«Шоқан Уәлиханов» шаңырағының Айыртау ауданына сапары
«Шоқаны бар ел – шоқтығы биік ел»
Ғабит Мүсірепов
Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында
Туған жер бағдарламасына ерекше тоқталды. Бүгінгі күні Назарбаев Зияткерлік
мектебінде «Туған елге тағзым» жобасы жыл сайын ұйымдастырылып келеді. 27
мамыр күні «Кіші туған елге тағзым» жобасы аясында біз - «Ш.Уәлиханов»
шаңырағының оқушылары, ұстаздары және ата-аналары Айыртау ауданына барып,
Шоқан Уәлихановтың өмірінен сыр шертетін құнды жәдігерлермен танысып
қайттық.
Петропавл – Саумалкөл– Сырымбет – Мәдениет
(Қарасай мен Ағынтай) бағыттарының маршруты

Біз осы атақты ғалым, тарихшы, саяхатшы тұлғаның атымен аталғандықтан,
өзіміздің бірінші саяхатымызды Шоқан Уалихановтың жанына жақын жерлерімен
танысудан бастадық. Біз сапар барысында, біріншіден, «Ағынтай мен Қарасай»
батырлардың мемориалдық кешеніне бардық.

Қарасай және Ағынтай батырлары атындағы мемориалдық кешен
Бұл атақты батырлар ХVII-ші ғасырда Еңсегей бойлы ер Есім ханның туы
астында осы жерді жоңғарлардан қорғаған. Олар 1643 жылы тарихта болған қазақжоңғар арасындағы Орбұлақ шайқасына қатысып ерлік көрсеткен.
Тарихи шолу
«1635 жылы болған ірі шайқаста қалмақ қолына түскен Жәңгір сұлтанды
Шапырашты Қарасай батыр мен Арғын Ағынтай батыр тұтқыннан құтқарған. 1643
жылы Орбұлақ өңіріне Жәңгір хан мен Қарасай, Ағынтай батырларда кеткен есесін
қайтаруды мақсұт тұтқан Батыр қонтайшы кеудесіне кек қатып, 50 мың қолдық
шерігін бастап қазақ даласына енеді. Тосын хабардан Жәңгір хан жанына бар
болғаны 600-ге жуық сардарларын жинап үлгереді. Бірақ та Салқам Жәңгірдің
жанына топтасқан 600 сарбаздың әрқайсысы жүзге татитын батырлар еді. Олардың
ішіндегі Шапырашты Қарасай, Арғын Ағынтай батырлар жауға қарсы еуропалық
әдіс-тәсілдерді пайдалануда ерекше көзге түскен. 1643-1644 жылдары Қарасай
батырмен бірге Ағынтай батырмен барлық шайқастарға қатысып, жауға әрқашан
тойтарыс беріп, жас сарбаздарға үлгі болып отырған. 1644 жылы соңғы рет досы
Шапырашты Қарасай батырмен бірге 66-65 жасқа келген шақтарында
жоңғарлардың 2000-ға жуық әскерлеріне тойтара соққы беріп, жеңіске жеткен.»
Онда жаугершілік заманда қазақ халқының найза ұстауы, күні бүгінге дейін
қазақтарды найза ұстау өнері арқылы танитындығы жайлы кең мағлұмат берілді.
Сол кезде әр әулетте 2000-40000-ға дейін жылқы ұстағандығы туралы да қызықты
әңгімелер айтылды. Сондай-ақ, бізге Қарасай-Ағынтай мемориалдық кешеннің
шырақшысы Омаров Самиддин Ниятуллаевич қазіргі уақытта асулардың барлығы
біліммен тығыз байланысты екенін айтты.

Мемориалдық ескерткіш 1999 жылы 15 қазанда ашылды. Конус тәрiздi 16-метрлiк
мұнараларды олардың арасында орналасқан үмiт пен сенiмнiң тiрегi — мешiт
қосады. Осы жерде жауынгерлердiң
көптеген молалары бар. Кезектi қазба
жұмыстарында бойы 2 метрдей
болған нағыз батырдың мүрдесi
табылған, оның жанында ауыр
семсер
жатқан.
Мемориалдық
кешендi көруге жыл сайын елiмiздiң
түпкiр-түпкiрiнен жүздеген адамдар,
көптеген шетелдiк қонақтар келедi.
Елiмiздiң Президентi Нұрсұлтан
Әбiшұлы Назарбаев та осында екi рет
болды.

