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Майдангер ақсақал – Байтұма Тұрарұлы 100 жасқа толды. Жамбыл жыраудың 
жасынан асқан майдангер қарттың өмір өткелдері өскелең  ұрпаққа өнеге.

әлдекімдерді іздейді. Бәлкім, ақын 
Сырбай Мәуленовтің �лең жолдары 
ойына оралды ма?  

«Орманның іші үрейлі.
Ал оттың ортасында – 
Шіркін �мір,
Құлын боп кісінейді». Дәл осы 

жағдайды бастан �ткерген Байтұма 
қарттың соғыс зардаптары туралы  
не үшін айтқысы келмегенін енді 
ұқ қандаймын. Сонда да сол бір күн-
дердің жаңғырығы құлағына еміс-
еміс естілетіндей ме, елегізіп отырды.   

«Мен соғыстым, 
жоғалды жолдасым к�п,

(мірде жауыздықтар 
болмасын деп.

Мен жеңдім, жаралы ормандарға,
Жаралы құстар келіп 

қонбасын деп.
Ақ кептер, айтшы, 

нені армандадың?
Жараңда қандай сұмның 

қалған дағы?
Оңаша отырғандай 

ойлаушы едім,
Жойдым деп жауыздықты 

жалғандағы». 
А рда г ер ата м н ы ң і ш к і дау-

сынан Мұқағалидың осы �леңін 
ест і ген деймі н. Иә, бір с�зі н де 
�ткендегі отқа оранған бес баланың, 
баспана сұрап, әкімдіктің есігін 

қаққан к�п балалы аналардың тағ-
дырын теледидардан к�ріп, к�ңілі 
құлазығанын да жасырмады. «Біз 
Қазақтың радиосы арқылы �мір 
тәлімін үйрендік. Ұлттық руха-
нияттың уызына қандық. 2н мен 
күйді санамызға сіңірдік. Ал қазір 
сол радиоңды кім тыңдап жатыр, 
оның хабарлары шалғай ауылдарға 
неге жетпей ді деп» рені ші н де  
жасырған жоқ. «Ұрлық-қарлық, 
зорлық пен зомбылық тәуелсіз ел 
атанған еркін заманда неге к�бейіп 
т ұр? Осының бәрін ой лап кет-
сем шаршап қа лам» деп ағынан 
ақтарылды. Жүз жасаған жүректің  
атқан таң, батқан күнде жалғыз-ақ 
ойлайтыны ұрпақтың болашағы, 
мемлекеттің келешегі. Ұлағатты 
ұстаздың бала тәрбиесіндегі уайы-
мы тіпті қалың.

(Жалғасы 7-бетте)

Сойқан соғыс, сенен шеттеп 
қалды кім?!

Қайғы жұтып қарсы алғамыз 
таң нұрын.

Осылайша �ксіп �тті балалық,
Осылайша тәркіленді тағдырым!  

К�рнекті ақын Еркін Ібітановтың 
осы бір шумағы Байтұма қарттың 
�мірін безбендеп бергендей.

1939 жылы әскер қатарына 
шақырылған �рімдей жігіт 1945 жыл-
дың желтоқсан айында туған елге 
бір-ақ оралды. Сол алты жылда от 
пен оқтың арасында ғұмыр кешкен 
жауынгер ешбір туы  сымен хат-хабар 
алыспаған. Тағдырдың сол бір қатал 
сынын мойымай қабылдаған нағыз 
ердің  ғана қолынан келетін батылдық 
бұл. Бірақ ел мен жер үшін қан т�гіп, 
жан қиюға бел байлаған баһадүрдің 
100 жасайтынын ол кезде �зі де 
сезген жоқ шығар. Ғасыр жасаған 
ақсақалдың к�руі де, ойлау қабілеті 
мен газет оқуы да �з қалпында. 
Арнайы сәлем бере барғанымда 
қаршығадай шалт қимылына қайран 
қалдым. Менің кім екенімді білген 
соң әкем Жағыпар мен �зінің бірге 
туған інісі Рамазанның достығы 
туралы толғай-толғай сыр айтты. 
С�йтіп, �зін де біраз тыңайтты. Ал 
сыр сабақтай қалсаңыз сол бір сұм 
соғыс туралы терең ойға батып, 

ЖҮЗ ЖАСАҒАН 
ЖҮРЕК

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ

ӨШПЕС ДАҢҚ

ТАҒЗЫМ SHARA

...Мен ұзақ жылдар оқу-
әдістемелік кеңестің қазақ әдебиеті 

секциясын басқардым. Педагогикалық 
ғылымдар институтының Ғылыми кеңесіне 

мүше болып араластым. Осылардың бәрі 1967 жылы 
КСРО Педаго гикалық ғылымдар академиясы құрыл-

ған кезде, сол академияның құрамына ұсыны луыма себеп 
болғаны даусыз. Оның үстіне академияның алғашқы ха-

барлауында мүше-корреспонденттікке елу жастан аспаған 
ғалымдар ғана ұсынылатыны жазылды. Тек бұрынғы РСФСР 

Педагогикалық акаде миясының мүшелері мен одақтас 
рес публикалардағы педагогикалық ғылым дар 

институттарының директорларына жеңілдік 
жасалды. Олардың жас мөлшері санал-

майтын болды. 
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Бейбіт заман. Өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдары. 
Қырықтықтамыз. Совхоздың 
қойы көп. Біз қой жығамыз. 
Әкелеріміздің дені соғыстан кел-
ген. Көбі жарадар. Бірі аяқтан, 
бірі саусақтан, бірі қолдан, 
бірі денсаулықтан айырылған. 
Шешелеріміз қой қырқады. 
Әкелеріміз шарықпен қайшыларды 
қайрайды. Ауылдың батысында 
Шарықты деген тау бар. Қайрақты 
содан алады. Балалар қой жығып, 
арасында шарықты айналдырып 
тұрады. Болат қайшы қайраққа 
тиген бетте ұп-ұсақ жұлдыздар 
ұшқын атады. Керемет сурет. 
Қайрақты айналдыра бергің келеді. 
Ауылға аңсарың ауатын, қайтып 
оралмайтын балалық шақ.

тап, ал келіп секіреміз. Жабағы жүн 
тап талған бетте т�бемізден тағы жүн 
 жауады. «Немісті» таптап, секіре 
береміз. Қойдың жабағы жүнінен 
қызулы дүниені әлі к�ргем жоқ. Ақ 
тер, к�к тер болып шығасың. Тер 
моншақтап ағады. Эстонияда таза 
фин саунасын к�ргем. Біздің қа-
зақтың қанардағы жабағы жүнінің 

қызуының қасында жіп есе алмайды. 
Сол үлкендерге әлі қол қойып, қол 
қусырам. Қыстан суықтап шыққан, 
жел-құзы бар балаларды осылай 
бір жағы жұмысқа жегіп, екінші 
жағынан емдеп жібереді екен ғой. 
Оқудан, қырқымнан бас босайды. 
Бірақ шешеміз қанша сабындап 
жуындырса да, жарықтық қойдың 

шуашының иісі кетпейді. 2рине, оқу 
жылы басталғанша иіс-қоңыс кетеді.

Кейін хат танып, ат жалын тар-
тып мініп, оқып-тоқи бастағанда 
б ілдім.  Бір  Қазақстанның біз 
 ны ғыздап, қапқа салып жүрген қой-
лардың жүнінен бүкіл КСРО-ның 
миллиондаған солдаты шинель 
 киген екен. Пимасы, тоны тағы бар.

Біз жүн таптап жүргенде үлкен-
дер: «Ей, құлындарым, біз к�рген 
соғысты, қанды қырғынды, қып-
қызыл �ртті, адам қаны судай аққан 
сойқанды сендер к�рмеуге, Алладан 
тілейміз» деп отыратын.

(Жалғасы 6-бетте)

Қырқым бітеді.  Қырқылған 
қой кубкаға, креолинге түседі. 
 Жай  лауына желдеп кетеді. Енді жүн 
қаптау жұмысы басталады. Үкімет 
елге шай мен қант бермесе де, қапты 
 ая майды. Үлкендер қаптың аузын 
ұстап тұрады. Жүн салынады. Қапқа 
сиятын бізді ішіне тігімізден салып 
жібереді. «Секіріңдер» дейді. Ой, 
бір секіреміз келіп. Ең бір қиыны 
– ұзын, үлкен қанар бар. Үлкендер 
«�лген неміс» дейді. Ол қанарға екі 
бала түседі. Тұяқ екеуміз кіреміз. 
Үлкендер орындыққа шығып, қа-
нарды ұстап тұрады. Біз жүнді тап-

Жауға шаптым ту байлап,
Шепті бұздым айғайлап,
Дұшпаннан к�рген қорлықтан
Жалынды жүрек қан қайнап,
Ел-жұртты қорғайлап,
�лімге жүрміз бас байлап.

Ақтамберді жырау

ЗАМАН және
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Этноауыл бой көтерді

МАМАНИЯ МЕКТЕБІ  
Достық дастарқаны 

жайылды

Алматы облысы Ақсу ауылында Ілияс Жансүгіровтің атында этноауыл бой көтерді. 
Игілікті шараны ауыл тұрғындары мен осы ауылда орналасқан Ілияс Жансүгіров 
атындағы тарихи-өлкетану музейі ұйымдастырды. Шараға кәсіпкер азаматтар да 
қолдау көрсетті. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтында белгілі тарихшы ғалым Клара 
Хафизованың 80 жылдық мерейтойына орай 
«Қазақстанның шығыстанушы ғалымы – Клара 
Хафизова» атты халықаралық конференция өтті. 

Жуырда Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Алматы 
облысында болды. Президент Талдықорған 
қаласындағы әлеуметтік қызмет көрсету 
нысандары мен өндіріс орындарын аралап, 
Қаратал ауданындағы «Ашық әкімдік» 
жобасымен және аудандағы көктемгі 
дала жұмыстары барысымен танысты. Ол 
жұмысын Талдықорған қаласындағы Сал-
танат сарайында облыс активімен кездесу-
ден бастады.

Алматыдағы Достық үйінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ұйымдастыруымен «Достық дастарқаны» 
фестивалі өтті.  Алматы қаласында тұратын әртүрлі эт-
ностар дастарқан жайып, ұлттық тағамдарын көпшілік 
назарына ұсынды. Сондай-ақ әр ұлттың қонақ күту әдебі 
көрсетіліп, тағамдардың құрамы мен әзірлеу жолдары, 
пайдасы айтылды. 

Шара аталған музейде  басталды. 
 Жи налған к�пшілік алдымен Ілияс 
ақын ның к�зі тірісінде қолданған құнды 
жәдігерлерін тамашалады.

– Қазір музейде мыңнан астам жәдігер 
бар. Оның елуден астамы құнды мұралар. 
Сол қатарда Ілияс атамыз жолсапар-
ларда тастамай алып жүрген чемоданы, 
ақын Қуат Терібаев сыйлаған домбыра, 
1936 жылы Орал баспасында шыққан 
«Қолжазба» атты кітабы және Фатима 
Ғабитованың к�зі тірісінде қолданған 
бұйымдары осы музейде сақтаулы. Қазір 
мұнда 6 адам жұмыс істейді. 2009-2011 
жылдары музейге күрделі ж�ндеу жұмысы 
жүргізіліп, экспозициясы жаңартылды. 
(ткен жылы музейге 2 мыңға жуық адам 
келсе, биылғы келушілердің қатары одан 
да к�п болады деп ойлаймыз, – дейді 
 музей директоры Ардақ Құмарова.

Осы ретте музей орналасқан ғимарат-
тың тарихи жәдігер болып саналатынын 
айта кеткен ж�н. (ткен ғасырдың басында 
Маман Тұрысбектің ұрпақтары салдырған 
Қарағаш мектебі �ртенгенде жанбай 
қалған б�ренелерді Ақсу ауылының 
адамдары жинастырып, музей тұрған бес 
б�лмелі ғимаратты тұрғызыпты. Алды-
мен мектеп, сосын басқа да мақсаттарға 
пайдаланылған нысан 1991 жылдан бас-
тап, Ілияс Жансүгіров атындағы тарихи-
�лкетану музейінің еншісінде.

Музейде �ткен ашылу салтанатын-

АССАМБЛЕЯҚасым-Жомарт ТОҚАЕВ, Қазақстан Президенті:

да Ақсу ауданы әкімінің орынбасары 
Ғазиз Есжанов, Ақсу ауданы ардагерлер 
кеңесінің т�рағасы Амангелді Айтбайұлы, 
�лкетанушы Жемісбек Толымбеков, 
ақынның ұрпағы Орал Шүкетова, тағы 
да басқа қонақтар с�з с�йлеп, игілікті 
шараның ілгері басуына сәттілік тіледі. 
Осыдан кейін к�пшілік «Ағынды менің 
Ақсуым» деп Ілияс жырға қосқан Ақсу 
�зенінің бойында орын тепкен этноауылға 
жол тартты. Бұл маңға қатар-қатар ақ-
шаңқан үй тігіліпті. Үйлердің айнала-
сында алтыбақан теуіп, мәре-сәре болған 
жастар, �реге құртын жайып, жүнін түтіп, 
тайқазанға етін асып, қонақжайлығын 
к�рсетіп жүрген ақжаулықты аналар мен 
ибалы келіндер шараның сән-салтанатын 
асыра түсті.

К�пшілік этноауылға жақындағанда 
ауыл ақсақалдары алдынан шығып, 
�нерпаздар жырдан  шашу шашып, 
құрметпен қарсы алды. Олар жас спорт-
шы лардың �нерін тамашалап, ауыл 
 жастары ұйымдастырған к�кпар тарту 
ойынын к�ріп, ақшаңқан үйге жайылған 
дастарқаннан дәм татты.

Этноауылдың дастарқаны жыл бойы 
жайылып тұрады. Түрлі ұлттық ойын да 
күн сайын жаңаланып, келушілерді жа-
лық тырмайтын шаралар қолға алынбақ.

Қ.АНДАС
Алматы облысы

– Жер жаннаты Жетісу �ңірі – тарихи 
тұлғалар мекені. Алғашқы қазақ ағартушылық 
мектептерінің бірі, Ақсу жерінде ашылған 
Мамания медресесі ұлт руханиятына айрықша 
үлес қосты. Бұл – қазақ тарихындағы білімге 
салынған инвестицияның бастау к�зі болатын. 
Қабанбай, Қарасай, Райымбек батыр бастаған 
ел қорғаған ерлер мен Ілиястай ақын туған 
мекенге елмен етене араласып, тұрғындардың 
пікірін естуге келдім, – деген Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев кездесуді еркін 
форматта �ткізейік деген ұсыныс айтып, Алма-
ты облысының стратегиялық маңызы зор аймақ 
екендігін жеткізді.

Айта кетейік,  Президент атап �ткен 
 Мамания медресесінде қазақ зиялыларының 
к�бі шыққан. Осы жерде білім алған. Қазақтың 
ертеңіне алаңдап, қазақ балаларына білім 
беруде бар күш-жігерін аямаған Б.Сүлеев, 
М . Е р м е к т а с о в ,  2 . Ж а й ш ы б е к о в ,  а қ ы н 
І.Жансүгіров — Мамания мектебінің түлектері.

Аталған білім ошағы Жетісу �ңіріндегі 
алғашқы меценаттық қозғалыстың айқын 
к�рінісі. Сондықтан «Туған жер» бағдарламасын 
жүзеге асыруда атымтай жомарттарға  Маман 
әулетінің бастамалары жиі мысалға алы-
нып тұрады. Маман құттың ұлы Тұрысбек 
екі мәрте қажылыққа барып, Ақсуда 18 жыл 
болыстық қызмет атқарған, �з дәуірінің алды-
артын дәл болжай білген сұңғыла кісі еді. Ол 
қажылық сапарында әлемде болып жатқан игі 
жаңалықтарға куә болып, оқу-білімсіз елдің 
болашағы бұлыңғыр екеніне к�з жеткізеді. 
Міне, осынау қасиетті де киелі білім ордасын, 
ол жерден білім алған ұлт ұстаздарын Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев текке тілге тиек еткен 
жоқ. Ендеше, кешегі тарихсыз, �ткен күннің 
құнды естелігінсіз біз болашаққа қадам баса 
алмайтынымыз анық.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жетісу жеріне жасаған сапа-
ры он сегіз әулие-әмбие жатқан Қаратал 
ауданында  жалғасты.  Қасым-Жомарт 
Кемелұлы ауданды араламас бұрын Ескелді 
би кесенесіне барып, әулие бабаның рухына 
Құран бағыштап, тағзым жасады. Мұнан 

кейін республика бойынша бірінші болып 
ашылған «Сервистік әкімдік» қағидаты 
бойын ша жұмыс істейтін мемлекеттік мекеме 
қызметімен танысты. Қасым-Жомарт Тоқаев 
мұндай әдіс мемлекеттік қызметшілердің жаңа 
ұйымдастырушылық мәдениетінің к�рсеткіші 
екенін, азаматтарға сапалы, жедел және жай-
лы жағдайда қызмет түрлерін алуға мүмкіндік 
беретінін атап �тті. Қазақстан Президенті 
кабинеттік жүйеден «Open Space» форматы-
на �ту мемлекеттік органдардың ашық әрі 
қолжетімді жұмыс істеуіне жол ашатынын 
тілге тиек етті.

Президент Үшт�бе қаласындағы Кемел 
Тоқаев атындағы мектепке барды. Мемлекет 
басшысы білім беру мекемесінің материалдық-
техникалық базасымен танысып, информа-
тика, робот техникасы кабинеттерін, мектеп 
кітапханасы мен музейін аралап к�рді. Қасым-
Жомарт Тоқаев мектеп оқушыларымен және 
ұстаздармен әңгімелесу барысында еліміздің 
экономикасы мен ғылымын дамытуға септігін 
тигізетін сапалы білім алу жастардың негізгі 
міндеті екенін атап �тті.

Мемлекет басшысы облыстағы ауыл-
шаруашылығы жұмыстарының жүргізілу ба-
рысын танысу мақсатында «Қаратал-Агро» 
сервистік дайындау орталығына барды. Мұнда 
к�ктемгі егіс жұмыстарының барысымен 
танысып, ауылшаруашылығы техникала-
рын аралап к�рді. Сервистік орталықтың 
құрылғанына небәрі бес жыл ғана болған. Осы 
уақыт ішінде он үш ауданды қамтып, шаруа 

Ұйымдастырушылар мерекелік іс-шараның мақсаты 
к�пшілікті Қазақстанда тұратын этностардың аспаздық 
ерекшеліктерімен таныстыру арқылы мәдениетаралық 
ынтымақтастықты нығайту екенін айтады. 

 «1 мамырда еліміздегі ұлттардың бірлігі күнін атап �ттік. 
Енді ұлттық тағамдардың фестивалін ұйымдастырудамыз. 
Бұл ұлттардың бірлігін нығайтып, татулығын арттыратын, 
бір-біріміздің мәдениетімізді терең танып, білуге жол аша-
тын шара деп білемін» дейді ұйғыр бірлестігінің мүшесі 
Абдулхалил Толкунтай. 

Ал «Жаңғыру» неміс этномәдени бірлестігінің т�райымы 
Людмила Набокова осындай фестивальдердің мәдениетті 
сақтап, достықты нығайтуға септігін тигізетінін айтып, 
неміс халқының ұлттық тағамдарының бірі – картоп 
клецімен таныстырды. «Бұл тағам 12-13 ғасырдан бастап 
біздің ас мәзірімізге енген. Бұл бай-бағландардың емес, 
қарапайым халықтың тамағы болған» дейді ол. 

Қытай мәдени орталығының жастар қанатының басшы-
сы Ирина Чин де қытай халқының дастарқанымен таны-
стырды. Олар фестивальге тоғыз түрлі тағам дайындап алып 
келген. «9 саны Қытайда ұзақ �мір, �ркендеуді білдіреді. 
Дайындаған әр тағамымыздың мәні бар. Мысалы,  тұшпара 
отбасының бірлік-берекесінің нышаны болып саналады. 
Балық болса, жақсы нәрсенің бастамасы, сәттілік деген 
мағынада түсіндіріледі. Сол себепті де барлық мерекелік 
дастарқаннан табылады» дейді И.Чин. 

Шараға қатысқан Қазақстан халқы Ассамблеясы 
т�рағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі 
Жансейіт Түймебаев пен ҚР Парламенті Мәжілісінің, 
Алматы қалалық мәслихатының депутаттары, зиялы 
қауым �кілдері мен �зге де қонақтар әр ұлттың әзірлеген 
тағамдарымен танысып, концерттік бағдарламасын тама-
шалады. 

Майя МҰРАТБЕК

РУХАНИЯТ

БІР ЕЛ – БІР КІТАП

МЕРЕЙ

Жиынға Р.Сүлейменов атындағы Шы ғыстану 
институтының директоры, профессор 2бсаттар 
Дербісәлі,  ҚХР-ның Алматы қаласындағы Бас 
консулдығының �кілі Чжен Вэй, саясаттану ғылымының 
докторы Болат Сұлтанов, ЮНЕСКО қам қор лығындағы 
Халықаралық мәде ниеттерді жақындастыру орталығы 
директорының орынбасары В.Толмачев, Абылай 
хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері универси тетінің профессоры Сафар 
Абдулло және басқа тарихшылар қатысты. Конфе-
ренция жұмысы барысында академик Қ.Сәтпаевтың 
мемориалдық музейі және «Ғылым Ордасының» 
Орталық ғылыми кітапханасы ғалым еңбектерінен кітап 
к�рмесін ұйымдастырды. 

Мерейтойлық басқосуда Қазақстан дағы қытайтану 
ғылымының іргесін қалау шылардың бірі, қытай 
мұрағатта рының есігін тұңғыш ашқан қазақ ғалымы 
Клара Хафизованың �мірі мен ғылыми шығармашылығы 

жайында кеңінен с�з қозғалды. Р.Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институты директо рының орынбасары 
Л.Ерекешева, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара 
қызметі академиясының профессоры Қ.Шаймерденова, 
тарихшы С.(тениязов және басқа ғалымдар баяндама 
жасады. Жиынды жүргізген институт директорының 
орынбасары Сайын Борбасов ғалымның 150-ден астам 

Шығыстануға үлес қосқан ғалым

ұлт руханиятына айрықша үлес қосты

еңбектері бар екенін атап айтты. «Оның Ұлыбритания, 
Ауғанстан, ҚХР, Гонконг, Тайвань және ТМД елдеріндегі 
халықаралық ғылыми конференцияларда жасаған баян-
дамалары әлемдік тарихшылар қауымдастығының наза-
рын аудартты. К.Хафизова ҚХР-ның тарихи архивінде 
және Тайванның Тайбэй қаласында орналасқан Гугун 
музейінің тарихи архивінде жұмыс істеген алғашқы қазақ 
тарихшысы» деді ол. 

К.Хафизова Ташкент мемлекеттік университетін 
ж ә н е  К С Р О  ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы  Ш ы ғ ы с т а н у 
институтының аспирантурасын бітірген. Еңбек жолын 
Қазақстан ғылым академиясының Тарих, археология 
және этнология институтында кіші ғылыми қызметкер 
болып бастаған ол Қазақстан стратегиялық зерттеу-
лер институтында жетекші ғылыми қызметкер, б�лім 
бастығы, «Қайнар» университеті стратегиялық және 
халықаралық зерттеулер орталықтарының директо-
ры болды. Клара Шайсұлтанқызының отандық тарих 
ғылымына қытайтанушы ретінде қосқан үлесі ерекше. 
Ол қазақ тарихына байланысты қытай елінің саясатын, 
мәдениетін егжей-тегжейлі зерттеп, к�птеген еңбектер 
жазды. 

Дина ИМАМБАЕВА

қожалықтарына к�птеген жеңілдік к�рсеткен. 
Осының арқасында 12 675 жаңа жұмыс орны 
ашылып, оның 675-і тұрақты жұмыс орны бол-
са, қалғаны маусымдық. Сонымен қатар 1106 
ауыл шаруашылық техникасы мен шаруашылық 
құрылғылары лизингке берілген. Осындай 
жағымды жаңалықтарды орталық жетекшісі 
Рахим Каримов баяндап берді.

Мемлекет  басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевты Жетісу жерінде ауылшаруашылығын 
�ркендетіп отырған ірі кәсіпорын басшылары 
мен шаруа қожалықтырының жетекшілері 
қарсы алып, жұмыстары жайлы толық ақпарат 
берді. Бірінші болып Қазақстан Еңбек ері, 
«Жақсылық» шаруа қожалығының басшысы 
Жақсылық Үшкемпіров мемлекет тарапы-
нан істеліп жатқан жұмысқа, шағын және 
орта бизнеске, жалпы ауылшаруашылығына 
к�рсетіліп жатқан қолдауға алғысын білдіріп, 
�ңірді �ркендетуге �з үлестерін қосатынын 
жеткізді. «Байсерке-Агро» ЖШС директоры 
Темірхан Досмұханбетов та облыста жүгері 
�сіру қарқынды дамып келе жатқанын, қант 
қызылшасын �сіруде жоғары к�рсеткішке ие 
екенін және жалпы дәнді дақылдардың сапалы 
сорттары �сіріліп, экспорттық жүйені қолға 
алғанын тілге тиек етті.

«Кең дала» шаруа қожалығының басшы-
сы Қалибек Алпысбаев: «Елбасының тап-
сырмасы бойынша К�ксу ауданында шағын 
шаруашылықтырдың басын біріктіріп, жер 
к�лемін 500 гектарға ұлғайтып, мемлекет та-
рапынан 200 млн теңге к�лемінде субсидия 

алып, керекті жаңа заманауи техникамен 
жабдықтадық» деді.

Мемлекет тарапынан жасалып жатқан 
қолдаулар әлі де болатынын жеткізген Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан Орта Азия бойынша 
ауылшаруашылығына жыл сайын 800 млн 
теңге субсидия б�летін жалғыз мемлекет екенін 
мақтанышпен айтты.

Қазақстан Президентіне облыс әкімінің 
орынбасары Серікжан Бескемпіров облыстағы 
агро�неркәсіп кешенінің негізгі к�рсеткіштері, 
мал шаруашылығы мен �сімдік шаруашылығы 
ж�нінде баяндады. «Жаркент крахмал-сірне 
зауыты» ЖШС т�рағасы Закиржан Кузиев: 
«Жүгері �ңдеу жоғары деңгейге жетті. Бұрын 
10 мың тонна болса, қазір 150 мың тоннаға 
дейін �ңдеп, �німнің 27 түрін �ндіреміз» деді. 
Қасым-Жомарт Тоқаев ауылшаруашылығы 
еңбеккерлерінің жұмысын жоғары бағалап, 
оларға табыс және жаңа жетістіктер тіледі.

С о н д а й - а қ  П р е з и д е н т  –  Қ а з а қ с т а н 
 Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы 
Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  сапар 
аясында К�ктал полигонындағы «Айбалта 
– 2019» стратегиялық командалық-штабтық 
оқу-жаттығуына барды. Мемлекет басшысына 
«Айбалта – 2019» командалық-штабтық оқу-
жаттығуының негізгі кезеңдері мен міндеттері 
туралы баяндалды. Оқу-жаттығу барысында 
шартты қарсыласты жою кезіндегі Қарулы 
Күштердің мүмкіндіктері к�рсетілді. 

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і  к о м а н д а л ы қ 
 пунктке барып, әскери техникалар мен қару-
жарақ үлгілерін, инфрақұрылымдық нысан-
дарды, соның ішінде модульді жылжымалы 
госпитальді, механикаландырылған нан зауы-
тын, азық-түлік қоймасын, пилотсыз ұшатын 
аппараттарды басқару пунктін аралап к�рді.

Жоғарғы Бас қолбасшы әскерилерді оқу-
жаттығуды табысты аяқтауымен, сондай-ақ 
алдағы Отан қорғаушылар күні және Жеңіс күні 
мерекелерімен құттықтап, қызметтеріне табыс 
тіледі.

– Қарулы Күштердің басты міндеті – 
Тәуелсіздік пен ел аумағының тұтастығын 
қорғау. Мемлекеттің сенімді қалқаны әрі тірегі 
саналатын Қазақстан армиясы – күшті әрі 
мобильді. Бүгін сіздер тәуелсіз Қазақстанның 
Қарулы Күштерінің қуатын к�рсеттіңіздер. 
2скери б�лімшелер кәсіби дағдылары мен 
жауынгерлік рухын іс жүзінде дәлелдеді, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.  

Мемлекет басшысы далаға тігілген әскери 
лагерьге барып, «солдат ботқасынан» дәм татты, 
қатардағы сарбаздармен әңгімелесті.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

Азаматтың суреті

ҚР Ұлттық академиялық кітапхана мен ҚР 
кітапханашылар ассоциациясының көтерген  
бастамасын ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 
қолдап, еліміздің кітапханаларында 2007 жылдан 
бері  «Бір ел – бір  кітап» акциясы өткізіліп келе 
жатыр. Мұндай акцияның мақсаты – ғаламтор 
заманында  кітап оқу арқылы оқырманның назарын  
рухани құндылық әлеміне аудару. Осыған орай 
жуырда «Зағип және көзі нашар көретін азаматтарға 
арналған республикалық кітапханада» халық 
жазушысы Әбіш Кекілбаевтің «Аңыздың ақыры» 
романы бойынша дөңгелек үстел өтті. 

Бұл шараға мекеме болып дайындалдық. Алдымен 
«Аңыздың ақыры» романын белсенді оқырмандар 
мен кітапхана қызметкерлері қайталап оқып шықты. 
Д�ңгелек үстел екі тілде жүргізілді. Қатысушылар �з 
ойларын ортаға салып отырды.  Жазушы туындысы 
– Ақсақ Темірдің болмысын ашуға арналғандықтан, 
�ткен тарихымыз Н.2.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласының тақырыбымен де үйлесім 
тапты.

2деби басқосуда магистрант Гүлвира Мұқанбаева 

«Бір ел – бір кітап» акциясының тарихына жалпы шолу 
жасады. Бұл жобаның тұңғыш рет АҚШ елінде бастау 
алғанын жеткізді. 

«Менің жолым» атты газет пен «РБНСГ – ВЕ-
СТИ» журналының редакторы, ақын Нұрлан 
2бдібеков іс-шараның мақсаты мен жазушының 
қайталанбас �зіндік ерекшеліктеріне, қаламгердің 
стиліне, шығарманың мазмұндылығына тоқталды. 
2мірші Ақсақ Темірдің тарихи тұлғасы, �мірбаяны 
с�з болды. К�ркем шығарма кейіпкері мен �мірдегі 
тұлғаның арасындағы байланыстар, сонымен қатар 
2.Кекілбайұлының образды ашудағы философиялық 
ой-толғамдары да назардан тыс қалмады. Терең 
психологиялық тебіреністерге құрылған кейіпкерлер 
бейнесін жеткізуде кітаптан бірнеше мысалдар келтірді. 
Жазушы қызығушылықтары мен ой-пікірлерінің 
негізгі шеңберін айқындау арқылы қиялға, философия 
мен терең психологизмге бейімделгендігін атап �тті. 
Алтын тақтың айналасында үлде мен бүлдеге оранып 
жүрген жас ханымның қарапайым адами бақытқа ие 
емес екендігін, оның шын мәнінде бақытсыз екендігі 
«Аңыздың ақырында» астарлы жеткізілгенін тілге тиек 
етті. 

Әңгіме арқауы  – тарихи туынды
Рухани шара аясында ақын Зейнолла Тілеужанұлы, 

Қыздар педагогика институтының музыка пәнінің 
оқытушысы, зағип азамат, профессор Меделхан 
Қонысбаев, зағип ақын 2бетхан Тоқтағандар жазушы 
туралы естеліктер айтты. Олар да жазушының �мірі 
мен шығармашылығына кеңінен тоқталды. Басты 
кейіпкер 2міршінің кіші ханымына ғашық болған 
Орт�белік шебердің сезімі мен махаббаты �зі соққан 
мұнарада бейнеленетінін және т.б. қырлары жайын-
да сыр толғады. Және де 2.Кекілбаевтің �зге де 
еңбектері турасында кітапхананың зағип оқырмандары 
– В.В.Ивановский, И.М.Рзахуновналар �з пікірлерін 
білдірді. 

Кітапхана директоры А.Байұзақов «Бір ел – 
бір кітап» республикалық акциясы аясында қазақ 
әдебиетіндегі құнды туындыларды насихаттау, жастарға 
рухани-патриоттық тәрбие беру, оқырмандарды 
кітапханаға тарту және к�ркем әдебиет оқуға баулу 
мақсатында әртүрлі жұмыс түрлерін қолдану керек 
екендігін атап �тті. 

Жансая ҚОСМЫРЗА,
кітапханашы
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ANA TILI  « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
1941 жылы 22 маусымда Мәскеу уақытымен сағат 12-де, Алматы уақытымен сағат 3-те КСРО Сыртқы істер 
министрі В.Молотов  бүкілодақтық радиодан соғыс басталғанын хабарлады. Бұл суық хабар бүкіл дүниені дүр 
сілкіндірді. Дәл сол күні еліміздің түкпір-түкпірінде үлкен митингілер өтті. Кеңес халқы тұтастай Отан қорғауға 
жұмылды, жауға қарсы ерлікпен шайқасты.  Фашизмді жеңді. Бірақ  Жеңістің құны аса жоғары болды. Отан 
қорғауға аттанған қазақтардың жартысынан астамы қаза тапты. Халқымыз үшін, әрбір отбасы үшін соғыс 
салған жара тым ауыр. Алайда соңғы кезде соғыс  кезіндегі фактілер мен оқиғаларды бұрмалау, ерлікті елемеу, 
фашизмді ақтауға тырысу көріністері пайда болды.  Осыған орай соғыс тақырыбының ғылыми зерттелуі, тарихты 
толықтырудағы жаңа деректер, тұтқындар тағдыры,  жалпы соғыс  шындығы жайында кеңестік  Қазақстан 
тарихының маманы, Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымының кандидаты, профессор Қайдар АЛДАЖҰМАНОВПЕН сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.

– Қазір кейбір азаматтар тарапынан 
«Бұл тек орыс пен немістің арасындағы 
соғыс, қазақ бекер қатысқан. Біз үшін ол 
Отан соғысы емес» деген с3здер айтылып 
жүр. Осы ж3нінде не айтар едіңіз? Жалпы 
қазақстандық тарихнамада бұл соғыстың 
орны қандай? 

– Бұл – қате түсінік. 2рине, ол Кеңес 
Одағының Ұлы Отан соғысы. Сол кездегі 
саяси жағдайға байланысты осылай 
қабылданды. КСРО кеңестік халықтардың 
біртұтас мемлекеті болды. Оның ішінде 
қазақ халқы да бар. 1939 жылы Герма-
ния Польшаны оккупациялап алды, оған 
дейін екі елдің сыртқы істер министрлері 
Риббентроп пен Молотов жасырын 
келісім-шартқа қол қойып, Польшаны 
б�ліске салды. Осы кезде басталған ІІ-
дүниежүзілік соғысқа Қазақстанның да 
қатысы бар. Себебі 1941 жылғы соғыс 
басталғанға дейін Қазақстанның 170 мың 
азаматы – қазақ, орыс, украин, татар және 
басқа ұлт �кілдері бар, Кеңес армиясының 
қатарында қызмет еткен. Одан кейін 1941 
жыл мен 1945 жылдың мамыр айының 
аралығында әскерге шақырылғандар – 1 
миллион 210 мың адам. Сонда соғысқа 

кірген неміс әскерлері бір аптаның ішінде 
Минск қаласын алды. Батыс майданның 
қолбасшысы генерал Павлов бүкіл басқару 
аппаратынан айрылып қалды, әскер қор-
шауда қалды. Жоғарыда айтылған 1 млн 
998 адамның тұтқынға түсу себебі осы-
дан. Бүгін, міне, соғыстың осы ең қиын 
кезеңдеріне қатысты құжаттар табылып 
жатыр. 

– Қазақстандық зерттеушілер үшін Ресей 
архивтері ашық па?

