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ҰЛТ ЖӘНЕ ҰРПАҚ

бар. Өмір ұсынар қиындықтар мен 
тапшылықтар бар. Соны еңсеру – 
біздің бүгінгі тізгінұстар жаңа буынның 
иығына түсіп отыр.

Үйде отырып, тізгінсіз  дерт-
пен жүргізілген, жүргізіліп жатқан 
шайқастар кезінде қағаз бетіне түскен 
өлең-жырлар, күнделік бетіне түскен 
алуан-алуан ойлар болды. Қалай 
болғанда да әр сөз бен әрбір ой  адам 
баласының амандығын, адамзаттың 
тұтастығын, бізді жаратып, өмір 
сыйлаған Қазақ Елі мен Қазақ Жерінің 
бүтіндігін, ұрпақ, ұлт болашағын ойлап 
жазылды. 

Сол күнделікке түскен ойлардың 
біразын «Тажалмен тайталас»  деген 
атпен «Ана тілі» оқырмандарына 
ұсынып отырмын.

Автор, 
мамыр, 2020 жыл. 

 22 қаңтар, 2020 жыл

Жүректен шыққан сөз жүрекке 
жетсе игі...

А д а м  б а л а с ы  б ү г і н д е  с ө з д і ң 
а с ы л ы  м е н  ж а с ы ғ ы н  т а р а з ы 
 басына қойып, жүрекпен естуден, 
тыңдаудан қалып бара жатқанын 
ойлап, іштей сескенесің, қиналасың, 
қынжыласың...

Таң атса, кеш батады...
Өсек пен ғайбатқа толы төрткүл 

дүниенің сіздің жүрегіңізбен де, 

Адамзат баласы ықылым  заманалардан 
бері жүріп өткен  жолында түрлі-түрлі 
соғысты  бастан өткеріпті. Әр алапат 
қырғын  сайын жоғын түгендеп, барынан 
 айырылып қалғанын түсінді ме, әлде 
өзгеден озық болудың тоқтаусыз бәсекесіне 
кірісті ме, ғасырдан-ғасырға қарудың түрін 
жаңартып, жаулаудың әдісін ұштапты. 

Әлемдік тәртіп өзгерген  заманда 
жаһандық соғыстардың да құбылатынын 
болжаған жауырыншылар көп. Солардың 
бірі  дүниені бір тарының қауызына 
сыйдырған алапат індетті де соғыстың жаңа 
бір кезеңіне балауға бейіл. Жеңілгендері 
көп, жеңгендері аздау келетін бұл қырғында 
қарудың түрі де өзгеретінін меңзейді 
көпшілігі. Адамзат жүріп өткен жолда адам 
баласы татпаған у қалып па еді? Әйтеуір, 
«Күллі дүниенің дүрбелеңін көр, көр де 
тыныштық пен бейбіт өмірдің қадірін сезін» 
деп, Жоғарыдан бұйрық келіп тұрғандай. 
Өңірі әбден кірлеген, тоз-тозы шыққан 
Табиғат-ана да адамзат атты перзентінің 
тәкаппарлығы мен тойымсыздығынан, 
ашкөздігінен шаршаған болар? Әйтеуір, 
жаһан жұрты өз үйіне тығылып, адам 
мен адамның, ел мен елдің қадірі арта 
түскен осы бір шақта  шынымен де тыныш 
өмір мен бейбіт тіршілікке ештеңе де 
жетпейтінін көп жұрт амалсыз мойындады. 
Мойындағанымыз сол ғой, тәртіпті айтып, 
тазалықтың  алдында бас шұлғи қалдық...    

Тыныштық пен бейбітшіліктің қадірі 
дегенде, осы күндерді ұлықтайтын атаулы 
дата еске түседі. Біздің елде мамыр айының 
басында Отан қорғаушылар және Жеңіс 
күнінің қатар келуінде де бір мән бардай 
көрінеді. Қанқұйлы соғыстың өкініші 
мен өксігін сезінгендер мен сол өкініш 
пен өксікті ендігілер сезінбеуі үшін Отан 
күзетінде тұрғандардың мерейі арта беруі 
бәріміздің де жүрекжарды тілегіміз. Олар 
ұстаған қару мен жүріп өткен жолдың бәрі 
жеңіс үшін, бейбітшілік үшін, тыныштық 
үшін екеніне бек сенімдіміз. Оқ пен оттан 
аман келгендердің қатары сирей түскен 
 заманда, майдангер  буынды құрметке 

о й ы ң ы з б е н  д е  ш а р у а с ы  ж о қ , 
кешегі күннің жалғасын түгендеп, 
ақпараттың аласапыран әлемі адам 
санасына  тыным берер емес.

Сонымен...
АҚШ Сенатта Трампқа импичмент 

беру туралы ұсынысты талқылауын 
 б а с т а д ы .  О ғ а н  с а с ы п  т ұ р ғ а н 
 Дональд жоқ. Давостағы дәстүрлі  
экономикалық  басқосудың төрінде 
сайрап тұр. Владимир Путиннің 
Ресей жұртшылығының назарына 
ұсынған жаңа жобасын әлем қызу 
талқылауда. Ливияда оқ ату тоқтамай 
тұр. Сирияда соғыс жалғасып  жатыр. 
Өзбекстан  президент і   Еуразия 
Экономикалық Қауымдастығына 
кіруге асықпайтынын, әзірге тек 
қадағалаушы болатынын мәлімдеді. 
АҚШ пен Қытайдың екі  жылға 
созылған «экономикалық шайқасы» 
т о қ т а ғ а н  с ы ң а й л ы .  С а н к ц и я -
лар соғысының ақыры екі тарапты 
келісімге алып келді...

Иә...
Біраздан бері алты құрлықтың 

арқасын аяздай қарыған Аспан асты 
елінен шыққан белгісіз вирус әлемді 
 шошынта бастады...

Айтары жоқ... Алты құрлық түске 
дейін апшып, түстен кейін шапшып 
тұр.

А л а ш  е л і  « И м а н  с а қ т а у ғ а  – 
қорықпас жүрек, айнымас көңіл, бо-
самас буын керек» деп, қазақ есімді 

Әлемнің тынышы кеткелі біраз 
болды. 

Коронавирус дейтін сөз айналымға 
е н г е н д е  қ ы с  е д і  ( 2 0 1 9  ж ы л д ы ң 
желтоқсаны).  Қыстың үш айы 
 артта қалды. Көктем келді. Міне, 
енді адамзат санасында  жасару мен 
жаңғырудың, сұлулық пен сымбаттың 
жарқын көрінісіндей болған аяулы 
көктемнің, ажарлы көктемнің екі 
айын тамамдап, жер беті үшінші айы 
 мамырды да үйді-үйінде қамалып оты-
рып, төзімділік танытып,  сабырмен 
қарсы алды. Жалғыз Қазақ Елі ғана емес, 
бүкіл әлем осындай күйде. Өмір үшін 
өзегіңді өртеп жүріп көрген жалғасың 
ү ш і н ,  ұ р п а ғ ы ң  ү ш і н ,  ұ л т ы ң н ы ң 
амандығы мен жұртыңның бүтіндігі 
үшін қажет болды бұл төзімділік 
пен бұл сабыр. Ел бірлігін көксеген 
 Елбасы мен Қазақстан халқы өзі сай-
лап, өз тағдырын қолына тапсырған 
Президентімізден  бастап, Үкімет пен 
әкімшіліктердің ұйытқы болуымен 
жер-жерде,  ауыл-ауылда, қалалар мен 
үлкенді-кішілі елді  мекендерде «Біз 
біргеміз!» дейтін арқаны шымырла-
тып, жігерге жігер қосар, намысқа 
қамшы басар, аруақтарды оятып, 
тірінің тілегін бір ту астына  жинар 
мемлекеттік,  жалпыхалықтық 
 шаралар атқарылды. Төрткүл дүние 
Қазақстанның тілсіз жаумен алыса 
білгеніне, осы жолда үлкен ұстамдылық 
үлгісін көрсетіп, әр азаматының өмірін 
қорғай  отырып, табанды күрес жүргізе 
білгеніне жоғары баға берді. 

Коронавирус әлі жалғасуда...
Коронавирустан кейін де өмір 

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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қара орман жұрты ойлау мен сөйлеудің 
ә л е м д і к  ұ л ы  б и і г і н е  к ө т е р г е н , 
кемеңгерліктің өрісі бөлек өзгеше 
кеңістігіне алып шыққан ұлы Абайдың 
175 жылдығын тойлауға әзірленіп 
 жатыр. Қазақ Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Абай жаратылысы 
мен болмысын жаңа ғасыр биігіне 
көтере отырып, қазіргі замана сауал-
дарына жауап іздеуге шақыратын та-
мыры терең, танымы бөлек, тағылымы 
таза мақаласы –  абайтанудағы жаңа 
сөз екені даусыз! Мақала жиырма 
бірінші ғасырдағы қазақтардың ғана 
жүрегі мен ойын қозғаумен шектел-
мей, адамзаттың жүрегіне Абай сөзі 
жетсе деген іргелі ойға құрылған... 
Жаңа, жас ұрпақ санасына Абайдың 
«терең бойлауы» сайып келгенде, 
ұлттың жеңісі ғой!.. Менің есіме Қытай 
сахнасынан Абай әнін шырқап, мил-
лиардсанды  аудиторияны баураған 
 Димаш Құдайбергенов түсті.  Абайды 
насихаттасаң, осылай насихатта! 
Алаштың аруағын асқақтатсаң, осылай 
асқақтат!.. Жаңа заман қазақтарынан 
осындай ғаламдық үлгіні көргім келеді. 

01 ақпан, 2020 жыл

Уақыт – қатал сыншы!
Омар Хаям айтқан шындыққа құлақ 

ассақ, «Уақыт – біздің қатыгез жауы-
мыз» («Время – враг наш беспощад-
ный»). Шығыстың жеті жұлдызының 

ТАЖАЛМЕН ТАЙТАЛАС

ҚОШ БОЛ, ҚАРУ!
СОҒЫСТЫҢ САБАҒЫ

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

(Күнделікке түскен ойлар)

бөлеп, олар аңсаған тыныштықтың құнын 
арттыра білсек, біз үшін жеңіс сол емес 
пе?!      

Иә, бұрынғының бары мен жоғына 
бір ауыз сөзбен баға  беруге  болмайды. 
Алайда алапат қырғындарда бір шөкім 
жер үшін  жанын қиған сол батыр баба-
лар ерлігі мен төгілген қанының өтеуі не 
еді? Арғы тарихты қазбаламаған күннің 

өзінде, күллі әлемнің қанын  судай 
сапырған екінші жаһан соғысының 
барлық әттеген-айы мен даңқты сәттері 
түгел тасқа  басылып, қағазға түсті ме? 
Екінші дүниежүзілік соғыс татырған у 
мен заһардың дәмі әлі күнге таңдайын 
күйдіріп, жүрегін жаншитын ұрпақ 
барын ешкім жоққа шығара алмайды. 
 Ендеше, сол бір сұрапыл күндердің 

өкініші мен күйінішін жоқтау кімнің 
еншісінде?  

Әр ұлт үшін, әр ұрпақ үшін  Отаннан 
 аяулы, Отаннан қадірлі не бар? Екінші 
жаһан соғысы басталып, әлемнің әр 
пұшпағы отқа оранған тұста қазақ жерінен 
аттанған ұландар да өз жерін, өз елін 
қорғаймын деп майдан даласында қару 
кезенді. Ұрпақтың бас амандығы үшін оққа 

кеудесін тосты. Иә, қаншама  жауынгер 
қан сасыған сол далада мәңгіге тыныстап 
қалды. Олардың белінде кеткен, жарық 
дүниеге келуді тағдыр жазбаған сансыз 
ұрпақ мына бейбіт күннің қадірін кетіріп 
алғанымызды көрсе не дейді? 

Б ү г і н г і  т ә у е л с і з  е л д і ң  О т а н 
қорғаушылары да біз үшін айрықша 
орынға ие. Олардың да белгілі-белгісіз 
ерлігі кейінгіге үлгі  болып, отандық тари-
хымызда қаттала түсетіні анық. Олардың 
да бүгінгі тыныштық пен бейбіт өмір үшін 
төккен тері мен аққан қаны баршамыздың 
жадымызда болуға тиіс.

О с ы  е к і  м е р е к е  қ а р с а ң ы н д а 
бұрынғының да, ендігінің де мақсаты мен 
арманы бір екенін ұға түсесің. Ол ұрпақ пен 
бұл ұрпақ та ел мен жердің тыныштығы 
үшін, мамыражай тіршілігі үшін Отан 
күзетіне барды! Ел мен жердің болашағы 
үшін кірпік қақпай тыныштықты күзетті. 
Күзете де бермек.  

Иә, Отан қорғаушылар және Жеңіс 
күнінің қарсаңында тыныштық пен 
 мамыражай тіршілік туралы әлдене 
жазғың келеді. Себебі от пен оқ жүрегін 
қатайтқан сол жауынгерлер мына әлемнің 
сұлулығы мен ізгілігі үшін қан кешкен 
жоқ па? Әлемді құтқаратын қару мен оқ 
емес екенін, мейірім мен көркемдіктің 
талай жүрекке от беретінін солардың қару 
қатайтқан жүзі дәлелдейтіндей. 

Ендеше,  «Адамзат бұдан былай 
бір-бірінің қанын судай ағызбайды, 
бейбітшілік, жарқын болашақ  жолында 
бірге алға жылжиды» деп тілек тілеп, 
дүниежүзінің көптеген мемлекеттері 
Екінші жаһан соғысына нүкте қойған осы 
бір мерейлі күні біздің әлем қарумен қош 
айтысып қойса, шіркін дегің келеді.   

Иә, қош бол, қару!

бірі айтқан бұл ақиқатқа өмір тура-
лы танымы бекіген кез келген ойлы 
жанның тоқтары, ден қояры, шамасы 
келгенше, уақыт атты «қатал, қатыгез 
жауды» жеңу үшін күресері анық... 
Бірақ... Уақытты физиологиялық 
тұрғыдан ешкім жеңе алмаған. Жеңуі 
мүмкін де емес. Бір жеңсе... Оның өзі 
– үлкен сұрақ.  Уақытқа Адам ойы мен 
жанының жарық нұры, сәулелі сыры 
– екі дүние арасын жалғай білер ұлы 
қабілет – Мәңгілік Рух қана дес бере 
алуы мүмкін!..

Мәңгілік Рух – ұлт мәңгілігінің 
кепілі! 

Сондықтан...
Кез келген ұлт уақыт алдында 

сүрінбеуді, құламауды ойлауы тиіс!
Уақыт – мен үшін алтыннан да 

қымбат! Алтынды бүгін жоғалтсаң, 
ертең табасың. Ал рухыңды, рухыңның 
алтын қазығы – Тіліңді жоғалттың ба? 
Қайыра қанша іздесең де, табуың 
екіталай?! Әсіресе, қазіргідей тіл де, 
діл де, өнер де, өмір де мидай болып 
араласып кеткен күмәні мен күдігі 
қалың заманда жоғалтқаныңды табу 
қиын. Рухани қазынаңды жоғалтудан 
ауыр нәрсе жоқ!

Арғы дәуірлерден  –  сөзі мен 
ойы бізге бірде жетіп, бірде жетпе-
ген беймәлім көне дәуірлерден келе 
жатқан аңыздар мен хикаяттардың 
қай-қайсысында да Рух пен руха-
ни игіліктер – Адам Ата ұрпағының 

 басты құндылығы болғанын көреміз. 
Құндылық атаулының ең қасиеттісі 
– өмір!

Өмір – Ұлы Жаратушының адам 
баласына берген теңдессіз қазынасы!

 Өмірдің көркі – рух пен рухани 
игілік! 

«Тән – жанның, жан –  Жаратқан-
ның аманаты» дейді ұлы  бабамыз 
 А н а р ы с .  Қ а з а қ т ы ң  ж а д ы н д а 
шежіреден-шежіреге көшіп, ондаған 
ғасырлардың үкілі бесігін тербетіп 
жүріп, біздің заманымызға дейінгі 
дәуірден жиырма бірінші ғасырға 
аман жеткен Анарыс есімді дала 
данышпанының Герадот тарихына 
Анахарсис деген атпен енгені, жол 
серігі Тоқарыс (Тохарсис) екеуінің 
кейінгіге, әлемдік өркениеттің өрісін 
кеңейтер кемел ойлаудың ғажайып 
данышпандық үлгілерін қалдырғаны 
белгілі. Қазақтың ұлт боп ұйысу  

жолына үңілсеңіз, ауызша тари-
хымыз Герадоттың жазба тарихымен 
үндеседі. Қазақ жадындағы Сабыр 
мен Анарыс, тарих атасы атанған 
Герадоттағы Сабил мен Анахарсис 
арасындағы  аттардың үндестігі мен 
тағдырлы қайшылық ұқсастығы  соның 
көрінісі... Байқасаңыз, осындағы 
қазақ ұғымында Ақарыс, Бекарыс, 
Жанарыс болып сақталған ұлы баба-
ларымыз хақындағы алтын арқаулы 
ұғым –  Ұлт Рухының уақыт сынынан 
сүрінбей өтіп, беріспей, бүгінгі ұрпақ 
санасына жеткен Мәңгілік Коды!

(Жалғасы 3-бетте)

ОТАН ҮШІН КҮРЕС – ЕРГЕ ТИГЕН ҮЛЕС!
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ҚОЛЫНДА»

Қазақстан Республикасының Президенті
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
қатысуымен Парламент 
Сенатының отырысы өтті. 
Жиын  барысында  Президент 
тек мемлекеттік тілде сөз 
сөйлегенін де  ерекше атап 
өткіміз келеді.  Жиында 
Президенттің ұсынысы 
 бойынша сенаторлар  жасырын 
дауыс беру арқылы Мәулен 
Әшімбаевты Сенат төрағасы 
етіп сайлады.

– Біздің ұзақмерзімді стратегиялық 
даму жолымыз бар. Қандай қиындық 
болса да Елбасы стратегиясын жүзеге 
асырамыз. Бұл – саяси сабақтастықты  
сақтау деген сөз. Тұңғыш Президентіміз 
– мемлекетіміздің негізін қалаушы, 
әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға. Мұны 
ешқашан ұмытпауымыз қажет. Сондай-ақ 
өскелең ұрпаққа түсіндіргеніміз жөн, – 
деген Қасым-Жомарт Кемелұлы осындай 
қиын-қыстау сәтте кешенді іс-қимыл 
бағдарламасы бар екенін, ендігі кезек елдің 

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

Мәулен Сағатханұлы 
Әшімбаев 
ҚР Парламенті 
Сенатының Төрағасы 
болып сайланды. 

Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті 
Қ . Т о қ а е в  М ә у л е н 
Ә ш і м б а е в т ы  Қ Р 
Парламенті  Сенатының 
депутаты етіп тағайындау 
туралы жарлыққа қол 
қойды.

Президенттің қатысуымен өткен Парламент 
Сенатының отырысында Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
ұсынысы бойынша сенаторлар жасырын дауыс беру 
арқылы Мәулен Әшімбаевты Парламент Сенатының 
Төрағасы етіп бірауыздан сайлады. 

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев 
Дәурен Әскербекұлы 
Абаевты Қазақстан 
Республикасы 
Президенті Әкімшілігі 
Басшысының бірінші 
орынбасары етіп 
тағайындады. 

Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті 
Қ . Т о қ а е в  Д ә у р е н 
 Абаевты ҚР Президенті 
Әкімшілігі Басшысының 

бірінші орынбасары етіп тағайындау туралы № 320 
Жарлыққа қол қойды. 

Мемлекет 
 Басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 
Аида Ғалымқызы 
 Балаеваны Қазақстан 
Республикасының 
Ақпарат және 
қоғамдық даму 
министрі қызметіне 
тағайындау туралы 
Жарлыққа қол қойды. 

«Аида Ғалымқызы 
Б а л а е в а  Қ а з а қ с т а н 
 Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  

Ақпарат және қоғамдық даму министрі   болып 
тағайындалсын» делінген № 322 Жарлықта.  

ЕЛ КҮЗЕТІНДЕ

Отанды қорғау – 
қасиетті борыш

Құрметті бауырлар!
Баршаңызды Отан қорғаушылар 

күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Бұл – әр ер азаматтың патриоттық сезімін 
оятатын, Отанды қорғау жауапкершілігін 
арттыратын маңызды мереке.

Әр отбасына береке, әскери сала-
дағы ұландарымызға мықты жігер, 
жастарымызға қажыр-қайрат тілеймін. 
Мереке құтты болсын! 

Мереке тек тойлаумен өлшенбейді. 
 Ойлау – ел игілігі  жолында  қадам 
жасаудың алғышарты.

К ө р н е к т і  а қ ы н  М ұ х а м е т қ а л и 
(Мұқағали) Мақатаевтың:

«Оңай сөз ғой «Отанды сүйем» деген,
Не тындырдың «басымды иемменен?» 

деп, ой тастауы тегін емес.
Бүгінгі саналы ұрпақтың санасында 

«Отанға қалай қызмет етсем екен?» деген 
сауал жаңғырып тұрса игі. 

«Отанды сүю – иманнан» деген аталы 
сөз бар. Иманды адам өз елінің нағыз 
 патриоты бола алады.   

Отаншылдық сезім Отанға, туған еліне, 
оның тіліне, туып өскен жеріне, салт-
дәстүрі мен мәдениетіне деген құрметтен 
басталады.

Отаншылдықтың мәйегі – ұлтты сүю. 
Өз ұлтын, елі мен жерін сүйіп, оның 
дамуына қызмет етіп, жанашырлық 
танытқан жан ғана отаншыл бола алады. 
Отаншылдық сана халықтың өз ана тілін, 
ділін, дінін берік сақтауымен және оны 

Наурызбай қажы 
ТАҒАНҰЛЫ, 
Қазақстан 
мұсылмандары діни 
басқармасының 
төрағасы, 
Бас мүфти

әл-ауқатын арттыру жайына тоқталды. 
– Мен 27 сәуірде арнайы мәлімдеме 

жасадым. Үкімет пен әкімдердің алдына 
нақты міндеттер қойдым. Осыған орай, 
кешенді іс-қимыл бағдарламасы бар деп 
күмәнсіз айтуға болады. Оны ешқандай 
қосымша мәлімдемелермен толықтырмай 
жүзеге асырған жөн! Үкімет пен Ұлттық 
банк экономикалық дамуды қалпына 
келтіру үшін жұмыс жүргізуде. 11 мамырға  
дейін арнайы жоспар дайындалады. Эко-
номикада түбегейлі реформа жүргіземіз. 
Бұл – аса күрделі міндет. Экономикалық 
өсімді қалпына келтіріп, халықтың әл-
ауқатын арттыру қажет, – деді Президент 
өз сөзінде.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлы 
әлемді дүрліктірген індеттен  сақтанып, 
пандемиядан сабақ алудың маңызын да 
атап өтті. Алда тұрған міндеттерді де таныс-
тырды.

– Кейбір салада кемшін тұстарымыз 
бар. Мұны індеттен туындаған ахуал анық 
аңғартты. Сондықтан алда тұрған бірқатар 
міндеттерге назар аударғым келеді. Бірінші 

кезекте денсаулық сақтау жүйесіне баса 
мән берген жөн. Бұл  саланы жаңғырту 
үшін тың бастамаларды қолға алуымыз 
қажет. Заман талабына сай аурухана-
лар салып, қажетті құрал-жабдықпен 
қамтамасыз ету аса маңызды. Бұдан  былай 
медицина ғылымын дамытуға ерекше 
көңіл бөлуіміз керек. Осы салада еңбек 
етіп жүрген ғалымдарымыздың әлеуеті зор. 
Мамандарға лайықты жағдай  жасап, нақты 
қолдау көрсеткен абзал, –  деген Мемлекет 
басшысы елдегі білім мен ғылым сала-
сына да кеңінен тоқталып өтті. Ендігіде 
озық технологияларды кеңінен қолдануға, 
цифрландыруға мән берілетінін айтып, 
«басты міндеттердің бірі» деп атап көрсетті.

–  Б і з  б ә с е к е г е  қ а б і л е т т і  ұ л т 
қалыптастыру үшін адами капиталды 
дамытуымыз керек. Бұл – стратегиялық 
маңызы бар міндет. Өйткені Қазақстанның 
болашағы білімді әрі білікті азаматтардың 
қолында. Мемлекет төтенше жағдай 
кезеңінде мұқтаж жандарды ерекше 
қамқорлыққа алды. Мұндай іс-шаралар 
тіпті дамыған мемлекеттерде де болған 
жоқ. Тағы бір маңызды мақсат – шағын 
және орта бизнесті өркендету. Оған 
мемлекет тарапынан барынша қолдау 
көрсету керек. Ұлттық экономиканы 

әртараптандыру – кезек күттірмейтін 
міндет. Шикізатқа тәуелділіктен арылу 
үшін отандық өндірістің жұмысын жандан-
дыру қажет, – деді Президент.

Қ а з а қ с т а н д а  с а я с и  р е ф о р м а л а р 
жалғасын табатынын да атап өткен 
Қ а с ы м - Ж о м а р т  К е м е л ұ л ы  Д а р и ғ а 
Назарбаеваның палата төрағасы лауазы-
мында атқарған қызметін жоғары бағалап, 
оған ризашылығын білдірді.

Ел басына сынақ болып түскен күрделі 
кезеңнен елімізді аман-есен алып шығу 
үшін сенаторларды жұмыла жұмыс 
істеуге шақырған Қасым-Жомарт Тоқаев 
 Сенат төрағасы лауазымына Мәулен 
Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынды.

– Ол мемлекет ісінің қыр-сырын жетік 
меңгерді, ұзақ жыл түрлі салада жемісті 
және тиімді қызмет атқарды. Парламент 
жұмысын жақсы біледі. Әрдайым өзіне 
жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып 
келеді. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі 
мол. Сондықтан бұл қызметті абыроймен 
атқарарына күмәнім жоқ, – деді Мемлекет 
басшысы.

Жасырын дауыс беру қорытындысы 
депутаттар Қазақстан Президентінің 
ұсынысын б ірауыздан қолдағанын 
көрсетті.

Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын! 
Барлық мақтау Аллаға тән. Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммедке 

Алланың салауаты мен сәлемі болсын!

Диханның маңдайынан тамшы-
лап төгілген тердің дәмін еңбек 
адамы жақсырақ біледі. Таң 
 бозынан алақанындағы дәнді 
Жер-Ананың жып-жылы 
топырағына аялап төккен 
диханның арманы мен мұңы 
да еңбек адамына етене та-
ныс. Егінші еңбегінің қиындығы 
мен көк дүр етіп көтерілгеніне 
шүкір айтқан қуанышына да 
ортақтаспай кеткен кезіміз 
көп қой, несін жасырайық? 
Оқшаулантып келген көктемнің 
қиындығына қарамастан 
момақан ғана тіршілігін ойлап, 
егіс басына кетіп бара жатқан 
еңбек адамының жүрегіне 
үңілеміз деп жүргенде...   

Бірінші мамырда Өзбекстандағы 
«Сардоба» су қоймасынан ақтарылған 
су Қазақстан тарапына жетіп, Түркістан 
облысы Мақтаарал ауданында төтенше 
жағдай жарияланды. Екі ел Президенттері 
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат 
 Мирзиеев телефон арқылы сөйлесіп, 
жағдайға орай туындаған барлық мәселені 
шұғыл шешу үшін екі елдің Үкіметтері 
деңгейіндегі үйлесімді жұмыс жүргізудің 
маңызын атап өтті. Үкімет басшысы 
Асқар Маминнің өкімімен Мақтаарал 
ауданындағы елді мекендерді су басу сал-
дарын жою жөніндегі үкіметтік комиссия 
құрылды. Түркістан облысының әкімі 
Өмірзақ Шөкеев бастаған арнайы топ 
Өзбекстанға аттанып, Өзбекстанның Су 
министрімен және Өзбекстанның Сыр-
дария өңірі басшыларымен келіссөздер 
өткізді. 

Түркістан облысының  басшысы 
Өмірзақ Шөкеев Үкімет сағатында 
Мақтааралдағы төтенше жағдайға 
қатысты баяндама жасап, қызыл су 
астында қалған елдің жағдайын сөз 
етіп, келтірілген шығын мен атқарылып 
жатқан жұмыстарды атап өтті. «Алдын 
ала жинақталған мәліметтер  бойынша, 
көлемі 7639 гектар егістік жерді су 
басқан.  Сонымен қатар мал шығыны 
нақтылануда. Нақты шығын көлемі 
анықталып болған соң, қосымша баянда-
лады» дейді өңір басшысы.

Өңір басшысының келтірген дерегіне 
сәйкес, жалпы саны 31 606 тұрғын 14 
елді  мекеннен эвакуацияланыпты. 
Авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу 
үшін 986 адам, 10 дана жүзу құрылғысы, 

180 дана техника жұмылдырылған. 
Қызылорда, Жамбыл облыстары мен 
Шымкент қаласынан 30 өнімділігі жоғары 
су жинағыш сораптар келген. Бұдан 
бөлек, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ұланының әскери бөлімінен 413 әскери 
қызметкер мен 37 дана техника тар-
тылып, Алматы қаласынан ҚР Ұлттық 
Ұланының құтқару батальонынан 320 
әскери қызметкер мен 26 дана техника 
жеткен.

«Қабылдау эвакуациялық пункттері 
қажетті құрал-жабдықтар мен азық-
түлікпен қамтамасыз ет ілген.  120 
 медицина қызметкері медициналық 
көмек көрсетуде. Жетісай қаласында 
да 3 эвакуациялық-қабылдау пункті 
әзірленген» дейді Ө.Шөкеев.

Иә, қызыл су басқан елдің еңсесін 
тіктеу үшін шығынды есептеу дұрыс-ақ. 
Туған ошағының – қара шаңырағының 
су астында қалғанын көру қазақ үшін 
ауыр қасірет екенін бәріміз бір кісідей 
сезіп, біліп отырмыз. Шаңырағының 
еңсесі биік болуы үшін талмай-тынбай 
еңбек еткені, «өмірге еңбектеп кірген» 
әрбірінің аяулы естеліктері сол қараша 
үйге  байлаулы тұрғаны да рас. Жауап-
ты лауазымды тұлғалардың аузынан ол 
шығындар өтелетіні айтылды. Көктемгі 
егіні жайқалып-ақ қалған, мал-жаны 
көкке ауыз іліктіріп қоңдана бастаған, 
індеттің беті қайтса егіні мен мал-жайын 
реттеуге кірісіп кетуге даяр отырған сәтте 
гүрілдеп келген қызыл су әп-сәтте айна-
ланы айдын көлге айналдырып жібергені 
ең алдымен ауыл халқының еңсесін 
түсіргенін ешкім жоққа шығармайды. 
Өңір басшылығы, ең алдымен, адам 
шығыны болмауын қатты назарға алса ке-
рек. Алайда бұл шаруа адамының маңдай 
тері өтеусіз қалады деген сөз емес. «Су 
елді мекендерден кеткеннен кейін үйлерді 
аралап, былтырғы Арыстағы тәжірибеміз 
с и я қ т ы  ә р  ү й г е  к е л г е н  з а р д а п т ы , 
шығынды есептеп шығуымыз керек. 
Ары қарай комиссиямен бірігіп отырып, 
бүлінген үйлерді қайта қалпына келтіру 
жолдарын қарастыруымыз  керек деп 
ойлаймын» дейді Түркістан облысының 
әкімі Ө.Шөкеев. Өңір басшысы су басқан 
үйлерде қалған мүліктерге қандай зардап 
келгенін есептеу қиын болатынын да атап 
өтті: «Су басқан ауылдың эвакуацияланған 
әр тұрғынына өтемақы белгілеу дұрыс 
 болар деп есептеймін. Мұнан бөлек, 7 
мыңнан астам егістік алқабына біраз 
шығын келді. Егілген егістік, пленка 

 астында жатқан әртүрлі егістік алқабы 
бар. Соның бәрін қайта есептеп, оны 
да өтеуге көмектесуіміз қажет.  Жалпы, 
эвакуацияланған азаматтардың бәріне 
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп  жатыр. 
Былтырғы Арыстағыдай көп адам-
ды жинап, үлкен жиын жасамаймыз. 
 Жеке-жеке әр мектепке барып, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуде. Жалпы, халық 
түсіністікпен қарайды. Шыдамдылықпен, 
төзімділікпен бұл жағдайды өткізіп  жатыр. 
Біз комиссияны күтіп отырмыз, солармен 
бірге бәрін аралап шығамыз».

Иә, көмек қолын созған ағайынның 
қарасы көп. Оны да айту парыз. Мәселен, 
су тасқынынан зардап шеккен Мақтаарал 
ауданына «Біз біргеміз» қорынан 40 тонна 
гуманитарлық көмек жөнелтілді. «Nur 
Otan»  партиясы әрқашанда халықпен, 
елмен бірге екенін танытып, Нұр-Сұлтан 
қаласынан 40 тонна азық-түлікті 1500 
 отбасына жеткізіп беруді қолға алып 
 жатыр» дейді «Jas Otan» жастар қанатының 
төрағасы Елнұр Бейсенбаев. 40 тонналық 
гуманитарлық көмектің барлығы азық-
түлік. Әр отбасыға 30 келіден берілетінін 
де сол ақпараттардан естіп-білдік. 

Су басқан елдің қараусыз қалған 
дүние-мүлкін де қарап-қорғау назардан 
тыс қалмаған екен. Мақтаарал ауда-
нында қоғамдық тәртіпті сақтау және су 
басқан тұрғын үйлердің мүлкін қорғау 
үшін елді мекендерде 8 блок бекет орна-
тылып,  полиция департаментінің жеке 
құрамынан жалпы 335 қызметкері мен 
57 арнайы автокөлігі жұмылдырылған. 
Н ұ р л ы ж о л ,   Ө р г е б а с ,   Ы р ы с т ы ,  
Жантақсай елді мекендерінде бөгеттер 
салынып,  Мырзакент кенті бағытында 
Фердауси елді мекенінің аумағында 3 

коллектор орнатылыпты. Мұны да өңір 
басшысының сөзінен білдік.

Судың беті тез қайтуы үшін Мақтаарал 
ауданы аумағынан ағын суды тез арада 
шығару мақсатында Өзбекстан Респуб-
ликасы тарапынан Жетісай ауданы, 
Қоғалы елді мекенінің маңынан «орталық 
бетпақдала коллекторы» арқылы автожол 
көпірін айналып өтетін канал қазылып 
жатқаны да көңілге медеу.

Иә, түрлі әлеуметтік желілерде кең 
таралған, «мал ашуы – жан ашуын» 
сыртқа шығарып даусы ащы естілген, 
өкпесін айтқан ағайынның жан-жарасын 
түсіну – бәріміздің азаматтық боры-
шымыз.  Жер-дүние  тәжтажалдың 
құрсауынан тезірек босанудың қамына 
кіріскен сәтте оқшауланған ел-жұрттың 
бір-бірінің жай-күйіне алыстан отырып 
алаңдайтыны да осындайда жанға  батады. 
Қазір қазақтың жаны Мақтаарал деп 
ауырып тұр. 

Бір нәрсе анық. Жер-дүниені көшіріп 
әкеткен сол судың астында қалған әр 
арман, әр мақсат, әр еңбектің де өтеуі 
болуға тиіс. Күні кеше ғана ел Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев туиттердегі 
парақшасына: «Үкіметке Өзбекстандағы 
су қоймасы бөгетінің бұзылуы сал-
дарынан су басқан ауылдарымыздың 
тұрғындарына жан-жақты материалдық 
көмек көрсету тапсырылды. Түркістан 
облысының бірде-бір тұрғыны назардан 
тыс қалмайды» деп жазды. Біздің де түйін 
сөз осы. Қызыл судан зардап шеккен 
әр ағайынның еңбегі өтелетініне, әр 
ауылдың иіні тіктелеріне, әр шаңырақтың 
ошағынан шыққан түтіні түзелеріне 
сенейік.

Қ.СЕРІҚҚЫЗЫ

СЫН ШАҚТА

мақтан тұтуымен өлшенеді.
Ардақты Пайғамбарымыз 

М ұ х а м м е д  ( о ғ а н  А л л а н ы ң 
 салауаты мен сәлемі болсын) 
қ а с и е т т і  х а д и с - ш а р и ф і н д е 
Меккені меңзеп: «Сен мен үшін 
сондай қымбатсың, сүйіктісің...» 

деп, өзінің туған жеріне айрықша сезімі 
мен сүйіспеншілігін білдірген.

Асыл дінімізде мұсылман баласының 
өз Отанын, отбасын, ар-намысын, мал-
мүлкін қорғау қасиетті амалдардың 
қатарына жатады. Тағы бір хадисте  Отанды 
қорғап, шекара күзеткен адамның Алла 
алдындағы дәрежесі артатыны баяндалған. 

Ислам – құлшылықтардан құралған 
дін емес. Дініміз Отанды қорғап, елді 
сүюге, бейбіт, ізгі қоғам құруға үндейді. 
Отаншыл адам сөзімен ғана емес, ісімен де 
үлгі-өнеге болуы тиіс. Осы ретте Әйтеке би 
бабамыздың: «Өмірім – халықтікі...» деген 
нақыл сөзінің тәрбиелік мәні зор.  

Қ а з а қ с т а н  м ұ с ы л м а н д а р ы  д і н и 
б а с қ а р м а с ы  и м а м д а р   ф о р у м ы н д а 
қ а б ы л д а ғ а н  « Ж е т і  р у х а н и  қ а з ы қ » 
Тұғырнамасында әр азаматтың  бойынан 
табылуы тиіс отаншылдық сипатты 
айрықша атап өтті. Өйткені, Отанды 
қорғау – қасиетті борыш, отаншыл болу – 
ізгі амалдың бірі.  

Құрметті қауым!
Отан қорғаушылар мерекесі құтты бол-

сын! Алла Тағала елдің ертеңін ойлайтын, 
халыққа аянбай қызмет ететін, Отанын 
қорғайтын асыл азаматтардың қатарын 
арттырғай. 

Ж а р а т қ а н  И е м і з  с ы й ғ а  б е р г е н 
Тәуелсіздігіміз бен киелі Отанымыздың 
болашағы баянды болғай! Әрқашан еліміз 
аман, жеріміз тыныш болсын! Әмин! 

САРДОБА: ТАБИҒИ АПАТ ПА, 
ТЕХНОГЕНДІК ПЕ?
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Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Қазақстан Республикасы  
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты

ТАЖАЛМЕН 
ТАЙТАЛАС

(Басы 1-бетте)

«Алла-Тағала – өлшеусіз, 
біздің ақылымыз – өлшеулі.»

Абай 

«Как жить, не умирая?..»
Шыңғыс Айтматов

Сондықтан ұлт үшін, ұрпақ үшін 
ауадай қажет Мәңгілік Кодын «көздің 
қарашығындай көріп» сақтау – бүгінгі 
ұрпақтың міндеті. 

Қандай кезде де, қандай жағдайда 
да, ұрпақ санасына оң тәрбие беріп, 
ұлт болмысын көкпарға салғызбау 
үшін күресе білуіміз керек!

***
Он сегіз мың ғаламның өзге «өкілдері» 

қалай ғұмыр кешіп, өркениеттің қай 
деңгейінде өрістеп жатқаны – біз үшін 
жауабы бұлдыр сұрақ. Әзірге біз білетін 
бір анық  – жердегі өркениеттің адам-
зат алдына алаңдатар ұшан-теңіз 
мәселелерді үздіксіз қоя бастағаны.

Соның салдарынан... Бүгінгі таңда 
Адам Атаның сүйегінен тарап, Хауа 
Ананың сүтін емген, Жер есімді пла-
нетаны қоныс еткен жеті миллиард 
санды жұмырбас пенде Көктен түскен 
төрт кітап ішінде жүретін Ібілістің 
жетегіне жиі еретін болған тәрізді... 
Бұл, әрине жұмыр жер төсінде болып 
жатқан қазіргі ахуалды эмоционалды-
пәлсафалық тұрғыдан қабылдау болып 
көрінуі мүмкін...

Дегенмен...
Мұндай ой құрсауында жүргендер 

қатары мол.
Шындық осы. 
Ә с і р е с е ,  Қ ы т а й д ы ң  У х а н ь 

қаласынан бір  емсіз дерт шыққалы 
адамзат баласының алаңдауы күшейді.  
Белгісіз дерт жұлқынған асау аттай 
бой бермей тұр. Емсіз аурумен Қытай 
елі жалғыз алысып жатыр. Әлем үнсіз 
десе де болады. «Медицинамыз дамы-
ды» деп кеуде соғатын іргелі елдер де, 
ДДҰ-да комментариймен шектелуде. 
Ақпарат көздерінің айтуына қарағанда, 
тізгінсіз тажалдың емі жоқ. Әркім 
әртүрлі айтады. Неден пайда бол-
ды? Таралуы қалай? Екі сұрақтың да 
жауабы адам жаны мен ойына маза 
берер емес. Бірінші сұрақтың жауабы 
– белгісіз. Екінші сұрақтың жауабы 
– жұқпалы, гриптің қатерлі түрі, 
адамнан-адамға тез көшеді...

