
ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№8 (1580)
25 ақпан – 
3 наурыз
2021 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

Нұртөре ЖҮСІП

ҚАЙҒЫНЫ БӨЛІССЕҢ АЗАЯДЫ

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ

БҮГІНГІ САНДА:

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ 
ТҮСІНДІРІЛСІН!

ЗАҢ 

Беттің бетке айтары

БАЛА ҚАЙ ТІЛДЕ 
БІЛІМ АЛСА, ТҮБІ СОЛ 
ТІЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ. 

Мұстафа ШОҚАЙ

Күстана

Ойлы оқырманмен 
ойласып жасалатын бет

Ақиқатқа
айналған «ертегі»
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8-бет
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пісіріп беру үшін паршаланған ет, 
яғни фарш сатып алуға үйдің түбіндегі 
дүкенге барған. Іздегенін таба алмап-
ты. Бесіктегі б�песін емізіп шыққан 
ол, тез барып келе қоярмын деп ойласа 
керек, үйден біраз қашықтағы супер-
маркетке бет алыпты. Жаманат сол екі 
ортада орын алған... Қаламгерлердің 
қаранары #біш Кекілбаевтің ана-
сы айтқандай, «асты – тақтай, үсті 
– тақтай, ортасы сылдырмақтай», 
к�пқабатты пәтерде �рттің неден 
шыққанын бір Құдай біледі. Үшінші 
қабаттағы үйде балалар кішкентай, 
әрі қыс мезгілі болған соң, есік-терезе 
бекітулі еді. К�ршілердің бірі терезе-
ден түтінді аңдап қалыпты... 

Балаларды құтқаруға, �ртті с�ндіруге 
ішке кіргендер к�кала қалың түтіннен 
дем ала алмай қалған. )рт шыққан 

БЕСІКТЕ ИІСІН ҚАЛДЫРҒАН,
 БІЛЕГІҢДІ ТАЛДЫРҒАН

. . . Ж ұ м а д а ғ ы  ж е л  ж ұ л қ ы н ы п , 
ақыры, дауылға ұласты. Тамыры терең 
байланған, діңі жуан ағаштар болма-
са, анау-мынау тал-дарақ түбірмен 
қопарылып, к�шедегі адамдар ықтасын 
іздеп кетті. Жаңа салынған кейбір 
к�пқабатты үйлердің шатырын жұлып, 
айналасы аласапыран болды. Түстен 
кейін Жаңатастан жеткен жаманат 
хабар Жамбылдың жалпақ жұртына 
дауылдан бетер қиын тиді. Кеншілер 
қаласында алды жетіге жетпеген, соңы 
жеті айлық бес б�бек бірдей �рттің 
құрбаны болыпты. Екі жыл бұрын 
Елордадағы бес бүлдіршінді жалын 
жалмағаны жадымызда. Енді мынау... 
«Ана тілінің» ана жылдарғы ақмолалық 
арнаулы тілшісі Жұматай Сабыржанұлы 
егемендіктің елең-алаңында атамекенге 
қоныс аударған, алайда тұрмыстың 
қиындығына т�збеген  қандастардың 
кейбірі  келген еліне кері  к�шіп 
жатқанына «қарағайдан қазақ жа-
сай алмай жүргенде мұнымыз қалай» 
деп қынжылып еді. ...Жаңатастан 
жырақтау жатқан Үшаралға ауыр хабар 
дүңк ете қалды. Шетінеген сәбилер 
ауылдың бүгінгі ең үлкен қариялары 

Біз, шын мәнінде, халық үніне құлақ асатын мемлекет 
құрамыз десек, мына бір мәселеге назар аударуымыз қажет. 
)ңірлерге іс-сапар барысында байқағаным, халық қабылданып 
жатқан заңдардан к�п жағдайда бейхабар. Яғни Парламент-
те қабылданған заң �ңірлерге, халыққа жетпейді. Кездесуде 
азаматтарымыздың к�бінің сұрағы алып-қашпа әңгімелерге 
негізделген. Сол себепті халыққа заңды ашық, мемлекеттік тілде 
түсіндіре алу және оны барынша тарату мәселесін күшейту қажет.

Міне, осының салдарынан әлеуметтік желідегі блогерлер, 
тәуелсіз сарапшылар заңды �з пайым, түсінігі шеңберінде талдап, 
талқылап жатады. Ал тиісті мемлекеттік органның түсіндірмесі 
кешігіп барып, қоғам қызу талқылағаннан кейін ғана ресми түрде 
таратыла бастайды. Демек, халық пен билік арасындағы медиа-
коммуникацияда бір мәселе бар.

Сенаттың жалпы отырысында ҚР �ділет министрі 
Марат Бекетаевтан заң жобасы мен қабылданған заңды 
ақпараттық түсіндіру бағдарламасының орындалуын кім 

қадағалайтынын сұраған с#зінен

БЕУ-БЕУ, БЕС БӨБЕК...

ТҰЛҒА-ТАҒДЫР

ТҰЛҒАНЫҢ ТОЛҒАНЫСЫ

ОЙ-ТАНЫМ ОТАУЫ 

жасы тоқсанға тақаған Бекбосын 
атай мен Жаңыл әжейдің ш�берелері, 
яғни  Жаңатас қаласында тұратын 
Дінмұхамед деген ұлының Нұрсұлтан 
атты бала сының б�пелері  болып 
шықты...

 Үшарал сол түні ұйықтаған жоқ. 
Сынбаса да, қабырғасы с�гілген қалың 
жұрт сең соққан балықтай есеңгіреп 
қалды. Естіген ел есін жия ауыл 
ортасындағы ауыр жағдайға  душар 
болған үйдің қайғысын б�лісуге 
ағылды.  Бүгінде адам аяғы ұзарып, 
әр отбасының  �рісі кеңейген шақ. 
Айшылық алыс жерлерден жылдам 
хабар алғызған ұялы телефонның 
арқасында бұрынғы ауылдастар бір-
біріне әр қаладан хабарласып «ойбай-
уууйй, мына б�пелер �зіміздің Дініштің 
кішкентайлары, немерелері екен ғой» 
десіп, іштері удай ашыды.

...Күндіз үйде �зінен басқа ересек 
ешкім жоқ, келіншек дүкенге шықты. 
Бұған дейін, кіш кентайларды аулаға 
ойнатуға алып шыққан кезде, жеңіл-
желпі шәй-қант, нан-сүтін маңайдағы 
ұсақ дүкендерден ала қоятын. «Сол 
күнгі желден сескеніп,  балаларды 
үйге қалдырып кеткен едім ғой» 
деп  шырылдайды. Жапырақтап ет 
жемейтін б�бектеріне лайықтап тамақ 

...Ақпан айының алғашқы күндері оңтүстікке, оңтүстік-шығыс жұртына жайлы жетті. Қыстың 
ызғары жұмсарып, күннің қызуы көктемнің жақындап қалғанын кем-кемдеп аңдатып келеді. 
Қыстаудан көктеуге көтерілуге пейіл көне заманғы көшпелілердей жұрт жазғытұрыны аңсаулы. 
Бұл – айдың екінші жартысы ауған кез. Бүгін – ақпанның 19-ы, жұма. Қанша айтқанмен, түске 
дейін – мүйіз, түстен кейін киіз мезгіл емес пе, таңертеңнен ауа алабұртып, күн бұлттанып, 
біртүрлі, дала бұлыңғыр тартып тұр. Бесінге таяу Әулиеата аймағында, әсіресе Тараз қаласында 
ептеп суық жел көтеріле бастады. Қалың пальтосын қалдырып, жеңіл күртемен жүргендер өңірін 
күрт қаусырынып жылы үйлеріне жетуге асықты. 

Әншейінде 
«табиғаттың  
төл перзентіміз, 
тылсымды 
түйсінуге жетік 
жұртпыз» деуші 
едік қой, жел 
жарықтық біз 
білмейтін бір 
белгіні  жетелеп 
жеткені ме?  
Қазақ жұрты 
он сегіз мың 
ғаламның 
өзімізге 
білдірген қай 
белгісін аңдамай 
қалдық, ескер-
мей қалдық 
екен?

Дана НҰРЖІГІТ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты:

аядай б�лмедегі т�сеніштер, киімдер, 
шкаф жанғанда, Құдайдың құдіреті, 
балаларды  жалын шарпымаған. 

Үйге кірген анасының к�ргені – 
кішкентай-кішкентай т�рт сәбидің 
бір бұрышта бірінің бауырына бірі 
тығылып... ұйықтап... отырғаны... 
бесіктегі б�пе де балбырап жатыр... 
анығы, бесеуі де бықсыған түтінге 
уланып, елтіп, есін жинаудан �тіп 
кеткен. )рт с�ндіруге жанталасқандар 
шақырылған «Жедел жәрдемді» күтуге 
шыдамы жетпей былқ-сылқ еткен т�рт 
баланы жекеменшік жеңіл машина-
мен шұғыл ауруханаға алып шыққан. 
 Алайда т�ртеуі де орта жолда жан 
беріпті. Бесіктегі баланы да аман алып 
қала алмаған...

(Жалғасы 4-бетте)

Жасы егдеріп қалған бір қарт 
кісі үнін баяу шығарып, өзінше 
күбірлеп отыр. Жамбастаған 
қалпында көзін жұмып аспанға 
үңілген ол сәлден соң әлденені 
қайта есіне түсіргендей тебірене 
өлең оқуға кіріскен. Бұл жолы 
дауысы екпінді. Арындап аққан 
өзен сыңғырындай тұнық 
естіледі: «Жамбыл – менің 
жай атым, халық – менің шын 
атым». Ол – Жамбылдың өзі 
емес. Ауылдағы тоқсаннан 
асқан ешкімге белгісіздеу 
қария. Дәурені өтіп бара 
жатқанын білсе де, Жамбыл 
жырын оқыған соң мәңгі 
өмір сүрердей аруақтанып 
кетеді. Жамбылдың киесі ме, 
жырлаған сайын тұңғиыққа 
батып бара жатқандай ба-
сын шайқай береді. Оның 
өлеңдерінде не құдірет барын 
кім білсін. Әйтеуір өзіне тым 
жақын бір күйдің қан тамырла-
рына өлең боп тарап жатқанын 
сезінеді. Бұл алыс ауылдағы 
өзіміз куә болған қарияның 
бейнесі. Ол Жамбыл жырла-
рын жатқа айтып, оған жалғап 
ара-арасында өз ойынан да 
қосып жіберетін. Жамбыл мен 
халықтың қарым-қатынасын 
айтқанда, дәл сол қартты 
көрсетуге болар еді. Өйткені 
оның Жамбылға ешқандай 
«қатысы» жоқ болса да оны 
әулиедей пір тұтатын. Жамбыл 
жырларының халықпен етене 
байланғанынан шығар. 

Жамбылды халық ауыз 
әдебие  т ін ің  соңғы 
�кілі дейді. Ол �зіне 

де йінгі жыршы-жыраулар �негесін 
 бойына сіңіріп, жиырмасын шы 
ғасырға саф күйінде жеткізіп, 
 аманаттап кетті. Жамбыл – жыршы, 
Жамбыл – жырау, Жамбыл – ақын. 
Бұның әрқайсысын жеке-жеке 
 зерделеуге болады. «Сұраншы» мен 
«)теген батыр» дастандарының �зі 
неге тұрады. Жамбылдың совет-

тік билікті, партияны жырлағаны 
 туралы да түрлі пікірлер бар. 1936 
жылы Мәскеудегі декадаға барып 
келгеннен кейін Жамбылға ар-
найы хатшылар тағайындалып, 
шығармаларын жазып алу тапсы-
рылады.  #дебиеттанушы  Рафат 
#бдіғұловтың айтуынша, үйіне 
келген жазушылар  Жамбылды 
қоршап алып, «Жәке, мынандай 
дейтін адам бар,  коммунист бар 
соны айтыңыз» деп ортаға алатын 

к�рінеді. Сонда  Жамбыл: «Ей, 
сендер мені неге  зор лайсыңдар. 
Сендер онан да менің �зімнің 
айтқандарымды  жазып алмай-
с ы ң д а р  м а ? »  д е й д і  е к е н . 
 Жам  былдың «�з айтқандарым» 
де генінен-ақ, оның ішінде жатқан 
қаншама қазыналары �зімен бірге 
кеткен бе деген ойға келесің. Не 
болса да, ауыз әдебиетінің соңғы 
�кілі  Жамбыл Жабаев  жазба 
әдебиетке де �зінің «жыр алыбы» 

атағымен енді. Жамбыл мұралары 
әдебиетіміздің жауһар қазынасына 
айналды. Ауыз әдебиетіне, дәстүрлі 
халық қазынасына сусындаған жан 
Жамбыл бұлағына кеп мауқын баса 
алады. 

Жамбыл Жабаевтың шығарма-
шылығы мен тұлғасы жайлы бү гінгі 
әдебиет саласында жүрген жас-
тардың пікірін тыңдаған едік.   

(Жалғасы 6-7-беттерде)

ЖАМБЫЛ – 175

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз: 
ТҰҢҒЫШ

АҚТЫҚ СӨЗІН 
АЙТА АЛМАЙ 
КЕТКЕН БІР АРЫС

ХАЛЫҚ – 
ОНЫҢ ШЫН АТЫ

АҚТЫҚ СӨЗІН 
АЙТА АЛМАЙ 
КЕТКЕН БІР АРЫС
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ANA TILI1  Н А У Р Ы З  –  А Л Ғ Ы С  А Й Т У  К Ү Н І

Әскер ПИРИЕВ,
Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
мүшесі, «Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы

Дағжан БЕЛДЕУБАЙ   
«Ana tili»

Тәуелсіздік таңы енді атқан 1991 жылы шетелдерден 
ағылған бауырларымыз, к�шпелі бабаның к�зіндей 
киіз үйлерін к�лігіне тией келді. ЮНЕСКО  к�лемінде 
тойланған ұлы тойларда тігілген жүздеген ақ шаңқан 
киіз үйлер –  баяғы  хан ордаларындай к�з қуантты. 

Иә, ол енді ғана бостан болған ұлттың балалық 
қуанышы десек, одан бері отыз жыл �тті. Есейіп қалған 
секілдіміз. Дегенмен, қазақ қазақ болғалы баспана 
етіп тұтынған киіз үйдің қадір-қасиетін қаншалықты 
ұғындық? Нельсон Мандела айтқандай тілің мен 
мәдениетің құрыса �згенің қажеті не? Ең соңғы қамал 
тіл мен мәдениет, олардан айырылсаң, расында неңді 
қорғайсың? Қазақ мәдениеті дегеніміз – киіз үй. Киіз 
үйдің ішіне қазақ тұтынған бүкіл зат, ұлттық �неріміздің 
түр-түрі түгел сыйып кетеді. 

Кім де болса к�ргенін айтады. Екі мысал келтірейін. 
1980 жылдары, бір  топ студент Байкал к�лінің 
жағасында демалдық. Кәдімгі шатыр тігіп, асыр салып 
жүргенбіз. Орманшымын деп, қысықк�з якут шал 
келді. Отты абайлауымызды ескертті. Мен шатырға 
кіріп, дәм ауыз тиіңіз дедім. Бетіме жалт қарады да: 
«Қазақсың ба?» деді. «Иә» дедім таңырқап (#рине, 
әңгімеміз орысша). «Шіркін, қазақтың киіз үйі... Мен 
де қазақпын...» деді. Оны айтқанда к�кірегі қарс айыры-
лып күрсінгендей болды. «К�ке, Қиыр Шығыста қайдан 
жүрген қазақсыз?» деп жабыса бастап ем, ыңғай бермей, 

мұңайып, сырт айналып 
жүре берді. Бәлкім ары 
қарай ашылғысы келмеді.

Е к і н ш і ,  б е р т і н 
2001 жылы осы газет-
тің қызметкері ретінде, 
б і р  т о п  ә н ш і - к ү й ш і -
лермен Ресейдің Омбы 
облысындағы қазақтарды 
араладық. Омбы қала-
сында концерт болды. 
Үлкен сарайға жиналған 
қ а п т а ғ а н  қ а з а қ .  Б і р 
қарағанда Қазақстанда 
жүргендейміз. Бірақ к�бі 
орысша с�йлейді. Қазақша 
бірдеңе айтқысы келсе 
де тілі жетпей қиналған 
 балаларды к�ріп, жүрегіміз 

езілді. Басында жергілікті  депутаттар с�з алды. #ншілері 
�нер к�рсетті. Жайбарақат отырған зал, қазақ әншілері 
сахнаға к�терілгенде дүрлігіп кетті. Астаналық әнші 
Гүлзира Б�кейхан «Ағажай  Алтайдай жер қайда...» деп 
шырқағанда, бүкіл зал к�зіне жас алып отырғанын 
к�рдік. Біздің де тамағымызға ыстық жас кептеліп  
тұрғанда, бір кішкентай бала келіп жеңімнен тартты. 
«Аға, юрта к�ргім келеді» деді. Тілін бұрап әрең с�йлесе 
де періштелік тазалықпен айтып тұр... Ұлтын сүю, 
бағалау, сағыныш деген сезімдер сондайда оянатын 
секілді.

Сонымен, қазақ �зін бостан сезінгелі, ажырап 
қалып әрең табысқан киіз үйінің (мәдениетінің) қадірін 
қаншалықты білді? Бағалады? #лгі мектептердегі 
мұражай-киіз үйлер біреулерінде жоғалып, енді 
біреулерінде жаңарған шығар. Алайда ұстаздары киіз 
үйдің сүйегін, мынау уығы, мынау керегесі деп қанша 
ж а с  � р е н г е  ұ қ т ы р д ы 
екен? Жоқ, әлде сырттан 
қонақтар, дәлірегі – әкім-
қаралар мектепке келген-
де к�рсететін мұражай 
қалпы тұр ма? Уықты бы-
лай байлайды, керегені 
осылай таңады деп түгел 
білдіріп жібермесе де, 
хал-қадерінше үйретіп 
ж ү р г е н  ұ с т а з д а р  б а р 
шығар. К�пке топырақ 
шашпайық. Десе де жал-
пы айтқанда бұл бағытта ілгерлеу байқалмайды. Рас, 
үлкен қалалардың маңында бие байлап, киіз үй тіккен 
кәсіпкерлер пайда болды. Оларды мемлекет тарапынан 
қолдау да жоқ емес. Негізі отыз жылда жеткен жетістігіміз 
осы �реде ғана. Қоғам болып т�ңкеріліп қомақты қадам 
жасадық дей алмасақ керек. Мұны айтып отырғаным, 
Алматы облысы Талғар ауданындағы бір ауылға жолы-
мыз түскенде, әлгі ауылдың әкімі екі қабатты үйінің 
қасына киіз үй тігіп қойыпты. Қонақтарды сонда 
қабылдайды екен. Қасымда еріп барған досым, таңертең 
жеп-жеңіл оянып, ұйқысының қанғанын, к�ңілінің сон-
ша к�терілгенін  әлі айтады. «)йткені сен қазақсың ғой» 
деймін оған. #рине, к�п қабатты үйде тұратындарды 
түсінеміз. К�п қабатты демекші, бір жылдары Алматыда 
сол к�п қабатты үйдің үстіне киіз үй тігіп, бір ағамыз 
айды аспанға шығарғаны бар. Ол үйге қолы жетпегесін 
шарасыздан жасалған әрекет екенін естігенбіз. 

Айтпағым, жер үйде тұратын әр отбасы ауласына киіз 
үй тігіп қойса, қонақтарын, туристерді сонда қабылдаса. 
Сонда шетелдіктер қазақтың киіз үйіне демалу үшін 
ағылмас па? Қазақтың киіз үйімен аты шықпас па, 
әлемге? Ақиқатын айтқанда, б�тен ұлт, б�где жұртқа 
«мынау менікі» деп к�рсететін құнды дүниелеріміздің 
бірі  әрі бірегейі киіз үйіміз емес пе еді?! 

МІНБЕР

Жастар өзінің ұлтының артықшылықтарын,  
Еуразияны билеп-төстеген қаншама империя 
құрған көшпелі түркілердің ұрпағы екенін білгені, 
мақтан тұтқаны абзал. Қазақстан Тәуелсіздік 
алған жылдарда, мектептерде де мұражай-киіз 
үйлер пайда бола бастағаны есімізде. Балғын 
буын өткен тарихын тануға бұл да септесін деп, 
ішіміз жылитын. Азаттықтың айтып жеткізгісіз 
қуанышымен билік те сол бағытта қарекет 
жасады. Үйағашшылары  (киіз үйдің сүйегін 
жасайтын шеберлері)  бар Монғолия, Қытай, 
Қарақалпақстан қазақтарына тапсырыс беріп, 
киіз үй жасаттырып, алдыртқанын білеміз.  

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛГЕ МӘН БЕРІЛДІ

ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕН 
ПАНА ТАПТЫҚ

ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ 
ДЕГЕНІМІЗ – КИІЗ ҮЙ

Кеше Парламент Мәжілісінің 
жалпы отырысында «Қазақстан 
Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне к/рнекі 
ақпарат мәселелері бойынша 
/згерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасы 
бірінші оқылымда мақұлданды. 

Мақұлданған Заң бойынша, бұдан 
былай Қазақстанда ілінген жарна-
маларда мемлекеттік тілдегі мәтін 
міндетті, яғни  баннерлер, маңдай-
шалар, хабарландырулар, жарнама, 
баға к�рсеткіштеріне қатысты осындай 
талап енгізіледі. Заң жобасы бойынша 
баяндама жасаған ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
к�рнекі ақпарат құралдары (баннер-

1 наурыз – Алғыс айту күні. Осыдан бірнеше жыл бұрын 
Елбасының ұсынысын халық қолдап, бұл күнді атап �тетін 
болдық. Мағынасына терең үңілсек, бұл ең маңызды мереке. 

Тағдырдың тәлкегімен Қазақстанның жері қиын-қыстау за-
манда к�птеген этнос �кілдеріне, халыққа, жұртқа пана болды. 
Ол жайында БАҚ-та айтылып та, жазылып та, к�рсетіліп те 
жүр. #лі де айтыла-жазыла береді. 

Адам баласы алғыс айту арқылы бір-біріне жақындай 
түседі. Бір-біріне құрметі, сыйластығы артады. Бір �кініштісі 
– қиын-қыстау заманды к�збен к�рген, басынан кешкен 
үлкендеріміз күннен-күнге азайып барады. Бүгінгі жас буын 
солардың айтқанын �з аузынан естіп, тыңдап �скен буын. 
Бейбіт заманның, �ркениетті елдің, мықты мемлекеттің 
қадіріне жетіп, кешегінің  маңызын білуі үшін бұл мерекенің 
алатын орны зор. Осыны жас ұрпаққа жеткізе, түсіндіре алу-
ымыз керек.  

Жеке �з басымның мысалынан айтсам, 1944 жылы қараша 
айында депортациялауға ұшыраған түрік халқының ұрпағымын. 
Менің әкем де депортацияланған. #жемнен қазақ халқының 
жақсылығы туралы к�п әңгіме естідік. Сонымен қатар тура сол 
1944 жылы депортацияланған шешен-ингуш, қарашай-балқар, 
Қырым татарлары және т.б. ұлт �кілдерінің ақсақалдарымен 
к�п кездестік, әңгімелерін тыңдап �стік. Олардың да алғысы 
�те шексіз. Сол кісілердің арқасында біз тарихқа сусындап, 
оны қабылдап, түсіндік. Ол тарихты жас буынға аманат ету �те 
қажет, сол үшін бұл мереке тарихи маңызды күн деп ойлаймын. 

Бұл мерекенің екінші жағы да бар. Қазақ елі қаншама 
қиындық, сын сағаттарды бастан �ткерді. Ашаршылық, 
ұжымдастыру, Екінші дүниежүзілік соғыс... Қайта құру... 
Кеңес �кіметі құлап, Тәуелсіз Қазақстан атандық. Бұл соңғы 
жүз жылдың ішінде болған жағдай ғана. Елімізде ауызбіршілік, 
береке-бірлік болмағанда қиын �ткелектерден аман-сау �тер 
ме едік? Сондықтан осы күні әр азамат жақынына алғыс айтуы 
да керек деп ойлаймын. #ркімнің әке-шешесі, ұстазы, к�ршісі, 
досы бар. Тура сол сияқты мемлекеттің қалыптасуында еңбек 
сіңірген, үлес қосқан аға буын, орта буын, жас буын �кілдері 
де жетерлік. Мысалы, �ткен жылы бүкіләлемдік пандемия 
кезінде күн-түн демей еңбек еткен дәрігерлеріміз, т.б. әр салада 
қызмет еткен азаматтарымыз бар. Сондықтан 1 наурыз – Алғыс 
айту күнінде, ең алдымен, қазақ халқына және осы елдің әрбір 
азаматына алғыс айтуымыз керек. Пандемиядан кейін бір-
біріміздің қадірімізді жете түсіндік деп сенемін.

Мен  «Ана тілі» ұлт газеті арқылы қазақ халқына, отанда-
старыма, әке-шешеме, ұстаздарыма, к�ршілеріме, достарыма 
және мені  танитын, бір рет болса да к�рген адамдарға шынайы 
ризашылығымды білдіріп, алғыс айтамын. Бұл мереке бізді 
бұдан әрі жақындатып, жарқын болашаққа жетелейтініне, 
бағыт-бағдары айқын болатынына сенемін. 

лер, маңдайшалар, хабарландырулар, 
жарнама, баға к�рсеткіштері және т.б.) 
елдегі қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
экономикалық жағдайға әсер ететін 
маңызды құралдар екенін атап �тті.

«Құжатты бекітуден күтілетін 
нәтижеге тоқталсақ, мемлекеттік 
тілдің к�рнекі ақпаратта міндетті түрде 
қолда нылуын қамтамасыз ету, деректе-
мелер мен к�рнекі ақпарат мәтіндерін 
орфография нормаларына сәйкес 
жазуды қамтамасыз ету, мәтіндердің 
екі тілде теңтүпнұсқалылығын сақтап 
жазуды қамтамасыз ету.Заң жо-
басын қабылдау еліміздегі тіл са-
ясатын тиімді іске асыруға ықпал 
ететін болады, теріс құқықтық және 
әлеуметтік-экономикалық сал-
дарға әкеп соқтырмайды. Мем-

лекеттік органдарға азаматтардан 
к�рнекі ақпаратты орналастыру 
кезінде Тіл туралы заңнама талап-
тарының бұзылуына байланысты 
ша ғымдардың к�птеп түсуі орын 
алуда. Осы орайда мемлекеттік тілдегі 
к�рнекі ақпараттың болмауын аза-
маттар Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 14-бабында 
бекітілген �з құқықтарына қысым жа-
сау деп санайды» деді А.Райымқұлова. 

Деректемелер мен к�рнекі ақпарат 
мәтіндерін орфография нормаларына 
сәйкес жазу талабы қазақ тіліндегі 
мәтіндердің сапасыз жазылуына, 
орфографиялық қателерге жол берме-
уге бағытталған.

Индира С4ТІМ

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының рухы – әлемдік өркениет көшіндегі еліміздің қуат-күшіне еселеп серпін 
беріп, жаңа белестерге жігерлендіретін ерен патриоттық сезім. Ол небір аласапыраннан аман жеткен 
тарихымыздың, мемлекеттің саяси-экономикалық, әлеуметтік қуат-күшін арттыра отырып халықтың өмір 
сапасын күннен-күнге көтерумен айшықталатын бүгініміздің және осы негізде әлемдегі озық 30 мемлекеттің 
қатарына бағытталған ертеңіміздің сабақтастықтағы біртұтас өркендеуінен көрініс табуда. Бұл ұлы үрдісте 
«Санамыз ісімізден озып жүруі тиіс» деп, Елбасы Н.Ә.Назарбаев көрсеткендей ұлт сапасын арттыру алға 
шығарылуда. Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Жолдауының ұлт болмысын жаңа сапаға көтеру идеялары осы ұлы мұраттарға қызмет етеді. 

ҚАЗАҚ МЕКТЕБІН 
БАСҚАРҒАН

Ұлт болмысының сапасын арт-
тыратын тиімді  факторлардың 
бірі – халыққа ғибрат боларлық 
тұлғалар �негесін еске салып отыру. 
Белгілі ғалым, ұлттану саласының 
к�рнекті  қайраткері  К�пжасар 
Нәрібайұлының ұлт болмысын 
 сапаландыруда тұлға үлгісі ерекше 
маңызды екенін айта келіп: «Тұлға 
– ол ақыл-парасаты биік, қашанда 
үлкен мақсаттарды к�здейтін, 
с�зімен ісі бір жерден табылатын, 
ары мен жаны таза, бар ғұмырын 
халқының асыл мұратына арнаған 
жан» дегені тарихи тұлғалардың 
тәлімдік орны биік екенін аңғартады. 

Міне, осындай тарихи тұлғала-
рымыз дың бірі Рафиқа Бекенқызы 
Нұртазина ардақ тұтар жан. Ұстаздар-
дың ұстазы, орта білім беру ісінің 
реформаторы атанған Рафиқа Бекен-
қызының туғанына биыл 100 жыл.

Мен �зімнің педагогикалық 
 жолым Рафиқа Бекенқызы үлгісімен 
киелі Алматыда, мектеп аясында 
тоғысқан бақыт иесімін. 

Ол кісінің озат тәжі рибесіне 1980 
жылдарда кездесуімнен  бұрын-ақ 
сырттай еліктейтін мін. 1976-1977 
жылдарынан бастап, яғни мек-
т е п  т а  б а л д ы р ы л ғ а н  А л м а т ы д а 
мұғалім болып аттаған сәттен-ақ 
Р.Нұртазинаның педагогикалық 
әдістемелік �сиетімен �скен жас 
мұғалім болдым. 

Рафиқа апаймен жақын арала-
сып, пікірлес болуым �зімнің 1991 
жылы №159 мектепте директор бо-
лып тағайындалуымнан басталды. 
Ол кезде Алматыда т�рт қазақ мектебі 
болды. 1991 жылы Асқар Тоқпанов, 
)мірзақ Айтбаев, Жүніс Ыбыраев, 
Рахманқұл Бердібаев тағы да басқа 
азаматтар билік табалдырығын тоз-

дырып жүріп ерлік жасады. Тамыз 
айында №3 орыс тіліндегі мектеп-
интернат жабылып, №159 қазақ 
мектебі ашылып, мені басшылыққа 
сайлады. Бұл ғимарат Алматыдағы ең 
алғашқы қазақ мектебінің ғимараты 
болған екен, сол қара шаңырақты 
қайта қайтарды, бұл Тәуелсіздіктің 
алғашқы жемісінің бірі еді.

 Шоқан Уәлиханов атындағы 
тарихы терең №12 қазақ мектебінен 
400  оқушы,  33  мұғалім б�ліп 
берілді. 1968 жылдан бастап, №12 
м е к т е п т і  Р а ф и қ а  Б е к е н қ ы з ы 
Нұртазина  19  жыл басқарып, 
іскер, жаңашыл, жауапкершілікті, 
ынтымақшыл педагогикалық ұжым 
қалыптастырып кеткені маған 
да үлкен сеп болды. Сондай озат 
к�ріктен шыққан мұғалімдер жаңа 
ашылған оқу құрал-жабдықтан 
түгі жоқ мектепте қиындықтарға 
мойымады. Айналдырған 10 жыл-
да Алматы қаласы бойынша ғана 
емес, республика бойынша ең үздік 
мектеп болып танылдық. Мектеп 
тәуелсіз елімізбен бірге �сті, бірге 
биіктеді, жұрттың №159 мектепті 
«Тәуелсіздікт ің  құрдасы» деп 
атап кеткені содан болар. Мұндай 
атқа лайық болу, с�з жоқ, үлкен 
табыс еді, сол табыстың рухани 
қуаттандырушысы Рафиқа апай-
ымыз болды десем артық емес. Ол 
кісінің 1968 жылы «Социалистік 
Еңбек Ері» атағын алуы да мек-
тептерге сіңірген еңбегі. Алматы 
қаласындағы №12 қазақ мектебінде 
директор  болған жылдардағы 
п е д а г о г и к а л ы қ  ұ ж ы м д ы  о з а т 
т ә ж і р и б е л і  ұ ж ы м  д е ң г е й і н е 
к�тергені ерекше тарихи белес 
болды. 1973 жылдың �зінде мек-
теп Қазақстандағы ағылшын тілін 

тереңдете оқытуға к�шкен еді. Бұл 
туралы ол �зінің «Продолжение уро-
ка» деп аталған кітабында зерттеу си-
патында жазған. Кітапта мектептегі 
ғылыми-әдістемелік жұмыстардың 
нәтижелері сипатталған, сабақтарда, 
о қ у - т ә р б и е  і с і н д е  б ұ қ а р а л ы қ 
ақпарат құралдарын пайдаланудағы 
т а л ғ а м п а з д ы қ ,  о р ы с  т і л і  м е н 
әдебиетін оқыту, техникалық оқу 
құралдарын қолдану сияқты сол 
замандағы �зекті мәселелерді �з 
тәжірибесі негізінде к�терген. 
Ол �зінің ғылыми, әдісте мелік, 
ұстаздық, жазушылық, шығар-
маларында «Мектеп. Мұғалім. 
Оқушы. Адам» субъекттерін біртұ-
тастықта жетілдіруді �мір мұраты 
еткенін айтады. 

1991 жылы «Говорим по-казахски» 
деп аталған 12 радиокассетадан 101 
сабақтан тұратын қазақ тілі оқулығы 
жарияланды. Бұл жұмыстың жалғасы 
ретінде 1992 жылы «Разговорник для 
общения в сфере обслуживания» деп 
аталған кітап жарыққа шықты. 

1998  жылы мектеп  жасына 
дейінгі  және бастауыш мектеп 
жасындағы балалар үшін «Мирастың 
кітабы» жазылды, «)зге тілдерде 
с�йлемейтіндер үшін қазақ тілі» 
Республикалық конкурста ҚР БРМ-
нің грантын және Сорос-Қазақстан 
грантын ұтып алды. Кітап республика 
балабақшалары мен  бастауыш мек-
тептерге дидактикалық құрал ретінде 
пайдаланылып келді.  Баланың 
к�рнекі,  бейнелі,  абстрактілік 
 ойлауын жетілдіруге арналған 2001 
жылы басылған «Оқимын, ой-
лаймын, ойнаймын» атты кітап 
Р.Нұртазинаның педагогикалық бай 
мұрасын  байыта түсті. Бұлармен бірге 
 сыныптан тыс оқу үшін Л.Асқар және 
А.Сейсеновамен бірлікте «Наурыз», 
«Құрбан айт», «Дүниеге сәби келді», 
«Ораза айт»,  «Рамазан айы» деген 
кітаптар кішкене оқырмандарға жол 
тартты. 2002 жылы бір топ автор-
лармен бірлікте алты жасар балалар 
үшін қазақ тілін үйрету  бойынша 
оқулық және  оқу-әдістемелік 
құралдар кешені мектепке дейінгі 
тәрбие саласына бағасы �лшеусіз 
с ы й  б о л д ы .  Р а ф и қ а  а п а й д ы ң 
еңбегінің ұлылығын белгілі жазушы 
#зілхан Нұршайықов шынайы да 
әділ бағамдаған болатын: «Рафиқа 
Нұртазина орыс-украин жұртының 
Лев Толстойы, Ушинскийі, Мака-
ренкосы, Сухомлинскийі, қазақтың 

Ыбырай Алтынсарині, Спандияр 
К�бейі, Құмаш Нұрғалиеві сияқты 
аса атақты педагогтар қатарына 
қосылады. Осылардың орнын қазақ 
ұстаз-әйелдерінің арасынан Рафиқа 
Бекенқызы толтырды десек, артық 
айтқандық болмаса керек». 

