
p E c n y 6 I1 Ill KA I1 bl K. K. 0 f AM .Q bl K. -c A ff c lll r A 3 E T 
1990 >Kblllfbl 1 3 K,A3AH HAH 6ACT An Wblf A.Qbl 

CTaHa 
l(WaMbl 

L - ------~- ------~ .Jiii.. '-·-....---.-·---·- ~-.. ,., .,. .• : ·- -



Елiмiзде жылқы институтын ашу қажет 

Астана ақшамы. 21 сәуір 2009 ж. 

Қазақ халқы жылқы түлiгiн «Ер қанаты – ат» деп әспеттеген. 
Жүздеген ғасырларға созылған көшпендi өмiр салтының негiзгi дiңгегi мал 
шаруашылығы десек, соның iшiнде жылқы түлiгiнiң маңызы ерекше. 
Азияның апайтөс даласын дүбiрлеткен тұлпарлардың тұяғы мүлгiп жатқан 
Еуропаны ұйқысынан оятты. Адамзат баласы үшiн жылқы – қарым-қатынас, 
хабар алмасу һәм әскери стратегиялық құндылықтардың дамуына үлкен әсер 
бердi. 
Осы орайда, қазақ тарихында аты аңызға айналған Құлагерге арнайы 
ескерткiш тұрғызып, қазақтың төл түлiгi – қазанаттың тарихын зерттеп 
жүрген жазушы-журналист, ҚР еңбек сiңiрген қайраткерi, атбегi Сәдiбек 
Түгел мырзамен жүргiзген сұхбатты ұсынып отырмыз. 

Құлагердiң қайғысы 

– Сәдiбек мырза, дүниенi дағдарыс дүрмегi шырмап, аяққа тартса, басқа 
жетпей жатқан заманда сiз Құлагерге ескерткiш тұрғызамын деп алаөкпе 
болып жүрсiз. Шамаңыз жете ме? 
– «Дағдарыс, дағдарыс…» деп қол қусырып отыра берсек, бiреу бiзге 
бiрдеңесiн бөлiп бере ме? Ешкiм ештеңе бермейдi. Сондықтан өзiмiз 
қимылдауымыз қажет. Атам қазақ айтады: «Бiреудiң жоғын екiншi бiреу өлең 
айтып жүрiп iздейдi» деп. Құлагер идеясы – елдiң, халықтың басын 
бiрiктiредi. Сол үшiн қажет… 
– Құлагер ескерткiшiн тұрғызу идеясы қалай пайда болып жүр? 
– Қазақ халқының тарихында Ақан серi мен оның атақты тұлпары Құлагердiң 
орны ерекше. Олардың тағдыры трагедияға толы. 1876 жылы күзде паң 
Нұрмағамбеттiң әкесi Сағынайдың асында Құлагерге тарихта бұрын-соңды 
болмаған қастандық жасалды. Жүзден жүйрiк, мыңнан тұлпар атанған 
Құлагерiмiз қанiшерлердiң қолынан Ерейментау жерiндегi Қусақ көлiнiң 
маңында мерт болды. 
Қазақтың маңдайына бiткен осы тұлпардың бейнесiн халықтың жадынан 
өшiрмеу үшiн 1989 жылы Ерейментау қаласы мен Еркiншiлiк стансасының 
дәл ортасына, биiк дөңеске Құлагерге арналған ескерткiш орнады. Оған 
мұрындық болған азамат, ұлты – немiс, Еркiншiлiк кеңшарының директоры 
А.Ример дейтiн адам. 
Мүсiн ерекше шеберлiкпен жасалып, мыстан құйылған. Жаңадан үйленген 
жас жұбайлар келiп, тағзым ететiн дәстүр қалыптасқан. Мектеп оқушылары 
арнайы саяхат ұйымдастырып, өлкетану туралы мағлұмат алатын болған. 
Осы мүсiндi 1996 жылдың жазында белгiсiз бiреулер бұзып, қиратып, бiр 
жаққа алып кеткен. Шамасы, металл ретiнде темiр қабылдайтын орынға 
өткiзiп жiбергенге ұқсайды. Содан берi 12 жыл өттi. Құлагердiң орны 
үңiрейiп бос тұр. Ұрылар әлi ұсталған жоқ. 



