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ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА

Қазақ қыранының қайталанбас қаһармандығы

Шотан батыр

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»
Манарбек КӘРІМ,
Қарқаралы ауданы мемлекеттік 
архивінің басшысы

Былтыр 19 желтоқсанда қазақтың 
қаһарман ұлы Нұркен Әбдіровтің қай та
ланбас ерлік жасап, қаза тапқанына 75 
жыл толды. Көп жылдар бойы Ұлы Отан 
соғысының тарихы бойынша, қазақ ұш
қышы Николай Гастеллоның ерлігін 
қай талады деген тұжырым үстемдік құ
рып келді. Ал соңғы жылдарда анық
тал ған бұлтартпас деректер қазақ қаһа р 
 маны Нұркен Әбдіровке дейін мұн дай 
ер лік жасалмағанын айғақтады. Тіпті 
Гас теллоның экипажы ерлік жасады де
г ен жерден капитан А.Масловтың эки
па жының мүрделері табылып, Николай 
Гас теллоның экипажы жау колоннасының 
үстінен «отты таран» жасамаған болып 
шық ты. Ендеше екінші дүниежүзілік соғыс 
та рихындағы бұл бұлыңғыр оқиғаны тарих
шылар еншісіне қалдырып, осыдан 75 жыл 
бұрын қаһармандық қайсарлықтың қай
таланбас үлгісін көрсеткен қандасымыз 
Нұркен Әбдіровтің көзсіз ерлігін Ұлы 
Даланың ұландарына ұлағат ету парыз. 

Нұркеннің 1942 жылғы 19 желтоқсанда 
жасаған соңғы көзсіз ерлігінің тірі куә гер
лері бар. Олар өздерінің өшпес естелік
терінде бұл батырлық оқиғаны деректі 
құжаттармен хатқа түсіріп, тасқа басып, 
хаттап кеткен. Соның бірі жауынгерлік тап
сырмаға Нұркен Әбдіровтің экипажы мен 
бірге шығып, қанаттаса ұшып, жау әскерін 
бомбалаған Алексей Писанконың эки
пажы болатын. Осы бір қайталанбас қаһар
мандықты соғыстан кейін Алексей Писанко 
былай еске алған екен. «Нұр кен нің ұшағына 
оқ тиіп лапылдап жана бастағанда қанаттас 
досы Леша Писанко ұрыс тан шығуын сұрап 
айғай салады. «...Нұркен Әбдіровтің оқ ти
ген ұшағы лапылдап жаңа бастады. Леша 
Писанко радио эфир арқылы: «Ұрыстан 
шық, мен сені қорғаймын, өзіміздің шепке 
қарай бұрыл!» деп жанталаса айғайлады. 
Әбді ров өзінің отқа оранған ұшағын жанар
жа ғар май таситын машиналардың жаны
на шоғырланған неміс танкілеріне қарай 
бұр ды. Жалындаған алты тонналық ұшақ 
жанаржағармай құйылған цистернаға со
ғыл  ды. Жойқын жарылыстан жер сілкінді. 
Кейін нен белгілі болғандай, Нұркен Әбді
ров пен оның атқышы Александр Коми
саров қыршын өмірлерін қиып, жаудың 6 
танкісін, 2 зеңбірегін, ондаған солдаттары 
мен офицерлерін жойды. Фашистердің танк 
колоннасына қарсы «отты таран» жасап 
бара жатқан Нұркеннің соңғы сөздері менің 
есімде мәңгі сақталып қалды: «Қош бол, 
Леша! Қарағандыға хат жаз!.. Ал жауыздар, 
сақтаныңдар!» (Э.Аубакиров).