– Қазір ресейліктер соғысқа қатысты 
маңызды мәселелерге байланысты бұрынғы 
«Аса құпия» деген грифтерді алып тастады.
Мен Мәскеу архивтерінде жиі боламын, 
бұл процеспен жақсы таныспын. Бізге 
қара ғанда ресейлік архивтер к�п жұмыс 
жүргізуде.Тіпті Сталиннің �зі қатысатын 
Саяси бюроның жасырын хаттамаларына 
дейін ашық. 

– Қазақстандықтар Жеңіске қалай 
қызмет етті және халқымыздың майданға 
қосқан үлесі дұрыс зерттелді ме? 

– Соғыс басталған кезде Қазақстан 
экономикасына тыл ретінде ерекше мән 
берілді. (йткені бүкіл Белоруссия,  Украина, 
одан кейін солтүстік Кавказ, Қырым окку-
пацияда қалды. Міне, осы жау қолына 
�ткен жерлерде азық-түліктің 55 пайызы, 
�неркәсіп �німінің 70 пайызы �ндірілген. 
Зауыт-фабрикалар да осы аймақта орнала-
сты. Сондықтан 1941 жылы күзде Қазақстан 
мен Орал-Сібірдің ресурстарын майданға 
жұмылдыру ж�нінде мемлекеттік комиссия 
құрылған. Сол комиссияның бір мүшесі 
академик Қаныш Сәтбаев болды. Міндет – 
майданға к�мек беру үшін Қазақстандағы 
кен орындарын қысқа мерзімде іске қосу. 

Бір ғана мысал, Ресейде Кривой Рог 
деген марганец шығатын кен орны бол-
ды. Марганец металл қорытқанда бо-
латты қатайту үшін қажет, одан әскери 
техника, танк, ұшақ жасайды. Міне, 
сол марганец кен орны жау қолында 
қалды. Қаныш Имантайұлы геологиялық 
партияны басқарған кезде Жезді �ңірін 
зерттеген ғой. С�йтіп, жер бетіне жақын 
жатқан кен орнын үш айдың ішінде іске 
қосып, Магнитогорск, Челябинск ме-
таллургия зауыттарына шикізат берген. 
Осы еңбегі үшін Қ.Сәтбаевқа 1942 жылы 
Сталиндік сыйлық берілді.Сондай-ақ 
КСРО аттестациялық комитеті Ұлытау, 
Жезді аймағының кен орындарын зерттеу 
ж�ніндегі еңбегі үшін оған геология-
минералогия ғылымдарының докторы 
деген атақ берді. 1943 жылы КСРО Ғылым 
академиясына мүше-корреспондент бо-
лып сайланады. Бұл Сәтбаев сияқты 
тұлғаларды мойындау.  Қазақстанда 1942 
жылы к�ктемде 2 миллион гектардан 
астам жерге қосымша егін себілді. Оны 
игеруге техника жетіс педі, ер-азаматтар 
майданда. Бұл жұмысқа еңбектеген бала 
мен еңкейген кәрілер, әйелдер тартылды. 
Олар егіс даласын соқамен жыртты, қол 
орақпен орды. Міне, халықтың қызметі. 
Одан б�лек, халық �з еркімен майданға 
қаржылай к�мек берді, жинақ банктерінде 
арнайы есепшот ашылды. 2йелдер 
алтын-күміс әшекей бұйымдарына дейін 
�ткізген. Соғыс басталған маусым айының 
аяғында КСРО-ның әр түкпірінде «Қызыл 
армияға к�мек берейік, жауды тезірек 
жеңейік!» деген ұрандармен қорғаныс 
қорын құру ж�нінде патриоттық қозғалыс 
туды. Оны басшылық қолдады, кеңестік 
үгіт-насихаттың бір ерекшелігі осында.  
Бұл қозғалысқа Алматының жастары да 

к�п үлес қосқан. Олар қосымша жұмыс 
істеп, сенбіліктер �ткізіп, содан тапқан 
қаражатын қорға аударады. С�йтіп, 1941 
жылдың қарашасында жастар қаражатына 
«КВ» (Клим Ворошилов) дейтін 45 ауыр 
танк жасалыпты. Сол кездегі Қазақстан 
комсомолы орталық комитетінің хатшы-
сы Н.Ахметова Мәскеу түбіндегі Колом-
на қаласында «Қазақстан комсомолы» 
деген жазуы бар танк экипажын Батыс 
майданының �кіліне тапсырған. 2скери 
техника, ұшақ, пулемет жасауға жеке 
қаражатын бергендер де к�п. Соның 
ең үлкені – «Қазақстан колхозшы-
сы» атты танк колоннасы. Одан басқа 
«Кеңестік Қазақстан» деген әуе эска-
дрильясы, «Қазақстан мұнайшысы», 
«Қазақстан шахтері» сияқты танк колон-
налары жасалған (бұл екеуіне 475 млн сом 
жиналған). Кеңес одағының маршалы 
Якубовский 1984 жылы шыққан «Земля 
в огне» деген кітабында: «1945 жылы 
к�ктемде біздің танк корпусына Қазақстан 
жастарының қаражатына жасалған 26 танк 
келіп қосылды. Мұнарасында «Кеңес 
Одағының батыры Мәншүк Мәметова» 
деген жазуы бар сол 26 танк Берлинді 
алу операциясына қатысты» деп жазады. 
Міне, осындай патриоттық істер к�п.

– Соғыстың дәл алдында қазақ халқы 
ұлы нәубет – ашаршылық пен саяси қуғын-
сүргінді бастан кешті. Кеңес 3кіметіне бірден 
бір наразы халық болса, ол қазақтар болар 
еді. Сонда да соғыста «Сталин үшін алға» деп 
жанын берді, тылда жанқиярлықпен еңбек 
етті. Бұның сыры неде? 

– Бүкіл Кеңес мемлекетінде осын-
дай трагедияға ұшыраған екі республи-
ка бар – Украина мен Қазақстан. Сол 
кезде 40 млн халқы бар Украинада 3,5 
млн адам ашаршылық құрбаны болды. 
Ал Қазақстанда1930 жылдары 5,5 млн 
халық болған, оның 2 млн 200 мыңы 
аштық құрбаны болды, 1 миллионы ел-
ден безіп кетті. Ашаршылық статисти-
касын к�рсеңіз, адам шошырлық (бұл 
б�лек әңгіме). Аштықтан республика-
дан тыс жерлерге кеткендердің ішінде 
сталиндік бесжылдықтар бойынша салы-
нып жатқан кәсіпорындарға жалданғандар 
да болды. Оларға азық-түлік карточка-
сы берілген, аздап жалақы т�ленген. Ал 
қазақтар неге соғысқа жанкешті лікпен 
қатысып, қаһармандық к�рсетті деген-
ге келейік. Біріншіден, соғыс бастал ған 
кезде бүкіл Кеңес Одағының аумағында 
т�тенше жағдай енгізілді. Соғыс кезінің 
заңы қатал. Бүкіл халық осы міндетке 
жұмылуға тиіс. Сол заңмен қатар больше-
виктік партияның идеологиялық жұмысы 
�те пәрменді жүргенін айту керек. Мысалы, 
майданға шақырылған қазақ, �збек, қапқаз 
ұлтының к�бі орыс тілін білмеді. Біздің та-
рих институтын басқарған академик, ғалым 
Ақай Нүсіпбековті барша жұрт біледі. Ол 
Панфилов дивизиясында аға лейтенант, 
миномет дивизионының капитаны бол-
ды. Осындай орыс емес ұлттардың білімді 
адамдары саяси б�лімдерге жұмысқа тар-
тылып, майдандағы жауынгерлер арасында 
идеологиялық жұмыс жүргізген.

1943 жылы 23 ақпанда «Правда» 
газетінде «Қазақ халқының майдандағы 
қазақ жауынгерлеріне үндеуі» деген бас 
мақала шығады. Үндеуге 2 миллионнан 
астам адам қол қойған. «Социалистік 
Қазақстан» газетінің журналисі  Балтабек 
Асанов арнайы Мәскеуге жіберіліп, 
одақтық радиодан осы үндеуді атақты 
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дейінгі 170 мыңды қосқанда барлығы 1 млн 
380 мың қазақстандық азамат майданға 
қатысты. Мен мұны тарихи құжаттарды 
білгендіктен айтып отырмын. Сол 1 млн 
210 мың адамның 692 мыңы тек қана 
1941-дің аяғына дейін және1942 жылы, 
яғни бір жарым жылда әскер қатарына 
шақырылғандар. Бұл соғыстың ең ауыр 
кезеңі. Олардың барлығы дерлік Мәскеу 
түбіндегі шайқаста, Ленинградты қорғауда, 
Украина жерінде, Ростов пен Донның 
арасындағы шайқастарда опат болды. 692 
мың! Ал соғысқа қатысқан 1 млн 380 мың 
адамның әрбір екіншісі соғыстан қайтқан 
жоқ. 

– Кеңестік Қазақстан кезеңінде Ұлы Отан 
соғысы тарихы қалай және қаншалықты 
зерттелді? 

– 1968 жылы мен тарих және этно-
логия институтына келгенде «Ұлы Отан 
соғысы тарихы» деген б�лім болды. Сон-
да Қазақстанның тыл ретінде майданға 
к�рсеткен қызметі, ауыл шаруашылығы, 
�неркәсіп,  мәдениет  салаларының 
жеңіс ке қосқан үлесі, майдандағы қазақ 
жауынгерлерінің ерліктері, жау тылында 
қоршауда қалған немесе тұтқыннан қашып 
шыққан жауынгерлердің партизан қозға-
лысындағы қимылдары зерттелді. К�птеген 
кітаптар шығарылды. Олар бүгінде библио-
графиялық сирек басылымдарға айналды. 
«Қазақстан Кеңес Одағының Ұлы Отан 
соғысы жылдарында» деген екі томдық 
құжаттар жинағының �зі үлкен жұмыстың 
нәтижесі. Одан б�лек 1968 жылы «Кеңес 
Одағының қазақстандық батырлары» деген 
екі томдық жинақ шықты. Ол 2015 жылы 
толықтырылып, Жеңістің 70 жылдығына 
тағы 2 томдық кітап әзірленді. Мен осы 
жинаққа редакциялық алқа мүшесі болып 
қатыстым. Зерттеу жұмыстары тоқтаған 
емес, жүргізіліп жатыр. 

– Соғыстың алғашқы кезеңінде кеңес әс-
керінің баудай қырылуының басты себебі не?

– КСРО 1918 жылғы Брест бітіміне 
дейін ресейлік империяның қоластында 
болған батыс Белоруссия, Батыс Украина, 
Бессарабия, Молдавия жерлерін Риббен-
троп-Молотов пактісі арқылы қайтадан 
�зіне қосып алды. Енді осы батыстағы 
жаңадан құрылған шекарада қорғаныс 
бекіністері салынуы керек болатын. Бірақ 
соғыс қарсаңында олар толық салынып 
үлгермеді және кейбір жерде мүлде жоқ 
болды. Оған қоса Кеңес армиясының 
әскери қажеттіліктері, қару-жарақ, киім-
кешек қоймалары батыс шекарасына таяу 
орналасқан еді. Неміс армиясы кірген кезде 
сол қойманың барлығын басып алды.  Жал-
пы соғыс басталғанда Кеңес армиясының 
құрамында 6 млн 303 мың жауынгер болған. 
Сол 6 млн 303 мыңның 3 миллион 300 мыңы 
тікелей шекарада тұрмаса да, негізінен ба-
тыс еуропалық б�ліктегі әскери б�лімдерде 
болатын. Ал енді жау техникасының 
мықты, күшінің к�п болғаны белгілі. 
КСРО шекарасына фашистік Германия 
190 дивизия шоғырландырған, оның 57 
дивизиясы Германияның одақтасы Ру-
мыния, Венгрия, Италия сияқты елдердің 
әскері. 1941 жылдың соғыс басталған 
алғашқы 4 айында еуропалық б�лікте 
тұрған 3 млн 300 мың кеңес әскерінің 1 
млн 998 мыңы тұтқынға түскен. Бұл ресми 
есепке алынғаны ғана. Олардың орнын 
толтыру негізінен шығыстағы республи-
калар есебінен жүргізілді. (йткені Қиыр 
Шығыста Германияның одақтасы Жапо-
ния қауіп т�ндіріп тұрғандықтан к�п әскер 

диктор  Левитанмен қатар отырып қазақша 
оқиды. Оны бүкіл майдандағы жауынгер-
лер тыңдаған. Бұл хатқа майданда жүрген 
қазақтар жауап хат жазады. Міне, соғыс 
кезінің үгіт-насихаты осылай жүрген.

Тағы бір қасіретті дерек, соғыс кезінде 
Қазақстанда 1932-38 жылдардағы саяси 
репрессияның жалғасы бола жаздаған. 
1941 жылы солтүстік облыстарда егін бітік 
шыққан екен. Күз жауынды болғандықтан, 
Қостанай �ңірінде егінді толық жинап 
алу қиынға соғады, техника жоқ, адам 
жетіспейді.  Сонда НКВД органдары 
«қазақтар әдейілеп зиянкестік жасап жа-
тыр» деген желеумен 11 адамға қатысты 
қылмыстық іс қозғайды. Оны әрі қарай 
ұлғайтып 500 адамға жеткізеді. Оның 
ішінде Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің үшінші хатшысы Мінайдар 
Салин, Жұмабай Шаяхметов, бірнеше 
журналист бар. Бұларға «Қазақстанда 
астыртын контрреволюциялық ұйым 
құрды, зиянкестікпен айналысты» деген 
айып тағылады. Бұны істеп отырған Мәс-
кеуден келген НКВД-нің б�лім басшысы 
П.Богданов деген генерал-лейтенант. 

– Оларға жаза қолданылды ма? 
– 1943 жылдың басында Л.Берияның 

тапсырмасымен Мәскеуден арнайы ко-
миссия келеді. Тексере келе ешқандай 
контрреволюциялық ұйым жоқ екені 
анықталып, істі қысқартады. Бірақ алғашқы 
11 адамның т�ртеуі атылып кеткен, қалғаны 
сотталады. Сотталғанның ішінде жазушы 
Жайық Бектұров, «Социалистік Қазақстан» 
газетінің журналисі Аманжан Сапаров бар. 

– Майдан шебінде жазалаушы отрядтар 
болғаны рас па? Олар немен айналысты? 

– 1990 жылдары Кеңес Одағы ыдыраған 
тұста қауесет с�здер к�п айтылды. Бұл енді 
кейбір идеологтардың Кеңес Одағының 
тарихын тұтастай теріс к�рсету, соғыс 
кезіндегі ерлікті жоққа шығару мақсатын 
к�здеген іс-әрекеттері. Мәселен, кез келген 
шекара әскери объект болып саналады. 
Шекара маңында адамдарды белгілі бір 
қашықтыққа дейін жібермейді. Соғыс 
кезінде фашистермен Кеңес әскерінің 
арасындағы майдан шебі де шекара. (з 
тылына жаудың диверсанттарын жібермеу 
үшін арнайы тосқауыл б�лімдері болған, 
олар қашып бара жатқандарды міндетті 
түрде тоқтатады. Ал енді қашқанның бәрін 
атып тастады деген жалған с�з. Тәртіп 
батальоны армияда қазір де бар, әскери 
қызметкер бұйрықты орындамаса немесе 
қылмыс жасаса сонда жазасын �тейді.

Майданда жоғарыдан бомба түсіп, 
т�менде мина жарылып жатса қорқыныш, 
әрине, болады. Оларды кінәлау да қиын. 
Соғыс кезіндегі армия үлкен террито-
рияны – 500-600 шақырымды қамтиды, 
әрбір армияға бір рота тәртіптік отряд 
болған. Тәртіп бұзғандар сол б�лімге 
жіберіледі, офицер болса шенін алып тас-
тайды, т.с.с. Соғыс кезінде заң қатал, тәртіп 
сақталуы тиіс.  Жасыратын ештеңесі жоқ, 
Қазақстанда да дезертирлер болды. Бірақ 
олар к�п емес. Мысалы, мен �ткен күзде 
Ақт�бе облысының архивінде болдым, 
бүкіл облыс бойынша дезертирлікпен 
жауапқа 11 адам тартылған. 

– Соғыстың алғашқы кезеңінде мил-
лион даған солдат тұтқынға түсті дедіңіз, 
«Түркістан легионына» тартылғандар сол 
құрамдағы қазақтар ғой? 

– Иә, бұл соғыс тарихының трагедия-
лы беттерінің бірі. 1941 жылы тұтқынға 
түскендердің ішінде қазақтар к�п. Жалпы 

Ровно қалаларындағы лагерьлерде қазақ-
�збектерді легионға тартуға арналған мек-
тептер болған. Сол лагерьде болған бір 
қазақтың (аты-ж�нін айтпайын, ұрпақтары 
бар) айтуынша, тұтқындардың арасына 
бір күні неміс формасын киген қазақтың 
жігіттері келеді. «Біз сияқты легионға 
кіріңдер, сонда аман қаласыңдар, әйтпесе 
құрисыңдар» деп үгіттейді. Міне, осылай 
амалсыздан кірдік дейді жаңағы қазақ. 
1941 жылы 16 қарашада Германияда 
1-ші Түркістан полкі құрылды, кейін ол 
Түркістан батальоны деп аталды. Оның 
құрамында мың шақты қазақ, �збек, тәжік, 
т.б. болған. 1942 жылы легионның саны 
52-ге жетіпті. 2рбір батальонда шамамен 
900-дей адам бар. 1942 жылдың күзінде 
немістер Керчь бұғазында, Солтүстік 
Кавказда,Сталинград түбінде үш Түркістан 
батальонын соғысқа кіргізеді. С�йтсе 
түркістандықтар Кеңес жағына рота-взво-
дымен қашып кетіп отырған. Содан бұларға 
сенуге болмайтынын біліп, оларды Еу-
ропа территориясында ұстайды. Күзет, 
қарауыл жұмыстарын істетеді. Жасыратыны 
жоқ, қолына қару беріп, немістің форма-
сын кигізіп, партизандарға қарсы жазалау 
ұрыстарына да салған. Біз қазір Франция, 
Италия, Болгария партизандарының ішінде 
де қазақтар болғанын анықтап, жазып 
жүрміз. 

– Одақтастар – ағылшындар мен амери-
калықтар 3з тұтқындарына адамгершілікпен 
қарағаны айтылады. Ал КСРО тұтқынға 
түскен 3з азаматтарын аяусыз жазалаған 
жалғыз мемлекет сияқты. 

– 1944 жылы ақпанда КСРО Үкіметі жа-
нынан Репатриация басқармасы құрылып, 
Кеңес Одағы мен одақтастар тұтқын ал-
масты. Сол кезде қайтарылғандардың 
арасында Хамза Абдуллин дейтін ақын, 
Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін 
жамылған батыр» поэмасын қазақшаға 
аударған, М.Жұмабаевтың шығармалар 
жинағын шығарған ағамыз бар. Түркістан 
легионында болған, Италия жерінде 
ұсталып ағылшындардың қолына түскен. 
Германияның лагері сияқты емес, бұлар 
дұрыс қарайды. Бірақ «елдеріңе қайт паңдар» 
деп үгіттейтін к�рінеді. Бұл «қырғиқабақ 
соғыстың» лебі есе бастаған кез. Бәрібір 
елге қайтқысы келеді. Алматыға жеткен 
соң 3 айдан кейін тұтқындалады. Мен 
Мәскеудегі Ресей мемлекеттік архивінде 
Репатриация туралы құжаттарды қарап 
біраз нәрсе таптым. Италияның Неаполь 
қаласында біздің азаматтарды оннан, жи-
ырмадан топ-топ қылып қайтарған екен. 
Одақтастардың қандай полкінде болғаны 
да к�рсетілген. Ішінде Х.Абдуллин, скрип-
кашы 2.Толғанбаев, Бақтыгереев деген 
опера әншісі бар.  1947 жылы «Түркістан 
легионында» болған 49 адамға сот болады, 
арасында қазақ, �збек, т.б. бар. 1947 жылы 
КСРО-да �лім жазасы жойылған, оның 
орнына 25 жылға соттайды. Сонымен, 
үкім шығып, Х.Абдуллин, филолог ғалым 
Х.Тыныбеков деген азамат 25 жылға сот-
талады. Ол 1954 жылы Магаданда лагерьде 
қаза тапты. Соғысқа дейін Қазақстанның 
жеңіл және тамақ �неркәсібі комиссары 
болған Нұрхан Сейітов те лагерьде к�з 
жұмды.

– Соғыстың тағы қандай ащы шындығы 
к3леңкеде қалып отыр? 

– 1941 жылы 13 қазанда КСРО Мемле-
кет тік қорғаныс комитетінің Жоғары бас 
командованиесі әрбір шығыс республи-
касы �зінің ұлттық әскери құрамасын 

жасақтасын деген қаулы шығарды. С�йтіп, 
бізде (скемен, Ақт�бе, Ақмола, Жамбыл 
қалаларында 96, 101, 105, 106-шы атты әскер 
дивизиялары жасақталды, әрқайсында 4300-
4400 адам (негізінен қазақтар). Алматыдан 
100-атқыштар бригадасы майданға аттанды. 
Бұлар Ржев түбіндегі сұрапыл шайқасқа 
қатысты. 105-қазақ атты әскер дивизиясы 
әскери әуе десантына қосылып, жау тылын-
да ойран салды. 1942 жылдың қаңтарында 
Кеңес әскерлері Харьковтің оңтүстігінде 
шабуылға шығып, жаудың шебін бұзып 
�теді. Сонда ұзындығы 200, к�лденеңі 190 
шақырым қапшық пайда болады. Майдан 
қолбасшысы маршал С.Тимошенко, Саяси 
басқарма басшысы Н.Хрущев Сталинге 
ұсыныс жасап, «Оңтүстіктегі Барвенково 
станциясынан және солтүстігінен біздің 
әскерлер шабуылға шықсын, с�йтіп Харь-
ковты азат етеміз» дейді. 2скери мамандар 
мұндай оперативтік қапшықтан шабуыл 
жасауға болмайтынын, қоршауға түсіп қалу 
қаупі зор екенін айтса да, Тимошенко �з 
жоспарына кіріседі. Жамбылда жасақталған 
106-шы қазақ дивизиясы тура сол кезде 
майданға кіреді. 1942 жылы 12 мамырда ша-
буыл басталды. Үш күннен кейін немістер 
шығыс жақтан жаңағы қапшықты жауып 
тастайды, үш Кеңес армиясы қоршауда 
қалады. Қаза тапқандардан басқа 242 мың 
адам тұтқынға түседі, оның ішінде 106-ди-
визия түгелдей. Жоғарыда айтқан Нұрхан 
Сейітов сонда болған. 190 шақырымға дейін 
ашылған майдан шебінен немістер лап 
қойып, Еділге, Сталинградқа жетті.

– Бұл да басшылықтың қателігі ғой.
– Дәл солай, басшылардың қатесі. 

Бірақ тұтқынға түскен Сейітовтер соттал-
ды, ал оған себеп болған С.Тимошенко мен 
Н.Хрущев, Оңтүстік майданның басшысы 
генерал Р.Малиновский жауапқа тартылған 
жоқ. Міне, мәселе қайда. 

– Ерлігі ескерусіз қалған батырларымыз 
к3п пе? 

– 2рине, бар. Архивте бұндай деректер 
кездеседі. Мысалы, Шығыс Қазақстанда 
колхоз басқармасы болған Сәрсенбеков де-
ген азамат1944 жылы Одер �зенінен бірінші 
болып �ткен екен. Қаза тапқан соң Батыр 
атағына ұсынылған, бірақ Ленин орденін 
береді. Панфилов дивизиясында мерген 
болған Тілеуғали 2бдібеков 398 немістің 
к�зін жойған. Бұндай к�рсеткіш ол кезде 
басқа ешбір жауынгерде жоқ. 1944 жылы 
Великие Лукиде қаза табады. Оған да Батыр 
атағы емес, Ленин ордені берілген. Жеке 
заттары, хаттары, мергендік есеп кітапшасы 
КСРО ҒА қазақ филиалының т�рағасы 
Қ.Сәтбаевқа жіберіледі. Бұл құжаттар 
институт архивінде сақтаулы. Осындай 
әділетсіздіктер болған.

– Қазақстандықтар қатысқан Екінші 
дүниежүзілік соғыстың тарихы толық жазы-
лып бітті ме?

– Жазылып біткен жоқ. Мысалы, осы-
дан біраз уақыт бұрын интернетте 1944 
жылы май айында Гурьев облысына пара-
шютпен 16 адам түскені туралы мақала жа-
рияланды. Диверсанттар ғой. Соның ішінде 
2лихан Ағаев деген бүркеншік аты бар 
азамат болады. Соғыста тұтқынға түскен, 
немістерге қызмет еткен. Диверсанттардың 
қару-жарағы, оқ-дәрісі, тіпті үгіт-насихатқа 
арналған шағын баспаханасы да болған. 
Мұны айтып отырғаным, бірер жыл бұрын 
Мәскеу архивінде «Сталиннің құпия пап-
касы» деген құжаттар қолыма тиді. Фото-
пластинкалар. Бір апта бойы таңертеңнен 
кешке дейін отырып таныстым. С�йтсек, 
бүкіл Кеңес Одағында әрбір тәулік сайын 
қандай т�тенше оқиға болды, солардың 
ең маңыздыларын Сталинге папкаға са-
лып береді екен. Соның ішінде Гурьевке 
екі б�ліп тасталған диверсанттар тура-
лы жазба бар. Жалғыз Гурьев емес, сол 
мезгілде қарашай-балқар, қалмақтарға да 
диверсиялық отрядтар түсіпті. Бұл 1944 
жыл, немістердің ойсырай жеңіліп жатқан 
кезі. Мыналар тылда берекесіздік туғызса, 
к�теріліс жасаса деген мақсат қой. Мәселен, 
әлгі 2лихан Ағаевқа Гурьев, Қандығашта 
мұнай құбырын, Орскіде теміржол торабын 
бүлдіру, диверсия жасау тапсырылған. Бірақ 
тапсырма орындалған жоқ, к�пшілігі түсе 
салып �з еркімен берілді. Ақырына дейін 
алысқаны да болды. Қазір енді осындай 
оқиғаларды әсірелеп жазу, бұрмалаушылық 
к�п. Бұл керегі жоқ, артық нәрсе. 

– Соғыстың бүкіл шындығы қашан ай-
тылады? 

– Шындық айтылып жатыр. Бірақ ең 
алдымен толық зерттелуі керек.  Мәселен, 
соғыс кезінде халықты азық-түлікпен 
қамтамасыз ету жүйесі енгізілді. Қала, аудан 
орталықтарында, жұмысшы поселкесінде 
істейтіндерге карточкалар берілді. Ал 
 ауылда тұратындарға берілмеді, �йткені 
олардың малы, жеке учаскесі бар делінді. 
Шынтуайтында, ауыл халқы соғыс кезінде 
тым тапшылықта �мір сүрген. Сондай-ақ 
Қазақстаннан «Еңбек армиясына» 700 мың 
адам қатысты, соның жартысы қазақтар. 
Сол республикадан тыс жерде еңбек ет-
кен бауырларымыздың к�бісінің құжаты 
болмаған, із-түзсіз �мірден �тті де кетті. 
Осы мәселеде де біржақтылық басым. Міне, 
соғыстың осындай түйткілдерін толық аша-
тын дәйекті зерттеулер жүргізілуі керек. 

– Қазақстан тарихы – әлемдік тарихтың 
құрамдас б3лігі. Сондықтан «Ұлы Отан 
соғысы емес, Екінші дүниежүзілік соғыс деп 
атау керек» деген пікірге қалай қарайсыз?

– Жоғарыда айтылғандай, 1939 жылы 
басталған Екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде қазақстандықтар Кеңес әскерінің 
құрамында Батыс Украина, Батыс Бе-
лоруссия, Бессарабияны қосуға, Қиыр 
Шығыста Хасан к�ліндегі, Халхин-Голдегі 
соғысқа қатынасты. Бірақ еліміз сол кезде 
к�п ұлтты Кеңес мемлекетінің құрамында 
болғандықтан 1941-45 жылғы Ұлы Отан 
соғы сы деп келдік. Енді Қазақстан – 
тәуел сіз мемлекет, сондықтан «Екінші 
дүниежүзілік соғыс» деп атауға болады. 

– :ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Дина ИМАМБАЕВА

А Н А  Т І Л І Н І Ң  С Ұ Х Б А Т Ы
мен сағат 3-те КСРО Сыртқы істер

ды. Бұл суық хабар бүкіл дүниені дүр 
Кеңес халқы тұтастай Отан қорғауға 
стің құны аса жоғары болды. Отан 
ыз үшін, әрбір отбасы үшін соғыс 
оқиғаларды бұрмалау, ерлікті елемеу, 
қырыбының ғылыми зерттелуі, тарихты
ығы жайында кеңестік  Қазақстан 
тутының бас ғылыми қызметкері, тарих

ы назарларыңызға ұсынамыз.

ІІ-Дүниежүзілік қырғын: 

ұстауға мәжбүр болды. Қапқаз маңынан да 
әскер күшін алу мүмкін емес еді. Себебі жа-
сыратын ештеңе жоқ, Түркия 1944 жылдың 
жазына дейін Германияның одақтасы 
ретінде кеңестік Закавказьеге басып 
кіруге дайын тұрды. КСРО Грузия, Батыс 
2зербайжан шекарасы маңайында Закав-
казье округін құрды. 1941-42 жылдардағы 
сәтсіз шайқастарға, майдан шебінің Еділ 
бойына, Сталинградқа дейін жетуіне сол 
себеп болды. Қазақстаннан шақырылған 
692 мың адам сол 1941-42 жылы майданға 
кеткен. 

Ұлы Отан соғысы басталғанда КСРО 
Қорғаныс халық комиссары – маршал 
Семен Тимошенко, бас штабтың бастығы 
– бүгінгі күні Ресейде к�кке к�теріп 
мақтайтын генерал Георгий Жуков бо-
латын. Міне, осы екі адам 1941 жылы 
батыс шекарадағы қорғаныс шептерінің 
дұрыс ұйымдастырылмағанына, Кеңес 
әскерінің жойқын жеңіліске ұшырауына 
тікелей жауапты. Ал енді Германия мен 
Мәскеудің арасындағы тосқауыл болған 
(Кеңес мемлекеті осылай санаған) Бело-
руссияда Белорус әскери округі Батыс 
майданы болып құрылды. КСРО-ға басып Азаматтың суреті

қолға түскен әр ұлттың �кілдерінен әскери 
легиондар құру немістерде бұрыннан бар 
тәжірибе. Бірінші дүниежүзілік соғыста 
орыс, украиндардан легиондар құрылған 
екен. 1939 жылы Германия Польша және 
басқа к�рші елдерді басып алған кезде 40-
тан астам легион құрған. 1941 жылы түскен 
тұтқындарды да ұлтына қарай б�лген. 
Қазақ, �збек, түркімендерден Түркістан, 
чуваш сияқты ұлттардан Еділ-Орал легион-
дарын құрған. 

Бір ерекшелігі, Германия �з территория-
сында бір де бір концлагерь салмаған, 

бәрі негізінен Польша аумағында. 
Сондағы Ченстохово деген ла-

герьде 90 мың түркістандық 
адам т�згісіз жағдайда ұстал-

ған. Қырылғаны қырылды, 
тірі қалғанының арасында 

үгіт-насихат жүргізіледі. 
Украинаның Прилуки, 
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неге айтуға, жазуға болмайды? Біздің ойы-
мызша, әбден болады. Егер бұл с�здердің 
қазақша сыңарларын қалыптастырсақ, 
тілімізге жоғарғылардан басқа тағы он бес 
шақты жаңа с�з қосылған болар еді.

Мына т�менгі с�здерді жазған с�здік-
шілер ерлік жасап, олардың орысша 
сыңарларын алмай, тек қазақша сыңар-
ларын ғана с�здікке кіргізіпті: бәтеңке/
бәтіңке, күпәйке, ләпке, с�мке, т.б. 

Біз осындай к�зқарасты құптаймыз.

ФОНЕТИКАЛЫҚ НҰСҚАЛАРДЫҢ 
С@ЗДІКТЕ АЛЫНУЫ

Қазақ тілінде, қазақ тілінің 15 томдық 
Қ2ТС-те не к�п, вариант с�здер к�п, 
әсіресе фонетикалық нұсқалар к�п. Бір әрпі 
басқаша болса болды, ондай с�здердің бәрі 
Қ2ТС-ке алына берілген. Бір с�здің қанша 
варианты болса, с�здікке олар сонша рет 
қайталанып алынып, әрқайсысына жеке-
жеке анықтамалар беріледі, әрқайсысына 
екі-үштен мысалдар келтіріледі. Рас, 
олардың арасында біріне бірі сілтенілетіндер 
де жоқ емес.

сыңарын да с�здікке алып, оларға жеке-же-
ке анықтама берген. Бұл с�здің ауызекі тілде 
зәудіғалам (2.Асқаров, (р Алтай., 329) деген 
де нұсқасы бар. Бұл мысал с�здікшілердің 
қолдарына түспей қалған ғой. 2йтпесе ол да 
с�здікке алынар еді...

Бір қатарда тұрған зүбәржәт, зүбіржат, 
зүбәржағдан, зүбіржағдан  деген 4 с�з 
зүбәржат с�зінің варианттары. Зүбәржат 
с�здікке алынып, бірін-бірі қайталаған екі 
мағынаға б�лініп, оларға 4 мысал берілген. 
Т�рт мысалдың бірі 12 жолдан тұрады. 
Осылай тәптіштелгеннен кейін к�рсетілген 
алғашқы 4 вариантты алудың еш қажеті жоқ 
еді деген ойға қаласың.

Кәдуескі/кәдуілг і/кәдуінг і/кәдімгі 
вариант тары мен кәмалат/кәмәлат/
кәмелет варианттарының да с�здікке алы-
нулары осындай. Кәләм-шариф с�зі жеке 
алынып, кәлам-шарифке сілтенген. Екеуіне 
берілген 4 мысалдың бір-біреуі бір-ақ ав-
тордан – М.2уезовтен алынған. Сонда ұлы 
жазушы бірде кәләм, бірде кәлам деп айтқан 
және жазған болды ғой?! 

Қ2ТС-те бір с�здің қаз-қатар тұрған 
кешкетұрым, кешкіғұрым, кешкірім, кешкі-

(Жалғасы, басы �ткен санда)

ЖАТ-ЖҰРТТЫҚ С@ЗДЕРДІҢ 
С@ЗДІККЕ АЛЫНУЫ

15 томдық «Қазақ әдеби тілінің с�зді-
гінде» (ары қарай – Қ2ТС) не к�п, еуро-
паша (латынша, грекше, ағылшынша, 
не місше, орысша, т.б.) с�здер к�п. Оның 
І томын ашсаң болды абразив, абрикотин, 
абсанс, аванпорт, автаркия, автохтон, агис-
пелагус, аглопорит, агронулоцитоз, аграфия, 
акарицид, аквамарин, акпинол, акрихин, 
аксельбант, алгол, алгонкин, аллонж, ал-
лопатрия, аллотропия, аллохтон, аллювий, 
альбедо, альвеококоз, альгология, альмандин, 
альпака, альпари, альюмель, амбистома, 
амебиаз, амилоза, аммонал, ампелография, 
 ампир, амузия, анаген, ангиома, анизо-
тропия, анилин, анкон, анкер, аннуетант, 
анофелес, анто феин, антракноз, апертура, 
апланат, аплит, апноэ, апаофиз, апсида, ар-
нольд, аро генез деген қазақ тіліне жат с�здер 
шыға келеді.