Осы келеңсiз жәйт Құлагердi құрметтейтiн, ұлттық спортты, ұлттық өнердi 
бағалайтын азаматтардың ренiшiн тудырып, жанымызға ызғардай батып, 
шаншудай қадалып, намысқа тиiп отыр. Мысалы, мүсiннiң тоналғанын естiп, 
сенер-сенбесiн бiлмей, өз көзiмен көруге Шығыс Қазақстаннан Сатый есiмдi 
азамат келдi. Өзi Ильяс Жансүгiровтiң «Құлагер» поэмасын жатқа айтатын, 
жылқы десе iшкен асын жерге қоятын белгiлi атбегi азамат. Бұл 1996 
жылдың ақпан айы болатын. Содан орны үңiрейiп, кергiш темiрi алқам-
салқам болған мүсiннiң сипатын көрген Сакең өкiрiп жылады. Есiл 
азаматтың сол жерде жүрегi ұстап қалды. 
– Даңқты тұлпар Құлагерге жаңадан ескерткiш орнатамыз дейсiздер, оны сол 
баяғы ұрланған жерiне апарып тағы да қоймақшысыздар ма? 
– Бұл жолы олай болмайды. Құлагер ескерткiшi «Астана-Көкшетау» 
трассасының бойында, МАИ бекетiнен тура 5 шақырым жердегi алаңда 
салынады. 
– Бұл жердi неге таңдадыңыздар? 
– Бiрiншiден, Құлагер образы – Ұлы Даланың символы. Екiншiден, Ақан серi 
мен Құлагердiң туған өлкесi – осы Сарыарқа. Үшiншiден, «Астана-
Көкшетау» – жәй ғана қатардағы жол емес, оның стратегиялық маңызы зор. 
Бүгiнгi таңда туризмге басты көңiл бөлiнуде. Ал Бурабай – қазiргi туризмнiң 
көзi. Сол себептi, Құлагердiң мүсiнi Бурабайға бара жатқан саяхатшылардың 
көзiне түседi. Әлемдiк тәжiрибеде жол бойына осындай ескерткiштер орнату 
мәселесi әлдеқашан шешiлген. Төртiншiден, ескерткiш орналасқан жерге 
болашақта «Құлагер-Аламан» атты атжарыстарын өткiзуге болады. 
Бесiншiден, бұл жерде болашақта Ұлы Даламыздың құндылықтарына арнап 
музей ашуға да мүмкiндiк қарастырылған. Алтыншыдан, ескерткiштiң 
қойылатын орны ұлт зиялыларының, ғалымдардың, жазушылардың, 
өлкетанушылардың ұсыныстары бойынша реттелiп отыр. 
– Арнайы қор құрып, есеп-шотын аштыңыздар ма? 
– «Құлагер ескерткiшi» атты қор ашылды. Есеп-шоты бар. Кiмде-кiм қол 
ұшын созып, қаражатпен көмектесем десе, бiз ризашылықпен қарсы аламыз. 
– Көмек көрсетiп жатқандар бар ма? 
– Бар. Олар: Кеңес Рақышев, Төкен Егiнбаев, Альберт Рау, Талғат Ермигияев 
және тағы басқалар… 
– Ескерткiш қай кезде тұрғызылады? 
– Құдай қаласа, биыл Астана күнi, 6 шiлдеде бiтiрсек деп жоспарлап 
отырмыз.  

Қазанатым қайда екен?.. 

– Бұрын қазақта қазанат тұқымды тұлпарлар болған. Ол туралы эпостық 
жырларда көп айтылады. Сiз қазақтың осы жылқысын зерттеумен айналысып 
жүрсiз, бұл тақырыпта не айтасыз? 
– Бұл сұраққа жауап бермес бұрын, мен ең әуелi қазақтың қазанатын iздеуiме 
не түрткi болды, сол туралы айтайын. Қазанат деген сөздi ең алғаш 1960 
жылдары 5 жасымда әкемнiң аузынан естiдiм. Әкем – белгiлi жылқышы едi. 