«Ауа –райы таңертең салқын болғанымен біздің келуімізбен оңалып, аспан
шайдай ашылды. Сол жердің киелі екендігін табалдырығын аттағаннан-ақ
сезіндім. Зәулім мешіт, керемет үй, биік диірменнің өзі көздің жауын алады.»
Д. Өміржан

Содан соң, Ш.Уалихановтың өмірі мен шығармашылығы туралы еркін
танысып, көріп білейік деген ниетпен Ш.Уәлихановтың мұражайына бас сұқтық.
Ондағы құнды жәдігерлер көздің жауын алып тарихқа бірден үңілтеді
Тарихи шолу
«Солтүстік Қазақстан облысының киелі жерлерінің картасына енген
нысандардың бірі – Айыртау ауданындағы Сырымбет қонысы. Бірегей мұражай –
ХІХ ғасырдан сыр шертеді. Белгілі ғалым, этнограф Шоқан Уәлихановтың әжесі
Айғанымға арналып салынған кешенде Шоқан Шыңғысұлының салған суреттері
мен қолжазбалары, күнделікті қолданған заттарына дейін сақтаулы тұр. Жыл сайын
тарихи ескерткішті тамашалауға орта есеппен 2500 адам келеді.
Айганым қонысы – XIX ғасырдың ағаш сәулет ескерткіші. Қоныс Айғаным
үшін 1824 жылы император Александр және Батыс Сібір генерал-губернаторы
Петр Капцевич жарлығымен құрылды. Айганым қонысы- қазақ даласының
мәдениет және ағартушылық идеялардың орталығы болды. Осы уақытқа дейін
түпнұсқа усадьба сақталған жоқ.
«Мы узнали, что сохранился
карандашный рисунок Чокана
Валиханова,
на
котором
изображена усадьба: жилой дом с
тремя флигелями и мечеть,
построенные в 1814 году,
медресе, мельница и другие
хозяйственные
постройки,
возведённые до 1835 года. По
составу строений, планировке,
расположению
усадьба
Сырымбета представляет собой
русскую дворянскую усадьбу XIX
века. В 1985 году к 150-летию Валиханова усадьбу восстановили благодаря этому
рисунку: теперь в ее составе состоит дом с гостиной, школа, мечеть, мельница,
жилой дом для прислуги, баня и хозяйственные постройки»
Даниярова А.

Ш. Уәлихановтың әжесі Айғанымның қонысы бізге ерекше әсер
етті. Қазақ әйелдерінің ішінде өте сауатты, алғыр, үй жайды ұстау мен
шаруашылық бойынша біршама ұқыпты адам болғаны бірден көрініп тұрады.
Айғаным қонысы талай оқиғаны бастан өткерді. Тарихи ескерткіш бірнеше рет
отқа оранып, бүлінгенін білдік. Сырымбет тарихи-этнографиялық музейінің
экскурсия жүргізушісінің айтуы бойынша, 1993 жылы кешенге қайта жан бітті
деуге болады. ҚР Үкіметінің қаулысымен резиденция қайта қалпына
келтірілді. Тарихи ескерткішті Елбасы, Өзбекстанның бұрынғы Президенті
Ислам Кәрімов пен Қырғыз елінің бұрынғы басшысы Асқар Ақаев салтанатты
түрде ашқаны белгілі.

Айғаным қонысына келген біз ХІХ ғасырға саяхат жасағандай болдық

«Было очень интересно увидеть усадьбу бабушки Шокана, комнаты, где он
отдыхал, школу, баню, мельницу и
мечеть. Посетить данное место
было нашей основной целью, так
как наш шанырак назван в честь
этого
известного
ученого,
историка, путешественника –
Шокана Уалиханова. Более того,
в музее мы познакомились с
огромным
количеством
экспонатов,
которые
были
восстановлены
благодаря
зарисовкам Шокана.»
Жолбакова К.

Келесі біз Сырымбет ауылында орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы
тарихи-этнографиялық мұр ажайына тоқталдық.

