summarized a great deal of factual material and 
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given  thorough analysis  to  all genres of oral creativity of  Kazakhs  from 
ancient times to the present days. Also, M. Gabdullin took an active part in 
the creation of a number of collective works published by the Academy of 
Sciences of the Kazakh SSR: “History of Kazakh literature”,  "Kazakh  
epic" and others. 
 Malik Gabdullin is a symbol of courage and national spirit. 
Patriotism is a very deep feeling. It's characteristic of  thousands  
generations of our ancestors. History shows us that without patriotism, it is 
impossible to create a strong power country. Therefore, patriotic education 
is always considered as a source and means of spiritual, political and 
economic revival of the country. We understand the expression of 
patriotism in two forms, these are military and scientific exploits. Today, 
the theme of patriotism is quite acute and relevant in our country, and 
therefore I consider Malik Gabdullin a true example for modern youth. 
Today, we are not being able to express our patriotism in the form of 
military exploits, it is our duty to study diligently in order to have the 
necessary qualifications and level of education for further activities to 
develop our country. Indeed, if we have worthy specialists in all areas, the 
level of our economy and country at all will increase significantly. 
 Nevertheless, there are heroes among us, one of them is a student of 
the ‘FS-41A’ group of our college. Last year on the third of  November, 
Sharipbaev Tamirlan did a worthy deed. Returning after training, he saw a 
cluster of standing people by the river where the child was drowning. 
Temirlan immediately rushed into the water to save the drowning child. 
This act is an indicator of the fact that in peacetime feats are accomplished, 
as well as an indicator of patriotism [5]. 
 I would also like to note that I am very glad that today our state pays  
attention to youth and provides comfortable working conditions for it. For 
example, the first president of the country N. Nazarbayev declared 2019 
year is the year of youth. This year an incredibly large number of events 
were held on and many youth organizations were created. International 
forums were held in conjunction with other states to exchange experience 
and knowledge, for their further implementation. Such organization as 
"Zhas Sarbaz" and "Zhas Otan"   help instill in youth a sense of patriotism, 
responsibility for their country, and  many other things. This is very 
encouraging, I believe in my generation and I am ready to study perfectly 
for the good of my country. 
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Үсен Табысбек 

Мəлік Ғабдуллин музейінің қызметкері  
 

БАТЫРЛЫҚ – БІЗДІҢ САЛТЫМЫЗ 
 
«Қазақпын»  деген сөзді мен: ұлтын, туып-өскен жерін сүю, 

халқының батырлық, ерлік салтын, дəстүрін сүю, ғасырлар бойына 
жасаған ұлттық əдебиеті мен мəдениетін, тілін сүю, өз ұлтына адал 
қызмет ету деп түсінем», - бұл Мəлік батырдың ғалым көзімен, батыр 
жүрегімен, академик ақылымен тұжырымдаған ойы.  

Алтай мен Атыраудың, Арқа мен Алатаудың арасындағы ұлан 
ғайыр атырапты мекендеген қазақ халқы, қасық қандары қалғанша 
атамекенді қорғап ұрпаққа аманат етіп қалдырған жоқ па? Басымызға 
қиын-қыстау күн туса да елдігімізді сақтай білдік. Ақтабан 
шұбырындыға ұшырап, табанымыз тасқа тілінсе де, көзімізден қайғы 
аралас қанды жас ағып елім-айласақ та, теріміз сүйегімізге жабысып, 
сүйегіміз ақ жаңқа болып аштық зардабын тартсақ та бойымыздағы 
тектілік пен жілік маймыздың беріктігі, бізді осы күнге жеткізіп отыр. 
Уақыт таразысы əрине тең түспейді, бірде қайғы-қасіретке батырса, 
бірде бақыт кемесіне мінгізеді. Сол айтқан уақыттың қай кезеңінде де 
қазақ халқы ұрпағын жат көзіне түспесін, жау қолында кетпесін деп, 
күпісі мен қамзолының етегіне жасырып, қанаты қатайғанша 
бауырына басып өсірген еді. Сосын өз колы өз аузына жеткен кезден 
қызының қолына ине мен жіп, ұлының қолына адырнасында ажал биі 
тербелген садақ пен қауырсынын қанға малып жебе ұстатқан. 
Санасына ұлтын сүюді, Отанына адал болуды сіңірген.  

Ғасырлар бойы қалыптасып келген осы үрдіс қазақтың 
маңдайына жарқыратып Мəлік Ғабдоллаұлын тəрбиелеп берді. “Ерлік 
тəрбиеден туады”, - деп Батырдың өзі айтқандай, оны жастайынан, 
туған жері, ата-анасы, ортасы жəне қазақ ауыз əдебиетінің мол 
мұрасы, батырлар жыры тəрбиеледі [1, 79 б.]. «Мен – халық ұлымын. 
Халықтың киесі бар. Жалған дүниеде ең ізгі, ең асқақ, ең таза нəрсе – 
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өз халқының қызметшісі болу» деп саналы түрде ұлтына қызмет 
етуге бел буған арда азамат. Ол тарихта Қазақ деген халық барын 
жəне ол халық батыр екендігін төрткіл дүниеге жеткізгісі келді. 1943 
жыл СССР Жоғарғы президиумында жасаған баяндамасын 
қандыбалақ досы, рухани ағасы, қазақтың қаһарманы Бауыржан 
Момышұлына жазған хатында былай жеткізеді: 

«Баяндамада мыналарды көрсеттім: 
Қазіргі Отан соғысы майданында жүрген айтулы батыр 

қазақтардың ерлігі, батырлығы, отанды, ел жұртты сүйсіндірді жəне 
олардың ар – намыс, абырой дегенді жаумен жауынгерлене 
соғысуы», - деп бастап, Бауыржан Момышұлы, Рамазан Елебаев, 
Төлеген Тоқтаров, Мұхамбетқұл Сламқұлов, Жалмұхамбет Бозжанов, 
Балтабек Жетпісбаев,  Ғаббас Бекқұловтарды тілге тиек етеді. 
    «Бұлар қазақтан туып, халыққа қызмет еткеніне қуанады. 
Бұлардың батырлық еңбегіне халқы ықыласты, сүйінеді. Қаһарлы 
жаумен қастаса соғысқанына шаттанады. 

Осы сияқты ерлік жасаушылықтар бүгін ғана пайда болды ма? 
Жоқ, ол халық жасағаннан бері келе жатқан салт-дəстүр  деп тарихқа  
қарай қол созады. 

Қазақ халқының  батырлары Едіге, Қобыланды, Ер Тарғын тағы  
басқаларының халық үшін, халықтың бостандығы, бақыты үшін 
соғыстары. Бұл батырлар біздің мақтанышымыз. 

Қазақтың халық батырлары Есім хан, Қасым, Тəуке, Сырым 
Датов, Исатай, Махамбет, Кенесары, Есет, Бекет, Аманкелділердің 
ерлік істері. Олардың соғыстары, батырлықтары. Сол кездердегі 
əлеуметтік хал-жағдайлары, ел тұрмысы. Қысқасы жағалай шабыс 
құба қалмақ заманынан бастап Октябрьге дейінгі, кəзіргі ерлік істер. 

Бұлардың бəріне көптеген тарихи фактілер, дəлелдемелер 
келтірілді, жырлардан үзінді енгіздім жəне олардың істеген істеріне 
өзімше түйінді қорытындылар жасаған болдым. 

Шоқан Уəлиханов пен Абай туралы да айттым. Қысқасы 
аузымды толтыра қазақ баласы, қазақ елі батыр ел, ол сандаған 
жауын жеңген, керемет мықты ел деп көрсетуге тырыстым. Бұрын 
кейбір баяндамашылар баяндама жасай қалса, біз өткенде нашар едік, 
мүсəпір едік дейтін еді ғой. Мен осы сөзден қаштым, қайта оған 
қарама қарсы – біз батыр елміз дегенді баса айттым. 

Қазақстан совет дəуірінде дегенге қысқа ғана тоқталдым...», деп 
хатын аяқтайды. 

Осы бір қысқа ғана жазылған хат қылышынан қан тамған қызыл 
армияның алдында, сұрапыл социолизім идиологиясының алдында 
Қазақ халқының батырлығын, жəне ол бүгін ғана батыр болмағанын, 
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қанында қайнап жатқанын, тарих біздің жақта екенін айтудың өзі 
жүректілік пен батырға тəн мінезді көрсетіп тұғандай.  

Біз уақыт өткен сайын өткеннен алыстай беретініміз өкінішті. 
Ол – заңдылық та. Бірақ біздің жадымыз, ұлттық кодымыз ешқашан 
түп тамырдан ажырамақ емес. “Жүрекке жолдың алыстығы жоқ, бəрі 
де жақын”, - дейді, Батыр Мəлік. Ендеше кеше батыр болсақ, бүгін да 
батырмыз [2, 214 б.]. Жоғарыда айтылған «Қазақпын» деген сөзді қай 
ғасырда туса да əр қазақ аброймен көтеріп жүруге міндетті! 

 

Əдебиеттер тізімі 
 

1. М. Ғабдуллин.  Шығармашылық жəне эпистолярлық 
еңбектер. Күнделік беттерінен (мақалалар, рецензиялар). 
Құрастырған Ж. Бекенов. 

2. Тұрсынбек Кəкішев. Мəлік Ғабдуллиннің жазушылық 
шеберлігі. Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі.     

3. Мəлік Ғабдуллин.  Эпистолярлық əлемі. 
 
 
 

Хамит Еділ, курсант  
А. И. Митяев, преподаватель  

Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан 
 

ПРИМЕРЫ ПОДВИГОВ ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПОЭТА И БАТЫРА МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА 

 
«Поэт и батыр Малик Габдуллин» 

Герой войны, любимец народа, воин-гвардеец, ученый-педагог, 
писатель – как много успел Малик Габдуллин и как мало пожил. Если 
бы он дожил до 75-летия Победы, за которую сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, ему исполнилось бы сто пять лет. 
Ведь герои эпоса, изучению которого Малик-батыр посвятил свою 
жизнь, всегда жили долго. 

Сегодняшнее время показывает, что современный мир и 
общество в частности подрастающая молодежь постепенно начинает 
забывать, о подвигах наших дедов и прадедов, в большей степени в 
обществе преобладают Западные ценности, нравы, морали и 
культура.  

В чем же заключается наша работа и как мы можем повлиять 
на это? 
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В том что мы как будущие офицеры и наследники победы 
обязаны, постоянно напоминать, давать об этом полную 
информацию, чтить их память и не забывать воспитывать на примере 
многих наших героев. Сегодня мы рассмотрим истории подвигов 
одного из великих казахских батыров Малике Габдулине.   

"Воля человека не поддается учету и ярко проявляется в 
сопротивлении, в защите. Самая лучшая оборона завершается 
тушением наступательного порыва противника и отбрасыванием 
его на его же исходное положение контратакой, а в больших 
масштабах – переходом в контрнаступление..." – учил командир 
полка Бауыржан Момышулы. 

В наградном листе Героя Советского Союза говорится: "Село 
Бородино – важный стратегический пункт, из которого ряд дорог 
соединяет немецкие формирования со Старой Руссой. На 
подразделение, расположенное у этого села, немцы бросили полк 
"Мертвая голова". Для срыва наступления гитлеровцев рота 
автоматчиков, возглавляемая Габдуллиным, была послана для удара с 
правого фланга по противнику. Бой шел 7 часов. Командир роты 
Габдуллин пять раз ходил в атаку и контратаку, четырежды отбивал 
немецкое наступление". 

Известно также, что в январе – марте 1942 года в боях под 
городом Холм в Новгородской области Малик Габдуллин руководил 
горсткой солдат, которые вели бой с преобладающими силами 
фашистов. Гранатами они подбили 2 танка, уничтожили большое 
число врагов и 12 фашистов пленили. Раненый гвардии старший 
политрук не оставил поля боя, оставаясь до конца со своими 
бойцами. Грамотный политработник, прекрасно понимавший своих 
солдат, он показывал в боях примеры бесстрашия и преданности 
Родине, проявляя героизм и верность дружбе 

Однако, обратите внимание, бои, за которые казахстанца 
представили к Звезде Героя, проходили в конце зимы 1942 года, а 
постановление о награждении было подписано 30 января 
следующего. Награда искала героя-казахстанца около года. Как 
известно, высокого звания он был удостоен благодаря настойчивости 
командира полка Бауыржана Момышулы. Не случайно Малик 
Габдуллин не раз признавался, что эту Золотую Звезду Героя ему 
неловко носить при Бауке. Самого Бауыржана Момышулы еще в 
начале 1942 года за бои под Москвой командование представляло к 
званию Героя Советского Союза. Но только 11 декабря 1990 года ему 
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было присвоено это высокое звание посмертно. И то, при личном 
участии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Автор легендарной повести об Алексее Мересьеве Борис 
Полевой еще в дни боев под Москвой воспел подвиг Малика 
Габдуллина в газете "Правда". Настоящая фамилия журналиста и 
писателя Кампов, а подписываться псевдонимом Полевой ему 
предложил один из редакторов, ведь латинское слово "campus" 
переводится на русский как "поле". Борис Полевой в поисках героев 
своих произведений все время находился на передовой, говоря 
военным языком – в полевых условиях. 

В очерке "Рождение эпоса" он приводит подслушанный им 
бесхитростный рассказ бойца: "Малик-батыр силен, смел, хитер, как 
степной лис. У него глаз беркута, и он видит врага, как бы тот ни 
прятался. Рука у него не устает убивать фашистских шакалов. Как 
увидят немцы Малика-батыра, сразу же убегают". Здесь писатель 
использовал мотивы героического эпоса о казахских батырах. И это 
не случайно, ведь изучением эпических поэм молодой Габдуллин 
занялся перед самой войной. Ученый-фольклорист, оказавшись на 
фронте, нередко использовал народную литературу во время 
воспитательной работы с солдатами. Здесь уместно привести цитату 
из "Дневника командира" Бауыржана Момышулы: "Я на собственном 
опыте убедился, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца 
колоссальное значение играют военное прошлое народа и 
национальные традиции". 

Рассказывают, что во время боя на дальних подступах к Москве 
в октябре 1941 года подразделение, где находился Малик Габдуллин, 
оказалось отрезанным от основных сил. Однако бойцы не ушли со 
своего рубежа. Когда наступила ночь, Малик приказал уцелевшим 
бойцам собрать все оружие, затем несколько дней они пробивались к 
своим через занятые врагом Осташово и Волоколамск. К его 
небольшой группе по пути присоединялись воины из других 
подразделений и частей, оказавшиеся в окружении. Таким образом 
отряд Малика Габдуллина рос численно, добывая себе оружие и 
патроны в боях. Дерзкими вылазками и ударами с тыла они сеяли 
панику среди врагов, уничтожая оказавшихся на пути гитлеровцев. 

Так с боями отряд героя прорвался через расположение 
вражеских войск и присоединился к своей дивизии. Бойцы несли в 
руках пулеметы и автоматы, а на плащ-палатках – 16 раненых 
товарищей. Командир дивизии, генерал-майор Иван Панфилов 
крепко обнял Малика и сказал: "Будешь хорошим командиром!" 
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Слова славного генерала оказались пророческими. В 
последствии Малик Габдуллин станет заместителем командира 
стрелкового батальона по политической части, потом агитатором 
политуправления I Прибалтийского фронта, начальником группы 
отдела агитации Главного Политуправления Наркомата обороны 
СССР. С боями дойдет до Австрии. Помимо звезды героя гвардии 
майор Малик Габдуллин был награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. 

"О друзьях, товарищах" 
Так называется одно из произведений фронтовика-писателя. Из-

под пера М. Габдуллина вышел целый ряд художественных 
произведений: "Мои фронтовые друзья", "Золотая звезда", 
"Фронтовые очерки", "Будни войны", "Грозные годы". 

Известны суждения Бауыржана Момышулы о писателях, для 
которых армейская, фронтовая жизнь с ее жесткой дисциплиной и 
строгой субординацией была малопонятна. Вопросы, "что можно 
писать, а о чем нельзя" неотступно сопровождали писателя, 
заставляли забывать, обходить молчанием горькую правду, 
неугодную для строгой цензуры. Неопытность и незнание военного 
дела лишали его возможности глубокого и всестороннего суждения о 
происходящем на его же глазах. А вникать в суть оперативно-
тактической обстановки он был не подготовлен ни теоретически, ни 
практически. Вместе с тем воин-писатель из войны вынес 
"неисчерпаемый" запас фронтовых впечатлений. 

"Я припоминаю произведения на тему войны, когда-либо 
прочитанные мною, – писал он, будучи по природе своей и воином, и 
писателем. – Они зачастую носят описательный характер действий 
мелких подразделений. Из-за недостаточной осведомленности из-под 
пера авторов ускользает масштабность. Для создания 
"полнометражного" произведения на тему войны недостаточно 
описания боев мелких подразделений. Очень важно взять масштаб 
полка и дивизии, где четче и ясней вырисовывается картина 
общевойсковых боев, прослеживаются характеры, они выступают 
крупным планом на фоне общей картины боя, вопросы 
"человековедения» и психологии в самой нагой (голой) форме 
проходят перед глазами, как на киноэкране". 

Разве не видим мы это в творениях Малика Габдуллина, когда 
перед лицом смерти облик персонажа оголяется до предела, и каждый 
становится самим собой? Как очевидец, он рассказывает о 
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героической защите Москвы, о генерал-майоре Иване Панфилове, о 
ратном труде воинов из Казахстана – о том, что видел, пережил, 
совершил вместе с ними. Это его "фронтовые очерки" о "фронтовых 
друзьях" и "будни войны" в "грозные годы". 

Но не только о войне, где обретают друзей и истребляют врага, 
писал Малик Габдуллин. Журналист, писатель, ученый и педагог 
оставил нам великолепное наследие. 

В школьные годы он опубликовал свое первое стихотворное 
произведение. В 1930 году отличник учебы и активист поехал на 
республиканский слет пионеров. А с 14 лет мальчик воспитывался в 
семье известного казахского писателя Сабита Муканова. 

Выпускник Казахского педагогического института им. Абая, он 
трудился литературным работником в газете "Социалистiк 
Қазақстан", заместителем редактора газеты "Қазақстан пионерi", 
научным сотрудником Института языка и литературы, затем 
поступил в аспирантуру КазПИ им. Абая. 

После войны Малик Габдуллин вновь смог вернуться к занятиям 
научно-педагогической деятельностью. За представленный на суд 
научной общественности труд "Казахская былина "Кобланды батыр" 
в 1947 году ему была присвоена степень кандидата филологических 
наук. Ученую степень доктора филологических наук он получил в 
1959 году, опубликовав литературоведческий труд "Устное 
поэтическое творчество казахского народа". Он возглавлял Институт 
литературы и языкознания АН Казахской ССР, был ректором КазПИ 
им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и 
искусства им. М. Ауэзова АН Казахской ССР. Сфера его интересов – 
героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и 
поговорки казахского народа. 

В Кокшетау, в преддверии 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне открыли памятник Герою Советского Союза 
Малику Габдуллину. Без сомнения, фигура Героя высотою 3,5 метра 
на его малой родине появилась к 100-летию со дня рождения, которое 
мы будем праздновать осенью. Но на монументе фронтовик-писатель 
изображен молодым, только что вернувшимся с войны. 

В 1995 году в этом же городе был открыт Музей Малика 
Габдуллина. И не случайно экспозиция музея начинается с 
родословного древа и диорамы аула Койсалган Зерендинского района 
Акмолинской области, где родился Малик Габдуллин. Ученый 
гордился, что является прямым потомком общественного деятеля 
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XVIII века – бия Каная Куттымбетулы, одного из предводителей 
Среднего жуза, полководца и советника Абылай-хана. 

Музей имеет пять выставочных залов. В первом зале, 
оформленном в виде казахской юрты, можно подробно узнать о 
родителях писателя. Здесь хранятся молитвенный коврик и Коран, 
принадлежавшие отцу ученого. Весь интерьер представляет собой 
обстановку, в которой рос и воспитывался будущий писатель. Другой 
зал посвящен годам войны, когда имя его прогремело на всю страну. 
Экспозиция "Имя его в памяти вечно" представляет множество 
документов Малика Габдуллина, а в воссозданном рабочем кабинете 
писателя хранится его личная библиотека. 

Ученого-педагога отличали поразительная работоспособность и 
необычайное трудолюбие, потому, прожив всего 58 лет, он много 
успел, оставив после себя научные монографии, школьные учебники 
для национальных школ и художественные произведения. Малик 
Габдуллин принимал участие в подготовке и издании многотомной 
истории казахской литературы. Работая в Институте литературы и 
искусства им. М. Ауэзова, он удостоился премии им. Ш. Уалиханова 
Академии наук КазССР за монографию "О героическом эпосе 
казахского народа". Произошло это за год до его кончины. 

Заключение: 
Я, курсант Военного института Национальной гвардии 

Республики Казахстан Хамит Еділ, обучаюсь как раз по той 
специальности, которая воспитывает нынешнюю молодежь, то 
есть солдат и других военннослужащих в целом - «Духе 
Казахстанского патриотизма».  М. Габдулин являлся во время войны 
как раз таки идеологом, воспитателям и конечно же «инженером 
человеческих душ» в те тяжелый годы, для нашеи Родины не 
покладая рук  трудился во благо Великой Победы,  а для меня как для 
патриота в первую очередь и военнослужащего ВС РК, большая 
честь продолжать великое дело и ставить в пример нашего 
«батыра и поэта» Малика Габдулина. 
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МАЛИК ГАБДУЛЛИН – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 
Казахстан – многонациональное государство, потому понятие 

«казахстанский патриотизм» все больше входит в нашу 
повседневную жизнь. Знание истории Казахстана, истории нашей 
армии, знание того, как жили и трудились наши предшественники, 
как отстаивали свою независимость и землю от поработителей 
необходимо, поскольку обостряет патриотические чувства.  

Быть патриотом своей страны - всегда большая честь для 
любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но 
патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое 
воспитание в уверенно развивающемся государстве не следует 
оценивать только как творческий процесс. Казахстан государство с 
полиэтничной и поликонфессиональной общественной структурой 
стремится к созданию единой идеологии, основанной на патриотизме, 
любви к своей земле. Основным приоритетом национальной 
идеологии Казахстана является способствование государственной 
власти проводить политику реализации стратегической 
конституционной задачи - «утверждать себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого является человек, его жизнь права и свободы» 
[1].  

Задача патриотического воспитания курсантов Кокшетауского 
технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 
Республики Казахастан заключается в том, чтобы показать будущим 
офицерам органов гражданской защиты смысл, содержание и цели 
государственной системы гражданской защиты. Необходимо 
создание новой системы воспитания казахстанского патриотизма. 
Пропаганда национальной идеологии, воспитания казахстанцев при 
помощи стимулирования развития национальных культур, языков, 
обычаев и традиции, воспитания национального патриотизма на 
примере исторического сознания героев, ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

Для подъема нашего национального духа главными 
приоритетами должны стать сохранение традиций и патриотизм, 
стремление к обновлению, состязательности и победе. Другими 
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словами, каждый из нас любой свой успех должен посвятить Родине, 
чтобы прославить ее, поднять авторитет и имидж в мире. «Очевидно 
успех и международное признание каждого нашего гражданина – это 
бесценный капитал, предмет гордости и достояние всех казахстанцев 
[2].  

На этих примерах нужно поднимать дух нации!» - так об этом 
сказал Лидер Нации Нурсултан Назарбаев. «Быть патриотом своей 
Родины – это носить Казахстан в своем сердце!» - эти простые и 
емкие слова нашего Президента сегодня дошли до каждого 
казахстанца, и стали сутью понятия казахстанского патриотизма [3].  

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 период борьбы с 
многочисленными захватчиками, привлеченными богатствами нашей 
земли, в суровые годы Великой Отечественной войны, в 
миротворческих миссиях современности. 

В деле построения государственной системы гражданской 
защиты понятие казахстанского патриотизма в сочетании с боевыми 
традициями старших поколений казахстанцев, обретают особое, 
неоценимое значение. Именно эти атрибуты сегодня являются 
ключевой основой духовного потенциала органов гражданской 
защиты.  

Любовь к Родине воспитывается на примере наших славных 
батыров, героев, ветеранов Великой Отечественной войны, 
легендарных военных полководцев современности, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в историю нашего государства. 
Соизмеряя с ними свои поступки и равняясь на них, молодые воины 
будут истинными патриотами своего Отечества. Такими примером 
остаются Герой  Советского Союза Малик Габдуллин. 

Малик Габдуллин - казахский советский учёный-педагог, 
писатель, действительный член АПН СССР (1959), заслуженный 
деятель науки Казахской ССР (1961), доктор филологических наук, 
профессор (1959), Герой Советского Союза (1943). 

Война… Молодой коммунист Габдуллин отложил любимую 
работу, явился в райком партии и попросил послать его в дивизию 
под командованием генерал-майора И. В. Панфилова. Глинистый 
мерзлый окоп, наспех отрытый на берегу речки Рузы, был для него 
первой военной школой. В 1941-1945 годах участвовал в Великой 
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Отечественной войне в составе Панфиловской гвардейской дивизии 
[4]. 

В боях за села Ширяево, Рыбушки, Ново-Свинухово советские 
воины под командованием М.Габдуллина успешно выполняли боевые 
задачи, наносили противнику ощутимый урон. 

«Село Бородино,— указывается в наградном листе Героя, - с 
боем отбитое у немцев, являлось важным стратегическим пунктом, из 
которого ряд дорог соединяли 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, длившегося 
около 7 часов, товарищ Габдуллин пять раз ходил в атаку и 
контратаку и четыре раза отбивал атаку немцев, пытавшихся обойти с 
фланга наше подразделение. В ходе боя противник, потеряв сотни 
солдат убитыми и ранеными, отступил. Село Бородино осталось за 
нами» [4]. 

В январе - марте 1942 года в боях под городом Холм 
Новгородской области Габдуллин руководил группой солдат, 
которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами 
подбили 2 танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в 
плен. Габдуллин был ранен в бою, но не покинул поле боя. За этот 
подвиг старшему политруку Малику Габдуллину Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Малик прошел большую школу политработника Советской 
Армии. Он политрук стрелковой роты, комиссар батальона, агитатор 
полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии. С января 1943 по ноябрь 
1944 года был агитатором политуправления Калининского, позднее   
1-го Прибалтийского фронтов, начальником группы по работе среди 
бойцов нерусской национальности Главного Политического 
Управления Советской Армии. 

Героический командир, хорошо известный в частях храбростью 
и мастерством воина, чуткий политработник, отлично знающий душу 
и сердце солдат, хороший лингвист, Малик Габдуллин сочетал в себе 
все лучшие качества армейского агитатора. 

Патриотическое воспитание это одно из важнейших 
составляющих деятельности образовательной организации, целью 
которого является формирование у нас курсантов Кокшетауского 
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технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства Республики Казахстана. Высокого нравственного 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите Отечества. Патриотическое воспитание направленно на 
стремление сотрудников органов гражданской защиты посвящать 
свою службу на благо Родины целесообразно строить на примерах 
трудовых подвигов народа периода Великой Отечественной войны. 
На кураторских часах преподователи КТИ КЧС МВД Республики 
Казахстан нам рассказывают о героизме людей, которые защищали 
свою родину в годы войны, не жалели сил и проявляли 
исключительную стойкость при выполнении поставленных Родиной 
задач. 

Любовь к Родине – это не только гордость, но и активная 
гражданская и жизненная позиция человека, его желание исправить и 
улучшить ситуацию вокруг себя. Патриотизм нельзя развивать без 
сохранения исторической памяти нашего народа в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 гг. История Победы в Великой 
отечественной войне и героических подвигов наших героев – 
казахстанцев, является важнейшим плацдармом для активизации 
исторической памяти и интереса нас курсантов Кокшетауского 
технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства Республики Казахстана. 
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МƏҢГІ ӨНЕГЕ 
 
Егеменді еліміздің ертеңі мен, бүгінгі жадын өткен 

тарихымызбен салыстыра, сыбайластыра отырып, тарих толқынының 
берер сабағын ойымызға сіңіріп Отанымыздың даму жолындағы 
еңбектермен бірлесе отыра тарихымызды зерттеу мен тарихи 
оқиғаларды қалыптастыру, яғни ұлт санасына өткен тарихын, ата-
баба жұртын, тілін, діні мен салт-дəстүрін, мəдениетімен мұрасын 
таза күйінде, тұпнұсқа ретінде жеткізе ғана қоймай ұлттық сана сезім 
дəрежесінде жеткізу біздің ортақ міндетіміз. 

Туған елді сүю, отанға деген адал қызметпен сүйіспеншілік 
халқымыздың ежелден бұзылмай келе жатқан тарихи дəстүріміз. 
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. Оған елбасымыздың мына 
қанатты сөздері бірден бір дəлел, «Менің бабаларым батыр, аналарым 
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 бермей, аман алып қалған 
батыр халқым бар» - деген бұл дəйекті сөздері халқымыздың 
патриоттық рухын көтеруде айтылғаны рас [1]. Патриотизмге 
бағытталған бұл сөздер ұлттық тарихпен патриотизмге қатысты, 
бүгінгі күннің өте өзекті мəселесі болып табылады. Қазіргі кезде 
көтеріліп, қарастырылып жүрген мəселелердің қатарында жастарды 
патриоттық сезімге баулу, патриоттық рухта тəрбиелеу бұрыннан 
келе жатқан, маңызын жоймаған өзекті мəселе. Себебі ел болашағы – 
жас ұрпақтың қолында. 

Патриотизмді жастардың арасында қалыптастыруда үлгі мен 
өнегеге толы қазақтың батыр ұлы, Кеңес одағының батыры, аса 
көрнекті педагог, ғалым, жазушы, қоғам қайраткері  Мəлік 
Ғабдуллиннің ерең еңбегі мен өшпес ерлігі патриоттық сезімге 
тəрбиелеуде баға жетпес өнеге мектебі. Арқаның кербез сұлу 
Көкшетауының бəденді Зерендісіндегі Қойсалғанда дүниеге келген 
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батыр атамыз бойындағы бар қасиетті туып өскен ортасынан алғаны 
рас. Жас кезінен білім нұрына енді ентелеп бет бұрған сəтте, 1941 
жылы майдан шебіне аттанған еді. Сұрапыл соғыста көрсеткен ерлігі 
үшін 1943 жылы Кеңес одағының батыры атағын алған, батыр 
ұлдарымыздың бірі. Мəлік атамыздың халқына деген шынайы ерлігі 
халқымыздың мақтанышы, патриотизмнің шынайы үлгісі екенін 
өзінің «Отан үшін отқа түсіп, көрден шық» деген нақылы 
дəлелдегендей [2]. 

Кезіңде Б. Полевой Правда газетінде «Эпостың тууы» деген 
мақаласында Мəлік атамыздың ерлігін тамсана жазып, бабамыздың, 
ерлігің ұрпаққа үлгі – өнеге еткен еді. Тек майдан шебінде емес, 
бейбіт өмірдеде қаламды қару етіп елінің көркеюіне ерен еңбек еткен 
елінің патриот азаматы. 

Атамыздың «Ата-аналарға тəрбие туралы кеңес» атты 
туындысында бесік жырынан бастап батырлық дастандарға дейінгі 
халық өлең-жырының тəрбиелік мəнін ашып, жас ұрпақты 
отаншылдыққа, шыншылдыққа тəрбиелеу жайлы жазған еңбектері 
мен бірге майдан кезіңде жазылған шығармалары нағыз патриоттық 
туындылар деп атасақ қателеспеспіз [3]. Солардың қатарында Ұлы 
отан соғысының қаһармандары И.В. Панфилов, В. Клочков,              
Б. Момышұлы, Т. Тоқтаров тағы басқалардың тұлғасын ауыз 
əдебиетінен алған əсермен қара сөз арқылы сомдай білді «Сұрапыл 
жылдар», «Менің майдандас достарым» солай туғаны рас. Батыр-
білімпаз Мəлік Ғабдуллин ұлттық тəрбиенің бастау көздеріне, 
тарихқа ой көзімен үңіліп, ерліктің тəрбиеден туатындығын, 
патриотизм көптеген ұлы жеңістердің жəне жетістіктердің себепшісі 
болатындығын, патриотизмді адам құндылықтарының ең жоғары 
сатысына қоятыны кездейсоқ емес [4]. Мəлік батырдың білімділігі 
мен біліктілігі, адамгершілік мəдениеті мен жоғары саналылығы Ұлы 
отан соғысы жылдарында жауынгерлерді қара емендей қайыспауға, 
рухын асқақ ұстауға, жеңіске жетуге ынталандырды. Ұлттық сөз 
өнерінің күш-құдыретін шебер пайдаланып, олардың жүрегі мен жан 
дүниесін нұрға, сырға толтырған қайталанбас тұлға. Өмірдің 
соғысында құрыштай шындалған қас батыр, көрнекті фольклоршы, 
əдебиет тарихшы, педагог Мəлік Ғабдуллин жас ұрпақты батырлыққа 
баулуға, ерлікке, адамгершілік пен патриоттық рухты 
қалыптастыруда елеулі еңбек еткен, ал қазіргі таңда жас ұрпақпен 
барша Қазақстанға үлгі мен өнеге болған. 

Еліміздің қазіргі мақсаты патриотизм қасиетін жандандыру, 
яғни ұлттық патриотизм үлгісін жаңа қазақстандық патриотизммен 
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ұштастыру. Жалпы айтар болсақ, патриоттық сезімді бесік шақтан 
бастап баланың бойына сіңіре отырып, отбасылық тəрбиемен, 
мектептегі əліппеден бастау алып, өмір бойы баулитын жұмыстардың 
бірі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050" Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты жолдаудың 
жетінші тармағында «Жаңа қазақстандық патриотизмді» ерекше атап 
өткен еді [5]. Болашағына зор үміт артатын еліміздің ертенгі күні 
айқын да жарқын болсын десек ағайын, отанымызға адал қызмет етіп, 
атамекенімізге деген терең сүйіспеншілік сезімімізді оятайық. 
Мəңгілік ел болу жолындағы арманымызбен, қазіргі заманғы 
мəдениеттің жаһандық жəне нақты ұлттық өлшеміндегі бөлінбес 
бөлшегі қазақстандық патриотизм. 

Нық қадам басып келе жатқан ұлан-байтақ еліміздің ертеңгі 
болашағы – жастар. Сондықтанда дамыған ХХI ғасыр жаһандық 
картасындағы қауіпсіз Қазақстанды қалыптастыруда, жастарға Мəлік 
Ғабдуллиннің, Бауыржан Момышұлының ерліктерімен 
көшбасшылық құпияларын жеткізу жаңа бастамалардың кепілі. 
Еліміздегі құтқарушыларды дайындайтын жалғыз жоғары оқу орны 
болып саналатын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық иститутының 
курсанты бола отырып айтарым, жастар мен курсанттардың арасында 
патриоттық сезімдерін жоғарлату деген ол өз мамандықтарына деген 
сүйіспеншілікті арттыру мен ерлікке тəрбиелеудің таптырмас құралы. 
Осыған орай Елбасымыздың 2018 жылғы Қазақстан халқына 
«Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты жолдауында осы жылды жастар жылы деп атауыда 
ертеңгі күннің басты байлығы жастар, жастарға сенім артып 
отырғаны бəрімізге мəлім. Сондықтан жас-ұрпақ тəрбиесін бірінші 
орынға қойып, жұмыс атқарумыз басты міндет. 
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Қазіргі заманның қазақ жастарында патриот сезімі жеткіліксіз. 

Қазіргі қазақ жастары Отаның мылтықпен қорғамасада ақыл ойымен 
қорғаулары керек. Өз Отаныңды өзің қорғамасан басқа ешкімге керек 
емес. Осы жаһандық дамыған заманның сəтіңде патриотизмді 
насихаттай алуымыз керек. Ол үшін əскери–патриоттық тəрбиені 
мектеп қабырғасында оқып келе жатқан оқушларымыздың арасында 
кең насихаттауымыз қажет.  

Туған жерге, оның мəдениеті мен  салт-дəстүрлеріне айрықша 
іңкəрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды 
көріністерінің бірі [1]. 

Əскери-патриоттық тəрбиені алған жəне оны қолдана білген 
қазіргі оқушы, ертең болашақта Отанымыздың кез-келген саласында 
жұмысты жүргізге, патриот болуға мүмкіндігі зор. Əскери-
патриоттық тəрбие – азаматтардың, əсіресе жоғарғы сынып 
оқушылырының, студенттердің, əскерге шақырылғанға дейінгі жəне 
əскердегі жастардың бойында жоғарғы патриоттық сезімді, өз 
Отанына деген берілгендік сезімді тəрбиелеуді қалыптастыру 
жөніндегі мыңызды бағыттардың бірі. 

Патриотизм, ұлтжандылық (елжандылық) мəселелері 
қоғамдық  дамудың өткен кезеңдеріне де тəн болғандықтан, бұл 
проблемаларды тек қана соңғы жылдардағы оқиғалармен, 
өзгерістермен шектеуге болмайды. Өткен кезеңдерде патриотизмды, 
ұлтжандылықты дамытуды əр түрлі қоғамдық ұйымдар мен саяси 
институттар қатысқаны белгілі. Айтар болсақ, кеңестік идеологияның 
ұраншылдық, науқаншылдық салдары патриотизмды белсенділіктің 
құралына айналдырып, бұл ұғымды тым жадағайландырып жіберуі. 
Сондықтан бүгіндей бұл проблеманың саяси мəні мен жаңа 
қоғамдағы алар орнын мұқият зерттеу қажеттігі туындады. 

«Патриотизм» ұғымының мазмұнын түсіндіруде саяси 
сөздіктерде əр түрлі өлшемдер қабылданған. Патриотизмнің 
əлеуметтік, тарихи, саяси құбылыс болғандығында жатыр жəне 
заманына орай əр түрлі əлеуметтік мəнге ие болуына 
байланыстылығында. Кеңестік патриотизм Отанына, халқына 
сүйіспеншілікпен қатар интернационализмді, Кеңес Одағы 
халықтары мен бүкіл дүние жүзі ұлттарына деген достықты 
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қамтыған. Тоталитарлық режим құлап, саяси құндылықтар өзгерген 
тұста «патриотизм» ұғымын жаңаша ұғындыру саясаттану 
ғылымының басты мəселесіне айналып отыр. Мұндай үрдісті 
қазақстандық сөздіктерден де байқауымызға болады. Онда 
патриотизмге адамгершілік, саяси принцип, əлеуметтік сезім, 
Отанның өткені мен бүгінгісін мақтан тұту, өзіндік жəне топтық 
мүддені елдің ортақ мүддесіне бағындыру, Отанға қызмет ету жəне 
оны қорғау өлшем бірліктерінің негізінде анықтама берілген. Алайда 
патриотизм  өлшемдері бұнымен ғана шектелмейтіні белгілі. 

Курсантарға əскери-патриоттық тəрбие берудің мақсаты- 
азаматтардың бойында жоғары патриоттық сананы, өз елі үшін 
мақтаныш сезімін қалыптастыру, Отанның мүдделерін қорғау 
жөніндегі азаматтық борышы мен конституциялық міндеттерін 
орындауға дайындығын тəрбиелеу. Əскери-патриоттық тəрбие 
жастардың бойында патриоттық сезім мен азаматтықты 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.  

Бүгінгі курсанттардың тəрбиесіндегі ата-аналардың орны өте 
маңызды екеніне баса тоқталады. «...Жастарды тəрбиелеу ісі 
мектептің, ондағы қоғамдық ұйымдардың ғана міндеті емес, бұл ата-
аналардың да міндеті. Сондай-ақ жас ұрпақты тəрбиелеу жұмысы 
мектепте немесе өндірістік коллектив көлемінде ғана жүргізіліп 
қоймайды, ол əрбір семьяның, əрбір ата-ананың белсене қатысуын 
керек етеді. Сондықтан жас жеткіншектің, соның ішінде өзінен туған 
баланың болашақта жақсы адам болып шығуын көздейтін, соған 
жаны ашитын ата-ананың бала тəрбиесінен сырт қалуға, қол үзуге 
ешқандай да моральдық қақысы жоқ. Олай болса, жастарды 
тəрбиелеу ісін ата-аналар мен мектеп жəне ондағы қоғамдық ұйымдар 
бірлесе отырып қолға алуы керек, ол – бүгінгі таңдағы басты 
міндеттің бірі болып саналады [2].  

Қазіргі заманда Тəуелсіздіктің көк туын желбірете отырып, 
Мəңгілік Ел болу біздің мақсат-мұратымызға айналып отыр. Ал 
«мəңгілік» деген ұғым – өткен мен бүгіннің жəне болашақтың өзара 
сабақтастығы. Сол себепті де осы киелі шаңырақты көркейтуге 
ерекше еңбек сіңірген даңқты тұлғаға көрсетілер құрмет пен жасалар 
тағзым да өзгеше болуы керек. Осыны ескере отырып, Мəкең көп 
жыл қызмет жасаған оқу ордасы қазірдің өзінде айтулы мерейтойға 
қызу дайындық жүргізуде. Мұнда əйгілі батырдың құрметіне 
Тұлғатану орталығы ашылып, оған Мəлік Ғабдуллин есімі берілді. 
Бүгінде орталық талай-талай игілікті істерді, мəдени-рухани 
шараларды атқарып жүр. Қаһарман-ғалымның өмірі мен 
шығармашылығына байланысты Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық университетінің ректоры, академик С.     Ж.   Пірəлиевтің 
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өзі əрі басшы ретінде, əрі автор ретінде «Мəлік Ғабдуллин» атты екі 
томдық жинақтың шығуына тікелей мұрындық болып отыр [3]. 

Тарихта Қазақ елі көптеген қилы замандарды бастан кешті. Сол 
қиын қыстау кезде қазақ халқын алға тартып, рухын көтеріп, жігер 
берген батыр тұлғаларымыздың тарихтағы алатын орындары ерекше. 
Əр заманның өзінің жеке дара тұлғалардың Отансүйгіштігі, 
ұлтжандылығы қазіргі кездегі жастарға беретін тəрбиелік  мəні зор. 
Сондықтан жас ұрпаққа азаматтық, патриоттық тəрбие беру үлкен де 
абыройлы іс. Заманауи əскери адамға тəрбие беру үлгісінде Мəлік 
Ғабдуллин атамызды мысалға келтіргеніміз артық болмас. Қазақ 
халқының ХХ ғасырдағы  əдеби-рухани, моральдық-ерлік əлемінде 
өзіндік өштестай із қалдырған тұлғалардың бірі -  Мəлік Ғабдоллаұлы 
Ғабдуллин. Кеңес Одағының Батыры «Қызыл жұлдыз», «Қызыл ту», 
«Ленин ордені», «Еңбек Қызыл ту», «Ұлы Отан соғыс» ордендерімен 
марапатталған.  316 - дивизияның №1075 полкының рота политругі, 
КСРО Педагогика Ғылымдар Академиясының академигі, қоғам 
қайраткері, жазушы, педагог, Қазақстан Республикасының ғылымына 
еңбегі сіңген ғалым, профессор Мəлік Ғабдуллиннің есімі ХХ 
ғасырдың екінші жартысында тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл 
КСРО-да кеңінен танымал болды. Мəлік  Ғабдуллин атамыздың 
өміріне үңіле отырсақ. 

Мəлік Ғабдуллин 1915 жылы 15 қарашада  Арқаның кербез сұлу 
Көкше өңіріндегі Зеренді ауданына қарасты Қойсалған ауылында 
қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Мəлік көпбалалы 
отбасынан шыққан, бір үйде он бала болды: 7 ұл бала, 3 қыз бала 
болды. Сонау 30-шы ашаршылық жылдары шешесі Əлия мен 
бауырлары ашаршылықтың құрбаны болды. 14 жасынан бастап 
атақты жазушы Сəбит Мұқановтың тəрбиесін алады. 1924 – 1931 
жылдыр аралығында М.      Ғабдуллин Көкшетау қаласының жетіжылдық 
қазақ мектебінде оқиды. 1931 жылдың қыркүйегіннен 1935 жылдың 
шілдесіне дейін Алматы қаласындағы Абай атындағы Педагогика 
институтының  «Қазақ тілі мен əдебиеті» бөлімінің студенті болады. 

1941 жылдың шілде айында аспирантурада оқып жүрген кезде 
өз еркімен майдан шебіне аттанады. Алматы қаласының жаңында 
құрылып жасақталған 316 – атқыштар дивизиясының (командирі 
генерал – майор И. В. Панфилов) құрамына кірді. 1942 жылы 
Новгород облысының қарасты Холм қаласының жанында болған 
шайқаста Мəлік жауынгерлердің бөліністеріне басшылық етеді. Ол 
бастаған жауынынгерлер мұздай қаруланған фашистік əскеріне 
тойтарыс беріп, ұрыс кезінде жарақат алғанына қарамастан, жау 
əскеріне қарсы оқ жаудырады. Ұрыс нəтижесінде жаудың 2 танкісін 
гранатамен жарып, 12 фашист сарбазын өзінің тұтқынына алады. 
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Əсіресе, Мəскеу түбіндегі шайқастарда стратегиялық маңызды 
Бородино селосын жаудан босату кезінде ерлігімен көзге түседі. 
Мəлік бастаған топ майданның алдынғы шебінде жүріп жаудың 
қоршауында қалып қояды. Сол кезде ол барлық жауныгерлерді сапқа 
түрғызып «шепті не бұзамыз, не өлеміз. Жауға берілуге болмайды» 
деп рухбереді. Осылайша, ол жау қоршауын бұзып шығады», - дейді 
Мұратбек Оспанов. Жасаған ерліктері үшін 1943 жылы 30 қаңтарда 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен «Кеңес 
Одағының Батыры», Ленин ордені жəне «Золотая Звезда» медаліде 
беріледі [4]. 

Мəлік Ғабдуллин өткен ғасырдың қазақ зиялыларының нағыз 
асыл текті сипатын бейнелейтін ұлы тұлға. Қазіргі кездегі əскери 
адамға үлгі болатындай тұлға. Батырлық, ғалымдық, жазушылық, 
ұстаздық, қайраткерлік сияқты бір қатар қасиеттер нағыз əскери 
адамға лайық. Көзі тірісінде халқы жасаған үшін ерен еңбектері ел 
есінде мəңгі қалады.  

Қазіргі заманда Тəуелсіздіктің көк туын желбірете отырып, 
Мəңгілік Ел болу біздің мақсат-мұратымызға айналып отыр. Ал 
«мəңгілік» деген ұғым – өткен мен бүгіннің жəне болашақтың өзара 
сабақтастығы. Сол себепті де осы киелі шаңырақты көркейтуге 
ерекше еңбек сіңірген даңқты тұлға көрсетілер құрмет пен жасалар 
тағзым да өзгеше болу керек. 

Бұл жинақтың алғашқы кітабында Мəлік Ғабдуллиннің туған 
жері, ата-тегі, балалық шағы, өскен ортасы туралы, ғылым 
жолындағы ізденістері, Мəкеңнің қарулас достарының 
қаһармандыққа толы ерлік істері сияқты тартысқа толы таңғажайып 
тағдырлар өз көріністерін тапқан. 

Ел басына күн туған сұрапыл соғыс жылдарының суреттері 
Мəлік шығармаларында жан-жақты берілген. Сондықтан еңбекте 
батыр-жазушының қаламгерлік таланты мен қайраткерлік қарым-
қабілетіне арнайы тоқтала отырып, кешегі Отан үшін қыршын кеткен 
боздақтарға деген құрмет сезімін жадымызда қайта жаңғыртқандай 
боламыз. Оның өмір шындығынан алынған, қайталанбас 
майдангерлік жазбаларына бүгінгі күн биігінен шама-шарқымызша 
талдау жасап, ой-көзін жүгіртеміз. Сонымен бірге кітап авторлары 
тарихи тұлғаларға қатысты кеңестік кезеңде рұқсат етіле бермейтін 
кейбір деректерді тəуелсіздік жылдарындағы көзқарастармен 
толықтыруды басты мақсат тұтқанына куə боламыз. 

Екінші кітапта Мəлік Ғабдуллиннің халқына жасаған қалтқысыз 
қызметі мен ұстаздық ұлағаты, педагогикалық, ғылыми, мəдени 
мұралары жайында айтылады. Бүгінгі күнге дейін алыптардың 
мұрасын ыждаһатпен зерттеп, оны көздің қарашығындай сақтап, 
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халқына табыстаған үлкен жүректі азаматтарына ел əрқашан да 
борыштар десек, Мəлік мұрасын бір сəт те ұмыт қалдырмай, 
болашаққа шашпай-төкпей жеткізген осынау жандарға да еңбекті 
дайындау барысында көп алғыс білдірілгені назар аударады. Өйткені 
Мəлік өмірінің əрбір сəті текшеленіп, рет-ретімен зерттеліп, мұқият 
жинастырылған. Бұл ретте, кезінде Мəкеңнің көзін көріп, жолын 
қуған шəкірттері бүгінгі қазақ ғылымының белді де белгілі 
майталмандарының мəліктану тақырыбына өздерінің қомақты 
үлестерін қосқанын арнайы атап айтқымыз келеді. Қазақстан ҰҒА 
академиктері Серік Қирабаев, Рахманқұл Бердібаев, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері Тұрсынбек Кəкішев, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, 
профессор-қаламгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері Уəлихан Қалижанов, Мəкеңнің өз баласындай жақын 
тартып, жақсы араласқан шəкірт інісі, Л. Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы, танымал мəліктанушы-ғалым Серік 
Негимов пен І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы 
Тұрсын Сыдықов, Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты         
А. Есмағұлов, Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті қазақ əдебиеті кафедрасының доценті Ж. Шекен жəне 
т.б. ғалымдардың, бірқатар қаламгерлердің, туған-туыс, көзкөрген-
дердің құнды естеліктері, мазмұны терең зерттеулері, терең 
мағыналы мақалалары, батыр-ғалымға арналған өлең-жыр жолдары 
жинақта ұтымды пайдаланылған. 

Ғабдуллин – қазақ халқының «мың өліп, мың тірілген» мəңгілік 
тарихымен бірге өрілген өршіл де өміршең, өнегелі де өрелі сирек 
тағдыр иесі. Мəліктей абзал азаматтың ғибратты ғұмыры келер 
ұрпаққа темірқазық іспетті. Ендеше, халқымен бірге туып, бірге 
жасайтын тарихи тұлғалар тұғыры əманда асқақ болғай! 

Осы   мəселелерді    үйлестіре    отырып,    Мəлік Ғабдуллинның  
ерліктерімен көшбасшылық құпияларың жастарымызға жеткізу 
жолдарын қарастыруымыз қажет. Сол себепті, барша 
қазақстандықтарды ХХІ ғасырдаң талаптарына даярлап жатқан 
«Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», бағдарламаларының 
жүзеге асыру аясында «Мəлік Ғабдуллинның өнегелі өнегесі» атты 
үш тілде оқу-əдістемелік құралын жазып шығаруға ұсынамыз. Оған 
қоса, оның электронды нұсқасын тарату мақсатында соңғы замаң 
талабына сай мобильді қосымшасын жасап шығару аздық етпес. 
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Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас ұжым іңкəрлікпен 
атсалысып, жұмыс атқарса ғана, табысқа жетуге мүмкіндігі болады.  

Жас ұрпақты тəуелсіз Қазақстанның шынайы қорғаушысы, 
жерсудың қаһарман сақшысы, сүйікті Отанының тірегі, иесі болу 
қақында тəрбиелеуде, ұлттың рухани игіліктері мен қасиеттерін 
жарқын болашақтың бақыты мен кəдесіне жартуында, жаңарту мен 
қоғамды өрлету мақсатында, адам бойындағы ізгілік пен кісілік, 
парасат пен пайым, жанашырлық пен бауырмалдық секілді 
жақсылықтарын кейінгі толқынның жүрегіне терең ұялатуға Мəлік 
Ғабдуллиннің ерлік өмірі мен өнегеге толы істерінің мəні мен 
мағанасы ерекше елеулі. Бұл тұлғаның ғибадат, тағылымды істері, өз 
шығармаларында көрініс алды.  

Осыған байланысты, еліміздегі құтқарушыларды дайындайтын 
жалғыз жоғарғы оқу орны Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комиттеі Көкшетау техникалық 
институтының негізінде курсанттардың арасында патриоттық 
сезімдерін жоғарлату мақсатында жəне өз мамандықтарына деген 
сүйіспеншілікті арттырып, туған жерге айырықша іңкəрлікпен 
атсалысатын курсанттарды қалыптастыру үшін Мəлік Ғабдуллин 
атындағы əскер-патриоттық клубты ашуды ұсынамыз. Əскери-
патриоттық клубтың жарғысын, ұраның, мақсаты мен міндеттерін 
анықтап, басты ерекшелік ретінде клубтың қатарына оқу озаттарымен 
институт өміріне белсеңді қатысып жүрген курсанттарды қабылдап, 
оларды жылы бойы ұйымдастырылатын іс-шараларға қатыстырып, 
Мəлік Ғабдуллиндай ер азаматтарды тəрбиелеп шығуымыз қажет.  
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АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫ ОҚИҒАСЫ 
 

Қазақ халқының жоңғар  шапқыншылығы   салдарынан басынан 
кешкен ауыр қасіреті - Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама (1723- 
1725)  босқыншылыққа ұшыраған кезеңін бейнелейтін ұғым. Осы 
жаугершілік басталардың алдында қазақ даласында ұзақ уақытқа 
созылған алапат жұттың экологиялық, экономикалық, саяси, 
əлеуметтік салдары өте ауыр болды: үш жүздің саяси-əлеуметтік 
байланысы əлсіреді, халықтың əл-ауқаты төмендеп, өндіріс 
қатынастары құлдырады. Ішкі алауыздық, билікке деген талас-тартыс 
қауіпті жаудың бар екендігін ұмыттырды. Ш.Уəлиханов Жоңғар 
қалмақтарының шапқыншылық жасап, қазақ халқын ақтабан 
шұбырындыға ұшыратуының бір себебін жеті жылға ұласқан жұттан 
азып-тозып ашыққан елдің ауыр жайымен байланысты қарастырды. 
Яғни жұттан жұтап шыққан жұрт ес жинай алмай жатқан кезде, 
Жоңғар əскерінің жеті түмен ауыр қолының анталаған 
басқыншылығына тап болды. Жер аздырған жұт пен жұрт тоздырған 
шапқыншылық қазақ елінің хал-ақуалын мүлде ойсыратып жіберді.  

Жоңғар ханы Цеван Рабтан қазақ жеріне найза, садақпен емес, 
отты қарулар – зеңбірек, мылтық, қаруланған қолымен басып кірді. 
Жоңғарлар жетілген отты қару жасау, картография өнерін 1715 
жылғы орыс-жоңғар соғысы кезінде біраз солдатпен бірге қолға 
түскен шведтік инженер офицер И.Г. Ренаттан үйренген болатын. Бұл 
зобалаң тұста қазақтардың жүз мыңдай қолы шығынға ұшырап, ел ұл-
қыздарынан айрылып, мал-мүлкі талан- таражға түсті. Атажұрт, 
атақонысынан ауып, жаппай босқыншылықа ұшырады. Қазақ 
тарихындағы бұл ұлы басқыншылық этностың санасында өшпестей 
сақталып, «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» деген тарихи 
фразеологизм осылай қалыптасты.  
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Ұлы жүз, Орта жүз қазақтарының Қаратау асып, 
Сырдан   өтіп,   Алқакөлде   қырғынға   ұшыраған   жері «Алқакөл 
сұлама»; Кіші жүз қазақтарының Қаратаудан Түркістанға келіп, одан 
Сауранды айналып,  Бұхараға бет түзеген шұбырынды көшін «Сауран 
айналған», ал, Орта жүздің бір бөлігі Қаратаудан Солтүстікке қарай 
ауған шұбырынды жолы «қайың сауғанда, ел ауғанда» деп келетін 
фразеологизмдерде көрініс тапты. Негізгі асы ет пен сүт болған 
босқын қазақтар қайыңның қабығын тіліп, шырынын ішуге, алғыр 
(ащы өсімдіктің тамыры), қозықұйрық (саңырауқұлақтың түрі) 
сияқты жеуге жарамды шөптесін өсімдіктерді талғажау  етуге дейін 
мəжбүр болды. Бұл оқиға қазақ тарихындағы ел айырылысқан ауыр 
шақ қана емес, көршілес қырғыз халқы да жоңғарлардың 
шапқыншылығына ұшырап, атақонысынан Ғиссарға ауа көшті. Осы 
жайтқа байланысты қалыптасқан «Қазақ қайың сауғанда, қырғыз 
Ғиссар ауғанда» деген тарихи фразеологизм аталмыш оқиғаның екі 
халықтың тағдырына үлкен ауыртпалық əкелгендігін айғақтайды. 
Сөйтіп, Қазақ хандығы (XV ғ.) түрінде мемлекеттілігін 
қалыптастырған қазақ халқына 1723-1725 жж. елдігінен айырылып 
тарих бетінен мүлде жоғалып, шағын этностық топқа айналу қаупі 
төнді. Алайда, экономикалық, саяси, əлеуметтік, демографиялық 
ауыр дағдарысқа ұшырап, есеңгіреген қазақ елі етек-жеңін тез арада 
жинап, жаумен шайқас майданына шықты. Ар-намысы аяққа 
басылып, ақтабан болса да, бірақ қазақтар жағы өзінің елдігін, 
тұтастығын жоймайды. 1726 ж. Əбілқайыр, Бөгенбай, Қабанбай, 
Саурық, Наурызбай, Жəнібек, Малайсары жəне басқа да сұлтандар 
мен батырлар бастаған қалың ел жоңғарларға қарсы майдан ашып, 
Бұланты мен Бөленті өзендерінің жағасында қалмақтарға қарсы 
тегеурінді соққы берді. 1727 ж. қазақтар Қаратауды қайтарды. Хан 
тауына Орда тігіп, Аңырақай даласында ұлы жеңіске жетті. 1729-1730 
жылдары қазақтың қарулы қолы қалмақтарды қатты қырғынға 
ұшыратып, бас көтертпей тастады. Осындай ұлы күрестің 
нəтижесінде қазақтар өзінің елдік сипатын, халықтық қасиетін 
қалпына келтіріп, атажұртын сақтап қалды. Кейінгі жылдарғы беделді 
зерттеушілердің ғылыми айналымға қосқан соны мəліметтеріне 
қарағанда, Ұлы жүзді 1720 жылдан бастап Абдолла ханның ұлы 
Жолбарыс хан басқарып тұрған. Оның ордасы, əкесінің мұрагері 
ретінде, Ташкентте болды. Жазғы көшпелі ордасы Шыршық, Арыс 
өзендері аңғарларында көшіп-қонатын жайылымдарында, сондай-ақ 
Ташкент пен Түркістанның арасында тігіліп жүрген. Тəуке хан 1715 
жылы дүние салып, Қайып хан аға хан мəртебесіне көтерілгеннен 
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кейін, шамамен «Ақтабан шұбырынды...» басталған жылға дейін, 
Орта жүз аумағында Тəукеұлы Болат хан,  одан оның інісі Сəмеке хан 
билік жасады (көптен қалыптасқан ұғым бойынша Болат хан 
Аңырақай шайқасы кезінде, яғни 1729–1730 жылдардың бірінде 
өмірден өтті, Тəуке ханнан кейінгі ұлы хан сол болған делінеді. 
Алайда ғалымдардың қилы дереккөздерді зерттей келіп қорытқан 
бұлтартпас тұжырымдарына қарағанда, Болат хан жоңғарлардың 1723 
жылғы шабуылы шағында, яки содан көп ұзамай дүние салған. Əрі 
Тəуке ханнан кейін сайлау өткізілген жоқ. Он шақты жылдан бері 
Орта жүзде əмірші боп келе жатқан Қайып Əз Тəукені жерлеу рəсімі 
кезінде аға хан ретінде мойындалған. Тəукенің баласы Болат ұлы хан 
болған емес, ол əкесінің ордасында тұра берген, бірақ Орта жүзді 
басқарған. Билікті белгілі бір кезеңде інісі Сəмекемен бөліскен. Болат 
хан өмірден өткеннен кейін, 1724 жылдан Орта жүз ханы Сəмеке 
болды. Дегенмен мұндай ахуалға сұлтандардың бəрі бірдей келісе 
қоймаған да, ішкі ырың-жырың өрши берген. Соның салдарынан 
бақталастары, ақыры, 1718 жылы Қайып ханды өлтіреді. Барлық кіші 
хандар мен сұлтандар 1719 жылы Түркістанда тағы да бас қосады. 
Ойласа келе, батырлығымен, қолбасшылығымен көпке танылған, 
баршасынан хан тағында отырған мерзімі де ұзақ, жасы да үлкен, ел 
басқарудағы тəжірибесі де мол, 1710 жылдан Кіші жүз бен ішінара 
Орта жүздің бір бөлігінің ханы болып келе жатқан Əбілқайыр 
баһадүрге аға хан тізгінін бергенді қош көреді. 