Дәл осындай жат-жұрттық с�здерді ә, ғ, 
қ, �, ұ, ү, ы, і әріптерінен басқа кез келген 
әріптерден басталатын с�здердің ішінен де 
табуға болады. Мыс.: квадруполь, квазарлар, 
квалиметрия, кварктер, квершлаг, кипрегель, 
китч, кифара, клавесин, клавир, клеймс, 
клептомания, кливаж, клингер, клиранс, 
клиринг, клистрон, креолдар, криобионттар, 
криолитозона, криотрон, кроки, кромлех, 
кроссбар, ксено, ксилен, ксиловитрен, ку-
лаж, куна, кутин, куэста, т.б. Қазақ тілінің 
с�здігін емес, шет тілдер с�здігін ашып 
отырған сияқты боласың.

Біз 15 томдық Қ2ТС-тегі в, г, ф, х, ц, 
ч, щ, э, ю, я әріптерінен басталатын жат-
жұрттық с�здерді білмей отырғамыз жоқ. 
Оларды тізіп жазсақ, мақаламыздың тең 
жартысын сол алар еді. Оларды былай қоя 
тұрғанда, К әрпінен басталатын с�здердің 
ішінде КА буынынан басталатын 59 беттік, 
КО буынынан басталатын 94 беттік еуро-
паша с�здер бар екен. Екеуін қоссақ, яғни 
КА, КО буындары бойынша ғана түсіндірме 
с�здікте (ары қарай – ТС) 153 еуропаша с�з 
қамтылыпты. Мұндайлар 15 томдықта к�п, 
бәрін тізіп тауыса алмайсың. 

Дәл осы сияқты М әрпінен басталатын 
5082 с�здің ішінде орысша (Еуропаша) 762 
түбір с�з, осы түбірлерден жасалған 496 
туынды с�з бар екен. Осы екеуін қоссақ, 
1258 с�з болады. Бұлар М-дан бастала-
тын 5082 с�здің 24,75 пайызын құрайды. 
Мұндай жат-жұрттық с�здердің шын аты 
– варваризмдер. Яғни айтылуы да, жазылуы 
да қазақ тілінің фонетикалық заңдарына 
сәйкес келмейтін б�тен с�здер. Біз 15 
томдықта барлығы қанша жат с�здер бар 
екендігін арнайы санаған жоқпыз. Шамалау 
үшін тек А, К, М әріптерінен басталатын 
с�здерді ғана санап к�рдік.

А әрпі бойынша Еуропа тілдерінен қазақ 
тіліне енген (енген емес-ау, ендірілген) 
түбір с�здердің саны – 695 с�з болды. 
Осы түбірлерден с�з тудырушы арнайы 
қазақша жұрнақтар арқылы жасалған 
аптека+шы, аренда+ла+у, асфальт+сыз, 
аэродинамика+лық деген туынды с�здер 
аз емес. Олардың саны – 430-дай. Сонда 
А әрпі бойынша ғана шет тілдерден енген 
с�здердің жалпы саны 1125 с�з болып 
шығады. Бұлар – А-дан басталатын барлық 
6313 с�здің 17,82 пайызы.

К әрпі бойынша 15 томдықтағы орыс-
ша және қазақша тілдік бірліктердің 
арақатынасы да дәл осындай. Түбір с�здері 
бар, туынды с�здері бар, онда барлығы 1675 
орысша атау с�здер алынған. Бұлар – К-ден 
басталатын барлық тілдік бірліктердің (7134 
атау с�здің) 23,48 пайызы. М әрпінен бас-
талатын орысша с�здер де ондағы барлық 
с�здердің 24,75 пайызын құрайды. Тілге 
қатысы бар, қатысы жоқ адамдардың 
к�бі (олардың ішінде тілші ғалымдар да 
бар) бұл сияқты жат-жұрттық с�здерді 
әспеттеп, «бұлар – халықаралық с�здер, 
халықаралық терміндер». «Халықаралық 
с�здерді аударуға болмайды» деп қорғайды. 
Бұл – халықты алдау (адастыру). Неге 
Еуропа (латын, грек, т.б.) с�здері ғана 
халықаралық терміндер бола алады? Неге 
шығыс халықтары тілдерінің (қытай, жа-
пон, қазақ, т.б.) с�здері халықаралық 
терміндердің қатарына іліге алмайды? Бар 
гәп ұлтаралық, тіларалық саясатта жатыр. 

Біз жат-жұрттық с�здердің ешқайсы-
сын алмау керек демейміз. Оларды да алуға 
болады. Бірақ бәрін емес, бастыларын, онда 
да халыққа кең тараған агроном, аквариум, 
ампер, атом, анод, аммиак, молекула, хлор 
деген сияқты тілімізге сіңгендерін ғана 
алған абзал. Атау с�з ретінде Қ2ТС-ке 
тенденция да, оның қазақшасы – үрдіс те, 
процесс те, оның қазақшасы – үдеріс те 
алынған. Бірақ неге екені белгісіз, процесс 
с�зі үрдіске сілтеніпті. Термінком үрдіс деп 
тенденцияның баламасы ретінде бекітіп 
берген жоқ па еді?!

 Қ2ТС-те бір әрпі �згеріп кеткен кам-
пания с�зі де бар, компания с�зі де бар. Онда 
пагон с�зі де жүр, погон с�зі де жүр. Бір бетте 
минот, мин�т, минут деген үш нұсқаның 
үшеуі де тұр. Үшеуіне де мысал берілген. 
Мин�тті алғаннан кейін минотты алудың 
не қажеті бар еді?! 

Костюмді кәст�мге сілтепті. Мұнысын 
дұрыс делік. Бірақ Қ2ТС-те кәст�м с�зі 
жоқ. Дәл осы сияқты поезд с�зі пойызға 
сілтенген. С�здікте ол да жоқ. Адам құсап 
с�здікке әдіріс с�зін алған соң, оған адрес 
с�зін алудың еш қажеті жоқ еді?! 

С�здік жасаушы адам адрес с�зін жай 
ғана ала салмаған. Келсін-келмесін ол с�зді 
үш мағынаға б�ліп, 7 мысал берген. 2сіресе 
екінші мағынасы миға қонбайды. Шама-
сы, бұл 15 томдық с�здік үшін сор болып 
жабысқан «қайтсек, те оның к�лемін 15 
томға жеткізуіміз керек» деген пендешілік 
пиғылдан туса керек. Варваризмдердің 
сыртқы тұлғасы жат болғанымен, олардың 
ішкі мазмұны, мән-мағынасы бізге бәлендей 
жат емес. Ендеше, қазақ тілінің �зінше жеке 
тіл екені рас болса, варвар с�здердің орнына 
қазақша ат қойып, айдар тағуымыз керек. 
Самолетті – ұшақ, вертолетті – тікұшақ 

тұ рым, кешқұрым, кешқұрын, кештіғұрым, 
кештіқұрым деген 8 фонетикалық вариант-
тарының әрқайсысы жеке-жеке алынып, 
бәріне де мысал берілген. Арнайы есептеп 
к�рдік: 8 вариантқа с�здікші 17 мысал 
беріпті. Бәрі 70 жол. Бұлар – с�здіктің бір 
бетін алып жатыр деген с�з. 

Осыдан с�здікшілер не ұтты, с�здік 
не ұтты? Біздің ойымызша, олардың екеуі 
де ұтылмаса, ұтқан жоқ. Біріншіден, бұл 
сияқты варианттар 15 томдықта с�здікшілер 
тіліміздегі с�здердің санын 92 мыңға қалай 
жеткізгендігінен хабар береді. Екіншіден, 
с�здікті жасаушылардың с�з туралы ұғым-
түсініктерінің қай деңгейде екендіктерін 
к�рсетеді.

Күдері с�зі с�здікке алынып, оған «тері» 
деген анықтама беріледі де, осы с�зге күдері 
бел деген тіркес алынады. Тіркеске «қырқа, 
асу» деген анықтама берілген. Содан кейін 
күдіре с�зі алынып, ол екі мағынаға б�-
лінеді: 1. Т�зімді, мықты, шыдамды. 2. Белі 
шы ғыңқы. Бірақ бұл екі мағынаға берілген 
мысалдардың үшеуі де күдіре бел деп келеді. 
Сонда бұлардың қайсысы дұрыс? Күдері бел 
ме, жоқ, күдіре бел ме? Күдірені дұрыс деген 
күнде күдіре жал дегендегі күдіренің мағы-
насы не болады? С�здікші жазған анық-
та мадағыдай, «т�зімді, мықты, шыдамды 
жал» ма немесе «белі шығыңқы жал» ма? 
Қыс қасы, бұл варианттар с�здер дұрыс 
сараланбаған.

Орфографиялық с�здікте к�рсетілген 
күстана, күстанала, күстаналан, күстана-
лау с�здерін Қ2ТС-ке алып, күстана болды, 
күстана қылды деген тіркестерін тіркеп, 
бұлардың бәріне анықтама, мысал бер-
геннен кейін осы с�здердің жіңішке ва-
рианттары болып табылатын күстәна, 
күстәнала, күстәналау деген с�здер мен 
күстәна қылды, күстәна қылу деген тіркес-
терді с�здікке алмауға да болатын еді ғой. 
Жоқ, бәрі түгел алынған. Бәріне анықтама, 
мысалдар берілген. Сол баяғы «Қ2ТС-тің 
к�лемін үлкейту керек» деген жымысқы 
ой �з дегенін істеткен. Неге екенін қайдам, 
Қ2ТС-те қағылез с�зі жоқ. Есесіне онда 
қағылезден, қағылездену, қағылездеу, 
қағылездік с�здерінің бәрі бар. Бұлар 
с�здікке алынып, қағілез түбірінен тараған 
сәйкес туынды с�здерге сілтенген. Бірақ 
олардың ішінде қағілездеу, қағілездік с�здері 
болғанымен, қағілезден, қағілездену деген-
дер жоқ. Яғни дұрыс деп табылған туынды 
с�здер с�здікке түгел алынбаған.

Қазақ тілінің орфографиялық с�здігінде 
қаймал деген с�з жоқ, қайымал деген с�з 
бар. Соған қарамастан 15 томдықтың осы 
буындарын түзуші адам қаймал, қаймалша, 
қаймалы, қаймалыс варианттарын с�здік-
ке алып, әрқайсысына жеке-жеке анық-
тама, мысал берген. Біраз беттерден кейін 
қайымал, қайымалша, қайымалы с�зде рін 
тағы алып, тағы анықтама береді. Бірақ 
ал дыңғы анықтамалар мен кейінгі анық-
та маларда ешқандай айырмашылық жоқ. 
Он бес томдыққа қамзау//қамсау//қамшау 
с�здерінің үшеуі де алынып, әрқайсысы 
2-3 мағынаға б�лініп берілген. 2р мағынаға 
1-2-3-тен мысал берілген. Бұларға қоса осы 
түбірлерден жасалған қамзаулық, қамсаула, 
қамсаулық, қамшаусыз, қамшаулық туын-
ды с�здері қоса алынып, оларға да жеке-
жеке анықтамалар берілген, мысалдар 
келтірілген. Тұрақты тіркестері және бар. 
Сонда бұлар бір с�з бе, үш с�з бе? 2лде 
 туынды түбірлерін қосқанда 8 с�з бе? 

Үшеуі бір-ақ с�з. Бір с�здің фонетикалық 
үш варианты.

Майм�ңке//мәйм�ңке варианттарының 
с�здікке алынуы да дәл осылардай. Екі 

варианттың біреуі таңдалынып, айталық, 
мәйм�ңке варианты (немесе керісінше) алы-
нып, оның мағынасы, туынды тұлғалары 
с�здікке алынғаннан кейін, бұл с�здің 
жуан сыңары – майм�ңке түбірін, осы 
түбірден жасалған майм�ңкеле, майм�келет, 
майм�ңкелету, майм�ңкелеу деген туынды 
тұлғаларды с�здікке алудың қажеті жоқ еді.

Вариант с�здерді Қ2ТС-ке алудың 
тәлімсіз үлгісі ретінде мархабат с�зінің 
фонетикалық варианттарын келтіруге бо-
лады. Алдымен марқамат деп алынып, ол 
мархабатқа сілтенеді. Мархабат 2 мағынаға 
б�лініп, оларға 2-3-тен мысал беріледі. 
Атау с�зге мархабат етті, мархабат қылды, 
мархабат қылу, мархабаттан махрұм 
қалдырмады (?) деген тіркестерді тіркейді де, 
бұларға да 1-2-ден мысал келтіреді. С�йтеді 
де, мархабаттан, мархабатсыз, мархабат-
ты деген туынды с�здерге к�шеді. Олар са-
раланып біткен соң, мархамат вариантына 
ауысып, оның да жоғарыда келтірілгендей 
туынды тұлғалары мен тұрақты тіркестері 
түгенделіп шығады. 2рқайсысына 1-2-ден 
мысал беріледі. С�йтіп, бір ғана с�з арқылы 
с�здіктің бір беті толтырылады. 2йтеуір 

таупыққа, тәупық пен тәуфиқты тәупиққа 
сілтеніпті. Нәтижесінде бұл варианттардың 
дұрыс сыңары біреу емес, екеу, яғни таупық 
және тәупиқ с�здері болып шыққан. Ал 
орфографиялық с�здікте бұлардың дұрыс 
ва рианты деп тәупиқ с�зі к�рсетілген. 
Қ2ТС-ті де, орфографиялық с�здікті де 
А.Бай тұрсынұлы атындағы Тіл білімі инс-
титу тының қызметкерлері жасағанын ес кер-
сек, мұндай ала-құлалықтарды түсіну қиын.

Қ2ТС-ке тәкпір/тәкбір, тәліп/тәлип, 
тәржіме/тәржіма, тәсілқой/тәсілг�й, 
уәжіп/уажип, уәзипа/уазипа, уәлаят/уа-
лаят, т.б. варианттардың бәрі алынған. 
Біздің ойымызша, бұлардың алдыңғы 
сыңарлары с�здікке алынғаннан кейін, 
соңғы сыңарларын алудың қажеті жоқ 
еді. 15 томдықта тырағайла, тырағайлат, 
тырағайлату, тырағайлау  етістіктері 
алынған. Бұларды дұрыс делік. Ал осы 
с�здердегі Ғ әрпінің орнына Қ әрпі қойылған 
тырақайла, тырақайлат, тырақайлату, 
тырақайлау варианттарының да с�здікке 
түгел алынып, әрқайсысына мысалдар 
берілгендігін біз дұрыс дей алмаймыз. Оның 
үстіне тырақайла етістігі де, тырақайлат 
�згелік етісі де бір ғана тырағайлат с�зіне 
сілтеніпті. Неге? Түсініксіз.

С � з д і к к е  ш а қ - ш а л е к е й ,  ш а ң - ш ә -
лекет, шәк-шәлекей, шәт-шәлекей де-
ген варианттардың т�ртеуі де алынған. 
Айырмашылықтары: шақ-шалекей с�зі 
(берілген мысалдарында «шақ-шәлекейін 
шығарды» деген тұрақты тіркес түрінде 
алынса да) қос с�з ретінде алынған. Ал 
шәк-шәлекей, шәт-шәлекей с�здері «шәк-
шәлекейін шығарды», шәт-шәлекейін 
шығарды» деген тұрақты тіркес (фразео-
логизм) түрінде алынған. Мағыналарында 
айырмашылық жоқ. Бұл – бір-ақ жерге, бір-
ақ рет алынуға тиісті тұрақты с�з тіркесі ғой. 
Қ2ТС-те шапашот та, шаппашот та жеке-
жеке алынып, шаппашот с�зі шапашотқа 
сілтеніпті. Керісінше болу керек емес пе? 
Мен болсам, жоғарғы варианттарды бір ғана 
шот с�зіне сілтеген болар едім.

 «Қайырым, мейірім, жақсылық, ша-
рапат» деген мағыналы шапағат/шапқат/
шафағат/шафқат/шафхат варианттары 
мен «қала» деген мағыналы шаһар/шаһари/
шаһр/шәһәр/шәр варианттарының бәрі 
жеке-жеке алынып, әрқайсысына мысал-
дар берілген. Осы екі топ варианттардың 
�здеріне ғана 21 мысал беріліпті. Соған 
қарағанда «Қ2ТС-ті 15 томға жеткізіп 
тұрған осылар сияқты фонетикалық 
вариант тар мен оларға берілген мысалдар 
емес пе екен» деген ойға қаласың.

15 томдыққа шиб�рі, шиеб�рі, шүйеб�рі 
деген үш с�здің үшеуі де алынып, шүйеб�рі 
шиб3ріге, шиб�рі шиеб3ріге сілтеніпті. 
Бұлардың әдеби сыңары қайсысы? Шиб�рі 
(шидің ішінде жүретін б�рі) ме, шиеб�рі 
(шиенің ішінде жүретін б�рі) ме, жоқ, 
шүйеб�рі (шұбап, шуап жүретін б�рі) ме? 
Мұны білу үшін, яғни әдеби сыңары 
осылардың қайсысы екендігін анықтау 
үшін, алдымен осы с�здердің т�ркініне 
зерттеу жұмыстарын жүргізу керек еді. Со-
дан кейін барып, оларды с�здікке қалай алу 
керектігі дұрыс шешілетін болады. Біздің 
«түсіндірме с�здік академиялық с�здік 
болу үшін алдымен сол с�здікке кіретін 
тілдік бірліктердің бәрі ғылыми тұрғыдан 
зерттелінуі керек» деп жүргеніміздің мәні 
осында жатыр. Мақта шаруашылығымен ай-
налысушылар мақтаның тұқымын (ұрығын, 
дәнін) шит деп атайды. Бұл с�з 15 томдықта 
жоқ. Есесіне онда осы мағынадағы шиті2, 
шиіт деген екі с�з берілген. Сәлден кейін 
әлгі с�з шитті (шиіті бар) деп бір рет, 
шитті мақта деп екінші рет алынған. 
Қ2ТС-те шоқал, шоқат, шоңғал, шоңқал 
деген 4 вариант с�з кездеседі. Т�ртеуі де 
жеке-жеке с�з ретінде б�лек-б�лек алынып, 
анықтамалар берілген. 2рқайсысына 2-3-
тен мысал келтірілген. Тіпті шоңғал с�зі 2 
омонимге б�лініпті. Мысалдарына қарасақ, 
олардың бәрі «шоқиған, к�теріңкі биік жер» 
деген мағынадағы біра-ақ с�з. 

Шұбар, шұбарлан, шұбарт с�здері тұр-
ғанда шыбар, шыбарлан, шыбарт дегендерді 
с�здікке алудың түкті де қажеті жоқ еді. 
Қ2ТС-ке алынған мұндай фонетикалық 
вариант тардың бәріне жоғарғыдай талдау 
жасау мүмкін емес. Сондықтан фонети-
калық варианттар туралы оқырмандарыма 
қосымша мәлімет беру үшін тағы бір-екі мы-
сал келтіріп, талдауымды сонымен аяқтайын. 
Мысалы: абиыр/әбиір/абұйыр/әбүйір/абырой, 
әгәр/әгер/егер, әгәрда/егерде, әгәрәкім/әгәркім, 
әгәрки/егерки/әгерше/егерім, байшыгеш/
байшығаш/байшыкеш/байшікеш,жамағат/
жәмғаты/жәмғиәт/жәмғият/жәмиғат, 
жампаңда/жәмпаңда/жәмпеңде, минамдай /
минимдей/митақандай/митімдей/титтей, 
тәпек/тәпелек/тәпене/тәпенек /тәпелтек, 
рауаят/рәуаят/рәуәят/рәуәт/руаят/рубаят/
рубай, т.б. 

15 томдықтағы мұндай фонетикалық 
варианттардың бәрін жоғарғылардай са-
ралап, талдап беру, мүмкін емес. (йткені 
олардың саны тым к�п. Есептеп к�рсек, А, 2 
әріптері бойынша ғана 88 жұп фонетикалық 
ва рианттар алынып, онда 213 с�зтұлға 
қамтылыпты.

 Бұл не? Тіліміздің байлығы ма, жоқ, 
әлде тіл шұбарлығы ма? 

15 томдықты жасаушылар бұларды тіл-
дің байлығы деп есептеп, олардың бәрін 
Қ2ТС-ке алған. С�йтіп, тіліміздің лекси-
калық құрамын 92300 с�зге жеткізген. Мен 
ТС-ке фонетикалық варианттарды мүлде 
алмау керек деген ойды айтып отыр ған 
жоқпын. Алу керек. Бірақ оларға белгілі 
бір шек қойылғаны дұрыс. Айталық, фоне-
тикалық варианттардың бәрін емес, тілі-
міздің фонетикалық заңы бойынша жаса-
лып, қолданыста қалыптасқан, тұрақталған 
басты, негізгі біреуін не екеуін ғана алып, 
қалғандарын, онда да керек болып жатса, 
олардың бастыларына сілтеу керек немесе 
сол жерге, квадрат жақшаның ішіне, он-
дайларды топтап беруге болады. Мұндайда 
негізгі вариантқа мысал берілгенімен, 
қосымша варианттарға мысал берілмейді.

(Жалғасы бар)

абырой болғанда бұл с�здің марқабат 
 варианты с�здікке алынбапты. Шамасы 
мысал болмаған болу керек.

Араб тілінде «батыс жақ, құбыла» де-
ген мағыналы михраб деген с�з бар. Бұл 
с�з біздің тілімізге еніп, «мешіттегі имам 
тұратын орын» деген мағынаға ие болған. 
Ол «орын» әдетте мешіттің құбыла жағында, 
яғни Мекке жақта тұратындығы белгілі.
Осы с�здің 15 томдықта мағрип, мағрыб, 
мақырап, михраб деген 4 варианты алы-
ныпты. Бұлар аздық еткендей тіпті барыс 
жалғаулы «махырапқа» с�зі де жеке атау 
с�з ретінде алынған. Бұл варианттардың 
әрқайсысы 1, 2, 3 мағыналарға б�лініп, 
әртүрлі анықтамалар берілген және оларға 
жалпы саны 16 мысал келтірілген. Мих-
раб с�зі қазақ тілінің орфографиялық 
с�здігінде махраб деп қате алыныпты. Тағы 
бір с�здіктерде бұл с�з мағриф, мағрұп деп 
к�рсетіледі. Осылар сияқты варианттардың 
бәрін түсіндірме с�здіктерге алу қажет пе?

Қатар тұрған муазин, муәзін, муәзин 
варианттарының үшеуі де с�здікке алынып, 
үшеуіне де мысал беріліпті. Бұлардың біреуі 
ғана алынса, ең дұрысы сол болған болар 
еді ғой. Сондай-ақ мүйізгек/мүйізк�к де-
гендер – вариант с�здер. Екеуі де с�здікке 
алынған. Екінші с�здегі «к�ктің» к�к түске 
ешқандай қатысы жоқ. Ендеше, мүйізк�к – 
орфографиялық қате. 

Қ2ТС-ке ойбай с�зінің �йб�й/�йбу/
�йбүй  варианттарының бәрі алынып-
ты. Бұларда не мағыналық, не стильдік 
айырмашылықтар жоқ. Соны біле тұрып, 
оларды с�здікке алсақ, мұнымыз не тілді 
білмегендік, не басқа бір пасық ниеттілік. 

Саруар, саруәр, сәруар варианттарының 
алынуы да дәл осындай. Бұлардың тек 
сәруәр деген жіңішке сыңары ғана алынбай 
қалыпты. Ол алынғанда 15 томымыз тағы 
бір с�зге «байып» қалған болар еді. 

С�здікте парсы с�зінің сәргәрда/сәр-
кәрда варианттары да жеке-жеке алын-
ған. Айырмашылықтары бір ғана Г-К 
әріп терінде. Мағыналарында ешқандай 
�з ге шелік жоқ: екеуі де «сардар» деген 
ма ғына береді. Екеуіне де берген мысал-
дары Т.Ізтілеуовтің «Рүстем» дастанынан 
алынған. Сонда қалай, Т.Ізтілеуов бір с�зді 
бірде Г әрпімен, бірде К әрпімен айтса 
(жазса), біз, с�здікшілер, оларды жеке-жеке 
с�з деп танып, әдеби тілдің қатарына қоса 
береміз бе?!

Сахыт с�зі саһатқа сілтенген. Саһат 
сахатқа сілтенген. Сахатқа «сабыр, саба» 
деген анықтама беріліпті. «Сабыр» с�зін 
түсінгендей болған соң, «сабаға» қарадық. 
Қ2ТС-те саба деген 4 омоним бар екен. 
Олар дың ешқайсысы «сабыр» с�зіне 
 синоним бола алмайды. Сонда сахат, са-
хыт, саһат деген варианттардың мағынасы 
не болды? Саһар2/сәһәр деген вариант 
с�здер сахарға сілтеніп, «таң сәрі» (б�лек 
жазылған) деп түсіндіріліпті. Сахар с�зі де 
«таңсәрі» (бірге жазылған) деп түсіндірілген. 
Мүмкін сахар емес, «сақар» шығар деген ой-
мен, сақар с�зіне қарасам, ол с�зге «ораза 
кезінде таң атпай ішетін тамақ, сәресі; 
сахар» деген анықтама беріліпті. Сонымен, 
сақар/сахар/саһар/сәһәр с�зі «таңсәрі» бол-
ды ма, таң атпай ішетін тамақ – «сәресі» 
болды ма? 

С�здікшілер тариқат с�зін с�здікке 
алып, оған 4 мысал береді. Ол с�зді тарихат 
деп тағы алып, бұған 2 мысал береді. Ша-
масы, басқа мысал болмаған ғой. 2йтпесе 
мұның саны да 4-ке жеткізілер еді.

Таупық, тауфиқ, тәупиқ, тәупық, 
тәуфиқ варианттары с�здікке түгел алынып, 
бұлардың дұрыс сыңары деп, тауфиқты 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

ІІ. ӘДЕБИ ТІЛІМІЗ 
қалыптасып болды ма? 

деп атаған жоқпыз ба? Не бүлінді? Ешнәрсе 
бүлінген жоқ. Қайта тілімізге бір-екі жаңа 
с�з қосылып қалды. Қазақша жаңадан ат 
қоя алмасақ, әлгі варвар с�здерді әдіріс, 
әртіс, кәбіл, кәст�м, н�л, р�л, пойыз деген-
дер сияқты қазақша дыбысталуы (айтылуы) 
бойынша қабылдайық. 

Қалайда қазақша с�з (термін) жасау-
дың бір амалын табу керек. Бұлай �зіміз 
мәңгүрттенгенмен қоса, ұрпақты мәңгүрт-
тендіруге  болмайды.  Олай етпесек, 
ТІЛІМІЗДІҢ азып-тозуына, құрып бітуіне 
жол бергеніміз берген...

15 томдыққа календарь с�зін алып, оны 
екі мағынаға б�ліп, екеуін де күнтізбе с�зіне 
сілтепті. Одан әрі ай календары, араб кален-
дары, аралас календарь, григориан календары, 
күн календары, Мысыр календары, Юлиан ка-
лендары деген тіркестер алынып, оларды да 
осы с�здерден басталатын күнтізбе с�зінің 
с�з тіркестеріне сілтенеді, әрқайсысына 
мы салдар беріледі. Ал күнтізбе с�зіне бар-
ған да с�здікші тек күнтізбе с�зіне ғана 
анықтама беріп, �те шығады. Олай болса, 
календарь с�зінің тіркестерін күнтізбе с�зі-
нің тіркестеріне сілтеп несіне әуре болды! 
2рі-беріден кейін күнтізбе с�зі тұрғанда 
ка лен дарь с�зін Қ2ТС-ке алудың не қажеті 
бар еді?

Мына орысша с�здер де, олардың 
қазақшасы да Қ2ТС-ке алынған.

1-кесте

адрес – әдіріс
артист – әртіс
журналист – жорналшы
завод – зауыт
календарь – күнтізбе
кепка – кепке/кепкі
конфет – кәмпит
люк – үлік
майка – мәйкі
машина – мәшине
милиция – милиса
минут – минот/ мин3т
ноль – н3л
номер – н3мір 
процесс – үдеріс
путевка – жолдама
резина/резинка - резеңке/рәзіңке
роль – р3л
стол – үстел
судья – сот
съезд – сияз
тенденция – үрдіс
участок – учаске
ферма – перме
форма – порым
чиновник - шенеунік

Қ2ТС-те атау с�здердің орысша-қазақ-
ша сыңарларының жарыстырыла қатар 
алынуы бұлармен ғана бітпейді. Онда 
январь, февраль... деген сияқты орысша 
ай атауларымен (март, октябрь  деген 
екеуінен басқалары) бірге олардың қаңтар, 
ақпан... деген қазақша атаулары да түгел 
жарылыстырыла берілген. Қазақша ай атау-
лары тұрғанда олардың орысша атауларын 
с�здікке алудың қажеті жоқ еді. Керісінше, 
мына с�здердің орысша сыңарлары Қ2ТС-
те бар (алынған), ал олардың кестеде 
к�рсетілген қазақша сыңарлары онда жоқ:

2-кесте

актив – әктіп
альбом – әлб3м
журнал – жұрнал/жорнал
заем – зайым
кабель – кәбіл
кило – келі
костюм – кәст3м 
минут – мүйн3т
пальто – пәлте
парад – парат
поезд – пойыз
рюмка – р3мке
съезд – сиез 
трактор – тірәктір
цемент – семент

Ал бұлардың орысша сыңарларынан 
г�рі Қ2ТС-ке қазақша сыңарларының 
алынғаны дұрыс болатын еді.

Стол с�зін үстел, завод с�зін зауыт деп 
айтуға, жазуға болатын болса, онда альбом 
с�зін әлб�м деп, кабель с�зін кәбіл (бұл 
с�зді термінком осылай бекітіп берген) деп 

Т�тесінен айтар болсақ, Қ2ТС-ке с�з 
варианттарын алудың ешқандай ұстанымы 
жоқ. Олардың бәрі ешбір таңдаусыз, 
талғаусыз с�здікке алына берілген. Мы-
салы: с�здікшілер с�здікке алагеуім с�зі 
алынып, оны екінші мағынаға, 1 реңке 
б�ліп, 10 мысал беріпті. Сондан кейін 
алагеуімде, алагеуімден с�здері алынып, 
бұларға да анықтама, мысал беріледі. Үш 
беттен соң алакеуім, алакеуімде с�здері 
тағы алынып, олар алагеуім, алагеуімде 
варианттарына сілтелініп, бұларға да мы-
салдар беріледі. Бұл с�здер аздық еткендей, 
алаг�бе, алаг�бең варианттары да алы-
нып, алаг�бе екі мағынаға б�лініп, 6 мы-
сал келтіріледі, ал алаг�бең екі омонимге 
б�лініп, әрқайсысына екі-екіден 4 мысал 
беріледі. Барлық мысалдың саны – 25. Шын 
мәнінде олардың мағыналары біреу ғана: 
«таң атып келе жатқан немесе кеш батып 
бара жатқан кез» дегенге саяды. 2деби тілге 
осы фонетикалық нұсқалардың біреуін ғана 
таңдап алуға болмай ма?!. Осылар сияқты 
әзірейлі//әзірейіл//ғазырайыл//ғазырейіл 
нұсқалары түгел алынып, әрқайсысына үш-
үштен мысал беріледі. =рәдік//әрекідік ва-
рианттары арагідік с�зіне сілтенеді. Үшеуіне 
де үш-үштен мысал берілген. Осылардың 
әредік деген варианты екі мағынаға б�лініп, 
алты мысал берілген. Бәрі – 27 мысал.

=лем-тапырақ//әлем-тапырық//әлем-
тәпірік варианттарының үшеуі де с�здікке 
алынған. 2рқайсысына 3-4-тен мысал 
берілген. Нәтижесінде бұл үш с�здің к�лемі 
жарым бетке жеткен. Осы варианттардың 
с�здікке алыныстарына қарағанда 15 
томдықты жасаушылардың варианттар-
ды түгін қалдырмай алуы, оларды ж�нсіз 
мағыналарға б�луі – бізге тек мысалды 
к�птеп алу үшін әдейі істелген іс сияқты 
к�рінеді де тұрады.

С�здікке доңайбат, д�ңайбат деген 
екі нұсқа алыныпты. Бұлардың әдеби 
сыңары ретінде доңайбат таңдалыпты да, 
оған «ызбар, сес» деген анықтама берілген. 
Келтірілген үш мысалдың біріншісі – 
М.2уезовтен алынған. Ал халық жиі 
қолданатын д3ңайбат  с�зі  ешқандай 
стильдік белгісіз доңайбатқа сілтеніпті. 
Бұған берген үш мысалдың біріншісі тағы 
да М.2уезовтен алынған. Доңайбатта 
ешқандай с�з тіркесі жоқ. Ал д�ңайбатта 
«д�ңайбат к�рсетті» деген тіркес к�рсетіліп, 
оған екі мысал берілген. Сонда бұл екі 
нұсқаның қайсысы әдеби болды? Доңайбат 
па, д�ңайбат па?

«Емін-еркін әңгімелесу, сыр айтысу, 
шүйіркелесу» деген мағынадағы ежіл-құжыл 
деген с�здің 15 томдықта ежіл-гүжіл, ежіл-
ғожыл, ежіл-күжіл, ежіл-қажыл, ежіл-
қожыл, ежіл-қозыл, ежіл-түжіл деген 8 
нұсқасын жеке-жеке беріпті. 2рқайсысына 
бір-екіден мысал берілген (цитата болмай 
қалған ғой, әйтпесе мен білетін с�здікшілер 
бұл с�здердің әрқайсысына үш-т�рттен 
мысал берер еді – Б.Қ.). Ал анықтамалары 
– біреу-ақ. 2деби тілдің с�здігіне осы 
нұсқалардың бәрі қажет пе? 

Желғабаз//желқабаз,  желғабыз//
желқабыз с�здерін түзуші адам бұларды 
жеке-жеке с�з ретінде қарастырыпты. 
Шындығында бұлар бір-ақ с�з. Тілімізде 
«желғабаз//желқабаз» деген с�з жоқ. Ол 
– үшінші буынына қателесіп, «а» жа-
зылып кеткен желғабыз с�зі. Оған осы 
с�здерге мысал ретінде Б.Аманшиннен 
алынған бір ғана с�йлемде желғабыз 
с�зінің бірде желғабыз, бірде желқабаз 
болып, екі түрлі жазылуы дәлел бола ала-
ды. Оның үстіне бұл с�здерге анықтама 
қате берілген. Желғабазға – «ақк�ңіл, 
ашық» деп, желғабызға – «жүйрік» деп 
анықтама беріліпті. Желғабыз//желқабыз 
с�зі  – «елпілдеп-желпілдеп қалған; 
елірме, желікпе; лепірме, к�пірме» деген 
мағынада қолданылады (мысалға қараңыз). 
Желғабыз с3з дегенді тұрақты тіркес (фра-
зеологизм) ретінде алып, оған Т.Жароков 
пен Б.Аманшиннен екі мысал келтірілген. 
Дәл осы екі мысал ешбір �згеріссіз желқабаз 
с�зіне де берілген.

Жарайды, жиһангер, жиһанкез дегендер-
дің с�здікке алынғанын ж�н делік. Бұлар 
– морфологиялық варианттар. Ал осы екі 
с�з тұр ғанда жиһанкер, жиһаскер дегенді 
алудың қандай қажеті бар? С�здікшілер 
зәуліғалам с�зін де, оның зәуіғалам деген 
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ҚОРҒАНЫ

Талғат БИГЕЛДИНОВ: 

Соңғы жылдары қазақтың қаһарман ұлы Талғат Бигелдинов 
қоғамнан оқшау 3мір сүргендей сезілді. Батырмен сұхбаттасу 
талай тілшінің қол жетпес мақсаты болды. Біз де батырмен 
тілде судің орайлы сәтін таппадық. Атамыз да, апамыз да 
қаламады шамасы. 
2011 жылдың желтоқсан айы. Діни басқарманың баспас3з 
хатшысы қызметіне қабылданған кезім. Ол кезде Бас мүфти 
:бсаттар қажы Дербісәлі еді. Бір күні мүфтиден Талғат 
Бигелдиновтың қажылыққа барғаны туралы естідім. Кейіннен 
білсем, :бсаттар қажы ұшқыш-батырдың қажылыққа баруына 
ықпал етіпті. 