Осы ретте ажал апанының алдындағы 
ақырғы сөзінде туған топырағына жалынды 
сәлем жолдаған ержүрек оғланның со ғыс
қа дейінгі қысқа ғұмырына көз жү гір тсек. 
1938 жылдың қарашасында Қарағанды 
облысы прокуратурасының аға хат шысы 

Н.Әбдіров «запастағы пилот» атағын 
алу үшін сынақ комиссиясына туған 
жерінен анықтама болмауына байланысты 
енгізілмей қалады. Соның салдарынан 14 
қараша күні облыс прокуроры Алдияровқа 
жазбаша шағымданады: «Мен облыстық 
прокурордың атынан Еңбек (бұрынғы №5) 
ауылдық кеңесінің төрағасына (көшірмесі 
«Совет» колхозының төрағасына) әлеумет
тік жағдайымды және әлеуметтік шығу 
тегім ді көрсететін анықтама жазып жібе
ру ді сұраған хат жібердім. Өкінішке 
орай, күні бүгінге дейін жауап ала алмай 
отырмын. Ауылдық кеңестің және кол
хоз дың төрағаларына ықпал етуіңізді сұ
рай мын. Бұл анықтама ұшқыш ретінде 
емтихан тапсыру үшін ҚХК комиссия
сына өткізу үшін қажет». Бұл, ауылдас 
ағай ынның «шабандығына» жазылған 
шағым емес, болашақ батырдың алға 
қойған мақсатының орындалмай қалуынан 
қауіптеніп, шарасыздықтан жазылған хаты 
сияқты.

Ал сондағы, Еңбек ауылнайының 
кешеу ілдетіп жолдаған анықтамасы төмен
дегідей екен: «Бұл анықтама Қарқаралы 
ауданы, Еңбек ауылдық кеңесінің азама
ты Әбдір Жакеевке берілді. Ол әлеуметтік 
тегі бойынша жалшы, 10 жыл бойы Жабақ 
байдың жалшысы болған. Сотталмаған. 1. 
Әбдір 56 жаста, 2. Әйелі Бағжан 42 жаста, 
3. Ұлы Нұркен 18 жаста. Еңбек ауылдық 
кеңесінің төрағасы, Елеусізов...» Нұркенге 
(жалпы сол заманда) бұл құжаттың өзінен 
бұрын, ішіндегі «по соц.происхождению 
является батраком» деген «дәлелі» қажет 
еді. Осыдан соң Нұркен «запастағы пи
лот» қатарына қабылданған. Бұл аспанға 
құлаш ұрған қыран Нұркеннің қайратты 
қадамының басы болатын.

«Шорманбай би ЖарасОспан молданы 
ауылына арнайы көшіріп әкеліп балаларды 
оқытқан. Нұркеннің жас болғанымен Оспан 
молдадан дәріс алуға деген құштарлығы 
ересен болды. Сол кезде әптиекті оқып, 

жазусызуды шалалау болса да меңгеріп 
қалған еді», деп еске алады Нұркеннің ау
ылдасы Ахметбек Әрінов. 

Бала Нұркеннің, молдадан алғашқы 
хат тануына жол ашқан Шорманбай би 
кім? Оқырманға түсінікті болуы үшін 
әңгі мені әріден – А.Әріновтің естел і гі
нен бастайық. Ол үшін әуелі қазақ тың 
энц иклопедиясы – ру шежіресіне жүгі
не лік. Аталған тарихи кітаптың 169177 
беттерінде «Батыр Нұркен Әбдіровтің 
ататегі, өскен ортасы» атты мақала орын 
алған. Мақалада Нұркеннің рушежіресі 
төмендегідей баяндалады (сөзбесөз): 
Қаракесек шежіресіндегідей Болатқожадан 
Түйте, одан Майқы, Майқыдан Әлтеке, 
Сарым, Сарымнан Өтеміс, Тоқсан өрбіген. 
Өтемістің алтыншы ұрпағы Жайлы де
ген кісі екен. Жайлының туыпөскен 
меке ні Ақтоғай ауданындағы Жәміш 
өзе ні нің сағасы. Жайлының алған әйелі 
Бөргөз руынан (Бөргөздің ұрпақтары қа
зір гі Нұркен, Аппаз елді мекендерінде 
тұ рады. Авт.) Сегіздің бірі – Дуалының 
Мөжік деген кісінің Қарқас дейтін қызы. 
Сол Жайлыдан бес ұл: Әбдір, Әбдікеш, 
Нұрлыбек, Қарсыбек, Жасыбек өрбиді. 
Аралары бірбір жасар үйелмелісүйелмелі 
бес баланың әкесі Жайлы қайтыс болып, 
үрпешүрпе жетімдердің күн көрісі өте 
қиын халде қалады.