Р .Нұртазина  еңбег і  қандай 
марапатқа болса да лайық еді. Ең 
жоғары Социалистік Еңбек Ері 
атағымен бірге Ленин, «Құрмет 
белгісі» ордендерімен, к�птеген 
 медальдармен және жоғарғы дәрежелі 
Грамоталармен марапатталғаны 
еңбегінің жемісі.

1991-2013 жылдар арасындағы 
жүз десу лерімізде ол кісінің қара-
пайым дылығына, еңбек қорлығына, 
табандылығына, жаңа шылдығына 
және �мірге ғашық тығына тәнті 
болдым. Қай кезде, қандай жағ-
дайда да тектілік болмысынан 
т�мендеген с�з айтып, мінез таныт-
қанын к�рген емеспін. Үлкенге 
құрметпен қарайтын, кішіге к�мекке 
дайын тұратын. Ал 2008 жылы 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атанған 
шағымда: «)мір бойы орнымды 
басатын ұстаз к�ріп �тсем арма-
ным жоқ деуші едім. Сол арманым 
орындалды» деп қуанышын білдіре 
отырып: «Аягүл, енді сенің Отан 
алдыңдағы қызметін ауырлай түседі, 
бұрынғынан еселеп артық еңбек етуін 
керек!» дегені есімде.

Ардақты апайымның сол ақылын 
ұмытқан емеспін, сол ақыл мені 
биіктен биікке жұмылдырды деп 
білем.

Аягүл МИРАЗОВА, 
Қазақстанның Еңбек Ері

Рафиқа 
Нұртазина 

қазақтың Ыбырай 
Алтынсарины, Спандияр 

Көбейі, Құмаш Нұрғалиевы 
сияқты аса атақты педагогтар 

қатарына қосылады. 
***

«Тұлға – ары мен жаны таза, 
бар ғұмырын халқының 

асыл мұратына 
арнаған жан»

1981-1991 жылдарда Теледи-
дар және радио комитетінің тап-
сырысымен «Таня мен Болат үшін 
радиосабақтар» жүргізді. Олар табиғи 
тұрмыстық жағдаяттар арасында 
қазақ тілін үйренгісі келетіндерге 
арналды. Радиосабақтар күн сайын 
таңертең және кешке кейде күніне 
бірнеше рет радиодан беріліп тұрды. 
)ткізілген радиосабақтар негізінде 

Орманшымын деп, 
қысықкөз якут шал 
келді. Отты абайлауы-
мызды ескертті. Мен, 
шатырға кіріп, дәм ауыз 
тиіңіз дедім. Бетіме жалт 
қарады да «Қазақсың 
ба?» деді. «Иә» дедім 
таңырқап (Әрине, 
әңгімеміз орысша). 
«Шіркін, қазақтың киіз 
үйі... Мен де қазақпын...» 
деді. Оны айтқанда 
көкірегі қарс айырылып 
күрсінгендей болды.

Жайбарақат отырған 
зал, қазақ әншілері 
сахнаға көтерілгенде 
дүрлігіп кетті. 
Астаналық әнші 
Гүлзира Бөкейхан 
«Ағажай Алтайдай 
жер қайда...» деп 
шырқағанда, бүкіл 
зал көзіне жас алып 
отырғанын көрдік.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 ЖАҢА ЕСІМІ»: 
Т Ө Р Т І Н Ш І  К Е З Е Ң

ТАҢДАУ

АҚЖОЛТАЙ АҚПАРАТ

 бойынша іріктеледі: медицина, білім 
беру, ғылым және инновация, эко-
логия, мәдениет және спорт, биз-
нес, қоғам. Қатысу үшін үміткерлер 
100 janaes im.ruh.kz  сайтындағы 
 сауалнаманы толтыру қажет. Жоба 
ш а р т т а р ы н а  с ә й к е с  қ а т ы с у ш ы 
сенімді ақпарат беруге міндеттенеді. 
Жалған ақпарат ұсыну,  онлайн 
 дауыс беру кезінде фальсификацияға 
жүгіну сынды немесе �зге де құқық 
бұзушылық актілері  анықталса, 
ұйымдастырушылар қатысушыны 
жобадан шығарып жіберуге құқылы. 
Барлық �тінімдер  модерациядан 
�теді,  кейін сайтта жариялана-
ды. )тінімдерді қабылдау мерзімі 
аяқталғаннан кейін бүкілхалықтық 
онлайн  дауыс беру басталады. Сондай-
ақ �тінімдердің белгілі бір б�лігі қоғам 
және мәдениет қайраткерлері, спорт, 
бизнес �кілдерінен тұратын қазылар 
алқасының қарауына ұсынылады. 
Оған қоса осы жылдан бастап �ткен 
маусымдардың жеңімпаздары қазылар 
алқасының құрамына енеді. Дауыс 
беру кезінде ең к�п ұпай жинаған 
және қазылар алқасының таңдауына 
ілінген қатысушылар биылғы сәуір 
айында жоба жеңім паздары атанады. 

А.ҰЛТАНБЕКОВА

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының төртінші кезеңінің 
басталғанын хабарлады. Өтінімдерді қабылдау 2021 жылдың 22 ақпа-
нынан 15 наурызына дейін 100janaesim.ruh.kz сайтында жүзеге асады. 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 
жобасы – Тәуелсіздік жылдарында 
табысқа жеткен, еліміздің әр �ңірінде 
тұратын түрлі жастағы, сан алуан 
этнос �кілдерінің тарихы. Жоба 2017 
жылы Елбасы Н.Назарбаевтың ба-
стамасымен жарық к�ріп, биыл да 
жалғасын тапты. «Биылғы байқау – ел 
Тәуел сіздігінің 30 жылдығы аясын-
да ұйымдастырылуда. Осы жыл дар 

ішіндегі еліміздің табыс тары – ел 
азаматтарының ерен еңбегінің жемісі. 
Жақсыдан үйрен деген халқымыз жас 
ұрпақты осындай адамдардан �неге 
алуға тәрбиелеген» деді ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі Аида 
Балаева Жобаға елде және елден тыс 
жерлерде тұратын қазақстандықтар 
қатыса алады. Қатысушылардың 
�тінімдері  келесі  7  номинация 



3№8 (1580)
25 ақпан – 3 наурыз

2021 жыл

ANA TILI Т Ұ Л Ғ А - Т А Ғ Д Ы Р
Профессор #білфайыз Ыдырысов тың 

с�зінен:
«Арманым журналист болу. Алматыға 

сол үшін келіп, университеттің сынақ ем-
тихандарын �те жақсы бағаға тапсырдым. 
Ертеңіне үздіктерді ректор Т�леген Тәжібев 
қабылдауына шақырып жатыр деген хабар 
келді. Есік к�зінде отыратын хатшы қыз 
бір шаруаларымен шығып кетсе керек, 
орнынан к�ре алмадым. Кабинетінің есігін 
ашып, ішке ендім. Академикті бірінші рет 
к�руім. Орта бойлы, толықша келген кісі 
екен. Жас шамасы елудің бел ортасынан 
асқан-ау. )зім солай топшыладым. Жылы 
шарай танытып, қарсы алды. Қарсы алдын-
да �зім құралпы бір жігіт тұр. Бұйра шашты, 
д�ң  гелек жүзді, шымыр денелі. Академик 
оған: 

– Айналайын, Мәскеу мемлекеттік 
университетінің механика-математика 
факультетіне барасың ба? – деп сұрады. 

– Аға, қайда жіберсеңіз сонда барып 
оқимын, – деді жігіт к�здерінен ұшқын 
шашып. Академик дән риза. 

– Міне, жолдамаң! – Ол қолына м�р 
басылған бір парақ қағазды ұстатты. – 
Жолың болсын! 

Академик менің фамилиямды сұрады. 
Айттым. Алдында жатқан тізімнен тауып 
алып, қызыл қаламмен белгі салып қойды. 
Сосын басын к�теріп: 

– #білфайыз, айналайын, филоло-
гия ның журналистика б�ліміне құжат 
тапсырған екенсің. Бізде техникалық 
мамандық иелері жоқтың қасы. #сіресе 
авиа ция саласында. Ресейдің сондай жоғары 
оқу орнына жіберсем қалай қарайсың? – 
деді қоңырқай үнмен. 

– Аға, менің арманым журналист 
болу. Осында оқығым келеді, – дедім. Сәл 
кідірдім де с�зімді жалғадым. – Оның үстіне 
орысшаға шорқақпын. 

Ол Үстелдың арғы жағындағы орны-
нан тұрып, жаныма жақын келіп, иығыма 
қолын қойды. 

– Шырағым, тілді тез үйренесің. Стипен-
дияң болады. Оның үстіне осында ғы Оқу 
министрліктен сыртта оқып жатқандарға 
қаржы б�лінеді. Ештеңеден тарықпайсың. 
Жаңағы жігіттің «Қайда жіберсеңіз, сонда 
оқимын» дегенін естідің ғой. Сен де оқып, 
бізге аса қажетті авиация маманы болсаң 
деймін. Сенің жарқын болашағың авиа-
цияда. Ойлан. – )тініп тұрғандай үні биязы 
шықты. 

– Аға, айып етпеңіз, журналист болғым 
келеді, – дедім үзілді-кесілді. Алған бетім-
нен қайтпайтынымды сезді ме ол бұрылып, 
орнына отырды. Күлімдеген жылы �ңін 
�згерткен жоқ.

– Иә, Отанға журналист те қажет. Тала-
быңа нұр жаусын! – деп шығарып салды.

Университетті бітіріп, бала күнгі ар-
маныма жеткендей болдым. Журналистік 
іссапармен облыстарға к�біне ұшақтармен 
б а р ы п - к е л і п  ж ү р д і м .  С о л  к е з д е р д е 
 Тәжі баевтың айтқандары есіме орала-
тын. Шынында, бізде авиация  мамандары 
жоқтың қасы екен. «Академик біліп ай-
тыпты. Сонда неге құлақ аспадым?» деген 
�кінішке де бой алдырған сәттерім де 
болды. 

Жылдар жылжып, университеттің 
Журналистика факультетіне шақырды.  
Ғылыммен айналысып, кандидаттық 
 диссертациямды қорғадым. 1970 жылы 
«Ректор Асқар Закарин қызметтен кетіп, 
орнына )мірбек Жолдасбеков деген жас 
жігіт келді» деген хабарды естідік. «Ол кім? 
Университетті басқаруға шамасы келе ме? 
Мүйізі қарағайдай профессорлар оның 
айтқанына к�ніп, айдауына жүре ме?..». 
)зін әлі к�рмесек те, ойға оралғаны осы 
болды. Оқу орнының бас ғимараты бұрынғы 
бірінші хатшы Шаяхметов отырған жайда 
еді. К�п ұзамай-ақ  жаңа ректор барлық 
профессорлар мен оқытушыларды соның 
үлкен залына жинады. 

Сахна т�ріндегі проректорлардың қақ 
ортасында отырған бұйра шашты, д�ңгелек 
жүзді, толық денелі жігіт к�зіме оттай ба-
сылды. «Иә, академик Т�леген Тәжібаевтың 
қолынан Мәскеуге жолдама алған жігіттің 
тап �зі». Проректордың бірі жиналысты 
ашып: «С�з техника ғылымдарының кан-
дидаты, университетіміздің жаңа рек-
торы )мірбек Жолдасбековке беріледі» 
деп орнына отырды. Жолдасбеков екі 
тілге бірдей жүйрік екен. Мінберге барып, 
университеттің материалдық-техникалық 
жағдайынан толық мәліметтер бергенде 
еңсеміз түсіп кетті. Одақ к�лемінде ғылым 
мен білім беру жағынан да соңғы орын-
дарда екенбіз. Ол с�зінің соңында: «Таяу 
жылдарда университеттің �з қалашығы 
болады. Барлық факультеттер заманауи 
ғи мараттарға жайғасады. Ғылыми лабо-
раториялардың материалдық-техника-
лық базасы жаңарады. Студенттерді жай-
лы жатақханалармен толық қамтамасыз 
етеміз. Қалашықта профессорлар мен 
оқытушыларға, аспиранттарға  арнап үйлер 
салынады» деді. 

Залдағылар оның бұл с�зіне сенер-
сенбесін білмей аң-таң. Менің жанымда 
отырған екі профессордың бірі: «Мына 
жас жігіт не айтып отыр? Бізді ертегілер 
әлемімен елітпекші ме?» деп езу тартса, 
екіншісі: «)зінен зорлар істей алмаған 
шаруаны бұл қалай жүзеге асырмақшы? 
Бізді �тірігімен қарқ қылмақшы ғой» деп 
кекесінмен мырс етті. Байқаймын оның 
с�зіне ешкім де сенер емес. Менің �зім де екі 
ұдай ойда болдым». Кейін айтқандарының 
бәрін орындады.  Жоқтан бар жасады. 
Қалай айтсақ та )мірбек Жолдасбеков 
ұлттың рухын к�терген азамат еді».

* * *
«Казгуградтың» бас құрылысшысы 

 Тарас Т�легеновтің с�зінен: 
«Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед 
Қонаевтың қолдауымен университет 
қалашығына Алатаудың б�ктерінен жүз 
гектар жер б�лінген. )мірбек Арысланұлы 
мені «Казгуградтың» бас құрылысшысы 
қызметіне шақырды. Келістім. )зімнен 
жеті-сегіз жас қана үлкендігі бар. Сол кез-
ге дейін біраз ғалымдармен бірге жұмыс 

АҚИҚАТҚА 
АЙНАЛҒАН «ЕРТЕГІ»

істедім. Бәрінің ғылымнан басқаға қырлары 
жоқ. Алғашқыда )мірбек Арысланұлын 
д а  с о л а р д ы ң  б і р і  ш ы ғ а р  д е п  е д і м , 
қателескен екенмін. Қай іске де екпіндеп 
тұр. Талапшылдығы, құлшынысы бірден 
байқалды. С�здің емес, істің адамы. 

Қазақ КСР ауыр �неркәсіп министр-
лігінің Алматы құрылысы Бас бақармасы 
бас мердігер. «Университетстрой» тресі 
құрылды. Құрылысшы жастардың біразы 
қаланың әр тұстарында пәтер жалдап 
тұрады. Кейде олар жұмыс уақытынан 
 ке шігіп келеді.  Трестің инженерлері 
)мекеңе: 

 басында �здеріне ортақ әңгіме универси-
тет құрылысы жайында �рбиді. )мекең 
құрылысты үш ауысымда жүргізу ж�нінде 
ұсыныс жа сайды. Ұзекең түнгі жұмыста 
қауіпті жағдай лардың к�п туындайтынын 
айтып, келісім беруге жүрексінгенімен, 
)мекең оны к�ндіріпті. 

)мекең құрылысқа жанын салды. 
Кейде Мәскеуден, не шетелдерде �т кен 
ғылыми симпозиумдардан түнгі үш-т�ртте 
ұшақпен ұшып келеді. Жол жүру де оңай 
емес. Үйіне барып, демалып, қыз  метіне 
ертеңгісін келсе болады ғой. Жоқ, ол аэро-
порттан бірден құрылысқа келеді. Бой 
к�тере бастаған ғимараттарға қуатты жарық 
түсіріп тұрған электр қондыр ғылар мен 
дәнекерлеушілердің к�з қарық тырған 

жарқыл-жұрқылы, алап жүк к�тер гіш 
крандар қозғалысына қарап к�ңі-

лін орнықтырады. Оның құрылыс 
алаңдарын түгел аралап, бригадир-

лер мен құрылыс мастерлерімен 
с�йлесіп, жағдайларын сұрап, 
қандай материалдар қажетін 
қойын кітапшасына жазып алу 
дағдысына айналғаны қашан. 
)мекең шаршауды білмейтін 
секілді. Ертеңіне сағат 9-да 
к а б и н е т і н д е  о т ы р  ғ а н ы .  

Проректорларға тапсырмала-
рын беріп, келу шілерді қабылдап, 

 содан соң кі тапшасына жазып 
алған ма териалдар бойынша қала 

меке мелеріне телефон шалып, немесе 
�зі іздеп кетеді. 
Кейде түнде мені де жолай құрылысқа 

ала кетеді. #деттегідей нысандарды ара-

екі сағат күрек ұстауға арланасыз.  Ертең 
немереңіз не ш�береңіздің осы университет-
те оқымайтынына кепілдік бере аласыз ба? 
Біле білсеңіз осының бәрі де ұлтымыздың 
ұрпағы үшін жасалынып жатқан жоқ па? 
Күректің шаңы қолыма жұғып қалады деп 
қамықпаңыз. Таза  ауада жұмыс істеген де 
денсаулыққа пайдалы. Сенбілікке �зіңіз 
басқарып отырған  кафедра ұжымын бастап 
шығасыз, – деді қатқыл үнмен. Жұрт қол 
шапалақтап, )мекеңді қолдады.

)мірбек ағам мені үнемі таңғалдыруы-
мен болды. Ол механик-математик қана 
емес, білікті архитектор, құрылысшы да. 
)йткені оқу ғимараттарының құрылысы 
қызу жүріп жатқанда біз күтпеген істерге 
барады. Кейбір б�лмелердің қабырғаларын 
бұздырып, басқаша жасауға пәрмен береді. 
Трест басшылары: 

– )мірбек Арысланұлы, универси-
теттің сызба жобасын Мәсекеудің жобалау 
институты жасағанын жақсы білесіз. Оны 
мемлекеттік комиссия бекіткен. Жобасын 
бұзуға болмайды. Бұл үшін бас кетеді, – 
деп азар да безер болды. Одан тайсалатын 
)мекең бар ма?! 

гия хатшысы Сусловтан келген комиссия 
ше. Бұл аз десеңіз осыған КСРО-ның 
«Госстройдан»  келген тексерушілерін 
тағы қосыңыз. Бірақ арызқойлар жапқан 
жаланың бірде-бірі анықталмады. Бір 
байқағаным, )мекең үнемі асығатын. 
Оны кейін білдім. )зінің �мірден ертелеу 
кететінін сезген-ау. Содан болар ректор 
кезінде университет құрылысын толық 
бітіріп кеткісі келген екен ғой». 

* * *
Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің Ғылым және білім б�лі мінің 
меңгерушісі Сәдуақас Темірбековтың 
с�зінен: 

«1986 жылы Желтоқсан к�терілісінен 
кейін ел іші ахуалы күрт �згерді. Мәс кеуден 
келген тергеушілер алаңға С.М.Киров 
атын дағы Қазақ мемлекеттік универси-
тетінің студенттері к�п шыққан деп жаппай 
тергеу жұмыстарын жүргізіп жатты. )мірбек 
екеуміз ауруханада емделіп жатқанбыз. 
Оның қан қысымы шамадан тыс к�теріліп 
кеткен. Дәрігерлер ем-домын жасап-ақ 
жатыр. Бірақ қалыпты жағдайға түсер емес. 

Ертеңіне «Социалистің Қазақстан» мен 
«Казахстанская правда» газетінен Журна-
листика факультетінің деканы профессор 
Темірбек Қожакеевті партиядан шығарғаны 
туралы мақаланы оқыдық.  )мірбек 
т�сектен басын жұлып алып, «Жала! Бәрі 
де �тірік, қолдан құрастырылған! Бұл 
Камалиденовтің ісі» деп орнынан атып 
тұрды да шифонерден сырт киімдерін алып, 
киіне бастады. Мен: 

– )мірбек, қайда жиналдың? – деге-
німше есіктен емдеуші дәрігер кіріп келді. 
Ол апыл-ғыпыл киініп жатқан )мекеңе 
шошына қарап: 

– Сіз қайда шығып барасыз? Отырыңыз. 
Қан қысымыңызды �лшемей ешқайда 
жібере алмаймын, – деп қолынан ұстап 
т�сегіне алып барды. Қысымды к�рсететін 
құралдың жіңішке тілі екі жүзге жеткенде 
іркіліп жылжи бастады. Дәрігер: 

– )мірбек Арысланұлы, мынандай 
қан қысымыңызбен сізге сыртқа шықпақ 
түгілі,  т�сектен тұруға да болмайды. 
Жатыңыз, қазір қыздар система салады? 
– деді де шығып кетті. Мен де дәрігердің 
айтқандарын қоштадым. )мекең сыралғы 
дос қой. Алған бетінен қайтуы қиын. 

– Жоқ, Сәдуақас, Камалиденовке ба-
рып, �тірігін бетіне басуым керек...   

Едәуір уақыттан соң қайтып келді. 
Реңі қашып, сұрланып кеткен. К�зінің ағы 
қызара б�рітіпті. Камалиденовпен қатты 
салғыласқаны к�рініп тұр. 

– Жаласын жоққа шығара алдың ба? – 
дедім тағатсызданып. Ол: 

– Абайдың: «Баяғы жартас – бір жар-
тас, Қаңқ етер, түкті байқамас» дегені бар 
емес пе. Оған айттың не, айтпадың не. Сол 
жартастың �зі екен. 

Біз екі аптадан соң ауруханадан шықтық. 
У н и в е р с и т е т  п а р т и я  ұ й ы м ы н ы ң 

 жиналысы болған. )мекеңнің жаулары �ре 
түрегеліп, ж�нсіз  айыптапты. Тек академик 

Зейнолла Қабдолов: «Жолдастар, әділдікке 
жүгінейік. Мына университетті  Жолдасбеков 
салдырды. Ол –  ұлттық тұлға! Мен оны пар-
тия қатарынан шығаруға қарсымын» деп 
басу айтқан. Дауысқа салғанда аналар жағы 
басым болып, )мекеңді партия мүшелігінен 
шығарған. Оны республикалық газеттер 
жариялады. Артынша ректор қызметінен 
де босатты. Оған сол кездегі басшылық 
кафедра меңгерушісін де к�п к�ріп, зорға 
тағайындайды.

Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кет-
пеген. Мәскеулік тергеушілердің )мекеңді 
тіміс кілеп, тінтімеген жері қалмады. #уелі 
қазақ жастарын, әсіресе оңтүстіктен келген-
дерді оқуға к�п қабылдағансың деп айып 
тақты. Құжаттардан басқа  облыстан келген 
талапкерлердің бәрі оқуға қабылданғаны 
шықты. Орыс ұлтының  жастары да оқуға 
түгел түскен. Талапкерлердің білімін баға ла-
ған сынақ кітапшаларынан да, шығарма ла-
рынан да бұрмалаушылық таппаса керек. Екі 
 «Волга» к�лігі бар деген жалған ақпаратпен 
оларды да іздемеген жері қалмаған. Жоқ 
к�лікті  қайдан таба қойсын. Топпен 
жазылған арызда «Қырғыздың Ыстықк�лі 
жағалауында �зіне арнайы салдырған сая-
жайы бар» деген соң бір топ тергеушілер 
сонда барыпты. Ондай саяжайды таппайды. 
Ең соңында тергеушілер: «Университет-
ке Чехославакиядан сатып алған қымбат 
 мебель жоқ болып шықты. Демек, Жолдас-
беков оны басқа біреулерге сатып жіберген» 
деген лақап қала тұрғындарына ілезде тарап 
кетті. Проректорлардың бірі үйіне барып, 
мәскеулік тергеушілердің мебельді іздеп 
жатқанын, �зін оны кімге сатқанын біліп 
кел деп жібергенін айтады. )мекең:  «Мебель 
сол университетте. Жақсылап іздесе табады» 
деп қайтарады. 

Бұл кезде )мекеңді Орталық Комитеттің 
пәрменімен кафедра меңгерушісінен де 
босатқан. #лдеқалай к�мегім тиіп қала 
ма деп үйіне бардым. Жұмыс б�лмесінде 
отыр екен. Үстінде ұзын етекті жеңіл халат. 
Үстеліміз үстінде бірнеше аспиранттарының 
қалың-қалың диссертациялық жұмыстары 
жатыр. Соларды бірінен соң бірін оқып, 
ара-арасына �з ойларын қосып жазыпты. 
)ң-басынан күйініштің табын к�ре ал-
мадым. Баяғы )мекең. Қаннен қаперсіз 
жұмыс істеп отыр. «Қанша жала жапса да 
сағыңды сындыра алмаған екен ғой сенің». 
Ішім жылып қалды. Амандық-саулықтан 
соң к�зілдірігін алып, талған жанарын 
қолымен уқалады да: 

– Мына шәкірттерімнің ғылыми 
жұмыстарын оқып, риза болып отырмын. 
Біздің жастар талантты ғой, Сәдуақас, – 
деді жарқын үнмен. Оның бұл с�зі менің 
де мерейімді �сірді. )мекең үзілген с�зін 
қайта жалғады. – Ауылдан келген қазақ 
студенттері орысша оқулықты бірден түсіне 
қоймайды. Соны ойлап Сағитов екеуміз 
«Теориялық механика» оқулығын қазақ 
тілінде жазып шыққан едік. Жуырда соны 
тағы бір қарап, баспаға дайындап қойдым». 
(Университеттер мен жоғары техникалық 
оқу орындарының студенттеріне арналған 
оқу құралы 2002 жылы ғана жарыққа 
шықты. – К.А.). Қайран )мірбек досым, 
ұлтын, оның жастарын шын жүрегімен 
сүймесе, сол оқулықты к�зінің майын та-
мызып, қазақша жазар ма еді? Біз сол күні 
ұзақ с�йлесіп, �ткен �мір жолдарымызды 
еске түсірдік. Кетер кезде ол: 

– Сәдуақас, қазір жағдайдың ушығып 
тұрғанын білесің ғой. Мені Колбин мен 
Кама лиденов қалайда қылмыскер атап, 
түрмеге отырғызғысы келеді. Онысы бола 
қоймас. Мына сүргіннен Дінмұхамед Қо-
наев қа барып, жағдайын сұрай алмай 
жатыр мын. Ол кісіге де бұлардың жаппай 
жат қан жалалары жоқ. Қазақ не к�рмеді. 
Бұл қа терден де �терміз әлі, – деді торыққан 
үнмен. 

Мен жуырда ғана Қонаевтың үйіне 
барғанымды, есігінің алдынан Колбиннің 
торауылдаушыларын  к�ргенімді, Амангелді 
Шабдарбаевтың келіп-кетіп тұратынын, 
�зінің сабыр сақтап отырғанын жеткіздім. 
)мірбектің �ңіне қан жүгіріп, шүкірлік етті.

Сол күннің ертеңіне университеттен 
тағы біреулер келіп, тергеушілердің құны �те 
жоғары мебельді іздеп таппағандарын, енді 
�зін тұтқындауға дайындалып жатқанын 
айтқан. )мекең: «Барлық декандардың 
кабинеттеріндегі мебель б�ліктерін жи-
нап, ректордың кабинетіндегі б�лігіне 
қоссын. Олардың іздеп таппай жүргендері 
солар» дейді. Б�ліктер жиынтығынан тұтас 
мебельдің шыққанын к�ріп, тергеушілер 
тағы да қапыда қалыпты. 

Мызғымайтын Одақ тарап, қоғам күрт 
�згерді. )мекең 1990 жылы �з алдына 
Инженерлік академияны ашып, ғылымға 
қаншама жаңалықтар алып келді. Шет 
елдердегі ғылыми орталықтармен байла-
ныстар жасап, аз ғана уақытта академияны 
халықаралық деңгейге дейін к�терді». 

* * *
Университеттің алдына жиналғандар 

құмырсқаның илеуіндей иін тіресіп тұр. 
Жолдасбеков атындағы сарайдың жа-
нынан &мірбек Арысланұлына қойылған 
ескерткіштің ашылу салтанаты #туде. 
Академиктің к#зін к#ріп,  қызметтес 
болған белгілі ғалымдар, қала басшылары 
бірінен соң бірі с#йлеп, жиналған қауымды 
қуаныштарымен құттықтауда. Сол топтың 
ортасында мен де бар едім. Артқы жағымнан 
біреу қарымнан ұстап #зіне тартты. Бұрылып 
қарасам, республикаға белгілі журналист-
жазушы Қайнар Олжай екен. Жымиып күліп: 

– К#леке, «Түркістан» газетіне акде-
мик &мірбек Жолдасбековке #зі салдырған 
университет алдына ескерткішін қою керек 
деп қайта-қайта жазып едіңіз. Бүгін, міне, 
сол ұсыныңыз жүзеге асты. Сізді және осы 
мәселені жиі-жиі к#терген «Түркістан» 
газетін құттықтаймын! – деді. 

– Қайнар, Жолдасбеков болмағанда мұн-
дай университет болар ма еді, болмас па еді. 
Алғашқыда ғалымдар оған сенбей ерте гідей 
к#рген. Енді, міне, ертегінің де ақиқатқа ай-
налатыны болады екен, дедім мен...  

К/лбай АДЫРБЕКҰЛЫ,
ҚР Президенті сыйлығының иегері

– Құрылысты оқу ғимараттарынан 
бастаймыз ба? – дегенде ол:  – Жоқ 
жатақханалардан бастаймыз, – деп кесіп 
айтты.

Құрылыс жұмыстары қызу жүрді. Бір-

неше айдан соң тау б�ктерінен соңғы 
үлгідегі бес және тоғыз қабатты жатақ-
ханалар бой к�терді. Секциялық б�лмелері 
екі және үш студенттерге арналған. #р-
қайсысының жуынатын б�лмесі мен әжет-
ханасы бар. Жатақха наларға жайғасқан 
студенттердің қуанышында шек жоқ. 
Тоғыз қабатты жатақхананың бірі уақытша 
жұмысшыларға бұйырды. Содан кейін 
жұмысқа кешігу сап тыйылды. Таңғы сағат 
сегізден бастап-ақ құрылыстағы еңбек май-
даны қайнап шыға келеді. 

Жолдасбековтің екі ауысымдық жұ-
мысқа к�ңілі толмады. 

– Тарас, құрылысты үш ауысымдық ету 
керек. Сонда ғана ісіміз �німді болады. 

– )мірбек Арысланұлы, оған ми нистр-
лік к�не ме? – дедім күмәнді үнмен. 

– К�ндіруге тырысып к�рейін, – деді 
ол. 

Ондағылар Алматы құрылыс Бас 
басқармасының бастығы Ұзақбай Қарманов 
бар жауапкершілікті мойынына алса, біз 
қарсы емеспіз десе керек. )мекең оған да 
жол тапты. Ұзақбай Қарамановты әйелімен 
үйіне қонаққа шақырған. Дастарқан 

лаймыз. Бригадирлер бізден бұрын жоғары 
қабаттарға к�теріліп, шылым шеккенді сыл-
тауратып отырып қалған жұмысшыларға: 
«Ректор келе жатыр! Тез тұрыңдар!» 
деп ескертіп жатқаны. Сондай сәттерде 
)мекеңнің к�зін ала бере олар біріне-бірі: 
«Мына ректорды жылы т�сегінен біреу 
қуған ба?.. )зі неткен тынымсыз адам еді. 
Мұнда келгенше үйінде рақаттанып жатпай 
ма?» десе, екіншісі: «Түн ұйқысын б�ліп, 
қашанғы келе берер дейсің. Ары десе екі, үш 
рет т�бесін к�рсетер. Сосын �зі де жалығып 
қояды да» деп күбірлегендерін құлағым 
шалып қалады. 

Құрылыс нысандарын аралап шығудың 
�зі білдей бір адамды болдырып, шарша-
тады. #сіресе жауын-шашынды түндердің 
лайсаңында аяғымыз тайғанақтап, сүрініп 
қабынып жүргеніміз. )мекеңнің соншалық 
ауыр тартқан денесіне қарамай жүрісі �те 
жеңіл, қимыл-қозғалысы ширақ. Мен ілесе 
алмаған соң соңынан жүгірумен боламын. 
Аптаның кез келген күні түнде құрылыс 
нысандарын аралау, ондағы жұмыс бары-
сын �з к�зімен к�ріп шығу әдеті. Кейде 
жұмысшылар жайғасқан жатақханаға ба-
рып, жағдайларымен танысады. Он дағы 
дәмхананың тағамдар түрлерін де бақы-
лауды қаперінен шығарған емес. )зіне де, 
маған да, тыныштық жоқ. Үйге қайтып 
оралғанымызда таңғы сағат т�рт болады. 

Жаңылмасам сәуір айының ортасы-
ау. Күннің к�зі қызып, ағаштар жапырақ 
 жайып қалған. )мекең университеттің 
барлық оқытушыларын жинап, аптаның 
соңғы күнінде сенбілікке шығуын �тінді. 
Сонда зал ортасынан жас шамасы алпыстан 
асқан бір профессор ыңырана дауыстап: 

– )мірбек Арысланұлы, қолымызға 
қалам ұстап, студенттерге дәріс оқуға 
дайындаламыз ба, жоқ әлде күрек ұстап, 
сенбілікке шығамыз ба? Осы екеуінің 
қайсысы біздің міндетіміз? – деді орыс 
тілінде. Зал іші сілтідей тынған. )мекеңнің 
қоңырқай �ңі күреңітіп: 

– Сіз осы университетте жалғыз про-
фессор емессіз. Анау жаныңызда отырған 
Тарас: «Құрылысқа шеге жетпей жатыр» 
десе мен соны іздеп тапқанша, табанымнан 
тозып, бүкіл қаланы шарлаймын. Ал сіз бір, 

Қазақ ғылымы акаде-
миктерге кенде емес. Бірақ 

солардың аты-жөнін ғылыми 
орта болмаса былайғы жұрт түп-түгел 

біле бермейді. Дегенмен, көзден кетсе де, 
көңілден кетпейтін дара тұлғалар бар. Акаде-
мик Өмірбек Жолдасбеков десе елең етпейтін 
жан жоқ-ау. Оның механика-математикаға 

салған сара жолы ұлттық ғылымды биік шыңға 
көтерсе, ұлттың болашағына арнаған азаматтық 
ісі халықтың жүрегінде қалды. Тағдырдың талай 

сындарында ары мен абыройын биік ұстанған 
жан ешқашан ұмытылмайды. Менің 
бұл ойыма өзім кездесіп, пікірлескен 

мына төмендегі азаматтардың 
жүрекжарды сөздері де анық 

дәлел болса керек. 

– Жоқ, бұл сызба жобаны да біз секілді 
пенделер жасаған. Қателіктері к�рініп 
тұр. Кейін �кініп қалмау үшін қазір оны 
түзеткен ж�н, – деп �з дегенін істететін. 

Ғимараттың әр қабаты біткен  сайын 
мемлекеттік  комиссияның �кілдері 
келіп, тексеріп, қабылдап алады. Сонда 
«)мекеңнің �згерткендерін к�ріп, үлкен 
айыппұл салып, с�гіс беретін болды-ау» 
деген қорқынышты оймен жүремін. )мекең 
�зінің дұрыс істегенін дәлелдеп шыққанда 
бір-ақ дем алушы едім. Алғашқыда трестің 
базбір инженерлері ғимараттың әлде бір 
жерлерін жеңіл-желпі материалдармен 
жамап-жасқап, к�збояшылық жасамақшы 
да болған. Бұл құрылыстың сапасына 
нұқсан келтіреді. Мен байқамай қалсам 
да )мекеңнің назарынан ондай қулықтар 
тыс қалмайтын. Қай жерде қандай жұмыс 
істелініп жатқанын жатқа білетінін 
қайтерсіз. Инженелер де )мекеңді ай-
налып �те алмайтындарын біліп, бәріне 
жауапкершілікпен қарап, тыңғылықты 
істейтін болды.