Өзiнiң көрген-бiлгенiн, ойға түйгенiн қалаған кiрпiштей етiп, жүйелеп айтып 
отыратын көреген кiсi едi. «Мынау қазақтың ұлан-ғайыр даласын бiздiң 
батыр бабаларымыз найзаның ұшымен, бiлектiң күшiмен ғана қорғады 
десеңдер қателесесiңдер. Ат – ердiң қанаты. Яғни, азаматтың ары мен 
намысын қолдан бермейтiн қазақтың қазанаттары болған. Қазiр сол аттар 
көзден бұл-бұл ұшып, тұқымы құрып барады. Қазақ – қазанатқа қарыздар» 
деген едi. 
Бала кезiмде «Астыңғы ернi жер тiреп, үстiңгi ернi көк тiреп…», «көлденең 
жатқан көк тасты тiктеп тиген тұяғы саз балшықтай илеген…» тұлпар түлiгiн 
елестететiнмiн. Сәби қиялмен бiр күнi қазанатты тауып алып, ерттеп мiнсем 
деген арман пайда болды. Есейе келе, бұл азаматтық позицияға ауысты. 
Ал ендi сұрағыңа келсек, қазақтың қазанаты қаламызда әлi де бар. Оған 
бiздiң талай бәйге кезiнде көзiмiз жеттi. Атақты Адай жылқысын, Қостанай 
жылқыларын, қалайша қазанат дей алмаймыз. Бiле бiлсеңiз, қазiр әлемге 
танымал ағылшын жылқыларында қазанаттың қаны бар. Ағылшындар ертеде 
асыл тұқымды арғымақтарды бiздiң сайын даладан алып кеткен. Олардың 
ұтқаны сол – қазанаттың ұрпағын көбейтiп, асылдандыра бiлдi. Соның 
арқасында олар әлемге танылды. Қазiр әлемде жылқының 200-ден астам асыл 
тұқымы бар. Олар: ағылшын, араб, америка, ганновер, орыс жылқысы, т.б. 
деп кете бередi. Бiздiң қазанатымыз бұлардың бәрiнен артық болмаса, кем 
емес. Өйткенi, қазақ қазанатының бойында төзiмдiлiк, жүйрiктiк және 
маңғаздық бар. Бұл жағынан келгенде, қазанат қазақ халқының мiнезiне, 
болмысына бейiм. Ата-бабаларымыз өздерiн «жылқы тектес халықпыз» деп 
бекер айтпаған. 
– Бiрнеше жыл бұрын «Қазанат тұқымы толық жойылып кеттi» деген 
сыңайлы пiкiр айтып едiңiз… 
– Қазанат тұқымы қазiр жаппай қолданыста жоқ. Бұрын болған. Қазақ 
даласында 1930 жылға дейiн 60 миллионнан астам мал болған екен. Тек 
жылқының өзi 4 миллионнан асқан. Бұл сол тұстағы 6 млн халыққа жетiп 
жатыр деген сөз. Одан кейiн Голощекин Қазақстанда «кiшi октябрь» 
жасаймын деп, қазақтардың қолынан жылқысын тартып алды. Сондағы 
ойлап тапқаны «маңқа ауруы» едi. Сау малға маңқа тидi деп, жылқыны 
қынадай қырған. 
Алапат жылқы қырғыны болған жер – Ақмола облысы, Егiндiкөл ауданына 
қарасты Жалманқұлақ ауылы. Ауыл iргесiнде «Жылқы моласы» аталатын 
үлкен сай күнi бүгiнге дейiн бар. Бiрнеше жүз адам жабылып қазған терең 
орға 1931-32 жылдары қисапсыз көп жылқыны мылтықпен атып құлатқан. 
Көнекөз қариялардың айтуынша, осы қазан шұңқырда бiрнеше облыстың 
құйма тұяқтысының сүйегi жатқан көрiнедi. Нәтижесiнде, жоғарыдағы 4 млн 
жылқыдан 150-ақ мыңы аман қалған.  