Əбілқайыр үлкен ордасын Арал теңізі аймағынан жалпықазақ 
астанасы Түркістан шаһарына көшіреді, отбасы мен жақындарын (екі 
əйелі, төрт ұлы мен екі қызы, ересек інілері жəне өзге де жақын 
ағайындарын) сонда орнықтырады, хан қазынасына Түркістан мен 
Ташкент жəне оларға қарасты қалашықтар мен ауылдардан белгілі 
дəрежеде табыстар түсіріп тұрады. Бұл кезде қазақ-ойрат шекарасы, 
ұсақ қақтығыстарды есептемегенде, біршама тыныш болатын. Алайда 
оңтүстік пен оңтүстік-шығысқа шоғырланған төре тұқымдарының ел 
тұтастығының шарты хақындағы түсінігі ала-құла, тиісінше 
ауызбірлігі кем болды. Олар өзара бақталастықпен жүріп, елдің 
қорғаныс қабілетін арттыру шараларын ойластыра қоймады. 
    Тап осы жəйт жоңғар қонтайшысы Цеван Рабданға 1640 жылғы 
«Дала ережесі» орайындағы ұлы жоспарды орындауға қолайлы 
көрінетін. Ол ордасына Ресейден Унковский елшілігі келген кезде 
туыстарының сонау Еділ бойындағы хандығы орналасқан аумаққа 
дейінгі өз елі іргесінен басталатын алып аралықты құзырына қаратып 
алу жайын пайымға салып отырған. Қазақ елін бағындыру арқылы 
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көшпенділер империясын жаңғырту, сондай жолмен шығысы мен 
оңтүстігіндегі цин-қытай, терістігіндегі орыс мемлекеттеріне еркін 
төтеп беру дəрежесіне жету – ойраттардың өзіне дейінгі басшылары 
секілді, мұның да көздегені еді. Жауынгерлік қабілеті зор 
жасақтарына сенгендіктен де, Цеван Рабдан қуатты Қытаймен жаңа 
əскери қақтығыстарға барып, үнемі соғыс жағдайында болудан 
тайынбаған. Бірақ əйтеуір ебін тауып, мүлдем жеңіліп қалудан аман 
жүрген. Сондай жағдайда терістігінен тағы бір қатерлі де күшті орыс 
сынды көрші бой көрсеткенде, саясатында жағдайға орай амал 
қолдануға мəжбүр болған еді. 1721 жылғы қыркүйекте І Петрге елші 
жіберген. Елшісі арқылы жолдаған хатында қонтайшы өз хандығын 
қаһарлы қытай шабуылынан қорғауды орыс патшасынан өтінген еді. 
Егер Петр патша Жоңғарияны өз қорғауына əм қамқорлығына алса, 
ол Қалмақия əміршісі Аюке хан тəрізді  Ресейдің сенімді боданы 
болып  тұруға уəде беретінін хабарлаған. Ресейліктерге өз хандығы 
аумағынан алтын, күміс кендерін іздеуіне рұқсат ететінін айтқан. 
Тиісінше, жоңғар қонтайшысының осы өтінішіне орай мəселені 
пысықтау үшін, орыс императоры оған арнайы елші жіберетінін 
білдірген. Міне сол уəдеге сай жасақталған  І Петр  елшілігі Иван 
Унковскийдің басшылығымен  1722 жылғы 20 қарашада қонтайшы 
ордасына жетті. Сонда қыстады. Ұлы Петрдің бұл көшпенділер 
империясына деген ықыласты мейірі, осынау жауынгер жұртты 
заманауи озық қару-жарақпен қамтамасыз ету жолы, сөйтіп осынау 
жаужүрек жоңғарларды протекциясына қабылдау шарты жайында 
елші лауазымындағы артиллерия капитаны Унковский мен қонтайшы 
арасында ұзаққа созылған мəмілегерлік жəне іскерлік əңгімелер 
басталды. Жоңғар əскерінің соғысу қабілетін арттыруға 
бағытталған  нақты істер қызу жүріп жатқан шақта,  өзара келісімдер 
жасап отырған екі тарапқа да көрші жəне екеуі үшін де қауіпті 
Қытайдың ұзақ жылдарғы басшысы император Канси (боғдыхан 
Сюань Е) дүние салды. Ол күллі Қытайды билеген манчжурлық Цин 
əулетінің төртінші өкілі. Алты жасынан таққа отырып, елді алпыс бір 
жыл билеген. Қытай тарихында ең көп уақыт император болған. Сол 
мерзім ішінде  лауазымына орай алған есіміне («Канси» – мағынасы: 
«Гүлденіп келе жатқан жəне жылы шұғыла шашқан») сай халқын 
жақсылыққа бөлеп, сəттілік символына айналған əмірші. Осы 
император Кансидің кезінде  Қытайдың қуаты өте артқан. Одан 
қаншама жасқанбай шайқасып жүргенмен, екі арадағы соғыстар түбі 
Жоңғар хандығына елеулі қатер төндіріп тұрғаны айқындалып келе 
жатқан. Сондықтан да, жоңғар қонтайшысы орыс патшасына үміт 
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арта қараған. Бірақ Цеван Рабдан орыс қамытына мойнын тығып 
үлгерген жоқ – Унковскийдің миссиясы келгелі бір ай болғанда, 1722 
жылғы  20 желтоқсанда император Канси қайтыс болды. Бұл оқиға 
қонтайшыға біршама тыншу əкелді.  Өйткені Қытай тағына Кансидің 
64 əйелінің бірінен туған 44 жасар ұлы князь Юн 
отырған.  Ұлы  князь Юн боғдыхан Кансидің аманатына құпия 
өзгерту енгізу жолымен, билікке заңсыз келген деп саналды. Солай 
ойлаған көптеген туысқандарымен текетірес жағдайға түскен жаңа 
император ішкі күресті қайткенде өз пайдасына шешуге тиіс еді. 
Сондықтан ол ойраттармен созылмалы жағдайда тұрған соғысты 
тоқтата тұруға мəжбүр болды. Қонтайшы Цеван Рабдан мен 
император Инь Чжень (Юнчжэн) екеуі бітім жасасып, достық 
жағдайда қарым-қатынас жасап тұру жайында келісімге келді. Осы 
жəйт оның Қытайдан қорғану мақсатында жасақтап жатқан əскерінің 
бағытын қазақ еліне бұруға жəне Ресеймен құрмақ байланысының 
мазмұнын алғашқы сипатынан өзгертуге алып келді. Ол Ресей 
бодандығын Аюке үлгісінде қабылдаудан да, қытаймен шекарасына 
орыс қамалдарын салдырудан да тайқыды. Əйтсе де, дипломатиялық 
келіссөздерін амалдап соза түскен  Унковский елшілігімен 
Жоңғарияда қыстайды, сосын, 1723 жылдың наурызынан 
қыркүйектің екінші жартысына дейін, қонтайшымен бірге Іле 
алқабында жəне Ыстықкөлге шығысынан құятын тау өзендері 
аңғарында көшіп-қонып жүреді. Ол Ұлы Петрдің тапсырмасын 
орындауға жанын салды. Қонтайшыны Ресей протекциясына көшуге 
үгіттеді. Оның иеліктерінде орыс гарнизоны тұратын қамалдар салуға 
келісімін алуға тырысты. Мұндай қадамның Жоңғарияны Қытайдан 
сенімді қорғау үшін пайдалы болмағын дəлелдеді. Алайда Цеван 
Рабдан өзінің қытайлармен жəне қазақтармен соғысуына қажет 
əскери қару-жарақты орыс патшасынан алуға келіскенімен, орыс 
əскерінің қандай да түрмен болсын елі ішіне кіруіне жол беруді 
ойына да алмайтын. Өйткені сол уақытқа дейінгі Ресеймен татулық 
оңайшылықпен келмеген еді (орыстардың Ертіс алқабы мен Алтайды 
мысықтабандап, «ақырын басып отарлауы»  салдарынан жоңғар 
мемлекеті өз аумағының бестен бірінен айрылған). Сол ахуалға 
көнгендіктен ғана олармен бейбіт қатар өмір сүру мүмкін болып 
тұрды. Унковский жүргізген келіссөз кезінде қонтайшы даулы 
шекара мен алым-салық жайын қозғаған. Əзірге өз соғыс өндірісі 
зеңбірек құюды жолға қойып үлгермегендіктен,  осынау қаһарлы 
қаруды орыс патшалығынан алуды мақсат еткен. Цеван Рабданның 
бұл пиғылына септесе тұра,  Унковский миссиясы негізгі мақсатына 
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қол жеткізе алмады. Ақыры, келген бағытымен кері қайтты. Жоңғар 
əскерінің қазақ еліне 1723 жылғы ерте көктемде, ақпан айында 
жасаған жойқын шабуылы жəне оның күш-қуаты мен жорығының 
жеңісті нəтижелері жайындағы нақты деректерді Ресейге ала келді.  
     Қазақ еліне тұтқиылдан шабуыл жасаған жоңғар əскеріне Цеван 
Рабданның ұлдары Галдан Церен мен Лаузан Шоно жетекшілік еткен 
болатын. Жорыққа əскери жабдықтары жақсы, зеңбірек, оқ-дəрілі 
мылтық сынды қару-жарақтары мол, жауынгер аттары желдей ескен 
қалың қосындар қатысқан еді. Жеті тұстан сыналай кірген жүз мың 
жауынгері бар бес қаруы сай армия күрсілдетіп зеңбірек атып, 
мылтықтан оқ жаудырып, Шу жəне Талас өзендері аңғарынан бір-ақ 
шықты. Тасқын селдей тасып ағылған басқыншының атты əскеріне 
қарсы дəстүрлі қылыш-найзасымен батыл көтерілген қазақ жасақтары 
тосқауыл бола алмады. Тосын да жойқын соққыдан қатты шығынға 
ұшырады. Халыққа қорған бола алмай қалды.  Жоңғарлар тез арада 
Ташкент, Сайрам, Түркістан, Созақ, Құмкент, Саудакент секілді қазақ 
шаһарларын, ұзын саны 25 қаланы басып алды. (Аңыздарда 
басқыншылардың талай руларды тұтасымен қырып жібергені 
айтылады. Қазақ халқының тағдырындағы осынау аса қасіретті 
кезең  тарихта «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атпен 
таңбаланды. Ел аузында сақталған мынандай:  «Қаратаудың басынан 
көш келеді, Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан 
айырылған қиын екен, Қара көзден мөлдіреп жас келеді. Мына заман 
қай заман, қысқан заман, Басымыздан бақ-дəулет ұшқан заман. 
Шұбырғанда ізіңнен шаң борайды, Қаңтардағы қар жауған қыстан 
жаман. Мына заман қай заман, бағы заман, Баяғыдай бола ма тағы 
заман. Қарындас пен қара орын қалғаннан соң, Көздің жасын көл 
қылып ағызамын», – деп келетін  шексіз қайғыға тұнған сөздері бар 
«Елім-ай» атты реквием-əнмен бедерленді). Басқыншылық соғыс 
қазақтардың тоз-тозын шығарды. Ел тоналды. Жайылым мен егістік 
тапталып, босап қалды, қолөнершілер қаналды, сауда тоқырады, мал 
басы күрт кеміді. Жұрт бас сауғалап босып кетті. Қос ұлы су Əму мен 
Сыр арасындағы отырықшылар да айтып-жеткізгісіз күйзеліске 
ұшырады. Аштықтың жайлағаны сондай, шежірелерде сақталған 
хабарларға қарағанда, адамдар өліктерді жерлемей, жеуге мəжбүр 
болған.  Байырғы Бұхара, Хиуа, Ферғана, Самарқан босап қалған.  
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ БАТЫРЛАР    ҰҒЫМЫНЫҢ  
ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 

 
«Батыр» сөзі түркі – моңғолдың «баһадүр», - batur, багадур, 

деген сөзден шыққан, негізгі мағынасы ер жүрек, батыл дегенді 
білдіретінін көрсеткен. Тарихи   еңбектерге   жəне   Кеңестік дəуірде 
жарық көрген еңбектерде, «батыр» терминінің «batur» сөзінен 
шыққандығы айтылады. Ол   елін   жаудан  қорғайтын   ержүрек, 
қаһарман   жауынгер  болып  табылады. 

Қазақстанның   жазушысы, қоғам  қайраткері   О. Сүлейменов 
өзінің белгілі «АЗиЯ» атты еңбегінде «батыр» сөзі – «буйтур», ботур, 
багатур деп талдау жасай келе, «буйтур» сөзіне «Буй-тағы, жабайы 
дегенді білдірсе, «тур» - өгіз, бұқа деген мағынада айтылады, осы екі 
сөз қосылып айбынды, күшті, бұқадай күшті дегенді білдірсе керек 
деген дəлелді тұжырым жасап өтеді [1, 69-73 б.]. 

Батырлар - дəстүрлі қазақ қоғамында болған ерекше əлеуметтік 
топ, қаһармандық - батырларға тəн қасиеттер мен өмір салты. Қазақ 
батырлары Еуропаның рыцарьлары, жапонның самурайлары, үндінің 
кшатрийлері секілді өзіндік сословиені құрады. Қазақ батырларының 
өзіндік қоғамдық қызметі, жапон самурайларының «Бусидо» кодексі 
секілді батырлық этикасы болған. Қазақ қоғамы  батырларды   ерекше  
құрметтеп, оларды елдің алдында  дəріптеп  отырған. Ол   «Тəукенің 
жеті жарғысында» құқықтық негізделіп, батырлардың институтының 
құрылу негізіне айналды. қазақтың ауызша жыраулық фольклорі – 
«батырлар жыры» - батырлық Евразия көшпелі əлемінде орта 
ғасырлық кезеңінде де кенінен қанат жайған құбылыс екендігін 
дəлелдейді. Батырлық көшпелі қоғамының ерекше əскери-саяси 
институты болды деп айтуға толық негіз бар. Батырлар көшпелі 
қоғамының əскери тəжірибесін, дəстүрін сақтаушы жəне оны 
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келешекке дəріптеуші. Батырлар өздерінің əскери өнері арқылы 
келешек ұрпақты патриоттық сезімге, Отан сүйгіштік сезімге 
тəрбиелейді. Батыр ел үшін, жер үшін ұрыс майданында өлу үлкен 
мəртебе. 

XVIII ғасырдағы қазақ қоғамының ел басқару жүйесі туралы сөз 
еткенде ең алдымен «аймақтарды сұлтандар, одан кейін билер, ұсақ 
руларды жəне оның тармақтарын қара сүйектерден шыққан өз 
аталастары билейді» деген пікір басым айтылады. Бұған қарап, қазақ 
қоғамындағы би, батырлардың билігі шексіз болған деген пікір 
туындамауы қажет. Олардың белгілі бір аймақ, ұлыс немесе ру-тайпа 
басшысы ретіндегі билігі хан тарапынан бекітілуі тиіс болды. Беделді 
батырдың билігі оның хан тарапынан мойындалып, белгілі сый-
құрметке ие болуымен тығыз байланысты. Дегенмен, мəселенің 
екінші жағынан алып қарағанда хан-сұлтандар да өз кезегінде 
халықтан шыққан тұлғалардың, соның ішінде батырлардың 
қолдауына ие болғанда ғана ел алдында мерейі үстем, билігі мықты 
бола түсетін еді [2]. 

Қазақ қоғамындағы батырлардың институционализациялануы 
олардың тек қана жеке батыр ретінде ғана емес, би, шешен, жырау, 
ұлыс, ру билеушісі ретіндегі функцияларды бір қолға жинақтауынан  
келіп туындаған. Зерттеуші Қалиолла Ахметжан батырлар 
институтын төмендегідей талдап береді.  

1) Тек əскери кəсіппен айналысу. Батырлар елді 
басқыншылардан құтқаруды, жау қолынан қаза тапқан ата-баба кегін 
қайтаруды өмірлік мақсат тұтынған.  

2) Батырлар əулетінде туған бала жастайынан əскери кəсіппен 
айналысуға міндетті болды.  

Көшпелі қоғам үрдісіндегі батырлар институты дегеніміз – 
халық арасынан шыққан əскери саяси институт. Бұл институттың 
халық арасында кеңінен қанат жаюы ең алдымен қазақ халқының 
төрт жағынан да үлкен қауіп ортасында орналасуы еді. Сол себепті де 
қазақ қоғамындағы батырлар институты жаудан қорғануда кəсіби 
дəрежеге жетті. Өзінің XVIII ғасырдағы қазақ қоғамына тəн 
классикалық үлгісіне дейін батырлар институты бірнеше сатыдан 
өткен: 

1. Рулық құрылыс кезінде-ру, тайпалардың əскер басы, көсемі 
болған. 

2. Феодализм дəуірінде оларда феодалданып, қоғамдағы 
ақсүйектер табымен теңесе бастады. 

3. XVII-XVIII ғасыр батырлар институтының гүлдену кезеңі.  
Яғни қазақ-жоңғар қатынастары кезеңі. Ұлт азаттық көтерілістің 

көптеп етек ала бастауы. 
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Қазақ хандығын құрған Керей мен Жəнібектен бастау алған 
батырлық үрдісі өз жалғасын тауып ұрпақтан ұрпаққа тарады. Қазақ 
жерінің бір сүйемі де осы батырларының арқасында жаудың қолында 
кетпеді. 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 айналған. 
Қазақ халқының тарихындағы үздіксіз əскери қақтығыстар мен 
соғыстардың жиі болған қазақ хандығы дəуірі, əсіресе оның ыдырау 
кезеңінде батырлар институтының нағыз гүлдену дəуірі болды. Батыр 
жəне бахадүр терминдеріне қатысты бахадүр негізінен 
ақсүйектерден, ел билеуші хандардың батырлық қасиеттеріне сай 
«бахадүр» деген атақ алып, ал қарапайым қазақ руларынан 
шыққандар «батыр» деген атаққа ие болды деген тұжырым жасауға 
болады. Өйткені жоғарыда айтып өткеніміздей, ханнан да, қарадан да 
жаужүрек батырлар шығып отырған. Бірақ бəрі бірдей «бахадүр» 
атала берген жоқ. Енді осы мəселеге талдау жасап қарағанда, 
батырлығымен əйгілі болған хандардың саяси титулдарымен қатар 
бахадүр деген де атақтары болғандығы анықталады. Атап айтқанда, 
тарихта батырлықтарымен Тəуке, Абылай, Əбілқайыр хандардың 
мысалының өзінен бəрінің де есімдері жəне лауазымдарымен қатар 
бахадүр атағы кездесетін заңдылықты байқаймыз. Кіші жүздің ханы 
Əбілқайыр мөрінде «Мұхаммед Қазы бахадүр Əбілқайыр хан 
Қажысұлтанұлы» деген жазулар бар. Қазақ билеушілері Тəуке хан, 
Абылай хан, Əбілқайыр хан, Қайып хан, Нұралы хан, Қаратай сұлтан 
сияқты тұлғалардың ресми хат алмасуларда, мөрлерінде өздері 
жайындағы толық мағлұмат қатарында батыр (бахадүр) титулын бірге 
көрсетеді. И. Ерофеева XVII ғ. соңы-XVIII ғ. ортасында «бахадур» 
титулы қазақтардың шыңғыс тұқымдарына ірі əскери жеңістері үшін 
берілді, ол көшпелі қазақ қоғамының барлық топтарында беделді 
маңызға ие, сондықтан əрбір жаңа сайланған хан мен сұлтан өзінің 
мөрінде негізгі титулымен қатар міндетті түрде жаздырып отырды»,- 
деп есептейді [3,  295 б.].  

С.   Е.   Толыбеков қазақ хандары мен сұлтандары, ру басыларының 
көпшілігі батырлар болды, сондықтан олар қарапайым халықты 
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қанаушылар еді деп тұжырымдаса [4, 218-219 б.]. М. П. Вяткин 
«батыр» деген термин əлеуметтік-таптық мазмұны жоқ атау ретіндегі 
ұғым береді», - деп санаса [5, 118 б.], Н. Абдоллаев пен Е. Сатыбалды 
батырлардың əлеуметтік сипатына қатысты «Егер, бір ұлыс елді 
билеген рубасы-батыр бір жағынан экономикалық мүмкіншілігі мол 
болса онда көшпелі қоғамдағы билеуші хан мен сұлтандардан да 
ықпалды болды. Мəселен, орыс бодандығын қабылдаған Əбілқайыр 
ханды өлтірмекші болған ру басы билерді тоқтатқан Бөкенбай батыр 
мен Есет батырдың беделін атап өткен жөн», - деп жазады [6, 12-13 б.]. 

Елбасымыз Н. Назарбаевтың ХVІІІ ғасыр батыры Райымбек 
жайлы: «елін жауға бермеген,  күні-түні  тыным көрмеген, тұла 
бойын ақыл-ой, күш-қуат кернеген батыр» деген бір ауыз сөзіне 
қаншама пайым-ұстаным, өлшем қисын, құрмет пен сезім, қарыз бен 
парыз  сиып тұрғанын көзі қарақты жан қапысыз түсінді. Осы арада 
бізге тарихи деректердің өзіндік тобын құрайтын батырлар жыры 
үлкен көмегін бере алады. Оларда батырлар институтының бастау 
көзі, қалыптасу кезеңдері, əлеуметтік құрылымдағы орны анық 
көрінеді. Ежелден қазақ даласында биік мəртебеге ие болғанын 
айғақтайтын деректер шоғырланған.  Батыр атағын ақсүйек өкілдері 
де, қарасүйек өкілдері де бірдей иелене алатыны, əрі батырлар ХVІІ-
ХVІІІ ғасырлардағы сыртқы фактордың əсерімен қоғамдық 
қатынастарда басымдыққа ие болғаны дəйектелген [7,31 б.]. 

«Қарасүйектер» категориясының маңызды тобының бірі 
батырлар XVIII жəне XIX ғасырларда тарихи қалыптасқан 
жағдайларға байланысты ел тарихында аса маңызды рөл атқарды. 
Батырлар институтының қалыптасуына қазақ қоғамының көшпелілік 
жағдайы, сыртқы жаулардан қорғанудың көкейкестілігі əсер етті, 
дəстүрлі қоғамдағы ерекше тұлғалар - батырлар институтын 
қалыптастырды. Сондықтан батырлар институтының басты қызметі - 
елді, мемлекетті, жер мен суды сыртқы жаулардан қорғау. Осыған 
орай қазақ халқының тарихындағы жаугершіліктің, сыртқы 
жаулардың шабуылдары күшейген кезеңдерде батырлардың да 
қоғамдағы орны арта түседі. Е.  Бекмахановтың пікірінше, батырлар 
институты əскери-феодалдық рубасылары ретінде қалыптасса,           
Н. Аполлова «XVII-XVIII ғасырларда батырлар əлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан күшейеді» [8, 218 б.]. 

Т.      Шойынбаев «батырлар, мырзалар, тархандар, ақсақалдар мен 
билер жаңадан қалыптасып келе жатқан мемлекеттік аппараттың 
өкілдері болды», - деп атап өтеді [9, 179 б.].  

Қазақ батырлар институтының гүлдену кезеңіндегі батырларды 
олардың қоғамдық ықпалының артуына байланысты үш топқа бөлуге 
болады: біріншісі, қазақ-жоңғар соғысы кезіндегі ел азаттығын сақтап 
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қалу жолындағы азаттық күресінің батырлары, екіншісі, 
Қазақстанның мемлекеттік тұтастығына қауіп төндірген Қоқан, Хиуа 
хандықтарына қарсы азаттық күресін жүргізген батырлар, үшіншісі, 
Ресейдің отарлық саясатына қарсы ұлт-азаттық көтерілісті бастаған 
батырлар. Батырлар институтының қалыптасу кезеңі тарихи даму 
үдерісіндегі бір-бірінен өзара айырмашылықтары бар кезеңдерді 
айқындайды. Батырлар институтының қазақ даласында қалыптасуы 
ерте орта ғасырларда басталып даму жолынан өтті. Дəстүрлі қазақ 
қоғамындағы батырлар институтының күрделі əлеуметтік құрылым 
ретіндегі басты белгілері қалыптасты. Оларды алдымен батырлар 
институтының кезеңдері, батырлардың əлеуметтік табиғаты жəне 
батырлардың қоғамда атқарған қызметі деп бөліп зерттеу тиімдірек 
болып табылады. Осы бөлініс негізінде қарасақ: біріншіден, батырлар 
ерте орта ғасырларда, Түрік қағандықтары тұсында қалыптасты; 
екіншіден, ол он сегізінші ғасыр мен он тоғызыншы ғасырдың 
бірінші жартысында гүлдену кезін басынан кешірді; үшіншіден, 
ресейлік отарлық əкімшіліктің ықпалымен батырлар институтының 
жойылуына арналған шаралар жүзеге асырылды. Патша үкіметі 
«батырлыққа жол бермеу саясатын» ашық ұстанды. Қазақ даласын 
басқарудың жаңа жүйесін жасау кезінде Хандар кеңесінің ережесі 
үшін дайындалған құжаттарда «батырлардың пайда болмауы» 
жайында нұсқау берілген [10, 176 б.].  

Батырлар   ұғымы, батырлар  институтының  негізін    қалаған    
ел  қорғаған   жаужүрек, елін   жауға бермес  үшін   жанын  қиюға  
дайын   азаматқа  берілген мəртебе. Алайда Ресей патшасының  
отарлық  саясаты, қазақ  азаматына лайықты  осы  атақты күштеп 
жоюға жасалған іс-шараларға халық ұлт азаттығы үшін күрескен 
батырлардың өмірі мен қызметіне арнаған жырларды ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізу арқылы жауап берді. Батырлардың қоғамдағы 
функциясы, біріншіден, батырлардың басты қызметі жауынгерлік 
қызмет, ел қорғау, соғыс өнерін, əскери тəлім-тəжірибені ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізу болып табылады. Екіншіден, елдегі саяи басқару 
жүйесін, ел тыныштығын сақтап қалу жолында мемлекеттің саяси 
институттарымен бірге мемлекет мүддесі үшін қызмет 
ету. Үшіншіден, елдің саяси өмірі мен ішкі жəне сыртқы істеріне 
белсене қатысу. Төртіншіден, мемлекеттің саяси тəуелсіздігін сақтап 
қалу ісінде қазақ билеушілері билермен қатар батырлармен кеңесіп, 
маңызды шешімдер қабылдап отырды. Батырлар институты - 
қазақтардың тарихи даму процесінде табиғи түрде көшпелі қазақ 
қоғамының қажеттілігінен туындап, қалыптасқан құрылым. Сонымен, 
қорыта келгенде, батырлар институты артына мол тарих қалдырған 
ұзақ даму жолдарынан өтті. Қай кезеңде де ол елінің, жұртының 
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біртұтастығы үшін, тəуелсіздігі үшін қызмет етті деп анық айта 
аламыз. Батырлар институты тарихын зерттеу арқылы оның жаңа 
беттерінің нəтижесінде бүгінгі еліміздің тəуелсіздігінің іргесінің 
бекуіне септігін тигізетіндігі анық. Сонымен бірге қазақ батырлары 
тарихы өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тəрбиелейтіні белгілі. 
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Р. Алуадин, курсант 
Ғылыми жетекшісі: А. Рахым, аға оқытушы 

ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 
 

 СТАЛИННІҢ «ТЕМІР ГЕНЕРАЛЫ» 
 

«Темір генерал» ол жөнінде «Генерал Рахимов» атты көркем 
фильм түсірілді. Өзбекстандағы ауылдар, мектептер, Ташкенттің бір 
ауданы, көшесі, метро бекеті, Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт 
ауданы Көкібел ауылындағы орта мектеп Рахимов есімімен аталады. 
Ташкент қаласында Рахимовқа ескерткіш орнатылған [1]. 

Қазақ халқының даңқты ұлдарының бірі, генерал-майор Рахимов 
Сабыр Омарұлы 1902 жылы Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
Қазығұрт тауының етегіндегі Көкібел ауылында туған. Сабырдың 
жеті-сегіз жасар кезінде əкесі Омарқұл Ташкент қаласы маңындағы 
Пақтапұл деген жерге қоныс аударады. Шешесі Ташкент 
маңайындағы Жүнісабадта тұратын диқанның қызы Бахарайым деген 
кісі екен. Сабырдың балалық шағы төңкеріс алдындағы империялық 
Ресейдің жəне оның отарланған шеткі аудандарының көптеген 
балалары сияқты кедейшілікте өтті. Əкесі Омар 1907 жылы қайтыс 
болған соң сауаты жоқ анасы Бахарайым туған ағасы, диірменші 
Рақымның қолына қызы мен баласын ертіп барады. 1915 жылы қызы 
қайтыс болады. Сабыр мектепке барған кезде нағашысының балалары 
қатарында «Рахимов» болып жазылып кетеді. 13 жасар Сабыр 
жергілікті байдың малын бағып күн көреді. 1917 жылы шешеші 
Бахарайым да қайтыс болады да, ол балалар үйіне қабылданады. 
Директоры татар азаматы Ш. Хасанов еді. Осы жерде оның қызы 
Əминамен кездеседі. Өмірбаяндық құжаттарда Сабыр əйелін Магра 
деп атапты. Жұбайы – Рахимова Магра. 

Сабыр 1922 жылы Бакудегі əскери мектепке қабылданып, оны 
үздік бітіреді. 1925 жылы атақты қолбасшы М.С.Фрунзе курсант 
Сабырдың үстіндегі өнеріне қатты риза болып, оған аттың қолдан 
жасалған мүсінін сыйлайды. 

Сабыр Рахимов əскери мектептен соң атты əскер взводының 
эскадрон командирі болып Қарақұмдағы басмашыларға қарсы 
күресте үлкен ерлік көрсетеді. Осыған байланысты ол 1927 жылы 
«Қызыл Ту» орденімен, 1930 жылы «Қызыл жұлдыз» орденімен 
марапатталады. 1932-33 жылдары С. Рахимов партия жұмысын 
ұйымдастырушы, 1933 жылыдан бастап əскери қызметте болған.       
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С. Рахимов 1937 жылы жалалы да болып, репресия жылдары он тоғыз 
ай түрмеде отырған. Ол ақыры ақталып шыққан [2]. 

1942 жылы Рахимов дивизия командирі міндетін атқарушысы 
болып тағайындалды. Сондағы бір əскери құжат былай дейді: 
«Рахимов басқарған дивизия шайқастарында 4000 фашисттің көзі 
жойылып, 100-і тұтқынға түсті, 4 ұшақ құлатылды». 

1942 жылы 22 тамызда подполковник дəрежесін алған Рахимов 
1943 жылы 19 наурызда генерал-майор Мəскеудегі Бас Штаб 
Академиясына оқуға шақырылды. Міне сол кездегі С. Рахимовқа 
берілген мінездемелер: 12-ші Армия бас қолбасшысы генерал-майор 
А. Гречко: «Инабатты, ұстамды, тактикалық білімді, тəртіпті офицер. 
Шабуыл кезінде дивизия бөлімін дұрыс басқарады» десе, 56-шы 
Армияның бас қолбасшысы  генерал-майор Рыжков: «Шешімді, 
ізденгіш, ойшыл командир. Рахимовтың қайсарлығы мен жүректілігі 
оның қарамағындағыларға үлгі бола алады»,-деп бағалапты. 
Кейін өмірінің соңына дейін 37-ші атқыштар дивизиясының 
командирі болып, 2-ші Белорус майданында соғысады. Дивизия 
майданының басқа бөлімдерімен бірге отырып, 25 шақырым алға 
жылжиды. Жаудың Польшадағы негізгі трек пункттері – Дзядлова, 
Млава, Плоньск, Пултуск қалалары мен Цеханов-Модлин теміржолы 
жаудан тазартылды. 16 күннің ішінде 215 шақырымға созылған 
Польшаның 124 елді мекені жаудан азат етілді [3]. 

1945 жылы наурызда Староград қаласы маңында жаумен қиян-
кесті шайқас болады. Міне, осы шайқаста генерал-майор С. Рахимов 
қайтыс болады. Генералдың қалай қаза тапқаны жөнінде көптеген 
мəліметтермен қатар, А. Құралов сол шақта окопта генералмен бірге 
болған Т. Қауынбаевтың естелігінен келтіреді. Өз естелігінде             
Т. Қауынбаев былай дейді: «Сабыр ағаның қазасын əркім əр түрлі 
болжайды». «Құрышкомдив» кітабын жазған Зинченко ол кісінің бір 
бүйіріне снаряд жарықшасы тиіп, содан қайтыс болды дейді. 
Түркістан əскери округінің «Фрунзавец» газетінде жарияланған 
«Өмірдің өртті өткелі» суреттемесінде Андреев генералды фашист 
мергенің оғынан қаза тапты деседі. Ал, менің есімде қалғаны, Данциг 
/Гданск/ қаласына жасап жатқан шақ. Дивизия саяси бөлімінің 
бастығы полковник Смирнов , артиллерия құрамасының қолбасшысы 
полковник Руденко, байланыс қызметінің бастығы подполковник 
Голованьды қасына ерткен Сабыр аға Омарұлы 1945 жылы 25 
наурызда 109-шы полк шабуылдап жатқан шепке келді. Бір жағы 
жауынгерлерді жігерлендіріп, екіншіден ұрыс даласымен байқап 
қайтпақшы болды. 
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... Бірге отырып дəм тату жайындағы ұсынысқа алғыс айтқан Сабыр 
аға бақылау пунктін ауыстыру жайын еске салады да, қасындағы 
серіктерімен бүйірлеу бағытқа беттейді. Шақырымға жетер-жетпес 
жерге келіп, жайғаса берген кезде заңылдай да жарқырай ұшқан 
миномет генералдар отырған жерге бұрқ ете қалды. Жан ұшыра 
жүгірген біз қызылала қан болған комондирге жеттік. Кейін 
білгеніміздей, Смирнов, Головань тіл тартпай көз жұмыпты да, 
Рудненконың оң аяқ саусақтары түгелдей қырқылып түсіпті. 

Ал Сабыр аға көзін басып, қиналып жатыр екен. 
-  Сабыр аға, не болды? – деп тіл қаттым. 
- Тоғанбаймысың? Не болғанын қайдам, əйтеуір мына көзім 

суырып алып барады. Ол кісінің айтқаны осы болды. Жалма-жан 
аяулы ағаның жараланған көзін танып, медсанбаққа хабарладық. Сол 
бетте далалық госпиталға апарылған Сабыр аға тілге келмей соңғы 
сапарға аттанды. 30 наурыз күні Рахимов жəне оның мйдандас 
достары Белоруссияда Гродно қаласында жерленді. Соғыс біткен соң, 
1945 жылдың мамыр айында Сабыр ағаның мейіті Ташкентке 
əкелінді. Рахимовпен қоштасу, қайғылы митингі 25 мамырда болды. 
Денесі Ташкенттегі Бауырластар мазаратына жерленген [4]. 

Бүгінде заман лебі өзгерді. Ташкентте ұлттық батыр ретінде 
дəріптеліп келінген Сабыр ағаның ескерткіші басқа орынға көшірілді. 

Сабыр Рахимовқа 1965 жылы 6 мамырда КСРО Жоғары Кеңесі 
Президумының Қаулысымен Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі 
үшін «Кеңес Одағының Батыры» атағы берілді.       
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Ғ. Б. Байжігіт  
ОҚО Тарихи-мəдени-этнографиялық 

орталық ғылыми-зерттеу бөлім меңгерушісі 
ОҚО Түркістан қаласы, Əмір-Темір н/з 

 
ҰЛТ БОЛАШАҒЫ ЖОЛЫНДАҒЫ БІРІККЕН  

АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫ  
 
 Осыдан бір ғасыр бұрын ұлт тарихында ойып тұрып орын алған, 
алты Алаштың арманын ұлттық идеяларымен Алаш ұранды қазақтың 
басын біріктіргісі келген бірден-бір үкімет – Алаш Орда.  
 Алаштың зиялы қауымы қазақ халқының қамын ойлап, елді 
өркениет көшінен қалдырмау жолдарын іздеді. Оның бірден-бір жолы 
ғылым-білім мен мəдениетті игеру екендігін халыққа насихаттаған 
зиялылардың алдыңғы қатарында Алаш зиялылары жүрді. Олар жан-
жақты қоғамдық-саяси қызметтер атқара отырып, əмбебап маман 
ретінде де елге танылды. Оқу-ағарту мен ғылыми-зерттеуді, қазақ 
тілінде тұңғыш газет-журнал шығару мен əдеби шығармашылықты 
қатар алып жүрді. Бұл ХХ ғасырдың басындағы қазақ даласында 
саяси белсенділіктің қызған тұсы еді 
 Алаш қозғалысын маңыздылығы аймақтық шеңбермен 
шектелмейтін Түркістан өлкесіндегі ұлт-азаттық қозғалыспен тарихи 
сабақтастықта қарастырудың маңызы зор. Академик К. Нұрпейістің 
тұжырымы бойынша «Алаш» немесе «Алашорда» қозғалысы бірнеше 
құрамдас  бөлімдерден тұратын  күрделі ұғым. Олар, біріншіден, 
саяси партия ретіндегі Алаш, екіншіден, мемлекеттік құрылым 
түріндегі Алаш автономиясы, үшіншіден, осы автономияны (Алаш 
атты қазақтың  мемлекеттілігін) басқаруға тиісті болған Алаштың 
ордасы (Алашорда үкіметі) туралы мəселелер. Осы нақты үш мəселе 
жиынтығы Алаш немесе Алашорда қозғалысы деген ұғымды 
білдіреді [1]. Дара құбылыс ретінде осылайша айқындалған Алаш 
қозғалысын Түркістан өлкесіндегі ұқсас құбылыспен салыстыруға 
болады. Түркістан өлкесіндегі ұлт-азаттық қозғалыс саяси ала-
құлалығымен жəне əлеуметтік əртектілігімен ерекшеленді. Түркістан 
қозғалысын өлкедегі азаттық, тəуелсіздік жолындағы күреске 
мұсылмандық, түркілік бірлік идеясы негізінде топтасқан саяси 
күштердің ұйымдасқан белсенді əрекеті деп бағаласақ керек. Мақсаты 
ортақ, сипаты бір Алашорда үкіметі мен Түркістан автономиясы 
(Туркистон Мухторияти) үкіметі ұлт-азаттық қозғалыста бірін-бірі 
толықтыратын ұлттық, əлеуметтік, саяси тұрғыдан туыстас 
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құбылыстар болғандықтан да оларды өзара ықпалдастықта 
қарастырудың танымдық тиімділігі жоғары.      
 Алаш қозғалысының негізгі идеясы демократиялы қоғам 
қалыптастырып, сөзсіз еркіндік пен дамудың алғышарты ретінде 
қазақтың ұлттық мемлекетін құру болатын. Бүгінгі Тəуелсіз 
Қазақстан мемлекеті – сол идеяның жемісі. Алаш идеясы əсірешіл 
ұраншыл қазақтың ойы емес, жалпыадамзаттық құндылық этикасын 
сақтай отырып, отарлық езгінің құрсауында тұншыққан жұртын 
азаттыққа шақыру болатын. Отарлау саясаты өрістеген сайын, қазақ 
халқының ұлт азаттық күресі, ұлттық мемлекеттілік құру идеясы да 
құрыштай шыңдалып, дами берді. Самодержавиеге, отаршылдыққа, 
жергілікті шенеуніктердің озбырлығына қарсы халық наразылығы 
өршіді. Осылайша, қазақтардың жаңаша саяси санасы қалыптаса 
бастады. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы дін тазалығын, тіл 
тазалығын қорғаудан, оқу-ағарту, ұлттық салт-дəстүрлерді қолдаудан 
басталып, біртіндеп жер дауы, ел дауына ұласты.  Яғни, академик     
М. Қозыбаев көрсеткендей, “Алаштың ұлт азаттық қозғалысы 
идеологиясының өзегі – отаршылдық наразылық, отаршылдыққа 
қарсы ұлтшылдық. Олар заңмен шектелген праволық қоғам, 
конституцияда анықталған кейбір саяси бостандықтар, ғылым мен 
мəдени даму көлемінде күресіп бақты” [2]. 
 Түркістан өлкесіндегі ұлт-азаттық қозғалысты Алаш 
қозғалысымен тарихи сабақтастықта салыстыра қарастырудың 
маңызы зор. Бұл екі қозғалыс бірін-бірі толықтырған, сонымен бірге 
бір-бірімен ерекшеліктері де көп құбылыстар болғандықтан да 
оларды өзара ықпалдастықта қарастырған орынды болады. Қазіргі 
уақытта осы құбылыстың тарихын зерттеудің маңызы үлкен. Алаш 
қозғалысының тарихы дегеніміз оған қатысқан жеке тұлғалардың да 
тарихы. Тарихи əдебиеттерде Алаш партиясына мүше немесе оған 
тілектестікте болған 300-ден астам жеке тұлғалардың есімдері 
белгілі.   Əзірге Алаш қайраткерлерінің басым бөлігінің тарихи 
өмірбаяны қалпына келтіріле қойған жоқ. Тарихшылардың назары 
ауа қоймаған сондай тұлғалардың бірі – Қожықов Қоңырқожа. 

Оның қызметінің ауқымын Түркістан жəне Алаш ұлт-азаттық 
қозғалыстарына белсене араласқан қайраткерлердің бірі деп 
айқындауға болады. Оның қоғамдық-саяси қызметі Түркістан 
өлкесімен тығыз байланысты болды. Ташкенттегі қазақ 
зиялыларының астыртын «Кеңес» үйірмесінің бюро мүшесі ретінде 
Түркістан ұлт-азаттық қозғалысына белсене араласады.              
Қ. Қожықовтың ОГПУ басшыларына өз қолымен жазған 
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өмірбаянынан оның отаршылыққа қарсы тəуелсіздік жолындағы 
күресі туралы мəліметтерді кездестіреміз. Ресей Министрлер 
кабинетінің төрағасы С. Виттенің атына бірнеше петиция жазып, 
Түркістан өлкесіне ішкі басқару істерін өзі шешу құқын беруді өтінуі 
Қ. Қожықовтың өз заманындағы саяси күрес тəсілін меңгерген 
кемелдігін танытады. Ол осындай тəсілді кейін де қолданған. 
Мысалы, «генерал Куропаткинге жазалау отряды мен орыс 
мұжықтарының мейрімсіз жəне аюандық іс-əрекеттерін баяндап 
жазып жібердім. Сонымен бірге редакцияның ұсынысына (Ташкентте 
эсер В. Чайкиннің редакторлығымен шығып тұрған «Голос 
Туркестана» газеті - Х.Т.) қосылып, Түркістанға Мемлекет 
Думасының мұсылмандар фракциясының уəкілдерін шақырып, 
көтерілістен кейінгі репрессия нəтижесімен танысуды талап етім. 
Осыған байланысты күз айларының бірінде (1916 ж. тамыз-қыркүйек 
айлары – Х.Т.) Тевкелеев, Керенский жəне Шоқаев келді. Соңғы 
екеуіміз Чайкиннің үйінде кездестік, сөйтіп оларға қолымдағы бар 
құжаттарымды тапсырдым» [3, Б.336-375] деп жазады. Қоңырқожа 
Қожықов 1917 ж. 2-5 тамызда Ташкент қаласында өткен Түркістан 
қазақ-қырғыздарының съезінде съезд төралқасына сайланып, 
Құрылтай жиналысына Сырдария облысынан депутатыққа кандидат 
болып ұсынылады. 1917 ж. 26 қарашада жарияланған Түркістан 
мұхтарияты Халық Кеңесінің құрамына енген.  

Саси күрестің сыннан өткен тəсіліне кеңестік билік жағдайында 
да жүгінуген Қ. Қожықовтың «Сонымен қатар ашаршылық 
мəселелерімен айналыстым. Кейін біздің баяндамамыз бойынша 
ТурЦИК жəне СНК комиссиясының жанындағы ашаршылықпен 
күресу туралы арнайы комитет құрылып, оның төрағасы болып Тұрар 
Рысқұлов сайланды» деген жазбасынан оның ұлтжанды рухы 
танылады.  

Ұлттық элитаның көшбасшысы Ə. Бөкейханов бастаған бір топ 
ұлт зиялылары 1917 ж. 15 наурызда Минск қаласынан қазақ даласына 
қалыптасқан жағдайдың мəн-жайын баяндап жеделхат жолдаған. Осы 
жеделхаттың Андижандағы Қожықовқа жолдануы да оның өз 
кезіндегі қоғамдық-саяси оқиғаларға белсене араласқандығын 
аңғартады. Қожықов Қоңырқожа (1880-1938) - қоғам қайраткері, 
ағартушы, ғалым. Қызылорда облысының Ақмешіт (қазіргі 
Қызылорда қаласы) уезінде дүниеге келген. Қазақ-орыс мектебін, 
Ташкент мұғалімдер семинариясын бітірген. Сырдария 
губерниясында мектеп инспекторы, қазақ-орыс училищесінің 
меңгерушісі, Түркістан, Перовск, Əндіжан қалаларындағы 
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мектептерде оқытушы болды. 1912 жылы Орынборда Қ.Қожықов 
жазған «Əліппе» оқулығы жəне Шəді Жəңгірұлы мен Қалиасқар 
Қасымовпен бірігіп шығарған «Русие патшалығында Романов 
нəсілінен хукимранлик қылған патшалардың тарихлары» (орысшасы 
- «Историческая поэма царствования Дома Романовых на киргизском 
языке») атты дастаны жарық көрді. Қ. Қожықов Патша үкіметінің 
1907 жылғы 3 маусымдағы жарлығына сəйкес қазақтар мен Түркістан 
өлкесінің өзге де жергілікті халықтарының Мемлекеттік Дума 
жұмысынан шеттетілуін нағыз əділетсіздік деп бағалап, ол 
жарлықтың күшін жою жолында ұйымдастырылған іс-шараларға 
қатысқан. 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін Ферғана 
өңіріндегі қазақтардың мүддесін қорғайтын «Көшпенді» атты ұйым 
құрып, оған жетекшілік етті. Қожықов 1917 жылы тамызда өткен 
Түркістан өлкесі қазақтарының съезінде Бүкілресейлік Құрылтай 
жиналысына депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылды. Осы 
автономияның Уақытша кеңесінің мүшесі болып сайланды. Кеңес 
үкіметі орнағаннан кейінгі кезеңде М.     Шоқай секілді қайраткерлермен 
астыртын байланыста болды. 1922 жылы Əулиеатада уездік жер 
басқармасында істеді. Жетісу өңіріне жиі экспедицияға шығып, көне 
қорғандар мен ескерткіштерді зерттеумен айналысты. Орхон жазуы, 
Қозы Көрпеш - Баян сұлу, Келіншектас, Ақтас мазарлары туралы 
ғылыми еңбектер жариялады. Араб, парсы, шағатай тілдерін жете 
меңгерген ол осы тілдердегі тарихи жəне əдеби шығармаларды 
қазақшаға аударды. 1936 жылы Қазақ КСР-інің мемлекеттік 
кітапханасына (қазіргі Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы) 
Сүлеймен Бақырғанидің «Хикмет Хазірет Сұлтан əл-ғарифин» атты 
қолжазба кітабын тапсырды. 1935-1936 жылдары жарық көрген екі 
томдық «Қазақтың өткендегі тарихы туралы деректер мен 
материалдар» атты жинақты ұйымдастырушылардың бірі. 1938 жылы 
халық жауы ретінде тұтқындалып, ату жазасына кесілді. 1957 
жылдың 23 желтоқсанында ақталды 

Қ. Қожықов сияқты Алаш қайраткерлерінің ғибратты ғұмыры 
мен жасаған еңбектері егемен еліміздің болашақ қайраткер 
тұлғаларының ұлтжандылық рухта тəрбие алуына идеялық тұрғыда 
үлгі-өнеге болары хақ. Ұлттық тарихымыздағы рухани 
құндылықтарды сақтап, өткен тарихымызды үнемі таразылап, 
болашаққа нық сеніммен қадам басуымыз керек. Сол үшін де ұлттық 
тарихымызды тануымыз, ұлт мүддесі үшін тоталитарлық қоғамның 
қысымына қарсы шыққан алаштық үлгідегі осындай 
тұлғаларымыздың өнегесі ұлықталуы қажет. 
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ОҚО Тарихи-мəдени-этнографиялық 
орталық ғылыми-зерттеу бөлім меңгерушісі 

ОҚО Түркістан қаласы Əмір-Темір н/з 
 

 МАЙДАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 
 

 Соғыстың алғашқы күндерінен бастап-ақ қазақстандық барлық 
азамат соғыс майданында шайқасты. Олар Отан үшін қарсы жауға 
бағытталған барлық ұрыстарға  аянбай кірісті. Қазақ даласында  
көптеген əскери бөлімдер ұйымдастырылып, майданға жіберілді. Аты 
шулы Брест қамалын қорғаушылардың қатарында мыңдаған 
қазақстандық азаматтар болды. Осы азаматтардың қатарында              
Ғ. Жұматов, В. Фурсов, К. Тұрдиев, Ш. Шолтырев, К. Иманқұлов, 
Е.А. Качань тағы да басқа азаматтар жан аямай шайқасып, ерліктің 
үлгісін көрсетті. Қазақстандық жауынгерлердің жау əскерлерімен 
Перемышев, Мурманск, Одесса, Севостополь, Станлинград түбіндегі, 
Украина, Белоруссия жеріндегі жанқиярлық қарсылығына қарамастан  
неміс əскері соғыстың бастапқы кезінде үлкен басымдылыққа ие 
болды. Неміс əскерінің басым болуының бірнеше себебі бар еді. 
Біріншіден, жоғары деңгейде қаруланған, Европаның көптеген 
елдерін бағындырған жау əскерінің соғыс жүргізу тəжірибесі мол 
болды. Екіншіден, тұтқиылдан жасалған шабуылға Кеңес əскерлері 
əзір емес еді. Үшіншіден, Кеңес əскерін қайта құру, қаруландыру 
тиісті дəрежеде  болмады. Төртіншіден, 1939 – 1940 жылдардағы 
Қызыл Армияны тазалау кезінде əскердің көптеген қолбасшылары, 
жоғары, орта буындағы офицерлері ұсталып атылып кетті. Осының 
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бəрі Қызыл Армия бөлімдерінің соғыстың бастапқы кезінде үлкен 
сəтсіздікке ұшырап, мыңдаған жауынгерлерден айырылуна əкеп 
соқтырды.   
          Қазақстандық  жауынгерлерінің мақтанып айтатын ерліктерінің 
бірі Москва түбіндегі шайқас еді. (Москва шайқасы 1941 жыл 30 
қыркүйек – 1941 жыл 6 желтоқсан). Елімізде жасақталған 316 – 
атқыштар дивизиясына Москваға апаратын негізгі өзекті жолдың бірі 
– Волокаламск тас жолын қорғау тапсырылды. Мұнда Бауыржан 
Момышұлы басқарған 1075 ұлан атқыштар полкі жау шабуылына 
ерлікпен тойтарыс берді. 28 танк жоюшылар («28 панфиловшы») 
тобы Дубосеково разъезінде жаудың 18 танкісін жойып жіберді. «28 
панфиловшы» ерлігі аңызға айналды. Олар қасық қаны қалғанша 
шайқасты. Бəрі дерлік қаза тапты, бірақ жауды өткізбеді. Сондай – ақ 
Москва қорғау тарихына панфиловшылар дивизиясы бөлімдерінің 
саяси жетекшілері П. В. Вихров, М. Габдуллин, автоматшылар            
Т. Тоқтаров, Р. Амангелдиев мəңгі өшпес із қалдырды. 316 – дивизия 
жауынгерлерінің ерлігі мен қаһармандығы жоғары бағаланды. 1941 
жылы 17 қарашада оған 8-ші гвардиялық дивизия атағы беріліп, 
Қызыл Ту орденімен марапатталды. Москва облысының Бородино 
селосының түбінде неміс штабына басып кіріп, немістердің көзін 
жойған Төлеген Тоқтаровқа Кеңестер Одағының батыры атағы 
берілді. М. Ғабдуллин басқарған автоматшылар тобы да ерекше ерлік 
көрсетіп, жау танкілерінің бірнешеуін жойды. М. Ғабдулинге 
Кеңестер Одағы батыры атағы берілді. 
 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлігі үшін 499 қазақстандық 
азаматқа Кеңес Одағының батыры атағы берілді. Оның ішіндегі 99-ы 
– этникалық қазақтар. Кеңес Одағының батыры атағын екі мəрте 
алғандар қатарында ұшқыштар Талғат Бигелдинов, Л. И. Беда,            
И. Ф. Павлов жəне ұшқыш-жойғыш С. Д. Луганский бар. Қазақ 
қыздарының ішінде  – Мəншүк Мəметова мен Əлия Молдағұлова 
Кеңес Одағының батыры атағын алған. 110 қазақстандық үшінші 
дəрежелі Даңқ орденімен марапатталған. Ал ұшқыш Хиуаз 
Доспановаға «Қазақстанның Халық қаһарманы» атағы берілді. 
 Кеңес Одағының батыры, Қазақстан республикасының қорғаныс 
министрі Сағадат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз 
жауынгерлерін бастап кірді. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз 
Есжанов, И. Я.  Сянов, Х. Қайдаусов, З. Тұрарбеков, Х. Көбеков,          
Т. Бигелдинов, А. Еремеев, Н. Шелихов жəне атғы да басқа көптеген 
сарбаздар қатысты. Жас офицер Р. Қошқарбаев өзінің досы Г. Булатов 
пен бірге рейстаг терезелерінің біріне алғашқыларының бірі болып 
алқызыл Жеңіс туын желбіретті, ал Орал өңірінің жас офицерлері      
Қ. Меденов пен Р. Қараманов Берлин ратушасының төбесіне ту тікті. 
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Қазақстандықтар партизандық қозғылысқа белсене қатысты. Толық 
емес мəліметтерге қарағанда Украинаның партизандық құрамалары 
мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам қазақ 
жігіттері соғысқан. Партизан қозғалысы да кең өріс алды. 
Қазақстандық партизандар: Қ. Қайсенов (жазушы), Ж. Ағаділова,      
П. Семенова, Ə. Шəріпов, У. Оразбаев, Т. Жұмабаев, В. Шаруди,     
Ж. Саин (жазушы), Н. В. Зебницкий т.б. Жалпы, 3500-ден аса 
қазақстандық партизан жау тылында ерлікпен соғысты.  
 Ақыры елдің етегін жасқа толтырған сұм соғыс та жеңіспен 
аяқталды. Олардың мақсаттары, тілектері бір болатын. Ол тек туған 
еліне жеңіс туын сыйлау еді. Отанының бастандығы мен тəуелсіздігін 
сақтап қалған, Ал Кеңестер Одағының негізгі құрамдас бөлігі - 
қазақтар. Жерлестеріміз үлкен ерлік көрсетіп, жеңіс күнін 
жақындатуға өз үлестерін қосты. Майдандағы ерлігі үшін 520 
қазақстандықтың, оның ішінде 100-ден астам қазақтың Кеңес 
Одағының Батыры атағын алуы – ортақ Отанын қорғауда қазақ 
ұлтының суырылып алға шыққанын көрсетеді. Біздің өңіріміздің 
өзінде мыңдаған жауынгерлер ерлік көрсеткен.                 
 Жалпы екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс Кеңес Одағына 
қымбатқа түсті. Елдің 27 млн астам адамы соғыста қаза болды. Оның 
603 мыңы (400 мың) қазақстандықтар. Оңтүстік Қазақстан 
облысынан 130 мыңдай адам аттанса, соның 50 мыңға жуығы ғана 
туған жерімен қайта қауышты. Ал оның ішінде Түркістан қаласынан 
Ұлы Отан соғысына 18 мыңнан астам азамат шақырылса, соның 
15960-ы елге оралды. Олардың арасында төртеуі Кеңестер Одағының 
Батырлары атанды. Бірақ туған жердің топырағына табан тірей 
алмаған Құрбанбай Ырысбеков пен Абдолла Үсенов отқа оранған қан 
майданда ерлікпен көз жұмса, ал тағдыр кіндік қаны тамған 
топырағынада нық қадам басуды бұйыртқан Расул Есетов, Файзулла 
Юлдашев «Алтын жұлдызын» жарқырата тағып, Жеңісті сүйіншілеп 
елге оралды. 
 Абдолла Үсенов. (1924, Түркістан темір жолы стансасы, қазіргі 
Түркістан  қаласы – 7.12.1943, Украина) – əскери қайраткер. Кеңес 
Одағының Батыры (25.8. 1944). Соғысқа дейін Түркістан вагон 
жөндеу депосының цех механигі болды. 1942 ж. Қызыл 
Армия қатарына шақырылды. 112-Рыльск-Коростень атқыштар 
дивизиясының құрамында Украина жерін жаудан азат ету үшін 
кескілескен шайқаста асқан ерлік көрсетті. Ол фашистің 8 танкісіне 
қарсы шығып, оны ілгері бастырмай, ерлікпен қаза тапты. 
 Құрманбай (Құрбантай) Рысбеков. (1922, Түркістан ауданы – 
29.12.1943) – соғыс ардагері. Кеңес Одағының Батыры (10.1.1944). 
Соғысқа дейін Шорнақ мектебінде мұғалім болып істеді. 1942 
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жылдары өз еркімен майданға аттанды. 42-атқыштар полкі 
құрамындағы взвод командирі Рысбеков  Днепр, Украина үшін 
болған ұрыстарда асқан ерлік көрсеткен. 
 Файзулла Юлдашев. (15.9. 1912, Оңтүстік Қазақстан облысы 
Түркістан қаласы – өлген жылы белгісіз) - 2- дүниежүзілік соғысқа 
қатысушы, лейтенант. Өзбек. Самарқанд педагогикалық техникумын 
жəне Ташкент муғалімдер институтын бітіріп, Бұхара облысында 
мұғалім, мектеп директоры қызметтерін атқарған. Кеңес əскері 
қатарына 1942 жылдың маусымында шақырылып, сол жылдың қазан 
айынан Воронеж майданына қарасты 38-армия 180-атқыштар 
дивизиясы 42- атқыштар полкі құрамында Ұлы Отан соғысына 
қатысқан. 1943 жылы 27 қыркүйекте аға сержант Юлдашев алғашқы 
десантшылар құрамында Киев облысы Вышгород ауданы Новые 
Петровцы селосы маңында Днепрдің оң жағалауына өтіп, қолма-қол 
ұрыста басып алған плацдармды ұстап қалу үшін өз бөлімшесімен 
бірге қаһармандықпен шайқасты. Осы шайқастағы ерлігі үшін 
Юлдашевқа КСРО Жоғары Кеңесі Төралқасының Жарлығымен Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілді (29.10.1943).  1944 жылы кіші  
лейтенанттар курсын бітірді. 1945 жылы запасқа шығып, 1948 
жылы  Өзбекстан Коммунистік партиясының жоғары мектебін 
бітірді. 1980-90 жылы Өзбекстанның Наманган облысы Наманган 
ауданы Ирвадан ауылында тұрды. Құрметті демалысқа шыққанға 
дейін орта мектептің директоры қызметінде болды. Ирвадан 
ауылында жерленген. Ленин, 1 - дəрежелі Отан соғысы, «Қызыл 
Жулдыз» ордендерімен, медальдармен марапатталған. 
 Расул Есетов. (25.06.1924, Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түркістан калалық əкімдігіне қарасты Теке ауылы - 2.6.2009, сонда) 
2-дүниежүзілік соғысқа қатысушы, бөлімше командирі. Кеңес əскері 
қатарына 1943 жылы алынып, 138-атқыштар дивизиясының 
құрамында Ұлы Отан соғысына қатысты. 1944 жылы 11 қазанда 
Есетовтің бөлімшесіне аты жоқ биіктіктегі позициядан жауды қуып 
шығу туралы бұйрық берілді. Оның бөлімшесі жау бекінісіне басып 
кіріп, жаудың 50 əскері мен офицерін жойып, қару- жарақтарын, оқ-
дəрі қоймасын қолға түсірді. Р.Есетов жəне оның тобының батыл 
қимылы арқасында шабуыл жасап келе жатқан жаяу əскерге жол 
ашылды. Есетовтің өзі осы ұрыста жаудың 33 əскерін тұтқынға алды. 
Жау дзотын талқандаушы қаһарман атанған Есетовтің даңқы полкке, 
бүкіл дивизияға тарады. Есетовке ерлігі үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Төралқасының Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы берілді 
(24.3.1945). Карпат үшін болған соғыста осындай жоғары атақтың 
иегері болған 2 қазақстандық жауынгердің бірі. Соғыстан кейін 
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Түркістанда қызмет етті. Ленин, 1- жəне 2-дəрежелі Отан соғысы 
орденімен, медальдарымен марапатталған. 

Мүбəраков Құрбанбай. 1923 жылы дүниеге келген Жастайынан 
еңбекке  араласып, Локомотив депосында слесарь болып жұмыс 
істеді. Соғысқа 1942 жылы аттанады. 
І - Украинада майданында жаумен шайқасады. 
ІІ – дəрежелі «Ұлы Отан соғысы » орденімен, бірнеше медальдармен 
наградталған. Жеңістен кейін Түркістан аэропортында, сыра 
зауытында жұмыс істеген 

  Абдурасилов Немат. 1922 жылы дүниеге келген. І – Украина, І – 
Белорусь майдандарында соғысқа қатысқан. «Қызыл Жұлдыз», І –ІІ-
дəрежелі «Ұлы Отан соғысы» ордендерімен, «Ерлігі үшін» жəне басқа 
да 24 медальмен наградталған. 
 Насыров  Нышан. 1925 жылы 9 қыркүйекте дүниеге келген. 
Соғысқа 1943 жылы қаңтарда аттанған. Украина майданында жаумен 
шайқасқан. ІІ-дəрежелі «Ұлы Отан соғысы»  орденімен, «Ерлігі 
үшін», «Праганы азат еткен үшін», «Герман ияны жеңгені үшін» 
наградталған. 

Халметов Сұлтан. 1923 жылы туылған. Ұлы Отан соғысына 
1942 жылы наурызда аттанады. Белоруссия майданында жаумен 
шайқасқан. І – дəрежелі «Ұлы Отан соғыс», 2 рет «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен, «Ерлігі үшін» жəне басқа 11 медальмен наградталған. 

Морозов Виктор. 1926 жылы дүниеге келген. 17жасында жасын 
бір жасқа асырып жаздырып соғысқа аттанған. ІІІ – Беларусь 
майданында жаумен шайқасты бастап, Ұлы Жеңіске дейін соғысқа 
қатысқан. 1950 жылға дейін əскери қызметте болған. ІІ – дəрежелі, 
«Ұлы Отан соғысы» орденімен, бірнеше медальдармен наградталған. 

Аманбаев Пернабай. 1922 жылы Түркістан  қаласында туылған. 
1941 жылы отан қорғауға алынады. Оңтүстік Батыс майданында 
соғысқа қатысқан. ІІ-дəрежелі «Ұлы Отан соғыс » орденімен жəне 12 
медальмен наградталған. 
 Бұл соғысқа Қазақстан Кеңестер Одағының бір бөлігі ретінде 
қатысты. Қазақстан соғыс уақытында майдан қажетіне қарай 
бейімделді. Көптеген əскери дивизиялар мен бригадалар, артиллерия, 
миномет, авиация полктері жəне дербес батальондар құрылды. 
Қазақстан жауынгерлері кеңес-герман майданының шешуші 
шайқастарына қатысты. 
 Ұлы Отан соғысы - бұл ұлы трагедия, қасырет, өлім, елді қыру, 
жою. Фашисттердің айуандығында шек болмады. Қазақстан қиян-кескі 
ұрыстар жүріп жатқан жерлерден алыс болғанымен, қазақстандықтар 
өзінің тылдағы женкешті еңбегімен жауды жеңуге өз үлесін қосты 
Соғыстағы жеңіс — бұл қазақстандықтардың тылдағы еңбегінің де 
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жеңісі. Бір мақсатқа жұмылған жұмысшылар мен шаруалар, 
интеллигенция, ерлер мен əйелдер, коммунистер мен комсомолдар 
ортақ екпінмен бұған дейін тарих білмеген ерліктер жасады 
 Ұлы Жеңіске жеткенімізге қаншама жылдар өтсе де, біз əлі 
күнге дейін Отан соғысы майданында қаза тапқандарды еске алып, 
олардың алдында басымызды иеміз. Сіздердің ерліктеріңіз біздің 
жүректерімізде мəңгі сақталады жəне фашизмді жеңген батырлардың 
өшпес даңқы да мəңгі жарқырап тұрады. Біз Жеңіс Күнін аға 
ұрпақтың өз Отанына деген риясыз сүйіспеншілігі жəне жастарды 
шынайы ерлік пен патриотизм рухында тəрбиел еудің үлгісі болғанын 
ешқашан ұмытпаймыз жəне үнемі ол күнді атап өтіп тұрамыз. 
Өйткені Екінші дүниежүзілік соғыс — адамзат тарихындағы ең 
трагедиялық беттердің бірі. Фашистік Германия біздің елге шабуыл 
жасағаннан кейін Кеңес Одағының халқы үшін Ұлы Отан соғысы 
басталды, себебі өз Отанын қорғауға тек Армия емес, бүкіл совет 
халқы тұрды. 
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ҚАЗАҚ –ҚЫТАЙ ДИПЛОМАТИЯСЫ  
 

19 ғасырдың II жартысындағы Қазақ - Қытай дипломатиясы.  
Ресей мен Цинь империясы арасындағы сауда - экономикалық 

байланыстар 1851 жылға дейін Кяхта қаласы арқылы жүргізілді. 
Шығыс Қазақстан жəне Шыңжанмен сауда айналымы жүйелі жолға 
қойылмады. 1851 жылғы 25 шілдеде Құлжа сауда келісімі жасалды. 
Осы шартқа сай Батыс Қытайда Ресейдің елшілік орталықтары, орыс 
көпестерінің сауда орындары ашылды. Троицк, Орынбор, Семей, 
Өскемен кедендерінің сауда құқықтары кеңейтілді. Жаркент, Ақсу, 
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Шəуешек қалаларының сыртқы саудасында қазақтарға аса қажет шай, 
қант, жібек сияқты тауарлар көлемі көтерілді. 1855 жылы 
Шəуешектегі орыс көпестерінің сауда орындарын жергілікті 
халықтың талан - таражға салуы сауда байланыстарын уақытша 
тоқтатты. Ресей көпестерінің саудасы Құлжа қаласымен 
шектелді.XIX ғасырдың бірінші жартысында Қытаймен негізгі сауда-
саттық мəмілелері Кяхта қаласында жүргізілді. Бірақ Цинь 
империясы мен Ресейдің арасындағы кикілжінді сыртқы саяси 
қатынастардың тұрақсыздығы салдарынан екі арадағы сауда-саттық 
қайта-қайта үзіліп қала берді. XIX ғасырдың екінші жартысында бұл 
екі мемлекеттің арасындағы сауда қатынасында елеулі өзгерістер 
орын алды. Батыс Қытайдың тұрғындары көрші жатқан 
мемлекеттермен, соның ішінде Қазақстанмен де, керуен арқылы 
сауда-саттық жасауға көбірек мүдделілік танытты. Ресей Қытаймен 
жəне моңғолиямен сауда-саттық жасауы үшін Қазақстанды 
транзиттік аумақ ретінде пайдаланды. Бұл саудада қазақ көпестері 
көбінесе делдалдық қызмет атқарды. Қазақтардың арасында, 
біріншіден, қытай жəне моңғол тілдерін білетіндер аз болған жоқ. 
Екіншіден, қазақтар шекара шебіндегі жер жағдайларын жақсы 
білетін. Үшіншіден, қазақ саудагерлерінің иелігінде жүк көліктері 
көп болды. Сонымен 1860 жылы Ургада (Ұлан-Баторда) алғашқы 
орыс коммерциялық фирмасы ашылды. Сол фирманың құрамында 
Өскемен көпестері де жұмыс істеді. Ресей-моңғолия сауда-саттығы 
Зайсан, Өскемен жəне Семей арқылы жүзеге асырылды. 1881 жылы 
Қытаймен жасалған Петербург келісімшартының ережелеріне сəйкес 
патша үкіметі моңғолияның бүкіл аумағында баж салығын төлемей-
ақ сауда-саттық жасау құқығына ие болған еді. Қобда жəне Улясутай 
қалаларында консулдық мекемелер ашылды. Міне, мұның бəрі де 
моңғолиямен сауда-саттықтың дамуына едəуір ықпал етті. Бірақ 
моңғолия Қытайға тəуелді ел болатын. Соның салдарынан ол өлкедегі 
сауда-саттық одан əрі дами алған жоқ. Егер XVIII ғасырда 
қазақтармен еркін сауда-саттық негізінен шекара шебіне таяу 
бекіністерде жүргізіліп келген болса, енді XIX ғасырда оның сипаты 
мүлде өзгерді. Олар "əкімшілік реформаларының жүргізілуімен, 
сондай-ақ қоныс аударушы шаруалар арқылы отарлау əрекеттерімен 
байланысты болды. Сауда орталықтары бірте-бірте Қазақстанның 
ішкі аудандарына қарай ойысты. Олар округ орталықтарына, қоныс 
аударушы шаруалардың елді мекендеріне жəне жаңа қалаларға қарай 
жақындай түсті. 