Шорманбай «Шоқпартас» деген 
күзегіне жайлаудан ертерек келіп, арасы 
тақау қыстағына жиі қатынасып, жылы 
үйдің жанындағы шошаласының төбесін 
жауып, күрделі жөндеуден өткізіп, Әбдірге 
үй етіп салып береді. Сол қамқорлықтың 
арқасында ағайынды Әбдір мен Әбдікеш 
сенімді Шорманбай бидің отбасымен ара
ласып, бір туысындай балалышағалы 
болған. Үлкен ұлы Сәрсеннен кейін 1917 
жылы Сәдірбек, 1919 жылы Нұркен дү
ние ге келіп, басқа да балашағасымен 
мол шылыққа кенеледі. Шорманбай би өз 
алдына үй болып отырсын деген оймен 

Әбдірге Жарас Айнабай дегеннің қызы 
Бағымды, Әбдірдің інісі Әбдікешке өзінің 
немере туысы Нұрмағамбеттің Кәкіш деген 
қызын қосып, басына үй тігіп беріп, отау 
етіп шығарады (Әбдікештің ұрпақтары бұл 
күндері Нұркен ауылында тұрады. Авт.). 

А.Әрінов Нұркеннің отбасына қатысты 
1928ші зұлмат жылдарды былайша еске 
алады: «...Ауылдық кеңеске хат таны
майтын, елге бір ауыз ақыл айтуға жара
майтын, «ауызынан сөзі, қойнынан бөзі 
түскен» надан ...ов дегенді жіберіп, ел 
жағдайын тіпті асқындырды. Кісі түңілер 
сұмдықты ауызбен айтып жеткізіп, қағазға 
түсіру мүмкін емес. Елге сүйеу болып 
отырған Шорманбай бидің баласы Қасенді 
құлаққа тартқанда ара түскен Әбдірге 
«бидің құйыршығы» деп қамшы үйіретін 
болды. Сонымен шалқып отырған 60 үй 
атанатын 124 отбасындағы 527 адамнан 
1933 жылдың жазында 37 отбасы 110 адам 
ғана қалған...»

Ахметбектің айтуынша, Шорман
бай дың баласы Қасен болжамды кісі 
болған. Туыпөскен жерінің өздеріне 
тұрақ болмайтынын аңғарған Қасен, 
досы Әбдірмен ақылдасып шөп қорын 
үзбей, мөлшерден артығын жан баспай
тын, асылы белсенділердің көзі жетпейтін 
«Керегетастың» шатқалсайына апарып 
үйіп қ ойған. Соңынан, екеуі балашағасын 
алып бір түнде Қарағандыға көшіп кеткен.

Осы кезден бастап Нұркеннің жаңа 
қалалық өмірі басталады. Нұркеннің өз 
қолымен жазылған «личный листок по 
учету кадров» құжатында 1919 жылы 
Қарқаралы ауданы, №5 ауылда туғаны, 
193035 жылдары аралығында Қарағанды 
қаласында №1 мектепте оқып, толық емес 
орта – 6 сыныптық білім алғаны, 193537 
жылдары Қарағанды қаласында Горный 
техникумда оқығаны, 193839 жылдары 
Қарағанды қаласында аэроклубта сырт
тай оқып «запастағы пилот» мамандығын 
алғаны, 1936 жылдан кәсіподақ мүшесі, 
1937 жылдың 19 қазанында Қарағанды 
қаласы «Инфекционная больница при 
горздраве» – мед.статистик, №1 шахтада 
–кітапхана меңгерушісі, облпрокуратура
да – іс басқарушы қызметтерін атқарғаны, 
Қарағанды қаласы, Аманкелді көшесі №18 
үйде тұратыны жазылған (ҚОММ.қор
1314). Құжаттарға қарап Нұркеннің орыс
ша ны өте жетік меңгергенін, жазуы ның 
мей лінше әдемі болғанын бай қауға болады. 