Ұлттық ойындардың ұлылығы 

– Сәке, бiздiң ұлттық спорт ойындары негiзiнен, ат ойындары емес пе? 
– Шынында, бiздiң ұлттық спорт түрлерiнiң 90 пайызы атқа қатысты 



ойналады. Бұл саланың қиындығы да, қызығы да осында. Спортшы қандай 
шымыр, мықты болса, оның аламан бәйгеге немесе көкпарға қосатын аты да 
мықты, жарамды болуы шарт. Басқа спортта бапкер тек спортшыны 
дайындаса, ұлттық спортта бiрнеше бапкер, бiреуi спортшыны, ендi бiреуi 
атты баптайды. Мен бiлетiн ұлттық ат спортының 15 түрi бар: аламан бәйге, 
тоқ бәйге, құнан бәйге, жорға жарыс, көкпар, аударыспақ, теңге алу, қыз қуу, 
тай жарыс, дөнен жарыс, қыз жарыс, жамбы ату, ат омыраулату, ат 
құлағында ойнайтын «ер жiгiт ойындары», құсбегiлiк-саят өнерi деген 
сияқты… 
– Ат спорты ойындарының жанданған кезi соңғы жылдары ғана емес пе? 
– Ат спорты ойындары өткен тоқсаныншы жылдардың басыңда қолға 
алынды. Оны көтерген Айып Құсайынов, Анатөлi Құлназаров, Сайлау 
Тұрыскелдин, Иманғали Тасмағамбетов, Мұхтар Құл-Мұхаммед, Амалбек 
Тшанов, Серiк Үмбетов сынды азаматтар. Соның арқасында елiмiздiң 
көптеген облыстарында ат спорты ойындары өте жиi өткiзiле бастады. Сол 
тұста ұлттық өнерге сусап қалған қауымның тамашалағаны аса бiр керемет 
болатын. 
Өз басым сондай iрi жарыстардың бел ортасында жүрдiм, бiрталайын 
ұйымдастырдым. Осы мақсатпен 1994 жылы Шығыс Қазақстаннан Алматыға 
көшiп келдiм. Сол уақыттарда белгiлi адамдардың мерейтойларын өткiзу 
дәстүрге айналды да, ат ойындары жанданды. Қайта түлеп жатқан ұлттық 
ойындардың белгiлi жүйесi, бекiтiлген ережесi болмағандықтан, көптеген 
олқылықтар кеттi. Аударыспақ, көкпар ойындарын өткiзуге қарсылар да 
табылып, аяқтан шалушылықтар көп болды. Бұлай жүре берсе, ат спорты 
жастарды қызықтырудан қала ма деп қорықтық. 
Белгiлi бiр жүйе, ережеге бағынбаған iстiң кетеуi кететiнiн түсiнiп, 1995 
жылы Жастар iсi, туризм және спорт министрiне хат жаздым. Хат абырой 
болғанда, министрлiктiң бөлiм бастығы Елсияр Қанағатовтың қолына тиiптi. 
Бiздерге сол тұста шын ниетiмен көмек жасаған Елсияр мырзаға әлi күнге 
дейiн алғысымыз шексiз. Қилан Нұртазинов, Кендебай Әбiшев сынды 
бiрқатар жiгiттер тiзе қосып, ақырында ұлттық ойындар Ережелерiнiң 
алғашқы нұсқасын жаздық. Бiр жылдан кейiн 1996 жылдың 1 наурызында 
Алматы қаласында тұңғыш рет Қазақ атбегiлерiнiң Құрылтай конференциясы 
шақырылды. Бұл күн – Ұлттық Ат спорты түрлерi федерациясы үшiн тарихи 
дата болып есте қалды 
1998 жылы ҚР Ұлттық Ат Спорты Федерациясының I съезiн өткiзiп, арнайы 
тiркеуден өттiк. Нәтижесiнде, ұлттық спорт заңды күшке ие болды. 
Елiмiзде ұлтқа жаны ашитын азаматтардың арқасында бiраз шаруаларды 
атқардық. Алғашында бiр ғана Ұлттық Ат спорты Федерациясы болса, қазiр 
бұл үлкен Ұлттық Спорт Қауымдастығына айналып, ол өз құрамына 17 
республикалық федерацияны бiрiктiрдi. Мәселен: «Бәйге», «Бүркiтшiлер», 
«Жекпе-жек», «Тазы-төбет-алабай», «Көкпар», «Ер жiгiт ойыны», 
«Алыпсоқ», «Тоғызқұмалақ», «Жорға жарыс», «Бес қару», «Түйе жарыс», 
«Сайыс-аударыспақ», т.б. федерациялары бар. Олардың өзiнде облыстық, 
аудандық филиалдары бар. Қазiрге дейiн 57 республикалық жарыс өткiздiк. 