2бсаттар Бағысбайұлы Талғат Жақыпбекұлы жайлы, оның 
қасиетті сапарға қалай барғаны туралы әңгімелеп берді. Бас 
мүфтиді араға салып, Бигелдиновтен сұхбат алсам ғой деген ой 
маза берер емес. Қажылық парызын �тегені жайлы хабар бізді 
одан сайын қамшылай түсті. 

«Құдайсыз қурай да сынбайды» демей ме? Қанша жерден 
тырысқанмен, орайы келмеді, сонда да сәті түспей қойды. С�йтіп 
жүргенде 2бсаттар қажы Алматыдағы Шығыстану институтының 
директоры қызметіне тағайындалды. Мұсылмандардың 
құрылтайын �ткізіп, Шығыстану институтына шығарып салдық. 

Ақпан айының 19-ы болатын. Қазақстан мұсылмандарының 
құрылтайында Ержан қажы Малғажыұлының кандидатурасын 
бірауыздан қолдап, сайладық. 2 дегенше к�ктем келіп, мамыр 
айы да жетті. 9 мамырда соғыс ардагерлерінің хал-ахуалын сұрап, 
сұхбаттасып шығатын дәстүр бар емес пе? 

Бас мүфти бастап, наиб мүфти Серікбай қажы Ораз қоштап, 
Талғат Жақыпбекұлының жанұясына бардық. Аңыз адам 
дінбасына құрмет білдіріп, Ержан қажы Малғажыұлын есік 
алдынан �зі күтіп алды. Қадамы нық. Жүрісі ширақ. С�зі де 
мірдің оғындай. Жүзге жақындап қалған қария деп айта алмай-
сыз. Осы күнге дейін кітап оқу әдетінен танған емес. Жолдасы 
 Орындыбике апамыз ет асып қойған екен. Дастарқанға отырғанда: 
«Ағаларыңның б�лек тамағы бар. Ол – саумалы қымыз. Тек соны 
ішеді» деді. 

«Біле білсеңдер, денсаулықтың мықты болу сыры саумалы-
да, қарақтарым» деп күлімсіреді. «Сонда қалай?» деп таңырқай 
қараған түрімізді к�ріп, с�зін жалғады: «2жем Қадиша марқұм 101 
жасында дүниеден �тті. Үнемі саумалы ішетін. Бізге де беретін. (зі 
ауру-сырқау дегенді білмейтін. Біз бала кезімізден бастап бие сүтін 
ішуді әдетке айналдырдық. Соның себебі ғой, Құдай жарылқап, 
қартайсақ та сыр бермей жүргеніміз» деп бір күліп алды. 

Батырмен біраз әңгімелестік. (зі де қуанып қалды. 2сіресе 
менің т�бем к�кке бір елі жетпей тұр... (йтпегенде ше? 
Суретін тек кітаптан к�ріп, теледидардан тамашалайтын әйгілі 
ұшқышпен емен-жарқын сұхбат құрып отырмыз. Орынды-
бике апамның: «Анауыңды әрі тарт, жазушы болма» дегеніне 
қарамастан, ұрланып, сол әңгімені «пысықсынып», диктофонға 
жазып алыппын. Сұхбатты сол қалпында беріп отырмыз. 

Ержан қажы Малғажыұлы: Талғат аға, ұшаққа отырғанда ең 
алдымен не нәрсе есіңізге түсетін еді?

Талғат Бигелдинов: Ұшақта барлық адам жанын шүберекке 
түйіп отырады ғой. Марқұм әжем діндар болатын. Бізді 
иман дылыққа, инабаттылыққа үйретті. Жаны таза жан бол-
ды, жарықтық. Бізге күнде кешке жатарда дұға айтқызып, 
ұйықтататын. Маған мынадай бір дұғаны үйретіп, құлағыма 
әбден сіңдіріп тастапты. Арабшасын айтып, жаттатқызды.

Ержан қажы Малғажыұлы: Ол қандай дұға еді сонда?
Талғат Бигелдинов: «Бисмилләһи, тәуәккәлту ъалал-лаһу уә лә 

хаула уә лә қууатә иллә биллә».
Ержан қажы Малғажыұлы: Үйден, яғни сапарға шыққанда 

айтылатын дұға ғой. Мұның мағынасы: «Ей, Алла, �зіңе �зімді 
тапсырдым, түрлі қауіп-қатерден сақтай г�р. Тәуекел еттім». 
2жеңіз сізге күшті дұға үйреткен екен.

Талғат Бигелдинов: Иә, бірақ біз оның мағынасын бала 
кезде түсіне бермедік қой. Қанша рет ұшсам да, ұшаққа отыра 
сала осы дұғаны оқитынмын. Оны орыстар түсінбейтін. «Не 
айтып жатырсың?» деп сұрайтын. «Бұл менің ұшар алдындағы 
Құдайға құлшылығым» деп жауап берем. Аллаға шүкір, осы 
дұғаны айтып, аман қалдым. Дұға маған к�п к�мектесті. Иман-
ды адамды Құдайдың �зі қорғап жүретінін сонда білдім. Дұға 
– мұсылманның қорғаны. Сіздер, дін адамдары оны жақсы 
білесіздер.

Ержан қажы Малғажыұлы: Дұрыс айтасыз, Талғат аға! Дұға – 
мұсылманның қаруы деген. Қуатты болыңыз, шаршамаңыз, аға. 
Бізге де батаңызды беріп, дұға жасап қойсаңыз.

Талғат Бигелдинов: Айналайын, Ержан балам, жортқанда 
жолдарың болсын. Алла қолдасын, қарағым. Халық алдында 
жүздерің жарық болсын.

Содан бері Талғат Бигелдиновтың отбасымен хал-ахуал 
сұрасып тұрушы ек. Дәм-тұзы таусылған екен. Не шара? Жаны 
жаннатта болғай. Алла алдынан жарылқап, иманы �зіне жолдас 
болсын деп тілейміз.

2кесі Жақып пайғамбар есімімен аттас. Бұл да кездейсоқ 
емес. Соған қарағанда, Талғат атаның әжесі, жалпы әулеті 
дінге жақын болған деседі. (зі де қажылық парызын �теді. 
(мірін �негемен �рнектеген, аты аңызға айналған Талғат 
Жақыпбекұлын Жаратқанның �зі жарылқасын. Отанын қорғаған 
пенде о дүниеде Алланың алдында абыройы асқақтап, ардақты 
құлдарының қатарына қосылады деседі ғұламалар. Дәйім солай 
болғай. 

@мірден �ткен ізгілер: «Отанды сүю – иманнан» деген екен. 
Алланың ардақты елшісі Мұхаммед (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Екі к�зді тозақ оты шарпымайды: Алладан 
қорқыныштан жылаған к�з бен Алла жолында елін күзеткен к�з» 
деген екен... 

Жазып алған
Ағабек ҚОНАРБАЙҰЛЫ,
ҚМДБ баспас3з хатшысы 

ИМАН АЙНАСЫ

2021-2023 жылдарды қамтитын екінші 
кезеңде мемлекеттік, жергілікті атқарушы 
органдар қабылдаған нормативтік құқықтық 
актілерді, ҚР азаматының паспорттары мен 
жеке куәліктерін және басқа да құжаттарды 
латын графикасы негізіндегі мемлекеттік 
тілде беруді қамтамасыз ету, жаңа қазақ гра-
фикасы және жаңа жазу ережелері бойын-
ша пәндер мен курстар әзірлеу және енгізу, 
латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің 
орфографиялық, орфоэпиялық с�здігін 
жалпыға қолжетімді ету, с�здіктердің он-
лайн нұсқасын мемлекеттік орган дардың, 
мемлекеттік мекемелердің барлық ресми 
сайттарына орналастыру, ҚР кітапхана 
желілерін осы әзірлемелердің электрондық 
нұсқаларымен қамтамасыз ету қарас-
тырылып отыр. Ал 2024-2025 жылдар 
аралығында ұйымдастырушылық және 
әдістемелік іс-шаралар жалғасын табады: 
мемлекеттік органдардың ісқағаздары, 
барлық жасалған халықаралық шарттар, 
мемлекеттік БАҚ және баспа басылымда-
ры латын графикасына кезең-кезеңімен 
к�шіріледі.

Облыстағы жұмыстар жоғарыда аталған 
үкіметтік жоспарға сәйкес жүргізілуде. 
Республикамызда алғашқы болып �ңір 
басшысы Е.Тоғжановтың қолдауымен 
аймақта «Қазақ әліпбиін латын әріптермен 
т а ң б а л а у д а ғ ы  е р е к ш е л і к т е р »  а т т ы 
республикалық ғылыми-теориялық кон-
ференциясы �тті. Шараның мақсаты – 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласындағы латын әліпбиіне 
кезең-кезеңмен к�шу мәселесін кеңінен 

Соңғы уақытта қоғамда қызу пікірталас тудырып 
жүрген келелі мәселелердің бірі де бірегейі – қазақ жа-
зуын кириллицадан латын әліпбиіне к3шіру мәселесі. 
Бұл мәселе еліміздің жарқын болашаққа  бастар 
нақты қадамдарының  қатарында к3ш бастап тұр. 
@ткен ғасырдың алғашқы жартысында он жылға 
жуық уақыт қолданылған латын қарпін заман талабы-
на сай қайта жаңғырту құптарлық шешім. Бәрімізге 
белгілі, :зербайжан, @збекстан сынды к3ршілес мем-
лекеттер тәуелсіздік алысымен-ақ латын әліпбиіне 
к3шті. Осы тұрғыдан қарағанда  еліміз біршама 
уақытқа ұтылғанымен, «ештен кеш жақсы» екендігін 
де  ұмытпағанымыз ж3н.  :рине,  80 жылға жуық 
қолданған әліпбиден латын қарпіне түбегейлі к3шу 
оңай іс емес.  

Жалпы латын қарпінің қажеттілігі неден туында-
ды? Жаңа әліпби бізге не береді? Осы тәрізді �зекті  
сауалдарға жауап беру үшін латын әліпбиінің мынандай 
артықшылықтарын атап �ткім келеді. Біріншіден, латын 
қарпіне к�шу арқылы  біз бүкіл түркі халықтарының 
ортақ жазуға к�шу ұстанымын құптаймыз. Екіншіден, 
компьютерлік бағдарламалардың үнемі жаңарып 
отыратындығын ескерсек, 42 әріптік кириллицаға 
орасан зор қаражат жұмсағаннан г�рі 26 әріптік латын 
әліпбиіне шығындалу әлдеқайда ұтымды. Үшіншіден, бұл 
адамдардың  заман талабына айналған ағылшын тіліне 
деген қызығушылығын арттырады.Т�ртіншіден, латын 
әріптері �з аталуында берілгендіктен, шетелдіктердің 

қазақ тілін үйренуі әлдеқайда жеңілдейді. Бесіншіден, 
латын таңбалары тілімізде белең алған орыс әріптеріне 
тосқауыл болары с�зсіз. Оған қоса  дүниежүзіндегі 
ақпараттың 70%-дан астамы латын әліпбиінде тараты-
латынын айта кеткеніміз ж�н. Демек, мемлекетіміздің 
әлемдік ақпарат кеңістігіне енуіне тамаша мүмкіндік 
туып тұр.

 Тұңғыш президентіміз Н.2.Назарбаев: «Қазақ тілін латын 
әрпіне к�шіру –  ана тіліміздің жаһандық ғылым мен білімге 
кірігуін, рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадам» 
деген еді. Сондай-ақ ТМД аумағында кириллица, Қытайдағы 
қандастарымыз т�те жазу, батыс елдеріндегі бауырларымыз 
латын әрпін қолданып келе жатқанын, с�йлескенде тіліміз 
бір болғанымен, оқығанда  үш түрлі екенін, сол себепті бір-
біріміздің жазуымызды түсіне алмай жүргенімізді, ал бұл 
жер жүзіне тарыдай шашылған қазақтың кейінгі ұрпағын 
бір-бірінен алыстататынын ескертеді. Осы олқылықтардың 
орнын толтыру мақсатында  және жазуымызды ғылым мен 
техникаға үйлестіру үшін де латын графикасының оңтайлы 
болатынын ескерткен еді. 

Филология ғылымының докторы, профессор 2лімхан 
Жүнісбектің айтуынша, «бүгінгі қазақ жазуына тек 
әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек». 
Реформа бір ғана әліпби ауыстырумен тынбайтынын, 
ол �з алдына  үш мәселені қамтитындығын айта келе, 
«үш мәселе – дыбыс, әліпби және емле-ереже: дыбыс 
– �зге тілдерден б�лектеп тұратын тілдің тұрпат-тұрқы, 
әліпби – сол дыбыстың қауызы, басқаша айтқанда, 
қорғаны мен оққағары, емле-ереже – дыбыстардың ба-

сын біріктіріп, с�з құрап тұратын дәнекері» деп к�рсетеді. 
Сонымен қатар әліпби ауыстыру қазақ жазуына реформа 
жасаудың ең т�те жолы болып табылатынын, егер ла-
тын таңбаларын баптап қабылдай алсақ, онда к�птеген 
тілбұзар әріптер мен емле-ережелер �зінен-�зі түсіп 
қалатынын ескертеді.

  Бір с�збен айтқанда, латын әліпбиіне к�шу 
жасампаздыққа ұмтылған халқымыз үшін берері мол 
игі іс десек, артық айтқанымыз емес. Бұл бастаманы 
ана тіліміздің қолданыс аясын одан әрі кеңейте түсуге, 
мәртебесін к�теруге, ұлттық сананың қайта жаңғыруына 
мүмкіндік деп түсінуіміз керек. Сонымен бірге  латын 
қарпін қабылдау арқылы дамыған �ркениетті елдердің 
қатарына қосылып, түркі әлемінің ішкі рухани, мәдени 
тұтастығын қамтамасыз етуге �з үлесімізді қоса аламыз. 
Ең бастысы – тіліміздегі басы артық кірме с�здерден 
арылып,  орыс тілінің  ықпалынан еркіндікке шығатын 
боламыз. Ендеше, әлемдік жаһандану үдерісіне қосылып, 
дүниенің т�рт бұрышында тарыдай шашырап жүрген 
қазақ әлемінің рухани тұтастығын қамтамасыз ету үшін 
де латын әліпбиіне к�шу – маңызды шешім. 

Раушан ШОРТАНБАЕВА,
С.Сейфуллин атындағы орта 

мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 

Жамбыл облысы
Сарысу ауданы

пікірді  қалыптастыру  мақсатында 
облыстың барлық қала-аудандарда ме-
кемелер мен әртүрлі әлеуметтік топ 
�кілдерінің арасында 153 ақпараттық-
насихаттау шарасы, семинарлар, к�пшілік 
талқылау жұмыстары, 3 республикалық 
семинар-кеңес, 12 к�шпелі семинар, 
61 кездесу-жиы ны, 51 презентация, 14 
д�ңгелек үстел, 12 тақырыптық к�рме 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ �ңірдегі 
120 мекеме-кәсіпорында, мемлекеттік 
органдар мен білім беру ұйымдарында 
әліпбиді латын қарпіне к�шіру мәселесін 
ақпараттандыру-түсіндіру бағытында 
« Қ о ш  к е л д і ң ,  ж а ң а  ә л і п б и ! »  а т т ы 
тұсаукесерлік сағаттар, танымдық шара-
лар �ткізілді.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 
шеңберінде «Рухани жаңғырудың негізі бо-
лып табылатын жаңа қазақ әліп биіне кезең-
кезеңмен к�шуге байланысты ұйымдас-
тырушылық, түсіндіру, әдістемелік шара-
лар ұйымдастыру» жобасы іске асырылды. 
Зиялы қауым, әртүрлі сала мамандары, 
үкіметтік емес ұйымдардың �кілдерінен 
тұра тын арнайы ақпараттық түсіндіру 
жұмыс тобы құрылып, облыстағы барлық 
қала-ау дандар тұрғындарымен, мекеме-
кәсіпорын дар қызметкерлерімен кездесіп, 
түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Орыс мектебінде қызмет ететін қазақ 
тілі пәні мұғалімдері мен мемлекеттік 
қызметшілер жаңа қазақ әліпбиін қолдауға 
бағытталған «Қазақ әліпбиін латын гра-
фикасына к�шіру мен оны енгізудің 
мәселелері» тақырыбындағы к�шпелі 
семинарларға қатысты.

Тұңғыш Президент Н.2.Назарбаев тың 
«Қазақстандық тардың әл-ауқатының �суі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде 
жаңа қазақ әліпбиіне к�шу мәселелерін 
түсіндіру  бойынша республикалық 
ақпараттық топ Маңғыстау облысы зия-
лы қауымымен, білім беру саласының 
қызметкерлерімен, студенттермен кездесті. 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 
Тіл саясаты комитеті Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы �кілдерінің қа-
ты суымен «Жаңа емле ережесіндегі дәс-
түр мен жаңашылдық» тақырыбында 
облыстағы қала-аудандарда ақпараттық-

әліпбиді практикалық тұрғыда меңгеруге 
дағдылану мақсатында ұйым дастырылған 
жалпыхалықтық диктантқа �ңірімізден 
80 мың адам қатысқанын да атап �тейік. 
Нәтижесінде шараға қатысушылардың 50,5 
пайызы «�те жақсы» деген баға алды. 

Мемлекеттік қызметшілердің білік-
тілігін арттыру шеңберінде Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясының 
Маңғыстау облыстық филиалы «Латын 
әліпбиі және ресми жазылым: мемлекеттік 
тілде ісқағаздарын жүр гізу» тақырыбында 
семинарлар мен оқыту дә ріс терін �ткізді. 
Аталған дәріс бойынша �ткен жылы 28 
мемлекеттік қызметші сертификат алса, 
биылғы жылғы І тоқсанның қорытындысы 
бойынша 202 мемлекеттік қызметшіге сер-
тификаттар табысталды.

Сонымен қатар облыс аумағындағы 
қала-аудандарда мемлекеттік тілдің 
қолдану аясын кеңейтуге, латын әліпбиіне 
к�шуді қолдауға бағытталған билбордтар 
ілінді. Қазақ тілі әліпбиін 2025 жылға 
дейін латын графикасына кезең-кезеңімен 
к�шіру бойынша �ткізілген барлық ша-
ралар бұқаралық ақпарат құралдарында 
кеңінен жарияланды. (ткен жылы аталған 
тақырыпта �ңірлік БАҚ-та 391 мақала 
(баспа басылымдарда 202, электронды 
құралдарда 189) жарық к�рді. 

Облыс жұртшылығына « » 
телеаранасында жаңа қазақ әліпбиін енгізу-
дің мәселелеріне қа тысты тікелей эфирде 
пікірсайыс �т кізіліп, телебағдарламалар 
циклы қата рында латын графикасына 
к�шу, оның маңыздылығы ж�нінде хабар-
лар циклы ұйымдастырылды.

ж а ң а  ә л і п б и д і ң  е м л е с і  е р е ж е л е р і » 
тақырыбындағы курс, семинар �ткізу 
жоспарланған. 2019 жылдың екінші 
жартыжылдығынан бастап «Үш тілді он-
лайн оқыту» мобильдік қосымшасы іске 
қосылып, оны 5000-ға жуық тұрғын пайда-
ланады деп күтілуде.

Жалпы аталған курс, сабақ, дәріс жұмыс-
тарына мемлекеттік тіл оқыту орталығының 
оқытушылары, ЖОО-ның, арнаулы білім 
беру мекемелерінің филолог оқытушылары, 
бұқаралық ақпарат құралдары �кілдері, 
құқық қорғау органдары қызметкерлері, 
мемлекеттік ұйымдар (денсаулық, к�лік, 
халыққа қызмет к�рсету мекемелері және 
т.б.) қызметкерлері, �ңірлердегі квази-
мемлекеттік секторлар дың (мемлекеттік 
тілді дамыту және редакциялау б�лімдері, 
кадр б�лімі, ісқағаздармен жұмыс жүргізу 
бойынша қызметкерлері)  мамандар 
қамтылатын болады.

Маңғыстау облысының әкімі Ералы 
Тоғжанов �ңіріміздегі руханият мәсе-
лелеріне, оның ішінде мемлекеттік тілді 
дамыту ісіне ұдайы к�ңіл б�ліп келеді. 
Облыстық тілдерді дамыту, архивтер мен 
құжаттама басқарма сының басшысы 
Гүлзайда Т�леуғалиеваның басшылығымен 
латын жазуына к�шу бағытын дағы игі 
шаралар жалғасын таба береді. Демек, 
еліміздің рухани �мірін дегі маңызды шара 
– латыннегізді әліпбиімізді тұр ғындарымыз 
жетік меңге ретініне сенім мол. 

:ділет ҚАБЫЛОВ, 
филология ғылымының 

кандидаты
АҚТАУ

Еліміздің рухани өміріндегі 
жаңалықтардың бірі – латыннегізді жаңа 
қазақ жазуына көшу. Ол заманның та-
лабына сәйкес өркениетке бағытталған 
қадам екені белгілі. Осы бағытта 
Маңғыстау облысы тілдерді дамыту, 
архивтер мен құжаттама басқармасы 
қарқынды жұмыс жүргізуде.  Тұңғыш 
Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақ тілі 
әліпбиін кириллицадан латын графикасы-
на көшіру туралы» Жарлығы, ҚР Үкіметінің 
қазақ тілі әліпбиін 2025 жылға дейін латын 
графикасына кезең-кезеңімен көшіру 
бойынша іс-шаралар жоспары негізінде 
тиісті шаралар іске асырылып жатыр. 
Атап айтқанда әліпбиді латын графи-
касына көшіру жұмыстары үш кезеңге 
бөлініп, негізгі шаралардың жоспары 
жасақталды.  Бірінші 2018-2020 жылдар 
аралығына жаңа әліпбиді көпшілікке 
таныстыру, түсіндіру және насихаттау, 
латын графикасына көшуге байланыс-
ты жалпы орта білім беру ұйымдары 
оқытушыларының біліктілігін арттыру 
курстарын ұйымдастыру, мемлекеттік 
қызметшілерге латын графикасын үйрету 
сынды нормативтік құқықтық базаны 
жетілдіру іс-шаралары жоспарланды. 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Тіл келешегінің кепілі

Маңғыстау облыстық тіл басқарма сының 
басшысы Гүлзайда Төлеуғалиева

насихаттау, оның маңыздылығын жеткізу, 
мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру. 
Конференцияға облыс әкімі Е.Тоғжанов, 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тіл 
саясаты комитеті т�рағасының орынбасары 
Ғ.Мелдешов, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының директоры, Ұлттық 
комиссия т�рағасы Е.Қажыбек, С.Демирел 
атындағы университет профессоры, фило-
логия ғылымының докторы Қ.Күдеринова, 
Ахмет  Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің доценті А.Гүнгор, 
Баку мемлекеттік университетінің про-
фессоры, филология ғылымының док-
торы Ф.Агаева және т.б. білікті маман-
дар мен жергілікті зиялы қауым �кілдері 
қатысты. Олар латын әліпбиінің осыған 
дейін ұсынылған нұсқаларын кеңінен 
талқылап, жобаға қатысты �з ойлары мен 
ұсыныстарын ортаға салды. Конферен-
ция барысында айтылған ұсыныстар ҚР 
Үкіметінің жанындағы Қазақ тілі әліпбиін 
латын графикасына к�шіру ж�ніндегі 
ұлттық комиссияға жолданып, арнайы 
жұмыс топтарына жіберілді.

Сонымен қатар облысымызда қазақ 
тілі әліпбиін кириллицадан латын графи-
касына к�шіруге байланысты қоғамдық 

насихаттау шаралары – к�пшілік талқылау 
ұйымдастырылып, тілші ғалымдар жаңа 
әліпбиге к�шудің мәні мен емледегі �зекті 
мәселелер ж�нінде баяндама жасап, 
ереженің негізгі қағидаттарымен және 
 басты жаңалықтарымен таныстырды. 

Қазақ әліпбиін латын  графикасына 
к�шіру бойынша ақпарат тандыру-түсіндіру 
және �зге де ақпараттар облыстық Тілдерді 
дамыту басқармасының, мем лекеттік 
органдар дың сайттарында, әлеуметтік 
желідегі парақ шаларында жарияланды. 
2леуметтік желілерде латын әліпбиіне 
к�шіруді  түсіндіру бағытында топ-
тар ашылып, «#Латындықолдаймын», 
«#Latynqoldai’myn», «#Язалатиницу» 
хэштег тері құрылып, олардың контенті 
тақырып тық материалдармен толық-
тырылды. Жаңа әліпбиді халық ара-
сында кеңінен насихаттау мақсатында 
тұрғындар арасында пікірталас ұйымдас-
тырылып, сауалнама жүргізілді. Облыс 
халқына ақпараттық парақшалар, әдіс-
темелік құралдар таратылды. Бұл бағыт-
тағы жұмысқа мемлекеттік органдардан 
тыс үкімет тік емес ұйымдар мен жастар да 
тартылды.

Республика бойынша жаңа латын негізді 

Басқарма тарапынан «Жаңа әліпби 
негізіндегі қазақ тілі емлесінің ере желері» 
барлық облыстағы әкімдіктер, облыстық 
және аумақтық мемлекеттік органдарға 
танысу және жұмыс бабында басшылыққа 
алу үшін жолданды. Облыстағы мемле-
кеттік және әскери қызметшілердің 
қатысуымен «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ 
тілі емлесінің ережелері» тақырыбында 
семинар-кеңес ұйымдастырылып, оған 
135 адам қатысты. Мемлекеттік орган бас-
шылары мен мемлекеттік тілді дамытуға 
жауапты мамандарға арналған «Жаңа қазақ 
әліпбиі емле ережелерінің ерекшеліктері» 
тақырыбында облыстық д�ңгелек үстел 
�ткізілді. 

Сонымен қатар емле ережелерімен 
к�пшілікті таныстыру, тиісті сала ма-
мандарын оқыту мақсатында Мәдениет 
және спорт министрлігіне қарасты «Тіл-
Қазына» орталығының ғалым-әдіскерлері 
латыннегізді қазақ жазуын меңгертетін 
оқытушыларды дайындайтын курстарды 
ұйымдастыруда. Бүгінгі таңда облыста ла-
тын графикасындағы жаңа әліпбидің емле 
ережелерін оқыту-үйрету жұмыстары ба-
сталды. Жыл ішінде басқарма тапсырысы-
мен 3000 адамға «Латын графикасындағы 
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«Отан үшін отқа түс, 
күймейсің» деген Баукеңнің, Бауыржан 

Момышұлының қанатты сөзі шын мәнінде Нүркен 
Әбдіровтей Батыр ағамызға арналған. Отқа оранып, жалын 

шарпып, зеңгір көктен сорғалап келіп жауын жастана ерлікпен қаза 
тапқан сәтін әскери ұшқыш ретінде көз алдыма елестетіп, бүкіл сана-

сезіміммен, жұлын жүйкеммен түйсіне аламын. 
Кездейсоқтық демейін, Алланың алқауы болар, Нүркен ағамызбен жерлеспін. 

Қасиетті Қарқаралыда қанат қомдап, қияға қарап өсіппіз. Батыр ағамыз ата-ана-
сымен отызыншы жылдары Қарқаралыдай жер жаннатынан Қарағандыға көшіпті. 

Еңбекқор болыпты. Балғын кезінен әкесімен бірге шахтада көмір қазған. Сол жылдары 
ашылған Қарағанды аэроклубында оқып, ұшқыш атанған. Осы аэроклубта мен де со-

нау Темір таудан жаяулап келіп оқыған едім. Нүркен ағамызды оқытқан осы аэроклубтың 
бастығы Г.Якимовтың «Пике в бессмертие» деректі повесінде Батыр ағамыз туралы жан-
жақты, нақты деректермен жақсы жазылған. Нүркен ағамыз небәрі 23 жасында қыршын 

кеткен. Жай өлім емес, жасын өлім. 

Ө Ш П Е С  Д А Ң Қ

9 мамыр – Жеңіс күні қарсаңында Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институ-
тының Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы бөлімінің ұйымдастыруымен «Екінші дүние-
жүзілік соғыстағы қазақтар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

НҮРКЕН ӘБДІРОВТІҢ ТУҒАНЫНА – 100 ЖЫЛ

ағатайым арнайы келді. С�з с�йледі. Жасы келсе де 
нағыз батырдай жүрді, с�з саптады, шашбауымды 
к�терді. Мерейтойым болған соң, мақтау, марапат, 
бүкіл елдің ауаны маған ауды. Сонда айтқанмын: 
«Мен бейбіт заманның Батырымын, нағыз Ба-
тыр Талғат ағамыз» деп. Шын мәнінде Нүркен, 
Талғат ағаларым ұрысқа кіргенде т�белерінен 
«Мессер-шмит» оқ боратады, т�меннен зенит 
зеңбіректері т�пелеп атады. Нағыз қант�гіс. Мұны 
әскери ұшқыш болған соң еске алып отырмын. 
Ерлік жасауды еріккеннің ермегі к�рмеу керек. 
Жау шебіне барып, аман қайтудың �зі ерлік. Ал 
Нүркен ағамыздың каһармандығы шындығында 
елге – мұра, ұрпаққа – ұран болатын қазаққа ғана 
тән құбылыс.

Қазақ – негізі ғажап халықпыз. Жапон 
камикадзелеріне таңғаламыз. Ж�ні бар. Екінші 
дүниежүзілік соғыста үшінші рейх талқандалған. 
Бауыржан, Нүркен, Талғат, Рахымжан, Март-
бек ағаларымыздың аттары аңызға айналған 
шақ, әрине. Сол тұста Жапония императоры 
Хирохито Америка тастаған атом бомбасынан 
шошып, жеңілгенін мойындайды. Сонда �зі 
теңіз ұшқышы, вице-адмирал Матомэ Угаки ай-
тыпты: «Император тізе бүксе де, жапон халқы 
жеңілмейді» деп. Нүркен ағамыздай кілең қыршын 
20 камикадзесін сапқа тізіп «(ліспей беріспейміз» 
депті.  «Жауымызды жастана жан тапсырамыз» 
депті. 2скери бұйрық емес. Бұл – жалын атқан 
азаматтық, отаншылдық, жаужүректілердің әмірі 
еді. Нүркен ағамыз да әскери бұйрықты емес, 
батыр бабаларының әмірін орындаған. Қабанбай, 
Б�генбай, Батыр Баян, Кенесарының бауыры 
Наурыз бай лардай жауына қаймықпай жалғыз 
шапқан. К�к түріктердің к�кжал дарының соңғы 
сарқыты емес Нүркен ағамыз. (зім сүйіп оқитын 
Мағжан ақын мен Қасым ақындар мұны ұрпаққа 
аманаттаған. Мағжан «Мен жастарға сенемін» 
десе, Қасым қасқайып тұрып «Ей, тәкәппар 
дүние, маған да бір қарашы, мен де қазақтың ба-
ласы» деген. 

Г.Якимов жазады: «– Саша, прощай! Ну, 
гады... 

Навстречу летела земля. «Черная смерть», как 
гигантский снаряд, молнией приближалась к фа-
шистким танкам.

Тоқтар 
ӘУБӘКІРОВ, 

Кеңес 
Одағының 

Батыры, 
Халық 

қаһарманы

«ОТАН ҮШІН 
ОТҚА ТҮС, 

КҮЙМЕЙСІҢ»

ҚАЗАҚ 
САРБАЗЫ

(Басы 1-бетте)

***
«Ерді намыс �лтіреді, қоянды 

қамыс �лтіреді» деген с�з қалыпты 
ежелден. Бәлкім ер Түріктен жеткен 
шығар. Ол жағын болжау қиын. Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» еңбегіндегі негізгі 
ұстын, меніңше, әлем тарихынан, 
�з тарихымыздан тағылым алмасаң, 
талқаның шығады дегенді меңзейді.

Соғыс неден бұрқ ете қалады? 
2ріге тарихтан тарамыс тартсаң, 
А.Македонский әкесі  Филлипті 
�лтірген Парсы патшасы Дарийден 
�ш алу үшін бәрін жайпап, біздің 
бабаларымыз – Сақтардан сағы сы-
нып, Үндістанға шейін жетіп, �зі де о 
дүниеге кеткен. Абай атамыз жазатын 
Ескендір Зұлқарнайын.

Соғыс толастамаған. Рим импе-
риясының жойқын жорықтары, біздің 

атамыз – Бейбарыс бастаған мам-
люктердің крестшілермен соғысы. 
Тізе берсең, к�п-ақ. Ұлы бабамыз 
сайып қыран Шыңғыс қағанның Қытай 
мен Хорезмді тізерлеткен со ғыстары 
неден басталған? Намыстан. Шыңғыс 
бабамыздың елшілерін қырып салған 
Хорезмнің астамсыған патшасы 
мен елін осы біздің аталарымыз тас-
талқанын шығарған. Сүбідей мен 
Жебе Кавказды түріп �тіп, Қалқада 
Руссияның жасақтарын жайпап �ткен.

Бату хан бабамыздың Адриат 
теңізіне аттарын жалдатқаны, немере 
інісі Байдардың Легница түбінде он-ақ 
мың сарбазбен алпыс мың крестшілерді 
қырып-жойып, ағасына тоғыз қап 
құлақ кесіп әкеліп бергені Еуропа 
тарихында жазулы тұр. М.Мағауинді 
оқыңыз. Ағамыз тарихи фактілерге 
келгенде алдына жан салмайды. (з 
аузынан естігенмін. Шығармаларын 
оқығанда тағы к�зім жеткен. Мұхтар 

ағамыз сол Легница жеріне арнайы 
сапарлапты.

Ал, енді Германия мен КСРО-ның 
соғысы неден басталғанын әлі біле ал-
мадым. 2ркім �зінше болжайды. Бірі 
– Гитлерден к�реді, бірі – Сталиннен 
к�реді. Мәселе онда емес. Соғыстың 
аты – соғыс. Сардар бастады, сарбаз 
атқа қонды. 2келеріміз – солдат. Окоп, 
траншея, блиндаж, винтовка, автомат, 
пулемет, Т-34 танкі. Аспанда соғыс, 
жер үстінде соғыс. Екі жақ та қырылып 
жатыр. Жан алып, жан берген шақ. 
Бәрі – адамзат ұрпағы. Не жеңілесің, не 
жеңесің, не жер жастанасың. Немістер 
Мәскеуді ала алмай, Сталинградта 
қоршауға түсіп, Курск иінінде оңбай 
жеңілген. Маршал Г.Жуков естелігінде 
шындықты ашық айтыпты. «Осынша 
ойсыратсақ та немістер аяғына шейін 
айқасты» деп жазыпты. Олардың да 
рухы, біздің солдаттардың да рухы 
мықты болған. Бүгін біреу даттайтын, 
біреу мақтайтын И.Сталин немістердің 
рухын бір күнде сындырған. 1944 
жылы. Қалай? Жеңіс Маршалдары – 
Г.Жуков, К.Рокоссовский, И.Конев. 
Шыңғыс қағанның Сүбідей, Жебе, 
Мұқали сияқты сардарлары. Бело-
руссияда К.Рокоссовский «Баграти-
он» операциясын ойдағыдай �ткізіп, 
жау әскері қоршауға түсіп, ойсырай 

Ұлттық тарихтың қалыптасу жағ дайында 
қазақ халқының екінші дүниежүзілік 
соғыс оқиғаларына қатысу мәселесі 
қазіргі таңда жан-жақты терең зерттеуді, 
әскери тарихтың негізгі оқиғаларына баға 
берудің мето доло гиялық тәсілдерін қайта 
қарастыру қажеттігі с�з болған жиынға 
қоғам қайраткерлері, ғалым-тарихшылар 
мен БАҚ �кілдері қатысты.