)мірбек ағаны шаршатқан құрылыс 
жұмыстары емес, үстінен жоғарыға жазыл-
ған домалақ немесе топтасқан жандардың 
арыз-шағымдары. «Жолдасбеков құры-
лысқа б�лінген ақшаны ішіп-жеп қойды», 
«Оңтүстіктің балаларын оқуға к�п қабыл-
датады», «Жұрттан алған парасына ал-
тыннан тіс салдыруда». Домалақ арыздар 
д�ңгелеп келе береді. Сол арыз-шағымдар 
б о й ы н ш а  М е м л е к е т т і к  қ а у і п с і з д і к 
комитетінен, республикалық, қалалық 
прокуратурадан, Ішкі істер министрлігінен, 
ОБХС-тан, қала берді Халықтық бақылау 
комитетінен келген мамандар, құрылыстың 
қисық шегесіне дейін санап, )мекеңнің 
алтын уақытын алып, қатты �кіндіретін. 
Мәскеудегі Орталық Комитеттің идеоло-
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Қаланың осы бір тұсынан өткен сайын сол бір оқиға 
есіме түседі. Журналистикадағы ұстазым, ғажап 
қаламгер Дидағаң, Дидахмет Әшімханның сол күнгі 
алаңғасар кейпі көз алдыма келеді.
Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысындағы 
«Баспалар үйінің» төртінші-бесінші-алтыншы 
қабаттарында бес-алты жылдан астам уақыт біраз 
баспа-газет-журналдар көрші болдық. Өзім жиырма 
жылдан астам уақыт қызмет атқарған «Түркістан» 
газеті де осында. Белгілі қаламгер Шәмшидин  Паттеев 
бас редактор, ал Дидағаң бірінші орынбасары. Жұмыс, 
әсіресе сәрсенбі күні «күйіп» жатады, өйткені  газет 
бейсенбіде оқырман қолына тиюі керек. Сондай 
қарбалас күндердің бірінде тілшілер бөлмесіне 
Дидағаң кіріп келді де, өзіне ғана тән даусымен 
жарқылдап бір күліп алды. Күлкісін тыйып, ентігін 
басқаннан кейін, газеттің алғашқы нөмірінен бірге 
келе жатқан қызметтес қарындасы Айнашты дауыстап 
шақырды.

...Дидағаңның қайтыс болғанына әлі 
жыл тола қоймаған, екі-үш ай ма, 
жарты жыл ма, дәл қай күні екені есіме 
түспей тұрғаны, күз айларының бірі. 
Өйткені ел әлі жеңіл киіммен жүргені 
анық. Үстінде ақ-қара араласқан әдемі 
бір жейдесі бар Тұрсын аға Жұртбаев 
жоғарыдан түсіп келе жатсам, бірінші 
қабатта баспалдаққа сүйеніп, ағыл-
тегіл жылап тұр екен.

ЖҰРТБАЕВ 
НЕГЕ ЖЫЛАДЫ?

Біз де елеңдеп, жақсы бір әңгіме еститінімізді 
сезіп, құлақ түре қалдық. Қалтасынан қып-
қызыл бес мыңдықты шығарды да, «Осында 

сенен жеңіл адам жоқ. Дүкеннен шайға тәтті алып келші, 
қоюлап бір шай ішейік» деді. Содан жайма-шуақ, ду-
думан бір отырыс басталды да кетті. #ңгіме тізгіні, әрине, 
Дидағаңда.

– Қазақтың Қадыры айтпақшы, «#йелге берген 
ақшаның болашағы жоқ» деген принципті ұстанып, 
таңертең Лизаға тастауға «қимай», біраз ақшаны қажет 
болып қол с�мкеме салып, алып кетіп едім.

Дидағаң тағы да қарқылдап бір күліп алды.
«Саяхат» жақтан келе жатып ЦУМ-ның жанын-

да кептелісте тұрдым да қалдым. Бақандай 45 мин�т! 
Бір артық-кемі жоқ! Не артқа, не алға жылжымайды, 
пәтшағарларың. С�йтіп, елең-алаң отырғанымда, есігім 
ашылып-жабылғандай болды да, жалт қарасам, ұзын 
сирақ бір бала жалт етті де жоқ болды, онымен менің қол 
с�мкем де жоқ! Анандай жерге барып, қуып келе ме деген-
дей, маған сығырайып бір қарап алды да, тартып отырды... 
Есеңгіреп мен қалдым. К�ліктен түсіп не қуа алмаймын, 
«әй, ананы ұстаңдар» дейін десем, үнім шықпайды! 
Отырдым да қалдым. Қанша уақыт отырар едім, арттағы 
к�ліктер шуылдап кетпесе, жолдың бойымен алаңсыз 
кетіп бара жатқан ұзынсираққа қарап бара жатып, ал кеп 
күлейін...

Дидағаңа қосылып бәріміз күлдік! Шіркін, жазу-
шының жомарт жүрегі-ай десеңізші!? Ұры екеш ұрының 
да соншалықты ептілігіне риза болғанын айтып, әбден 
күлкіге батырды. Қол с�мкеде кеткен ақшасын емес, ана 
бір қарасирақ қазақтың қара баласының бір күндік емес, 
бәлкім, он күндік, тіпті бір айлық болар нәпақасына 
риза болып қала бергені, бүгінде керемет бір сағынышқа 
айналғандай...

Сағыныш демекші... Ойды ой қозғайды. Сондай үлкен 
жүректі қаламгер қайтыс болғаннан кейінгі мына бір 
оқиға к�п күнге дейін жадымнан шықпай жүрді. Қағазға 
түсіруге де біртүрлі жүрексіндім. Дидағаңның қайтыс 
болғанына әлі жыл тола қоймаған, екі-үш ай ма, жарты 
жыл ма, дәл қай күні екені есіме түспей тұрғаны, күз 
айларының бірі. )йткені ел әлі жеңіл киіммен жүргені 
анық. Үстінде ақ-қара араласқан әдемі бір жейдесі бар 
Тұрсын аға Жұртбаев, жоғарыдан түсіп келе жатсам, 
бірінші қабатта баспалдаққа сүйеніп, ағыл-тегіл жылап 
тұр екен. Шошып кеттім. Алғашында жазушыны бірдеңе 
«ұрттап» алған ба деп қалғаным да рас. Жо-о-оқ, мені 
к�рді де, бет орамалымен к�зін сүртті. Мен жақындап 
қасына келдім де, не болғанын сұрауға батылым бармай 
үнсіз тұрып қалдым.

«Таңсұлу, айналайын қарындасым, Дидахметті 
сағындым, жоғарыға барсам ба екен, бармасам ба екен, 
кабинетіне Дидахметсіз қалай кіремін» деді де солқылдап 
қайта жылады. Еріксіз менің де к�зіме жас келді. Қазақтың 
Алаш рухты, бірегей қаламгері сәбише солқылдап, �ксігін 
баса алмай аяулы досын сағынып, әлі де жер қойнына қия 
алмай жүргеніне соншалықты жүрегім жылыды.

Осынау қиын-қыстау кезеңде адамдар бір-біріне 
біртүрлі салқын тартып, жақындай алмай, сағынып 
жүрген тұста осы бір оқиға есіме жиі түсетін болды. 
«Сағыныш— жұмақтың сегізінші есігі» дейді ғой. Сол 
қасиетті ұғымның керемет екенін сездірген Жұртбаевтың 
ағыл-тегіл к�з жасы менің санамда Досқа, Азаматқа  деген 
ұлы Құрмет, ұлы Сағыныш болып қалып қойды. Сол 
досыңыздың к�зіндей болып аман жүріңіз, ағасы, үлкен 
жүректі жазушы!

Таңсұлу АЛДАБЕРГЕНҚЫЗЫ

(Басы 1-бетте)

 Сол күні, ел орынға отыра, кішкентай-
лардың денесін бірнеше «Жедел жәрдем» 
мәшинесімен Үшаралға, бабасы Бек-
босын қария отырған қара шаңыраққа 
алып келді. Талас ауданының орталығы 
Қаратау қаласынан және Сарысу ауданының 
орталығы Жаңатастан әкім-қаралар,  
жергілікті Мәслихат депутаттары да жетті. 

...Ертесіне қаңтар айында дүние ден �ткен 
қарт жауынгер, Отан соғы сының ауылдағы 
соңғы солдаты Жұмабек Райымқұловтың 
аруағына арнап, қырқы берілмекші-тін. 
Жолдың бергі бетінде майдангердің, арғы 
бетінде, бір үйден кейін Бекбосын атайдың 
үйі. Ардагердің қырқына алыстан ат арытып 
келген туған-туыс, ағайын-жекжат, олар да 
осы ауылдағы ойламаған жерден орын алған 
қайғыны б�ліспекке қаралы үйге біртіндеп 
барып жатты.

Қоңсылас қос аудан Талас пен Сарысу-
дың аумағындағы  ауылдардың адамдары 
Үшаралдағы жүз жылдан астам тарихы бар 
он бес кіші күмбезді, ортасындағы т�рт 
қанат киіз үйдің к�леміндей үлкен күмбезді 
Абдулла Ишан мешітін бағдарлап, ағылып 
келіп жатты. )йткені қырқы беріліп жатқан 
ардагердің үйі тарихи мешіттің алдында, 
К�пболсын қарияның үйі ту сыртында.

Қаралы үйдің қақпасының алдында 
сани тарлық-медицина қызметкерлері елдегі 
тәртіпке сай, к�ңіл айтушыларға қолын ан-
тисептикпен жуғызып, ішке мүмкіндігінше 
маскамен кіруін талап етіп, қатаң қадағалап 
тұрды.

Елорданың Денсаулық сақтау 
басқармасы қоймасына ресейлік 
«Спутник V» вакцинасының 2030 
екінші компоненті жеткізілді. Екі 
компоненттің сыртқы бейнесі түс 
айырмашылығымен ерекшеленді. 
Біріншісі – к�к, ал екінші ком-
понент қызыл түсті. Бір флакон 5 
адамға екпе салдыруға арналған. 
Келіп түскен жаңа дозалар бірінші 
кезеңде  вакцинациялау  үшін 
белгіленген қалалық емханаларға 
тапсырылды.  Бұл дозалармен 
ауруханалардың медициналық 
қызметкерлерін, «Жедел жәрдем» 
бригадалардың фельдшерлерін, 
сүзгі кабинеттің қызметкерлерін 
және басқаларды вакцинациялау 
жалғасады. 

Осылайша, елімізде «Спут-
ник V» вакцинасының екінші 
дозасы салына бастады. Аталған 
вакцинаны алғашқылардың бірі 
болып алған Денсаулық сақтау 
вице-министрі – Бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігер Ерлан Қиясов 
және аталмыш ведомствоның тағы 
бір вице-министрі Ажар Ғиният 21 
күннен кейін тиісті екінші екпесін 
қабылдады. Елордадағы №6 қалалық 
емханада жүргізілген екпеден кейін 
денс ау лық сақтау  саласының 
 жауапты басшылары ешқандай 
шағым айтпады. 

Денсаулық сақтау вице-министрі 
– Бас мемлекеттік санитарлық 
д ә р і г е р  Е р л а н  Қ и я с о в т ы ң 
 айтуынша, бұған дейін 20 мыңға 

жуық қазақстандық коронавирусқа 
қарсы вакцина алған. COVID-19-ға 
қарсы вакцинаның алғашқы доза-
сын қабылдағандардың ішінде вирус 
жұқтырғандар тіркелмеген. 

Осы орайда вице-министр Ажар 
Ғиният сәуір айында қазақстандық 
вакцина зерттеуінің үшінші фазасы 
аяқталуы тиісін атап �тті. Оның 
айтуынша, қазір қазақстандық 
вакцинаның клиникалық сынақтың 
үшінші сатысы �тіп жатыр. Сәуір 
айында клиникалық сынақтың 
үшінші фазасы аяқталуы тиіс. 
Осы зерттеулердің қорытындысы 
 бойынша қазақстандық вакцина 
елімізде қолжетімді болады.

Индира С4ТІМ

«Спутник V» екпесі салына бастады
ДЕНСАУЛЫҚ

облысты басқарып отырған тәжірибелі де 
білікті Бердібек  Сапарбаев алдыңғы әкім-
дердің ізін жалғап, �ңірді �ркендетіп келеді.

 «Құс қанатымен ұшады, құйрығымен 
қонады», Бердібек Мәшбекұлы бір қанаты 
халықты арқа тұтса, бір қанаты болып сана-
латын билікке сүйеніп, қызмет етіп келеді. 
)ткен аптаның жұмасы күнгі кеншілер 
қаласындағы оқыс оқиға халыққа да, әкімге 
де, билікке де оңай болмады. Сондықтан 
ақпанның он тоғызындағы онлайн есеп 
берудегі атқарылған істерді тыңдай отырып, 
Жаңатасқа қатысты к�пшіліктің сауалына 
берілген жауаптарға назарымыз да, ынтамыз 
да ауа берді. 

Нұрсая Есжанова, Сарысу ауданы: 
– Бердібек Мәшбекұлы, мен к�пбалалы 

анамын. Сарысу ауданында біраз аналар 
Алтын және күміс алқаларын ала алмай жүр. 

Бердібек Сапарбаев, облыс әкімі: 
– Алтын алқа мен күміс алқа алуда еш-

қандай мәселе жоқ. Мен сұра ғыңызды жа-
зып алдым, аппарат қызметкерлеріне тапсы-
рамын. Тиісті шара қолданып, Алтын және 
күміс алқа алуларыңызды қамтамасыз етеміз.

#улиеата,  Мирзоян, Жамбыл деген атаулар 
 алмасты. К�не Тараз маңында құрылған 
Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы 
#улиеатада тойланып, қала орталығында 
Керей мен Жәнібекке еңселі ескерткіш 
орнатылды. Ақтабан шұбырынды, алқак�л 
сұламаны �ткерген қазақ тарихында 
Қаратаудың орны ерекше. Оған да енді екі 
жылдан кейін 300 жыл болады. Бұл �ңір 
қазақ жеріндегі ислам орталығы санала-
ды. Себебі қазақ жеріндегі ең алғашқы 
мешіт Таразда салынған. Кешелі-бүгінгі 
заманнан махаббаттың бесігі саналды. 
)ткен ғасырдың орта тұсында Мәскеуге 
келген Үндістанның к�семі Махатма 
Ганди мен қызы Индира Ганди Қазақ 
КСР-не арнайы сапарлап, әдейілеп к�ріп 
қайтқан махаббат мешіті Айша бибі 
кесенесінен басқа, шетелден елге оралып 
келе жатқанында, теңізге құлаған ұшақта 
құшақтасып, бірге бақиға озған Айнұр мен 
Болатқа ескерткіш қойылған. Сонымен 
қатар кешегі  Жамбыл, бүгінгі Тараз бокс 
мектебінің бесігі саналған #улиеатаның 
спортшы �рендері бірталай елде #нұранды 

  К�рісуге облыс әкімі Бердібек  Сапарбаев 
та жетті. Ауыр қайғыға шыдамай, ауруханаға 
түсіп қалған жас ата-ананы бақылауына 
алған дәрігелер мен психологтар да келді...

 Түстен кейін баршаны беу-беулеткен бес 
б� бектің құйтақандай денелері бір-бірлеп 
салынған «Жедел жәрдем» мәши  нелері бір-
тіндеп ауладан шыға берді. Жай  шылықта 
жүйткіп жүретін жүйрік к�лік ауыр қозғалып,  
мамыр туа, қыркүйектің  соңына дейін тама-
шасы таусыл  майтын К�кпар т�бенің бергі 
б�к терін дегі атақорымға алып бара жатыр. 
Оларға  ілескен мәшинелер тізбегінің шегі 
жоқ. Ор текедей орғыған отыздағы жас әке 
тізесін тіктеп жүруге шамасы жетер емес. 
Мең сұлу келіннің «мені қоса к�міңдер» деп 
шыр  қы раған дауысы тұла-бойды шымыр-
латты. 

...Алты жастағы #йгерім, бес жасар 
 Нұрислам, т�рттегі Мансұр, екіге енді 
шыққан Айару, т�ртеуімен қоса тал бесікте 
үзілген Ай  санамен бірге бәрі де жер бесікке 
салынды. 

Екі әжесін еңіретіп, бабасын жер бауыр-
латқан, атасын аңыратып, ана сүті аузынан 
арылмаған қалпы аңыз дала, қобыз даланың 
алақандай бір б�лігін �здерінің тәтті сорған 
ұртындай томпайтып-томпайтып қала 
берді...

4КІМНІҢ БІР ҚАНАТЫ 
ХАЛЫҚ БОЛҒАНДА, 

БІР ҚАНАТЫ БИЛІК-ДҮР...

Жамбыл облысының аумағы, бір шеті 
Алатау мен Қаратаудың тоғысқан тұсында, 
бір бауыры Қаратаудың нақ б�ктерінде, 
ал бір жағы Жамбыл тауы мен Хантауға 
дейін созылып, Мойынқұм, К�кшеқұмнан 
әрі асып, арқаны жиектей, бетбақдалаға 
ұласады. Осыншама ауқымды жерде ел 
экономикасының �зегі �ндіріс ошақтары да, 
ауылшаруашылық дақыл дары да т�рт түлігі 
сай мал шаруашылығы да бар. Кешегі кеңес 
кезінде одақтағы саусақ пен санарлық асыл 
тұ қымды қарак�л қой ша руа шылығының 
ең ірісі де осы облыста. Қарт Қаратаудың 
етегіндегі, Талас ауданын-
да, арғы заманда Айша 
б и б і  а с а  а л м а ғ а н  А с а  
�зенінің сағасындағы, та-
рихы терең Талас �зе нінің 
жағасындағы осы Үшарал 
а у ы л ы н д а  � н д і р і л г е н 
қарабарқын, сарыжалқын, 
к � к  ш у л а н ,  қ ы р а у л ы 
қарак�к, неше түрлі, алуан 
түсті «Талас» деп атала-
тын сұрыпты екі-үш күндік 
қошақанның (обал-ай) 
бұп-бұйра терісінен илен-
ген елтірілер Одақтағы 
шенеуніктердің пальтосының жағасы мен 
папахасы болып тігілсе, әлемнің іргелі 
елдеріне алтынға айырбасталып жатты. 
Асыл тұқымды Луговое жылқы зауытының 
тұлпарлары мен арғымақтары һәм Қордай 
мен Мерке және басқа аудандардың 
құнарлы топырағында �нген миуалары, 
ара балы талайдың таңдайына татыды. 
Химия �ндірісінің отаны саналған, Тараз, 
Қаратау, Жаңатас қалаларындағы фосфор 
�ндіру, �ңдеу зауыттары мен, Мойынқұм 
ауданындағы Бетбақдаланың астындағы 
доға тәріздес иіліп жатқан ұзындығы 720 
километрлік алтын қорының желісі бар 
алтын �ндіріп жатқан Ақбақайдағы атақты 
геолог Дубек Дүйсенбеков атындағы зауыт 
секілді алып �ндірістері бар. Тоғыз жолдың 
торабы Шу да осы �ңірде. Осынау іргелі 

 Бұл сұрақ Сарысу ауданынан болған соң, 
мына мәселені де айтайын. Осыдан біраз күн 
бұрын Сарысу ауданы Жаңатас қаласының 
тұрғындары жылусыз қалды. Оның бәрін 
біз қалпына келтірдік. Қазір бізге «ертең 
мұндай жағдай қайталанбай ма, мазуттың 
жеткілікті қоры бар ма?» 
деген сұрақтар түсіп жатыр. 
Бұл жұмыспен күнделікті 
а й н а л ы с ы п  о т ы р м ы з , 
орынбасарым және облыс 
әкімдігінің энергетика және 
коммуналдық шаруашылық 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с -
шысы және �зім тиісті 
министрлікпен келістік, 
бізге 2 500 тонна әлеуметтік 
мазут беретін болды. Мың 
тоннасы осы аптаның немесе келесі аптаның 
ішінде келуі керек. Бүгін 500 тонна мазут 
Шымкент қаласынан шығады. Қазіргі таңда 
ол жылу орталығында 830 тонна мазут бар. 
Жаңатас қаласын жылусыз қалдырмаймыз. 
Ал жылусыз қалғанына кім кінәлі, ол 
бойынша арнайы жұмыс тобы құрылған. 
Оның құрамына прокуратураның, басқа 
да құқық қорғау органдарының �кілдері  
енген. Кінәліні анықтаймыз, одан кейін 
оларды қатаң жазаға тартатын боламыз. 
Бұған ауданның әкімінен бастап, оның 
қызметкерлері, жылу орталығының басшы-
лары жауапты, сосын ең үлкен кінә мердігер 
мекемеде болып тұр. Мердігер алдаған, 
�тірік айтқан. )зінің міндетін орындамаған. 
Ең жаманы – ол мазутқа су қосқан. С�йтіп, 
су қосқан мазутты пешке жаққан. Ол бола 
ма екен? Қайта Құдай сақтап, күннің жылы 
болуының әсерінен пештер қатып қалмады. 
Сондықтан кінәлілердің барлығы тиісті жа-
засын алатын болады.

...Жаңатас қаласының тұрғыны Тоқтар 
Жәке: 

– Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры ар қылы берілетін несие жаңа-
тас тықтарға да қол жетімді болса, себебі қала 
аумағындағы жер үйлерде мал ұстауға ниетті 
тұрғындар бар. Бұл мүмкін бе? 

Бердібек Сапарбаев, об-
лыс әкімі: 

–  Б ұ л  м ә с е л е  т е к 
Жаңатасқа ғана  қа тысты 
емес. Ол Шу, Қаратау қала-
ларының тұр ғындарының 
да к�птен бері к�теріп келе 
жатқан сұрағы. Жақында 
осы түйткіл ше шілді. Біз 
Ү к і м е т к е  � т і н і ш і м і з д і 
жет кізгенбіз. Үкімет осы 
ұсынысымызды қол дады. 
Келесі айдан бастап, осы үш 
моно қа ланың тұрғындары 
А у ы л  ш а р у а ш ы  л ы ғ ы н 

қаржылай қолдау қоры арқылы несие алу-
ларына болады. 

АТЫҢНАН АЙНАЛАЙЫН 
4УЛИЕАТА,

БОТАҢА ЫҚЫЛАСПЕН 
БЕРГІН БАТА

#лденеше мың жылдық тарихы бар 
#улиеата �ңірі к�не дәуірден Жібек жолы 
бойындағы тарихи-мәдени орталықтардың 
ірісінен саналады. Орта ғасырдағы 
Еуропадағы ренессанс дәуірінде біздің 
 даламызда да �рлеу, гүлдеу, жаңғыру, түлеу,  
дәуірлеу басталды. Шапқыншылықтың да, 
шайқастың да талайын �ткерген  Талас 
�зенінің жағасындағы тарихи қаланың 
 атауы талай мәрте құбылды. Тараз, 

әуелетті. Серік Қонақбаев, Бақтияр Арта-
ев, Ермахан Ибраимов, Болат Жұмәділов, 
Марат Мәзімбаев.

...Біз білмейміз ғой, бәлкім, бес б�бек 
тірі тұрғанда туған жеріне еңбек сіңіріп, осы 
ағалары секілді әрқайсысы �з саласының 

озығы болар ма еді дейміз 
ғой орны толмас �кінішті 
болжаммен. Жә, «Ер ту-
дырмайтын ел болмас», 
«Мал таппайтын еркек жоқ 
құрарын айт, ұл таппай-
тын әйел жоқ тұрарын айт», 
желкілдеген жас құрақтай 
� р е н д е р д і ,  а т а - а н а л а -
рымыз айтпақшы, к�зге 
к�рінгендерді Тәңірі Құдай 
аман сақтасын! #у лиеата 

�ңірінде де, еліміздің әр-әр жерінде де 
бүгінгі туған, ертеңгі туар боталар батаме-
нен к�герсін! Жамбыл ата с�зімен айтсақ 
«Атыңнан айналайын #улиеата... ботаңа 
ықыласпен бергін бата» 

...Кешегі ғасырда �мір сүрген Кенен 
#зірбаев к�пке дейін перзентті бола алмай, 
кейін к�рген балалары да к�п тұрмаған. 
#зер дегенде сүйген егіз ұлдары Базар- 
Назар шешектен шетінепті. Сол жолы 
шыдамаған Кенен атамыз «Базар-Назар» 
деген ән шығарып, елге тарап кетеді.  Сонда 
Базар-Назарды жоқтап, Кененнің осы 
қайғысына Алатаудың ар жағынан қасына 
қырық жігіт қосшы ертіп, дүние бізден �теді 
деп, қаратайды жетектеп, қырық мес қымыз 
теңгеріп, қара кепе �ңгеріп келген қырғыз 
ақыны Оспанқұл қомузбен сүйемелдеп, 
былай деп �леңмен к�ңіл айтыпты. Бес 
б�бекті еске ала отырып, осынау к�ңіл ай-
туды шағындап, қысқартып, �з ниетімізді де 
білдіріп отырған жайымыз бар.

Ассалаумағалейкүм, аманбысың, Кененім,
К#ріскелі кеп едім,
Қайтыс бопты, қайтесің, 

Базар-Назар б#бегің.
Алатауды жаңғыртты 

зарланып салған әуенің
Жал-құйрығың жетілсін,
&ткенге кімдер #кінсін 
Ата-анаңнан айырылған, 

#зің де, Кенен, жетімсің.
�йешің тағы ұл туып, 
Мойныңа қайта секірсін.
Ене қоқи, балдар-ай,
Ата қоқи, балдар-ай,
Енді қайдан к#рейін...

...Дүниеге әркім келеді,  
Алланың #зі ерікті.
Дәуіт деген пайғамбар, 
Аллаға қолын жайғандар,
Бір намаздың үстінде 
Отыз ұлы #ліпті
Берген де Құдай, #зің деп,
Алған да Құдай, #зің деп
Олар да сабыр қылыпты.
Сынамаққа Құдайым Жебірейілді жіберіп,
Бір жыл сынап к#ріпті.
Жас шықпапты қос к#зден, 
Танбаған соң бір с#зден.
Отыз ұлға татитын 
Жалғыз ұлды беріпті.
Оның аты – Сүлеймен,
Он сегіз мың ғаламды
Патша болып билепті.
Оттың да тілін біліпті,
Судың да тілін біліпті.
Шайтан менен періге 
Тамашалап мініпті. 
Қамықпағын, Кенекем,
Осындай істер болыпты...

САҒЫНЫШ СӨЗ

Екі әжесін еңіретіп,  бабасын 
жер бауырлатқан,  атасын 

аңыратып, ана сүті  аузынан 
арылмаған қалпы аңыз 

дала, қобыз даланың 
алақандай бір бөлігін 
өздерінің тәтті сорған 

ұртындай томпайтып-том-
пайтып қала берді...

Өрт шыққан аядай 
бөлмедегі төсеніштер, 

киімдер, шкаф жанғанда, 
Құдайдың құдіреті, бала-

ларды  жалын шарпымаған. 
Үйге кірген анасының 
көргені – кішкентай-

кішкентай төрт сәбидің бір 
бұрышта бірінің бауырына 
бірі тығылып... ұйықтап... 
отырғаны... бесіктегі бөпе 

де балбырап жатыр...

БЕУ-БЕУ, 
БЕС БӨБЕК...

Раушан ТӨЛЕНҚЫЗЫ
«Ana tili»
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ANA TILI Т Ұ Л Ғ А Н Ы Ң  Т О Л Ғ А Н Ы С Ы
Бәріміз пендеміз...
Пенде болған соң, «Құдай тіл 
берген екен» деп сөйлей береміз, 
сөйлемей жүре алмаймыз.
Тілдінің тілі, сөздінің сөзі бар.
Абайға жиі жүгінемін.
«Әзелде Құдай Тағала хайуанның 
жанынан адамның жанын ірі 
жаратқан, сол әсерін көрсетіп 
жаратқаны. Сол қуат жетпеген, 
ми толмаған ессіз бала күндегі 
«бұл немене, ол немене?» деп бір 
нәрсені сұрап білсем екен де-
генде, ұйқы, тамақ та есімізден 
шығып кететұғын құмарымызды, 
ержеткен соң, ақыл кіргенде, 
орнын  тауып ізденіп, кісісін тауып 
сұранып, ғылым тапқандардың 
жолына неге салмайды екеміз?»  
дейді данышпан.
Әуел баста Сөз болған деседі. 
«Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын» 
дейтіні бар Абай жарықтықтың.

Нұртөре ЖҮСІП

ҮСТАНА
Бұрын да,  осы күні  де  с�з 

етпейтін ісіміз,  не кісіміз 
жоқ секілді. Шамалы шегініс 

жасайық. Қазақтың таңдайына бұлбұл 
ұя салған ғаламат әншісі Нұрғали 
Нүсіпжанов Жадыра деген журна-
лист қарындасымызбен отасты. Былай 
қарасаңыз, «бұл – Тәңірдің бұйрығы». 
Қалың жұрт таңданып, таңғалып, арты-
нан уылдап, шуылдап екі адамды барын-
ша жазғырып, күстаналап, айтпаған с�зді 
айтып, дуылдаған бір дауыл басталды 
да кетті; әлеуметтік желі мен уатсап 
арқылы той салтанатынан түсірілген 
бейнежазба телефоннан телефонға 
 тарап жатты; ешкімге жазығы жоқ, �з 
жүректерінің қалауы мен Жаратқанның 
әміріне бой ұсынған екі адамның сырты-
нан ерінбеген адамның бәрі с�з айтты. 
Нұрғали Нүсіпжанов – қазақтың ән 
�неріне ерекше еңбек сіңірген, жетпістен 
асса да дауысы қарлықпаған, қанша 
жылдан бері сахнаға сән беріп, елге 
 рухани қуаныш сыйлап келе жатқан арда 
бір азамат еді. Жадыра да қазақ журна-
листикасына �зіндік леп әкелген, тың 
ізденістері мен жаңашыл жұмыстары 
арқылы жұрттың к�зайымына айналған 
аяулы қарындастың бірі еді. #ншінің 
елу жылғы еңбегі қалың шуылдақтың 
шаңының астында қалды. Бір адам 
«Апыр-ау, бұл қалай? Неге шектен 
шығып бара жатсыздар» деген жоқ. 
Қаралау, табалау к�бейді. Қыжыртпа 
с�здің к�сеуін қолға алып, екі адамның 
тағдырын к�рер к�зге күстаналау белең 
алды.

Олардың жан әлемі не күйде? Екеуара 
ортақ шешімнің қалың жұртқа қандай 
салмағы түсті? Сонша жазғыратындай, 
жазықсыз күста налайтындай нендей 
ауыр қылмыс жасапты? Тобырлық 
сананың таптауына түскен жандарға 
араша түсер бір жанның табылмағаны 
қалай?

Олар қатты қамыққан да болар. 
Кеше �здерінің �неріне дуылдатып 
қол соққан қалың жұрттың бүгін бір-
бір сабау алып, жабырқау тартқанша 
 жамандай ж�нелгеніне не жосық? Баста-
рына түскен жағдайы бар шығар, к�рген 
теперіш пен қайғысы аз емес шығар, 
іштегі мұң мен шерді сыртқа шығармаған 
да болар...Оған ешкім де қараған жоқ. 

Нысана табылды. Бәрі жабылды. 
Сонда не шықты?

Аяулы жандардың к�ңіліне түскен 
қаяу ғана.

Ешкімнің ештеңесі кеткен жоқ. 
 Дуылдады. Шуылдады. Артынша бәрі 
ұмытылды. 

Екі адам үшін ұмытылды ма? 
К�ңілде к�зге к�рінбейтін дық 

қалды...
Азғантай ғана адами қуанышқа қуана 

алмаған жандарды енді қайтіп сыйлай-
ды? Беттеріне күліп қарап, былай шыға 
бере сырт айналып, сумаң с�здің к�бігін 
тасытқандар олардың к�ңілін жасытпады 
дейсіз бе?

Осындайда �згеге қарайсың. Оларда 
да �нер адамдары бар. Олег  Табаков 
жетпістен асқанда «жетпісбайын» сүйді. 
Алла Пугачеваның бір �зі бірнеше 
күйеудің етегінен ұстап шықты. Тізбелеп 
қайтейік:  талай �нер жұлдыздары 
бірде ажырасып, бірде қосылып, бірде 
неше түрлі жағдайға түсіп жатады, 
олардың сарыжағал баспас�зі солардың 
басындағы жағдайды ақпарат күйінде 
береді де жеке бастарына, адамдық 
ары мен намысына тиетіндей с�з айта 
бермейді; біздегідей жаппай жазғырып, 
күпіне күстаналау жоқ. Қалыпты жағдай 
тәрізді қабылдайды.

Біз қабылдай алмаймыз.
Б і р е у  б і р е у д і ң  с ы р т ы н а н  с � з 

жүгіртпей отыра алмайды.
Бұл неден? Болмыстан ба? Жара-

тылыстан осындай ма? Бізге дейінгі 
қазақтың бәрі осындай болды ма? Жоқ, 
бүгінгі біз ғана осы қалыпқа түсіп алдық 
па?

«Сол �рістеп, �рісімізді ұзартып, 
құмарланып жиған қазынамызды 
к�бейтсек керек, бұл жанның тамағы 
еді. Тәннен жан артық еді, тәнді жанға 
бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай 
қылмадық, ұзақтай шулап, қарғадай 
б а р қ ы л д а п ,  а у ы л д а ғ ы  б о қ т ы қ т а н 
ұзамадық. «Ой, Тәңірі-ай, кімнен кім 
артық дейсің?» дейміз, жан бізді бала 
күнімізде билеп жүр екен. Ержеткен соң, 
күш енген соң, билетпедік. Жанды тәнге 
бас ұрғыздық, ешнәрсеге к�ңілменен 
қ а р а м а д ы қ ,  к � з б е н  қ а р а  м а д ы қ , 
к�ңіл айтып тұрса сенбедік. К�збен 
к�рген нәрсенің де сыртын к�ргенге-

ақ тойдық. Сырын қалай болады деп 
к�ңілге салмадық, оны білмеген несі 
кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. 
Біреу ақыл айтса да ұқпаймыз. Біреу 
ақыл айтса: «)з білгенің – �зіңе, �з 
білгенім – �зіме», «кісі ақылымен бай 
болғанша, �з ақылыңмен жарлы бол» 
деген дейміз, артығын білмейміз, ай-
тып тұрса ұқпаймыз» дейді Абай атам 
Жетінші қара с�зінде.

Осындағы «ешнәрсеге к�ңілменен 
қарамадық, к�збен қарамадық, к�ңіл 
айтып тұрса сенбедік» деген с�здерге 
бір мезет назар аударсақ. К�ңілмен 
қарау, к�збен қарау дегенде қандай мән 
жатқанын аңдадыңыз ба?

Жоғарыда с�з болған жайтқа да 
қалың жұрт к�ңілмен қарады ма? К�збен 
қарады ма? К�ңіл айтып тұрса сенді ме? 
Абайдың аһ ұрып отырған жағдайы кез 
келген �зекті пенденің �мірінен табыла-
тын шығар.

Жақында Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты, Білім және ғылым 
министрлігі, Мемлекет  тарихы институты 
және Ш.Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институты бірлесіп «Азаттық 
жолындағы ақтаңдақтар: ашаршылық 
зардаптарына шынайы к�зқарас» атты 
д�ңгелек үстел ұйымдастырды. Сенат 
Т�рағасының осы жиында айтқан бір 
ауыз с�зінен сұрапыл дауыл туғандай, 
жұрт тілге тиек етер тың тақырып 
табылғандай, «т�пейтін кез келді» деген-
дей әлеуметтік желідегілер іле-шала сан-

саққа жүгіртті. Тіпті ештеңе таппағандар 
Т�рағаның шыққан тегіне, қазақтың 
асыл азаматы – Сағат #шімбаевтың 
атына да ауыр с�здерді бағыттап жіберді.