Бұрын сауда-саттықтың басты орталықтары Орынбор, Троицгс, 
Петропавл, Преснегоръков, Омбы, Семей жəне Орал бекініс 
қамалдары болып келген еді. Ал XIX ғасырдың 20-жылдарынан 
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бастап, округтық приказдар да сауда орталықтарына айнала бастады. 
Мəселен, Қазақстанның солтүстік-шығыс жағындағы Сібір 
əкімшілігіне қарайтын қазақтардың өздерінен ғана орыс көпестері 
жыл сайын 3 миллионға  дейін қой, 150 мыңға дейін жылқы жəне 100 
мыңға дейін мүйізді ірі қара сатып алатын.  

Ресейдің қазақтармен сауда-саттығы негізінен татар көпестері 
мен приказчиктерінің көмегімен жүргізілді. Олар қазақ жəне орыс 
тілдерін жақсы білетін еді. Ресей көпестері қазақтардан мал жəне мал 
өнімдерін сатып алды. Ал дала тұрғындары ресейлік көпестерден 
шұға мен бөз маталар, тоқыма кенептер, өңделген былғары, темірден 
жасалған бұйымдар, шай, қант, темекі жəне ағаштан жасалған ыдыс-
аяқ сияқты тауарлар сатып алатын. Сондай-ақ қазақтардың мал 
емдеуге қажетті дəрі-дəрмектерге деген сұранысы да күшті болды.  

XIX ғасырдың бірінші жартысында Ресейдің қазақтармен 
саудасының басым көпшілігі тепе-тең баламасыз айырбас түрінде 
жүрді. Барлық нəрсенің бірдей баламалы эквиваленті қой (ісек) 
болды. Ресей көпестері түкке тұрмайтын арзан өнеркəсіп 
бұйымдарын бағалы мал өнімдері мен шикізаттарға айырбас жасап, 
шаш-етектен пайда тапты. Мəселен, Ірбіт жəрмеңкесінде 2 сом 70 
тиыннан сатып алынған қазандар мұндағы қазаққа 50 сомға сатылды.  

Көпестер Қазақстанға сапасыз бұйымдарын шығарды. 
Өсімқорлық операциялары да кеңінен етек алды. Онымен көпестер 
де, қазақтар да айналысты. Олар қазақтарға өз өнімдерін малмен 
төленетін етіп берді, оның пайыздық өсімін де мал басымен алып 
отырды.  

1835 жылы Қазақстанға əкелінетін астық пен егіншілік құрал-
саймандарына баж салығын төлеу алып тасталды. Бұл жағдай мен 
басқа да бірқатар шаралар Ресей көпестерінің Қазақстанмен сауда-
саттық жасауды күшейтуге деген ынта-ықыласын арттыра түсті. XIX 
ғасырдың екінші жартысындағы неғұрлым ірі сауда орталықтары 
Ақмола, Павлодар, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау, Қазалы жəне 
Жаркент қалалары болды. Сауда-саттық айырбас жəне ақшамен 
балама түрінде де жүргізілді. Жүк бұрынғысынша арбамен жəне 
түйемен тасылды. Əр түйеге 16 пүт жүк артуға болатын еді. Қазақ 
даласындағы сауда-саттыққа деген ынта-жігерді қолдау үшін түйе 
басына ешқандай салық салынған жоқ. Қазақ саудагерлерінің едəуір 
бөлігінің сауда айналымынан табатын табысы мардымды бола 
қоймады. Сондықтан да олар саудаға онша қызыға қойған жоқ. 1897 
жылы, Ресейде өткізілген Жалпыға бірдей халық санағының деректері 
бойынша, Қазақстан аумағында сауда-саттықпен айналысатын 
адамдардың саны 40 мыңға жуық болса, соның ішінде қазақтардың 
саны небары 4,6 мың немесе 11 пайыздан сəл-ақ алатын еді. 
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Қазақстанның  Цинь  империясымен іргелес жақын жатуы жəне 
өзара сауда қатынастарының тиімді болуы Ресей мен Қытайды тығыз 
байланыс орнатуға итермеледі.  

Қытай аумағындағы сауда Шұғышақ, Құлжа, Үрімші, Гучен 
қалаларында жүргізілді. Қытайлардың ондағы саудаға шығаратын 
негізгі заттары күміс, тері-терсек, шай, сондай-ақ Қытайдағы 
қазақтардың мал өнімдері еді. Қазақстанның Қытаймен сауда-саттық 
жүргізуінде Семей, Зайсан, Бұқтырма жəне Петропавл сияқты 
қалалар мен ірі елді мекендер маңызды рөл атқарды. Қатонқарағай, 
Қорғас жəне басқа да кеден бекеттері сауда нүктелері ретіндегі 
маңызын сақтап қалды. XIX ғасырдың 50-60-жылдарында Ресей-
Қытай сауда қатынасы Жетісу бағытындағы жолдармен де дамыды. 
Ондағы негізгі сауда-саттық нүктелері Қапая жəне Верный қалалары 
болды.  

60-жылдардың екінші жартысынан 80-жылдардың бас кезіне 
дейінгі аралықта сауда қатынастары едəуір бəсендеді. Цинь 
империясының ішкі саяси жағдайы тұрақсыз болды. 1881 жылы қол 
қойылған Петербург келісімшарты бойынша Іле өлкесінің аумағы 
Қытайға қайтарып берілді. Осы келісімшартта Ресейдің бүкіл Батыс 
Қытай аумағында баж салығын төлемей-ақ сауда жасауға құқықты 
екені алдын ала келісіліп қойылған болатын.XIX ғасырдың аяқ 
кезінде қазақ көпестері сауда-саттық операцияларына барынша 
белсене қатысты. Олар үсті-үстіне сауда керуендерін жөнелтумен 
болды. Көпестердің арасында Жандыбайұлы, Жетікұлы, 
Шаянбайұлы, Мақыпұлы сияқты саудагерлер көпке танылып, сый-
құрметке бөленді, зор бедел алды.  

Осы кезеңде сауда қатынастары Жетісу жері арқылы дами 
бастады. Ертіс жəне Іле өзендерінде пароход қатынайтын болды. 1883 
жылы көпес Уəли Ахун Юлдашев Іле өзені арқылы тікелей су жолын 
ашты. Қазақ көпестерінің ерекше зор сұранысы шай, ал өздерінің 
шығысқа қарай шығаратын тауары баяғысынша мал болды. Дегенмен 
XIX ғасырдың аяқ кезінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-
экономикалық қатынастар бəсең тарта бастады.1856 жылғы 25 
наурызда I Александр сауда байланыстарын кеңейтуге жол ашуды 
талап еткен нұсқау шығарды. 19 ғасырдың 60 жылдарының екінші 
жартысында орыс - қытай саудасы құлдырап, саяси байланыстарда 
өзгерістер байқалды. 1864 жылғы Шыңжандағы көтерілістің 
барысында дербес Іле өлкесінде – Іле сұлтандығы, Қашғарияда – 
Жетішар мұсылман мемлекеттерінің құрылуы орыс - қытай, қазақ - 
қытай байланыстарына өзгеріс енгізді.  
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1871 жылы Ресей əскері  Іле өлкесіне енгізіліп, Іле  сұлтандығы  
Түркістан генерал - губернаторлығына бағындырылды. Бұл Жетісу 
өлкесі мен Батыс Қытай арасындағы керуен саудасын күшейткенімен, 
ресейлік отарлық тəртіптің орнауына да жол ашты.  

1881 - 1883 жылдары орыс үкіметінің келісімімен ұйғыр, дүнген 
жəне қазақтардың бір бөлігінің Жетісу мен Қырғыз өлкесіне қоныс 
аударуы халық санының өзгеруіне, шаруашылық ынтымағының 
тереңдеуіне жол ашты. 1860 жылғы Пекин шарты, 1864 жылғы 
Шəуешек хаттамасы Ресейдің Қырғыз елі мен Жетісуды өзіне 
қаратып алғаннан кейін қалыптасқан ахуалды ресми түрде тануды 
негіздеді.  

1881 жылғы Петербург сауда шарты жасалды. Шекаралық 
аудандардағы керуен саудасын көтеру, орыс - қытай шекарасынан 60 
- 65 шақырым жерге дейінгі қашықтықта шайды баж салығынсыз 
сатуға рұқсат беру, су жолын ашу мəселелері қарастырылды. Ресей 
мен Қытайдың Қазақстан арқылы сауда байланыстарына кең жол 
ашылды. 
 1882 жылы Верный көпесі Вали Ахун Юлдашев пен инженер 
Поклевский Колпаковскийдің қолдауымен Англиядан су кемесін 
сатып алды. 1883 жылғы 4 мамырда 20 мың пұт астық тиеген кеме Іле 
өзені арқылы Қытайдың Сүйдін бекінісіне жіберілді. Қытаймен 
тікелей Іле су жолының ашылуы 19 ғасырдың 2 - жартысындағы орыс 
- қытай қатынасындағы белді оқиға болды. 19 ғасырдың 80 жылдары 
сауда байланыстарында Ресейдің Ірбіт, Крестовск жəрмеңкелері жəне 
Жетісу өлкесіндегі Қарқара, Орталық Қазақстандағы Қоянды (Ботов) 
жəрмеңкелері ерекшеленді.  

1890 жылғы 14 маусымда Шыңжаңмен сауданы ұйымдастыру 
үшін Түркістан округімен қатар Семей сауда округі құрылды. Бүкіл 
Қазақстан жəне Оңтүстік Сібір арқылы өтетін шекарадағы 
кедендердің қызметін бақылау, баж салығының қазынаға өткізілуін 
қадағалау жолға қойылды. 1894 жылғы 30 тамызда Сібір 
теміржолының іске қосылуы Қазақстанның Қытаймен саудасын жаңа 
сатыға көтерді. Сібір өлкесінің экономикалық дамуына үлесін қосты. 
Қытайға жақын аудандарға тауарлар жылдам жеткізілетін болды.      
19 ғасырдың II жартысында Қазақ өлкесі арқылы дамыған сауда 
байланыстары өзара тиімді болды, екі елдің арасында тығыз 
шаруашылық байланыс орнады. Жоңғар хандығын ойрандаған 
Цин үкіметі енді Қазақстанмен шекарасын анықтау əрекетіне көшеді. 
Қытайлықтар Жоңғархандығының барлықмұрасын, соның ішінде 
ойраттардың бұдан.  Бұрын қазақтар мен қырғыздардан тартып алған 
жерінде иемденбек ниетін білдіреді. Алғашында бұл пікірге 
қарсылық білдіріп, ойраттардың азаттық қозғалысына ашық қолдау 
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көрсеткен Абылай. Цяньлун патшаға Шағыр жəне Өміртай бастаған 
он бір кісілік елшілік аттандырып, екі ел арасында бейбітшілік 
қатынас орнату жөнінде келісім шарт жасасуды ұсынады. 

Қазақ елшісімен əңгіме кезінде Цяньлун патша: "Егер Цин 
Ресеймен соғыса қалған жағдайда қазақтар қай жағына көмектеседі?" 
- деген сұрау қояды, оған қазақ елшісі: "Сіздер сияқты ақсүйек 
патшалар өзара соғысып жатса, біз сияқты кішкентай елдің ондай іске 
араласпағаны жөн шығар, ондай жағдайда біз бейтарап қаламыз", - 
деп жауап қайтарады. Цин империясы Жоңғар хандығы мен Шығыс 
Түркістанды жаулап алып, тікелей Қазақстан шекарасына шығуы, 
əрине, бұл аймақтағы жағдайға Ресейдің де мүдделілік таныта 
бастауына түрткі болды. Өз ретінде Абылай хан мен оның бағытын 
қолдайтын қазақ билеушілері екі империяның арасында мүмкін 
болғанша тəуелсіздігін сақтауға тырысты. Сонымен бірге кезінде 
ойраттар басып алған қазақ жерлерін қайтаруға,   Шыңжаң 
базарларында, яғни жаңа ғана Қытай империясы құрамына енген 
Жоңғария мен Шығыс Түркістанда бұрынғыдай еркін сауда 
қатынасын сақтауға күш салды. 

Қытай үкіметі қалмақтардан босаған жерге қазақтарды жібермеу  
мақсатында Іле өзені бойы, Тарбағатай жəне Ертіс өзеніне дейінгі 
аралықта əскери бекіністер сала бастайды. Қытай патшасы қазақтарға 
Аягөз өзенінің оң жақ бетіне көшіп-қонуға тыйым салған жарлық 
шығарады. Бірақ оған қазақ малшылары құлақ аспай, Тарбағатайдың 
жайылымдарын пайдалана берді. Алайда Цин үкіметі қазақтарға 
Тарбағатай мен Іле өңіріндегі жайылымдарды пайдалануға келісім 
беруге мəжбүр болды, бірақ оның есесіне, қазақ малшыларынан жер 
майы салығын төлеп тұруды талап етті. Сонымен, XIX ғасырдың 
басы  Орта жəне Ұлы жүздің біраз бөлігі Қытайға жер салығын төлеп, 
Тарбағатай, Іле өңірі жəне моңғол Алтайындағы бай жайылымдарды 
пайдалану мүмкіндігін иемденді. Кейін бұл аймақ Қытайдың 
Шыңжаң өлкесі құрамына енді. 1864 жылы қазан айының 7-сі күні 
Ресей мен Қытай арасында "Шəуешек келісіміне" қол қойылды. 
"Шəуешек келісімі" қазіргі қазақ-қытай шекарасының негізі болды. 

Шəуешек қаласы – бұл ежелден қазақ сахарасындағы екінші 
тармағындағы үлкен қалалардың бірі. Ол - Семейге жалғасатын, 
Семей арқылы Батыс Еуропаға солтүстік бағытпен кететін Жібек 
Жолындағы ірі тарихи қала. Бұл қалаға бір күндік саяхат ретінде 
өткелдің ашылып жатқаны - ежелгі сауда желісі, Қазақ-қытай 
шекарасының қалай тартылғанын зерттеуге тырысқан ресейлік 
профессор, тарих ғылымдарының докторы Владимир Моисеевтің 
"Орталық Азиядағы Ресей мен Қытай (19-ғасырдың екінші жартысы – 
1917 жыл)" еңбегін жазған. Бір жарым ғасырдан астам уақыт бұрын, 
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қазан айының 7-сі күні Ресей мен Қытай арасында Шəуешек 
келісіміне қол қойылды. Ресейлік ғалым "1864 жылғы "Шəуешек 
келісімі" – орыс дипломатиясының ірі табысы", Бұл келісім Ресей 
империясының шығыс шекарасы мен Қытайдың батыс шекарасы 
жөнінде алғаш жасалған 1860 жылғы Пекин келісімінен бастау алып, 
1869 жылы Қобда хаттамасына, 1870 жылы Тарбағатай 
демаркациялық хаттамасына жəне 1881 жылы Петербург келісіміне 
ұласты. 

Алайда шекара   сызығын жүргізу туралы   келісімдердің  ішінде  
негізгісі, кейінгі келіссөздерде талқылайтын мəселені анықтағаны 
1860 жылғы Пекин келісімі екені байқалады. Пекин келісімі бойынша 
даулы екі сызық сызылғаны мəлім. Екі сызық та Пекин келісімінде 
талқыланатын мəселе ретінде қала берген. Қазіргі шекараның жалпы 
сорабы сол кезде айқындалған. Ол бойынша "орыс-қытай 
шекарасының жалпы бағыты Алтай, Тарбағатай, Жоңғар Алатауы, 
Тянь-Шань жəне Памир таулары арқылы, ірі өзендер Ертіс пен Ілені 
қиып өтетін болған". Əлгі даулы екі сызықтың бірі Зайсан көлінің 
үстінен өтсе, бірі Зайсан көлі Ресей иелігінде қалатын болып 
белгіленген.Ресей мен Қытай арасындағы "Шəуешек келісіміне" 
дейінгі тартыстардың, тарихи мəліметтерге қарағанда, Жоңғария мен 
Шығыс Түркістанды жаулап алған Қытай жəне Орта Азияны 
құрамына қосып алуды көздеген Ресей арасындағы бəсеке жəне көп 
бөлігі қазақ жеріне талас түрінде жүргені аңғарылады. Моисеевтің 
жазуынша, 1861 жылы Қытай жағы Батыс Сібір генерал-губернаторы 
Дюгамельге шекара жөнінде келіссөз жүргізу үшін Шəуешекке Ресей 
дипломаттарын жіберуді ұсынған. Сол жылы тамыздың 15-і күні 
Шəуешекте кездескен екі жақ 1862 жылы маусымның 29-ынан бастап 
ресми келіссөз бастау жөнінде уағдаласқан.1862 жылы қаңтардың   
10-ы күні Ресей патшасы ІІ Александрдың қатысуымен өткен кеңесте 
"шекараны Ресей бодандығын қабылдаған қазақтардың жеріне дейін 
жеткізіп, Пекин келісімінен ауытқымау жөнінде" шешім қабылданды. 
Келіссөз тұйыққа тірелген соң Ресей жағы Ұлы жүз қазақтары мен 
қырғыз жерін тезірек отарлауға кірісті. 1860 жылы қазан айында 
өткен Ұзынағаш шайқасында Қоқан хандығының 15 мыңдық жасағын 
жеңген Колпаковскийдің əскері 1862 жылы Қоқанның тағы бір 
бекінісі Пішпекті алды. Ақмешіт, Созақ, Шолаққорған, Түркістан, 
Шымкент, Əулиеата, Мерке, Тоқмақ секілді Қоқан хандығының ірі 
бекіністерін де Ресей өзіне қаратты.Владимир Моисеев зерттеуінде 
"Ресейдің Орта Азиядағы əскери табыстары, жергілікті қазақтар мен 
қырғыздардың топ-тобымен Ресей бодандығын қабылдауы Цин 
билігімен келіссөзде ресейлік дипломаттардың ұстанымын күшейтті" 
деп жазады. Ал бұл кезде Қытайдың өз ішіндегі мұсылмандар 
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көтерілісі Қашғар қаласына жетіп, Іле аймағына қарай өтуі Қытай 
жағын Ресеймен шекара мəселесін тезірек шешуге мəжбүрледі. Олар 
əуелі шекарадағы қазақ сұлтандарына хат жолдап, "орыс жасақтарын 
қуып шығу, қайта келсе, ол жөнінде Шəуешекке дереу хабарлау 
жөнінде" нұсқау берді. Ресейлік ғалымның дерегінше, "Алайда, қазақ 
сұлтандары орыс билігімен жауласқысы келмеген". 

Тарихи деректерге қарағанда, 1863 жылы Ресей мен Қытай 
əскері бірнеше рет қақтығысқан. Сол жылы тамыздың 22-сі күні 
Верныйға келген Дюгамель Ресей əскери министрі Милютинге 
"шекара мəселесі қозғалғалы Қытай жағы ақылға сыймайтын 
талаптар қойылған . 

Бірақ 1964 жылы шілденің 30-ы батыс аймағында мұсылман 
халықтардың толуына байланысты Қытай жағы Ресей талаптарына 
мойынсұнатынын білдіріп, қазан айында "Шəуешек келісіміне" қол 
қойылған. 

Орталық Азия аймағындағы халықаралық қатынастар маманы, 
ресейлік тарихшы Борис Гуревич1864 жылғы Шəуешек келісімі орыс 
дипломатиясының ірі табысы болды. Орталық Азияда қалыптасқан 
жағдайды (шекараны айтады – ред.) біржола бекітті. Алтай мен 
Күршімнің бай өлкесі, балығы сыймай жатқан Зайсан көлі, 
Тарбағатай, Алатау, Тянь-Шаньның тамаша жерлері Ресейге өтті" деп 
жазған. 
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Ə. С. Беккулиева 
Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің бөлім меңгерушісі 

 
МАЙДАНГЕР АҚЫН ƏЛІМБАЙ ƏЛИАСҚАРОВТЫҢ 
МƏДЕНИ-БІЛІМИ ҚЫЗМЕТІ ЖƏНЕ ƏДЕБИ МҰРАСЫ 
 
ІІ дүниежүзілік соғысындағы қанды қырғынға қатысып, 

ерлікпен көзге түскен қазақтың ақын-жазушылары аз емес. Қаламын 
қаруға айырбастап, майданның алдыңғы шебіне ұмтылған жазушы 
қауымның сол бір қилы кезеңде жəне бейбіт өмірдегі 
шығармашылығын насихаттау - бүгінгі күннің парызы. Əлімбай 
Əлиасқаров – Қызылорда облысы, Қармақшы ауданының қазіргі 
«Ақжар» ауылында 1908 жылы дүниеге келген. Əкесі Қожантайұлы 
Əлиасқар – жер қадірін білген, егіншілікті кəсіп еткен еңбекқор-
шаруа кісі. Білім-ғылымға құштар еткісі келген əке "сауатын ашсын" 
деген мақсатпен баласын ауыл молдасына береді. Ескіше араб тілінде 
оқып, сол кезден бастап өлеңге таласы барын байқатады. Зеректігімен 
көзге түсе бастаған бала талай тамаша ақиық ақындарды 
тамсандырып, олардың шабытына шабыт қосқан, шығыстың əдебиет 
жауһары – «Шаһнаманы» қазақ тіліне тəржімалап, ұлттық əдебиетке 
зор табыс алып келген Сыр саңлағы – Тұрмағанбет Ізтілеуов 
мектебінде білімін шыңдай отырып, шығыс əдебиетімен танысады. 
Шығыс шайырларының шығармаларын сүйсіне оқитын Əлімбай 
Əлиасқаровтың алғашқы ақындық жолы осылай басталады. Сөз 
маржанын теріп, тереңіне бойлай, өлең құдіретін санаға түйеді. Заман 
өзгерген уақытта Кеңес мектебінде 7 сыныптық білім алады. Жас 
ақын ел ішіндегі түрлі ұйымдастыру шараларына қатысады да, 1937 
жылы «Халық жауы» деп жазықсыз жазаланып, Ұлы Отан соғысы 
басталғанша өмірін Колымада өткізеді. Қуанышқа қарай, 1958 жылы 
толық ақталады [1, 29 б.].  

1942 жылы айдауда қиыншылық тауқіметін тарта жүріп, өз 
еркімен Отанын қорғау мақсатында майданға сұранады. Сталинград 
маңайында соғысқа кірісіп, жанқиярлықпен шайқасып, ерен ерліктің 
үлгісін көрсетеді. Жеңіс күнін І Белорусь майданы шебінде, Польша 
мен Венгрия жерлерін азат ету кезінде қарсы алған. Орда бұзар жігіт 
соғыста көрсеткен ерліктері үшін «Қызыл жұлдыз», «Ұлы Отан 
соғысы» ордендерімен, бірнеше жауынгерлік медальдармен 
марапатталады. 39-гвардиялық атқыштар полкінің командирі болған 
Əлімбай Əиасқаров жауды жеңіп, бүкіл ел болып күткен Жеңіс 
күнінен кейін елге бір-ақ оралады. Соғыстан кейінгі бейбіт өмірде де 
бекер жатпай, ата кəсіп – егіншілікпен бар ынтасымен айналысты. 
Ғұмырының соңына дейін еліне, туған жеріне адал қызмет етті. 
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Осындай тынымсыз да ауыр қайнап жатқан жұмыс ортасында жүріп 
те, ақын қолынан қаламы түспеген екен.  

1974 жылы қасиетті топырақ – Мекке қаласына іс-сапармен 
барады. Мұнан ақынның қажылық парызын өтеу ниетінің 
болғандығын аңғарамыз. Кеңес үкіметі кезінде дін мəселесін қозғап, 
1983 жылы Қармақшы ауданының Жосалы ауылында алғашқы 
мұсылмандар мешітін ашуға ұйытқы болады [2, 3 б.]. Сонымен қатар, 
осы жылы, яғни 1983 жылы Ташкент Орта Азия дінбасыларының 
басқосуы өткізіліп, оған Сыр елінің атынан арнайы қатысқан кісі – 
Əлімбай Əлиасқаров болатын. Өмір жолы үлгі-өнегеге толы, отты 
жырларымен қазақ əдебиетінің өркендеуіне үлес қосқан, өзіндік 
қолтаңбасы бар ақын 1998 жылы дүниеден озды. 

Əлімбай Əлиасқаровтың өлеңдері «Пернедегі термелер», 
«Нақыл сөздер», тағы басқа топтама жинақтарға енді. Оның көпшілігі 
республикалық газет-журналдарда, соның ішінде басым бөлігі 
өзіміздің қазіргі «Сыр бойы», «Қармақшы таңы» газеттерінде 
жарияланды. 1965 жылы ақынның «Еңбек күйі» атты өлеңдер жинағы 
жəне 1975 жылы «Қанатты қыз» жыр жинағы «Жазушы» баспасынан 
аз данамен баспа бетін көрді. Кітапқа 21 өлеңі, 5 терме жырлары, 
«Қанатты қыз» атты ұзақ өлеңі жəне «Ел қорғаны», «Қожансыр 
хикаясы», «Үндемес қыз» атты өлеңмен жазылған аңыздары енген [3, 
4 б.]. Көзі тірісінде Əлімбай ақынның басқа шығармалары жарық 
көрмеген екен. Енді міне, ақынның ұрпақтары, қара ормандай халқы 
жақсы жанның жаршысы іспеттес дүниелеін жарыққа шығаруда. 2008 
жылы қазақ халқының арғы-бергі тарихы, рулық-туыстық 
қатынастың ерекшеліктері сөз болған «Қазақ шежіресі» атты тарихи 
шығармасы жарық көрді. Сол жылы мемлекеттік «Мəдени мұра» 
бағдарламасы аясында облыс əкімі болған М. Құл-Мұхаммед мырза 
қолдауымен аймақтағы бұрын беймəлім болып келген мұра 
əдебиетшілерге, қара халыққа жеткен болатын. «Сырдария 
кітапханасы» 200 томдығының бір томы жеке Əлімбай Əлиасқаровқа 
арналды. 2008 жылы Əлімбай ақын 100 жасқа толды. Ұрпақтары 
жəне артынан ерген халқы ақынға арнап ас берді. Алмас Алматовтың 
бастауымен Əлімбай Əлиасқаровтың бірнеше термелері халыққа 
ұсынылып, оң бағасын алды. Ақын қайта тіріліп, халқымен қайта 
қауышқандай болды. Ақын Əлімбай Əлиасқаровтың 
шығармашылығы – кейінгі ұрпаққа өнеге, артына қалдырған өшпес 
дүние.  
 Отанын сүйген, ұлттық салт-дəстүрін бойтұмар қып ұстаған, 
өлеңге өнердің пірі деп баға берген Əлімбай Əлиасқаровтай 
азаматтың Атамекенге деген сағынышын, туған жерге деген ыстық 
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сезімін от кешкен майданнан жазылған өлеңдері толық айғақтайды. 
Хат үлгісінде жазылған елге жолданған өлеңдерінен елге сағыныш, 
Отан үшін күрес, ерлікке, жеңіске жігерлендіру сарыны есіп, 
майдангер ойы мен тілегі анық аңғарылады.  
 «Майданнан хаттар» атты өлең топтамасының төртінші 
хатында: 
 ...Біздің қыран қызыл ердің, 
 Батты жауға тырнағы. 
 Тұлғасындай күш-жігердің 
 Достар тірі жүр бəрі. 
 Майдан үсті апыр-топыр, 
 Жатыр жаулар қан болып 
 Фашист қашып бара жатыр, 
 Сəтті біздің бар жорық... 
 ...Сен істеген майдан үшін 

Еңбектерің көрінсін. 
Шыңдауға Ұлы Отан күшін 
 
Аc, жүн, астық берілсін... [4, 3 б.], – деп,  қан   майданда   қасық 

қаны қалғанша Отан үшін күресіп жатқан жолдастарының амандығын 
туған елге жеткізе отырып, жорықта айлары оңынан туып, жолдары 
болып жатқанын хабарлайды. Туған жерін ту еткен ерлер үшін, өзі 
үшін алаң болмауларын сұрайды. Жалпы, майдан хаттарынан 
Əлімбай ақынның өмірге деген оптимистік көзқарасын, майдандас 
достарымен қатар тыл жұмысшыларына да жігерлендіру сөздерін 
аямай, ерен еңбектері үшін алғыс білдіріп жатқандығын көруге 
болады. 

«Қос қарулы жауынгер» атты өлеңінде ақын өзінен бес ата 
ілгері өткен, Əбілқайыр ханның əскербасы болған бабасы Айбасұлы 
Арыстанбай батыр: ...Қара халық қамы үшін 
 Батыр жауға барады. 
 Батыр «батыр» бола ма 
 Айқасқан жауын жеңбесе, 
 Найза «найза» бола ма 
 Көздеген жерден кірмесе [5, 12 б.], – деп, жауға аттанар алдында 
сарбаздардың жігерін өлеңмен көтергенін айтады. Айта келіп, 
Арыстанбай батырдың ұрпағы, яғни өзінің де Ұлы Отан соғысында 
«Желкеле жауды, желкеле» деп, əскерлерге ұран тастағаны тағы бар: 
 Аспанда болсаң – бұлтсың, 
 Жерде болсаң – жойқын су, 
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 Отанның асыл сұңқары – 
 Қызыл əскер ерлерім, 
 Желкеле жауды, желкеле [5, 13 б.]! 
 Əлімбай Əлиасқаров өзін Арыстанбай батыр бабасына теңей 
отырып,  ұрпаққа атадан қалған мекенді қасық қаны қалғанша 
қорғауға, патриоттық сезімін оятуға, туған жерін ардақтауға баулып 
жатқанын аңғарамыз. Ел басына күн туғанда жауын тарыдай шашып, 
ірімшіктей іріткен батырларымыздың болғанын, олардың ерлігін 
айтқысы келген іспетті.  

Кешегі алапат соғысты көзімен көрген, оқ пен оттың астында 
Отан үшін арпалысқан Əлімбай Əлиасқаров – дана болмысымен, 
қайнаған қан майданда жазған алмастай өткір де қайсар жырларымен 
сөз қадірін өз қадірі, өз қадірін ел қадірі деп бағалаған тау тұлғалы 
азамат. 39-гвардиялық атқыштар полкінің командирі ретінде 
жүздеген сарбаздарды ұрысқа жұмылдыру, зұлым жаудың 
басқыншылығына қарсы маңызды тактикалық шешімдер қабылдау 
сияқты аса күрделі сынақтардан сүрінбей өтіп, қол астындағы 
жауынгерлердің намысын жанитын отты жырлар оқитын, даналық 
нақылдар айтатын данышпан ұстазға айналған.  

...Алаңдама, бауырлар!  
Ертең жеңіп фашисті  
Аламын жаудан кегіңді [5, 14 б.], – деген өлең жолдарының өзі 

де жоғарыда айтылған сөздердің куəсіндей. 
Туған жер – əр адамның шыр етіп, кіндік қаны тамған киелі 

мекені. Туған жерге деген сағынышымыз зор ұлтпыз ғой. Сыр 
өңірінің табиғи байлықтарын, өзен-көлдерінің ғажайыптылығын 
айтқанда, бойымыздағы қазақы рухты лаулата түсетіндейміз. Туған 
жер – тұғырың. Əрине, Отанды жырламаған ақын, шешіле сөз етпеген 
шешен жоқ. Туған ел – асыл қазына. Ал, осы қазынаны біз көзіміздің 
қарашығындай сақтауымыз қажет. Əр адамға кіндігінің жас қаны 
тамған жер қайда болса да ыстық, қасиетті де қастерлі, оған деген 
махаббат көкейде сағыныштың сары алтын жапырақтарымен 
құндақталып мəңгі сақталатыны даусыз. Ол сағындырады, ол 
аңсаттырады. Көксейсің, көруге құстай ұшып асығасың. Өйткені 
сенің тұңғыш рет жарық дүние есігін ашып, өмірге енген мекенің. Ол 
– туған жер!  

Сайын дала — ата-жұрт бабаларымыздың көздің қарашығындай 
сақтап, найзаның ұшы, білектің күшімен қорғағанының арқасында 
бізге жетіп отыр. Ендеше осындай алып туған жерді сүйіп өту – кімге 
де болсын парыз əрі қасиетті міндет. Туған жерді сүю оның əрбір 
тасын сүюден басталады. Яғни, туған анаңа, туған жұртыңа деген 
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махаббат туған жерге деген махаббатқа ұласпақ. Отан ... Атамекен... 
Атажұрт... Тарих... Бұл қай құлаққа да асқақ естілер асыл ұғымдар. 
Ендеше, туған жерін ту еткен Əлімбай ақынның да бұл тақырыптан 
алыс кетпегенін туған өлкесіне деген махаббаттан туған өлеңдерінен 
байқауға болады. 

«Жерім үшін, елім үшін жырлаймын» атты жырында: 
 О, Туған жер, қадіріңді білемін, 
 Сенде өмір, сенде сая тірегім. 
 Туған жерім, топырағыңнан жаралып. 
 Мен дауылға қарсы тұрған түлегің [6, 5 б.]. 
 Туан жерім, сенде ажар-реңім.., – дейді қарт ақын. «Отаның – 
алтын бесігің», «Отаны жоқтық – нағыз жоқтық»,– деп дана 
халқымыз бекер айтпаған. Өз Отанын сүю, өз ана тілін ардақтау – 
əрбір азаматтың бірінші міндеті. Ал, біздің халқымызда атамекенді 
ардақтау сезімі өте терең. Халқымыздың басынан қандай қиын 
кезеңдер өткенде де ата-бабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай 
білген. Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, 
ана тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені Отан біз үшін 
оттан да ыстық. Өз елі үшін жанын да, барын да аямаған Əлімбай 
ақын да жырына осы ойды арқау еткен секілді. Туған жерін шалқар 
көлге теңеп, өзін соның бір тамшысындай сезінген ақынның ішкі жан 
сезімінде туған өлкесіне деген терең махаббат жатыр. Туған жерін сая 
тірегіне балап, өзін небір дауылдарға қарсы тұрар кішкентай балапан-
түлегі екенін айтқанда, Əлімбай ақынның елі барда күш-қайратының 
таусылмайтынын жəне елі үшін жанын аямай, қиындықтарға қарсы 
тұратынын байқауға болады.  

Ертелі-кеш Сырға келіп қараймын, 
Құлағыма келіп, түрлі тарайды үн. 
Тамашасы таңырқатып талайды, 
Сары сазанды ойнатады арай күн. 
...Ағып жатыр Сырдария ырыспен, 
Атақты ол ат тісіндей күрішпен. 
Өзгермейді қарсы алады ұрпақты, 
Айнымайды əрқашан да ұлы істен [7, 16 б.], – деген «Сырдария» 

атты жырында Əлімбай ақын өз елінің жерін де, суын да, тасын да, 
тіпті қыбырлаған жанды тіршіліктің барлығын сүйетіндігін, солармен 
мақтан ететіндігін айтады. Сырдарияның ырзық-несібеге толы екенін 
айтып, өңіріміздің бүкіл елге атағы шыққан ат тісіндей ақмаржан 
күріштерін де жырға қосқан. Күннің сəулесімен ойнақшып жүрген 
сазанға дейін аңғарып, кішкентай көріністен үлкен лəззат алған 
ақынның терең зердесін, биік өресін байқауға болады. Су басына жиі 
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келіп, табиғатпен тілдесетін ақынның дарияға көңілі толып, əр 
тамашасына таңырқай қарайтыны жыр жолдарында айтылған. 
Сырдың суына шомылып, топырағына аунап өскен əрбір Сыр 
қазағына Сырдариядан мөлдір өзен, Сыр елінен сұлу табиғат жоқ 
шығар.  

Əлімбай Əлиасқаров дүниетанымында адамгершiлiк мəселесi 
негiзгi орын алады. Оның өмiрге деген парасатты көзқарасы, елiне 
деген бекем сүйiспеншiлiгi, адамдықты құрметтей бiлген қабiлетi 
өнегеге толы терме-жырларынан аңғарылып тұр. 90 жасқа келіп, 
дүниеден озған ақынның бар ғұмыры халықпен бiте қайнасып өткен. 
Ауызбiрлiгi жетiспеген ортаны көріп, елiнiң ертеңiн ойлап, мұңға 
батқан кездері аз болмаған секілді. Оның жыр-толғауларында адамға 
деген мейiрiмдiлiк, қайырымдылық, сүйiспеншiлiк қай жағынан болса 
да, бiрiн-бiрi толықтырып жатыр, туған-туыстармен тiл тигiзiп 
қырқыспайтын, бет жыртысып көңiл қалдырмайтын татулық сезiмi 
айқын бiлiнедi.  

Табиғатынан    дарынды    зерек    болып   өскен  Əлімбай   ақын  
бұрынғы ақын-жыраулардың жырларын, халық мақал-мəтелдерін 
есіне сақтап, көңіліне түйіп, халықтың бай ауыз əдебиетінен 
сусындап өскен. Өзінен бұрынғы жəне тұстас ақындардан да тəлім 
алған. Əлімбай өз заманындағы əлеуметтік мəселелерді тани біліп, 
келелі ой қозғаған [10, 4 б]. Əрине, əлеуметтік мəселерді танып-білу 
барлық ақындарға тəн қасиет. Олар қай жерде де тыңдаушыларын таң 
қалдырып, ерлікті, елдікті дəріптеген. Керек жерінде кімнің де болса 
бет-жүзіне қарамай, айтарын бүкпей, батыл айтып, адам бойындағы 
жасық қасиеттерді өлтіре сынап, тілімен турап тастайтын болған. 
Осы бір қасиет Ə. Əлиасқаровтың өлеңдерінен анық байқалады          
[7, 4 б.]. 

Əлімбай ақынның əлеуметтік мəселерді көтерген 
«Құрметтеймін, халқым-ау!» сияқты философиялық толғауларында 
«Болмашыға ренжіп, кетірмеңдер əріңді...», – деп, бəрі де дүниеден 
өтеді дегенді меңзейді. Ақынның пайымдауынша тіршілікте көрген 
қызығың мен қуанышың өткінші жаңбырдай қысқа, бұлдыр сағымдай 
тұрақсыз, сондықтан адам ойындағы барлық асылын, бойындағы 
қуатын жақсылыққа жұмсауға тиіс. Өмірді босқа өткізіп, қапы қалмау 
үшін   əрбір    кісі ақыл-парасаты   мен  күш-қайратын    пайдалы  іске  
жұмсап, нағыз азаматтарша мəнді өмір сүруге міндетті. 

Ақын пəни, болмыс жайлы толғана келіп, адамгершілік моральді 
уағыздайды, өмірде тату-тəтті тұрмыс құрып, адал кəсіппен 
айналысып, бірлесіп, тірлік етуге шақырады: 
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Құрметтеймін, халқым-ау! 
Тіршілікте бəріңді. 
Кек тұтар деп ойлама, 
Жайсаң да қанша зəріңді. 
Қызығы сол ғой өмірдің – 
Сыйлаймын жас пен кəріңді...[8, 9 б.], – деген Əлімбай ақынның 

өсиетке толы термесінде өмір туралы замандастарына өзінше терең 
ой айтуды көздейді. Өмірден тіршіліктің тоқтаусыз бір орнында 
тұрмайтынын арқалы ақындарша есімізге сала келіп, елдікке, 
бірлікке, еңбекқорлыққа, қанағатшылдыққа шақырады.  
 Ал, «Не жаман?» термесінде Əлімбай Əлиасқаров: 
 Татымсыз болса, сөз жаман, 
 Көңілсіз назар, көз жаман, 

Қайырымсыз болса, ұл жаман, 
Мезгілсіз солған гүл жаман, 
Қатыгез болса, шал жаман, 
Қашаған болса, мал жаман, 
Қанағатсыз ер жаман, 
Еленбеген тер жаман... [9, 18 б.], – деп, өмірден көріп-

білгендерін санада таразылай, көкіректе зерделей келе, терең 
философиялық ой қозғаған. Жақсы мен жаманның мына өмірде қатар 
жүрері сөзсіз. Жақсы мен жаманды қос күндеске теңей отырып, 
«жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» деген қағиданы бетке ұстаған 
секілді. Жыр жолдары ақынның өз елi мен жерiңдегі адамдардың 
жақсылығы мен жамандығын, көңiлi мен пейiлiн, қанағаты мен 
жiгерiн, ар-намысын саралауға, қадірлеуге, сомдауға 
бағытталғандығын көрсетеді. 

Сүмірейіп келген сұмдардан, 
Сөйлеп келген жау артық. 
Күңкілдеп келген өсектен, 
Беттесіп келген дау артық. 
Өсек айтқан адамнан, 
Тыныш жатқан өлі артық. 
Ұғымы жоқ наданнан, 
Төте жүрген жол артық...[9, 22 б.],– деп жырлаған «Не артық?» 

жырынан адамның өзiн-өзi танып бiлуiн, жақсы мен жаманды 
айырып, бұл өмірде ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін саралай білуге 
үндеп жатқанын байқаймыз. Өмiрдегi орны мен деңгейiн дұрыс 
бағалайтын, ортаның əрекет-қимылдарын сын тұрғысынан зерделей 
алатын ақынның жыр-термелері қазақ халқының сана-сезiмiн жаңа 
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сатыға көтеруге зор ықпал еттi. Əрбір терең философияға толы жыр 
жолдары ақынның ой дəлдiгi мен дəйектiлiгін, халықтың сыры мен 
мұңын ашық жеткізе білуін білдіреді. Ол – даналықтың белгісі. Олай 
болса, даналық дегенiмiз – өмiр сүрудiң жетiлген түсiнiгi, өмiрдi 
жетiлдiрудi мақсат тұтқан асқақ ой. Өмірге сыни көзқараспен қараған 
ақынның термелері – адамды, оның тұрмысын, қоғамдық өмiрдi 
түзетудiң, жөнге салудың пəрмендi құралы десек, артық айтпасымыз 
анық. 

Келер ұрпақ ақынның қазақ халқының психологиялық ой 
толғанысы ізімен жазылған терең ойлы  жыр-толғауларынан үлгі-
өнеге, тəрбие алары сөзсіз. Əлімбай ақынның айналасындағы 
адамдардың əдет-қылықтарын байқап, өлеңге қосуы ақынның 
аңғарымпаздығын көрсетеді. Жан-жағындағылардың оңы мен солын, 
дұрысы мен бұрысын, ағы мен қарасын айыра отырып, көңілге 
қонбағандарын өлеңмен сұлатып отырған десек, артық кеткенім емес. 
Ол - шымшыма мен өтірік өлеңнің шебері еді. 

Əлімбай Əлиасқаров қасында жүрген жолдастарының іс-
əрекеттін сынап, шымшып жеткізіп отырған. Соған дəлел, төмендегі 
өлең. Сол замандағы адамдардың түрлілігі қазіргі заманмен үндес 
келетіні таң қалдырады. «Жолдасым еді қымбатты...» атты 
өлеңінде  

Жолдасым еді қымбатты, 
Əрі сұлу сымбатты. 
Қарғып бір күн шығады, 
Десең дағы шым батты, 
Əдет, ғұрып білмейтін, 
Көзіне жанды ілмейтін. 
Тəккапар, тайыз бір жақты 
Əр баспадан антұрған, 

Шығарған екі-үш кітапты...[7, 3 б.], – деді. Айтылар кемшілік, 
тағылар мін қалыс қалмаған. Ақындық қуатпен шындықты астарлап, 
қайсар ойды əзілмен жеткізе білген. Өлең тақырыбының өзінен 
құбылту əдісін байқауға болады. Тақырыптың өзі ауыспалы мағынада 
қолданылғанын көруге болады. Сөздерді тура мағынасында емес, 
бұрма мағынасында қолдану, шындықты бейнелеп, кейде тіпті 
перделеп жеткізу тəсілі əдемі пайдаланылған. Бұл əдеби тілдің 
əсемдігі ғана емес, əсерлігі үшін де орасан қажет. Өлеңде 
мансапқұмарлық пен мақтаншақтық сыналған. Мақтау – 
жамандағаннан да жаман. Өлеңнің басында ақын мақтай келіп, 
соңында даттайды. Ақын шымшыма өлеңдерінде мақтау арқылы 
мақтамен бауыздап, өз қолымен өлтіріп жатқандай күй кешесің. 
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Ақынның патриоттық сипаттағы елді ерлікке, бірлікке шақырған 
жалынды жырлары, отты терме-толғаулары бүгінгі ұрпақ тəрбиесіне 
қосар үлесі зор. Əлімбай Əлиасқаров шығармаларының ең өзекті 
тақырыптары – Отан, туған жер, адами қасиеттер болса, идеясы – 
ұлттық рухты, патриоттық сезімдерді ұялату, Отанды сүюге, 
байлығын қорғауға, елжандылыққа, жауапкершілікке тəрбиелеу. 
Жоғарыда келтірілген өлең жолдары соны айғақтайды. Адам 
баласының жанына жылылық дарытып, қанына парасаттылық 
ұйытатын құдірет сөз өнерінде. «Қазақ» деп аталатын сөз өнерінің 
ортасынан ойып тұрып орын алуға тиісті Əлімбай ақынның əлі де 
зерттеуді қажет ететін туындылары жетерлік. Ол алдағы күндердің 
еншісінде. Əлімбай Əлиасқаровтың өз əлемі, сол əлемде өзіне ғана 
лайық тұғыр-тағы болатынына сенемін. Лайым, сол сенімге сілтеу 
түспесін! 
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КЕНЕСАРЫ ҚАСЫМҰЛЫ  КӨТЕРІЛІСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ 

ТАРИХЫНАН  
 
 Отаршылдыққа қарсы бағытталған қазақ халқының азаттық 
күресінің мəселелерін зерттеушілеріміз шын мəнінде енді ғана 
қолына ала бастады десек ағаттық болмас. Иə, Октябрь төңкерісінен 
кейін XVIII ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басыңда өлкемізде 
болған отаршылдыққа қарсы күресті зерттеуге арналған біраз 
монографиялық немесе басқа сипаттағы еңбектердің жарық көргені 
рас. Əсіресе бұл бағытта елеулі көзге түсер еңбектің авторы ретінде 
бұрынғы патша офицері А. Ф. Рязановты атап өту лəзім. Академик 
М.П. Вяткиннің Сырым Датов көтерілісіне арнаған мемлекеттік 
сыйлыққа ие болған зерттеуі де тарих ғылымында бір белес болды. 
Алайда осы тақырыпқа арналған еңбектер ішінде дара тұратын 
Е.Бекмахановтың зерттеуі тарихшыларға жаңа бағыт болды. "Правда" 
газетіндегі (1950 ж, 26.XII.) белгілі мақаланың идеологиялық 
біржақтылығына қарамастан профессор Е.Бекмаханов Кенесары 
қозғалысының көптеген мəселелерін терең талдап берді. Бұл 
оқиғаның, кітаптың жəне оның авторының тағдырына үлкен қиянат 
болғанын, ғалымның саяси қуғын-сүргінге салынғанын республика 
жұртшылығы біледі. Бұдан кейін кептеген зерттеушілер көне  
тарихты   зерттеуге   жүректері  дауалай бермеді. 

Тек республикамыздың тəуелсіздік алуы, коммунистік 
идеологияның қыспағынан арылу, қоғамдық санадағы жаңа 
құбылыстар патша үкіметінің Қазақ өлкесіндегі отарлық саясатын 
жаңа талап тұрғысынан зерттеуге жол ашты. Бұл бостандық желінің 
есуі тарих ғылымында зерттеуге "тиым салынған" тарихи оқиғаларды 
жаңа деректерге сүйеніп мазмұньш ашуға мүмкіндік туғызды. 
Əсіресе қазақ қауымының көңілінде жүрген Кенесарының аянышты 
тағдыры, ол басқарған 1837-1847 жылдардағы бүкілқазақтық 
көтеріліс мəселелері қайта көтеріле бастады [1]. 

Е.Бекмахановтың белгілі кітабы да қайтадан баспадан шықты. 
Хан Кененің туған өлкесі Көкшетауда көтерілістің басты 
ошақтарының бірі Ақмолада астанада Кенесарының туғанына 190 
жыл көтеріліске 155 жыл толуына арналған республикалық ғылыми 
конференциялар болып өтті. Мектепке арналған оқулықта осы 
жолдардың авторы Кенесары хан көтерілісіне арнайы тарау арнады. 
Радио, теледидар  басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы үш 
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жүздің ұлыстарын қамтыған ХІХ ғасырдағы өлкеміздегі ең ірі 
көтеріліс туралы хабардар ұйымдастырылды. 

Қазақстанды отарлау кеулеп бара жатқанда, патшаның 
жазалаушы күштерінің алқымнан алуына қарамастан азаттық 
күрестің он жылға созылуына, халықтың дербестікті мықтап қалуға 
күш , салуы, далалық өңірдің  көтерілісшілердің  соғыс қимылдары 
үшін қолайлығы, Ресейдің сонымең қатар Кавказда имам Шəміл 
басқарған тау  халықтарына қарсы күресуге алаңдауға да себепші 
болды. Алайда үш жүздің өңіріңде сұлтан Кенесарының бодандыққа 
қарсы алысуының ұзақ уақытқа созылуы, басқа да көптеген 
мəселелермен қатар ұлы тұлғаның жеке басындағы тамаша 
дипломатиялық жəне саясатшыл қасиеттерінің биіктігінен деп 
түсінеміз. 1837-1847 жылдардағы қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалысы орыстың дворяндық-буржуазиялық тарихнамасында 
əртүрлі бағыттағы авторлардың қоғамдық-саяси көзқарасына орай 
əртүрлі деңгейде қарастырылды [2]. 
 Мерзім жағынан алып карағанда Кенесары көтерілісіне өз 
пікірін баспа бетінде ашық білдірген орыс əскерінің офицері, 
халқымыздың ұлы ғалымы Абылай тұқымының бір бұтағы Шоқан 
Уəлиханов. 1951 жылдың сəуір айының 10 санында "Правда" 
газетінде жарияланған тарихымызды зерттеудің болашағына ауыр 
зардабын тигізген мақалаға орай кабылданған Қазақстан КП Орталық 
комитетінің арнайы қарарындағы. осы көтерілісті даттаған 
"феодалдық-монархиялық, реакциялық" деген лайықсыз біржақты 
баға көтеріліске байланысты Шоқан еңбектеріңдегі тұжырымға 
мейлінше жақын. Шоқан бұл көтерілісті шындықты бұрмалай 
қорытындылайды: "бүлікші сұлтан Кенесары - феодалдық-
монархиялык қозғалысқа бас болып, хандық билікті қалпына 
келтіруге тырысты, Орта Азия феодалдық мемлекеттеріне ұқсас қазақ 
хандығын құрғысы келді". Екінші бір еңбегінің түсіңдірмесінде "осы 
кезеңде ескімен жаңашылдық бір-бірімен тіресуде еді, мұсылмандық 
шығыс жəне орыстық құбылыстар" деп қазақтың ұлы 
саяхатшысының Кенесарыны мадақтап кететін жерлері де бар. Шоқан 
Уəлихановтың берген жалпы алғаңда біржакты бағасының кейінгі 
орыс тарихшыларына сілтеме жасар мықты бір дерек болғанын да 
айта кету керек [3]. 

XIX ғасырдың екінші жартысында жарық көрген еңбектердің 
ішінен Кенесары көтерілісін арнайы зерттеген М. Красовский мен     
И. Завалишиинің еңбектерін ерекше бөліп қараған жөн. Əсіресе         
М. Красовский көтірілісті патша үкіметінің жүргізіп отырған сыртқы 
саясатымен байланыстыра талдауы көңілге қонады. Біз жоғарыда 
сілтеме жасап отырған М. Красовскийдің зерттеуі жалпы. "Сібір 
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қырғыздарының облысы" тарихына арналғанмен 1822 жылғы патша 
уставының салдарынан басталған көтеріліске патша үкіметінің 
жаулап алу саясатын ақтау бағытында түсіндірме берген.              
И. Завалишиннің кітабындағы сипаттама, империяның шеткері 
аймақтарды басып алып, жерін кеңейту саясатын дəріптеу 
тұрғысынан жазылған. Бұл екі еңбектің де отаршылдық саясатты 
насихаттауы жағынан бағыты бір, нысанасы да бір. 
 Əрине, XIX ғасырдың екінші жартысында жарык көрген 
еңбектер арасында 1870 жылы "Вестник Европа" журналының   екі  
саныңда  жарық  көрген  Н.Середаның құңды зерттеуі оқшау түр. 
Əртүрлі деректерді мол пайдалануы жағынан, қарастырылған 
мəселелерінің аумақтылығына қарай осы автордың біз кең 
пайдаланған еңбегінің ғылыми құндылығы зор. Кенесарыға берілген 
автордың бағасы мен көтерілістің сипатын айқындауда автор 
көзқарасында қайшылық орын  алады. Халықтық көтерілісті "бүлік" 
"қарақшылардың ісі деп" жазса, ханның өзін "құйын мен дауылға" 
салыстырады. Европа əскерлерінің тамаша қолбасшыларына теңейді. 
В. Поттоның, орыс əскерінің полковниғі, зерттеуші М. Венюковтың 
еңбектері тіпті басқа мəселелерге арналғанмен көтеріліс жөнінде 
қызықты мəліметтер бере алады, мысалы, көтерілісшілердін 
Екатерининская станицасын қоршауына байланысты жеке мəліметтер 
Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік архивы мен осы         
В. Поттоның еңбегінде ғана толық берілген [4]. 

1846 жылы Ұлы жүз бен Орта жүздің шекаралық аймағыңда мал 
мен халықтың саны есебін жүргізген генерал Вишневскийдің 
экспедициясына қатысқан, өзі де 1831-1833 жылдардағы польша 
азаттық қозғалысына ат салысқан А. Янушкевичтің көтерілістің 
кесеміне іш тарта жазуын аңғару қиын емес сияқты. Ал осы еңбекті 
Француз тілінен орысшаға аударған Ф. Стеклованың Кенесары жəне 
ол басшылық еткен көтеріліс туралы мақаласы коммунистік 
партияның дара идеологиясының өктемдігі тұрғысынан жазылған, əрі 
Янушкевичтің пікіріне қарама-қарсы. Поляк революционері қазақ 
ханын бірде Рим империясымен соғысқан Нумидия патшасы 
Югуртамен, бірде XIX ғасырдың 80-ші жылдарыңдағы Алжир 
халқының азаттық күресінің басшысы Абд-аль-Кадермен 
салыстырады. 

XIX ғасырдың 50-ші жылдарыңда Верный қаласында болған   
ұлы   саяхатшы   П.    Семенов   Тянь-Шанский   осы көтеріліс жөнінде 
əртүрлі мəліметтер жинастырып, Кенесарыны біздің эрамызға дейінгі 
екінші ғасырда Кіші Азиядағы кішкене ғана Понт патшасының 
билеушісі, Рим қүлиеленуші мемлекетінің жаулағыш саясатына 
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қарсы тұрған, Митридат  VI Евпатормен  теңейді де қазақ  феодалдық 
мемлекетін  уақытша  бодра  да  қалпына  келтірген Кене, хаңды 
жоғары бағалайды . 
 Өз кезінде бірқатар талас тудырған ханның ұлы Ахмет 
Кенесариннің "Сұлтандар Кенесары жəне Садық" деген еңбегі. Бұл 
кітапты терең, арнайы зерттеу деп қарастыру біржақтылық болар. 
Аталмыш еңбек естелік түрғысынан жазылғандықтан көтеріліске 
қатысты мол мəліметтер назардан тыс қалған. Профессор Е. Смирнов 
осы кітапты баспаға     дайындау     кезінде     төмендегідей   қосымша 
мəліметтер келтірген. Алғашында Кенесары көтерілісін жазу ол кезде 
біраз жасқа келген сүлтан Садыққа тапсырылған. Алайда аты шулы 
сұлтан Садықтық қаламының "шамалы"   болуынан,   бұл   істі   ол   
өзі інісі Ахметке жүктейді. 1887 жылы қолжазба Сырдария 
облысының губернаторы, статистикалық комитеттің төрағасы   Н. И. 
Гродековке тапсырылған. Қазақ тілінен орыс тіліне аударылған 
қолжазбаны профессор Е. Т. Смирнов өңдеп көп кешікпей Ташкеште 
жариялайды [5]. 

ХІХ ғасырдағы ойшыл зерттеушілердің бірінен саналатын         
Л. Мейер ханның кең өлкенің оңтүстігіне қарай қоныс аударуын 
«дала қарақшысының өз жеке басының пиғылын ойлаған іс-
əрекетімен» байланыстырды. Ең бастысы, Л. Мейер өз зерттеуінде 
Кіші жүз көшпенді қазақтарының хан басқаруындағы ауқымды 
көтеріліске қатысуының кейбір жақтарын ғана атап көрсетті. Аталған 
автордың еңбегінде келтірілген кейбір деректер мен мəліметтер сол 
заманда өмір сүрген басқа да зерттеушілердің еңбектерінде 
қайталанады. 

Кейіннен Батыс Сібір губернаторы болған И.Ф. Бобков осы 
көтеріліс туралы жинақталған материалдарын жазу барысында 
Кенесары ауылдарының Жетісуға қарай қоныс аударуының 
себептерін империялық отаршылдық пиғыл мақсатына қарай көпе-
көрнеу бұрмалап көрсетті. Ол қазақ даласының оңтүстігі мен Жетісу 
қазақтарын «біздің Ресей бодандығын қабылдағандар» ретінде 
сипаттап, жағдайды көрсетуде теріс бағаға жол берді. Оған қоса ол 
Кенесары жасақтарының қырғыздармен арадағы қақтығысының 
«басты себебі» – ханның «тас дəуіріндегідей жабайы қырғыздарды 
өзіне бағындырғысы» келгені ретінде ой айтты [6]. 

Кенесары ханның қайшылығы мол күрделі тарихи тұлғасы 
толық зерттеліп болды деген пікір түюге əлі де ертерек. Тіпті 
көтерілістің əскери жағынан ұйымдастыру мəселелері, Орта 
Азиядағы хандық билік иелерімен саяси қарым-қатынастарының 
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алмағайып өзгеріп отыруы, көтеріліске ағаман, би-болыстардың 
қатысуы, сарбаздарды қару-жарақпен қамтамасыз ету жəне тағы 
басқа да мəселелер байыпты да терең зерттеуді қажет етіп, уақытын 
күтіп отыр. Қазақ халқының ХІХ ғасырдағы ұлт-азаттық күресінің 
тарихы, оның ұйымдастырушысы Кенесары хан туралы мəселелер 
толық ашылып, тарихи деректер мен мəліметтер түгелдей қамтылды 
деуге əлі де болмайтынын ескергеніміз абзал. 
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В. Бокк  
Высший многопрофильный колледж Гражданской защиты 

 
 «НОЧНАЯ ВЕДЬМА» 

 
 «Нередко за ночь приходилось совершать несколько вылетов. Не то что 

ночью, даже днем ориентироваться было трудно. В полетах мы соблюдали 
максимальную осторожность. Выключим мотор, идем на посадку, а кругом 
тьма кромешная, земли не видно — угадывали ее приближение по ощущению 
сырости и запаху чернозема. Порой даже не знали, какая под нами высота. 
Идешь вот так на приземление, вся в комок сожмешься от напряжения, а 

вверху над тобой, надсадно воя мотором, ходит фашист. Опасность всюду — 
и сверху, и снизу. Приземлишься — и некоторое время приходишь в себя. А 

минут через пять-десять — снова в бой». 
 
Маншук Мамедова и Алия Молдагулова – девушки-воины, 

героини, отдавшие жизнь за Родину. Кто не знает их в Казахстане! О 
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них написаны книги, сняты фильмы. Им посвящены стихи и песни. А 
третья героиня - кто она? Доспанова Хиуаз Каировна. Родилась 15 
мая 1922 года 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. В 1941 году Доспанова была зачислена в женский 
авиационный полк легких бомбардировщиков и прошла обучение в 
штурманском классе Военно-Воздушной академии им. Жуковского. 
С весны 1942 Хиуаз Доспанова выполняла боевые задания на Южном 
фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. С 
войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, но, 
несмотря на это, активно участвовала в общественной жизни. 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 
– секретарем Президиума. До выхода на пенсию в 1958 г. Хиуаз 
Каировна была секретарем Алма-Атинского горкома партии, 
проявляя деятельное участие в жизни столицы.  