Ауырған адамды ақыреттен іздей 
беріңіз дегенге саяды...

Ажал есік қағып тұрғандай...
Адамзат алаңдаулы...
Бір белгісіз үрей аспан астын кезіп 

жүргендей...
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Иә...
Жер – бір бүтін планета, адамзаттың 

ортақ, ұлы қонысы. Ғалам атты түпсіз, 
терең мұхиттың айдынында жүзіп 
жүрген кеме секілді. Бағыты қайсы? 
Бағдары қалай? Кешегісі белгілі... 
Бүгінгісі – көз алдымызда. Ертеңі не 
болмақ? 

Еріксіз ойланасың...
Тәубә! 
Біздің ұрпақ жаман өмір сүрген 

жоқ... Сөйте тұра, өзіңнен гөрі – 
ұрпағың үшін, жалғастарың үшін 
алаңдайсың... 

«...Көк мұхиттың ар жағында –
  «бір ойын»,

Көк мұхиттың бер жағында –  
«бір ойын»...

Теңселуде буырқанып көк айдын,
Желкенімді қай жағаға тірейін?!.

Қалтыратып тау мен тасты,
  даланы,

Мұңайып қыр, түнгі сарын тарады.
Заман құйын...
Ғалам қиын...
Жер – Кеме...
Айтыңдаршы!
Қайда кетіп барады?» – 
деген өлең жолдары тіл ұшына 

оралады. Өміріміздің көбі қойын-
қолтығында өткен жиырмасыншы 
ғасыр тарихқа айналып барады. 
Тұрлаулы дейсіз бе, тұрлаусыз дейсіз 
бе? Әркімнің еркі өзінде... Мысалы, 
мен үшін өткен ғасыр – өзгеше ғасыр! 
Өрті мен дерті, қуанышы мен қайғысы 
біздің халықты қатар шарпыған ғасыр! 
Ойлап отырсам, қазақ дейтін ұлтты 
жер бетінен сыза жаздаған  ғасыр... 

Жиырмасыншы  жүзжылдық 
 басын өз елі, өз жерінде тоқсаннан 
асып жығылар пайызбен қарсы 
алған көшпелі жұрт сол ғасырдың 
жиырмасыншы-отызыншы жыл-
дары алпыс пайызынан айырылды. 
 Жиырмасыншы жылдардағы аштық 
пен індет,  отызыншы жылдардағы 
Ұлы  Жұт халыққа қырғидай тиді. 
Одан қалғанын репрессия  мен 
Екінші дүниежүзілік соғысы сыпыр-
ды... Ақыр аяғында 1960 жылдары 
қазақ өз жерінде 29 пайызға түсті... 
Тоталитарлық жүйе дейміз, қызыл 
коммунистер  империясы дейміз, 
түптеп келгенде, өз жерінде өзі 
безбүйрек биліктен теперіш көріп, 
өгейлік күй кешкен ұлттың зары мен 
көз жасын көтерген ғасыр!  Менің 
бесігімді тербетіп, ұлт ойы мен ұлт  
мәдениетіне дамудың жаңа кеңістігін 
ашқан,  күнгей-көлеңкесі  қатар 
өрбіген ғасыр...

(Күнделікке түскен ойлар)

«...Айтарым көп... (Несі мін?!)
Бір сөзім жоқ жасырын.
Бесігім бе?
Бесігім...
Жиырмасыншы ғасырым...» – деп 

жүрекжарды жырларыма арқау болған 
менің ғасырым! 

Сондықтан мен не ойласам да, 
нендей тақырып туралы толғансам 
да, көзімнің алдында, көкірегімнің 

төрінде, жүрегімнің өрінде  бір 
қолымен қазаққа «алтын ғасыр 
әдебиетін»  тарту еткен; екінші 
қолымен бабаларымды  Ұлы Жұт пен 
1916 жылдың қанқасап шеңгеліне 
салып  аяусыз қырған; бір қолымен 
әкем мен шешеме ұл өсіріп, қыз сүю 
бақытын сыйлаған; екінші қолымен 
еркін ойлы ен даламды, қанға бөктіріп, 
концлагерлерге айналдырған; бір 
қолымен алашойлы, алаштұлғалы ұлы 
перзенттердің тұсауын кесіп, екінші 
қолымен солардың асыл армандарын 
жермен-жексен еткен – атқан, асқан, 
жазалаған; мойныма қызыл галстук 
байлатып, пионер лагерлерінде  әсем 
ән айтқызып, «советтік менің өз 

елім» деп, тақпақ жаттатқан, қызығы 
мен қызуы мол жастықтың  жалынды 
күндерін сыйлаған; жар сүйгізіп, 
ұрпақ тәрбиелеу бақытына жеткізген; 
қолыма қалам ұстатып, жыр дейтін 
жұмбағы мол әлемге алып келген ХХ 
ғасыр  тұрады. Мұқағалидың сөзімен 
айтқанда, «Құрметтеңдер жиырма-
сыншы ғасырды!» деген қанатты ұғым 
көгімді кезеді...

Кейде ХХ ғасыр,  қасиетті Қара 
Жер түсіме кіріп жүреді .  Алып 
Глобусқа жан бітіп, тіл қататын 
тәрізді. Адамдарға өкпе-наласын 
айтып, «ах» ұрып, күрсінетіндей, 
әлденеден түршігетіндей... Қабағы 
ашылатын емес... «Апыр-ай! Біздер – 

Жер  басып жүрген жұмырбас пенделер 
не  деген қатыгез, не деген ұмытшақ 
едік?! Бірімізді біріміз аяуды білмейміз. 
Ұлы Жаратушының «Қолыңнан кел-
се, жұмаққа айналдыр» деп берген 
Ұлы қонысты өз қолымызбен өзіміз 
дозаққа айналдырып бара жатқан 
жоқпыз ба?» дейсің іштей күйзеліп. 

Бұл ой бұрын да бір «Жаман түс» 
дейтін өлеңімде айтылып еді. Тағы 

да тілімнің ұшына оралып 
отыр. 

Өткен жылдың желтоқ-
санында Қытайдың Ухань 
қаласынан басталған корона-
вирус күн санап өршіп  барады. 
Австралияның жартысын 
жалап-жұқтаған қызыл өрті 
секілді. Ресми ақпарат дуыл-
дата бастағалы үш жетінің 
жүзі болды. Алғашында 15-
20-дан басталған адам өлімі 
сәт санап көбейіп барады. 
Ауру жұқтырғандардың саны 
жүзге жетер-жетпес еді. 
Енді... Күрт өсе бастады... 
 Ресми ақпарат көздері мил-
лионсанды аудиторияларға 
с а қ т а н д ы р у  ш а р а л а р ы н 
жүргізуге кірісті. «Тазалық», 
«тәртіп» секілді сөздерге жан 
бітіп, қоғам ұмыта бастаған 

«санитарлық, эпидемиологиялық 
қызмет» дейтін ежелгі, ескі ұғымдар 
өмірімізге қайта оралды. 

«Ауруды жасырсаң – өлім әшкере» 
демей ме біздің қазақ?! Алғаш ұясынан 
алыстатпай, дымын шығармай, 
інінде өшіреміз деген пенделік ам-
биция  далада қалып барады. Бүгінгі 
тараған ақпараттың түрі жаман. 
Белгісіз  тажал – көзсіз індеттен 
өлгендер қатары 250-ге жетті. Дертке 
шалдыққандар саны 12 мыңға барған. 
Күні кеше ғана мына дерт жалғыз 
Қытай елінің жүйкесін жұқартса, 
енді бірте-бірте әлемдік  сипат ала 
бастағандай.  Уханнан тараған 
індетті алғашқыда коронавирус есімді 

тұмаудың бір түрі деушілер, енді екіге 
бөлінді. Бірі «грипп» десе, бірі «мұның 
төркінінде адам қолынан шыққан 
зиянкестік бар» десті... ДДҰ әлемді 
сабырға шақырып, аурудың тегі мен 
себебін кесіп айтпай,  әңгімені «ұзын 
арқау, кең тұсауға» салды. Уханнан 
шыққан жұмбақ  апат жер бетін кезіп, 
әлемнің әр жерінен бір көріне бастады. 

Бас-аяғы он-он екі күн ішінде 
 коронавирус айрықша жылдамдықпен  
күллі әлемді қыспаққа алып үлгерді. 
Әлеуметтік желілер мен алуан түрлі 
ақпарат көздері «GOVID-19»-дың адам 
шошыр бейнесін қалыптастырды. 
Әуелгіде: «Адамзат өзінің арғы-бергі 
тарихында мұндай аурудың  талайын 

көрген. Мұны да көреміз. «Құс тұмауы», 
«Шошқа тұмауы»,  «Эбола» секілді 
мұны да ертең ұмытамыз. Тәйірі... Бұл 
түгілі өткен ғасырдың жиырмасыншы 
жылдары адамзаттың 40-50-миллион-
дайын алып кеткен «испанканы» да 
ұмыттық. Мұны да ұмытамыз!» 
деушілер болды. 

Иә...
Алты айлық жолды алты сағатта 

а л у ғ а  д а ғ д ы л а н д ы р ғ а н  м ы н а 
жаһандану дәуірі жұмырбас пен-
деге талай игілікті бергені даусыз. 
Темірді кезінде саз балшықтай илеуге 
үйренсек, енді дыбыс пен сәуле бірде 
жетіп, бірде жетпейтін  электроника 
мен технологияның да алуан түрі 
мен әдіс-айласын еркін игеруге бет 
түзедік.  «Келе-келе адам баласының 
« м а ң д а й  т е р ,  т а б а н  а қ ы с ы м е н 
 табатын» еңбегінің қадірі кетеді. 
Тіпті керегі болмайды. Оның бәрін 
әлемнің бір нүктесінде отырып, әлемдік 
бір үкіметтің құзырына мүлтіксіз 
бағынатын «жарты робот» адамдар 
атқаратын болады» деген адамның 
адами болмысы мен жаратылысын 
түбірімен жоққа шығарушылардың 
«айттық – бітті, кестік – үзілді» дейтін 
жан түршігер ойларын жүзеге асыруға 
ұмтылу әрекеті ашық байқала  бастады. 
Бұл қауіпті! «Құдай-ау! Құдыреті 

күшті Алланың пәрменімен жасалған 
 жаратылыс иесі саналар Адам баласын 
мұндай сандық, сапалық шектеуге 
салуға қай жұмырбас пенденің хақысы 
бар?! Жоқ! Білім мен ғылымды, 
байлық пен билікті Ұлы Жаратушы 
адам ойы мен санасын тәрбиелеп, 
тұрмыс жағдайын түзеу үшін жіберген. 
Оны біз бүгінгі күннің тұрғысынан 
ө р к е н и е т т і   ( ц и в и л и з а ц и я н ы ) 
өрістетудің жолы» деп бағалауымыз 
керек! Өркениет өз деміне өзі пісіп, 
өзінің миллиардтарына сеніп, жұмыр 
жерді «ашсам – алақанымда, жұмсам 
– жұдырығымда» ұстауым керек деген 
адам болмысын шектеулер қорығына 
қамап, өздері шексіз билік тұтқасын 

ұстауға ұмтылғандардың қолжаулығы 
болмауға тиіс! Қалай болғанда да 
соңғы отыз жыл бойы адамзат даму-
ына сәулелі, нұрлы сәттерді сыйлаған 
жаһандану кезеңінің өркениет өрісін 
өзге арнаға бұрып, өткен ғасырдың 
70-жылдарында пайда болған «Рим 
Клубының» сарыжұртын қайыра 
түгендей бастауы жақсы емес...  Ұлы 
Абайдың ойымен айтқанда, бұл 
Алла алдындағы қиянат. Абайдың өз 
сөзімен айтқанда, «Бұл қиянатшылар 
– жарым адам, жарым молла, жарым 
мұсылман...» кейіпіндегі құдайсыздар! 
Бүгінгің «жарым робот», «дүмше мол-
далары?..»

К о р о н а в и р у с  б о й ы м ы з ғ а 

үрей ғана еккен жоқ.  Сонымен 
қоса Ұлы  Жаратушы  алдындағы 
 жауапсыз  ойларымыз бен жауапсыз 
әрекеттерімізді сезінуге, мойындауға 
итермелеп отырған тәрізді...

Әлемнің түкпір-түкпірін тінте 
бастаған тексіз тажалдан адамзат-
ты қайтсе құтқаруға болады деген 
ұзақ-сонар ойлардың бүгінгі күнделік 
бетіне түскен бір парасы осы болды. 

А с п а н  а с т ы  Е л і н е н  ш ы қ қ а н 
белгісіз ауру қысқа мерзім ішінде 
өрттей қаулап, жер үстіне жайы-
лып барады. Мұсылман елдеріне 
соғып, Еуропаға өтті. Өзіне, өзінің 
көпғасырлық білімі мен ғылымына, 
мәдениеті мен медицинасына сеніп 
үйренген кәрі құрлық әзірге селк етер 
емес... Жері кең, жерінің асты мен 
үсті иен байлыққа толы, адамының 
саны тым аз Ұлы Дала ақпарат 
көздері арқылы сақтандыру шара-
ларын құлағымызға құйып жатыр! 
Отаныңның болғаны қандай бақыт! 
Мен осы сәт ұл-қызын телмеңдетіп 
жетелеп, әлемнің түкпір-түкпірін 
кезіп жүрген отансыздарды ойладым! 
Отанынан безіп, «Шенгеннің» темір 
шеңгеліне жармасып, жақсы өмір 
іздеудің азап-мехнатына байланған 
босқындарды ойладым?!

Қ ы т а й  к о р о н а в и р у с ы м е н 
тайталастың майданы енді басталып 

жатыр. Қаншаға созылады? Немен 
аяқталады? Әзірге белгісіз... Жауабын 
ешкім айта алар емес. 

Қаннен-қаперсіз той тойлатып, 
бірін-бірі ай көрмесе тұра алмай-
тын ағайын-туыс, жекжат-жұратын 
іздегіш қазақ ауылдарын ойладым... 
Кең қолтық халқымды ойладым...

«Аталап» кеп, мойныма асылған 
немерелеріме қарадым... 

Ой көп...
Ой ұшан-теңіз...
Отымның басы, Отанымның іргесі 

берік, аман болсын, –  дедім іштей!..
23 ақпан, 2020 жыл

Күні бойы Абайды оқумен болдым. 
Абай туралы ой қорытуларымды жеке 
бір дәптерге түсіріп жүрмін. Өлеңдері 
мен қара сөздерінің арасындағы 
қайсібір байланыстарды өзіме түртіп 
қою әдетіме айналған. 

Қай күні Италияда оқитын немерем 
– Балнұрмен сөйлескем. «Кеше Венеция-
да болдық. Бүгін Римге қайтамыз,  Ата» 
деп еді...

Бүг ін  кешкіс ін  «Евроньюстен» 
естідім. Коронавирус Италияда жүр. 
Індет Милан мен Венециядан шыққан. 
Ақпараттың айтуына қарағанда, жүз 
отыздай адам ауру жұқтырып, үш 
адам көз жұмған. Арналарды бірінен 
соң бірін қосып, түгендеуге кірістім... 
Бәрінде ақпар бірдей... Есіме  немерем 
түсті.  Қайыра сөйлестім.  «Ата, 
уайымдамаңыз! Мұнда – бізде – Римде 
бәрі тыныш» деп, немерем мені сабырға 
шақырды. Бірақ көңіл  тынышталар 
емес. 

Рим...
Әр үйі ,  әр  ғимараты адамзат 

баласының ұлы бесігін тербеткен, осы-
нау біздің дәуіріміздің екімыңжылдық 
тарихының көзіндей болған Мәңгілік 
қаланы жадымның төрінде қайыра 
жаңғырттым. 

1995 жылы Қазақтың Тұңғыш 
П р е з и д е н т і  Н ұ р с ұ л т а н  Ә б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың қасына еріп,  Италия, 
М е к к е - М е д и н е  с а п а р ы н а  б а р ғ а н 
топ ішінде болып ем. Сонда жаңа 
мыңжылдық тарихының  бастауында 
тұрған тегеурінді империяның ғасырлар 
қойнауынан жеткен аманат-сәлеміндей 
бір сезім ойым мен  бойымды кезіп еді. 
Есіме  немерем білім алып, сусындап 
жүрген әлемнің ең ірі қалаларының бірі 
– Римнің сұлу төрлері түсті. Көне 
Коллизей мен ежелгі Рим Форумының 
қалдықтары, шалқая көсілген Вене-
ция алаңы, Отандық Алау, Викториан 
ескерткішінің колонналары, Капито-
лий алаңы...  Тұу, б.з. ІІ ғасырынан 
сақталған Марк Аврелийдің атқа қонған 
ескерткіші көз алдымнан тізіліп өте 
бастады. Күллі Еуропа мен осы күнгі 
әлем ауызына қараған  Америка Құрама 

Штаттарына сұлу өнер мен сәулеттің 
нұрын шашқан, адамзат өркениетінің 
ұлы төрін ойладым. Ойлап отырып, 
өзінің бес мың жылдық тарихында 
талай аумалы-төкпелі сан сапалақ 
оқиғаларды  басынан өткерген, Шығыс 
өркениетінің өзгеше мәңгілік үлгісін 
қалыптастырған Қытай Елін ой-
ладым. Тәртібі тастай, кемінде елу 
жылын елден бұрын сарапқа  салуды 
дағды етіп үйренген Ұлы жұрт, 
міне, екі айдан бері Уханды каран-
тинге қамап қойып, коронавируспен  
жалғыз алысып жатыр. Сыртқа сыр 
бермеу – дағдысы. Өлгендерінің де, 
жазылғандарының да санын жариялап 
қояды. Жұқтырғандардың қатары 
өсіп, өршіп тұр...

Шынын айту керек. Әлем, сол 
 санататта біздің ел де коронавирустың 
екпініне алаңдаулы. Бәрінен бұрын 
аурудың бетін қайтарар вакци-
на жоқ. Ол вакцинаңыз бүгін-ертең 
табыла қоюы екіталай...  Әзірге 
қытай вирусологтары да, әлемнің 
 санэпидемио логтары да бір-ақ нәрсені 
айтады. Ол –  сақтандыру шаралары! 
Ол – тазалық (қолыңызды күніне неше 
дүркін сабындап жуып отыру, маска 
кию, антисептикті жиі пайдалану, 
оқшаулану, кемінде бір, бір жарым 
метр қашықтықта жүру, көпшілік 
 жиындар мен басқосуларды тыю). 
Екіншісі – сол тазалықты қамтамасыз 
етер тәртіпті орнықтыру! Үшіншісі – 
ұлт, ұрпақ алдындағы жауапкершілік!

Телеарналардың бірінен көшелері 
мен алаңдарынан адам қарасы  сирей 
бастаған Миланды көрдім. Ла Скаланың 
бос тұрған залын көрдім. Венецияның 
үнсіз мұңайған көпірлері мен суларын 
көрдім. Екі көрініс... Бірінен, ажалмен 
үнсіз алысып, өмір үшін күрескендерді... 
Екіншісінен,  ауруды ойлағанымен, 
оның адам өміріне төндірер қатерінің 
қаншама зардапты екенін әлі сезіне 
қоймағандарды көрдім.

Көрдім де... Римдегі немеремді 
шұғыл түрде Астанаға ата-анасының 
қасына алдыру керек деген шешімге 
келдім. Билет іздеуге кірістік...

***
Көз алдыма мыңдаған жылдар-

дан бері аталарымның аталарына, 
бабаларымның бабаларына көне-
көне дәуірлерден атажұрт атанып, 
атақоныс болып келе жатқан Ұлы 
Дала елестеді. . .  Төрт қиырында 
төрт түрлі мәдениет пен өрістері 
біріне-бірі үйлесе бермейтін өзгеше 
өмір мен мінез-құлық жайғасқан, 
 басынан  заманалар мен дәуірлердің 
аласапыранға толы, сәт-сағаттарын 
өткізген, «кісі елінде сұлтан болғанша, 
өз еліңде ұлтан бол» деп ұрпақ санасы-
на елге деген махаббат пен жерге деген 
шексіз құрметті қалыптастыра білген, 
кешегі күннің, қайран кемеңгер 
шалдары-ай! Сол баладан-балаға 
қалыбын бұзбай, әдібін сетінетпей, 
әдебін  жоғалтпай өтіп отырған ұлы 
тәрбиенің арқасында тіліміз де, діліміз 
де, дініміз де тұтастығын сақтады ғой!.. 
«Ант бұзған оңбайды, салт бұзған 
сорлайды» деп, бесіктен белі шығар-
шықпастан әлгі қара домалақ қыр 
баласының құлағына «Алты жыл аш 
болсаң да атаңның салтын ұмытпа!» 
деген өрісі кең өнегені құйып өсірген 
Даланың данышпандары-ай!

***
Ақ қар, көк мұз...
Алматы тыныш...
Алатау үнсіз...
Сағатыма қарап ем, стрелка түнгі 

1.50-ді көрсетіп тұр екен.
Бетті сипап, Ұлы Далама, Ұлы 

Ғаламға амандық тілеп, жазу столы-
нан тұрдым.



4 №18 (1538)
7 – 13 мамыр
2020 жыл

ANA TILI

Редакциядан: Сенатор, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Нұртөре 
Жүсіптің «Егемен Қазақстан» 
 басылымында «Амандас, заман-
дас» атты мақаласы жарық көріп, 
онда амандық-саулық сұрасудың 
мәдениеті туралы жан-жақты 
сөз қозғалған еді. Әр адам тұтас 
халықтың денсаулығына жауапты осы 
бір күндері амандасу әдебі де өзекті 
бола түскені рас. Газет редакциясы 
осы тақырыпты жан-жақты қозғаған 
материалдарды да оқырман наза-
рынан тыс қалдырмауға тырысады. 
Соның бірі – редакциямыздың хат 
қоржынына келіп түскен белгілі ғалым 
Дихан Қамзабекұлының мақаласы.    

«АМАНДЫҚ 
ЖАМАНДЫҚТЫ 
ЖЕҢЕДІ»

А Т А Д Ә С Т Ү Р
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,
Л.Н.Гумилев атындағы 
ЕҰУ проректоры, ҚР ҰҒА академигі

Осы жылғы 16 наурыз кейінгі ел  тарихына 
енетіні сөзсіз. Әлемдік індетке  байланысты 
мемлекеттік деңгейде арнайы низаммен 
сақтық шаралары жарияланып, «үйде отыру» 
міндеттелегенде, «Бұл не? Арты қалай болмақ?» 
деп сұрақ қоймаған жан жоқ шығар. Міне, 
 содан бері күн артынан күн, апта соңынан апта 
өтіп, айды айға қосқан жайымыз бар. Арқаны 
әбігерге салған боран-бұрқасынды қыс қалай 
көктемге өткенін сезінбей де қалдық. «Ғасырда 
бір жауатын қалың қар көл-селге айналады» деп 
болжам жасалып еді, бәрі бос болып шықты. 
Халық ғаламдық кеселдің көл-селіне, жаһандық 
экономиканың қат-қабат дағдарысына көзі 
жетіп, көңілі сенді. Бірақ мың бір жылғы оп-
тимист қазақ жұртында мың жылғы «Бұдан 
жаман кезімізде де тойға барғанбыз» деген сөз 
бар. Той – береке, жақсылықтың нышаны, 
ертеңге сенім.

Күні кешегі Президент Қ.К.Тоқаевтың 
мәлімдемесінен кейін аулаға, алаңға шығуға 
мүмкіндік алған және 11 мамырдан соң 
«карантиннің алынатынын» естіген қалың 
елдің өңі де жақсы, еңсесі де биік. Ең бастысы, 
амандасуы жарқын!

Несін жасырайық, біраздан бері ауылға да 
жете алмай, қала ақсақалын да ұшырастыра 
алмай, ақын Сағи Жиенбаев айтқандай, «Айта 
алмай ауыз толтырып, «Ассалаумағалейкум!» 
деп» қалғанымыз рас (әлқамы «Дүниеге келер 
бір рет, Дария-кеуде, тау мүсін...» әнін бәріңіз 
білесіз ғой). Бұйырса, енді көрісетін де, дидар-
ласатын да күн алыс емес.

Осы аралықта «Амандасуыңыз қалай?» 
 деген сауал жаңа қырынан қойылып жатыр.

«Здравствуйте»-нің калька-баламасы болып 
кеткен сұраққа сұрақпен жауап беретін «Сала-
матсыз ба?» есендік-саулығымыздың сыналғаны 
қай заман?..

Өкінішке қарай, Тәуелсіздіктен бері 
бөркімізді аспанға атқан 29 жылда жазылған 
«Қазақ т іл і»  ныспылы оқу құралы мен 
оқулықтардың бәрінде де, оның аудио-видео 
һәм электрондық нұсқаларында да – осы қалып, 
осы трафарет. Бұған айыптыны іздейтін уақыт 
жоқ, себебін бәріміз де түсінеміз.

Дегенмен себептің шет жағасын айтып 
көрейік. 

Бірінші себеп – ұлт дәстүрін аяққа таптаған 
ХХ ғасырдың 30-70 жылдары аралығындағы 
саяси ұстанымнан, әсіре еліктеуден туындаған 
жағдай. Бірақ бұл, абырой болғанда, мәселенің 
сыртқы жағы. Әйтпесе, ел ортасына бара 
қалса, атқамінерлердің (қазіргіше мемлекеттік 
қ ы з м е т к е р )  б ә р і  д е р л і к  а қ с а қ а л д а р ғ а 
«ассалаумағалейкум!» деп амандасқан. Сөйте 

тұра ресми жерде бұлай амандасу «ескіліктің 
қалдығы» саналған. Осы тұста бір қызық 
с а л ы с т ы р у д ы  қ а п е р л е р і ң і з г е  с а л а й ы қ . 
Байқасаңыздар, аузынан Алла түспейтін 
жұмырбашқаны (президент) бар ағайын ел 
Түркияда «ассалаумағалейкум!» деп аманда-
сатындар – тек дін жағында жүргендері ғана. 
Қалғандарынікі – «гүнайдынның» айналасы 
(біздің «қайырлы күнге» ұқсайды).

Екінші себеп – ұзақ уақыт мемлекеттілік 
қағидаттардан шеттетілген біздің елде дәстүрлі 
амандасудың нормаланбай (баяғыша айтсақ 
«низамдалмай»), заңмен бекітілмей қалғаны. 
Бұл да түсінікті. Ә.Бөкейхандай ел көсемдері 
Мәскеуде үйқамақта отырды. А.Байтұрсынұлы 
сынды рухани көшбасшылар 1930 жылдан кейін 
халық алдына да, баспасөзге де шыға  алмады. 
30-жылдардың соңындағы жаппай саяси 
 репрессия ұлт тұлғаларын да, ел құндылықтарын 
да жойып тынғаны мәлім.

Нормалану немесе стандарттану дегеніміз 
не? Жалпақ тілмен айтсақ, ел болып,  зиялылар 
болып кеңесіп, ортақ мәмілеге келу. Ұлан-

байтақ жеріміздің қай шетіне барсаңыз да 
ұлтымыздың тілі де бір, тілегі де бір. Бұл – фе-
номен яки «Гиннеске» енетін құбылыс. Ақаңдар 
айтпақшы, бізде бидің тілі, биешінің тілі, 
жайсаңның тілі, жалбағайдың тілі деген жоқ. 
Жалғыз тіл бар! Ол – қазақтың тілі! Диалект 
жоқ. Салыстыру үшін айтайық, мына көрші 
Ресей тарихында бір кінәздік екінші кінәздікті 
жете түсінбеген. Алманда, корейде, қытайда бір 
бұрышы екінші бұрышын тілмаш арқылы ұққан. 
Содан кейін оларда «әдеби тіл» деген шыққан. 
Мәні – диалектілердің басын қосып, түсінікті 
бір тіл жасау. Біздің тіл ше? Абайдың өлеңі мен 
қара сөзін Қазақстанның төрт тарапындағы 
мектеп көрмеген, бірақ санасы һәм тәлімі бар 
кез келген шал-кемпірге оқып берсеңіз, 100 
пайыз түсінеді. Ақын тұсында да солай болған, 
қазір де солай! Мұны айтасыз, Қазақ хандығы 
тұсындағы жыраулар толғауының қайсыбір 
сөзін (XV-XVIII ғасыр лексиконын) мұндағы 
тікбақай интеллигенттер емес, оқымаған ауыл 
ақсақалдары жаппай түсінгенін қайда қоясыз? 
Міне – әлемнің көп кереметінің бірі. Ал, нор-
малау – басқа әңгіме.

Мысалы, біз білетін жазбаша мұрада да, 
ауызша мұрада да қазақ ер азаматы ертеректе 
«Арма!», көбіне «Ассалаумағалейкум!» деп 
амандасқан. Енді өмірде тек еркектер ғана 
жүрмейтіні, алқалы топта жынысына қарамай 
аға буын мен жас буын, отбасы жағдайында 
ерлі-зайыптылар отыратыны белгілі. Мұндайда 
елдің бір шетінде «Есенсіздер ме?», екінші 
шетінде «Мал-жан аман ба?», енді бір тұсында 
«Армысыз!», «Аман-жақсысыздар ма?», т.б. 
формада сәлемдескен. Кейін «Сәлем бердік!», 
т.б. нұсқа енген. Күтіп алушы жақ та сұраққа 
сұрақ түрінде емес, «Есен бол, айналай-
ын!», «Бар бол, балам!», «Аманбыз, жігітім!», 

«Жақсымыз, жарқыным!», т.б. нұсқада жауап 
қайырған.

Оқығандар, зиялы қауым кітапта, әсіресе 
оқулықта амандасуды әртүрлі құбылтпай, 
бірізге түсіру қажеттігін сезген. Нормалану 
дегеніміз – сол. Бірақ оны жүзеге асыруды 
замана зобалаңы бұйыртпады. Біз бүгін осы 
мәселенің аса маңызды екенін ескере отырып, 
ел болып кеңесіп, бір тоқтамға келуіміз абзал. 
Бұл қадам – дәл қазір сауапты да көкейкесті, 
ал ертең дүдәмалдықтың басы. Неге? Өйткені 
бүгін ана тілінің нәрін бойына сіңірген аға 
буын, ескінің көзі жанымызда жүр...

Енді амандасудың жаңа заманға лайықты 
орнықтырар нұсқасына келейік. Біз бір нәрсені 
мойындауға тиістіміз. Негізі, амандық-саулық 
сұрау – әркімнің көңіл күйіне, жағдайына бай-
ланысты мәселе. Сондықтан «сәлем!» немесе 
«салам!» (мұны орыстілділер айтады) – ықпалы 
тегеурінді болған көршінің «привет!» дегенінің, 
«қалайсың?» немесе «қалайсыз?» – «как дела?» 
дегенінің калькасындай болып кеткені жасы-
рын емес. Мұны әп-сәтте тоқтату да қиын.

Бірақ ақылмен, парасатпен, мәдениетпен 
орнығатын жол бар. Ол – «Әліппе» оқулығынан 
бастап, «Қазақ тілі» оқу құралының барлық 
түріне енетін нұсқасы. Бұл жерде біздің 
ұсынысымыз – ұлттық ортақ амандасу нұсқасы 
Тәуелсіздік мұраты мен Рухани жаңғыру (отар-
сыздандыру) талабынан туындауы керек.

Ол нұсқа – «Арма!». Жауабы (амандасушыға 
айтатын сөз) – «Бар бол!».

Мұны қайдан алдық? «Арма!» – біздің әбден 
сүйегімізге сіңген, байырғы амандасуымыз. 
Біреулер ойлауы мүмкін: «Сонда «армысыз?» 
деген амандасу қайда қалды?» деп. Шындығын 
айтайық, «армысыз» – ХХ ғасырдың 50-60 
жылдары ұлт ақын-жазушылары енгізген 
және сол көне «арма»-ны жаңғыртқан нұсқа. 
Бұл туралы әйгілі ақын Қуандық Шаңғытбаев 
жазбаларынан оқи аласыздар. «Армысыздың» 
арғы генетикалық кодымызбен ептеп (түбірі) 
байланысты болғаны сонша – қазір жұрттың 
бәрі оны мың жылдық амандасу деп ойлайды.

Сонда бұл тарихи амандасу мектеп 
оқулығына немесе өзге тілділерге арналған 
оқу құралдарына түскенде, шамамен былайша 
көрінеді.

 «Оқушылар: Арма, апай!
Мұғалім: Бар болыңдар, балалар!». 
Немесе:
«Мұғалім: Арма, балалар!
Оқушылар: Бар болыңыз, апай!». 
Қазақ тілін үйрететін тілдескіштерде:
«Бақыт: Арма, Томас!
Томас: Бар бол, Бақыт!».
Күнделікті өмірде немесе күйбең тіршілікте:
«Арма, Бәке!» (жауап қатуы: «Бар бол, 

Сәке!»). 
Бүгінгі жастар неге «сәлем-саламға» құмар? 

Өйткені қысқа да нұсқа (орысша айтсақ, 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңнің ішінде патша заманында жойылып кеткен 
тарихи жер-су, елді мекен атаулары қалпына келтіріліп, игілікті, ұлттық маңызы 
зор іс-шаралар атқарылды, сонымен бірге бұл іс әрі қарай жалғасып келеді. Деген-
мен мұндай шаралар кезінде жаппай қолға алынғандықтан, белгілі  бір жағдайда 
науқаншылық сипат та алды, оның зияны әлі де тиіп келеді. 

ТАРИХИ 
МЕКЕНДЕРДІ 
шатастырмайық...
Осындай науқаншылықтың сал-

дарынан кеткен қателік Түркістан 
облысы Түлкібас ауданы Келте-
машат округінде де кездесетініне 
қынжылмасқа амал жоқ. Аталмыш 
округтегі отаршылдық атаулар Ан-
тоновка – Кершетас, Димитровка 
– Жиынбай, Военка – Қоғалы болып 
өзгертіліп, бұрынғы атаулары қалпына 
келтірілді. Алайда осы округтегі Кел-
темашат ауылының шығыс жағында 
жатқан Кончасть, Сеславино, Карл 
Маркс елді мекендерінің байырғы 
атауларын қалпына келтіру туралы  
тұрғындардың пікірлері ескерілмей 
қалғандықтан, бүгінде шешілуі қиын 
мәелеге айналып отыр.  

Сеславино елді мекені бұрын 
Дәубаба деп аталған.  Осы атау 
қалпына келтірілуі керек еді. Бұл іс те 
оң шешімін таппады. Ал Дәубаба б.з.д. 
ІІІ ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. 
Тарихи құжатта Елсау бидің әкесі 
саналады. Елсаудан Нулы, Дулы тара-
лады. Нулы Есіктен табылған «Алтын 
киімді» ханзада. Дулы Еуропаға ауған, 
Болгар мемлекетін құрушы. 

Дәубабаның атын өзгерту – тарихи 
сананы жою. Дәубаба үйсін қағаны, 
әулие аталып кеткен кісі. Қойбек 
би (1830-1910) болса, есімі  тарихи 
еңбектерде хатталған, қайраткер тұлға. 
Дәубаба өзенін таулы жерге 30 км арық 
қаздырып шығарып, елінің азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ет-
кен. Қойбек би ауылының аты  Совет 
үкіметі кезінде өзгертілген. Содан 
соңғы аты Кончасть  болып аталған. 
Бұл елді мекеннің де байырғы Қойбек 
би атауы қалпына келтірілмей қалды, 
мұның өзі  елдің ренішін туғызатын 
ж а ғ д а й ғ а  а й н а л ы п  о т ы р .  Ж е р -
су  атауын өзгертумен айналысқан 
 азаматтар тарихи жағдайды біле бер-
меген.

Д ә у б а б а  т у р а л ы  г е о л о г 
И.В.Мушкетов «Туркестан» (1874-
1880 жылдар аралығы) деген кітабында 
тоқталады, ол Дәубаба тауының 
геологиялық құрылымына сипатта-
ма береді. Дәубабаны алғаш зертте-
ген ғалым академик В.В.Бартольд 
1903 жылы Орта Азияға іссапарға 
шығып, ол да Дәубабада болып, оған 
қатысты мәлімет келтіреді. Акаде-
мик Дәубаба Келтемашат ауылы-

нан 16 верст (км) жерде жатыр деп 
арақашықтығына дейін дәл көрсетіп 
жазады. Ол Дәубаба әулиенің басына 
қойылған тасты зерттемек болады, 
бірақ дерекке кезікпейді.

Дәубаба патшаның отаршылдық са-
ясатынан Сеславино болып, ал Қойбек 
би ауылы кеңестік идеологияның 
ықпалының зардабынан әртүрлі 
аталып келіп, соңы Кончасть бо-
лып өзгертілген екен. Патшаның 
отаршылдық,  Кеңес  үкіметінің 
к о м м у н и с т і к  и д е о л о г и я с ы н ы ң 
құрбаны болған байырғы Дәубаба мен 
Қойбек би ауылдарының тарихи аты 
күні бүгінге дейін қалпына келтіріле 
алмай келеді.

Сеславино селосы Дәубаба ауылы 
болып өзгертілудің орнына, бұл  тарихи 
атау науқаншылдық салдарынан 10 км 
қашықтыққа жылжытылған, сөйтіп 
Кончасть Дәубаба болып кеткен.

Т ұ р ғ ы н д а р д ы ң ,   с о н д а й - а қ 
б іл ікт і  азаматтардың пік ірлері 
ескерілмегендіктен осы екі елді мекен 
атауын өзгерту кезіндегі жіберілген 
қателіктің зардабы тарихи сананы 
жойып жіберуге әкеліп отыр.

С е с л а в и н о  ж ә н е  К о н ч а с т ь 
тұрғындары жаңа атау сұрап отырған 
жоқ, керісінше, Ұлттық ономастика 
комиссияның үкіметіміз бекіткен 
ережесінің 3-тармағына сай байырғы 
тарихи атауларын қалпына келтіруді 
ойға алған. Жер-су, елді мекен  атаулары 
– бұл тарихи санамыздың көрінісі, 
халқымыздың жады, жүріп өткен 
іздері, оған аса ыждағаттылықпен, 
байыппен қарау парыз деп білеміз.

Күрмеуі күрделі болып тұрған осы 
мәселені шешудің дұрыс жолы бы-
лай болғаны жөн деп санаймыз: ол 
Сеславино және Кончасть (шатас-
тырылып қойылған Дәубаба) елді 
мекендерінің байырғы тарихи атаула-
рын қалпына келтіру үшін жеке-жеке 
шешім қабылдап, тиісті құзырлы 
орынға ұсыну. Әңгіме жаңа атау 
емес, тарихи атауды қалпына келтіру 
тұрғысынан ғана болуы керек. Сонда 
ғана тұрғындардың ондаған жылдар 
бойы талап етіп келе жатқан мәселесі 
әділ шешілмек. 

Мұхтар ҚАЗЫБЕК, 
жазушы-тарихшы

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ «лаконично»). Төрт-ақ әріптен тұратын «Арма!» 
жазуға да тез, айтуға да оңай. Ең бастысы, оның 
мазмұнында мың жылғы тарихымыз сайрап 
тұр. Амандасудың бұл түрі мектеп жасындағы 
балалардың миында ресми орныққан соң, 
алдағы буын үшін бұлай айту қалыпты жағдайға 
айналады. Бұл – «Рухани жаңғырудың» нағыз 
және нақты жемісі болады.

С о н ы м е н  б і р г е  б і з  д і н и - р у х а н и 
құндылығымызбен суарылған «Ассалау-
мағалейкум!» мен «Уағалейкумассалам!»-
ды ешқашан ұмытпағанымыз жөн. Оны 

«Әліппеміз» бен басқа да оқу құралдарымызда 
орнымен пайдалануға болады. Осыдан 20 
жылдай бұрын өзбек «Әліппесімен» таныс-
тым. Кішкентай бала бойы еңкіш тартқан 
ақсақалға сәлем беріп тұрған сурет ұсынылған 
да, астына шамамен былайша жазылған: «Фар-
хад: Ассалаумағалейкум, ата! – деді. Икрам 
ата: Уағалейкумассалам, Фархаджан! – деді». 
Маған осы сурет пен сөзге бір ұлттың бүкіл 
имандылығы сыйып кеткендей көрінді...