Осындайда желпінген жұртқа тоқтау 
салар аталы с�зді Смағұл Елубай айтып 
еді. «Нұр-Сұлтан қаласында Орталық 
кітапханада бір тарихи «д�ңгелек үстел» 
�тті. Тарихи дейтінім бұл жиын 1921 
жылғы ашаршылықтың 100 жылдығына 
арналды. Бұл шараны Мәулен #шімбаев 
бастаған Сенат ұйымдастырды. Талас 
Омарбеков бастаған тарихшылар, сена-
торлар, министрлер қатысты. Тарихшы-
лар с�йледі. Біз де с�йледік. )кініштісі 
сол, әлеуметтік желідегі жұртқа ол 
әңгімелер толық жетпепті. Олардың 
құлағына Сенат т�рағасы айтқан 99 
с�здің ішіндегі тек «Ашаршылықты сая-
саттандырмау керек!» деген осы бір ауыз 
с�з ғана жетіпті. «Бұ несі-ай?! Үндеме 
дегені ме? Қашанғы үндемейміз?!» 
деп бұлқан-талқан болып жатқандар 

алмаймын» деді. Мен айтар едім: Сталин 
бай, кулак аталатын ауқатты шаруаларға 
қарсы ашық геноцид жасады. Сталин 
ол геноцидтің атын  «Кулактарды тап 
ретінде жою» деп атады. Малсыз күн 
к�ре алмайтын к�шпенді қазақ сол кезде 
түгел кулак болып шыға келді. Малын 
сыпырып алғаннан кейін қырылды. 
Америкалықтар үндістерді құрту үшін 
бизондарды құртқан ғой! Сол кезде 
үндістер �зінен-�зі қырылды емес 
пе?! Сталин-Голощекин қазақтарды 
қырудың осындай сұрқия саясатын 
қолданды деп білемін. 5 миллион қазақ 
және біздегі 200 мың �зге ұлт �кілдерінің 
қырылуына кінәлі сол кездегі боль-
шевиктер партиясының Кремльдегі 
к�семі Сталин және қызыл партияның 
Қазақстандағы к�семі Голощекин деп 
білемін. Осы тақырыпты жарты ғасыр 
зерттеген қаламгер ретінде біздің кел-
ген қорытындымыз осы. Бұл – осы 2 
қызыл к�семнің қылмысы. Сондықтан 
да бұл тақырыпты қозғағанда �з ба-
сым ашаршылық қазақ, орыс арасында 
ұлтараздықты қоздырмайды деп білемін. 
Тек әңгіменің ашығын айта білуіміз ке-
рек. Қазақ, украин, орыс шаруаларын 
қырған Сталин, Голощекиндер екенін 
айтуымыз керек. Сонда біздің ұлтаралық 
бірлігімізге ешкім сына қаға алмақ емес».

Бұл с�зді де «айып» к�ріп, Смағұл 
Елубайды ағаш есекке теріс мінгізіп 
жатқандар бар.

ды. Оқшау ойлар да бар. Дүние т�ңкеріліп 
кететіндей нәрсе к�рген жоқпыз.

Қазақтың тең жартысының аштан 
қырылуы Қасірет пе? Қасірет!

Енді осы қасіретті әлемдік деңгейде 
әйгілеу үшін не істейміз? 

Қазақтың жас ұрпағы Ұлттың ұлы 
қасіретін қалай сезінеді? Сезіне ала ма?

Біз осы бір қасіретті кезең туралы 
с�з еткенде аштан қырылған халықтың 
нақты саны туралы әлі анық білмейміз. 
Бірде 1,5 миллион, енді бірде 3,5 мил-
лион адам қырылды деген деректер бар. 
Рас, аштық Украинада, сол Ресейдің 
�зінде де болды. КСРО-ның басқа 
жұртына қарағанда қазақтың басы-
на түскен тақсырет �те ауыр! Ең к�п 
қырылған да біздің ел! Тарихшылар 
мен зерттеушілер осының бәрін терең 
зерттеп, бірізге келтіруі тиіс. Бұл дерек-
тер нақтыланған соң, алда жазылатын 
Қазақстан тарихы туралы оқулықтарға 
енгізілуі керек. Құрбандық санын 
нақтыламай тұрып, тарих оқулығын 
қалай жазамыз?

Аштық тақырыбын түбегейлі зерттеу 
қажет. Осы ретте Азаттық жолын дағы 
ақтаңдақтар аршылуы, архивтерде шаң 
басып жатқан құжаттар терең зерттеліп, 
ғылыми айналымға түсуі тиіс. )зекті 
мәселеге таптық тұрғыдан, яғни ескі 
әдіс-тәсілдермен қарамау керек. Осыған 
дейінгі зерттеулердің к�бі осындай саяси 
реңк алғаны жасырын емес...

неге дүмпу туғызбадық? Неге осылай 
шуламадық?

Сәкен Майғазиевке рақмет,  ол 
 Мей рамбек туралы «Таулардың биік тігі 
байқалмайды» дейді ғой. Қасымда жүрген 
Мейрамбекті, замандасым, әріптесім 
болса да,  бір дыбысұлғайтқыштан 
дауы сымыз шығып жүрсе де, сыйлай-
мын, т�рден орын беремін. Мейрамбек 
 тарихта қалатын адам деп есептеймін, 
әрқашан да оның алдында кішірейемін» 
деп �нерлес досына қорғау с�з айта білді.

Композитор Марат Ілиясов пен 
 Алтынбек Қоразбаев арасындағы кикіл-
жің де қаншама с�здің отын тұтатты... 

...Бәріміз де пендеміз дедік.
Айта берсе, осындай жағдайлар аз 

емес.
Қоғам болған соң, елдің алдында 

жүрген саясаткерлер, �нер адамдары бір 
сәт те назардан тыс қалмайды. Олар да 
адам баласы. Бірде жаза басады. Бірде 
оқыс жағдайға тап болады... 

С�з орайы келгенде айта кетейік. 
Қазақтың абыз ақсақалы, қадірлі 
қаламгер #біш Кекілбаев Түркияға 
барған сапарында сондағы қазақ жаста-
рымен кездесіпті. Жастардың бірі:

– Түркиядан елге барған жастарымыз-
ды шеттетеді екен, мемлекеттік қызмет 
ұсынбайды екен, біздің Қазақстанда 
сондай жаман тенденцияның бары рас 
па? – деп #бекеңе қатқыл үнмен сұрақ 
қойыпты.

–  Қ а р а ғ ы м ,  ш а м а м  к е л г е н ш е , 
маңдайымның тері, к�зімнің жасы, 
табанымның кір імен «қазақ  бол -
сын, қазақ толсын» деп жүрген жан-
мын. Бірақ қақсам – қалтамда к�к 
тиын жоқ. Қазақстанның мемлекетіне 
Қазақстанның мемлекеті маған не береді 
деп емес, мен Қазақстаныма не беремін 
деп, күні-түні еңіреп жұмыс істейтін 
адам керек еді ғой. ...Мен бірақ қазақтың 
Құдай атып кеткен жігітінен де үмітімді 
үзбеймін. Себебі оның белінде қазақтың 
болашағы жүрген шығар деп үміттенемін, 
– депті абыз #біш.

Біз де с�зден с�з қуалап жүрген дерге 
бүгін �кпе артқанымыз болмаса, олардың 
беліндегі ұрпақтан үміт үзбейтінімізді де 
айта кету парыз шығар. Себебі бәріміз бір 
ұлтпыз, бір болашақпыз... 

Кезінде #біш-абызға да сан-
сыз к�птің шулап, жағасына 
жармасқысы келгені еске 

түскенде жүрек тұсың зіл батпан  болып 
ауырлай түседі. Асылымызды да, абызы-
мызды да таяқтан ауыр с�збен ұру тәсілі 
қанымызға сіңіп кете ме деп уайым-
дайтының және бар.

Кез келген адамды орынсыз күс та-
налаудың орны жоқ, олардың жеке ба-
сына «тисе – терекке, тимесе – бұтаққа» 
дегендей, бас-к�з жоқ тиісу, болмағанды 
болды деп, толмағанды толды деп алаула-
тып, жалаулатып шыға келетұғын кесел 
де кердең қалпымыздан арылудың кезі 
келгендей.

 «Қазақтың жаманшылыққа үйір бола 
беретұғынының бір себебі – жұмысының 
жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға са-
лынса, қолы тиер ме еді? Ол ауылдан бұл 
ауылға, біреуден бір жылқының тайын 
мініп, тамақ асырап, болмаса с�з аңдып, 
қулық, сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, 
яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үші, 
пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге 
құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке 
салынып алған кісі ондай жүрісті иттей 
қорлық к�рмей ме? )зінің кәсібін тастап, 
кезегендікке салына ма? Малдылар малын 
�ңкей малшыларға, бала-шағаға тапсы-
рып, қолдағы Құдай берген азды-к�пті 
дәулеті қызықсыз к�рініп, оның ұры-
б�ріге жем болып, қарға-жарға ұшырауына 
шыдайды. «Пыш-пыш» кеңестен қалып, 
бір ауылдан бір ауылға барып қулық, 
сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, 
ыржаңдасуды қысыратуға шыдамай-
ды. Не үшін десең, халыққа әдет болған 
соң, шаруаға пысық, мал бағуға пысық 
ол �нерлі кісіге қосылмайды, я �зі пәле 
шығаруға пысық, я сондайлардың с�зін 
«естігенім, білгенім» деп елге  жайып 
жүріп, ырбаңдауға пысық �нерлілерге 
қосылғандай к�рінеді. Сол үшін осы күнгі 
қазақтың іске жараймын дегені азды-
к�птісін біреуге қоса салып, «к�ре жүр, 
к�здей жүр» деп басын босатып алып, с�з 
аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады» 
депті Абай.

С�з-ақ!
Абайдың уағынан әлі алысқа кеткен 

жоқпыз.
Абайдың айтқанынан �зімізге тиісті 

сабақ та алмаппыз.
Абайдың қойған «диагнозы» әлі 

ескірмеген екен.
Сонда не болдық? Ел болып кесір 

мінезден, кердең қалыптан, күстана 
с�зден, к�ңірсіген �сектен қашан ары-
ламыз?

Арыла аламыз ба?!

К
бар. «Неге бұлай болды? Жиын �те ба-
тыл рәуіште �ткен еді ғой!» деп біз де 
таңғалдық. С�йтсек, ұйымдастырушылар 
тарапынан бір қате кетіпті. Ол – сол 
жерде айтылған әңгімелерді толық жа-
риялауы керек еді. Ал негізгі ресми 
ақпаратта тек Т�рағаның бір ауыз рес-
ми с�зі ғана берілген. Соның салда-
рынан «Т�раға мына зиялы қауымға 
ақыл айтып, оларды ауыздықтау үшін 
жинаған ба» деген жаңсақ пікір туған. 
Нәтижесінде #шімбаев бізді ашаршылық 
туралы деректерге негізделген ащы 
шындықты айтуға шақырғаны және 
науқаншылдыққа салынбай, бұл ұлттың 
ұлы қасіретін үзбей зерттеу керегін 
айтқаны, түгел Сенат алдында тыңдау 
ұйымдастырмақ жоспарының да бар 
екені туралы бізді қуантқан ақпараттар 
жұрт құлағына жетпей қалды. Егер 
жұрт Мәулендей жас Т�раға ауызынан 
бұндай батыл пікірлерді естіген бол-
са біз сияқты «)й, Жарайсың! Міне, 
нағыз әкесіне тартқан ұл!» деп қуанып 
қалар еді. Қанша айтқанмен, Мәулен 
Сағатханұлы үлкен билік тізгінін ұстап 
отырған тұлға. Сондықтан ол крес-
лода отырған адам ретінде, ең алды-
мен, жұрттың тыныштығын ойлайды. 
Біз сияқты айғайлап айта алмайды. 
Ол �йте алмайды. Бірақ оның айта 
алмағанын біз айта алатын болғандықтан 
ол бізді жинады. Сол үшін де түгел Се-
натта осы тақырыпта тыңдау �ткізбек 
ниетін білдірді. Бұны біз батылдық, 
батырлық демей не дейміз! Ұлтараздық 
ж�нінде. Қазақ бастан кешкен бұл апат-
ты ұйымдастырған – Сталин. Ол – орыс 
емес. Содан кейін – Голощекин. Ол да 
орыс емес. Ендеше, орыс пен қазақ ара-
сында қандай проблема болуы мүмкін?! 
1944 жылы түркі тарихын зерттеуге 
қаулы қабылдап тыйым салған Сталин 
түркілерді жақсы к�рді деп айту қиын. 
Осы жиында тарихшы Т.Омарбеков: 
«Сталин қазақ интеллигенциясына 
қарсы геноцид ұйымдастырды!» деді. 
«Жалпы ұлттық геноцидке жол берді дей 

Бе л г і л і  ж у р н а л и с т  Б е к е н 
Қайратұлы «Осы жиынға мен 
де қатысқан едім. Расын айт-

сам, бұл �те маңызды жиын болды. )те 
к�п мәліметтер айтылды. Бірақ былайғы 
қауым Сенат Т�рағасының қоғамға 
ескерту мақсатында, жанашырлық ле-
песте айтқан бір ауыз с�зін іліп алып, 
жалаулатқаны болмаса, бәрі дұп-дұрыс. 
Ендеше, сіздер Сенат Т�рағасының мына 
бір қорытынды с�зіне назар салғайсыздар: 
«Жалпы Мемлекет басшысы бұл мәселеге 
баса мән беріп отырғаны бүгін айтыл-
ды. #рине, бұл мәселеде бір д�ңгелек 
үстелмен шектеліп қалуға болмайтыны 
түсінікті. )йткені ашаршылық – �те 
күрделі және терең тақырып. Бұл бүгін 
еске алып, ертең ұмыт қалдыруға болатын 
дүние емес. Ашаршылық халқымыздың 
к�птеген шаңырағын шарпып �тті. Ол 
қазіргі күнге дейін санада жаңғырып 
тұр десек, қателеспейміз. Сондықтан 
бұл тақырыпқа науқаншыл к�зқараспен 
 келуге болмайды. Сол себепті, алдымыз-
да ауқымды, ұзақмерзімді және кешенді 
жұмыстар тұр. Бүгінгі жиынымызды сол 
іргелі іске тың серпін беретін маңызды 
қадам деп қабылдауға болатын шығар» 
деді Мәулен Сағатханұлы. Ал жоғарыдағы 
с�здің несі теріс?» деп жазды.

Қазір ешкімнің аузына қақпақ қоя 
алмайсыз. #сіресе, әлеуметтік желіде. 
«Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ 
шығарса» деген заман. Алайда кез кел-
ген нәрсені айтпас бұрын мәселенің 
байыбына бару керек. Артық байбалам 
салу – біліктінің ісі емес. Жарайды, 
пікір айту, тіпті сын айту деген де керек. 
Алайда әуелі сол жиында не айтылды? 
Қандай мәселе қаралды? Тым болмаса 
сол  баяндамаларды тегіс оқып шығуға 
немесе бейнебаянды қарап к�руге бола-
ды ғой. С�зді сосын айтуға, жазуға болар 
еді. Құр аттанға, дереу даттауға қосыла 
кеткеннен адамдық абырой ешқашан 
биіктемейді.

Аталған жиынға біз де қатыстық. 
Отырдық. Тыңдадық. Талай нәрсе айтыл-

...Мейрамбек Бесбаев та қазақтың 
ән �неріндегі айтулы тұлға. Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев 
бірде «Бүгін Мейрамбек Бесбаевты 
мәдениет саласы бойынша штаттан 
тыс кеңесшім етіп тағайындадым» деп 
жазғаны сол еді, Мейрамбектің атына 
айтылмаған с�з қалмады. Оның ал-
дында Мейрамбек Бесбаевтың  магистр 
атанғаны, әсіресе ғылым жолында 
жүрген профессорлардың наразылығын 
туғызды деп біраз шуылдаған.  Ол 
 Алтынбек Қоразбаев туралы зерттеуді 
�зінің ғылыми жұ мысына нысана етіп 
алған екен. Алтынбек Қоразбаев – қазақ 
мәдениетіндегі орны, еңбегі зор тұлға. 
Мейрамбектің ұстазы. Магистратурада 
оқып жүрген кезінде талантты әнші талай 
рет гастр�лге бірге шығып тұрған. С�йтіп 
жүріп зерттеу жұмысына уақыт тапқан. 
Мейрамбектің аты аталғанда соның 
бәрі «жіпке тізілді», айып тағылды, ақпа 
с�здің бәрі айтылды...

Ал енді мына парадокске қараңыз: 
т а н ы м а л  э с т е т  қ а л а м г е р  Қ а л и 
Сәрсенбайдың «Руға емес –  рухқа, ағаға 
емес Алашқа қызмет ететін кездерің» 
немесе Ақаңның аманаты» («Егемен 
Қазақстан», 1.10.2017) атты Мейрам-
бекке арнайы бекзат хаты жарияланды. 
#рине хат қолдаусыз қалған жоқ. Осын-
да ұлт рухының қайнар к�зі – ұлттық 
�неріміздің келешегіне байланысты 
бағдарлама іспеттес қаншама кемел ой-
лар айтады. Ал енді осындай мәселеде 
неге біз белсенділік биігінен к�рінбей 
қалдық? #ншісі бар, басқасы бар қоғамда 
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Жамбыл мұрасын насихаттау, оның жырла-
рын ұрпақ санасына сіңіру мақсатында  Алматы 
қалалық Жамбыл атындағы жас�спірімдер 
кітапханасында «Жыр алыбы – Жамбыл» атты 
апталықтың ашылу салтанаты �тті.  

Іс-шара «Жамбыл Жабаев» апталығының 
тұсаукесер рәсімінен басталды. Кітапхана 
меңгерушісі Ғазиза Құдайберген қонақтарды 
ақынның 175 жылдығымен құттықтап, мерекелік 
кешті ашып берді.  Кеште жамбылтанушы 
Нағашыбек Қапалбекұлы, күйші, композитор 
Шәміл #білтаев, ақынның немересі  Салтанат 
Жамбылова,  домбырашы Бұлан Жамбыл, 
 «Жамбыл» орталығының ғылыми қызметкері 
Ардақ Кәкімова, Сүйінбай мұражайының 
 директоры Мұрат Мұқанұлы және  басқалар с�з 
с�йледі. Жамбыл Жабаев атындағы №161 мектеп-
гимназияның оқушылары ақынның �леңдерін 
жатқа оқыды.

Басқосуға қатысқандар Жамбыл тойын 
жоғары деңгейде атап �ту керегін айтты. Ақын 
шығармаларының жас ұрпаққа берер тағылымы 
мол.  

Ерғали ТЕМІРЖАН

Абай атындағы Қазақ ұлттық педаго ги-
калық университетінің ұйымдастыруымен  
Жыр алыбы – Жамбыл Жабаевтың 175 жыл-
дығына арналған «Менің пірім  –  Сүйінбай» 
ха лықаралық жас ақындар айтысы �тті. 
Дәстүрлі �тіп келе жатқан айтыс  биыл халық-
аралық дәрежеге к�теріліп Қытайдан, Моң-
ғолиядан, Қырғызстаннан ақындар қатысты. 

Екі күнге созылған айтыстың соңы 
ҚазҰПУ-дың физмат корпусының концерт 
залында �тті. Айтыстың басында университет 
басшысы, айтыстың �туіне басты себепкер 
Такир Балықбаев бастаған бір топ зиялы 
қауым лебіздерін білдірді.

Ақырғы кезеңге шыққан 12 жас жүйрік 
«ә» дегеннен-ақ айтыстың к�ркін қыздырды.  
#демі �рнектеген шумақтарымен жырға 
с у с а ғ а н  ж ұ р т т ы ң  а й ы з ы н  қ а н д ы р д ы . 
 Сонымен, айтыс қорытындысы бойынша 
«Nur Otan» партиясының  арнайы жүлдесі  
Гүлжан Ықыласқа, «Сүйінбай Аронұлы»  
атындағы арнайы жүлде Жанарыс Тілеубекке, 
Халықаралық Жабыл қорының  жүлдесі 
Қайырхан Жұбаниязовқа, Жүрсін Ерман 
атындағы арнайы жүлде Бекарыс Оспановқа, 

Оразалы Досбосынов атындағы арнайы 
жүлде Жамали Айбынға, Есенқұл Жақыпбек 
жүлдесі Расул Сауытбекке тапсырылды. 
Ал жүлделі орындарға келсек: III орын 
Шынарбек Тұрсынға (Қытай), Қабдолла 
Бейсханға (Моңғолия) және Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың студенті Алтынай Қанапияға, 
II орын Нұрбол Жауынбаевқа (#л-Фараби 
атындағы ҚазҰУ) пен Данияр Нысанғалиев-
ке (Абай атындағы ҚазҰПУ) бұйырды. I 

орынды қырғыздың жас айтыскер ақыны 
Нұрсұлтан Малдыбаев (Бішкек мемлекеттік 
университетінің студенті) жеңіп алса, бас 
жүлдені оңтүстіктің �рені Бекжан  Базарбек 
(#л-Фараби атындағы ҚазҰУ) иеленді. 
Ақшалай сыйлығы 350 000 теңге. 

Нұрболат ЖЕКСЕНБАЙ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің студенті
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– Жамбылдың есімі бала күнімізден 
әдебиет арқылы санамызға сіңді. Жыр 
алыбымен алғаш «танысқандағы» 
әсеріңіз қалай болды?

Елдос ТОҚТАРБАЙ, әдебиет сыншысы, 
«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының 
лауреаты: 

– Мен ата-әженің құшағында �скен, 
соларды «әке», «шеше» деп таныған бала-
мын. Атам к�ненің к�зі болатын. Естігені 
мен к�ргені, к�ңіліне түйгені мол еді. 
#ңгімеші, с�йлегенде с�здің түбін түсіретін 
нағыз шешен кісітұғын. Біз �скен жер – 
Ақсу-Қапал ықылым заманнан Жетісудың 
бір пұшпағы, ырысты да құтты атырабы 
саналатын. Жамбыл туралы ерте жасымнан 
естідім. Анық есте. )йткені біздің әкейдің 
әкесі Аққұл бабам атақты Біржан мен 
Сараның айтысын �з к�зімен к�рген кісі 
болыпты. Жетісудың жүйріктері Сүйінбай, 
Толғанбай, Жамбыл, Бақтыбай, Қуат, 
Сара, Қалқа, Т�ребайлардың есімдері 
дастарқан басында үнемі айтылатын.

Кешқұрым ауыл ақсақалдары бір-
бірінің үйіне жиылып, біз сияқты қара 
таныған балаларға «Бес ғасыр  жырлайды», 
« А й т ы с » ,  « А л д а с п а н »  с и я қ т ы  ж ы р 
кітаптарын оқытып, �здері жастыққа 
қисайып, «Пәлі!» деп тамсанып жата-
тын. Сондай рухани кештердің бірінде 
Жамбылдың кітабын оқытты. Алқақотан 
отырған ақсақалдарға сол ақшамның жыр 
сағатын мен «�ткізіп» едім. «)теген батыр», 
«Сұраншы батыр», «К�роғлы» дастанда-
рын оқығаным есімде қалыпты. Жамбыл 
бабаның с�з тіркестері мен ұтымды ой-
ларына қызығып, қазыналы қарттарым 
«Апыр-ай!» деп қайран қалысып еді. 

Сол кеште Жамбыл туралы біраз 

Жамбыл Жабаев

Жамбыл Жабаев ақын-жазушылар ортасында

 д е р е к к е  қ а н ы қ т ы м .  Б і з д і ң  ү й д е г і 
 ақ сақалдың немере әпкесі Тұрысбекқызы 
Зылиха, Жетісудағы атақты бай Маман-
Тұрысбек әулеті нің тұқымы болған апамыз 
1938 жылы Жамбыл-Жәкеңмен кездескен 
екен. Екеуі бірге түскен сурет те сақталған. 
Екі жақсының кез десуі, с�з қағысуы 
 туралы тың дерек естігенім бар-ды. Бірақ 
осы естіген әңгімем қағаз бетіне түспеген 
сы қылды. Жамбыл бабаға қатысты естелік-
терден кездестірмеппін. Сіздің сұрағыңыз 
есіме ескі бір оқиғаны түсіріп, жаңғыртып 
кетті. Бұйырса, биылғы ақынның мерей-
тойы аясында үлкендерден естіген сол 
әңгімені қаз-қалпында жазып, оқырманға 
ұсынармын. 

Батырхан С4РСЕНХАН, ақын:
– Жамбыл есімі – бала күннің күміс 

қоңырауындай ыстық әрі жақын. Алғаш 
мектеп оқулығына енген, майданнан 
оралмаған ұлы Алғадайды жоқтау �леңін 
оқыдым. Жүрегімді жіңішке сезімімен 
осып жібергені сонша, бірден санама жат-
талып қалды.

Түнеу күнгі кеткеннен,
Ғали жаңа келдің бе,
Алғадайдың мүрдесін,
Жол-ж�некей к�рің бе?
Топырағың торқа боп,
Тыныш ұйықта дедің бе,
– Қалай қыйып қалдырдың,
Қарт әкеңді еліңде?
Елжірейді �зегім,
Ауырады белім де...
Қаза болып к�зелім,
Халім қиын менің де.
...Темір �зек пенде жоқ,
)лмес адам елде жоқ.
«Орынсыз деп �лімі»,
Ондай ойлау менде жоқ... 
Міне, осы шумақтар әлі күнге �мірдің 

кей тұсында ойыма оралады.

4лішер РАХАТ, жазушы:
– Қазақ пен қырғыз елінің бас ақыны 

атанған жыр жолбарысының шығар-
машылығымен мектеп қабыр ғасында 
танысқанмын. «Алғадай туралы әрбір ой» 
деген жырын оқығаным есімде. Ол кезде 
нақты не сезінгенімді ұмытып тұрмын, 
алайда қазір не сезінетінімді айта ала-
мын. Қаншама ғасырды қамтитын ауыз 
әдебиетінің к�рнекті, әрі соңғы �кілдерінің 

бірі – Жамбыл Жабаев. Яғни Жамбылмен 
танысу – к�шпелі қазақпен, қазақтың 
салт-дәстүрімен, аңызға айналған батыр-
лармен танысу еді. Оларды «қоршаған 
с�здермен» жүздесу... Жамбылдың арғы 
шетінде – ашаршылыққа дейінгі қазақтың 
тіршілігі бар деп айтар едім. 

– Қазақ поэзиясына Жамбыл әкелген 
�рнек-айшықтар несімен ерекшеленеді?

Елдос ТОҚТАРБАЙ:
– С�з жоқ, Жамбыл Жабаев – қазақ 

әдебиетінің аса к�рнекті �кілі. Ол – баяғы 
сал-серілер мен жырау лар дың жалғасы, 
«Могиканның соңғы тұяғы» дейтіндей-
ақ ірі тұлға. Жамбылдың поэзиядағы 
қолтаңбасы – ерте заманнан �зіне дейінгі 
барлық кезеңді қамтыған поэзиялық 
�лшем-бірліктерді жаңартқан құбылыс. 
Оның дастандары мен �леңдері, айтыстары 
– бәрі-бәрі тек жыраулық әдебиеттің про-
фессионалды жетістігі, мәдениетіміздің 
ерен үлгісі  деп ойлаймын. Жамбыл 
абыздың с�зі – ұрпақтан ұрпаққа жететін 
асыл с�з, тағылымды мұра. 

Батырхан С4РСЕНХАН:
– Жамбыл мұрасы ауыз әдебие-

тімен біте қайнасып, жаңа заманның ай-
шықтарымен әрленді. Ақынның сезіну 
түйсігі терең, тілі бай. К�п ақынның ішінен 
Жамбыл �рнегін лезде тануға болады.

4лішер РАХАТ:
– Айтысқа тән тапқырлығымен, әрі 

дастанға тән эпикалық бояуларымен 
ерекшеленеді. «Патша әмірі тарылды», 
«Ленинградтық �ренім», «Одақ», т.с.с. 
�леңдері халыққа үндеу, жігерлендіру, 
арнау сияқты болып келеді. «Алғадай 
туралы әрбір ой», «Бұрымға», т.с.с. 
�леңдерінде лирикалық сарын, ал «Батыр 
туы», «Сұраншы батыр», т.б. жырларында 
эпикалық реңк бар.

– Біз Бауыржан Момышұлын  ата ғанда 
дәстүрлі халық батырларының 
соңғы образын к�ргендей  боламыз. 
Ал  Жамбылды дәстүрлі халық 
поэзиясының соңғы �кілі деуге бола ма? 

Елдос ТОҚТАРБАЙ:
– Жамбыл – халық азаматы. Ғасыр 

жасаған ақын саналы ғұмырын туған 
жұртының ортасында �ткізген. Ол – «келін 
емес, кесір» боп келген 1916 жылғы ой-
ранды, Бірінші, Екінші жаһан соғысын 
к�рген, үш революцияны да басынан 
�ткерген тарих куәгері. Алапат қырғын 
ашаршылық пен қуғын-сүргіннің ортасы-
нан �ткен-ді. Жамбыл мол мехнаттың да 
дәмін татып, Алғадайдай арысынан айы-
рылып, жүрегі қан жылаған еді. 

Ж а м б ы л  Н и к о л а й  з а м а н ы н -
да да,  Сталин дәуірінде де халық с�зін 
с�йлеген кісі. Сондықтан Жамбылды 
қазақ �мірінен, мәдениеті мен тарихы-
нан б�лек қарастыруға болмайды. Себебі 
Жамбылдың есімі халық деген ұғымның 
синониміне айналған. Жамбыл деген – 
халық, халық деген – Жамбыл. 

Жамбыл Жабаев жырлары хатқа 
 молынан түскен ақын. Суырып салма, 
т�кпе ақын. Менің ұғымымдағы Жамбыл 
– табиғатынан ән-жырға құмар халық ара-
сынан шыққан саф алтын, к�мейіне Тәңір 
дарын мен талант сепкен біртуар бірегей. 

Батырхан С4РСЕНХАН:
– Ұлттың ішкі арманы мен аңсарын, 

мехнаты мен махаббатын  Жамбылша 
жырлаған ұлт  ақындары к�п емес. 
 Жамбылдан кейін де бұл сара жолды 
ұстанған дарабоздар бар. Бола да бермек.

4лішер РАХАТ:
– Жамбыл – ауыз  әдебиетінің 

соңғы �кілдерінің бірі. Сол үшін қазақ 
қаламгерлері Жамбылды «жыр алыбы» 
атады. Ол кісіден ауыз әдебиетіндегі бар 
қазынаны алып қалуға тырысты. )йткені 
Жамбылдың шығармашылығы – ауыздан 
аузыға жеткен халықтың әдебиеті еді. 
Таным-түсінік, тарих-тағылым – бәрі 
соның ішінде. )зіңіз білесіз, бірнеше 
жыр-дастанның Жамбыл айтқан нұсқасы 
бар. Айтысы – айтыс �нерінің «ал-
тын қорына» жатады. Патша үкіметіне 
қарсылығын білдірген жырлары бар. 
Романовтардың 300 жылдығына арнау 
айтпаймын дегені үшін түрмеге жауып, 
бір топ ақындар мен халық Жамбылды 
босатуын талап еткен соң, босатқан 
делінеді. Ұлт-азаттық к�теріліс кезінде 
шығарған жырлары бар, мұның бәрі оның 
поэзиясына «азаттыққа ұмтылыс» бояуын 
қосады. 

Айтары мол апталық «Менің пірім – Сүйінбай»

– Жаныңызға жақын Жамбылдың бір 
�леңін талдап берсеңіз.

Елдос ТОҚТАРБАЙ:
– Жамбылдың �леңі дегенде менің 

есіме бірден оның «Сырттанға» атты 
 арнауы оралады. Сырттан – Найманның 
 Матай деген атасынан тараған Жетісуға аты 
мәлім батыр, �з заманының белгілі кісісі. 
Сырттан – қазақтың алғашқы Конститу-
циясын жазған заңгер,  реформатор, Алаш 
қайраткері Барлыбек Сырттанұлының 
әкесі. Осы �леңнің тарихы туралы аз-кем 
айта кетейін. 

1881 жылы Алматыда үлкен жәр меңке 
�ткен-ді. Жәрмеңкеге Жеті судың атақты 
бай лары мен �нер паздары жиылыпты. 
Ұлан-асыр ас беріліп, �нерпаздар �нер 
к�р сет кен екен. Осы жиынға Сырттан 
Боқыұлы да қатысқан. Жәрмеңкенің ал-
дын да бірер жыл бұрын кейбір бай-бағ-
лан дар батырды кекетіп, мұқатқан екен. 
Бұл жайсыз әңгіме ақынның да құлағына 
жетіпті. 

Алматыдағы ер балалар гимназиясын-
да оқып жатқан екі баласын ертіп, базар 
аралап жүрген батырды к�ргенде Жамбыл 
ағасына арнайылап барып, сәлем беріпті. 

Ертесінде Жетісу ұлықтары мен бай-
лары ақындар айтысын тамашалапты. 
Жамбыл айтысқа шыққанда т�рдегілерге 
қарап: 

Қыдыралы, Құлшаннан
Құлаш ұрған Сырттаным!
Жерді болжап, күн шалған,
Жүргеніңді ұққанмын.
Қыдыралы, Есімбек
Эрентальды сабаған.
Ер туған ұл десін деп,
Бір кәдеге жараған!
Маманыңның �рені
Тиын-тебен санаған.
Құтылғалы кетіпсің,
Солар жапқан жаладан.
Енді ниет етіпсің,
Кім кірмеген қаладан.
Сеңдей қазақ аз шығар
Үміт қылған баладан.
Екі балаң жетілсе,
Құтыларсың табадан.
Дәметемін жетімше,
Сендей білгір ағадан, – деп батыр 

Сырттанды жырға қосыпты. Бұл арнау – 
батырдың кескін-келбетін, сол заманның 
оқиғасын шынайы суреттеген �лең. Осы 
�леңнің мазмұнына қарап-ақ, Жамбыл-
Жәкемнің момын ның жақтасы, нақақ 
күйгеннің әділ т�решісі екенін байқауға 
болады. 

Батырхан С4РСЕНХАН:
– Жамбылдың жаныма ең жақын 

жыры жоғарыдағы Алғадай жайлы �леңі. 
#де биетшілер талдай жатар, бірақ бұл 
�леңді тек ақынның талдағаны ж�н деп 
білемін.

4лішер РАХАТ:
– «Сұраншы Батыр» дастанында: 
«Сыя сауыт, қаламсыз, 
Дәптер кітап қағазсыз,
Ой қозғаған домбыра
С�з қозғаған домбыра» деп келеді де, 

«жасымда айтқан жырлардан, ес керт кіш 
еді батырға» дейді. Жамбыл жырменен 
ескерткіш қойды. Дәптер, қаламсыз ой 
қозғады, себебі сол замандағы әрбір адам, 
әр қазақтың санасында ауыз әдебиеті �мір 
сүрді, яғни әр адамның санасында том-том 
дастандар, аңыз-ертегілер болды деген с�з. 
Соншама ғасырлық әдебиеттің бір пара-
сын Жамбыл ашып берді. Сол үшін де жыр 
алыбы саналады.

4зірлеген 
Нұрлайым БАТЫР

Жамбыл есімі – 
бала күннің күміс 
қоңырауындай ыстық 
әрі жақын. Алғаш 
мектеп оқулығына 
енген, майдан-
нан оралмаған ұлы 
Алғадайды жоқтау 
өлеңін оқыдым.

Жамбылмен танысу 
– көшпелі қазақпен, 
қазақтың салт-
дәстүрімен, аңызға 
айналған батырлар-
мен танысу еді.