Нұркенді прокуратура саласының 
халық тергеушісіне (народный следова
тель) тағайындау туралы облыс прокуроры 
Ахмет Тапеновтің берген мінездемесінде: 
«тов.Абдиров с работой вполне справ
лялся по линии администрации взыска
нии не имел...» деп жазылған екен. Үлгілі 
мінездеме алған Нұркен халық тергеушісі 
қызметіне жоғарылатылған.

Сталин аудандық әскери комиссары 
Тарасовтың облыс прокурорына жазған 
1939 жылдың 4 тамызындағы № 02 хатын
да: «Допризывник тов. АБДИРОВ НУРКЕН 
зачислен в военное училище с 5го августа 
с/г подлежит отправке. Поэ то му произвести 

полный расчет с выплатой 2х недельного 
выходного пособия...» де лінген.

Осыдан соң Нұркеннің әскери өмірі 
бас талады. Ол осоавиахимде (аза мат
тар дың «өз еркімен» соғысқа дей інгі 
жеделдетілген, қысқа мерзімді дай ындалу 
курстары, кейін – ДОСААФ) алған 
«запастағы пилот» мамандығын әс кер 
қатарына шақырылған соң да жал ғас тырып, 
1941 жылы К.Ворошилов атын дағы Чкалов 
әскериавиациялық ұш қыштар мектебін 
тәмамдап, сержант шенін алады. Аталмыш 
оқу орны 1940 жылға дейін офицер кадрла
рын даярлай тын болған. Офицерді қамту 
қымбат болғандықтан болу керек, мектепті 
сержанттар даярлайтын етіп, төмендетіп 
қайта жабдықтаған.

Жалпы, Нұркеннің соғыс тарихы өз 
өміріндей өте қысқа – ол 1942 жылы 28 
қазанда небары 23 жасында соғысқа еніп, 
сол жылдың 19 желтоқсанында ерлікпен қаза 
тапқан. Нұркен Әбдіров ерлік жасаған – 1942 
жылдың 19 желтоқсанының ер теңіне, яғни, 
20 желтоқсан күні 808ші ша буылдаушы 
авиаполк командирі, капитан Красночубенко 
«Наградной лист» толтырып, Н. Әбдіровке 
Кеңес Одағының Батыры атағын беру туралы 
жоғары басшылыққа жолдайды. Онда (сөзбе
сөз): «Жау шебіне қарсы 16 рет ұшу барысын
да Әбдіров: Жаудың 12 танкісін, жүк және 
солдаттар тиелген 28 автокөлігін, 13 қару
жарақ тиелген арбасын, 1 цистерна, 3 дзотын, 
3 зеңбірегін және 50ге жуық сол даттары мен 
офицерлерін жойды. 19.12.42 жылғы, өзінің 
соңғы шабуылы ке зінде 6 танк, 2 зеңбірек 
және 20 жау сол даты мен офицерінің көзін 
жойды. От қа оранған ұшағымен фашистердің 
танк колоннасына соғылды. Әбдіровтің неміс 
басқыншыларына қарсы көрсеткен көзсіз 
ерлігі мен қаһармандығы Кеңес Одағының 
Батыры атағына лайық, қаза тапқаннан 
кейін», деп жазылған. 

Командирдің ұсынысын Оңтүстік
батыс фронты әскери кеңесінің мүшелері 
тегіс қолдайды. Аталған тарихи құжатта 
(сөзбесөз): «31.03.43 жылғы жарлық бой
ынша Кеңес Одағының Батыры атағы 
беріліп, Ленин ордені мен «Алтын жұлдыз» 
медалі қоса тапсырылды», деп көрсетілген. 

Кеңес тарихында «Нұркен Гастелло
ның ерлігін қайталады» деп жазылып 
келді. Жоқ, Арқа кіндігі – Қарқаралы топы
рағында, Жиренсақалдың етегінде туған 
қазақ қыраны өзгенің әрекетіне еліктемеді, 
ол даралығынан, өз алдына дербес және 
қайталанбас ерлік жасады! Иә, ерлікпен қаза 
болғанына 75 жыл толған Нұркеннің ерлігі, 
батырлығына берілген марапаттары жайлы 
көптеп жазылып келеді, түсірілген кино
журналдар мен тұрғызылған ескерткіштер 
де жетерлік. 