Так хочется представить себе живой облик маленькой летчицы, 
какой она вместе с боевыми подругами вошла в историю! Спасибо ее 
сослуживицам, юным «ведьмам», сохранившим его. Уцелевшие в 
страшной войне, они навек запомнили живыми тех подруг, кто, 
вспыхнув ярким факелом, ночной звездой в последний раз пролетел 
над землей. Именно однополчане помнили свою Катюшу (так они 
звали ее на фронте), писали ей письма, приглашали на встречи в 
Москву. Летчицу вернули нам журналисты «Казправды» и Казрадио, 
искавшие героев войны к 60-летию Победы. А ведь память о ее 
боевой юности жила в мемуарах ее боевых подруг. С теплотой о 
маленькой Катюше написала Герой Советского Союза Марина 
Чечнева в своих книгах «Небо остается нашим» и «Боевые подруги 
мои». «Милому штурманенку» на память о нашей боевой юности», — 
с такой душевной подписью подарила Кате Доспановой свою книгу 
«Ночные ведьмы» Герой Советского Союза Раиса Аронова, где 
немало добрых слов о нашей землячке. О ее боевых подвигах можно 
прочитать в сборнике «В небе фронтовом» со вступительной статьей 
Героя Советского Союза А. Маресьева, чью судьбу в какой-то мере 
повторила Хиуаз Доспанова.  

Удивительно ли, что девочка из рыбацкого поселка, оказавшись  
в Уральске, куда переехала ее семья, сразу же записалась в аэроклуб! 
Тогда, накануне войны, они были в каждом приличном городе и 
сыграли огромную роль в подготовке летных кадров. Получив 
свидетельство об окончании школы, Хиуаз Доспанова отправилась не 
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больше не меньше как в Москву — поступать в Военно-воздушную 
академию РККА им. Жуковского, видимо, не зная, что туда вообще 
не принимали девушек. Даже ее кумир М. Раскова лишь работала в 
академии лаборанткой, а курс штурмана изучила там самостоятельно.  

Отвергнутая Хиуаз не вернулась домой, а поступила в Первый 
медицинский институт. Это было в 1940 году, а через год… Война! С 
первых же дней многие девушки и женщины шли в военкоматы, 
требуя отправить их на фронт. Студентка второго курса Хиуаз 
Доспанова тоже была среди них и сразу попала на фронт, но только 
на трудовой. Сначала в темноте и грязи работала на строительстве 
метро, а потом рыла окопы в Подмосковье, куда уже подходил враг. 
Однако в октябре 1941 года, после призыва ЦК ВЛКСМ, в Москве 
началось формирование женской авиачасти. Трудно поверить, но 
сначала это предложение Героя Советского Союза М. Расковой было 
встречено недоумением и насмешками. Однако авторитет знаменитой 
летчицы был так велик, что ее поддержал сам Сталин и возложил на 
нее же руководство созданием женских полков. Недостатка в 
желающих не было. Группами и в одиночку к зданию ЦК комсомола 
шли пилоты гражданской авиации, летчицы аэроклубов, студентки, 
молодые работницы московских фабрик, учреждений, предприятий. 
Брали не всех, но девушку — казашку с ее свидетельством из 
Уральского аэроклуба — приняли легко. Она, наконец, попала в 
Военно-воздушную академию, но только на краткие курсы 
штурманов. Подготовку к боевым полетам полк М. Расковой 
проходил в Саратовском военно-летном училище. Десять уроков в 
день и два часа строевой подготовки. А у штурманов еще час занятий 
«морзянкой». Спали 4-5 часов, но жили одной мечтой — побыстрее 
на фронт!» Девушки практиковались, а потом и воевали на 
небольших учебных самолетиках с двумя местами — для летчика и 
инструктора — на легендарных «утятах» — У-2». Враги поначалу 
насмешливо называли их «рус фанер», «тряпочная авиации». Но 
очень быстро им пришлось изменить мнение о «бабах в небе». Одна 
беда – грозные ночные бомбардировщики могли сгореть от одной 
зажигательной пули. В мае 1942 года первый в истории авиации 
женский (в части не было ни одного мужчины!) полк легких 
бомбардировщиков для действий в ночное время был окончательно 
сформирован. Его командиром была назначена старший лейтенант Е. 
Д. Бершанская. Полк прибыл на фронт в трудное время. В южной 
части Донбасса, на рубеже реки Миус, шли ожесточенные бои. 
Фашистские дивизии рвались к донским переправам. Задача легких 
бомбардировщиков — в ночное время с не очень большой высоты 
разбомбить заранее разведанные скопления техники и живой силы 
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противника. Легкие, потому маневренные и юркие, они, 
отбомбившись, быстро поворачивали назад к своим. Во многих 
случаях неприятель на земле не успевал даже опомниться. Потом был 
Кавказ. Моздок… Гористая местность… Внезапные снегопады и 
дожди… «Малейший просчет штурмана или летчика — и катастрофа. 
Могучие воздушные потоки швыряли легкие машины на сотни 
метров вверх или вниз. Горела нефть Грозного, черные облака не 
давали ни дышать, ни летать, какая уж там цель»… Всего Хиуаз 
совершила более трехсот боевых вылетов. Она помнила их все.  

Обязанность штурмана состояла в том, чтобы вывести самолет 
на цель, сперва сбросить осветительную бомбу, потом – бомбы на 
поражение цели. И еще смотреть в оба, чтобы вовремя открыть огонь 
из пулемета по нападающим самолетам противников. Если потребует 
обстановка, перехватить у летчика штурвал и взять управление на 
себя. Однажды, в ожесточенных боях за освобождение Кубани, 
именно так Катя спасла раненую напарницу и сама привела самолет 
на аэродром. Однажды ночью экипаж Доспановой возвращался из 
очередного полета. Пошли на посадку… Очнулась она среди 
обломков двух самолетов – они столкнулись при посадке: «Из 
четырех членов двух экипажей осталась в живых лишь я… В момент 
удара меня выбросило из кабины». Катю тоже сначала приняли за 
мертвую, но потом кто-то заметил, что она не покрывается 
мертвенной бледностью. Срочно приняли меры к ее спасению и – о, 
чудо! – ее ресницы дрогнули, она приоткрыла глаза. Всю закованную 
в гипс, девушку привезли в Ессентуки… Катя чудом выжила и через 
полгода, латаная–перелатанная, вернулась в родной полк и 
потянулась к кабине самолета. Ее отговаривали — она настаивала. И 
Доспанову назначили штурманом звена. Теперь она была гвардии 
лейтенант, награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За 
освобождение Кавказа». Потом девушки летали над Новороссийском, 
Керчью и Севастопоем. Ночами бомбили разведанные днем позиции 
немцев, сбрасывали продукты и медикаменты морякам, оказавшимся 
в окружении. Хиуаз навсегда запомнила, как было жутко летать днем 
над морем. «Ведь ночью, как правило, имеешь дело только с 
зенитчиками, днем же приходилось еще остерегаться и вражеских 
истребителей, против которых у нас не было никакого оружия». Их 
самолетики, сделанные из фанеры и ткани, не имели брони. На его 
борту был лишь один пулемет. К крошечным самолётам крепилось 
200 кг бомбового груза. До конца 1944 года лётчицы не брали с собой 
парашюты, предпочитая взять вместо них ещё 20 кг бомб. Лётчицами 
было сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. 
По неполным данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 
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железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 
складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолёт, 2 баржи, 76 автомобилей, 
86 огневых точек, 11 прожекторов. Было вызвано 811 пожаров и 1092 
взрыва большой мощности. Также было сброшено 155 мешков с 
боеприпасами и продовольствие окружённым советским войскам.  

«Это не женщины, это дьяволы», — так говорили фашисты о 
женском авиаполке, уже получившем за свои подвиги звание 
Гвардейского. Гитлеровская пропаганда распространяла легенду, что 
полк состоит сплошь из осужденных за тяжкие уголовные 
преступления женщин, которые хотят кровью искупить свою вину и 
потому не боятся смерти. Но для самой Хиуаз главная сложность 
была в другом: давали знать боли в ногах, но она молчит, чтобы не 
отстранили от полетов. Она приловчилась: в ночь перед полетом 
подруги-техники подсаживали ее, командира звена, в кабину, она в 
ней ночевала и ждала задание. На счету Хиуаз Доспановой к этому 
времени было свыше 300 боевых вылетов. Ее подруги за свои от 500 
до 1000 вылетов получали звание Героя Советского Союза. У нее 
судьба сложилась иначе. В очерке о «крылатой девушке» будущий 
писатель и поэт Сагингали Сеитов написал, как воюет дочь 
Казахстана, с непривычным именем Хиуаз, получившая к тому 
времени орден «Отечественной войны II степени» и звание гвардии 
старший лейтенант. После этого произошел неожиданный случай. 
Хиуаз назначили вторым штурманом в рейс, отлетающий срочно в 
Москву с высшим начальством во главе с генералом Гречко, а оттуда 
в Киев, куда его назначили командующим Киевским особым военным 
округом. Нечасто удавалось ей летать в мирном небе! Видимо, в 
штабе полка учитывали, что, если самолет будет подбит, штурман 
Доспанова, даже оставшись в живых, не выберется к своим. Ей было 
сделано предложение – перейти в штаб начальником связи полка. Две 
ее предшественницы погибли. Ее подруги воевали в небе Варшавы, 
Бреслау. Хотя Хиуаз уже не летает, как раньше, но полку, наконец, 
повезло: появился надежный начальник связи. В новом качестве 
Хиуаз вместе с полком продолжила воевать два года. Весь личный 
состав полка был награжден орденами и медалями. Двадцати трем 
девушкам присвоено звание Героя Советского Союза. Победа застала 
славных летчиц недалеко от Берлина. Девушки едва успели съездить 
и осмотреть поверженный Берлин, расписаться на стенах рейхстага, 
как пришел приказ о расформировании полка. Жаль, говорила позже 
Хиуаз, не смогли как следует посмотреть Европу. Так, в городе Нойе 
Бранденбург, недалеко от Берлина, закончилась для Хиуаз и ее 
боевых подруг Великая Отечественная война. Можно ехать домой! В 
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России в 90-е годы семи оставшимся в живых летчицам женского 
полка было присвоено звание Героев.  

Хиуаз Каировна, за храбрость и отвагу в Великой 
Отечественной войне награждена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, Красного Знамени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией» и другими боевыми и юбилейными наградами. 

7 декабря 2004 года Указом Президента Казахстана Доспановой 
Хыйуаз Каировне было присвоено звание «Халык Каhарманы» 
(Народный Герой Республики Казахстан). 

В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых 
ранений и контузий. Здоровье Хиуаз заметно ухудшилось. Не 
достигнув даже сорока лет, она в 1959 году вынуждена была уйти на 
пенсию. Скончалась 20 мая 2008 года.  

Память: О ней снят документальный фильм "Хиуаз Доспанова. 
Успеть сказать спасибо».  

Дворцу спорта в Атырау было присвоено имя легендарной 
летчицы Великой Отечественной войны Хиуаз Доспановой.  

В Атырау открыли памятник в честь летчицы-казашки Хиуаз 
Доспановой.  

В Алма-Ате назвали улицу имени Хиуаз Доспановой. На одном 
из домов имеется памятная доска в её честь.  

В честь Доспановой назван самолет Embraer 190 авиакомпании 
Эйр Астана.  
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Б. Т. Данияров, жоғарғы ғылыми қызметкері 
Түркістан облысы Тарихи-мəдени-этнографиялық орталық 

 
ҚАЗАҚ  БАТЫРЛАРЫНЫҢ ЖАУЫНГЕРЛІК 
БАЛТАЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ТИПТЕРІ 

 
«Қазақ — жауынгер халық» деп мақтанғанымызбен, əлі күнге 

дейін əскери тарихымыздың шет қақпай қалып келе жатқанын еріксіз 
мойындаймыз. Бүкіл өмірі соғыспен, өртпен, арпалыспен өткен қазақ 
халқының жауынгерлік жəдігерлері мен соғыс əдіс-тəсілдері мол болса 
да, солар туралы тым аз жазылып келеді.  

Жақын қашықтықта ұрыс жүргізуге арналған көшпелілер 
қаруының көнеден келе жатқан бір түрі - жауынгерлік балта. ХҮШ-
ХІХ ғасырлардағы қазақтың тұрмыс-салтына, этнографиясына 
қатысты жазба дереккөздерінде айбалталар қазақтардың басты 
қаруларының бірі ретінде айтылады. Шабу қаруы қазақтың ауыз 
əдебиетінде де қазақ батырлары колданған жауынгерлік бес қарудың 
бірі ретінде сипатталатынын көреміз. Шабу арқылы жарақат салатын 
бұл қару түрін қазақ жауынгерлері XX ғасырдың басына дейін 
тұрақты қолданып келді. Сондықтан, еліміздің мұражай қорларында 
қазақтың жауынгерлік балталарының бізге жеткен заттық үлгілері 
көп. Басқа жауынгерлік кару түрлерімен салыстырғанда бұл қаруды 
жасау əдісі осы күнге дейін қазак ұсталары мен шеберлерінің 
арасында біршама сақталып келді деуге болады. 

Қазақтың əскери тарихына, əскери өнеріне қатысты ғылыми 
еңбектерде зерттеудің мақсаты басқа болғаннан кейін, өткен 
ғасырлардағы қазақ жауынгерлері қолданған дəстүрлі кару түрлері 
жалпылама сипатталуымен ғана шектелінген. Ал қазақтың 
жауынгерлік қаруларының түрлерін зерттеуді тікелей мақсат етіп 
қойған ғылыми еңбектер жоқтың қасы. Сондыктан өткен ғасырларда 
қазақ жауынгерлері қолданған бес қарудың бірі - шабу қаруының 
түрлері, типтік үлгілері, олардың ерекшеліктері, қолдану тəсілдері 
зерттеліп, оларға типологиялық, технологиялық тұрғыдан талдау 
жүргізу қажет.  

Жауынгерлік шабу қаруы негізгі екі функционалдық бөліктен 
тұрады: қарудың металдан жасалып, жарақат салуға арналған негізгі 
бөлігі - «басы», қолға ұстайтын бөлігі - «сабы». Балта басының 
жалпақ келіп, шабуға арналған жағы «жалманы», шабатын жері - 
«жузі», жүзіне қарсы жағы-«желкесі», сапқа кигізілетін тесігі - 
«қағысы», балтаның басының сабымен түйіскен жері «сабағы» деп 
аталады. Бұл қолданылған шабу қаруына байланысты атау-
терминдердің бəрі қазақтардың өзінің бұрыннан қалыптасқан 
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халықтық төл атау-терминдері. Олардың бəрі ауыз əдебиетінің, тілдік 
материалдардың, жазба деректердің негізінде калыпқа келтірілді. 

Қазақтардың шабу қаруы басының өзіндік сыртқы пішінімен 
ерекшеленетін төрт түрге бөлінеді. Қашанда заттың функциясы 
оның түрін анықтайтындықтан, бұл түрлерін сараптауда типологиялық 
анықтаушы сипат ретінде балта басының функционалдық ерекшелігі, 
яғни жарақат салу ерекшелігі, соған негізделген формасын сипаты 
алынды. 

Жауынгерлік балтаның бірінші түрі - басының жалманы 
үшбұрышты сына тəрізді жасалған, жүзі жіңішке келген балта. 
Қазақтар шабу қаруының бұл түрін шақан деп атаған. «Қазақ-
қырғыздар соғыста найзамен, қылышпен, оқпен, мылтықпен жəне 
шақанмен айқасады, ал жаудың соққысынан қорғану үшін  кіреуке 
сауыт, кейде дулыға киеді». «Шақан (чакан) ұзын сапқа орнатылған 
балта. Онымен басқа ұрганда жарақаттар көбіне адамды өлтіреді» деп 
жазады. Л. З. Будаговтың сөздігінде де шақан - қазақтардың 
жауынгерлік қару ретінде қолданылатын балтасы деп көрсетілген. Бұл 
сөздің этимологиясына талдау жасасақ, шақан атауы «шақу», «шагу» 
(жару) сөзінен шықканын көреміз. Бұл қару түрінің атауында қарудың 
жару арқылы жарақат салу ерекшелігі көрініс тапқан. Бұл балта 
басының формасы мен əрекет əдісі, жуан ағаштарды сына сияқты 
жаруға арналған, ағаш жарғанда қолданылатын, орысша «колун» 
(шаққыш, жаргыш) деп аталатын тұрмыстык балта түрінің пішінімен 
жəне қолданылуымен бірдей. Сына тəріздес болғандықтан жəне соққы 
күші кішкене ғана жерге жинақталатындықтан бұл қарудың соғу күші 
қатты болды. Соққы күшінің кинетикасына талдау жасайтын болсақ, 
бұл қару түрімен ұру кезінде сокқы күші балтаның жалманы бойымен 
тік жəне екі қырынан сыртқа қарама-қарсы бағытталады. Жауынгерлер 
бұл қаруды басына берік дулыға, үстіне сауыт киген адамға карсы 
қолданған. Темірді де, сүйекті де сынадай жарып өтетін бұл кару 
соққысынан адамның аман қалуы шынында екіталай болған. 

Шүйкесінің пішіміне сəйкес екі типін айыруға болады. Қазақ 
шақанының І-типінің шүйдесі жатық болады, ал шақанының ІІ - 
типінің шүйдесі сəл шығыңқы болып орнатылған балға түрінде 
жасалады. Шақанның бұл типінің балға түріндегі шүйдесін соғу 
арқылы жарақат салуға қолданған. Бұл екі типтің де жүзі түзу немесе 
сəл дөңгеленіп келген нұсқалары кездеседі. Қазақ шақанының ерекше 
бір нұсқасының (МАЭ Колл. № 313-112) шүйдесі қарсыластың қаруын 
ұстауға арналған қармақ түрінде жасалып, сабына қанжар салынған. 

Шабу қаруының екінші түрі - басының жалманы трапеция 
тəріздес келген, жүзінің жалпақтығы орташа жауынгерлік балта 
(боевой топор). Бұл балтамен денеге шабу арқылы жарақат салады. 



214 

Оның əрекет əдісі тұрмыста ұсталар ағаш шабуға қолданатын 
балтамен ұқсас. Кинетикалық талдау жасасақ, бұл балтамен ұру 
кезінде соққы күшінің векторы екі қырынан доға бойымен өтетінін 
көреміз. Бұл балта сауыт киген жауынгерлерге де, сауытсыз 
жауынгерлерге де қарсы қолданылды. Мұражайлық жəне 
материалдарды зерттеуге сүйенсек, бұл жауынгерлік балтаның да 
шүйдесі жатық І-типі шүйдесі төртбұрышты балға түріндегі ІІ-типі, 
шүйдесі дөңгелек балға түріндегі Ш-типі бар жəне жүзі тік немесе сəл 
дөңгелене келген нұсқалары болады. 

 

 

 
1 сурет -Шабу қаруының екінші түрі - жауынгерлік балта. 1,2. Шуйдесі жатық, 
куміс қақтап өрнектелген жауынгерлік балтаның І-типінің бастары XIX г:  

(Ə. Маргүланның кітабынан жəне ҚР ОММ қорынан). 3-5. Қазақтардың ағаш 
шабуға арналған тұрмыстық балтасының басы жəне құлпытастағы суреттері. 
Батыс Қазақстан ХҮІІІ-ХІХ ғғ. 6, 7. Шүйдесі төртбұрышты балға түріндегі, 
саптары қысқа орташа ұзындықтары, ІІ-типтегі жауынгерлік балталардың 

суреттері. Батыс Қазақстан. XVIII-XIX ғғ. 8. Шүйдесі дөңгелек балта түріндегі ІІІ-
типті қысқа сапты жауынгерлік балтаның суреті. Батыс Қазақстан.  
ХҮШ-ХІХ ғғ. 9. Шапқыш балтаның соғу күшінің кинетикасы. 

 
Шабу қаруының үшінші түрі —. жүзі жалпақ, жалманы жарты 

ай сияқты дөңгелене келген айбалта (секира). Басының формалық 
ерекшелігіне сəйкес бұл балта түрінің атауына «ай» сөзі қосылған. 
Сондықтан, айбалта атауы, қазіргі кезде қолданылып жүргендей, 
жауынгерлік балталардың бəріне қатысты жалпы атау емес, оның тек 
осы жеке типінің ғана атауы екенін баса айту қажет. Бұл балта 
түрінде шабумен бірге кесу арқылы да жарақат салу мүмкіншілігі бар. 
Бұл қолдану ерекшелігі оның басының формасының ерекшелігін 
қалыптастырды. Сондықтан, бұл балтаның дөңгеленген жүзі кесу 
арқылы жарақат салатын кайқы қылыштың дөңгеленген жүзіне ұқсас. 
Отырықшы хальқ-тарда бұл балта түрінің жалманы əдетте қылыш 
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басының ұзындығындай үлкен болған. Бұл балта түрін қолданғанда 
соққы күшінің бағытталуына келсек, оның векторы тік алға жəне доға 
бойынша кейін қарай өтеді. Тік ұрғанда шабу жасалса, қиялай 
тартқанда жүзінің артқа төмен дөңгелене жылжуы арқылы кесу 
жасалды. Бұл əскери балта түрінің бірнеше типтері бар.  қазақ 
айбалталарының I-типінің жүзі жалпақ, өте дөңгеленген ұштары 
артқа қарай қайырылған , шүйдесі тегіс келеді. ІІ-типті 
айбалталардың да жүзі қатты дөңгеленген, шүйдесі төртбұрышты 
балға формалы жасалған. Айбалтаның Ш-типінің де жүзі жарты ай 
формалы, ал шүйдесі домалақ басты балға түрінде болады. 
Айбалтаның жүздерінің ені əдетте 15-20 см дейін жетеді. 

Жауынгерлік балтаның барлық түрінің де басының 
көркемделуіне қарай əшекейсіз (А) жəне күміс не алтын қақталып 
əшекейленген (Б) үлгілері болады. Көркемдеудің бір нұсқасы ретінде 
жалманының бетіне жазу жазылған балта үлгісін алуға болады (ҚР 
ОММ КП № 2033, № 3471). Əшекейсіз қарапайым балталар қара 
балта, ал қара темірге ақ күміс шабылған əшекейлі түрі — ала балта 
деп аталған. Халық ауыз əдебиетінде бұдан басқа айбалтаның 
жасалған материалын көрсететін «ақ балта» (ақ алмас болаттан 
соғылған), «көк балта» (көк темірден   жасалған) деген атауларын да 
кездестіреміз. Бұл атаулар кейбір зерттеушілер жазып жүргендей, 
жауынгерлік балтаның жеке түрінің немесе типінің атауы емес, көне 
магиялық түсініктерге сəйкес ертеде əскери өмірде қарудың өз 
атауының орнына қолданылған эвфемистік жанама атаулар. 

Қазақ ұсталары балтаның басын əшекейлеуде алтынмен жəне 
күміспен булау, алтынмен жəне күміспен қақтау əдістерін қолданды. 
Айбалта басын ою-өрнекпен əшекейлеу көнеден келе жатқан дəстүр, 
бұл дəстүрдің негізінде діни-магиялық ырым жатыр. Балта басына 
қолданылатын өрнектің негізгі түрі көне мифологиялық «əлем 
ағашын» тұспалдайтын өсімдік өрнегінің түрлі нұсқалары, «Əлем 
ағашының» символын көне көшпелілдердің (скиф, сармат).  

Кейде бұл жүзі араның жүзі сияқты ұсақ тісті болды. 
Жауынгерлік балтаның ең сынатын осал жері, соққы кезінде күш 
түсетін жері «сабағы» (басы мен сабының түйіскен тұсы) 
болғандықтан, бұл бекітпе темірлер балта сабағын сынудан да 
сақтаған. Балтаның сабын сынудан, жарылудан сақтау үшін оны 
металмен не терімен қаптау сияқты беріктеу əдістері де қолданылды. 
Қазақстандағы музей қорларындағы кейбір балта саптары баспалау 
əдісімен өрнектелген күміс қаңылтырмен кейбірі терімен қапталып, 
металл жапсырмалармен көркемделген.Қазақтың жауынгерлік 
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балталарының жалпы ғылыми типологиялық схемасы  беріледі. Бұл 
схемадан типтік тұрғыдан ең көп үлгілері кездесетін айбалта екенін 
көреміз. Сондықтан, ауызша, жазбаша деректерде шабу қаруларың 
ішінде    бұл    түрінің   жиі аталуы   да  осыдан. Сонымен, қазақтың 
жауынгерлік балталарының басын, функционалдық тұрғыдан 
алғанда, жару (шағу), шабу, кесу, соғу арқылы жарақат салатын төрт 
зонаға бөлуге болады. Осы мақсаттарға сəйкес қимасының 
(жалманының қалыңдығының) пішіні де төрт түрлі болып жасалды. 
Əр нақтылы балта нұсқасының басының формалық құрылымында 
осы функционалдық зоналардың үлесіне қарап оның жарақат салу 
мүмкіншілігін анықтауға болады. Сондықтан, бұл морфологиялық 
ерекшеліктерді жақсы түсінген бұрынғы қару жасаушы шеберлер 
жауынгерлік балта басының пішінін анықтауда оның қандай 
əдістермен жарақат салуға арналатынын ескерген. Мұның бəрі 
жаугерпгілік заманның əскери өмірінен өткен, сан айқастарда 
тексерілген тəжірибе болатын. 

 

 

2 сурет -  Қысқа 
 
Қазақтың жауынгерлік балталары сабының ұзындығына қарай 

қысқа, орташа жəне ұзын сапты болып үш топқа бөлінеді. Ең көп 
қолданылғаны сабының ұзындығы орташа қарулар болды да, қысқа 
сапты балталар сиректеу қолданылды. Сондықтан, қазақтың 
жауынгерлік балталарының бізге жеткен заттық үлгілерінің басым 
көпшілігі орташа сапты балталар. Мұражайлық қорлардағы 
балталардың саптарының ұзындығы əдетте 75-100 см аралығында, 
диаметрі 3 см. Бұл ұзындық ат үстінде айқасуға ең ыңғайлы мөлшер 
болатын. 

Қысқа сапты кішкентай жауынгерлік балта «балташық» 
(топорок) деп аталды. Қолданыстан кетуіне байланысты шабу 
қаруының бұл түрінің осы күні ұмытылған ескі атауы Л.З.Будаговтың 
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сөздігінде берілген. Көне қышпақ сөздігінде оның «балтышақ» деген 
нұсқасы кездеседі, яғни бұл балта атауы ерте кезден қалыптасқан 
атау екенінің, қару ретінде де ертеден қолданыла бастағанын 
куəландырады. Жүздерінің ені - 7-8,5 см, саптарының ұзындығы-38-
43 см. Балтаның саптары металмен қапталған, қолға ұстар тұсы 
рельефті қырмен бөлектенген, біреуінің осы қырлары бирюза таспен 
əшекейленген. Бұл айбалталардың формасында, жасалу əдісінде 
түрікмен, өзбек халықтарының осындай айбалталарымен ұқсастықты 
көруге болады. Қазақтар қолданған қысқа сапты кішкентай 
балташықтардың суреттері Батыс Қазақстандағы құлпытастарда да 
бейнеленген. 

Ат үстінде айқасуға ыңғайсыз болғандықтан, өте аз қолданылса 
да, қазақтарда ұзын сапты да балта болғанын бейнелік материалдар 
дəлелдейді. ҚР ОММ қорындағы, XX ғасырдың басында түсірілген 
бір фотосуретте Омбыда өткен Бүкіл ресейлік көрмеге сəнді киіз үй 
əкелген Атбасар болысы Мейрам Жанайдаровтың баласы Омарбек 
үйдің жанында адам бойының ұзындығындай айбалта ұстап тұрғанын 
көруге болады. Ұзын сапты жауынгерлік балтаны жаяу əскерлер тек 
сарай, орда, қақпа күзеттерінде ұстаған болу керек. Түріктерде 
осындай сұлтан сарайының күзетшілерін «айбалташы» («тебердар») 
деп атаған. Қазақтарда да хан сарайын күзететін нөкерлер айбалталар 
ұстағанын ауыз əдебиетінің деректері куəлайды. 

Сонымен, қазақтың шабу қаруы типологиялық тұрғыдан 
келгенде көптүрлілігімен ерекшеленеді. Бұл қару түрлерінің қазақ 
тілінде қалыптасқан өзіндік дəстүрлі халықтық атаулары бар. 
Бұрынғы жауынгерлік дəстүрдің ұмыт болуына байланысты осы күні 
бұл атаулардың да кейбірі ұмытылып, кейбірі қате қолданылып жүр. 
Қаруға қатысты халықтық атау-терминдерді талдау, кару түрлерінің 
жарақат салу мүмкіншілігі мен ерекшелігін білдіретін, өзіндік жеке 
атауларында қазақ халқының осы қарудың түрлері мен нұсқаларын 
жіктеудің (классификақиялаудың) жəне айырудың халықтық дəстүрлі 
əдісі көрініс тапқанын көрсетеді. Осы халықтық дəстүрлі жіктеу 
жүйесі бұл қарудың ғылыми типологиялық кестесін жасауға толық 
негіз берді. 

Қазақтардың шабу қаруының бұл көптүрлі формалары 
кездейсоқ қалыптасқан сипат емес, карудың əскери тəжірибеде 
қолдану əдісінің көптігінен, жауынгерлік мақсаттардың əр түрлі 
қажеттігінен туындаған айырмашылықтар. Бұл формалық 
көптүрлілік - шабу қаруының жауынгерлік қару ретіндегі қолдану 
мүмкшшілігін, оның қазақтардың əскери шабуыл құралдары 
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жүйесінде алатын орнын сипаттайтын көрсеткіш. Қару жасаушы 
шеберлердің бұл қару түрінің осы ерекшеліктерін жақсы білуі оларға, 
түрлі қолдану əдістеріне сəйкес келетін қажетті форманы сақтай 
отырып, əскери талаптарды толық қанағаттандыратын қару үлгілерін 
жасауға мүмкіндік берді. Бұл қару түрінің қолдану əдіс-тəсілдерінің 
осы көптүрлі мүмкіншіліктері қазақтарда оның жауынгерлік қару 
ретінде XX ғасырдың басына дейін тұрақты қолданылып келуінің де 
негізгі себебі болды деп айта аламыз. 
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ ХАНПАША НУРАДИЛОВА 

 
Короткая жизнь человеку дана: 

Мельканье минут и дней скоротечность… 
Но если народу она отдана, 
Удел человека — вечность! 

 
Ханпаша Нурадилов воплотил в себе лучшие черты доблестного 

чеченского народа — его геройство и орлиную удаль, его смелость и 
отвагу, мужество и доблесть.  Является одним из самых известных 
героев Великой Отечественной войны. Проявив невиданное мужество 
и храбрость в многочисленных боях, четырежды представлялся к 
званию Героя Советского Союза.  
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Ханпаша Нурадилович Нурадилов - родился 6 июля 1924 года  в 
селении Ярыксу-Аух Хасавюртовского района  Дагестанской АССР 
— пулемётчик, командир пулемётного взвода, Герой Советского 
Союза, кавалер ордена Ленина (1943, посмертно), ордена Красного 
Знамени (1942), ордена Красной Звезды (1942). Считается самым 
результативным советским пулемётчиком Великой Отечественной 
войны. По национальности чеченец  [1]. 

Он был третьим ребёнком в ауховской крестьянской семье 
Нурадила и Гизару. В 1926 году умер отец Нурадил, а в 1927 году — 
мать Гизару. Мальчики остались круглыми сиротами. В 1930 
году братья Хункарпаша, Мухтарпаша и Ханпаша перебрались из 
селения Ярыксу-Аух в соседнее селение Минай-Тугай к родственникам. 

В том же году старший брат Ханпаши, Хункарпаша, ушёл в 
Хасавюрт и пытался начать самостоятельную жизнь, понимая, что 
родственникам, у которых они проживают, и так нелегко. Между тем 
Ханпаша пошёл в начальную школу селения Минай-Тугай [2].  

Другой брат Ханпаши, Мухтарпаша пошёл учиться на курсы 
бригадиров в село Юрт-Аух (ныне с. Калининаул). Некоторое время 
спустя Мухтарпаша устроил брата Ханпашу в школу-интернат в 
селений Акташ-Аух (ныне с. Ленинаул) чтобы он находился как 
можно ближе к нему. В 1936 году братья Мухтарпаша и Ханпаша 
переселились на нефтеперегонную базу нефтепровода Грозный — 
Махачкала Хасавюртовского района на трассе Баку-Ростов 
(впоследствии ДУП Новолакское РТП), братьям была выделена 
комнатка в общежитии нефтекачки. Старший из братьев, 
Мухтарпаша, работал на нефтебазе. Малолетний брат Ханпаша стал 
ухаживать за скотом и лошадьми. 

В 1940 году, когда Ханпашу призвали в Красную Армию, ему 
было всего 20 лет. Но уже в октябре 1941 года, в самые тяжелые, 
первые месяцы Великой Отечественной войны, он совершил первый 
подвиг — из своего пулемета Ханпаша уничтожил 120 немецко-
фашистских захватчиков и семерых взял в плен. Его боевые 
товарищи — украинцы, русские, чеченцы — и до этого подвига 
любили скромного, трудолюбивого чеченского юношу, рано 
потерявшего родителей, бывшего рабочего-нефтяника, ну а теперь он 
стал в их глазах и героем, и примером [3]. 

Последующие события показали, что в совсем еще юной груди 
героя-бойца билось истинно львиное сердце. 

Во время боев в районе города Серафимович Нурадилов 
командовал пулеметным взводом. Когда он перевязывал раненую 
ногу, немцы предприняли контратаку. И снова он лег за пулемет и 
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косил фашистов. В том бою он убил 250 врагов и уничтожил два 
пулемета. А впереди были еще бои… И в одном из них Ханпаша был 
тяжело ранен. По дороге в медсанбат он скончался. В общей 
сложности за свою фронтовую жизнь Нурадилов уничтожил 920 
фашистов, захватил 7 пулеметов противника и лично взял в плен 12 
захватчиков.  

Фронтовая газета “Красная Армия” 21 октября 1942 года 
посвятила описанию боевых подвигов Ханпаши целую страницу и 
назвала ее “Доблестный рыцарь нашей отчизны”. “Бессмертен герой 
Кавказа, сын солнца, орел орлов — боец Ханпаша Нурадилов”, 
писала газета. Таким же искренним восхищением проникнуто было и 
опубликованное в этом же номере стихотворение Б. Полейчука 
“Солдатская честь”, посвященное Нурадилову. 

Еще одно стихотворение   о герое-бойце   написал   известный  
поэт Евгений Долматовский. Его “Песня о Ханпаше Нурадилове” 
была напечатана на оборотной стороне листовки, которую 
Политуправление Сталинградского Фронта выпустило о Нурадилове. 
В листовке говорилось: “Герой никогда не знал недостатка в 
храбрости. Ханпаша Нурадилов воплотил в себе лучшие черты 
чеченского народа — его геройство и орлиную удаль, его смелость и 
отвагу, мужество и доблесть. Былинным подвигам кавказских 
витязей следовал славный богатырь Нурадилов. Взгляни, боец, на 
богатырский образ героя, горного орла, пулеметчика Ханпашу 
Нурадилова! Пусть ратные подвиги сына чеченского народа, станут 
для тебя и твоих товарищей примером доблести в бою!” [4]. 

За боевые подвиги Ханпаша Нурадилов был награжден 
орденами Красной Звезды, Красного Знамени. В апреле 1943 года ему 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Юноше из горного чеченского села не исполнилось и 23 лет, 
когда он совершил свой последний подвиг и погиб в приволжской 
степи под Сталинградом.  

В комплексе на Мамаевом Кургане есть мемориальная плита 
Ханпаши Нурадилова; 

В апреле 2008 года в селении Гамиях Новолакского района 
Дагестана был торжественно открыт памятник Х. Нурадилову; 

В 1944 году в СССР была выпущена почтовая марка, 
посвящённая Х. Нурадилову. 

В честь Ханпаши Нурадилова назван Чеченский 
государственный театр и село «Нурадилово» в Хасавюртовском 
районе Дагестана. 
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В 1986 году на киностудии «Азербайджанфильм» был снят 
художественный фильм «В семнадцать мальчишеских лет», 
повествующий о героизме Ханпаши Нурадилова. 

В поздравительной речи ветеранам в 2007 году президент 
Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил о Нурадилове, 
отметив, что «подвиг участников Великой Отечественной войны — 
вечный пример силы духа и дружбы народов — вдохновляет на 
достижение высоких целей: укрепление могущества нашей Родины 
— Российской Федерации» [5]. 

Память о легендарном герое воскрешает трудные годы Великой 
Отечественной войны. Интернациональное братство в те годы было 
скреплено кровью защитников Отечества. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ЛЁТЧИКА 
 

Интерес к прошлому своего края неслучаен. Улицы, как 
составная часть историко-культурного наследия общества, отражают 
духовно-нравственные ценности, историческую память поколений 
[2]. В качестве исследования нами был выбран наш земляк, герой 
Советского Союза М. Е. Янко, в честь кого была названа одна из улиц 
нашего города. 
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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 Акмолинской 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 был отправлен 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.  
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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 городе 
Кокшетау. В Саумалкольской средней школе № 1 в результате 
большой поисковой работы  был собран богатый материал, на основе 
которого сформировался музей. Школьники поддерживают связь с 
городом Владивосток, 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 настоящее 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 прошлого.  
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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!  
 

ИМИ ГОРДИТСЯ НАШЕ СЕЛО 
 

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» [1]. 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» [2]. Эти слова академика 
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Д.С.Лихачева как нельзя лучше определяют и причину написания 
данной статьи, и ее актуальность. Интерес к прошлому своего края 
неслучаен.  

Из нашего родного села Имантау ушло на войну около 300 
односельчан. Среди них был  Сергей Иванович Михайло, который 
родился в селе Имантау  в 1920 году в семье крестьянина. В 1941 году 
он закончил 10 класс Арыкбалыкской средней школы, откуда и был 
призван в армию. С.И. Михайлов принял участие во многих 
сражениях, трижды был тяжело ранен. В период выздоровления 
окончил офицерское училище, командовал взводом автоматчиков-
десантников в танковых войсках. Оставил свою памятную подпись на 
рейхстаге в Берлине. Будучи офицером, нес особую ответственность 
за судьбу и здоровье своих подчиненных. Ратный подвиг Сергея 
Ивановича по достоинству оценён Родиной, об этом говорит орден 
Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны  и многие 
ордена и медали. 

Демобилизовавшись, он поступил в Щучинское педучилище. 
Потом пошли годы учебы в Петропавловском институте. С тех пор 
вся его жизнь связана со школой. Любовь к своим землякам и к 
родной земле руководила Сергеем Ивановичем, когда он с помощью 
школьников собирал материал  и писал историю родного села. 
Начинается она с самых истоков, когда здесь поселились первые 
поселенцы. Сергей Иванович вместе с учащимися собрал уникальный 
материал об экономической, культурной жизни села, описал климат и 
природу родного края. Эта работа проводилась им в течение 20 лет по 
заданию Русского Географического общества. 

2 ноября 1967 года С.И. Михайлов подвел итог своей работы 
воздвижением обелиска в центе села Имантау в честь погибших 
односельчан. Обелиск был сооружен по проекту Сергея Ивановича, 
на плитках высечены имена 176 воинов имантавцев. 

Следует отметить и плодотворный труд Михайлова в печати. 
Читатели с удовольствием читали его публикации на страницах газет 
о фронтовиках, о людях трудовых будней, потому что в них он умел 
видеть главное, что характеризует этого человека – любовь к Родине. 

Еще об одном нашем земляке мы хотели рассказать. Среди 
множества наград за ратные подвиги, у ветерана Великой 
Отечественной войны Егорова Александра Степановича на его 
кители с орденами и медалями имеется знак «Отличный разведчик». 
О том, что старший сержант Егоров все годы войны прослужил в 
разведроте, знали все его сослуживцы, вернувшиеся с полей 
сражений, помнят и сейчас, почти через 75 лет, земляки имантауцы.  
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Призванный в октябре  1939 года, Александр Степанович попал 
в город Томск, где дислоцировался 517 впоследствии гвардейский 
стрелковый полк Сибирского военного округа. В 1940 году полк был 
переброшен для участия в боевых действиях на советско-финском 
фронте. Оттуда и начался отсчет боевых действий молодого солдата. 
С началом войны с фашистской Германией полк, в срочном порядке, 
перебрасывают на польско-советскую границу. В первой схватке он 
был окружен врагами и длительное время с потерями выходил из 
окружения.  

Затем воевал на подступках к Москве, где и получил в декабре 
1941 года свою первую награду – медаль «За отвагу». Здесь же, в 
составе полка, была сформирована разведрота из 32 человек, куда 
был и зачислен и рядовой Егоров. Так, с декабря 1941 и до конца 
войны он служил в разведке. О Великой Отечественной Александр 
Степанович рассказывать мог много: о том, как воевал под 
Кенигсбергом и за штурм которого получил вторую медаль. Особое 
место занимал его рассказ - как ходил в разведку за «языками», как 
доставал сведения о расположении противника и их оснащенности. О 
том, как отвоевали столицу Белоруссии город Минск, за что он 
получил «Орден Славы» и как через 60 лет в 2005 году получил от 
президента А. Лукашенко благодарственное письмо, поздравление и 
юбилейную медаль. Как лично командующий армией генерал-
лейтенант    К. Рокоссовский вручал орден Отечественной войны. 

Вспоминая, с восторгом рассказывал о неожиданных встречах с 
земляками, солдатской дружбе и преданности, запомнившихся 
эпизодах войны. Александр Степанович стал дважды кавалером 
«ордена Славы» и «Красной Звезды». Закончилась война для 
Александра Степановича в Берлине у Бранденбургских ворот. А 
после, в числе прославленных солдат, ему была оказана честь 
представлять одиннадцатую дивизию на параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года. Об этом он вспоминает с особой гордостью.  

В конце 1945 года вернулся в родной Имантау. Находчивый, 
всегда подтянутый и энергичный, с чувством юмора он 33 года 
безаварийно проработал шофером в Арыкбалыкской автобазе, 
совхозе «Имантауский» и на птицефабрике им. Газеты «Правда». С 
1980 года ветеран войны и труда ушел на заслуженный отдых. В 1995 
году в составе Северо-Казахстанской областной делегации он 
присутствовал на праздновании 50-летия Победы в городе Алматы, 
организованного по инициативе Президента Н. Назарбаева.  
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Жасұлан Əнуар,  курсант 
ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты  

 
“ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР” ЖЫРЫН ЖЫРЛАҒАН АҚЫНДАР 

 
Қазақ ауыз əдебиетінің ертеден келе жатқан күрделі саласының 

бірі – батырлар жыры. Бұл жырлардың көпшілігі халықтың отанды 
сүю, басқыншы жаудан ел қорғау, халық үшін ерлік еңбек ету 
идеясынан туған. Басқыншы жаудың шапқыншылық шабуылдарына 
қарсы аттанған, одан ел-жұртын қорғап қалған батырларды, олардың 
ерлік істерін ардақтап халық аңыз-əңгіме, жырына қосқан [1].  

Əрине, батырлар жыры бір ғасырдың ғана жемісі емес. Ол 
халықтың ертедегі тұрмыс-тіршілігіне, тарихына, қоғамдық өміріне 
байланысты туып, солармен бірге жасасқан. Сондықтан да батырлар 
жыры өзінің қалыптасып даму процесінде талай қоғамдық жəне 
таптық тілектерге сəйкес көптеген өзгерістерге ұшыраған. Əрбір 
тарихи кезеңнің, қоғамдық жəне таптық ой – сананың, 
көзқарастардың алуандаған əсерін бойына жинай берген. Əрбір 
қоғамдық құрылыс, əрбір тап батырлар жырын өз тілегіне, өз 
мүддесіне сай етіп өзгертіп те отырған, олар батырлар жыры арқылы 
өздерінің қоғамдық жəне таптық идеясын таратуға тырысқан.  

Өзінің ел-жұртын, халқын сүйген, оларға жан-тəнімен беріле 
адал қызмет еткен жəне бұл жолда тамаша ерлік істер жасаған 
батырлар жайында шығарылған жырлардың халық əдебиеті 
тарихынан алатын орны үлкен. Мұны көп ғасыр бойына халықтың 
ұмытпай сақтап келуінің, сүйе жырлап сүйсіне тыңдауының өзі-ақ 
дəлелдей түседі. Алғашқы үлгілері есте қалмаған сонау ерте заманда 
туған батырлар жыры, бертін келе өзінің даму процесінде шыңдалып, 
жетілу үстінде болған. Ол халықтың əр кезде жасаған ерлік істерін 
жырлау негізінде өсіп ұлғайған. 

Халық өткен кезде батырлар жырын жастарды ел-отанды сүюге, 
халыққа адал қызмет етуге тəрбиелейтін құралдың бірі есебінде 
пайдаланған. Жырдағы батырлардың ел қорғаудағы ерлік істерін 
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жастарға үлгі, өнеге еткен. Бұл ретте де батырлар жырының 
тəрбиелік мəні болған. 

Ертеден келе жатқан батырлар жыры біздің советтік 
заманымызда да халықтық мəнін жойған жоқ. Ескі мəдени мұраны 
қадірлей білетін совет халқы бұл жырлардың ең таңдаулысын, 
идеялық-көркемдік сапасы жоғарыларын пайдалануда. Бұған 
батырлар жырының ең таңдаулы үлгілерінің жинақ болып бірнеше 
рет басылуы, ғылыми еңбектер жазылуы, оқу орындарында 
оқытылуы, театр сахналарында жəне киноларда көрсетілуі дəлел. 
Сондай-ақ, патриоттық ерлік істерді, Отанды сүюшілікті суреттейтін 
батырлар жырын совет халқы аса жоғары бағалайды, ескіден 
сақталған мəдени мұраның ең жақсы үлгілері деп таниды. Қазақ 
халқының көптеген батырлар жырынан мысалға алатынымыз: 
«Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар», «Алпамыс» жырлары. 

Батырлар жыры халықтың жазу өнері болмаған кезде туды. Оны 
жыршы ақындар шығарып, ел арасына ауызша айту түрінде таратты. 
Жырдың алғашқы үлгілерін кейінгі ақындар пайдалана отырып, оны 
көпшіліктің тілегіне сай өзгертеді, өңдейді. Əрбір ақын өздерінің 
жырын жұрттың жиналған жерінде айтқанда, бұрыннан таныс 
əңгімелерді қайталай бермей, тыңдаушыны сүйсіндіріп 
қызықтыратын жаңадан тың əңгімелер қосады.  

Ертедегі ескі мəдени мұрамыздың ескерткіші есебінде ел 
арасында сақталып, біздің заманымызға жеткен көне жырдың бірі – 
«Қарақыпшақ Қобыланды батыр». Бұл жырдың ертеден келе 
жатқандығына жəне оны талай жыршы-ақындардың айтып өткеніне 
осы жырды жырлаушының бірі Нұрпейіс Байғаниннің мына бір сөзі 
дəлел. «Мен, – дейді Нұрпейіс, – «Қобыландыны» он жеті жасымнан 
жырладым. Сол кезде тұқымы жыршы Махует деген ақыннан осы 
«Қобыландыны» үйрендім. Махуеттің əкесі Ділмағамбет, 
Ділмағамбеттің əкесі Бітеген, Бітегеннің əкесі Терлікбай, 
Терлікбайдың əкесі Бақы, Бақының əкесі Жаскелең, Жаскелеңнің 
əкесі Текберген деген атақты жыраулар өтіпті. Атадан балаға 
«Қобыландының» мен айтатын осы желісі қалған екен. Мен 
мазмұнын бұзбай, ертегісін сол күйінде жырладым. Ожырай деген 
елден шыққан асқан ақын Қонақберген де,Кенжеқара жыршы да 
“Қобыландыны”осылай жырлады [2]. 

 «Қобыланды батыр» жырын айтқан жыршы ақынның бірі 
Марабай екендігі белгілі. Марабайдың ақындық атағы батырлар 
жырын айтумен шыққан. Ол көптеген батырлық жырлар шығарған. 
Соның ішінде күрделісі жəне хатқа түскені – «Қобыланды батыр», 
«Ер Тарғын» жырлары. Марабай өзінің жырларын осы күнгі Батыс 



229 

Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай облыстарының көп жерлеріне барып, ел 
аралап жүріп айтқан. Бір кездерде ол Ыбырай Алтынсаринның 
шақыруы бойынша, Балғожаның ауылына келіп, айлап жатып 
көптеген жырлар айтқан екен [3]. 

Марабайдың «Қобыланды батыры» 1922 жылы Ташкент 
қаласында басылды,  одан   кейін  1932, 1939 жылдары    Алматы 
қаласында «Батырлар жыры» деген жинақтарда шықты.  

Қобыланды батыр» жырын толық жырлаған ақынның бірі – 
Мергенбай жырау. Ол Қостанай, Ақтөбе жақтарын көп аралап жыр 
айтқан адам. Мергенбайдың айтуындағы «Қобыланды батыр» жыры 
Қобыландының туғанынан бастап, қартайғанға дейінгі өмірін 
қамтиды. Бұл жырды Ақтөбе қаласында тұрушы Шапай 
Қалмағамбетов деген кісі Тіл жəне əдебиет институтына əкеп 
тапсырған [3], жəне ол институтқа 1955-56 жылдары Мергенбай 
жырының жалғасын (онда Қобыландының балалары Бөкенбай мен 
Киікбайдың ерліктері айтылады) əкеп береді. 

«Қобыланды батыр» жырын толық жырлаған ақынның бірі – 
Біржан Толымбайұлы. Ол бұрынғы Қостанай уезінің Қарабалық 
болысының адамы. (Бірақ Біржан туралы да біздің қолымызда материал 
жоқ.) «Қобыланды батыр» жырын Біржаннан Махмұт-Сұлтан Тұяқбаев 
деген кісі жазып алып, 1914 жылы бастырып шығарған. 

 «Қобыланды   батырды»   жырлаған    ақынның бірі –     Мұрын  
Сеңгірбайұлы.  Мұрын 18 жасқа келгенде Адай ішіндегі Нұрым 
ақынның қасына еріп, одан ноғайлының қырық батыры жырын 
үйренген. Ел аралап жүрген уағында елдің сүйіп айтқызатын 
жырларының бірі «Қобыланды батыр» болған. Октябрь 
революциясынан бергі жерде де Мұрын жырау көп жыр айтқан жəне 
қазақ əдебиетінің ертедегі үлгілерінің көбін жаттап сақтаған. Мұрын 
жыраудың айтуынан, 1942 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының 
Тіл жəне əдебиет институты «Қырымның қырық батыры» жырын 
жазып алды. Мұның ішінде: Қобыланды, Ер Тегіс, Ер Көгіс, Телағыс, 
Қосай, Көкше батыр, Алау батыр тағы басқалары бар [4]. 

«Қобыланды батырды» жырлаған ақынның бірі – Нұрпейіс 
Байғанин. Нұрпейіс жастайынан өлең, əнге құмар болады, он 
жасында ақын қатарына қосылады. Ел арасында өлең-жыр айтып, 
өмір шындығын, кедей шаруалардың аянышты тұрмысын суреттейді, 
байлардың, болыстардың елге істеген қиянатын əшкерелейді. 

 «Қобыланды батырды» жырлаған ақынның бірі – Айса 
Байтабынов. Айсаның ақындыққа бейімділігі 18 жастан, Сейсенбінің 
жылқысын бағып жүрген кезде-ақ байқала бастайды. Сол күндердің 
өзінде жас Айса халықтың асыл қазынасын жатқа білетін 
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жыршыларға көп құлақ тігеді, жұмыстан қолы бос уақыттарында, 
ауылдағы ойын-сауықтарға қатынасады. Ол əрі домбырашы, əнші 
болады, оған əн-күй сүйгіш жастар еліктейді. Сол уақыттардың 
өзінде Айса өлеңдер (көпшілігі арнау) шығарып жүреді, осымен қатар 
халық жырларын айтады.  

Айса атақты Бітеген ақынға барып, одан көп жыр үйренеді. 
Содан бастап жыр айту соңына түседі, халық поэзиясының үлгілері 
«Қобыланды», «Хан Əділ», «Құбығұл», «Телағыс». «Ауаз», 
«Көрұғлы», «Алпамыс», «Қыз Жібек» тағы басқаларын жырлайды. 
Онымен қатар өзінің шығармаларын да айтып жүреді. Айса өзінің 
«Қобыланды батыр» жырын Қазақ ССР Ғылым академиясына 1943 
жылы əкеп тапсырды. Бұл жыр əлі баспаға шыққан жоқ [3]. 

Əрине, жырды ұзағынан айту, бір оқиғадан екіншісін тудыру, 
əңгіменің жалпы желісін бұзбай молынан қамти жырлау əрбір ақыннан 
асқан шеберлікті, ақындық өнерді керек етеді. Сондықтан да олар 
көпшілік алдында жыр айту үші оған көп даярлық жасаған, ертеден 
келе жатқан жəне бұрын жұртқа таныс болған жыр əңгімелеріне 
қиыстырып жаңа сюжет қосу жайын көп қарастырып, көп ізденген. 
Ертеден келе жатқан жыр сюжеттерін негізге ала отырып, оны əрбір 
ақын өзінше жырлаған, жаңадан редакциялап отырған. 

Батырлар жырын айтатын ақындардың қайсысы болса да, ерте 
заманда туып ел арасына тараған жырлардың көбінесе оқиға желісін 
пайдаланған. Кейбір дарынды ақындар ондай жырлардың мазмұнын 
ғана алып, сөзін өздері шығарған, бұрынғы айтылуындағы стилін, сөз 
саптасын, өлеңдік өлшемін сақтап отырған. 
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ҚОС БАТЫР БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ  

МЕН МƏЛІК ҒАБДУЛЛИННІҢ 
ДОСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ: ЖАСТАРҒА ҮЛГІ-ӨНЕГЕ 

 
 Фашизмге қарсы екінші дүниежүзілік сұрапыл соғысқа 
қатысқандардың барша қаһармандарының арасында аты ерекше 
аңызға айналған, батырлық, қолбасшылық, қайраткерлік, ғалымдық, 
жазушылық, ұстаздық сияқты сан салалы қасиетімен, қабілет-
қарымымен ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан дара тұлғалар бар. 
 Ұлы Отан соғысы жылдарында жүздеген, тіпті, мыңдаған қазақ 
жігіттері мен қыздары зұлым жауға қарсы жан аямай күресіп, 
халқымыздың даңқын асқақтатты. Халықтың бірлігі мен ынтымағы 
соғыс жылдарында айрықша көрінді. Қазақстандықтар əскери 
бөлімдерде, құрамаларда, əскердің барлық түрлерінде қызмет етіп, сан 
түрлі əрекеттегі майдандарда шайқасты. Қазақстандық металл мен 
құрыш танкілерде, артиллериялық зеңбірек, пулемет, мылтықтардың 
оқпанында, əскери кемелер мен ұшақтардың құрылысында толассыз 
пайдаланылды. 1941-1945 жылдар аралығында майданға бір миллион 
екі жүз мың қазақстандық жұмылдырылды. Алты жүз мыңнан астам 
жерлесіміз шайқас алаңдарында қаза тапты. 
  Қазақстандық жазушылар да Ұлы Жеңіске маңызды үлестерін 
қосты. Олар жалынды отаншылдық тақырыптардағы шығармалар 
жазумен шектелмей, басым көпшілігі қолдарына қару алып, Отан 
қорғаушылардың қатарына қосылды. Осылайша, олар жауды тек 
қаламмен ғана емес, қарумен де жеңуге қабілетті екендерін дəлелдеді. 
Ұлы Отан соғысына Қазақстанның 76 жазушысы қатысты. Олардың 
көпшілігі Қызыл Жұлдыз орденімен, Отан соғысының І жəне ІІ 
дəрежелі ордендерімен марапатталды. Бұлардың он бірі, атап 
айтқанда, Мəлік Ғабдуллин, Əди Шəріпов, Белгібай Шалабаев, 
Қажымұрат Сыздықов, Шона Смаханұлы, Сағынғали Сейітов, Қапан 
Қамбаров, Қалижан Бекхожин, Тахауи Ахтанов, Хасен Əдібаев, 
Төкен Əбдірахманов Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының түлектері еді. Ресми деректерге сүйенсек, Ұлы Отан 
соғысы кезінде бес жүздей қазақстандыққа Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілсе, солардың 105-і тек қазақ ұлтының өкілдері екен. 
 Қазақ халқының мақтанышына айналып, əлемге мəшһүр болған 
ұлт зиялылары – Бауыржан Момышұлы, Мəлік Ғабдуллиндерді біз 
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осы қатарда ерекше атай аламыз. Ысылған тəжірибелі командир 
Бауыржан Момышұлы мен аяқталған кандидаттық жұмысын қорғап 
үлгерместен соғысқа аттанған Мəлік Ғабдуллиннің жорық жолы 
кейіннен Панфилов атындағы 8-гвардиялық дивизия атанған əйгілі 
316-атқыштар дивизиясында қатар өрілді. Қазақстан мен Қырғызстан 
тұрғындарынан жасақталған осы бір əскери құрам  қазақ халық 
ұландарының қайтпас қайсарлығын айқын дəлелдеді.   
 Адам өз өмірінде біреумен жақын араласа келе, мінез-
құлықтары үйлессе, ой-өрісі, ақыл-парасаты, пайым-психологиясы 
ұқсас, бітім-болмысы, таным-түсінігі орайлас болса, сол адаммен 
көбіне достасып кететіні жасырын емес. Баукең де дəл солай тек 
өзінің танымдық деңгейімен тең келетін жəне өзіне тең көретін 
санаулы ғана азаматтармен араласып-құраласқан. Ол кісі бір-бірінен 
бес жас айырмашылықтарына қарамай Мəлікпен қимас дос болған. 
Соған қарағанда «Ақыл ауыс, ырыс жұғыс» демекші, даңқты 
қолбасшы, əскери ілімнің білгірі Баукеңнің мінез құлқындағы кейбір 
игілікті ерекшеліктер – уытты əрі орынды əзіл-қалжың, тапқырлық 
пен шешендік, ұлтжандылық пен ойшылдық, турашылдық пен əділдік 
сынды асыл қасиеттер оның іні-досы Мəкеңнің бойына да жұғысты 
болған секілді. Баукең мен Мəкеңнің араларынан қыл өтпейтін жора-
жолдастығы сонау қан майданда шыңдалған, бауырмалдықпен 
суарылған болаттай берік, құрыштай мықты достыққа айналған. 
Екеуін табыстырып, ажырамастай жақындастырған қазақ елінің 
мүддесі, ұлттық идея, отаншылдық рух болғаны сөзсіз  
 Олар туралы айтылып, жазылып, зерттеліп жатыр [1]. Баукең 
туралы Мəлік, Мəлік туралы Баукең де көп айтты, біршама жазды да. 
Айталық, Мəкең туралы Б. Момышұлы: «…ұлы Абайдың «Ойыңа ой 
қосады ақылдассаң» деген сөзі бар ғой. Мəлік майданда ақылдассам, 
ойыма ой қосатын інім еді. Менің командир болғаным рас. Бірақ, 
Мəлік ақылдассам, ойыма ой қосатын офицер еді… «Əкең өлсе де 
əкеңді көргендер өлмесін» деген қазақта мақал бар. Кешелі бері 
газеттерді оқып, радиодан тыңдап, жиналыста болып, «ініңді 
көргендер өлмесін» деген ойға келіп отырмын», – дейді еске алу 
кешінде. Біз олардың қарым-қатынасына қарап отырып, қос батыр 
бөлініп-жарылмайтын егіз құбылыс, бір болмыс болғандай əсер 
аламыз. 1995 жылғы 25 қазанда Мəлік Ғабдуллиннің туғанына 80 
жыл толуына байланысты Ижан Қарашиннің жазған «Қазақтың қос 
батыры» атты естелігінде де осы ой сабақтасады. Ол: «…Бауыржан 
мен Мəлікті бір-бірінен айырып айтудың жөні келмейтін сияқты. 
Оның өзіндік сыры бар. Бірі əскери адам болса, екіншісі қыз мінезді, 
ұяң, ағайынға бауырмал, досқа да, қасқа да ойлана қимыл жасап, 
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саралап барып шешім қолданатын ойшыл ғалым болған», – дейді. 
«Біздер байқамаған, хатқа түсірілмеген тағы нендей жақындық болуы 
мүмкін? Соншалықты іңкəр қарым-қатынастың астарында тағы 
нендей құпия болды?» деген сұрақтың жауабын іздеу үшін қос 
қаһарман тұлғаның өздеріне ғана тəн ерекше «көкірек көзі» қажет 
болады. Сондықтан, осы екі батыр – екі тұлғаның қарым-қатынасын 
əр кезде, əркім, əр ұрпақ əрқалай талдай бермек.    
 Жазушы Мамытбек Қалдыбаевтың 1990 жылғы «Рухыңнан 
айналайын» деген естелігінде:«қазақтың қос батырының бірін-бірі 
қатты сыйлап, құрметтеп өткені əр қырынан сөз болады: «Мəлік жан-
дүниесімен де, сырт келбетімен де сұлу еді, – деп бастады Баукең 
сөзін. Біз Панфилов дивизиясында қарапайым өмір сүрдік. Шабуылға 
бірге аттанып, бірге оралдық. Осы достық маған барлық кезде 
көмектесті» [2]. 
 Ол əр кездесуі жаңалық ашқанмен тең адамдар қатарына 
жататын. Ол адал, əзіл-қалжыңға шексіз бай еді. Жасым үлкен болса 
да, мен одан кішілік пен кісілікті үйрендім. Тіршілік жолында Батыр 
даңқына дақ түсірмей өту оңай емес. Ол осы қатал сыннан сүрінбей 
өтті. Мəлік еш жерде, ешқашан алған бетінен қайтқан емес, ешкімнің  
атақ-беделіне жығылған емес… 
 Мəлік те өз естелігінде Баукең туралы: «Жауынгерлік ар-
намысым менен осында, жауынгер жолдастарымның қаны төгілген 
дивизияда қалуымды талап етеді. Өлген жолдастарымның аруағы 
қашан қатардан шыққанымша осы дивизия туының астында 
болуымды талап етеді. Егер, мен бұл жерден кетіп қалсам, онда мені 
өлген солдаттарымның рухы қарғайтын болады! Мен солдатпын! 
Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді 
айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар», – дейді 
Бауыржан комиссар Егоровқа.   
 Белгілі бауыржантанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов Баукең 
мен Мəлікке байланысты ғаламтор бетінде Жадыра Нармахановаға 
берген сұхбатында былай дейді: «…Соғыста Мəлікке 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… Мəлікті екі 
рет Кеңес Одағының Батыры атағына ұсындым. Бірақ, менің 
ұсынысым жоғарыға жетпей, жарым жолда қалып қояды екен. Бір күні 
біздің батальонға əйгілі Кутузовтың генерал немересі 
дайындығымызды тексеруге келетін болды. Тамақты керемет 
жасайтын Жан деген өзбек солдатым бар еді. Соған «Бар өнеріңді 
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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 əзілдеді. Соңында кетер кезде «Не 
бұйымтайларың бар?» – деп сұрады. «Ештеңе сұрамаймын, тек мына 
пакетті тиісті орнына жеткізсеңіз болды», – деп, қолына Мəлік пен 
Төлегенді батырлыққа ұсынған өтінішімді бердім. Үш күннен соң 
екеуі батыр атанып, даңқтары асқақтады», – деді Баукең». Бұл 
сұхбатта жаппай ерлік үлгісін көрсеткен генерал Панфилов дивизиясы 
жауынгерлерінің ішіндегі жеке дара шыққан қазақ батырларының 
алғашқылары – Төлеген Тоқтаров пен оның ұстазы болған саяси 
жетекші Мəлік Ғабдуллиннің осы аса жоғары атақты алуын тікелей өз 
міндетіне алып, қадағалап, жеріне жеткізген – Бауыржан Момышұлы 
екені айтылады. Мəлік те өз естелігінде Баукең туралы: «Жауынгерлік 
ар-намысым менен осында, жауынгер жолдастарымның қаны төгілген 
дивизияда қалуымды талап етеді. Өлген жолдастарымның аруағы 
қашан қатардан шыққанымша осы дивизия туының астында 
болуымды талап етеді. Егер, мен бұл жерден кетіп қалсам, онда мені 
өлген солдаттарымның рухы қарғайтын болады! Мен солдатпын! 
Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді 
айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар», – дейді 
Бауыржан комиссар Егоровқа [3]. 
 Батыр Баукең Мəлік інісіне жазған хаттарын көбінесе: «Қалқам, 
Мəлігім, қара тентегім, - деп бастап, жылтыр қара торы бетіңнен 
сүйдім! - деп аяқтайды. Ал Мəлік інісі: «хат жазушы, өзіңіздің 
жалбағай жаман ініңіз Мəлік деп білерсіз» деп інілік еркелік 
танытады. Оқ пен оттың ортасында жүрсе де, шайқастан қолдары 
қалт еткенде аталған мəселелер жайында пікір алмасып, тыл төріндегі 
астана Алматыдағы əдеби үдеріске үн қосып, жеке, бірлесе ой-
пікірлерін жазып, əдебиет алыптары арасындағы кейбір көзқарастық 
тартыстарға басалқы, басу айтуды – елім деп соққан үлкен жүректі 
екі тұлға əр кез азаматтық парызымыз деп санаған. «Өсер елдің 
баласы бірін бірі батыр дер» дегенді ұстандым деп жазады бір 
хатында Мəлік Ғабдуллин. «Ештен кеш жақсы» дегендей, көзі 
тірісінде əлденеше рет ұсынылса да түрлі мінəйі себептермен 
Бауыржан Момышұлына батыр атағы берілмей келіп, ақыры 1991 
жылы ғана əділдік салтанат құрды. Ал Мəлік Ғабдоллаұлы 1943 
жылы қазақ зиялылары арасында осы жоғары атаққа тұңғыш ие 
болған еді.  
 Батырдың ерлігін жоғарғы орындарға лайықты бағалатып, тиісті 
атағын алуына командир Бауыржан Момышұлының күш жігері, 
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еңбегі зор болды. 1943 жылы 15 ақпандағы бір хатында Мəлік 
Ғабдоллаұлы былай деп жазады: «Бұл атаққа ие болуда менің 
кызметім аз, қызмет жақсылық, істеген еңбек Сіздікі. Сіз болмасаңыз 
ескерусіз қалған əңгіме еді ғой. Сізге көп рахмет, тірі болсам 
жақсылыққа жақсылықпен жауап қайырылатыны сөзсіз. Тек тірі 
болайық».  