Менің ұғымымдағы 
Жамбыл – 
табиғатынан ән-
жырға құмар халық 
арасынан шыққан 
саф алтын, көмейіне 
Тәңір дарын мен 
 талант сепкен біртуар 
бірегей. 
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автордың �зі  хатқа түсірген немесе 
басқа біреу жазып алған �з шығармасын 
түзеткен сәтте пайда болады. Бұндай 
авторлықтың қазақ халық әдебиетінде 
кездесетіні күмәнсіз, бірақ дәл қазір он-
дай авторлар мен шығармаларды атап 
айтуға нақты деректер жоқ. Кейбір 
мәліметтерге қарағанда мұндай авторлық 
XIX ғасырдың бірінші жартысынан 
басталады деп жобалауға  болады. Бұл 
қазақтың жазба әдебиетінің  басталуы». 
Х.Досмұхамедұлы пікірінің Жамбыл 
шығармашылығымен «тоғысатын» тұсы, 
авторлықтың, шығарушының �зі хатқа 
түсіруі мәніндегі мәселесі емес, Жамбыл 
ауызша шығарды, ауызша түзеді. Жырау 
жанындағы хатшылар хатқа түсірді. Біз 
үшін маңыздысы – мәтінді шығарушының 
�з редакциясынан �ткізу фактісі. Бұл 
тұрғыда ұлы жыршы Жамбыл ұзақ жыл-
дар үзбей, үдете жырлаудың үздік бір 

Алпыс қасқыр аналы,
Жетпіс қасқыр балалы.
Ниеттері бәрінің,
Жиылып келіп қой қырмақ, –  деген 

с�зді ел «жұмбақ» деп айтып жүруші еді. 
Алпыс аналы қасқыр да, жетпіс балалы 
қасқыр да адам еді. Хан, бек, датқа, би-
лер болатын. Ел бейне бір к�л бетінде 
толқыннан тұрған к�бік тәрізді сырғып, 
ж�ңкіліп қашып жүретін. Қотыр үстіне 
шыққан шиқандай аш бүйірден орыс пат-
шасы улы тырнағын салды. Онан бұрынғы 
қалмақ ханы, қыпшақ ханы, қоқан ханы 
Құдиярдың елге тиген ылаңы аз болмаған 
сияқты еді.

Мен жиырмаға  жеткенде  патша 
қазақты түгел қаратып алды. Елді руымен, 
малды қара, келе үйірімен есептеу қалды. 
Құдайдың к�кте дейтін «Лауқыл Мақбозы» 
жерге түсті. Барлық мал-жан дәптерге жа-
зылып, есеп алынды. Оны ел «қарақат» деп 
атады жинақтарда осы тәріздес бірталай 
мәтін б�лігі қысқартылып кеткен».

Осы бір дана, даңғыл адамның ел күйін 
күңірене с�йлеуі жаныңды күйдіреді. Сол 
тұста халықтан қауқар қашып, қаңбақтай 
қаңғалақтап қаңғырып кеткен заман-
дарда оны с�збен жұбатып, с�зінен дауа 
дарытқан, жан демеуі болған авторлық 
ауызша әдебиетті туғызушылардың ру-
хани әлеуеті, тарихи маңызы жоталана 
түскен. Ұлттық тұғырдан түсірмей қазақты 
сақтаған қарулы күрес тактикасы да емес, 
ісшілдік (М.#уезов) те емес, с�з �нерінің 
елдік, еркін бостандық рухымен ұласқан 
ұлы күші сияқты к�рінеді.

Жамбыл сынды жыр жүйріктері кеңіс-
тігі шексіз қазақ даласының бар аймағында 
сілкініп, ежелгі, ертегідей ерлік дәстүрлерді 
жырлады. 

Оған к�зі к�рген �з уақытының аяу-
сыз сұм дықтарын қосты. Шамырқанды, 
ширықты.

Жамбылдың дәстүрлі эпикалық үрдісті 
жаңғырту �негесі туралы айтылып келеді. 
#лі де айтыла бермек. Зерттеушілер 
(Р.#бдіғұлов) Жамбылдың «)теген ба-
тыр» жырының екінші, жарияланбаған 
нұсқасы туралы айтады. «Бұл нұсқасының 
ерекшелігі – басқа нұсқаларға қарағанда 
реалистік сипатының молдығында. )теген 
ерлігін суреттеуде эпикалық ұлғайта баян-
даудан (поэмаға поэзияға болуы мүмкін – 
Қ.М.) тән асқақтықтан г�рі нақты суреттеу 
басым. Мұнда, сондай-ақ ғажайып батыр-
дан г�рі қарапайым пендеден ерлігі мен 
қажыр-қайраты, кісілігі анағұрлым жоғары 
тұрған жанды, реалды образ жасаудың 
жақсы үлгісі бар. Жыр қара с�з кіріспемен 
басталып, оқтын-оқтын қара с�з үлгісіндегі 
қысқа баяндаулармен қайырылып оты-
рады. Бұл �те к�не әдебиетте кездесетін 
к�ркемдік әдіс болса да, жырдың реалдық 
сипатына нұқсан келтірмейді» (Р.#.).

Жырдағы орыс отаршылдығына 
қарсылық сарын, Жамбыл туындыла-
рын дағы «зарзамандық» желілер туралы 
зерттеуші кейінгі кезеңдегі жамбылтанудың 
�зекті мәселелері бағытында ой қозғаған. 
Жамбылдың эпикалық дастандарындағы 
түпмақсат сарындар, түбегейлі к�ркемдік 
ұстанымдар XIX ғасырдағы ел батырлары 
туралы тарихи жыр-дастандардың жанр-
лық, даралық сипаттарын түзу актісіндегі 
жарқын поэтикалық негіздер есебінде 
танылған. 

Жамбыл дастандарының жыр нұсқа-
ларын тұтастықта зерттеу авторлық ауызша 
әдебиеттің ілгеріде Халел Досмұхамедұлы 
атап �тетін бір даралық сипатын танып, 
сіңдіруге деректік, дәйектік мәнде елеулі 
септігін тигізбек. «Халық поэзиясындағы 
авторлықтың үшінші түрі �з шығармасын Жамбыл Жабаев пен Кенен �зірбаев

Дина мен Жамбыл

Шашасына шаң жұқпас жүйріктігі, 
тапқыштығы әр сәт таңырқатып, там-
сандырып �тер еді. Қазақ поэзиясын-
да шендестіру, салыстырулардың озық 
үлгілері мол. Жамбыл шабыт үстінде 
бірді-бірге соғып, сол �негені оза шауып 
�рістетеді.

Жаманның к#ңілі к#кте, жерде басы,
Алыс қой аңғарғанға екі арасы.
Жақсының #зі кішік, ойы биік,
Бірдей ме екеуінің мәртебесі?
Жамбыл тым байқампаз. К�рмейтіні, 

к�ңіл б�лмейтіні қалмайды. К�біне �ткінші 
сәттердегі к�ңілі сенген құбылыстарға 
қарайлап с�йлейді. Дүние – болмыстан 
сыр аулауға ынтық. Сергек. Айнала ор-
тасын, адам пиғылдарын болжап, бар-
лауында, тоқтам айтып, �ткір с�йлеп 
�неге түзуінде Жамбылдың мығым ізгілік, 
мұсыл мандық ұстанымдары �ріс ашады.

Біреулер малмен бәрін б�ктеріп жүр,

Жол екен таусылмайтын бір ғасырға.
Елбіреп екі аяғым дірілдейді,
К#з жетпей тұрарыма, тұрмасыма.

Тамырдың тілі қандай, дәрігерім,
Жамбылға турасын айт, сыр жасырма!
Жетелеп біраз күнге жүріңдерші,
Кез болдық, қайдан демей бұл масылға.

Болыппын жыртық үйдей саңлауым к#п,
Тұрғандай жан-жағымнан, жел-гуілдеп.
&зіме – #з дәуренім жетер емес,
Болысып жібермесең біреуің кеп!
Ақын арнау �леңдерінде �з дәуірінің 

бұлдыры жоқ заман күйін кейіптеп, с�з 
арнаған кісінің қарым-қауқарын тұлғалық 
деңгейде ашып, танытуға бейім. 

«Мәңке туралы» сынды туынды-
ларында нақты адам мінезі, пиғылын 
жасырмақтың психологиялық күйін, сыр 
берместің сырын шашып тастайды.

тінде т�кпе жыр, суырыпсалма �леңде, 
ауызша туған �леңде �леңнің �зегіне 
�мір құюдың, �мір сәулесін �шірмей 
тапқыр айтудың жазба лирикалық 
 туындылармен жарыса ж�ңкілген 
озық поэтикалық үлгілері жасағанын 
айғақтауда к�л-к�сір к�ркемдіктің үлгісі 
болып әдеби мұра, әдебиет тарихын да-
мытып, байытты.

Жамбылдың ақындық �негесі сіңген 
с�з мұрасындағы құнарлы, шалғынды, 
�рісті үрдіс, с�з жоқ, дәстүр жалғаған, 
жаңамен әрлеген эпикалық дастандары 
мен айтыс үлгілерінде, және ұшан-теңіз 
жыр мұрасын асыл кеуде қоймасында 
ұстаған ұлы жыршылық-жыраулық 
�нерінде басым.

Кеңестік дәуірде ақынды қақпанда 
ұстағандай қақпайлау, тордағы құстай шы-
ғармашылық қамауға алу сынды жойқын 
�нерпаздық даралыққа қиянат та жасалды. 
Жаңа заман, бақытты тұрмысты бұлбұлша 
сайратып жырлату зорлығын бастан кеш-
кен ақын бақытсыздығын кеш сезіндік.

Ақ-қызылдың қырғынын к�рген, 
адамы арыған ашаршылық опатын 
к�рген, Алашының ұлдарын айдап-
қуған ды к�рген, ел жақсысының жағасы 
жыртылғанын к�ргенде кешегі арғы за-
мандардан бұзылмай сақталған кісілік, 
ізгілік, мұсылмандық ұстанымдармен 
тұлғаланған, )теген, Саурық, Сұран-
шының ерлік дәстүрін елдік, отаншыл-
дық, ұлтжандылық мұраттарға ұластыра 
дәріптеген Жамбыл ақынның, туралы-
ғымен даңқы жайылған �нерпаздың 
«дым білмес» бола қалмағаны даусыз. 
Уақыт к�шінде кеткен сол бір тұстардағы 
ақын жанын не дегенде де оның ұрпаққа 
қ а л д ы р ғ а н  с � з  м ұ р а с ы н д а ғ ы  ұ л ы 
мазмұннан ұғына түсетініміз анық.

Ұлы жыраудың Жетісу тарихы жотала-
нып жатқан эпикалық дастандарының �з 
редакциясынан �тіп отырғаны, бірнеше 
нұсқасының болуы еріккеннен, ермек 
іздегеннен бе?

Асыл с�здің миссиясын ауырламай 
алып �тіп келе жатқан ақындық �нердің 
тарихи белдерінде биігі к�зге бірден 
түсетін Жамбыл, құлағы түрік, санасы 
саңлақ Жамбыл ұлы түйсікпен сезінген 
�нерінің қазақтың ендігі �мір бағдарына 
қаншалықты қажет екендігін сол XX 
ғасырдың алғашқы жартысындағы азаткер 
Алаш қайраткерлерінің айтқандарынан да 
сезіне түскен.

Арыдағы Абайды біл іп  отырған 
 Жамбыл берідегі Байтұрсынұлының және 
басқалардың жан қосып шыққан дабылын 
естіген болар... Сергіп, серпіліп отырған. 

Елдік, отаншылдық рухты түсірмеген 
«азамат ердің баласы» жауынгер жыраулар 
поэзиясының даңғыл дәстүрі Жамбыл 
ақындығында алаб�тен шығармашылық 
бағыт ашқан (Кеңес тұсындағы қаумалап 
отырып айтылған саясат ығындағы 
үгіт-насихат �леңнің қауқары ақындық 
�лшемде ауа райын туғыза алмайды – 
Қ.М.).

Алдындағы асқар биігі,  ақындық 
мектебі Сүйінбай жырлаған «)теген ба-
тыр» жырын Жамбыл ақын да айтты. Бұл 
шығармашылық қостарапта нәзира дәстүрі 
ілгері оза ма? Басқа бір сипаттары бар ма? 

Осындай мәселе XIX ғасырдың �н 
бойын да кең таралып, «жүз ақын жүз түрлі» 
(шартты – Қ.М.) �рнектеп, әрлеп отырған 
дін тарату соғыстары, пайғамбарлардың 
ғұмыр-ғибраты айтылатын қисса �леңдерге 
де, т�л батырлық дастандарға да, ғашықтық 
эпосқа да қатысты кеңіте зерттеулермен 
нақтылана түскен.

Ақ к#бікке оранып,
Толқыны тоқсан бұралып,
Арықтай аққан арнаны,
Жамбыл бір жыр жырласын.

Жұрт хикая тыңдасын,
&теген батыр туралы.
Хикая емес бұл #зі,
&з жанымнан шығарған,

Есімде жоқ осы жыр –
Қайдан, қалай алынған.
Ызыңдап жел жеткізген,  айнала 

дүниенің бәрі айтатын халық с�зі екен. 
Оны жыршы айтқан, ақын �лең еткен.

)тегеннің қос мүйізді болып тууы, 
� м і р  т а р и х ы  б а я н д а л ы п  б а с т а л ғ а н 
«Жаздың жылы күні еді» деп жағымды 
күйде жалғасқан жырдың тіл к�ркемдігі, 

Жыршы Жамбыл 
ұзақ жылдар үзбей, 
үдете жырлаудың 
үздік бір өнегесін 
 дамытты.

Арыдағы Абай-
ды біліп отырған 
Жамбыл берідегі 
Байтұрсынұлының 
және басқалардың 
жан қосып шыққан 
дабылын естіген бо-
лар...

Жамбыл жырында 
халқының арман-
аңсары өлеңге көшіп, 
өмір жалғаған, қуат 
шашқан.

«ШАҢ ЖҰҚПАС ШАШАСЫНА 
САҢЛАҚ ЕДІМ»

Кейде осы әдебиет болмағанда 
«адам жаратылысының жұмбағы 
шешілмей, болмысының құпиясы 
ашылмай, әрі-беріден соң жанында 
тұнып тұрған тағдыры, азап-шері 
айтылмай кетер ме еді?..» деген 
ой келеді. Жұмыр басты пенде 
итшілеген тірлікке әуелде өзінің 
көзімен қарап үйренген. Бірақ оның 
жанында тұнған қалың қайғы, 
ауыр мұң толқытатын бір құбылыс 
болмаса ашылмаған жұмбақ арал 
сияқты қала береді ғой. Адамның 
жанары өзінің жүрегіне көп түсе 
бермейді. Адам-пенденің көзі 
жүрегіне түскен күнде де, өзінің 
жанынан көп ештеңені көре  алмауы 
мүмкін. Содан да бәлкім адам 
дейтін күрделі жаратылыстың 
тағдыр-талайы жіті зерттеліп, тасқа 
көп басыла қойған жоқ.

�негесін дамытты. Байытты. Байырғы 
нәзира дәстүрінде болған авторлық 
құқыққа ортақтасу тәртібін �з туындысы-
на қолданудың дерегін, �кінішке қарай, 
әзірге бізге мұрасы дер кезінде жазылып 
алынып, хатқа түскен Жамбыл, неме-
се Жамбылмен тұстас халық ақындары 
шығармашылығының фактісінде ғана 
болжаумен шектелеміз. 

К�зге ұрып, к�ңіл жаулаған ақпа-т�кпе 
тіршілік толғауы да, дәл түсіп, т�тесінен 
алған арнау �лең үлгілері де, таңды таңға 
ұластыра айтылатын ұзақ-ұзақ жырлар, 
жеке бас, бір рудың аумағынан озып 
шығып әлеумет жоғын іздеген айтулы суы-
рыпсалма айтыс үлгілері, табиғаттан сурет 
ауысқан пейзаждық лирика, қилы сәттегі 
адам күйін аңлаған, айтпасын айтқан 
к�ңіл толқындары, дәстүр жалғап, жаңа 
дәуірдің бағытын түйіндей к�ктеп �тіп 
телегей-теңіз тарихты түгендеп, бүтіндеген 
эпикалық жыр �леңдер – ұрпаққа �неге 
шашқан ақыл-нақыл �сиет с�здер – 
 Жамбыл ақындығының ұлт қазынасына 
с а р қ а  т � к к е н  а с ы л д а р ы .  Ж а м б ы л 
поэзиясындағы с�з ұқсатудағы к�ркемдік 
тылсымдар,  с�з  құбылтудың озық, 
т�лтума тәсілдері,  баяндау жүйесіндегі 
құрылымдық әртектілік үлгілері, адам 
портреттерін айшықтау дәлдігі, дүние-
болмыстың даналық тұғырларын тану, 
аңлау сұңғылалығы, дәстүрге жүгіну, 
дәстүрден оза шабу «мен-мендігі», т.б. 
к�ркемдеу қабаттарындағы қайырлы құнар 
таусылмай, сарқылмай айтылып келеді.

Екі ғасырдан енші алған Жамбылдың 
адамдық жаратылысы тұлғаланған �лең 
с�зі қысталаңда қысылмаған ақындық 
бол мыс, шығармашылық �нер, кісілік 
ұстаным.

Жаманды ел қорғаған жамандадым,
Манапқа жақсы с#зді таба алмадым.
Аз с#зім бай, манапқа арналғанда,
Жалтақтап ел не дер деп алаңдадым.
Бала күннен с�з тапқыш, «тілі ащы» 

Жамбыл ауыспа с�зді анда-мұнда ғана 
болмаса, дағды етпеген. Біреудің айтқанын 
алмайды. Жан қайнарынан таза мінсіз 
асыл с�з ақ н�сердей т�пеп, ағыл-тегіл 
ж�ңкілетін, жыр дария ұдайы шалқып 
жатты.

Айтқанда ақыл, нұсқа жек к�ріп жүр.
К�теріп дүниенің к�ң-қоқырын,
Апарып қай шұқырға т�ккелі жүр?
Жамбыл туындыларында ақындық 

«Мен»  қазақ  поэзиясындағы жаңа 
тұлға, дәстүрлі, «Меннің» (жаугершілік 
замандардағы жауынгер) жаңа типі еді. 
Бұл «Мен» – күнделікті күйбең �мірде күн 
сәулесіне қуанған сезімтал, дертті елінің 
мұңына шомылған секемшіл ақынның 
«Мені». Кейде тым ерке, еркін. Озық.

Шаң жұқпас шашасына саңлақ едім,
Сан жерде шаршы т#ске самғап едім.
Жұртындай жұрт торымай, 

алысқа ұшып,
Алатын тоятымды таңдап едім.
Айдынның ақ шортанын жібермейтін,
Жасымнан жаза баспас қармақ едім.
Даңғыл ақын адамның дәуренінде 

асып-таситын, мезгілі жетіп жабығып, 
жаситын күндерін сабырмен салмақтайды.

Ақын қазақ �леңінде к�п айтылған 
кәрілікті етене досындай тым жақын 
тұстан, тосын келген қайырсыз қатты-
лығын тізбелеп отырып барлайды, байқап-
байқап сырын ұғуға ұмтылады.

Жетіппін жүре-жүре қыр басына,

«Артықша туған азамат» терме �леңінде 
Жамбыл ақын адам жақсысы қандай-ды 
дәстүрлі мақамында дүние шарттарын бар-
лайды. Жырдың келесі тынысы (шумағы 
– Қ.М.) �з заманының жақсылары туралы 
толғау �лең болып ұласқан.

Жамбыл ауызша туған �леңінде XIX 
ғасырдағы жер-су, мекен атауларын к�птеп 
келтіріп отыратын деректілік мәнімен 
де танылған шығармалар шоғырында 
нақтылы жер атауларын – Жетісу, қырғыз 
жерінің тау, сулары, жайлау, жазықтары 
�німді қолданылады. 

«Зілді бұйрық» оқиғалы жыр ақын 
Жамбылдың біртіндеп баяндау, қою сурет-
тер дарыту бағытындағы, авторлық ауызша 
әдебиеттегі дастаншылдық сарындағы 
шығармаларының бірі.

Суында Қарғалының ауыз ашты,
Бір пәлекет халыққа душарласты.
Басшылары кеткен соң тағат алмай,
Жиылған жұрт дағдарып жанталасты.
...Аттандық ұлығының қонысына,
Елді сорған борсықтай болысына.
К#п ерлер қаза тапты жауға аттанып,
К#ксеген азаттықтың соғысында.
Жамбыл ақындығы халық әдебие-

поэтикалық тазалығы тыңдаушыны тарта 
түседі.

Батырдың шапшаң �суінен хабар-
дар ете сала айтушы – Жамбыл жырау 
бірден ел тарихын толғауға ойысады. Тарих 
болғанда �зі айтқан бір кездегі қырғыз, 
қазақ, қалмақ ұрысынан бірден патшадан, 
хандардан к�рген қорлыққа XIX ғасырдың 
оқиғаларына «�тіп» кеткен. Жырдың 
 баяндалуында бұл екі арада ұзақ тарихтың 
сұлбасына түсіп, нақты айтып �туі әбден 
мүмкін. Бірақ ендігі оқушыға жеткен тасқа 
басылған оқиға былайша �рбіген.

...Жетісу қазақтың ежелгі қонысы еді,
Мамығы майдай оралған.
Күндер болған бір кезде,
Сол жер қанға боялған.
Қазақ поэзиясындағы атамекеннен 

 айырылу, жер кезіп, ел кезіп қоныс іздеу 
сарыны оқиғалы жырдың мазмұнын түзген. 
)теген батыр жұртын Жиделібайсын 
жұмақ мекенге к�шіруді к�ксейді. Ты-
нымсыз заманның кескекті ерінің, с�зі 
мен ісі бір жерден шығып отыратын ел 
бастар азаматтық тұлғасы кесімді, шешімді 
тұстарда танылып, ашыла түсіп отырады. 
)теген қол бастап Қытай барды. К�зі 
қуанбады. К�ңілі толмады. Қабағын 
жапқан қара орманда қылмиған қыз болып, 
таусылмайтын, қашанда батырдың жолын 
тосатын, қарасы қалың қарсы күштің біреуі 
жезтырнақ жолыққан. Асу-асу белдерден 
�тіп )теген діттеген жеріне жеткенше та-
лай оқиға бастан �ткен, к�рмеген, білмеген 
елдердің ерекше тұрмыс күйлері есте 
қалған. Жамбыл )теген сабылып іздеп, 
сарылып күткен арманды мекенді тапты 
дейді. )тегеннің аузына с�з салады.

«Осы жерде &теген, деміңді ал, к#зің сал,
Кезе бермей қияны,
Осы жерде деміңді ал!»
Ақын қазақ қазаннан кейін жарыл-

қанды дегенді меңзей ме, жоқ, «қазақ әлі 
Жиделібайсынды таба алмады, )тегендей 
ер қайда?» деуге ыңғай таныта ма? Қалай 
дегенде де халқының �ксігі, арман-аңсары 
�леңге к�шіп, �мір жалғаған, қуат шашқан.

Классикалық ғылым �рісінде дара 
ізденіс машығымен, мұраны игерудің 
әдіс намалық, ғылыми к�кжиегі  бір 
ғана түпкілікті тақырып – сүйінбайтану 
ауқы мында ілгері оздыруға ден қойып, 
ұтымды еңбек жасап келе жатқан Мүбәрак 
Үмбетаевтың зерттеу тәжірибесі назар 
аударады. 

 
Қанипаш М4ДІБАЕВА, 

М.4уезов атындағы 4дебиет және /нер 
институтының Бас ғылыми қызметкері, 

филология ғылымының докторы, 
профессор

Құралай МҰХАМАДИ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық

 университетінің профессоры,
филология ғылымының кандидаты
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Ойлы оқырман! «Ой-таным отауы» атты жаңа айдардың мақсаты – жұртшылыққа ойлы, танымдық, ғылыми 
бағыттағы елең еткізерлік  жарияланымдар ұсыну. Тақырып ауқымы кең.
Бұған дейінгі танымдық әдебиеттегі мәліметтермен таныс болғанымызбен, кейінгі  кезде жаңғырып қайта  
басылған еңбектер аз таралыммен шыққан соң көп біле бермейміз.Сондықтан біз осы олқылықтың орнын тол-
тырамыз деген ойдамыз. Қысқасы «Ой-таным отауы» ойлы оқырманмен ойласып жасалатын бет. Өздеріңізден 
қызықты деректер, тосын тақырыптар, тағылымды ойға негізделген дүниелер күтеміз. 

ОЙЛЫ ОҚЫРМАНМЕН 
ОЙЛАСЫП ЖАСАЛАТЫН БЕТ

ТАНА
Аңыздағы Тана – Асан қайғының бәйбішесі, Абат 

батырдың шешесі делінеді. Мифтік бейнесі сақталмаған 
Тананың мифтік болмысы оның Асан қайғыға әйел, 
Абатқа шеше болуынан-ақ к�рінеді. «Асан қайғы мен 
пері қызы» (маған аңыздың екі нұсқасы ғана белгілі) 
аңызындағы есімі аталмайтын пері қызының есімі 
«Тана» болса керек. Бұл дәл осындай оқиғалы аңыздағы 
Баба түктінің жұбайы болған пері қызының «Тәжі» 
(яғни «Шашты #зіз» түрінде емес, «Шашты Тәжі») деп 
аталуы арқылы да дәйектеледі: «тәжі» c�зі де «таң/танг» 
праформасының �згеріндісі болып табылады. «Тана» 
с�зінің мифтік болмысын к�рсетер басқа, жанама 
дәйектер ретінде мыналарды атауға болады. 

1. Тана – қазақ тілінде ұрғашы сиырға қатысты 
қолданылатын атау. Сиырдың мифологияда «ана» 
функциясына ие болуына және мифтік деңгейде су/
т�менгі дүниемен сабақтас екендігіне қарап та Тананың 
мифтік болмысын түсінуге мүмкіндік бар.

2. Тана – бүгінгі Ресей жеріндегі Азаулы (Азов) 
теңізіне құятын Дон �зенінің ортағасырлық қыпшақ 
тіліндегі атауы. Бұл �зеннің антикалық (грек) заманын-
да «Танаис» деп аталғанын ескерсек, қыпшақ атауының 
яс-осетиндік «дон» атауына қарағанда байырғы грек 
нұсқасына анағұрлым жақын екендігін к�руге бола-
ды. (Ястар бұл �зенді «Дон» деп орта ғасырларда ғана 
атаған, орыс тіліне де осы ястық/осетиндік нұсқа ен-
ген). «Тана», «Танаис» с�здерінің дей-түркілік «таң/
танг» праформасынан �рбігендігі к�рініп тұр; яғни 
бұл тұрғыда үндіирандық «дан» – «ағын» (поток, 
течение), «су» с�зі дей-түркі тілінен ауысқан жалқы 
мағыналы туынды ұғым болып табылады. «Ана» – «су» 
семантикалық қатарының бар екені белгілі. 

3. Қазақтың Байұлы бірлестігіне кіретін «тана» 
руының шежірелік түбі болған «Тана бике» эпонимі де 
осы мифтік Тана есімімен, тарихи Тана гидронимімен 
байланысты екені анық. 

СҮТҚАТЫН
«Ұлы Баба» бейнесінің ылғалға, суға, ең алды-

мен, сүтке қатысты болып шығуы «сүт» с�зін де Ұлы 
Бабаның есімін жасаушы формантқа айналдыра алады. 
Оның мысалы ретінде мен кейбір түркі халықтарының 
қарабайыр мифтік келтіріміндегі «Сүтқатын» есімін 
атап к�рсете аламын. Құмық мифологиясындағы 
Сүтқатын – орман перісі (рухы); түнде ауыл шетін 
кезіп жүретін әйел кейпінде суреттелген. Құмықтар 
Сүтқатынға жауын шақыру ғұрпын �ткізу кезінде с�з 
бағыштаған, яғни мифтік бейненің негізінде байырғы 
«�німділік тәңірешесінің» бейнесі жатыр. Осыған ұқсас 
сенімдік келтірім іздері кейбір түркі халықтарында да 
сақталған. Мәселен �збектердегі Сус-хотин (Суст-
хотин, Сүтқатын тәжіктерге де белгілі) ұйғырлардағы 
әйелдердің қамқоршы-пірі деп есептелінген Сүт-
падишахим әулие, түрікпеннің жаңбыр шақыру 
ғұрпының «Сүт-қатын» (Сюйт-қатын, Тюй-татын, 
Сюйт-газан) деп аталуы – осыған куә.

Б.Сарымсақов осылардағы  «суст» с�зінің тегін иран 
тілдерінен, «Авестадағы» су иесі «Тиштрийа» есімінен 
шығарыпты. Ол ш-c, ч-т-с дыбыстық ауысуларын 
еске ала отырып, Тиштрийаның «суст» болып �згеруін 
былайша жорамалдайды: Тиштр («ийа» – жыныстық 
категориясын білдіретін қосымша, кейінгі даму бары-
сында түркі тіліндегі «хотин» с�зімен алмастырылған)> 
тустр >Сустр>Суст. Осындағы этимологиялық қисынға 
Б.Абылқасымов күмән келтіріпті, оның ұғымның тегі 
түркінің «сүт» с�зінен шығуы туралы тұспалы сүт пен 
жаңбырға қатысты жалпы түркілік келтірімдер аясын-
да қисынды болып шығады, оның үстіне Тиштрийа 
есімінің этимологиясы, әдетте, мүлде басқаша жолмен 
түсіндіріледі.   

Серікбол ҚОНДЫБАЙ,  
«Арғықазақ мифологиясы»
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Осы сауал кез келген адамды тол -
ғандыруы мүмкін. Оған жауапты 
Мыңбай Ысқақовтың «Халық ка-
лен дары» атты кітабынан таптық. 
Онда араб календарына жан-жақты 
тоқталған екен. Біз шағын үзінді ғана 
келтіреміз.

«Ислам діні шыққаннан бері 
араб тардың қолданатын жыл санау 
системасы – «тарих әл-Хиджра». 
«Хиджра» – «ауып бару», дәлірек 
айтқанда «қашып бару» деген с�з. 
Бүгінде барлығымыз білетін бұл 
атау т�мендегі оқиғаға  байланысты 
шыққан. Діни уағыздарға құлақ 
аспаған және бақталас болған араб-
тар �зін �лтірмекші болғандықтан, 
Мұхаммед 24 сафарда Меккеден жаяу 
қашып шығып, екі жұмадан кейін, 
рәби әууәл айының 8 күні (бізше 622 
жылы) Ясриб қаласының іргесіне 
жетіп, далада қонады, ертеңіне қалаға 
кіреді. Оның қасында тек қайын ата-
сы #бубәкір ғана болады... 

Хиджра есебін Мұхаммед қайтыс 
бол ғаннан  кейін, 637 жылы халиф 
Омар ибн әл-Хаттаб (634-644) та-
ғайындаған. «Араб календары» де-
генде жылдар есебі хиджрадан бас-
талатын, жылында 354 (кібісе жыл-
дары 355) күн болатын календарды 
түсінеміз...

Хиджра Күн қозғалысына ешқандай 
байланысы жоқ, ол Айға ғана негізделген. 
Ай қозғалысымен араб календары жақсы 
қабысады. Арабтар Күннен Айды артық 
к�реді, �йткені олардың �мірі Айға 
бейім келеді; жерлері аса ыстық және 

ш�лді болғандықтан, күндіз жатып, 
ауыл шаруашылық жұмыстарын түнде, 
ай жарығымен істейді. 

Айды ардақтау салтының елеулі 
орын алуына араб философиясы да 
әсерін тигізген. Араб философтарының 
к�пшілігі дүниенің даму жолын мына-
дай формуламен түсіндірген; жоқтан 
барға, тыныштықтан қозғалысқа, 
жамандықтан жақсылыққа, соғыстан 
бітімге, ретсіздіктен реттілікке. Бұл 
принцип «қараңғылықтан жарыққа» 
– түннен күнге болып қорытылып, 
календарға да кірген; хиджра бойын-
ша тәуліктің басы – күннің батуы. 
Мұсылман дініндегі халықтардың 
жаңа айға бата қылуы, мешіттер мен 
 зи раттарға ай орнатуы осы Айға табы-
ну шылық салтының салдары. Бірақ мұ-
сылмандар Айды вавилондықтар сияқты 
құдай деп санамаған.

АСМАЛДЫҚ  – сән-салтанат 
кезінде түйелерге жабылатын сәнді 
жабу түрі .  Асмалдықты к�біне 
к�шкенде немесе той-думандарда 
пайдаланған. Асмал дық оюланып, 
әшекейленіп жасалады. Мойнына 
асатын  немесе басына қадайтын 
жібек  ша шақты ызба түрлері болады. 
Қ.Р Мемлекеттік орталық  мұражай 
қорында к�к түсті пүліштен істелген 
асмалдық сақтаулы. К�лемі 212х207см. Оның орта тұсында қос �ркеші 
сиятындай етіп екі тілік тесік шығарылған. Ортасына қоңыр түсті 
барқыттан т�рт құлақты тұлға мүйіз, ал жиегін айналдыра сыңар �кше 
�рнегі қиыстырылып тігілген. Шетін айналдыра иірілген мақта жіптен 
шашақ т�гілген.

АСМАН – таулы жердің �зен-к�лінде тіршілік ететін «мұртты» 
балық. Түсі шұбарланған қарасұр болып келеді. Қылқанды, еті дәмсіздеу. 
Алайда қазақтар ішінара болса да реті келгенде аулап, асқа пайдаланады. 

4РЕБЕК – мұрынға тағатын сырға, 
зере деп те аталады. Мұндай әшекей 
бұйым қазақтарда �те  сирек кездеседі. 
Мұндай атау оңтүстік �ңірлер шека-
раласатын аймақтармен этномәдени 
байланыс негізінде тілімізге енген. 
#ребек жеңіл, іші қуыс қозалармен 
әшекейленген, мұрынға �ткізетін 
сымның ұшы тиектеледі. #ребектің 
арабек деген атауы да кездеседі. 

«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 
атауларының дәстүрлі жүйесі» атты энциклопедиядан 

Ахмет Жұбановқа КСРО халық артисі атағы 

не үшін берілмеді? 

***

Халық әні мен халық композиторларының қанша әні сотталды? 

Тағылған айып не? 

***

Жамбыл жәкем Мұхаңды, Ғабеңді, Сәбеңді қалай атаған?

***

Аралар бір келі бал жинау үшін қанша гүлді аралап шығады?

 ***

«4йелі к�п с�йлейтін еркектер қысқа �мір сүреді» деген с�зді 

айтқан данышпан кім? 

***

Майданек �лім лагеріне барған, Бас штабта жұмыс істеген 

тұңғыш қазақ офицерін білесіз бе?

***

«Молодая гвардия» журналында ұлтшыл 

деп қатты сыналған танымал қазақ 

суретшісін білетін бе едіңіз?

«Әйелі көп сөйлейтін 

еркектер...»

МЕШІТКЕ, ЗИРАТҚА 
АЙ БЕЙНЕСІ НЕ ҮШІН 

ОРНАТЫЛАДЫ?

Өмір деген 
ойласам 

шолақ екен
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Жабыны жауға салма жалды екен деп,
Жаманмен жолдас болма малды екен деп.
Баласын қазан аттың бақпай қойма, 
Қан түсіп аяғына қалды екен деп.

***
Екінің бірі жомарт тасқан жерде, 
Күніңе ер жарайды сасқан жерде. 
Жаманға жазатайым күнің түссе, 
Қабысып қалады екен аспан жерге. 