Республика бойынша 11 ұлттық спорт мектебi, 17 ат спортының клубтары 
мен орталықтары жұмыс iстейдi. Бұл – зор жетiстiк деп ойлаймын. 
– Қайбiр ағаларымыз «ұлттық спорт түрлерiмен әлемдiк аренаға шыға 
алмаймыз» деген күстаналаушылық әңгiмелерiн айтып жатады. Кейде 
дәйектi дәлелдер келтiргенде, шынымен де осы iс-әрекеттерiңiз бекер емес пе 
деген ой келедi… 
– Ұлттық спортпен әлемдiк аренаға шыға алмаймыз дегендер, ұлт деген 
ұғымнан мақұрым, орыстанып, еуропаланып кеткендердiң бос далбасасы. Ат 
спорты арқылы бiздi қазiрдiң өзiнде қаншама ел таныды. Олар қазақ деген 
ұлттың ат құлағында ойнаған халық екенiн мойындайды. Ұлттық спортты 
әлемге таныту арқылы бiз қазақтың мәдениетiн, салт-санасын, спортын, 
этнографиясын, тарихын танытамыз. Бiздiң спортшылар шетелге барғанда, 
жай ғана аттарын жетектеп бара салмайды. Ер-тұрманы, ұлттық киiмi, жасау-
жабдығымен барады. Оларды көрген шетелдiктердiң талайы естерiнен танды. 
Бiр ғана қамшының өзi қаншама мәлiмет бередi. Ер-тұрман мен ат әбзелдерi 
– нағыз қазақтың тарихы мен өнерiн паш етедi. Ал күрес пен боксқа 
қатысатын спортшыдан осының қайсысын көре аласыз. Сондықтан, ұлттық 
спорт арқылы бiз елiмiздiң, ұлтымыздың салт-санасын шетелге танытамыз. 
Ұлы дала мәдениетiн паш етемiз. 
Еуропаны мәшине, техника жасаудан басып-оза алмауымыз мүмкiн, ал ендi 
қазақтың қазанаты арқылы ұлттық спортын дамытсақ, онда күллi Батысты 
артта қалдырар едiк. 
– Шетелдерде өтетiн дүбiрлi додаларға қатысып жүрсiздер, нәтиже қандай? 
– Ең алғаш рет 1996 жылы Венгрия Республикасы ұйымдастырған әлем 
шабандоздарының бiрiншi фестивалiне қатыстық. Әлем шабандоздарының 
тұнғыш фестивалiнiң бас жүлдесiнен дәмелi 23 мемлекет iшiнен қазақтың 
жұлдызы оңынан туды. Көкпар, қыз қуу, аударыспақ, теңге алу сынды төл 
ойын түрлерi бойынша оқ бойы озып шықтық. Бұрын-соңды мұндайды 
көрмеген еуропалықтар жапырылып құлады. Ақырында фестиваль 
төрешiлерi мен қазылар алқасы бас жүлденi бiздiң жiгiттердiң қанжығасына 
байлады. Бiзге дейiн мажарлықтар: «Бiздi дүниеде ат үстiнен аударып 
түсiретiн ұл туған жоқ» деп мақтанып жүредi екен. Осы мажар жiгiттерiн 
бiздiң Қаһар Қиянтаев, Шадияр Шоқанов, Жаныс Саев сияқты жiгiттерiмiз 
қас-қағымда ат үстiнен жұлып-жұлып алып, лақтырып жiбердi. Венгрлiк 
гусарлардың салмақтарының өзi 120-130 келi, бойлары екi метрден асады. 
Бiздiң жiгiттер орта бойлы, әлгiлердiң иықтарына да жетпейдi. Бiрақ, әдiс-
айла мен тақым мықты болғанда, салмақ пен күштiң дәрменсiз болатынын 
сонда көрдiк. 
2001 жылы Халықаралық «Көкбөрi» Федерациясы құрылды, оған әлемнiң 17 
елi мүшелiкке ендi. Бұл бiздiң көкпарымыздың әлемдiк сипатқа ие болуы 
деген сөз. Сол 17 мемлекеттiң iшiнде Жапон, Түркия, Қытай, Ресей, Венгрия 
сынды iрi мемлекеттер де бар. 
– 2007 жылы Ұлыбританияға барған бүркiтшiлерiмiз зор табысқа кенелдi деп 
естiдiк. Сол туралы толығырақ айтып өтсеңiз… 
– 2007 жылдың 14-15 шiлдесiнде Еуропаның төрi – Лондон қаласында бiздiң 