 ...Ел аузында аңыз боп,  
Атың қалды тарихта.  
Келешектік жас ұрпақ,  
Көзін салса тарихқа,  
Танысып сенің ісіңмен,  

Талпынар сендей болам деп... , депМəлік Ғабдуллин Бауыржан 
Момышұлына арналған өлеңінде осылай толғанса, ал Мəлік 
Ғабдуллинге батыр атағы берілгенде Бауыржан ағасы мынадай жыр 
жолдарын арнайды:  

Ел күйзелген кезінде,  
Ерлік еткен бауырым.  
Жау жағадан алғанда,  
Батырлық еткен бауырым.  
Құтты болсын айтамын,  
Шын жүректен Мəлігім.  

 Екі батырға да лайық мінездемені Мəлік Ғабдуллиннің сөзімен 
келтірсек: «Сізге мақтағаным емес, айтатын шыным – Баукең шын 
мəнінде барлық адамгершілік қасиеті бойына жиналған адам, 
ержүрек батыр, ақыл-оймен ойлайтын кемеңгер жігіт. Мұндай адам 
тарихта өте сирек кездеседі. Тек аман-сау болуын тілеймін. «Өсер 
елдің баласы бірін бірі батыр дер» деген мақалды мен жақсы түсінем, 
білем. Баукең осы шеңбердің қайсына болса да сыятын батыр адам» 
[4].  Бауыржан Момышұлының жоғарыдағы келтірілген естеліктегі 
«Ол адал, əзіл-қалжыңға бай.., кішілік пен кісілікті үйрендім» 
дегенінен шығады, оның бойындағы сыпайылық пен төзімділіктің, 
астарлы əжуаның бір көрінісін 1944 жылғы 16 сəуірдегі жазған мына 
хатынан да аңғарамыз: 
 «…Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды» дейтін еді 
Бауыржан. Мен саған бір қызық нəрсе айтайын.    
 Бауыржан Момышұлына жазған хатын Мəкең «Құрметті Бауке» 
деп бастаса, Бауыржан аға: «Мəлігім» деп бастайды екен. Осы бір 
сөздерден-ақ олардың арасындағы үлкен ілтипатты, ерекше 
сыйластықты көруге болады. Ал, кейбір хаттарында ол «Жалбағай 
ініңіз Мəлік» деп те жазады. Мұндағы «жалбағай» деген сөздің 
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мағынасына көп адамның бірден мəн бере қоймасы анық. Бұл сөз 
Баукең сияқты аса айбынды батырдың жанында өзін өте «кіші» 
санап, жанында жалбырап, шашбауын көтеріп, желбіреп жүрген жасы 
да, жолы да кіші-іні əрі өзін шəкірт ретінде көрсету мағынасында 
қолданылып тұрғаны байқалады.  
 Баукең мен Мəлік жазысқан хаттардың мазмұны былай болып 
келеді: 
 Қадірлі Бауке! 
 Аман-саусыз ба? Мен де аман-саумын. Біраз жайды бұдан 
бұрынғы хатымда жазғам, оны алған боларсыз. Мен Мəскеуге келіп 
жатырмын. (Награданы майданның өзінде Пуркаев тапсырған 5/ІІ-43 
күні). 

Жаңалықтар мынау – Қазақстан басшылары Щербаков 
жолдастың алдына мəселе қойып, мені біраз уақытқа Қазақстанға 
демалысқа шақырып жатыр. Бұл əңгімені Скворцовқа айтып, 
телеграмма бергем, ол кісі жауап берді: «Возбудили ходатайство о 
предоставлении Вам отпуска», деп жауап қайырды. Нəтижесі не 
боларын білмеймін. Бұл арадағылар арқылы сіз бен Балтабекке атақ 
беру мəселесін естідім. Материалдар Верховный Советте жатыр, 
жақында бірдеме болар дегенді айтты. Мен осы арада «Қазақ 
мақалының күші» деген мақала жазып, «Социалистік Қазақстанға» 
жібердім. Ондағы əңгіме сіз жəне сіздің ерлігіңіз туралы. 
Бауыржанның мəдениеті, адамгершілігі, ерлігі деген əңгімені баса 
айттым. Толық хат жазам. Бұл арада біраз күн болмақпын. Биылғы 
«Қазақ баласы» дегенді жөндедім, осындағы қазақтарға оқып ем, 
ауыздарынан суы құрып тыңдады. Егер, Алматы жағына бара қалсам, 
бір мықты жазушыға «Сəбитке, не Мұқаңа» берген жөн деп 
ойлаймын. Хабарыңызды күтем. 1485 полевая почта, часть 66. 
Сəлеммен, Сізді шын жүректен қадірлеуші Мəлік. 15.ІІ.43 ж. 
 Р.S. Издательствода болдым. Каримоваңыз майданға кетіпті, сонда 
армияда дейді. 
 Ардақты Баукеш! Ақыл-ойдың арнасынан шыққан асыл 
сөздеріңізбен шын жүректен құтты болсын айтып жазған ашық 
хатыңызды алдым.  
 Бар жан-тəніммен риза болып отырмын. 
 Ұяңда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген ғой. Тар жол, 
тайғақ кешу кезінде, тас қамалды бұзып, темір қоршауды қирата 
шыққан кездерде біздің үлгі алған адамымыз, ақыл-адамгершілігіне, 
қайраты мен өсиетіне сенген адамымыз да Сіз едіңіз. Сіз – басшы, біз 
– қосшы болдық.  
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Атақ үшін емес, ар-намыс үшін халық алдындағы борышты өтеу 
жөнінде де Сізден үлгі алдық, Бауке. Тек аман-сау болайық. «Өзге 
қызық тамаша бола жатар соңынан» дейтін де өлең бар емес пе? 
 Қазақ халқының қадірлісі де, арда өскен атағыңыз, соңына 
мыңды ертіп, қаһарлы жаудың тас қамалын бұзуға, ержүрек ұлы 
Бауке, Сіздің дəрежеңіз артып, мəртебеңіз үстем бола беруіне шын 
көңілден тілектеспін. Ақыл мен қайраттың, адамшылық пен батыр-
лықтың тұлғасы болған Баукеш, халқыңыздың рахаты мен болашағы 
үшін жасаңыз. 
 Інілік сəлеммен еркелеп, қолыңызды қысып, мойныңыздан 
құшақтап, бетіңізден сүйдім, ініңіз Мəлік. 
P.S. 1-майыңыз құтты болсын. Жайнаған жаздай жарқын болуы-ңызға 
тілектеспін». 18. ІІІ. 43 жыл, Ғабдуллин» » [5].     
 Баукең – қазақ батырларының бəріне үлгі болған, əрі ұстаз 
болған ерекше тұлға, жаужүрек баһадүр. Қазақ жауынгерлері оның 
теңдесі жоқ қолбасшылығы, көзсіз батырлығы, «түкті» жүрегі мен 
кесек тұлғасы туралы аңызды сырттай естіп, кейбірі бетпе-бет 
жүздескен. Үлкен Ұстазға жан-тəндерімен еліктеген қазақ 
жауынгерлері Баукеңнің даңқын аспандатқысы əрі оны қуандырғысы 
келіп, ерліктерін оған «сыйға» тартуға құмар болған. Ұлы ұстаз, 
ғажап қолбасшы Баукеңнің шəкірттері ерлігінің бəрін «ел» есебіне 
жатқызып отырған. Даңқты батыр өзі арқылы қазақ деген қаһарман 
ұлтқа «ұпай» қосып отырған. Бауыржанның  мақсаты – өз басының 
Батыр атағын алуы емес, қазақ деген халықты батыр ретінде таныту 
болды. Сондықтан да, Баукең «саяқ» ғұмыр кешкен, ішкі сыры құпия 
жан болған. Ол – бүкіл майдан барысында кең-байтақ КСРО көлеміне 
дарынды қолбасшы ретінде танылып, иісі қазақтың даңқын Төлеген, 
Мəлік бастаған «батырлар шеруі» арқылы, ең алдымен, халқымыздың 
жасып қалған жауынгерлік рухын көтерген, дара жаратылыс иесі, 
ерен ержүрек тұлға. Ал, біздің басты кейіпкеріміз, оның іні-досы 
Мəлік – Баукеңнің алдында мəңгі «кіші» болып қалған ұлағатты 
шəкірті. Шəкіртімен бірге Баукең сынды ұлы тұлға бірге бой көтеріп, 
бірге биіктеп, бірге аспандайды. Одан əрі олар шырқау көкке 
шарықтаған қыран бүркіттің қос қанатындай қалықтайды. Өйткені, 
Баукеңді Мəліктен, Мəлікті Баукеңнен бөліп-жарып қарау еш мүмкін 
емес. Уақыт деген «құмсағат» қанша сусыса да, осы «тандем» – 
домбыраның қос ішегіндей егіз ұғым ретінде барған сайын көмескі 
тартудың орнына тым жарқырай түсуде. Олар – бізден алыстаған 
сайын асқақтай түсетін мұзарт шыңдар секілді алып тұлғалар. Қазіргі 
кезде екеуінің арасындағы бұрындары байқала бермеген жан 
жақындығы мен болмыс ұқсастықтарының кейбір иірімдері барынша 
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айқындала түсуде. Бұл – жалғасын таба беретін мəңгілік 
тақырыптардың бірі, тарихтың нақ ортасында иықтасып қатар тұрған 
қос батыр тұлға – басты кейіпкерлер болып, əманда, қала бермек! 
 Мамытбек Қалдыбаевтың  естелігінде: «Ойланып-толғана 
білмейміз. Ең өкініштісі, көп дүрмектің ағысына еріп, өткенімізге, 
жан-жағымызға көз салмаймыз. Кімді қастерлеу керек дегенге мəн 
бермейміз. Мəліктің ғалымдық, педагогтік еңбегі өз алдына, ол 
кешегі қан майданда ел қорғаған ер, батыр емес пе?! Ол – Халық 
Батыры. Ал, оған көрсеткен құрметіміз қандай? Түсінсеңдер, марқұм 
Мəлікті сыйлау ол үшін емес, ұрпақ үшін керек. Оның өмірі 
жастарымызға патриоттық, интернационалдық тəрбие берудің өзінше 
бір мектебі…», - деген сөздеріне толықтай қосыламыз. 
 Иə, аңызға айналған қос тұлға халқына тек көзсіз 
батырлықтарын паш етіп қалдырған жоқ, екеуі біріне-бірі мəңгі 
тозбас «сөз қамалын» да соғып қалдырды. Қос батыр – қос 
қаламгердің бұл туындылары – халқымыздың ұлттық құндылығының 
алтын қорына қосылған өлшеусіз жəдігерлер. Екеуі туралы мұндай 
естеліктерді болашақ ұрпақ көздің қарашығындай сақтап, пəрменді 
тəлім-тəрбие құралы ретінде мəңгі пайдалана беретіндігіне еш күман 
болмаса керек.         
 Өмірлерінің соңына дейін сыйласып өткен қос батырдың өнегелі 
ғұмыры қазіргі қай толқын ұрпаққа болсын шынайы үлгі. Адамзат  
тарихындағы алапат қанды қырғын аяқталғанына 75 жылға жуық 
уақыт  өтсе де, Отан соғысында кеуделерін оққа төсеп, бүгінгі бейбіт 
те бақытты өмірді бізге сыйлаған майдангерлер ерлігі де, олардың 
тарих бетіне қанмен жазылған мəңгі өшпес ұлағатты есімдері де 
ешқашан ұмытылмайтыны анық. 
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ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 
 АТАҚТЫ ПАРТИЗАН 

 
Ел басына күн туып, оның болашағына қауіп төне бастаған кезде 

бүкіл Одақ жұртшылығымен бірге қазақ халқы да жұдырықтай 
жұмылып, қан майданға аттанды. 

Қазақстанның Халық Қаһарманы, Халықаралық Фадеев 
атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан 
соғысының ержүрек батыры Қасым Қайсенов əйгілі партизан, көзі 
тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар 
даңқты перзенті. 

Қасым Қайсенов 1918 жылдың 23 сəуірінде Шығыс Қазақстан 
облысы Ұлан ауданында дүниеге келген. 1934 жылы мектеп 
бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси-ағарту техникумына 
түсіп, оны 1938 жылы бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің 
саяси-ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып жүргенде əскер қатарына 
шақырылып, əскери-барлау мектебіне жіберіледі. 1941 жылы 
Мəскеудегі барлаушылар мектебінде оқиды, іле-шала жау қолында 
қалған Украина жеріне аттандырылады. Жау жайлаған елге ұшақпен 
келіп түскен сəттен бастап, Қасым ағаның партизандық өмірі 
басталады. 

1941 жылы Қасым Қайсенов Украина жерінде партизан отрядын 
құру үшін жау тылына аттанады. Ол жерде Чапаев атындағы 
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партизан құрамасының үшінші отрядын басқарады. Одан кейін 1944 
жылдың аяғына дейін Молдавия, Украинаның Закарпатье, 
Чехословакия, Румыния жеріндегі партизан қозғалыстарына 
қатысады. Отряд командирі болып жүріп, жау тылында жүздеген 
жорықты басынан өткереді. 1944 жылы Украинаның Закарпат, 
Карпатты азат етуге қатысқан [1]. Ол Киев жəне Полтава 
облыстарындағы партизандар қозғалысын алғаш рет 
ұйымдастырушылардың бірі ретінде тарихта қалды. Партизандардың 
қалың қолын басқара отырып, жау тылында жүздеген жорықты 
басынан өткеріп, фашистерді сан рет тізе бүктірді. Майдан даласында 
украин жауынгерлері Қасым ағаны бауырларындай көріп, өз 
аттарымен «Вася» деп атапты [2]. Қасым аға бір естелігінде «Украина 
- менің екінші Отаным. Украиндіктер - мəңгі ұмытылмас 
бауырларым. Осылай ұлы украин халқын шексіз сүйіп, бауыр басып 
кеткен адаммын. Əлі де шығатын, жазбақ кітаптарым да сол Украина 
жеріндегі жойқын айқасқа арналған. Сол үшін де өзімді украин жазу-
шыларының бірімін деп есептеймін. Өзімді украин жазушыларының 
осындағы елшісіндей сезінемін», - деген екен. 

Қан майданда етігімен су кешкен Қасым ағаға бейбіт өмірге 
бейімделу оңайға түскен жоқ. Осы ретте ағалық ақылын, қам-
қорлығын көрсеткен Жұмағали Саин болды. Қасым аға Сəбит 
Мұқанов, Бауыржан Момышұлы, Рақымжан Қошқарбаев, Мұқан 
Иманжанов, Мəлік Ғабдулин, Əди Шəріпов, Ғабит Мүсірепов, Қасым 
Аманжолов сынды қазақ зиялыларымен жақсы қарым-қатынаста 
болған. Майданнан оралғаннан кейін аз уақыт Қазақ ССР Жоғарғы 
Советі Президиумының аппаратында қызмет атқарған. 1945 жылдың 
орта шенінде партия қатарына алынып, білімін жетілдіру үшін 
Лениндік курстың совет бөлімінде оқыған [3]. 1945-70 жылдары 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінде, Жамбыл облысындағы Жуалы жəне 
Свердлов аудандарының атқару комитеттерінде төраға орынбасары 
ретінде соғыстан кейінгі ауыл шаруашылығын қалпына келтіру 
науқанына белсене араласқан, 1953-1970 жылдар аралығында Қазақ-
стан Жазушылар одағында жəне «Жазушы», «Қайнар» баспаларында 
қызмет істеген. 

Қарудан кейін қолына қалам алған Қасым аға өзінің 
партизандық жорықтары туралы жазуға бекінеді. Сөйтіп, Ұлы Отан 
соғысының қиын-қыстау кезеңдері, жауынгерлердің өшпес ерліктері 
жайында қалам тербейді. Қасым Қайсеновтің бұл орайдағы шы-
ғармалары қазақ əдебиетінің əскери тақырыбын байытты. Қасым 
ағаның «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы 1954 жылы орыс 
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тілінде жарық көреді [4]. Одан кейінгі кездерде «Илько Витряк», 
«Переяслав партизандары», «Ажал аузынан», «Жау тылындағы бала», 
«Днепрде», «Жау тылында», «Партизан соқпақтары» сияқты басқа да 
əңгіме, очерк, повесть жинақтары оқырман қолына тиді жəне 
артынша орыс, украин, қырғыз, вьетнам тілдеріне аударылды. 
Кейіннен «Елімнің ертеңіне сенемін», «Естеліктер мен жазбалар» 
кітаптары жарық көрді. Жалпы, Қасым Қайсенов 30 шақты кітап 
жазып қалдырды. Қаһарман жазушы жайында 150 ақын-жазушы 
поэма, естелік жазыпты жəне ол туралы екі деректі кино түсірілген. 

Қазақтың біртуар перзенті Қасым Қайсенов ерлік пен 
батылдықтың символы іспеттес. Ұлы Жеңіске айтарлықтай үлес 
қосқан батыр ағамыздың өмір өткелі, көрген-білгені, соғыс туралы 
шығармалары жас ұрпақ тəрбиесіне негіз болары анық. 

2006 жылғы 30 желтоқсан Көзінің тірісінде аңызға айналған 
батыр, партизан, жазушы, «Халық қаһарманы», «Отан» орденінің 
жəне А. Фадеев атындағы Халықаралық сыйлықтың иегері Қасым 
Қайсенов 89 жасқа қараған шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан 
кейін Алматыдағы өз үйінде қайтыс болды. Батырдың қайтыс 
болуына байланысты республикалық басылымдарда қазанама 
жарияланды. 
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 МЕРГЕН ҚЫЗ 
 

Соғыс жылдарының шежіресіне назар аударсақ, фашизмнің қара 
түнегі ел басына төнгенде, Отанды қорғауға ерлермен бірге, əскери 
қызметке міндетті болмаса да мыңдаған қазақтың қыз-келіншектері 
де өз еріктерімен майданға аттанып, жауынгер атанған. Ел басына 
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күн туған қиын-қыстау күндерде олар азамат жүгін арқалап, уақыт 
сынынан, тарих талқысынан сүрінбей өтіп, батырлық пен 
табандылықты, Отанға шексіз берілгендіктің жарқын үлгілерін 
көрсетті. 

Халық есінде Əлияның өмірі қысқа да, ерлікке толы. Оның 
бейнесі халық есінде мəңгі сақталады. 

Əлия Ақтөбе облысы Хобда ауданы Бұлақ ауылында Сарқұлов 
Нұрмұхаммед жəне Молдағұлова Маржанның отбасында 1925 
жылдың 15-ші маусымында дүниеге келген. Əлия 8 жасқа келгенде, 
анасы қайтыс болды. Нұрмұхаммед Сарқұловтың қолында екі баласы 
ұлы Бағдат жəне қызы Əлия қалды. Əкесі Əлияны нағашы əжесі 
Тəжікенге беруге мəжбүр болды. Əжесі қазіргі Құрайлы ауылында 
тұрған, немересін өте жақсы көрген, оған адамгершілікті, 
жақсылықты, еңбекқорлықты үйреткен. Əлия нағашысы Əубəкір 
Молдағұловтың үйінде, нағашысының қызы өзімен құрдас 
Сапурамен өсіп, есейді. Үй- іші Əлияні өте жақсы көрді. Əубəкірдің 
əйелі Сəн қыздарға көп нəрсені үйретті, оған қыздар үй жұмысында 
көмектесті, кішкентай бауырларын тəрбиелеп, бақты. Өз 
құрдастарына қарағанда  Əлияның мінезі қырсық қатал болатын[1].  

1933 жылы Молдағұловтар отбасы Шалқардан Жамбылға, ол 
кезде Əулиеата деген кішкентай станцияға көшіп барды. Нағашысы 
Түркістан –Сібір теміржолының үшінші эксплуатациялық ауданы 
саяси бөлімінің инструкторы болып қызмет істеді. Үйлері теміржол 
вокзалының жанында болды. Үйдің жанындағы теміржол мектебіне 
бірінші сыныбында оқыды. 

1935 жылы нағашысы Əубəкір Əскери-көлік Академиясына 
оқуға түсіп, отбасымен Москваға көшті, ал соғыстың алдында 
Академиямен бірге Ленинградқа көшті. Ленинградта Смоленский 
ауданында Слуцкий көшесінде 2-ші үйде тұрды. Отбасы жағдайына 
байланысты нағашысы Əлияні Красногвардейский ауданындағы 
Гурдин көшесіндегі № 46-шы балалар үйіне тапсырды. Бұл балалар 
үйінің оқушылары қасында орналасқан Үлкен охта даңғылындағы   
№ 9 мектебінде оқыды, қазір бұл № 140-шы мектеп. 1980 жылы 
Ленсоветтің атқару комитетінің шешімімен Гурдин көшесіне Əлия 
Молдағұлованың аты берілді. 

Əлия Ленинградты шын жүрегімен жақсы көрді. Бұл қала оның 
екінші отаны болды. Əлияның мұғалімдері, бірге оқыған дос қыздары 
оны өте ұстамды, терең ойлы, таза, ұқыпты деп естеріне алады. Ол 
жауқауларды жек көріп, олар бүкіл балалардың алдында сынап, 
ұрсатын. 6-7-ші сыныпта Əлия староста болған. Үздік оқуы жəне 
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үлгілі тəртібі үшін Əлияны Қырымдағы Бүкілодақтық пионерлер 
лагері Артекке жіберген. Артекте батырлардың тақтасында атақты 
Батырлар Рубен Ибаррури, Тимур Фрунзенің қасында Əлия 
Молдағұлованың да суреті бар. Əлия оқуда өте зерек, талапты, 
ынталы болып, кітапті көп оқыды [2]. 

Соғыс басталған жазда Əлия детдомның балаларымен бірге 
Сиверская станциясында болған, маусымның аяғында олар 
Ленинградқа қайтып келді. Балалар үлкендерге көмектесті: кішкентай 
балалардың тобына бағып, қарады, қаланың сыртында қорғаныс 
қамалдарын салысты. Суық бөлмедегі сабақты ауа ескерту сигналы 
бұзғанда, Əлия балалармен шатырға жүгіріп, немістің тастаған 
«зажигалкаларын» - өрт бомбаларын сөндірді. Сабақтан кейін Əлия 
госпитальға барып, жарақаттанған жауынгерлерге көмектесті. 
Ленинградты немістер қамауға алып, оның тұрғындарын 
ашаршылыққа ұшыратты. № 46 балалар үйінің аға пионер жетекшісі 
Лидия Костинаның естелігінде Əлия шанамен суға барып, аштықтан 
көшеде есінен танып құлаған, сөйтсе ол өз нанының жартысын Қаты 
деген қызға береді екен. 1941 жылдың 4-ші қарашасында Əлия 
комсомолға өтті. 1942 жылдың наурызында № 46 балалар үйімен 
Əлия Ладога көліндегі «өмір жолымен» Ленинградтан Ярославль 
облысы Некрасов ауданы Вятское селосына көшті. Бұнда балалар оқу 
мен қатар колхозда жұмыс істеді. Сол ауыл мектебінің ботаника 
мұғалімі татьяна Суворовнаның айтуы бойынша, Əлия жақсы 
оқитын, əн салатын, билейтін, достары көп болатын, бірақ мінезі 
тұйық, өзі туралы ашылып ештеңе айтпайтын. 1942 жылдың тамыз 
айында Əлия Рыбинск қаласына ұшқыштың оқуына кететінін Лида 
Кротова деген досына айтты. 1942 жылдың 1-ші қазанында Əлия 
Рыбинск авиатехникумының студенті болды, бірақ оқудың 
ұзақтығына шыдамай 3 айдан кейін қала əскери комиссариатына 
өтініш беріп, Қызыл Əскерге кетуіне байланысты 1942 жылдың 21-ші 
желтоқсанында техникумнан  шығып кетті. 

Бүкілодақтық Лениншіл Комммунистік Жастар Одағы 
(Комсомол) Орталық комитеті жəне КСРО Қорғаныс Халық 
Комиссариатының бастамасымен мемлекетте алғаш рет атқыш- 
снайперлерді дайындайтын əйелдер курстары ашылды. Осы курстар 
негізінде 1943 жылдың мамырында снайперлік дайындық орталық 
əйелдер мектебі ұйымдастырылды. Əуелі курстар Москва облысы 
Перов ауданы Вешняки селосында граф Шереметьев усадьбасының 
оранжереясында, кейін Москва облысы Щелков ауданы Амерово 
деревнясында жəне Подольск қаласында Силикатный поселкесінде 
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орналасқан. Əлия снайпер мектебінің бірінші түскен тобының 4-ші 
ротасында оқыды. Кішкентай бойы үшін бұл ротаның қыздарын 
«қарындаштар» деп атаған. 1943 жылдың 23-ші ақпанында курсант 
қыздар ант берді. Əлия оқуға бар ынтасы мен зейінімен берілді, көз 
өткірлігін, мергендігін, қолдың нақтылығын көп жаттықтырды. 
Сонымен қатар ол жер жорғалап еңбектеуді, қол жəне 
станкопулеметтен, автоматтан, танкіге қарсы қарудан атуды үйренді. 
Оқу жеңіл болған жоқ. Əлия жақсы атқыш болды. Бірақ оның 
майданға бару мақсатына тағы бір кедергі пайда болды. Мектеп 
басшылары емтиханнан кейін Əлияні майданға жібермей мектепте 
басқа жаңа курсанттарды үйрететін инструктор ретінде қалдыру 
туралы шешім қабылдады. Оны естіген Əлия əскери устав пен 
тəртіпті ұмытып, «бəрібір майданға кетемін», деп тұрып алды. 

1943 жылдың шілдесінде Əлия Сотүстік – Батыс майданына     
54-ші атқыштар бригадасына аттанды. Бұндада алдағы қатарға 
жетуіне кедергі болған оның жасы жəне бойы. 4-ші батальонның 
снайпері болды. Көп уақыт тосып, немістерді аңдып отырып, оларды 
атты. Бір рет немістің сынық танкісіне бұғып отырып, екі немісті 
атты, үшінші оқпен окоптан шығып тұрған стереоқұбырды атты. 
Фашистер снайперді байқап, миномет пен зеңбіректерден оқ 
жаудырды. Танктің астынғы люгін ашып, Əлимя жерді бауырлап, өз 
бөлімшесіне жетті. Ұлы Октябрь мейрамы алдында Əлия бір күні 
жеті немісті атып түсірді. Бір күні дос қыздармен келе жатып, жеті 
фашистке жолықты. Біреуін Əлия, екеуін достары атты. Қалғаның 
қыздар қамауға алып, бастыққа əкеп тапсырды [3]. 

1944 жылдың қаңтарында Псков облысы Насва теміржол 
станциясынан немістерді шығару мақсаты қойылды. Фашистер қатты 
қарсыласты, артиллерия от жаудырды. Əлияның ростасының 
командиры қаза болды. Жауынгерлер сасып қалды. Сонда Əлия атып 
тұрып: «Отан үшін алға!», деп айқай салды. Оның соңында бүкіл рота 
көтеріліп шабуылға шықты. Əлияның қолына минаның сынығы тиді, 
бірақ ол автоматын тастамай бір неміс офицерін атты. Офицер жауап 
беріп, Əлияні екінші рет жарақаттады. Соңғы рет Əлия атып, немісті 
өлтірді. Казачиха деревнясының батысында, Смердель деген 
кішкентай өзеннің биік жағасында достары Əлияні жерледі. 

1944 жылдың 14-ші қаңтарында қазақ халқының ер қызы, 
Ленинградтың ер қызы Əлия Нұрмұхаммедқызы Молдағұлова отаны 
үшін,    елі   үшін   батырлықпен   шəйіт   болды. Оның    батальондық  
достары Əлия үшін жаудан қанды кек аламыз деп ант берді [4]. 
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Кеңес Социалистік Республикалар Одағы Жоғарғы Кеңесінің 
Жарлығымен 1944 жылдың 4-ші маусымында көрсеткен ерлігі үшін 
ефрейтор Əлия Нұрмұхаммедқызы Молдағұловаға Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді.  
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Отан үшін жанын беріп, біздер үшін қаза тапқан батырлардың 
есімдері мəңгі жадымызда жүреді. Олардың бейнелерін тек қана 
газет-журнал, əдебиет оқулықтарында, соғыс фильмдерінен көрсек те 
біздің жүрегімізде сақталып қалады жəне біздің ардагерлер құрмет 
көрсетуге лайық. Біз ерлік істеріміз бен Отанға деген ұлы 
сүйіспеншілігімізбен басымызды иеміз. Гвардия полковнигі 
Бауыржан Момышұлы айтқандай: «Біздер қаза тапқан 
жолдастарымызға төккен көз жастарымызға ұялған емеспіз, 
ұялмаймыз да, алайда қас дұшпанға деген ашу-ыза мен өшпенділік 
кегі, бойды билеп ұрысқа аттанатынбыз!», - деген өнеге сөздерінің 
бізге, өсіп келе жатқан ұрпаққа тəрбиелік рөлі зор.  Қазақ халқының 
даңқын шығарған батыр елдің серкесі, гвардия полковнигі, Совет 
Одағының батыры - Бауыржан Момышұлын атап кетуге болады. 
Абай атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын 
алып қана қоймай, аты аңызға айналған бірегей қолбасшы ретінде 
танылды. Өзімен бірге соғысқан майдандас жауынгерлер тағдырын 
бейнелеп жазған мəні бар шығармасы "Москва үшін шайқас" деп 
аталатын туындысынан анық байқауға болады.   1941 жылғы Москва 
түбіндегі қанды шайқастарда теңдесі жоқ ерлігімен тек қазақ халқын 
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ғана емес бүкіл əлемді дүр сілкіндірген. Қазақстандық 316-атқыштар 
дивизиясының батальон командирі аға лейтенант Бауыржан 
Момышұлының қанды шайқаста көрсеткен ерлігі оның есімін аңызға 
бөледі. Қазақ халқында соғыс майданы жөнінде көз ашып 
танытарлық көркем əдебиет жоқ [1].  Отан соғысынан алған 
тəжірибеміз ата-бабамыздан қалған жауынгерлік дəстүр-көлемді, 
сіңімді қорек бола алмады. Ал бұл ойларды жинақтап мақал-мəтел 
деңгейіне дейін көтеру, болашаққа өсиет ретінде қалдыру-тек 
Бауыржан Момышұлы сияқты талантты тұлғаның ғана қолынан 
келетін іс. 
     "Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады", "Ер намысы-ел 
намысы" «Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді», -деген сөздер біздің 
қызметте кездестіруге болады. Біз еліміздің құтқарушыларымыз, 
халқымызға, туған елімізге адал қызмет ететін еліміздің 
балаларымыз.  Біздің қызметке келген жігіттер «парыз», «достық» 
сияқты ұғымдар мəнін жоғалтпаған ұжымға келеді.   Сырттан 
қарағанда бұл жігіттердің жұмысында айтарлықтай ештеңе жоқ 
болып көрінеді, тек форма киіп алған, сыныптарда сабақ оқиды, 
арнайы жаттығуларды орындайды. Жұмыстары өте оңай болып 
көрінеді. Алайда осы «қиын емес» деген жұмыс құтқарушылардың 
апаттық жəне төтенше жағдайларды жою үшін тыным таппай 
дайындалатыны. Себебі осындай жағдайлар орын алған кезде 
адамдар ең алдымен кім көмек беретінін жəне қашан көмек келетінін 
ойлайды. Дəл осы кезде тез арада нақты жəне сауатты көмек көрсету 
үшін құтқарушылар үнемі дайындықтан өтеді. Жабдықтар мен 
құралдарын дайындайды, дене шынықтырып, өздерінің кəсіби 
біліктерін шыңдайды. Мұның бəрі апаттың алдын-алу,  салдарын 
жоюдың кепілі. Кез-келген төтенше жағдай орын алған кезде, əрбір 
құтқарушы сол төтенше жағдай болған орынға барып, түрлі  
апаттардың салдарын жою үшін барлық күш-жігерлерін  жұмсайды. 
Олардың бейбітшілік заманда жасалған ерліктері ата-
бабаларымыздың  ерліктерімен тең. Кез келген құтқарушы – 
қаһарман. Жанып тұрған отқа кіріп, өз жанын басқа жандарды 
құтқарып алып шығу үшін құрбан ететін адамдар қазіргі кезде сирек 
кездеседі. «Отан үшін отқа түс күймейсін» деген  нақыл сөздерді 
осындай сəттерде қолдану орынды. Себебі құтқару операцияларын 
жүргізу кезінде адам ағзасына түсетін жүктеме бірнеше рет арта 
түседі жəне құтқарушылардың мінезіне де сын келеді. 
Психологиялық тұрғыдан да зақым келеді. Кейде тіпті қараңғы 
немесе көруге кедергі келетін жағдайда жұмыс істеуге тура келеді. Ал 
бұл ерекше зейін мен өзіне деген сенімділікті талап етеді. Өйткені от 
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пен түтінге оранған жайға кіру оңай емес [2]. Оқиға орнына келген 
тапсырманы жылдам əрі сауатты орындау керек. Осы кезде бірін-бірі 
сөзсіз түсіне білу өте маңызды қасиет. Себебі респираторға қосылған 
уақытта демді бұзып алмас үшін жəне оттегіні неғұрлым аз 
шығындау үшін сөйлеуге болмайды. Сондықтан құтқарушылар өз 
тəжірибелік сабақтарын арнайы қамтылған зертханаларда, оқу-
жаттығу орындарында жүргізеді. Тапсырманы берілген уақытта 
орындап, қайтадан таза ауа бар жерге жету үшін өз іс-қимылын олар 
автоматты қозғалыс деңгейіне дейін жеткізу қажет. Əрине 
құтқарушылардың кəсіби дағдылары тек азаматтық қорғау саласында 
ғана қажет болады. Абырой болғанда олар күнделікті орын алмайды. 
Алайда біз əрдайым сапта болуымыз қажет. Себебі біздің 
дайындығымыздың деңгейіне біздер құтқаратын адамдардың өмірі 
денсаулығы тікелей байланысты. Ал кəсіпқой үшін құтқарылған 
адамның аман-есен болуынан асқан бақыт жоқ [3]. 
       Қорыта айтқанда, құтқарушы болу - бұл қауіпсіздік қызметі 
емес, өмір сүру дағдысы. Апат айтып келмейді деген сияқты, кім-кім 
де қандай да бір төтенше оқиғаға тап боларын алдын-ала біле алмасы 
анық. Бірақ, сондай жағдай туғанда құтқарушыларға жүгінетінін 
жақсы біледі. Ал құтқарушы мамандығы оңай кəсіп емес. Əр 
құтқарушы осы атақты алу үшін арнай дайындықтан өтеді-олар 
физикалық дайындықпен қатар, психологиялық мінез тұрақтылығы 
да талап етіледі. Құтқару жұмыстары кезінде жедел əрекет ету үшін 
əр адам сабырлы болуы қажет. Ал құтқарушылар үшін бұл - 
бұлжымас қағида. Біздің ойымызша «Құтқарушы-бұл əр 
мамандықтың жақсылығынан, кəсіби біліктілігінен құралған 
мамандық. Құтқарушы-бұл альпинис, сүңгуір, медицина қызметкері 
жəне де тағы басқалар. 
        «Ел ерімен мақтанар, жер кенімен мақтанар» дегендей, елімізді 
қорғар ер азаматтары, асыл ұрпақтар тəрбиелі ұл-қыздарымыз молая 
берсін. Тəуелсіздігіміз  тұғырлы болсын! Елімізде мəңгі тыныштық 
бейбітшілік болсын! 
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Тарихи-мəдени-этнографиялық орталық МКҚК 
 

ЕР ЖƏНІБЕК – ҚАЗАҚТЫҢ ХАС БАТЫРЫ 
 

 Шоқан Уалиханов: “Абылай хан заманы - қазақ батырларының 
дəуірі” деген ұлы сөзін тегін айпаса керек. Оның сыртында Абылай 
дəуірі жоңғарлар мен қазақтардың сұрапыл шайқастарына толы 
болды. Не бір батырлар шықты. Соның бірі- біз сөз өткелі отырған  
Ер Жəнібек батыр. 

Осы Керей Жəнібек батырды ел аузында “Ақыр Жəнібек” деп те 
атайды. Себебі қазақтың тарихында көптеген Жəнібектер өткен. 
Соларды шатастырмау үшін, əрі Жəнібектердің ерлік дəуірінің ақыры 
ретінде есте тұтқан болуы мүмкін.  

Осы Жəнібектерге келер болсақ, алғашқысы 1456 жылы хан 
болған Əз-Жəнібек. Екіншісі Шақшақ Жəнібек (Тархан Жəнібек деп 
те атайды). Оның сыртында Божбан Жəнібек дегендер болған. 
Божбан руынан шыққан Жəнібекті кезінде қазақтың тұтастығын 
бұзғаны үшін Абылай ат құйрығына байлап өлтірген. Ер Жəнібек 
турасында айтатын болсақ, бұл - үшінші Жəнібек. Оның шыққан тегі 
туралы, мынадай қысқаша шежірелік икем айтуға болады. Керейден - 
Құттыберді туған. Құттыбердінің шешесі - Абақ бəйбіше. Осы 
Құттыбердіден - Ителі, Қарақас, Молқы, Жастабан, Сарбас тарайды. 
Ителіден - Байлау мен Қойлау; Байлаудан-Жəдік, Жəнтекей, Шеруші 
туған; Жəнтекейден - Сүйіншал, Сүйіндік, Сүйінбай. Ал осы 
Сүйінбайдан - Жайлау, Сары, Самырат, Сəменбет, Төлеке тарайды да, 
осы Сары руынан Бердəулетұлы Ер Жəнібек туған. Жəкеңнің туған 
жылы туралы əзірге тоқтамды мəмілет жоқ. Əркім əртүрлі болжамдар 
айтады.    

Жəнібек 1710 жылы туған болып келеді. Олай дейтініміз: 
Шақшақ Жəнібек батыр бір ұзақ сапардан келе жатып  Керей 
ауылдарына түстенсе керек. Сол күні Бердəулеттің бəйбішесі бір ұл 
тауып, атын қойып беріңіз деп нəрестені Шақшақ Жəнібектің алдына 
əкеліпті. Шақшақ Жəнібек батыр толғанып отырып былай депті; “Ей, 
Бердəулет, мына нəрестеге көңілім толып, көкірегім желпініп отыр, 
өз атымды қояйын, дұшпанға боқтатпас, жаманға даттатпас” деп 
нəрестенің құлағына сенің атың Жəнібек деп үш айтып, былай деп  
бата беріпті:  

Керей деген елің көп, 
Ел айналар шешен бол. 
Жағаласар жауың көп, 
Жауға шапсаң есер бол. 
Ел ішінде дауың көп, 
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Жұрт алдында көсем бол, 
Шайқасқан да есен бол, 
Жекеге шықсаң желденіп, 
Жауыңның басын кесер бол! – депті. 
Осылай аузы дуалы батырдың айтқаны келіп Жəнібек əрі 

шешен, əрі батыр, əрі ақын болып өскен екен. 1710 жылы Əз-Тəуке 
ханның жарлығымен Жоңғар ордасына елшілікке Қаз дауысты 
Қазыбек бастаған бір топ елші барған. Сол топтың ішінде 
жоғарыдағы Шақшақ Жəнібек болған. Бұл елшілер Жоңғар 
ордасынан қайтар жолда қалмақ пен қазақтың арасына сынадай 
қадалып отырған Абақ керейлер ауылында ат суытқан шығар. Бұл 
қалайда есте боларлық болжам. Бұдан кейін Жəкеңнің туған жылын 
анықтауға тұрарлық болжам Абылай мен Ер Жəнібек турасына 
айтылған қисса-дастан, аңыз əңгімелер. Көптеген жыр қиссаларда 
Жəкең он сегіз жасында жауға аттанған болып келеді. Сонда ол 1710 
жылы туды деп есептесек, 1728 жылы жауға аттанған болмай ма? Бұл 
уақытта қазақ даласында жоңғарлардың қылышы үстемдік алып 
тұрған тұс [5. Жəди Шəкенұлы «Жəнібек Батыр» Алматы – 2013 
«Мерей » баспасы]. 

Жəкеңнің батыр атануын Абылайдың оң тізеден орын 
бергенімен байланыстырып көрейік. 1728 жылы Абылайдың өзі де 
танылмаған, тек 1729 жылғы Аңырақай соғысында “Абылайлап” 
жауға шауып əйгілі болған. 1730 жылдары Абылай атағы қазақ 
даласын дүбірлетіп кетті. Ал, 1730 жылы жоңғарларды Іле өзеніне 
дейін қуып, жыл бойы соғыс болғаны тарихтан белгілі. Дəл осы 
сұрапыл шайқастардың бірінде Абылайдың аты майдан даласында 
жүруге жарамай, қазақ қолынан береке кетіп, алды қашып, арты қаша 
ұрыс салып жатқан тұста астындағы көк дөненін омыраулатып жетіп 
келген жас жігіт: “Ей, хан Абылай, мына менің атыма мін, елді 
тоқтат, есерді бас, жауыңа мен ие болайын” дегенде Абылай сұлтан: 
“Жас жігіт екенсің, барып менің атымнан уəхи айтып қашқанды бөге, 
жауға өзім төтеп беремін” дегенде əлгі жігіт қаһарланып: “Сенің 
басыңды қалмаққа тастағанша, өзім кесіп алайын” деп тап берген 
екен – мыс.  

Бұл кейінгіге аңыз болып айтылып келе жатқан ерен 
ерліктерінің бірі. Осы оқиғадан кейін Абылайхан Ер Жəнібектің 
өтініші бойынша Шыңғыс шапқыншылығы тұсында тоз-тозы шығып 
бытырап кеткен Абақ керейлерді бір тудың астына біріктіріп елдік 
рəсімнің кепілі ретінде үш құлаш ақ жібек туды қаратамақ найзаға 
байлап береді. Ел ішінде “Жəнібектің ақ туы” деп аңызға айналған 
бұл жəдігер бүгінге дейін сақталған.  Шығыс Түркістандағы  ұлт-
азаттық көтеріліc кезінде Алтай қазақтары жауға қарсы осы туды 
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ұстап шыққан. 1947 жылы Оспан батыр туды батырдың ұрпағы Рахат 
Зарыққанұлына табыс етеді. 1958 жылы Баймолда Сарсабайұлының 
үйінде сақтаулы тұрған туды Қытай үкімет орындары музейге 
тапсырамыз деп деген желеумен алып, кетіп, із-түзсіз жоғалтқан. 
Сондай-ақ Жəкеңнің жорық саптыаяғын 1946 жылы академик Əлкей 
Марғұлан Зайсаннан тауып музейге өткізген. Осы жəдігер 
Алматыдағы орталық музейде сақтаулы тұр.    
       Жəнібектің əкесі Бердəулет жастай дүние салғандықтан Қазыбек 
би жиені Жəнібекті жалынды өсіруді ойлап өз қасына алады. Сөйтіп, 
Жəнібектің балалық шағы нағашысы – Қазыбек бидің қолында өтеді.  
«Кісі болар кісіні кісесінен, кісі болмас жігітті мүшесінен таниды» 
дегендей, адам тегінің тап басып сөйлейтін сыншысы Қазыбек би 
жиені Жəнібекті алысса білегі бар, арбасса жүрегі бар, ақыл мен 
жігері бар жан деп таниды да, бетінен қақпай, талабын тойтармай 
баулиды, ат жалын тартып мінуге жараған кезінен бастап 
жылқышыларға қосып, отарға жібереді. Сөйтіп, бала Жəнібекті 
жылқы іңіртінің жесегімен жетілдіріп, сары аязға салып ширатып, 
Салбурындағы қанды көз қыранша бауын аштырады. Сол ортада 
жүрген кезінен-ақ Жəнібектің іс-əрекеті ел көзіне түсіп, аңыз болып 
тарап жатады. Аңыздың бірі Жəнібектің екі көк бөрісі еді. Халық 
Жəнібекті көк бөрі қонған, киелі батыр санайды.  Ер Жəнібек жасаған 
дəуір жоңғар шапқыншыларының қазақ даласына талай рет қанды 
жорық жасаған кезеңіне тура келеді. «Жəңгір хан дəуірінде қазақтар 
мен ойрат жоңғарлары арасында үш ірі шайқас – біріншісі 1635 
жылы, екіншісі - 1643 жылы, үшіншісі-1652 жылы болған» [1, 395 б.]. 
«1681-1685 жылдарда жоңгар феодалдары оңтүстік Қазақстанға 
бірнеше рет шабуыл жасады, Сайрам қаласын қиратып, егіншілікпен 
айналысқан ауылдарды күйретті. ХVШ-ғасырдың бас кезінде жоңғар 
əскерінің бір тобы Сарысу өзеніне жетсе, екінші бір бөлігі орта 
жүздің шығыс солтүстік аудандарына басып кірді» [6, 380 б.] Жоңғар 
билеушісі Суан Рабдан билік басына шыққаннан кейін, ХVІІ-
ғасырдың ақыры мен ХVIII ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ 
жеріне жеті дүркін (1698, 1711, 1712, 1714, 1718, 1723, 1725 
жылдарда) басып кірді. «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» осы 
жылдардың қанды ізі еді. Балалық шағында қанды көйлек киіп 
есейген Жəнібектің батыр болмауға қақысы жоқ еді. 1725-1726 
жылдардан бастап казақтар қайта ес жия бастайды. «Жоңғар 
шапқыншылығына қарсы күресте 1726 жылғы Ордабасыда өткен 
жиында үш жүздің басы бірігіп, Əбілқайырды үш жүздің əскер басы 
етіп сайлап, ұрыс тəсілдері белгіленді. Ол өзінің жақсы нəтижелерін 
көрсетті». [2, 48 б.]. «Ер Жəнібек» атындағы қиссалардың бəрінде 
«қосынға бір бала ерді» деген сөз қайталанады. Демек, жаугершілік 
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тұсында ұлын не он үш не он бес жасында үйлендіретін қазақ салты 
бойынша он үштен өткесін бала демейді. Қайта «онбесте отау иесі» 
деп, оны үлкен азаматқа балайды. Аңыздар мен дастандарда қарт 
батырлар əлгі 8 балаға күліп: «Астындағы көк дөнені əдемі екен, 
мұны сынап көрейік, қосынға ерген қорқақ біреу болса жүрегі 
жарылып өліп қалар» деп оны бейіттің бетағашын бұзуға жұмсайды. 
Бұл бірде «Абылайдың сынауы», бірде «Қабанбайдың сынауы» деп 
көп айтылып жүрген аңыз.  Жəнібектің алғашқы көзге түсуі осыдан 
басталады. 1727 жылдан атқа мінген қазақ жасақтары 1728 жылы 
Алакөл маңында, Бұланты өзенінің жағасында жоңғар əскерлеріне 
күйрете соққы берді. 1729 жылдың соңынан басталған соғыс, 1730 
жылдың көктемінде жоңғар əскерлерін тағы да ойсырата жеңді. Ақыт 
Үлімжіұлы жазған «Ер Жəнібек» дастанында Жəнібектің алғашқы 
жорықтарын тілге тиек етіп: «Жəнекең он алтыға келген жасы» дейді. 
Бұл демек мүшел есебімен 1729 жылға, жыл есебімен 1730 жылға 
тура келеді. Мұнан шығатын қорытынды – мейлі он екі жасында, 
мейлі он алты жасында болсын Ер Жəнібектің қазақтың жоңғарларға 
қарсы алғашқы жеңісті шерулерінен бастап жауға аттанғанын еш 
тарих терістемейді. Осылайша, Жəнібек жоңғарларға қарсы соғыспен 
есейіп, жеңістерімен қанаттанып отырған. Батыр жайында жазылған 
тарихи романдар да бұл деректерді растай түседі.  1729 жылы Жоңғар 
хунтайжысы Суан Рабдан өліп, оның орнына хунтайжы болган 
Халдан Серен 1739, 1740, 1741, 1742 жылдары бір мезет Есіл, Ор, 
Ырғыз жəне Елек езендерінен Сыр бойына дейін шабуыл жасады. 
Абылай бастаған қазақ қолы оған қарсы күрестер үйымдастырды. Бұл 
кезең Жəнібектің батырлық аты шыққан мезгіл болатын. Абылайдың 
оң тізесін басқан ол қазақ батырларының қатарында барлық 
шайқастарда жауға ойсырата соққы беріп көзге түсіп отырған. «1753-
1754 жылдарда Жаңатай, Қабанбай, Бөгенбай, Керей  Жəнібек, 
Мүйізді Өтеген батырлар бастаған қазақ қосындары қысы-жазы 
демей əлденеше рет жоңғарды шауып қайтады» [3, 115 б.]. Аталған 
жылдар ішінде Жəнібек Іле, Балқаш, Қаратал өңірлерін жаудан 
тазартуға қатысты. Осыдан кейін Қарақол, Нарын, Ұржар, Қатынсу, 
Алакөл, Барлықты азат ету шайқастарында атойлай шауып, іле-шала 
Баспан-Базар, Шорға, Маңырақ шайқастарында болып, Зайсан, 
Марқакөл, Күршім өңірлерін жаудан босатуға ат салысты. Шақшақ 
Жəнібектің 1952 жылы дүниеден қайтқанын еске алсақ, осы тұстағы 
Жетісу, Алтай, Тарбағатай өңіріндегі барлық шайқастарда ауызға 
алынатыны тек қана керей Ер Жəнібек. 1756 жылғы Аякөз өңірінде 
өткен қазақ-қытай соғысында да Ер Жəнібек бастаған ерлер егей 
ерлігімен көзге түсіп, ел мен жерін қорғаудың өшпес өнегесін 
көрсетті. Кейіннен Жəнекеңнің керей ауылдарын бастап қонған 
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Шыңғыс тауының сыртындағы Бақанас өзенінің Байқошқардан 
төменгі кең алқабы «Жəнібек өлкесі» атануы да тегін емес. Демек, 
қазақ тарихының қанды бетінде Абылайханның орны қандай биік 
болса, Ер Жəнібек есімі де онымен қатар жүреді. Абылай хан туралы 
кей дерек оны 1711 жылы, кей дерек 1713 жылы туған дейді. Олай 
болса Абылай Жəнібектен бірнеше жас қана үлкен болғаны. 

Мейлі уақыт, мейлі тағдыр хан Абылай мен батыр Жəнібекті өте 
жақын көрсетеді. Абылай 1781 жылы қайтыс болса, Ер Жəнібек 1792 
жылы қайтыс болған. Жəнібектің соңғы өмірі қазіргі Шығыс 
Қазақстан өңірінде өткен. Сүйегі де сонда – Қалба тауының 
бауырында жатыр. Жоңғар қалдығы шығысқа ығысып Қытайдың ірі 
Цин империясы аранын ашып тұрғанда жердің шетіне баруы елін, 
жерін жаудан қорғайтын батырдың айбынды тұлғасын одан ары 
асқақтатып тұрған жоқ па!? Тек Ер Жəнібек қана емес, қазақтың көп 
батырының сүйегі елдің ішінде емес, жердің шетінде жатыр. Мұның 
өзі ата-бабамыздан жалғасқан батырлық дəстүрдің жалғасы болмақ. 
Ер Жəнібек есімі рудың, ұлыстың ұраны ғана емес тұтас ұлттың 
мақтанышы. Ол еліне, жеріне жан-тəнімен берілген аты-затына сай 
қазақтың хас батыры. 

Қорытынды. Халқымыздың халық болып сақталып қалуына 
өлшеусіз үлес қосқан дара тұлғалы батыр бабамыз Жəнібек қол 
бастаған батыр ғана емес, ел бастаған көсем, сөз бастаған шешен, 
қара қылды қақ жарған əділ би болған. Сондықтан, қаз дауысты 
Қазыбек би Жəнібекті: «бұл кезде шешендікте Жəнібектен жан 
өтпес» – деп бағалаған деседі. Ер Жəнібектің қайтыс болған уақыты 
туралы екі түрлі мəлімет бар. Бірі Жəнібек 1798-жылы 84 жасында 
Қызылсу Шар деген жерде қайтыс болған дейді [4, 48-49 б.]. Енді 
бірі, қазіргі бізге мəлім зерттеушілердің еңбектерінде 1792-жылы 
қуық ауруынан қаза болды. Қазасын екі-үш жыл жасырын ұстап, 
1794-жылы үш жүзге хабарлап,  ас беріп, бейіт тұрғызылады. 

Ер Жəнібектің өмірі мен ерліктері жөніндегі деректерді құнттап 
жинап құнды еңбек жазып, ел кəдесіне жаратқандардың бірі – ақын, 
жазушы драматург Асқар Татанайұлы. Оның «Тарихи дерек келелі 
кеңес» деген еңбегінде келелі де мол шежірелік деректер беріледі. 
Онан соң жазушы Шəміс Құмарұлының кесек тарихи романы «Ер 
Жəнібек» 1999-жылы баспадан шығып таратылды. «Қазақ 
тарихындағы əйгілі адамдар» деген кітаптар тізбегіне «Ер Жəнібек» 
деген тарихи кітап қосылды. Ел арасына кеңінен таралған Жəнібектің 
іс-іздері жырланған дастандардың қазірге дейін анықталған саны 
жетіге жетті. ҚХР басылымдарында Жəнібек жөнінде отыз шақты 
аңыз-əңгіме жарияланды. Халық арасында «Жəнібектің көк дөнені» 
деген күй шығарылған. 
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ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 
 

 АВИАЦИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЫ 
 
Талғат Бигелдинов екі мəрте КСРО батыры атағын алған 65 

ұшқыштың бірегейі. Жалпы саны 305 рет əскери ұшу жасаған, 
оншақты жау ұшақтарының көзін құртты. Жалпы Бигелдинов əуе 
шабуылдары жөнінен аңыз болған адам. 

Талғат Бигелдинов Кеңес Одағының екі мəрте Батыр атағын 
иеленген жалғыз қазақ қана емес, сонымен бірге ол екі мəрте Кеңес 
Одағының Батыры атағына ие болған Шығыстан шыққан жалғыз 
ұшқыш. Соғыс кезінде ол ұшқан, «Ил-2» ұшағы оны көп рет ажал 
құшағынан құтқарды. Талғат Бигельдинов шаруа отбасынан шыққан, 
ол 1922 жылды 5-тамызда, Ақмола облысының Майбалық ауылында 
дүниеге келген, ал басқа мəліметтер бойынша батыр Пішпек жерінің 
(қазіргі Бішкек, Қырғызстан) тумасы дейді. Бірақ та Талғат 
Бигельдинов Басығара батырдың (Кенесары ханның 
қолбасшыларының бірі) ұрпағы болды, бұл ақиқат шындық. Басығара 
батыр 1837 жылы Ақмола бекінісіне шабуыл жасағанда, өз ерлігін 
көрсетіп, қаза тапқан еді [1]. «Мен дəрігерлері, акушер əйелдері не 
кіндік шешесі бар перзентханада емес, анамның қасында  биік 
дөңгелекті, түйеге жегілген арбада, жалпы айтқанда, кəдімгідей 
көшпелі қоныста дүниеге келіппін. Көптеген қазақтар-малшылар 
сияқты да, қазақ өмір салтын ұстаған менің туыстарым далада бір 
жайлаудан екіншіге көшіп жүрген. Осы жағдайда көшіп кетуіміздің 
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басқа бір себебі болған. Ақмола аймағына белгілі болған бай Ғалибай 
өз малын тəркілеуден құтқарайын деп, менің əкеме Түсіпбек жəне 
бабам Бигелді руынан шыққан кейбір жақындарына, ал олардың 
ішінде менің анам Хадия да бар, малды Алатау тауларына айдап 
тастауға тапсырма берген. Бірақ та бай Ғалибайдың меншігінде 
болған малдың саны он бес мыңнан астам болды, соның ішінде 
мыңнан астам ат болған. Аяғы ауыр анам көші-қонға қатысқан 
барлық əйелдер сияқты да түйеге салт мініп жүре берген, өйткені 
онда ыңғайлы əрі жұмсақ еді. Тек қана босану мерзімі жақындап 
келгенде, тура осы түйе жегілген арбаға отырған. Мұнда да ол ашық 
аспанның астында болашақ штурмовик-ұшқышты дүниеге алып 
келді. Бұл көші-қонның екінші не үшінші күнінде, Ақмола түбінде 
орналасқан ауылымыздан алыс емес жерде болған оқиға. Бəрімізге 
белгілі болғандай, ұл баланың дүниеге келу құрметіне көшіміз 
тоқтап, ата-анам жақын орналасқан барлық ауылдар мен түкпір-
түкпірдегі адамдарды шақырады. Əкем мен туыстарым мал сойып, 
той жасаған. Ал кейін, мерекелеу кезінде, жиналған, ақсақалдар ұзақ 
пікір-таласқа түсіп, əдеттегідей, маған Талғат деп есім қойған», — 
деп жазады Талғат Бигельдинов өз кітаптарының бірінде. Талғат 
Жақыпбекұлы  өзінің туылған жеріне қатысты пайда болған 
түсінбестікті былайша түсіндіріп отыр: Талғат Бигелдиновтің туған 
əкесінің аты — Түсіпбек, бірақ бала Жақыпбектің інісінің отбасында 
тəрбиеленген, осы отбасы бала-шағасыз болды, сондықтан да қазақ 
дəстүрлері бойынша оны осы отбасыға тəрбиелеуге берген. 
Талғаттың туыстары ерте қайтыс болды. Отбасының жағдайы ауыр 
болды. «Кейін былай болды: қазақ салты бойынша, мені 
туыстарымыздың бала-шағасыз отбасыға берді, жəне де Пішпекке 
көшіп кеттім. Жаңа анам мені жақсы көрмей кетті. Сондықтан 
да қайыр сұрайтын кездерім-де болды. Масқара аштық болды, 
достарыммен бірге тауға барып, кесіртке мен жыландарды аулап 
жүрдік. Бірақ та мен бұзды, мінезді болдым», — деп есіне алады 
белгілі ұшқыш. Мектепте Талғат жақсы оқып жүрді, ол үздік оқушы-
да болды. Бірақ татар мектебінен орыс мектебіне ауысқанда, ол үшін 
қиыншылықтар басталған. Үздік оқушыдан екілерді алатын 
балаға айналып кетті. Орыс тілі сабағы да ол үшін қиын пəн болды. 
Бір кезде «бір» деген кезекті бағасын алған бала бос сыныпқа кіріп, 
қатты жылай бастады. Осы сəтте орыс тілінің мұғалімі кірді. Ол 
Талғатты аяп, өз көмегін ұсынды. «Өз досыммен — пысық бала 
Аркашкамен, ал ол бала да жіктелу мен септелуде «əлсіз» болды, 
екеуіміз мұғалімге жолықтық. Саманнан салынған, сабан төбесі бар 
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үй, əр жерден кедейлік көрініп тұрады. Бірақ ең қауіптісі үйдегі — 
суық еді. Мен жəне Аркашка бір-бірімізге қарап, есіктен ғайып 
болдық. «Қайда барасыңдар, балалар?» — мұғалім абырыжып айтып 
үлгергенше, біз жақын жерде, ағаш қоймасына барып, сексеуіл алып 
келдік. Мұғалім түсінбей, аң-таң болып тұрды. Жарты сағаттан кейін 
шағын бөлмеде «Ташкенттегідей» ыстық болды. Ол бірнеше апта 
бойы бізге сабақ беріп тұрды, қандай тамақ болса да, бізге беретін, 
бірақ өзі ашты-жалаңаш отыратын. Содан бері мен орыс тілінде 
сауатты жазамын», деп. 

Талғат Бигелдинов 1938 жылы талғат Фрунзе қаласында 
орналасқан аэроклубқа оқуға түседі. Талғаттың бойы кішкентай 
болғандықтан, бала сияқты көрінетін (16 жасар Талғатқа комиссия 14 
жасар бала деп көрсеткен), сондықтан да осы аэроклуб басшылары 
оны алғысы келмей тұрды. 1940 жылы Балаш əскери авиациялық 
мектебіне оқуға аттанады, ал кейін Орынбор қаласындағы Чкалов 
əскери авиациялық ұшқыштар мектебіне ауысады, оны 1942 жылы 
бітіреді [2]. Өлімнен қорықпай, өмір үшін соғысқан ер Талғат 
Бигелдинов Ұлы Отан соғысының майданына 1943 жылдың қаңтар 
айынан соғыса бастайды. Ол əуеде 11 сағат ұшып, «Ил-2» 
штурмовигіне отырып, күнде əскери мақсатпен 4–6 рет ұшып 
шығады. Кеңес Одағының екі мəрте Батыр атағын иеленген Талғат 
Жақыпбекұлы берген сұхбаттарының бірінде өзінің əскери машинасы 
туралы былай деп əңгімелейді: «Мінсіз ұшақ деген болмайды. Бірақ 
та сен ұшатын ұшақты жақсы көруің керек. Ол жансыз зат болса да, 
саған да өз сүйіспеншілігін береді. Машинаның жаны сірі болды. 
Кейде қайта бергенде — онда бүтін жəне аман қалған жер жоқ, бəрі 
жыртылған болып тұр, ал ұшақ жұмыс істейді. Оны тағы да «ұшатын 
танк» немесе «қара өлім» деп аталған. Бірақ та нұсқаушылардың 
арқасында ғана емес, онда отырып соғысқан, өлген, жеңгендердің 
арқасында (ұшқыштар, Қызыл армиясының ƏƏК шабуылшы 
авиациясының полктары) ұшақ сондай қауіпті қару болған». 