 Қазақ қыраны – Нұркен Әбдіров ескер т 
кіші қазақтың ен даласының қай бөк т
ерінде тұрса да жарасымды, шүйіл ген 
қырандай тұлғасы, жүрегі қазақпын деп 
соғатын әр қазақ ұлына рух беріп тұр ған
дай. Күндей күркіреп өткен соғыстың заты 
– жойқын, аты – әлемдік. Демек, ол әлемде 
бейбітшіліктің орнауына үлес қосқан ба
тыр. 

Доқтырхан ТҰРЛЫБЕК,
жазушы, Халықаралық 
«Түркі әлемі» 
телестудиясының 
директоры

Қазақтың Атыраудан Алтайға 
дейін созылып жатқан кең байтақ 
даласына кімдер көз алайтпады 
десеңші! Әсіресе қалмақжоңғар 
шапқыншылығы үлкен қасірет, 
қайғы әкелді.

Ел басына қилықилы қиын 
кезең туғанда жоңғарлармен шай
қас та қасиетті қазақ жерін қа сық
тай қаны қалғанша қорғаған ха
лық батырларының бірі – Шотан 
Назарұлы.

Шотан – 1705 жылы Әзіреттің 
Алатауының Қазығұртқа қараған 
бет кейін жайлаған адайдың бел гілі 
биі және батыры Назардың ша ңы
рағында дүниеге келген. Шотан
ның әкесі Назар 1684 жылдардың 
шамасында туған, әрі би, әрі батыр, 
халқының алдында үлкен беделге 
ие болған тұлға. 

Әкесінің әділдігі мен көре ген
дігі бала Шотанға дариды. Оның 
жас тық шағы жоңғардың бейбіт 
жат қан қазақ еліне шабуыл жасауы 
мен тұспатұс келеді. Шотанның 
ерлігі ерте танылады. 

1723 жылдың ерте көктемінде 
СыбанРаптанның жүз мыңнан 
астам мұздай қаруланған әскері 
қазақ еліне баса көктеп кіреді. 
Әбілқайыр қалмақ қолымен 
Қаратаудың Сұғындық асуында 
кез деседі. Осы соғыста Шотан 
өзі нің ерекше ерлігімен көзге 
түс кен болатын. Соғысты алыс
тан бақылап тұрған Әбілқайыр 
ас тында жүйткіген шұбар аты 
бар, өте жылдам қимылдайтын 
бір жігіттің қалмақтың ұйыққан 
ортасына қойып кетіп, жайра
тып шығып жүргенін көріп және 
артындағы бес жүздей нө ке рі
нің одан екі елі қалмай жауға үл
кен шығын келтіріп, жапырып 
бара жатқанына қуанып, қасын
дағылардан сұрағанда, қа сын
да тұрған Мырзатай: «Ол Назар 
ағаның баласы Шотан ғой, үл
кен ұрысқа бірінші кіруі», дей ді. 
Сонда Әбілқайыр: «Бірінші соғы
сып тұрғаны мынадай болса, бұдан 
кейінгі соғыстарда аман болса 
қалмақтарға жіберген Алланың 

жаналғышы десейші!» – деп ба
сын шайқап күліп, ризалығын 
білдіреді. 

1729 жылдың мамыр айында 
қазіргі Жамбыл облысы, Қордай 
ауданының Отар алқабынан көр
ші Алматы облысының Күрті 
жеріне дейін жалғасқан Аңырақай 
шай қасы біріккен қазақ қолының 
жоң ғар басқыншыларына қарсы 
жүз жылдық азаттық соғысында 
бетбұрыс жасаған ең ірі жеңіс.