бүркiтшiлер тарихи жеңiске қол жеткiздi. 33 мемлекеттiң iшiнен суырылып 
алға шықты. Бұл елiмiз үшiн – үлкен абырой. Ұлыбританияға тұңғыш рет 
барлық жасауымен, оның iшiнде сандық, қылыш, найза, ер-тоқым, алаша, 
текемет, қамшыдан тартып, сегiз қанат киiз үй апарған бiздiң жiгiттер бүкiл 
фестивальге қатысушыларды таң қалдырды. Франция, Германия, Бельгия, 
Британия, Бразилия, Жапония, Қытай секiлдi мемлекеттер қатысқан бұл 
фестивальға 5000-дай адам жиналды. «Британ құсбегiлерi» ұйымының 
басшысы, халықаралық құсбегiлер Федерациясының президентi Джим 
Чикпен кездесу өткiздiк. Мәдени-спорт саласына қатысты екiжақты 
ынтымақтастық жасау мүмкiндiктерi талқыланды. Бiз апарған киiз үйдi 
Бiрiккен Араб Әмiрлiктерiнiң Премьер-Министрiнiң орынбасары, БАӘ 
Құсбегiлер клубының төрағасы Шейх Хамдан бин Заед Әл-Нахянның өзi 
келiп тамашалады. Киiз үй Британия мұражайына табыс етiлдi. 

Олқылықтар оздырмай тұр… 

– Қандай iсте болмасын әттеген-айлар мен олқылықтар кетiп жатады, ұлттық 
спорт түрлерiн дамыту үшiн алда қандай шешiмiн таппаған дүниелер бар? 
– Ауқымды iстер қиындықсыз, қателiксiз, олқылықсыз болмайды. Қанша 
жерден еуропалықтар алдында беделiмiз үстем болып, оларды мойындатып 
жүрсек те, өз елiмiзде пұшайман күй кешетiнiмiз бар. Оның үстiне ұсақ-
түйектен үлкен проблемаға айналып кететiн дүниелер де жетерлiк. Мәселен, 
ұлттық спорт түрлерiн өткiзетiн спорт кешендерi, алаңдар, ипподромдар, 
арнаулы атшабарлар, сайыс өткiзетiн орындар аз. Бәрi жекеменшiкке 
айналған. Олар көңiлi қаласа беруi мүмкiн, көңiлi түспесе, ипподромның 
маңына жолатпайды. Ұлттық спорт кадрларын даярлау, iрiктеу деген сияқты 
мәселелер де өте күрделi болып отыр. 
– Сөзiңiз ауызыңызда, қазiр елiмiзде жылқы түлiгiне қызығушылық танытып 
жүрген қалталы азаматтар көбейiп, олар өзiңiз айтпақшы жеке ипподромдар 
салып, тiптi, жылқыларын асылдандыру үшiн шетелге барып, асыл тұқым 
әкелiп жатыр. Бұлар сәндiк үшiн бе, әлде… 
– Иә, қазiр елiмiзде қалталы азаматтардың жылқы малына деген 
қызығушылығы тiптi ерекше. Мұның пайдасы өте көп, бiрақ зияны да бар. 
Олардың жылқыға миллиондаған қаржы жұмсап, тұқымын асылдандыру 
жолындағы әрекеттерiнен ешкiм жапа шекпейдi. Керiсiнше, бiздiң қолымыз 
жетпей жүрген жағдайларды жекелеген мырзалар атқарып жатса, оған 
қуанған дұрыс. Ал ендi, зиянды жағына келсек, бұл үлкен бәсекелестiкке 
ұласып бара жатыр. Бiр-бiрiнен асып түспек пиғылдағы әрекеттер iшкi кекке, 
аяқтан шалушылыққа ұласып кете ме деп те қауiптенесiң. Және қалтасында 
ақшасы бардың бәрi бiрдей жылқы малынан, оның жан дүниесiнен хабары 
бар деп айтуға келмейдi. Бұл жерде абай болған дұрыс. Жылқы – өте киелi 
жануар. Малды асылдандырамын деп жүрiп, опық жеуi де ғажап емес. 
– Ұлттық спорттың қайнары ауылда. Сол себептi ауыл спорты мен ұлттық 
спортты жеке- дара бөлiп қарауға болмайтын сияқты? 
– Иә, бұл өте үлкен проблема. Ауылда – нағыз таланттар, болашақ 