Коронавирус пандемиясы әлем мен 
қоғамның дегбірін алса да, бәрімізді тәубаға 
келтірген «сиқырын» да жоққа шығармаған 
жөн. Бәзбіреулер ұнатпаса да қайта жаңғырған 
және көбімізге жаққан байырғы «қолды кеуде-
ге қойып амандасу» ишарасынан ұтқанымыз 
көп. 16 наурызда біз бір нәрсеге «қап!» дедік. 
Қазіргі телевидение үшін ым тілі мен сур-
до-аударма қалыпты жағдай болғандықтан, 
дикторлар бірінші күннен-ақ экраннан 
қолын кеудесіне қойып амандасуы керек еді. 
Бұл, бір жағынан елдік ғұрып элементінің 
жанданғанын көрсетсе, екінші жағынан сақтық 
шараларының дәстүрмен жымдасқан ишарасы 
екенін аңғартары анық.

Әлбетте, өмірдің бәрі – сабақ. Қателік те, 
оны түзету де – сол сабақ аясындағы мәселе. Алла 
қаласа, күлімдеп көктем өтіп, жадырап жаз келеді. 
Арғы жағында – салмақты қоңыр күз, батасын 
ниетке қарап беретін «кәрі құданың» көзі, бәлкім 
өзі – қыс бар. Ұлт ұғымында жыл мезгілдері де бір-
біріне сәлем беріп, көріседі. Біреуі табалдырықты 
аттағанда, екіншісі төрден тұрып, құшағын жая 
амандасып, орнын береді.  Бұл – Жаратқанның 
мәңгілік жаңару мен жаңғыру заңы.

Ата-бабаларымыз айтқандай, «Амандық 
жамандықты жеңеді». Маңдайымыз ашық, 
есендігіміз түзу күнге жете берейік!

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның оты-
рысында халықты коронавирус инфекциясынан қорғау шараларын күшейтуді міндеттеп, карантин 
жариялады. COVID-19 пандемиясы өзінің ауқымы бойынша Қазақстан тарихында бірінші каран-
тин. Соның негізінде колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері қашықтан оқыту 
технологиялары негізінде білім алуға көшті.

Білім алудың жаңа жүйесі
«Біздің білім беру жүйесі үшін қашықтан оқытуға 

көшу де үлкен сынақ. Университеттер үшін бұл өте 
жақсы таныс формат. Көптеген университеттер 
қашықтан оқыту технологияларын қолдана оты-
рып оқытып келді. Біз үшін қашықтан оқыту шын 
мәнінде оқыту болуы тиіс, біздің студенттеріміз 
сабаққа қатысып, қажетті білім алуы өте маңызды» 
деді Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 
 онлайн-брифингте.

Қашықтан оқыту  технологиясы бойынша білім 
беру жүйесі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де  бұрыннан 
қолға алынып, әрдайым дамытылып, қолданылып 
жүр. Жаппай қашықтан оқытуға көшуге байланысты 
сабақ өту және емтихан тапсыру барысында жүйені 
артық жүктемеден сақтау мақсатында оқытушылар мен 
 студенттерге бірнеше жаңа платформалар ұсынылды. 
Атап айтсақ, «Майкрософт Teams», «Zoom», Қашықтан 
оқыту, YouTube Streaming, Cisco Webex,  Google 
Meet, Okulyk.kz сыртқы ресурсы және  ағылшын 
тілінде Distance Courses_Student Guide. Олардың 
әрқайсысының жұмыс істеу тәртібі туралы қазақ және 
орыс тілдерінде оқытушылар мен студенттерге арнап 
жеке- жеке түсіндірме нұсқаулықтар мен диалогтық 
тренажерлер, бейнежазбалар мен   скринкастар 
жүктелген. 

Біздің университет бағдарлама-шылары қашықтан 
оқыту Moodle жүйесі мен «Univer 2.0» біріктіріп 
«Univer 2.0» онлайн платформасын жасап шығарды. 
Платформа негізіне курстар мен пәндердің оқу-
әдістемелік кешендерінің негізін құру; жеке немесе 
топтық дәрістер өткізу; студенттерге тапсырмалар 
беру, олардың үлгерімін бақылау; курстың шеберлік 
дәрежесін және т.б. бағалау жатады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
OpenEdx ашық платформасында жаппай ашық онлайн 
курстарын (ЖАОК) енгізуден  Қазақстандағы универ-
ситеттер ішіндегі көшбасшысы. Университетіміздің 

кәсіпқой  мамандар командасы  мұғалімдерге арнап 
«Обучай дистанционно!» және оның қазақ тіліндегі 
аналогы ««Қашықтан оқыту» екі жаппай ашық онлайн 
курстарын (ЖАОК) ашты. ЖАОК әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ оқытушыларына ғана емес, сонымен бірге 
Қазақстанның басқа университеттерінің әріптестеріне 
де қолдануға арналған. 

Жаһандық білім беру платформасы Coursera 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Coursera for Campus жобасына қосылуға өтінімін 
коронавирус пандемиясы уақытында мақұлдағанын 
атап өткіміз келеді. Осы жылдың наурыз айын-
да 5000 студентке арналған Coursera for Campus 
бағдарламасы ресми түрде іске қосылды. Әлемнің 
үздік университеттерінің онлайн курс тарына оқу үшін 
университеттің студенттері, магистранттары, доктор-
анттары шақырылып, 3800 курс пен 400 мамандық 
бойынша курсты ақысыз оқып, сертификат алу 
мүмкіндігіне ие болды. Қазіргі таңда сертификат 
иегерлері де бар. Оқытушылармен бірге студенттер де 
курсты қосымша оқи алады.

Бұл сын сағатта оқытушылардың жұмысы 
күрделене түсті. Қашықтан оқуға көшкелі уақытпен 
санаспай вебинарларға қатысып, жоғарыда аталған 
бірнеше жаңа оқу платформаларын игере жүріп, сту-
денттерге онлайн дәрістер, эдвайзерлік сағаттар өтті, 
емтихан тестерін жасады, оны жүйеге жүктеді. 

Қашықтан оқытуда білім сапасын арттыра түсу 
үшін университет жоғары техникалық мүмкіндіктер 
тудырып отыр. Соның нәтижесінде география және 
табиғатты пайдалану факультетінің оқытушылары 
өздеріне жүктелген тапсырманы жоғары деңгейде 
атқарып жүр.

Айгүл ҚОЖАХАН, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

қауымдастырылған профессоры

ҚОҒАМ

Covid–19 індеттің дүниежүзіне таралуына байланысты жұмыстан 
қол үзбей, оқушыларға ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гиялар көмегімен білім беру өте маңызды... Қашықтан оқытуда 
оқушылардың ыңғайлы уақытта оқуын, уақытты үнемдеуін және 
денсаулығын да қадағалап отыру керек. Қазір баланың оқуын 
жеңілдететін көптеген бағдарламалар бар. «E-learning», «Bilimland», 
«Daryn.online», «Күнделік», «U-study», «ZOOM» сынды білім беру 
платформалары жан-жақты іске қосылды.

«Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақтың тағдыры 
– ұстаздарының қолында» деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай, еліміздің 
ертеңі – жас ұрпақтың жарқын болашағы үшін ұстаздар талмай еңбектеніп жүр. 
XXI ғасыр – ғаламтор мен білім ғасыры. Қашықтан оқу біздің мектеп тарихында 
жаңалық болса да, үнемі шығармашылық ізденісте жүретін ұстаздар қауымы үшін 
бұл күрделі құбылыс емес. 

Орыс мектебіндегі қазақ тілін оқытатын ұстаздар қауымы қашықтан оқуда неге 
баса назар аударады және білім беру тәсілінің қай тұсына ерекше көңіл бөлу керек? 
Қазір оқушыға білім қандай қажет болса, дағды да соншалықты керек. Оқушылар 
мемлекеттік тілді үйрене отырып, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылыммен 
қатар түсіну және жауап беру, анализ жасау, салыстыру және бағалау дағдыларын 
дамытып, жаттығады. Қазақ тілін қашықтан оқытудың тиімді жағы – жоғарыда 
атап өткен дағдылардың бәріне көңіл бөле алады. Оқушылар да тапсырмаларын 
уақытында жүктеп, кері байланыс жасап отырады. Әсіресе, жазылым дағдысына 
қатысты жаттығулар жақсы орындалып жүр. Оқушы жұмысын өзі ұдайы орын-
дап жүрсе, қайталау, бекіту жұмысының қиындық тудырмайтыны белгілі. Менің 
байқағанымдай: жаңа тақырыпты өту кезінде қиыншылықтар көбірек туындады. 
Ал оқылым дағдысын оқушылардың бәрі бірдей игерді деу қиындау. 

В.А.Сухомлинскийдің «Тек қана ата-анамен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру 
арқасында мұғалімдер балаларға білім бағытын сілтеуі мүмкін» деген сөзі бар. Бұл 
осы қиын шақта баласының болашағына бейжай қарамаған, оқшаулану кезінде 
балаларына қолдау көрсетіп отырған ата-анаға арналғандай. Әсіресе, бастауыш 
буында диалогті құрастыруда ата-ананың баласымен бірге отырып, жұмыс істеуі 
өте маңызды. Қашықтан оқытуда байқалатын ерекшеліктің бірі – ата-ана, оқушы, 
мұғалім арасындағы ынтымақтастықтың күшейе түскені.

Қазіргі уақытта сапалы, терең білімді меңгеруге талпынған жеткіншек ұрпақ 
цифрлық тұрғыдан сауатты, жаңа технологияны жақсы меңгерген. Себебі олар 
өмір талабына сай жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін толық пайдаланып 
жүр. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану – мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, 
тәжірибесіне байланысты. Ең бастысы – елдің, болашақ ұрпақтың амандығы, 
тіліміздің дамуы.

Гүлмира ИСАҒАЛИЕВА,
Алматы қаласындағы  № 11 Жалпы білім беретін мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ел ертеңі – жас ұрпақ Заман талабы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  

дүниежүзіне таралған індетті жеңіп шығу үшін 
 сабыр мен төзім керек екенін айтты. Елдегі 
төтенше жағдай білім беру мекемелері үшін 
сынақтан өтудің, әрі осы бағыттағы жетістіктерді 
көрсетудің  жақсы мүмкіндігі болары сөзсіз.  

Алматы қаласы Білім басқармасының «Жаңа  
Ғасыр» №175 гимназия қашықтан  оқытуды 
талапқа сай ұйымдастырып отырған оқу 
ордаларының бірі.  Гимназиямызда төтенше 
жағдайға дейін де ақпараттық-қатынастық 
технологиялардың барлық мүмкіндіктерін 
кеңінен қолданып, білім  алушылар сандық білім 
беру ресурстарын пайдалануға дағдыланған. 
Гимназия мызда әр кабинет интербелсенді 
тақтамен және оған қажетті оқыту ресурста-
рымен жабдықталған. Педагогтардың басым 
бөлігі жоғары санатты, тәжірибелі педагогтар. 
Төртінші тоқсанның басынан қашықтан білім 
беру технологияларын пайдалана отырып оқыту 
жөніндегі нұсқау келе салысымен, біздің ұжым 
бірден іске кірісті. Гимназия директоры Гау-
хар Манекееваның басшылығымен, ең алды-
мен, педагогтарға нұсқаулық беруден бастап, 
қашықтан оқытудың барлық талаптары мен 
жұмысты ұйымдастыру түрлері белгіленді.

Педагогтар  қашықтан білім беру техноло-
гияларында қолданылатын бар мүмкіндіктерді 
тиімді пайлануда. Атап айтқанда: бейнедәріс, 
дәріс, мультимедиалық дәріс, телевизиялық 
дәріс, өзіндік жұмыстар, виртуалды зертханалық 
практикумдар, компьютерлік тестілеу жүйелері. 
Гимназиямызда бүгінгі күні «Цифрлық мектеп» 
эксперименті нәтижесінде   электрондық ре-
сурстар базасы жинақталған. Осы электрондық 
о қ у л ы қ т а р  м е н  м у л ь т и м е д и а л ы қ  о қ у 
бағдарламаларын, тренажерлар мен жобалық 
жұмыстарды педагогтар оқу үрдісінде еркін 
қолданады. Педагогтар  электрондық журналдар-
да және күнделіктерде күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарларды реттеп, оқу материалдарын 
уақытылы жоспарлай алды. Педагогтардың білім 

алушылармен тілдесуі мен кері байланысы — 
электрондық хат, хабарлама, чаттар арқылы, 
ал консультациялар жеке немесе топтық бей-
небайланыс түрінде телекоммуникациялық 
құралдардың көмегімен жүзеге асырылып жатыр. 
Барлық жұмыстар Кundelik.kz, Daryn.online, 
Bilimland,  сондай-ақ   WhatsApp, Telegram канал-
дары арқылы атқарылады.

Ж а ң а  ф о р м а т т а  ж ү р г і з і л е т і н  ж ұ м ы с 
түрлері  міндетті  түрде директордың оқу-
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымен келісіледі. 
Жоспарланған жұмыс түрлері туралы кез кел-
ген ақпарат білім алушылар мен ата-аналарға 
электрондық журналдар мен күнделіктер арқылы 
дер кезінде жеткізіледі.  Гимназиямыздың 
тәжірибелі педагогы, бастауыш сынып мұғалімі 
Айнұр Жатақбаева: «Ата-аналар балалары-
мен бірге сабақ оқу барысында білім берудің 
қиындығын түсінді. Өз балаларын жаңа қырдан 
көріп, балаларының мүмкіндіктеріне көздерін 
жеткізді. Ұстаздың мойнында қанша үлкен 
жауапкершілік пен еңбек тұрғанына көздері 
жете бастады» дейді. Ал Әсем Нұрақынқызы: 
«Заманға сай жаңашыл әдістің керегін қолданып 
жүрген әріптестеріме алғыс айтқым келеді. 
Оқушылар өздігінен білім алуға дағдыланғаны 
байқалады, білім сапасы орнықты деңгейде тұр 
деп есептеймін» деген пікірде. 

Қашықтан оқыту мен тәрбиелеу – сынып 
жетекшілеріне де, оқушылар мен ата-аналарға 
да таңсық, жаңа тәжірибе. «Ата-ана – мұғалім – 
оқушы» атты үштік арасындағы байланыс тіптен 
нығая түсті. Дарынды балалармен жұмыс төтенше 
жағдай кезінде де жалғасады.

Төтенше жағдай аяқталып, бетпердесіз, 
шәкірттерімізге офлайн режимінде білім беріп, 
елімізге саналы, білімді ұрпақ тәрбиелеудегі 
жұмысымызды алаңсыз жалғастырсақ деп 
тілейміз. 

С.БИЖАНОВА,
«Жаңа Ғасыр» №175 гимназия директорының 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
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«Шәкірттік – ұстаздықтан, ағалық 
– інілікке ауысқан қатынастар 
жалғаса берсін. 1 сәуір 2001 жыл. 
Алматы». Бұл – қазақ әдебиеттану 
ғылымындағы заңғар тұлғалардың 
бірі, академик Рымғали Нұрғалидың 
кезекті шыққан жаңа кітабының бас 
парағына өз қолымен, маған арнап 
жазған автографы. Осынау ойлы 
кітапты қолыма алып парақтаған 
сайын, ардақты ұстазым, ақылман 
ағатайым, қазақ сөзінің қадірін 
ұлықтаған, ұлағаты ұшан-теңіз 
тұлғаның жаныңа жылу берер 
бейнесі көз алдыма келіп, шәкірттік 
кез, ұзақ жылдар қатар жүріп, бірге 
өткізген күндер елесі жан толқынын 
тербетіп, сағыныш мұңына баты-
ратыны бар. Мен үшін Рымғали 
ағаның ортаймас орны бөлек. 
Ғылым жолында да, өмір  сапарында 
да ақылшы абызым болып еді. 
Мен ғана емес, Рымғали ағаның 
алдынан дәріс алып, оның сөз 
өнері жайлы толғаған толымы мол 
толғауларын тыңдаған жүздеген 
шәкірттің қай-қайсысының да 
тағылымы дара ұстаз, талан-
ты талассыз ғалым, шешен тілді 
дәрісші жайында сағынышпен еске 
алатыны, сүйіспеншілікпен әңгіме 
қозғайтыны күмәнсіз.

АЛАШТЕКТІ
АКАДЕМИК

ХХ ғасырдың алпысыншы-жетпісінші 
жылдары қазақ әдебиеті мен оның сөз өнерін 
 сараптау саласына жалындаған жас толқын, 
жаңа буын, пайымы мен парасаты пәрменді, 
білімі мен біліктілігі аға буынның үмітін алға 
жетелеген, ұлттың рухани тынысына жаңа 
леп әкелген топ келіп қосылғаны баршамызға 
аян! Сол бір адуыны алымды алғыр топтың 
қатарында, келе-келе қазақ әдебиеттану 
ғылымының ірі тұлғасына айналған аса зор 
білімпаз, ғылымның тылсым тұңғиығына 
еркін бойлаған оқымысты, ҚР ҰҒА академигі, 
Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың және 
гуманитарық ғылымдар саласы бойынша 
берілетін Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 
бірінші сыйлықтың лауреаты, ҚР ғылымы мен 
техникасына еңбегі сіңген қайраткер, фило-
логия ғылымының докторы, тағы да көптеген 
атақ, лауазымдарды иеленген Рымғали Нұрғали 
да бар еді.

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 
дейді халық даналығы. Оның Жаратқан Иеден 
дарыған дара дарынының қанаттануына, өзі 
туып-өскен өрелі өлкенің – сөз өнері мен саз 
өнерінің сан алуан саңлақтарын самғатқан 
сәруар мекеннің игі ықпал еткені даусыз 
шындық. 

Рымғали Нұрғалиұлы 1940  жылы 1 
 маусымда, бұрынғы Семей (қазіргі Шығыс 
Қазақстан) облысы, Абай ауданына қарасты 
Қайнар ауылында дүниеге келген. Академик 
Рымғали Нұрғалидың туған ауылы Қайнар ол 
дүние есігін ашқан жылдары, Абыралы ауданына 
қараған. Кейін ол аудан аумағы ядролық сынақ 
полигонына айналуына байланысты, Абыралы 
ауданы жабылып, ондағы кейбір елді мекендер 
мүлдем басқа жерлерге көшіріліп, аңыз мекен 
Абыралының әкімшілік аумағы Абай ауданына 
қосылады. Тал бесікте тербетілген туған жері, 
атақты Семей полигонының аумағы екенін 
айтып, сыр бөлісуші еді, жарықтық. Өмірден 
ерте кеткен туған ағасы мен қос қанаты – екі 
інісінің, қарындасы Нәсиманың қазасын 
қабара баяндап мұңаятын, жігері жасып көзіне 
жас үйірілетін. «Бәрі, бәрі қасірет қайнары 
– полигонның кесірі» деуші еді. Өзін де сол 
полигонның зардабынан пайда болған әртүрлі 
сырқат мазалап, ойын – онға, санасын – санға 
бөліп жүретінін айтатын. 

Рекең алты ағайынды еді. Олар: ағасы 
Тұрсынғали, інісі Жеңісқали, Әсия, Нәсиман 
атты қарындастары, кенже інісі Айғалилар 
 болатын. Ұзақ жыл бойы адамзат ғұмырын ажал 
аузында ұстаған полигон тажалдың зардабы 
қатты  ойсыратқан  әулеттің бірі – осы Нұрғали 
әулеті болғанын біреу білер, бәлкім біреу 
білмес. Ең әуелі өзінен кейінгі інісі Жеңісқали, 
одан соң ағасы Тұрсынғали, біраз жылдан 
кейін кенже інісі Айғали дүние салды. Кіші 
қарындасы Нәсима Рекеңнен жарты жылдай 
бұрын, үлкен қарындасы Әсия ғана өзінен кейін 
екі-үш жылдан соң қайтыс болды. Бұл трагедия-
лар тізбегі тумысы бөтен тұлғаның, тұңғиық 
таным иесінің жанын жаралап, тәнін тоздырып 
жүретінін іштей сезінетін едік...

Бұл өңір – ұлттың ұстынына айналған 
көптеген ұлы тұлғалар  өмірге  келген, 
даналық сөздің де, дарабоз өнердің де, білікті 
білімпаздықтың да ордасы болған, тіптен 
қабырғалы қайраткерліктің де туы тігілген жер 
екенін бәріміз білеміз. Әкесі Нұрғалидың өз 
кезіне сай көзі қарақты азаматтың бірі болуы, 
оның аудан деңгейіндегі әртүрлі басшылық 
қызметтер атқаруы болашақ ғалымның дұрыс 
бағытта тәрбие алуына игі ықпал еткені кәміл. 
Ұшқан ұядан дарыған халықтық дәстүр, 
өскен ортаның нәрімен көгеріп-көктеген 
таным мен түсінік, ғылым мен мәдениеттің, 
әдебиеттің тайқазаны қайнаған ұлы шаһарда 
білім алып бойға сіңірген ғибрат – болашақ 
академиктің тас жарған талантымен  ұштаса 
келе, Рымғали Нұрғали биігіне айналғаны 
оның шығармашылық ғұмырындағы жұлдызды 
сәттерден анық аңғарылып тұрар еді. Әуелгі 
таңдаған  мамандығы журналистиканы 
жазушылықпен алмастырып, оған ғылым мен 
ұстаздықты ұштастыра білген сан салалы 
шығармашылығы бірін-бірі толықтырып, 
қаламгердің көп қырлы талантын айқындап 
тұрар еді. 

Тұңғыш кітабы «Трагедия табиғатынан» 
бастап, өзінің көзі тірісінде жарық көрген соңғы 

Құныпия АЛПЫСБАЕВ, 
филология ғылымының докторы, 
профессор

туындысы – «Толғауы тоқсан қызыл тілге» 
дейін жарияланған сын, зерттеу, монография-
лардан тұратын мол мұрасының қай-қайсысын 
оқысаңыз да суреткерлікпен сабақтасатын 
 сараптау, сырлы да сұлу сөздермен өрнектелетін 
талдау үлгісінің әрлі әлеміне еніп кетесіз. Бұл 
орайда, өткен ғасырдың алпысыншы жылдары-
нан бастау алатын, қазақ әдебиеттану ғылымы 
мен әдеби сынына жаңа өрнек,  тың пайым 
бағытын алып келген сыншы-зерттеушілердің 
ішінде Рымғали Нұрғали еңбектерінің оқшау 
отаудай алыстан көз тартатынын байқайсыз. 
Оның ұлттық драматургияның даму тенденция-
лары мен теориялық мәселелеріне арналған 
еңбектері, қазақ әдебиеттану ғылымына соны 
сапалық белгілер әкелді. «Трагедия табиғаты» 
монографиясы М.Әуезов мұраларын зерт-
теуде жаңа бағыт қалыптастырып, тың иде-
ялар ұсынды. Ұлы жазушының отызыншы 
жылдардың ортасына дейінгі өміріне қатысты 
деректерді мұрағаттардан тауып, қолжазба 
нұсқаларын қопара зерттеп, алғаш рет ғылыми 
айналымға енгізді. Ұзақ жылдар бойы саяси 

«тұтқын» статусынан арыла алмай, алмағайып 
күн кешкен «Қилы заман» романы жайлы 
тұңғыш пікір айтқан да (1967) сол кездегі 
жап-жас аспирант Рымғали Нұрғалиев бола-
тын. Ерлікке пара-пар әрекет! Өйткені бұл 
тұс елуінші жылдардың елең-алаңында үдей 
соққан саяси дауылдардың дүрбелеңінен 
әлі де арыла қоймаған, алаңы мол кезең еді. 
Ал  алпысыншы жылдары саясат кеңістігіне 
«жылымық» кезеңнің келуіне байланысты, 
сабақты инені сәтімен пайдалана білген жас 
толқын ғылым мен әдебиетке жаңа келген 
буын өкілдері, батыл да батымды пікірлер айта 
бастады. Сол тегеуірінді толқын өкілдерінің бірі 
де бірегейі Рымғали Нұрғали болды. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының аса 
көрнекті тұлғасына айналған Рекеңнің ғалымға 
тән зердесі, зерттеушілік қабілеті, сыншылық 
өресі өз алдына бір төбе. Сонау студент кезінің 
алғашқы жылдарында-ақ, ғылым-білімге 
 деген ынта-жігері мен қабілет-дарынын бірден 
байқатып, ұстаздар назарын өзіне аудара білген 
ол, қазақ әдебиеттану ғылымының қайсар 
қайраткері, бойында балғын шағынан тұтанған 
Алаш рухының алауын бір сәт те сөндірмеген 
дана ұстаз Бейсекеңмен, профессор  Бейсенбай 
Кенжебаевпен бірігіп, сонау 1961 жылы  «Сабыр 
Шарипов. Өмірі мен творчествосы» атты 
монографиялық зерттеу еңбегін жарыққа 
шығарады. Содан бастап ол қазақ әдебиетінің 
тарихына, теориясына, жеке жанрлық, т.б. 
көкейкесті мәселелері мен әдебиетіміздің 
дара тұлғаларының шығармашылығына 
арналған монография, сын, зерттеулерден 
тұратын қазақша, орысша басылған ондаған 
іргелі ғылыми еңбектер, публицистикалық 
және прозалық туындылар берді. Ал, қазақ 
оқырманы, академик Рымғали Нұрғалиевтің 
энциклопедиялық біліммен қаруланған кең 
шеңберлі ғалым екендігінің, өзінің өзекті 
зерттеулерімен, өзіне ғана тән соны пайымдары-
мен ғылымның биік тұғырына көтерілген тұлға 
екендігінің куәсі болды. Оның қаламынан туған 
«Трагедия табиғаты» (1968), «Талант тағдыры» 
(1969), «Күретамыр» (1973), «Өнер алды қызыл 
тіл» (1974), «Өнердің эстетикалық нысанасы» 
(1977), «Поэтика драмы» (1979), «Айдын» 
(1985), «Телағыс» (1986), «Қазақ революциялық 
поэзиясы» (1987), «Древо обнавления» (1989), 
«Арқау» 2 томдық, «Әуезов және Алаш» (1997), 
«Вершины возвращенной литературы» (1998), 
«Сөз сыры» (2000), «Қазақ әдебиетінің алтын 
ғасыры» (2002) тәрізді ғылыми еңбектері мен 
«Дән» (1977), «Ай қанатты арғымық» (1990), 
т.б. прозалық туындыларының қай-қайсысы 
да, өз кезінде өзегін жара көтерілмеген шетін 
жайларды қозғаған жаңалығымен, бұрын 
айтылмаған тың тұжырым, тосын пайымдары-
мен, бағаналы бағыт-бағдарымен құнды. Бүгін 
де таптырмайтын томдарға айналған осынау 
кітаптар – қазақ әдебиетінің «алтын ғасыры» 
туралы келер ұрпаққа келелі де кең тынысты 
мағлұматтар жеткізе алатын, қазақ әдебиеттану 
ғылымындағы көптеген жаңа пайымдар мен 
игілігі икемді идеялардың бастау көзі болғанын 
көрсете алатын, көркемдік әлеуеті кемел, 
ғылыми деңгейі биік, философиялық ой-
тұжырымдары терең еңбектер.

Бір іншіден,  ұлы ұстазы Бейсенбай 
Кенжебаевтың ықпалымен,  екіншіден, 
Алаш көсемдері Әлихан Бөкейханов,  Ахмет 
Байтұрсынов, Мыржақып Дулатовтардың 
көзін көрген, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар 
Әуезов сынды алыптармен аралас-құралас 
болған өз әкесі Нұрғалидың әсерімен  Алаш 
идеясы көкірегіне жастай ұялаған студент, 
аспирант кездерінде-ақ олардың еңбектерімен 
жасырын танысып, алғашқы зерттеулерінің 
өзінде ғылыми айналысқа түсіруге ұмтылған  
Рымғали қайта құрудың қарбалас күндерінде 
де олардың ақталуы жолында  азаматтық алым-
ды істер атқарды, Ахмет, Жүсіпбек, Мағжан 
туралы алғашқы болып мақалалар жазды. Осы 
орайда, асыл ағаның Алаш қайраткерлерінің 
еңбектерімен жасырын танысуы жайындағы 
мына бір құпиямен бөліскім келеді. Ұстазы 
Бейсенбай Кенжебаев жасы егде тартып, ауру-
сырқау белгілері сыр бере бастағанын сезсе ке-
рек, бірде сүйікті шәкіртіне: «әй, Рымғали, мына 
кітаптарды бүгінге дейін мен сақтап келіп едім, 
енді бұдан былай сен сақтап, келер ұрпаққа сен 
жеткіз!» деп, ішінде  Ахмет Байтұрсынұлының 
баспадан 1926 жылы шыққан «Әдебиет 
танытқышы» бар, Алаш қайраткерлерінің 

бір топ еңбектерін шәкіртіне аманаттайды. 
Ұстаздың шәкіртке деген риясыз сенімінің, 
қапысыз көңілінің, адамдар арасындағы 
алалықтан ада адал қарым-қатынастың жарқын 
көрінісі еді бұл. Рымғали аға өз кезегінде, 
сондай сенімді маған да көрсетіп, «қайта 
құрудың» қабағы түйіліп сескендіре бастаған 
күндерінің бірінде аталған еңбектерді матамен 
орап қолыма ұстатты да «апаңның сандығына 
салып қой, басқа ешкім көрмесін» деп тап-
сырды. Мен әрине, қадірменді ұстазымның 
тапсырмасын бұжытпай орындадым. Фатима 
Ғабитованың Ілияс Жансүгіров мұрасын 
қалай сақтағаны жөніндегі хикаяны  Рымғали 
ағаның өзі, кезіндегі бір лекцияның арасында 
бізге айтып қалғаны да бар... Сөйтіп, ұстаз 
аманаты 1988 жылы Шәкәрімнен басталып 
Ахмет, Жүсіпбек, Мағжандар ақталғанша менің 
ауылдағы анамның сандығында сақтаулы  жат-
ты. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін құлашын 
кеңге сермеп  Алаш қайраткерлерінің өмірі 
мен шығармашылықтары туралы құлаш-
құлаш мақала, зерттеу еңбектер жариялады, 

кітаптарын шығаруға көп еңбек сіңірді. Өзінің 
«Әуезов және Алаш», «Верщины возвращен-
ной казахской литературы» монографияла-
рын жарияласа, Ахмет Байтұрсыновтың «Ақ 
жол» атты шығармалар жинағын құрастырып 
баспадан шығарды, Әлихан Бөкейханның 
қазақ және орыс тілдеріндегі еңбектерінің 
таңдамалы жинағына бас редектор болып, 
 баспадан шығуына үлкен қолғабыс жасады.

Әдебиеттер туыстығы, олардың бір-біріне 
әсері мен ықпалы, аударма мәселелері  – 
теориялық тұрғыдан өте мәнді, өте күрделі 
проблема. Осы тұрғыдан келгенде, ғалымның 
еңбектеріндегі ешбір елдің әдебиеті, өнері 
мен рухани дамуы еш уақытта томаға-тұйық 
қалыпта, ұлттық шеңбердің ішінде ғана өсіп 
жетілмейтіні жайында қызықты факторлар-
мен талданатын тұстар бүгін де өз өзектілігін 
жойған жоқ.  Бұл орайда,  академик Рымғали 
Нұрғалиұлы тағдыры мен тарихы, ұлттық 
рухы мен ұлыстық ділі бір-біріне етене жақын 
 бауырлас елдер мысалына жиі-жиі жүгініп, 
татар, башқұрт, қазақ халықтарына тән ортақ 
сипаттар, әдеби-рухани тұлғалар мен әдеби-
тарихи мұраларға қатысты мәнді ғылыми бай-
ламдар жасайтын. Ауыз әдебиеті үлгілеріндегі 
ұқсас құбылыстар, башқұрт пен қазақ, қазақ пен 
татар жұрттарының ортақ перзенті есептелетін, 
туыс халықтардың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, 
өнері мен әдебиетін тел еміп өскен, тағдырлары 
қызық тұлғалар – Ақмолла, Ғалымжан Ибра-
гимов, Сабыр Шәріпов өмір жолдарын зер 
сала зерттеп,  олардың шығармашылық 
шыңырауларына бойлай еніп, терең таным-
мен, талассыз талғаммен ой түйіп, орамы сәтті 
тұжырымдар жасап отырады.   

Ш ы ғ а р м а л а р д ы  т а л д а у   б а р ы с ы н д а 
 туындайтын әдеби-теориялық теңгерімі 
тым жоғары түйіндеулер мен түйткілі кем 
 пайымдаулар, классик ғалым зерттеулерінің 
кез келген жерінен табылады. Мысалы, 
«Телағыс» монографиясындағы ақындық өнер, 
халықтыққа ғана тән өлең өрнегі, поэзиялық  
туынды мен оның даму қозғалысындағы жаңа 
сипат туралы қорытылған мына бір ойға  назар 
салайықшы: «Жадағай көріністерді қамту, 
фактілер жетегінде кету, қызыл сөз секілді 
кемшіліктерден арылып, адам жүрегінің 
тереңіне үңілу, философиялық біліктілік, 
саф тазалыққа ұмтылу – бүгінгі поэзиядағы 
өсу тенденциясын көрсетеді» [Нұрғалиев Р. 
«Телағыс». – Алматы: «Жазушы», 1986, 180 
б.] деуі өлең өлкесіндегі соңғы жетістіктерді 
ескеруден туған байлам. Ғалымның қай 
еңбегін алып қарасаңыз да ғылыми-теориялық 
тұжырымдары, талдау тәсілдері, сөз астарына 
бойлау тереңдігі бүгінгі күн сұранысына да, 
келер уақыт талабына да  жауап бере алатын, 
мәні жойылмайтын ой қуатын көрсетеді. 
Әдебиеттің әр саласында қызмет атқарған, түрлі 
жағдайда кездесіп пікірлескен, сапарлас болып 
әңгімесін естіген, шәкірт болып дәріс алған, 
шығармашылық ғылыми обьектісіне айналған 
жеке тұлғалар өмірінен үзік сырлар шертілетін 
тұстарда да, танымдық дерек пен өнегелік 
сипат, эстетикалық әсер мол болып отырады. 
Оның жазбаларынан әдебиеттің әртүрлі жан-
рында классикалық туындылар беріп,  туған 
халқын мол қазынаға, зор қуанышқа бөлеген, 
әлем әдебиетінің алтын қорына көркемдігі 
жоғары игіліктер қосқан ұлы Мұхтар Әуезов, 
құнары құнды дарын иесі,  көп жанрлы 
шығармалары қазақ   әдебиетінің арнасына 
асау ағындай айшықты қалпымен қосылған  
Ғабит Мүсірепов, көкірегі толы сыр-шежіре, 
көненің көзі, көргендінің асыл бейнесіндей 
болған Сапарғали Бегалин, қазақ сөзінің  
қаламына қанат байлаған өрендерінің бірі 
Әбділда Тәжібаевтар жайлы көптеген көркем 
ойлы, кеңістігі келісті сырларды аңғарамыз.

 Әр кезеңдегі драматургияның, прозаның, 
әдеби сынның өркендеу бағдарын, өсу саты-
ларын, ізденіс иірімдерін, табыс-олжаларын 
таразылаған сәттерде де жетістікті бағалап, 
кемшілікті көрсету, олқылықты ашуда да   ғалым-
сыншы ой мен парасат еркіндігін танытады. 
Ұстаз-ғалымның  халық өмірінің, ел тарихының 
құнарлы кенін қопарған, шежіре көкірек, 
тегеурінді дарын – Ілияс Есенберлиннің көркем 
сөз құдіретімен оқырманды тарих қойнауының 
алыс қиырын қыдыртатын, тұңғиық сырла-
рына қанықтыратын тарихи  романдарының 
әдеби-рухани дамуымызға жасаған ықпалын, 
кеңестік кезеңдегі өмірді бейнелейтін романдар 

сериясының әлеуметтік-эстетикалық қуаты 
туралы биік эстетикалық талғаммен пайымы 
құнарлы тұжырымдар жасай отырып, халық 
ғұмырының ғасырларды еңсерген панорамасын 
көрсететін көркемдік сипатын ашып береді. 

Сыншы-ғалым  ұлттық театр өнеріндегі 
алғашқы арнаны халықтық қайнарлардан, 
ұ л ы с т ы қ  ұ с т а н ы м д а р д а н  і з д е й д і .  О н ы 
алғашқылардың қатарында жүзеге асырған 
ақберен дарын иесі, қазақтың тұңғыш кәсіби 
режиссері Жұмат Шанин жөнінде алғаш 
рет зерттеу жүргізіп, тың деректер жинаған 
Рымғали Нұрғали болғаны да белгілі. Оның 
1969 жылы жарық көрген «Талант тағдыры» 
атты еңбегі иісі қазақ режиссурасының, оның 
төлбасы Жұмат Шанин творчествосының «тар 
жол – тайғақ кешулеріне» арналған тұңғыш 
зерттеу, тұңғыш зерделеу екендігін де еске 
сала кеткенді жөн көреміз.  Әдеби шығарманы 
теориялық ұғымдарға сабақтастыра талдап 
түсіндіру Рымғали Нұрғали зерттеулерінің өне 
бойында тұтастық сипатын сақтап отырады. 
Әдебиеттану ғылымының құрамына кіретін 

байсалды бастамалардың ұйытқысы болып, 
олардың жүзеге асуы жолында барынша тер 
төгіп, ерекше мол қажыр-қайраты мен телегей 
теңіз білімін молынан жұмсады. Тұңғыш рет 
құрастырылған Ұлттық энциклопедия басы-
лымдарын, ғылыми теориялық тұрғыдан алып 
қарасақ, жаңа да биік деңгейге көтерді. Про-
фессор Рымғали Нұрғалидың бас редакторлығы  
кезінде «Қазақ ССР. Қысқаша энциклопедия», 
«Ол кім? Бұл не?», «Шәкірт энциклопедиясы», 
«Шаңырақ», «Свод памятников истории и куль-
туры Казахстана», «Ислам», «Философиялық 
с ө з д і к » ,  э н ц и к л о п е д и я л ы қ  п р и н ц и п -
пен жасалған «Айқап», Әлихан Бөкейхан 
«Таңдамалы», «Әлемде талай қызық бар» тәрізді 
дүниетанымдық мәні зор еңбектердің шоғыр-
шоғырымен дүниеге келуі – сол соны да, тың 
бастамалардың іске асуының жарқын көрінісі. 
Ол «Абай» энциклопедиясы арқылы қазақ 
тіліндегі тұңғыш тұлғалық энциклопедияның 
негізін қалады.

Рекеңнің ғалымдық дарыны қандай 
биіктен көрінсе, оның ұстаздық шеберлігі 

де сол биіктен табылатын. Біз оқыған кезде 
қазақтың тұңғыш университетінде дәріс беретін 
республикаға белгілі ұстаз-ғалымдардың 
барлығын айтпағанның өзінде, «көзі тірісінде-
ақ ғылыми жаңа мектеп қалыптастырған» 
Бейсенбай Кенжебаевтың алдынан тәрбие 
алу, Мұхтар Әуезовтің өзі болмаса да ұлы 
тұлғаның тағылымын бойларына терең 
сіңірген шәкірттерінің алдын көріп, Әуезов 
үнінің әсері жадыларынан әлі өше қоймаған 
тұлғалардан лекция тыңдау, Мәулен Балақаев, 
Темірғали Нұртазин, Кәкен Аханов, Зейнолла 
Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, асылдың тұяғы 
 Ыбырайым Маманов, Сұлтанғали Садырбаев, 
Мырзатай Жолдасбеков, Рымғали Нұрғали 
тәрізді профессорлардың телегей білім, терең 
талдау үлгісінде оқылатын дәрістеріне қанығу, 
біздің буынның бақытына орай кездескен 
кеніші мол мүмкіндік екендігін үнемі жадымыз-
дан шығармай келеміз.

Осындай асыл ұстаздардың ішіндегі біз 
айтқан пікірдің айқын айғағындай, нақты 
мысалындай болып, сол ұлағатты ортаның 
ХХІ ғасыр басындағы ұрпаққа үнін жеткізер, 
мұңын шертер көзіндей болып күні кешеге 
дейін ортамызда жүрген айтулы тұлғалардың 
бірі – профессор Рымғали Нұрғали еді. 
Студенттік кезден ғылым жолына түсуіме 
ықпал етіп, курстық жұмысқа жетекшіліктен 
докторлық диссертацияға кеңесшілік жасауға 
дейін үздіксіз жалғасқан жақындық  аясында 
өз әлімше сезіп білген, көзбен көрген, та-
лай рет куә болған ұстаз бойындағы асыл 
қасиеттері, талант қырлары, қабілет-қарымы, 
адамгершілік пен азаматтық келбеті турлы 
ұзақ-ұзақ толғауға  болар еді. Алайда ұстаз-
ағаны  етене жақын сезініп кеткендіктен бе, ол 
жайында ақтарыла жазуға үнемі имене беремін, 
тартына сөйлеймін. 