Қазақ халқының тағдырын 
шеш кен осы шайқаста Ұлы жүз бен 
Орта жүздің батырлары Өтеген, 
Сәмен, Қойкелді, Сауырық, Хан
гелді, Бөгенбай, Жәнібек, Қабан
бай, Жауғашармен бірге, Кіші жүз 
қо лын Тама Есет, шекті Тайлан, 
адай батыры Шотан, тағы да басқа 
ба тырлары басқарып, үлкен ерлік 
көрсетті.

1730 жылғы соғыста да Шотан 
ерек ше көзге түседі. Қалмақтар 
тау шатқалында бекініп алып, 
қазақ қолы жазық далада, күннің 
ас ты на қалған жерде Шотанның 
ақы лымен жауды жеңіп шығады. 
1754 жылдың басында Абылай 
үш жүздің біріккен құрылтайын 
шақырады. 

Кеңестің белгілеуі бойынша 
қазақ қолы мамыр айының орта
сында Аягөз өзеніне – Ақшәуліге 
жиналуға сөз байласады. Бұл со
ғыс та бес мың қолды бастап Ера
лы сұлтан мен Шотан келеді. 
Абы лай әскербасыларымен жиын 
өт кізіп, жауға үш бағытта аттана
тын болады. Хан жасағын қосып, 
Абылайдың өзі жүреді. Соғыс бас
талғанда Абылай мен Ералы сұл
тан азғантай нөкерлерімен биіктеу 
жер ге шығып, соғыстың барысын 
бақылай бастайды. 

Шотан бастаған топтың жоң
ғарды қынаша жайпауы – хан 
мен сұлтанның назарын бірден 
ауда рды. Абылай Шотанға садақ
тан атылып жатқан жебелер мен 

мылтық оқтарының бірде
біреуі дарымай, сілтеніп 
ж а т қ а н  ш о қ  п а р  м е н 
айбалтаның тимей жат қанына 
таңғалғаны сондай: «Мына 
Шотан батыр құдіреттің өзі 
екен ғой, тусаң ту!», депті. 
Шотанның оққа ға рының бар 
екен ді гіне, қасиетті батыр екен
ді гіне Абылайдың көзі жетіпті. 
Шотанның қолы қалмақтарды 
тұтас тай қор шауға алғанда қал мақ
тар ақ жалау көтеріп, бас сауғасын 
сұрапты. Сонда Абылай: «Жауды 
жеңген сіз, билік жеңген адамдікі, 
сондықтан шешімді өздеріңіз 
қабылдаңыздар», дейді. 

«Егер олай десеңіз, қалмақ
тар дан бұдан былай қазаққа қол 
көтермейміз деген антын алып, 
қаружарақтарын алып, өздеріне 
екі адамға бір аткөліктен беріп, 
ел деріне қайтарамыз және елін 
кө шіріп, жоңғар қақпасынан әрі 
кететін болады» – депті сонда 
Шотан ер. Шотанның керемет 
ер лі гіне және оның қанқұмар 
емес тігіне, үлкен ақылдылығына 
Абылай іштей разы болады. 

Шотан есімі жоңғарларға 
қарсы соғыста ғана емес, Ресейге 

қарсы ұлтазаттық көтерілісте де 
аталады. Шотан батыр туралы 
деректерді Халық жазушысы Әбіш 
Кекілбаев «Дуадақ қонған боз 
төбе» кітабында: «Ұлтымыздың 
әуел гі атақонысын түгел иемденіп, 
тү гел сақтап қалу жолындағы жан
қи ярлық күресте Шотан да, Досан 
да, олардың үзеңгілестерін де айт
пай кетуге болмайтын тұлғалар.

Ел бүтіндігі мен тұтастығы ең 
басты құндылыққа айналып тұрған 
қазіргідей заманда жер тұтастығы 
жолында жан салып, жан берген, 
өз тұсындағы қазақ қау ы мының 
қабырғалы қай рат кері бола білген 
ат пал арыс тарға бүгінгі тәуел сіз 
ұрпақтың тәу ете бас июі әбден 
сүйінішті», деп те бі рене жазды. 

Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұламаның кезінде Маңғыстауға 
адай елін бастап келген батыр лар
дың басында Шотан тұр. 