Тарихи шолу
Ш. Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-этнографиялық мұражайы
Айыртау ауданы Сырымбет ауылында орналасқан. Мекен Сырымбет елді
мекенінен оңтүстік-шығысқа қарай 4 шақырым жерде орналасқан, оның
ауданы 4030 ш.м астам жерді алып жатыр. Мекен Уәли ханның жесір әйелі,
қазақтың ұлы ғалымы, тарихшысы, этнограф, фольклорист, саяхатшы және
ағартушы Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғаным үшін салынған. 1991 ж. –
Шоқан Уәлихановтың туған күнінің 150-жылдығынан бастап «Сырымбет»
Мекенін қайта қалпына келтіру бойынша жұмыс жүргізілген. 1993 ж. кешен
Шоқан Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-этнографиялық мұражайына
қосылған. 2008-2010 жж. «Мәдени мұра» республикалық бағдарлама
шеңберінде Сырымбет шатқалында екінші рет қайта қалпына келтіру
жұмыстары өткізілген. Мұражай қызметкерлерінің жұмысы ғылыми
әдебиетті, мақалаларды және Шоқан Уәлихановтың, оның туыстарының,
серіктерінің өмірлері мен қызметі жайында материал түріндегі басқа да
деректі жинауға, сонымен қатар осы құнды тарихи мәліметті экспозиция мен
көрмелер ұйымы арқылы жеткізуге бағытталған.

Мұражайда
ағартушының
еңбектері, қолданған заттары, тіпті
өзі ұстаған қаламына дейінгі
құндылықтары
сақталған.
Мұражайды аралау барысында,
Шоқанның өмірбаянының бейтаныс
жақтарын ойға түйдік.

Таза ауада ұзақ уақыт өткізгендіктен,
тамақ ішуді де ұмытпадық. Шәкен
Нариманның әкесі Айбат Абаевичтің
арқасында дәмді түскі асымызды
Саумалкөл ауданының тойханасында
іштік. Сондай-ақ, Шәкен Нариманның
анасы да Айгуль Шакеновна
осы
саяхатымыздың жүзеге асуына өз үлесін қосты. Дәмді астан кейін суретке
түсіп, бойымызды сергітіп алдық.
Мұнымен шектеліп қалмай, «Қоғамға қызмет көрсету» жобасы аясында
50 жылдық тарихы бар «Айыртау балалар үйіне» де бардық. Балалар үйінің
директоры Елемес Сәуленович Калиев, тәрбиешілері мен балалары бізді
құшақ жая қарсы алды. Сонымен қатар, осы кездесуге өз үлесін қосқан
әлеуметтік сала бойынша Айыртау ауданы әкімінің орынбасары Абулкаирова
Гульмира Армиевнаға алғысымызды білдіреміз.
Балалар үйінде 60-қа жуық бала тәрбиеленеді. Балалар үйінің өмірімен
толық жақыннан танысу мақсатында балалардың бөлмелерін, өмір сүру
жағдайларын , бос уақытта қандай үйірмелермен айналысатынын көрдік. Олар
тоқыма, бисер, оригами өнерімен айналысады екен. Бізге балалар үйінің
тәрбиеленушілері шағын концерт ұйымдастырып, өз өнерлерін паш етті. Кеш
соңында, олар бізге өз қолымен салған суретті және алғыс хатты сыйлық
ретінде ұсынды. Әрине, біз де құр қол келген жоқпыз. Олар үшін арнайы
жасалған бұйымдарымызды сыйға тарттық

«Айыртау таңы» газеттінде «Ұлттық Жаңғыру-туған жер тұтастығы мен
ел болашағының негізі» атты мақалада біз туралы ақпарат.

Шоқан Уалиханов атамыздың қазақ қоғамына қосқан үлесін ауыз
толтырып айтуға болады. Бұл керемет саяхат біз үшін өзіндік бір ерекше
сезімге бөледі. Ұзақ жолға және шаршағанымызға қарамастан, өзімізге
қажетті тәжірибе алдық. Біз осы саяхатымыздың арқасында қолда бар нәрсені
қадірлеп, бағалау қажет екенімізді ұқтық. Сондықтан, әрқашан өзіміздің
жағдайымызды ғана ойламай, еліміздің атақ абыройын көтеруге тырысуымыз
қажет.
Ш. Уалиханов шаңырағының оқушылары