***
)мір деген ойласам шолақ екен, 
Бір-біріне адамдар қонақ екен.
Қызғалдақтай жайнаған қызық �мір,
Қазан ұрмай, қар жаумай солады екен.

***
Жастық шақ �те шығар ескен желдей,
Алыстан бұлдырайсың асқар белдей. 
Құлазып к�ңіл шіркін толғанады, 
Қоныстан қопарылып к�шкен елдей. 

***
)мірді аңсай туып, асық �скен,
Дүниеге адам қонақ түней к�шкен, 
Ер туып, ел қорғаған ата-бабам, 
Солардың ізі жатыр, тозаңы �шкен. 

***
Баспадым жардың шетін құлай ма деп, 
Ішпедім арық суын лай ма деп, 
Жаманмен дос болуға жасқанамын, 
Күн туса ердің құнын сұрай ма деп. 

***
Қырғауыл аңға шықсаң атқан тәуір, 
Бал болса жанай �тпей татқан тәуір.
Жаманмен құшақтасып бір жүргеннен, 
Жақсының аяғында жатқан тәуір.

***
К�зің қара ағаштың к�міріндей, 
Бойың түзу мылтықтың теміріндей, 
Жақсыменен отырған жарты сағат,
)тіп кеткен жаманның �міріндей. 

***
Аспанда бір жұлдыз бар айдан жақсы, 
Арқада бір кедей бар байдан жақсы.
Жаманға бір с�з айтсаң қорс етеді, 
Балқыған қорғасындай қайран жақсы. 

***
Дүние қарап тұрсам бір кең сарай, 
Сарайға к�зім талды қарай-қарай. 
Тағдыр мен тәңіріге жала жаппа, 
)зінен ер жігіттің бақ пен талай.

«Мың бір маржан» 
атты кітаптан.  

Құрастырушы 
Ақселеу Сейдімбеков

Бетті дайындаған 
Дағжан ТҰЛБА   

ҮРКЕР ЖАМБАСҚА 
КЕЛСЕ...

Жұлдыздардың, шоқ жұлдыздардың орнына қарап 
қазақтар жыл мезгілдерін айыратын болған. Таразы (Орион) 
мен Сүмбіленің (Сириустың) тууына қарап, «Таразы туса 
таң суыр, Сүмбіле туса су суыр» деп күз бола бастағанын 
ескерткен. Біздің ендікте Таразы жаздың аяғын ала, ал 
Сүмбіле одан кешірек қыркүйекте, таң алдында туады. Жаз 
шыға бастағанын «ел жатқанша Үркер жамбасқа келсе, жаз 
шықпағанда не қалды» деп Үркердің орнына қарап білген.

 Қой Шолпан туа �ріп, кешке жұлдыз туа қотанға қайтады. 
Жылқы малы шыбын жоқ қоңыр күздің ұзақ таңында, ш�птің 
піскен кезінде түні бойы жайылып, жақсы семіреді. «Сүмбіле 
туар сүмпиіп, ат семірер құнтиып» деген с�з осыдан шыққан. 
«Таразы туса таң салқын, бидай, тары піседі» деп егіннің 
пісетін уақытын да жұлдызға қарап айырған.

***
К�шпелілердің жұмбағы да танымдық ерекшелікке толы:
Екі емен, жеті терек, алты қайың,
Басында жапырағы дайын-дайын.
Бір шынар, үш қарағай, бір жалғыз тал, 
Баршасын айта беріп не қылайын.  Осындағы, 
Екі емен – Күн мен Ай.
Жеті терек – Жеті Қарақшы.
Алты қайың – Үркердің алты жұлдызы. Басында 

жапырағы дайын-дайын дегені, олардың қасындағы 
н�керлері, яғни басқа жұлдыздар. Бір шынар – Шолпан.
Үш қарағайы – Таразы не Үш Арқар. Жалғыз тал дегені 
Есекқырған. Баршасын айта беріп неғылайыны – жұлдыз 
к�п, оны санап болмайды дегені.         

Қ.4БІШҰЛЫ,  
«Халық астрономиясы»  

Нұралы ханның баласы Қаратай Орынборда оқып, патшадан аға сұлтандық 
лауазым алып, Кіші жүзді аралап жүргенде адай Атақозы биге жолығып қалады. 
Атақозы арық, қатпа қара кісі екен. Биге к#ңілі толмаған сұлтан:

– �й, Атақозы, ойда орыстың, қырда қазақтың малын қоймасаң да, алғаның 
бойыңа жұқпаған екен, – дейді. Сонда Атақозы шешен іркілместен:

– Пәлі тақсыр!
&леңді жерде #гіз семіреді,
&лімді жерде молда семіреді,
Қаралысында қатын семіреді, 
Қайғысызында хан семіреді,
Ойда елім шабылады, 
Қырда малым шабылады, 
Қайтсем топтан торай шалдырмаймын деп,
Қазақтың бір тайын дұшпанға алдырмаймын деп, 
Бір түнде тоғыз оянып, тоқсан толғанамын, 
Мен арық болмай кім арық болады? – деген екен. 

***
Етекбай шешен ел қыдырып жүргенде, оған бір шешен 

әйел әзілмен тиіседі: «�йелдің семізі ерге т#сек, еркектің 
семізі #ліге есеп», деуші еді, апыр-ай, би, тым толық екенсіз» 
дейді әйел. Сонда Етекбай би: «Қатын #тірік айтпайды, 
қағыс естиді, қағыс естігенсіз ғой! Еркектің семізі – елдің 
құты, әйелдің семізі – үйдің жұты болады» депті. 

Балтабай АДАМБАЕВ,  «Шешендік �нер»   
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Т.Омарбеков 20-30 
жылдардағы Қазақстан 
тарихының «ақтаңдақ 
беттерін» ашқан алғашқы 
тарихшылардың бірі, 
1991-1993 жылдары 
«Жұлдыз» журналында 
«Халық қаһары» деп ата-
латын мақалалар топта-
масын жариялады.

1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс, 1917 жылғы 
төңкерістер мен азамат 
соғысы, 1921 жылғы 
ашаршылық салда-
рынан 850 мың қазақ 
қырылған, 200 мыңы 
туған жерінен тыс жер-
лерге көшіп кеткен.

Жанғара Д4ДЕБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
жанындағы Абай ғылыми-зерттеу 
институтының директоры:

Сұраншы батыр мен Сарыбай 
бидің заманында елдің ынтымағы 
мен бірлігіне іріткі салған, малы 
мен жанына шапқан тынымсыз жау 
қоқан еді. Қоқанның ел ішіндегі 
бекіністері,  қамалдары, қарулы 
күштері, елден алым-салық жинаушы 
шеріктері момын елдің ішінде ойына 
келгенін істеп, ойран салды. Бастары 
бірікпеген, жауға қарсы қайрат қылуға 
жарамаған аз ауыл, шағын жұрт бас 
сауғалап, қоныс аударуға мәжбүр бол-
ды. Елдің жайын, жаудың жан аямас 
жаулығын к�рген батырлар шығып, 
қол жиды, сарбаз жасақтады, быты-
рап жүрген жұрттың басын біріктіріп, 
біртұтас күш пен ынтымағы жарасқан 
берекелі елге айналдыруды мұрат 
етті. Сарыбай Айдосұлы ат жалын 
тартып мінгеннен бастап, ел қорғаған 
Сұраншы батырдың қасында осындай 
мұрат үшін күресті.

Е л  а у з ы н д а ғ ы  а ң ы з д а р ғ а , 
Сүйінбайдың, Жамбылдың дастан-
дарында, толғауларында Сұраншы 
батыр мен Сарыбай бидің ата жұртын 
біріктіру жолындағы билік істері, 
атамекенін жау шапқыншылығынан 
қорғаған ерлігі соғыс �нерінің түрлі 
амал-айлаларына жетіктігімен қатар 
ашылады. Осындай ерен ерлік істердің 
бірі  Сүйінбай мен Жамбылдың 
 дастандарында,  толғауларында 
к�рініс тапқан. Оның к�ркемдік 
нәрі тарихи мәнімен маңызды. Онда 
бейбіт елге қаптаған қалың қол болып 
шапқан қоқандықтардың зорлығы 
мен қорлығы туралы хабар алғанда, 
Сұраншы батыр жауды шабуға  
ыңғайланады. Ел адамдары жаудың 

20 мың қолына 3 мың қолмен қарсы 
шабу қауіпті екенін айтып қамығады. 
Сұраншы батыр жау к�п екен деп 
тоқтап қалмайды, жауға 3 мың қолмен 
қарсы шабудың және жеңіп шығудың 
амалын табады. Батырдың ойлап 
тапқан стратагеммасы бойынша, ел 
қорғаушылар қараңғы түсе қалың 
жаудың әр жағынан от жағады. 
Жаудың к�зіне есепсіз к�п қосын бо-
лып к�рінеді. Алдымен жаудың бек-
тер жатқан ордасына шабады. Жауға 
шапқан кезде 3 мың қолдың бір б�лігі 
Алатаудан Қаройға жеткізе от жағады. 
Бір б�лігі от қарудан оқ жаудырып, 
орысша керней тарттырып, к�нектер 
мен шелектердің түбін ұрғылап, бара-
бан қақтырады, анда-санда мылтықты 
құр дәрілеп аттырады. Жауға орыс 
әскері келіп қалғандай әсер етеді. 
Бір бүйірден Сұраншы батырды �зі 
тиіседі қиқу салып. Қоқандықтарға 
қарсы соғыс жоспары Сұраншының 
стратагеммасына сәйкес жүзеге аса-
ды.

Жаудың шатырда жатқан билері 
мен бектері, мансаптылары қараңғыны 
жарып шыққан тарсыл мен гүрсілден, 
жер қозғалғандай дүбірден, ұран 
салған айғай мен қиқудан үрейі ұшып, 
үй ішінде ұйлығады. Киімін тауып ки-
юге, қару-жарағын тауып қолына алуға 
жарамай қалады. Сұраншы батыр 3 
мың қолмен жер қайысқан әскердің 
де тоз-тозын шығарады. Сұраншы ба-
тыр мен Сарыбай би қоқандықтардың 
зорлығы мен қорлығына қарсы аян-
бай күресті. Сарбаздарын бастап, 
қоқан бекіністерінің жай-күйін, 
қоқан әскерінің орналасқан жерін, 
бас қоспақ болған мақсатын алдын 
ала біліп, шолғыншылар жіберіп 
анықтап, оларды қай жерде қалай 
шабудың амалдары мен тәсілдерін 
ойлап тапты. 

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ, 
Қазақстанның Еңбек Ері:

– Ұлы Дала т�сінде талай мемлекет орнатқан, елдіктің туын 
жықпаған, елдігімізді де сақтап қалған, тар кезеңде жол тапқан, 
тарыққанда ақыл тапқан ұлылар аз болған жоқ. Елі үшін жанын 
құрбан еткен ерлер халқының с�зін с�йлеп, әділдіктің ақ туын 
түсірмеген білімпаз билеріміз бен батырларымыз �ткен. Біздің 
әулетімізде де ақындар, батырлар к�п болған. Жаугершілік заманда 
қазақ батырларымен қатар әділеттің жоқшысы болып, халықтың 
к�кейіндегісін айтқан билердің де орны ерекше. Менің «Аз и Я» 
деген еңбегімде: «Түркі тілдеріндегі буй, би, бай, бей с�здерінің 
нұсқалары билік пен құрметке ие адамдарға қолданылды» деп 
анықтама берілген. Би тұғырына топты жарып таразы басын тең 
ұстап, әділдікті сақтап, қара қылды қақ жарып айтатын парасатты 
адамдар к�терілген. Жер жаннаты Жетісу �лкесінде небір билер 
мен шешендердің, батырлар мен ақындардың �ткені рас. 

Жастайынан ел билігіне араласқан Сарыбай терең ақылымен, 
адал адамгершілігімен, �жеттілігімен танылған. Сарыбай би 
Алатауға ат басын тіреген Кенесары ханмен де, қырғыз манапта-
рымен де, орыстармен де терезесін тең ұстаған, бәрімен сыйласып 
тұратын, Жетісу �лкесіндегі ең қиын даулы мәселелерді шешетін 
т�бе би болған.  Сарыбай би Жамбыл Жабаевтың ақылшы ұстазы 
болған. Жамбылды жас кезінен таныды. Елден шыққан �нер 
иелеріне ерекше қамқорлық к�рсетеді. Ел арасында осы күнге дейін 
Сарыбай би айтыпты дейтін шешендік кесім, билік, тапқыр с�здер, 
мақал, нақылдар аз емес. Сарыбай би – бір елдің, бір �лкенің ғана 
емес, исі қазақтың мақтан тұтар ерекше қастерлеп тұратын тарихи 
тұлғалардың бірі. Сондықтан Сарыбай би Айдосұлын зерттеу, 
мәңгілік есте қалдыру, оның атқарған зор істерін бүгінгі және 
болашақ ұрпақ санасына сіңіру – айрықша міндет. 

Талғат МҰСАБАЕВ, 
Қазақстан Республикасының «Халық қаһарманы»:

– XXI ғасырда �мір сүріп жатқан біз – бақытты ұрпақпыз. )йткені жылдар бойы аңсап, 
армандаған тәуелсіздігімізге жеткен буынбыз. Бұл жолда құрбан болған бабалар атын 
ардақтайық. Тарихымызға үңіліп қарасақ – еліміз бен жеріміз үшін қаншама шайқас, 
майдан, арпалыс, соғыс болды. Батыр бабаларымыз жауға қарсы тұрып, бастыны 
еңкейтті, тізеліні бүктірді. Сондай ардақты тарихи тұлғаның бірі – Сарыбай би Айдосұлы. 
Туған елі мен жері үшін бар ғұмырын арнаған бұл Сарыбай бидің 200 жылдығын еске 
алу абыройлы іс. Ерін құрметтеген ел – бақытты. #лемнің қаншама елін аралап к�рдім. 
Бірақ қазақ еліндей дарқан, қазақ жеріндей ғажап жер жоқ. Бұл Сарыбай би Айдосұлы 
секілді бабаларымыздың ерлігі мен ата-бабаларымыздың даналығының арқасында бізге 
қалдырған асыл мұра. 

Ханкелді 4БЖАНОВ, 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті«Рухани жаңғыру» 
орталығының директоры:

– Сарыбай бидің жасампаздық және тұлғалық қасиеттері толық ашылған ХІХ 
ғасырдың ортасы мен екінші жартысы ұлттық және әлемдік бетбұрыстар мен 
�згерістерге толы еді. Ұлы даланы орыс империясының 130 жылға созылған отарлау са-
ясаты діттеген мақсатына жетті. Жаңа дәуірдің ұлы тұлғалары Кенесары мен Наурызбай, 
Шоқан мен Абай ерліктерімен һәм мәңгі �шпес мұраларымен тарихымызды түрлендірді. 
Бұл қазақ халқының жер бетінде сақталып қалуы үшін жанталасқан күрес дәуірі бола-
тын. К�мек қолын созатын Түркия ауыр дағдарысты бастан кешіп жатты, жас мемлекет 
Германия күн санап күш жинап, қатерлі елге айналды. Америка Құрама Штаттары инду-
стриалы �ркениеттің к�шін бастады. Бұлармен иық тірестіруге қауқарымыз қалмағаны 
ақиқат. Апат қаупімен бетпе-бет келген тұста Сарыбай бидің барша күш-қайраты мен 
ақыл-ойы елі мен жерінің тұтастығын, қауіпсіздігін, болашағын қорғауға жұмсалды. 
Жетісудың әйгілі тұлғаларымен, Арқаның с�з ұстаған ақылмандарымен тізе қоса 
қимылдады, Ресейдің, Қоқанның, Қырғыздың билеушілерімен келісс�здер жүргізді. 
Осының бәрінде оның сүйенген әрі сенген құдіреті – с�з. Тіл мен с�з – адам баласының 
бойындағы баға жетпес байлық. Сарыбайды тарихи тұлға биігіне к�терген себептер би, 
батыр болғаны, ел ағаларынан алған батасы ғана емес. Тауып айтқан с�зі, шешен тілі 
оны атасының баласынан адамның баласына, қазақтың қамал-қорғанына айналдырды. 

Дәулет ТҰРЛЫХАНОВ, 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген спорт шебері: 

– «)ткеніне к�з салмаған, болашаққа түзу к�зқарас қалыптастыра алмайды» деген-
дей, халқымыздың біртуар нар ұлдарын жас ұрпаққа айшықтап, танытып отырғанымыз 
– ата-баба рухына тағзым ету – біздің азаматтық борышымыз деп білемін. Бүгінгі жас 
ұрпаққа атамыздың �мірі, ерлігі, қайсарлығы, данышпандығы үлгі болып қалатыны с�зсіз. 
«Жақсының аты �лмейді, ғалымның хаты �лмейді» дегендей, артында қалған ұрпақтарына, 
елімізге Сарыбай би атамыздың аты мәңгі �шпес асыл мұра. 

Ақжыға ЖҰМАҒАЛИ

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ,
жазушы:

– Сарыбай бидiң ерекше бiр к�регендiгi 
– Жамбылды жас кезiнен танып, қанат-
тыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтыр май, 
тәрбиелеп, қырандай биiкке самғатып ұшыруы. 

Жамбылға берген батасының �зi не тұрады:
– Ау, Жамбыл, бата сұрап келiп қапсың,
Қобыз тастап, қолыңа домбыра апсың.
)леңiңнiң арасынан қыл �тпесiн,
Алдыңнан iнжу-маржан �зен ақсын.
Жамбыл-ау, Екей елi – �лең деген,
Жел с�зге әрбiр қазақ елеңдеген.
К�зiңде – от, к�кiрегiңде жырың тұнық,
Түбiнде ақын шығады сенен кенен.
Екейдiң аты шыққан �леңменен,
Iрi ақын мойны озық к�рем сенен,
Сүйiнбайдың с�зiн жалғар – алтын к�мбе,
Батамды түбi саған берем дегем, – деп 

Жамбылға ақ батасын берiп, талай шаршылы 

топта айтулы айтыстарға түсiрiп, қасынан 
тастамаған.

Сарыбайдың тiкелей ықпалымен Ұзына-
ғаш пен Қаскелеңде қазақ балалары үшiн 
арнайы мектеп салынды, онда алғаш араб 
әлiппесiмен, кейiннен орысша оқытатын 
болған. Халық үшiн қабырғасы қайысқан 
үлкен азаматтығының бiр ғана к�рiнiсiн 
мынадан ғана  байқауға болады. 1878 жылы 
елде қатты жұт болып, егiн шықпай, т�ңiрек 
аштыққа ұшырай бастайды. Дәл осын-
дай қиын-қыстау кезеңде Сарыбай би 
К�кбастаудағы мешiттiң имамы Тәлiпбайды 
басшы етiп, бар малды бiр ортаға жинатып, 
бақтырып, ретiмен сойыс жасап, халыққа 
бiр мезгiл ыстық ас таратуды жолға қояды. 
Алыстағы ауылдарға сауын айтып, жиналған 
сүт-айранды, тамақты әр адамға тегiн 
үлестiрiп берiп отырды. Соның арқасында 
халқы орасан зор аштықтан, қырғыннан аман 
қалады.

ЕЛІНЕ СӨЗІН 
ӨТКІЗГЕН...

Сарыбай би Айдосұлы – Ұзынағаштан Тәшкентке дейінгі аралықтағы қоқан қамалдарын алып, қалың 
елді қоқандықтардың  езгісінен, зорлық-зомбылығынан азат етуге қатысқан, халықтың ынтымағы мен 
бірлігінің нығаюына ерен еңбек сіңірген әрі батыр, әрі би, тағылымы мол тарихи тұлға. Тарихи деректерде 
Сарыбай би 1821 жылы қазіргі Алматы облысы Ұзынағаш өзенінің бойындағы Қостөбе деген жерде дүниеге 
келгені туралы айтылады. Ол – өз заманының әділетті биі атанған тұлға, сонымен қатар соғыста жауынгер-
лерге дем бере білген қолбасшы. 1864 жылы Шымкенттің оңтүстігіндегі Сайрам қаласы үшін болған ұрыста 
қаза тапқан Сұраншы мен Сүттібай батырлардың орнын басып, қазақ жасағына қолбасшылық жасаған.
Таяуда Сарыбай би Айдосұлының туғанына 200 жыл толуына орай әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде «Жамбылдың ұстазы Ер Сарыбай би Айдосұлы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 
онлайн конференция өтті. Жиында сөз алған тарихшылар мен ғалымдар тарихи тұлға туралы ғылыми 
тұжырымдарын білдірді. Ғалымдардың, зиялы қауым өкілдерінің Сарыбай би Айдосұлының тарихи 
тұлғасына қатысты сөйлеген сөздерін ықшамдап ұсынып отырмыз.

Ашаршылық мәселесі қазақ халқының жазылмас жарасы. Оның себебі Қазақстанда осы  1920-
1921 және 1928-1933 жылдарғы зұлматтың зардабын қөрмеген отбасы жоқ шығар. Кезінде 
кімді сұрасаң да, «көп баланың ішінен жалғыз қалған осы  балам немесе немесе қызым» 
дегенді талай естуші едік. Осы орайда Қазақстан Сенаты басшылығының ұйытқы болуымен  
өткен ғылыми конференция көп мәселенің бетін ашты. Әрине, осы мәселе бұрын да қаралған 
болатын. 
1932-1933 жылдардағы КСРО-дағы, соның ішінде Қазақстандағы ашаршылық пен 
ұжымдастыру мәселесінің тарихнамалық қоры өте ауқымды. Оның қатарында басында  Батыс 
ғалымдары мен жазушылары болды. Себебі – Кеңес еліндегі кемшіліктер, оның арасында, 
әсіресе саяси репрессия мен аштық мәселесі туралы айтуға қатаң тыйым салынған болатын. 
Қазақ жазушылары аштық мәселесіне ара-тұра қалам тартты. Мысалы, бұл арада Бейімбет 
Майлиннің «Күлпәші» мен Сәбит Мұқановтың «Өмір мектебінде» (бесінші, алтыншы тарау) 
айтылғанын еске алуға болады.

«Өткеніне 

көз 

салмаған, 

болашаққа 

түзу 

көзқарас 

қалып-

тастыра ал-

майды»...

***

Сарыбай би 

– бір елдің, 

бір өлкенің 

ғана емес, 

исі қазақтың 

мақтан 

тұтар, 

ерекше 

қастерлейтін 

тарихи 

тұлғалар ы-

ның бірі.

Соңғы кезде табылған архивтік 
құ жат  тарда аштық мәселесі 
қазақ саяси қайрат керлерін де 

қатты толғандырғанын дәлелдейді. Оған 
мысал – Тұрар Рыс құловтың, «Бесеудің» 
И.Сталинге жазған хаты. Біршама мате-
риалдарды ғалым Тұрсын Жұртбайдың 
Алаш қозғалысы қайрат керлерінің НКВД 
архивінде сақталған соттау процесінің 
істерінен ашып к�рсетті.

Осы тақырып бойынша тарихнамалық 
шолу Мемлекет тарихы институты ғалым-
дары  2021 жылы дайындаған «1932-1933 
жылдардағы ашаршылық ақиқаты – Правда 
о голоде 1932-1933 годов» атты  к�лемді 
ұжым  дық монографияда қамтылды. Бір-
шама дерек осы монографиядан алынып 
отыр.

Кеңестік тарихнамада Қазақстандағы 
1920-1930 жылдардағы ашаршылық 
мәселесі арнайы зерттеуден тыс қалды. 
XX ғасырда ашар шылықтың т�рт рет 
болғаны тарихтан белгілі: 1911 жылы, 
1920 жылы, 1930 жылы, 1946-1948 жыл-
дары. XX ғасырдың 20-жылдарындағы 
мерзімді басылымдарда ашаршылық 
туралы мәліметтер жарияланғанмен, 
автор лардың к�бін кеңестік-партиялық 
аппараттың қызметкерлері құрады. Олар 
ашаршылықтың себептерін: «Бұрынғы 
патшалық отарлау саясаты, бірінші 
дүние жүзілік соғыс пен азамат соғысы, 

апатының тарихи деректері әлемге белгілі 
болды.

Е р т е д е  ш ы қ қ а н  е ң б е к т е р д е  X X 
ғасырдың 30-жылдарындағы шаруалардың 
наразылығы «бұзақылық», «басмашылық 
қозғалыс», «бүліктер мен тәртіпсіздіктер» 
деп түсіндірілді. Айталық, Т.Омарбеков 
күштеп ұжымдастыру мәселелеріне 
зерттеудің жаңа қырымен келді. Ол XX 
ғасырдың 20-30 жылдардағы Қазақстан 
тарихының «ақтаңдақ беттерін» ашқан 
алғашқы тарихшылардың бірі, 1991-1993 
жылдары «Жұлдыз» журналында «Халық 
қаһары» деп аталатын мақалалар топтама-
сын жариялады. С�йтіп, Қазақстандағы 
күштеп ұжымдастыруға қарсы ірі ша-
руалар к�терілістерінің тарихы арнайы 
қарастырылды.

Академик М.Қозыбаев,  Ж.#біл ғо жин, 
М.Тәтімов зерттеулерінде 1930-1933 
жылдардағы ашаршылық пен әртүрлі ау-
рулардан құрбан болған 1,7 млн қазақтың 
саны анықталды. Демограф М.Тәтімов 
X X  ғ а с ы р д ы ң  б а с ы н д а ғ ы  қ а з а қ т а р 
санының �згеру қозғалысын терең зерт-
теген. Оның мәліметтері бойынша 1916 
жылғы ұлт-азаттық к�теріліс, 1917 жылғы 
т�ңкерістер мен азамат соғысы, 1921 
жылғы ашаршылық салдарынан 850 
мың қазақ қырылған, 200 мыңы туған 
жерінен тыс жерлерге к�шіп кеткен. 
С�йтіп, Қазақстанда 1 млн.-нан аса адам 

шығыны болған. Бұл еңбектердің маңызы 
�те зор, тәуелсіздік жылдары отандық 
демографиялық зерттеулер жаңа деңгейге 
к�терілді.

Мемлекет тарихы институты дайындаған 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» оқулықтарында 
КСРО-дағы тоталитаризм сипаты және 
кеңестік жаңартулар, әсіресе XX ғасырдың 
20-30 жылдарындағы күштеп ұжымдастыру 
мен ашаршылық тарихы жаңаша к�зқарас 
тұрғысынан баяндалады.

Осы тақырыпқа зиялы қауым да іргелі 
еңбектер жазған болатын.

 Ашаршылық нәубетінің к�ріністері 
С . Е л у б а й д ы ң  1 9 9 0 - 2 0 0 0  ж ы л д а р 
аралығында жазылған трилогиясы – 
«Ақбоз үй», «Мінәжат», «Жалған дүние», 
А.Мекебаев тың «Құпия қойма» (Алматы, 
2008), А.Тілеулиевтің «Қарақұм» деректі 
хикаяты (Алматы, 2007) және т.б. әдеби 
шығармаларда шынайы бейнеленген.

Созақ к�терілісі туралы ОГПУ-дың 
мұрағат материалдары негізінде құжаттық 
естеліктерді  журналист Мұхаметжан 
Рүстемов жинақтады.

Жазушы-құжатнамашы, отставкадағы 
МҚК полковнигі Мұхамеджан Омаров – 
ОГПУ-дың тергеу материалдарына сүйене 
отырып, Адай к�терілісі туралы «Расстре-
лянная степь. История Адаевского вос-
стания 1931 года. По материалам ОГПУ»  
деп аталатын құжаттық повесть жазған 

бірінші автор. Адай к�терілісінің жетекшісі 
 Тобанияз #лниязов туралы ақтаулық журна-
лист #.Спанов «Тобанияз» және алматылық 
жазушы Т.Жанаев «Тобанияз қыстауы» атты 
кітаптарын жазды.

Қазақстандағы қолдан жасалған  алапат 
Білім және ғылым министрлігі  бекіткен  
мектеп оқулықтарында қаралған болатын. 
1950 жылдары Қазақстандағы аштық туралы 
ағылшын тілінде белгілі америкалық ғалым 
Роберт Конквест «Қасірет науқаны» (Жатва 
скорби) деген кітабында «халықтың алапат 
адами трагедиясы» деп атады.

Мемлекет тарихы институты 31мамыр 
– 1 маусым арасында �ткен халықаралық 
конференция  бойынша материалдар 
жинағын шығарды. Осы конференцияда 
америкалық ғалым  Сара Камэрон «Голод 
казахов по данным ападной историогра-
фии» деген баяндама жасады. Ал 2020 жылы 
ол зерттеушінің «Аштық жайлаған дала» 
деген монографиясы жарыққа шықты. 
Бұл �те құнды еңбек, себебі ол ғалым 
к�п деректерді пайдалана отырып терең 
тұжырымдар жасай білген. Сара Камэрон 
осы конференцияға қатысқанын айта 
келе былай дейді: «Конференция тәуелсіз 
Қазақстанның Астанасында Ашаршылық 
ескерткішінің салтанатты ашылуына 
ұласты. Ескерткіш тормен безендірілген, 
қазақтың киіз үйінің ішкі құрылысы не-
месе керегесін еске түсіретін «Аза Тақтасы» 
мен оның алдыңғы жағында ашыққан 
қазақтарды бейнелеген мүсінінен тұрады. 
1997 жылдан бастап Қазақстан 31 мамыр 
күнін «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні» ретінде атап �теді». Автор 
с�зінде «қоғамдық талқылаудың бәсеңсіп» 
кеткенін баса к�рсетеді.

Неміс ғалымы Роберт Киндлер «аштық 
Қазақ даласында бұрын да болған, халық 
жұтты да басынан �ткерген болатын. Ал  
Кеңес дәуірінде ашаршылық неге сонша-
ма ауыр болды? Халық неге қырылды?» 
деп к�рсете келе оған ол бұлай жауап 
береді: «Оның себебі – қарапайым халық 
не к�мек, не асар жасау арқылы бір-
біріне к�мек бере алмай қалды. НКВД, 
милиция жағдайы бар адамдарды бай-
құлақ деп қуғындап елді қоршаудан 
шығармай қойды». Шетелдік ғалымның 
бұл тұжырымы ақиқатқа жақын.

Е у р о п а  К е ң е с і н і ң  П а р л а м е н т т і к 
 Ассамблеясы (ЕКПА) Украинада болған 
ашаршылық бойынша қабылдаған шешімде, 
қазақтардың �лім-жетім коэфиценті ең 
жоғары екенін к�рсетеді дейді ғалым .

Бүркітбай АЯҒАН,
 Мемлекет тарихы институты

директорының орынбасары

ОРАҚТАЙ 
ОРҒАН ҚАСІРЕТ

халықтың сауатсыздығы салдарынан» деп 
к�рсетті.

Мұстафа Шоқайдың «Яш Түркістан» 
журналында басылған к�птеген мақала-
ларында Кеңес билігіндегі Түркістан халық-
тарының ауыр тағдыры, Орта Азия республи-
калары мен Қазақстандағы большевиктердің 
саясаты жан-жақты ашылған. Бұл арада  біз, 
әсіресе Мұстафа Шоқайдың «Туркестан  под 
властью Советов» деген еңбегін ерекше атап 
кетуіміз керек.

1988 жылдың қараша айында Қазақ 
КСР Ғылым Академиясы жанындағы 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих, этнология 
және археология институты «Коллективи-
зация в Казахстане и республиках Сред-
ней Азии: опыт и уроки» тақырыбында 
бүкілодақтық ғылыми-теориялық конфе-
ренциясын ұйымдастырды. Онда күштеп 
ұжымдастыру және оның зардаптары 
мәселесін жаңаша к�зқарас тұрғысынан 
жүйелі зерттеу мақсаты қойылды. Осыдан 
кейін жаңа мұрағат құжаттары негізінде 
мәселенің жекелеген қырларын зерттеу-
ге, тұжырымдамалық ой-қорытындылар 
жасауға жол ашылды.

Қазақстандағы ашаршылық туралы 
алғашқы мақалаларды 1990 жылы «Вопросы 
истории» ғылыми журналында М.Қозыбаев, 
Ж.#білғожин, қазақ демографы М.Тәтімов 
жариялады. Осылайша, танымал осы жур-
нал арқылы 1930 жылдардағы ашаршылық 
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ЖОЛ АЛЫСТЫ 
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«АҚСАРБАС»

ҚЫТАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

Болат СҰЛТАНОВ,
Қазақстан-неміс университетінің 
халықаралық және аймақтық 
ынтымақ тастық институтының 
директоры:

– 2020 жылдың қыркүйегінде ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауында 
ұлт тық мүдделерді кеңейту үшін Қазақстанның 
Еура зиялық экономикалық одақтағы орны мен 
«Бір белдеу, бір жол» жобасын барынша пай-
далану керегін айтады. Осы турасында кеңінен 
айтып /тсеңіз?

– #лемдік сауданың к�п б�лігі теңіз 
саудасы арқылы жүзеге асырылады. Мем-
лекет теңізге шыға алмаса, тауарларды экс-
порттау, инвестиция тарту және тұрақты 
экономикалық �су мен әлеуметтік даму-
ды қамтамасыз ету қиын. Қазақстан – 
теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ мемлекет-
тер қатарында. Сондықтан Еуразиялық 
экономикалық одақ және «Бір белдеу, бір 
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Қазақстан – Қытай табиғи газ құбыры тура-
лы айтпай �туге де болмас. Осы құбыр арқылы 
біз Қытайға табиғи газды сатып қана қоймай, 
сонымен қатар Қызылорда, Түркістан, Жам-
был және Алматы қалалары тұрғындарының 
қажеттіліктерін қанағаттандыра аламыз. 
«Жасыл» деп аталатын технологияларды 
енгізу бойынша бірлескен жобалар да �те 
тиімді. Мысалы, Жаңатас қаласында жел 
электр стансасын салдық. Қазір 20 жел ге-
нераторлары пайдалануға берілді. Құрылыс 
аяқталғаннан кейін жел электр стансасы 
жылына 350 миллион киловатт-сағатқа дейін 
электр энергиясын �ндіре алады. Сонымен 
қатар Алматы облысының Қаскелең ауданын-
да қуаты 50 мегаватт болатын күн электр стан-
циясы салынып жатыр. Ол осы жылдың шілде 
айында Қазақстан электр желісіне қосылып, 
электр қуатын �ндіре бастады.

– Қазақстанның к/лік және логистика сала-
ларында қандай /згерістер бар?

– «Дағдарыс келеді және кетеді, жол 
қалады»... Еуропа мен Азия арасындағы 
қ ұ р л ы қ а р а л ы қ  к � л і к  б а й л а н ы с ы н ы ң 
аяқталуына табысты ықпал еткен Тұңғыш 
Президент – Елбасы Н.Назарбаев екенін 
баса айтқым келеді. Бүгінгі күні 6 автомо-
биль жолы, 9 теміржол және 4 халықаралық 
маңызы бар жолдың біздің ел арқылы �тетін 
әуе дәлізі бар.

Қазір к�лік логистикасы Қазақстанның 
жалпы ішкі �німінің 8,1% құрайды. Менің 
ойымша, Қазақстанның 8445 шақырымға 
созылатын Батыс Еуропа – Батыс Қытай 
х а л ы қ а р а л ы қ  а в т о м о б и л ь  ж о л ы н ы ң 
құрылысына қатысуы �те жақсы жоба. 
Осы жобаның нәтижесінде Қытайдың 
Тынық мұхитындағы айлақтарынан Санкт-
Петербургке он күннің ішінде жүк тасымалдай 
алады, бұл теңіз жолдарынан 3,5 есе жылдам. 
Сонымен қатар біз Қорғастан Қазақстанның 
оңтүстік аймағына дейінгі Ақт�бе жолын 
қайта ж�ндедік.