Алғашқы кездерде қазақ
тардың келіп қоныстануын жақ
тырмаған түрікмен ағайын дардың 
ішін дегі пейілі тарлары Хиуа 
хан дығына қазақ босқындары 
келіп, рұқсатсыз жерсуымызды 
ба сып алып, иеле ніп жатыр деп 
хабар жеткізіпті. Осыған бай
ланысты Хиуа ханы келіп, қоныс
т анып жатқан ауыл дар  ды шұғыл 
көшіруге, егер қар  сы лық жасаса 
түгелдей қырып тас тауға тап
сырма беріп, Бектұрлы деген 
батырын бес жүздік жа сақпен 
жібереді. Азғантай жа са ғымен 
жауды күтіп алған Шотан жек
пежекте Бектұрлы баты р ын 
өлтіріп, қалғандары жеңі ліп, 
еліне қашыпты. Одан кейін Маң
ғыс тауды жайлап отырған түрік
мен Аннасейіттің ауылын Еділ
Жайық арасындағы торғауыттар 
тұтқиылдан шауып, көптеген 
адамдарын тұтқын етіп, дүние
мүлік, малдарын олжалап кет
кен жерінен Шотан жасағын 
шұғыл ұйымдастырып, жауды 
тал қандап, тұтқын болып бара 
жат қан түрікмен ағайындарды 
малмүлкімен аман алып қалады. 
Шотан батыр бастаған адамдар 
Хиуа ханы Нәдіршахтың салған 
салығын төлеуден бас тартып, 
сол үшін Хиуа ханына қарайтын 
түрік мендердің басшылары Оғыл
ша, Сейітқұтылықтармен соғы
сып, оларды жекпежекте өлтіріп, 
жасақтарына тимей, Нәдіршахқа 
салық төлеудің қажеті жоқ екенін 
түсіндіріп, таратып жіберген. 
Міне, осы кезден бастап, біршама 
уақытқа дейін Маңғыстаудағы 

түрікмендер мен қазақтар 
а р а с ы н д а  т ы н ы ш т ы қ 
орнаған. 

Шотан жүрек жұтқан 
батыр лы ғымен қатар, елге 
ақыл айтып, жөн сілтейтін ел 
ағасы бола білген. Ол барлық 

соғыста да қолына түс кен 
тұтқындарды өлтірмеген, 

соғыс палық, досжаран, туыс 
бола лық деп елдеріне қайтарып 
отыр ған. Ағайындар арасында 
туындайтын түсінісбестіктер мен 
дау лы жағдайлардың талайына 
әділетті билік айтып, татуласты
рып жіберген. 

Ерлігімен есімі аңызға айнал
ған Шотан Назарұлының өмірі 
мен батырлығын тарихи тұғырда 
жанжақты зерттеп, қалам тартып 
жүрген зиялы жандардың бірі – 
Бектұр Төлеуғалиев ағамыз бо
лып саналады. Кезінде лау азым  ды 
қызметтер атқарып, Маң ғыстау 
облысының экономикасы мен 
мәдениетінің, әлеуметтік жағ дай ы
ның өркендеуіне өзіндік үлес қос
қан ел ағасы көп ізденіп, Шотан 
батыр туралы «Бас сардар» атты 
деректі роман жазып, оқырман 
қауым оны жылы қабылдады. 

«Шотан батыр» қорының ди
ректоры, Әлібек Дүйсен және 
айтулы қордың құрылтайшысы 
Мұратбек Сардарбеков бастаған 
маң ғыстаулық ағайындар, Шотан 
батырдың тұлпарының тұяғы ти
ген жер – Қарағанды облысының 
Жаңаарқа ауданындағы, Шотан 
батыр тауына арнайы ат басын 
бұрғанда қатты тебіренді. Арада 
300 жыл өтсе де жергілікті халық 
жоңғарқалмақ шапқыншылығы 
кезінде үлкен ерлік көрсеткен 
Шотан Назарұлының есімін ұмыт
пай, қастерлеп келеді. Ауылдың 
маңайында Шотан батырдың аты
мен аталатын өзен бар. Алдағы 
уақытта осы маңайға Шотан 
батыр дың белгіқұлпытасы орна
тылмақ.

– Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
ру хани жаңғыру» мақаласында 
қилықилы заманда елдің басын 
ұстаған, қазақтың бірлігі мен 
ынтымағын сақтап, рухын көтере 
білген хандардың, билердің, 
батырлардың жаны жақсы, жайсаң 

бабаларымыздың ұрпаққа ұран 
болған үлгілі істеріне үлкен баға 
берді. 360тан астам әулие мен 
абыздардың қасиетті мекеніне 
ай нал ған қасиетті Маңғыстау же
рінде ел басына қилықилы за
ман туғанда қазақтың кең байтақ 
жерін үлкен ерлікпен қорғаған 
Шотан батыр бастаған батыр
ларды ұлықтауда, бүгінгі жас 
ұрпаққа үлгі етіп, отансүйгіштікке, 
ұлтжандылыққа тәр биелеуде 
елеулі жұмыстар ат қа рып келеді. 
Жақында облыс ор та лығы Ақтау 
қаласында Шотан батыр атындағы 
аллея ашылмақ, – дейді Маңғыстау 
облысы әкімінің орынбасары 
Мақсат Сқақов. 

2005 жылы Ақтау қаласында 
Шотан батырдың 300 жылдығы рес 
публика дәрежесінде кеңінен ата
лып өтіп, Маңғыстау ауданының 
қарашаңырағы болып саналатын 
Тұщыбұлақ елді мекенінде үлкен 
көшеге бас сардардың аты берілді. 

Осыдан он екі жыл бұрын 
Маңғыстау жерінде өзіндік орны 
бар Шотан батырға еңселі ескер т
кіш қою мәселесі сол кездегі облыс 
басшылығы мен қалың жұрт шы
лықтың қолдауына ие болды. Игі 
бастама ел ордасы – Астанадан 
да өз жалғасын тапқандай еді. 
Бірақ өкінішке қарай, уақыт өте 
ескерткіш орнату мәселесі қағаз 
жүзінде қалып қойды.

Дегенмен, игіліктің ертекеші 
жоқ. Шотан батырдың ескерткіші 
Ақтау қаласының көрнекті, көрікті 
жерінен бой көтеріп жатса – нұр 
үстіне нұр болар еді. Сөз орайы 
келгенде айта кететін бір жай – 
Ақтау қаласында Қазақстанның 
Қорғаныс министрлігіне қарасты 
әскери теңіз институты бар. Осы 
жоғары оқу орнына неге Шотан 
батырдың атын бермеске? 

Иә, ер есімі ешқашан да өл
мей ді, ол ел жадында, халық жү
ре  гінде. Осының бәрі – қазақ 
хал қының ынтымағы мен бірлігі, 
бір тұтастығы үшін қажет. Халқы 
үшін отқа да, суға да түскен Шотан 
батырдай ерлердің есімін ардақтап, 
ұлықтай отырып, елімізді шексіз 
сүйетін, қорғай білетін жастарға 
патриоттық тәлімтәрбие, асқақ 
рух береміз. 

АЛМАТЫ 

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАҒДЫРЫН ШЕШ КЕН ОСЫ ШАЙҚАСТА 
ҰЛЫ ЖҮЗ БЕН ОРТА ЖҮЗДІҢ БАТЫРЛАРЫ ӨТЕГЕН, СӘМЕН, 
ҚОЙКЕЛДІ, САУЫРЫҚ, ХАН ГЕЛДІ, БӨГЕНБАЙ, ЖӘНІБЕК, 
ҚАБАН БАЙ, ЖАУҒАШАРМЕН БІРГЕ, КІШІ ЖҮЗ ҚО ЛЫН ТАМА 
ЕСЕТ, ШЕКТІ ТАЙЛАН, АДАЙ БАТЫРЫ ШОТАН, ТАҒЫ ДА 
БАСҚА БА ТЫРЛАРЫ БАСҚАРЫП, ҮЛКЕН ЕРЛІК КӨРСЕТТІ.