Дей тұрғанмен, әдеби орта, зиялы қауым 
жақсы білетін, алдынан дәріс алған жүздеген 
шәкірттеріне де белгілі ұстаз келбетінің кейбір 
тұстарын қайталап айтудың артықшылығы жоқ 
деп білемін. Осы орайда Рымғали Нұрғалиев 
талантының алғаш ауызға ілінер ерекше бір 
қыры – оның лекторлық шеберлігі. Біздің 
курсқа Рекең бірінші курста «Әдебиеттануға 
кіріспе», төртінші, бесінші курстарда «Қазақ 
әдебиеті тарихы» пәнінің Кеңестік кезеңінен 
және арнаулы курстар бойынша дәріс берді. 
Біз оқуға түскен жылдары «Әдебиеттануға 
кіріспе» пәні бойынша қазақша оқулық жоқ 
болатын. Зекеңнің «Сөз өнері» кітабы әлі 
шықпаған кез. Бірінші курстың алғашқы 
күндерінен оқытылатын «Әдебиеттануға 
кіріспе» пәнінен лекция оқитын Рымғали 
Нұрғалиев шәкірт көңілін бірден-ақ баурап 
алып, әдебиет әлеміне деген құштарлығымызды 
бұрынғыдан да арттыра түсіп, әсемдік әлемінің 
гүлзар бағына енгізіп жібергендей болды. 
Әдеби болмысты түсіндіруінде қазақ әдебиеті 
шеңберінен әлдеқайда әрі асып, әр мысалын 

Еуропа және әлем әдебиетінің озық үлгілерімен 
сабақтастыра түйіндеп, ағыл-тегіл сөйлегенде 
лекция жазуға әлі дағдыланбаған, жүйелі ой 
қорытуға қалыптасып үлгермеген біз абдырап 
қалушы едік. Тума талант, қабілет-қарымына 
орай жинақтаған терең білімі, философиялық 
т ұ ж ы р ы м д ы  о й л а р ы  ш е ш е н  т і л м е н 
көмкерілгенде айызымыз қанып, қанаттануға 
қоса, бұған дейін ештеңе оқымағандай күйге 
түсетінбіз. Рекең қандай тақырыпта лекция 
оқыса да студенттердің ынтасын тудыра отырып, 
нәрлі ой-тұжырымдарымен әсерлендіре, өзінің 
жазу мәнеріндегі көркемдікті әлсіретіп алмай 
сөйлейтін, үнемі шабыт үстінде жүретіндей 
көрінетін. Ол оқыған лекцияларда тіпті трафа-
рет тәрізді есептелетін жазушы өмірбаянының 
өзі өзгеше стильде, көркем өрнектеле баянда-
лып, көркем образ деңгейінде тыңдалатын. 

Бұл құбылыс С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
М . Ә у е з о в ,  С . М ұ қ а н о в ,  Ғ . М ү с і р е п о в 
тақырыптары өтілгенде ерекше көрініс таба-
тын. М.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы 
тұсында аса бір сүйіспеншілік сезім мен 
 шабытты күйде  болды.  Ұлы жазушыға 
 арналып бірнеше күн бойы оқылған лекцияда 
«Абай жолы» эпопеясына көп орын берілді. 
Эпопеяның жазылу, жарық көру  тарихын баян-
дай келе, ондағы образдар әлемі, кейіпкерлер 
болмысы, құрылымдық сипаты, табиғат 
құбылысы, мінез бен портрет, т.б. толып жатқан 
мәселелер жайында жеке-жеке талдай отырып 
ойын жинақтай сөйлегенде кітапта суреттелетін 
бар әлем қайта жаңғырып жан бітіп көз алдыңа 
келгендей  болатын. «Эпопеяда кейіпкер көп. 
Үш жүзге тарта кейіпкер бар... кітапта  аянышты 
тағдыр көп. Иіс кемпір, оның баласы Иса, 
немересі, т.б...» деп алып, әр алуан кейіпкерлер 
тобының басты тұлғалары, түрлі тағдыр иелері, 
көркем бейне ретінде олардың өзіндік орны мен 
көтерер жүгі жайлы жіліктеп талдап кетер еді.

Романда боран, жауын, қыс, жаз, көктем, 
күз, т.б. алуан түрлі құбылыс, қилы іс-әрекеттің 
мол көрініс табатыны, оның бәрі де қазақ 
өміріне байланыстырыла суреттелетіні, 
белгілі бір авторлық мақсатқа қызмет істеуге, 
шығарманың идеялық мазмұнын ашуға 
жұмылдырылатыны туралы айта келіп, сол 
әртүрлі құбылыс, іс-әрекеттің әрқайсысына 
жеке тоқтала отырып, оларға байланысты 
роман ішіндегі өзіне керекті детальдар, оқиға, 
сюжетті жатқа айтып, ой маржанын төгілте ба-
яндайтын. Бұрынырақ оқыған эпопеядағы ұстаз 
келтірген дерек, детальдарды аңғармағаныңды, 
не ұмытқаныңды сезініп, қайта оқығың келіп 
кетуші еді.  Әсіресе, «Абай жолын» кең тыны-
спен талдап түсіндіру барысында романның 
екінші кітабының аяғындағы эпилог арқылы 
түйінделген ойларды жеріне жеткізе зор ша-
бытпен толғаған тұстары әлі күнге көз алдымда, 
көңілімнен өшкен емес. Эпилогтағы Мұхтар 
Әуезовтің қалам қуатымен өрілген әуезді 
әсем ырғақты сөйлемдер лектор Рымғали 
Нұрғалиевтің құлаққа жағымды қоңыр үнімен 
тыңдалғанда оқылғаннан әлдеқайда әсерлі еді.

Жеті жарым беттен тұратын эпилогтағы  
бірнеше абзацтық мәтінді жатқа айтып, 
шығарма түйінін берудегі жазушы шеберлігін 
ғылыми терең пайыммен, философиялық 
толғаммен тұжырымдап, шешендікпен жеткізе, 
кестелі тілмен баяндаған тұста Абай-Мұхтар, 
Мұхтар-Рымғали әлемі болып тұтасып, жара-
сым тапқандай көрінер еді. Бұлар арқылы қазақ 
әдебиетінің үш дәуірі бірімен бірі жалғасқандай, 
бір нүктеде түйіскен үш дәуір болып, бір ниетте 
ұласқан үш тұлға күйінде ұлт ұраны, қазақ үні, 
қазақ сөзі, қазақ ойы болып, бірін-бірі демеп 
болашақ бойлығына жол тартқандай.

Қаламгерлік жолы әуелі журналист ретінде 
басталған, артынан әдебиеттану бағытында 
жазған ғылыми, сын еңбектерімен кең 
танылған Рымғали Нұрғали өткен ғасырдағы 
жетпісінші жылдардың соңын ала прозалық 
шығармаларымен де қайта көзге түсе бастады. 
Алайда көркем әдебиеттің кез келген жан-
рына қатысты жазылған мақалалары, драма-
тургияны арнайы зерттеген ғылыми еңбегі 
арқылы сыншылық өресімен, зерттеушілік 
қабілетімен әдеби, ғылыми ортаға өзгеше 
сілкініс әкелген дарын иесінің прозалық 
шығармалары ғалымдық жолының тасасында 
қалып қойғаны рас. Оның «Дән» атты новелла-
лар жинағы, «Ай қанатты арғымақ» атты роман 
оның көркем прозадағы қаламгерлік қарымын 
танытқан туындылар болды. Қаламгердің 
алғашқы прозалық кітабы «Дән» деген атау-
мен 1977 жылы «Жалын» баспасынан шықты. 
Сонау 1960-70 жылдардағы ел өмірінен сыр 
шертетін, көзбен көрген, болған оқиғаның ізі 
суымай дер кезінде шығарма арқауына айналған 
елу дерек, елу тағдыр, бір-бірімен жалғасқан, 
бір-бірімен сабақтасқан тағдарлар тоғысы сан 
алуан ойларға жетелейді. Лирикалық сарында 
жазылған елу новелланың басын біріктіретін 
бұл кітап көркемдік қуаты мол, танымдық, 
тағылымдық қызметі ерекше туынды ретінде 
бағаланады. Сондай-ақ ол қазақ әдебиетіне 
өзгеше формалық, композициялық жаңалық, 
роман-хроника, повесть-күнделік, т.б. тәрізді 
әредік көрініп қалатын әдеби  жанр түрлеріне 
қосылатын деректі новелла үлгісін әкелген 
бірден-бір шығарма деп бағалаймыз.

«Ай қанатты арғымақ» романында қазақтың 
тұңғыш кәсіби режиссеры Жұмат Шаниннің 
өнермен өзектес өмірін, отызыншы жылдардағы 
репрессия кезіндегі ауыр тағдырын көрсетуге 
арналған. «Аяқталмаған трагедия» әңгімелер 
топтамасында Семей полигонының қасіреті 
суреттеледі.

Біз, академик Рымғали Нұрғалиұлының 
шәкірттері, аяулы ағамызды ұлағаты ұшан-
теңіз Ұстаз, хас  таланттардың қатарынан орын 
алған Ғалым ретінде де, туған халқының рухани 
қазынасына қомақты үлес қосқан қабырғалы 
қайраткер – Тұлға, әз бейнесіне азаматтық 
болмысы сай Алаш ұлы ретінде де үнемі 
мақтаныш етеміз. Ұстаздығы мен ғалымдығы 
адамгершілікпен ұштасқан, қайраткерлігі мен 
азаматтығы табанды тұлғасымен тұтасқан 
Алаштың асыл перзенті, әз ағамыз арамыздан 
кетсе де   мың-сан  жанашыр көңілдерде ұялаған 
жарқын тұлғасы әрқашан есте сақталып, 
жаңғырып тұра берері кәміл...

эстетикалық категориялар мен анықтамалар 
кең тармақ-тармағымен сөз етіледі. 

Сыншы-ғалымның зерттеулерінде мазмұн 
мен форма, тақырып пен идея, сюжет пен фабу-
ла, композиция, образ бен характер, әдеби әдіс, 
әдеби бағыт, әдеби ағым, әдеби стиль, әдеби 
жанр проблемалары ғылыми ойдың тарихи озық 
тәжірибелерін салыстыру, сұрыптау мен бүгінгі 
әдебиеттану ғылымының соны жетістіктерін иге-
ру дәрежесінде,  парасат биігінде әңгімеленеді. 
Бүгінгі уақыт талабына, Тәуелсіздік тұғырына, 
демократия принциптеріне сәйкес идея, пікір 
айтуға сонау тоқырау толарсақтан қағып, саяси 
ұстанымдардың ұсқынсыз бұғауы   үстемдік етіп 
тұрған кезеңнің өзінде де Рымғали Нұрғалидың 
батыл қадам жасағанына  көз жеткізуге болады. 
Әсіресе, оның ғылыми обектісінің ең күрделі, 
маңызды, арналы саласына айналған Мұхтар 
Әуезов өміріне, творчествосына қатысты, оның 
тұңғыш романы «Қилы заманның» зерттелу, 
жарық көру тарихына байланысты деректері, 
жылдар қатпарында қалған қызық қиырларға 
жетелейді.

Рымғали Нұрғалидың ғылыми-зерттеу 
еңбектерінде тіл қасаңдығы, оқушы түсінігіне 
ауыр тиетін керексіз схоластикалық қисындар, 
қажетсіз ұзақ цитаталар немесе оқушының 
ойына ой қосуға қауқарсыз қарабайыр 
 шолулар  кездеспейді. Оның шығармашылық 
өнеріне тән ерекшеліктер шоғыры – стиль 
сұлулығы, нысанаға алынған материалдардың 
 шырайлы шынайылығы, еліктіріп әкететін 
ерекше әсерлілігі, сонымен бірге оқырманның 
танымдық белсенділігі мен эстетикалық 
талғамын ұштай түсуді ескеріп отыратын 
орамдылығы  болып жалғаса беретін, өзінше 
бір әлем.

Ә д е б и  ш ы ғ а р м а н ы  т а л д а у д а ,  ө н е р 
 туындыларын бағалауда, теориялық байлам 
мен ғылыми тұжырымдар жасауда Рымғали 
Нұрғали эстетикасының  биіктігі, оның құнары 
мол эрудициясы, тұңғиық терең білімі мен 
шашасына шаң жуытпас шешендігі, талассыз 
талғамы мен даусыз танымы үнемі шаң беріп 
отырады. Осындай қордалы тақырыптарды 
қопарып құнарлы ойлармен түйінделетін 
кітаптар жазу мен бірге ғылыми мамандар 
дайындаудың киелі парызына қосқан үлесі 
қаншама!? Ол өз мамандығы саласында білімпаз 
ғалымдығына орай тәуелсіз Қазақстанның 
ғылыми дәреже мен атақтар беретін тұңғыш 
жоғарғы Аттестациялық комитетінің мүшесі 
болып, оның ішінде филология ғылымы 
 бойынша  Сараптау комиссиясының төрағасы 
ретінде жаңа ұйымның белі бекіп орнығуына 
іскерлікпен атсалысты, ғылым жолын таңдаған 
талай-талай азаматтар тағдырының, күнгейлі 
күндерінің мол болуына қолұшын берді.

Бір мүшелге жуық уақыт – он бір жыл 
Қазақ энциклопедиясын басқару  барысында 
ұлт мүддесін көздейтін, ұрпақ игілігіне 
қызмет ететін сан алуан озық идеялардың, 
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Соғыс зардабы 
ел есінде

Екінші дүниежүзілік соғыс адам-
зат өміріне ауыр апат әкелген тарихи 
кезең болды. Совет армиясы майдан 
даласында батырлықтың ерен үлгісін 
көрсетсе, тыл ардагерлері көрсеткен 
еңбектегі ерлік одан кем түскен жоқ. 
Алайда «соғыстың аты – соғыс қой» 
деген қарапайым көзқараста қала беру 
бүгінгі зерттеушілер үшін қате түсінік 
болар еді. Өйткені бүгінгі зерттеудің 
жаңа технологиялық құралдары 
майдан және тыл өмірінің күнгейі 
мен көлеңкелі тұстарын айқындап 
берді. Совет Одағы 20-30 жылдардағы 
т о т а л и т а р л ы қ  р е ж и м і н  4 1 - 4 5 
жылдардағы соғыс жағдайында әрі 
қарай жалғастырды. Советтік жүйеде 
қалыптасып қалған өктемдік саясат, 
әсіресе құқық қорғау қызметкерлерінің 
қызметінен ерекше көрініс тапты. 
Әлеуметтік өмірдің барлық саласы 
бақылауға алынып, халықтың еркін 
өмір сүруін қиындатты. Кез келген 
тіршілік үшін жасалынған жеке іс-
әрекет үшін  мысалы, сауда жасау, мал 
ұстау, т.б. үлкен қылмыс саналып, түрлі 
мерзіммен абақтыға отырғызылды. 
Әсіресе, арзан жұмыс күші ретінде жер 
аударылып келген шет жерлік азамат-
тар жазаның ең ауыр түрі – өз Отаны-
нан жырақта, құқысыздық жағдайда 
күн көруге тиіс болды. Міне осын-
дай депортациялық жолмен келген 
 поляк, қарашай,  еврей, азербайжан, 
т.б. ұлт өкілдері зор ауыртпалықты 
бастан кешірді. Әрине, жергілікті 
т ұ р ғ ы н д а р  ө м і р і  д е  б а қ ы л а у ғ а 
қойылды, болмашы әрекеттері үшін 
жазаланды, осы түрмелерде «айыбын» 
өтеді. 30-жылдардағы ашаршылыққа 
ұқсас жағдай соғыс  жылдарында да 
қайталанған екен. Бұл жолы мұның 
с а л қ ы н ы  с п е ц п е р е с е л е н д е р г е 
басымырақ тиді. 

1943 жылдың 12 сәуірінде Оңтүстік 
Қазақстанның КПК өкілеттілігінің 
орынбасары Федотовтың обком хат-
шысы Нечаевқа жолдаған хатын-
да, №23 түрме қызметкерлері және 
тұтқындар жағдайы жөнінде жа-
зылды: «№23 түрме қызметкерлері 
о н д а ғ ы  а ш т ы қ т а н  қ ұ р  с ү л д е р і 
қалған 22 тұтқын азаматты жүк та-
ситын көлікке отырғызып, эва-
коизолятор ғимаратының алдына 
ә к е л д і .  Б ұ л  у а қ ы т т а  а у р у х а н а -
да орын болмаған соң, ондағылар 
науқастарды қабылдаудан бас тартты. 
Түрме қызметкерлері науқастарды 
аурухананың алдына тастап, өздері 
кете барды. Нәтижесінде далада 
қалған науқастардың біраз бөлігі жан-
жаққа тарап кетеді де, тек екеуін – 
қимылдауға шамасы болмағандарды 
ауруханаға қабылдады»... Сондай-ақ 
аталған түрмеден эвакоизоляторға 
1943 жылдың 1 қаңтарынан 30 мамы-
рына  дейінгі аралықта 38 адам түскен. 
Олардың 8-і сол жерде қайтыс болған. 
Олардың барлығы бірдей 16 жастағы 
жасөспірімдер екен.  

Шымкент қаласы мәйітханасына 
көшеден жинап әкелінген адамдардың 
статистикасы былайша көрсетіледі: 
«17 адамның мүрдесі, оның – 12-сі 
аштықтан, 2-і тоңғаннан, 3-і басқа да 
жағдайда қаза болған. Одан басқа осы 
жылдың 1 қаңтарынан 15  наурызы 
аралығында эвакоизоляторға пел-
лаграмен ауырған 14 адам әкелінсе, 
оның 2-і көз жұмған, ісіктен ауырған 4 
адамның 3-і қаза тапқан, авитаминозға 
шалдыққан 12 адамның 2-і жан тәсілім 
еткен. Ал эвакоизоляторға алынған  
30 адамның 7-і қайтыс болған». 
Кісі мәйітіне толы көшені көзге 
елестетудің өзі ауыр. Демек, соғыс 
жылдарында өңір тұрғындарының 
аштықтан зардап шеккені айқын. 
Алайда  мұндай мәліметтер құпия 
саналып, аштық  диагнозымен опат 
болғандардың толық санын еш жерде 
жариялаған емес. Құжат мазмұнына 
назар аударсаңыз, онда кісі өліміне 
себеп болған аштықпен күрес жүргізу 
мәселесі емес, «кісі мүрделерінің көше 
сәнін бұзып, тірі адамдардың көңіл 
күйін бұзуы» жөнінде айтылатынын 
байқауға болады. Міне, бұл советтік 
жүйедегі НКВД қызметкерлерінің 
негізгі  ұстаным бағытының айқын 
көрінісі еді. Соғыс жылдарында елдің 
қатты ашыққаны ел арасындағы 

  Жеңіс! – деген бір ауыз сөзге бәрі сыйып 
кетеді. Елдік пен ерлік те, өмір мен өрлік те...

  Иә, Жеңістің желбіреген жалауының 
лүпілі толқын-толқын ұрпақтың тағдыр-
тамырында лүпіл қағып жатқанына бүгінгі 
бейбіт күн, бақуатты өмір куә.

 Жас ұрпақ қаһарлы күндердің күркірі 
алыстағанмен дүбірлі рухын ұмытпайды. 
Өнегелі жағын өркен етіп, өмірлік жағын 
көркем етіп көрсетуге, еске алып ұлықтауға 
ден қойған.

Өткенді қадірлей білу бүгініңді байыта 
түседі, көкжиегіңді кеңейтеді, айдыныңды 
ашады. Сол өткеннің бір тармағы кешегі 
қаһарлы күндер. Оны жас ұрпақ кинодан 
көреді, кітаптан оқиды, естеліктен біледі.

э к с п е д и ц и я  б а р ы с ы н д а  т ы л 
еңбеккерлерінен алынған сұхбаттар 
арқылы да  расталды.  Мысалы, 
Социалистік Еңбек Ері, тыл ардагері 
Ибрагимова Мәрзия Ырысбайқызы 
(1918 ж.т.) қызылша басында опат 
болған аш адамдарды талай көргенін 
айтса, Садиева Мушарапхан Сайтка-
римовна (1930 ж.т.) соғыс жылдарын-
да Жамбыл қаласының  Фурманов 
көшесі бойында аштықтан әлсіреп, 
ісініп жатқан адамдарды өз көзімен 
көрген. Бұл куәлікті берушілер 1943 
жылдарда 13 және 25 жастағы жас 
адамдар болатын. Сұхбат барысында 
алынған бұл көрсетулер аштыққа бай-
ланысты жоғарыда аталған мұрағаттық 
фактілерді толықтыра түседі. 

Соғыс жылдарында Оңтүстік 
Қазақстанға депортациялық жолмен, 
шамамен, 16 000-ға жуық поляк азамат-
тары әкелінді. Міне, сол азаматтардың 
отбасындағы жас балалары – бүгінде 
қария кісілер. Автор 2015 жылдан 
«Польша республикасының Клодзкая 
Быстшица қаласындағы репрессия 
құрбандары мен жер аударылған  поляк 
азаматтарын еске алу Қоғамының» 
ерікті мүшесі  Тадеуш Исанский-
мен тығыз байланыс орнатқан. 1940 
жылдары Түркістан өңіріне жер 
аударылған заман куәгерлерінің 500-
ге жуық беттен тұратын естелік мате-
риалдары бар. Естеліктерде куәгерлер 
Түркістан және Созақ аудандарына 
қарасты елді мекен тұрғындарының 
тылдағы ауыр да, азапты өмірін 
баяндайды. Мемуарлардың архив 
құжаттарынан ерекшелігі, мұнда оқиға 
сюжеттері детальді түрде көрсетіледі. 
Адам өміріндегі  қуаныш, үрей, 
қорқыныш, сағыныш сияқты сезімдер 
қатар  баяндалады. Енді, міне, осы 
құжаттарға назар аударайық: 

Әсіресе, Станислав Лъасек (1925 
ж.т.) баяндаған мына сюжет кез келген 
адам жанына әсер етпей қоймайды. Ол 
кәмелетке енді толған әпкесі Аннаның 
НКВД қызметкерлері қолынан үлкен 
зардап шеккенін жазады. Құқық 
қорғау органы қызметкерлерінің 
өрімдей жас қыз баланы ұрып-соғып, 
тіпті киімдерін сыпырып, моральдық 
шектен шыққан әрекетке барғандарын 
ашық көрсетеді. 

Хантағы түрмесіндегі қызметкерлер 
бұдан да зор қылмыстарға барды. 
Хантағы түрмесі барақ типіндегі үй-
жайлардан тұрды. Аталған түрме кейін 
1945 жылы жапон әскери тұтқындары 
әкелінген соң Ащысайдағы №348 
лагердің 2  бөлімшесі болып саналған. 
Жапон тұтқындары келген соң, түрме 
Хантағыдан 4 км қашықта жатқан 
Мырғалымсайға көшірілген. 

Совет билігі жер аударғандардың, 
әскери тұтқындардың зираттарымен 
де айрықша күресті. Зираттар КСРО 
жасаған қылмыстардың нақты көрінісі 
болатындықтан, билік үшін зират-
тарды сақтаудың қажеті жоқ еді. Сол 
себепті зират орындары тегістеліп, 
ж о й ы л д ы .  С о н д а й  ф а к т і л е р д і ң 
бірі  Түркістан өңіріндегі  жапон 
әскерилерінің зиратына қатысты 
еді. «Аса құпия» грифі көрсетілген 
құжат 1960 жылдың 21 қаңтарында 
Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер 
басқармасы Кентау қалалық милиция 
майоры Чергейкоға жолданады.  

«1/ «Мырғалымсай руднигінде 9 
зираттан қалған бір зират орны; 

2/ Қантағы поселогындағы  8 
 зираттан қалған бір зират орны;

3/ МВД Каз.ССР № 14 – 2150 с. 
ст. 16.VІІ.950 ж. бұйрығына сәйкес (6. 
VІІ – 1960 ж.) Ащысай поселогындағы 
21 зираттан қалған бір зират орны 
жойыл сын» делінді. 

Адам шығынын қанша жасырғысы 
келсе де, имандылық қасиеті мол 
өңір қазақтары зираттардың бәрін 
бірдей жоюға жол бермеген екен. 
Биліктен көрсетпей жасырған да 
 болар. Бүгінде жапон азаматтарының 
да, поляк азаматтарының да сақталған, 
аз болса да олардың зират орындары 
кездеседі...

Зәбира МЫРЗАТАЕВА, 
Абай атындағы ҚазҰПУ, 

«Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу 
орталығының аға ғылыми қызметкері,  

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор

Қолыма қалам алып, хат жазайын
Нұқаным, көрер ме екен, ағатайым
Жамағат құлақ салып тыңдасаңыз
Азырақ өткен күнен сөз қозғайын...

Нұқаным, інілерім аман ба екен?
Япыр-ай, мен де елге барар ма екем?
Айрылып бір мүшеден ғаріп  болдым.
Жазылып бұл жара да қалар ма екен?

Қазақстан күндіз-түн кетпейді естен
Кешегі қайран күнім желдей ескен
Еріксіз еске түссе жабырқайсың
Жақынды, бауырларды бірге өскен.

Жайқалып, ел орнына қонар  деймін.
Жарқ еткен жақсылық күн болар  деймін.
Айрылдық талай қыршын боздақтардан
Солардың орны ұрпақпен толар деймін. 

Туған елге

СОЛДАТ ХАТЫ

Бабай КӘКЕНЕЙҰЛЫ

Қазақстан Республикасының 
Президенті, мемлекет және қоғам 
қайраткері, дипломат Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев «Слово об отце. Әке 
туралы ой-толғау» атты кітабында 
былай депті: «Кемел Тоқаевқа ойша 
орала отырып, оның өте күрделі, қат-
қабат, көбінесе қайғылы оқиғаларға 
толы өмір сүргенін тағы бір айтып 

Расында да, қазақ әдебиетіндегі детек-
тив жанрының негізін қалаған қабырғалы 
қаламгер, Екінші дүниежүзілік соғысының 
ардагері, көсемсөзші, Қазақ КСР Жоғарғы 

Ә д е б и е т т е г і  ө з і н д і к  о р н ы  б а р , 
кезінде сыншылар тарапынан лайықты 
бағасын алған, революциядан кейінгі 
дауылды кезең қамтылған «Соңғы 
с о қ қ ы »  –  қ ы м - қ и ғ а ш  т а ғ д ы р л а р , 
шым-шытырық уақиғалар, қазақтың 
қасіретті күйі ойлы оқырманды бейжай 
қалдырмайтын детективтік сарындағы, 
тарихи негіздегі кеңтынысты әм сүйекті 
роман. «Тарихи» сөзін  бекерден-бекер 
қолданып отырғанымыз жоқ. Мұнда 
атаман  Александр Дутов, атаман Борис 
Анненков, Ораз Жандосов,  Багаутдин 
Шагабутдинов, чекистер Чанышев пен 
Худжамьяровтардың көркем образы 

Әлібек БАЙБОЛ,
 жазушы-драматург,
әдебиеттанушы

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

K ЕМЕЛДІК

Кеңесі Құрмет Грамоталарының және 
екі дүркін «Ерлігі үшін» медалінің иегері 
Кемел Тоқаевты өмір шыңдады, ши-
ратты, өсірді, қаймықпай қан майданға 
да бел шеше қатысқан ол жастайынан 
жанды азаптар қиындық көріп өссе де 
жасыған емес, керісінше жігерленді, 
қайраттанды, кейін мұның бәрі: жиған-
тергені, көрген-түйгені, мұрағаттар 
ақтарғаны, бағалы деректер жиғаны 
к ө р к е м  т у ы н д ы л а р ы н д а  т о л ы қ т а й 
көрініс тапқаны талассыз. Мәселенки, 
«Жұлдызды жорық», «Қыс қарлығашы», 
«Болашақ туралы ойлар», «Түнде атылған 
оқ», «Тасқын», «Қастандық», «Арнаулы 

тапсырма», «Сарғабанда болған оқиға», 
«Солдат соғысқа кетті», «Таңбалы алтын», 
«Көмескі із», «Соңғы соққы», «Ұясынан 
безген құсты» айрықша атап өтуге тиіспіз.

Ол күндерді ойлау  бір басқа да, сезіну бір 
бөлек. Өзің он сегіз жасар жауынгерді еле-
стет. Қару асынған жап-жас бозбала дерлік 
жігіт. Сол шақта жас жігіт нені армандады? 
Нені қиялдады? Өмірге қалай қарады? Жас 
басының таным-білігі қандай еді? Жас 
жүрегі нені ойлады? Бәлкім, ол жастыққа тән  
албырттықпен, Отанға – туған жерге деген 
адалдықпен соғысқа аттанған болар...

  Ол соғыстың бар қиянатымен бетпе-бет 
келді, қатыгез қасіретін көзімен көрді. Жауған 
оқтың астында жатты, жарылған бомбаның 
қанды топырағына көмілді, қасіретті бастан 
кешті, өлім мен өмірдің қас-қағымдық сәтін 
көрді, адамның жанкештілігін жанымен 
сезінді.

Ол деп отырғанымыз – бүгінгі күні 
халықтың  сүйікті жазушысына айналған, 
кітаптары рухани қазынаны қадірлейтін әр 
шаңырақтың төрінен, ойымыздың өрінен 
табылатын орны бөлек қаламгер Кемел 
Тоқаев еді.

Кемел ағамыз сұрапыл соғыстың бел ор-
тасында, күн сайын ажалмен бетпе-бет келген 
сол бір ауыр күндерде қан майдандағы еңбегі 
Ұлы Отан соғысының І және ІІ дәрежелі 
ордендерімен бағаланды. Жас өмірі оқ пен 

оттың ортасына тап келген қайтпас қайсар 
сарбаз Тоқаевты жоғары әскери басшылық 
бір емес екі мәрте «Ерлігі үшін» медалімен 
марапаттаған. Ал бұл медалдьдің екі дүркін 
кавалері автоматты түрде жоғары санатты 
«Қызыл жұлдыз» төсбелгісінің иесі болаты-
нын біреу білсе, біреу білмейтін болар...

 
ІІ

Осындай сұрапыл соғыстан жарақаттанып 
оралған Кемел Тоқаевтың тағдырының 
таңдау жолы қаламгерлік болды.

 Нені жазу ойландырған жоқ, көзімен 
көргенді жазуды мұрат тұтты. Олар жайлы 
жазуды кешегі қарулас қыршындардың 
алдындағы парызы санады.

 Оның көргені де жастық шағын ерте 
есейткен оқ пен оттың ортасында өткен соғыс 
сұрапылы еді. Өйткені сұрапылды жазбау 
қиянаттай көрінді, ақ-қарасын айнытпай 
айтуды аманат деп білді.

Бейбіт күннің құтын қашырған соғыстың 
сұрапыл күндерінде ел мен жерді қорғауға 
қатысқан қаламгер жастық шағының 
жарқылдаған күндерін соғыстың суық та 
сұрқай шебінде, оқ пен оттың ортасында 
өткізді. Өмір мен өлімнің айқасын өз көзімен 
көрді, күн сайын бораған оқтың астында 
аспаннан жауған ажалмен бетпе-бет келді. 
Мұның бәрі ұмытылмады, оның бейбіт өмірге 
келгеннен кейінгі өмір жолында қаламына 
– қуат, шабытына – шуақ берді. Кейіпкерді 
қиялдан іздеген жоқ, өзі бастан кешкен 
қаһарлы күндерден тапты, куәгер болған сол-

дат ерлігінен алды, көргенін көркемдікпен 
сомдады.

Осылайша қаламның құдіретіне сүйеніп 
өмірге  шынайы шығармалар әкелді . 
Бұл орайдағы Кемел Тоқаевтың сүбелі 
шығармасы «Солдат соғысқа кетті» романы. 
Романға берілген «Ұлы Отан соғысында 
22 жасында ерлік өліммен қаза тапқан 
политрук Қасым Болтаевқа арнаймын» 
деген эпиграфына қарап автордың бұл 

шығармасына айрықша шынайылықпен, 
көкейін тескен тебіреністі күймен толғай 
қалам тербегенін анық көреміз. Көлемді 
шығарманың құрылымдық жүйесі де «Солдат 
күнделігінен» үзінділерімен тұздықтала оты-
рып, майдандағы қаһарлы күндер психологи-
ясы мен панорамасы тәптіштей  таратылады. 
Оқиғалардың желісі майдандағы өмірді 
жан-жақты суреттеу арқылы бар қырынан 
көрінеді. Соғыстың өртіне кеп түскен 
өрімдей жас жауынгерлердің  образы көз 
алдыңа келеді, соғыстың қайғы-қасіреті мен 
қатызгездігі жаныңды түршіктіреді. Жаралы 
жауын герлер өмірі, оның жан қиналысы, 
ажал аузындағы арпалыс көріністерінінің 
қаз-қалпында берілгені сондай, сол сұрапыл 
шайқастың куәгеріне айналасың. Жарылған 
бомба мен жауған оқтың ортасында жүрген 
жауынгерлердің сын сағатта өзін қалай ұстап, 
қалай көрсететіні, олардың әрқайсысының 
бір-біріне ұқсамайтын көзқарасы, өмірге 
құштарлығы, батылдығы мен батырлығы, 
с о ғ а н  қ о с а  к е й б і р  к е й і п к е р л е р і н і ң 
қорқақтығы мен пұшайман пенделігі секілді 
әйтеуір адамда болатын қасиеттердің бәрі 
романда  шынайы суреттеледі.

«Солдат соғысқа кетті» романын ерек-

шелеп тұратын да осы өмір шындығы және 
қаламгерлік ұстанымы.

Өмірде өз ұстанымынан айнымау да 
қаламгерге тән еді.

 
ІІІ

Кемел Тоқаев прозасы сан қырлы 
боп келеді. Әр қыры өз тақырыбы, өз 
табиғатымен ерек. Бастысы – қаламының 
қарымдылығы.

Қазақ прозасында өзіндік орны бар, 
әр кезеңнің болмысын таразылай отырып 
тақырыбына тиек еткен, көптеген шығармасы 
оқырман талғамынан шыққан қаламгер өмір 
шындығына  деген адалдығынан жазбаған. 
Бұл оның қаламгерлік қалыбы, көркем 
мәнері еді. Оған шығармашылықтың ши-
ырлы жолындағы адал термен жазылған әр 
кітабы ақиқаттай куә.

Кемел Тоқаевты қалың оқырман 
 шытырман оқиғалы дүниелер жазатын әрі 
онысы аса ірі тиражбен шығатын қаламгер 
ретінде біледі. Оқиғалары тосын, шиеленісті 
болып, адамды бірден баурап әкетер және 
көркемдік полотносы мен сюжеті қалың 
қатпарлы повестерін қызыға оқып, жоғары 
бағалайды. Оның әрбір шығармасы бірден 
оқырман қолына жетіп, сөреде сарғайып 
жатпайды. Қаламгер үшін бірінші  кезекте 
ең үлкен бақыт осы болса  керек. Оның 
қаламынан туған «Түнде атылған оқ», 
«Қастандық»,  «Арнаулы тапсырма», 
«Сарғабанда болған оқиға», «Таңбалы ал-
тын» повестері, «Ұясынан безген құс» ро-
мандары әр үйдің кітапханасынан табылады 
десек қателеспейміз.

Әлбетте, шығарманы оқығанда оқырман 

суреттеліп отырған оқиғасының шындығына, 
оның сезілу әрекетіне, суреттеу сипатына, 
тіпті кейіпкерлердің сөз саптауларына дейін 
назар аударатыны ақиқат. Оқиғалар желісінің 
қызғылықты әрі тартымды болуы, айтар 
жұмбағына – ашар сырына ынтықтыра түсуі, 
шығарма нанымдылығын арттыра түсер 
композициялық желінің шымыр болып келуі 
қаламгердің суреткерлік шеберлігіне тікелей 
байланысты екені белгілі. Бұл тұрғыда Кемел 

Тоқаевтың өзіне тән стилі мен баяндау әдебі, 
көңілді баурар көркем көкжиегі бар.

Қ а л а м г е р д і ң  ә р  т у ы н д ы с ы  о н ы ң 
қай тақырыпқа барса да көркем сөзге 
 деген іңкәрлігін ұлықтай біліп, үлкен 
жауапкершілікпен барғанын көрсетеді, 
қаламгерлік парыз жүгін қасиеттей көріп, 
терең сезінеді. Әр шығармасына осылай 
қараған қаламгер өмірден көрген-түйген 
жайлардың, бастан кешкен кезеңдердің 
әсерінен туындап, дәуірдің кейіпкерлерін 
сомдау арқылы қоғам мен өмірді барын-
ша шынайы суреттей білген. Өмірлік 
оқиғалардың нанымды көрінісін көркем 
тілмен бейнелей де, сөйлете де білу қаламгер 
қаламының қарымын танытады.

Қ а л а м г е р  ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң  д е н і 
 шытырман оқиғалы проза жанрының қазақ 
топырағында жандануын бірінші болып 
қолға алып, тың соныға түрен салуы  ерекше 
аталып өтіледі. Өйткені қиын да тосын жанр-

Тыңнан түрен 
өтпекпін. Қамшының сабындай қысқа 
ғұмырында ол не көрмеді десеңші! 
Қабырғасы қатпаған қаршадай 
кезінде ата-анадан айырылып, тұл 

жетім қалған ағайынды екі баланың 
басынан кешкен тарихы бірнеше 
кітапқа жүк боларлық. Жұрт жаппай 
аштан қырылып, ел арасын тұтас дерт 
жайлаған сол бір қиын-қыстау кезде 
олар бірін-бірі жетектеп жүріп аман 
қалған. Балалар үйіне тап болып, 
 содан жан сақтаған. Ондай мекеме-
лерде өмірдің қандай екені белгілі ғой. 
Кім күшті, мақсатшыл болса, солар ел 
қатарына қосылды. Әр кезде айтып 
отыратын әңгімелеріне қарағанда, 
әкей қаршадай кезінде-ақ қайырымы 
кем қатал ортада жасымай, өмірден өз 
орнын алу үшін күрескен».
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Әкем тіріліп 
келгендей қуандым

Редакциядан: «Ана тілі» газетінің 
№16-17 номеріне ғалым Ғарифолла 
Әнестің «Екі күймек бір жанға әділет 
пе?» деген мақаласы жарияланған 
еді. Газет сайтына «Түркістан легио-
нында» тұтқында болғандардың 
тізімін берген едік. Бүгін сол тізімнен 
өз туыстарын тапқан оқырмандардың 
үшбу хаты келіп жетті. Болашақта 
майдан даласында хабарсыз кеткен 
туыстарын іздегендерге арнап осы 
тізімді толықтырып  салатынымызды, 
оған қоса бұл тізім Қырғызстан, 
Өзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан 
сайттарында да  жарияланатынын 
хабарлағымыз келеді. 

Екінші дүниежүзілік сұрапыл 
соғыстың аяқталғанына 75 жыл өтсе 
де, оның көңілдегі сызы, беймәлім 
сыры әлі де аз емес. Ашылмаған 
ақтаңдақтары да жетіп артылады. Күні 
бүгінге дейін Қазақстаннан майданға 
аттанғандардың толық тізімін, олар 
жөніндегі бүкіл деректі түгендей алмай 
келеміз. Отан үшін от кешіп, сол жолда 
құрбан болған жандардың есімдерін 
ұлықтау, жат жерде қалғандарының 
басын қарайту, жоғының бір дерегін 
тауып, рухына құран бағыштау кейінгі 
ұрпақ алдындағы парыз екендігі сөзсіз.

Қазақ даласынан майданға аттанған 
қандастарымыздың жартысынан көбі 
елге оралмады. Майдан  даласында 
опат болып, туған жердің бір уыс 
топырағы бұйырмай, жат жерде қалды. 
Бауырластар зиратында жерленгені, 
тіпті беті жабылмай, сүйегі шашылып 
қалғаны қаншама. Оның  сыртында 
тұтқынға түсіп, дүниенің тозағын бір 
тартса, соғыс аяқталғаннан кейін 
советтік-сталиндік қудалаудан көз 
ашпай, тағдыр азабына душар болған 
мұңдықтарды кім санапты. Майданда 
жоғалып, аласапыран заманда хабар-
сыз кеткен жауынгерлердің дерегі де 
осы күнге дейін түбегейлі індетіліп бол-
мады. Ұрпақтарының әлі де олардан 
күдер үзбей, осы тарапта жылт еткен 
жаңалыққа құлақ түріп жүретіні белгілі. 
Ұзаққа бармай-ақ, біздің әулеттен 
майданға аттанған атамның туған 
ағасы Асқаров Айдархан Асқарұлы да 
сол із-түзсіз жоғалғандар санатында. 
Жиырма жасында соғысқа кетіп, содан 
ұшты-күйлі жоғалған. Өлі-тірі екені 
белгісіз. Содан бері ешқандай дерегі 
табылмады. 