Қытайдан Батыс Еуропаға автомобиль 
 тасымалдау да ыңғайлы бола түсті. Қазақстан 
мен Қытай жолдарды ішінара 2017 жылы 
аяқтады. Басқаша айтқанда, Қазақстан Еу-
ропа мен Азия арасындағы к�пірге айналды.

Кезінде Қытай «Бейжің – Алматы–
Мәскеу – Берлин» бағыты бойынша жалпы 
ұзындығы 9500 шақырым және максималды 
жылдамдығы сағатына 350 шақырым, «Еу-
разия» жүрдек темір жо лын салуды ұсынды. 
Артықшылығы, ол арқылы Германиядан 
Қытайға жету үшін 40 сағат кетеді, бұл бізге 
�те тиімді. 

– Сіздің ойыңызша, Қазақстан қазір ішкі 
және халықаралық тенденцияларға қалай жа-
уап беру керек?

– Бұл белдеу бізге теңізге шыға алмай-
тын «географиялық кемшіліктерді» артық-
шылықтарға айналдырып, Қазақ станның 
тиімді к�ліктік әлеуетін арттырады деп ой-
лаймын.

18 миллион халқы бар және теңіз жолы 
жоқ елге неғұрлым салмақты инвесторлар 
келмейтінін мойындауымыз керек. Алайда 
халықаралық к�лік дәлізі бұл елдің аумағы 
арқылы �тсе, жағдай �згереді.

– 4ңгімеңізге рақмет!

Фильм �ткен ғасыр басындағы 
қ а з а қ  қ ы з ы н ы ң  ә д е м і  ә л е м і н , 
 махаббатын, қазақтың к�шпелі 
�мір салтының к�рінісін суреттейді. 
«Ақсарбас» фильмінің оқиғасы 
Е . Қ ұ р м а н б е к қ ы з ы  б а л а л ы ғ ы н 
�ткізген Қытайдың Шыңжаңдағы 
Алтай тауларындағы Бейта тау жайы-
лымында �теді. Қазақтың ұрпағын  
жатқа бермеуі, ғашықтардың дом-
быра, қобыз үнімен  сырласуы, 
боталы інгеннің басындағы кеп 
«Ақсарбастың» ішкі лейтмотиві.

Фильмдегі басты кейіпкерлер: 
Үкібала (Ақтай салды ұнатып, ата-
анасының ұзатпақ болған жеріне 
бармай, сүйгенімен  қашып кетеді 
де, кейін Қастермен бас құрайды. 
Фильмнің соңында Ақтай салдың 
ауылында қалған қос құлынын 
сағынып ботасын іздеп боздаған 
аруана кейпіне енеді); Ақтай 
сал (Үкібаланың ғашық жары. 
Жастай дүние салады); Қастер 

жол» сияқты интеграциялық  жобалар біздің 
елімізді қызықтырады, �йткені бұл жоба-
лар бізге теңіз тасымалдауын пайдалануға 
мүмкіндік беріп, Еуропа мен Азия нарығына 
шығуға к�мектеседі.

Осы сұхбатымда «Бір белдеу, бір жол» 
 жобасы  туралы ғана айтып �ткім келеді. 
Қытайдың «белдеу» с�зі автомобиль және 
теміржол тасымалын пайдаланатын құрлық 
бағыттарын, ал «жол» с�зі теңіз жолын 
білдіреді. Қазақстанда теңізге шығатын 
жол болмағандықтан, бізді «белдеу» с�зі 
к�бірек қызықтырады. Ол «Жібек жолы 
экономикалық белдеуі» деп аталады. Бұл 
жол Қытайдан басталып, Қазақстан мен 
Ресей арқылы Еуропаға, Шығыс пен Таяу 
Шығыс елдеріне барады. Бұл Қытайдың тауар 
тасымалдауының баламалы бағыты. 

– Бұл жолдың маңызы қандай?
Бұл жол Қазақстан арқылы �тетіндіктен, 

біздің елге де айтарлықтай пайда әкелуі ке-
рек. Жол арқылы тауарларды әртүрлі бағытқа 
жеткізіп қана қоймай, басқа елдерден кіретін 
тауарлардан салық жинай аламыз. 

Эпидемияның әсеріне қарамастан, 2020 
жылдың қаңтарынан шілде айына дейін 
Қорғас теміржол бақылау-�ткізу пунктінен 
2240 қытай пойызымен 3,3 млн тонна жүк 
�ткен. )ткізу пункттерінен �тетін сауда 
к�лемі 2020 жылы 2019 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 55,37% артқанын нақты де-
ректер дәлелдеп отыр. Осы кезеңде Қытайға 
Еуропадан және Орталық Азиядан 266 жүк 
пойызы кірді, бұл Қытай �ткізген пойыз 
санынан 10 есе аз. Олардың к�пшілігі Гер-
мания, Польша және Қазақстаннан келді.  
Жүк пойызы тауармен Еуропаға барып, 
негізінен, кері бос қайтады. Бұл екі тарап 
экспорттаған тауар санының айырмашылығы 
үлкен. Қазақстан арқылы �тетін жолды АҚШ 
бақыламайтындықтан, Қытай үшін бұл жол 
үлкен стратегиялық маңызы бар әрі қауіпсіз. 
Қытайдан Германияға теңіз арқылы жүктерді 
тасымалдау уа қыты, шамамен, 40 күнді 
құраса, Қазақстан те мір жол арқылы 16-18 
күнде жетеді. Оның үстіне, темір жол – теңіз 
тасымалына қарағанда әлдеқайда арзан.

– «Жібек жолы экономикалық белдеуі» 
арқылы Қазақстан қандай артықшылықтарға 
ие болды?

– Ең алдымен, Қытай мен Қазақстан 
арасын дағы сауда к�лемі тұрақты түрде 
�скенін атап �ткен ж�н. 2018 жылы Қытай 
мен Қазақстан арасын дағы сауда к�лемі 12 
миллиард долларға жетті, ал 2019 жылы ол 14 
миллиард доллардан асты, тіпті эпидемияның 
әсеріне қарамастан 2020 жылдың алғашқы 
алты айында сауда к�лемі 9,35 миллиард 
АҚШ долларына жетті. Барлық қазақстандық 
тауарлардың бестен бір б�лігі Қытайға экс-
порталатынын айтқым келеді. Сонымен қатар 
біздің 100 компания Қытайда сұранысқа ие 
түйе сүті сияқты ауылшаруашылық �німдерін 
Қытайға экспорттауға рұқсат алды. 

Бір нәрсені айта кетейін, Қазақстан )збек-
с танмен және Тәжікстанмен шекараларын 
жауып тастағанымен, карантин кезеңінде біз 
к�к�ністер мен жемістердің тапшылығын 
сезбедік, бұлардың барлығы к�рші елден 
жетіп отырды. Карантин кезінде Қытайдың 
Қазақстанға экспорты �ткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 83,4% �сті. 

«Қытай философиясының қыс-
қаша тарихы» еңбегінің авторы ХХ 
ғасырдағы Қытай дың ең к�рнекті 
ойшылдарының бірі, �з шығарма-
шылығында дәстүр мен жаңашыл-
дықты біріктіре білген – Фың  Юлән.

Ф ы ң  Ю л ә н  қ а з і р г і  з а м а н ғ ы 
қ ы т а й  ф и л о с о ф и я  с ы н ы ң  � к і л і . 
Философиялық шығармашылығын 
дәстүрлі қытайлық философиялық 
дүниетанымын батыс философия-
сымен үндестіруге арнаған. Білім 
жолын Қытайда бастап, докторлық 
диссертациясын атақты Д.Дьюидан 
қорғаған. Батыстың да, Шығыстың да фило-
софиясын терең зерттеген Фың Юлән, �з 
шығармашылығында Қытайдың сан ғасырлық 
философиялық дәстүрін еуропалық метафизика 
тұрғысынан қарастырған. Фың Юлән қытай фило-
софиясын оны батыстық дәстүрдің жетістіктерімен 
біріктіру арқылы жетілдіруге жол ашуға тырысты. 
Ол қытай философиясының мұраларын �зіндік 
жолмен түсіндірді және оны жалпы теориялық-
философиялық негіздермен сабақтастырып, 
постконфуцийлік тұрғыдан әлемнің құрылысы, 
оны тану, қоғам мен адам мәселелерін қамтитын 
жүйе негізін құруға талпынған.

Фың Юләннің «Қытай философия сының 
қысқаша тарихы» еңбегі 1948 жылы АҚШ-та 
жарыққа шыққан. Фың Юләннің бұл еңбегі 
шетелдік оқырмандарға арналып жазылған 
еңбек болған, қытай философиясының тарихы 
ықшамдалып баяндалған және автордың �зіндік 
к�зқарасы мен пайымдауларын қамтиды. Кітап 
қытай философиясын зерттеушілер үшін ең 
қажет оқулық. Себебі бұл еңбекте қытай фило-
софиясы тарихындағы неғұрлым ықпалды болған 
философиялық мектептер мен ойшылдардың 
к�зқарастары, ұстанымдары мазмұнды баяндалған.

«Қытай философиясының қыс  қаша тарихы» 
қытай филосо фия сының рухани ерекшелігін 
айқын дайтын �здеріне тән ұғым дық түсініктеріне, 
рухани жәдігерлеріне философиялық пайым-
дау жасау  арқылы �ркениет ағымындағы ор-
нын, дүниетанымдық ұстанымдарының негіздері 
мен ішкі заңдылықтарын анықтап, �зіндік 

А

қорытындылар жасаған құнды туынды 
болып есептеледі.

Қытай философиясын, мәде-
н и е т і н ,  н е о к о н  ф у ц и й ш і л д і к т і 
зерттеу шілер,  қытайтанушылар, 
сту денттер үшін Фың Юләннің бұл 
еңбегінің құндылығы �те жоғары. 
Қытай философиясының тарихын 
жан-жақты, терең саралаған еңбектер 
қатарына жатқызуға болады және к�п 
зерттеушілер үшін қиындық туында-
татын ұғымдар мен философиялық 
категориялар Фың Юләннің еңбегінде 
�те жүйелі, шетелдік зерттеуші үшін 

жеңіл нұсқада берілген.
Қ ы т а й  � р к е н и е т і н д е г і  ф и л о  с о ф и я н ы ң 

р�лін басқа мәде ниеттердегі діннің орнымен 
сәйкестендіруге болады. Фың Юләннің бұл еңбегі 
қытайлық философиялық ойдың генезисін, дәйекті 
түрде сипаттауымен құнды. Жалпы Фың Юләннің, 
«Қытай философиясының қысқаша тарихы» 
еңбегінің «Жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» бағдарламасы аясында қазақ 
тіліндегі нұсқасын ұсыну отандық қытайтану сала-
сы мен философиялық білім беру ісіндегі жағымды 
бір жаңалық деп бағамдауымызға болады.

Еңбекте және қытай тілінің 
лексикалық ерекшеліктеріне байла-
нысты аудармада түпнұсқасы қытай 
тіліндегі терминдер к�п кездеседі. 
Аудармашылар тарапынан үлкен 
жұмыс атқарылып, барлық терминдер 
мен философиялық категорияларды 
қытай тіліндегі мазмұнын сақтай 
отырып барынша дәл аударылған. 
Аударылған терминдер дыбысталуын-
да қазақ тіліне жақындатылған, бұл 
қазақтілді оқырман үшін мәтінді 
қабылдауды жеңілдетеді. 

Фың Юлән еңбегінің қытай 
 философиясы бойынша қазақ тіліне 
осыған дейін аударылған мәтіндерден  
е р е к ш е л і г і  –  о н ы ң  м а з м ұ н ы , 
ғылыми қауымдастық пен шетелдік 
оқырманның жағымды пікіріне ие 
болуы, к�пшілікке түсінікті тілде, 

Қытайдағы қазақтар түсірген «Ақсарыбас» фильмі 
көрермен тарапынан жоғары баға алып жүр. «Бұл 
фильм Қытай орталық телевизиясының кинофильм 
 жасау орталығының жетекшілігімен қазақ тілінде 
түсірілді. Актерлердің бәрі Шыңжаңнан шыққан өнер 
адамдары. Сондай-ақ Қазақстаннан Нұрлан Әлімжанды 
шақырдық. Кино ғасыр бұрынғы уақыттағы қазақ 
сахарасындағы көшпенді өмір, қазақы дүниетаным мен 
дәстүрлі мәдениетке негізделген. Ішінде махаббат пен 
сүйіспеншілік те бар» дейді ҚХР Шыңжаң автономиялық 
аудандық Жазушылар одағы төрайымы, сценарий 
 авторы Еркеш Құрманбекқызы. Фильмнің сценарийін 
жазған Шыңжаңдағы (ҚХР) Жазушылар одағы 
төрағасының орынбасары –  Еркеш Құрманбекқызы, бас 
режиссері – Орталық телевизия бастығының орынбаса-
ры Гау Фың, бас продюсері – Шың Зы Жүн.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында отандық гуманитарлық ғылым-білім саласының 
дамуын көздеген Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзекті шараларға бастау болған ауқымды 
мәселені баяндағаны белгілі. Елбасы егемендігімізді қорғап-сақтау үшін заман талабына сай біліммен, 
әлемдік ғылыммен, уақыт ағымымен қарыштап жатқан технологиялармен қарулану қажет екенін 
атап көрсетті. Жаһандану заманында күрделеніп, өзгеріске енген қоғамдық қатынастарға байланысты 
келбеті өзгерген көпқырлы дүние талабына төтеп беретін озық дүниетаным, өмір сырын ұқтыратын 
заманауи сапалы білім қажет. Сапалы білім дегеніміз – сапалы оқулықтар мен оқу құралдары. Фың 
Юләннің «Қытай философиясының қысқаша тарихы» еңбегі осындай туындылардың қатарында. 

«Қытай филосо-
фия сының қыс-
қаша  тарихы» 
еңбегі қазақ тіліне 
10 000 дана-
мен аударылып 
 басылып, еліміздегі  
130 ЖОО-ға 
таратылды. Жоба 
үйлестірушісі – 
Ұлттық аударма 
бюросы.

«Қытай фило-
софиясының қысқаша 
тарихы» еңбегін 
қазақ тіліне аударған 
шығармашылық топ: 
Аудармашылар – 
Қастер Бақыт; Динара 
Дәуен, шығыстанушы, 
аймақтанушы, 
қытайтанушы; Әдеби 
және жауапты ре-
дактор – Нұрдәулет 
Омарбек; Ғылыми 
редактор – Серік 
Нұрмұратов, фило-
софия ғылымының 
докторы, профессор.

(даланың тау мінезді тұйық жігіті. 
Үкібалаға үнсіз ынтық болады. 
Үкібалаға �з қолымен күміс ер 
 шауып береді, кейін ғашығымен 
аз ғана күн жұптасып �мір сүреді); 
Қали ( арманшыл бала. Фильмдегі 
оқиғаның кейбір тұсы Қалидың 
естелігімен баяндалады); Сара апа; 
Абыз қария. Фильмде Абайдың 
�леңдері оқылып, әндері айты-
лады.

 «Алтай шопандары су мен ш�п 
қуалап �рісін маусым сайын ауыс-
тырып отырады. Ірі қара мен қой 
бағу үшін олар 600 шақырымнан 
аса жол жүруі керек. Бір жылы бір 
бақташының отбасынан шыққан 
кішкентай қозы жүре алмай менің 
үйімде қалды. )кінішке қарай, 
кішкентай қозы тауда құлаған тас 
астында қалып аяғын сындырып 
алды, бір жылдан аса уақыт күтімге 
алсақ та ол аяғынан тұра алма-
ды. #кем қойды соймаққа бекінді: 

«Сенде жазық жоқ, менде азық 
жоқ». Алтай тауының малшылары 
ірі қара мен қой сойғанда дәл осы-
лай айтатын, сонымен қатар бұл 
«Ақсарбас» фильмінің классикалық 
с�йлемі.  Қазақ қуанышы мен 
жұбанышына, әлде бір тәуекел ет-
кен ісіне ақсарбас  атайды» дейді 
Е.Құрманбекқызы. 

Ғасыр бұрынғы к�шпелі �мір 
тарихы,  түс ір іл ім  ортасы мен 
кейіпкерлер арасындағы қарым-
қатынас �те маңызды болғандықтан, 
р е ж и с с е р  с о л  к е з д е г і  е р е к ш е 
атмосфераға қол жеткізуді, адам мен 
табиғат арасындағы тығыз байла-
нысты және қазақ шопандарының 
�мірлік тәжірибесін к�рсетуді 
маңызды деп санаған.

«Бұл, ең алдымен, адамдар ту-
ралы оқиға. Ұлт пен қоршаған орта 
к�рініс қана. Адамдар жер бетінде 
�мір сүргенде тіршілік те бар. 
«Ақсарбас» фильмі адам мен табиғат 

арасындағы байланыс идеясын 
білдіреді. Адам табиғатсыз тіршілік 
ете алмайды, ал табиғат адамдарсыз 
сүреңсіз болып қалар ма еді?» дейді 
Е.Құрманбекқызы.

Қытай қазақтарының «Хасен-
Жәмиләдан» бастау алған әрбір 
кино туындысын қазақстандық 
к�рермен үлкен қызығушылықпен 
қабылдап келе  жатыр.  Соның 
бірі – «К�рікті  мекен» фильмі. 
Ұзақтығы 1 сағат 40 минут бола-
т ы н  б ұ л  т у ы н д ы д а  қ а з а қ т ы ң 
тұрмыс-салты, дәстүрі барынша 
молынан қамтылған. «Ақсарбас» 
жазушы, аудармашы, сценарист 
Е.Құрманбекқызының сценарийімен 
түсірілген екінші фильм. Автор бұл 
шығарма қазақстандық к�рерменнің 
«К�рікті мекеннен» кейін Қытай 
қазақтарының кинофильмдері тура-
лы қалыптасқан ыстық ықыласын 
одан әрі арттырмаса, кемітпейді 
деген ойда.

А

сапалы, қытай философиясының бай тарихы �те 
жақсы баяндалған туынды болуы.  Автор филосо-
фия тарихын философиялық тұлғалардың – Кон-
фуций, Мо-цзы, Яң-Жу, Мэн-цзы, Хуэй Шин, 
Гоусуң Лоң, Лао-цзы, Жуаң Зы, Зоу Яң, Шюн 
Зы және т.б. ойшылдардың шығармашылығын 
талдау арқылы жеткізген. Сонымен қатар «Қытай 
философиясының рухы», «Қытай философиясының 
алғышарттары», «Философиялық мектептердің 
пайда болуы», «Неоконфуцийлік: ғаламдық сана 
мектебі», «Заманауи әлемдегі қытай философиясы» 
тарауларында ежелгі заманнан бастап қазіргі күнге 
дейінгі философиялық ойдың генезисін айқын 
баяндаған. Философиялық ойдың дамуын фило-
софия тарихын құрайтын философиялық тұлғалар 
шығармашылығымен сабақтастыра отырып бейне-
леу бұл еңбектің құндылығын арттыра түседі, себебі 
философиялық ой соны пайымдаған тұлғаларды 
тану арқылы мәндірек болады.

Қ а з і р г і  з а м а н н ы ң  р у х а н и  к е л б е т і н е 
плюралистік дүниетаным тән. Бұл құбылыс 
қазіргі күнде жаһандық, бүкіл әлемдік сипатқа 
ие болуда. Яғни бұл – �зара түсіністік пен 
келісімнің жаңа формасы, заман талабына сай 
рухани үндестік пен т�зімділіктің жаңа инсти-

туттарын құру. Ұлы Конфуцийдің: 
« А д а м д а р  т а б и ғ а т ы н а  қ а р а й 
бірігеді, әдеттеріне қарай алыс-
тайды» (Луньюй, XVII, 2) деген 
с�зіне алып келетінін атап �ткім 
келеді. Адамзат философиясының 
озық үлгілерімен танысу, ойлау 
үрдістерінің бастаулары сияқты 
мәселелерді айқындау, бүгінгі 
мәдениеттер мен �ркениеттердің 
�зара диалогын жүзеге асырудағы 
м а ң ы з д ы  қ а д а м .  Ф ы ң  Ю л ә н 
еңбегінің қазақ тілінде ұсынылуы 
осындай заманауи мәселені шешу-
ге �з үлесін қосатынына сенімдімін.

Назгүл ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА,
PhD, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Философия кафедрасының 
аға оқытушысы Бетті дайындаған Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым дар дың 
еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, «Tenge monitor» газетінің бұрынғы 
қызметкері 

Ибрагим  БЕКМАХАНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

БАБАЛАРДЫҢ 
даналығын жырлаған

Ғибратты ғұмыр

– 4ңгімемізді медициналық оңалту 
қызметінен бастайықшы. Бұл  қызмет түрін 
кім және қалай ала алады?

– Соңғы жылдары медициналық 
к�мек құрылымында арнайы к�мектің 
дербес тармақтары б�лінді. Оның ішінде 
емделушілерді жылдам қалыпқа келтіруге 
к�мектесетіні – медициналық оңалту және 
санитарлық-курорттық ем.

Медициналық оңалту – науқастардың 
және мүгедектер организмінің бұзылған 
және жойылған функцияларын сақтауға, 
ішінара немесе толық қалпына келтіруге 
бағытталған медициналық қызметтердің 
кешені. Оңалту орталықтарында басы-
на түскен немесе туа біткен аурулардың 
нәтижесінде, сонымен қатар жарақат 
нәтижесінде пайда болған физикалық 
және психологиялық шектеулері бар 
тұлғалардың автономдығын, еңбекке 
жарамдылығын және денсаулықтарын 
қалпына келтіру бойынша медициналық, 
психологиялық, педагогикалық, кәсіби 
және заңды шаралар кешені �ткізіледі. 
Қарапайым тілмен айтқанда, емделуші 
ауруханадан шыққан соң, емін ары қарай 
жалғастыру үшін, �з-�зіне тезірек келу 
үшін медициналық оңалту қызметін пайда-
лана алады. Ол үшін �зі емделген емханадан 
�зіне ыңғайлы оңалту орталығына жолдама 
алып, денсаулығы бойынша 10 күннен 21 
күнге дейін тағы да оңалту орталығында 
ем ала алады. Былтырдан бері «Қазақстан 
Республикасының халқына медициналық 
оңалту к�рсетуді ұйымдастыру стандарты-
на» сәйкес медициналық оңалту к�рсететін 
медициналық ұйымдарға республикалық, 
облыстық, қалалық оңалту орталықтары 
болып қызмет к�рсете бастады. Оның 
ішінде  республикалық орталықтардың, 
к�пбейінді стационарлардың (облыстық, 
қалалық ауруханалар, аудандық орталық 
ауруханалар, ауданаралық ауруханалар 
және ауылдық аурухана) медициналық 
оңалту б�лімшелері, амбулаториялық- 
ем ханалық к�мек к�рсететін меди ци-
налық ұйымдардың медици налық оңалту 
б�лімшелері ,  санаторийлер оңалту 
жұмысын істей бастады.

– Мұндай медициналық оңалтудың 
негізгі қағидасы қандай?

– Медициналық оңалтудың негізгі 
қ а ғ и  д а т т а р ы н а  е р т е  б а с т а у , к е з е ң -
кезеңімен жүргізу, үздіксіз және үйлесімді 
болуы, жеке және мультитәртіптік тәсілі, 
қолжетімділігі және т.б. болуы керек. 

– Оңалтуды ұйымдастыру үшін ол 
орталыққа не қажет? Жалпы қазақстандық 
оңалту орталықтары бұл талапқа дайын 
болды ма?

– Жалпы еліміздегі оңалту жұмыстары 
осыдан бес жыл бұрын басталды. Оңалту 
орталықтарын ашып, осы бағытпен жұмыс 
істеу тапсырылғанда еліміздегі к�птеген 

Кез келген ортада өздерінің сыпайы мінез, әдемі әзіл-қалжыңдарымен даралана білетін, сыртқы сұлу бейнелері ішкі пайым-парасаты-
мен ұласқан жұп – Орақбай мен Озипа достары мен таныстарының арасында  «біздің Төлеген мен Жібек» деп атанып, ерекше құрмет 
пен ықыласқа ие болған жандар. Айтса айтқандай-ақ, қазақ зиялыларының эталоны іспетті  ғалым Орақбай Зұбайыров пен дәрігер 
Озипа Жатқанбайқызының бүкіл іс-әрекетінен ізеттілік пен мәдениет есіп, айналасындағыларды  жылы сөздерімен жылдам баурап алар 
ілтипатты болмысына бір көрген кісінің өзі сүйсінері анық. Әсіресе, өнер қуған дарын иелерін көргенде, айрықша құрмет көрсетіп, туған 
бауырларындай қамқор көңіл танытып, қолдарынан келген жақсылығын жасауға тырысып бағатынына куә болғандар жетіп артылады.

едициналық оңалту – денсаулықты қалпына келтіру емі түрлі 
жіті және созылмалы ауруларды емдеу және жарақат зақымдану 
кезіндегі маңызды кезең. Соңғы жылдары медицина көмегіндегі 
осы түрінің тек әлеуметтік-медициналық қана емес, сонымен 
қатар экономикалық маңызы да артып отыр. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» Жолдауында медициналық 
және әлеуметтік қолдау көрсету сапасын жақсарту міндетін 
қойды. Жолдауда көрсетілген тапсырмаларды жүзеге асыру 
мақсатында ҚР Үкіметі бұл бағыттағы шаралар жоспарын әзірлеп, 
жұмыстар жүргізуде. Дегенмен, бүгінде қарапайым жұртшылық 
медициналық оңалту дегенді түсіне бермейді және оны қолдануға 
ниет білдіре қоймайды екен. Біз осы орайда Алматы облыстық 
«Кәусар» оңалту орталығының директоры Берікжан Қойлыбаевты 
әңгімеге тарттық. 

мекемелер дайын болмай қалды. Дегенмен, 
қазір бәрі де толық игеріп, жұмыстарына 
кірісіп кеткені с�зсіз. Мәселен, оңалтуды 
� т к і з у  ү ш і н  т � с е к  о н т а й л ы  о р н ы , 
жарақтандырудың ең т�менгі стандарт-
тарына сәйкес ұйымның материалдық-
техникалық жағдайы, ме дициналық 
оңалтуды к�рсететін мамандар үшін кәсіби 
білім беру бағдар ламасы, халықаралық 
талаптарға сәйкес оңалту бойынша кадр-
ларды даярлау және клиникалық хаттама-
ларды әзірлеу,  практикада медициналық 
оңалтуға инновациялық, тиімді әдістерін 
енгізу керек. Оңалту орталығы �зінің ішінде 
тек қана күрделі және қымбат тұратын 
 аппараттарды жинамайды, сонымен қатар 
медицина мен әлеуметтік-медицина 
о ң а л т у д ы ң  т ү р л і  о б л ы с т а р ы н д а ғ ы 
жоғары сыныпты мамандарды жинайды, 
сондықтан оның үстіне ұйымдастыру-
методикалық жұмыс жүктеледі. Соны-
мен қатар денсаулықты қалпына келтіру 
медицина мекемелерінің кадрларының 
оқытылуы мен біліктіліктерін арттыру, 
әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу, оңалту 
процесінің тиімділігін бағалау �ткізіледі. 
Одан басқа, орталық, әлеуметтік-медицина 
оңалту құрылымдарының басқа емдеу 
және профилактика мекемелерінің, соны-
мен қатар қоғамдық институт арасындағы 
�зара байланыстарын қамтамасыз етуінде 
үлкен р�л атқарады. 

– Ал сіздер қаншалықты дайын бол-
дыңыздар?

– Қазақстанның қазіргі әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын осыдан 10 жыл 
бұрынғымен салыстыруға болмайды. 
Одан бері еліміздегі жағдай әлдеқайда 
к�терілді. Ал тұрмыс жағдайы к�терілген 
кезде  туберкулез, неврология, қотыр, 
қышыма сияқты аурулар болмайды. 
Мұны неге  айтып отырмын: бұл мекеме 
бұрын балаларға арналған туберкулезге 
қарсы шипажай болған. Бұрындары 
халықтың 20 пайызы туберкулезбен 
ауырған жылдар болды. Ата-анасы 
ауырғанда, байланыста болған балала-
рын осы мекемеде оқшаулайтын. Ай 

#ттең, �кініштісі – Орақбай аға туралы 
�ткен шақта еске алу. Жазмыштан озмыш 
жоқ деген. Ол – жанына жара салмаған 
жартысына сенімді серік, балалары Айна 
мен Абылайға қамқор әке, немерелері 
Алдияр мен Арсенге сүйікті ата, бауыр-
лары мен ағайын-жұртына асқар таудай 
арқа тұтар аға бола білді. Ал әріптестерінің 
жадында қолға алған ісіне шексіз берілген 
бірегей маман, шәкірттері үшін ақыл ай-
тып, бағыт-бағдар к�рсетіп, ж�н сілтер 
батаг�й ақсақал ретінде жатталып қалмақ.

Қиындықты бір кісідей бастан �ткер-
ген оның жастық шағы аумалы-т�кпе лі 
кезеңде �тті. Туыстарының к�бі ашаршы-
лық жылдарының құрбанына айналыпты. 
#кесі соғысқа аттанған кезде анасының 
құрсағында қалады. Енді ержете бастаған 
шағында жалғыз панасы анасынан да 
 айырылады. Мектепті алыс туыстарының 
қолында бітіреді. 

1941 жылы дүниеге келген Орақбай 
Зұбайыровтың азамат ретінде де, болашақ 
маман ретінде де қалыптасуына үлкен әсер 
етіп, негіз қалаған кәсіби техникалық учи-
лищеде оқыған жылдар. )ткен ғасырдың 
60-жылдардың басында  Қазақстан 
 Магниткасына, тағы да басқа Бүкілодақтық 
екпінді құрылыстарға комсомолдық 
жолдамамен аттанып жатқан жастардың 
қатарында онжылдықты бітірісімен, арман 
қуған Орақбай Зұбайыров та Теміртауды 
бетке алады. Алайда Теміртауға жолы 
түспейді. Сол тұста Теміртауда жастардың 
арасында түсініспеушілік орын алып, 
кикілжің туғандықтан, бұлар мінген пойыз 
Балқашта тоқтайды. Содан Балқаштағы 
кәсіби-техникалық училищеге түсіп, 
�ндіріс жабдықтарын ж�ндейтін слесарь 
мамандығын алып шыққан Орақбайды 
Балқаш депосына паровоздың кочегары 
етіп жібереді. Оның жақсы оқығанын, 
�те еңбекқор екенін бағалаған ұстаздары 
к�ре қалған жерде үнемі «мұнымен тоқтап 
қалма. Біліміңді жетілдір» деп кеңес береді 
екен.Бағын сынап к�рмекке Мәскеуге 
барған Орақбай Тимирязев атындағы 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ  а к а д е м и я с ы н ы ң 
студенті атанады.

Орақбай Зұбайыров еңбек жолын 
елді мекендерде агроном қызметінен 
бастаған �з саласының бірегей маманы. 

сайын 250 бала жатқан кездер болған. 
Бірақ кейін уақыт �те келе туберкулез 
ауруы азая бастады. Оның бірден-бір 
себебі халықтың жағдайының жақсаруы 
деп білемін. 

Біз аурулар азайып, жағдай тұрақ тана 
бастаған кезде түбінде оңалту жұмыс-
тарымен айналысатынымызды болжай 
білдік. Сол жылдардан бастап оңалтуға 
не керектің бәрін шама келгенше алдыра 
бердім. Мысалы, тұзды шахтаны осыдан 
бес жыл бұрын алдырттым. Құрғақ емдеу, 
физиоемдеу, массаж дегендердің барлығын 
сол кезден бастап істей бастадық. 

Ал 2019 жылы «2020 жылдан бастап 
әрбір емдеу орталықтарында оңалту 
орталығы ашылсын» дегенде к�п мекеме 
абдырап қалғаны рас. Біз бұл шешімге 
дайын болдық. Тексеру тобы келіп, барлық 
талапқа сай екенімізді растады. Осылайша, 
оңалту орталығы болғанымен, біз Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесімен келісімге 
келіп, жұмысқа кірісіп кеттік. #р емделуші 
мен оған кеткен шығынды түгел М#МС-ке 
қағаз жүзінде есеп береміз. )йткені бізді 
қаржыландырып отырған осы жүйе. Бұл 
денсаулық сақтау саласындағы ең тиімді 
жоба болып отырғаны рас. 

– Оңалтудың б/лімдері ауру түрлеріне 
қарай б/лінетін шығар? 4лде жалпы ортақ 
жұмыс жүре ме?

– Оңалту жұмыстары мақсаты мен 
ұстанымына сәйкес функционалдық-
диагностикалық, физикалық әдістер, 
психологиялық, әлеуметтік еңбек және 
бейінді б�лімшелер болып б�лінеді. Оның 
ішінде кардио-оңалту, нейро-оңалту, 
ортопед-оңалту, тәуелділерге арналған 
оңалту, әскери-медициналық оңалту 
орталықтары бар. Бізде осының алғашқы 
үшеуі бойынша қызу жұмыстар жүріп 
жатыр. 

– Пандемия кезінде оңалту ісі қалай 
жүзеге асырылды? Сіздің мекеме қандай 
жұмыстар атқарды?

– Біздің оңалту жұмыстарына 2020 
жылдың екінші жартысынан кірістік. Сол 
екі ортада әлемді әуре-сарсаңға салған 
пандемия біздің елде де басталып кетті. Біз 
осы кезде ғимаратымызды жауып, корона-
вируспен емдеу жұмыстарына тапсырдық. 
Бұған дейін BI Group құрылыс компания-
сынан к�мек сұрадық. Аталған компания 
бізге 120 млн қаржы б�ліп,  коронавирусты 

емдеуге қажетті т�сек орын, медициналық 
аппараттар, медициналық киімдер мен 
қажетті заттарды алуымызға к�мектесті. 
С�йтіп, пандемия кезінде біздің меке-
меде екінші категория бойынша ковидті 
емдедік.  Дәрігерлеріміз күндіз-түні 
кезекшілікпен жұмыс істеді. Осындай 
қауіп пен қатердің ішінде жүріп жұмыс 
істеген соң, �з жұмысымызға кірісер ал-
дында облыстан және қаладан шақырып, 
екі рет күрделі дезинфекция жасатып, 
мекемені толықтай тазарттық. Қазір 
оңалту жұмыстары қайтадан жолға қойыла 
 бастады. 

– «Кәусар» оңалту орталығына к/біне 
қандай науқастар келеді? Балалар мен ере-
сектер арасында қандай ауру жиі кездеседі?

– Бізге келуші балалар арасында к�біне 
�кпе аурулары мен сынық түрлері жиі 
кездеседі. Орталыққа 3 жастан 17 жасқа 
дейінгі балалар қабылданады. Т�сек айна-
лымы бойынша ол жерде балалар 21 күнге 
дейін жатады. Ал ересектер арасында түрлі 
дене жарақаттарын алғандар, жүрек ауруы-
мен сырқаттанғандар бар. Түрлі егулермен 
қатар, массаж,  физиоемдеу,  парафинемдеу, 
бассейн, сауна, ыстық  монша, бәрі де 
қызмет к�рсетеді. Орталықта жалпы 102 
маман бар, оның ішінде 14-і дәрігер, 
36 мейірбике,  36 санитарка,  сосын 
әртүрлі қызметкерлер. Барлық мамандар 
толығымен қамтылған. Медициналық 
қызметкерлер жоғары санатты мамандар. 