Соғыс жылдарында Қазақстаннан бір 
миллион 367 мың адам әскер қатарына 
шақырылды. Қазақстан аумағында 12 
атқыштар дивизиясы, 7 атқыштар брига-
дасы құрылған. Оның ішінде 2 атқыштар 
бригадасы және 3 атты әскер дивизиясы, 
жалпы саны 5 әскери құрама тек қазақтан 
жасақталып, екі ұлттық атқыштар бри-
гадасы соғысқа жіберілген. Майдандағы 
әскер қатарын толықтырған 50-ге жуық 
түрлі полктер пен батальондар құрылған. 
Соғысқа аттанған жауынгерлермен 
қатар Орталық Азия мен Қазақстанның 
жергілікті тұрғындарының есебінен еңбек 
армиялары жасақталды. Ғалым-тарих-
шылардың есептеулері бойынша тек 
Қазақстаннан ғана еңбек армиясына 700 
мың ересек адам алынса, �неркәсіп орын-
дарында жұмыс істеу үшін тағы да 670 мың 
адам жұмылдырылған. 

Жиын барысында Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология инсти-
тутының директоры, тарих ғылымының 
докторы З.Қабылдинов, кеңестік дәуірдегі 
Қазақстан тарихы б�лімінің қызметкерлері 
Қ.Алдажұманов, С.Асанова, А.Қапаева, 
аталған б�лімнің меңгерушісі С.Шілдебай, 

Тарихнама, деректану және заманауи мето-
дология б�лімінің бас ғылыми қызметкері 
О . М ұ х а т о в а ,  С ы р т қ ы  б а й л а н ы с , 
ақпарат және ғылыми кластер б�лімінің 
меңгерушісі З.Т�ленова, Қ.Сәтбаев 
атындағы ҚазҰТУ-дың оқытушысы, тарих 
магистрі Т.Тұмабаев және т.б. с�з с�йлеп, 
ой-пікірлерін білдірді. 

Архивтік құжаттарға негізделген де-
ректерге қарасаңыз, бұл тақырып әлі де 
терең зерттеуді қажет етеді. Мәселен, Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі ауылшаруашылығы 
жағдайының зерттелуі жайында с�з алған 
тарих ғылымының докторы О.Мұхатова 
майданға шақырылғандардың басым 
к�пшілігі ауылдық жерден барғанын, 
МТС-тердің жанынан саяси б�лімдер 
құрылғанын тілге тиек етіп, зерттелмей 
қалған мәселелерге к�ңіл б�лу қажеттігін 
атап �тті. 

– Қазір біз к�зі тірі майдангерлер-
ден тек майдан жайын сұраймыз, қол 
еңбегін де к�рген-білгендердің әңгімесін 
жазып алып қалуымыз керек. Мысалы, 
менің анам «Қамысты пешке әкеп жағып, 
оның жарығымен тамақ ішіп, су болған 
аяқкиімді кептіру үшін пешке жайып 
қоямыз» дейтін. Қамыстың қауқары қанша 
дейсіз, демек ертесінде таңғы 5-тен шала 
кепкен аяқкиім киіп, жұмысқа кетеді. 
Оның зардабын кейін к�рді, денсаулығына 
әсер етті, – дейді О.Мұхатова. Кеңестік 
дәуірдегі Қазақстан тарихы б�лімінің 
меңгерушісі, тарих ғылымының кан-
дидаты С.Шілдебай «Кеңес Одағы – 
біздің отанымыз болды, ол объективті 
пікір» деп, болашақ ұрпаққа халықтың 
тарихи қалыптасу кезеңін дұрыс жеткізу 
қажеттігін алға тартты. 

ЖИЫН

КҮРКІРЕП КҮНДЕЙ, 
ӨТТІ ҒОЙ СОҒЫС...

Удар, страшный взрыв! Все... Конец...
Когда же пришел Указ о посмертном присво-

ении Нуркену Абдирову звания Героя Советского 
Союза, Багжан долго-долго молча смотрела на 
лист бумаги. Потом она тихо сказала:

– Я же знала, я говорила... Мой Нуркен будет 
жить всегда».

Бағжан анамыз Нүркендей ұлының басына 
бейбіт заманда барған. Сонда батырға топырақ 
бұйырған Боково станицасы әлемге әйгілі жазушы, 
Нобель сыйлығының лауреаты М.Шолоховтың 
туған жері Вешенский станицасына к�рші екен. 
М.Шолохов Нүркеннің анасын қонаққа шақырып, 
Құдайындай күтіпті. Бұл – Нүркендей батыр 
ұлды �мірге әкелген қазақтың ұлы анасына деген 
құрметі. Бұл – Ұлы дала ұландарына, мың �ліп, 
мың тірілген (Жұбан Молдағалиев) «Мен» дейтін 
қазақ халқына бас игені.

Қаз дауысты Қазыбек атам айтқан: «Біз қазақ 
деген мал баққан елміз, Бірақ ешкімге соқтықпай, 
жай жатқан елміз. Елі мізден құт-береке қашпасын 
деп, Жеріміздің шетін жау баспасын деп, Найзаға 
үкі таққан елміз! Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 
Басымыздан с�з асырмаған елміз! Досымызды 
сақтай білген елміз, Асқақтаған хан болса, Хан 
ордасын таптай білген елміз! Атадан ұл туса, құл 
боламын деп тумайды, Ұл мен қызды қаматып 
отыра алмайтын елміз! Сен қалмақ та, біз – қазақ, 
Қарпысқалы келгенбіз. Сен темір де біз – к�мір, 
Еріткелі келгенбіз. Екі еліктің лағын Теліткелі 
келгенбіз. Қазақ-қалмақ баласы, Табысқалы 
келгенбіз. Танымайтын жат елге, Танысқалы 
келген біз. Танысуға келмесең, Шабысқалы 
келгенбіз. Сен – қабылан да, біз – арыстан, 
Алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар, 
Жарысқалы келгенбіз, Тұтқыр сары желімбіз – 
Жабысқалы келгенбіз, Берсең, ж�ндеп бітімді айт, 
Не тұрысатын жеріңді айт!»...

Нүркен 2бдіровтің 100 жылдық мерейтойы бір 
Қарқаралының, бір Қарағандының тақиясына тар 
болады. Б�ліп жармай Қазақ елі ортақ тойлайтын, 
хас Батырдың тойы.

Жүректерді мүк баспасын. К�к түркі лер-
ден тамыр тартатын ержүрек ұлдарымыз бен 
қыздарымыз Нүркен ағамыздай түкті жүректі 
болсын.

Батырлық бізге шыпылдап тұрған қаннан, 
тепсе темір үзетін тектіліктен дарыған. Ержүрек 
ағаларымыз туралы әкемізден, анамыздан естіп 
�стік. Одан қалды, батырлар жырларын оқып, 
садақ сайлап, қылыш қайрап, шыбықты тұлпардай 
мініп, бала күннен ел қорғауға ереуіл ат ерттеппіз. 
Батырлық – байлық емес. Атам қазақ айтқан: 
«Жүрек жұтқан», «Жүрегінің түгі бар». Бәрі – 
жүректе.

Н ү р к е н  а ғ а т а й ы м  О р ы н б о р  а в и а ц и я 
училищесін бітірген бетте жан алып, жан бер-
ген, кескілескен Сталинград шайқасына ИЛ 
ұшағын тізгіндеп барған. Қарқаралының қара 
баласына сол сойқан соғыста әлемдегі ең үздік 
шүйлігіп келіп бомбалайтын ИЛ штурмовигін 
берген. Осы саланың маманы болған соң  айтайын. 
(зім МиГ авиаконструкторлар бюросында 
әскери ұшақтарды сынақтан �ткізіп жүргенде 
конструкторлардың маңдай тері, ақыл-ойы 
қандай екеніне к�зім жеткен. 2скери ұшақ 
атылған оқты дарытпауға, бір с�збен айтқанда, 
атқан оқтай, шапқан аттай болуы керек. Фашис-
тер «ұшатын танк», «қара тажал» деп үрейлері 
ұшатын осы ИЛ-ді Нүркен ағатайым тақымына 
басып, ұршықтай үйіріпті. Батыр небәрі 16 рет 
жауға шапқан. Г.Якимовтің жазуынша, командирі 
Красночубенконың ресми мәліметі бойынша 
жаудың 12 танкісін, 28 автомашинасын, үш 
ДЗОТ-ын, үш зенит батареясын, 50 әскерін 
жойып жіберген. Ақырғы жантәсілім берерінде 
фашистердің 6 танкісін, екі зенит зеңбіреген 
�зімен бірге жер жастандырған. Ерлік пе – ерлік!

Сол кездегі Яковлев, Лавочкин, Туполев, 
Ильюшин сынды конструкторлардың ақыл-
ойы мен дара шешімдеріне бас шайқайсың. ИЛ 
ұшағының бауыры брондалған. «Ұшатын танк» 

атанып жүргені содан. Нүркен ағаларымыздың зе-
нит зеңбіректерінен сескенбей шүйлігіп, т�беден 
т�ніп келіп, жауын жайпап �тетіні осыдан. 
Ұшаққа маңдай тері, к�з майы сіңген Ильюшин-
дей конструктордың шешіміне разысың. 

Бұл ұшақты 1939 жылы алғаш сынақтан 
�ткізген аты әлемге әйгілі В.Коккинаки. Қос 

зеңбі рекпен, екі пулеметпен, авиабомбамен, 
«Катюшаның» снарядымен жарақ танған ұшақ 
шын мәнінде, сол дәуірде әлемдегі ең үздік соғыс 
техникасы саналған. Нүркен ұшағының моторына 
жау снаряды тиіп, жанып жерге түскені белгілі.

Менің 60 жылдық мерейтойыма  Совет 
Одағының екі мәрте Батыры Талғат  Бигелдинов 

жеңіледі. 2скери тарихшылардың есебі 
бойынша немістердің 381 мың солда-
ты жер жастанып, 158 480 жауынгері 
тұтқынға түскен.

Англия мен АҚШ екінші май-
дан ашуға асықпайды. Сталин жүз 
мыңға жуық неміс тұтқындарын 
Мәскеу к�шесімен малша айдап �туге 
Берияға бұйрық береді. Айтылды – 
бітті. Г.Жуковтың естелігі бойынша 
57 600 неміс тұтқыны жеңімпаз елдің 
астанасын жүрелеп �ткені тарихта 
жазулы. Кинохроника Гитлерге, Руз-
вельтке, Черчильге жіберіліпті. Үшінші 
рейхтың рухы – табанда. АҚШ пен 
Ұлыбритания ұзамай екінші майданды 
ашыпты.

***
Бұл очерк бір суреттен туған. Қазақ 

солдаты жеңімпаз болғысы келген 
вермахтың кеудемсоқ сарбаздарын ал-
дына салып, қойша айдап келеді. Баста 
– пилотка, қолда – винтовка, кеудеде – 
«Даңқ» ордені. Қараңыз – Қазақ рухы 
асқақтап тұр ғой!

P.S. @кініштісі – жеңімпаз қазақ 
солдатының кім екені белгісіз. 
Біріміздің әкеміз, біріміздің атамыз 
шығар.

Мағауия СЕМБАЙ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі» 
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Атырау облысындағы Көктоғай ауылының байырғы тұрғыны Мырзабай Егінбаевты бала күнінен 
білемін. Бір сыныпта оқып, онжылдықты бірге бітіргенбіз. Бір кездегі домаланған қара баладан 

ауылдың қара шалына айналғаны қашан! Қазір екеуміз де қоғамдық көлікте тегін жүретін жасқа 
келіппіз. Табаны күректей 75-теміз. «Уақыттың зымырап өткені-ай!» деп, қайран қаламыз. Біз соғыс 

балаларымыз... қырсықты қырқыншы жылдың түлегіміз ғой. Балалық шағымыз болмай, бірден 
есейіп, ержеттік!..

Бірде әңгіме үстінде: «Мырза-еке, нәресте күнгі алғашқы есте қалған бір естелігіңді айта аласың ба?» 
дедім оған. Ол көп ойланбастан: 

– Орыстың классик жазушысы, Нобель сыйлығының лауреаты Буниннен оқығаным бар-ды. 
«Алғашқы рет айнаға қарағаным есімде. Осы мен бе әлде мен емес пе, деп таңырқадым. Бірақ 

 айтайын десем, әлі тілім шықпаған кез» еді деп есіне алыпты. Ал менің есімде қалғаны: ауыл жігіттері 
ат үстінде, олардың үзеңгілеріне жармасып жібермей, әйелдер жылап, қайсыбірі құлап жатқаны көз 

алдымнан кетпейді. Кейін білдім: бұлар мына Көктоғай жолымен майданға аттанып бара жатқан 
біздің әкелеріміз бен ағаларымыз екен ғой... сонда әлі тілім шықпаған кезім болатын. 

Ө Ш П Е С  Д А Ң Қ

ЕРЛІГІ ЕРЕН
БОРАН 

Бір қызығы, 1945-тің к�ктемі, 
майдың 9-ы – Жеңіс күні есімде 
жоқ. Біз онда Қаңбақтының 

бойын да қойлы ауылдамыз, қойдың 
шайы ры мен к�ктемгі уыздың иісі к�кке 
к�терілген мамыражай кез-тұғын, сірә, 
уызға тыңқиып тойып алып, ұйықтап 
қалсам керек, – деп күледі Мырзабай 
ақсақал. – Бес жасымнан бастап, еңбекке 
араластым. Қойлы ауылда �стім. Қозы 
бақтым. Атқа мініп, шығыр тартуға 
к�мектестім.  (се келе әке-шешеме 
жәрдемші болдым. Баланың істеген ісі 
к�рінбейді емес пе? Не істемедік тәйірі. 
Бала болып ойнап к�рмеген екенбіз. 2ке-
шешем қарапайым еңбек адамдары. 2кем 
45-те майданнан жарадар болып келді, 
бомба жарылғанда топырақ үйіндісінің 
астында  қалғандықтан контузияға 
ұшыраған. Мүлдем с�йлей алмайтын еді. 
Т�рт ағайынды болатын. Осы Қаңбақты 
ауыл кеңесіндегі «Қаңбақты» ұжымшарын 
құруға атсалысқан-ды. Үш ағайынды 
Егінбай, Қайыр, Есенбай бірінен соң бірі 
майданға аттанады.

Олардың еншілері б�лек болса да, 
16 жаннан тұратын, оның 10-ы бала, 
барлығын соғысқа байланысты бір 
шаңырақтың астына жинап, бізге бас-к�з 
болған Есенбай к�кемнің ұлы Қашым ағам 
екен. Небәрі жеті сыныптық білімі болса 
да, оны ауыл басшылары «Қаңбақты» 
ұжымшарына есепші етіп қойған. (зі 
оқуда үздік, алғыр, ат құлағында ойнай-
тын пысық болып �сіпті. Ауылда қалған 
кемпір-шалдарға соғысқа кеткен азамат-
тардан келген хаттарды оқып беретін сауат-
ты кісі осы Қашым ғана екен.

Сүйекті ағайын сүйенісіп күнімізді 
к�ріп, ақыры Жеңіс Күніне де жетіппіз. 
Бірақ әкемнің үлкен ағасы Қайыр к�кем 
бір қолы, бір аяғынан айырылып елге 
келгенімен, к�п ұзамай жарақатының сал-
дарынан қайтыс болды. 2кемнің екінші 
ағасы, Қашым ағамның әкесі Есенбай 
к�кем майданнан оралмай, хабарсыз кетті. 
Несін айтайын, к�ресінді к�рдік қой. Тек 
Қашым ағамның арқасында бір атадан 
�рбіген 16 жан �сіп-�ніп кетіппіз. Біздің 
ата-қонысымыз осы К�ктоғай ауылынан 
150 шақырым жердегі бұрынғы Қаңбақты 
ауыл кеңесіне қарасты Байеті және 
Жолай атты елді мекен-ді. Онда Сүгір, 
Тілеп, Дәуіт аталарымыздың қыстаулары, 
қорымдары қалды. Мұнда елдің талай 
жақсы-жайсаңдары туып-�скен еді. 
Жылына ең кемі бір рет бала-шағамды 
ертіп келіп аралатып, ата қонысымызды 
к�рсет іп  қайтамын.  Қаңбақтының 
бойындағы «Жолай» деген елді мекенде 
ерлігімен бүкіл қазақ елінің мақтанышына 
айналған Кеңес Одағының Батыры Боран 
 Нысанбаев туған. Боран к�кем бізге аталас 
ағайын болып келеді. Алғашында Мақаш 
атамыздың мектебінде әкеммен бірге 
оқыған. Кейін Қисым Едіресов салдырған 
мектепте оқыған дейді к�зк�ргендер. 2у 
баста бұл елді мекен Қаңбақты аумағына 

қарағанымен, кейінгі �згерістерге байла-
нысты Новобогатқа, кейін Исатай ауданы-
на берілді. Бұл сол баяғы �зің білетін Нарын 
құмы. Қазір Боран к�кемнің туған жерін, 
оқыған мектебін білетін адамдардың �зі 
барған сайын азайып барады. Сондықтан 
оның туған жеріне және оқыған мектебінің 
орнына «Мәдени мұра» аясында белгі 
қоюға ұсыныс жасағанмын, жолдың 
шалғайлығы, ауырлығына байланыс ты 
әзірге аяқсыз қалуда.

 Ол майданға К�ктоғай ауылынан 
аттанған дықтан, �мірбаянында осы ауылда 
туған деп жаңсақ жазылып кеткен. Деген-
мен, ба тырдың жүрген-тұрған жерінің бәрі 
де жас ұрпаққа белгі-бедерімен ой сала-
тындай болуы тиіс. К�ктоғай ауылындағы 
орта мектепте оқығандықтан «Боран 
 Нысанбаев  мектебі» деп аталынады.

Қас батырдың �лімі есте боп қайғы,
2лі күнге ұлын Жайық жоқтайды.
Боран десе Қаңбақты жақ мұнартып,
Боран десе ағыстар да тоқтайды, – деп 

жырлайды батырдың жерлесі, талантты 
ақын Сансызбай Базарбаев. 

Ал Боран к�кемнің ерлікпен қаза тапқан 
жері Ресейдің Орлов облысы Покровск 
ауданының Лески деревнясы екені белгілі. 
Жаудың зеңбірегінен қарша бораған оқтың 
астында екі рет алға ұмтылғанымен, грана-
та лақтырса да дзотты жоя алмай, үшінші 
ретте жақындап келіп, жау үстіне секіріп 
қолындағы танкке қарсы қолданылатын 
граната байламын жарып жібереді. С�йтіп, 
сақылдаған зеңбіректің үні �шеді. Сол 
сәтте батальон шабуылға шығып, үш күн 
бойы жау қолында қалған Лески деревнясы 
азат етіледі. Ал зеңбірек дзотынан қазақ 
жігіті Боран мен 27 фашистің �лі денесі 
табылады. Батырдың денесі Орлов облысы 
 Покровск ауданындағы Дросково село-
сында жерленген. Басына ақ мәрмәрдан 
биік етіп ескерткіш орнатылған.

Боран к�кемнің ерлікпен қаза тапқан 
күні 1942 жылдың 6 ақпаны, небәрі 
24 жаста болатын, ал 1943 жылдың 23 
қыркүйегінде оған КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының (кімімен неміс фашист 
басқыншыларына қарсы күресте майдан 
командованиесінің жауынгерлік тапсыр-
маларын мүлтіксіз орындағаны және со-
нымен бірге к�рсеткен қаһармандық ерлігі 
үшін қызыл әскер Нысанбаев Боранға 
Кеңес Одағының Батыры атағы (қайтыс 
болған соң) берілді. Алтын жұлдыз медалі 
№1625 ( 23 09 43), Ленин ордені (23 09 
43),1-дәрежелі Отан соғысы орденіне 
(19.04. 1943) де ие болды. Бұл аса маңызды 
құжаттың біз үшін тағы бір мәні соңғы ор-
денге байланысты. Ол жайында бұрынғы 
жазбаларда кездестірген емеспіз.

«Есте қалған кез келген естелік – бұл 
білім» деген ғой Платон. Сондықтан да 
Боран к�кем жайлы айтылған дүниелерге 
құлағым түрік  жүреді .  Соғыс және 
еңбек ардагері Темірғали Жалғасбаев �з 
естелігінде былай депті: «Бет қаритын 
аязда 1942-нің 6 қаңтар күні біз майданға 

аттанғанбыз.  Ауылдастардан:  (теп 
 Оспанов, Тәжібай 2жіғалиев, үш ағайынды 
Қазбеновтар, Күзелбай Елеуов, Лұқпан 
Мырзағалиев, Зекен 2ймешев,  сондай-ақ 
Кулагино, (рлік, Зеленый,  Толыбай, Тума, 
Орпа, Бекайдар, Қаңбақты, Кетешағыл 
ауылдарынан да азаматтар к�п болды. 
Есімде қалғандары: Боран Нысанбаев, 
Мүсілім Сейітқазиев, Бекқали Есенғалиев, 
Түсіпқали Иманғалиев, Отар Ш�кетаев, 
М е к т е п қ а л и  ( т е п о в ,  К е н ж е ғ а л и 
 Алдабергенов және т.б. болған еді».

Одан әрі тауар вагонымен Бугурусланға 
барғанын, алғаш рет әскери даярлыққа 
кіріскенін, сонда Боранмен танысқанын 
жазады. 15 күн жаттығудан �ткен соң, 
Боран минометшілер б�лімшесінің  
командирі болып тағайындалады. Осы жер-
ден Боран бас таған бір топ жігітті Мәскеуге 
аттандырады. Қызыл алаңда болып, Ле-
нин мавзолейінің жанынан сап түзеп 
�теді. Алғашқы ұрысқа түскен жері Тула 
облысының Плавоск ауданына қарасты 
«Красная звезда» кеңшарының маңы. 
«Минометшілер сапында Боран және мен, 
ақт�белік Итембай, оралдық Ізбасаров 
Мүддіғали болған бізді 771-атқыштар 
полкінің командирі Арсентий Игнатьевич 
Гордиенко қабылдап алып, қорғайтын 
позициямызды белгілеп берді, – дейді 
снаряд тасушы Темірғали Жалғасбаев, – 
Мүддіғали к�здеуші, Итембай атушы еді. 
Боран расчетті бірден шебер басқарды. 
Атқан снарядтарымыз дәл түсіп, жауды 
жайратып жаттық...

Боран екеуміз майданда болған 368 
күнімізді аман-есен �ткізіп жүрдік. Бірақ 
талай достарымыздан да айрылдық...»

Боран к�кем �мірінің соңғы сәтіне 
дейінгі куәгері Темірғали ағай �з естелігін 
былай деп жалғастырады.

«Курск, Орел, Тула жерлерінде керзі 
етігіміз дің табаны тимеген жер кемде-
кем.1943 жылдың 6 ақпан күні біз  Лески 
деревня сының шығыс жағындағы ашық 
жалаңаш жерінен шабуыл жасадық. 
Деревняға таяу терең сайға түсе бергенде, 
бізді фашистер оқ боранының астына 
алды. Дереу сайға қиялап түсетін терең 
жолға басымызды паналап, күртік қарға 
тығылдық. Командиріміз сайдың артқы 
беткейіндегі биіктен фашистер дзоттан оқ 
боратып тұрғанын байқаған екен. Ол дереу 
минометтерді құрып, атуға дайындауды 
бұйырды. Боран дзот қашықтығын шама-
лап, «пробный выстрел» жасатты. Бірінші 
атқанымыз дзотқа жетпеді. Екіншісі дзотқа 
дәл тиді. Бірақ дзот жарылмады. Мен 
үшінші минаны әкелдім, ол да бұза алмады. 
Енді минасыз құр қол қалдық.

Артта қалған зеңбірекшілер де жетіп, 
дзотқа снаряд жаудырды, бірақ дзот 
құламады. Снаряд т�бенің тас-талқанын 
шығарды, дзот сол қалпында қалды. Бізге 
Боран: «Атқыштар тобына қосылыңдар» 
деп бұйырды да, �зі сай бойымен еңбектеп, 
ілгері кетті...

Біз деревняны күшпен босаттық.

Дзоттың үні �шті, күлі к�кке ұшты, 
бірақ дзоттың ішінде 27 немістің �лігімен 
бірге Боранның да �лі денесі болғанын 
кейін естідім.

Кеңес Одағының Батыры атағын Боран 
осы ерлігі үшін алды. Боран осы атаққа 
лайықты еді» деп естелігін аяқтапты. 
(«Даңқты аға» М.Мұқтаров. 129-134 бет-
тер).

Боран к�кем жайлы белгілі жазушы 
Нәбиден ағамыз 2буталиев 1971 жылы 
«Жазушы» баспасынан «Боран Нысанбаев» 
атты очеркін жариялады. Сонымен қатар 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, 
ақын Сансызбай Базарбаевтың «Боран» 
атты поэмасы батыр бейнесін к�ркемдік 
тұрғыдан суреттеген туындыларға жа-
тады. Осыдан 57 жыл бұрын бізге қазақ 
әдебиеті пәнінен сабақ берген ұстазымыз 
Ғайни апай Ғабдулинаның «Отқа оранған 
балалық» атты кітабында Кеңес Одағының 
Батыры Боран Нысанбаев жайлы да 
материалдар топтастырылған. Мұның 
бәрі жастарға патриоттық тәрбие беруге 
ықпал етіп, оларды отансүйгіштік рухта 
тәрбиелеуде айтарлықтай үлгі-�неге бола-
ры с�зсіз.

Боран к�кемнің ерлігінен 21 күннен 
кейін атақты Александр Матросовтың ерлігі 
жасалды. Оның ерлігі басқыншыларға 
қарсы күресте шын мәніндегі айырықша 
ү г і т - н а с и х а т  қ ұ р а л ы н а  а й н а л д ы . 
КСРО Қорғаныс Халық Комиссары 
И.В.Сталиннің: «Александр Матросов 
жол дастың ұлы ерлігі Қызыл Армияның 
барлық жауынгерлері үшін жауынгерлік 
даңқ пен қаһармандықтың үлгісі болуға 
тиісті»  деген с�зінен кейін майдан 
далаларындағы солдаттар мен офицерлер 
арасында бұл ерлік жаппай сипат алды. 
Уикипедияда Ұлы Отан соғысы кезінде 
зеңбірек амбразурасын кеудесімен жапқан 
жауынгерлер тізімі берілген. Бірінде – 
265, екінші орысшасында 400 жауынгер 
делінген, шамасы бұл әлі толық мәлімет 
емес сияқты. Бір ақиқаты – осылардың 
5-і қазақ жігіттері екенін қазіргі жастар 
біле ме екен... Кеудесімен амбразураны 
жапқандардың бәрі дерлік опат болған де-
сек те, бірен-сараны тірі қалыпты, к�біне 
Кеңес Одағының Батыры атағы �лгеннен 
кейін берілген. Қайсыбірінің тек аты-
ж�ні белгілі... басқадай еш мәлімет жоқ, 
ең бастысы – жауынгерлік міндетін адал 
орындаған. Ол кезде біз Кеңес Одағының 
құрамында болдық. Дүниежүзін жауламақ 
болған герман фашист-басқыншыларына 
қарсы қазақтар да жан аямай соғысты. 
Ерлік пен қаһармандықтың талай үлгісін 
к�рсетті. Солардың бірі Кеңес Одағының 
батыры Боран Нысанбаевтың даңқты 
ерлігі жайлы тәуелсіз еліміздің жастарына 
үнемі айтып отырамын.

Жазып алған 
Тәжібай ЖАНАЕВ,

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі

(Басы 1-бетте)

«Несіне мен жасырам – 
әдетім сол жыл сайын,

Түсімде бомба жарылып, 
шошындырған сұрқай үн.

Оянам да жалма-жан 
балаларымды түгендеп,

Ұйқылары қансын деп 
к�рпелерін қымтаймын.

Ойламаңыз бұл күні олар 
ұйықтап жатыр деп.

Сондықтан да мен бүгін 
ерте тұрам ұйқымнан,

22-маусымды ұмытуға хақым жоқ!..
...Сәбилердің ұйқысын күзетпеуге 

хақым жоқ...» Еркін ақынның бұл 
шығармасы соғыс к�рген сарбаздың �з 
�леңі секілді әсер етті.

Смайыл, 2діл, Дәулетбай сынды 
құрдастары, майдандас достары,   �ткен 
�мірінің  сәулелі сәттері к�п жағдайда 
түнгі уақытта ойына оралатынын аңдап 
қалдық. Мұқаңның «Түн маған ұйықтау 
үшін берілмеген» деген �леңі тағы да 
тіліміздің ұшына оралды. Сонда түн 
ұйқысын т�рт б�лген қарттың іздейтіні 
не, сағынатыны кім?

Соғыстан қайтқан бауырластарын 
әсте есінен шығармайтын Байтұма 
ақсақалдың ауылдастары да сол май-
данда толарсақтан қан кешті. Пуле-
метпен, зеңбіректің зіркілі, қорғасын 
оқ жаудырған сұрлы аспанның күркірі 
әз ананы аңыратты, азалы қара қағаз, 
қара шаңырақтың талайын қаңыратты. 
Жүзге келген майдангердің туған ауылы 
Шәлк�де-Шибұттан да қамшысы мен  
күрегін қаруға алмастырып соғысқа 
аттанған бауырлары қаншама?

Олардың арасында қорғасын оқ 
құшақтап, кебін киіп кеткендеріне 
туған жердің ырзық дәмін қайта тату 
бақыты бұйырған жоқ. Ерлерге тағзым 
етіп, айтатын с�зімізді Еркін ақын т�рт-
ақ жол �леңге сыйғызып кетіпті.   

Біз түсінсек ол кездердің маңызын,
Батырлардың рухына тағзым.
Мәйіттері к�мілмеген боздақтар,
Тыңайтуда Ресейдің аңызын.
Адам баласы үшін бұдан асқан 

трагедия бола қоймас. Жалпы қазақ 
топырағы ғана емес, сол заманда 
жалыны дүниежүзін шарпыған сұм 
соғыстың зардабын кімдер тартпа-
ды?!. Бір үйдің �зінен әкелі-балалы 
4-5 адамның �мірін бір-ақ жалмаған 
зарлы жылдардың �теуі кімнің мой-
нында?  С�з басында айтқанымыздай 
1945 жылдың соңында аман-есен елге 
оралған жауынгер Б.Тұрарұлының бес 
жылдың ішінде ешкімге хат жазбай 
қоюында  да қаншама сыр жатыр? 
Кеудең де жаның бола тұра ажалға 
мойынсұну, сын сағаттар да сыр бермес 
сайыпқыран сардарға тән сабырлық та, 
батыл шешім де сарбаз Байтұманың 
бойынан табылған. «Отаны» үшін 
қай сәтте де жан қиюға даяр тұрған 
дарабоздың бұл шешімі екінің бірінің 
қолынан келе қоймас ерліктің нағыз 
�негесі! «Қырық жыл қырғын болса 
да, ажалды �леді» деген. 2йтпесе, 

майданға кірген сәттен-ақ �з жаназа-
сын �зі шығарып қойып, бес жыл ха-
барсыз кеткен Байтұмадай баһадүрдің 
туған жеріне аман-есен оралғанын 
к�рген жерлестері �з к�зіне �здері 
сенбеген... 

«Сақтансаң сақтаймын» деген 
қағиданың растығына еріксіз иланасың. 
Тумысынан математик боп жаратылған 
Байтұма Тұрарұлының есепке жүйріктігі 
соғыс даласында талай ажалдан аман 
қалып қалғаны да рас. Яғни ғылымның 
қай саласы болмасын адам �міріне ауа-
дай қажет екен. Байтұма Тұрарұлының 
кеудесіне «Қызыл жұлдыз» орденінің 
тағылғаны да осы с�зіміздің дәлелі.

«Жақсыдан жақсы туар жарқыл-
даған» Байтұма қарияның да арғы атасы 
ел қор ғаған батыр. (зінің айтуынша, 
бұл кісі Итбала батырдың ш�бересі. 
Итбала батыр кешегі жаугершілік 
 замандарда жоңғар шапқыншылығына 
қарсы бас к�терген белді батыр лардың 
бірі болған. «Батырлық та, ғалымдық та 
қанмен келетін қасиет» дейді Байтұма 
ата бір с�зінде. Шынында да, немересі 
Олжас атасының жолын қуып, мате-
матика ғылымының ең жас докторы 
атанды. Соғыстан келген соң Райымбек 
(Нарынқол) ауданының   мектептерінде 
математика пәнінен мұғалім болған 
Байтұма ұстаздың  ғалымдық жолға 
түскен шәкірттері жетерлік. Атасын 
алақанына салып ардақтап, сәбидей 
м ә п е л е п  қ а р а ғ а н  к е л і н і  С а ғ и д а 
 Мадиярова да математик болатын. 
Бірақ �мірден ерте кетті... 

2кесі майданға аттанғанда жаңадан 
10 жасқа толған Мұқағали ақынның да 
тырнақалды туындысы соғыс  туралы 
�леңнен басталған екен.  «Миына 
ұлттың коды» жазылған ақынның 
басқасын айтпағанда бір ғана «Дариға 
жүрек» шығармасы сол бес жылғы 
тағдыр тауқыметтің �шпес, тозбас 
ескерткіші емес пе? Бәлкім дүниежүзі 
халықтары атынан айтылған қарғысы, 
ал Байтұманың қан майданнан аман 
келуі �мірден ерте кеткен анасының 
алғысы болар.

«Қазақтың менен де мықты, менен 
де батыр ержүрек ұлдары майданда 
шейіт боп кетті» деп екінші дүниежүзілік 
қырғынның бас батыры, һас сардары 
Бауыржан Момышұлы айтқандай, 
Б.Тұрарұлының да жоғалтқаны аз емес. 
Осы күнде саусақпен санарлықтай ғана 
қалған сол сұм соғыстың ардагерлері 
арасында биыл жасы 100-ге жетіп 
отырған Байтұма атамыз  саналы 
ғұмырын оқу-ағарту ісіне арнады. 
 Зайыбы – Шынар апамыз екеуі үш ұл, 
үш қыз тәрбиелеп, олардан  немере, 
ш�бере сүйген қазыналы қарияға, 
�негелі жанұяға айналды.  Жан баласы-
на қиянаты жоқ Байтұма атамыздың 100 
жасы – ерлік пен елдіктің, жанкештілік 
пен жасампаздыңтың айқын к�рінісі. 
2р қазақтың ұрпағы Байтұма атамыздай 
жүз жасасын!

Бақыт ЖАҒЫПАРҰЛЫ, 
ҚР Мәдениет қайраткері

ЖҮЗ ЖАСАҒАН 
ЖҮРЕК

ЫНТЫМАҚ БӘРЕКЕЛДІ!

Сыйластыққа не жетеді... Он отбасы баспаналы болды
Кейіпкерімізді Ескелді  ауданына 
қарасты Қарабұлақ ауылындағы 
үлкен ашық базардың жанындағы 
шағын жеке дүкенінен 
жолықтырдық. Мейірімі жүзінен 
к3рініп тұрған жан, әр келген 
тұтынушылармен жылы с3йлесіп, 
бауырына тарта жауап қатып 
тұрды.   

Осыған дейін есім-сойымын сырт-
тай естіп, еңбегіне қанық болғанбыз. 
Тұтынушылардың басым к�пшілігі 
«Алена» деп танитын жанның шын 
есімі – Альфия Амангелдіқызы.  
Ол 1969 жылы дүниеге келген. 
2кесі – қазақ, анасы татар ұлтынан. 
Инженерлік-техникалық техникум-
ды тамамдаған. Бүгінде жеке кәсібін 
д�ңгелетіп отырған жан. Бизнеспен 

айналысқанына да жиырма жылға 
жуық уақыт болды. 

– (лшеулі �мірде бәрімен сый-
ласып �ткім келеді. Адамдардың 
достыққа деген махаббатын жоғары 
бағалаймын. Жарым Алексей Цой 
екеуміз екі бала тәрбиелеп отырмыз. 
Тұңғышымыз Айна Балтабекова 
Семейдегі медицина университетінде 
оқиды, екіншісі Александр Цой 

Талдықорғанда, «Жетісу» телеар-
насында жұмыс істейді. Оларға да 
үнемі адалдық турасында, �мірге 
құштарлық, жақсы адам ж�нінде 
айтып отырамын. Жақсылыққа 
жаны құмар жанның жүзі жылы, 
келбеті к�рікті, – дейді кейіпкеріміз. 
Жолдасы Алексей де жеке кәсіптің 
тұтқасын ұстаған азамат. Ауыл 
шаруашылығымен айналысады.    