Талғат Бигелдинов əскери тапсырмамен өзінің 305 ұшуын 
жасады. 305 рет өліммен бетпе-бет кездесті. Кеңес Одағының Батыры 
деген атақты екі рет алған Анатолий Ефремов өзінің 244 ұшуын 
жасады, ал Талғат Жақыпбекұлы одан 61 ұшуға артық жасады. 
Осыдан басқа, Талғат Бигелдинов 7 жау ұшағын атып түсірген, соның 
ішінде «мессер» ұшАғы. «Мессердің» штурвалында болып отырған 
адам — əуе шайқастың шебері, Испания, Фрнация мен басқа елдегі 
көрсеткен ерлігі үшін өз марапаттарын алған капитан фон Дитрих. 
Штурмовик-ұшқыштар жау ұшақтарымен тікелей соғыспаса да 
(осыны истребитель-ұшқыштар істейді), олардың жалғыз міндеті — 



256 

жердегі жау əскерін бомбалау. 9-ші ұшудан кейін Талғат жетекші 
ұшқыш болып атанды, шайқас жылдарында оның басқаруымен 
көптеген жау ұшқыштары қаза тапты. Бұл да оның жеке 
жетістіктерінің бірі болады. 1944 жылдың 26 қазанында 22 жасар 
лейтенант Бигелдинов Знаменка, Кировоград қалаларын босату 
кезіндегі көрсетілген ерлігі мен əскери шеберлігі үшін əрі 4 атып 
түсірілген жау ұшағы үшін оған Кеңес Одағының Батыры деген атақ 
берілді [3]. 14 ГШАП жетекші ұшқыштары, солдан қарай екінші 
болып отырған Т.Бигелдинов, 1944 жыл 1945 жылдың 27 маусымыда 
Талғат Бигелдинов екінші рет Кеңес Одағының Батыры болып 
атанды. Бұл жолы ол эскадрильяны шебер басқару мен Краков, 
Оппельн (қазіргі кездегі Ополе), Катовице, Бреслау (қазіргі кездегі 
Вроцлав), Берлин қалалары үшін шайқастардағы көрсетілген əскери 
ерлігі үшін өз атағын алды. 1945 жылдың маусымында Мəскеудегі 
Қызыл алаңда өткен Жеңіс Шеруіне қатысқан. Талғат Бигелдинов ең 
ауыр шайқастарға қатысып, Мəскеу, Киев жəне Еуропа елдерін 
қорғап, Берлиндегі шайқасқа қатысқан. Ол Кеңес Одағының Батыры 
атағын алған Орта Азия мен Қазақстанда жалғыз адам болып 
саналады. Оның айтуынша, ырымдарға ешқашан сенбейтін болды, 
жəне 13 деген нөмірі жазылған оның ұшағы осының бірде-бір дəлелі 
болады. Бірақ осы сан бақытты болып шықты. Ұшар алдында Талғат 
Жақыпбекұлы əз əжесі үйреткен дұға оқыды. «Бала шағымда мені 
шексіз сүйген жалғыз адам болған. Менің əз əжем 101 жыл өмір 
сүрген. Мен аэроклубта оқыдым. Бір кезде оған келіп, маған былай 
деп айтты: «Ұлым менің, саған бір дұға үйретейін. Жаңбыр жауса, 
найзағай жалт етсе, оны оқып, найзағай саған түспей, қасынан өтеді». 
Майданға қатысып, жігіт əз əжесінің сөздерін есіне алып жүрген. 
Жердегі тіршілігі Бейбіт өмір басталғанда, Талғат Жақыпбекұлы 
КСРО Əскери Əуе күштерінде өз қызметін жалғасытра берді. 1970 
жылға дейін азаматтық авиацияда жұмыс істеді. Ол Мəскеу құрылыс-
инженерлік институтын бітіріп, Қазақ КСР Мемлекеттік құрылыс 
комитетінің жүйесінде басшылық лауызымдарда қызмет етті. КСРО 
2-3-ші, 12-ші шақырылымдарының Жоғарғы Кеңесінің депутаты 
болып табылды [4]. Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен жетім 
балаларға көмек беретін қайырымдылық қордың президенті болып 
жұмыс істеді. 40 жылдан астам уақытта аты аңызға айналған ұшқыш 
өз омартасымен айналасып жүрген. Осы істі «ермек» пен «бейбіт 
эскадрилья» деп атап, оған бар бос уақытын арнады. 

Талғат Бигелдиновты білген адамдардың айтуынша, ол өте 
қарапайым, жай сөйлескен жəне қолдау көрсетуден бас тартпаған 
адам болды. Дөрекі интернационализмді ұстаған  ұшқыштың ойынша 
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халық бірлігі мен татулығының арқасында Ұлы Отандық соғысында 
жеңдік. 2014 жылдың 10 қарашасында белгілі ұшқыш осы дүниеден 
озды.  
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ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМНЫҢ ҰЛЫЛЫҒЫН ДƏРІПТЕУШІ 

 
Қазақ халқы – ежелден өр рухты, қайсар мінезді бойына сіңіре 

білген батыр халық. Ұрпағын отансүйгіштікке, ержүректілікке 
тəрбиелей білген халқымыздың ардақты ұлдары, даңқты батырлары 
бүгінгі ұрпаққа өшпес өнеге болары анық.  

Қазақдаласындағы батырлық туралы түсінік жеке тұлға 
мүддесінің халық, туған ел, туған жер, Отан, əлеумет мүддесімен 
байланысты көрініс табатын кешенді құбылыс болған. Батырлық сана 
– ар-намыс, борыш, азаматтық аманат, парыз жəне тағы басқа 
ұстанымдарға құрылатын əлеуметтік қызмет формасы. Ал, батырлық 
мінез – қазақ санасында əр кезде əлеумет мүддесіне негізделетін, 
қоғамдық сипат алатын мінез түрі [1, 28 б.]. 

Əдебиетіміздегі батырлар бейнесі ешқашан өз маңызын жойған 
емес. Ұлттық мінезіміз, сүйегімізге сіңген дəстүр, тек дəстүр емес 
ұлттық құндылықты сақтаудың бірден-бір жолы дүниеге сəби іңгəлəп 
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 əр батырды зерттеу олардың өшпес ерлік 
істерін ұрпағымызға дəріптеу – біз үшін басты қажеттілік.Міне, дос 
болғанға құшақ жайып туыс болған, қас қылғанға қиып түсер қылыш 
болған батырларымыздың  бірегейі –  жазушы, ғалым, қоғам жəне 
ғылым қайраткері Мəлік Ғабдуллин. 
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Мəлік  Ғабдуллин  қорамсапқа қол салып, қол салғанда мол 
салып жауларымен қан майданда бетпе-бет келіп, қазақ халқының өр 
рухты бейнесін танытты. Дүниені дүр сілкінткен сұрапыл соғыста 
Мəлік батыр бес қаруын сайлап, қазаққа тəн  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 халық ауыз əдебиетін тереңінен 
зерттеп, құнды ақпараттар мен мардымды пікірлер қалдырып кетті. 
Бойындағы барлық күш-жігерін халық жолында, елінің рухани 
қазынасын қайта жаңғырту жолында жұмсады. 

Ерлік пен батырлық – қоғамдық іс. Олай болса, батырлық 
феномені қазақ азаматының ел-жұрты, Отаны алдындағы қоғамдық 
жауапкершілігін білдіретін əлеуметтік-саяси сана формасы екенін 
Мəлік Ғабдуллин қаламынан туған туындыларымен дəлелдей білді. 

Міне, ұлт жолында құрбан болған асылдарымыздың жолын 
жалғастыру мақсатында əдебиет əлеміне де еніп кетті. Солақай саясат 
ғасырлар қойнауында жатқан əдеби мұраларымызды барынша жоққа 
шығармақ болғанда, Мəлік Ғабдуллин ендігі кезекте қаруымен емес, 
қаламымен жауға тойтарыс беруді көздеді. Жылдар бойы көз майын 
тауысып, өзі жастайынан естіп өскен халық ауыз əдебиеттерін одан 
сайын тереңдетіп зерттеп, зерделеп болашақ ұрпаққа құнды мұра 
қалдырып кетті [2, 44 б.]. 

Ел тарихының көшін келер ұрпаққа жеткізуде ең алдымен осы 
ауыз əдебиетінің үлесі өлшеусіз. Өткен тарихымызға көз жүгірткен 
кезде де халық ауыз əдебиетіміз  арқылы  зерделейтініміз ақиқат. 
Мəлік Ғабдуллин де – ұлттық дүниетанымның ұлылығын дəріптеп, 
насихаттаған əрі зерттеп, зерделеген ғалым. Ол халық ауыз 
əдебиетінің мазмұндылығы мен түр көркемділігін жан-жақты 
қарастырған. Осыған орай,фольклористика ғылымында танылған сан 
алуан түрлердің қайсысы болсын халық ауыз əдебиетінен 
табылатындығын өзінің ғылыми еңбектерінде дəлелдеп берген.  

Мəлік Ғабдуллиннің зерттеген негізгі еңбектерінің бірі – «Қазақ 
халқының ауыз əдебиеті». Жазушы бұл еңбегін мазмұндық 
құрылымына орай алты топқа бөлген. Бірінші тарау – тұрмыс-салтқа 
байланысты туған шығармалар. Екінші тарау – мақал-мəтелдер мен 
жұмбақтар. Үшінші тарау – ертегілер, төртінші – батырлар жырлары. 
Ал, бесінші тарау  лиро-эпостық жырлары болса, алтыншы тарау – 
айтыс өлеңдері [2, 45 б.]. 
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Халық ауыз əдебиеті – барша ұлт мəдениетінің қайнар бұлағы 
болуымен қатар, халық тарихының дəстүрлі дүниетанымының 
жинақталған алтын қоры əрі рухани жан дүниесінің айнасы. Қай 
халық болмасын өзінің тамырын танып, ұлттық келбетін айқындауда 
ең алдымен дəстүрлі 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 əлем. Салт-дəстүр жырларын 
басқа жанрлардан ерекшелейтін ең басты сипат отбасымен тікелей 
байланысты болып келуінде, яғни, адамның дүниеге келуінен бастап, 
ер жетіп үй болуы, ақыры өмірмен қоштасар сəттегі бақилық 
сапарына дейінгі аралықты өлеңмен өрнектеп, өнермен əрлеп 
отырған.                  

Ауыздан ауызға тараған, түрлі нұсқасы бар күрделі əрі бағалы 
фольклор жанрын зерттеу өте қиын жұмыс. Қазақта «көтере 
алмайтын шоқпарды беліңе байлама» деген сөз бар. Алайда, Мəлік 
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 əдебиеттің 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 тəрбие 
мен ұлттық құндылықты бойына сіңіріп өскен ұрпақтың рухы асқақ 
болатынын түсіндірді.  

Жазушы тəлім-тəрбиеге толы тағылымы молмақал-мəтелдердің 
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 əрқилы жақтарын аңғартатын бесік 
жыры, бақташылық жыры, наурыз жыры, тойбастар, жар-жар, сыңсу, 
беташар, жарапазан, естірту, қоштасу, көңіл айту, жоқтау деп 
жүйелеген [2, 46 б.]. 
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Бұл жырлар – тұрмыс-салт жырларының ең басты түрі 
екендігіне баса назар аударған.  Халық педагогикасының мəйегіне 
айналған тұрмыс-салт жырларын халықтың төл тарихынан, дəстүрлі 
мəдениетінен, ежелгі наным-сенімінен, дүниетанымынан көрініс 
тапқанын дөп басып айтқан. 

Бесік жырын барша халық ұлттық тəрбиенің кəусар бұлағы деп 
таниды. Əлем халықтарының бесік жырлары əр елде əртүрлі 
аталғанымен, атқаратын міндеті, мазмұн байлығы, поэтикалық 
құрылымы мен саз-əуені жағынан үндесіп жатады. Бесік жырының 
басты қызметі бесік тербелісіне ыңғайлас сазды əуен, ырғақты сөзбен 
баланы тыныштандыра отырып, оның жан жүйесі мен санасына 
ұлттық тəрбиенің алғашқы нəрін сіңіру екедігін атап өткен. 

Жазушы халық ауыз əдебиетін əр қырынан бейнелей отырып,  
əр жырдың ұтымды келетін жақтарын көре білген жəне сан алуан 
адамның жан дүниесін, мінез-құлқын, іс-əрекетін адамдық, 
адамгершілік секілді гуманистік принциптер тұрғысынан  бейнелеуді 
ұтымды пайдаланған.  

Қазақ тарихының əрбір 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 шежіреленеді.  

Қазақ батырлары бейнесін жан-жақты саралай келіп, батыр 
бабаларымызды зерттеп, ерлік істерін ұрпағымызға үлгі,өнеге ету –
адамзаттың адамдық борышы. Қазақ батырларының тарихы мен 
тағылымын бағамдап, зерделеу – əрбір ұрпақтың парызы. 

Ұлт болашағы – заман келешегі. Ұрпақ  болашағы жарқын 
болсын десек, əр ұрпақтың бойына рухани құндылығымызды сіңіртіп,  
ұлтымыздың  баға жетпес қазынасын сол қалпында сақтап қалуымыз 
керек. Қоғам жəне ғылым қайраткері, ғалым Мəлік Ғабдуллинніңрух 
пен жігердің,тəлім мен тəрбиеніңқайнар бұлағына айналған құнды 
еңбектері ғасырдан ғасырға асыл мұра болып қалары хақ. 
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ҚЫРАН  МІНЕЗ  - РАЙЫМБЕК 
 

1635 жылы ойрат тайпалары бірігіп,  Жоңғар хандығын құрды.  
Бұл хандықтың құрылуына, біріншіден, жоңғар қоғамындағы  
феодалдық қатынастардың дамуы əсер етсе,  екіншіден, Батур 
қонтайшының  жеке өзі де  ерекше рөл атқарды. Бір орталыққа 
бағынған қуатты Жоңғар хандығының пайда болуы  қазақ-жоңғар 
қатынасының сипатын өзгертті. Жоңғар хандығы Шығыс 
Түркістанды жаулап алғаннан кейін, бағытын Қазақстан мен Орталық 
Азияға бұрып, Сырдария өзенінің аңғары мен Жетісу өңірін  басып 
алуға ұмтылды. Еңсегей  бойлы  Ер  Есім  хан  тұсында, Қазақ 
Ордасы кемеліне келіп тұрған заманда, ойрат, яғни қалмақ жұрты мен 
алаш жұртының арасында ежелгі қайшылық бір жола ушығады, 
будан жетпіс – сексен  жыл бұрын басталған тынымсыз майдан енді 
бітіспес кекке ұласады. Орталық Азиядағы үстемдік үшін  күрескен 
екі халық  арасындағы кенеусіз ұрыстар 1520 жылдары басталып, ара 
– тұра  азғана үзілістермен 1758 жылға дейін (батыстағы қалмақтың 
соңғы көшіне сілтесек 1771 жылға дейін), яғни екі ғасырдан астам 
уақытқа созылады. Бұрын сонды заманда ешбір халық тарихында 
болмаған, жауласқан екі жұрт бірін – бірі  қырып түгесуді ғана мұрат 
тұтқан ғаламат майдан, жүйелі  түрде  жүргізілген  тынымсыз  кезек  
атадан  балаға, немереден – шөбереге осылайша ауысады. Екі  елдің  
де  барлық  күш – құатын  жалмаған,  экономикалық  жəне  рухани  
дамуын  тежеп,  тікелей  ұрыстарда  жүз  мыңдаған  адамның   қанын  
төгіп,  халықтардың табиғи  өсімін  біржола  шектеген  екі  жүз  
жылдық  соғыс  нəтижесінде  ойрат  жұрты  ажал  қақпасынан  аттап,  
жер  бетінен  мүлде  жоғалады,  қазақ  жұрты  құлдық  қақпасынан  
аттап отарлық  кепке   түседі [1, 7-10 б]. Түрік  қауымы  «қалмақ», 
қытайлар  «өлүт»  деп  атаған  моңғол  текті  бұл  халықтың  өзіндік  
есімі – ойрат. Жауынгер  ойрат  қауымы  Шыңғыс  хан  тұсындағы  
тарихтан  белгілі. Жоңғар басқыншылығына қарсы күреске халықты 
жұмылдыру жайы ақылмен екшелді, талқымен таразыланды. Содан 
бері екі жүз тоқсан көктемнің өзегі гүлдепті. Əмсе қамшының 
сабындай қысқа дейтін біздің уақыт санамызға ұлы тарихтың 
ұмытылмас сұлбасын сызып келеді. Сол берекелесудің, сол 
бəтуаласудың құны бүгінде бақуатты жүрген қазақ үшін тым биікте. 
XVII ғасырдың бірінші ширегіндегі жоңғар басқыншылығына  қарсы 
күрес қазақ мемлекеттілігін  сақтап  қалу жөніндегі  маңызды  саяси  
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шешімдерге ықпал жасаған негізгі фактор ғана емес, қазақ  халқының  
өмір  сүруінің  өзі  туралы  мəселе туған  кезде  өмірлік  қажетті  
факторға айналды. Отанға деген махаббат, туған жерге деген 
сүйіспеншілік – əрбір 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 [8, 24-28 б]. 
Қазақ тарихында өзіндік орны бар, жасаған істері мен бастан кешкен 
оқиғалары жас ұрпаққа үлгі болатын сондай тұлғалардың бірі – жүз 
жылға созылған қазақ-жоңғар соғысында жоңғарлардың мүлде 
күйреп, тарих сахнасынан біржола кетуіне септігін тигізген 
батырымыз – Райымбек Түкеұлы. 1705 ж. Алматы облысы, Нарынқол 
ауданында дүниеге келген. Ұлы жүз албан ішіндегі алжан руының 
Сырымбет тармағынан. Райымбек Түкенұлының атасы Хангелді  
атағы алты алашқа жайылған батыр болған. Ата жолын қуған 
Райымбекте жастайынан садақ атып, ат мінген ержүрек болып өседі. 
Райымбек батыр 15 жасынан бастап, жоңғарларға қарсы жорықтарға 
қатыса бастайды. Жолбарыс жүректі жас жігіттің тапқырлығын 
қаруластары бірден байқаған. Оның негізгі ұстанымы: аз шығынымен 
жеңіске жету екен [2, 24-26 б]. Өзінің күреске толы өмірінің 33 
жылын соғысқа арнап, 77 рет ауыр жарақат алған. Райымбек 17 
жасында жоңғар басқыншыларына қарсы күресте ерлік көрсетіп, 
батыр атанды. 1785 жылдары — батыр, қолбасшы болды.  Қалмақтың 
Бадам, Қорын, Ағанас, Секер, т. б. хан, ноян, батырларын жекпе - 
жекте жеңіп, Қаратау өңірі мен Жетісуды жаудан азат етуге 
басшылық жасағандардың бірі болған. Алматыдан шығысқа қарай 
"Құлжа тас жолы" деп аталатын мемлекеттік маңызға ие жол созылып 
жатыр. Осы жолдың бойында Көкпек атанған мекеннен өткеннен 
кейін Торайғыр мен Сөгеті, Бұғыты тауларының ортасындағы 
жазықта екі төбешік бар. Тау етегі болған соң ары-бері өткен адам 
үшін олардың еш ерекшелігі жоқтай көрінуі мүмкін. Бірақ екі 
төбешіктің сыры жергілікті халықтың жадында жақсы сақталған. Бұл 
жерді ел "Ойрантөбе" деп атап кеткелі біраз уақыт өтті. Ол атау 
бекерден бекер қойылмаса керек. Мұнда сонау бір заманда Райымбек 
батыр бастаған қол жоңғарларға қарсы соғысып, жеңіске жеткен 
деседі. Бұл шайқас жайында нақты ақпарат аз. Тіпті, оның қай жылы 
болғанын да дөп басып айту қиын. Зерттеушілер оқиғаны Жоңғар 
хандығының қонтайшысы Қалдан Сереннің өмірден озып, бір 
кездердегі алып күшке ие мемлекет ішкі алауыздықтың əсерінен 
əлсірей бастаған шағымен байланыстырады. Жалпы оқиға қалай 
өрбігені жəне соғыс тəсілдері қалай жүргені жайында бірнеше дерек 
бар [7, 10-14 б]. Солардың бірі – ел аузында қалған аңыз. Ол 
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бойынша, Райымбек батырдың қалмақты қан қақсату мақсаты алғаш 
Іле бойындағы шайқаста жүзеге асады. Қалмақ қолындағы тұтқындар 
босатылады. Жаудың көп сарбазы тұтқынға түседі. Шайқаста 
Райымбек батыр қалмақтың белгілі нояны Бадам- баһадүрді ойсырата 
жеңеді. Осыдан соң Райымбек жоңғардан Сөгеті мен Ойрантөбені 
жəне Жалағашты босатады. Алды-артына қарамай қашқан 
қалмақтардың: Ойрантөбе ойылды, Секер, Барақ жойылды. Райымбек 
келді де, алмадай үзді мойынды, - деп зарлайтыны, міне, осы тұс еді. 
Ойрантөбеде бағзы заманда қалмақ пен қазақ əскері шайқасқан. Күші 
тең екі əскер бірін-бірі ала алмағандықтан, шайқас бір айға 
созылыпты. Тоқтаусыз соғыстың əсерінен кең дала қанға айналып, 
ұрыс алаңы қаза болған сарбаздардың мəйітіне толған екен. Осыны 
көрген екі жақтың қолбасшылары марқұмдарды көмусіз қалдырмау 
үшін екі ор қаздырып, мəйіттерді сонда жинаймыз деген келісімге 
келіпті. Күн өткен сайын өлгендердің саны артып, үлкен үйіндіні 
құрайды. Соғыс аяқталып, қазақтар жеңіске жеткеннен кейін олар 
көміліп, орны төмпешікке айналады. Бұл шайқас қазіргі Алматы 
қаласынан Нарынқолға қарай 160 шақырым жерде болған [3, 8-19 б]. 
Енді бір дерек жазушы Жолдасбай Тұрлыбайұлының "Райымбек 
батыр" романында келтіріледі. Кітапта Ойрантөбедегі шайқас Қалдан 
Сереннің орнына отырған Сван Доржыға тақталасы Лама Доржы 
қастандық жасаған кезінде, яғни шамамен 1749 жылы болғаны 
айтылады. Бұл – Жетісудағы билігі қолдан тайып бара жатқанын 
сезген жоңғарлардың шығысқа шегіне бастаған, ал қазақ 
жасақтарының күшейіп, жерімізді жаудан толығымен азат етеміз деп 
оқталған уақыт болатын. Шайқас болмас бұрын жазыққа кіретін 
жолға, су көздеріне күзет қойып, өздері суы мол, шөбі шүйгін Бұғыты 
тауына бекініп алған жоңғарлар қалың күш жинап батыстан келе 
жатқан қазақтарды күтіп алуға сақадай сай еді. Олар алғашқы жоспар 
бойынша қазақ əскерін Көкпек жазығына кіретін сайда күтіп алып, 
қырмақ болады. Алайда, қазақтар айласын асырып, ол сайды айналып 
өтеді де жазыққа лап қояды. Ендігі жоспар қазақтарды суы жоқ 
Торайғыр тауының теріскейіне қамау болады. Сөйтіп, ұрыстың 
алғашқы күні де басталады. Жолдасбай Тұрлыбайұлының жазғанына 
сүйенсек, жоңғар əскерін Сары-Манжа ноян басқарған, ал қазақтар 
қолбасшысы Райымбек батыр болған. Кітапта алғашқы ұрыс сəті 
былай сипатталады: "Түске жетпей ұрыс та басталып кетті. Бұққан 
қоянның жонарқасы көрінетін Көкпектінің тақыр даласында қазақ 
пен қалмақ қолы мидай араласты: бірі мен бірінің қатты шайқасқаны 
сонша, ап дегеннен шап берісіп, бірден шеңгелдесті де қалды. Жекпе-
жек сайыс та жайына қалды. Бірін-бірі сағынысып көріскендей 
құшақтары жазылар емес [4, 18-24 б]. Қазақ жігіттері: "Ендігі ұрысты 
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ең соңына дейін тоқтатпай жүргіземіз" деген сертінде тұрды. Ал 
жоңғар шеріктері де "Осы арадан шегінбейміз де, көкчіндерді де 
көшірмейміз" деп серттескендей сілкілестері сұрапыл". Алғашқы 
айқастан кейін қазақтар жоңғарлардың жоспарына сəйкес Торайғыр 
тауына шегінеді. Алайда, ол жерде қол бастаған Райымбек батыр 
Көкойнағының арқасында тау арасынан су көзін тауып, қалың əскерді 
шөлден аман алып қалады. Айырлы асуына таяу Торайғыр тауында 
Райымбек бастауы бар, Торайғыр таулары аралығындағы 
«Ойрантөбеде»  өткен шайқаста Райымбек батыр ерекше көзге түсті. 
Бұл оқиға ел арасында қазіргі күнге дейін аңыз болып сақталған. 
Тіпті, Торайғыр тауының шығысында Аласа асуына жақын тұста 
"Райымбек бастауы" деп аталатын бұлақ əлі де ағып тұр. Роман 
бойынша, бұл оқиғадан кейін қазақ əскерінің бойына жаңа күш бітіп, 
бір ай шайқастан кейін Сары-Манжа мен Райымбек жекпе-жекке 
шығып, ноян жеңіліп, жоңғарлар шығысқа шегінеді. Бұл сəт романда: 
"Жоңғарлықтар соңғы шайқаста өлген адамдарын он күн бойы тау-
төбе етіп үйген мəйіттер үстіне тастап, тас топырақпен бетін 
жасыруға да шамалары келмей зытты. Ендігі қазақ, қалмақ өлігін 
Райымбек сарбаздары жинап, төбеге үйіп, көміп тастады. Ай бойы 
ойран-топыр ұрыс, адам қаны судай аққан сұмдық сұрапыл соғыс 
болған төбені ұрыс тоқтаған сол күннен бастап "Ойран төбе" 
атандырды" – деп көрсетілген. Байқанымыздай Жолдасбай 
Тұрлыбайұлының романындағы "Ойрантөбе" оқиғасын баяндауы ел 
аузында қалған аңызбен дəлме-дəл келеді. Олардың басты 
айырмашылығы – көркемдік жағы ғана. Дегенмен, ел аузында бұдан 
басқа да əпсана сақталған екен. Соның бірін жазушы Бексұлтан 
Нұржекеұлы өзінің "Райымбек батыр" жайлы жазған мақаласында: 
"Бала күнімде өзімнің Ешмұқанбет атам (1879-1956) Райымбек 
жайында өте көп əңгіме айтушы еді. Мен ол кезде оларға онша зер 
салмаппын, көбін ұмыттым. Бірақ Хангелдінің өз балаларын қалай 
сынағаны, Ойрантөбенің неге олай аталғаны жайында айтқаны əлі 
есімде. Атамның айтуы бойынша, тауға жақын жазық жерде қалмақ 
қолы дамылдап жатады. Айналасы ашық болған соң, қазақтар көрін-
бей келіп, тұтқиыл шабуыл жасай алмайды деп сенеді. Сондықтан 
бейқамдау болады. Қазақтар келеді-ау деген шығыс жақ сонадайға 
дейін көрініп жатқан ашық жер екен. Алайда Райымбек айласын 
асырып кетеді. Шығыстан – Көкпек шатқалы жақтан келмей, түнде 
Бұғыты тауынан бұғынып өтіп, қалмақтардың батыс жағындағы тауға 
келіп жасырынып жатады. Жазық жердегі аласа ғана екі төмпешікке 
бас сүйеп ұйықтап кеткен қалмақтарға таңғы құлқын сəріден  
"Райымбек!" деп атой сап, ту сыртынан лап қояды. Алдыңғы бір топ 
əдейі шошып оянған қалмақтар мен үріккен аттарының ортасымен 
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кесе шауып өтеді.Екінші топ аттарына жете алмай қалған жаяу 
қалмақтарды ат бауырына алып баудай түсіреді. Сөйтіп Райымбек 
қалмақтардың ойранын шығарған жер "Ойрантөбе" аталыпты деуші 
еді", – деп баяндайды [5, 20-24 б]. Жазушы ол кезде Райымбек батыр 
18 жаста болғанын,оқиға 1748 жылы орын алғанын да түртіп өтеді. 
Жыл жағынан алғанда, Жолдасбай Тұрлыбайұлы мен Бексұлтан 
Нұржекеұлының көрсеткен уақыттары шамалас. Зерттеулерде бұдан 
бөлек жылдар да көрсетіледі. Мысалы,ойраттанушы Марал Томпиев 
пен зерттеуші Мұрат Уəли шайқас 1753 жылдан кейін болды деген 
болжам айтады. Олар өз деректерінде оқиға желісін былай 
сипаттайды: "Лама Доржы қайтыс болғаннан кейін Төле би барлық 
қазақ жауынгерлерін жоңғарларды ығыстыруға шақырды. Бұл 
жағдайда қазақтардың шабуылдап, жоңғарлардың шегінуі заңды. 
Демек, қазақ əскері Көкпек жазығына солтүстік-батыстан, яғни 
Сөгеті тауының ішімен, Көкпек сайы арқылы кіруі тиіс еді. Мұны 
жоңғарлар алдын ала болжап, сай ішіне жақсы күзет қояды. Жоңғар 
əскерін Секер есімді ноян, ал қазақтарды Райымбек батыр 
басқарды. Райымбек қолбасшы ретінде өз əскеріне қауіп төндірмеу 
үшін жазыққа баса көктеп кірмей, мейлінше ыңғайлы жол іздеді. 
Сол себепті де шайқас болар тұсты зерттеп, өз мүмкіндіктерін 
есептеп, кезекті айласын жүзеге асырды. Ол үшін батыр өз əскерін 
үшке бөлді. Сатай батыр бастаған бірінші топ жазыққа солтүстік-
шығыстағы Бұғыты таулары арқылы түсті, Бақай батыр бастаған 
екінші топ Түрген арқылы Асы жайлауына шығып, Ағанас жазығы 
арқылы Торайғыр тауына табан тіреді. Үшінші топты Райымбектің 
өзі бастады. Ол топ жоңғар сарбаздарының киімін киіп, Көкпек 
шатқалы арқылы жазыққа еш қарсылықсыз өтіп кетті. Бұл ретте 
Райымбек батыр ойрат тілін білгенін де ескере кеткен жөн. 
Осылайша, қазақ əскері жоңғарлардан айласын асырып, үш жақтан 
қоршап, Райымбек батыр Секер ноянды өлтіргеннен кейін жау 
жеңіліс тауып, аман қалғандары оңтүстік шығысқа қарай қашады". 
Сонымен қатар, зерттеушілер Торайғыр тауының аңғарларында 
жоңғарлардың көптеген молалары барын айтады. Байқағанымыздай 
деректердің бір-бірінен айырмашылығы бар [6]. Дегенмен, жалпы 
оқиға желісі ұқсас. Оның үстіне арада төрт  ғасыр өткенде нақты 
былай болды деп дөп басып айту да қиын. Райымбек өз заманында 
«көріпкел», «əулие » атанған. Қазақтың даңқты батыры Райымбек 
алыс болашақта тоғыз жолдың торабында, ұрпақтарының бақытты 
ғұмырына куə болып жататындығын біліп, болжап кеткен екен. 
Өмірінің соңында, өзінің көрер жарығының таусылғанын сезген 
батыр: «Денемді түйеге артып жіберіңдер де, жануардың күші 
таусылып, шөккен жеріне мені жерлеңдер», - деп бұйрық береді. 
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Міне осылайша, төрт ғасыр бұрын өмір сүрген ұлт батырының 
мүрдесі бүгінде Алматының қақ ортасында, қаладағы халық ең 
тығыз орналасқан көшенің бойында күмбезі орнатылған. Алматы 
облысының бір ауданы Райымбек есімінде жəне ауылға аты 
берілген. Қазақ елінің азаттығы жолында күрескен Райымбек 
батырдың сүйегі жатқан жер халқымыз үшін киелі орын болып 
табылады. 1981 жылы бұл жерге мəрмəр тастан ескерткіш 
орнатылған болса, 1994 жылы «Райымбек» тарихи-этнографиялық 
бірлестігінің бастамасымен əйгілі батырдың басына үлкен мавзолей 
орнатылады. Биік кесененің алдында жаңа айтып өткен ақ бураның 
шөгіп отырған мүсіні тұр. Көзі тірісінде тек қол бастар батыр ғана 
емес, «көріпкел», «əулие» атанған Райымбек бабамыздың басына 
келіп, мұң-мұқтажын айтып, тілек тілейтін, құран бағыштап, 
дертіне дауа іздейтін жандардың қарасы бір үзілмейді. Сондықтан 
да мұндағы намаз оқитын орын, жалпы кесене күмбезі қайта 
жөндеу жұмыстарын қажет етеді. 1991 жылы ержүрек бабамыз 
жатқан көшенің атауы да батырдың құрметіне Райымбек көшесі 
болып өзгертілді. Ең бастысы қазақ елдігін оятып, ертеңін торлаған 
қара бұлтты емен сапты найзасының ұшымен сейілткен ер есімі ел 
есінде қайта жаңғырды.Кезінде тарих сахынасына үлкен жігермен, 
қарқындап еніп өзін дербес қуатты саяси күш ретінде айдай əлемге 
танытқан, жоңғар хандығы бүгінде жоқ. Оның тарих сахынасынан 
кетуінің түрлі себептері бар. Айта кететін болсақ жоңғар 
қоғамында, ең алдымен оның билеуші тобында ауыз біршіліктің 
болмауы, ішара ағайын арасында билік үшін кикілжіңнің, бітпес 
дау- дамайдың басым алып, үлкен саяси дағдарысқа ұласуында еді. 
Тура осы жағдай жоңғар мемлекетінің түбіне  жетті. Міне осы 
тарихи сабақты еске ала отырып, біз, яғни ел басқарған 
тұлғаларымыз, халық ел болып,  мемлекетімізді одан ары нығайта 
түсуіміз қажет екенін естен шығармауымыз керек.  
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А. Тұралиева 
Кеңес  Одағының  Батыры Ə.Молдағұлованың 
мемориалды музейінің бас қор сақтаушысы 

 
«Жалпақ жұртыңды,иісі алашыңды құрметтеу,  

алдымен өзің туған өлкенің тарихын,  
табиғатын  танудан, адамдарын ардақтаудан басталады». 

Н. Ə. Назарбаев 
 

ДАҢҚТЫ  БАТЫР 

Кеңес Одағының Батыры Ə. Молдағұлованың мемориалды  
музейі жыл басын  Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласындағы «Ұлы даланың ұлы есімдері» ғылыми-көпшілік 
сериясы  аясында   кешегі өткен сұрапыл соғыста ерлік жасап, елін 
қорғаған қазақ халқының батыр қызы  Ə. Молдағұлованың  өмірі мен 
ерлік жолдарын  жастарға үлгі етуден бастады. 

Батыр қыздың мемориалды музейінің басты жұмысының 
мазмұны: жас ұрпақтың өз  Отанына деген сүйіспеншілігін арттырып, 
патриоттыққа тəрбиелеу, Батыр тұлғаларымыздың есімін ардақтап 
насихаттау, Батыр қыздың өмірі мен ерлігі туралы мəліметтерді 
сақтап, ұрпақтан - ұрпаққа жеткізу.  

Ұлы Отан соғысы əлем тарихындағы ұмытылмас жылнамаға 
айналды.  Қазақстандық жауынгерлердің  қаһармандық жолдары Ұлы 
Отан соғысының шежіресінде алтын əріптермен жазылды.  
Фашизмді жеңуге ақтөбеліктердің елеулі үлестерін қосқаны сөзсіз. 
120 мыңнан астам ақтөбеліктер Ұлы Отан соғысының барлық 
майдандарында шайқасты.  

41-ші жылдардың аса қауіпті күндерінде Ақтөбеде полковник    
А. Ф. Наумовтың басқаруымен 312 – атқыштар дивизиясы, 
подполковник С. Яковленконың басқаруымен 101-ші ұлттық 
атқыштар бригадасы, полковник С. Лишенковтың  басқаруымен 74-
ші теңіз атқыштар бригадасы, подполковник П.    Ермолаев пен майор      
Г.       Бутиевтің басқаруымен 129-шы Молодечненск минометшілер полкі 
құрамалары мен бөлімдері құрылды. 
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Биыл  Елбасының «Ұлы даланың ұлы есімдері» мақаласы жəне 
«Ерлікке тағзым» циклы аясында Ақтөбе өңіріне шыққан  Кеңес 
Одағының Батырлары М. Бөкенбаев (1924-2002 ж.) – 95 ж.,              
В. Синельников (1924-1980) – 95 ж., Н.Терещенко (1924-1944) – 95 
ж., Л. Шиловский  (1919-1943) – 100 ж., А. Гришин (1914-1980) - 100 
ж.,   Ф. Шатровтың (1914-1990) 105 жылдық  жəне Үш  дəрежелі  
Даңқ орденінің иегерлері   И. Стариковтың (1924-1991) - 95 ж,            
Ш. Рафиков - (1904-1972) - 115 ж.,  Ш. Еркінов (1924-1949)-95,          
С. Ешбаевтың (1924-1996) - 95 жылдық мерейтойларына тарихи-
танымдық шаралар жəне «Кеңес əскерлерінің Ауғаныстан жерінен 
шығарылғанына  30 жыл толуына  орай «Ардагерлер – асыл ерлер!» 
атты  қала  мектептерінде  ерлік сабақтары  ұйымдастырылып өтті 

Ұлы Отан соғысындағы батылдықтары мен ерліктері үшін 
ақтөбелік 35 жауынгер Кеңес Одағының Батыры, 9 жауынгер Даңқ 
орденінің үш дəрежесінің иегерлері атанды.      

Сұрапыл соғыс майданында  қайсарлық пен қаһармандық 
үлгісін көрсеткен Үш дəрежелі  Даңқ орденінің толық иегері  
Сəрсенғали Ешбаевтың  туғанына  биыл  95 жыл толады.  

Ешбаев Сəрсенғали 1924 жылы 5 сəуірде Ақтөбе облысы 
Байғанин ауданында  жұмысшы шаруа жанұясында туған. Орта 
білімді. 1942 жылы əскерге алынып, Ұлы Отан соғысына қатысады. 

Басқыншылармен шайқасқа Калинин, Ленинград жəне               
1-Белорус майдандарында 17 инженерлік-саперлік Гатчина бригадасы 
81-жеке инженерлік-саперлік батальонының сапері ретінде қатысты.  
1944 жылдың ақпан айының бас кезінде Ленинград майданының 
əскерлері немістердің арнаулы тобын талқандап, батыр қаланың 
қоршауын бұзып жарып, шегініп бара жатқан гитлершілерді одан əрі 
қуалап, Кингесепп, Ивановск учаскелерінде Луг өзенінен өтеді. Бұл 
шайқастарда сапер, қатардағы жауынгер Ешбаев ерекше көзге түсті. 
Ленинград майданындағы шайқастар кезінде көрсеткен батырлығы 
мен ерлігі үшін батальон командирі капитан Котовтың ұсынысымен  
Ешбаев  3-дəрежелі  Даңқ  орденімен марапатталды. 

Кезекті шайқас кезінде жау əскері Нарва мен Тарту қалаларына 
мықтап бекініп алып маңайына жуытпай, күндіз-түні оқу жаудырған. 
Сəрсенғали қасындағы майдандастарымен барлау жасап, жаудан  тіл 
алып келу үшін қала маңындағы өзеннен өтіп, жау өтетін  жолды 
аңдып, қолайлы жерге орналасады. Сондай сəттердің бірінде өзеннен 
өтіп, жайбарақат  тоқтаған  немістің  миномет орнатылған  жеңіл 
машинасын, қару жарақ тиеген алты тіркемелі жүк машинасын 
командирімен қолға түсіреді. Бөлімшенің қалаға кіруіне жол ашылып, 
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мүмкіндік туғызады. Қалаға кірерде С. Ешбаевқа немістің екі қатарлы 
үйдің астыңғы қабатындағы ату нүктесін  құртып, жол ашу 
тапсырылады. Берілген тапсырманы орындау солдаттың міндеті 
болатын, сол міндетті мүлтіксіз орындап, жау нүктесінің  үнін өшірді.   

 

      
 

Сəрсенғали Ешбаев 
 
 Осы ерлігі үшін ефрейтор С. Ешбаев екінші дəрежелі Даңқ 
орденімен марапатталды.  

1945  жыл.  І-Белорус   майданының   жауынгерлері     шабуылға  
дайындалып жатты. 14 қаңтарға қараған түні саперлерге мина 
алаңдарын тазалауға, тікенек сымдардан өтетін жерлерді белгілеуге 
бұйрық берілді. Поляктардың Пилица өзенінен баратын жолға мықты 
тосқауыл қойылған еді. Жауынгер  С. Ешбаев құрамында болған топ 
Пшилет  Остроленка  селосы  аумағында  қимылдады.  

Топ мүшелері алға барынша сақтықпен жылжып, миналарды 
бірінен соң бірі залалсыздандырды. Бірақ кенеттен жарық түсіретін 
ракета аспанға көтеріліп, жау оқ жаудырды. Əуелі пулеметтер 
сақылдаған, артынан минометтер де қосылды. Енді асығу керек еді. 
Бірақ, саперлерге асығуға болмайды. С. Ешбаев өзінің достарымен 
бірге қауіпті істі одан əрі жалғастырды. Ол минадан тазартуды 
бірінші болып бітірді. 16 танкіге қарсы жəне көптеген жаяу əскерге 
қарсы қолданылатын миналарды залалсыздандырды, өтетін жерлерді 
белгіледі. КСРО Жоғары Кеңесі Президиуымының  1945 жылдың  6 
сəуіріндегі Жарлығымен Сəрсенғали  Ешбаев  бірінші  дəрежелі  Даңқ  
орденімен  марапатталды. 

Ұлы дала дүниеге əкелген қарапайым қазақ  баласының осы 
сұрапыл соғыста Үш бірдей "Даңқ" орденін омырауына тағуы оның 
өшпес ерлігінің айғағы. 
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 С. Ешбаев  1947 жылы елге оралып, халық шаруашылығының 
əртүрлі саласында еңбек етті. Еңбек майданындағы жақсы жұмысы 
үшін ол 1975 жылы Қазақ  ССР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет 
Грамотасымен наградталады. Батыр 3 сəуір 1996 жылы дүниеден өтті. 
Сəрсенғали  Ешбаев пен жары  Шынкүміс ападан   8 бала, 15 немере, 
6 шөбере  өрбіді.  

Музейде Даңқты Батырдың мерейтойларына байланысты  
жарымен, ұрпақтарымен  музейде  түрлі кездесулер, тарихи шаралар  
ұйымдастырылып келеді. 

Үш дəрежелі Даңқ орденінің иегері С.Ешбаевтың суреті  мен  
əскери  билеті,  Қызыл əскер кітапшасы, əскери кителі, ерлік 
жолында берілген «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией», Ұлы Жеңістің мерекелік медальдары мен Қызыл 
алаңдағы мерейтойлық Парадқа қатысушы ардагерінің куəлігі 1995ж, 
мерекелік орден-медальдары, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің  Құрмет 
Грамотасы музей экспозициясынан  орын алып,  жас ұрпақты  ерлік  
рухында тəрбиелеуде.     
      Ұлы Отан соғысы жылдарында  қазақтың ұл –қыздары өздерінің 
жауынгерлігі мен парасаттылығын, Отанға деген адалдығын əлемге 
паш етіп, қазақ халқының ұлттық мінезі  мен  қайсарлық  қасиеттерін  
танытты.  Ұлттың, ұлы тұлғаның ерен ерлігі мен еңбектері қашан да 
бағаланады.                                                                                                                  

Егемен еліміздің жастарына Отан үшін от кешкен асыл 
тұлғаларымызды зор мақтанышпен дəріптеп, үлгі етсек, өсіп келе 
жатқан жастардың бойынан сол ізгілік қасиеттер табылатыны сөзсіз. 

 
 
 

Е. А. Шайхыгалиев, оқытушы 
Ж. Мусин ат. Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі  

 

ЕЖЕЛГІ ТҮРІКТЕРДІҢ ƏСКЕРИ ӨНЕРІ 
 

Ұлы Түрік қағанатының негізін қалап, Ұлы Далада екі ғасыр 
бойы үстемдік құрған көне түріктер билігінің тірегі көк сауытты атты 
əскері болғаны мəлім. Дегенмен түріктер туралы сараң деректемелер 
бұл мəселені егжей-тегжейлі қарастыруға кедергі келтіріп келді. 
Ресей империясының билігі жүріп тұрған уақытта, XIX ғасырдың 
соңында алғаш рет «Түрік қағанаты» атты ерте ортағасырлық 
мемлекеттің құпиясы ашыла бастаған еді. Алайда Қазан төңкерісі 
көне түрік əлемінің зерттелуіне уақытша болса да кедергі келтірді. 
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Көшпелілер өркениетінің, соның ішінде түрік өркениетінің 
жетістіктерін жоққа шығарған кеңестік идеологияның зиянды 
əрекеттері ежелгі түріктер тарихының зерттелуіне тосқауыл болды. 
Соған қарамастан, кеңестік жəне қазақстандық ғалымдардың бір тобы 
бұл мəселенің бетін ашуға тырысты. Əрине, бұл ғалымдар тобының 
басында Лев Николаевич Гумилевтің тұрғаны белгілі. Ол ежелгі 
түріктер бойынша екі ғасыр бойы жазылған еңбектерді қытай 
хроникаларынан аударылған нақты деректемелермен толықтыра 
отырып, бүгінде тарихшы-ғалымдардың жоғары бағасына ие болған 
«Көне түріктер» еңбегін жазып қалдырды. Бұл ғылыми еңбек қазіргі 
кездің өзінде-ақ түріктер бойынша негізгі əдебиет дəрежесін сақтап 
отыр. Сондықтан түріктердің əскери ісі мəселесінің аталған еңбек 
негізінде қарастырылуы заңды. 

Көне түріктердің тарих сахнасына шығуы темір өндірісімен 
байланыстырылады. Аңыздарда олардың арғы атасы Ашинаның 
Алтай тауларында жужандарға темір өндіріп тұрғаны айтылады. 
Аңыздардағы мəліметтер қытай деректемелері мен Алтайда 
жүргізілген археологиялық қазба жұмысары тарапынан расталды. 
Темір өндіру жоғары сапалы пышақтар, балта-шоттар, найза мен 
жебе ұштарын, еңбек құралдарын жасауға мүмкіндік берді. Алайда 
түріктер осыншалықты аса пайдалы заттарды өндіре отырып, 
олардың жемісін көре алмады. Түрік темірі V-VI ғасырларда Ұлы 
даланы билеп-төстеп тұрған тағылық Жужжан қағанатының 
пайдасына жаратылды [1].  

Тарихта темір өндірісінің құпиясын иемденген халықтар ұлы 
империялар құру бақытына ие болды. Мəселен, əлемдегі ең алғашқы 
империяның негізін қалаған Ассирия Алдыңғы Азияны осы 
металлдың көмегімен бағындырды. Күллі Еуропаға үстемдігін 
таратқан Рим империясының күш-қуаты да темірмен 
байланыстырылды. Тіпті көшпелі ғұндардың шабуылдарын тоқтатқан 
Ұлы Қытай қорғаны емес, Хань империясының темір сауытты əскері 
болатын.  

Сондықтан түріктердің осындай металдың сырын біліп, оны 
пайдаланбай қалмауы мүмкін емес еді. Қажетті дайындықтан кейін 
түріктер 552 жылы сауытты əскердің көмегімен қожайындары – 
жужжандарды талқандап, өз мемлекеттерін құрады. 

Түріктердің қалың əскері мүйіз садақтар, көк сауыттар, 
найзалар, қылыштар мен шоқпарлармен қаруланды. Эрмитажда түрік 
жауынгерлерінің мүсіндері сақталған. Олар VII ғасырдың аяғы мен 
VIII ғасырдың басына жатса да, бұл аралықта əскердің түрлері онша 
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өзгермеген болуы тиіс [2]. Еуразия далаларында шашырай 
орналасқан балбал тастардан да қару-жарақтың түрлерін байқауға 
болады. Суреттер мен мүсіндерге қарап, түріктерде жаяу жəне атты 
əскердің болғанын байқаймыз. Əскери киім-кешек бас киім мен 
сауыттан тұрды. Жауынгерлер жағасы иекке дейін жететін биік 
шекпен киген. Шекпеннің етегі тізені жауып тұрды жəне оң жағынан 
ілгектеніп, оның сол өңірі сыртқа шыққан. Шекпеннің үстінен металл 
пластиналардан құралған сауыт киген. Сауыт тізеге дейін жететін 
шолақ, белі жіңішке белбеумен буылды, жеңі қысқа, адам 
шындағынан жоғары орналасты. Оны бас арқылы кигенге ұқсайды. 
Осыған ұқсас сауыттарды сармат ауыр атты əскерінің жауынгерлері 
де киді. Ондағы пластиналар шағын белдіктермен өзара біріктірілген. 
Ежелгі заманда сауыттың бұл түрі кеңінен қолданылған, кейін оның 
орнына ыңғайлы əрі берік торғауыт сауыттар келді. Түрік сарбаздары 
теңбіл сары шалбар киген. Ал етіктері жұмсақ қара киізден тігілген 
тəрізді.  

Қару бейнесі тек аттан түскен жауынгер бейнесінде ғана 
сақталған. Бұл салт атты сарбаздар ғана қолданатын ұзын да жеңіл найза.  

Балбал тастарға қарағанда, түрік аттары тоқпақ жал, қазық аяқ, 
қысқа мойын, басы үлкен, шоқтығы биік болып келді. Түрік 
жылқылары аласа бойлы моңғол жылқыларына ұқсамаған. 

Түріктер аттың күтімі мен ер-тұрманына, əбзелдеріне ерекше 
назар аударған. Жауынгерлер ер үстінде бір жағына жантайып 
отырды, бұл олардың уақытының көп бөлігін ат үстінде өткізетінінен 
хабар береді. Көшпелілердің үзеңгілері төменірек түсірілген. Үзеңгіні 
жоғары көтеріңкіреп тағу садақ атуға, арқан тастауға ыңғайлы, 
өйткені сарбаз тізесін бүгіп, ат жүрісіне сəйкес қимыл-əрекетін реттеп 
отырды, ал үзеңгіні төмен түсіргенде жауынгер оған табанын тіреп 
тұрып, еркін шайқасуға (қылышпен жəне найзамен) мүмкіндік алды.  

Сонымен, түрік атты əскері таулы жерде де əрекет етеуге 
бейімделген тұрақты ауыр əскер болғаны анық. Қытайлықтар мен 
парсылар түрік атты əскерінің бұрынғы көшпелілердің əскерлерінен 
артықшылығын бірден байқаған. Түріктер көшпелі халық бола тұрып, 
қатаң тəртіпке бағынған жəне сап түзеп шабуылға шыққан. Ал бұл 
əдіс көшпелі халықтарға мүлде жат құбылыс болатын. Дəл осы 
артықшылық түріктерге саны бірнеше есе көп теле тайпаларын 
бағындыруға мүмкінік берді, яғни ашық шайқаста ұйғыр, қарлұқ 
сияқты тайпалардың əскерлері түріктерге қарсы тұра алмады. Қытай 
деректемелер ұйғырларды місе тұтпай, былай деп жазған: 
«Шайқастарда сапқа тұрмайды, бас жағы бөлініп келіп, тықсырып 
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тастамақ болады. Оқыс шабуылға шығып, оқыс кейін шегінеді, 
табанды түрде айқасуға шыдамайды» [3]. Түріктің көксауытты 
көкжалдары қытайлықтардың жаяу сүңгішілерімен де, Иранның атты 
атқыштарымен де иық теңестіре соғысатын күшті жау болған. 

Тұрфаннан табылған түрік жауынгерінің сұлбалары мен Жоғары 
Енисейдегі тас суреттерде салт атты мүйіз садақпен қаруланған. Ал 
сарбаздардың бірі мойнына қара санына дейін темір сауыт киген, 
шолақ жеңді, төсін дөңгелек қалқанмен қалқалап, беліне семсері мен 
қорамсағын іліп, бір тізелеп садақ тартқалы тұр. Сауытты салт атты 
əскерлерінен басқа, түріктердің өздері бағындырған халықтар 
арасынан іріктеп алатын жеңіл қару-жарақты атты садақшылары да 
болған екен. Осындай сарбаздың қола қапсырмаға басылған бейнесін 
1939 жылы С. В. Киселев тапқан. Ғалым бұл жəдігерде бейнеленген 
суретті былай сипаттаған: «Салт атты жалаңбас тұр. Ол жалбыраған 
ұзын шашын жел жұлмаламас үшін, арт жағынан жиып, шүберекпен 
байлап тастапты. Шолақ шекпеннің белі буылған. Өкшесіз жалпақ 
табан етігі жұмсақ. Оң бүйіріне түп жағы жалпақ қорамсақ ілулі тұр. 
Садағы М. əрпі тəрізді құранды. Кең кеуделі дала атының жалы 
күзеліп, құйрығы түйілген. Үзеңгілері кең, доға тəрізді. Тізгінді, 
ауыздықты жүген есіліп жасалған. Ердің қанжыға баулары желмен 
желбіреп тұр» [4].  

Осылайша археологиялық материалдар жазбаша 
деректемелердің кемістігін толықтыра түсті. Түріктерде сауытты 
салтаттылардың болуы олардың жеңіске жылдам жетуін қамтамасыз 
етті. Түріктерге дейінгі кезеңде соғыс тағдырын аттылы садақшылар 
шешетін; сауыттың пайда болуы олардың маңызын жоққа шығарды. 
Жеңіл қаруланған дұшпанмен жекпе-жек айқасқа шыққан кездері 
түріктердің ауыр атты əскері ұдайы басым түсіп отырған. Сондай-ақ 
түріктер басқа көшпелі тайпалар сияқты емес, сапқа тұрып, бұйрыққа 
бағына соғысқан. Алайда түрік əскері бекіністерді шабуылдағанда 
мүлде пайдаға аспай қалған, өйткені сауытты атсыз жауынгердің 
соғысу қабілеті күрт кеміді. Қалалардың қабырғалары Түрік 
мемлекетінің қанатын кең жаюын шептеп, Қытай мен Иранның 
тəуеліздігін сақтап қалды, дегенмен түрік атты əскеріне ұзақ уақыт 
бойы Ұлы далада тең келетін жау болмады.  

Көне түріктердің əскери өнері Ашин əулеті билеген түрік 
мемлекеттерінің тайпалар мен халықтарды бағыныштылықта ұстап, 
жаудың жортуылына тосқауыл болып қана қоймай, түрік 
мемлекеттілігінің кепілі болды. Сол себепті түріктердің əскери өнері 
көшпелі халықтар əскери өнерінің шырқау шегі десек қателеспейтін 
шығармыз.  
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАТЫРЛАРЫ 
 

Əр елдің қалыптасу тарихы, оқиғалары, аңыздары болады, 
бірақта елдің ертеңі үшін «елім деген, ерінбеген» жері үшін, елі үшін 
қасық қаны қалғанша аянбай қан төгіп батырлығын жасаған ерлердің 
жасаған ерлігі тарих парақтарында ойып тұрып орын алатыны хақ [1].  

Ел тағдырын бəрінен биік қойған, ұлттың тұтастығын, жерінің 
бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының əр 
белесіндетұлғалық 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 мəні терең іс-əрекетке 
барған, немесе аса жауапты тарихи сəттерде халық тағдырында 
айрықша орын болған адамға халықтың өзі осындай ұлттық, 
тұлғалық деңгейге көтеріп баға беріп отырған. Қазақ ұлтының бағына 
орай əр ғасырда жаужүрек, батыр ұлдары мен қыздары дүниеге 
келген, ұлт осыдан аман қалған. Қазақтың нағыз ержүректілігімен 
батырлығы қанына сіңген хас батырлардың ерлігін жас ұрпақ мақтан 
тұтып оқып келеді. Қазақ хандығы ел болып еңсесін енді көтерген 
шағында елімізді елдігінен айырғысы келген қан ауызды жауларымыз 
елімізді біраз есеңгіретті, бірақ елдің абыройы мен тектілігін сақтап, 
халқын жаудың ақсыйған тісінен қорғаштап қалудан артық мəртебе 
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көрмеген ерлеріміздің ерлігі тарих парағынан табылуда. Қазақ 
жерінің бір сүйемі де осылардың арқасында жаудың қолында кетпеді.  

Осылайша, ол шеті мен бұл шетіне құс қанаты талатын қазіргі 
кең байтақ өлкемізді, құтты қоныс, ата мекенімізді ұлы жорықтарда 
батыр бабаларымыз ақ білегенің күшімен, ақ найзаның ұшымен 
қорғай жүріп бізге аманат етіп қалдырды. Осы еңбегі үшін халық 
биікке көтерген, ардақтап, аттарын аңызға айналдырған батырлардың 
ішінде, əсіресе, 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, Саңырақ пен Тайлақ, Өтеген 
мен Сұраншы, Сеңкібай мен Шойбек, Малайсары мен Райымбек 
сынды ақбергендердің есімдері де айрықша жарқырып көрінеді [2]. 

Ел болып қалыптасқаннан бері халқымыздың көрмеген соғысы 
мен азабы болмаған шығар, осындай қиын сəттерге мойымай елдігін 
сақтау жолында халқымыз көп тер төкті. Ұлан-ғайыр даламыздың 
байлығына, табиғатына көз тіккен сыртқы жаулардың шабуылдары 
еліміздің есін шығарды. Сұрапыл уақыттарда жерінің, жұртының 
амандығы жолында көптеген батырларымыз ерлігімен ел аузынан 
түспеді, əрі осы уақытқа дейін тарих парақтарынан оқып келеміз.  

Жарты əлемді қамтыған екінші дүниежүзілік соғыста жəне Ұлы 
Отан соғысында ерлігімен айбынды елдің азат ұлдары көзге түсті. 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлігі үшін 499 қазақстандық 
азамат Кеңес одағы батыры атағын алған. Оның ішінде 99-ы 
этникалық қазақтар. Кеңес Одағының батыры атағын екі мəрте 
алғандар қатарындағы ұшқыштар Талғат Бигелдинов, Л. И. Беда,       
И. Ф. Павлов жəне ұшқыш-жойғыш С. Д. Луганский бар. Қазақ 
қыздары ішінде екі адам – Мəншүк Мəметова  мен Əлия Молдағұлова 
Кеңес Одағының батыры атағын алған. 110 қазақстандық үшінші 
дəрежелі Даңқ орденімен марапатталған. Ал ұшқыш Хиауз 
Доспановаға «Қазақстанның Халық қаһарманы» атағы берілді. 

Көкшетау қаласының тумасы қазақтың бір туар азаматы, Кеңес 
Одағының батыры əрі ғалым, философ Мəлік Ғабдуллин батыр 
бабамыз бүгінгі ұрпаққа өнегелі мұра қалдырып кетті. Мəлік 
Ғабдуллиннің барлық еңбектері Патриотизмге арналады, келер 
ұрпаққа патриотизнің шынайы келбетін парақ беттеріне қалдырып əлі 
күнге дейін оқып, үлгі өнеге алып, батырларымыздың ерлігіне бас иіп 
келеміз. Қазіргі таңда көгілдір экранның арғы жағында көрсетіп 
жатқан шет елдің ойдан құрастырылған батырлардың дастандарын 
жас ұрпақ көріп өсіп келеді, бірақта бұл шытырман оқиғалар тек бір 
режиссердің туындысы ғана. Ал қазіргі тарих парақтарынан оқып 
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жүрген зұламат заманның ержүрек ерлеріміздің батырлығы, жасаған 
даңқтары, төккен қаны, тері, жасы ешқандайда режисердің туындысы 
емес, нағыз орын алған жайттар, міне осындай батырларымыздың 
ерлігін оқып, көріп өскен жас ұрпақ батыр бабаларының атымен 
ерлігімен мақтан тұтып дəріптесе біз бен сіздің атқарған 
жұмысымыздың жемісі деп білеміз [3]. Кешегі қысыл таяң сəттерде 
елдің ерлігі жолында жанын құрбан еткен қаһармандарымыздың 
жасаған ерліктерінің дəлелі бүгінгі біздің арайлап атқан таңымыз, 
бейбітшілікпен шуаққа толы күндеріміз, міне осы айқын дəлел. 
Мақаламды қорытындылай келе, қандай жағдай болмасын біздің бір 
ғана Отанымыз бар, ол – Тəуелсіз Қазақстан. Ұлан – ғайыр 
даламыздың табиғи байлығы, ну орманы, өзен көлі, рухани 
байлықтары, тілі, діні, дəстүрі біздің несібемізге бұйырған бақ. 
Сондықтан осы асыл мұраны қəстерлеп, дəріптеп абыроймен келер 
ұрпаққа қалдыру осы ұлттың əр перзентіне міндеттелген асыл парыз 
деп білеміз. Арайлап атқан таңымызға, ашық аспанымызға ешқашан 
бұл төнбей, бейбіт заманымыздың бейбіт тұрғыны ретінде бақыттыда 
баянды өмір сүріп, жастарымыздың қолына қару алып соғыстың 
құрбаны болуынан аулақ болайық, ағайын! 
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КӨКШЕТАУ ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ҮЛГІСІНДЕ 
КУРСАНТТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

Əскери-патриоттық тəрбие жүйесін жетілдірудің өзектілігі жаңа 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру маңызды аспектілерінің 
бірі болып табылатын қоғамды əлеуметтік жаңғырту қажеттілігінен 
туындады. Оның маңыздылығы Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ə. Назарбаевтың сөйлеген сөздерінде жəне 
үндеулерінде бірнеше рет атап өтілді. "Қазақстан – 2050" 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" 
жолдауында, Ұлт Көшбасшысы кезекті рет "өзімізде жəне 
балаларымызда жаңа қазақстандық патриотизмді тəрбиелеу керек" 
деп атап өтті [1]. Бұл, ең алдымен, ел үшін мақтаныш жəне оның 
жетістіктері, жоғары патриоттық сананың қалыптасуы, Отан 
мүдделерін қорғау бойынша азаматтық борыш пен конституциялық 
міндеттерді орындауға дайындыққа тəрбиелеу, мағыналы азаматтық 
ынтымақтастық пен өзара түсіністік, этносаралық жəне тұлғааралық 
өзара түсіністікке тəрбиелеу. 

Əскери-патриоттық тəрбиенің маңызды бағыттарының бірі 
азаматтарды, əсіресе жоғары сынып оқушыларын, студенттерді, 
курсанттарды, адалдықтың, өз Отанының жоғары патриоттық 
санасын тəрбиелеу болып табылады. Осыған байланысты 
студенттерді көп қырлы қызмет ретінде əскери-патриоттық тəрбиелеу 
оны ұйымдастыруға жүйелі көзқарасты талап етеді. 

Əскери-патриоттық тəрбие азаматтық қорғау органдарының 
болашақ мамандарының бойында қатты азаматтық ұстанымды, 
адамгершілік сенімділікті, патриотизмді қалыптастыруға бағытталған 
тəрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігі болуға тиіс. Бұл біздің 
ойымызша, азаматтық қорғау органдарының болашақ мамандарын 
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олардың кəсіби даярлығы шеңберінде əскери-патриоттық тəрбиелеу 
жүйесін дамытудың ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттарын 
əзірлеу қажеттігіне себепші болады. 