– Алдағы жоспарларыңызбен б/ліссеңіз?
– Мемлекет оңалту жұмыстарын 

барлық медициналық мекемелерге 
міндеттеп отырғаны белгілі. Аудандық, 
қалалық, облыстық аурухана-емханаларға 
шұғыл к�мекті қажет ететін науқастар 
келеді. Олардың оңалту жұмыстарымен 
айналысуға мүмкіндіктері аз. Жанынан 
оңалту орталығын ашқанымен, емделуші 
небәрі 5-7 күн ғана қарала алады. )йткені 
ол жерге күн сайын түрлі науқастар келіп 
жатады. Дегенмен, оңалтудың 1-2-кезеңін 
осы ауруханаларға жүктеп қойды. Ал 
бізде ондай шұғыл жағдайлар болмай-
ды. Бізге оңалту жұмыстарына 3-кезеңді 
міндеттеген. Негізінде біз де оңалтудың 
1-2-кезеңдерін жүзеге асырамыз. Сон дық-
тан кез келген емделуші �зінің емханасына 
барып, «осындай орталық бар екен, соған 
жолдама беріңізші» десе, біз қабылдаймыз. 
Бізде қазіргі т�сек орны 210, яғни айына 
500 адамды қарап шығара аламыз.

Аталған жұмыстарды жолға қойып 
алсақ, амбулаториялық-емханалық қызмет 
те к�рсете аламыз. Осы т�ңіректегі 3-5 
мың адамды қамтып,  емханалық қызмет  
к�рсетуге мүмкіндігіміз бар. 

– 4ңгімеңізге рақмет!

4ңгімелескен
Ақбота ҚУАТОВА

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ

жұмсалады, басқа су шығыны жоқ» дейді 
әріптесі Анатолий.

Ғалымның ұзақ жылдар бойы жемісті 
еңбегін ескерген университет ұжымы оның 
к�зі тірісінде-ақ «Орақбай Зұбайыров» 
атындағы зертхана ашты. Мұндай құрмет 
екінің біріне бұйыра бермейді, ол шын 
мәніндегі ғалымның ғылымға қосқан баға 
жетпес еңбегінің �темі екені айдан-анық.

Сексеннің сеңгірін бағындырған ғалым 
к�зі жұмылғанша университеттен қол 
үзбеді. Шәкірттері мен қызметтестері, 
әріптестерін күніне бір рет к�рмесе ұйқысы 
бұзылатын ұстазды университеттің кейінгі 
буыны «ата» деп құрметтепті. Ұстаз-
ғалым жас мамандарға қашанда білгенін 
үйретуден жалыққан емес.

«Инъекциялық суғару жүйесі келе-
шектің жұмысы. Сондықтан жетекшіміз 
Орақбай аға бастаған бұл бағыттағы 
 ғы лыми зерттеулерді жалғастыра беретін 
боламыз. #йтеуір бір жылдары біз ауылша-
руашылығы саласында осы технология-
ны пайдалануға түгелдей к�шетініміз 
рас, �мірдің �зі соған әкеледі біртіндеп» 
дейді ғалымның шәкірттері Мәдина 
 Набиоллина, Қанат #нуарбеков, Алмас 
Тоқтасынұлы, Құрманбек Жанымхандар. 

Елден келген туысы Оразбай Мейір-
ханұлының айтуынша, Орақбай ағаның 
елге  келгенде  алдымен сұрайтыны 
жастардың немен шұғылданып жүргені 
екен. «Уақытша қиыншылықтар �теді. 
Түптің түбінде білім қуғандар озады. Білім 
алуға тырысыңдар. Жастық шақты бос 
сенделіспен �ткізуге болмайды» деп жас-
тарды жоғары білім алуға үгіттеп, ақылын 
айтып, бағыт-бағдар сілтеп ғана қоймай, 
қабілетті жастарды жоғары оқу орындары-
на �зі жетектеп әкеліп, құжаттарын тап-
сыртуды міндеті сынды санайтын. Біздің 
ауылдың жастарының к�бі ТарМУ мен 
ҚазҰАУ-ды бітірсе, ол, с�з жоқ, Орақбай 
ағамыздың арқасы. Сол кісінің ерінбей 
жүргізген насихатының нәтижесі. Одан 
ешкім жаман болған жоқ. Бәрі де нанын 
тауып жеп жүр. «Ғалым болмақ оңай, 
адам болу қиын» деген нақыл бар емес пе. 
Біздің Орақбай аға нағыз ғалым, нағыз 
адам. Орақбай ағамыздың ізгі міндетінің 
арқасында іске асқан ұлағатты істер, айта 
берсем таусылмайды» дейді Оразбай 
#лсейітов. 

Балалары Айна мен Абылай әкелері 
дәріс берген қос жоғары оқу орны – 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен 
 Жамбыл гидромелиоративті құрылыс 
институтына (қазіргі Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университеті) Орақбай 
Зұбайыров атындағы стипендия тағайын-
дауды жоспарлап отыр. Сонымен қатар 
ҚазҰАУ- дағы Орақбай Зұбайыров атын да-
ғы зертхананы �з қамқорлықтарына алмақ. 

Ұлбосын АЙТQЛЕН

Суық хабар сумаңдап Ыстам-
бұлдан келіп жетті. Түркия еліне 
аттанып, емделіп келемін деген Ибра-
гим інімізден мәңгіге айырылыппыз. 
Амал не, Алланың бұйрығы солай 
болған шығар.

Ибрагим Бекмаханов 1951 жылдың 
22 маусым айында Қызылорда облы-
сы Қармақшы ауданының Ақт�бе 
(Чапаев)  ауылында туып, осында 
се гіз жылдықты бітіргесін, аудан ор-
талығындағы №26 Шоқан Уәлиханов 
атындағы мектепте оқып, оны 1968 
жылы тамамдады.

КазМУ-дың журналистика  фа куль тетінен тәлім алды. 1974-1979 
жылдар аралығында Қармақшы аудандық «Коммунизм шамшырағы» 
(қазіргі «Қармақшы таңы») газетінде радио хабарын ұйымдастырушы, 
аға тілші болып жұмыс істеді. 1979-1984 жылдары Қармақшы аудандық 
атқару комитеті ұйымдастыру б�лімінің меңгерушісі, аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы қызметін атқарды.

Журналистік мамандыққа ден қойып, Торғай, Жезқазған облыстық 
газеттерінде тілші, б�лім меңгерушісі болды. Соңғы уақытта «Қазақ 
газеттері» ЖШС-іне қарасты рес публикалық «Tenge monitor» апталық 
газетінде қызмет етті. 

Ақын, журналист-жазушы Ибрагим Бекмаханұлы қаламынан 
«Шапағат», «Сағымсары», «Сыр мен Арқа саздары», «Жарық сәуле», 
«Жүрегімнің шуағы», «Қасиетті мекен», «Жүректегі ырғақтар» атты 
жыр жинақтарымен қатар, «Сыр мен қырдың перзенті», «Дария к�ңіл, 
тау мүсін», «Дария ғұмыр», «Қарсақбайлық қайсар ұл», «Бекзат ғұмыр», 
«Арыстанбаб батыр» атты публицистикалық кітаптары жарық к�рді. 
Сондай-ақ Сыр сүлейлерінің ірі �кілдерінің бірі болған, �з бабасы 
Тұрымбет Салқынбайұлының еңбектерін «инемен құдық қазғандай» 
болып жинап, бірнеше кітап етіп шығарып, к�пшілік алғысын 
алды. Нәтижесінде Тұрымбет жыраудың 150 жылдық мерейтойы 
республикалық деңгейде �тті. 

Ол үлкенге іні, кішіге аға бола білген жаны жайсаң, бауырмал аза-
мат еді. Аспайтын, саспайтын. Оның бұл қасиеттерін бірге сапарлас 
болғанда байқаған едім.

Ибрагим дастандар тудыруға шебер болатын. Оның қаламынан 
шыққан дүниелер бүгінде оқырмандардан жақсы баға алып, ел арасын-
да терме-жыр болып айтылуда.  Оның жоспары к�п еді. Бірде ол: «Тәке, 
Құдай қаласа інің 70 жасқа толмақ. Сізге де еріп жүрдім ғой, енді сіз 
маған еріп жүріңіз» деп жүрек сырын ақтарғаны бүгінгідей к�з алдымда.

Ибрагим інім, рухың биік, елдің ардақты азаматы едің. Артыңда 
�міріңді жалғастырар балаларың, тасқа түскен кітаптарың барда, есімің 
ұмытылмақ емес. Қош, жатқан жерің жаннатта болғай.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші, этнограф, 

«Құрмет» орденінің иегері

«КӘУСАРДЫҢ» 
ЕМІ ШИПАЛЫ

М

20 жылдан астам облыс орталығында 
орналасқанымен, сол кездері одақтық 
мәнге ие Жамбыл гидромелиоративті 
құрылыс институтында дәріс берген 
ұлағатты ұстаз, кейін келе, 80 жылдардан 
бастап қызметін Алматыда Қазақтың 
ұлттық аграрлық университетінде жалғас-
тырды.

Ол – ауылшаруашылығы ғылымының 
докторы, ҚазҰАУ-дың профессоры, ака-
демик. Бірнеше монографияның, к�птеген 
ғылыми еңбектің авторы. )ндіріске бес 
ұсыныс енгізген ғалым. Білім беру са-
ласында үздіксіз қызмет атқарғанына 
жарты ғасырдан асқан ардагер ұстаздың 
жетекшілігімен кандидаттық диссерта-
циясын қорғаған шәкірттері де жетерлік. 
Арасында ауылшаруашылығы ғылымының 
докторы да бар.

Ғұмыр бойы, яғни жарты ғасырға жуық 
т�гінді сулардың мәселесін  зерттеумен 
айналысқан Орақбай Зұбайыров, оны 
тиімді пайдалану – экономикалық игіліктің 
қайнар к�здерінің бірі екенін дәлелдеген 
ғалым. Ауылшаруашылығы ғылымының 
докторы, профессор, академик, Жамбыл 

гидромелиоративтік құрылыс инсти-
тутында бірге қызмет атқарып, кейін 
Алматыдағы университетте еңбек жо-
лын одан әрі бірге жалғастырған әріптесі 
Алексей Раудың айтуынша, Орақбай 
Зұбайыровтай еңбекқор жан сирек. Оның 
ғылымға сіңірген еңбегі де ұлан-асыр. 
Адам ретінде де �те қарапайым, ақк�ңіл, 
қабақ шытуды білмейтін, үлкенмен де, 
кішімен де тіл табыса білетін айрықша 
қасиетке ие жанның күн сайын кабинетіне 
бір кіріп шықпаса к�ңілі құлазып қалады 
екен. «Оның адамға по зитивті энергия 
сыйлайтын ерекше қа сиеті бар еді» дейді 
академик Алексей Рау.

Шәкірті әрі әріптесі Анатолий Рябцевтің 
айтуынша,  Орақбай Зұбайыровтың 
ауылшарауашылығы саласындағы жаңа 
технология – инъекциялық суғару әдісінің 
алғашқы нәтижелері күткендегіден де 
жоғары болыпты. «Біздің университет 
ғалымдары осы бағытта бірнеше патенттер 
де алдық. Бұл суғару әдісі қазіргі «топырақ 
суғарудан», «�сімдік суғаруға» жол аша-
ды. Инъекциялық суғаруда берілген су 
тек �сімдік жапырағы арқылы булануға 

Азаматтың суреттері
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К Е М Е Ң Г Е Р Д І Ң  К Ө З І

КЕНЕСАРЫ
Елордада бой көтерген іргелі монумент – Кенесары ескерткіші көпшіліктің 
көз тоқтатып қарайтын құндылықтарының бірі.
Нұр-Сұлтан шаһарына барған жан Есіл өзеніне соқпай кетуі мүмкін емес. 
Өзен бойын жағалап жүріп, ат үстінде төңірекке көз салып тұрған еңселі 
ескерткішке кезігесіз. Қоладан құйылған алып мүсін – қазақтың соңғы ханы 
Кенесары Қасымов.  

Qyr balasy қоғамдық қорының ұйымдас-
ты руымен, қор жанындағы Әлихан 
Бөкейхан атындағы «Алаш» ҒЗИ-ның ғы-
лыми қызметкері, жас зерттеуші Данияр 
Ихсан құрастырған «Ғазымбек Бірімжан. 
Шығармалар жинағы» тұңғыш рет басылып, 
ойлы оқырман назарына ұсынылып отыр. 

Биыл Абайтану ғылымының 
ғұламасы Қайым 
Мұхамедхановтың туғанына 
105 жыл, «Абай шәкірттері» 
тақырыбында диссертация 
қорғағанына  70 жыл толып 
отыр. Қ.Мұхамедханов Мұхтар 
Әуезовтің жетекшілігімен 12 
жылдан астам уақыт бойы 
Абай шәкірттерінің мектебін 
зерттеп, Абай шәкірттері 
шығармаларының канондық 
мәтіндерін сақтаған. Ғалымның 
өнегелі өмір жолы, ғибратты 
ғұмыры, ұлтжандылығы мен 
әдебиетке деген адалдығы 
өскелең ұрпаққа өнеге. 
Біз осы орайда «Қайым 
Мұхамедханов атындағы білім 
және мәдениет орталығы» 
қоғамдық қорының директо-
ры, ғалымның ұрпағы Дина 
Қайымқызын әңгімеге тартқан 
болатынбыз. 

«АБАЙДЫҢ ІНІСІ, 
АЛАШТЫҢ ІРІСІ»

Бас редактор 
Қали СӘРСЕНБАЙ

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Қарагөз СІМӘДІЛ

Кенесары Қасымұлы – мемлекет 
қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ 
халқының 1837-1847 жылғы ұлт-
азаттық қозғалысының к�семі. Қазақ 
хандығының соңғы ханы. Атақты 
Шыңғыс ханның жиырма жетінші 
ұрпағы, Абылай ханның немересі. 
Кенесары бастаған ұлт-азаттық 
қозғалысына Патша үкіметінің 1822 
жылғы «Сібір қазақтары туралы 
Жарғысының» қалыптасқан хандық 
құрылымды, дәстүрлі билік үлгілерін 
жоюы, қазақ елін жалпыресейлік 
басқару жүйесіне сіңістіріп жіберуді 
к�здеген жымысқы саясаты негіз бол-
ды. 1841 жылдан бастап ол патшалық 
Ресей үкіметі таратып жіберген 
хан билігінің қалпына келтірілуіне 
күресе отырып, қазақтардың ұлт-
азаттық қозғалысын басқарды. Сол 
кезде  Ресейден тәуелсіздігін сақтап 
қалған ел үш жүз �кілдерінің съезі 
1841 жылғы қыркүйекте Кенесары-
ны хан деп жариялады, осылайша 
Қазақ хандығын да қалпына келтірді. 
Жаңа хан Ресей империясының 
құрамына кірмеген барлық жерлердің 
толық тәуелсіздігін сақтап қалу – 
�зінің басты мақсаты екенін дүйім 
жұртшылыққа жариялады.

Еңселі  ескерткіш гранит пен 
 қо ладан жасалған. Жалпы сал мағы 10 

Бұл – атаусыз қалған Ғазымбектей 
ұлтшыл жастың тұлғасын танытудағы 
игі іс. Бұл – «�шкенім – жанып, �лгенім 
– тірілді» дейтін-ақ зор қуаныш. Бұл 
– Алаш ардақтысының аруағына 
к�рсетілген имани құрмет. Бұл – жас 
ғалымның Алашқа деген тазалығы мен 
сүйіспеншілігінің белгісі. Бұл ретте 
«Алаш» партиясының бағдарламалық 
жобасын жазған авторлардың бірі 

– Ғазымбек Бірімжанның ал-
ғашқы кітабының жарыққа шы-
ғуына септігін тигізген Қос танай 

тонна. 5,3 метрлік гранит тұғырдың 
үстіндегі бронзадан соғылған хан мүсіні 
айбарлы к�рінеді. Ат мүсінінің биіктігі 
6 метр. Оң қолымен белін таянып, сол 
қолымен тізгінді тартып тұрған ханның 
кескінінен ақсүйектікке тән белгі анық 
байқалады. Бұл жоба мен ескерткіш 
орны Елбасы тарапынан мақұлданған 
еді. Ескерткіш Алматыдағы  Киров 
а т ы н д а ғ ы   ф а б р и к а д а  қ ұ й ы л д ы . 
Дизайнері – А.Тәттіғұлов, құю �ндірісі 
– В.Ковехов. #сем монументтің авторы 
– мүсінші Нұрлан Далбай мен сәулетші 
Шота  Уәлиханов.  Ескерткіштің 
 орнын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
таңдады. Бұл ескерткіш – тәуелсіздік 
пен Қазақстанның қалпына кел-
тірілген қазақ мемлекеттілігінің сим-
волдарының бірі. 

Ұлт-азаттық қозғалысының к�се-
міне арналған ескерткішті орнату 
тәуелсіздік алғаннан кейін ғана мүмкін 
болды. 2001 жылғы 11 мамырда Нұр-
Сұлтандағы Кенесары ескерт кішінің 
салтанатты ашылуы болды.

Кенесары ескерткіші  бүг інг і 
к ү н і  Н ұ р - С ұ л т а н  қ а л а с ы н ы ң 
 к� рікті орындарының бірегейі әрі 
 Қа зақ с танның к�ркем салт атты 
ескерт кіштерінің бірі саналады. 

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

об лысының Мәдениет басқар ма сы-
ның басшылығы екенін айтуды ж�н 
к�рдік. Игі іске қол ұшын бергендер 
Ерлан Болатұлы мен Дамир Елтайұлы 
сынды азаматтар.

«Алаш кітапханасы» сериясы – тек 
Алаш тұлғалары мен Алаш қозғалысы 
туралы жазылған еңбектер топтамасы. 

Аталмыш сериямен болашақта да 
Алаш айбынын ұлықтайтын құнды 
еңбектер жарыққа шығуын күтеміз.

И.С4ТІМ

– Биылғы қаңтар айында әкеңіз Қайым 
Мұхамедханұлының туғанына 105 жыл 
толды. 4ңгімемізді осыдан бастайықшы, 
Алаш ардақтысының осы мерейтойына орай 
қандай шаралар ұйымдастырылды және 
қандай жоспарлар бар?

– Иә, биыл әкемнің туғанына 105 
жыл. Біз әке атындағы қоғамдық қор 
арқылы к�птеген шараларды офлайн 
да, онлайн да �ткізіп жүрміз. Ал мем-
лекет тарапынан, мемлекеттік меке-
мелер тарапынан да түрлі  шаралар 
ұйымдастырылуда. Мәселен, Семей 
облыстық тарихи-�лкетану мұра жайында 
Қайым Мұхамедхановқа арнал ған к�рме, 
Семей қалалық орталық кітап ханасы 
мен Курчатов қалалық кітап ханасында 
«Қазақтың қайсар Қайымы» атты д�ңгелек 
үстел, әдеби компози циялық кеш, Карлаг 
мұражайында бей нетұсаукесер, Қарағанды 
облыстық жас�спірімдер кітапхана-
сында «Жайық пен Қайым тағдырлас 
тұлғалар» және Нұр-Сұлтан қаласы 
«Орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің» ұйымдастыруымен «)зі му-
зей, �зі архив, �зі мектеп» атты онлайн 
конференция ұйымдастырылды. Ал 
алдағы уақытта к�птеген кітапханаларда, 
мұражайларда, мектептерде, универси-
теттерде еске сақтау сабақтары, к�рмелер 
�ткізіледі, ғалымға арналған бейнеролик-
тер дайындалады. Сонымен қатар, айта 
кету керек, ақпан айының басында ABAY 
TV арнасында «Дәуір даналары» айда-
рымен әкем туралы жаңа деректі фильм 
к�рсетілді. 

– Қайым Мұхамедханұлының туралы 
айтылғанда әуелі оның шыққан тегі, әкесі 
Мұхамедхан Сейітқұлов туралы с/з қозғамай 
кету мүмкін емес. 4леуметтік желіде әке мен 
бала туралы жазбаңызды оқып едік. Атаңыз 
туралы естеліктермен б/ліссеңіз?

– Қайымның әкесі – Мұхамедхан 
Сейітқұлов аса мейірімді, білімді, жомарт, 
алашордашы, ислам уағызшысы болған 
адам еді. Оның қазақ мәдениетінің белгілі 
қайраткерлерін қалыптастыру жолындағы 
еңбегі ерен. Ол к�птеген қолжазбалар мен 
тарихи �лең-жырларды жинақтаушы және 
мәдени мұраны сақтаушы. Атамыз 1937 
жылдың 2 желтоқсанында жазықсыздан 
жазықсыз атылған, кейін ақталды. 

Атамыздың үйіне Абай, Шәкәрім, Абай 
шәкірттері, белгілі мәдениет қайраткерлері, 
жазушылар мен баспагерлер жиналады 
екен. Үйдің үлкен залының бір б�лігін 
мазмұнға бай кітапхана алып тұратын, 
мұнда к�птілді әлем классикасы, жазды-
рып алынған және әр жерден әкелінген 
сол заманның газет-журналдары болды. )зі 
қазақ, орыс, татар, араб тілдерінде оқитын. 
Оның қаржыландыруымен «Сары-Арқа» 
газеті, 1918 жылдан бастап Ж.Аймауытов 
және М.#уезовтің редакциясымен «Абай» 
журналы шығарылған. #лихан Б�кейханов 
Семейдің сол жағалауында �ткен жиында 
қалаға бастапқы «Алаш» атауын қайтару 
туралы мәселе к�терген кезде, атамыз 
оған қолдау беріп, нақтылы дәлелдермен 
қорғаған. 

Атамыз 1921, 1928, 1932 және 1937 
жыл  дары қуғын-сүргінге және еңбектері 
тәркілеуге ұшырады. Сол уақытта әкеміз 
Қайымға отбасын асырау үшін 15 жастан 
бастап к�п жұмыс істеуге тура келді. 
Ол кемежайда жүк тасушы, жұмысшы, 
кадр б�лімі  қызметкері,  мәдениет 
қызметкері, мұғалімдік қызмет атқарды. 
Екі жылдық қазақ тілі мен әдебиеті 

QYR BALASY-ның 
ЖАҢАЛЫҒЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТУЫНДЫЛАРЫ

ЖАҢА КІТАП

–  Q з і ң і з д і ң  б а л а л ы қ  ш а ғ ы ң ы з ғ а 
оралсақ... 

– Ол уақытта бір адам репрессияға 
ұшырағанда, ол бүкіл отбасына әсер етті. 
Атам мен әкемнің барлық кітаптары, 
қолжазбалары, құжаттары, фотосуреттері 
тәркіленді. К�п нәрсе жоғалып кетті және 
қайтарылмады. Сонымен қатар жиһаз, 
ақша, бүкіл отбасына тиесілі барлық зат-
тар тәркіленді. Осы арқылы олар отбасын 
әбден әлсіреткісі келді. Жақсы оқыған 
Қайымның үлкен балаларын мұғалімдер 
соңғы партаға ауыстырды. Бұрын үйге 
жиі келіп, әкемнен тек к�мек алған адам-
дар да еріп, айыптаулар жаза бастады. 
Біздің балалық шақ осындай қорқынышты 
естеліктерге толы. Оның несін айтайын...

– Осындай тұлғаның ұрпағы болудың 
жауапкершілігі мен міндеттері қандай?

– #кемнің мұрагері болу – үлкен 
жауапкершілік. #кенің халыққа сіңірген 
еңбегін, оның барлық қолжазбаларын, 
архивін түсіну керек. Оның мұрасын 
анықтау үшін ескі газет-журналдарды 
іздеп, мұрағатпен жұмыс істеу керек. 
Атам мен әкемнің құжаттарын алу үшін 
к�п күрестік. Тіпті атамыз Мұхамедхан 
Сейітқұловтың �лімі туралы куәлігі 
қолымызда болғанымен, оның атылған 
және жерленген жері әлі де белгісіз. 
Осындай маңызды мәселелермен айна-
лысу, зерттеу – біздің парызымыз. «Адам 
ұрпағымен мың жасайды» дейді ғой дана 
халқымыз. Біз осы үшін еңбек етіп келеміз. 

– 4ке /сиеті қандай еді?
– #ке �сиеті деген �з алдына б�лек 

тақырып қой. )мір мен �лімнің алдында 
тұрған әкеміз Карлагтан анамызға жазған 
хатында балаларына тек шындықты айту 
туралы �сиеттерін аманаттаған. «Ана 
тілінің» оқырманына соның біршамасын 
ұсынайын:

«Балалар бір-бірімен жан жолдастай, 
бірін-бірі жақын к�ріп сыйлап, ақылдасып, 
к�мектесіп тұратын болсын. )зді-�зі 
тату-тәтті болсын. Ауздарына жаман с�з 
алмасын».

«Тәртіпті, тәрбиелі болсын! Осыны 
�здеріне оқып, ұғындыр. Мені шын жақсы 
к�рсе, аман-есен қайтуға тілектес болу-
мен бірге осы айтқандарымды бұлжытпай 
орындасын».

«Саған к�мектесіп, айтқаныңды істеп, 
сыйлап тіліңді алып тұрсын. Екі қайтара 

болған. Қара шаңырақта қонақ болған 
Абайдың шәкірттері ,  «Алаш Орда» 
партиясының мүшелері, к�птеген к�рнекті 
қайраткерлер анамыздың сұлулығын, 
әдептілігін, қонақжайлылығын және 
дәстүрді жақсы білетінін үнемі айтып 
жүреді екен.

Табиғатынан қарапайым, �мірде дана 
Фархинур күйеуінің бәрінен бұрын не 
істейтінін түсініп, бағалайтын. Сондықтан 
оның мұрағатын, қолжазбаларын және 
онымен байланысты барлық нәрселерді 
сақтап отырған.

Атамыз Мұхамедхан мен апамыз 
Мақыпжамалдың отбасылық дәстүрін 
Қайым мен Фархинур әдемі жалғастырған. 
Шаңырағымыз руханият пен мәдениеттің 
үлгісі еді. К�пшілік әкемізден күнделікті 
к�мек, ғылыми кеңес алу үшін  немесе жай 
ғана әңгімесін тыңдау үшін шаңырағымызға 
келетін. Анамыз тарихи әңгімелердің 
 майын тамызып тұрып айтатын әңгімешіл 
еді, фортепианода ойнап, қазақ, татар, 
орыс тілдерінде ән айтатын. 

Ғалымның үйіне келген әр қонақ үйден 

дәм татпай, ас ішпей, хош иісті шайдан 
ауыз тимей кетпейтін. Ол біздің ғана емес, 
к�птеген адамдардың анасы болды. Үйінен 
жырақтағы студенттер, жас ғалымдар, түрлі 
ұлт �кілдері біздің үйде жүретін. 

#кеміз 1951 жылы қуғын-сүргінге ұшы-
рады. Сот шешімімен оның барлық мүлкі 
тәркіленіп, 25 жылға бас бостандығынан 
айырылды. 

Анамыз имамның қызы болғандықтан 
әділеттілікке сенді. Балаларын асырау 
үшін жұмыс істеп, Карлагқа хат жазып, 
күйеуін қолдан келгенше қолдады. Балалар 
анасынан үлгі алып, әкемізге хат жаздық, 
балалық шақтың қуаныштары мен оқудағы 
жетістіктермен б�лістік. Анамыз күресуді 
және жарын күтуді білді. Мен оны адал дос, 
ошақтың сақтаушысы, нағыз батыр және 
қасиетті әйел дер едім.

#кеміз елге белгілі «Сүйген жар» атты 
арнау �леңін осы кезеңдерде Карлаг-
та жазған. Бұл адалдық пен тазалықты 
суреттейтін, махаббат бәрін жеңетін 
құдіретті күш екенін жеткізетін туынды еді. 

– Бүгінде /зіңіз басшылық жасап 
отырған «Қайым Мұхамедханов атындағы 
білім және мәдениет орталығы» қоғамдық 
қорының жұмысы туралы әңгімелесеңіз? 

– Сіз айтып отырған қоғамдық қор 
бірнеше жылдан жұмыс істеп келеді. 
Жұмыс барысында к�птеген іс-шаралар 
�ткіздік. Кітапханалармен, мектептермен, 
университеттермен және музейлермен 
ынтымақтастық байланысымыз бар. Біздің 
міндетіміз – Алашорда тағдырын, атам мен 
әкемнің еңбегін, Абай тақырыбын, қазақ 
тарихын бүгіннен ертеңге жеткізу. 

Біз ғалымның мұраларын сақтаймыз. 
Бұл адамдарға керек. Қайым мұрағаты 
– мұхит. Бұл тарих, әдебиет, �лкетану. 
«Қайымтану», «#ке мен бала», «Мұғалім 
және оқушы – #уезов пен Мұхамедханов» 
курстарын және басқа да маңызды тақы-
рып тарды байыпты және терең дамыту 
қажет. Ғалым туралы сабақ, әдістемелік 
материалдар әзірлеу керек. 

– Биыл ғалымның «Абай шәкірттері» 
тақырыбында диссертация қорғағанына 
70 жыл толды. Ал /з шәкірттері туралы не 
айтасыз?

– )мірінің 60 жылын педагогикалық 
жұмысқа арнаған мұғалімнің шәкірттері 
к�п. Оларды келесідей жіктеуге болады: 
оның дәрістерін аудиторияда тыңдап, 
тыйым салынған тарихи тұлғалардың 
қолжазбаларын, құжаттары мен фотосу-
реттерін қарау үшін келгендер; оның 
идеяларын, оның рухын қабылдап, 
тарихқа, әдебиетке және аудармаларға 
қызығушылық танытқандар (мысалы, 
 математик Сағидолла Қожакелдинов 
 Пушкин �леңдерінің ең жақсы аударма-
шысы болды), т.б. 

Жақында әкемнің ең адал шәкірті 
Е рбол Іргебай мезгілсіз қайтыс болды. 
Ол 10 томдық ұстазының таңдамалы 
шығармалар жинағын құрастырды. Үнемі 
мектепте, кітапханаларда, музейлерде, экс-
педицияларда еске алу шараларын �ткізді. 
Елордадағы №90 мектепке Қайым есімін 
беру үшін бар күшін салды. Ауру кезінде 
де ол ұстазы туралы ойлады, қажетті 
құжаттарға қол қойды. )мірінің соңғы 
кездерінде ұстазының есімін мектепке 
беріп, жаны жай тапқандай болды. Оның 
қазасы қабырғамызды қайыстырып кетті.

– Шәкірттері әкеңізді бағалап-ақ жүр, 
ал мемлекет тарапынан оның еңбектері /з 
бағасын лайықты ала алды ма?

– #кеміз Карлагтан кейін �зінің 
ғылыми еңбектерін 30 жыл ішінде бірнеше 
рет баспаға дайындады. Бірақ кітаптар 
шығарылмады, �йткені баспалардың 
үстінен қарайтындар болған. Қайым мен 
М.#уезов еңбектерін қайта бастырған 
адамдар болды. Ал баспагерлерге берілген 
қолжазбалар қайтарылмады. 

#кем қамауға алынған кезде оның қол-
жазбаларын, 20 жыл бойғы шығармаларын, 
Абай, Шәкәрім, Алашорда, жыраулар, 
ақындар және тағы басқа тақырыптардағы 
е ң б е к  т е р і н  т ә р к і л е д і .  # к е м  м е н 
М.#уезовтің хат-хабарларын, атамның 
құжат тары мен қолжазбалары қайтарылған 
жоқ. Олар қазір қайда, кімнің қолында, 
білмейміз. 

Ал 1940 жылдардан бастап ғалымдар 
ғалым әкемнің Қазақстанның ғылымына, 
мәдениеті мен әдебиетіне қосқан үлесін 
жоғары бағалады.  Олар  М.#уезов, 
Е.Ысмайылов, М.Сильченко, А.Марғұлан, 
Б.Кенжебаев, З.Кедрина, И.Дюсембаев, 
Р.Сыздық, С.Кесбаев, Г.Бельгер еді.

Белгілі жазушы Тұрсын Жұртбай 
«Қайым Мұхамедханов – Абайдың інісі, 
Алаштың ірісі», «Қайымның аруағы разы 
болмай #уезовтің, #уезовтің аруағы 
разы болмай Абайдың аруағы разы бол-
майды! Бұл үш тұлғаны тұтас алып зерт-
теп, танығанда ғана олардың құпиясы 
ашылмақ» деп әдемі айтқан. Меніңше, 
нағыз ғалым осылай с�йлеу керек. 

– 4ңгімеңізге рақмет!

4ңгімелескен
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

мұғалімдерін әзірлеу курсынан кейін, 
Семей  пединститутына түсіп, 1941 жылы 
мерзімінен бұрын аяқтайды. 17 жас-
тан бастап Семей қаласының әртүрлі 
мекемелерінде сабақ бере бастады. Үздік 
педагог-тәлімгер �мірінің 60 жылдан аста-
мын жастарды тәрбиелеу және білім беру 
ісіне арнады. 

Атамыз тұтқындалғаннан кейін әкем 
педагогикалық институттан қуылады. 
Сол кезде жас�спірім жігітке әкесінің 
досы Мұхтар #уезов моральдық тұрғыда 
қолдау береді, ол Қайым үшін ғұмыр 
бойы тәлімгер және ұстаз болып қалды. 
Шәкірт ұстазына �мірінің соңына дейін 
адал болды. Адамдарды жақсы танитын 
Мұхтар #уезов шәкіртінің бойынан ерек-
ше дарын, имандылық пен адалдықты 
байқайды. Ол әкемді Абай туралы роман-
эпопея жазу барысында түрлі тапсырма 
орындайтын ғылыми тілші етіп ала-
ды. Бұл туралы �ткен жылдың соңында 
«Абай жолы» атты жақсы отандық сериал 
түсірілді. 

айтқызбайтын болсын! Осы айтылғандарды 
орындап жүрсе маған да жеңіл болады. 
Менің де к�ңілім к�теріліп, жүдемей 
жүремін».

«Бір ауыз �тірік айтудан, алдаудан аулақ 
болыңдар. Тәртіпті, тәрбиелі, байыпты 
адам болыңдар». 

«Адал, таза �мір сүріңдер. Қарапайым 
болыңдар. Адамдықтан айнымаңдар». 

Бұл �сиеттерді әкем 1953 жылдың 16 
ақпанында Теміртаудан жазған. Біз бұл 
�сиетті балалық шағымыздан бастап �мір 
бойы, жадымызда сақталып, есімізде жүрді. 

– 4р ер адамның артында жары тұрады 
деген түсінік бар ғой. Ата-анаңыз, олардың 
/зара қарым-қатынасы туралы айтсаңыз...

– #кемнің әр ісіне шексіз сенім білдірген 
қайсар да адал жары, тіпті ғалымның 
қуғындалуын �з басынан �ткеріп, оның 
қолжазбаларын, хаттарын сақтап қалған 
анам Фархинур Мұхамедханова. Ол сенім 
мен тазалықтың, биік рух пен жанның, 
сұлулықтың мәңгілік символы іспетті.

Атам мен әкемнің қонағы �те к�п 

Біздің балалық шақ қорқы-
нышты естеліктерге толы.

«Қайымның аруағы разы 
болмай Әуезовтің, Әуезовтің 
аруағы разы болмай 
Абайдың аруағы разы бол-
майды! Бұл үш тұлғаны тұтас 
алып зерттеп, танығанда 
ғана олардың құпиясы 
ашылмақ»...

Атамыз Мұхамедхан 
Сейітқұловтың өлімі 
 туралы куәлігі қолымызда 
болғанымен, оның 
атылған және 
жерленген 
жері әлі де 
белгісіз.

уәлігі қолымызда 
мен, оның 
және 

ен 
де 