Тұтынушы 2лия Қабдешқызы: 
«Маңайдағы адамдардың бәрімен 
д о с .  К � п  і ш і н е н  е р е к ш е л е н і п 
тұратын жан» деп баға берді. Бүгінгі 
әңгімемізге �зек болған отбасы нағыз 
бірліктің бейнесіндей. 

Қали АСҚАР

Алматы облысы

Рамазан айы қарсаңында  Алматы 
облысының айдынды Алак3л 
 ауданында айтулы жаңалық орын 
алды. Жақсылыққа жаны құмар 
кәсіпкерлердің арқасында бес от-
басы баспаналы болып, ошақ оттары 
маздай түсті.

Айта кетсек, Екпінді ауылдық окру-
гінде орналасқан «Майқынов Е» ШҚ-
ның басшысы Ермек Майқынов «Күміс 
алқа» иегері, к�пбалалы ана Қарақат 
Сартбаеваға 7 б�лмелі үйді сыйға тарт-
ты. Бұған дейін жеті қарыс та жері бол-
маған ана к�птен күткен сыйдан к�зіне 
жас ала алғысын жаудырды.

Дәл осындай қуанышқа Ақжар 
ауылдық округі, Қоңыр ауылының 
тұрғыны әлеуметтік жағдайы т�мен, 
аз қамтылған отбасы Старченколар 

да кенелді. Бұл қуаныштың дәнекері 
болып отырған азамат облыстық 
маслихаттың депутаты, «Қабанбай 
ж о л а у ш ы »  Ж Ш С - н і ң  б а с ш ы с ы 
Қанат Қожабеков. Сонымен бірге 
«Достық тазарту» ЖШС-нің директоры 
Ш.Жақсыбаев Қызылащы ауылының 
тұрғындары, ІІ және ІІІ топтағы мүм-
кіндігі шектеулі азаматтар Ерлан 
Есімбеков пен Самал Оразбековаға осы 
ауылдан 4 б�лмелі баспана алып берді. 
Бұдан б�лек тағы да екі жанұя жеке 
үйлерінің кілтін қолына алып, атымтай 
азаматтардың ықпалымен армандарына 
қанат бітірді.

Аудандық мешіт жамағаттары «Ел 
үлесі пәтерге» қайырымдылық ша-
расы аясында Қабанбай ауылындағы 
жалғызбасты ана Светлана Мұхамет-
қызына 3 б�лмелі баспананың кілтін 

табыстады. Аудандық мешіттің бас 
имамы 2нет Омарханұлының ұйытқы 
болуымен қаржы жиналды. Алты 
баласын бауырына басқан ана осы 
уақытқа дейін жалдамалы үйде тұрып 
келген. Енді қабанбайлық алты бала �з 
үйлерінде асыр салып ойнайтын болды. 
Қайырымды жандар балғындарға ве-
лосипед, киім-кешек, азық-түлік және 
тағы да басқа тұрмысқа қажетті заттар-
ды алып берді.

Қабанбай ауылдық округінің әкімі 
Қайрат Қабдолдаев үйдің құжаттарын 
реттеуді �з жауапкершілігіне алып, 
алдағы уақытта да бұл отбасына ба-
рынша к�мек қолын созатындықтарын 
айтты.

Алмат ЕСЕНБЕКОВ
Алматы облысы
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ANA TILIР У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У

ТҮРКІСТАНДАҒЫ
ХАНТАҒЫ

«Бақытым – балаларым, байлығым – отбасым»

Х а н т а ғ ы  а т а у ы н  т ү с і н у  ү ш і н 
ел аузында сақталған аңызға назар 
салайық. Бірінші нұсқасы: «Ерте-
ректе қоластындағы халықтың мұң-
мұқтажымен санаспаған, қатыгез, 
мейірімсіз хан �мір сүріпті. Елдің 
жағдайын ойлап, олардың тұрмыс-
тіршіліг іне  к�ңіл  б�летін ешкім 
болмаған соң, жұрт аштыққа ұшырап, 
адамдардың арасында жұқпалы ауру та-
рапты. Осы кезде әміршінің құлағына: 
«Ойбай, хан аулына қара құрт қаптап 
келеді!» деген хабар жетеді. Бұл та-
жалдан құтылу  үшін қаһарлы хан биік 
жотадан �зіне арнап тездетіп тақ салуға 
бұйрық береді. Тақ әзір болған кезде 
хан сонда ауысып алады да, т�менге 
күзет қояды. Ханға ең сенімді жалғыз 

(згенің баласын �зектен теппей, бауы-
рына басқан әулет жеті бүлдіршінді қатардан 
қалдырмай, жетілдіруді �з мойнына алған. Игі 
ісімен к�пке үлгі болып отырған ерлі-зайыпты 
Қазақстандағы жетімдер үйі тәрбиеленушілер 
санын азайтудың жолын ойластыруда. 
Олардың бар ойы балалар ата-ананың аялы 
алақанын сезініп, үй тәрбиесін к�рсе екен 
дейді. Кәрібаевтар отбасына қонақ болған 
кез келген адам балалардың бойындағы бір-
біріне деген сыйластықты, мейірімділікті, 
қамқорлықты бірден байқайды. Ал балалары 
жайлы с�з қозғаған 2лияның к�зінде ерек-
ше ұшқын пайда болып, �мірге құштарлана 
с�йлегені бәрімізге жігер сыйлады.

– Құдай бере салған екі ұлым бар. Жолда-
сым екеуміз қыз баланы армандап жүретінбіз. 
Содан балалар үйіндегі жәудірк�здердің 
санын азайту мақсатында бала асырап алуға 
бел будық. Қыз бала аламыз деп барып, 
жеті баланы бауырымызға бастық. Санаулы 
сағатта-ақ к�п балалы отбасылар қатарын 
толықтырдық. Бұл балалардың тағдыры осын-
дай болғанына олар кінәлі емес. 2рқайсы 
бақытты, толыққанды отбасында тәрбиеленсе 
деп тілеймін. Балаларымның ең үлкені Иван 
16 жаста. Студент. 2ділхан 14, Равиль 11, Ан-
гелина 10, Алина 10, Александра 8, Валерий 7, 
Жалғас 6, Денис 5 жаста. Мінездері де әртүрлі. 
2р ұлт �кілдері болса да олардың жүрегінде 
махаббат, бауырмалдық, сыйластық бар. 
2кесі екеуміз күнде олардың бірге тумаса да 
туғандай бауыр екенін айтудан жалықпаймыз. 
Олардың болашағына біз тікелей жауапты-
мыз. Отбасында бала к�п болған сайын бір-
біріне мейірімді болады деп ойлаймын. Бала 
ата-анасына қарап �седі, соларға қарап бой 
түзейді. Сондықтан ата-ана баланың алдында 
�зін үлгі тұтатындай қасиеттерін к�рсете білуі 
керек. Қазақ «ұяда не к�рсең, ұшқанда соны 
ілесің» дейді ғой. Сол үшін Біржан екеуміз 
к�зқуаныштарымыздың қызығушылығын 
ескеріп, сабақтарына к�мектесіп, к�бірек 
к�ңіл б�луге тырысамыз. Ол үшін әкенің не 
ананың міндетті түрде үйде отыруы шарт емес. 
Мен де, отағасы да жұмысбасты адамдармыз. 
Соған қарамай оларға дұрыс тәрбие, бағыт-
бағдар беруге де үлгеріп жүрміз. Ұл-қызымыз 

заманға сай �з-�зін алға тартып, �з бетінше 
әрекет жасауға үйреніп келеді, – дейді батыр 
ана. 

Біз кейін балалардың ата-анасы табылып 
немесе �здері іздеп келіп жатса не істейсіздер 
деп сұрақ қойғанымызда олар ойланбастан: 
«Олар да ата-ана. Оларға осындай алтын ба-
лаларды �мірге алып келгендері үшін алғыс 
айтамыз. Балалар мектеп бітіріп, жоғары оқу 
орындарын аяқтап, бір-бір маман иесі атанып, 
�мірдің оңы мен солын танығанша ата-анала-
рына бере алмаймыз. Балаларымыздың екінші 
рет жүректеріне салмақ түспесе екен дейміз. 
(йткені олардың �мірі үшін біз жауаптымыз. 
(скен соң әке-шешелерін іздесе немесе келсе 
біз араласуға қарсы емеспіз» деді к�пбалалы 
ата-ана.  

К�п балалы отбасы – береке-бірліктің 

үйлескен жері. Адамзат тарихында есімі елге 
танылған тұлғалардың к�пшілігі к�п балалы 
отбасында дүниеге келген. Біз әңгіме еткен 
отбасында да ұлт тізгінін ұстайтын ұлықты 
ұл мен ел болашағына елеусіз үлес қосатын 
қылықты қыз �сіп келе жатқанына қуанамыз. 

– Біздің байлығымыз да, барымыз да, 
 нарымыз да осы балаларымыз. Біз Алланың 
да, адамның да алдында осылар үшін жауап-
тымыз. Ата-ана махаббатын, аялы алақанын 
сезіне алмай, �мірге �кпелі  балаларды 
к�ргенде жүрегіміз ауырады. Оларға аз да болса 
отбасылық бақытты сезіндіру мақсатында за-
йыбым екеуміз үлкен қадам жасадық. Қазір 
балаларымыз �те тату, үлкені кішісіне қамқор. 
Алғашында бір-біріне үйрену үшін уақыт және 
психологиялық қолдау қажет болды. Олардың 
тез араласып, бауырмал болуы үшін біздің та-
рапымыздан к�мек к�рсетілді. Бүгінде соның 
жемісін бәріміз бірге к�ріп келеміз. Балалардың 
тәрбиесіне анасы екеуміз бірге к�ңіл б�леміз. 
2лия екеуміз не істеп, қайда жүрсек те олардың 
болашағына алаң даймыз. Жаратқанның берген 
сыйына біз шүкірлік етеміз. 2р бала отбасында 
тәрбие алу үшін барлық қазақстандық �з үлесін 
қосса деген тілек бар, – дейді отағасы.

Бүгінде балалар сабаққа үнемі к�ңіл б�ліп, 
�здерін дамытуға тырысып келеді. Олар 
қазақ және орыс тілдерін еркін меңгерген. 
Алдағы уақытта ағылшын тілін жетік біліп, 
түрлі  байқауға қатысу жоспарларында 
бар. 2сіресе к�ркем гимнастикамен ай-
налысатын Александраның болашағынан 
үлкен үміт күтуге болады. Ол кейін Селез-
нев атындағы хореографиялық училищеге 
түсіп, арманын жүзеге асырғысы келеді. 
Кәрібаевтар болашақта нағыз отбасылық 
инструментальды ансамбль құруды к�здеп 
отыр. Ансамбль құруға отбасының толықтай 
әлеуеті де, мүмкіндігі де жеткілікті. Мәселен, 
колледжде аспаз мамандығы бойынша білім 
алып жатқан он алты жастағы Ваня, Анге-
лина мен Равиль домбырамен қазақ халық 
әндерін айтқанды ұнатады. Қолдары қалт етсе 
қазақтың қасиетті қара домбырасын қолға 
алып, күмбірлетіп күй, әуелетіп ән айтуға әуес. 
Алина мен Валерий саз-сырнайда ойнаса, 
Жалғас сыбызғыны, 2білхан баянды жақсы 
меңгерген. Ал бес жастағы Денис те құр алақан 
емес. Кішкентай бүлдіршін бүгінгі таңда ән 
айту үйірмесінде білім алуда. Бұл отбасының 
әрбір мүшесі жарқын болашаққа қарай нық 
қадам басып келеді. Ал мұның барлығы қазақ 
шаңырағының туын биікке к�терген отағасы 
Біржан Құдайбергенұлының нәтижелі еңбегі.

ергілікті жер-су, тау атта-
ры сол өлкені мекен еткен 
халықтардың тілімен, тари-
хымен тығыз байланыста 
болатыны анық. Сондықтан 
жергілікті атаулар тарих-
шы мен археологтар үшін 
сол өлкенің өткенін тануда 
маңызды дерек көзі болып 
табылады. Осыған орай 
Хантағының  атауына назар 
салайық. Түркістан облысы 
Кентау қаласы аумағына 
қарасты аймақта Хантағы 
елді мекені, өзен, тау атауы 
бар. Ресей империясы кезінде 
бұдан да кең аймақ Хантағы 
болыстығы деп аталыпты. 
Кеңестік кезеңде салынған 
жаңа қала да Хантағы аталуы 
тиіс еді. Белгілі себептермен 
оған Кентау деген ат бұйырды.

Жеті баланы бауырына басып, оларға пана болып,  мейірімін төгіп отырған Кәрібаевтар отбасын Жам-
был ауданында білмейтін адам кемде-кем. Қайырымдылық жасауды басты мақсат еткен Біржан мен 
Әлия өздерінің қос ұлына серік болсын деген ниетпен орыс, татар, шешен, украин, белорус, неміс сын-
ды ұлт өкілдерінің перзентіне әке орнына әке, ана орнына ана болып отырған жайы бар. Біз бірнеше 
ұлт өкіліне қазақы тәрбие беріп, олардың бойына ұлтжандылықты сіңіріп отырған отбасы туралы сөз 
қозғамақпыз. 

Равиль ЛАНДАЙС, 
11 жаста, 4-сынып оқушысы, ұлты – неміс, 
дәстүрлі ән орындаушысы

– Мен үшін бұл �мірімдегі аса 
маңызды оқиға болды. Жаңа отба-
сына келерде қатты қобалжыдым, 
толқыдым. Бастапқыда қорқыныш 
сезімі де болды. Қанша дегенмен 
жаңа орта, бейтаныс жандар... Бір 
жағынан олардың таңдауы дәл маған 
түскеніне де қатты қуандым. Ал 
қазір мен бұл кісілердің отбасында 
тәрбиеленіп жатқаныма қуанамын. 
Себебі олар жүрегі кең, мейірімді адам-
дар. Бүгінгі таңда �зімді толыққанды 
адам сезінемін. Бауырларым, �зім 
қатты жақсы к�ретін отбасым 
бар. Біз бір отбасында тату-тәтті 
�мір сүрудеміз. Мен �зімнің сүйікті 
істеріммен айналысуға мүмкіндік алдым. 
Қазір дәстүрлі ән �нерін меңгеріп жа-
тырмын. Домбырада ойнап, қазақтың 
халық әндерін айтқанды ұнатамын. Ал 
болашақта дәл Біржан әкем сияқты мал 
дәрігері болып, ата-анамның артқан 
үмітін ақтағым келеді. 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА 

Қазақстанда жетімдер үйіндегі балалардың 
санын азайтуды ойлаған отбасының бұл ісі 
құптарлық. (йткені бала асырап алғандар жы-
лына 150 баланы жетімдер үйіне кері қайтарады 
екен. Олар �здерінің бұл әрекеттерін мінез-
құлықтың сай келмейтіндігімен байланысты-
рады. Алайда біздің кейіпкерлер бұл сыннан 
сүрінбей �ткен. Олар бала психологиясын 
жан-жақты зерттеп, барлық жағдайды жасау 
жолында күндіз-түні еңбек етуде. 

Кәрібаевтар отбасы демалыс күніне ар-
найы жоспар құруды әдетке айналдырған. 
Қыста тауға, к�ктемде табиғат аясына, ал 
жазда міндетті түрде к�лге шомылуға барады. 
Жылына бір келетін туған күнді бұл шаңырақ 
мүшелері атаусыз қалдырмайды. Сағат тілі 
он екіні к�рсеткенде тәтті тағамдарын, 
сыйлықтарын алып, ән айтып, би билеп 
құттықтауды бұлжымас дәстүрге айналдырған. 
Бір бала қателік жасап қойса істің дұрыс, 
бұрыстығы жалпы отбасылық жиналыста 
қаралады. Осылайша балаларының �мірлік 
бағыт-бағдарын түзеуді ата-анасы тікелей 
қолға алған. 

2018 жылдың мамыр айында Кәрібаевтар 
отбасы «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауында 
облыс бойынша жоғары бағаланып, үздік 
әрі үлгілі әулет деп танылды. Осылайша, 
Кәрібаевтар аталған байқаудың ақтық до-

дасында Алматының намысын қорғай білді.  
Алайда арманындағы гран-при мен шағын 
автобусты ұтып ала алмады. Дегенмен, олар 
үшін Қазақстандағы ең үздік 16 отбасының бірі 
атану да үлкен мәртебе еді. Себебі бұл жолда 
Кәрібаевтар отбасының әрбір мүшесі аянбай 
еңбек етіп, �з үлесін қосты.

Қашан да даладай дарқан мінездерімен 
т�рінен қонағы арылмаған бұл отбасы – та-
мырын тереңге жайып келеді. Біржан Кәрібаев 
бастаған әулеттің �згелерге үлгі болар тұсы 
к�п-ақ. 2лия �зінен кейінгі келіндерге үлгі 
боларлық үлкен �мір мектебі сынды. Ақыл-
кеңесін айтып, білгенімен б�лісіп отырады. 
Қазақы салт-дәстүрлерді қатаң ұстануымен, 
ағайынды байланыстырып, туыстық қарым-
қатынасқа да зор мән беретіндігімен сыйлы. 
Бұл күнде үлкен әулет тұтастай ағайын-
туыс, к�рші-қолаңның да балтыры сыздап, 
басы ауырса, қол ұшын созуға даяр тұрады. 
(з кезегінде қашан да темірдей тәртіп пен 
талапшылдықты серік қылған олар аталған істі 
соңына жеткізіп, ел алғысына б�леніп келеді. 
(йткені �з ісі мен ұстанымы арқылы �згелерге 
үлгі болып отырған отбасылар – қашан да мем-
лекет байлығы, ел мерейі.

Еңлік КЕНЕБАЕВА
Алматы облысы

невекового города (типа тобе с пло-
щадкой), названного нами – «городи-
ще Кантаг» (VІ-VІІІ вв.), руины позд-
несредневекового города – «городище 
Кентау» (ХV-ХVІІ вв.) деген мәлімет 
келтіреді. Сонымен қатар Қызылсай 
( Қ ы з ы л  а т а )  � з е н і  б о й ы н д а ғ ы 
Қырыққыз бен  Балақорған тас 
қамалдарын сипаттайды.  Қырыққыз 
қамалында Х-ХІІ ғасырларға жата-
тын керамика кездескен. 1981 жылы 
жасалған Кентау атты картада /1952-55 
жылдарғы топографиялық түсірілім 
бойынша/ Хантағы елді мекен ор-
нынан жоғарырақ жерде Хантағы 
�зені бойында Қызқорған деген жер 
белгіленіпті.

Профессор М.Елеуов басқарған 
экспедиция Хантағы ауылы қасынан   
VIII-XII ғасырларға жататын т�рткүл 
іспетті елді мекенді зерттеді. Қамал 
орны Хантағы �зені бойында болған. 
XIV-XVI ғасырларға мерзімделген 
Хантағы �зенінің сол жағасындағы биік 
т�бенің үстінде орналасқан Қыз қамал 
бекінісі бар. Оны 2005 жылы ХҚТУ 
ТАЭ жетекшісі М.Елеуов  басқарған 
экспедиция ашып, зерттеген. Бекіністің  
тастан қалаған, ені екі метр, биіктігі 
жарты метр қорғаны бар. Аталған 
қамалдардың бірі Түркістанда билік 
құрған хандардың жазғы ордасы бо-
луы әбден мүмкін. Тас қамалдарды 
археологиялық тұрғыдан зерттеп, 
қалпына келтіріп, туристік нысан етуді 
ойластыру қажет. 

Қазіргі туристер тамашалайтын 
Хантағы деп Қаратау табиғи қорық 
аймағында орналасқан аса к�рікті жерді 
атайды. Бұл Түркістан айналасындағы 
белгілі туристік нысанның бірі. Хантағы 
соқпағы теңіз деңгейінен 797 метр 
биіктікте орналасқан. Шың басына 
айналма жолмен жаяу к�терілгендер 
биіктен т�менде жатқан жота мен 
қырларды, арасында ағып жатқан 
�зеншені, жайқалған тал мен к�кті к�ріп 
тамаша әсер алады. Қазір Хантағының 
басында цементтен жасалған еуропалық 
үлгідегі кресло  іспетті «хан тағы» тұр. 
Осы «таққа» отырып суретке түсетіндер 
к�п.  Бұл жерге тарихи деректер-
де сипатталған қазақ ханы тағының 
реконструкцияланған моделі қойылса 
ғой. Парсы тіліндегі «Алам-арайи Шах 
Исмаил» атты шығарма бойынша Қасым 
ханның тағы таза алтыннан құйылып 
т�рт бұрышында арыстан, леопард, 
жолбарыс, айдаһар бейнелері сомдалған 
екен. Осылай біз туристерге сыры терең 
тарихымызды да танытар едік.  

Мұхтар ҚОЖА,
тарих ғылымының докторы, 

Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің профессоры

Ж даяшыдан басқа ешкім қатынамайтын 
болады. С�йтіп, келе жатқан пәледен 
құтылудың амалын таптым деп ойлаған 
хан емін-еркін �мір сүруге кіріседі. 
(кінішке қарай, к�п ұзамай әлгі тамақ 
әзірлеуші даяшының б�ркіне жабы-
сып келген қара құрт ханды шағып 
�лтіріпті... Бұқарадан б�лініп, �зінше 
жан сауғаламақ болған ханның ажалы 

осылай жеткен деседі. Ал әміршінің 
тағы тұрған жер кейін «хантағы» аталып 
кетсе керек». 

Аңыздың осы нұсқасы кеңестік 
дәуірдің хандарды, билеушілерді жаман-
дау кезеңінен �ткен сияқты. Түсініксіз 
жайт к�п. Онда хан тек тақ үстінде �мір 
сүрсе, мұнда «хан емін-еркін �мір сүруге 
кіріседі» деп айтады. Ол тек даяшыдан 
тамақ алады. Осылай емін-еркін �мір 
сүруге бола ма? Аңызда хан тақ салуды 
бұйырады. Ортағасырлық дәуірде тақ 
орындық үлгісінде болған. Оны салмай-
ақ, бұрынғысын к�теріп әкеліп қоя 
салуға болады ғой. Осы аңызда «тақ» 
с�зі хан отыратын орындық дегенді 
білдірмейтін сияқты. 

Хантағы аңызының екінші нұсқасы 

т�мендегідей: «Елді билеген ханға бал-
гер бал ашып, �лімі қарақұрттан бо-
латынын айтып, болашағын болжаған 
к�рінеді.  Дәл осы жылдары елде 
қарақұрт к�бейіп мал да, адам да оның 
улы тісінен �лім құшқан. (лімнен қатты 
қорыққан хан жасағын сайлап керуен 
түзеп тау жағасын саялап, қарақұрттан 
қашып Қаратау етегін жайлай қоныс 

тебеді. Қарауыл жасақтары күндіз-түні 
к�з ілместен ханды аса сақтықпен 
«қарақұрт» атты тажалдан қориды. 
Осылай жаз �теді, күздің күні суыра 
соққан жел үш күн, үш түн дамыл-
сыз соғып, сақшылардың да мезін 
шығарады. Сарайдан үш күн бойы 
шықпай қойған хан желдің басылғанын 
байқап, халықпен жүздесіп, жиын 
ұйымдастыру мақсатында сыртқа 
шығып �з тағына келеді. Хан тағына 
отыра берген заматта жел айдап әкелген  
қарақұрттың баласы ханды шағып, уын 
тарата бастайды. Талай шаңырақты 
жоқтап, ханның отбасының бәрін жал-
мап бітіп, жер жаһанды қанға б�ктірген 
қарақұрт тұзағының �зіне де келгенін 
білген ханның соңғы с�зі: «Қантағы...», 
яғни тағы да қан деген екі-ақ ауыз бол-
са керек... Содан бері бұл тау қантағы, 
бертін келе Хантағы аталып кетсе керек. 
Кейбір деректерде сол ханның тағы де-
ген атау қойылған деп болжайды».

Аңыздың осы нұсқасында біраз 
мәлімет айтылады. Онда «керуен 

түзеп тау жағасын саялап, қарақұрттан 
қашып Қаратау етегін жайлай қоныс 
тебеді». Ары қарай байқасақ ол жерде 
«сарайдың» бары байқалады: «Сарайдан 
үш күн бойы шықпай қойған хан желдің 
басылғанын байқап, халықпен жүздесіп, 
жиын ұйымдастыру мақсатында сыртқа 
шығып �з тағына келеді». Бірінші аңыз 
нұсқасында «тақ салу» деген тіркес бар,  

екіншіде – тікелей «сарай» с�зі аталады. 
Осы құрылысқа тән белгілерге қарап 
Хантағы деп хан ордасын, хан тұрағын 
атауы мүмкін деген болжам айта аламыз. 

Хантағы с�зінің түп т�ркінін та-
нуда қазақ тілінде пайтақ деген с�з 
барына назар аударайық. 1983 жылы 
жарық к�рген «Қазақ тілінің түсіндірме 
с�здігі» кітабының 7 томында «пайтақ» 
деген с�з бар және оны «ежелгі шығыс 
халықтарының астанасы, орталық» деп 
түсіндіреді. «Хорезм шаһы Мұхаммет 
пайтағын тастап қашыпты» деген 
с�з бар немесе «2лімбайдың топта-
ры Алтыншәрдің бір кезде пайтағы 
болған  Жаркент барып к�ріп, онда да 
сауда істеуге керек болады» деп мы-
сал келтіреді. 1977 жылы Алматыда 
басылған І.Кеңесбаевтың «Қазақ тілінің 
фразеологиялық с�здігінде» «байтақ ел» 
деген тіркеске «Байтақ» ертеде «жұрт, ел» 
с�зі орнына да жүрген» деп түсініктеме 
жазылып, анықтама беріліпті. Яғни 
Хантағы с�зі хан жұрты, елі, ордасы, 
тұрағы дегенді білдірсе керек. 

Хантағы атауының екі  с�зден 
құралғанын байқау қиын емес. Бірінші 
б�лігі к�пшілікке түсінікті. Еліміздегі жер 
атауларын зерттеген Е.Қойшыбаевтың 
1974 жылы басылған «Қазақстанның 
топонимдерінің қысқа с�здігінде»  
Хантағы топонимы – «ханская гора» 
– «хан тауы» деп түсіндіріледі. Осы 
орайда Қазақстан жерінде Ханқорық,  
Ханжолы, Хантау, Ханқорған деген 
атаулар кездесетіні еске түседі. Қытайда 
Ханбалық деп, яғни хан қаласы деп  
қазіргі Пекинді атаған.    

Оғыз тайпаларының бірі хандаг 
деп аталғаны назар аударарлық. ХІІ 
ғасырдың ортасында Абу Абдуллах 
Мухаммед ибн Мухаммед ал-Идриси 
жазған географиялық еңбегінде Руза 
�зеннің жағасындағы таулардың бір 
шыңында Хийам хандаг атты оғыз 
тайпасының орталығы, бас қаласы  
бар деп жазылыпты.  Ол Руза �зенінен 
солтүстікке қарай тік жартаста орнала-
сыпты. 

Хантағы аймағында б ірнеше 
бекіністер, тас қамалдар табылған.  
Қазақстанның атақты археологы, тарих 
ғылымының докторы К.Ақышев 1967-
1989 жылдары оңтүстікқазақстандық 
ке шенді археологиялық экспеди-
циясы ның жұмыстарын қорыта оты-
рып, Қаратау аймағында табылған бір 
топ археологиялық ескерткіштерге 
назар аударған болатын. Нақты 
біз қарастырып отырған аймақтың 
е с к е р т к і ш т е р і н  а т а й  о т ы р ы п , 
Қызылсай /Қызылата/ �зені аңғарына 
қатысты «имеются остатки раннесред-
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ЖАРАЙСЫҢ, 
АҢСАР!

Туған жеріне оралған жауынгер

ҚАСИЕТТІ ҚАРА 
ШАЛДЫҢ КЕНЖЕСІ

дүниеге келді. Ел арасында «Қасиетті 
қара шал» атанып кеткен, асыл 
текті әке Сәдуақас Бигелдіұлымен 
ақ ниетті ана Айсұлудың кенжесі 
еді. Ол �з мәртебесіне сай, ағайын-
туған, аға-әпкелерінің ортасында 
аунап-қунап, асыр салып,балалық 
шақтың бар қызық-шыжығын басы-
нан �ткізіп �сті. Есейіп ер жетті, білім 
алды.  Отбасын құрып, ұл-қыз �сірді, 
 немере сүйді. Бауырмал, к�пшіл еді. 
Ел басқарды, әкім де болды. Егін егіп, 
мал �сірді. Шаруашылыққа жақын 
болды. Қолына қалам алып хат жазды, 
ақын болды. Ортасына сыйлы, зор 
бедел-абыроймен �негелі �мір сүрді. 
Айтулы еңбектері Мемлекет тара-
пынан жоғары бағаланып, Тұңғыш 
Президент Жарлығымен  «Құрмет» 
орденімен марапатталды. 

2рине, тіршілікте қуаныш, атақ-
абырой, даңқтың осылай рет-ретімен 
келіп жатуы үлкен жетістік, зор бақыт. 
Алайда Абайды ерекше жұлдызды 
сәтке жетелеген тұла бойын керне-
ген дарыны мен �мірге деген шексіз 
құштарлығы, зеректігі еді. Халық: 
«Тектіден текті туады, тектілік тұқым 
қуады. Біреуіне болмаса, біреуіне 
жұғады...» немесе «Білімің – �зіңнің 
тергенің, ақылың – Алланың бергені», 
«Адамның атын оның іс-әрекеті 
шығарады» демекші, бар жақсылық 
оның нар тұлғалы бойында, іс-қимыл, 
кемел ойында болды. Білгісі де, к�ргісі 
де келді... «Мен кіммін? Біз кімбіз? 
Қайдан шықтық, қайда барамыз?» де-

т�беңде тұрғандай болып к�рінетін, 
к � з  ұ ш ы н д а ғ ы  ж ұ л д ы з д а р д а н 
миллион даған жылдарда жетеді екен. 
Демек, біз жұлдыздардың бүгінгі 
емес, миллиондаған жылдар бұрынғы 
күйін ғана к�ріп тұрмыз. Олардың 
қайсы бірі мүмкін бүгін жоқта шығар. 
Сол секілді, бізге дейін жеткен бұл 
үңгір, жартас таңбалары, к�птеген 
ғасырлар бұрын жасаған тайпалардың 
�мірі мен дүниетанымын сипат-
тап, олардың тұрмыс-салттарынан 
сыр шертеді.  Сондықтан да осы 
Космостың құпиясы туралы ноталар-
мен жазылып, ерекше үн шығаратын 
музыкалық туындым «Петроглиф» 
деген сиқырлы атпен аталды». Рахат-
Бидің келесі «(мірге құштарлық» 
а т т ы  с и м ф о н и я л ы қ  т у ы н д ы с ы 
«(мірге деген құштарлық қорқыныш-
үрейден әлдеқайда пәрменді» де-
ген эпиграфпен берілген. Бұларды 
�зін-�зі танудың, жоғары сатыдағы 
гармониялық ырғақпен берілген ба-
ламалы жолы деуге болады... 

Негізгі тақырыпқа қайта оралсақ, 
А б а й д ы  а л ғ а ш  р е т  т ұ ң ғ ы ш ы  – 
Айғанымның ұзатылу тойында к�рдім. 
Ол кезде анам Қаншайымның 90-ға аяқ 
басқан шағы еді. Інім Бақытханның 
тұңғышы Асқат пен Айғанымның 
бірін-бірі тауып, бастарының қосылып 
жатқанына, «Құдай қош к�ріп, жақсы 
жермен, К�шек атаның ұрпағымен 
құда болып, т�ркінімнен қыз алып, 
сүйек жаңғыртып жатырмыз» деп, 
қыз күнін, �зінің бауырлары – біздің 
нағашыларымызды еске алып, қатты 
разы болып еді. Абайға сонда: «Жарық 
дүниенің есігін ашқаннан маған інісің, 
іні болып қаласың» дедім. Той барлық 
сән-салтанатымен керемет �тті. Қыз 
ұзату – қазақтың ұлы тойларының 
бірі. «Ұлың – т�рің, қызың – �рісің» 
деп жатады. Қыз жат жұртқа жаралған 
деп оны туғаннан дайындайды. 
Ине-жіптен бастап, шыны-шәйнек, 
тіпті тұратын үйіне дейін жасақтап 
шығарады. Ол осындай жағдайда бо-
латын ырым-сырымның бәрін жасады. 
Қажет болса жүрегін суырып беруге 
дайын сияқты болып к�рінді... Ұлым 
Мұраттың үйлену тойына, қақаған 
аязда аяулы жары Гүлзира екеуі сонау 
Қостанайға бірге барып, жанымнан 
табылды. Менің мерейтойыма байла-
нысты Алматы мен Ұзынағашта, ауыл-
да, ҚазҰУ-дағы шараларда бастан-аяқ 
қасымда жүрді. Шабыттанып т�рде с�з 
с�йледі. Бұл той бір әулеттің ғана емес, 
жалпы елдің тойы екенін тебірене 
айтты. Ұзақ жылдық ғылымға сіңірген 
еңбегіме қатысты жүрекжарды жылы 
с�здерін арнады. 

Қасиетті қара шал кенжесінің 
м ұ н д а й  ы с т ы қ  ы қ ы л а с қ а  т о л ы 
лебізін үлкен ғылымға деген шексіз 
сүйіспеншілігі деп қабылдап, түсіну 
керек. 2ттең-ай жалған дүние, жиі 
араласып тұруға мүмкіншілік бола 
бермеді. Дегенмен де, тағдыр бізді 
�мірде аз болса да молдай қылып 
қауышуға жазыпты. Мен дән ра-
зымын. Асыл інім, нар тұлға Абай 
Сәдуақасұлының үздіксіз ізденісте 
болған жарқын бейнесі жүрегіміздің 
т�рінде сақталады.  

Т3леген ҚОЖАМҚҰЛОВ,
«Қазақстандық физикалық 

қоғамының» президенті,
ҰҒА академигі, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

сы Бигелді Иманұлы жайлы да мол 
мағлұмат бар. Ол кісінің бірнеше әйелі 
болған екен. Қиын-қыстау заманда, 
жесір қалған келіндері мен жеңгелерін 
балаларымен, қаңғырып кетпесін деп, 
ата-баба салтымен �з қамқорына ала 
берген екен. Атадан тараған үрім-
бұтақтары баршылық. (зі тау денелі, 
�те қайратты, темірден түйін түйген, 
ел арасында беделі зор, атақты ұста 
болған. ХХ ғасырдың Гомері атанған, 
«Жамбыл – менің жай атым, Халық 
– менің шын атым!» деп жырлаған 
Жамбыл Жабаев бауыры Бигелдінің 
адал тіршілігіне риза болып: «...Батам-
ды бердім балаңа, Еңбегіңді бағалап. 
(мір жасы ұзақ боп, Жақсыны жүрсін 
жағалап» деп, қасындағы бала Сәдуға 
(Сәдуақасқа) ақ батасын берген екен. 
Сәду елден шыққан алғашқылардың 
бірі болып, жоғары білім алып, журна-
листика мамандығын иеленіп, қолына 
қалам ұстап, ел аралап, халқына аян-
бай қызмет істеген. Қазақстанның 
Құрметті журналисі, айтулы ақын, жа-
зушы Орысбай 2бділдаұлы: «Қаламы 
– қайла, к�ңілі – айна» деп бағалап, 
ағасын аса қадірлеп, ерекше сыйлаған. 
Сәдудың қаламынан туған біраз еңбегі 
екшеленіп, кейіннен, 2014 жылы 
шығармалар жинағы болып, «Биіктік 
бедері» деген атпен жарық к�рді. 