Əскери-патриоттық тəрбиелеуді институционалдық қамтамасыз 
ету қызметі əскери-патриоттық тəрбиелеуді жетілдіруге бағытталған 
жəне курсанттарды əскери-патриоттық тəрбиелеуді ұйымдастыру-
əдістемелік қамтамасыз ету бойынша жүйелі жəне мақсатты 
жұмыстар жүргізуі тиіс жоғары оқу орнының ұйымдық 
құрылымдарының болуын көздейді. 

Ғылыми үйірменің негізгі мақсаты ғылыми жұмыста жүйелілікті 
қамтамасыз етуге бағытталған КТИ-да əскери-патриоттық тəрбие 
үрдісін басқару болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін ғылыми үйірме келесі міндеттерді 
шешу керек: 

 КТИ-да əскери-патриоттық тəрбие жүйесін жетілдіру;  
 оқу-ұйымдастыру жəне ғылыми-əдістемелік базаны əзірлеу; 
 ғылыми үйірме тиімділігінің мониторингі; 
  патриоттық тəрбие жүйесін ақпараттық сүйемелдеу.  
Міндеттерді шешуді көздейді: 
 конференциялар, семинарлар, олимпиадалар, дөңгелек 

үстелдер жəне т.б. өткізу 
 азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен 

ардагерлерін тарта отырып əңгімелесулер, дəрістер, кездесулер 
ұйымдастыру; 

 өрт-спорт ойындарын (ІҚЖ) өткізу, спорт түрлері бойынша 
секцияларды ұйымдастыру; 

 рухани жəне ұлттық дəстүрлерді насихаттау. 
Талқылау мен насихаттаудың мəні, мысалы, Ұлт Көшбасшысы 

Н.Ə. Назарбаев атап өткендей, біздің халқымызды одан əрі біріктіріп, 
патриотизмнің ұлы күшін көрсеткен Қазақстанның олимпиадалық 
триумфы болуы тиіс [2]. Өскелең ұрпақты тəрбиелеудегі басты сəттер 
ретінде Мемлекет басшысы Қ-Ж. Тоқаев Отанымызды өркендету 
жолындағы абырой, борышқа адалдық, парасаттылық, жасампаздық, 
өзіне қатысты талапшылдық, айналасындағыларға қатысты адалдық, 
елге қатысты адалдық сияқты жоғары құндылықтарға бейілділігін 
анықтайды.  

Спорттық ойындарды (ІҚЖ) өткізу, спорт түрлері бойынша 
секцияларды ұйымдастыру курсанттардың шығармашылық жəне дене 
қабілеттерін дамытуға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
бағытталуы тиіс. Дене дайындығы тек сергектік пен оптимизм көзі 
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ғана емес, сонымен қатар бос уақытты тиімді пайдалануды 
ұйымдастыру нысаны болып табылады. Жарысқа қатысу білім 
алушылардың ерік-жігерлерін, қиындықтарды жеңу қабілетін, 
корпоративтік рухты, мақсаткерлікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Қазақстанның тəуелсіздік алуы маңызды əлеуметтік құндылық 
ретінде патриотизмді тəрбиелеу міндетін өзектендірді. Патриотизм 
əлеуметтік сапа ретінде бүкіл қоршаған ортамен, оның ішінде 
ғылыми-білім беру ортасымен қалыптасады. Патриоттық тəрбие 
бағдарламасында "Мəңгілік ел" патриоттық актісі, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының "Үлкен Ел - Үлкен отбасы" ауқымды жобасы, 
"Меніңелім", "Руханижаңғыру" азаматтық бірегейлікті нығайтудың 
ұлттық жобасы жəне т.б. сияқты ұлттық рухани жобаларды 
насихаттау көрініс табуы тиіс. Көп ұлтты Қазақстан үшін "Мəңгілік 
ел" идеясы жəне жоғарыда аталған басқа да жобалар аса маңызды, 
өйткені олар Қазақстанда тұратын түрлі ұлт өкілдерін біріктіреді, 
қазақстандық бірегейлікті қалыптастыруға ықпал етеді, біртұтас 
азаматтық қауымдастықты қалыптастыру үшін жағдай жасайды. 

Патриоттық тəрбиені ғылыми-əдістемелік қамтамасыз ету жаңа 
оқу курстарын əзірлеуді, оқу құралдарын, практикумдарды, сондай-ақ 
мультимедиялық ресурстарды: электрондық оқыту бағдарламаларын, 
тұсаукесерлерді қамтитын оның əдістемелік базасын жасауды, яғни 
нақты пəнді оқу шеңберінде оқу процесінде оларды пайдалану 
бойынша тиісті тақырыптама мен əдістемелік ұсынымдарды жасауды 
қамтиды. Курсанттардың ел тарихына, ғылым мен спортқа деген 
қызығушылығын дамытуға тарих, мəдениет, білім, заңнама, ғылыми 
іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу жəне т. б. сияқты элективті 
курстарды зерделеуге ықпал ететін болады. 

Ғылыми-əдістемелік қамтамасыз ету сондай-ақ патриоттық 
тəрбие проблемаларын зерттеуге, оны іске асыру жөніндегі ғылыми 
негізделген ұсынымдарды əзірлеуге бағытталған ғылыми-зерттеу 
жұмысын қамтиды. 

Міндеттерді шешу əскери-патриоттық тəрбие жүйесінің 
тиімділігін анықтауға бағытталуы тиіс. Бұл мониторинг жекелеген 
патриоттық іс-шаралардың нəтижелілігін бағалауды, сондай-ақ КТИ-
дағы əскери-патриоттық тəрбиенің барлық жүйесін жəне оның 
құрамдас бөліктерін басқаруды бағалауды қамтуы тиіс. Ұсынылып 
отырған мониторинг жүргізу үшін КТИ-да патриоттық тəрбие 
тиімділігінің өлшемдерін əзірлеу қажет. 

Міндеттердің бірі қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, 
ұлттық идеялар мен жобаларды бұқаралық ақпарат құралдарында, 
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сондай-ақ көрнекі үгіт құралдарымен насихаттау жөніндегі КТИ 
қызметін кеңінен жариялау қажеттілігімен байланысты патриоттық 
тəрбиені ақпараттық сүйемелдеуді көздейді. Мақсаты жастардың 
бойында қазақстандық патриотизм мен азаматтылық сезімін 
қалыптастыруға ықпал ету болып табылатын нақты іс-шараларды, 
жарыстарды, акцияларды, форумдарды, семинарларды, 
олимпиадаларды, дөңгелек үстелдерді жариялаумен қатар 
ғалымдардың, оқытушылардың, мемлекеттік органдар өкілдерінің сөз 
сөйлеуінің маңызы зор. 

Осылайша, курсанттарды КТИ-да патриоттық тəрбиелеу 
жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тетік ретінде 
қызметі қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға бағытталуы тиіс 
арнайы клуб болуы мүмкін. Қазіргі уақытта КТИ-да түрлі жастар 
бірлестіктері жұмыс істейді, олар курсанттарға ғылыми жобаларды 
жүзеге асыруға қатысуға кең мүмкіндіктер береді. 

ҚР ІІМ ТЖК КТИ "Жасзертеушілер" ғылыми үйірмесі үлгі бола 
алады, ол ғылыми қызмет аясында жедел-тактикалық пəндер 
кафедрасында жүзеге асырады [3]. Аталған ғылыми үйірмелер 
курсанттардың патриоттық, дене жəне адамгершілік тəрбиесіне 
ықпал ету мақсатында құрылған жəне оның мүшелерінің жеке жəне 
қоғамдық қауіпсіздік мəселелеріне саналы жəне жауапкершілікпен 
қарауды қалыптастыруға, экстремалды сипаттағы жағдайларда іс-
қимыл жасауға, патриоттық көзқарасты қалыптастыруға, сондай-ақ 
салауатты өмір салтына оң көзқарасты қалыптастыруға жəрдемдесуге 
бағытталған. "Жасзертеушілер" ғылыми үйірмесінің жоспарына 
сəйкес əр түрлі іс-шаралар өткізіледі: конкурстар-викториналар, 
семинарлар, олимпиадалар, патриоттық бағыттағы конференциялар, 
азаматтық қорғау, Ұлы Отан соғысы жəне ауған жауынгерлерімен 
кездесулер. Ғылыми үйірме мүшелері кəсіптік бағдар беру 
жұмыстарына, "Жасыл ел" ұлттық жобасы аясында қаланы 
абаттандыру шараларына, балалар үйлеріне,оқу орындарына жəне     
т.б. іс-шараларға белсене қатысады. Осы ғылыми үйірме мүшелерінің 
жыл сайын көбеюі (мүшелігі ерікті), өткізілетін іс-шаралардың 
жаппай болуы жəне олардың курсанттар арасында да, оқытушылар 
арасында да танымалдығы "Жасзертеушілер" қызметінің тиімділігін 
көрсетеді. Жалпы, талдау көрсеткендей, ғылыми үйірменің жұмысы 
курсанттардың бойында патриотизм, ұжымшылдық, жауапкершілік, 
тəртіптілік сезімін қалыптастыруға ықпал етеді, олардың физикалық 
дамуын қамтамасыз етеді. 
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Сонымен   қатар   үйірмелердің  қызметін кеңейту жəне олардың  
жұмысын тек спорттық іс-шараларды өткізуге ғана жинақтамау 
қажет. Осы ғылыми үйірмелер патриоттық тəрбиені 
институционалдық сүйемелдеуді, сондай-ақ оның ғылыми-
əдістемелік қамтамасыз етілуін қамтамасыз етуі тиіс. 
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ƏСКЕРИ БІЛІМ ҮРДІСІНДЕГІ ƏСКЕРИ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ 

ОРНЫНДАҒЫ ПАТРИОТИЗМДІ ТƏРБИЕЛЕУ, 
ҰЙЫМДАСТЫРУ МƏСЕЛЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Соңғы жылдары жастардың құндылық бағдарлары елеулі 

өзгерістерге ұшырады, олардың себебі біздің қоғамдағы құндылықтар 
дағдарысы болып табылады.  

Қазақ мəдени-тарихи құндылықтарының басымдығына жəне 
өзгеде халықтардың дəстүрлерін құрметтеуге бағытталған тəрбие - ел 
үшін ерекше мəнге ие болады, ал патриоттық идеяны қайта жаңғырту 
жəне болашақ офицерлердің отансүйгіштігін тəрбиелеу, олардың 
Отанымызды сенімді қорғауға дайындығы əскери ЖОО-ның маңызды 
міндеттерінің бірі болуы тиіс. 

В. И. Лутовиновтың пікірінше, «Жастардың патриоттық жəне 
рухани тəрбиесіне Елміздің қазіргі жай-күйіне жəне болашағына, 
оның ішінде қауіпсіздігіне, табыстылығы мен тұрақтылығына 
байланысты» [1].  

Білім берудің барлық деңгейіндегі білім беру ұйымдарына 
патриотизмді тəрбиелеу бірінші дəрежелі міндет болуға жəне өскелең 
ұрпақты тəрбиелеуде жетекші орын алуға тиіс. 

Жоғары оқу орнындағы білім «қоғамда инновациялық 
үдерістерді қабылдауға қабілетті жəне жоғары жалпы жəне кəсіби 
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мəдениетке ие шығармашыл тұлғаны тəрбиелеуге» бағытталуы тиіс 
деп есептейді  А. Ю. Акмалов [2]. 

Патриоттық тəрбие «Азаматтың бойында идеялық, 
адамгершілікті, патриотизмді, моральдық жəне психологиялық 
тұрақтылықты, дене бітімін жетілдіруін, əскери білімді меңгеруге 
бағытталған мемлекет саясатының бір бөлігі» деп қарастырады          
Т. А. Спицын мен Д. В. Веселов [3]. 

Əскери оқу орнының курсанттарына патриоттық тəрбие беруді 
ұйымдастыру жөніндегі жұмысында біз ҚР Конституциясын, Ішкі 
Істер Министрінің бұйрықтарын басшылыққа аламыз бұл құжаттарда 
жеке құрамның патриоттық тəрбиелеу міндеттері нақтыланады, 
тəрбие жұмысына  жауаптылар анықталады. 

Осы құжаттарға сəйкес жеке құраммен тəрбие жұмысының 
міндеттер болып табылады: 

1) əскери қызметшілердің моральдық-психологиялық жай-күйін 
жоғары деңгейінде ұстау; 

2) мемлекеттік-патриоттық сананы дамыту; 
3) əскери ұжымдық құндылықтар мен дəстүрлерді 

қалыптастыру. 
Жоғарыда аталған құжаттарда ҚР Қарулы Күштерінің қызметі 

туралы объективті қоғамдық пікір қалыптастыру, əскери қызметке оң 
көзқарас жасау мүддесінде əскери қызметшілерді патриоттық 
тəрбиелеуді ұйымдастырудың негізгі жолдары айқындалған: 
ақпараттық-насихаттау жұмысы, мемлекеттік билік жəне жергілікті 
атқарушы органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен, ардагерлер, 
жастар жəне кəсіподақ ұйымдарымен, еңбек ұжымдарымен өзара іс-
қимыл жасау  жəне т.б. 

Патриоттық сананы, адалдық пен əскери борыш сезімін, Қарулы 
Күштерге тиесілілігі үшін мақтаныш сезімін, офицер мамандығын 
меңгеруге ұмтылу жəне Отанды қорғауға əзірлік, офицерлік Ар-
намыс пен абырой, азаматтық ұстаным мен ҚР Қарулы Күштері 
əскери қызметшілерінің жоғары моральдық-адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыру, сондай-ақ патриоттық тəрбие саласындағы 
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыру, əскери даңқ күндеріне, Қарулы Күштердің ескерткіш 
күндеріне арналған іс-шараларды өткізу, 1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіс Күнін мерекелеу, əскери рəсімдер мен 
əскери шерулерді өткізу, курсанттардың патриоттық акцияларға, 
əскери-тарихи конференцияларға қатысуы олардың мемлекеттік-
патриоттық санасын қалыптастыруға, əскери дəстүрлерді 
насихаттауға ықпал етеді. 
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Əскери жоғары оқу орны курсанттарының патриоттық санасын 
дамыту əскери жоғары оқу орнына қабылданған алғашқы күннен 
басталады жəне бітіргенге дейін жалғасады. Курсанттарда 
патриотизмді дамытудағы маңызды кезең Əскери ант қабылдау рəсімі 
болып табылады. Əскери ант беру күні курсанттар үшін, олардың 
отбасылары үшін мереке күні болып табылады. Əскери ант-
салтанатты уəде, ҚР Қарулы Күштерінің қатарына кіретін азамат ант 
береді. Оны қабылдай отырып, ол əскери қызметтің мəнін құрайтын 
жоғары міндеттемелерді өзіне алады. 

Əскери анттың мəтініне сəйкес «Өз Отанына – Қазақстан 
Республикасына адал болады, Конституцияны сақтауға, əскери 
борышын лайықты орындауға, бостандықты, тəуелсіздікті, 
Қазақстанның конституциялық құрылысын, халқы мен Отанын батыл 
қорғауға ант береді». Осы жолдарда, біздің ойымызша, курсанттарды 
патриоттық тəрбиелеудің мəні мен маңызы бар. 

Соңғы жылдары Қазақстанда тəрбиенің жетекші бағыттары, 
мазмұны, нысандары мен құралдарын анықтайтын бірқатар құжаттар 
қабылданды. 

Патриоттық тəрбие берудің мемлекеттік бағдарламасын, жоғары 
білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарының негізгі 
ережелерін, əскери жоғары оқу орындарының түлектеріне қойылатын 
талаптарды талдау негізінде біз əскери ЖОО-да патриоттық тəрбие 
беруді ұйымдастырудың келесі негізгі бағыттарын анықтадық жəне 
нақтыладық: 

1) мазмұнды жəне іс жүргізушілік-əрекеттік компоненттерді 
қамтитын патриоттық тəрбие жүйесін əзірлеу; 

2) белсенд іəдістер мен интерактивті тəрбие технологияларын 
қолдану; 

3) гуманитарлық цикл пəндерін оқу бағдарламаларына 
патриоттық тəрбие мəселелерін енгізу; 

4) курсанттарда жоғары моральдық-адамгершілік қасиеттер мен 
патриотизм сезімін дамытуға бағытталған тəрбие қызметін кезең-
кезеңмен ұйымдастыру. 

В. Стрельниковтың пікірінше, патриотизм «Менталитеттің тəн 
белгісі, мемлекеттілікті дамытудың рухани негізі» болып табылады. 
Отанға деген сүйіспеншілік, оған адалдық, өз іс-əрекетімен оның 
мүдделеріне қызмет етуге ұмтылу, оны қорғауға дайын болу адам 
руханилығының айқын көрінісі болып табылады. Біздің ойымызша, 
патриотизмнің негізгі құрамдас бөлігі патриоттық сана (Отан 
алдындағы өз борышын сезіну), патриоттық қатынас («адам-адам», 
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«адам – қоғам», «адам – табиғат» жүйелеріндегі объектілі – 
субъективті қатынастар), патриоттық қызмет (Отан алдындағы өз 
борышын орындау). 

Тəрбиеге гуманистік көзқарас тұрғысынан патриотизмді 
əлеуметтік маңызы бар, жалпыадамзаттық құндылық ретінде 
қарастыру керек. Игерілген жəне қабылданған құндылықтар 
патриоттық мінез-құлықта, адамгершілік жəне азаматтық іс-
əрекеттерде, адамның əлемге, өзіне жəне басқа адамдарға, оның 
қызметінде көрінеді. 

Əскери жоғары оқу орнында курсанттарды патриоттық 
тəрбиелеу міндеті патриоттық сезімдерді, сананы, жоғары əлеуметтік 
белсенділікті, азаматтық жауапкершілікті, ел мүддесінде əрекет ету 
қабілетін дамыту болып табылады.Осыған сəйкес жоғары оқу 
орнындағы патриоттық тəрбие жүйесі курсанттардың белсенді 
өмірлік ұстанымын, олардың мемлекеттік ойлауын дамытуды, елдің 
ұлттық мүдделеріне сəйкес маңызды мемлекеттік міндеттерді шешуге 
дайындығын қамтамасыз етуі тиіс. Ол болашақ офицерлерді білімі, 
тəжірибесі мен жеке мүдделері азаматтық борыш ұстанымымен, Отан 
тағдырына қатысумен жəне мемлекеттік мүдделермен ұштасатын 
əскери-кəсіби қызметке дайындауға ықпал етуі тиіс [4]. 

Біздің ойымызша, «рухани-адамгершілік құндылықтарды, 
ұлттық дəстүрлерді жəне мемлекеттік менталитетті нығайтуға 
бағытталған патриотизмнің жоғары дамыған сезімдері бар офицерлер 
ғана елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады». 

Қазақстан Республикасы ІІМ төтенше жағдайлар Коммитеті 
Кокшетау техниқалық институтында патриоттық тəрбие беруді 
ұйымдастыру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. 

Бірінші кезеңде «Отан», «патриотизм», «əскери борыш», 
«құрмет», «абырой», «əріптестік», «достық» негізгі ұғымдарын 
қалыптастыру жəне дамыту жүргізіледі. Бұдан басқа, курсанттарды, 
болашақ өрт сөндіруші-құтқарушыларды даярлаудың осы кезеңінде 
біз рухани-адамгершілік жəне аксиологиялық əлеуеті бар «əскери 
жоғары оқу орындарының тарихы мен дəстүрлері», «азаматтық 
қорғаудың мемлекеттік жүйесінің жəне азаматтық қорғаныстың 
қалыптасу жəне даму тарихы» факультативтік курстарын өткізуді 
ұсынамыз. 

Оларды зерделеу курсанттардың жоғары азаматтық жəне 
патриоттық санасын, өз Отанына адалдық сезімін, азаматтық борыш 
пен Отан мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындауға 
дайындығын қалыптастыруға ықпал етеді. 
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Патриоттық сананы дамыту мақсатында ЖОО оқытушылары 
келесі тақырыптар бойынша əңгімелесулер өткізеді: «əскери анттың, 
əскери жарғылардың маңыздылығы», «Əскери қызмет этикасы», жəне 
т.б. 

Бірінші курс курсанттарымен  ЖОО түлектерімен, оның 
ардагерлерімен, интернационалист ‒ жауынгерлермен кездесулер, 
сондай-ақ қала мен облыстың танымал адамдарымен кездесулер 
өткізіледі. 

Бірінші курс курсанттарын патриоттық тəрбиелеуде Қазақстан 
Республикасының Ұлттық-Мемлекеттік рəміздері – Елтаңба, Ту, 
Əнұран, сондай-ақ мемлекеттік жəне Ұлттық мерекелер туралы 
білімді қалыптастыру бойынша жұмыстар маңызды болып табылады. 

Екінші кезеңде патриоттық тəрбиенің мақсаты курсанттарда 
құтқару ісіне патриоттық қатынасты қалыптастыру, «Отанды 
қорғауға дайындық» ұғымының мəнін түсіну курсанттардың Отанды 
қорғау қажеттігіне сенімін білдіретін патриоттық көзқарасты дамыту 
болып табылады. 

Бұл кезеңде үшінші-төртінші курс курсанттары өзінің оқу, 
қызметтік жəне қоғамдық қызметінің мақсаттарын өз бетінше 
тұжырымдауға, өзінің білім беру бағытын жобалауға ұмтылады. 

Курсанттар «Қазақстанның Қарулы Күштері, олардың 
мемлекеттегі орны» мəселелері талқыланатын дəрістердегі, дөңгелек 
үстелдердегі пікірталастардың белсенді қатысушылары болады. 

Бұдан басқа, курсанттар төтенше жағдайлардағы зардаптарды 
жою жөніндегі іс-шараларды орындау кезінде құтқарушылардың 
рөлін бейнелейтін конкурстар, пəндік олимпиадалар, ғылыми 
конференциялар мен көрмелер дайындауға жəне өткізуге қатысады. 

Біздің институтта курсанттардың ғылыми конференциясын 
өткізу дəстүрге айналған, біздің еліміздің көпғасырлық тарихы, оның 
даңқты жауынгерлік дəстүрлері, көптеген ұрпақтардың патриоттық 
идеялары мен іс-қимылдарының таусылмайтын көзі болып 
табылатын қазіргі заманғы проблемалар көрініс табады. 

Үшінші кезеңде тəрбие процесінің мақсаты курсанттарда 
жоғары кəсібилікті қалыптастыру, олардың өз міндеттерін орындауға 
дайындықтарын, əріптестерін жəне қызметтестерін құрметтеуге, Отан 
игілігі үшін белсенді патриоттық қызметті дамыту болып табылады. 

Əрине, осы кезеңдегі тəрбие жұмысы жоғары кəсіби мəдениетті 
дамытуға, кəсіби бағыттылыққа бағытталуға тиіс. 

Əр түрлі ұрпақтың əскери мамандарымен кездесу циклы жоғары 
курстастарға құтқарушылардың кəсіби тəжірибесімен, əскери 
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ұжымдардың ерекшеліктерімен жəне оларға бейімделудің тиімді 
тəсілдерімен танысуға, кəсіби мəселелерді, құтқарушылардың 
қиындықтарын талқылауға мүмкіндік береді. 

Курсанттардың шығармашылық бағыттылығын дамытуға 
олардың ғылыми-зерттеу қызметіне, халықаралық ғылыми 
конференцияларға, үздік ғылыми жұмыстар мен семинарларға 
қатысуы үлкен əсер етеді. 

Қорытынды. 
Осылайша, Кокшетау техникалық институтындағы патриоттық 

тəрбие, арнайы ұйымдастырылған процесс болып табылады.  
Курсанттардың қызметтік міндеттерін орындауы олардың 

бойында жоғары моральдық рухты тəрбиелеу, Отанға, оның 
мəдениеті мен дəстүрлеріне деген сүйіспеншілікті, өз Отанын, оның 
бостандығы мен тəуелсіздігін жан-жақты қорғауға дайындығын 
дамыту үшін негіз болып табылады. 

Курсанттардың əр түрлі тəрбиелік іс-шараларға дайындауға, 
ұйымдастыруға жəне белсенді қатысуылардың бойында патриоттық 
сананы дамытады. Институт курсанттардың патриотизмін тəрбиелеу 
нəтижелері көп жағдайда оқытушылар мен командирлердің  жəне 
ардагерлер ұйымдарымен, шығармашылық ғылыми ұжымдармен 
үйлестірілген, бірлескен қызметіне байланысты. 

Патриоттық тəрбие беру процесінде, Отанын қорғауға өз өмірін 
арнаған əскери қызметшілеріміздің тəжірибесін белсенді пайдаланған 
жөн. 
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ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
СО СТРАНАМИ СНГ И  ШОС (К ИСТОРИИ ВОПРОСА) 
 
Казахстан, будучи в географическом соседстве с ядерными 

державами (Россией, Китаем, Индией и Пакистаном), своевременно 
ставит вопрос об обеспечении гарантий своей безопасности. 
Общеизвестно, что с окончанием «холодной войны» и снижением 
напряженности на глобальном уровне не устранена потенциальная 
угроза возникновения войн и вооруженных конфликтов. На 
современном этапе продолжается усиленная милитаризация многих 
стран бывшего «третьего мира», ядерные и «пороговые» (в деле 
овладения ядерным оружием) государства располагаются вблизи 
границ СНГ. Кроме того, сохраняются конфликтные области, 
охватившие центр Европы и часть периферии бывшего СССР. 
Значительная часть конфликтной зоны СНГ соприкасается с 
Афганистаном, в котором опасные масштабы приобрели гражданская 
война, деятельность исламских фундаменталистов. Учитывая, что 
национальные вооруженные силы Казахстана, как и других стран — 
членов СНГ, в начале 90-х гг. ХХ века находились в стадии 
становления, не имели достаточного опыта в организации обороны 
страны, испытывали дефицит квалифицированных кадров и 
требовали отчисления значительных финансовых средств для их 
содержания, важно понять заинтересованность республики в тот 
период в координации действий с Россией, другими государствам 
Содружества в сфере обороны и безопасности. Прежде всего, речь 
идет о разработке совместных мер, направленных на предотвращение 
вооруженных конфликтов; определение единых подходов к 
формированию военной политики; создание системы формирования 
и надежного использования стратегических сил, а также определения 
районов их базирования; развитие военной инфраструктуры; 
проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских 
работ /НИОКР/ в области вооружения, в развитии и совершенство-
вании военной техники, технологии и науки; эффективном 
использовании потенциала предприятий оборонных отраслей; защите 
социальных прав военнослужащих и т.д. В Алма-Атинской 
декларация записано, что в целях обеспечения международной 
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стратегической стабильности и безопасности государствами-
участниками Содружества было решено сохранить объединенное 
командование военно — стратегическими силами и единый контроль 
над ядерным оружием. Стороны должны уважать стремление друг 
друга к достижению статуса безъядерного или нейтрального 
государства [1, с. 98].  

Первый Президент РК Елбасы Н. А. Назарбаев всегда уделял 
пристальное внимание тесным связям с Россией в области 
безопасности, что не мешало ему развивать эти отношения и на 
двустороннем уровне с другими государствами. Например, помимо 
России, соглашения по сотрудничеству в сфере разведки и борьбы с 
терроризмом, транспортировкой и торговлей наркотиками, 
организованной преступностью и коррупцией были подписаны с 
Узбекистаном, Беларусью, Кыргызстаном и Украиной. Известно, что 
еще 2 ноября 1992 года на встрече президентов РК, Кыргызстана, 
Узбекистана и и.о. президента Таджикистана, а так же министра 
иностранных дел России в Алматы, в своем выступлении Назарбаев 
озвучил требования со стороны государств Центральной Азии и 
России к Таджикистану по поводу урегулирования кризиса. 

Особо важным моментом в истории СНГ в области обеспечения 
безопасности является подписание 15 мая 1992 года Арменией, 
Белоруссией, РК, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и 
Узбекистаном Договора о коллективной безопасности (ДКБ), 
вступившим в силу после ратификации 20 апреля 1994 года. Срок его 
действия — последующие 5 лет. 10 февраля 1995 года было 
подписано соглашение о создании Объединенной системы 
Противовоздушной обороны в рамках ДКБ и одновременно принята 
«Концепция коллективной безопасности государств-участников 
ДКБ» [2]. По сути, Договор о коллективной безопасности является 
единственным военно-политическим союзом с участием России и 
Казахстана и наиболее, реальным основанием для их сотрудничества 
в военной сфере. Накануне 10-летнего юбилея (в мае 2002 года) 
сессия совета ДКБ решила преобразовать его в региональную 
международную Организацию договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Речь, в частности, шла о создании единого командования 
коллективными силами стран Договора, военно-политической 
организации, которая должна играть серьезную роль в укреплении 
стабильности наравне с НАТО. Совет ДКБ решил создать группу 
координаторов из представителей главных штабов, на которую будет 
возложена организация и координация исполнения уже принятых 
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решений и подготовка новых. Закономерным этапом эволюции 
Договора о коллективной безопасности стран СНГ стало его 
преобразование в Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Данное решение было принято в русле усилий 
международного сообщества по противодействию угрозе 
международного терроризма в Центральной Азии. Государства-
участники ОДКБ выработали единую позицию по поводу возможного 
распространения действий антитеррористической коалиции на другие 
регионы. ОДКБ является самой эффективной и действенной 
системой, которая имеется на постсоветском пространстве, заявил 
президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс — 
конференции по итогам сессии Совета коллективной безопасности 
ОДКБ, которая прошла в Кремле в 2005 году. По его мнению, путь 
развития, при котором международную безопасность обеспечивали 
бы несколько международных организаций, «позволил бы более 
эффективно противодействовать новым угрозам и вызовам» [1, 
с.137]. 11 документов и политическое заявление приняли по итогам 
саммита в июне 2005 года президенты шести стран Организации 
Договора о коллективной безопасности. В ОДКБ входят Россия, 
Киргизия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия, а 
занимается эта организация военным строительством на пространстве 
СНГ. В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности 
главное внимание уделялось укреплению взаимодействия в борьбе с 
новыми вызовами и угрозами, представляющими все большую угрозу 
для безопасности стран ОДКБ. В первую очередь, это касается 
активизации террористических и экстремистских организаций, а 
также наркотрафика и незаконной миграции. В этой связи секретари 
Совбезов обсудили возможность создания специальной структуры по 
противодействию незаконному обороту наркотиков. Как заявлял 
секретарь Совета Безопасности РФ Игорь Иванов, «в рамках ОДКБ 
крепнет военный потенциал, способный адекватно реагировать на 
возможные вызовы и угрозы национальной, а также коллективной 
безопасности» [1, с. 166]. При этом он сообщил, что в настоящее 
время проходит согласование проект межгосударственной целевой 
программы информационного противодействия современным 
вызовам и угрозам на период до 2010 года.  

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) — 
субрегиональная международная организация, в которую входят 6 
государств — Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. Общая территория входящих в ШОС государств 
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составляет 61% территории Евразии, ее совокупный 
демографический потенциал — четвертую часть населения земли, а 
экономический потенциал включает в себя самую мощную после 
США китайскую экономику. Официальные рабочие языки — русский 
и китайский.  Штаб — квартира находится в Пекине. 
Предшественницей ШОС была так называемая «Шанхайская 
пятерка» (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан), 
образовавшаяся в результате подписания Соглашения об укреплении 
доверия в военной области в районе границы (1996) и Соглашения о 
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997). 
Сближение этих стран диктовалось, в первую очередь, угрозой 
безопасности их приграничным территориям со стороны главного 
очага нестабильности в Средней Азии - Афганистана, где шла 
гражданская война между войсками Северной коалиции и движения 
Талибан. Первое из этих двух соглашений было подписано в Шанхае, 
что дало, основание для появления термина «Шанхайская пятёрка». 
Совместная работа на саммитах в Алма-Ате (1998), Бишкеке (1999), 
Душанбе (2000) позволили создать атмосферу того, что стало 
именоваться «шанхайским духом» — выработать атмосферу 
взаимного доверия, через первый опыт взаимных консультаций 
прийти к механизму достижения консенсуса и добровольному 
согласию выполнять положения достигнутых договорённостей. 
Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, 
экономики, охраны окружающей среды, включая использование 
водных ресурсов, культуры и т.д. Все это привело к необходимости 
оформления системы саммитов и консультаций в новое региональное 
объединение. 14-15 июня 2001 в Шанхае состоялась встреча глав 
шести государств — России, Китая, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана, на которой было объявлено о создании 
ШОС. В принятой на саммите Декларации в качестве основных целей 
провозглашались   поддержание и обеспечение мира, безопасности и 
стабильности в Средней Азии, а также развитие сотрудничества в 
политической, торгово — экономической, научно-технической, 
культурной, образовательной, энергетической, транспортной, 
экологической и других областях. Другой важный документ — 
Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
впервые закрепляла на международном уровне определение 
сепаратизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в 
уголовном порядке деяний. Ее подписание связано с тревогами Китая 
по поводу сепаратистских выступлений вблизи границ со Средней 
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Азией, где проживают уйгуры тюркоязычные мусульмане, 
населяющие запад Китая. Другая не менее заинтересованная страна 
— Узбекистан — обладает самым многочисленным населением из 
всех государств Средней Азии и в наибольшей степени подвержена 
проявлениям сепаратизма со стороны радикально настроенных 
сторонников восстановления в регионе исламского халифата. 

В июне 2002 года прошла вторая встреча глав государств — 
членов ШОС в Санкт-Петербурге, на которой были подписаны три 
документа — Хартия Шанхайской организации сотрудничества, 
Соглашение между государствами — членами ШОС о Региональной 
антитеррористической структуре и Декларация глав государств — 
членов ШОС - в Хартии юридически были закреплены 
провозглашенные годом раньше в Декларации ориентиры развития 
ШОС. Этот устав придает «шестерке» статус международной 
организации и является базовым документом, определяющим, наряду 
с главными направлениями сотрудничества, внутреннюю структуру и 
механизм формирования общего курса и построения 
взаимоотношений с другими странами и организациями. Хартия была 
подписана в 2002 году и ратифицирована Советом Федерации в 2003. 
На основе Конвенции 2001 года в целях улучшения взаимодействия в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, а также незаконной миграции, была 
создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС), 
получившая в 2002 статус постоянно действующего органа ШОС. В 
ее функции входит координация действий правоохранительных 
органов и спецслужб государств ШОС [2, с.75]. 

Таким образом, реализация Военной доктрины Республики 
Казахстан позволило поддерживать боевую готовность Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований и мобилизационную 
готовность государства на уровне, необходимом для адекватного 
реагирования на военные угрозы государству, расширить участие 
Республики Казахстан в обеспечении международной безопасности. 
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ВОЕННОЕ ДЕЛО КАЗАХОВ В КОНТЕКСТЕ  СВОДА 
ЗАКОНОВ   «ЖЕТІ ЖАРҒЫ» 

 
В конце XVII – начале XVIII века Казахское ханство, 

объединенное под началом видного государственного деятеля, 
полководца Тауке хана (1680–1718), занимало важное место в 
системе международных отношений в Центральной Азии. Тауке хану 
удалось добиться временного прекращения родоплеменных раздоров 
и восстановить территориальное единство казахской 
государственности. 

Тауке – сын Жангир-хана. Полное имя его, согласно легенде, 
содержащейся на его личной печати, было – Таваккул-Мухаммад-
батыр-хан. Он правил очень долго, прожил богатую событиями жизнь 
и умер глубоким стариком в 1718 году. 

В XVII веке ханская власть Тауке была достаточно сильной и 
территориально распространялась на все три казахских жуза. При 
правлении Тауке-хана число подвластных казахам городов в 
Присырдарье достигло 32. Основным местом пребывания Тауке-хана 
был город Туркестан. 

Тауке был государем разумным и окружил себя умными 
людьми. Достаточно сказать, что членами совета при нем были такие 
чрезвычайно сведущие в обычном праве люди и известные ораторы 
своего времени, как Толе би из Улу жуза (Старшего жуза), Казбек би 
из Орта жуза (Среднего жуза), Айтеке би из Киши жуза (Младшего 
жуза). Тауке-хан был трезвым политиком, действующим решительно 
и наверняка. Условия времени требовали реформ, и он собирает в 
урочище Куль Тобе (Сырдарьинская область) своих мудрых биев, и 
они вместе создают законодательный акт, который известен под 
названием «Жеты жарғы» («Законы хана Тауке»). В него вошли в 
основном установления, отвечающие потребностям военно-
политической и социальной жизни казахского общества XVII 
столетия. Санкционированная в нем совокупность правовых норм 
действовала в пределах всего казахского государства. 

Так путем законодательного урегулирования расшатавшихся 
было общественных устоев, Тауке-хану удалось укрепить 
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хозяйственно-политические связи между тремя жузами, преодолеть 
политический распад единого Казахского ханства и мобилизовать все 
наличные силы страны для общей обороны от сильного внешнего 
врага – джунгар-ойратов. 

Всю свою долгую жизнь Тауке вел активную внешнюю 
политику. Еще в молодости, при правлении своего отца, он 
возглавлял посольство к моголам Кашгарии, и в 90-х годах XVII 
столетия, будучи ханом, участвовал в политических делах 
Монгольского государства. При Тауке происходили столкновения с 
Аштарханидами из-за господства над присырдарьинскими городами, 
но большой войны между Бухарским и Казахским ханствами не было. 
Зато военные действия между казахами и джунгарами носили 
характер организованных беспрестанных войн. В этой долгой войне 
Тауке-хан умело руководил своим войском, приобрел славу знатока 
военного дела, человека отважного в сражениях, неустрашимого в 
опасностях. За все эти военные заслуги, судя по надписи на личной 
ханской печати, он был удостоен своими подданными почетного 
титула батыр (герой, храбрец, витязь). Этот титул (батыр, бахадур) 
присваивался за личную храбрость в сражении, за умелое 
руководство военными действиями. Как титул слово батыр 
прибавлялось к собственному имени храбреца. Этот почетный титул 
мог получить за свои личные военные качества любой свободный 
член кочевого общества, будь он рядовым воином или принцем 
крови. 

Упорная и многолетняя борьба с Джунгарией создавала 
тяжелую политическую и экономическую обстановку в стране и 
способствовала сближению Казахского ханства с Россией. Только в 
1686–1693 годах Тауке-хан отправил в Россию пять посольств с 
важными дипломатическими поручениями. Сохранилось письмо 
Тауке-хана Петру I, составленное в октябре 1694 года, с 
предложением о поддержании дружественных отношений с Россией. 
В первые десятилетия XVIII века сношения казахов с Россией 
оживились. В 1717 году Тауке-хан возбудил просьбу о подданстве 
казахов России. Но эти переговоры были прерваны смертью Тауке-
хана [1, с.31]. 

Значение роли Тауке-хана в истории Казахстана определяется 
многим: 
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– он был главным инициатором и создателем «Жеты жарғы» – 
единственного дошедшего до нас памятника права казахов ханского 
периода. 

По одной версии он собрал для совета трех биев – Толе би, 
Казбек би, Айтеке би – и, обсудив с ними случавшиеся между 
казахами частые ссоры, составил и утвердил некоторые 
законоположения. По другой версии, Тауке-хан собрал в урочище 
Куль-Тобе семь биев и они соединили старые обычаи ханов Касыма и 
Есима в новые обычаи, названные «Жеты жарғы». Создание этого 
документа относится к последней четвери XVII столетия. 

Время правления Тауке-хана приходится на один из самых 
трудных периодов истории казахского народа. На западе ханства шла 
война с Аштарханидами за господство над присырдарьинскими 
городами, на юго-востоке продолжалась изнурительная борьба с 
джунгарами из-за обладания семиреченскими кочевьями. По мере 
распространения экспансии джунгарских феодалов на казахские 
земли, казахи потеряли к 70-м годам XVII века значительную часть 
своих кочевий в Семиречье и на северо-востоке страны. Это вызвало 
внутренние неурядицы, и, прежде всего, борьбу за пастбища среди 
самих казахов. Возникшая междоусобица вела к нарушению 
традиционных обычаев, права, подрыву норм общественной и 
государственной жизни. Для того чтобы мобилизовать все силы для 
общей обороны от сильного внешнего врага, необходимо было 
законодательно урегулировать расшатавшиеся общественные устои. 
Кроме того, при создании «Жеты жарғы» важным, определяющим 
сам его характер оказалось стремление приспособить существующие 
нормы обычного права к новым потребностям казахского общества, 
узаконив лишь те из ник, которые соответствовали интересам 
феодальной знати, создать вместо устаревших и неугодных ей норм 
новые и выгодные ей правила. 

«Жеты жарғы» содержит нормы административного, 
уголовного, гражданского права, а также положения о налогах, 
религиозных воззрениях, то есть в нем охватывались все стороны 
жизни казахского общества. 

Верховная власть, по «Жеты жарғы», должна быть 
сосредоточена в руках хана. Судя по отдельным статьям законов, хан 
был верховным судьей, он судил и наказывал за преступления и 
проступки, разбирал иски, издавал порядок налогообложения. «Жеты 
жарғы» узаконивало различные сборы в пользу хана и биев. 
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Например, одна из статей (ст. 33) гласит: «Чтобы всякий, могущий 
носить оружие, кроме султанов, платил хану и правителям народным 
в подать 20-ю часть своего имущества, ежегодно» [2, с. 170]. 

Однако хан не был единственным носителем власти. Ему, 
верховному сюзерену, приходилось делить ее с султанами и биями, 
сосредоточившими в своих руках власть и над подвластными им 
жителями улусов и родовыми объединениями. Управление 
общегосударственными делами осуществлялось посредством 
совокупной деятельности составляющих господствующую группу 
феодалов. Так, одним из пунктов уточнялся порядок управления 
ханством султанами родоплеменными старейшинами. Хан, султаны и 
бии ежегодно собирались осенью в одно место, среди степи, для 
рассуждения о делах народных (ст. 31). При этом все они должны 
были являться на «собрания народные» с оружием. Это требование 
было настолько неукоснительным, что явившийся на курултай 
безоружным не имел права голоса и младшие в нарушение всех 
обычаев могли не уступать ему места. 

Старинной по времени и главной по важности повинностью 
казахов-кочевников была воинская повинность. Способность нести 
эту повинность налагала на простых кочевников ряд дополнительных 
обязанностей. Так, по «Жеті жары», всякий «могущий носить 
оружие» (кроме султанов и биев) должен был платить хану и биям 
двадцатую часть своего имущества ежегодно (ст. 33) [2, 
с.170]. Другой повинностью кочевников-скотоводов была постойная 
повинность, которую они несли в натуральной форме: население 
должно было продукты питания, необходимые для содержания хана и 
многочисленной свиты, отдавать во время объезда им улусов. 

Из социальной группы кара-суйек особыми правами обладала 
только бии - предводители родов и племен. Влияние биев (беков) 
определялось как многочисленностью и силой, так и древностью 
происхождения и старшинством возглавляемых ими родов. В 
пределах подвластных им родов только биям (кроме ханов) 
принадлежала и судебная, и административная, и военная власть. 

Наиболее влиятельные родоначальники входили в совет биев 
при хане. Во время военных походов бии предводительствовали 
ополчениями своего рода или племени. Бий, являясь важным звеном 
в системе управления ханством, сочетал в себе, таким образом, по 
меньшей мере четыре качества: военачальник, административное 
лицо, судья и представитель степной аристократии. 
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За личную храбрость в сражении и за умелое руководство 
военными действиями на войне отдельным лицам присваивался 
почетный титул (звание) батыра. Этот почетный титул (звание) мог 
получить за свои личные воинские подвиги любой свободный член 
кочевого общества, будь он рядовым воином или принцем крови. 
Звание батыра не передавалось по наследству. 

Значение батыров - профессиональных военных - определялось 
их ролью в военной жизни, а также близостью ко двору хана или 
влиятельного султана. По своему статусу батыры относились к 
привилегированной группе кочевого общества. 

Казахским ханам Жангиру, Тауке, Абулхаиру, Аблаю удалось 
сконцентрировать свою власть, добиться успехов во внутренней 
жизни казахского общества и во время отражения джунгарской 
агрессии. В значительной степени это было обусловлено подъёмом 
общественного положения батыров. Естественно, со временем сам 
институт батыров претерпел существенное изменение. В ряды 
батыров входили не только люди по происхождению из социальных 
верхов, но и из числа сильных, смелых, храбрых, честных, преданных 
родной земле людей из народных низов.В рассматриваемый период 
выдвигаются замечательные плеяды батыров. Необходимо отметить, 
что именно в данной конкретной исторической обстановке новым 
содержанием наполнились исторические предания казахов, такие как 
«Кобланды-батыр», «Ер-Таргын», «Камбар-батыр» и другие. По 
историческим данным, общее количество батыров из всех трёх жузов, 
активно боровшихся за свободу и независимость казахского народа, 
переваливает за 300. Обратим внимание на наиболее выдающихся 
батыров. 

Канжыгалы Богембай Акшаулы (1680-1778 гг.) - полководец, 
командующий всеказахским ополчением, дипломат, один из 
выдающихся организаторов всенародной освободительной 
Отечественной войны с джунгарами. Его ополченцы сражались с 
яицкими казаками, джунгарами, вооружёнными силами Цинской 
империи. 

Каракерей Кабанбай (Ерасыл) Кожагулулы (1691-1769 гг.) - 
полководец, народный батыр, один из организаторов борьбы за 
освобождение казахского народа от джунгарских захватчиков. Был во 
главе найманского ополчения в обороне Туркестана (1724 г.), 
Алакульском (1725 г.), Булантинском, Анракайском, Шаганакским и 
др. сражениях. 
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Шакшак Жаныбек - полководец, государственный деятель, 
дипломат, один из организаторов освободительной борьбы с 
джунгарами. Неоднократно выходил победителем в поединках с 
джугарскими батырами. Был активным сторонником укрепления 
казахско-русских отношений. По его выбору и решительной 
поддержке султан Абылай стал ханом Среднего жуза. 

Тамма Есет - полководец, старейшина рода тама, впоследствии 
тархан, один из организаторов народно-освободительной войны с 
джунгарами, командовал крупным подразделением всеказахского 
ополчения (до 4000 уланов) во многих сражениях с джунгарами. 

Басентеин Малайсары Токтауылулы - полководец, старейшина 
рода басентеин, дипломат, тархан, один из организаторов 
освободительной войны казахского народа с джунгарами, командовал 
крупным подразделением ополченцев во многих сражениях. Его 
именем названа «гора Малайсары» [2, с. 172]. 

Таким образом, хану Тауке удалось относительно 
стабилизировать политическое положение в стране. Он усилил 
ханскую власть, осуществлял меры, направленные на прекращение 
междоусобиц и распрей между степными аристократами, 
расправляясь с непокорными его власти султанами и предводителями 
родов и племен. Хан постоянно искал пути установления 
союзнических и добрососедских отношений с соседними Казахскому 
ханству государствами. 

 
Список литературы 

 
1.  Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Казахстан: летопись трех 

тысячелетий. - А.,1992. - С. 318. 
2.  Леевшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-

кайсацких орд и степей. -  Астана,  2006.  - С. 170-172. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



298 

Е. Т. Ельжанова, старший преподаватель 
К. И. Бекмагамбетов, студент 

Кокшетауский  университет  им. Абая  Мырзахметова 
 
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ БОЕВОГО ИСКУССТВА КАЗАХОВ 

 
Принято считать, что боевые традиции — это исторически 

сложившиеся в армии и передающиеся из поколения в поколение 
правила и нормы поведения военнослужащих в бою и при несении 
воинской службы. К числу важнейших боевых традиции воинов 
Вооруженных сил Казахстана являются: беззаветная преданность 
своему государству и его народу; ненависть к агрессорам; 
уверенность в своих силах; любовь к армии, верность воинской 
присяге, Боевому знамени воинской части и воинскому долгу; 
массовый героизм в бою; крепкое войсковое товарищество, уважение 
к командиру и защита его в бою; постоянное стремление к 
совершенствованию воинского мастерства и укреплению воинской 
дисциплины, поддержанию высокой бдительности и боевой 
готовности, повышению уровня политических знаний; чувство 
толерантности, готовность к защите суверенного государства. 
Традиции создавались не в одночасье и не на пустом месте. 
Казахский народ имеет многовековую историю. 

С момента образования в 1465-1966 г. и более 530 лет своего 
существования Казахское ханство занимало лидирующее положение 
в Центральной Азии, заставляя соседние государства уважать и 
считаться с военной мощью казахской конницы, руководимой 
искусными полководцами. Джунгарские завоеватели, начав агрессию 
против Казахского государства, сполна познали силу и мощь 
казахских войск, сокрушивших коварного и сильного врага и ценой 
больших потерь в неравных сражениях, завоевавших победу. 
Кабанбай батыр, Богенбай батыр, Наурызбай батыр — эти имена 
славных батыров знает каждый человек в Казахстане и далеко за его 
пределами. Номады всегда были умелыми и мужественными 
воинами, неделями находясь в седлах боевых коней, они способны 
были переносить все трудности и лишения жизни воина. 

Возвращаясь к военному делу казахов, стоит отметить 
несколько интересных особенностей таких как, облавная охота. Она 
являлась основой кочевой военной организации, в которой 
отрабатывались различные маневры при облаве на животных. Это 
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позволяло эффективно обучить молодое поколение тонкостям 
коллективного ведения боя, осуществляя преемственность, 
воспроизводство достижений духовной народной культуры в новых 
поколениях и отточить свои навыки уже не раз участвовавшим в 
боевых стычках, номадам.  

 Так как степь населяли преимущественно кочевые племена, то 
для получения преимущества над противником использующего те же 
приемы, приходилось использовать новые тактические ходы и 
комбинаций. Последствием подобного стало преобладание 
кочевников на мировой арене вплоть до широкого распространения 
огнестрельного оружия.  Специфика военного искусства кочевников 
была внезапность проникновения кавалерийских эскадронов в 
глубокий тыл противника, сеяние паники и хаоса. Основная тактика 
казахов (тюрков) состояла в изматывании противника и в 
неожиданных налетах. Кочевники стремились атаковать противника 
кавалерийской лавой, когда тот уже дрогнул, нарушил построение и 
начинал отступать. В этот момент можно было решительной атакой 
ускорить победу, нанести врагу сокрушительное поражение. Тактика 
базировалась на использовании повышенной дальнобойности луков. 
Эффективная стрельба, обеспечивающая поражение противника с 
расстояния, на котором сами лучники оставались практически 
неуязвимыми, как правило, решала исход боя в пользу кочевников. 
Одно из главных достоинств воина-кочевника – меткость при 
стрельбе из лука. Наилучшее мастерство конного лучника считалось 
не только на скаку стрелять вперед, но и отпустив вожжи 
повернувшись назад метко стрелять по врагу. Это было обычной, 
традиционной частью тактики кочевников заманивать врага в засаду. 
Враг, предполагая, что они убегают, пытался добить их и попадал    в 
засаду. Кочевники при отступлении (будто бы при бегстве) 
разворачивались на седле и успевали метко поражать стрелами 
противника, нанося им урон ещё до засады. Воин должен был уметь 
не только метко стрелять, но и искусно избегать стрел, то привставая 
на стременах, то притворно падая навзничь. Причем конь также 
должен был увертываться от стрел, делая прыжки и прочее. Боевого 
коня обучали врезаться в строй врага и топтать пеших воинов.  

Вооружение казахов подразделялось на оружие дальних 
дистанций, предметы ближнего боя и огнестрельное оружие. Если же 
рассматривать Структура вооружения казахов отличалась 
традиционным набором боевых средств «бес қару» состоявшим из 
лука (садақ), сабли (қылыш), копья (найза), топора (айбалта), булавы 
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(күрзі). Воинская доблесть в казахском народе высоко ценилась. За 
личную храбрость в сражении и умелое руководство подчиненными 
присваивался титул батыра. Как титул слово батыр прибавлялось к 
собственному имени храбреца, получить его за свои воинские 
качества мог любой свободный член казахского общества, будь он 
рядовым воином или принцем. Подвиги батыров прославляли 
степные певцы-импровизаторы, акыны. Позже батыры стали военным 
сословием. Батыры были одной из движущих сил развития военного 
искусства того времени. В ряде батыров входили не только люди по 
происхождению и социальных верхов, но и из числа сильных, 
смелых, честных и преданных родной земле люди из народных низов 
(кара суйек). 

Полутора вековая война казахского народа с джунгарами имела 
большое историческое значение. Казахский народ - кочевники, 
доказали свою любовь и преданность родной земле. Казахскому 
народу пришлось перенести всю горечь поражений, большие потери, 
глубоко осмыслить происходящее. Война потребовала мобилизацию 
всех материальных ресурсов, стойкости духа, сплочения 
многочисленных народов. Правильная организация отпора 
противнику помогла отражению агрессии. 

Несмотря на имевший драматизм неудач, казахи одержали 
великие победы, источниками которых были стратегическое и 
тактическое искусство казахских султанов, ханов, батыров, единство 
народа и мудрость великих биев. 

Казахский народ доказал всему миру, что они не любят войну, 
не горят желанием захватить чью-то территорию. Но врагам. которые 
вторгались на территорию казахов, они сумели дать отпор, хотя это 
было очень трудно. Они сумели выстоять, выдержать суровое 
испытание, сохранили землю предков и защитили свою родину и не 
дали надругаться над ними. Они чтили, прежде всего, свободу, 
независимость. Сохранили нацию под названием казахи, сохранили 
традицию, быт, язык, культуру. Одержали победу над захватчиками и 
завоевали право на жизнь, на будущее. 
 

Список литературы 
 

1. Ахинжанов С. М. Кыпчаки в истории средневекового 
Казахстана. - Алма-Ата, 1989. - 255 с. 

2. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. - М.; Л., 1950. Т. 1. - 392 с. 



301 

А. Б. Есенбекова, аға оқытушы 
А. Ж. Шокибаев,  ғылыми-зерттеу жəне редакциялық-баспа 

жұмысын ұйымдастыру бөлімінің инспекторы 
ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 
ƏСКЕРИ, АРНАУЛЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ 

КУРСАНТТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

  
Бұл мақалада əскери оқу орындарында патриотизмді 

қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады. Курсанттарды əскери-
патриоттық даярлау процесінің негізгі бағыттары, міндеттері мен 
принциптері қарастырылды. 
 Соңғы жылдардағы қоғамдық өмірдің əлеуметтік-экономикалық, 
саяси, мəдени жəне басқа да салаларындағы дағдарыстық құбылыстар 
өскелең ұрпақты тəрбиелеу жөніндегі қызметтің негіздерін бұзды. 
Осыған байланысты курсанттарды əскери-патриоттық даярлау 
саласында жинақталған проблемалар кешенін фундаменталды жəне 
жан-жақты қарау міндеттерін шешу шұғыл болып отыр. Біздің 
қоғамымыз бен оның əскери ұйымы дамуының аса маңызды 
үрдістеріне сəйкес келетін курсанттармен жұмыстың сапалы өзге де 
негіздерін жасаудың принципті жаңа тəсілдерін əзірлеу басым мəнге 
ие. Бүгінгі таңда патриоттық даярлықты зерттеудің ғылыми-
теориялық жəне əдістемелік базасы құрылуға тиіс принципті ұстаным 
халықтың əлеуметтік, өндірістік, шығармашылық белсенділігін 
арттыруға қуатты ынталандыра алатын маңызды əлеуметтік - мəдени, 
рухани-жұмылдыру ресурсы ретінде патриотизмді түсіну болып 
табылады [1]. Бұл жағдайда патриотизм ресурсы əлеуметтік саланы 
белсендірудің тəсілі мен бағытын білдіреді - мемлекеттің болашағына 
оң əсер ете алатын тиімді күштердің бірі. Əскери-патриоттық 
дайындық процесін екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асыру қажет: 
өзіндік гуманитарлық пəндердің рөлі мен тиімділігін арттыру; қалған 
барлық оқу пəндерінің патриоттық бағытын күшейту. Курсанттардың 
тарихты, əскери тарихты, шет тілдерін зерделеумен қатар, əскери-
патриоттық даярлықтың мазмұнына əлемдік жəне қоғамдық 
əдебиеттің тарихы мен теориясы, Отан тарихы сияқты ғылыми 
білімнің салаларын зерделеуді енгізу, бірнеше шет тілдерін үйренуге 
көбірек көңіл бөлу, офицерлердің ар-намысы мен қадір-қасиетін 
тəрбиелеу, жалпы мəдениет, адамгершілік қасиеттер деңгейін 
арттыру қажет. Осы тұрғыдан алғанда, "патриоттық мəдениет" 



302 

сияқты əскери мектеп дидактикасының жаңа санатын анықтау, 
курсанттарды оқыту процесінде қол жеткізу қажет болатын талап 
етілетін деңгейге қатысты нормативтік білімдерді көрсету ақталған 
көрінеді [2]. 
 Табысты əскери-патриоттық даярлық үшін осы қызметтің 
объектісі да, субъектісі де оларға қойылатын мақсаттарды, 
міндеттерді, негізгі талаптарды, сондай-ақ əскери ЖОО-ның білім 
беру процесінің жалпы жүйесіндегі өз орнын нақты түсінуі тиіс. 
Осыған сəйкес əскери-патриоттық даярлықтың негізгі міндеттері: 

 курсанттардың санасында гуманитарлық, жаратылыстану-
ғылыми пəндердің негізгі іргелі əдіснамалық мəселелерін меңгеру 
негізінде патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен нанымдарды, 
Қазақстанның мəдени жəне тарихи өткенін, əскери дəстүрлерді 
құрметтеуді бекіту. Осы пəндерді зерделеу нəтижесінде алынған 
оңтайлы үйлесімде жəне бір-бірін өзара толықтыратын білімнің 
практикалық бағыты бар жəне əскери-патриоттық қызметтің 
дағдылары мен іскерліктерін тиімді меңгеруге ықпал етеді; 

 алынған білім негізінде патриоттық мəдениетті 
қалыптастыру; 

 курсанттардың əскери-патриоттық дайындығы, қол 
астындағыларға патриоттық тəжірибені беру жөніндегі одан əрі 
қызметке қойылатын талаптарды белгілейді. Ол барлық іс-шаралар 
кешені арқылы шешіледі. Əскери-патриоттық дайындықтың нəтижесі 
жауынгер Мен патриот қасиеттеріне ие тұлға болып табылады [3]. 
 Курсанттардың əскери-патриоттық даярлығының жұмыс істеу 
практикасын зерделеу осы жəне басқа да міндеттер оқу сабақтары, 
оқудан тыс жəне қызметтік іс-əрекет кезінде ғылыми білімдерді, 
іскерліктер мен дағдыларды теориялық жəне практикалық игеру 
процесінде шешілетіндігін көрсетеді. Əскери-патриоттық даярлық 
үздіксіздік, іргетастық, гуманистік бағыт қағидаттары негізінде 
жүзеге асырылады. Іргелі зерттеу фактілерінің логикалық 
негізділігінің белгілі бір деңгейімен; арнайы жəне жалпы ғылыми 
білімнің жеткілікті деңгейімен; пəнді дамытудың ішкі логикасын 
сақтаумен сипатталады. Іргелі қағида əскери жоғары оқу 
орындарында əскери-патриоттық даярлықтың тəн сипаты оның 
гуманистік бағыты болып табылатынын білдіреді [4]. Ол үшін өзіндік 
гуманитарлық пəндердің рөлі мен тиімділігін арттыру, жаңа арнайы 
курстарды енгізу; арнайы пəндердің дүниетанымдық бағытын 
күшейту қажет. Əскери-патриоттық даярлықтың үздік сіздігі 
принципі əртүрлі интеграцияланған курстарды қолдана отырып, 
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гуманитарлық пəндер курсының келісімділігін көздейді; 
гуманитарлық жəне арнайы пəндерді оқыту барысында кəсіби 
маңызды дағдыларды сақтауды болжайды;қоғамдық - ғылыми, 
гуманитарлық жəне əскери пəндер оқытушыларының оны іске 
асыруға дайындығын талап етеді. Əскери-патриоттық дайындықты 
құрайтын оқу пəндерінің келісілуі, бір жағынан, олардың патриоттық 
бағыттылығын күшейтуді, ал екінші жағынан – өзіндік гуманитарлық 
пəндердің рөлі мен тиімділігін арттыруды көздейді. Əскери білім 
беру тұжырымдамасына сəйкес офицерлерді даярлау əскери-
патриоттық дайындықтың жоғары деңгейімен ерекшеленуі тиіс. 
Мұндай деңгейді қамтамасыз ету əскери-патриоттық дайындықтың 
іргетасын талап етеді [5]. Сондықтан да, көптеген əскери 
ғалымдардың пікірінше, əскери-патриоттық даярлықтың басты 
қағидаттарының бірі білім беру процесінің жеке адамның болмысын 
жəне мəдени мəдениетін біріктіру үшін қажетті жеке тұлғаның 
қабілетін дамытуға бағытталуын көздейтін гуманистік бағыт болып 
табылады.Сонымен, əскери-патриоттық дайындықты мақсатты, 
жүйелі қызмет, курсанттарда қызметтік-жауынгерлік міндеттерді 
орындау үшін қажетті нақты тарихи білімдерді, сезімдерді, 
сенімдерді қалыптастыру процесі ретінде қарастыру қажет [6]. 
Курсанттардың əскери-патриоттық даярлығы болашақ офицерлердің 
Отан тарихы бойынша білімін жетілдіруді; өз еліне, халқына деген 
сүйіспеншілігін жəне оларды қорғауға əзірлігін тəрбиелеуді; əскери 
антқа, Жауынгерлік Ту мен дəстүрлерге адалдықты тəрбиелеуді; 
патриоттық мəдениетті қалыптастыруды, практикалық қызметте 
патриоттық идеялар мен сезімдерді іске асыруды қамтамасыз ететін 
ерік-жігерлік жəне моральдық-жауынгерлік қасиеттерді тəрбиелеуді; 
қарамағындағы адамдарға патриоттық тəжірибені беруді жүзеге 
асыру қажеттіліктерін, шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруды; 
патриоттық өзін-өзі тəрбиелеуге Курсанттардың əскери - патриоттық 
даярлығының сабақтастығы өз Отанына, халқына, мəдениетіне деген 
махаббат негізінде сақталады. Əскери жағдайларда бұл əскери 
борышты атқарудан, Отан, оның азаматтарының ұлттық мүдделерін, 
елдің тұтастығы мен тəуелсіздігін қорғау кезінде əскери 
қызметшілердің ерлік пен жауапкершілік көріністерінен, Қазақстан 
халқының, оның Қарулы Күштерінің дəстүрлерін сақтау мен еселей 
түсуден көрінеді. 
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МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ 
ОҚУ ОРЫНДАРЫ КУРСАНТТАРЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ 

ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ 
 

Қазақстан қоғамының экономикалық, саяси жəне рухани 
өмірінде болып жатқан өзгерістер жағдайында Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштерін реформалауға үлкен орын 
беріледі. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының əскери 
доктринасында əскери ұйымды дамыту, əскери инфрақұрылымды 
жетілдіру жəне əскери кадрларды даярлау, халықаралық жəне өңірлік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүддесінде халықаралық əскери 
ынтымақтастықты кеңейту мемлекеттің əскери ұйымын салу мен 
даярлаудың негізгі бағыттарының бірі ретінде ұсынылған. 

Қазақстан Республикасының əскери доктринасында басқа да 
əскерлер Қарулы күштері мен əскери құралымдар үшін офицерлерді -
жоғары кəсіптік білімді, білікті мамандарды, жоғары білікті ғылыми - 
педагогикалық жəне ғылыми кадрларды даярлау жəне қайта даярлау 
міндеттер əскери-оқу орындарының алдына қойылды. Қазақстан 
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Республикасы Қарулы Күштерінің келбетін өзгертудің қазіргі 
жағдайларында жоғары əскери мектеп алдында жоғары оқу 
орындарында курсанттарды даярлау мақсаттарын, мазмұнын, 
технологиялары   мен  принциптерін   жетілдіруді   көздейтін    оқыту 
процесін реформалау жөніндегі міндеттер тұр [1]. 