Сондықтан да аракідік бір жер-
ден дерегі  ұшырасып қалмас па 
екен деген үмітпен соғыс туралы 
жарияланымдарға, архив деректері 
қамтылған жинақтарға көз жүгіртіп 
жүретінмін. Ол туралы аз-кем ақпарат 
бертінде майдангерлерді түгендейтін 
р е с е й л і к  « М е м о р и а л »  с а й т ы н д а 
ұшырасты. Онда Асхаров Айдарханның 
1919 жылы туғаны, Оңтүстік Қазақстан 
облысының Арыс аудандық әскери 
комиссариатынан майданға аттанғаны, 

1942 жылы хабарсыз жоғалғаны туралы 
мәлімет берілген. Бары осы. 

О с ы л а й  ж ү р г е н д е  « А н а  т і л і » 
газетінің биылғы 30 сәуірдегі са-
нында белгілі алаштанушы, баспа-
гер профессор Ғарифолла Әнестің 
«Екі күймек бір жанға әділет пе?» 
атты майдан тақырыбына арналған 
көлемді мақаласы жарық көріп, оны 
бір деммен бас алмай оқып шықтым. 
Онда соғыста жау қолына тұтқынға 
түскен жауынгерлеріміздің тағдыры, 
әйгілі «Түркістан легионы» жай-
лы мәліметтер, оларға байланы-
сты көзқарасты қайта қарау секілді 
өзекті мәселелер арқау болған екен. 
Сонымен бірге «Арыс» қорының 
(баспасының) ыждағатымен жарық 
көрген белгілі тарихшы ғалым Көшім 
Есмағамбетовтің «Түркістанық әскери 
тұтқындар: Құжаттар мен материал-
дар жинағы» кітабы туралы да жан-
жақты мәлімет беріліпті. Дереу тауып 
алып, осы кітаппен танысып шықтым. 
Онда әйгілі Мұстафа Шоқайдың неміс 
лагерлерінде тұтқынға түскен қазақтар 
туралы архив деректері, олардың 
тізімдері қамтылған екен. 

Кітапты парақтап отырып, оның 
2 0 1 - б е т і н д е г і  т і з і м н е н  А с қ а р о в 
Қайдархан деген фамилия көзіме от-
тай басылды. Онда оның Шымкент-
тен шыққаны, 1919 жылы туғаны, 4 
кластық білімі бар екені, Германияның 
Польша аумағындағы Tschenstochan 
«Nordkazerne» лагерінде отырғаны 
к ө р с е т і л і п т і .  « Қ а й д а р х а н »  д е -
ген есімі болмаса, қалған деректері 
біздің атамызға келіп-ақ тұр. Бәлкім 
 Айдархан есімі қателесіп, Қайдархан 
болып жазылып кетті ме екен? Қалай 
болғанда да, бұл кітаптағы деректер 
жоғалтқанымызды тауып, өшкенімізді 
жаққандай мол үміт сәулесін сыйлап 
отыр. Жіптің бір ұштығы қолымызға 
тиді. Осы үшін Ғарифолла Әнес мырзаға 
айтар алғысымыз шексіз. Аталған 
деректің соңына түсу, оны нақтылау, 
басқа деректермен  салыстыру, сөйтіп 
ақиқатын айқындау – алдағы күннің 
еншісінде. 

Нұрлан АСҚАР,
филология ғылымының кандидаты

Табылған дерек – 
көңілге медет

Жасым сексенге келген ақсақалмын. 
«Елбасы курстастары» деген қоғамдық 
қор бар, соны басқарамын. Қазір сол бір 
кезде жалындап жанып, тай-құлындай 
тебісіп өскен, Днепродзержинскіде 
бірге оқыған курстастардан үш-ақ 
адам қалдық. Мақаш Тәтімов, Мақсұт 
Нәрікбаев және басқа атпал азамат-
тар, ел мақтаныштары бақилық болды, 
жатқан жерлері жарық, имандары жол-
дас болсын!..

Жарық дүниеде адамның арманы 
таусылмайды ғой. Ғұмыр бойы көкейден 
шықпайтын бір арман, өшпес өкінішті 
сағынышым бар. Ол – өзім көрмеген 
әкем туралы бір дерек білсем, қабірін 
тауып, тағзым етсем деген арман еді... 
Әкем Бакийев Имамдун 1939 жылы 
Алматы облысы Ұйғыр ауданынан 
фин соғысына аттанады. 1940 жылы 
10  мамырда дүниеге мен келіппін. Үй 
іші әкемнен сүйінші сұрап,  телеграмма 
соғады. Ол жақтан менің атымды 
 «Замандун» қойыңдар деген ақжолтай 
жауап келеді. Әкемнен хат келіп тұрады, 
мына әскери киіммен түскен фотосын 
жолдайды. Соғыс  басталады, әкемнен 
келген соңғы үшкіл хатта Смоленск 
түбіндеміз деген хабар болады. Сонан 
соң – тым-тырыс. Не бір хат, «қара 
қағаз» да келмейді. Анамның да, менің 
де көңілім күпті... Өмір бойы көзіміз 
төрт болып бір дерек, бір хабарды күтіп 
келеміз...

Әкемнің жасы үлкен  Бакийев 
 Низамдун деген ағасы болады. Ол енді 
хабарсыз кеткен Имамдунды іздеп 
таппақшы болып өз еркімен әскерге 
сұранады. Бірақ аузында бір тіс қалмаған 
оны майданға алмайды. Сонсоң ол  
қоймай жүріп, тіс салғызып, протез киіп 
соғысқа аттанады. Қолымызда жалғыз 
фотосы (суреттегі мұртты кісі) ғана 
қалады. Өкінішке қарай, одан да не өлді, 
не «хабарсыз кетті» деген бір жапырақ 
қағаз келмейді...  

Ө т к е н  ж ы л д ы ң  с о ң ы н д а  б і р 
 жиын-тойда Ғарифолла деген азамат-
пен  таныстым. Сөз арасында «Музей 
аштық», «Алты миллион қазақтың  аты-
жөнін, дерегін іздестірудеміз...» дегенін 
естіп қалдым. Мен басымдағы мұңымды 
айтып едім, «Соғысқа қатысқандардың 
қай-қайсысының да бір дерегі шығады. 

Ол Репрессия құрбандары, болмаса 
аштан қырылғандар емес... Әскери ар-
хивтерге жазып іздеу керек» деді. Мен 
қаншама жылдардан бері ізденумен 
келе жатқанымызды, ешбір деректің 
ұштығын таба алмағанымды айттым. Ол 
таяуда  «Түркістандық әскери тұтқындар» 
 деген кітап шығарғанын, онда мыңдаған 
қазақ, өзбек, ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, 
тәжіктердің тізімі барлығын айтты. 
«Суға кеткен тал қармайды» дегендей, 
Алматыдағы «Баспалар үйіне» (Абай 
даңғылы, 143) барып, «Арыс» баспа-
сынан аталмыш кітапты сатып алдым. 
Сол кітаптағы тізімнен әкемнің де, 
ағатайымның да аты-жөнін тапқанымда 
тілім байланып қалды... Әкем тіріліп 
келгендей қуандым...

Замандун ИМАМДУНОВ,
дербес зейнеткер.

НҰР-СҰЛТАН

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ: 

– Сонау бала күнінен-ақ әкем тағдырдың қатал сынағына тап  болды. 
Ата-анасынан ерте жетім қалды. Әуелі балалар үйінде, кейін  интернатта 
тәрбиеленді. Кейін соғыс басталды да, қанқасап қырғынның тағы бір 
сынағына тап келді. Майдан даласында да қиын-қыстау күндерді 
 бастан өткеріп, жаңбырша себелеген оқ пен оттың ортасында болды. 
Төзімділікпен, жүректілікпен қорқынышты жеңіп, қайғы-қасіретті еңсере 
білді. 

Өзге майдангерлер секілді, менің әкем де соғыс туралы, әсіресе, 
ерлігі мен алған марапаттары туралы әңгімелегенді аса ұнатпайтын. 
Соғыста  бастан өткергендері, қайғы-қасіреті, жаумен ең алғаш бетпе-
бет шайқасқан сәті, солдаттардың ерлігі мен батырлығы, үйіне жеңіспен 
оралғысы келген алапат сезімі туралы әкем «Солдат соғысқа кетті» атты 
автобиографиялық кітабында жазып кеткен. 

Әкем бала күнінен-ақ білім алуға құштар болған. Әсіресе қазақ тілі 
мен әдебиетіне ерекше құмартты. Соғыс аяқталысымен әскери киімін 
шешпестен, балдаққа сүйеніп келіп Алматыдағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің филология факультетіне оқуға қабылданды. Одан соң 
журналист ретінде еңбек жолын бастады. 

Жазушы ретінде аянбай тер төкті, жылдар өте еңбегі еленіп, танымал 
бола түсті, атақ-даңққа да ие болады. 

Ол – қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін салған қаламгер.
Ауыр жарақат алған соң, 1945 жылдың ақпан-маусым  айларында 

әкем Омбы қаласындағы госпитальде емделген екен. Осы соғыс 
ардагерлері госпиталіне арналған ғимараттың қабырғасына әкеме 
арналған мемориалды ескерткіш-тақта орнатылғанын жақында естідім. 
Әкемді және жалпы соғыс ардагерлерін ұлықтаған Омбы облысының 
билігі мен қала тұрғындарына айрықша алғысымды айтам.

«Мир» телерадиокомпаниясына берген сұхбатынан

қорғау қызметкерлері мен чекистердің 
көркем бейнесімен қымбат. 

Әдебиеттің сан-салалы қызметі бар. 
Оқырман бір туындыны оқып  отырып, 
бейсаналы түрде өзі үшін ой түйеді, 
үйренеді яки жиренеді.  Кейде аз-маз 
сынаққа төтеп бере алмай жарық дүниеден 
түңілетін жанға – осындай қалам 
иелерінің бастан кешкен ауыр тұрмысы, 
шеккен дәурені нұсқа.  Эдгар Аллан По, 
Уилки Коллинз, Артур  Конан Дойл, 
Агата Кристи, Гилберт Кит  Честертон, 
Дафна Дюморье, Рэй Брэдбери, Жорж 
Сименон секілді детектив жанрының 
классиктерін қайыра оқып тұратынымыз 

салған  жазушы
– Партиядан келген нұсқауды емес, өз ісін 
адал атқарғаны турасында кеңінен баян-
дайды, роман алуан-алуан уақиғаларға бай, 
сол тұстағы саяси-әлеуметтік ахуал, ел-
жұрттың трагизмге толы тұрмыс-тіршілігі 
бейнеленген, демек бір жағынан «Соңғы 
соққының» мазмұнды шығуын осымен 
де түсіндіруге болар. Өткен мен бүгінгіні 
әдеби шығармада жымдастыру, тарихи 
шындық пен көркем шындықты астасты-
ра қиыстыру, түрлі фактты бұрмаламай, 
шашпай-төкпей, арғымақтай арындаған 
қиялды да тізгіндеп, «өгізді де өлтірмей, 
арбаны да сындырмай» жүріп өту қиынның 
қиыны деп білеміз. Ол үшін автордың жазу 

әрқилы қатыгездігі, қылмыстары хақында 
да жазғысы келіпті, дегенмен қырандай 
қырағы цензорлар «бұл ұлтаралық қарым-
қатынастың бұзылуына әкеп соғады» деген 
уәжбен рұқсат етпеген екен. Содан болса 
керек, МҚК мен ІІМ құпия материал-
дар, құнды құжаттармен танысып, архив 
аршып, тірнектеп жинастырған біршама 
дерек романға енбей қалған-ды. Бұған 
қарамастан, қаламгер «Соңғы соққыны» 
шыншылдықпен жазып шыққанын, 
социалистік реализмнен бойын аулақ 
ұстағанын аңғару аса қиын емес. Жанрды 
сәтті таңдау, күрделі тақырыпты жан-
жақты аша білу, композиция құру, сю-

ФОРМУЛАСЫ

бар. Комиссар  Мегрэ,  Шерлок Холмс пен 
доктор Ватсон,  Эркюль Пуародай ғажап 
образдар – эрудиция, қиял, ізденіс, ты-
нымсыз еңбектен бөлек, тастай логика 
және математикалық дәлдіктің жемісі. 
Қорыта келе айтарым, Кемел Тоқаев 
өзінен кейінгі өскелең ұрпаққа аз мұра 
қалдырған жоқ, ұлт алдындағы миссиясын 
орындады, ендігі кезек есті оқушыда... 
Бас-аяғы шап-шағын жазбамды «Слово об 
отце. Әке туралы ой-толғаудағы» мына бір 
ерекше естелікпенен түйіндегім кеп тұр: 
«Әкей қиын немесе ыңғайсыз жағдайға 
тап болған басқалар үшін әрдайым ма-
засызданатын. Бірде мен оның белгілі 
жазушымен шахмат партиясына куә бол-
дым. Басында ап-анық жеңіп отырған, 
бірақ партияның соңына қарай шахмат 
фигураларын теңестіріп, ойынды тең 
аяқтауға жеткізді. Менің таңырқаған 
сұрағыма әкем былай деді: «Адамды, оның 
үстіне осындай белгілі де құрметті кісіні 
ыңғайсыз жағдайға қалдыру орынсыз, әрі 
сенің алдыңда олай еткенім жөн болмас 
еді». Мен үшін бұл сөздер үлкен өмірлік 
сабақ болды». 

нанымды сомдалған-ды. Алдыменен, 
шығармадағы динамика көзге анық ұрады. 
К.Тоқаев сақшылардың қиын еңбек 
 жолын көрсете отыра, олардың жоғарыдан 

техникасы, шеберлігі жоғары деңгейде 
болуы қажет. Автор аталған кітабында 
 патша генералы  Анненков пен жанындағы 
жандайшаптарының қазақ топырағындағы 

жет түзу, негізгі делінген  сегменттерге 
мән беру де – маңызды шаруа. Әр 
 жазушы өз заманын суреттейді. Басқасын 
айтпағанда, автор шығармалары – құқық 

ды қазақ прозасына алып келу оңай оңтайға 
келе бермейтін батылдық десек, Кемел 
Тоқаев қаламы бұл сыннан сүрінбей өтіп, 
көптеген шығармаларымен оқырманын 
қуантқанына риза пейілдеміз және куәміз.

Тың жанрдың тұңғышы болу да әр 
жазушының маңдайына жазылмайтын 
тағдыр сыйы.

Айта жүрер асыл сый!
 

ІV
  Қаламгер жайлы естеліктерді қызыға 

оқисың. Қаламдас замандастары жазады. 
Көрген жай, көңілге түйгендер. Кемел 
ағаның біз білмейтін қырлары мен сырларын 
тілге тиек етеді. Онда кездесетін оқиғалар 
мен сәттердің сыры, диалог-дәйектер сөз 
жоқ, қаламгер өмірінің әр қырынан  көрініс 
береді, адами танымын, табиғатын，ішкі 
мәдениетін таныта түседі.

  Сондай бір сәттің мынау да бір орайлы 
көрінісі дерлік. Бұл жолы да сырын тарқата 
айту бізден.

Әсте,  жазушылардың әзіл-оспағы 
қалмайды. Бір-бірінің мінез-құлықтарын 
қалам ұшына іле жүруді де ұмытпайды. Бұл 
жағынан алғанда, Әкім ағаның (Тарази) 
әңгімесі алабөтен, айтуы жаттанды үрдіске 
ұқсамай тұрады, оймақтай ойы образды, 
өрнекті, көркем боп келеді. Сөздің бөркін 
қымбаттатып, көркін сымбаттатып айтады 
дейсің! Бұйдаңнан ұстап, бұра тартқызбай 
баурап әкетеріне әңгімесіне куә бол енді, 
мінекей: «Жазушылардың жазарханасында 
тастаяқ соғатын үлкен бір зал бар. Екі тақта 
тұрады. Күндіз-түні шар қуалайтынбыз. Шар 
қуалап жүргенде адамның мінезі өте айқын 
ашылады. Ғабеңнің мінезі, Сафуанның 
мінезі, Сәкен Жүнісовтің мінезі, Қалихан 
Ысқақовтың мінезі, бәрі-бәрі қолмен 

қойғандай ап-айқын білінеді. Кемел аға 
тұлғалы кісі  еді ғой. Бірақ серке шарды 
ұрғанда таяғы шардың маңдайынан әрең-
әрең  ғана сипап өтетін. Шарға тиген-
тимегені білінбейтін. Серке шар да самарқау 
ғана, жалқаулау ғана қимылдап, жасыл 
мәуітінің үстімен жорғалап бара жатады. 
Көздеген шарға жетпей тоқтап қалатын 
тәрізді көрінетін. Бірақ, таңғаларлық 
нәрсе, әлгі серке шар көзделген нысана 
шарға асықпай жететін. Жететін де, тиер- 
тиместе өзі тоқтап қалатын. Ал анау шар 
жын ұрғандай безектей, қайтадан әлсіреп, 
қиқалақтап, теңселіп барып... лузаға кіріп 
кететін! Кемел ағаның санасынан шыққан 
энергия тау қопарып, тас жармаса  да, 
көздеген ұясын дәл табатын». Айтары көп 
мөлтек сыр. Осы бір жай туралы Қалекең  де: 
«Ғабең атындағы турнир. Сәукең  атындағы 
турнир. Сафуан атындағы турнир. Кемел 
атындағы турнир. Спонсорлары – өздері. 
Бәйге нарқы – 500 сом. Орын саны – үшеу. 
Артында фуршеті бар, әзіл-оспағы тегін» деп  
еске алып, күлкімен көмкеріп отырар еді, 
жарықтық ағамыз.

Ал ойымызды бір сәт ағалардың әңгімесі 
еліте тербеп, мінездер портреті көз алдымыз-
дан өтіп жатар еді.

Әңгімеден әңгіме туады дегендей...
Досым, Баққожа Мұқаймен көрші 

болдық. Ол Жазушылар одағында істейді. 
Кешкі серуенде қаламгерлер жайлы әңгіме 
шертеміз. Менің тыңдауым, Баққожаның 
айтары көп. Өзі бір бөлмеде Кемел Тоқаев 
ағамен бірге отырады екен. Ағалы-інілі боп 
жарасып жүріп жатқанға ұқсайды. Кемел 
ағасының болмысынан сыр шертіп қояды. 
«Мұнтаздай боп таза жүретін адам. Бір тал 
шашы шашау шығып шашылып кетпейді. 
Қызметке әрқашан ақ жейде киіп, галстук 
тағып келеді. Таза кісі, – дейді сыншыл әрі 
анау-мынауды мойындай бермейтін до-
сым, – әдепті жан еді. Соғыста болған, өлім 
көрген, балалық шағы жоқшылықта өткен, 
жетімдіктің тақсыретін мықтап көрген 
Кемекеңді жүрегі тас боп қатып қалған адам 
шығар деп ойлайтынмын. Қателесіппін, 
ол өте жылы жүректі қарапайым жан екен, 
қазақтың бәрін дос көрген адам.  «Тәуба, осы 
күнге де жеттік» деп отырады.

Енді бір әңгімесінде: «Ол азаматтығы 

мен адалдығы,  білімі  мен мәдениеті 
тоғысқан  кемел адам, – деп алды да: «Бұл 
кісі тұрған бойы кемелдіктің формуласы» деп 
философиялық түйін жасағаны бар.

Мұндай тұжырымға адамды тани да ала-
тын, бағалай да білетін, қаламгерлік фило-
софиясы берік Баққожа досымның көңілі 
толған соң келгені, көзі жеткен соң айтқаны 
кәміл.

Аз көзқарасынан айнымайтын достық 
сөзі де өзіндей өр, өзіндей ақиқат еді.

 
V

 Кемел  аға  мен Қасым Қайсенов 

ақсақалдың бір-біріне деген құрметі ерек еді. 
Еске алған бір әңгімесінде Қасым аға есінде 
қалған Кемел ағаның бір тілегін аузынан 
тастамайды.

Қасым аға бір жазда Украинаға сапар 
шегеді. Өзінің партизандық өмірі өткен 
жерлерді көріп қайтпақ болады. Кемел інісі 
екеуі бірге сапарлайды. Керемет кездесулер 
болады, Қасым ағаның ерліктерін көзі тірі 
украиндық куәгер партизандар аузынан 
естиді, бәрін жазып алады. Таңғалып, тәнті 
болады.

тәуелсіздік таңы атып айтқаны айдай келді, 
Елбасы батыр партизанның кеудесіне 
 «Алтын жұлдызды» қадады.

Қасекең: «Кемелдей тілекші інімнің 
көкейін тескен ақ арманы орындалды» деп 
есіне алып, аузынан тастамаушы еді.

Ел есінде ерек жандар қалады.
Соның куәсіндей боп Қасым аға мен 

Кемел ағаның сөздері жадыда жаңғырық 
салады, кітабын аманаттаған тұлғалары 
биіктей түседі.

Бірін-бірі қадірлей білу де қайырлы 
қасиет.

Тұлғаларға тілектес болу да асқан 
тектілік!

 
VІ

 Оқырман үшін автор – астарлы ақиқат.
 Кітабы жайлы, автордың өзі жайлы ой-

лар оянады, сұрақтар туындайды.

Қаламгердің бар құпиясына көз жеткізгісі 
келеді. Өмірінің беймәлім жағы ынтықтыра 
түседі. Бәрімізге ортақ орынды сауал ойда 
тұрады. Отбасы мен ортасы қызықтырады. 
Адами болмысын, отбасылық жан сырын, 
әкелік борышын білгісі келеді. 

Қаламгер портретінің бояу-реңі қанық, 
тұлғасы толыққанды болуына бұл адами 
қырлар сөзсіз кемеліне келтіре түсері кәміл 
деуге болады.

Осындай да  ойдың орайына лайық «Әке 
туралы ой-толғау» кітабын айтпай кетуге 

ларды, толғам-ойларды қалауынша таба 
алады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әке 
туралы ой-толғауы» эссесі жүректің көзімен, 
сағыныштың тілімен жазылған дүние. Бір 
деммен оқылар жылуы мол баян. Ерек-
ше қызығушылық тудырады және асқан 

ықыласпен оқылары даусыз.
Әке мен анаға деген перзенттік махаб-

батпен төгілген толғауда ата-анасын сүйіп, 
оны құрметтеп өткен, олардың жақсылығы 
мен қуанышын іңкәрлікпен еске алған, 
оны өмір бойы ұлық тұтып үкілей білген 
ұлдың сағынышқа толы көңілінің мөлдір 
моншақтары қағаз бетіне қаз-қалпында 
түскен баянсыры әсерлі  де айрықша 
қастерлі. Жүректі тербеп, көңілге нұр құяды, 
перзенттік адалдықтың осыншалық пәктігі 
мен парасаттылығы, таңғы шықтай тазалығы 
еріксіз тәнті етеді.

Баяндауы байыпты, толғауы тебіреніске 
толы өмірбаяндық эссенің жазылуы керемет, 
одан алар әсер де айрықша боларына кәміл 
сенімдіміз.

 
VІІ

Кемел Тоқаев кітаптары бояуы кеппей 
жатып таралып жатты.

Көз көргендер мен кітапқа іңкәр 
жандардың бәрі куә. Бұл – болған жайдың 
нақты дерегі.

Кітап дегеннің түпкі мағынасы – 
әдебиет пен оқырман.

Бұл екеуі өмірде бірін-бірі іздеп жүретін 
егіздер сынды.

Осы ег ізд ің  ерен үлг іс і  –  оның 
қаламгерлік өмірінің негізі болды. Оған 

куә – ілелетіп дүркін-дүркін шығып жата-
тын кітаптары еді.

Ал кітаптары көп тиражбен шығып жа-
татын. Жүз мың, екі жүз мың боп... тіпті бес 
жүз мың боп тарағаны да бар.

Қазақ кітабының мұндай қалың 
қауымды ынтазар етуі – оқуға  деген оқырман 
ықыласының керемет құштарлығынан еді.

Қаламгер бәрін өмірден алып жазды. 
Оқырман одан өмір мен өздерін көрді. Онда 
айтылған әділдік пен адалдықты аңсады. 
Үнсіз ұқты, үлгі тұтты. Тұйық өмірдегі 
 тынысты ашар тағылым деп қабылдады.

Әр ұрпақтың қалауы мен талғамы 
 болады. Сол удеден шыға білу қаламгер 
үшін сын. Оның бір-ақ жолы бар – оқырман 
ықыласына бөлену.

Ш ы қ қ а н  к і т а п т а р ы н ы ң  д ү к е н 
сөрелерінде жатпауы,  оқырманның 
бірінен-бірі іздеп жүріп оқуы – соның 
айқын айғағы.

Бұл оқырманның жазушыға деген 
құрметі, авторға деген ынтызарлығы еді.

 
VІІІ

Қаламның қасиетін қаламгерден артық 
ешкім сезінбейді, білмейді.

Жүрек тұсында ұстайтыны да, жүрекпен 
жазылу сыры да содан.

Әрбір шығарма қаламгердің жан-жүрек 
толқынысынан барып туады. Ондағы 
кейіпкерлер, оқиғалар, ойлар мен сезімдер 
толғанысы қаламгердің өмірлік  танымы мен 
талғамының, сараптауы мен саралауының 
желісі мен жемісі. 

Кемел Тоқаевтың болмысын, қаламгер-
лік қарымын тану үшін жазғандарын оқу ке-
рек. Ал оқыған жанның өз дәуірінің болмы-
сын көркем сөзбен кестелеген қаламгердің 
еңбегіне риясыз ықыласты болары сөзсіз. 

Қаламгердің бар болмысы, сөзі де – өзі 
де кітабында.

Өмір-тағдыры туындыларымен тіл 
қатып, үндесіп тұрады, ұрпақ-ұланымен 
жүздесіп тұрады.

Бұл да қаламның қасиеті, тағдырдың 
сыйы.

***
Ол – өмірде өз ойын көркем өрнектей 

білген біртуар тұлға.
Кемел тұлға!

«Ойпырым-ау, неткен ғажап ерлік еді. 
Сол ерлігіңізге батыр атағын қайтсем де алып 
беремін!»  деп қатты тебіренеді.

«Ақ жүректің айтқаны келеді» демекші, 

болмайды.
Мұнда әлгі сауалдардың жауабы алдыңнан 

шығады. Оқырман өзін қызықтырып, білгісі 
келген сауалдарына жан-жақты жауап-сыр-
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ШЫҒЫНМЕН 
ЖЕТКЕН ЖЕҢІС

Еске алу күндері мінбелерден жиі айты-
латын «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» 
деген ұранға қарамастан, бұл соғыстағы 
құрбандар санын анықтау ұзақ жылдарға 
созылғаны анық. Бірнеше жыл бойы соғыста 
қайтыс болған Кеңес Одағы халқының 
санының анықталмауы қоғамда болжамдар 
мен жорамалдарды, қисынсыз салыстырулар 
мен саясаттандырылған аңыздарды туын-
датты.

Кеңес Одағындағы адам шығынының 
шынайы ауқымын анықтау барысын  шартты 
түрде үш кезеңге бөліп қарастырамыз. 
Біріншісі  – Сталиннің жеке басына 
табынған жылдар. Соғыстан кейінгі 15 жыл 
бойы Кеңес Одағы халқының шығыны 7 
млн адам деп бағаланды. Алғаш рет бұл сан 
1946 жылдың ақпанында жарияланды, бірақ 

сол кездің өзінде соғыста қайтыс болғандар 
саны 15 млн деген деректер де белгілі бола-
тын. Соғыстағы адам шығынын анықтаудың 
екінші кезеңі «Хрущев жылымығы» мен  
«Брежневтің тоқырау кезеңіне» келеді. 
Н.С.Хрущев билігі тұсында соғыс «жи-
ырма миллион Кеңес адамының өмірін 
қиды» делінсе, Л.И.Брежнев тұсында бұл 
майданда мемлекет «20 миллионнан аса 
адамынан айырылып қалды» деп көрсетті. 
Көп жылдар бойы осы цифрлар нақты де-

ректер көзіне айналып келді. Үшінші кезең 
М.С.Горбачевтың қайта құру уақытымен 
байланысты. 1990 жылы 8 мамырда КСРО 
Президенті М.С.Горбачев Жеңістің 45 
жылдығына арналған баяндамасында 
соғыстың 27 млн-ға жуық Кеңес халқының 
өмірін қиғанын атап өтті.

КСРО Қарулы күштерінде қолына қару 
ұстап соғысқа қатысқан әскердің  жалпы 
шығыны – 11 млн 944,1 мың адамды құрайды. 
Оның ішінде 5 млн 226,8 мың адам – шайқаста 
қаза тапқандар мен санитарлық эвакуация 
кезінде жарақаттан қайтыс болғандар; 1 

млн 102,8 мың адам – госпитальдарда көз 
жұмғандар; 5 млн 59 мың адам – тұтқынға 
түскен немесе хабарсыз кеткен әскерилер. 
Ал  аурудан қайтыс болғандар,  түрлі 
оқиғалар кезінде қайтыс болғандар, әскери 
трибуналдың үкімімен атылғандар саны – 
555,5 мың адам. 

Қаза болған жауынгерлердің жасы 
 туралы айтсақ, жас әрі қайратты адамдар 
көп көз жұмды. Мәселен, жарақат пен ауру-
дан қайтыс болғандардың және тұтқыннан 

оралмағандардың 74%-ы –  19-35 жас 
аралығындағы әскерилер, қалған 2 253 800 
адам 36-51 жасқа дейінгілер және одан да 
егде адамдар. Жараланған, контузия алған 
және әртүрлі дәрежеде күйік шалғандардың 
саны – 15 205 592 адам, олардың 2 576 мыңы 
мүгедек болып қалды. Соғыс жылдары  ресми 
статистика 3 млн 48 мың ауыр науқасты 
және 91 мың үсіп қалған адамдарды тіркеген. 
Дәрігерлердің жан аямай жұмыс істеуінің 
арқасында жарақаттанған адамдардың 73%-ы 
қайта сапқа оралған. 

Соғыстың әртүрлі кезеңінде  Кеңес-

Герман майданында екі жақтан бір уақытта 
шамамен 13 млн адам, 84 мыңнан 163 мыңға 
дейін зеңбірек пен миномет, 20 мыңға дейін 
танк және артиллериялық қондырғылар мен 
зеңбіректер, 6,5 мыңнан 18,8 мыңға дейін 
ұшақ шоғырланды. 

Кеңес армиясы мен оның Әскери-теңіз 
флоты немістердің басты күшін құраған 607 
дивизиясын талқандады. Германия адам 
шығынының 72%-ы Екінші дүниежүзілік 
с о ғ ы с т а  К е ң е с - Г е р м а н  м а й д а н ы н а 

келетіні кездейсоқтық емес. Кеңес-Герман 
 майданында вермахтың әскери техникасының 
негізгі бөлігі де жойылды: 75%-ға дейін 
танк пен шабуылдау қаруы, 75%-дан аса 
авиация, 74% артиллерия қаруы. Немістер 
орташа алғанда күн сайын 55 ұшақтан, 118 
артиллериялық ату қондырғыларынан, 34 
танк пен шабуылдау қаруынан айырылды. 

Кеңес-Герман соғысындағы қиян-кескі 
шайқастар Қызыл Армияның 10  миллион 
тоннадан аса оқ-дәрілер, 13,4  миллион тонна 
отын, шамамен 40 миллион  тонна азық-түлік 
пен жем-шөп жұмсағанын көрсетеді. Осы 

соғыстағы ірі шайқастар барысында Қызыл 
Армияның әскери техникасы мен қару-
жарағы да көптеп жойылды. 1941 және 1942 
жылдары Кеңес әскері кері шегінгенде атыс 
қаруы – 62%, танк пен өздігінен жүретін 
артиллериялық қондырғы – 36,8%-ке 
кеміді. 1943-1944 жылдары бронды танк 
техникасының шығыны  артты. Соғыстың 
бірінші кезеңінде қару мен минометтың 
шығыны көп болды – 65,7%.  Соғыс 
қимылының алғашқы күндері ең үлкен 
шығынға авиация ұшырады, бірақ оның ең 
көп мөлшері 1943-1944 жылдарға сәйкес 
келеді – 48,5%, бұл кезде әуеде үстемдік ету 
үшін қиянкескі күрес басталған еді. 

Орташа есеппен Кеңес әскері атыс 
қаруының 11 мыңы, 68 танк, 224 қару 
мен миномет, 30 ұшақ тәулігіне істен 
шығып отырған. Соғыс жылдары неміс 
әскері кеңес әскерінің 1014 кеме мен түрлі 
 санатты қайығын, оның ішінде 314 жер 
үсті кемесі мен суасты қайығын, 139 тор-
педа катерін, 128 теңіз сүңгуір қайығын, 77 
 бронды транспортерді, минометшілердің 168 
қайығын, 188 патрульдік қайықты және басқа 
да қайықтарды жойған.

КСРО-ның соғыстағы адам шығыны 
– ұрыста өлгендер мен госпитальдарда 
жарақаттан қайтыс болғандар, із-түзсіз 
жоғалғандар, тұтқыннан оралмаған әскери 
қызметкерлер, партизандар мен сарбаздар 
ғана емес. Осы қаралы тізімде аштық пен ау-
рудан қайтыс болған, бомбалау мен зеңбірек 
оғын жаудырған кезде жан тапсырған, 
басқыншының жазалау акциялары бары-
сында құрбан болған, лагерьлерде қиналған, 
сондай-ақ Германияға айдалған және ол 
жақтан оралмаған бейбіт азаматтардың да 
есімдері бар. Неміс концлагерлеріндегі өлім 
статистикасына үңілсек, 5 млн 700 мың 

Неміс фашистерінің 
239 әскерін жер 
жастандырса 
да Ыбырайым 
Сүлейменовке 
Кеңес Одағының 
Батыры атағы 
берілмеді. Сол 
әділетсіздікті 
тәуелсіз еліміздің 
Халық Қаһарманы 
атағымен өтесек, 
өткен өкініштен 
арылар едік...

Ыбырайым, Мырзаби,
Жау қыруға тоймаған.

Кезенгенге боп қырғи,
Көрінгенді қоймаған.

Кеңес етіп соны ылғи,
Күндіз-түні ойланам.

Сол батырлық болып күй,
Өлеңімді қозғаған.

(Жыр алыбы Жамбылдың 100-атқыштар бригадасы 
жауынгерлері мен командирлерінің хатына жауап 

өлеңінен).
                                                      

Ғасырдан-ғасырға жалғасқан ата-баба дәстүрі бой-
ынша ен даланы емін-еркін жайлаған ағаш уықты, киіз 
туырлықты жұртты күштеп ұжымдастырып, қырғынға 
ұшырату Сарыарқа қазақтарын да айналып өткен жоқ. 
Міне, сол кезде селеуі желбіреген Сарысу өзенінің 
бойынан алты мыңдай отбасы оңтүстікті бетке алып, 
Қаратау  бойына қарай үдере көшті. Көнекөз қариялар 
сол алты мыңның екі мыңдайы ғана Қаратау бойына 
аман-есен табан тіреген дейді. Міне, сол үркіншілікке 
ұшыраған ағайындар арасындағы Сүлеймен деген 
кісінің шаңырағында Ыбырайым да бар еді. Өмірге 
1911 жылы келген ол бұл кезде мұрты тебіндеген боз-
бала жігіт болатын.

Әрине, қазір кейбір деректерде Екінші дүниежүзілік 
соғысы жылдары қазақ халқының атын шығарған осы 
мергенді Жамбыл облысы  Сарысу ауданы Ұйым ауы-
лында 1908 жылы туды деп көрсетіп жүр. 

Бұл, әрине, қате. Өйткені Сарысу ауданының өзі 
беріде, 1928 жылы 3 қыркүйекте Қазақ АКСР Халық 
Комиссарлар Кеңесінің «Қазақстанда көшпелі, 
жартылай көшпелі және отырықшы аудандарды 
белгілеу туралы» қаулысына сәйкес құрылғаны 
белгілі. Тіпті осы қаулыға сәйкес  Сарысу ауданы ол 
кезде Қызылқұм, Созақ, Шу аудандарымен бірге 
Сырдария округіне қарапты. Сондықтан батырдың 
еңбекке алғаш араласқан шағын  Сарысу ауданы 
Ұйым ауылында өтті десек нағыз тарихи ақиқатқа 
жақындай түсер едік. Сол кездегі мемлекет және қоғам 
қайраткерлері Ораз Жандосов, Жанайдар Сәдуақасов 
арып-ашып келген халықты қамқорлыққа алып, 
өтініштеріне түсіністікпен қарап, атажұрттары Сарысу 
атауын сақтап қалғанын да жергілікті халық ерекше бір 
жылылықпен әңгімелейді. 

Сонымен, Ыбырайым – Сарысу ауданының 
«Қызыл Күншығыс» кеңшарында алғаш рет еңбекке 
араласты. Ал 1939 жылы осы шалғайдағы ауданнан 
Жамбыл қаласы маңындағы Жамбыл ауданына көшіп 
келіп, осы ауданға қарасты Жамбыл МТС-інде трак-
торшы болды. Ал 1941 жылы 30 жасында Қызыл әскер 
қатарына шақырылды. Наградаға ұсынған қағазында 
мерген Ы.Сүлейменовтің  мекенжайы «Жамбыл об-
лысы, Жамбыл қаласы, Билікөл көшесі, 80/10» деп, ал 
әскерге шақырылған жері «Жамбыл облысы, Жамбыл 
ауданы, Жамбыл аудандық әскери комиссариаты» деп 
жазылған.

Ыбырайым майданға орда бұзар отыз жасында 
аттанды. Бұл кезде ол жары Базаркүл екеуі отбасын 
құрып, тұңғышы Алмагүлдің апыл-тапыл басып жүрген 
үш жарым жасар кезі болатын. Сәби иісін емірене 
иіскеп, мауқын басқанымен қыз артынан ілесер қара 
домалақты да күтіп жүрген. Бірақ сұм соғыс оған 
қаратты ма? Әскерге шақырылған бозымдармен бірге 
ол да қан кешу, қасап майданға аттанып кете барды.

Анасы Тынышбала қайсар жан еді:
– Балам, анаңның ақ сүтін ақтаймын десең ата 

жауыңнан кек алып, абыроймен орал! – деген,  баласын 
соғысқа шығарып сап тұрып.

Қашан да жайдары, көңілді жүретін Ыбырайым 
сонда анасын жас балаша еркелей құшақтап:

– Апашым, апатайым! Аманатың ақталады, – деп 
сыбырлаған екен құлағына.

Бойында Сарыарқа сал-серілерінің, ақындары мен 
жырауларының қаны бар емес пе, Ыбырайым майдан-
нан жазған бір хатында анасына:

Қабырғалы қалың ел,
Алыста жатқан қазағым.
Елдігің үшін болашақ.
Соғыстың көрдік азабын.
Өлімге де бас тіктік,
Көрмеуге фашист мазағын.
Отан үшін қидық біз,
Жігіттіктің базарын! –

деп өлеңдетіп, жан сырын ақтарыпты.  Ыбырайым 
бастаған жігіттерді ұрысқа бірден алып кеткен 
жоқ. Олар әуелі Алматыда жасақталған қазақтың 
100-атқыштар бригадасы сапында дайындықтан 
өтті. Бұл – 1941 жылдың қазан-қараша айлары бо-
латын. Ыбырайым, міне, осы бригадаға қарасты 
екінші батальондағы мергендер сапында болды. 
Сол 100-атқыштар бригадасының танкіге қарсы 
ұрыс салатын дивизионының комсоргі, кейін 
1-Брест дивизиясының батальон порторгі болған, 
Ыбырайымның қанды көйлек жолдастарының бірі 
Ахметқазы Болатовтың:

– Командиріміз Ушаков жаттығу өткізген  сайын: 
«Мерген болсаңдар, Ыбырайым Сүлейменовтей 
болыңдар деп айтатын» деген естелігі болашақ 
батырдың бейнесінен сыр шерткендей.  Ыбырайым 
туралы көптеген естеліктердің біріндегі «Кім  мерген 
болғысы келеді?» деген командирдің  сауалына 
 Ыбырайым «Мен!» деп, бір қадам алға шықты. 
«Аңшысың ба?» деді командир. «Иә, бұрын даладағы 
жабайы аңдарды бір атқаннан құлататынмын. Ал, енді 
бейбіт елдің тыныштығын бұзған мына фашистерді де 
жабайы аңдар сияқты жер жастандырғым келеді» деген 

сөзі, бәлкім, осы кезде айтылған болар. Әлде, 1943 
жылы армия  генералы А.Еременкомен болған әңгімеде 
тарады ма екен жұртқа? Бірақ, қай жерде, қай уақытта 
айтылса да, гәп – осы сөздің тарихи шындығында.