2ке мұрасының б�лек кітап бо-
лып басылып шығуына балалары 
 Махаббат, Абай мұрындық болып 
тер т�ксе, іні әріптестері ақын, ҚЖО 
басқарма хатшысы Бауыржан Жақып 

пен жазушы, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Жұмабай Шаштайұлы алғы 
с�з, пікір жазды. 2келерінің жарқын 
келбетін мәңгілік ету мақсатында, ба-
лалары �з қаражаттарына туған  ауылы 
Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Бұрған елді мекенінде мектеп салып, 
есімін бергізді. Мектеп алдында күн 
сәулесіне шағылысып, киелі жердің 
иесі Сәдуақас Бигелдіұлының мүсіні 
тұр. Мектептің ашылу рәсімінде: 
«Ауылдарыңыздың «Бұрған» деп ата-
латыны, бабаларыңыз кезінде тоған 
құрып, таудың суын бұрып, ауылға 
су жіберіп, ел-жұртын �мір нәрімен 
қамтамасыз еткен екен. Олардың 
ұрпағы Ғабиден, Махаббат, Абай 
Сәдуақасовтар енді бүгін мектеп са-
лып, білім бұлағын ашты» деген едім. 
Бұл – қасиетті қара шал ұрпағының 
мемлекетіміздің білім саласына 
қосқан зор �з үлесі. Келесі қадам к�п 
жылғы ізденістер мен зерттеулердің 
нәтижесі болды. Атам қазақ жеті атаға 
дейін білуді талап етеді. «Жеті атасын 
білмеген жетесіз» деп жатады. Жеті ата 
аралығы, шамамен екі, үш ғасырдай 
уақыт. «Елу жылда ел жаңа, жүз жылда 
қазан» демекші, ар жағы бұлыңғыр, 
к�біне ертекке айналып кетсе ке-
рек. Нақты деректердің к�зін ашып 
«Шежіре» түзу, тарихтың ауқымды, 
құнды тармағы. «Шежіре» – сакраль-
ды ұғым-түсінік, қазақ халқының 
құрамдас тарихының уық-керегесі 
сипаттас асыл қазынасы. Арқалы 
әнші-термеші Ақан 2бдуалиевтің 2004 

жылы жарық к�рген «Сүйінбай мен 
Қатағанның айтысы» диск-альбомы 
соның айғағы. 

Осы айтыста Сүйінбай Аронұлы 
қазақтың 92 руын жеке-жеке тал-
дап, Д.Менделеевтің белгілі атом-
дар кестесі секілді, әрқайсысына 
�зіне тән ерекше сипаттама беріп, 
�з ұясына қондырған екен. Сол кез-
де Сүйінбай 33 жаста. Сүйекең ел 
бірлігін жырлаған. Ел, халық ру-ру 
болып бытырамай, бастарын қосса 
ғана ұлан-ғайыр күшке айналаты-
нын айтқан. Жәкең де: «Адамдықты 
айт, ерлікті айт, батырлықты айт. 
Ел бірлігін сақтаған татулықты айт» 
дейді. Сүйінбай, Жамбыл аталарымыз 
қоғамдық сана-сезімнің �ркендеуіне, 
дамуына зор ықпал еткен ұлы тұлғалар. 

Ата-баба ізімен, к�рнекті қоғам 
қайраткері, ҚР сот саласының еңбегі 
сіңген маманы, еліміздің заңнама 
негіздерінің қалыптасуына елеулі 
үлес қосқан, білікті заңгер ағамыз 
Марат Нұрбеков бас болып, Махаббат, 
Абай Сәдуақасұлдары қостап, белгілі 
жазушы Нағашыбек Қапалбекұлы 
алғы с�зін жазып «Қосай Баба» атты 
ұрпақтар шежіресін түзіп, б�лек кітап 
етіп шығарды. Аруақты Қосай ата-
ларының басына кесене де тұрғызды. 

Абай кемелденгенде тағдырлы 
шешім қабылдап, ғұмыр бойы ар-
мандап келген таным жолына түсті. 
«Таңбалы» тарихи-мәдени және табиғи 
мемлекеттік қорық-музейінің дирек-
торы  қызметіне ауысып, �з қабілет-

қарымына сай алаңсыз жұмыс істеуіне 
мүмкіндік алды. ЮНЕСКО тізіміне ен-
ген кешен әлемдегі мәдени мұралардың 
аса құндысы саналады. С�йтіп, түнде 
түсінен, күндіз ойынан шықпай жүрген 
ғылыми-зерттеу жұмысына білек сы-
бана кірісіп кетіп еді. Біздің дәуір 
– �су, �ркендеу дәуірі, әлемдегі ең 
дамыған 30 елдің қатарына кіру кезеңі. 
Бұндай жауапты сәттерде ұлттың 
эволюциялық даму сабақтастығын 
нақтылау аса маңызды шарт. Абайдың 
ендігі мақсаты –қазақтың тарихын 
түгендеу, рухани іргесін мығымдап, 
еңсесін биіктету еді. Оның жұлдызды 
сәті туды. «Бітер істің басына, жақсы 
келер қасына» демекші, �зі бас бо-
лып  Б.Железняков, Л.Херманн, 
Б .Байтанаев  сынды әріптестер і 
қолдап, аз уақыт ішінде бірнеше 
ғылыми мақаланы топтастырған моно-
графиялық фото-альбом шығарды. 
«Жетісу» телеарнасында «Ұлт пен рух» 
бағдарламасындағы сұхбатында осы 
ізденістері туралы толық мәлімет берді. 
Бұл тарихи сұхбат болды. 

Сол жолы к�пшілікке таныстырған 
кітаптарының кейбіреуі менде де 
бар. Қолтаңбасын қойып, �зі сыйға 
тартқан еді. Петроглифтер – тарихтың 
нағыз қайнар к�зі. Ол осынау келелі 
сұхбатында: «Таңбалыдағы таңбалар 
бұрын ойлап жүргенімізден бірнеше 
ғасыр ертеректе пайда болған» де-
ген аса маңызды тұжырым айтты. 
Олай болса, бұл – үлкен жаңалық, 
сенсация! Т�л тарихымызды жаңаша 
түрде зерделеуге тура келеді. Дарын-
ды жас композитор, «100 жаңа есім» 
жобасының жеңімпазы Рахат-Би 
Абдысағиннің «Петроглиф» атты 
ерекше музыкалық туындысы бар. 
Ол қос рояльға арналып жазылған 
кесек шығарма. Бір айта кетерлігі, 
осы сәулелі еңбегінің авторлық 
аннотация сында былай деген: «Біз, 
к�к аспанға қарап, жымыңдаған 
жұлдыздарды санап, Космосқа к�з 
тігіп, болашаққа ой жүгіртеміз. Бірақ, 
негізінде, к�ріп тұрғанымыз �ткен 
шақ! Айта лық, Жарық сәуле күннен 
бізге дейін 8 минуттай уақытта, ал 

Алпысбай Қосдәулетов 1924 жылы Маң-
ғыстаудың Форт Шевченко қаласына таяу Аташ 
поселкесінде балықшының отбасында дүниеге 
келген. Орталау мектепті бітіргеннен кейін отбасы 
жағдайына байланысты поселкедегі балық комби-
натына жұмысшы болып қабылданады. 

1942 жылдың 7 қаңтарында Шевченко аудан-
дық әскери комиссариаты арқылы әскер қатарына 
шақырылып, 1941 жылдың тамыз айында Мәскеу 
қаласында жасақталған КСРО Халық Комиссарлар 
Ішкі істер б�лімінің 11-атқыштар дивизиясының 
150-ші запастағы атқыштар полкі құрамына 
қатардағы атқыш болып қабылданады. Полктің 
негізгі қызметі – аса күрделі маңызы бар әскери 
нысандарды күзету. 01.1942-07.1945 жылда-
ры осы полк құрамында Краснодардан бастап, 
Дондағы Ростов, Украинаның Харьков қаласы 
арқылы Молдавияның Кишинев қаласын фашист 
басқыншыларынан азат ету ұрыстарына қатысады. 

Е у р о п а н ы ң  Р у м ы н и я ,  Ч е х о с л о в а к и я , 
Австрияның Вена қаласына дейін �зінің атқыштар 
полкі құрамында сержант әскери шенімен рота 
командирі ретінде барлық соғыс қимылдарына 
қатысқан. 320-шы Қызылтулы Суворов орденді 
Енакиев дивизиясының 476 дивизиясының 
145-ші гвардиялық атқыштар полкіне б�лім 
командирі болып ауысып, Венгрияның Будапешт 
қаласын жаудан азат ету ұрыстарына қатысады. 
Осы кескілескен ұрыста сержант А.Қосдәулетов  
13.04.1945 жылы басынан ауыр жараланып, әскери 

госпиталде емделгеннен кейін әскери қызметін 
жалғастырады.  Дивизияның 6.08.1945 ж. №035/н 
бұйрығымен «Қызыл Жұлдыз» орденімен, «1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Герма-
нияны жеңгені үшін» (10.06.1945) медалімен 
марапатталған. Осы жылы полктің ерлігі үшін «145-
ші гвардиялық Будапешт полкі» деген атақ беріледі.    

 Майдангердің жорық жолдары бойынша  
әскери қызметтен 1947 жылдың шілде айында 
ұлықсат беріле тұрса да, �зінің келісімі бойынша 
әскери б�лімде қызметте қалдырылып, 30 мамыр 
1952 жылы біржола әскери қызметтен босаты-
лып, 30.05.1952 жылы Жамбыл облысының Шу 
аудандық әскери комиссариатына келіп әскери 
есепке тіркелген. 

Осы кезден бастап Мойынқұм ауданы-
на қарасты «Құм�зек» колхозында авток�лік 
жүргізушісі болып жұмысқа орналасады. Соғыс 
кезінде басынан алған ауыр жарақаттың әсерінен 
авток�лік жүргізу қиын болғандықтан, сиыр 
малын бағуға тілек білдіріп, осында үйленген 
Аманқыз атты жолдасымен  колхоздың бір табын 
сиырын қабылдап алады. Шаруаға бейім Аманқыз 
екеуінің жұмысы �рге басып, мемлекеттік тап-
сырмаларды �з дәрежесінде орындап, кол-
хоз басшылығы тарапынан сан мәрте бағалы 
сыйлықтарға ие болады. 

Майдангер А.Қосдәулетов Ұлы Жеңістің 30 
жылдық мерекесін �зінің кіндік қаны тамған 
жерінде емес, туған елінде тойлап, 1976 жылы 

кездейсоқ аттан құлап қайтыс болады. «Қырық күн 
қырғын болса да, ажалды �леді» дегендей, �зінің 
туған жері Маңғыстау жерінің топырағы бұйырмай,  
Құм�зек қорымына қойылады. Марқұмнан ұрпақ 
болмаған. (зімен бірге туған апалары Қаншайым 
мен Ақтайдың, әкесімен туыс немере інісі 
 Рамазан Нұртілеуов бірнеше жыл іздеу салғанмен 
тұрғылықты жерлерінен мәлімет болмағандықтан 
тағдыр оларды табыстырмады. Бұл азамат та дүние 
салды. Жауынгердің денсаулығында соғыс кезінде 
бастан алған жарақаттың зардабы ма, жастайынан 
әкесі Қосдәулеттен, анасы Сәлимадан айырылған 
жетімдіктің салқыны ма, әлде туыстарына деген 
�кпе-назы болды ма, �зі туған жеріне оралуға 
құштары болмағанға ұқсайды. 

Алматы қаласындағы «TAMOS» Эдюкейшн 
мектебінің 1 «2» сыныбының оқушысы Нұртан 
Аңсар Айқынұлы (суретте сол жақта бірінші) 
сәуір айының 22-27 аралығында Біріккен Араб 
2мір лі гінің астанасы Абу – Даби қаласында 
жапон дық «Джиу – Джитсу» күресінің түрінен 
жас�с пірімдер мен балалар арасында �ткен 
әлем чемпио натына қатысып, жүлделі үшінші 
орынды иеленіп қайтты. Қазіргі уақытта ол 
«Сұр белбеу» иегері.

   Аңсар әлі жеті жаста. Спорттың бұл түрімен 
айналысқанына небәрі бір жарым жыл ғана 
уақыт болды. «Qazaqstan Top Team: Saqadat 
Batyr» клубында ол бас бапкері Нұрсұлтан Орын-
басаров пен тікелей бапкері Самат Айтпаевта 
жаттығады. 

«Намыс бар жерде, табыс бар» демекші, 
әкесі белгілі әнші Айқын Т�лепберген сияқты 
кішкентай кезінен намысқой әрі алғыр болып 
�скен Аңсар бұл дүниежүзілік бәсекеде Біріккен 
Араб 2мірлігі мен Ресей Федерациясынан кел-
ген балалармен күреске шықты. Бүл – Аңсардың 
алғашқы жарысы. 

Айтуған Д:УЛЕТ

Жарық дүние! Адам. Адамның тағдыры. Қоғам. Тұлға. Тұлғаның төл тарихтағы 
рөлі – күрделі философиялық санатқа жататын ұғымдар. Оларды ғылыми түрде 
зерттеп-зерделеу түбі жоқ тұңғиық мәселе. Бүгінгі көзқарас бойынша, «Ғаламзат» 
жаралғанынан бастап 13,7 миллиард жыл өтті деп есептелінеді. Әлем үздіксіз 
өзгеріс, даму үстінде. 
Адам баласы бір-біріне етене жақын, жалпылама ұқсас болғанмен, әр адам жара-
тылысынан өзіне ғана тән, Алла еншілеп берген қасиет терімен өзгеше. Жер бетіндегі 
барлық адамның ішінен ой-жүйе, сана-сезім, мінез-құлқын былай қойғанда, 
қарапайым параметрлері бірдей, тіпті екі адам да табылмайды екен. Әр адам жеке-
жеке, бір-бір әлем. Ал тіршіліктің өзегі – ұрпақ жалғастығы. Негізгі қағида – адамзат 
легі жойылып кетпей, үзіліп қалмай, буын-буынға жалғасып, ілгері даму. ҚР Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Мәңгілік ел» болудың бірден-бір шарты, ұлттық 
кодымызды сақтап, рухани жаңғыру екенін айтты. 

Адамзат тарихындағы алапат апаттың енді қайталанбауы үшін, ана мен баланың азап шекпеуі үшін, 
бейбіт өмірдің қадірін білуі үшін кешегі Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлердің жорық жол-
дары, елге оралса еңбекке араласуы басқа да өмірдеректерін жинау арқылы жас ұрпаққа насихаттау 
аға ұрпақтың борышы. Біздің тарихымыз өшпес ерліктің жылнамасы, жеңімпаздықтың шежіресі. Ұлы 
Отан соғысында Жеңіс күнін жақындатуға үлес қосқан әрбір жауынгер мен тылдағылардың ерлік   
жолдары – дара-дара кітап. Олардың үлгі-өнегелері кейінгі ұрпаққа өшпестей із қалдырды. Мұның 
артында біздің ұлттық арымыз бен намысымыз, имандылық иірімдері жатыр.  Қан майданнан аман-
есен оралып, туыстарымен қауыша алмаған бір жауынгер туралы сөз етпекпіз. 

ЗЕРДЕ БӘРЕКЕЛДІ!

Маңғыстаулық майдангердің жорық жолын, 
майданнан кейінгі тағдырын іздестіруде Жам-
был облысының Мойынқұм аудандық әскери 
комиссариатының басшысы подполковник 
А.Ахметовтің тікелей басшылығымен майдан-
гер іздестірілген. Аудандық әскери комиссариат 
қызметкері Ғапал 2зімханұлының ерінбей, 
азаматтық айрықша еңбегінің арқасында Ал-
пысбай Қосдәулетов туралы біраз мәліметтер 
анықталды. Бұл азамат майдангердің еңбек еткен 
ортасына барып, жұмыстас болған қарттармен 
с�йлесіп, еңбек жолы, отбасы туралы, қалай, 
қашан бұл �ңірге келгендігі, қайтыс болғандығы 
туралы, к�нек�з қарттар арқылы сұрау салып, ауыл 
маңындағы зираттағы жерленген орнына дейін ба-
рып  деректер жинаған. Мәліметтерді Маңғыстау 
облыстық  мемлекеттік архивке жолдаған. Қандай 
еңбек ?!  «Жаныңда жүр жақсы адам» деген осы! 

Сәті түсіп, осы жолдардың авторы Ұлы Жеңістің 
75 жылдығы қарсаңында құрастырып жатқан 
«Тағзым-5» ескерткіш кітапқа А.Қосдәулетов есімі 
енгізілді. Сонымен тағдыры белгісіз болып келген 
бір жауынгер туған жерге оралды. 

Міне, ағайын осындай жігерлі, жүрегінде нағыз 
патриоттық сезім ұялаған  азаматтарымыздың адал 
ісіне, кешегі майдангерлердің ерлік үлгілеріне 
бас иіп, іздеу салғанына тек ризашылығымызды 
білдіреміз. Қаншама із-түссіз кеткен майдан-
герлер туралы деректерді іздеген бауырларымыз 
баршылық. Туған ауылына беймәлім болып 
келген батыр жауынгер туралы мәлімет тапқан 
Мойынқұмдық азаматтарға шексіз алғысымызды 
жолдаймыз. Ұлы Отан соғысында ерлік к�рсеткен 
батыр ағалардың ерлік �негелері мәңгілік.  «Ешкім 
де, ешқашан ұмытылмайды!».

Қойлыбай ҚАРАЖАНҰЛЫ,  
ҚР Халық ағарту ісінің озық қызметкері, 

ҚР Журналистер одағының мүшесі

2 р  л а й ы қ т ы  а з а м а т  с а н а л ы 
�мірінде оған �з үлесін қоса білсе 
керек. Осыған қатысты абзал жан 
Абай Сәдуақасұлының �мірдегі 
орны, азаматтық келбеті, артында 
қалдырған мұрасы жайлы естелік 
ретінде не айтуға болар еді?! Оны ор-
тасынан б�ліп, ерекшелейтін қандай 
қасиеті бар еді?! Ол заманына сай бір 
адамдай тіршілік жасады. Ұлы Абай 
Құнанбайұлы: «Атадан алтау, анадан 
т�ртеу, жалғыздық к�рер жерім жоқ» 
дегендей, Абай Сәдуақасұлы киелі 
атамекен, бабалары �сіп-�ркендеген 
жерде, тамыры терең, береке-бірлігі 
жарасқан,  әл-ауқатты жанұяда 

ген сауалдар жанына тыным бермеді. 
Ерекше толғандырды. Бұларға  жауап 
іздеу – келе-келе �мірінің басты 
мәніне айналды. (кінішке қарай, 
нағыз кемеліне келген шағында 
ғұмыры үзілді...

Абай Сәдуақасұлы «�з ін-�з і 
танудың» алғашқы қадамын, әке-
шеше, бауырлары, ауыл-аймақ, туған-
туыстарының �мір жолын зерделеп, 
бары-жоғын түгендеуден бастады. 
2009 жылы алғы с�зін �зі жазып, 
ғылыми монография деуге тұрарлық, 
нақты деректерге толы «Қасиетті 
қара шал» атты естелік кітап, әулет 
шежіресін түзіп шығарды. Бұнда ата-

Жауынгердің есепке тіркеу парақшасы
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Дәнеш АХМЕТҰЛЫ

Бұл бір Алатаудың ақ бас шыңдарын 
соқыр тұман тұмшалап, көгілдір көлдер 
көкірегін қақ айыра күрсінген, сайын 
сахараны аждаһаның лебіндей суық 
ызғар жайлаған, қанқұйлы, зұлмат 
жылдар еді.
Бұл екі көзің бір-біріне жау болған, 
адалың арам, ағың қара делінген, 
діліңді таптап, дініңді тұншықтырған, 
адалдық атаулыны аяққа таптаған, 
жазықсыз жандар қаралы қасіретін 
көрінген төбенің баурайы, жол жиегі, 
тіпті көрінген жерге шашылып қалған 
саудыраған ақ сөңке сүйегімен жазған 
сталиндік қарғыс атқыр қысылтаяң 
шақ еді. 
Жаз болып, тамылжыған шілде күні, 
шықпаған шырылдаған шегіртке үні 
дерліктей, қырық күн шілденің аптап-
ты, ыстық күндерінің бірі. Салманның 
жоны – Сұңқар тауының орта шеніндегі 
шүйгін жайлаулардың бірінен санала-
ды. Қазір сол биік дөңес, жазаң алапта 
қоралы қой үйір-үйір, топ–топ болып, 
үйездеп жатыр. Әр-әр жерден қозы 
маңырайды, мазасыз көк текешік 
бақылдайды. 
Қоралы қойдың үйездегені қойшы 
үшін табылмайтын жан рақаты. Жасы 
отыздарға енді таяп қалған қаршыға 
көз, қоңқақ, қыр мұрынды, сұлу жүзді, 
қағылез жас жігіт қолындағы көп 
ұсталғандықтан сырты ақжаңқаланып, 
өңі тая бастаған ырғай таяғына 
сүйеніп, жан-жағына жәутеңдеген 
жетім көзбен мұңая қарап аз тұрды 
да, артынша сол тұрған жеріне сылқ 
етіп отыра кетті. Енді тіптен ешқайда 
қарамауға тырысқан. Басын тұғжитып, 
төмен салды, екі қолын қос тізесінің 
үстіне көлденең қойды да, маңдайын 
тіреп, мүсәпір күйге түсті. Бұл оның 
былайша, тіптен анықтап айтқанда 
күнделікті әдеті еді. Мал баққанына 
қаншама мезгіл өтсе де, осы бір 
машығынан айықпай–ақ қойды. Сырт 
көзбен қарағанда малшы секілді 
сезілгенімен, шынында сол малдың 
шетінде ербиіп жүрген, шарасыз бей-
шара сықылды.
Ойлап қарса, Әлібек үшін сайранды 
шақтардың бәрі өтіп кеткен секілді. 

Ол кезде бәрі де басқаша еді 
ғой. Несін айтасың, жаз шыға 
күллі дүние тіптен құлпырып 

жайнап кететін. Т�рт түлік мал сай-салаға 
тебіндеп, қаптап жатушы еді. Сай-сайдың 
етегі қаз қатар тігілген ақ шаңқан үйлерге 
толып, манабы мен малшысы арала-
сып, тірлік атаулы қыз-қыз қайнайтын. 
Ұзынынан ұзақ желі тартылып, құлын 
байланатын. Ақ боз үйдің босағасында 
к ү р п і л д е п  с а б а  п і с і л е т і н .  Е с і к т і ң 
алдындағы мама ағашқа аттар байланып, 
күміс ердің маңдайы күнге шағылысып, 
жарқ-жұрқ ететін. Ары да бері атқа мініп 
сабылған адам, құлынды бие, тайға мініп, 
ел аралаған тойшылардың да қарасы 
үзілмейтін. Екі күннің бірінде той болып, 
к�кпар тартылып, атшабыс ойын дары бо-
лып жататын. Жайлау желікті, ел к�ңілді 
еді. Енді соның бірі де жоқ. Бұрындары 
адамдар бірін-бірі к�ре қалса қол бұлғап, 
шақырушы еді. Жағдай сұрасып, ағынан 
жарыла сыр ақтаратын. Екі-екіден әңгіме 
құрып, ішін сілкіп алатын. Қонаққа 
шақыру да �з-�зінен жол тауып, жалғаса 
беретін. Енді соның бәрінің қарасы 
�шкен. Бәрі де баяғыға керісінше болып 
жатқан адам түсінбестей күңгірт, мылқау 
тірлік. Ендігінің адамдары бірін-бірі 
к�рмеуге, қарамауға тырысады. Алыстан 
біреу келе жатса, бұл кім болды екен 
дегендей бойын үрей билейді. Ал екі-
үш адамның қарасы к�рінсе, жау келе 
жатқандай шошиды. 

Сол күні түс ауа ауылға қызыл жаға-
лылар қаптады да кетті. Бірінің артынан 
бірі келіп, үйме-жүйме болып ошарылды. 
Екпіндері қатты, түстері суық. Ештеңені 
аяп, елер сыңайы байқалмайды. Алды-
нан шығып, әй дейтін біреу болсайшы. 
2умесір топ тіптен еліріп кеткен. Сол 
әумесір топтың ішінде күні бүгінге дейін 
нәпақасын осы босағадан тауып, мал 
бағып, қойын құрттап, айранын ұрттап 
жүрген кейбір малшылар да бар. Олар 
да қанқұйлы топқа қосылып, байлаудан 
босанған иттей арсалаң қағады. Келген 
қызыл жағалылар әуелі әкесін ұстады. 
Осыдан жарты жылға жетпес бұрын түн 
ішінде атасын ұстап әкетіп еді. Ендігі ке-
зек баласына келіпті. Екі қолын байлап, 
шеткерек жалғыз тұрған жаман жаппаға 
қамады. Жарықтық ертесі қолын байлап, 
бас киімін теріс кигізіп, алдына салып 
айдап бара жатса да қыңбады. 

– Бұл да бір дәурен, – деген �зін 
қау малағандарға айбар шеге қарап,– 
шыдамасқа амал жоқ. Ит үреді, керуен 
к�шеді, одан кейін бәрі де тып-тыныш 
болады.

2лібек дәл қазір ойлап қараса, бұл 
оның әкесін соңғы рет к�руі екен...

Не керек, қызыл жағалылар қара-
пайым ауылды қызыл иттей талады. Мал 
талапайға түсті. Қора қаңырап бос қалды. 
Бала-шаға, қатын-қалаш ұлардай шулады. 
Сол түні ит біткен іші солықтап, ұзақ-ұзақ 
ұлыды.

Осы к�рініс 2лібектің к�з алдында 
�шпес суреттей болып, мәңгіге қалып 
қойып еді. Міне, қазір де қоралы қой 
арғы атасы Салманның атымен аталатын 
жайлауда үйездеп жатыр. Келеңсіз жайт-
тарды ойлай-ойлай ақылы алжысқандай 
болған малшы бір жағына қарай бүйірлей 
жығылып, ұйықтап та кетіп еді.

Малшы ауылына ай сайын санақ 
жүреді. Белсенділер мал басын түгендейді. 
Қазір де ауылдық партия ұйымының 
хатшысы Елеу мен қой фермасының 
бастығы б�спе (кен қатардағы қойшы 
ауылын аралап, енді Салманның жонына 
қарай ат басын бұрып еді. Сай бойындағы 
м�лдіреп аққан шағын суды кешіп �тіп, 
биік белестің қапталындағы кер жолмен 
қиялап, �рлеп келе жатқан.

– Қазір баратын жеріміз Салманның 
жотасы, жолығатын шопанымыз 2лібек 
деп аталады, – деді ел ішінде мылжың, 
к�п с�зділігімен (кен б�спе аталып кет-
кен ферма бастығы, – оның атын бұрын 
естіппе едіңіз?

 Партия ұйымының хатшысы иығын 
к�терді. Білмеймін дегені.

– 2рине, сіз білмейсіз, – деді ферма 
меңгерушісі оның с�зін іліп әкетіп,– 
сіздің білетін де ж�ніңіз жоқ. Олай бола-
тыны сіз бұл арға жаңадан келдіңіз. Жаңа 
келген адам бәрін біле бермейді. Ол былай, 
– деді де к�сілте с�йлеп кетті, – бұлар �зі 
сонау арғы атасынан байлық арылмаған 
нағыз шынжыр балақ, шұбар т�стің 
�зі. Біздің аталарымыз, ғұмыр бойын да 
солардың жалшылығында болған. Біз, 
балалар, ұсақ малын баққанбыз... Енді 
міне, қарашы, мен атқа мініп, ферма 
болып жүрмін. Ал кешегі байдың баласы 
анау д�ңнің үстінде қой бағып жүр. Міне, 
партияның, ұлы Лениннің, күн к�сем 
Сталиннің жақсылығы деген осы. Осын-
дай үкіметтен кей-кейде айналып �лгің 
келеді. Адамдардың бәрін бір шыбықпен 
айдады, бәрі теңесті деген осы.

– Рас, рас, – деп оның с�зін партия 
хатшысы қоштап қойды.

– (згертетін, түзететін нәрселер әлі 
к�п, – деп (кен б�спе тағы езеурей с�йледі, 
– мысалы мына жайлау Салманның аты-
мен аталады. Мен бұған еш келіспеймін 
және үзілді-кесілді қарсымын.

– Ұлы Сталин оны да ойластырып 
жатқан болар, – деді хатшы,  – әлі де талай 
нәрсе �згереді.

– (згереді, – деді ферма бастығы, 
– ұлы к�сем «Тап жауларының атын 
құртайық» деген кітабында, – деп оның 
ондай шығармасы болмаса да �тірікті 
б�сіп жіберген, – осыларға қарсы к�п 
мәселе лерді айтады. Мысалы Салман 
деген атауларды тарихтан сызып тастау 
керек дегенді алға тартады. 2не, �згерді 
деген сол. Ал Маркс, – деп енді тіпті 
қисынсыз әңгімеге к�шкен, – «Капитал» 
деген кітап жазды. Капитал деген мал 
деген с�з. Маркс осы еңбегінде т�рт түлік 
мал жайында жазады. Кітаптың бірінші 
томы қой мен ешкі, екінші томы сиыр, 
үшіншісі жылқы, т�ртіншісі түйе туралы 

к�леңкеге кіріп алып, ұйқыны соғып 
жатқан болар.

Екеуі ақтылы қойдың бас жағына 
келіп, селтиіп тұрып қалып еді. Ақтылы 
қой болса, сол баяғы солықтаған қалпынан 
жаңылар емес. Аракідік қозы маңырайды. 
2удем жерден бақылдаған теке, маңыраған 
лақтың дауысы естіледі.

  – Байқайсыз ба? – деді ферма бастығы 
тышқан к�здері сығырайып, мал ішін 
тінте қарап, – маңыраған қозы мен лақтың 
дауысын құлағыңыз шалған болар.

Партия хатшысы бас изеген.
– Иә, естіп тұрмын.
– Естісеңіз бұдан не түсінуге болады 

жолдас партия ұйымының хатшысы, – 
деді ферма бастығы.

– Е, не айтары бар, мал болғаннан 
кейін қозы-лақ жүретін шығар.

– Олай емес, – деді ферма бастығы, – 
мұның арт жағында бір зұлымдық жатыр. 

– Ол не нәрсе тағы.
– Оны арамза туған т�л деп атай-

ды. Мұндай әдісті кім к�рінген істей 
бермейді және кім к�рінгеннің қолынан 
да келмейді.

– Сонда мұны кімдер істейді?
– Мұны тек Салманның ұрпағы секілді 

байдың сілімтіктері ғана істейді.
–  С о н ы м е н  н е  д е м е к с і з  ф е р м а 

бастығы?
– Арамза т�л деп осыны атайды... 

Үйездеген мал санауға оңай болады. Осы 
малдарды санасақ деймін.

– Қойшысы болмаса да санай береміз 
бе?

– Иә, санай береміз. Бұл оның әкесінің 
не Салманнан мұраға қалған мал емес. Бұл 
Кеңес үкіметінің малы. Оны сені мен мен 
секілді азматтардың санауға, бақылауға 
алуға қақысы бар.

– Жарайды, дегенің болсын, санасақ 
саналық.

Бұлар әуелі жалғыз түп шетеннің 
түбінде тұрған аздаған ешкі малының 
есебін шығарды. Содан кейін шетте тұрған 
екі-үш қойдың басын қолмен, күштеп 
ешкіге қарай бұрды. Солықтап, ішін 
соғып тұрған қойлар болса, сол басын 
жерден алмаған қалпы топты ешкіге қарай 
бүлкектей ж�нелген. Осылайша, әр-әр 
жерде топ-топ болып, үйірілген қалың қой 
шетінен жырылып, бірден шұбап, саналып 
та болып еді. Ферма бастығы да, хатшы да 
қағаз-қаламдарын ыңғайлап, мал санын 
қағаз бетіне қондырып жатты. 

Осы кезде ұйқысынан оянған 2лібек те 
таяп қалып еді. Бірінші тіл қатқан ферма 
бастығы болды.

– Иә, Салманның ұрпағы, ұйқың 
қанды ма? – деді.

Дауысы кекесінге толып, құбылып 
шықты.

– Жолдас бастықтар, – деді 2лібек 
күле тіл қатып, – мал �стіп үйездегенде 
біздің де азғана мызғып алатын әдетіміз 
бар. Оны айыпқа санамассыздар деп ой-
лаймын.

– Жарайды, – деді ферма бастығы 
қолын бір сілтеп, – ол жағын с�з етпелік. 
Осы сенің отарыңда неше бас арамза туған 
қозы-лақ бар?

– Оны менсіз де санап жазып алып-

даған 2лібек амалсыздан кері шегінген. 
«Қайда барсаң Қорқыттың к�рі» деген 
іштей бір тоқтамға келген ол, – қайда 
барсаң істейтінің Кеңестің шаруасы. 
Одан тіпті де қашып құтыла алмайсың. 
Және малды иесіз тастаған да не жақсы-
лық дейсің. Бір пәлеге ұрынып қалып 
жүрмейін»

Екі бастық оны екі жағынан деме-
гендей болып, қоралы қойға қайта алып 
келген...

Осыдан арада ай жарымдай уақыт 
�ткенде 2лібектің отарына қасқыр шап-
ты. Күндіз үйездеп, д�ң басында б�лініп 
қалған жалпы саны жүзге жуық қойдың 
бей-берекеті шықты. К�бін қасқыр 
тамақтады, кейбірінің санын ойып, 
иығын жұлып, ит жемі етті. Үрей буған 
он шақты қой қалың ағашқа кіріп, жан 
сауғалады. Бұның бәрі сол шақта түнде 
болған оқиға еді. Ертесі Салманның 
жотасының үсті ұсақ малдың �лексесі 
мен қаптаған тазқара, құмайға толды. 
Ертеңгі шайын ішіп, отардағы малды 
санап, жүздеген малдың жоқ екеніне к�зі 
жеткен малшы д�ң басындағы айналып 
ұшып жүрген тазқара мен құмайды к�ріп, 
бір сұмдықтың болғанын біліп, жағасын 
ұстаған. Қатты шошып, тіксініп қалып 
еді...

 2лібек шопандық жұмыспен қош 
айтысты. Ендігі тағдырының не боларын 
білмей, басы мәңгіріп, ойы ойран, ақылы 
айран болды. 2йтеуір бір сұмдықтың бо-
лары анық еді. Малшы байғұс оны анық 
сезетін. Ақыры сол күткені де болған. 
Бол ғанда оңдырмай, жай оғындай жайпап 
түсті. Түн ортасында қара түсті машина 
келді де 2лібекті айдап әкетті. Ол енді 

білесің, оларға тыңшылық жасағанды 
білесің. Ал орысша неге жоқ болады.

Жігіт әлгі с�зін тағы қайталады.
– Мен қазақ, орыс жоқ, жапон жоқ.
Тергеуші оның орыс тілін білмеймін 

дегеніне сене қоймап еді. Тағы біраз 
сұрақтар қойып, одан еш жауап ала 
алмаған тергеуші енді таяққа жалынған... 
Ол қанша уақыт �ткенін білмейді, к�зін 
ашса, баяғы орнында сұлап жатыр екен. 
Денесі қозғалтпайды. Сәл қимылдаса 
болды, сырқырап ауырып, шыбын жа-
нын к�зіне к�рсетті. Таңдайы кеуіп, аузы 
кебір тартты. Су ішкісі келеді-ақ, бірақ 
су қайда?

Азапты қинаулар жалғаса түсті. 
Тергеудің екінші күні қазақ заңгерінің 
алдында �тті. Ерні зыпылдаған, сырдаң 
ж і г і т  е к е н .  Е ш т е ң е н і  е л е м е й т і н і , 
жақтырмайтыны сырт қимылынан анық 
сезілгендей еді. 2лібекке ә дегеннен 
қыртысы сүймей, суық қарады.