Қазақстан Республикасында офицер кадрларын даярлау 
тəжірибесін жəне жоғары (арнаулы) əскери оқу орындарының қазіргі 
заманғы практикалық қызметін талдау оларда жүзеге асырылатын 
білім алушылардың əскери-кəсіптік даярлығының көптүрлілігін 
көрсетеді. Жоғары білікті кадрларды даярлау проблемасы Қазақстан 
Республикасының басқа да əскерлері мен əскери құралымдары үшін 
бұрынғысынша өзекті мəселе.  

Компьютерлік құралдардың көмегімен мəтін, графика, 
анимация, цифрланған қозғалмайтын бейнелер, бейне, дыбыс, сөйлеу 
сияқты деректер түрлерін өңдеуге, сақтауға, беруге жəне көрсетуге 
(шығаруға), сондай-ақ курсанттарды оқытудың диалог режимін құру 
үшін осы əлеуетті пайдалану мүмкіндігі бар. 
 Компьютерлік техниканың даму деңгейін жəне оны əскери 
жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде пайдалану дəрежесін 
ескере отырып əзірленген мультимедиялық технологияның 
тиімділігін талдау нəтижелерін зерттеу керек. 
 Жоғары оқу орнында арнайы компьютерлік кешен құруды жəне 
білім беру процесінде курсанттарда ақпараттық əсер етудің барлық 
түрлерін қабылдау үшін қол жетімді түрлерін қолдана отырып, білім, 
білік жəне дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз ететін мақсатты 
педагогикалық процесс ретінде мультимедиялық технологияны 
пайдалану негізінде курсанттардың топографиялық даярлығын 
жетілдірудің мəні зор. "Əскери топография", "топография негіздері" 
оқу пəні бойынша мультимедиялық бағдарламаның мазмұны 
гипермəтіндік оқулықты, ақпараттық қолдау құралдарын жəне оқу 
материалын меңгеруді бақылау блогын, 3D кеңістіктік үлгілеуді 
қамту арқылы материалды жеткізу үлкен педагогикалық нəтиже 
береді. 
 Мультимедиялық технологияны пайдалану негізінде 
топографиялық дайындықты жетілдірудің мақсатты педагогикалық 
бағдарламасы, ол мультимедиялық технологияның мүмкіндіктерін 
пайдалану мазмұнын рационалдауды қамтамасыз ететін бөлімдерді, 
курсанттардың өзін-өзі білімін жандандыру бойынша 
оқытушылардың педагогикалық əсерін жəне əскери топографияны 
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оқытуда мультимедиялық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану 
тиімділігін арттыруды қамтиды. 

Топографиялық дайындықта мультимедиялық технологияны 
пайдалану тиімділігінің критерийлері: мақсатты, негізгі 
көрсеткіштері мультимедиялық технология түрлерінің оқыту 
мақсатына сəйкестігі жəне мультимедиялық технологияның материал 
мазмұнымен құрылымдық-логикалық байланысы болып табылады; 
мазмұндық, басты көрсеткіші оқыту құралдарының мазмұны оқу 
бағдарламаларының мазмұнына жəне біліктілік талаптарына 
сəйкестігі болуы керек; нəтижелі, оның көрсеткіштері ретінде 
өткізілетін сабақтардың сапасы, курсанттардың оқытуда 
мультимедиялық технологияны қолдану нəтижесінде алған білім 
деңгейі, дағдылары мен іскерліктері; білімді меңгерудің сапасымен, 
дағдылар мен іскерлікті меңгерудің, сондай-ақ топографиялық 
даярлауда қажетті нəтижелерге қол жеткізуге кететін ең аз қажетті 
уақыт шығындарымен анықталатын оптималдықтар болып табылады 
[2]. 
 Мультимедиялық технологияны қолдану негізінде 
топографиялық дайындықтың тиімділігін арттырудың педагогикалық 
жолдары: мультимедиялық технологияны жобалау жəне енгізу 
тиімділігін арттыру, əскери топографияны оқыту əдістемесін 
жетілдіру, оқытушылар құрамын практикалық қызметте 
мультимедиялық технологияларды пайдалануға дайындау. 
 Зерттеудің осы тақырыбының практикалық маңыздылығы оның 
практикалық-бағдарлы сипаты бар жəне педагогикалық практикада 
қолданылуы мүмкіндігі бар. Оқыту тəжірибесін талдау 
мультимедиялық технологияны қолдана отырып оқыту білім 
алушыларға осы білім саласы бойынша оқу материалының мазмұнын 
неғұрлым табысты меңгеруге мүмкіндік беретінін, тұрақты танымдық 
қызығушылықты жəне оқуға тұрақты ынталандыруды 
қалыптастыруға ықпал ететінін, есте сақтау, назар аудару жəне ойлау 
қабілетін дамытатынын, білім алушылардың белсенді өзіндік 
жұмысы үшін жағдай жасайтынын көрсетеді. Бұл технология 
топографиялық дайындықтың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді 
[3]. 
 Жүргізілген аналитикалық талдаулардың нəтижесінде келесі 
қортындыларға тоқталдық: жалпы білім беру процесінде 
мультимедиа технологиясы негізінде тұтас мультимедиялық курсты 
қолданудың жоғары тиімділігін көрсетеді: 
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 1. Талдау барысында мультимедиялық технологиялардың 
тиімділігі компьютерлік техниканың даму деңгейіне жəне оны əскери 
ЖОО-ның білім беру үдерісінде пайдалану əдістемесіне байланысты 
екені анықталды. 
 2. Теориялық талдау барысында мультимедиа технологиясын 
пайдалану негізінде курсанттардың топографиялық даярлығын 
жетілдірудің мəні анықталып, ЖОО - да арнайы компьютерлік кешен 
құруды жəне білім беру процесінде курсанттарға ақпараттық əсер 
етудің барлық түрлерін қабылдау үшін қол жетімді түрлерін қолдана 
отырып, білім, білік жəне дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз 
ететін мақсатты педагогикалық процесстері анықталды [4, 5].  
 ЖОО-ны оқытуда мультимедиялық технологияларды 
қолданудың тарихи-педагогикалық тəжірибесін талдау жəне 
Қазақстанның жоғары оқу орындарында əскери топографияны 
оқытудың қазіргі жай-күйін талдау мультимедиялық 
технологияларды қолдану негізінде топографиялық дайындықтың 
тиімділігін арттырудың педагогикалық жолдарын анықтауға 
мүмкіндік берді:  
 1) ЖОО-ны қажетті мультимедиа технологиясымен қамтамасыз 
ету кезінде мүмкін болатын мультимедиялық технологияларды 
жобалау жəне енгізу тиімділігін арттыру; техникалық құрылғыларға 
уақытында қызмет көрсету жəне жөндеу; оқу сабақтарында 
мультимедиа технологиясын қолдануды оңтайлы жоспарлау; олардың 
қолданылуын бақылау; тұтас мультимедиа курсы үшін дидактикалық 
материалдарды дайындауға аралас тəсілді енгізу.  
 2) оқытушылар құрамын Педагогикалық даярлауда фронтальды-
сараланған тəсілді енгізу кезінде мүмкін болатын əскери 
топографияны оқыту əдістемесін жетілдіру.  
 3) оқытушылар құрамын үш ұйымдастырушылық деңгейде 
қойылған міндеттерді шешу кезінде мүмкін болатын практикалық 
қызметте мультимедиялық технологияларды қолдануға дайындау: 
ЖОО іс-шаралары, кафедралық іс-шаралар, оқытушының өзіндік 
жұмысы.  
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ОРЫНДАРЫНДА КУРСАНТТАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ  
БЕЛСЕНДІ ТҮРЛЕРІ 

 
Соңғы онжылдықта Қазақстанның білім беру саясатының 

ерекшелігі жоғары кəсіптік білім берудің сапасы мен тиімділігі 
мəселелеріне ерекше назар аудару болып табылады. Білім беру 
еліміздің ұлттық қауіпсіздігі дамуының табыстылығына байланысты 
стратегиялық салалардың бірі деп санайды. Қазіргі уақытта жоғары 
білікті мамандарды даярлау мəселесі өте өзекті. Əлемдік 
экономиканың қарқынды даму, отандық жоғары мектепті əлемдік 
білім беру кеңістігіне енгізу, үнемі ұлғайып келе жатқан ақпарат 
көлемі кəсіби білімі бар, күрделі өндірістік проблемаларды өз 
бетінше шеше алатын, сондай-ақ үздіксіз жеке жəне кəсіби дамуға 
дайын мамандарды даярлауға қойылатын талаптардың артуына 
себепші болады. 

Адамзаттың көп ғасырлық тəжірибесі мемлекеттің - тұрақты 
əскери, арнаулы маңызды институтының пайда болуымен қоғамда 
бейбіт уақытта оқыту мен тəрбиелеуді, өмір сүруге дайындауды 
жүзеге асыруға қабілетті əскери кадрларға деген қажеттілік сөзсіз 
пайда болатынын дəлелдейді. Олардың əлеуметтік-кəсіби мəртебесіне 
əскери, арнаулы оқу орындарының қызметшілердің басшылары, 
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оқытушылармен мен тəрбиешілері тəн болды. Қазіргі уақытта барлық 
дəрежедегі командирлердің (бастықтардың) жарғылық міндеттері 
бағыныштылардың жауынгерлік даярлығына тікелей басшылық 
жасау, оқу-жаттығулар мен сабақтарды жеке өткізу, курсанттар 
тындаушыларды тəрбиелеу, үнемі кəсіби өзін-өзі жетілдіру. 
Оқытушылардың өзінің педагогикалық білімін, əдістемелік 
шеберлігін жəне қарамағындағы қызметкерлердің педагогикалық 
мəдениетін арттыру болып табылады [1]. 

Өрт сөндіру бойынша іс-қимылдар жəне олармен байланысты 
барлық өрт бөлімшесінің, соның ішінде Қазақстан Республикасының 
Ішкі Істер Министірлігі Төтенше жағдайлар Комитеті ӨСжАҚЖ 
қызметінің бірінші кезектегі өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару 
техникасын пайдаланумен тығыз байланысты болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігнің 2017 жылғы 
26маусымдағы № 446 бұйрығымен бекітілген «Өрт сөндіруді 
ұйымдастыру қағидалары»  бұйрығына сəйкес өрт бөлімшесінң 
негізгі міндеті – адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төнген 
жағдайда оларды құтқару, қысқа мерзімде өртті оқшаулауға жəне 
жоюға қол жеткізу болып табылады. Бөлімшелердің жеке құрамының 
негізгі міндеттерді орындауы үшін мынадай құралдар 
пайдаланылады: 

- өрт жəне авариялық-құтқару техникасы, соның ішінде өрт 
сөндіру мақсатына бейімделген техника; 

- өрт сөндіру құралдары мен жабдықтары, авариялық-құтқару 
жабдықтары, оның ішінде тыныс алу органдарын жеке қорғау 
құралдары (СИЗОД); 

- өрт сөндіргіш заттар; 
- зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге арналған 

құралдар мен жабдықтар; 
- ғимараттар мен құрылыстарды өртке қарсы қорғау жүйелері 

мен жабдықтары; 
- арнайы байланыс жəне басқару жүйелері мен құрылғылары. 
Сонымен қатар өртті сөндіру кезінде адамдарды, материалдық 

құндылықтарды құтқару жəне өрттің қауіпті факторлары əсер ету 
ықтималдығын азайту жөніндегі іс-қимылдарды қамтитын өрттерді 
сөндіруге байланысты авариялық-құтқару жұмыстары жүргізіледі [2]. 

Қазіргі заманғы технологияларды, өндіріс пен құрылысты, 
сондай-ақ шаруашылықтың басқа да салаларын дамыту жағдайында 
Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы өрт жəне авариялық-
құтқару техникасына қажеттілік сезіледі. 
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Өрт сөндіру техникасымен өртті болдырмау, шектеу, өртті 
сөндіру, адамдарды жəне материалдық құндылықтарды өрттен қорғау 
үшін техникалық құралдарды білу жəне олардың ең маңыздысы өрт 
сөндірудің мобильді құралдары, атап айтқанда өрт сөндіру 
автомобильдері болып табылады [3]. 

Оқытудың белсенді əдістері курсанттарды өз бетінше танымдық 
іс-əрекетке тартуға бағытталған. Олар қандай да бір танымдық, 
шығармашылық міндеттерді шешуге жеке қызығушылығын тудыруға 
жəне белсендіруге арналған, сол арқылы курсанттардың алған 
білімдерін іс жүзінде жүзеге асыру мүмкіндігін күшейтеді. Сонымен 
қатар, оқытудың белсенді түрлерін қолдану кезінде оқытушы 
оқушылардың жеке жəне жеке-психологиялық ерекшеліктерін 
анықтау, ескеру жəне қажеттілігіне қарай түзету мүмкіндігіне ие. 

Қазіргі кезде əскери, арнаулы оқу орындарында алдына 
қойылған мақсаттарға оқу үдерісін ұйымдастырудағы 
шығармашылық, стандартты ғана емес курсанттардың өздерінің 
соған деген қызуғышылығын тудыра отырып, тəсіл арқылы ғана қол 
жеткізуге болады. Оқытудың дəстүрлі жəне принципті жаңа əдістерін 
үйлестіру қажет, өйткені білім беру процесін əдістемелік жəне 
əдіснамалық қамтамасыз етуде мамандарды даярлау нəтижелері үшін 
басты жауапкершілік жатыр. Педагогикалық процесті жүзеге асыру 
əдістері Күрделі жəне қарама-қайшы бірлікте болатынына жəне 
əдістердің əр түрлі таңдауы олардың қандай да бір біреуін 
артықшылықпен пайдалануды білдірмейді, өйткені əрбір əдіс 
оқытудың басқа əдістерімен жиынтықта қолданылады жəне тек 
оларды кəсіби даярлау процесінде бірлесіп қолдану педагогикалық 
процестің тиімділігі мен нəтижелілігіне ықпал етеді. 

Оқытушылардың əскери, арнаулы  оқу орнында белсенді əдістерді 
қолдануы оқытудағы стереотиптерді жеңуге, оқу жəне кəсіби 
жағдайларға жаңа тəсілдерді əзірлеуге, студенттердің шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін атап өтеміз. Болашақ 
кəсіпқойлардың тұлғалық өсу мақсатын іске асыру тұрғысынан белсенді 
əдістер рефлекс жасай білуге үйретеді, сол арқылы мамандардың кəсіби 
қызметінің жеке стилін қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде, 
курсанттардың кəсіби-тұлғалық өзін-өзі бағалауын түзете отырып, өзін-
өзі ұйымдастыру деңгейін арттыра жəне дамыта отырып, қызмет 
нəтижелерін талдауға жəне болжауға мүмкіндік береді. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ 

В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 
 
Процесс формирования у курсантов качеств гражданина и 

патриота является длительным, сложным и внутренне 
противоречивым. В своем развитии он проходит ряд периодов: учеба 
в школе, в военном вузе, профессиональная деятельность после 
окончания учебного заведения. В настоящем исследовании 
рассматривается период обучения в военном вузе. 

Формирование гражданско-патриотической и правовой 
подготовленности будущего специалиста военного профиля 
рассматривается как внутренний процесс, который присущ самой 
личности воспитуемого [1]. Причем для каждого военного характерен 
определенный уровень развития гражданско-патриотической и 
правовой воспитанности. Это обусловлено тем, что данный уровень 
зависит от содержания структуры конкретной личности, от того, в 
системе каких ведущих потребностей и мотивов, жизненных условий 
она формировалась до вуза и развивается в его условиях. 

Процесс развития гражданско-патриотических и правовых 
качеств курсантов военного вуза — динамичный процесс, в ходе 
которого возникают, развиваются и совершенствуются 
специфические качества данной личности. Они проявляются в 
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изменении нравственного и профессионального облика будущего 
военного, выраженного в личностных качествах по отношению к 
выполнению должностных обязанностей, в проявлении 
ответственности, гражданственности, социальной активности, в 
уровне научных знаний, навыков и умений, в готовности реализовать 
их в профессиональной и общественно-значимой деятельности. 

Педагогическая наука доказала, что процесс воспитания 
будущего специалиста не стихийный, а управляемый.  

Изучение процесса преподавания правовых учебных предметов 
в военных вузах показывает, что успешное формирование у 
курсантов определенных качеств личности осуществляется 
преподавателями при сознательно поставленных целях и задачах: 
образовательных, воспитательных, развивающих и психологической 
подготовки. Как известно, содержание многих учебных предметов 
гуманитарного цикла располагает богатыми возможностями для 
решения задач гражданско-патриотического воспитания. Анализ 
деятельности преподавателей, проведенные беседы с кураторами 
учебных групп свидетельствуют о том, что не все они четко 
представляют структуру личности гражданина и патриота 
Казахстана, не умеют определить уровень развития гражданско-
патриотической и правовой воспитанности курсанта, правильно 
определить воспитательные цели и задачи, найти целесообразные 
методы их решения. Там же, где преподаватель сознательно 
осуществляет воспитание гражданско-патриотических и правовых 
качеств у курсантов в процессе преподавания своего предмета, 
намечает программу воспитания каждого курсанта с учетом уровня 
его гражданско-патриотической и правовой  воспитанности, влияние 
предмета на обучаемых значительно повышается. При этом, на 
формирование качеств гражданина, патриота в правовой 
воспитанности у курсантов успешнее осуществляется теми 
преподавателями, которые имеют не только большой педагогический 
и профессиональный опыт, но и осуществляют в обучении и 
воспитании индивидуально-личностный подход. 

С другой стороны, надо учитывать субъективные факторы, 
связанные с индивидуальными особенностями психических 
процессов, свойств и состояний курсанта: с наличием и уровнем 
развития знаний, навыков, умений и качеств, привычек поведения; 
факторы, связанные с установкой на активное 
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самосовершенствование своей личности; с наличием навыков и 
умений самообразования и самовоспитания. 

Эффективность гражданско-патриотического и правового 
воспитания курсантов военного вуза зависит от качества, 
системности и последовательности целостности образовательного 
процесса, способствующих формированию у курсантов качеств 
гражданина и патриота. Воспитание будет происходить более 
эффективно, если будут консолидированы и скоординированы усилия 
всех подразделений вуза от руководства вуза до куратора и курсанта, 
если в данную работу будут вовлечены все общественные 
организации вуза, работающие с курсантами и общественностью 
района, города и области. 

Степень развития гражданских и правовых качеств у курсантов 
военного вуза может оцениваться, исходя из сформированности у них 
когнитивного, эмоционально-ценностного, мотивационного и 
деятельностного компонентов учебной и практической деятельности 
[2]. Уровни сформированности названных компонентов 
целесообразно выделять в качестве критериев результативности 
гражданско-патриотического и правового воспитания. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание курсантов 
военных вузов — сложный и противоречивый процесс. Он отражает 
реальные явления на высоком уровне обобщения субъективных и 
объективных процессов, происходящих в военных вузах и в стране в 
целом. Однако воспитанием у курсантов качеств гражданина и 
патриота можно управлять и достигать положительной динамики, 
если оно будет обусловлено гражданско-патриотической установкой 
всего педагогического коллектива и управленческого персонала 
военного вуза. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Одним из важнейших направлений подготовки будущих 

офицеров служит патриотическое воспитание, задачей которого 
является формирование патриотической культуры. Привязанность к 
Родине, готовность к защите своейстраны, глубокие нравственные и 
патриотические чувства, беззаветное выполнение своего 
гражданского долга должны стать основой воспитания курсантов. 

По организации патриотического воспитания курсантов ВУЗа 
мы руководствуемся Конституцией РК, законами и приказами 
Министра внутренних дел.  

В вышеперечисленных документах определены основные 
формы организации патриотического воспитания курсантов: 
информационно-пропагандистская работа, взаимодействие с 
органами государственной власти, общественными объединениями, 
религиозными, ветеранскимии молодежными организациями, в 
интересах формирования объективного общественного мнения о 
деятельности органов гражданской защиты, позитивного отношения к 
службе [1]. Формирование патриотического сознания, чувства 
верности и долга, гордости за принадлежность к органам 
гражданской защиты, стремление к овладению профессией, получить 
звание лейтенантагражданской защиты и готовности к защите 
населения от угроз природного и техногенного характера, 
офицерской чести и достоинства, гражданской позиции и высоких 
морально-нравственных качеств.  

Развитие патриотического сознания у курсантов ВУЗа 
начинается с первых дней зачисления и продолжается до самого 
выпуска. Результатом подготовительного этапа и важнейшей вехой в 
развитии патриотизма у курсантов является церемония принятия 
присяги. День приведения к присяге является праздничным днем для 
курсантов, для их семей. Присяга – торжественное обещание, клятва, 
которую дает гражданин РК, вступающий в ряды органов 
гражданской защиты. Принимая ее, он берет на себя высокие 
обязательства, составляющие смысл службы. Принимающий присягу, 



315 

клянется в верности – Республики Казахстан. В этих строках, на наш 
взгляд, заключены смысл и значение патриотического воспитания 
курсантов. 

Основные направления организации патриотического 
воспитания в вузе: 

1) использование активных методов и интерактивных 
воспитательных технологий; 

2) включение вопросов патриотического воспитания в учебные 
программы изучения дисциплин гуманитарного цикла; 

3) поэтапная организация воспитательной деятельности, 
направленной на развитие у курсантов высоких морально-
нравственных качеств и чувства патриотизма. 

В соответствии с этим система патриотического воспитания в 
вузе должна обеспечить целенаправленное формирование у 
курсантов активной жизненной позиции, развитие у них мышления, 
готовности к решению важных государственных задач в соответствии 
с национальными интересами Республики Казахстан [2]. Она должна 
способствовать подготовке будущих офицеров органов гражданской 
к такой профессиональной деятельности, в которой знания, опыт и 
личные интересы соединяются с позицией гражданского долга, 
сопричастностью к судьбе Родины и государственными интересами.  

Целью патриотического воспитания на первом этапе является 
формирование и развитие у курсантов первого-второго курсов 
основных категорий («патриотизм», «честь», «достоинство», 
«товарищество», «дружба») в процессе изучения ими учебных 
дисциплин «История Казахстана», что способствует формированию 
патриотического сознания и мировоззрения. Кроме того, на этом 
этапе подготовки курсантов, будущих спасателей, мы предлагаем 
проводить факультативные курсы «История и традиции вуза», 
«История становления и развития органов гражданской защиты», 
которые обладают большим духовно-нравственным и 
аксиологическим потенциалом. Их изучение способствует 
формированию у курсантов высокого гражданского и 
патриотического сознания, чувства верности своей Родине, 
готовности к выполнению гражданского долга и обязанностей. 
Важное место в патриотическом воспитании занимает деятельность 
музея, в создании которого активное участие принимали офицеры и 
курсанты. Большое значение в патриотическом воспитании курсантов 
первого курса имеет работа по формированию знаний о национально-
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государственной символике Республики Казахстан – гербе, гимне, 
знамени Института, а также государственных и национальных 
праздниках. Особое место занимают ритуалы, к которым относятся 
принятие присяги, торжественное чествование ветеранов, 
награждение государственными наградами, участие в парадах 
Победы. Участие в этих мероприятиях вызывает у курсантов чувство 
гордости, развивает честь и достоинство, патриотизм и гражданские 
качества. 

На втором этапе целями патриотического воспитания являются 
формирование у курсантов патриотического отношения, развитие 
патриотического мировоззрения, проявляющегося в убежденности 
курсантов в необходимости защиты  населения и территорий от 
стихийных бедствий. На этом этапе курсанты третьего-четвертого 
курсов стремятся самостоятельно формулировать цели своей 
учебной, служебной и общественной деятельности, проектировать 
собственный образовательный маршрут. Курсанты становятся 
активными участниками дискуссий: «Что значит быть патриотом?», 
«В жизни всегда есть место подвигу» и иных, круглых столов по 
темам: «Кодекс чести курсанта. В чем он состоит?», «Творчество и 
разумный риск деятельности органов гражданской защиты» и иных, 
лекций-диалогов, в которых обсуждаются актуальные проблемы.  В 
докладах курсантов находят отражение история нашей страны, ее 
славные традиции, современные проблемы, которые являются 
неиссякаемым источником патриотических идей и действий многих 
поколений казахстанцев. 

На третьем этапе целью воспитательного процесса является 
формирование у курсантов высокого профессионализма, развитие их 
духовности, проявляющейся в готовности выполнять свой долг, в 
уважении к старшему и младшему поколению. Безусловно, 
воспитательная работа на данном этапе в большей степени должна быть 
ориентирована на развитие высокой общей и профессиональной 
культуры, носить профессиональную направленность. На этом этапе 
курсанты привлекаются к организации воспитательных мероприятий, 
посвященных Дню спасателя и иным, которые проводятся при 
совместной деятельности вуза и общеобразовательных школ, колледжей 
и гражданских вузов г. Кокшетау. Цикл встреч с сотрудниками и 
ветеранами органов гражданской защиты разных поколений позволяет 
старшекурсникам познакомиться с профессиональным опытом 
пожарных и спасателей, с особенностями прохождения службы в 
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подразделениях гражданской защиты и эффективными способами 
адаптации в них, обсудить профессиональные проблемы, трудности в 
работе пожарных и спасателей, с которыми они могут встретиться при 
прохождений производственной практики, служебной и 
профессиональной деятельности. 

На развитие творческой деятельности большое влияние оказывает 
участие курсантов в научно-исследовательской деятельности, 
республиканских и международных научных конференциях, конкурсах 
на лучшую научную работу и семинарах и т.д. [3]. 

Таким образом, патриотическое воспитание в вузе представляет 
собой целенаправленный, специально организованный процесс. 
Выполнение курсантами служебных задач является основой для 
воспитания у них высокого морального духа, любви к Родине, ее 
культуре и традициям. Поэтапное включение курсантов в подготовку, 
организацию и активное участие в различных воспитательных 
мероприятиях способствует развитию у них патриотического 
сознания, отношения и деятельности, формированию коллектива, 
межличностных отношений, развитию мотивации к выполнению 
учебных, воспитательных и служебных задач. Результаты воспитания 
патриотизма курсантов в вузе во многом зависят от 
скоординированной, совместной деятельности офицеров вуза с 
общественными и ветеранскими организациями, творческими 
научными коллективами. В процессе патриотического воспитания 
следует активно использовать примеры патриотического и 
нравственного опыта предшествующих поколений, подвига и 
героизма в Великой Отечественной войне на примере Героя 
Советского Союза М.   Габдуллина. 
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НОВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ - ОСНОВА 
УСПЕХА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
В современном обществе патриотическое воспитание молодежи 

приобретает особо важное значение. Как отмечают многие ученые, в 
процессе демократических реформ произошла деидеологизация 
казахстанского общества и насаждение западных либеральных 
ценностей, отрицательно отразившихся на духовном и нравственном 
развитии молодого поколения. 

Важным этапом на пути возрождения системы патриотического 
воспитания стал документ - Послания лидера нации - Нурсултана 
Абишевича Назарбаева к народу Казахстана, выраженная в стратегии 
«Казахстан-2050». 

Послание к народу Казахстана получило широкое обсуждение и 
единодушную поддержку среди студенческой молодежи вуза. 

Молодежь не меньше взрослых, волнует будущее нашей 
Родины. Граждане нашей республики хотят жить в свободной, 
экономической развитой стране, со справедливыми законами, 
равными возможностями, независимо от социального происхождения 
и национальной принадлежности. 

Студенческая молодежь на себе ощущают отеческую заботу 
Президента о повышении жизненного уровня молодежи, через 
возможность получения высшего образования на основе грантов и 
гибкой системы студенческого кредитования, повышения 
профессионального уровня студентов, стажировок в ведущих вузах 
дальнего и ближнего зарубежья, а также участия в научных 
программах высших учебных заведениях. 

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в 
духе любви к Родине и преданности Отечеству, законопослушных 
граждан государства всегда стояли в центре внимания ученых на 
протяжении всей истории развития человечества. Великие философы, 
педагоги уделяли этому вопросу значительное внимание с 
древнейших времен. 

В нашем старейшем и крупнейшем вузе Казахстана внимательно 
отслеживается все важнейшие документы, определяющие основные 
приоритеты и задачи развития нашего государства. Идет поиск новых 
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подходов к системе патриотического воспитания с учетом 
современных условий нашего общества, когда наша молодежь 
увлечена западным образом жизни, скептически относиться к 
национальной культуре, к традициям своего народа. В столь опасной 
ситуации необходимо постепенное формирование нового, 
казахстанского патриотизма, в котором должны гармонично 
сочетаться традиции героического прошлого и сегодняшние реалии 
жизни.  

Я учусь в Военном институте Национальной гвардии 
Республики Казахстан в группе по специальности «командно-
тактическая воспитательной и социально-правовой работы». Являясь 
офицером воспитателем будущего пополнения войск считаю что в 
наше время и для нашей деятельности актуально ставить примером 
М. Габдулина. 

М. Габдулин с четырнадцатилетнего возраста рос в семье 
видного казахского писателя Сабита Муканова. В 1935 году он 
окончил Казахский государственный педагогический институт и 
вскоре был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию. Отсюда можно увидеть что М. Габдулин ставил примером 
для себя С. Муканова и как мы видим у него это получилось, 
получилось взять у него правильное направление.  

В 1941-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в 
составе Панфиловской гвардейской дивизии. В январе - марте 1942 
года в боях под городом Холм Новгородской области Габдуллин 
руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими 
силами фашистов гранатами подбили 2 танка, уничтожили большое 
число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был ранен в бою, но не 
покинул поле боя. Он был политруком, то есть воспитателем.  

То есть являясь патриотом Казахстана мы служим своему 
народу и не только служить год в армии РК, но и дальнейшим 
воспитывать таких же защитников Отечество, придерживаясь к 
примеру М. Габдулина. 

Новый казахстанский патриотизм - это высокий уровень 
информированности молодого поколения, молодежь, ориентируясь 
на опыт предыдущих поколений, не готова принимать на веру какие-
либо идеалы. Поэтому важно, чтобы формирование чувства 
патриотизма происходило изнутри, стало внутренним убеждением 
человека, а задача педагога - развить познавательные навыки 
студентов, научить самостоятельно, конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве, развить 
критическое мышление. 

Достижения последних лет нашей страны, под руководством 
дальновидной политики Президента и взвешенного курса 
Правительства на модернизацию экономики Казахстана, дали 
студенческой молодежи стимул хорошо учиться, появились 
перспективы и возможности для творческого развития молодежи, 
личного и профессионального роста и уверенность в счастливое, 
светлое будущее. 

Как отмечено в Послании - «Новый казахстанский патриотизм - 
основа успеха нашего многонационального и 
многоконфессионального общества и фундаментом казахстанского 
патриотизма должно стать равноправие всех граждан Казахстана и их 
общая ответственность за честь Родины». 

Курсанты нашего вуза, независимо от национальности гордятся, 
что родились и живут в прекрасной стране - Казахстан. Только в 
дружбе и общественном согласии залог будущего процветания 
многонационального государства Казахстан. 

В своем Послании Президент дает нам цель к 2050 году 
построить такую политическую систему, при которой каждый 
гражданин Казахстана должен быть твердо уверен в завтрашнем дне, 
чтобы не искали лучшей доли на чужбине, а приносили пользу своей 
стране и процветали у себя на Родине. Каждый казахстанский 
гражданин не зависимо от национальности и социального 
происхождения должен чувствовать себя хозяином на своей земле, 
так как Лидером нации - Нурсултан Абишевичем, делается все 
возможное для объединения многонационального казахстанского 
общества. 

Фундаментом патриотического воспитания является 
национально-культурная идентификация личности, осознание своей 
принадлежности к определенной культуре и сохранения ее 
ценностей. 

И особую роль Президент в своем Послании возлагает на 
коренную нацию казахов. «Казахстан - это наша земля. Это земля, 
которая испокон веков принадлежала нашим предкам. Земля, которая 
будет принадлежать нашим потомкам. И мы несем прямую 
ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой. 
Мы должны быть настоящими хозяевами своей земли - 
гостеприимными, радушными, щедрыми, терпимыми». 
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ВОСПИТАНИЕ НОВОГО КАЗАХСТАНСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА КУРСАНТОВ КОКШЕТАУСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА ПРИМЕРЕ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА 
 

Дух преемственности, любовь к Родине воспитывается на 
примере героев Великой Отечественной войны, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в историю.Одним из таких героев является храбрый 
командир, отличившийся героизмом, мужеством и высокими 
человеческими качествами, политработник, прошедший прекрасную 
школу Красной Армии и чутко чувствующий душу воинов – Малик 
Габдуллин. Одной из важных его заслуг является создание военных 
мемуаров. В произведениях Малика Габдуллина изображены 
образцовые, героические дела, гордый дух, воля к победе, настроение 
и чувства, заветные мечты, честь и гордость, национальные обычаи и 
традиции воинов-казахстанцев, показавших во время Великой 
Отечественной войны удивительное упорство, терпеливость и 
выдержку, а также народно-педагогический опыт, философские 
размышления о жизни и мире, фронтовая правда. Уместно 
приводятся и красивые высказывания, находчивость бойцов. Малик 
Габдуллин внес большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения. В своей книге «Советы родителям о воспитании», он 
делится своими мнениями по поводу участия духовно-
художественного наследия народа в воспитании молодой поросли. 
Призывает быть защитниками отечества правдивыми, справедливыми 
и культурными. 
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Наш институт также на высоком уровне прививает курсантам 
дух патриотизма. На примере многих курсантов, таких как Нургалиев 
Мурат курсант 4-го курса находясь в дневном увольнении спас жизнь 
девушке, у которой произошел приступ сердца, оказав первую 
медицинскую помощь и доставив в больницу своевременно. Диас 
Заку – бывший курсант, выпусник Кокшетауского технического 
института и Серик Аманжолов – курсант 4-го курса во время 
прохождения производственной практики при проведении рейда 
спасли тонувшую семейную пару. Совершившие храбрые поступки, 
герои были награждены медалью «Суға батқандарды құтқарғаны 
үшін» и благодарственным письмом от министра внутренних дел 
Республики Казахстан Е.Тургумбаева и Председателя Комитета по 
ЧС МВД Республики Казахстан генерал-майора Владимира Беккера. 
Такими курсантами могут и должны гордится не только руководство 
института, но и прежде всего родители, заложившие в них это 
качество. 

Патриотизм - это не только проявление героических поступков, 
но и уважение к истории и традициям, стремление своими 
действиями служить интересам страны (приносить пользу, брать на 
себя ответственность, работать на благо Родины (двора, города, 
страны) для себя и своих близких. Достижениями в творчестве и 
науке нужно отметить выпускника Кокшетауского технического 
института Серик Адлета, который в 2016 году республиканским 
общественным объединением «Ветерана вооруженных сил» был 
награжден медалью «Малик Габдуллин». Автор нескольких научных 
статей. В международном научно-теоретической  конференции 
«Наука глазами молодежи» МВД Республики Казахстан 
Костанайской академии имени Шракбека Кабылбаева за лучший 
доклад был награжден дипломом I степени, признан «Лучшим 
курсантом 2016-2017 учебного года» Кокшетауского технического 
института. В 2017 году стал обладателем областной молодежной 
традиционной премии «Jas Aqmola» в номинации «Студент года». 
Награжден нагрудным знаком «Үздік студент 2018» также является 
разработчиком мобильного приложения «Inhelp», который облегчает 
работу спасателей и используется в каждом регионе нашей страны. 

Кокшетауский технический институт активно проводит 
мероприятия направленные на воспитание курсантов. Ежегодно в 
стенах нашего института проводится научная конференция, 
посвященная нашему соотечественнику Герою Советского Союза 
Малику Габдуллину.  
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В целом, в любой сфере общества, прежде всего, должен быть 
патриотизм. Патриотическое воспитание молодежи - это часть 
государственной молодежной политики страны. Быть патриотом 
своей страны - всегда большая честь для любого человека, имеющего 
гордость и собственное достоинство. Но патриотами не рождаются, 
ими становятся. Причем патриотическое воспитание в уверенно 
развивающемся государстве не следует оценивать только как 
творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее страны, 
борьба против таких негативных явлений, как вынужденная 
миграция, рост преступности, наркомании, алкоголизма и 
экстремистских настроений. 

Казахстан государство с полиэтничной и 
проликонфессиональной 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. 

 Наше будущее - молодежь. Мы должны уметь адаптировать 
молодежь к новой жизни. Поэтому наша главная задача воспитывать 
патриотизм и мужество, чтобы молодое поколение любило Родину. 
Согласно восточной мудрости: «Если вы загадываете на год вперед - 
посадите хлеб. Если вы загадываете на сто лет вперед – посадите 
деревья. Если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте 
человека». Воспитывая молодое поколение на основе 
патриотического воспитания голубой флаг нашей суверенной страны 
навсегда останется в голубом небе. 
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Ғ. Т. Төлеш, курсант 
С. У. Тогузбаев, аға оқытушы 

ҚР Ұлттық ұланы Əскери институты 
 

МЕН – ӨЗ ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН 
 

Қазақта «Жаңбыр жауса – жер ырысы, батыр туса – ел ырысы», 
–  деген мақал тегін айтылмаса керек!? Себебі, елдің ырысын 
арттырып, бейбітшілігіне қорған бола білген алып тұлғалар мен 
батыр бабалар ерлігі тарихтан аян. Қазақ тарихында батыр 
тұлғаларымыздың орны ерекше. Қазақ елінің санғасырлық даму 
тəжірибиесінде, ең алдымен қазақтың өз атамекеніне ие 
болуынмақсат етіп, ұлттық бостандық идеясын ұстанған 
батырларымызжеткілікті. Туған елді сүю, отанға деген адал 
қызметпен сүйіспеншілікхалқымыздың ежелден бұзылмай келе 
жатқан тарихи дəстүрі. Көшпелі өмірсалтын ұстанған халқымыздың 
тарихына көз салсақ, елі мен жерін қорғаудақазақ сарбаздарының 
өшпес ерлігімен, қайталанбас батырлығы - елге деген сүйіспеншілікті 
ең биік құндылық етіп санауында болса керек. «Менің батыр 
бабаларым, 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 бермей, 
аман алып қалған батырхалқым бар» - деген елбасымыздың бұл 
дəйекті ойы менің сөздерімнің дəлелі [1]. Бүгінгі таңда қазақ 
жұртының, өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін ояту мен отан 
сүйгіштікті дəріптеу басты сауал болып отыр. Патриотизмге 
бағытталған бұл сөздер ұлттық тарихпен патриотизмге қатысты 
зерттеу бағыты, бүгінгі күннің өте өзекті мəселесі болып табылады. 

Тұңғыш президентіміз  айтқандай Егемен Қазақстанды бүгінде 
барша əлем танып отыр. Отанымыз батырлармен бай. «Ер жігіт ел 
үшінтуады,ел үшін өледі», «Ер барда – ел қор болмас» атты қанатты 
сөздер еліміздеүлгі қояр ұлы тұлғаларымыздың барын, халқымыздың 
патриоттық рухын көтеруде батырларымызды насихаттау басты 
жұмыс екендігі айдан  анық  [1].  

Жастарды патриоттық сезімге тəрбиелеу үшін, ең алдымен, 
қазақ тарихына үңіліп, ертеден ауыздан-ауызға сақталып келе жатқан 
жыр-дастандар, ертегілері, аңыздары, салт-дəстүрлері, тіліне, дініне 
қатты назар аудару керек деп ойлаймын. Болашақ ұрпақты 
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патриотизмге тəрбиелеу біздің халқымызда ертезаманнан басталған. 
Мысал келтіре айтатын болсам жоңғар шапқыншылығы кезінде 
елімізді сыртқы жаулардан қорғау үшін данагөй рубасы 
ақсақалдарымыз батырларымыз ақыл-кеңесін беріп, ұлтжандылыққа 
тəрбиелеп отырған.  

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 салтдəстүрімізді 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 бəрі-халқымыздың қаймағы бұзылмай 
келе жатқан тарихи дəстүріміз. Көшпелі ата-бабаларымыз елді 
қорғауда қазақ сарбаздарының қайталанбас ерліктері батырлығы елге 
деген сүйіспеншілікті айқын көрсетеді. Егер «бейбіт заманды қаласаң 
соғысқа дайындал» - демекші, бүгінгі Қарулы күшіміздің дайындық 
деңгейі өте жоғары. 

Десек те, əскери қауіпсіздігіміздің өзекті мəселері бар: оның 
негізгісі, жастарды əскерге деген қызығушылығын оятып, патриоттық 
сезімін ояту. Қазіргі кезде көтеріліп, қарастырылып отырған 
мəселелердің қатарындажастарды патриоттық сезімге баулу, 
патриотттық рухта тəрбиелеу бұрыннанкеле жатқан, маңызын 
жоймаған өзекті дүние. Себебі, ел болашағы – жасұрпақтың қолында. 
Патриотизмді жастардың арасында қалыптастыруда үлгі мен 
өнегегетолы қазақтың батыр ұлы - Бауыржан Момышұлын 
дəріптесек, келешек ұрпаққа баға жетпес рухани құндылық. Даңқты 
батырымыздың қаламынан шыққан батырлық пен патриоттық сезімге 
баулитын туындылары қазіргі жас ұрпақты отан сүйгіштікке 
тəрбиелейді. «Адам болу –қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу 
– парыз» – деген Бауыржан Момышұлының сөздері нағыз ақиқат [3]. 
Ұлтының батыр ұлы болуымен қоса,қаламды қару еткен Бауыржан 
атамыздың шығармалары келешек жас ұрпаққа бағажетпес өсиет. 
Жаңа ғасырда білім берудің өзекті мəселесі –  жас 
ұрпаққаадамгершілік-рухани тəрбие беру болып отыр.Қазіргі кезде 
өсіп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеуде алдымызға 
қойғанмақсаттарымыздың бірі – қоғамға пайдалы, үлкенге құрмет, 
кішіге қамқор болабілетін, Отанына адал қызмет атқаратын жан-
жақты дамыған жеке тұлғанықалыптастыру болып табылады. Ұлттық 
сипатта жазылған нағыз көркемтуындылары халқымыздың рухы мен 
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ұлттық патриотизмді күшейтуүшін салмақты баспалдақ. Отан 
алдындағы парызын орындау – осы елдің əр бір азаматының негізгі 
міндеті. Ал, парыз сезімі дегеніміз не? Бұл –адамгершілік сезімі, 
намыс, ар-ұят» –деген парасатты сөздері адам бойындағы патриоттық 
сезімдерді тану, түсінумен мəн - мағынасын тануда баға жетпес өнеге 
мектебі [4]. Б. Момышұлы шығармаларының маңызы –оқиғаларды 
шыншылдықпен бейнелеуінде, сондай-ақ борыш, ар-намыс, сенім, 
патриотизм сияқты моральдық-этикалық мəселелерді шешуге 
құралады. Бауыржан өз шығармалары арқылы адамрухының 
асқақтығын, оның Отанын сүйген патриоттық рухын аша білді [4]. 

Еліміздің қазіргі мақсаты патриотизм қасиетін жандандыру, 
яғни ұлттықпатриотизм үлгісін жаңа қазақстандық патриотизммен 
ұштастыру. Жалпы айтар болсақ, патриоттық сезімді бесік шақтан 
бастап баланың бойына сіңіреотырып, отбасылық тəрбиемен, 
мектептегі əліппеден бастау алып, өмір бойыбаулитын маңызды 
тəрбиенің бірі. Осындай маңызы зор мəселелердің қатарында 
анатіліміздің қолдану аясымен оны жетік меңгеруге бағыттылған 
жұмыстарды атқараотырып, жастарымыздың тарихымызбен 
əдебиетімізді терең түсінуіне жолашамыз, сол арқылы елге, туған 
жерге деген құрметі артып, отансүйгіштік қасиеттерінің оянуына 
ықпал етеміз деп ойлаймын. 

Қорыта айтқанда, Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясының жетінші тармағында 
«Жаңа қазақстандық патриотизмді» ерекше атап еді [2]. Болашағына 
зор үміт артатын еліміздіңертеңгі күні айқын да жарқын болсын 
десек,  отанымызға адал қызмететіп, атамекенімізге деген терең 
сүйіспеншілік сезімімізді оятайық. Қандай жағдай болмасынбіздің 
тек бір ғана отанымыз бар, ол – Тəуелсіз Қазақстан. Еліміздің 
тəуелсіздігінің кепілі – əскери қауіпсіздігіміздігімізді одан ары 
дамытып, үлесқосу əр қазақ даласының перзентіне міндеттелген асыл 
парыз. Бабаларымыздың терімен қаны төгілген мына байтақ даланың 
қауіпсіздігі мен тыныштығына жəне келер ұрпақтың жарқын 
болашағына мына, біз – жастар жауапты, солсебепті жастарымызға 
айбынды елдің азат ұлдары, қазақ жұртының даналығын дəріптеп 
ұлтшылдық пен намысшылдыққа үйрете білсек, біздің елдің қорғаны 
күшейе бермек, əрине əскерімізді қанша техникамен толтырсақта, 
қыруарқаржат бөлсекте егер жастардың көкірегінде намыс пен 
ерлікке жалындаптұрмаса, бұның бəрі зая жұмыс. Мəңгілік ел болу 
жолындағы арманымыз бен қазіргі заманғы мəдениеттің жаһандық 
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жəне 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 есептеймін. Сонымен қатар, қазақ батырларының асыл 
текті ұрпағы ретінде, бабалардың асыл мұрасының қаймағын бұзбай 
болашақ ұландарға аманаттау – менің міндетім деп білем! Мен өз 
елімнің патриотымын!  
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Кеңес Одағының Батыры Ə. Молдағұлованың облыстық  
мемориалды музейі 

 
МУЗЕЙДІҢ МАҚСАТЫ-ПАТРИОТТЫҚҚА ТƏРБИЕЛЕУ 

 
Əлия Нұрмұханбетқызы Молдағұлова 1925 жылы 15 маусымда 

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бұлақ ауылында Нұрмұханбет 
Сарқұлов пен Маржан Молдағұлованың отбасында дуниеге келген. 
14 қаңтар 1944 жылы Псков облысының Новосокольники қаласының 
Казачиха деревнясында ерлікпен қаза тапты. 4 маусым 1944 жылы 
Кеңес Одағының Батыры  атағы берілді. 

Ақтөбе облысының Кеңес Одағының Батыры Əлия 
Молдағұлованың мемориалды музейі  22 сəуір 1985 жылы, Ұлы 
Жеңістің 40 жылдығы  жəне  Əлия Молдағұлованың 60 жылдығы 
қарсаңында ашылды. 
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Бұл өмірдің қызығы- махаббатпен, 
Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. 

Арттағыға сөзің мен ісің қалса, 
Өлсең де өлмегенге боласың тең. 

(Абай Құнанбаев) 
 
Қазақ халқының мақтанышы, қазақ жерінің топырағында туған 

батыр қыз Əлияның туған жерінде, туған елінде оған арнап жылына 
бір кітап жазылса да аздық етпес еді. Əлияның өмірі  қысқа да, 
ерлікке толы. Оның бейнесі халық есінде мəңгі сақталады. 
Əлиянының ерлігі əдебиет, өнер, кино салаларында кеңінен 
насихатталып келеді. Ақындар жырын арнаса, сазгерлер əнін жазады, 
қыл қалам шеберлері бейнесін жасады. Əлияның  Отан соғысында 
көрсеткен ерлігі, туған еліне деген зор махаббаты, халқымызға, 
барлық ұрпаққа  үлгі, өнеге. 

Əлия – аты аңызға, ісі эпосқа айналған аруақты ерлердің, текті 
қыздардың кіндігін кескен, кір- қонын жуған өңірдің перзенті. 

Асан қайғы мен Абат батырдың, Есет батыр мен Əйтекенің, 
Əбілқайыр мен Бөкенбайдың, Ботагөз ару мен Исатай- 
Махамбеттердің, Асау мен Барақтың, Мөңкеби мен Əжібай бидің, 
Арал батырдың рухы сіңген топырақ- құнардан өніп шықты. Əлия 
ерлігі, Əлия болмысы - ұлт рухының сақталу заңының кезекті 
көрінісі. Асқақ һəм аяулы көрінісі. 

Музейдің де негізгі мақсаты: Əрбір адамның кіндік қаны тамған 
жеріне сүйіспеншілігін білдіру, өзінің тарихына, мəдениетіне, салт-
дəстүріне терең бойлай білу. Əлия  Молдағұлованың  ерлігі  туралы 
баяндау, жастарды туған жеріне, еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, 
өзін қоршаған ортада жаман мен жақсыны ажыратып, жақсы 
қасиеттерді бойына сіңіре білуге, батырдың ерлігін үлгі тұтуға 
үйрету. Отанын қорғай білуге, батырлыққа, ерлікке, патриоттыққа 
тəрбиелеу,  өз ойын еркін жеткізе білуге төселдіру.  

Музейдің негізгі жұмыс бағыттары-ғылыми зерттеу, танымдық, 
жинақтау жəне жалпы мəдени-көпшілік шаралар ұйымдастыру. 
Дəстүрге айналған шара Батырдың туған күні, қаза тапқан күні, 
республикалық  жəне облыстық «Мерген ару» сайысы, музей түні. 
Əлияға арнап, өлең, əн, поэма, повестер жазған ақын жазушылар, 
журналистер, ғалым– жазушыларда  өз үлестерін  қосып, кітаптар 
жиынтығы шығарылды. Ақтөбе облысы бойынша 35 Кеңес 
Одағының Батыры, 9 үш дəрежелі Даңқ орденінің  толық иегерлері 
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бар. Осы ұлы тұлғаларымызды еске алу мақсатында тарихи-
танымдық кештер өтеді. 

Əр шараға  міндетті түрде Əлияның туысқандары шақырылады. 
Əлияның балалық шағы мен Ұлы Отан соғысындағы ерліктерін 
жастарға  шара барысында айтып өтеді. Əлия Молдағұлованың 
ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, Əлия апамызға  əрдайымтағзым 
етудеміз. 

Тверьдің орманы жас, жері кəрі, 
Ата қоныс санайды жұрттың бəрі. 
Сол жерге Əлияның қаны сіңді, 
Соғып  тұр мерген қыздың  жүрегі əлі. 
 Əлия отанына болған мақтан. 
Бежаница маңында тұлғасы тұр, 
Дегендей: ерлікке аттан, еңбекке аттан. 
Бұл жермен сонау заман Пушкин өткен, 
Желдіртіп қоңыраулы атын жеккен. 
Сол жерді жаудан сақтап қаламын деп, 
Қазақтың Əлия қызы қанын төккен. 
Ақтөбе қаласында «МЕРГЕН АРУ» əскери-патриоттық 

пневматикалық мылтықтан көздеп атудан облыстық, аймақтық, 
республикалық жарыс өткізіледі. Жарысқа əр облыстың  құрама 
командалары  келіп қатысады. 

Шараның мақсаты-батыр қыздың ерлігі үлгісінде жастарды 
отансүйгіштікке тəрбиелеу, дене тəрбиесі мен əскери-спорт түрлерін 
насихаттау. 

Қазақстан Республикасы Тəуелсізідігінің 20 жылдығына 
«Əлиялар» - Тəуелсіздік құрдастары» атты облыстық сайыс өткізілді. 

«Əлия» атты Тəуелсіз елдің құрдастарының арасында сайыс 
өтті. Негізгі мақсаты  инабаттылығын, білімділігін, өнерлерін көрсету 
болды. 

Байқаудың сарапшылары үміткерлердің өнерін бағалау кезінде 
олардың тіл байлығына, тіл мəдениетіне, біліміне, дауыс мəнеріне, 
сахнада өзін- өзі ұстауына, киім кию үлгілеріне назар аударады. 

18 мамыр халықаралық музей күні. Кеңес Одағының Батыры 
Əлия Молдағұлованың мемориалды  музейінде жыл сайын  музей 
түні өткізіледі. Отан соғысына байланысты мерекелік шарамен 
ашылып,жаңа экспонаттармен таныстырылып, Ұлы Отан соғысына 
байланысты  көріністер көрсетіледі. Музей түнінде қала тұрғындары, 
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қонақтары ат салысып, шараның жоғары дəрежеде өтуіне белсене 
қатысады. 

Музейдің ұйымдастыруымен, облыстық мəдениет 
басқармасының қолдауымен «Үш жұлдызы батыстың» атты 
аймақтық ғылыми- тəжірибелік конференция өткізілді. Шара қазақ 
халқының батыр қыздары Əлия  Молдағұлованың құрметіне, Мəншүк 
Мəметова мен Хиуаз Доспанованың 90 жылдығына арналды. 

Өнеге қалдырған қазақтың қаһарман қыздары - Əлия 
Молдағұлова, Мəншүк Мəметова, Хиуаз Доспанова.  

Екінші Дүние жүзілік соғыста теңдесі жоқ, ерлік  пен қайсарлық 
өнегесін көрсеткен қаршадай үш ару, өзге емес, қазақ болатын! 

Əлия, Мəншүк, Хиуаз өздерінің мəңгілік ерлігімен Отанға, туған 
жерге  деген сүйіспеншіліктің биік өлшемін көрсетті. Олар біз үшін 
өз ұлтының рухы болып қалды. Қаншама адамдардың жүрегіне от 
жақты, халықтар арасын жақындатты, достықтың, батырлықтың 
символына айналды. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясаты 
тұжырымдамасының қабылдануына байланысты елімізде жастарға 
отансүйгіштік, рухани тəрбие беруге бағытталған жұмыстар 
күшейтілді.  

Мемориалды музей жанынан «ƏЛИЯ» қыздар патриоттық 
клубы    отансүйгіштік құндылықтарды қалыптастырып, аға ұрпақты 
құрметтеу, қастерлеу мұратын, жаңа қазақстандық патриотизмді 
насихаттау мақсатында құрылды. 

Клуб негізі міндеттері - оқушы қыздарда патриоттық ынтаны 
жəне азаматтық жауапкершілікті дамыту, еліміздің тарихы даму 
жолына қызығушылығын тəрбиелеу, бос уақыттарын ұйымдастыруға 
ықпал ету, облыс, қала мектептердегі музейлермен, патриоттық 
клубтармен, іздестірушілермен, ардагерлер Кеңесімен, əскери 
бөлімдерімен бірлесіп жұмыс жүргізу. 

Клуб мүшелері көптеген музейлік іс- шараларға белсенді 
қатысты. Ə. Молдағұлова атындағы ресейлік – Мəскеу, Петербор, 
Насва жəне Орал, Шымкент, Тараз орта мектептерімен тығыз 
байланыста . 

Соғыс тақырыбындағы жəне Əлия Молдағұлова туралы 
деректерді  жинақтау іздестірушілер тобының құрылуына  себеп 
болды. Алғаш рет «Əлия» іздестірушілер тобы 1988 жылы құрылды. 
2009 жылы облыстық ауған соғысы ардагерлерінің одағы жанынан 
«Жауынгерлік Бауырластық» облыстық қоғамдық қоры құрылып, 
«Əлия» іздестірушілер тобының мүшелері  кірді. Бұл топ Мəскеу 
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қаласындағы іздестіруші топтардың Халықаралық Ассоциациясында 
жəне Новгородтың «Долина» іздестіру экспедициясының мүшесі 
ретінде тіркелді. Топтың мақсаты – Ұлы Отан  соғысында қаза 
тапқандардың жанұяларына жəне музейге соғыс кезінде қолданылған 
заттарды, жеке заттары мен құжаттарын тапсыру. 

«Жауынгерлік Бауырластық»  тобы  Ə. Молдағұлова музейімен 
тығыз байланыста жұмыс жасап, соғыс даласынан əкелінген 
экспонаттармен музей қорын толықтыруға өз үлестерін қосты. 

Кеңес Одағының Батыры  Ə. Молдағұлованың мемориалды 
музейі  ашылғаннан бастап, жас ұрпақты  ерлік жолдарымен 
таныстыру əрбір жастың бойына, өз елінің тарихын терең білуге  
тəрбиелеу, батырлар есімін қастерлеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, 
Отанға, Туған жерге деген сүйіспеншілігін оятатын əрбір шара 
өскелең ұрпақ үшін мағынасы мол патриоттық тəрбие беру музейдің  
негізгі мақсаты. 

«Ұрпаққа мұра» жəне «Естелік» акциялары аясында музей қоры 
жылдан жылға толығып отырады. 

Музей жыл сайын 37000-нан астам адамға қызмет көрсетеді. 
ТМД елдерінен келген жəне республикаға белгілі  мемлекет, 

өнер қайреткерлері музейдің «Құрметті қонақтар кітабына»  қолтаңба  
қалдырды: 

 «Қазақ халқыныңардақты перзенті Əлия Молдағұлова - бүкіл əйел 
атулының мақтанышы. 

 Осы музей киелі, əдемі, аяулы Əлияның аруағына, атына лайық 
болғай». 

(Фариза Оңғарсынова)  
 

«Əлия əпке. 
Сенбісің анау сəулесін жерге төккен-ай, 

Жеңілді жаудың жеткізбей кеткен көктем-ай. 
Үстіңе сəнді көйлек те кимей өттің-ау, 

Қыз болып туған қызғалдақ тектес əпкем-ай». 
(Тұманбай Молдағалиев) 

 
 «Əлия» мұражайына! 

Көңіл толқытатын сəтке куəгер болғаныма қуаныштымын! 
Қазақ рухын бейбітшілік жолында əлемге паш еткен Əлия апамыздың 

ерлік жолы- біздерге аманат. 
Сіздерге рухымызды ұрпаққа ұлықтай берулеріңізді тілеймін. 

«Əлия»- «Снайпер» пьесасының авторы  
(Сая Қасымбек) 
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К. К. Шашкенова  
ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты 

 
ӨРТ СӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ӨРТКЕ ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТТІҢ 

КҮШТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ СЫЗБАСЫН 
ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТƏСІЛІ 

 
 Қазіргі қоғам ақпараттандырудың  өте жоғары дəрежесімен 
сипатталады. Сол себепті өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің 
күнделікті қызметінде ақпараттық технологиялар үлкен рөл атқарады, 
оның ішінде бірінші кезекте офистік қосымшалармен жабдықталған 
дербес компьютерлер. Оларды пайдалану операторлардың 
мүмкіндіктерін кеңейтеді. Сонымен қатар, дербес компьютерлерді 
қолдану арқасында электронды құжат айналымы жəне үлкен 
көлемдегі деректерге күрделі талдау жүргізіліп, кеңсе құжаттарын 
тиімді əрі нақты ресімдеуге мүмкіндік туды. Алайда, көбінесе, 
қызмет тиімділігін арттыру үшін  өртке қарсы қызметте қазіргі 
заманғы ақпараттық технологияларды одан əрі құру жəне дамыту 
қажеттілігі туындап отыр.  
 Заманауи бағдарламалық қамтамасыздандыру күрделі 
мəліметтермен жұмыс істеуге арналған бірқатар қуатты құралдарды 
ұсынады, мысалы Microsoft Visio бағдарламасы, оның 
қарапайымдылығына қарамастан, күрделі мəліметтермен жұмыс 
істеудің кең мүмкіндіктеріне ие. Microsoft Visio құралдарымен 
суреттелген кез – келген графикалық объектінің тек графикалық 
бейнесі ғана емес, сонымен бірге ең алдымен ақпараттық 
сипаттамасы бар. Сонымен қатар, пайдаланушының өтініші бойынша 
белгілі бір объектіге тəн мəліметтер тізімін кеңейтуге болады. 
Жасалған нысандарды одан əрі пайдалану үшін «шеберлер» деп 
аталатын кітапханаларда сақтауға болады. Осы қосымшаның 
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мүмкіндіктерін пайдалану арқылы əр бейнеленген нысанның 
жетілдірілген деректері бар күштер мен құралдарды орналастырудың 
күрделі үлгілерін жасауға мүмкіндік береді. Мысал, өрт сөндіру 
көлігінің фигурасында өрт сөндіру машинасының моделі, техникалық 
сипаттамалары, қосалқы құрал, қазіргі жағдайы жəне тағы басқа 
сияқты мəліметтер болуы мүмкін. Ал жанып жатқан аймақтың 
фигурасы аймақты сөндіру үшін сөндіргіш заттарды беру 
қарқындылығы мен қажетті шығынды көрсету сиақты өзінің жеке 
қасиеттеріне ғана ие болмай, сонымен қатар нақты аумақты ескере 
отырып, оларды автоматты түрде есептеуге мүмкіндік береді. Одан 
əрі, алынған құжаттарды қағазға басып шығару немесе басқа 
Microsoft Office бағдарламаларына экспорттау үшін пайдалануға 
болады [1, 2].  
 Microsoft Visio бағдарламасында өртті сөндіру үшін күштер мен 
құралдарды орналастыру сызбасын жəне өрт сөндіру сызбасын жасау 
үшін арнайы өрт тақырыптарына арналған шаблон пайдаланылады. 
Шаблон құрамына сызу мен сызба жасауға арналған трафареттер 
жиыны кіреді (сур.1). Сызбаны құру процесі шейптарды палитрадан 
сурет терезесіне сүйреп апару жəне байланыстырушы элементтерді 
қосумен басталады. Өртті сөндіру кезінде күштер мен құралдарды 
орналастыру сызбасын салуда трафареттер жиынтығынан қажетті 
кескіндерді таңдап, тышқанның сол жақ батырмасын басып, оларды 
сурет парағына сүйреу керек.  
 

 
 

Сурет 1 – Microsoft Visio бағдарламасының өрт тақырыптарына арналған 
шаблоны 
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 Microsoft Visio бағдарламасымен жұмыс істеу үшін жүйелік 
талаптар жоғары емес, олар: 

 Microsoft Windows XP/Vista/7/8 операциялық жүйесі; 
 Microsoft Visio 2007 бағдарламасы орнатылған Microsoft Office 

2007 немесе одан жоғары [3]. 
Компьютерге қойылатын жүйелік талаптар көрсетілген 
бағдарламалық өнімдерге қойылатын талаптармен ғана шектеледі. 
Microsoft Visio көмегімен жасалған барлық сызбалар өрт орнының 
нақты масштабын есепке алу мүмкіндігін болжайды. Үнсіз келісім 
бойынша - 1:200 масштабы қолданылады, бірақ  басқа кез-келген 
масштабты таңдауға болады [4].  
 Күштер мен құралдарды орналастырудың сызбалары өрт 
орнында шартты белгілері бар графикалық сызбалар болып 
табылады, олар: құрылыс конструкцияларының элементтері, өту 
бөліктері, өртке қарсы сумен жабдықтау, өрт техникасы мен 
жабдықтары, жану жəне түтіндеу аймақтары, оттың таралуы, өртті 
сөндіру бойынша іс-қимылдарды басқару элементтері жəне тағы 
басқалары (сур.2). Өрт техникасы мен жабдықтарының шартты 
белгілері Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 2017 
жылғы «26» маусымдағы № 446 бұйрығымен бекітілген [5].   

 
 

Сурет 2 – Өрт сөндіру кезінде күштер мен құралдарды орналастыру сызбасы 
 

 Бұл тəсіл жүйені құруға арналған платформаны əзірлеу уақытын 
үнемдеуге, сонымен қатар басқа компьютерлерге тарату мен 
орналастыру процесін жеңілдетуге мүмкіндік берді.  
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 Қорытындылай келе айта кететінім, бұл бағдарламаны 
пайдалану оңай, күштер мен құралдарды бөлу бойынша іс-шараларды 
жасау процесін едəуір жеңілдетілген, алынған материалдардың 
сапасы жақсы жəне оны əзірлеу пайдаланушылар үшін ешқандай 
қиындық тудырмайды. 
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