Айыртау ауданына сапар туралы пікірлер
«Кіші туған елге тағзым жобасының арқасында біз өз өңіріміздің
шырайлы жерлерімен танысып, өзіміздің рухани байлығымызды одан әрі
кеңейттік. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың бастауымен «Рухани жаңғыру»
атты бағдарламасы ең алдымен туған өлкемен танысудан басталатынына
көзімізді тағы да жеткіздік. Біз Қазақстанның болашағы ретінде кейінгі
ұрпаққа атадан- балаға мирас болып қалған жерлерімізді сақтап, мұра етіп
қалдыру деген жауапкершілікті мойнымызға алдық. Сонымен қатар, осы
жобаның арқасында шаңырақ ішіндегі достықты одан әрі нығайтуға
мүмкіндік алып, бір-бірімізді түрлі қырларымыздан таныдық».
Жолдыбаев А.
«27 мамыр күні біз «Шоқан Уалиханов» атындағы шаңырақ Айыртау
ауданына аттандық.Әрине, жол ауыр және ұзақ болды, дегенмен бұл саяхат
біз үшін рухани жағынан пайдалы болды.Қарасай-Ағынтай мемориалдық
кешені, Айғаным қонысы сияқты киелі орындарына барып, атақты ғалым Ш
Уалиханов пен қазақ батырлары жайлы мағлұматтарды ұғып алдық.
Кейіннен біз Айыртау ауданының балалар үіне де соғып кеттік.Мұндағы
балалар бесаспап, алтын қолды, әрі мейірімді. Ғимаратқа кіргенімде бірден
сол балалардың еңбектеріне көзім түсті. Ауызым ашылып кеткені рас.
Мұндай нәрсе әркімнің қолынан келмейді ғой.
Сапар бізге көп естеліктер қалдырды. Біз туған жер туралы ғана біліп
қоймай, шаңырақтағы балалар арамызда қатынас жақсарды дейаламын.
Осы сапар үшін мектеп қызметкерлеріне алғысым зор».
Алхабай Б.
Добрый день всем, я только проснулся и хочу сказать вам огромное
спасибо за поездку, особенно Карлыгаш Шаужановне. Почаще бы так
выезжать с шаныраком. Давно так не веселился и не ездил по 5 часов. Рахмет
всем. Жаль,что перевожусь в другой шанырак. Этот день был для меня одним
из лучших дней в моей жизни.
Өміржан Д.
У многих людей сложилось мнение, что полноценно отдохнуть можно
только за границей, поскольку обслуживание там на более высоком уровне. В
течение этой поездки этот стереотип напрочь исчез из моей головы. Если
быть честной, ехала в Айыртауский район без особого энтузиазма, нехотя.
Но, проведя там несколько часов, я поняла насколько богатой и прекрасной
может быть наша природа! А какие замечательные люди! Совсем крохотные

детки из детского дома, в чьих сердцах нет зависти и злости, встретили нас
со всем теплом и лучезарными улыбками. Мало кто себе может это
представить, но спасибо нашей школе в организации данной поездки. Она
научила меня тому, что нужно ценить наш родной край и защищать его
также как и Карасай и Агынтай батыры. Теперь я по-настоящему горжусь,
что наш шанырак носит имя Шокана Уалиханова, который внёс огромный
вклад в развитие истории и науки. Историко-этнографический музей Ш
Уалиханова и усадьба Айғаным смогли перенести нас в эпоху 19 века и
оставили незабываемые впечатления! Помимо этого, мы укрепили дух
шанырака и смогли еще больше сдружиться. Спасибо за все это нашей школе
и отдельно куратору, родителям и учителям, сопровождавших нас!
Пшембаева С.
Поездка в Сырымбет для меня была очень эмоциональной. Эта поездка
очень сильно повлияла на мое мировозрение. Я начал думать иначе. Во время
поездки я получил незабываемые эмоций. Мы посетили много интересных
мест,но больше всего мне понравилась поездка в детский дом. Дети были
очень счастливыми и радовали нас,они показали нам концерт. Оказалось, что
в детском доме очень много талантливых детей.
Стамбеков Н.
Хочу поблагодарить школьную администрацию и нашего куратора,
Карлыгаш Шаужановну, за прекрасный шанс посетить родину Шокана
Валиханова, обогатиться духовно и культурно,что является главной целью
программы Рухани Жанғыру. Эта поездка дала возможность глубже изучить
историю и культуру казахского народа, узнать больше о Шокане Уалиханове.
Это очень важно, посещать такие священные и исторические места, т. к
опыт, полученный в ходе поездки, запоминается надолго, тем более, нужно
быть развитым всесторонне, чтобы быть успешным. Также, мы посетили
детский дом. Для меня это -отличная возможность для новых знакомств,
возможность поделиться своим опытом с другими детьми и просто
пообщаться. Дети и взрослые были гостеприимны. Они приняли нас с
радостью и желанием, поэтому мы, также, хотим увидеть этих детей в
стенах нашей школы. Еще раз хочу поблагодарить всех за предоставленную
возможность.
Кулушева С.