1943 жылдың ақпан айында 100-ші атқыштар 
бригадасы бағыттарын Невель қаласына түзеп, алға 
жылжыды. Маусым айы туғанда Калинин майданына 
қолбасшы болып А.Е.Еременко, ал 3-ші тегеурінді 
армияның басшылығына К.Н.Галицкий келді. 

Әскери дағды бойынша ұрыс алдындағы үзіліс 
кезінде әскери жаттығулар өткізіледі. Міне, осындай 
жаттығулардың бірінде қолбасшы А.Еременконың 
өзі Ыбырайымның құралайды көзге атқан мерген 
екендігіне тәнті болады. Тіпті риза болғаны сонша, дәл 
сол жерде Ыбырайымның гимнастеркасының өңіріне 
«Қызыл Жұлдыз» орденін қадап, мергенге өзінің 
қол сағатын сыйлайды. Содан соң қазақ жауынгерін 
қапсыра құшақтап:

– Жауынгерлік есеп кітапшаңдағы «239 фашисті 
жер жастандырды» деген жазудың растығына көзімді 
жеткіздің. Нағыз батыр екенсің! Сен Отаныңа, халқыңа 
керексің! Аман бол! – дейді.

3-ші тегеурінді армияның  генералы К.Н.Галицкий 
де «1941-1945 қаһарлы  жылдар шежіресі» деген 
кітабында Ыбырайым Сүлейменовтің ерлігін:

– Жеке құраммен таныстырып жүріп, маған екі 
мергенді көрсетті. Бірі – аға сержант, «Қызыл Жұлдыз» 
орденді Ыбырайым Сүлейменов, ал екіншісі – Ахмет 
Жұмағұлов. Біріншісі – 239 фашистің көзін жойса, 
екіншісінің есебінде 101 жендет бар екен, – деп сүйсіне 
суреттейді.

Бұл кезде армия генералдарының қолынан ор-
ден алып, мақтауға ие болған қарапайым қазақ 
жауынгерлері некен-саяқ болатын.

Ыбырайым өзіне сеніп тапсырылған №470000 
мергендер винтовкасымен Калинин майданының 
сапындағы алғашқы шайқастардың өзінде 79 фашистің 
көзін жойса, Великие Луки қаласы үшін болған қанды 
қырғында 60 жау әскері оққа ұшырады.

Маусым айындағы жаттығуда армия  генералы 
А.Еременконың қолынан «Қызыл Жұлдыз» орденіне 
ие болып, қол сағат таққан Ыбырайымды шілде ай-
ында Кеңес Одағының Батыры атағына ұсынады. 239 

Ол менің де астанам. Міне, Мәскеуді не үшін қорғадым 
деген сұраққа жауап. Бірақ мұны жауаптың бәрі деуге 
болмайды. Өйткені Мәскеу түбіндегі колхозшылар 
мен олардың әйелдерін, бала-шағасын гитлершіл 
хайуандардың қалай қорлағанын естіген кезімде «егер 
бұл жауыздарды тоқтатпаса, олардың әрқайсысының 
көзін бір-бірлеп жоймаса, олардың аяқтары менің 
туған жерім – Қазақстанға да жетеді» деп ойладым. 
Тіпті бар болғаны бір гитлершіл-фашистің аяғы менің 
қасиетті жерімді былғайтын болса, онда мен соның 
өзіне де шыдап отыра алмаймын. Мен 239 фашистің 
көзін жойдым. Бәріңді басқыншыларға қарсы осын-
дай аяусыз соғысқа шақырамын, – депті. («Мәскеу 
үшін шайқас». Ф.Я.Лисицына). 

Бірақ қазақ батырының бұл жүрекжарды сөзі 
сол кездегі қызыл Кремльдің тас қабырғасының ар 
жағында отырған таскерең генералдардың құлағына 
жетпеді. Жетсе де, жүректерін жылыта алмады. 
Өйткені ұлтқа, ұлысқа, тілге, дінге бөлу деген адамдар 
ғана ойлап тапқан кесапаттың кесірі ел басына күн 
туған соғыс кезінде де тоқтамады. Соның салдарынан 
атқан оғы далаға кетпейтін Ыбырайым Сүлейменов 
Кеңес Одағының Батыры атағына көзінің тірісінде 
де, ерлікпен қаза тапқаннан кейін де ие бола алмады. 

Мергеннің артында қалған қызы Алмагүл әкесінің 
Батыр атағына ұсынылып, бірақ неге берілмей 
қалған себебін сұраған хатына КСРО Қорғаныс 
министрлігінің Бас кадрлар басқармасының 
полковнигі Колесников деген 1958 жылдың 5 
сәуірінде: 

«Сіздің КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 
Төрағасы К.Е.Ворошилов жолдасқа жолдаған хатыңыз 
мұқият тексерілді.

Армияның Әскери Кеңесі старшина Сүлейменов 
Ыбырайымды 1943 жылдың шілдесінде Кеңес 
Одағының Батыры атағына ұсынғаны анықталды. 
Бірақ ол Калинин майданының Әскери Кеңесі 
 тарапынан қолдау таппай, мергенді Ленин орденімен 
марапаттауға ұйғарған. Сол бойынша КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1944 жылғы 4 
маусымдағы жарлығымен старшина Сүлейменов 
Ыбырайымға Ленин ордені берілген. Сондықтан 
бұрынғы шешімді қайта қарауға мүмкіндік жоқ. 
Мұнымен қатар Сүлейменов Ыбырайым ерлігі мен 
сіңірген еңбегі үшін бұдан бұрын «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен және «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен 
марапатталған» деп жауап берген болыпты. Осындай 
салқын жауаптың астарында старшина Ыбырайым 
Сүлейменовтің 239 фашисті жер жастандырған ерлігі 
Калинин майданының Әскери Кеңесі тарапынан неге 
қолдау таппағаны туралы бір сыр жұмбақ күйінде қала 
береді.

Бірақ мергенге Батыр атағы берілмесе де бүкіл 
майдан жауынгерлері арасында оның атағы мен 
даңқы сол кездің өзінде жайылып кете барды. Әскери 
«Фронтовик» газетінің 1943 жылғы 10 наурызда 
шыққан санында «Мерген Сүлейменов Ыбырайым 
жолдастай бол!» деген жалпы тақырыппен мергеннің 
шеберлігі мен тәжірибесі барша жауынгерлерге 
үлгі ретінде ұсынылды. Мергенге арналған арнайы 
плакат-листовканың төменгі жағына: «Орденді мерген 
 Ыбырайым Сүлейменов 239 немісті жер  жастандырды» 
деген сөздер үлкен әріптермен  жазылды. Ал осы ли-
стовканы соғыстан кейін  жиырма жыл бойы көзінің 
қарашығындай сақтаған Краснодар қаласында 
тұратын запастағы полковник Виктор Ильич Куцен-
ко оны Жамбыл облыстық өлкетану мұражайына 
жолдапты. Онда халқымыздың  мерген перзенті жай-
лы: «Сіздердің жерлестеріңіздің асқан ерлігі туралы 
листовканы жиырма жылдан астам уақыт сақтадым. 
Соғыс кезінде көптеген жауынгерлер көзге түсті. Сол 
үшін олар ордендермен, медальдармен наградталды. 
Ал ең таңдаулылары жөнінде листовкалар жазылатын. 
Бұл листовканы 3-тегеурінді Армияның саяси бөлімі 
шығарған.  Ыбырайым Сүлейменов жауды жеңуге 
көп үлес қосқан…» деген жүрекжарды жылы сөздер 
жазылыпты.Әрине, жау мергендері де айлакер бола-
тын және олардың да атқан оқтары мүлт кетпейтін. 
Оны мойындамаса тағы болмайды. Бірақ екі мықты 
арбасқан шайқаста әдіс-тәсілі мол, Ыбырайым сияқты 
шын шебер ғана жеңіске жететіні белгілі.

жауды жер жастандырған мергеннің атына бұл атақ 
өте лайықты еді. Бірақ 3-ші тегеурінді армия әскері 
кеңесінің бұл ұсынысын Калинин майданының бас-
шылары қолдамай, тек қана Ленин орденіне лайық деп 
мергеннің жауынгерлік ерліктері жазылған құжатты 
Мәскеуге жіберді. Сол құжат  бойынша Ыбырайым 
Сүлейменовке 1944 жылдың  4 маусымында КСРО 
Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығымен Ленин 
ордені берілді.

Ал Батыр атағы неге берілмеді? Қазақ жауынгеріне 
Батыр атағын алу үшін 239 фашистің көзін жою аздық 
етті ме, әлде? Мүмкін Бас штабтың ішіне бүккен 
басқа да себептері мен салдарлары болған шығар? Бұл 
сауалдарға осы күнге дейін жауап жоқ.

Құралайды көзге атқан Ыбырайым Сүлейменов, 
өкінішке қарай, осы Ленин орденін де қолына ұстап, 
кеудесіне тағып үлгермеді. Ол 1943 жылы 15 қазанда 
Невель қаласын фашистерден азат ету жолындағы 
шайқаста асқан ерлікпен қаза тапты. Ыбырайым От-
анын, елін сүйетін, адамдарды ұлтына, нәсіліне қарап 
бөлмейтін, аузын ашса, жүрегі көрінетін нағыз ақкөңіл 
батырдың өзі болатын.

– Жолдас, аға сержант (ол кезде әлі старшина 
дәрежесін алмаған – К.С.) Ыбырайым Сүлейменов! Сіз 
қалай мерген болдыңыз? – деген сауалға:

– Қалай мерген болдың дейсің бе? Соғысты 
Мәскеу түбінде бастадым. Сол жерде жүріп  фашистер 
атып өлтірген колхозшылар мен олардың әйелдерін, 
балаларын көрдім. Колхозшылардың үйлеріне кіріп, 
жағдайын сұрағанымда, олар өздерін гитлершіл 
жендеттердің қалай азаптап, қорлағанын жылап 
отырып айтып берді. Әр үйдің қайғысы мен қасіретін 
көру маған оңай тиген жоқ. Сондықтан өзімді түк 
болмағандай, ештеңе көрмегендей сезіне алмаймын. 
Өйткені Мәскеу түбіндегі колхозшы әйелдің еңірегенде 
етегі толған көз жасы әлі күнге дейін санамда жаңғырып 
тұр. Оны көру маған өте ауыр болды. Міне, сол күндері 
мен өзіме мерген болуға, колхозшы орыс әйелінің кегін 
қайтаруға ант бердім, – дейді.

Онымен де тоқтамай:
– Ал Мәскеуді неге қорғағанымды айтсам... Мен 

қазақпын, менің Қазақстаным Мәскеуден алыс. Бірақ 
Мәскеу – барлық Кеңес Одағы адамдарының астанасы. 

Көсемәлі СӘТТІБАЙҰЛЫ,
журналист, жазушы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Тараз  қаласының 
Құрметті азаматы.

Болат САЙЛАН,
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры, 
тарих ғылымының докторы, 
Ауған соғысының ардагері

Биыл Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 75 жыл. Бұл  соғыс миллиондаған адамды құрбан етіп, халық шаруашылығы мен 
экономикаға да ауыр зардап әкелді. Қазақстан Республикасынан майданға аттанғандар мен соғыста қаза тапқандар да аз емес.

Кеңес әскери тұтқынының аштық пен ауру-
дан қайтыс болғаны – 3 млн 300 мыңға жуық 
адам, яғни лагерь тұтқындарының 57% опат 
болған немесе атылған.

М а й д а н  м а ң ы  а у д а н д а р ы н д а ғ ы 
тұрғылықты халық арасындағы шығын ерек-
ше көп болды. Көптеген ірі елді  мекендер 
ұрыс алаңына айналды. Екінші дүниежүзілік 
с о ғ ы с т а  К С Р О - н ы ң  7 , 4  м л н - н а н  а с а 
бейбіт тұрғыны көз жұмды.  Германияда 
түрлі жұмысқа жегіліп қайтыс болғандарды 
қ о с қ а н д а  К С Р О - д а ғ ы  б е й б і т  х а л ы қ 
құрбандарының қорытынды саны 13 млн 684 
мыңнан аса адамды құрайды. Демек, Екінші 
дүниежүзілік соғыста қаза тапқан Кеңес 
Одағы азаматтарының жартысынан астамы – 
бейбіт тұрғындар.

1941-1945 жылдардағы соғысқа Қазақстан 
халқының төрттен бірі аттанды. Қазақстанда 
соғыс жылдарында 12 атқыштар, 4 атты әскер 
дивизия, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге 
тарта полк пен батальондар жасақталды. 
Қазақстандық құрамалардың жауынгерлік 
жолы 1941 жылы Мәскеу түбінен басталып, 
1945 жылы көктемде Берлинде аяқталды. 
Олар Ленинградты қорғады, Сталинградтың 
түбінде, Курск иінінде шайқасты,  Украинаны, 
Белоруссияны, Молдованы, Балтық елдерін 
азат етті, Еуропа халықтарын да фашистік 
езгіден құтқарды.

Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында 
Қазақстанда 6,2 млн адам  мекендесе, соғыс 
жылдары 1,9 млн адам майданға  аттанды. 
 Шамамен 200 мыңдай қазақстандық  жауынгер 
тұтқынға түсіп, олардың басым бөлігі 
концлагерлердегі азаптау мен қорлаудан көз 
жұмды. Соғыс даласында қаза болып, май-
даннан оралмаған қазақстандықтардың саны 
601 000 шамасында, оның 350 мыңнан астамы 
қазақтар еді.

ҚҰРАЛАЙДЫ
КӨЗГЕ АТҚАН 
            МЕРГЕН



9№18 (1538)
7 – 13 мамыр

2020 жыл

ANA TILI Ө Ш П Е С  Д А Ң Қ

Гитлершілдер  бейбіт  елге соғыс 
ашқанда Үрмәш ауылда егіс 
бригадирі болып еңбек ететін. 

Негізі бригадирлік әркім атқарып кете 
беретін жеңіл жұмыс емес. Қайратты, 
жігерлі, ұйымдастырушылық қабілеті 
бар адамның қолынан келетін іс. Бұл 
талаптардың  бәрі Үрмәштің бойынан 
табылатын. Жүзі әрдайым да жарқын. 
Қиындық кездессе әлдекімдер секілді 
сарыуайымға салынбайды. Ұзаққа  созбай, 
тезірек еңсеріп кетудің  қамын жасайды. 
Бұл да жетекшіге қажет қасиет.

Бригадирді жетекші деп айтуға толық 
негіз бар. Оған бригададағы  сушылар, 
б а р л ы қ  т е х н и к а  қ а р а й д ы .  К о л х о з 
төрағасының да ең алдымен сөйлесетіні, 
іздейтіні бригадир. Өйткені егін орағының 
жай-жапсарын  одан артық ешкім де 
білмейді.

Жұмыстың жағдайымен қырман 
 басына келген. Анадай жерде өзіне қарай 
екпіндей басып келе жатқан  пошташы 
Мырзалы қартты көрді.

– Аман ба, ақсақал. Жүрісіңіз суыт 
қой...

– Үрмәшжан,  жаңа ғана ауданнан 
 жаманат хабар жетті. Германия бізге соғыс 
ашыпты...

Мына жайсыз хабарды естіген Үрмәш  
бір сәт үнсіз қалды. Сенерін де, сенбесін 
де білмеді. Күнделікті келетін  газет-
журналдарды үзбей оқиды. Радионы да 
тыңдап отырады. Сонда елге төніп тұрған 
қауіп байқала қоймайтын.

– Мынауыңыз жаңсақ естілген хабар 
емес пе?

– Қайдағы жаңсақ? Өз құлағыммен 
естідім. Мұндай хабар жайдан-жай 
 айтылмайды ғой.

Үрмәш  іштей қарттың сөзін қостады. 
«Иә, расында да бұл жай емес. Негіз 
 болып тұр ғой. Жел тұрмаса шөптің басы 
қозғалар ма...».

Қырманнан шығып жедел  кеңсеге 
беттегенде пошташы қарттың жеткізген 
хабарының анық-қанығына толық көзі 
жетті. Соғыстың басталғаны рас екен.

Үрмәштің бәрінен бұрын уайымдағаны 
анасы болды. Қанша  дегенмен ана ғой. 
Ертең майданға аттанып жатса  әрбір 
күнді оймен, толғаныспен  өткізетіні 
анық. Ағасы Қалманды қалдырса жақсы. 
Ал екеуі бірдей соғысқа кетіп жатса ана 
байғұсқа оңай тимейтіні анық. Қасында 
серік болатын қосағы да жоқ. Сүйген 
жарынан жастай айрылып, жесірліктің 
қамытын киді. Әкесі Түктібай жөніндегі 
көптің пікірі көңіл семіртеді. Нағыз 
қажырлы еңбектің иесі болыпты.  Отбасы 
жадап-жүдемеуі үшін байдың малын 
бағып, жатпай-тұрмай еңбек еткен. 
 Алайда ерте жабысқан ауру меңдеп, 
Үрмәш бір жасқа толғанда өмірден өткен. 
Содан да тіршіліктің тауқыметі анасына 
түсіп, бар ауыртпалықты көтеруіне тура 
келді.

Үрмәш әскерге  шақыру қағазы 
әне-міне келер деп күтіп жүрген. Неге 
екені белгісіз, кешіге берді. Шыдамы 
таусылғаннан кейін аудан орталығына 
жол тартты. Әскери комиссариатқа келіп, 
майданға барғысы келетінін айтты. Дереу 
өтінішін қағазға түсірді.

Бір жеті өтер-өтпестен майданға 
шақырылғаны туралы  ауылға хабар 
жетті. Жалғыз емес екен. Қатарластары 
Сұрқаш, Ібірайым, Қалилар да бірге 
шақырылыпты. Осы төртеуі армияда  
үш жыл қызмет етіп, биыл ғана әскери 
борыштарын өтеп келген. Міне, енді 
тағы да жұптары жазылмай, ел қорғауға 
аттанбақшы. Бұл жолғы міндеттің жүгі 
тіптен ауыр.

«Ауылда қала беріңіз»  дегеніне 
қарамай аудан орталығындағы вокзалға 
ағасы Қалманмен бірге анасы да келді. 
Құшақтары әрең ажырасты. «Құлыным, 
аман бол. Хат жазып тұр» деп Наурызбике 
ана  көзі жасаурап, вокзал басында қала 
берді.

Поезд Мәскеуге жеткенде Сұрқаш пен 
Қалиды бөліп алып кетті. Ібірайым екеуі 
ғана қалды. Үрмәш осыған да шүкіршілік 
етті. Қалай дегенмен де жалғыз емес.

Алда – майдан жолдары.
...Рота командирі тапсырманы қысқа 

әрі нақпа-нақ түсіндірді.
«Жақын жердегі деревнядан «тіл» 

әкелу керек. Жай «тіл» емес, жауға 
қатысты деректер бере алатын «тіл»  болуы 
тиіс».

Кеш бата деревняға жетті. Шеткі 
үйлердің бірінен немістердің даурыққан 
дауыстары ест ілд і .  Көңіл  күйлері 
көтеріңкі. Ішімдік ішіп, тойлап отырған 
секілді. 

Бұлар жақындағанда аула ішінде 
иығында қаруы бар, арлы-берлі жүрген 
неміс солдатын байқады. Сірә, күзетші 
болуы тиіс.

Топтың жетекшісі, кіші  лейтенант 
Иванов кезекті іс барысымен  таныстырды.

–  К ө р і п  т ұ р с ы ң д а р .  М ы н а л а р 
бас қосып, алаңсыз отыр екен. Бы-
лай істейміз. Алдымен үнін шығармай 
күзетшіні  жайғаруымыз керек.  Ол 
үшін біреуіміз арғы бұрыштан барып, 
оны алаңдататындай дыбыс шығаруға 
тиістіміз. Бұл өте жауапты. Кәне, бұл 
міндетті қайсың орындайсың?

Төрт жігіттің ішіндегі ересектеуі 
Үрмәш еді. Үнсіз қала алмады.

– Мен орындаймын.
– Жарайсың, Түктібаев! Біз саған 

сенеміз. Ана күзетші Түктібаев жаққа 
бұрылған кезде оның сол мезетте үні 
өшуі тиіс. Мұны орындайтын қатардағы 
жауынгер Степанов. Сенің үздік  спортшы 
екенің бәрімізге жақсы белгілі.  Содан 
кейін қалғанымыз үйдің ішіне лап береміз.

Үрмәш үйді  айналып,  қораның 
бұрышына келді. Жайлап, адам жүріп бара 
жатқандай дыбыс шығарды. Мұны естіген 
әлгі күзетші бермен қарай бұрылып, 
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құлағын түргендей болды. Осы уақытта 
Степанов та шаруасына кірісіп кеткен-ді. 

Алдын ала келіскендей Үрмәш терезе 
жанында тұрған. Бір кезде іштен терезенің 
күл-талқаның шығарып,  серейген біреу 
шыға келді. Ойлануға уақыт жоқ. Бұл 
сасқанынан сыртқа ұмтылған жаудың бірі 
еді. Автоматтың дүнбісімен қарақұстан бір 
қойды. Анау үн-түн жоқ, тыраң ете қалды. 
Жалма жан аузына шүберек тығып, қол-
аяғын мықтап байлап тастады. 

Терезеден ішке көз салғанда екі 
немістің қолы байлаулы екенін, тағы 
екеуінің қанға бөгіп,  жерде сұлап 
жатқанын көрді. 

Кейін белгілі болғандай, Үрмәштің 
ұрып жыққаны жай  жау солдаттарының 
бірі емес екен. Обер лейтенант  деген 
атағы бар неміс офицері болып шықты. 
Қ а л т а с ы н а н  м а й д а н н ы ң  к а р т а - 
жоспарлары да табылды. 

Рота командирі жауынгерлердің 
 алдына шығарып, Үрмәшқа алғыс жария-
лады. Әскери атағын да өсірді: Енді ол 
эфрейтор Түктібаев. 

. . .Солтүстік  – Батыс майданы. 
 Демянск қаласының маңы. 

Жау  зеңбіректері  дамыл табар 
емес. Снарядтардың бірінен кейін бірі 
жалғасады. Айнала қою қара түтін. Не 
нәрсені де ажырату мүмкін емес.  Бірақ, 
сонда да атыстың тоқтайтын түрі жоқ.  
Жау күшіне мінген. Бұл жердің қожасы 
өздері секілді. «Бізден құтылып кете 
алмайсыңдар» дегендей бас көтертер 
емес. 

Мұнысы аздай әуеден жау ұшақтары 
көрінді. Жарылыстан құлақ тұнады. Бом-
баны аямай тастап жатыр.  «Тышқанға 
да жан керек». Ұшақтар биікте жүр. 
Төмендеуден қорқатындай. Содан да 
 болар, бомбалар нысанаға дөп тиіп 
жатқан жоқ. Жобалап тастайтын секілді. 

Біздікілер де қарап жатқан жоқ. 
Жаудың бетін қайтару үшін түрлі айла-
шарғыларды жасап бағуда. Ара-арасында 
зениттердің орны ауыстырылады. Мақсат 
– ретін тауып жауды қыспаққа алу.  

Жау жағы зеңбіректен атуын баяу-
латып, енді алаңға танкілерін шығарды. 
Ірку, сескену жоқ, қара жыландай жер 
бауырлап келеді. Бұдан әрі төзуге бол-
майтын еді. Алдарынан өлім күтіп тұрса 
да рота жауынгерлері танкілерге қарсы 
ұмтылды. Гранаттың бірінен соң бірін 
лақтырды. 

Үрмәш бір кезде кіші лейтенант 
 Ивановты зембілге салып, алып келе 
жатқан екі жауынгерді байқап  калды. 
 Жанынан өтіп бара жатып басын көтерген 
взвод командирінің «Түктібаев,  взводты 
саған тапсырдым. Қош бол...» деген 
 дауысы үзіліп кете берді.

Бұрылуға уақыт жоқ. Қандай азамат 
еді. Жауынгерлердің қамқоршысы бола-
тын. Соғыстың кесірі. Мұндай жүрегі таза 
жандарды өлімге қиярмысың.

Үрмәш пулемет тұтқасын нығырлай 
ұстап, оқты үсті-үстіне жаудырды. Жауға 
деген кек, кіші лейтенанттың қазасы 
 бойына тың күш қосып, дұшпанның 
оғынан да сескендірер емес.  

Оғы бітіп қалыпты. Оң қапталында 
серігі Тайыров бар еді. Траншея ішімен 
солай қарай беттеді.  Шошып кетті. 
 Тайыров еш қимылсыз, шалқасынан 
жатыр. Жау оғы маңдайдан тиіпті. 
Жанындағы пулеметін алып, қарсыдағы 
дұшпанның бірінен соң бірін сұлатты. 

Қайдан шыққаны белгісіз, аспанда 
өзіміздің истребительдер шаң берді. Жау 
жағы мұны күтпеген болу керек. Окопта-
рын тастап, тым-тырақай қаша жөнелді. 

Ет қызуымен байқамапты, Үрмәштың 
оң аяғына снаряд жарқыншағы тиіпті. 
Атыс тоқтағанда бір-ақ білді. Аяғы 
қозғалтпайды.  Жанын көзіне көрсетіп, 
т ы н ы ш   т а п т ы р м а д ы .   Г о с п и т а л ь г е 

барғанда сезді, етінің бүлінгені болмаса, 
сүйегі аман. 

Госпитальде    бір айдай жатуына 
тура келді. Созылып кете ме деген, бір 
жақсысы аурудың беті қайтты. Демек, 
алдыңғы шепке аттануға, жаумен қайта 
шайқасуға болады. Үрмәш бәрінен бұрын 
осыған қуанды. 

. . . Т а ғ ы  д а  к е з е к т і  т а п с ы р м а . 
Жаудың қалай орналасқанын, қару-
жарақтарының жайын білу. 

Бес жауынгерден құралған топты 
басқару Үрмәшке жүктелді. 

М е ж е л і  ж е р г е  ж а қ ы н д а ғ а н д а 
жауынгерлерді екі топқа бөлу ұйғарылды. 

Үрмәш пен Петро бірге  болмақ. Бұл  
Петроның ұсынысы. Екінші топты Павел 
басқарды.

Ж а з ы қ  а л а ң қ а й д а н  ш ы қ қ а н д а 
қарағайлы орман басталды. Бұл жау 
шебінің жақын екенін аңғартады. 
Алдыңғы жақтан зеңбіректер көрінді. 
Бергі бетте мылтық асынған күзетші.  
Қараңғы түнде кім келетін еді  деп 
 ойлайтын болса керек. Жайбарақаттық 
байқалады. Ұзақтау жүреді де, асықпай 
кейін оралады.

Күзетшінің әр қимылын көзден таса 
қылмаған бұлар сәтін тауып жау жаққа 
кіріп үлгірді. Зеңбіректердің, танкілердің, 
басқа да дүниелердің саны қанша екендігі 
шамамен байқалып тұр. Демек, қазірдің 
өзінде тапсырма орындалды деуге  болады.

Көп аялдамай кейін жылжыған жөн. 
Қырсыққанда осы кезде күзетшілердің 
қарасы көбейді.

Сақтықпен ілгері қадам басты. Бәрі 
де ойдағыдай. Соңғы күзетші тұсынан 
өте берген кезде сылдырды сезіп қалды. 
Алайда дыбыстың нақты қай  жерден 
шыққанын байқамады. Бас-көзге қарамай 
төтелеп оқ жаудырды. Кенет жанындағы 
Петроның аузынан: «Ой» деген дауыс 
естілді. Оқ тиіпті. Петроны арқасына 
салып, қалың орманды бетке алды. 
Жолдасының жарасы ауыр екен. «Мені 
осы жерге қалдыра бер. Әйтеуір бір өлім 
ғой. Ажалым жеткен болар. Сен тоқтамай, 
штабқа тарт. Олар бізді күтіп отыр. Көрген 
жайды жеткіз... » дейді  Петро даусы әрең 
шығып. 

Үрмәш оны тыңдаған жоқ. Петроның 
д е н е с і н  а у ы р с ы н с а  д а  м ұ н ы с ы н 
білдіртпеуге тырысып, алған бетінен 
қайтпады. Рас, қатты шаршады. Әл-

дәрмені құрып әрең жылжып келеді. 
«Мына түріммен жете алсам болар еді» 
дейді ішінен. 

Орманның шетіне іліне бергенде 
біреулердің сөйлеген үні естілгендей 
болды. Сенерін де, сенбесін де білмейді. 
Қараңдаған үш адам көрінді. «Бағанағы 
үшеуі ғой. Біздің жігіттер ғой».

Расында да Үрмәш  қателеспеді.  Бұлар  
Павел  бастаған  үш жігіт болатын. 

Павел Петроны  арқасына салып алды.  
Ана екеуі  әбден қалжырап, демі құруға  
шақ қалған  Үрмәшты  сүйемелдеді. 

Ж а р а т қ а н н ы ң ,   қ а л а  б е р д і  
госпитальдегі  дәрігерлердің  көмегі  болар,  
Петро  екі-үш айдан кейін  сауығып, 
қатарға  қосылды.  Оның  Үрмәшқа  деген 
ризашылығы шексіз. «Рақмет саған. Сенің 
арқаңда аман қалдым.  Сен маған  екінші 
өмір сыйладың.  Бұл жақсылығыңды 
ешқашан ұмытпаймын» дейді кездескен 
сайын ағынан жарылып.  Ондайда  Үрмәш: 
«Бұлай істеу әрқайсымыздың  міндетіміз. 
Сондықтан  таңданатын  ешнәрсе жоқ. 
Ең бастысы біз біргеміз» дейді қашанғы  
қарапайымдылығына салып. 

Үрмәштің бұл адамгершілігі көпке 
дейін  жауынгерлер қауымынына үлгі-
өнеге ретінде айтылып жүрді. Үрмәш  
 болса мұндай  мадақты  ыңғайсыз 
сезінетін. «Менің орнымда басқа біреу 
болса да  осылай істемей ме...» дейді 
ішінен болған  жайтқа соншама  мән беріп 
жатқандарға таңырқап.

 ...Үрмәш жоғарыда тілге тиек етілген 
оқиғалардың талайын бастан кешірді. 
Соғыс дегенің өліммен арпалыс. Ажал 
сені келіп қашан бас салады – мұны білу 
қиын. Мақсат кеудеңде жанын барда 
жауға есеңді жібермеу. Тек алға ұмтылу. 
Кейін шегіну өліммен тең. Өйткенше 
дұшпаныңмен арпалысып, көз жұмған 
әлдеқайда жақсы. 

Үрмәш майданға аттанарда анасына 
да, ауылда қалған сүйген қызы Қаракөзге 
де: «Ешқандай алаңдамаңдар. Жауды 
жеңіп аман-есен ораламын»  деген. Қандай 
өкінішті! Бұл уәдені орындау мүмкін 
болмады. Оған әрине Үрмәш кінәлі 
емес. Ол өзіне өлім тілеген жоқ. Фаши-
стермен болған қанды шайқас, Отанға, 
туан елге деген сүйіспеншілік, бойдағы 
қайрат пен намыс оны жеңіске, жетістікке 

ұмтылдырды, сол үшін де  жанын аяған 
жоқ. «Ер бір туып, бір өледі» деген 
қағиданы берік ұстанды. Дұшпанның 
басынуына жол бермеді.  Жауды жеңіп 
барып, өзі де жарық дүниемен қоштаса 
берді. Бұл өзі  қалай болып еді?.. 

1944 жылдың 18 шілдесі. Латвия жері 
Немістер Грейдани деревнясына 

бекініп жатты. Тапсырма – жауға соққы 
беріп, кейін шегіндіру.

Тапсырманы орындау оңай болмады. 
Өйткені жаудың саны да, техникасы да 
мол еді. 

Шайқас үш күнге созылды. Екі жақ та 
беріспеді. Бір деревня шамалы уақытта 
фашистердің қолына түссе, біраз уақыттан 
соң біздің жауынгерлер иеленіп отырды. 

Жаудың Грейданиден айрылғысы 
келмейтіні – бұл жерде қалың орман бар. 
Бекінуге қолайлы. Ыңғайлы жерден қол 
үзіп қалса – шаруалары бітті. Алдыңғы 
жақ жазық. Бұларға тиімсіз болғанымен 
қарсыластарына пайдалы. Жан беріп, жан 
алысудың сыры осында жатыр. 

Деревнядан шеткері сай бар болатын. 
Бұл біздің әскердің шегінуіне жақсы. 
Өйтпесе болмайтын еді. Күш жинап алу 
керек. Сосын барып қарсы шабуылды 
ұйымдастыруға мүмкіндік бар. 

Міне, әлгі сайға жауды өткізбеу 
Үрмәштың бөлімшесіне жүктелді. Жау 
жағы да бұлардың ой-жоспарын сезген-
дей. Бөлімше жауынгерлерін нысанаға 
алып, оқпен төпелеп жатыр. 

Бір сәт төңірегіне көз тастаған Үрмәш 
төбе басында жалғыз қалғанын білді. 
Жанындағы көмекшісі Павел де  оққа 
ұшыпты. Арғы жақтағы екі автоматшы да 
көз жұмған. 

Фашистер Үрмәшты тірідей қолға 

түсіргісі келетін секілді. Таса-тасамен 
жылжып келеді. Үрмәш болса пулеметін 
тастамай, атысты тоқтатқан емес. Бір 
уақытта оқтың да таусылғаны байқалды. 
Автоматтың оғы болса бағана біткен. 
Ендігісі – қолма-қол ұрыс. Жендеттерді 
автоматтың дүмбісімен ұрып, бірінен соң 
бірін құлатуда. Осы кезде әуеден кеңестік 
ұшақтардың гүрілдеген даусы естілді. Жау 
жағы шегінуге мәжбүр болды. Үрмәштың 
тірідей қолға түспесін білді ме, бір сағат 
бойы берілмей, табандылық танытқан 
ержүрек жауынгерді нөсерлеткен оқтың 
астына алды. Қазақтың қайсар ұлы екі 
қолын екі жаққа жайып құлай берді... 

Үрмәштың денесі латыштың  Перели 
деревнясында жерленді. Оны  жерлеуге 
бүкіл полк қатысты деуге  болады. Осы жи-
ында оның мемлекеттің ең жоғары мара-
паты – Кеңес Одағының  Батыры атағына 
ұсынылғаны  айтылды. Бұл ұсыныс жоғары 
жақтан кейін қабылданды. Үрмәшқа қаза 
болғаннан кейін Батыр атағы берілді. 

Ел басына ауыр күн туған  сол 
сұрапыл жылдары Сыр өңіріндегі Қазалы 
топырағынан он екі мыңнан астам адам 
майданға аттанды. Олардың жартысы 
туған жерге оралмады. 

Еліміздің басқа азаматтары секілді 
соғысқа шақырылған қазалылықтар 
да гитлершілдермен аянбай шайқасты. 
Олардың көбісі естен кетпес ерліктері 
үшін  түрлі марапаттарға ие болды.  Бес 
жауынгер Кеңес Одағының Батыры атан-
ды. Солардың бірі болашақ бейбіт өмір 
үшін жанын пида еткен Үрмәш Түктібаев 
болатын. 

Үрмәш жау қолынан қаза тапқанда 
оның өлімін бәрінен бұрын анасы 
 Наурызбикеге естірту оңай болмады. 
Қайран ана Үрмәшты қаза табады деп 
еш ойлаған емес. Аман-сау оралатынына 
сенімді еді. Ал жағдай  басқаша өзгерді. 

Аудан және ауыл басшылары ақылдаса 
келе көпке танымал жергілікті ақын 
Нұрсұлтан Жұбатұлына сенім артқанды 
жөн көрді. Сөзді бастау соған жүктелді. 

Н ұ р с ұ л т а н  Ж ұ б а т ұ л ы  Қ а з а л ы 
 ауданына қарасты Қожабақы ауылының 
Құланбай деген жерінде дүниеге келген. 
Ауыл молдасынан хат таниды. Он бес – 
он алты жасында өлең шығарып, ақын 
жігіт атанады. Қазалы қаласындағы бір 

жылдық мұғалімдер даярлайтын  курсты 
бітіреді. Мектептерде мұғалім болып 
қызмет атқарады. Кейін Ташкенттегі 
мұғалімдердің білімін жетілдіретін курста 
оқиды. Мектеп меңгерушісі, колхоз пар-
тия ұйымының  хатшысы болады. 

Ақынның шығармашылығындағы 
негізгі тақырып – Екінші дүниежүзілік 
соғыс болды. Майдан мен тыл адамдарын 
жаумен белсене шайқасуға, жеңіс үшін 
білек түре еңбек етуге шақырды.

1943 жылы Қызылорда қаласында 
өткен облыс ақындарының жиынына 
қатысқан Нұрсұлтан «Майданнан хат»,  
«Майданға хат» деген өлеңдерін оқиды. 
Жиынды өткізуге келген Жазушылар 
одағының өкілі, ақын Әбділда Тәжібаев 
пен қазылар алқасының төрағасы, ақын 
Асқар Тоқмағамбетов бірауыздан әлгі 
өлеңдерге бірінші орын береді. Аталған 
туындылар ертеңіне облыстық газетке 
басылып, бүкіл елге тарайды. 

«Алға» ауылындағы Наурызбике 
ананың шаңырағына төрт адам келді.  
Олардың бірі аупарткомның бірінші хат-
шысы, екіншісі колхоз төрағасы,  үшіншісі 
облыстық кеңес атқару комитетінің 
қызметкері, төртіншісі ауыл ақыны. 

Сөзді  Нұрсұлтан ақын бастады. 
Өйткені ол Үрмәшты бала кезінен білетін. 
Сосын кезекті өзі шығарған өлеңге берді:

Ардақты Наурызбике, қадірлі ана,
Ер болды емшегіңді емген бала.
Туад деп «алып анадан, ат биеден»
Айтылған сөз бар бұрын қарияда.
Қалады жақсыдан – ат, 

қаламнан –хат, 
Шығады бойдан – қайрат, 

ойдан –  сана.
Ұл болсаң елің үшін ер бол дедің,

Тоғыз ай, он күн сақтап құрсағыңа.
Бал беріп, су сұраса сүт емізіп,
Ағыздың ақ төсіңнен екі сала.
Ақ жүзің балдырғанның балбыратып,
Мойнына маржан байлап, 

тақтың жыға.
Дүниеге тұр кіргізіп, гүл көгертіп, 
Үрмашты елден бөлек тудың дара.
Көп болды апа Сізді көрмегелі!
Әдейі көрейін деп келдім жаңа.
Сіз бе еді Ер Үрмашты туған ана,
Ақылың қатарынан етіп дана.
Өсірдің алдыңа алып әуелдетіп,
Ешқандай жүрегіңе салмай жара.
Алыпты біздің Үрмаш батыр атын,
Біз соны айта келдік анасына.
Тарихта батыр да өткен, шешен де

 өткен,
Кім келіп, кім кеткен жоқ, 

бұл дүнияға.
Майданда біздің Үрмаш жауды

 қырған,
Ол неге ер болмасын өзің туған.
Арғы атаң Кішкененің Жанқожасы,
Бергі атаң Бекарыстан ел қорғаған.
Өз әкең Матығұлдың Түктібайы,
Ер еді, егес жерде төгетін қан.
Олардың жүрегі май көзі қанды, 
Бөрідей жауға шабар аңсыраған.
Тас түлек бидайықтың балапаны,
Айнымай атасына туған ұлан.
Кешегі қанды соғыс қырғын жерде,
Үрмашқа қарсы неміс қаңсыраған.
Ақырған айбатына жау шыдамай,
Тау толқын қаһарына қалтыраған. 
Қамалға қасарысқан қарсы шауып,
Ел үшін, ерлікпенен беріпті жан...
Өлеңнің  осы тұсына келгеннен-ақ ана 

көкірегі қарс айрылып, көз жасына ерік 
берді.  «Көптен хат келмеп еді. Осындай 
жағдай болған екен ғой. Байғұс балам-
ай, алаңдама, аман-есен оралам деп едің 
ғой. Бұл неғылғаның? Балапаным-ай, 
қарғам-ай, енді не істеймін? Ажалдың 
сені алғанша мені алғаны дұрыс еді ғой...» 
деп аңырағанда дауыс ауыл ішіне жайы-
лып жатты.