спортшылар, көкпаршылар, бүркiтшiлер өсiп келе жатыр. Тек оларға тиiстi 
дәрежеде қолдау көрсетiлiп, жағдай жасалып жатқан жоқ. Сондықтан, алдағы 
уақытта барлық облыс, аудандарда «Ұлттық спорт мектептерiн ашсақ» деген 
үлкен арманымыз бар. Ол үшiн маман төрешiлер құрамын қалыптастыру 
керек. Ұлттық спорт түрлерiнiң ережелерiн қайтадан қарап, сараптау да 
бүгiнгi күннiң өзектi мәселесi. Ең бастысы – Жылқы институтын ашу. Егер 
елiмiзде Жылқы институты ашылатын болса, ол жылқы шаруашылығы және 
ұлттық ат спорты түрлерiмен түбегейлi ғылыми негiзде шұғылданар едi. 
Сонымен қатар, елiмiздегi жылқының асыл тұқымды тектерiн сақтау және 
көбейту, ат спортына жарамды түрлерiн сұрыптап алу, көкпар аттарын өсiру, 
әсiресе, жоғалып кетудiң сәл-ақ алдында тұрған қазанатымызды қайта 
қалыптастыруға осы институт бiрден-бiр қажет. 
Бiз айналысып жүрген спорт түрi «ұлттық» деген сипатқа ие болғандықтан, 
киiм үлгiлерi де ұлттық нақышта болуы керек. Аттың жалында нағыз қазақ 
жiгiтiнiң шауып келе жатқанын сезiну керек былайғы жұрт. Қазiр елiмiзде 
жастарды патриоттыққа тәрбиелеу деген сияқты жалаң ұраншылдық басым, 
патриоттық дегеннiң өзi қарапайым нәрселерден тұрады. Өзiңiз ойлаңызшы, 
ұлттық киiмдi киiп, әсем өрiлген тобылғы сапты қамшыны қолына ұстап, 
бедерлi әбзелмен ерттелген атқа қонған бозбала қалайша рухтанбайды, 
қалайша оның жүрегiн ұлтына деген мақтаныш кернемейдi. Сондықтан, 
ұлттық спорттық ойындар тек қана жiгiттерiмiздi батырлыққа, 
ержүректiлiкке тәрбиелеп қоймайды, оларды өз ұлтын, Отанын сүйетiн, елi 
үшiн жанын қиятын жауынгер, қайсар ұлан етiп тәрбиелейдi. Ал, бiздiң 
әкелерiмiз өз кезегiнде балаларын ұлттық спортқа өздерi баулуға мiндеттi. 
Бұған әрбiр әке өз ұлы Алдында Адал Атқаратын Парызы Ретiнде Қарауы 
Керек. 

Әңгiмелескен Бекен Қайратұлы  
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