Көп ұзамай-ақ  Үрмәштың ерлігі 
төңірекке тез тарап кетті. «Ол өзі ерлік 
 жасау үшін туған жан  еді» деді оны 
білетіндер. Бір жағынан ауылдастарының 
бойын мақтаныш кернеді. Сыр жерінде 
өздерін таныстырса «Батыр Үрмәштың 
а у ы л ы н а н б ы з » ,  « Е р  Ү р м ә ш т ы ң 
жақындарымыз» дейтін болды олар.

Батыр аты бара-бара аңызға айналды.  
Осы ретте  бір азаматтың еңбегін бөле-
жара айта кетуге болады. Ол – елінің 
ардақтысы, талантты жазушы Әлмәмбет 
Әлішев ағамыз. Қазалы жерінде туып, 
Латвия республикасында теңдесі жоқ 
ерлік  жасап, мерт болған Кеңес Одағының 
Батыры Үрмәш Түктібаевтың өмірі мен 
жауынгерлік  жолын көз майын тауыса, 
ұзақ жыл зерттеп, кейбір құжаттарда 
«Ормаш Түйтебаев», «Орман Тоқтыбаев» 
болып қате жазылған аты-жөнін қалпына 
келтірді. Латвияға өзінің жеке қаржысы 
есебінен алты рет барып, батырдың 
бұрын қолда болмаған суретін және 
қабірін тапты. Сөйтіп, сүйегі жат жерде 
қалған Үрмәш Түктібаевты тірілтіп, туған 
халқына қайта қауыштырды. Әлмәмбет 
Әлішевтің қаһарман жауынгер туралы  
1969 жылы «Жазушы» баспасынан «Со-
вет Одағының Батырлары» сериясымен  
«Үрмәш Түктібаев» атты кітабы, 1970 
жылы сол баспадан  «Батыр болып тумай-
ды»  повесі жарық көрді. «Батыр болып 
тумайды» повесін аудармашылық талан-
тын атақты жазушы Шыңғыс Айтматов 
жоғары бағалаған Лина Қосмұхамедова 
орыс тіліне тәржімалады. Бұл повесть 
1972 жылы латыш тіліне аударылып, Рига 
қаласындағы «Лиесма» баспасы арқылы 
оқырман қолына тиді.Осы кітап туралы 
кезінде  республикадағы газеттер мен 
журналдар, одақтық «Правда» газеті мен 
«Литературная газета» жақсы лебіздер 
 жариялады.

Жамбыл Жабаевтың Алматыда өткен 
125 жылдық тойында Латвия  компартиясы 
орталық комитетінің бірінші хатшысы 
А.Э.Восстың сөйлеген сөзінде  Үрмәштің 
ерлігін қазақ пен латыш халқының  
достығының белгісі ретінде айтқан пікірі  
сол уақытта еліміздегі  «Социалистік 
Қазақстан» газетінде басылған еді.

«Ерлік – елге  мұра» дейміз. Қазалы 
жұрты Үрмәш атын  ұмытпастай, есте 
қалдыру жолында  бірқатар игі шара-
ларды жүзеге асырды.  Батырдың туып-
өскен  ауылы қазірде Үрмәш Түктібаев 
ауылы атанады. Оның есімін иеленген 
орта мектеп те бар. Жыл сайын Жеңіс 
күні қарсаңында жиындар, басқосулар 
өтіп, міндетті түрде батыр есімі еске 
алынады, өмірі мен ерлік жолдары  сөз 
болады. Үрмәштың туғанына жүз жыл 
 толуына байланысты батыр  ауылында 
оның ескерткіші  бой көтерді. 

А й т п а қ ш ы ,  с о ғ ы с қ а  а т т а н ғ а н 
Ү р м ә ш т ы ң  а ғ а с ы  Қ а л м а н  қ а н д ы 
қырғыннан аман-сау елге оралды. Бұл 
да болса Наурызбике анаға  сүйініш еді. 
«Алла Тағала, мұныңа да шүкіршілік» деп 
көз жасын тыйғандай болды. Дегенмен 
орны бөлек Үрмәшін көзі жұмылғанша  
естен еш шығарған емес. 

Латыш жеріндегі Нерза поселкесінде 
бауырластар зираты орын тепкен. Сондағы 
көп қабірлердің бірінен «Кеңес Одағының  
Батыры, кіші сержант Үрмәш Түктібаев. 
1917-20.VII .1944» деген  жазуды оқуға 
 болады. Денесі шет жерде қалғанымен ба-
тыр есімі өзі сүйіп,  ерекше қастер тұтқан 
туған елінің мәңгілік  жадында. 

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»
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Ұлы Отан соғысының жауынгері, нағашы 
атам Махмут Надировтың жарқын рухына 

арналады.

Желтоқсан айының шыңылтыр  аязды бір 
таңы атып келе жатты. Пойыз да екпінін бая-
улатып қалаға кіре берді. Әр тұстан шамның 
себезгіленген жарығы көзге  шалынды. 

«Міне, Алматыға да келдік-ау, Алла 
бұйыртса, енді бір-екі күнде ауылға да 
жетермін. Тек Жаңа жылға дейін үлгерсем 
болды» деп ойлады Махмут.

Белоруссияның оппа батпағында жан 
алып, жан беріскен бір қырғын ұрыста, 1944 
жылы маусым айында ауыр жараланған 
Махмут Саратов қаласындағы госпитальда 
табандатқан алты ай жатып емделген. Әскери 
дәрігердің енді сапқа тұруға жарамайды 
деген үкімінен кейін еліне қайтарылды. 
Иә, соғыстың зардабы оны тіпті тұралатып 
тастаған еді. Жуырда ғана қырыққа толса 
да, түріне қараған адам бейне бір алпысты 
алқымдаған шығар деп ойлайтын. Аса сұңғақ 
бойлы, сымбатты жігіт болатын ол бір кезде. 
Қазір ғой әбден арыған, шашы да аппақ 
қудай бір тірі аруақ дерсің. 

Немістер бомбаны нөсерлете жаудырған 
сол шайқаста ауыр контузияға ұшыраған 
жауынгер есін әзер жинағанда өзінің кім 
екенін, қайдан келгенін ұмытып, терең 
контузия алған еді. Тек екі айдан соң 
Саратовтағы госпитальда жатқанында жады 
там-тұмдап ояна бастады. Соғыста жүрген 
күндерін жақсы білгенімен, балалық шағын, 
жасөспірім кезіндегі сәттерді әрең-әрең 
есіне түсірді Махмут. Дегенмен, өмір жыл-
жып жатты. Келе-келе сонау алыста қалған 
күндердің елесі де оның есіне қайта түсті, 
әйтеуір.

«Туған ауылым Кіші Ақсуды, балала-
рымды, сүйікті жарым Хевизямды... тезірек 
көрсем-ау» деді бір ойы. «Үйге барған соң 
денсаулығым да түзелер, бәрі қайтадан есіме 
түсер, оңалармын» деген үміт жанын тіпті 
жылыта бастады. Оны тек бір нәрсе: басының 
сол бұрынғысынша сынып бара жатқандай 
ауыратыны, оқтын-оқтын лоқситыны, көз 
алдында үнемі дүние көшіп бара жатқандай 
болатыны қатты алаңдататын.

Пойыздағы жолсерік мұңлы көздері 
қатты қалжырағанын сездіріп тұратын 
орыстың егделеу әйелі еді, міне,  дауысын 
кенеп: «Пойыз соңғы стансаға жақындап 
қалды, заттарыңызды жинастыра беріңіздер. 
Енді бір жиырма минуттан соң діттеген  жерге 
келіп жетеміз» деп  хабарлады. Иығына асқан 
солдат дорбасынан басқа қандай заты бар 
дейсіз мұның, оның ішінде де сүртінетін ора-
малы мен бір кішкене кесек сабын... Болды.

Саратовтан бергі сапарда Махмут өзімен 
бір полкте болған досы Тұрсынбай екеуі 
келе жатқан. Әлгі алапат бомбалаудан кейін 
бір взводтан тек екеуі ғана тірі қалған еді. 
Госпитальда да екеуі бірге ұзақ уақыт жатып 
емделді. Тұрсынбай да контузияға ұшыраған, 
алайда Махмут сияқты есін жоғалтпады. 
Қайта досының мүшкіл жағдайы оны қатты 
алаңдатты, мұның жады әупірімдеп қалыпқа 
келіп, өткен өмірін есіне түсіре бастағанына 
да қатты қуанды ол. 

– Махмут, сендердің ауданға машинаның 
қай жерден жүретіні есіңде ме? – деп сұрады 
Тұрсынбай. 

– Көк базардың тұсынан сияқты еді ғой. 
Соғысқа дейін бізге қарай жүретін маши-
налар сол жерден шығатын, – деп ол әрең 
жауап қайтарды.     

– Онда мен сені шығарып салып, 
машинаға отырғызып жіберейін. Өзім ауылға 
содан кейін де жетермін, – деп күрсінді 
Тұрсынбай.

ОРАЛУ

Махмут досына мейірлене қарады. Екеуі 
өздері сияқты соғыстан қайтып келе жатқан 
сапарлас солдаттармен қимай қоштасты. 
Жол үстінде өткен біраз уақыт бұларды тіпті 
жақындастырып жібергені анық сезілді осы 
сәтте. 

В а г о н н а н  ш ы қ қ а н  М а х м у т  п е н 
Тұрсынбай Алматының аязды таза ауасын 
кеуде кере рахаттанып бір сімірді-ай дерсіз. 
Пойызда иінтірескен адамнан ба, вагон 
жылы еді, бұлар енді түсе салысымен қыстың 

жайлаған деп естідім, бірен-саран шығын 
да бар көрінеді. Ал соғысқа кеткен жүз он 
азаматтың көбісі мерт болды, біразы мүлдем 
хабарсыз. Сіздің бауырыңыз Апиз де қаза 
тапты. 

– Білемін, соғыста жүрген кезімде ол 
туралы маған хабар келген, көз жасымды сол 
кезде тауысқанмын. Менің үй-ішім  туралы 
не білесіз? – деді енді қорқасоқтаған Махмут. 

– Сіздің үй-ішінің бәрі аман деп естідім. 
Үлкен қызыңыз Ризванам МТС-та трактор-

шы болып жұмыс істеп жүрген көрінеді, – 
деді Майымхан.

Махмут госпитальда жатқан кезінде үйіне 
екі рет хат жазған, алайда жауап ала алмап еді. 
Ол хаттары жақындарына жетті ме, жетпеді 
ме, оны да білмейді.

– Ауылға жақын арада жүріп кететін 
жағдай бар ма? Қатынас қалай өзі? – деді ол 
әйелге қарап. 

– Иә, жолыңыз болады екен, ертең таң 
азанда Шонжыға жүк машинасы жүреді. 
Олар кеше қойдың жүні мен терілер әкелген, 
– деді Майымхан.

Ертеңінде Майымхан мен Тұрсынбай 
сәбізді шай ішкен соң, Махмутпен жылы 
қоштасып, оны жолға шығарып салды.

***
Жүк машинасы оның туған ауылына 

қарай тартып келеді. Солдаттың жадына 
таныс бейнелер мен әрнәрсе там-тұмдап 

орала бастағандай ма, дәл қазір ол өзінің 
анасын анық есіне түсірді. Сонау азамат 
соғысы кезінде осы Махмуттың әкесінен 
айырылған соң құсадан қайтыс болған. Жас 
еді. Құдай қосқан қосағын шексіз сүйетін. 
Бірте-бірте бәсеңдеп барып елеусіз ғана 
сөнген шырақтай бір күнде кете барған.

Мұның әкесі халық арасында Нәдір қазы 
атанған дәулетті кісі еді. Мінезі де шалт, 
ерекше жігерлі, шебер ұйымдастырушы, 
ауылдастары арасында аса сыйлы  болатын. 

1918 жылы бандит Мураевтың  жазалаушы от-
ряды көршілес ауылдағы бейбіт тұрғындарды 
жаппай ата бастағанда Нәдір өз ауылдаста-
рын тауға алып кетіп, тіке келген ажалдан 
көпшілікті аман алып қалған.

Махмут пен оның екі  қарындасы 
әке-шешеден қалған соң панасыз тұлдыр 
жетімдіктің ауыр тауқыметін тартудай-
ақ тартты. Бірақ уақыт тоқтамайды екен, 
ілгерілей берді. Оның емші екені де рас 
болып шықты, Махмут есін ерте жиып 
есейді, 1926 жылы өзі ұнатқан он алты жа-
сар Хевизямға үйленді. Бір жылдан кейін 
тұңғышы Ризванам келді дүниеге. Одан 
кейін де екеуі бес перзент сүйді. Бұл колхозда 
мұрап болып таудан егістікке су жетеледі. 
Алқаптарды суару маусымында суы мұздай 
арықты толассыз кешіп жүріп ревматизм-
ге шалдықты. Хевизям болса мектептің 
еденін жуды, қыста отынын  жарып, пешін 
жақты. Тұрмыстың мұншама ауырлығына 

қарамастан екеуі сондай тату-тәтті тұрды, ба-
лаларына да жан шуағы мен бар махаббатын 
аямай төкті. Құдай-ай, десеңізші, осының 
бәрі соншама алыста қалған соғысқа дейінгі 
өмірі еді ғой... Тіпті кеше ғана сияқты еді ғой, 
айтпақшы...

Әйтеуір үшінші күн дегенде бұлар мінген 
жүк машинасы аудан орталығына да жетті-
ау, ақыры. Шонжыда Махмуттың бірқатар 
туыстары  бар еді, бірақ ол жаяу болса 
да түнделетіп, туған ауылына жеткенше 

– Ризванам, сен бүгін жұмысқа барасың 
ба? – деген даусы естілді.

– Иә, апа, тракторды жөндеп жатыр 
емеспін бе. Бүгін соны бітірсем деймін. 
Ауылда не жаңалық бар өзі? – деп қайыра 
сұрады Ризванам.

– Якуп әканың кенже ұлы Құрбанға қара 
қағаз келіпті, Польшада қаза тапса керек. 
Бүгін Илиевтердің ұлы өлді дейді, аштықтан 
шығар, –  деп баяу күбірлеп, шешесі бір 
терең күрсініп алды. 

– Апа, біздің әкеміз қайда жүр осы? 
– Мүмкін Саратовта шығар, әлі емделіп 

жатқан болар... 
– Үйге қашан жетер екен ол кісі, – деді 

әкесін әбден сағынған Ризванам. Күрт 
мұңайғанын жасыра алмай қалып, даусы да 
біртүрлі құмыға шықты. 

Хевизям үндемеді. 

***
Бір кесе сәбізді шайды жылдам сораптай 

сімірді де жұмысына жиналған Ризванам 
үйден шықты. Олардың үйі ауылдың ең 
шетінде еді. Сәл төменіректе Шонжыға 
апаратын жол жататын. Жол үстінде келе 
жатып Ризванамның көзіне сонау алыстағы 
кішкентай бір ноқат кенет шалына кеткені. 
Қозғалатындай ма, қалай өзі? Қыз оның 
адам екенін анық түсінді. «Таң атпастан суыт 
шыққан бұл кім болды екен?» деп ойлады 
ішінен. Ноқат үлкейе берді. Енді міне, қыз 
әкесінің сұлбасын тани сала: 

– Дада! Дада! – деп бар даусымен қуана 
атойлап, әлгі ноқатқа қарай тұра жүгірді. 
Оның соншалықты қатты шыққан даусы-
нан қорыққан Хевизям мен өзге балалар 
да үйден атып-атып шыққан. Ағыл-тегіл 
жылаған, үстіне бірі киім ілсе, бірі іліп те 
үлгермеген олардың бәрі Ризванамның 
соңынан әкелеріне қарай құстай ұшқан.

Ал Махмут болса да бұларға қарай 
екпіндете басып келе жатқан. Иә, ол 
 Ризванамды әуелі танымай да қалды. 
Өткен жылдар ішінде қызы мүлдем есейіп 
кетіпті. Майданға аттанып бара жатқанында 
тұлымшағы желбіреген еліктің лағындай 
ғана кішкентай жасөспірім сияқты еді, ал 
енді мына өзіне қарай елдің алдымен ағып 
келе жатқан тұлғасы әсем бір бойжеткен 
ғой, құдай-ау! Бұл өмірдегі ең жақыны 
– жан жары мен ең қымбаты – балалары-
мен жылап-еңіреп қауышқан Махмуттың 
құшағына ең алдымен кірген Ризванам бол-
ды. Одан кейін қалғандары. Біресе жылап, 
біресе күліп, өзге дүниенің бәрін ұмытқан 
осы бір ең бақытты сәті енді мәңгі есінен 
кетер ме, сірә!

Алдымен Хевизям бойын жинады. 
– Махмут, кенжеміз Светадан айрылып 

қалдық, ол өткен қарашада қайтыс болды, – 
деді де, қайтадан аңырай жылап, күйеуінің 
өңіріне жығыла берді.

Сағыныш аңсарын баса алмай топтаса 
құшақтасып, біресе соғыс жылдары көрген 
азабын айтып тауыса алмай аңыраған, 
енді бір сәт баяғы тәтті естеліктерді айтып 
күліскен бұл отбасы әлгі жерде ұзақ тұрып 
қалғанын көршілері де көрді. Жарадар 
болса да майданнан елге аман-есен жеткен 
жеңімпаз солдатпен көрісуге олар да жүгіріп-
жүгіріп жетті бір кезде.

Махмуттың майданнан оралғаны  туралы 
хабар сол күні бүкіл ауылға тез тарады. 
Шағын ауылдың барлық  естияр үлкендері 
мен бала-шағасы түгелдей сол күні солдаттың 
үйіне кіріп-шықты десе де болады. Бау-
ыры Апиздің, қызы Светаның, майданда 
ерлікпен қаза тапқан, ауылда о дүниелік 
болған барлық жерлес азаматтардың рухы-
на арналған Құран сүресін Махмуттың өзі 
оқыды.

***
Келесі күні, 1945 жылы қаңтардың 1-де 

Махмут колхоздың жұмысына шықты. 

Исмаилжан ИМИНОВ.
(Орыс тілінен тәржімалаған  

Рәтбек САҒИД-УАҺАС).

Еуразия гуманитарлық институты Нұр-
Сұлтан қаласындағы беделді жоғары 
оқу орындарының бірі. Бұл оқу орны 
педагогикалық мамандықтарға да ерекше 
көңіл бөліп келеді. Еуразия гуманитарлық 
институтының қазақ және орыс  филологиясы 
кафедрасының меңгерушісі, филология 
ғылымының кандидаты, доцент  Лаура 
Ноғайбекқызымен және оқу орнының 
студенттерімен шағын-сұхбатымызда «Қазақ 
тiлi мен әдебиетi» мамандығының жай-
жапсары туралы әңгімелейміз.

– «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің мұғалімдерін 
 дайындауда қиындықтар бар ма?

Лаура НОҒАЙБАЙҚЫЗЫ:
– Оңай дүние бола ма? Педагогикалық мамандықтағы 

студенттерге білім беретін оқытушылардың алдын-
да үлкен екі жауапкершілік бар. Бірі – көз алдында 
отырған студент, яғни ертең мектепке баратын мұғалім, 
екіншісі, көңіл түкпірінде студентіңнің алдында білім 
алатын оқушы тұр. Оқытушы көкейінде «студентті 
қалай бағыттаймын, оқушы оны қалай қабылдайды» 
деген сауал тұрады. Ең бастысы, қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың түрлі инновациялық әдістерін үйрете отырып, 
оқушылардың шығармашылық қабілетін шыңдауға, 
пәнге деген қызығушылығын оятуға, жалпы қазақ тілі 
мен әдебиетінің беделін арттыруға ықпал ету. 

– Мақсатқа жету үшін  орта білім ұйымдарымен бай-
ланыс керек шығар. Сіздер не оқытып жүрсіздер? Олар не 
оқытып жүр? 

Лаура НОҒАЙБАЙҚЫЗЫ:
– «Бағдарламаларыңыз сәйкес келе ме» дегеніңіз 

ғой. Әрине,  бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда 
бірінші кезекте бағдарлама тұрады. Бұл тұрғыдан алғанда 
Нұр-Сұлтан қаласындағы А.Байтұрсынұлы атындағы 
№48 мектеп-лицейі, №68 мектеп-гимназиясында 

«ҰСТАЗ БОЛУ – 
УАҚЫТЫҢДЫ АЯМАУ»

ЖЕДЕЛ-СҰХБАТ

құрылған филиалдарымыздың көмегі зор. Мақсатымыз 
– пән мұғалімдерімен бірлесе отырып, қазақ тілі 
мен әдебиетін оқытудағы жаңалықтармен бөлісу, 
пікір алысу, сабақ өту. Сондай-ақ студенттерімізді 
педагогикалық тәжірибелерін мектепте өткізу арқылы 
болашақ мамандығына баулу. Студенттеріміз екі мек-
теп қана емес, қаладағы бірнеше орта білім беретін 
мектеп, лицей, гимназиялармен келісім-шарт негізінде 
тәжірибеден өтіп жүр. Студенттердің қалауы бойын-
ша да ауыл-аймақтардағы мектептерден де  өндірістік 
тәжірибеден өтуге рұқсат береміз. Тіпті 4 курс студенттері 
оқуларын аяқтағаннан кейін тәжірибеден өткен білім 
ордаларының  сұранысы бойынша мұғалімдік қызметке 
қалдырылып жатады. 

– Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін қызықтырып жүргізу 
үшін қандай тәсілдер қолданылады?

Ақмарал ҚОСЫЛБЕКОВА:
–  О қ у ш ы л а р д ы ң  т і л ,  ә д е б и е т к е  д е г е н 

қызығушылығын арттыру үшін қолданылатын әдіс-
тәсілдер өте көп. Мен қолданған тәсіл «шаттық шеңбері» 
әдісі. Бұл әдіс оқушыларды көркем әдебиетті оқыта оты-
рып, татулыққа, қамқорлыққа, сүйіспеншілікке баулиды. 
Сондықтан мен бұл әдісті әр сабақта қолдануды дұрыс деп 
санадым. Қазір балалардың әдебиетті оқуға ынталарының 
төмен екені белгілі. Оқуға жазушылардың шығармасын 
берсең, бірден бетін санайды. Сосын, суреттеулерін 

тастап кетіп,  диалогта-
рын ғана оқып шығады. 
М ұ ғ а л і м н і ң  к ө к е й і н д е 
« қ а н д а й  т ә с і л  а р қ ы л ы , 
қайтсем шығарманы толық 
о қ ы т у ғ а  б о л а д ы »   д е г е н 
 сауал тұрады екен. Яғни 
баланы мәтінге тереңірек 
ендірту үшін түрлі әдістерді 
м е ң г е р у г е  т у р а  к е л е д і . 
Тәжірибеден өту барысында 
көптеген жаңа мәліметтерге 
қанықтым. Ұзақ мерзімді 
ж ә н е  қ ы с қ а  м е р з і м д і 
сабақ жоспарын жасауды 
үйрендім. Мектепішілік 
і с - ш а р а л а р ғ а  қ а т ы с ы п , 
шығармашылық деңгейімді 
арттырдым. Институтта 
теориялық тұрғыда үйренген жаңа инновациялық тех-
нологияларды тәжірибе жүзінде қолдандым. Жалпы 
мектеп мұғаліміне қажетті педагогикалық ұстанымдарды 
меңгердім. Әсіресе, 9-сыныпқа өткізген А.Құнанбайұлы 
туралы ашық сабағымда, оқушылардың ақын өлеңдерін 
жаттап қана қоймай, әр сөзіне терең талдаулар жасатып, 
мәтінтануға жетелеп отырдым. 

Атабай ҚУАНЫШЕВ: 
– Қызылорда облысы Арал ауданы №220 орта 

мектебінен тәжірибеден өттім. 5-сынып оқушыларына 
ана тілімізді сүюге, мемлекеттік тілдің мәртебесін биік 
ұстау жөнінде өткізген тәрбие сағатым, балалардың 
шығармашылық қабілеттерін арттыруға пайдалы болды. 
Әсіресе, тіл туралы мақал-мәтелдерді жатқа айтатыны, 

сондай-ақ «ғажайып алаң» әдісін қолданғанымда өлең 
шығаруға ықыластары бар екенін байқадым. 

– Мұғалім мәртебесін қалай көтеруге болады?
Атабай ҚУАНЫШЕВ: 
– Ең бірінші, «Ұлттық бірыңғай тесттен төмен 

балл алып қалғандар немесе ақылы оқудың ең арзаны» 
деп мамандыққа бара салатындарды ұстаздық жолдан 
шектеу керек. Мамандықтың ішінде педагогикалық 
мамандықтың тұғыры биік болғаны дұрыс. Бұл 
мамандыққа қабылдау Ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы 
арқылы ғана емес, емтихан еркін тақырыпта ауызша да 
жүргізілгені дұрыс. Себебі талапкермен сөйлесу кезінде 
оның мамандыққа деген махаббаты сезілер еді.  Сонда 
ғана француз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы: 
«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын 
аялау»  керек екенін түсінетін, мамандықтың мәртебесін 
көтеретін болашақ ұстаздар жиналар еді.

– Жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін «ұстаздық 
жолды» таңдайсыздар ма?

Ақмарал ҚОСЫЛБЕКОВА:
– Мен бұл мамандыққа «мұғалім болсам» деп 

келдім. Әсіресе, жаныма жақын қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың ұлттық брендін қалыптастырсам деген арма-
ным бар.

Атабай ҚУАНЫШЕВ: 
– «Дипломмен ауылға» деген бағдарламамен туған 

ауылыма барсам деймін. Мектептен педагогикалық 
тәжірибеден өту барысында оқушыларыма бауыр басып 
та қалдым. «Адамның адамшылығы – жақсы ұстаздан» 
деп, Абай атамыз айтқандай, жақсы ұстаз алдынан 
өткен адам, болашақта жақсылығын көрсетері анық. 
Сондықтан ұстаздыққа тек жұмыс ретінде қарамай, 
жақсы ұстаз болуға, ұстаз есіміне сай болуға тырысуымыз 
керек.

– Әңгімелеріңізге рақмет!

Әңгімелескен Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

қытымыр суығына ұрынғанын білді. Қар да 
үдете жауып тұр екен, жапалақтаған аппақ 
түйіршіктер лезде жерге жетіп, қалыңдап 
барады. Махмут мұндай қыстың бұл өлкеде 
қай жылы болғанын есіне түсіре алмады. Аяз 
тура бір отыз градустан кем емес сияқты. 
Оның үстінде госпитальда берген ескі солдат 
шинелі, өңіріне «Қызыл Жұлдыз», «Отан 
соғысы» ордендері мен «Ерлігі үшін» дейтін 
медалі ілінген солдаттың жұқа гимнастер-
касы ғана.

Достар базар маңына тез-ақ жетті. 
Тұрсынбай Алматыға жақын  Жамбыл 
ауданының жіг іт і  еді ,  соғысқа дейін 
Қарғалы шұға комбинатында жұмысшы 
болған. Өзі Махмутпен құрдас, орта  бойлы, 
төртпақ денелі, әзілге ұста, достыққа 
адал жігіт. Ол да Махмут тәрізді Қызыл 
 Армия сапынан денсаулығына байланысты 
қайтарылғандардың бірі.

Алматыдағы көк базардың тұсында 
Қарғалы шұға комбинатының өз дүкені 
бар еді. Екеуі жол-жөнекей соған бұрылды. 
Сатушы жерлесі  Тұрсынбайды бірден 
 танып, үшеуі осы арада мәре-сәре болды да 
қалды. Шай қойылып, шағын дастарқанға 
нан туралды. Тұрсынбай әйелі Сараның, 
балаларының амандығын білді .  Сара 
 фабрикада бұрынғысынша жіп иіруші  болып 
істейді екен. Соғыс кезінде көрші ауылдарды 
тіміскілеп өткен аштықтан олардың отбасын 
Сараның осы жұмысы аман алып қалған 
көрінеді. 

– Махмут, менімен бірге біздің ауылға 
жүр, біраз күн жатып тынығасың. Мен сені 
балаларыммен, Сарамен таныстырайын. Со-
дан кейін қалаға өзім әкеліп, жолға саламын,  
– деді Тұрсынбай. 

– Рақмет, достым. Мен де туған ауы-
лымды, үй орманымды қатты сағындым. 
Кейін сені өзім қалайда іздеп табамын, – деді 
Махмут.

Аяз күшіне мінді. Қалада қар қалыңдай 
түсіп, боран ұйытқыды.

Базарға жақын жерде Махмутқа туыс 
бір әйел тұратын. Аты – Майымхан. Күйеуі 
соғысқа дейін осы базарда қарауыл болып 
істеген. Ауылдастары бұл үйге үнемі келіп-
кетіп жүретін, Ұйғыр ауданына да көбіне осы 
жерден аттанатын.

Майымхан Махмутты ә дегенде тіпті 
танымай қалып, артынан аңырай жылап 
келіп бас салды. Енді өзі басынан кеш-
кен ауыр тағдырын әңгімелеп отырып, 
қартайып кеткен туысына қайта-қайта 
таңдана қарай береді. Күйеуі 1942 жылы 
Сталинград түбіндегі сұрапыл соғыста мерт 
болыпты, үш баласымен өзі жесір қалыпты, 
қайран Майымхан.  

– Сіздің Хевизям маған қарағанда 
әлдеқайда бақытты, Махмут! Міне,  аман-
есен арамызға оралдыңыз, – деп, ол тағы да 
қыстыға жылап жіберді.

– Елде не жаңалық? – деп сұрады  Махмут 
туысы солығын біраз басқан соң. 

– Тұрмыс ауыр. Біздің ауылды аштық 

асықты. Өз шаңырағынан енді оны небәрі 
жиырма шақырым қашықтық бөліп тұрды. 

***
«Бүгін 1944 жылдың ең соңғы күні. 

Соғыстың тағы бір жылы өтіп барады. 
Бәлкім, бұл біздің отбасы үшін ең ауыр, 
ең үрейлі жыл болған шығар» деп ойлады 
 Хевизям. Жуырда, өткен қараша айында 
кенже қызы Светаны жерлеген. Ол 1940 
жылы, соғыстың алдында туып еді.  Тырыли 
арық, өте аурушаң болды. Қара күзде оңбай 
суық тиіп, қызуы күрт көтерілді де, денесі 
күйіп-жанып, үш күн жатып демі үзілді. 
Оның өлімінен соң өзге балалары кенже 
қыздың тіпті ересек адамдарша нығарлап 
айтатын «Құдай бұйыртса, бүгін тоқ бола-
тын шығармыз» дейтін сөзін жылап отырып 
жиі еске алатын. Бірақ, дастарқаннан бәрі 
әдеттегідей ашқұрсақ күйінде тұрып, бет-
бетіне жөнелетін.

Әбден қажып, қартая бастаған, тіпті 
жасы отыз төртте дегенге ешкім сенбейтін 
Хевизям үлкен қызы Ризванамға мейірлене 
қарап: «Осы болмаса мен не істер едім?!» деп 
ойлады ішінен.

Он төрт жасқа тола салысымен, 1941 
жылы күзде Ризванам МТС-қа кіріп, трак-
тор тізгінін ұстаған. Сөйтіп, оған бір еңбек 
күні үшін берілетін үш жүз грамм бидай 
бүкіл отбасын аштықтан құтқарып қалды. 
Хевизямның өзі де, ержетіп қалған екі ұлы 
Нодар мен Мұхтар да әрине, қарап отырған 
жоқ, жалпы елмен бірге тірлікке тынбай 
араласты.  

Ауылдағы жұрттың аштықтан біртіндеп 
азая бастағанын көз көргелі де, міне, екі 
жыл болып барады. Кешке бәрі ұйқыға 
түгел кіріскен сияқты болады, ал таңертең 
біреудің сол түні келмес сапарға аттанып 
кеткенін естіп жатасыз. Ел арасында бірен-
саран мүгедектер мен кілең жасөспірім 
балалар қалғандықтан оларға топырақ та 
көбінесе әйелдерден бұйыратын, өйткені ер 
азаматтардың бәрі дерлік майданда.

Бойы сұңғақ, күш-қайраты мол, өзі өте 
еңбекқор болып өскен Ризванам ерте есейді. 
Соғыс жылдары қатарлас құрбыларымен 
бірге тракторға тайсалмай отырды. Есімі 
көпке мәлім атасының көзін көрген 
жерлестері оның сол кісіге тартқан жігерлі 
болмысын жіті аңдайтын. Қайран қыз соңғы 
төрт жыл бойы сабаққа да бара алмады, 
мәжбүрлік не істетпейді, еріксізден ертелі-
кеш жұмысқа тынымсыз араласты ғой. Бірақ 
арманы оқу екенін шешесінің есіне жиі 
салып: «Соғыс аяқталып, әкем майданнан 
аман-есен оралған соң мен мектепті міндетті 
түрде бітіремін» деп айтып отыратын.

***
Таң атып келе жатыр екен. Аспан ашы-

лыпты, қар толастапты. Тек оңтүстіктегі 
таудан ескен жайлы бір леп жан сергітетін 
сияқты. Бүгін суық та райынан қайтып, 
арты жылымыққа ұласатыны белгілі болып 
тұрғандай.

Анасының: 
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«КЕТІП ҚАЛҒЫМ КЕЛІП 
ЖҮР КЕРДАЛАҒА...»

Добролюбов және  Руставели 
көшесінің  қиылысында  тұрған 
жеті қабатты ескілеу студенттік 
жатақхананың таңдаулы саналатын 
ең жоғарғы қабатын Жоғары әдеби 
 курста оқитын қауым иемденетін. 
Ескілеу болғанымен жатақхананың 
барша бөлмелерінің едені текше-
текше тәуір паркетпен жасалған, 
бір бөлмеге екі адам қоныстанған, 
шығармашылыққа өз халінше жағдай 
жасалған болатын. ВЛК-ның стипен-
диясы үлкен әрі бір бөлмеде бір адам 
тұратын. Әдеби біліктілігін жетілдіруге 
келген ақын-жазушылар мейрам 
 сайын елге самолетпен ұшып баратын. 
Олар күндізгі бөлімдегі қарапайым 
студенттермен салыстырғанда әр 
республикалардағы Жазушылар одағы 
тарапынан қамтамасыз етілген топ 
екені біліне-тін. Біз жетінші қабатқа 
беталды бара бермейтін едік. Онда 
көбінесе, жас деңгейі әртүрлі ақын-
жазушылар тұратын. 

Сөйтіп, 3-4 курста оқып  жүргенде 
А м а н х а н  а ғ а н ы  к ө р г е н   с а й ы н 
әңгімелесіп жүретін едім. Бір жолы 
мәз-мәйрам,  ұлды болдым деп 
қуанышы қойнына сыймай шапқылап 
бара жатыр, құтты болсын айттым. 
Екі қызымнан кейін аңсаған балам 
туды деп жолдастарына «жуып» жүрді. 
Аманхан ағаны байсалды кейіпте жиі 
кездестіремін. Мәскеудің архивіне, 
ең үлкен кітапханасына, музейлеріне 
бара жатады, яки жұмыс істеп келе 
жатады. Онысын маған хабарлап 
айтуды ұмытпайды. Ондай кезде өңі 
өте салмақты, терең ойға батып келе 
жатады. 

Аманхан аға Мәскеуге өзінің 
қазақы аңқылдақ мінезін,  таза 
 жаратылысын ала келді. 4 курсқа 
келген тамыздың аяғында сырғып кеп 
тоқтай қалған троллейбустан түссем, 
анадайда кетіп бара жатқан бір кісі 
көзіме жылыұшырап, оттай басыла 
кетті. Аманхан ағам бүкірейіңкіреп 
қап арқалап алыпты, тез-тез адымдап 
жүріп бара жатыр. Троллейбустан 
түскен сайын оның алдында тұрған 
шыны қабырғалы кітап дүкеніне бас 
сұқпай әсте кетпейтін едік. Аманхан 

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы 

Аманхан ағамен жақынырақ 
таныс болғаным – Мәскеу кезеңі. 
1991 жылы М.Горький атындағы 
Әдебиет институтының 3 курсына 
келген күзде біздің елден инсти-
тут қасындағы Жоғары әдеби 
курсқа Аманхан аға түскен екен. 
ВЛК (Высшие литературные курсы) 
деп аталатын екі жылдық курста 
жан-жақтан келетін Жазушылар 
одағының мүшелері жолдамамен 
оқитын. Оның алдында үш адам 
–Тұрсынай Оразбаева, Қуандық 
Түменбай, Бигелді Ғабдуллин оқып 
кеткен еді. ВЛК ғимараты институт 
ауласында қиғаш тұрған бөлек кор-
пус. Тверь бульварында орналасқан 
үш қабатты Әдебиет институтында 
семинар жүргізетін Совет одағына 
белгілі ақын-жазушыларды аула-
дан жиі көреміз. Юрий Кузнецов, 
Фазиль Искандер, Юрий Бондарев, 
Анатолий Ким, т.б. қолына порт-
фель ұстап келе жатады. Алдыңғы 
оқу бітіріп кеткен курстарда Роллан 
Сейсенбаев семинар жүргізген.

ағаның артынан жүгіре жөнелдім. 
Дауыстап атын айтқанда тоқтап, дәу 
қабын жерге қойды. Амандасып, 
жөн сұрап жатырмын, «Неге ауыр 
қап көтеріп келе жатырсыз?» деймін. 
«Курстастарыма оңтүстіктің дәмі 
балдай сары қауынын алып келемін, 
елдің дәмін татқызамын деп жазда 
уәде беріп кеткенмін. Мынау сол» 
деді: «Ертең Әселді ертіп, бәрің 
келіңдер, қарақалпақ қарындастарым 
бар, қауын жеңдер». Домодедово 
әуежайынан түскен соң метромен, 
одан троллейбусқа отырып, жүк 
 тасудан біраз қиналғаны көрініп 
тұр. Поезд емес, ұшақпен тасып 
жүргенін көрмейсіз бе, басқалар үшін 
жанын қинап! Өйтпесе, қазақ бола 
ма! Ертеңінде құр қаламыз ба, дәмі 
тіл үйіретін қауын жедік. Қасында 
Мәскеуде тұратын қазақ, Саратовтың 
тумасы, ересек жігіт отырды. 

Аманхан аға семинар жүргізетін 
ұстазы, орыстың үлкен ақыны Юрий 
Поликарпович Кузнецов туралы 
құрметпен жиі айтатын. «Семинарда 
Аманхан, қай жүзсің?» деп сұрады 
менен Юрий Кузнецов. Білсең, бұл 
кісі қазіргі заманғы орыстың ұлы 
ақыны, тамаша адам. Әйелі қазақ, 

есімі Бәтима, Семей жақтың қызы. 
Мен оған: «Юрий Поликарпович, 
мен жүзге жатпаймын» десем, көзі 
бақырайып кетті. «Қазақ болсаң 
қалай жүзге кірмейсің?!» деп сұрайды 
таңданып. «Мен қожамын» дедім. 
Аманхан аға ұстазын таңғалдырғанға 
балаша мақтанып, қожа екеніне де мәз 
болып айтып қояды. Жаны таза, кейде 
балаша елпілдеп кететін.  Аманхан 
ағаның бір қулығын, әлдеқандай боп 
кекірейгенін ешқашан көрмеппін.  

Аманхан аға Юрий Кузнецовтың 
үйіне қонаққа бардым деді ме, ол жағы 
анық есімде жоқ, барды-ау деймін. 
Юрий Кузнецовты көргенде әрқашан 
амандасып өтуші едім, өйткені ол 
кісі маған көз тоқтатып қарап өтетін, 
енді ойласам, қазақ екенімді танитын 
болды. Қазір әрине, Аманхан ағаның 
семинарына барып, орыстың үлкен 
ақыны Юрий Кузнецовтың лекция-
сын бір мәрте болсын тыңдамағаныма, 
тілдеспегеніме, сұхбат алмағаныма 
өкінемін. 

Аманхан аға 5.03.1992 жылы 
жазылған «Мәскеуде жазылған жыр» 
атты өлеңін «Ұстазым Көроғлыға» 
депті.  

Құраннан да дәрісті берген, Аға, 

Кетіп қалғым келіп жүр кердалаға. 
Көзді жеген кермектеу түтінді

 аңсап, 
Бойымды алған бертіңгі 

шер-нала ма?! 
...Көрсететін болымсыз 

бойды ғана, 
Шемен тасқа шегелеп қойды қала. 
Енді-енді игеріп келе жатыр, 
Көк бөрісі оянған ойды бала. 
(Аманхан Әлімұлы. «Ай нұры 

алақанымда», 40 бет). 
Түркітанушы, парсытанушы, 

дінтанушы ірі ғалым, профессор 
Халық Гусеинович Көроғлы Максим 
Горький атындағы Әдебиет инсти-
тутында аудармашылар бөлімінің 
қарақалпақ тобына дәріс оқитын. 
Мен поэзия, проза, әдеби сын жанр-
лары кіретін негізгі бөлімде оқыдым. 
Біздің бөлім мен аудармашыларға 
ортақ лекция көп емес еді. Про-
фессор Көроғлының лекцияла-
рына жиі барып, еркін тыңдаушы 
болдым. Менің өз еркіммен келіп 
отырғаныма ол кісі қатты риза болды, 
қазақтардың өткен тарихынан  тарихи, 
ғылыми деректер айтатын. Ол ұлты 
әзірбайжан, энциклопедиялық білім 
иесі, оғыз-қыпшақты бөліп-жармай 
сүйетін, түркпен мен қазақты өте 
жақсы көретін. «Қазаққа ең жақын, 
туыс халықтар – ноғай, башқұрт, 
қарақалпақ» дегені жадымда тұр. 

М е н  5  к у р с қ а  к ө ш к е н  1 9 9 3 
жылы теңге шықты, елден пошта-
мен келген ақшаларды студенттерге 
бергізбей қойған бір түсініксіз ахуал 
қалыптасты. Алдыңғы төрт жыл ма-
мамнан ақша жиі келетін, стипендия 

және бар. 4 курстың қысында апайым 
ұшақ арқылы жіберген жылқы еті, 
бірнеше кг тартылған сиыр еті, сары 
май, тосап, т.б. тамақ келді. Курстас 
қарақалпақ қыздарын қонақ қылуды 
ойлап, 1  курста арнайы іздеп жүріп 
сатып алған манты пісіретін ыдыс 
бар, тартылған етке түк қоспай, бір 
қазан манты пісірдік. Қыздар мантіге 
картоп немесе асқабақ қосайық деп 
еді, мол ет тұрғанда, қазақ шөп-шалам 
қосып, үнемдеп қайтеді деп қоямын. 
Шақырылған мезгілде Аманхан аға 
келмеді. Ас піскен соң жүгіріп 7-ші 
қабатқа бардым, есігін қақтым, ор-
нында жоқ. Қонаққа шақырғанды 
неге ұмытып кетті деп таңғалдым, 
біраз уақыттан соң қайта бардым. 
Қыздар мантіге тойды, асүйге кіріп-
шағып жүрген көрші студенттер 
дәметті, оларға да салып бердік. 
Жұрттың қарасы азаяр емес. «Жоқ, 
Аманхан аға дәм татсын дегенмін, үш 
табақ жетеді, мына табаққа тиісуші 
болмаңдар!» деп ескертіп, тұтас бір 
табағын алып қалып, суыңқыраған 
соң тоңазытқышқа салып қойдым. 
Ертесінде  Аманхан ағаның бөлмесіне 
қайта бардым. Есікті ашты, қасында 
курстас ақын отыр. «Кеше неге 

келмедіңіз, біз әбден күттік. Мен екі рет 
келіп, есік қақтым, қайда болдыңыз?» 
деп сұрасам, Аманхан аға мұғалімге 
кінәлі болған балаша қипақтап, 
тура қарамайды. Шыншылдығы 
ғой, жасырмай шынын айтты. «Ана 
қарындастарымнан ұят болды-ау, 
бәрің маған бауырсың, өзім кейін 
қонаққа шақырамын, ренжімеңдер» 
деп жатыр. «Аманхан аға, Гүлшаттың 
бөлмесінде тоңазытқыш бар, кеше 
мантыдан сізге деп алып қойдым. 
Қазір соны әкеп берейін, үйде бар-
жоғыңызды анықтауға келдім» дедім. 
Аманхан ағам қуанып кетті, балаша 
мәз, «Ой, айналайын, рақмет! Жақсы 
болды ғой!» деді. Мен жүгіріп барып, 
суық мантыны табағымен алып келіп, 
 «Жылыту керек, ал табағын сосын 
алармын» деп тастап кеттім. 

Аманхан аға бауырмалдық сезімге 
риза болған шығар, шетте жүргенде 
қазақтар бірін-бірі туыс  санамаса 
несі  жақсы.  Баспасөзге  берген 
сұхбаттарынан оқыдым, Алматыға 
келгенде пәтерсіз, тұрақты тіркеусіз 
жүргенде бір қазақтай қиындық көрген 
Аманхан ағаның кісілік қасиеті, 
жүрегі қараймаған, озбырлық пен 
екіжүзділікке иек артпаған тектілігі, 
жан сарайы, ниет тазалығы жарқырап 
көрініп тұрады. Бауырмал, эстет, аза-
мат, адамзатты сүйетіні, ұлтшылдығы 
кіршіксіз саф таза қалам иесі.

Ауылдың қоңыртөбел тірлігі, 
жүдеулік меңдеген қазақ тұрмысы 
қинап, құлазыған сәтте Аманхан 
ақын: 

Жатаған там жасытты жас 
жанымды, 

Көк нөсер көңілді аулар селдетер 
ме ең, – деп жырға қосты. 

Ауылдан шыққан бәрімізге таныс
 мұң емес пе?! 

Қарияны аядым тірлік қуған, 
Қыңсылаған аядым күшікті де, – 

базардың бұрышында күшік сатып 
тұрған байғұс шал бейнесі әлеуметтің 
бір кейпін көрсетпей ме? 

Сусыған сылаң Сырдың күйді
 өңірі, 

Көңілге көбең тартқан түй де мұны. 
Ішімнен аяп тұрдым ен тоғайда, 
Жылаған үні адасып шибөріні, – 

деп жазу үшін нағыз ақындық асыл 
жүрек керек. Ақынның мейірімді, елп 
ете қалатын, жақсылыққа жарқ етіп 
қуана білетін мінезі бар, жамандыққа 
жаны жылап тұрады.  «Біздің қоғамды 
қазір өтірік жайлады. Менің  жанымды 
ауыртатын басты мәселе – қоғамды 
жайлаған өтірік. Өтірік бар  жерде 
парақорлық, жалақорлық, адам 
өлтіру жайлап алады» деп сұхбат 
берді (Аманхан Әлімұлы. «Өткірдің 
жүзі», 479 бет).  Қоғам қайраткері, 
қазақтың рухы үшін үстем, жат идео-
логиямен аянбай күрескен ақын, 
журналист Аманхан Әлімұлы екенін 
бәріміз білеміз. Оның мылтықсыз 

майданда, баспасөз бетінде ұлттық 
мүддені қорғап айтысып-тартысқан 
публицистикалық еңбектері кесек бір 
томға жүк болды. Атауы – «Өткірдің 
жүзі» («Қазығұрт» баспасы, 2011 ж.). 

16.03.2001 жылы «Қазақ әдебие-
тіне» жариялаған мақаласында: «...
жете үңілмесең көзге көрініп, қолға 
ұстауға келмейтін, тіпті дәмін де 
сезбейтін микроб-идеологиялар мен 
идеялар соғысы...» (Осы кітапта, 158 
бет); «Бұл жолда бізге ешқандай да III 
дүниежүзілік соғысты күтудің керегі 
жоқ. Ол елімізде тәуелсіздік алғаннан 
бері жүріп жатыр. Онда атом неме-
се сутегі бомбасы жарылып, аспан 
мен жерден оқ жаумаса да, одан да 
қатерлі қару-жарақ қолданылуда. Ол – 
өзіндік идеологиялық нейтрон, атом, 
химиялық және бактерилогиялық 
қаруы бар  соғыс.  Оның аты – 
ғаламдастыру терісін жамылған 
идеологиялық және идеялық майдан. 
Қазақ сана-сезімінің қайта қалғып 
кетуі мен еңсесінің езілуінің сыры 
сонда. ...Оның қаншаға созылатынын 
әуелі Құдай, содан соң өзін ұлт зия-
лылары санайтын азаматтар біледі» 
(«Өткірдің жүзі», 458 бет) деп жазады. 

«Тағы да Мәскеу саздары» атты 
өлеңінде елдік намыс пен ұлттық 
тағдырды ойлаған қам көңілі айқын: 

Қанымнан қарайғанда
 қасқырдаймын, 

Кеудемді зіл жалаға 
бастырмаймын. 

Көрініп қалмасын деп қапылыста, 
Көзімнен көңіліме жасты

 ұрлаймын...  
Тектілік қаннан берілмек. 
Көңілдің кетпей ұшып хошы 

желге, 
Жырымды ырзық еткен қосып 

елге, – деген өлеңдерінде Аманхан 
Әлімұлы лирик ақын, елсүйгіштігі ру-
хынан сезіліп тұрады. Ол әке өсиетіне 
адал өткен арлы азамат.  «Менің әкем 
марқұм: «Балам, байлық қума, барлық 
қу. Байлықты қусаң, қор боласың. 
Өйткені байлық сені қорғамайды. 
Байлықты өзің қорғауыңа тура келеді. 
Оны қорғаймын деп жүргенде ауруға 
шалдығасың.  Парақор,  жемқор 
атанасың.  Одан да  қанағатпен 
барлыққа ұмтыл» деп отырушы еді. 
Жемқорлықты азайту үшін жаста-
рымызды қанағатшыл барлыққа 
 баулуымыз керек».  (А.Әлімұлы. 
«Өткірдің жүзі», 479 бет). 

2019 жылы 14 наурызда Елорданың 
«Хан-Шатыр» ғимаратында «Ша-
быт» университетінде 5 курста оқитын 
қызым Назеркенің жеке сурет көрмесі 
өтті. Интернет хабардан біле сала, 
Аманхан аға қоңырау шалды. «Айгүл, 
қуанышың құтты болсын, балаң 
 талантты екен, журналдың кетіп бара 
жатқан сәуір айының нөміріне са-
лып жіберейін, жылдам мақала жаз, 
суреттерін қоса жібер» деді. «Өзім 
дегенде өгіз қара күшім бар» демекші, 
айтқанын бұлжытпай орындадым. 
«Ақиқат» журналының №4.2019 жылғы 
санына «Бояу тұнған бар әлемнің 
бейнесі» атты мақалам жарық көрді. 
Аманхан аға журналдың бас редакторы 
болған соң жазғандарымды өзі талай 
сұрап алып, жариялап жүрді. 28.01.2020 
к ү н і  т е л е ф о н м е н  х а б а р л а с т ы м . 
Журналға бір материал жібергенімді 
айттым. Бұл Аманхан ағамен соңғы 
тілдесуім екен. Сол елгезек, дауысында 
зіл болмайтын бауырмал күй. Жақсы 
адамдар екі дүниеде бақытты, мына 
жалғанда  дегдар кескіндеріне сызат 
түспейді екен.

Қазір елімізде көптеген ұлт өкілі қазақ тілін 
меңгеруді қолға алып, мемлекеттік тілдің 
қанатын кең жаюына үлес қосып келеді.

Талдықорған қалалық емханасының жаңа 
ықшамауданынан ашылған бөлімшесінде қазақшаға 
жетік жас маман көп. Оларға хабарласқанымызда өзін 
Арина Комогорова деп таныстырған бойжеткен отба-
сын, ата-анасын, сіңлісі Ксенияны жақсы көретінін, 
демалыс күндері саяжайға барып, табиғат аясында 
еңбек еткенді ұнататынын, қазақ тілін меңгерудің 
қиындығын сезінбегенін, дәрігерлік мамандықты 
жанымен сүйетінін түгелдей айтып, ашық-жарқын 
мінезімен ақтарыла сұхбат берді.

– Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың 
достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, 
еліміздегі ұлтаралық татулықтың әрдайым беки 
беруін, ынтымақ пен бірліктің нығаюын тілеймін! – 
деген Арина Геннадийқызы өз өміріне аз-кем шолу 
жасады. 

– Талдықорған қаласында туып-өстім. Отбасы-
мызда 4 адам бар. Әкем Геннадий Ескелді ауданына 
қарасты Малиновка деген ауылда дүниеге келген. 
Қазір «Темірбетон» зауытында жұмыс істейді. Анам 
Надежда Ресейдің тумасы. «Темірбетон» зауытын-
да жұмыс істейтін ол өте ашық, мейірімді адам. 
Менен бір жас кіші сіңлім Ксения дәріханада фар-
мацевт болып істейді. Арчи атты итіміз бар. Мен 
үшін мемлекеттік тілді меңгеру ешқандай қиындық 
тудырған емес. Кішкентай кезімнен аулада бала-

лармен ойнап өскендіктен болар, қазақ тілін оңай 
үйрендім. Сол себепті «Қиын болды ма?» деген 
сұрағыңызға жауап бере алмаймын. Өйткені тіл 
білмей қиналған кезім есімде жоқ.

2013 жылы Талдықорған медицина колледжін 
бітіріп, фельдшер мамандығын алып шықтым. Бір 
жылдан соң Талдықорған қалалық емханасына 
учаскелік медбике болып жұмысқа кірдім. Мені 
елімізде жарияланған төтенше жағдай  мазалайды. 
Себебі  зор байлық саналатын денсаулықты 
тұрғындардың аса бағалай бермейтіні алаңдатады. 
Қазір көпшілік ұлттық тағамды тұтынуды тоқтатып, 
ұлттық құндылықтардан қол үзіп барады. Тіпті 
 ауылды жерлерде сүт өнімдерін қаладан алдыратын 
отбасылар бар. Өкінішті әрине, бұл, ең алдымен, 
денсаулыққа тікелей әсер етеді.

Осылай ой қорытып, қоғам өміріне алаңдаған 
Арина Геннадийқызы арманы отбасын құрып, сәби 
сүю екендігін жасырмады. Үлкен үйде тұрып, жеке 
көлігімен саяхаттап жүруді ұнататынын, жақын 
құрбысы Гүлмирамен бірге Анталияға қыдырып 
қайтқысы келетінін де айтып қалды.

Сөзінің соңында көп ұлттың өкіліне мекен 
болған Ұлы Даладағы береке мен бірліктің тұрақты, 
бейбітшілік пен ынтымақтың мәңгілік болуын 
аңсайтынын, жақында Мұхтар Әуезовтің «Абай 
жолы» романын оқуға кіріскенін жеткізді.

М.ӘСЕТҰЛЫ
Алматы облысы

Тіл білу – міндет
КҮРЕТАМЫР

Спортта шекара жоқ. Өңір, аймақ, ұлт, нәсіл деп 
бөлінбейді. Бәріне ортақ бекзада өнердің қызығы 
мен құпиясы да содан көп болар. Бейбітшілік 
пен татулықты мақсат тұтқан спорт ешкімді де 
жатсынбайды. Осындай сыры мен сиқыры көп, 
қызығымен көпті баурап, жанкүйерін соңынан 
өбектетіп қоятын спортта қаншама жұлдызымыз 
жүр. Олардың арасында түрлі ұлттың өкілі бар. 
Барлығы да сол спорт өнерінің қайығында бірге 
жүзіп, бір елдің туын көтеріп келеді. Осындай 
Алаш алақанына салып, аялап өсіріп келе жатқан 
жас жеткіншектің бірі Алматы облысы Ұзынағаш 
өңірінің тумасы, ұлты түрік Адлан Асқаровты да 
ерекше айтуға болады.

Бауырлас ұлттың ұланы жасына қарамай Қазақ елінің 
мақтанышына айналды. Боз кілемнің шаңын қағып, талай 
байрақты бәсекеде елдің намысын жыртып, Көк Туымызды 
желбіретіп жүр. Бұғанасы толық қатпаған Адлан нағыз қазаққа 
бергісіз балуан десек те артық етпес.

Ұлтты шексіз сүю, Отанға деген сүйіспеншілік, ұлтқа 
деген адалдық, патриотизм Адланның бойынан ерекше 
байқалады. Қазақ ортасында қазақ тілінде тіл қатып, жаныңа 
шуақ шашады. Ал боз кілемде көк түріктің ұрпағындай 
қайсарлық көрсетіп, арыстанша арпалысады. Қанша биікке 
көтерілсе де өн бойынан салқынқандылық пен сабырлық, 
қазаққа тән қасиеттерді байқайсың. Мұның барлығы қазақы 
ортада өсіп, ортақ тәрбиені бойына сіңіргені көрініп тұр. 
Кішіпейілділік пен үлкенге құрметі ерекше. Чемпионмын 
деп мақтанбайды, әр ісін байыппен бағдарлайтын Адланның 
бойынан бекзадалықты анық көремін. Ал оның жетістігіне 
келер болсақ, білікті бапкер Мадияр Құрамысовтың шәкірті. 
Бапкерінің бар талантын бойына жиған Адлан жыл санап 
белестерді бағындырып келеді. Бүгінде ұлттық құраманың 
сапына өтіп, мамандардың оң пікіріне іліккен. Аудан, 
 облыс, республикалық чемпионаттардың жеңімпазы. Үлкен 
спорттағы алғашқы жүлдесі ежелгі Эллада елінен басталды. 

Кадеттер  арасында Афинада өткен әлем чемпионатында 
қола жүлдені еншіледі. Бұл оның маңызды жарыстардағы 
алғашқы жүлдесі. Төртжылдықтың басты додасы Олимпиада 
ойындарының алғашқы алауы тұтанатын Афина Адланға ақ 
батасын бергендей, қола жүлдені тұмар ғып тақса, алдағы 
жолы да жемісті болмақ. Араға жыл салып тағы да үлкен додаға 
түсті.

Жетісудың үкілеген балуаны Адлан Асқаров Таллиндегі 
жастар арасындағы әлем чемпионатында қола тұғырдан қол 
бұлғады. Шәкіртіне бек сенген бапкер одан ары шыңдай түсті. 
Ел ішіндегі додаларға да салып, жүзі қайралған қылыштай 
жарқыратып алып шықты. Салған жерден олжа салып, 
алмас қылыштай жарқ еткен жас жұлдыз 23 жасқа дейінгі 
әлем чемпионатына да жол тартты. Үкілеген үмітіміз сенімді 
селк еткізбеді. Боз кілемде белдескен Адлан алғашқы үш 

қарсыласын бет қаратпай ұтты. Қырғыз, моңғол, иран балуан-
дарын жеңіп, финалға жолдаманы уысына түсірді.

Соңғы шайқаста оны кубалық қаблан Рейнери Ортега 
күтіп тұрды. Екі мықтының айқасы нағыз драмаға толы болды. 
Кубалық оғлан бұған дейін екі мәрте әлем чемпионатының 
алтын тұғырына жайғасып үлгерген әккі балуан. Ал біздің 
алғадай балуан да дес берер емес. Жан алып, жан беріскен 
күресте кубалық спортшының бағы жанды. Осылайша үміт 
артқан Адлан күмісті еншіледі. Бұл оның намысын одан ары 
жани түсті. Алда әлі үлкен белес бар. Ол – Олимпиада ойын-
дары. Оған Адланның бір табан жақын тұрғанын өзі де, өзге де 
біледі. Оны алдағы уақытта анықтай жатармыз. Ал біз сенген 
Адлан жерге қаратпайтыны анық.

Әмір САНА
Алматы облысы

Адланның асуы алда
СПОРТ

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті филология факультетінің 1982 
жылғы түлектері курстас достары 

ӘБДІНӘЛИЕВА САҒЫМБҮБІНІҢ 
кенеттен қайтыс болуына байланысты  жолдасы Дәдебаев Арқабайға және отбасы 
мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
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ANA TILI

« Ә К Е С І  Ж А Қ С Ы  Қ А Н Д А Й - Д Ы ! »

– Жәнібек Арнұрұлы, мамандығыңыз 
дәрігер екенін білеміз. Қазіргідей қиын  кезде 
уақыт тауып, атаңыз туралы сырласуға 
келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Әңгімемізді 
әуелі Әлімбаев тегінен бастайықшы. ҚР 
халық жазушысы, ҚР алғашқы әнұраны 
авторларының бірі Мұзафар Әлімбаевтың 
ұрпағы (немересі) болудың жауапкершілігі 
қандай?

– Өздеріңіз білесіздер, атам көрнекті 
ақын, балалар жазушысы, қазақ балалар 
әдебиетінің маршалы, «Балдырған» жур-
налын ашып, көп жылдар бойы, анығы 28 
жыл бас редактор қызметін атқарған жан. 
Таңдаулы өлеңдері 39 тілге аударылған, 
300-ден аса өлеңіне ән жазылған. Атамның 
кітаптарымен бірнеше ұрпақ тәрбиеленді. 
Мен де сол ұрпаққа жатамын.

Әлімбаев фамилиясына ие болу – 
мен үшін үлкен жауапкершілік пен үлкен 
мәртебе. Қызылтаудың баурайындағы 
«Қара-төбе» – менің ата-бабаларымның 
ата-қонысы. Қазір жұрты жатыр.  Ал 
Әлімбай атамның ескі-жұртына тоқталсам, 
қазіргі Павлодар облысындағы Шарбақты 
а у д а н ы н д а ғ ы  а т а м н ы ң  қ а л а м ы н ы ң 
арқасында Қазақстанға танымал болған 
Маралды атырабы – атамның кіндік қаны 
тамған жер. Қазақтың ежелгі салты – кімде-
кім араға жылдар салып кіндік кесіп кір 
жуған жеріне, ата-бабасының жұртына 
соқса, оны жерлестері сол топыраққа бір 
аунатып алады, сондай ырым бар. Атаммен 
елге барған сайын жерлестеріміз бізді жерге 
бір аунатып алуды ұмытпайтыны әлі есімде. 
Атам «Атажұртты әулие тұтып, оған тағзым 
ету – өмір бойы парызың!» деуші еді, осыны 
өз басым анық сезініп, әрдайым жадымда 
сақтаймын.

Павлодар педучилищесі – атамның 
поэтикалық бесігі. Педучилищеде оқып 
жүргенде алғаш рет облыстық «Қызыл ту» 
газетінде 1939 жылы  18 тамыз күні Максим 
Горькийге арналған тырнақалды туындысы 
жарық көрді. Сол жылдары аға достары 
мен аяулы ұстаздары Төлеутай Ақшолақов, 
Зейтін Ақышев, Ләбиба Ғұсманова және 
тағы басқа жандардан әдеби ғана емес,  адами 
тәлім алып өсті. 

Жалпы атам көзі тірісінде 3 ұл, 6 
 немере,  3  шөбере сүйген. Ешкімді бөлмей, 
барлығымызды бірдей сүйетін, ерекше 
бағалайтын және барлығымыздың есімімізді 
өзі қойған. Атамның 3 ұлы – Арнұр, Жаннұр 
мен Баламер. Мен атамның тұңғыш бала-
сы Арнұрданмын, кенжесімін, үлкен ағам 
Әсет – атақты қазақ халқының композито-
ры Әсет Бейсеуовтың құрметіне, ал менің 
атымды атам әнші, жазушы, қазақ КСР-нің 
еңбек сіңірген артисі Жәнібек Кәрменовтің 
құрметіне қойған екен.  Еркелетіп мені 
«Жолбарысым» деуші еді. Әр немереге өзінің 
арнаған өлеңі болды.

Қазақтың байырғы салт-дәстүріне сай 
ата-әжесінің тәрбиесін көрген баламын. 
Екі әжемнің (нағашы әжем де) екеуінің 
орны ерекше. Кішкентайымнан әжелеріміз 
қазақ ертегілерін, халық дастандарын, Абай 

өмірлік бағдарыма айналды»
«Атамның нақыл сөздері 

өлеңдерін жатқа айтатын, кітапқа, білімге 
баулитын. 

Атамның орны одан да жоғары екені 
сөзсіз. Маған ең бірінші әріп тануды, 
қазақша жазуды, қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігімен жұмыс істеуді атам үйреткен. 
Бір сөздің мағынасын білмегенде сол сөзді 
әліпби ретімен өзім  іздейтінмін. Бала 
кезімде сөзжұмбақ құрастыруды, хат  жазуды, 
сөзжұмбақ пен қысқаша төрт жол өлең 
құрастыруды, дауыс үндестігіне сай сөзге 
ұйқас табуды да атам үйретті. Әлі есімде, мен 
баратын балабақша атамның үйіне жақын 
еді, күндізгі ұйқы кезінде балабақшадан 
атамның үйіне жиі қашып кетемін. Сон-
да атам маған ешқашан ұрыспайтын, 
қасына отырғызып өмірдегі қызық-қызық 
әңгімелерін айтып беретін.

–Зиялылардың әңгімесін тыңдап өскен 
баласыз ғой... Жазушымен кімдер жақын ара-
ласты? Үйге қонаққа кімдер келуші еді?

– Иә,  кішкентайымнан атамның 
үйінде тірі классиктерді немесе үйдегі 
фотосурет, газет беттерінен, хаттардан, 
өзінің  атақты аға-інілі замандас тарымен 
араласқанын көріп өстім. Олар Сырбай 
Мәуленов, Қалижан мен Қайыржан Бекхо-
жиндер, Ғабит Мүсірепов, Әсет Бейсеуов, 
Әнуарбек Дүйсенбиев, бала кезімде өзім 
көрген атамның қайынағасы мен ұстазы 
Төлеутай Ақшолақов, Қасым Қайсенов, іні 
ақын-жазушылары Тұманбай Молдағалиев, 
Қадыр  Мырзалиев, Герольд Бельгер, қырғыз 
халқының ақыны Сооронбой Жусуев, 
Ахат Жақсыбаев, Софы  Сматаев, Несіпбек 
Айтұлы, татар композиторы Ғалымжан 
Тамендаров, туған қарындасындай болған 
Жадыра Дәрібаева апамыз және тағы басқа 
кісілер үйге жиі келіп тұратын, телефонмен 
жиі сөйлесетін кездері де есімде. Өзара 
әзілдері жарасып, қатты сыйласты. Бүкіл 
отбасымызбен жақсы араластық, бүгінгі күні 
де араласамыз. Құттықтау телеграммалары 
мен хаттар жиі келіп тұратын, солардың 
ішінде:  Сергей Михалков, Расұл Ғамзатов, 
Шыңғыс Айтматов, Андрей Вознесенский, 
Давид Кугультинов және тағы басқа адамдар 
бар.  Өзіңіз айтқандай, жастық шағым, есею 
жылдарым, толысу кезеңдерім кілең бір 
өнегелі ортада, білікті үлкендердің қасында 
өткені сөзсіз. 

Атам үйге қонақ келгенді және мей-
рамдарды жақсы көретін. Отбасымыздың 
ең ерекше мерекесі  9 мамыр – Жеңіс 
күні. Әңгіме барысында атамнан соғыс 
туралы сұрағанда көп нәрсені айтпайтын, 
көбінесе үнсіз ғана, басын шайқап қоятын. 
Осы орайда атамның екі жан досы, құрдас 
жерлестері туралы айтып өтейін. Олар: 
Кәкен Әбенов пен Олжабай Темірханов 
аталарымыз. Кәкен ата – соғыс ардагері, 
ҰҚК полковнигі, «СМЕРШ» әскери контр-
барлауында қызмет атқарған. Олжабай 
ата – соғыс ардагері, отставкадағы полков-
ник. Үшеуі де Екінші дүниежүзілік соғыс 
ардагерлері. Әр кездесулері бір ерекше 
 жылышырайда өтетін, көбінесе атамның 
үйінде бас қосатын.  Кәкен Әбенов  атамды 

орысша «мой ненаглядный» деп, ал атам 
болса оны немісше «шварцман» деп атаған, 
себебі қараторы адам болған. Қазір үшеуінен 
Олжабай атамыз ғана қалды арамызда.

А т а м н ы ң  ж а р ы ,  ө м і р д е г і  с е р і г і 
Шәпау Сүлейменова әжеміз туралы айт-
пай кету мүмкін емес. Өзі ашық мінезді, 
ақылды, әрі жуас кісі еді. Әжеміз Төлеутай 
Ақшолақовтың туған ағасының қызы 
еді,  ағайынды Қалижан мен Қайыржан 
 Бекхожин аталарымызбен жақын туыс 
 болды.  Атамыз әжемізді  «менің бас 
критигім» деп айтатын, себебі атамның 
қаламынан шыққан туындыларына өзінің 
ой-пікірін, ұнаған-ұнамағанын әжеміз ай-
тып отыратын, сол пікірлеріне атамыз құлақ 
түретін. Ең қызығы, атам әр сапарында әжем 
мен балаларын тастаған емес.

Атамның кітапханасының қорында 
 жалпы алғанда он мыңнан аса кітап 
б а р :  қ а з а қ ш а  к і т а п т а р д а н ,  а л ы п 
энциклопедияларға,  әлемдік көркем 
әдебиетке дейін сансыз түрі тізіліп тұр. 
Сол себепті кітап оқуға, білім алуға құштар 
болып өстік. Ал әжеміз атамның өмір бойы 
жинаған кітаптарының бас кітапханашысы 
десем, артық болмас. Біз, немерелер, кітапты 
оқуға алғанда кітап сөрелеріндегі қалған бос 
кеңістікті әжеміз бірден байқайтын, сонда 
тез арада оқып алып орнына кітапты әкеліп 
қоятынбыз. Барлық немерелер атам мен 
әжеміздің жылы құшағында бірге өстік...

Атамыз өлеңді бірден аппақ қардай 
қағазға жазбайтын, біріншіден ескі қағазға, 
блокнотқа, газет шетіне, бір жағы жазылған 
қағазға  түсіретін.  Қаламы мен жеке 
парақтары үнемі қалтасынан табылатын, 
жаңа ой, шабыт келгенде қаламы мен қағазын 
алып, бірден қағаз бетіне түсіре қоятын. Ал 
біз жаңадан шыққан нақыл сөздерін, өлең 
жолдарын ақ қағазқа көшіретінбіз. Біздің 
үйде үлкендер  карта ойынын ойнағандары 
әлі есімде. Қызығушылықпен түн жарымына 
дейін ойнайтын кездер де болды. 

– Атаңыз «Балдырған» журналының 
алғашқы бас редакторы болды. Немерелері де 
балалар басылымдарымен тығыз байланыс-
та болған шығар? Өзіңіз шығармашылыққа 
жақынсыз ба?

– Менің әрбір қызығушылығымды атам 
шын ықыласпен жақсы көрді. Бала кезімде 
«Ұлан» газетінің жас тілшісі болдым, сол 
кезде газеттің бас редакторы Сұлтан Қалиев 
ағамыз еді. Бір қызық оқиға есіме түсіп 
отыр: бірнеше рет қаламақы алдым. Екінші-
үшінші сынып оқығанда, сөзжұмбақ, 
төрт жолды, 1-2 шумақтан тұратын өлең 
құрастыратынмын. Сонда ең көп алған 
қаламақым 173 теңге болған екен. Сол 
кезде әжептәуір ақша. Атаммен бірге үйдің 
жанындағы пошта бөлімшесіне барғанда 
мен өз қаламақымды, атам өз қаламақысын 
алатын. Сонда атамның қаламақысының 
сомасын көргенде, атамнан: «Ата, неге сенің 
қаламақың менікінен көп?» деп сұрадым. 
Сонда атам маған күлімсіреп: «Көбірек 
жазсаң, сенің де қаламақың қомақты бола-
ды!» деп маған шабыт беретін. 

Мен Алматыдағы ең алғашқы қазақ 
мектебі – Ш.Уәлиханов атындағы №12  орта 
мектепті бітірдім. Біздің кезімізде мектеп 
директоры атақты режиссер, драматург, 
қазақтың ұлттық кәсіби  театр өнерінің 
негізін салушылардың бірі Жұмат Шаниннің 
немересі Шанина  Жанна Қасымханқызы 
болды. Әр  жылдары мектепте Күләш 
Байсейітова, Нұрғиса Тілендиев, Сыдық 
Мұхамеджанов, Әбілхан Қастеев, Абдол-
ла Қарсақбаев, Әсет Бейсеуов және тағы 
басқа қазақтың атақты тұлғалары кездесуге 
келіпті.  Атамды жиі мектепке шақыратын, 
әдеби кеш өткізетін кездерде де атам қадірлі 
қонақ болып келетін. Атамның балаларға 
арналған өлең жолдарын, тақпақтарын 
қазақ тілінің оқулықтарында да оқып, жат-
тап өстік. «Он саусақты» білмеген қазақ ба-
ласы жоқ шығар, үйде де атамызға өлеңдерді 
жатқа айтатынбыз. Керемет балалық шақ 
еді. Мектептегі мұғалімдер де өте қатаң бол-
ды, білім алуды, оқуды талап етті. Мұзафар 
Әлімбаевтың немересі болғандықтан, ұятқа 
қалмауға тырыстым, талай жарыстарға 
қатыстым. 

Атам әрдайым бізге «Кітапқа, білімге 
құштар болыңдар, халыққа қызмет етіңдер» 
деп тәрбиеледі. Өзім ішімнен ғана ата-
тегімді мақтан тұтамын, бірақ елге дуылда-

тып мақтанбаймын, жұмыстағылардың көбі 
Мұзафар Әлімбаевтың немересі екенімді 
білмейді.  Атам мақтаншақтықты жек 
көретін. Ол әрқашанда бізді сөз өткірлігімен, 
біліммен қарсыласты жеңуді үйретіп, адал 
еңбектену мінезін бойымызға сіңдірді. 
Қазақ тілін, ана тілімізді құрметтеуді 
үйреткен де – атам. Ана тілімізбен қоса 
өзге тілдерді де білуге ынталандырды. Мен, 
өз басым, шетел тілдерінен неміс және 
ағылшын тілдерін оқыдым, әңгімені үзбей 
көптеген тақырыптарға сөйлесе аламын. 
Әр сапарымның алдында атам мен әжемнің 
батасын алғанмын!

Атамның кейбір нақыл сөздері өмірлік 
позицияма айналды. Олардың кейбіреулерін 
айта кетейін: «Шабытты еңбек – шаршат-
пайды», «Әділет үшін алысқан, Ағайын табар 
алыстан» және т.б.

– Халық жазушысы Мұзафар Әлімбаев 
өмірінің соңғы сәттерін қалай өткізді? Қандай 
естеліктеріңіз бар?

– Атамның өмірінің соңғы жылда-
р ы н д а  б і з  а т а м н ы ң  ү й і н д е  т ұ р д ы қ . 
Атамның еңбекқорлығы мені әрқашан 
тамсандыратын. Қазірдің өзінде кітаптарды 
ақтарыстырғанда кез келген кітаптың 
бетінде атамның таңба-белгілерін, жазба-
ларын кездестіремін. 90 жастан асқанда да 

Жеңіс мейрамы 
қарсаңында Қазақстанның 

халық жазушысы, ҚР мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Мұзафар 

Әлімбаевты еске алғымыз келеді. Соғыс 
басталған кезде М.Әлімбаев 18-ге тола қоймаған 
жігіт еді. 1941 жылдың желтоқсан  айында әскер 
қатарына шақырылып, Калинин майданында, 

Ржевтің түбінде 1942 жылдың қарашасынан ұрысқа 
кіріскен. Оның соғыс ішінде жүріп-ақ  «Батырға» 
деген бірінші өлеңі Балтық майданының «Жауға 

қарсы аттан» газетінде жарияланған.  Бейбіт өмірде 
де қазақ әдебиеті мен балалар әдебиетіне, қазақ 

журналистикасына елеулі еңбек етті. Еліміздегі 
барлық бала Мұзафар Әлімбаевтың өлеңін 

жаттап өсті. Газетіміздің бүгінгі санында 
Халық жазушысының немересі Жәнібек 

Әлімбаев атасы туралы ыстық 
естеліктерімен бөлісті. 

қаламы қолынан түспегені есімде, теле-
дидардан жаңалықтарды қызыға көретін, 
картаны ойнағанда бізді жиі жеңіп кететін. 
Апталық газеттерді міндетті түрде күнде 
оқитын, газет кешіксе, қабағы шытылып 
кететін. Күнде дене шынықтырумен айна-
лысып, таңғы астан кейін  дастарқан ал-
дында «Ықылас» сүресін оқып, аруақтарды 
еске алып «әумин» деп тілек тілеген соң, 
кабинетке коляскасымен баратын. 

М е к т е п  о қ у ш ы л а р ы н а н  х а т т а р 
келетін, кейбір мектептердің бастауыш 
класс оқушылары үйімізге келіп, жыл 
сайын ашық сабақ өткізетін. Сонда атам 
әрқашан да балалармен шамасы  келгенше 
отыратын. Бұл 90-нан асқан  жасында 
да  жас  бүлдіршіндердің  алдындағы 
жауапкершілігін сезгені деп білемін. Жаңа 
кішігірім өлеңдерді қағаз бетіне жазған, 
қуанышымен бізбен бөліскен сәттері әлі 
есімде. Атам нағыз бақытты адам болды. 
Бақыты мен байлығы – өзінен қалған  Ұлы 
еңбегі, өлеңдері, кітаптары, ұрпақтары, 
 достары мен шәкірттері. 

Ө м і р і м н і ң  б а р л ы қ  к е з е ң д е р і н д е 
атамның жанында болғаныма Аллаға шүкір 
айтамын!

Атамның бір орындалмаған арманы 
бар. Ол – 2003 жылы шыққан көптомдық 
шығармалар жинағы. Бұл көптомдық 
 туралы М.Әлімбаевтың өзінің айтқан сөзі 
бар. «Осы қолыңызға тиген көптомдық 
– менің бүкіл өнериетімнің құндысы, 
құнарлысы». Бірақ «Қазығұрт» баспасында 
7-ші томы  басылып шыққанда қаражаттың 
жетіспеуіне байланысты тоқтатылды. 
Барлығы 15 том болып шығуы керек еді. 
Енді осы атамның орындалмаған арманын 
жүзеге асыру – менің борышым деп санай-
мын. 

– Сөз соңында өзіңіз туралы толық 
әңгімелеп берсеңіз.  Жалпы медицина 
 саласын қалай таңдадыңыз? Дәрігер ретінде 
айтыңызшы, бүгінгі таңда әлемді алаңдатқан 
коронавирус жұқпалы дертіне байланысты 
ойыңыз қандай? 

– Мен өзім мектеп жасымнан дәрігер, 
хирург болам деп армандадым. Атамның 
әулетінде дәрігер-мамандар бар деуге 
 болады, соның ішінде ҚазКСР-нің және 
 Павлодар облысының атақты дәрігер-
терапевті, атамның нағашысы Ғалым 
Тәшімбайұлы Сұлтанов. Атамның айтуын-
ша, ол кісі өте білімді, жоғары санатты, 
халқы жақсы көретін жарқын адам болған. 
Қазір Павлодар облыстық ауруханасы 
сол кісінің атымен аталады. Атам дәрігер 
мамандығын таңдауымды қолдап, өте 
қуанды.

Менің бірінші мамандығым  педиатр, оны 
С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ-де 
бітірдім, содан соң 1-жылдық интернату-
раны «балалар хирургиясы»  кафедрасында 
оқыдым. Оқуды бітіргеннен кейін атамның 
туған жеріне, Павлодарға бардым, сонда 
облыстық  балалар  ауруханасында 1 жыл 
қызмет істедім. Барған себебім – Павлодар 
қаласында неонаталды, яғни нәресте хирур-
гиясы мектебі жақсы дамыған, Қазақстанда 
балаларға күрделі операцияларды  жасайтын 
мекемелердің бірі. Бір жылдан кейін Санкт-
Петербург қаласындағы А.Л.Поленов 
атындағы Нейрохирургиялық Ғылыми-
Зерттеу Институтына оқуға түстім.  Осы 
2 жылдық ординатурада «нейрохирургия» 
мамандығымен оқыдым. 

Қазір Алматыдағы Қазақ Онкология 
мен Радиология ғылыми-зерттеу институ-
тында нейрохирургпын және Алматыдағы 
№4 Қалалық  ауруханасында қоса атқарушы 
дәрігер-нейрохирург қызметінде жұмыс 
атқарамын. 1 санаттағы дәрігермін. Ней-
рохирургия саласындағы негізгі бағытым 
– нейроонкология, бас-ми жарақаты 
мен омыртқа бағанына ота жасаймын. 
Білімімді жетілдіруге, жаңа нәрселерді 
үйренуге мүмкіншілігім  болса шетелге ба-
рып үйренуге тырысамын.  Заман талабына 
сай болу керек!

Бүкіл әлемді сілкіндірген  коронавирус 
пандемиясы туралы айтатын болсақ, 
әлемде жұқтырғандар саны 3,5  млн 
асты. Бұл індет Қазақстанды да айна-
лып өтпеді. Жалпы бүгінгі күні емдеудің 
бірнеше түрі ұсынылған, бірақ вирус 
әлі толық зерттелмегендіктен, көбінесе 
симптоматикалық ем жүргізіледі. Біздің 
елімізде карантиннің енгізілуі вирустың 
таралмауына өзінің оң ықпалын тигізді 
деп ойлаймын. Сол себепті Денсаулық 
сақтау министрлігінің халыққа  арналған 
нұсқауларын орындаған жөн. Халқымыздың 
дені сау болып, індеттен аман шығайық!

– Әсерлі әңгімеңізге рақмет!
Әңгімелескен 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Жәнібек ӘЛІМБАЕВ: 