– Жігітім, – деді жігітке түйіле қарап, 
– кеше орыс тергеушісіне мардымды 
жауап бермепсің. Орыс тілін білмеймін 
депсің. Жапонмен де еш қатысым жоқ 
дегенді айтыпсың. Менің саған айтарым 
мынау – к�кала қойдай болып, күнде таяқ 
жегенше шындықты мойында. Жарай ма?

– Жарайды, – деді жігіт.
– Е, міне, ақылыңа енді келдің. Онда 

былай, жапондарға қызмет еткеніңе неше 
жыл болды?

Жігіт қапелімде не айтарын білмей 
тосылып қалған. Расында не десін.

– Аға, – деді жігіт мейлінше ұғынықты 
етіп с�йлеуге тырысып, – сіз маған шын-
дықты айт деп отырсыз ғой. Менде не 
шындық болсын Ал айт десеңіз айтайын.

– Міне, бұл жақсы, – деп тергеуші 
марқайып қалды, – сонда сен жапон 
 шпионы болдың ғой.

– Иә, мен жапон шпионы болдым.
– Міне, жақсы. Сонда сендер сталиндік 

кеңес үкіметін құртпақ болдыңдар ғой.
– Иә, біз солай етпек болдық.
– Қалай байламға келдіңдер?
– Кеңес үкіметін құлатпақ болдық.
– Халық жауы екенің рас қой.
– Рас.
– Ленин, Сталин партиясына қас 

дұшпаны екеніңді мойындайсың ғой.
– 2лбетте мойындаймын.
– Жақсы. Сол жапон шпиондарымен 

қай жерде кездесіп тұрдыңдар?
– Жазда Салманның жотасында, қыста 

Ажырық түбекте кездесіп тұрдық.
– Олар сан жағынан қалай, к�п пе, жоқ 

әлде аз ба?
– 2рқилы, кейде к�п кісі болып келеді, 

кейде жалғыз жарыммен келеді.
– Қалай тілдесесіңдер?
– Мен, �кінішке қарай, жапонша 

біл меймін, ал жапонның бәрі қазақшаға 
судай ғой. Шетінен сайрап тұр.

– Қалай к�теріліс жасаудың жолы 
жасалды ғой.

– 2лбетте, бәрі де жасалған.
– К�теріліс қашан болмақшы еді?
– Осы биыл қыста болмақ болып белгі-

ленген.
– Сен оттап жатырсың ә?
– Иә, мен шынында да оттап жа-

тырмын. (зіңіз ғой, жоқ нәрсені айт деп 
жанымды қоймаған. Сіз айт дедіңіз, мен 
айттым.

– Айтқаныңның бәрі �тірік, жалған, 
– деп тергеуші орнынан тұрып, жер теп-
кі леді, – сен аузыңа келгенді сандалып 
тұрсың. 2дейі бұра тартып, қисық айттың. 
Ал шындықты әлі айтатын боласың.

– Айтам, – деді 2лібек тергеушіге 
тайсалмай тура қарап, – сіз сұраңыз, мен 
айтуға дайынмын.

– К�мекші,– деді тергеуші есікті 
жұлқи ашып, – мынаны алып кетіңдер. 
Ол мені мазақ етіп тұр. Сазайын беріңдер. 
Тезінен қалыпқа салыңдар. Еш аяушылық 
болмасын.

Қинау жаңа қырынан жалғаса түскен.
Тергеушінің айтқаны еш мүлтіксіз орын-
далып жатты. 2лібек к�ресені молынан-
ақ к�рді. Таяқ тимеген, соққы к�рмеген 
жері қалмады. 2р қинаудан соң есінен 
танып, талып қалатын сорлыны жатын 
б�лмесіне сүйреп әкелу дағдыға айналған. 
Апта к�лемінде еш жауаптасу болмады. 
Оның есесіне азаптау молыға түскен. 
Атпалдай азамат айналдырған жарты айға 
не толар, не толмас уақыттың ішінде ине 
жұтқан иттей имиіп, азып, қуыс қурайдай 
болып қалған. Тек бақырайған к�зіне 
қарап қана бір кездегі 2лібек екенін 
танығандай еді.

Кезекті тергеу тағы да сол қазақ тергеу-
шісінің алдында �ткен.

– Ақылыңа кірдің бе? – деді салған 
жерден.

– Кірдім, – деді жігіт.
– Онанда сен маған мынаны айтшы, 

– деді енді мәйм�ңкелей с�йлеп, – сен-
дер осы шынында да тап жаулары емес 
шығарсыңдар.

– 2рине, емеспіз, – деді жігіт, – �зіңіз 
ойлап к�ріңізші, біз қайтып тап жауы 
боламыз. Осында �стік, оқыдық, Ленин 
мектебінде білім алдық. Содан үй болып, 
үкімет жұмысына араластық. Біз қалайша 
жау боламыз.

– Ж�н, ж�н. Олай болса, жапон шпио-
ны деген де бос с�з болғаны ғой.

– 2лбетте бос с�з.Тірі жапонды к�р-
меген, оның бір ауыз с�зін түсінбеген адам 
қайтып шпион болады?

– Дұрыс, онда неғып, қоғамның малын 
қасқырға қырғыздың?

– Бұл ж�н с�з, – деді жігіт, – енді мұны 
мойындауға болады. Ол менің қателігім. 
Мен �з ісіме салақ қарадым. Соның сал-
дарынан қой б�лініп, қыр басында қалып 
қойды. Сол үшін мен айыптымын.

– Дұрыс, олай болса, сен мынаны 
айтшы, сен неге ферма бастығы мен 
партия ұйымының басшысына қарсы 
шығасың. Неге колхоз малын тастап, 
айдалаға қаштың?

– Оны да мен �з қателігім деп есеп-
теймін. Сол үшін де мен жаза тартуға 
дайынмын.

–  Д ұ р ы с ,  е к і  қ ы л м ы с ы ң д ы 
мойындадың, ал үшіншісінен ат тоныңды 
аулақ ұстап отырсың. Ойлаймын, осы сен 
шынында да шпион шығарсың. Соны да 
бір тарқатып айтып берші. Бұл �зі қандай 
әңгіме?

– Оны айттым ғой, – деді жігіт қитығы 
ұстап, – егер мені солай деп ойласаңыз, 
әлбетте мен жапон шпионымын.

– Кеңес үкіметін құлатпақ болдыңдар 
ғой.

– Иә, құлатпақ болдық.
– Жапондарға тыңшы болдың ғой?
– Болдым, болғанда қандай.
– Халық жауы екеніңді мойындайсың 

ғой.
– Мойындаймын.
– Осы сен неге жалған с�зді мойын-

дайсың?
– Жан азабын тартуға енді шамам 

жоқ. 2йтеуір, жұмыр басты пендеге бір 
�лім ғой. Жалғанды шын деп мойындап, 
тәнімді қорламай тыныш тірлік еткім 
келді. Сол үшін де мен неге болмасын 
к�нуге бел байладым.

– Қой, сенімен енді тәжікелесудің еш 
қажеті жоқ. Енді тек үкімді ғана күт.

– Келістім...
 2лібекке «халық жауы» деген айып 

тағылды. Сонымен қоса «жапон шпионы» 
деген жала да қоса таңылды. Алланың ал-
дында да, адамның алдында да еш күнәсі 
жоқ, қоғамға да, басқаға да қылдай қиянат 
жасамаған есіл ер бекерден бекер пәлен 
жылды арқалап, жосықсыз жазаланып, 
ауылдан ұзап, алысқа, ит арқасы қиянға, 
қара жердің қарғысы тиген Магаданға 
айдалып кете барды... 

(Әңгіме)

жаза

жазылған. Кей-кей жерінде қодас, доңыз, 
тіпті есектер турасында да айтып кетеді.

– Шіркін, солар не деген к�реген 
адам, – деді хатшы �зінің шын сүйсінгенін 
жасыра алмай, – осыдан пәлен жыл бұрын 
недеген с�здер айтқан десеңші. Тіпті 
түп аталарымыздың маймыл екенін де 
дәлелдеп берді...

2ңгіме осы араға келгенде қос салт 
атты Салманның жонына да к�теріліп еді. 
Д�ңге шыға бере аттан дік-дік етіп, жыл-
дам түсіп, қос жиренді қалмақша байлап, 
қоралы қойға қарай жүрген. 2йткенмен 
бұлар іздеген малшы к�зге түсе қоймаған.

– 2не, – деді ферма бастығы алақанын 
жайып, – қалың қой шыжыған ыстықта 
үйездеп жатыр. (зі болса жоқ. Бәлкім 

сыздар. Енді несіне сұрап тұрсың, – деп 
2лібек те дүрсе қоя берген.

– Неге сондай істерге барасыздар, – 
деді хатшы қабағын түйіп, – бұл дегеніңіз 
қылмыс қой. Қоғам малын жасырын ұрлау 
деген осы болады.

– Олай емес, – деді малшы, – әсте 
олай емес. Кей малдың күйі бұрын келеді, 
ол ерте қозылайды. Ал кей малдың күйі 
кеш келеді, ондай мал кешігіп барып 
т�лдейді. Ал кей малдар мүлдем күйсіз 
келеді. Ондай мал т�л бермейді. Бұл 
сол кешігіп барып, туған малдың т�лі. 
Жолдас бастық, – деді енді хатшыға 
шүйліге қарап, – мал иесіз, жер киесіз 
болмайды. Ит те болса иесімен деген. Бұл 
малдың иесі жақсы болайын, жаман бо-
лайын, тіпті жау болайын мен. Ал сіздер 
менің ұлықсатымсыз неге малды санап, 
есепке аласыздар. Мені оятып, қатарға 
қоссаңыздар болмас па еді. Мен сіздерді 
түсінбей тұрмын.

– Жолдас хатшы, – деді ферма бастығы, 
– бізде тап жаулары әлі жойылмаған. 
Голешекиннің саясаты дұрыс деп ойлай-
мын. Ал біз қазір сол тап жауларының 
құйыршығымен с�йлесіп тұрмыз.

– Тіліңді тарт, – деді 2лібек қаны 
қарайып, – тіліңді тарта с�йле. Тап жаула-
ры деген әлдеқашан жойылған. Ол біздің 
атамызбен, әкемізбен бірге кеткен. Кеңес 
орнағалы да он бес жылдан асты. Сен к�п 
сандырақтай берме.

– Мен сандырақтап тұрғам жоқ. Мен 
шындықты айтып тұрмын.

–Жоқ, сен аузыңа келгенді оттап, 
тіліңді шайнап тұрсың.

– Мына ескіліктің сілімтігі қалай-
қалай сайрайды, ә.

– Мен емес, – деді 2лібек, – сайрап 
тұрған сен. Осы тұрған малдың санын 
түгел жазып алдыңыздар-ау деп ойлай-
мын. Солай ма, хатшы жолдас?

– Солай, – деді хатшы, – тегіс жазып 
алдық.

– Ендеше, – деді 2лібек, – осы тұрған 
малдың иесі қазіргі сәттен бастап мен 
емес, сен екеуің. Малдарыңа ие болыңдар. 
Мен �лкелік партия ұйымына, қала берді 
Сталин жолдастың �зіне барамын.

– Қой, қой, қойшы жолдас, – деді хат-
шы, – қоғам малын тастап кетпес болар.

– Мен иесіз қалдырып бара жатқаным 
жоқ. Малдың иесі біреу емес, бақандай екі 
коммунист. Ал мен кеттім.

2лібек осыны айтып, таяғын беліне 
к�лденең ұстап, малдан алыстап бара жа-
тыр еді. Екі бастық аз аңырып тұрып, істің 
насырға шапқанын сезе қойып артынан 
тұра жүгірген. Екеуі екі жағына шығып, 
қалбақ қақты...

– Сталинге барам дейсің бе, бармасаң 
да болады.

– 2рине, ол кісі қабылдайды, ал одан 
кейін не болатынын к�з алдыңа елестетіп 
к�р..

– Дұрыс айтасың, сен жүр деп �тініш 
айтсаң, Стекеңнің осында, дәлірек 
айтқанда Салманның жонына келе салуы 
да ғажап емес. 

– Тым мейірбан адам ғой �зі...
– Жақсы, айтқаныңның бәрі дұрыс, 

ендеше сол арамза туған қозы-лақтың 
бәрін сен �зің ал.

– Міне, қағаздан �шіріп те тастадым. 
Тек Сталинге бармай-ақ қой және бұл 
мәселені ешкімге де айта к�рме.

– С�йтсең ғана сен ұтасың.
Екі коммунистің с�зін бірталай тың-

халық жауы еді. Ісқағаздарының алғашқы 
нұс қасы партия ұйымының хатшысы, қой 
фер ма сының бастығы б�спе (кен және 
бір жандайшаптың пікір айтуымен толты-
рылыпты...

***
Айналасы ет пісірімдей уақыт �ткенде 

2лібекті аудан орталығына да жеткізіп еді. 
Т�бесі жабық қара машина, немесе сол 
заманның тілімен айтқанда «қара құзғын» 
терезесінің бәріне темір тор ұсталған, 
еңселі ақ үйдің алдына келіп тоқтаған. 
Сарт етіп есік ашылды. 

...Келген жендет 2лібекті шақырып 
әкетті. Ол енді бастықтың б�лмесінде 
тұр еді. Маңдайы жарқыраған, мұртын 
таңқита қырып тастаған, орақ мұрынды, 
беті жып-жылтыр бастық бұған бір қарады 
да, алдындағы қағазға үңілді.

– Салманов 2лібек Мұқаұлы деген сен 
бе? – деді.

Жігіт с�зге келді.
– Иә, мен боламын.
– Мұның беті неге қан, – деді бастық 

енді ертіп келген қызметкерге қарап, – 
әлде сабағансыңдар ма?

– Жоқ жолдас бастық, – деді ертіп 
келген жігіт, – бұл �зі бірдемеге соқтықса 
керек. Ерсарин деген жігіттің қасына 
түнеп шыққан.

– Е, – деді бастық қасын керіп, – со-
лай де. Ол Ерсары байдың ұрпағы, бұл 
Сал манның ұрпағы, бәлкім, к�кжал қас-
қырдың қос б�лтірігі тар қапаста орынға 
таласып, қырқысқан болар. С�йттіңдер 
ме, – деді енді бұған қарап, – қайсыларың 
жеңдіңдер?

– Ондай ештеме болған жоқ, – деді 
жігіт момақанси с�йлеп.

– Бұлар, – деді бастық енді �ңін суыққа 
салып, – шынында да, к�кжалдың қанды 
ауыз б�лтіріктері. Бұларды аластамай 
қоғам тазармайды. Екіншіден – бұның 
екеуі де халықаралық қылмыскерлер. Атап 
айтқанда Ерсарин Кенже Германияның 
тыңшысы болса, Салманов 2лібек жапон 
шпионы. Демек, екеуінің де к�ксегені, 
мүддесі бір. Ол Кеңес �кіметін іштен ша-
лып, керегесін сындырып, шаңырағын 
ортасына түсіру. Алып кетіңдер, тиісті 
орган айналыссын.

2 л і б е к  с о л  ш ы қ қ а н н а н  к е л е с і 
б�лменің алдына келген. Бұлар жеткен 
бойда сарт етіп есік ашылды. Бет-аузы 
қан-қан болған, соққыға жығылған біреуді 
сүйреп әкетіп бара жатты. Жігіттің іші 
солқ ете түсті.

– Жолдас тергеуші, – деді ертіп келген 
жігіт �з ісін баяндап, – бұл жапон шпионы 
Салманов 2лібек деген болады. Тергеуші 
орыс еді. Ол қағаздарды аз аударыстырып 
қарады да, келген қызметкерге кете бер 
деп, иегімен есікті нұсқады. Қызметкер 
шығып кетті.

– Ал кең даланың бұлбұлы, сайра енді, 
– деді тергеуші мұрты тікірейіп, – тек 
қана шындықты айтатын бол. Сонымен, 
жапон дарға қызмет еткеніңе қанша жыл 
болды? 

– Мен, – деді бұл қазақша міңгірлеп, – 
орыс жоқ, жапон жоқ.

–Ей, оттама, – деді тергеуші к�зі 
шатынап, – жапон шпионы болғанды 

– Жасырма, айта бер. Сонда ғана 
қылмысың жеңілдейді. 

– Айтса былай, мен жапон шпионы 
дегеннің не екенін түсінбеймін. 2йтеуір, 
жер бетінде сондай мемлекеттің бар екенін, 
орталығы Токио қаласы екенін білемін. 
(зге ештемені білмеймін. Тірлігімде тірі 
жапонды к�рсем к�зім шықсын. Жалғыз 
ауыз с�зін білмек түгіл, естісем құлағым 
керең болсын. Ауылдан ұзап та шыққан 
жан емеспін. Керек десе, Алматы қаласын 
�з к�зіммен бір рет к�рмеппін.

– Сонда саған тағылған айып жала 
демексің ғой. 

– Дұрыс айтасыз, аға, оның бәрі қып-
қызыл жала. Мен ақпын. Сол үшін мені 
бостандыққа шығаруыңызды �тінем.

– Бостандық дейсің бе, сен сол бостан-
дықты енді бұдан былай түсіңде к�ретін 
боласың. Сен қатал жазаланасың. Олай 
болатыны, сен жапон шпионысың.

– Аға, – деп жігіт жаңағы с�зін тағы 
қай талады, – мен �мірімде жапонды 
к�рмесем, бір ауыз с�зін білмесем, 
қалай жапон шпионы боламын. Ойлап 
қараңызшы �зіңіз, тегі шпион болу үшін де 
сауаттылық, біліктілік керек шығар.

– Сен �йтіп құйрығыңды бұлғаңдатпа, 
– деді тергеуші әлденеге шарасыздық та-
нытып, басын шайқап, – ел сені бекерге 
жапон шпионы деп атаған жоқ. Демек, бір 
шикілік бар. Сен соны жасырмай айт.

– Сонда мен не айтпақпын.
– Жапондармен қалай кездестің, нен-

дей мәліметтер бердің. Олармен қосылып, 
не істемек болдыңдар. Соның бәрін теп– 
тегіс айт.

– Аға, – деді жігіт, – сіз мені жақсы 
түсініңіз. Мен сізге бар айтарымды айтып 
болдым. Одан �зге айтарым жоқ.

– Сен, – деп тергеуші үстелді жұды-
ры ғымен қойып қалды, – мені аға деуші 
болма, мен сенің ағаң емеспін. Екіншіден, 
сен шпиондық істеріңді жасырмай айт.

– Айтарым жоқ.
– Айтасың, біз сені әлі бозторғайдай 

сайратамыз.
– Қылмысым да жоқ, айтарым да жоқ.
– Ендеше �з обалың �зіңе, екі қара 

к�зіңе. Қызметкер, – деп белгісіз біреуді 
шақырды. Белгісіз біреу де келген.

– Мынаны, – деді жігітті к�рсетіп, – 
алып кетіңдер. Сазайын тартқызыңдар. 
А й т қ ы з у  ш а р а л а р ы н ы ң  б ә р і н 
қолданыңдар. Уат, так, солай болсын.

Бұл азаптаудың күштілігі сонша, жап-
пай азаптаудан есінен танып, сұлап түскен 
сорлы, талып жатқан жерінен зорға есін 
жиып, әрең-әрең к�зін ашқан. Тек кірпігі 
ғана қимылдап қалып еді. Тек �зінің тірі 
екенін ғана зорға пайымдаған. Соққының 
күштілігі сонша, келесі тергеуге аяғынан 
тік басып, �здігінен жүруге шамасы 
жоқ сорлыны екі адам екі жағынан тері 
сүйрегендей сүйреп әкелген.

– Қалай, – деді баяғы қазақ тергеушісі 
миығынан күліп,  – жақсы жатып, 
жай тұрған боларсың. Енді айтатын 
шығарсың.

– Ал сұраңыз, – деді 2лібек �лімді 
жан азабынан жақсы к�рген хал таны-
тып, – тергеуші сұраңызшы, мен бәрін де 
айтамын.



11№19 (1484)
7 – 15 мамыр

2019 жыл

ANA TILI Ө М І Р  Ө Т К Е Л Д Е Р І

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік

 сыйлықтың лауреаты

Лауазымды қызметтен түстім деп 
ренжігем жоқ (Аллаға шын – лауазымды 
қызметке қызығып, мансап қууды мақсат 
еткен адам емеспін), шын ықыласыммен 
келдім. Ойыма келгені – сырт к�з «мынау 
бір қолынан ештеңе келмейтін жігіт екен» 
демесін, «докторлық диссертация қор-
ғайын» деген талап болды. Сәкен ақталған 
соң соның шығармаларын оқып, «Сәкеннің 
поэзиясы» деген үлкен мақала («Лениншіл 
жас»,  1958 ж. маусым-шілде) жазып 
бастырғам. Соны оқып бүкіл шығармашы-
лық жолын зерттейтін еңбекке айналдыру-
ды ойладым. КазПИ-де сабақ бере жүріп, 
соны жылжыта бастадым. ҚазПИ-де мені 
жылы қарсы алды. Кезінде �зіме ұстаз 
болған, сыйласқан ағалардың түгел кезі. 
Оларға �зіммен қатар оқыған жастар 
қосылған. Бәрі де жылы кейіп танытты. 
Қазақ әдебиеті кафедрасы ның адамдары да 
түгел таныс. Қажым Жұмалиев айдаудан 
қайтып келіп, жұмы сына қайта кіріскен. 
Келгенінде барып сәлем десіп шыққам, 
кейін де кездесіп жүре тінбіз.  Кафедра 
меңгерушісі – сол кісі. Мәлік Ғабдуллин 
кафедрада сабақ береді, негізгі қызметі – 
и н с т и т у т  р е к т о р ы .  Қ а й  н е к е й 
 Жармағам бетов басқа жұмыстар дың бәрін 
қ о й ы п ,  о с ы н д а  о р н ы  ғ ы п т ы .  Т � к е н 
2бдірахманов, Шайхы Кәрібаев та осында 
істейді. Бірен-саран бірде кетіп, бірде келіп 
ж ү р г е н  ж а с  ж і г і т т е р д і  қ о с п а ғ а н д а , 
кафедраның тұрақты мүшелері – осылар. 
Мен осыларға келіп қосылдым. Факультет 
тарих-филология болып біріккен екен. 
Қазақ мектептері жабылып, қазақ тілінде 
сабақ беретін мұғалімдерге орын жетпейтін 
болғандықтан, институт бітірушілерді әрі 
тарихшы, әрі тіл маманы және әдебиетші 
етіп дайындайтын болыпты. Оның үстіне 
қазақ мектептерінде орыс тілінен сабақ 
беретін мұғалімдер дайындайтын б�лім 
(РКО) ашылыпты. Шет тілдер институты 
бізге факультет болып қосы лыпты. Оларда 
қазақ б�лімдері жұмыс істей бастапты. Мен 
алғашқы жылы осы жаңа б�лімдерде (РКО, 
шет тілі) қазақ әдебиетін оқыдым. «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» б�лімінде арнаулы курс 
жүргіздім. Шет тілдері факультетінде дәріс 
оқып аяқтаған кезімде бір баланың таянып 
келіп әңгімелескені есімде. (лең жазатын 
бала екен. (леңдерін оқып, ақыл беруді 
сұрады. Мен алып кеттім. Үйге барып 
оқысам, әжептәуір талабы бар. Оның бір 
топ �леңіне кіріспе жазып, «Қазақ әдебиеті» 
газетіне бастырдым. Бір күні ол Гетенің 
«Фауст» деген шығармасын неміс тілінен 
тікелей қазақшаға аударып жүргенін айтты. 
Аударылған тарауларын да қарап, ақыл-
кеңес айттым. Ақыры ол сол аударманы 
аяқтап, іске асырды. Медеубай Құрманов 
деген «Фаустың» аудармашысымен мен 
осылай танысып едім. Кейін ол �з тәжірибесі 
негізінде «Фаусты» қазақ тіліне аударудың 
проблемалары ж�нінде менің жетекшілігім-
мен кандидаттық диссертация қорғады. 
Талантты жігіт еді, �мірден ерте озғаны 
�кінішті болды. Ұстаздық �мірдің осындай 
ғибратты үзіктері болады. Қатарлас оқып 
жүрген к�п шәкірттің ішінен біреулері 
үзіліп шығады. Ұстаз бақытын асыратын да 
солар. Осы тұста мен сабақ берген алғашқы 
топтарда кейін к�рнекті қаламгерлер мен 
ғалымдар, қайраткер болған азаматтар – 
Асқар Сүлейменов, Қадыршат Шүлембаев, 
Мәнүра Ахметова, т.б. оқыды. С�йтіп, 
ұстаздық қызметті қызықтап, екінші 
жағынан шығармашылық қызмет істеуге 
мүмкіндік алып жүрген кезімде, мені Ми-
нистрлер кеңесіне қызметке шақырғаны 
ж � н і н д е  Ж ұ м а б е к  Т ә ш е н о в  т у р а л ы 
естелігімде жазғам. 2лиямен ақылдасып, 
оған бармай қалдым. «Қолдан келсе, доктор 
болуды ойлайын, диссертациямды аяқ-
тайын, оның үстіне маған ықыласы түсіп 

Ғылым академиясының 2дебиет және �нер 
институтының Ғылыми кеңесіне ұсындым. 
Онда бірер жыл жатып, асықпай талқылау-
лардан �тіп, қорғауға жіберілді. Қорғау 1964 
жылдың сәуірінде Сәкеннің 70 жылдық 
мерейтойы қарсаңында �тті. Мұқаң (Мұхтар 
2уезов) бұл тұста қайтыс болған. Қорғауға 
Сәбит, Ғабит, Ахмет, Қажым, Есмағанбет, 
Мәлік, Сейділ сияқты ағаларым қатысып, 
бәрі де с�йлеп, тілектестік білдірді. Ол кезде 
Қазақстанда ғылым докторы атағы бар 
әдебиетші ғалымдар к�п емес. Қажым, 
Есмағанбет, Бейсембай, Темірғали, Мәлік 
қана. Солардан кейін �з қатарының ішінен 
бірінші болып шыққан маған да ағалар 
к�ңілінде алалық болмағанына ризамын. 
Бәрінің де жаны жаннатта болсын! Менен 
кейін сол жылы (1964) маусымда     М.
Қаратаев, келесі жылдың (1965) ақпанында 
Зәки Ахметов қорғады. К�ш қозғалды. 1965 
жылы жазда Мұхамеджан екеуміздің 
 диссертациямыз Жоғарғы Аттестациялық 
комиссиясының бір пленумында, бір 
тізіммен бекіді. Ахаң (Ахмет Жұбанов) 
марқұмның Мәскеуде жүріп, соны білем деп 
барып, бекігенін естіп қуанып берген теле-
граммасы менің архивімде сақтаулы. 
Диссертациямның бекіген хабарын алған 
бір жиында мен достарыма: «Ал бізге жол 
ашылды, енді қорғайтындарың болса, менің 
к�мегім әзір» дегенім есімде. Сонда: «Мен 
бармын, жұмысым дайын» деп Мырзабек 
марқұм қол к�теріп еді. Мен оған оппонент 
болуға уәде беріп қолын алдым. Кейін ол 
уәдемді орындадым. Содан кейінгі кезеңде 
д о к т о р  б о л ғ а н  з а м а н д а с т а р ы м  м е н 
інілерімнің (ішінде ағаларым да бар) маған 
соқпай кеткендері жоқ шығар. Олардың 
біразына оппонент болып (З.Қабдолов, 
Ш.Сәтбаева, М.Хасенов, т.б.), біразына 
Жоғарғы аттестациялық комиссиясының 
сараптау комиссиясының мүшесі болып 
к�мегім тиді (Т.Кәкішев, 2.Қоңыратбаев, 
М.Базарбаев, Н.Ғабдуллин, Е.Лизунова, 
т.б.). 1966 жылы профессор атағын алдым. 
1968 жылы мен КСРО Жоғарғы және орта 
ар наулы білім министрлігінің қарамағын-
дағы Жоғарғы аттестациялық комиссияның 
(ВАК) филология мен �нертану саласы 
бойынша сараптамалық комиссиясының 
мүшесі болып, 1974 жылға дейін істедім. 
Бұрын оған М.Ғабдуллин, М.Сильченко 
мүше болған. Бірақ олар комиссияның 
 жиналысына сирек барған. 2рі жауапты 
қызметтегі адамдар, босай алмай қалып 
жүріпті. Осыны ескере отырып, ВАК 
мүшелікке жастау, жүріске жеңіл, жиі келіп 
тұруға мүмкіндігі бар адам ұсынуды біздің 
Жоғарғы және орта арнаулы білім министр-
лігінен сұрапты. Олар мені ұсынған. ВАК-
тың т�рағасы министр Елютиннің �зі еді. 
Сараптамалық комиссияны Мәскеу 
университетінің профессоры Алексей 
 Метченко басқарды.  Комиссияның 
құрамында шығыс халықтарынан �збек 
 Иззат Сұлтанов, татар Хатиф Усманов, 

тақырыбына байланысты мамандар ізделеді. 
Жұмыстың қай т ілде  жазылғаны да 
ескеріледі. Теріс пікір келген диссертация 
авторлары комиссия отырысына шақы-
рылады. (зіміз оппонент болған жұмыс-
тарды қарауға да, ол ж�нінде пікір айтуға да 
рұқсат етілмейді. Мен оппонент болған 
жұмыстарды жоғарыда аталған әріптестерім 
қарайды. Олардікін мен қараймын. Осы 
жылдар ішінде қорғалған қазақ ғалым-
дарының докторлық диссертациялары 
түгелге жуық менің қолымнан �тті. Қазақ-
станда қорғалған диссертацияларға арыз да, 
жамандап жазған хаттар да түсіп жатады. 
Соларға дұрыс к�збен қараудың, талқылау 
кезінде алдымен с�йлеп пікір туғызудың да 
маңызы үлкен. Ең негізгісі – жақын тартып, 
ішің бұрып тұрғанын байқатпау. Ондай 
пиғыл к�зге тезірек түседі. Мен бұл жағына 
мейлінше сақ қарадым. (здігімнен барып, 
ешкімнің жұмысын сұрап алмайтынмын. 
Бір күні ВАК-тың біздің комиссияның 
жұмысын жүргізетін инспекторы Кира 
Бахтиярова ның: «Сіз ешнәрсеге араласпай-
сыз. Басқалар керек жұмысын сұрап алып, 
апарып �ткізіп жатады» дегені бар. Ондай 
пиғылдар болғанымен, шыдамдылықпен 
диссертациялар тізімделіп алдымызға кел-
генше күтіп жүрдім. Алдымызға келген 
жұмыстарды қарап, керегін алу сезік тудыр-
майды. Бірін �зім аламын да, екіншісін 
к�ршілерімнің алдына қоям. Осы жолмен 
бірталай адамдарға к�мектескенім – 
шындық. 2нуар Дербісалиннің, Зейнолла 
Қабдоловтың, Темірбек Қожекеевтің, 
Мүсілім Базарбаевтың жұмыстарына теріс 
пікірлер, арыздар түсіп, олардың ВАК-та 
к�п ұсталып, қиыншылықпен �ткені есімде. 
Бір кешіккен жұмыстың оны-мұнысын 
анықтау деген сылтаумен созыла беретіні 
болады. Осылардың к�бі осындай себептер-
мен біраз жатып қалды. 2нуар – менің 
 институтта бірге оқыған, жатақханада бірге 
жатқан достарымның бірі. Қорғауында �зім 
қолдап с�йлегем. Зейнолла да, Мүсілім де 
қатар �скен, құрдас, сыйлас жігіттер. 
Зейноллаға �зім оппонент болғам. Мүсілім 
Мәскеуде қорғаған. Бәріне де қол ұшын 
бергім келеді .  Бірақ реті  келгенше, 
асығыстық жасамау қажет. С�йтіп жүргенде 
2нуар мен Зейнолланы ВАК-қа шақырды. 
2лияның туған ағасы хал үстінде жатты да, 
менің отырысқа бара алмау қаупім туды. Бір 
күні кешке екеуі үйге келіп, «Сенің бармай 
қалуың жақсылықтың белгісі емес, бірдеңе 
ойлап қауіптенетін болуың мүмкін. 
Сондықтан сен бармасаң, біз де бармай-
мыз» деді. 2лия: «...мыналардың с�здері 
жаман екен. Барып қайт. Сейілбек қайтып 
кетсе, жерлеуін бірер күнге созармыз» деді. 
Оларға еріп, Мәскеуге кеттім. Комиссияның 
отырысы, әдетте кешкі 6-да басталады. 
Оған да үшеуміз бірге бардық. 2нуар бір реті 
келгенде, «мені алдымен шақырт. Мен с�зге 
шабандаумын ғой.  Зейнолла с�зге жүйрік. 
Одан кейін с�йлеу қиын болар» деп ескертті. 
Мен солай істедім. 2нуар �з жұмысына 
жазылған рецензияның ескертпелеріне 
жүйелі, дәлелді жауап берді. Бәрін де күні 
бұрын дайындап алыпты. Қойылған 
сұрақтарға берген жауабы да орнықты. 
С�йтіп, рецензенттің қорытынды пікірін 
түгелдей жоққа шығарды. Комиссия риза 
болды. Талас туған жоқ. (зін шығарып 
жіберіп, ақылдасып алып, Метченко дис-
сертациясын ВАК-тың пленумына бекітуге 
ұсыныс берілетінін естіртті. Зейнолланың 

қосымша сұрақтармен к�ме салды. Зекең 
оның еңбектерінен кейін Г.Ломидзе, 
А.Метченко, С.Петров, В.Щербина, т.б. 
ғалымдардың еңбектеріне тоқталды. (з 
тақырыбы далада қалды. Оның диссертация-
сы «Қазақ әдебиеттану ғылымының 
теориялық мәселелері» деп аталатын. 2уелгі 
кітабы да осылай басылған. Кейін оны 
Зекең ж�ндеп, толықтырып, «С�з �нері» 
оқулығына айналдыды. Рецензенттің де, 
сұрақ қойған комиссия мүшелерінің 
барлығы да «әдебиеттану деген баршаға 
ортақ ғылым. Оның теориялық негіздері, 
қағидалары да бір. 2р халық �з әдебиетінен 
мысал алып пайдаланады. Сондықтан 
автордың ғылымға қосқан жаңалығы жоқ» 
дегенге тірелді. Зекең қазақ әдебиетінен 
мысал келтірген болады. Бірақ ол ешкімді 
сендірмеді. Диссертанттың ұзақ с�йлеуі, 
сұрақтың к�п болуы, пікірталасы – бәрі со-
зылып, ел шаршап кетті. С�зді аяқтап, 
Метченко Зекеңді шығарып жіберді. – Ал 
кімде қандай пікір бар? Ешкім суырылып 
шыға қоймады. Тек ұзақ үнсіздіктен кейін 
В.Новиков: – Жаңалығы жоқ. Теориясының 
бәрі  – белгілі  жайлар.  Соған қазақ 
әдебиетінен мысалдар терген, – деді. Басқа 
ұсыныс айтпады. – Иә, солай, – деп 
қоштады оны Метченко. – Енді не істейміз? 
Сол кезде Ломидзе: – Қайта бір рецензияға 
жіберіп к�рейік, – деп үн қатты. Ол оған 
дейін үнсіз отырған. (зінің аты аталып 
жатқанда да ештеңе демеген. Ал Зекең 
маған «Ломидзеге жолықтым, қолдаймын 
деді» деген. Мен іштей «қолдағаны осы бо-
лар» деп ойладым. Ондай ұсыныс болмаса, 
жұмысты бекітпей тастауы да мүмкін еді. – 
С�йтеміз бе? – деді Метченко. Ол да бір 
к�ңілшек, елге мейіріммен қарайтын адам 
еді. – С�йтейік. – Онда кімге жібереміз? – 
Гули-заде, – деді Ломидзе. – Гули-заде – 
әзербайжан ғалымы, әдебиетші, ғылым 
докторы, 2зербайжан Ғылым академия-
сының толық мүшесі. Сондағы 2дебиет 
институтының директоры. – Ой, Гули-заде 
рецензия бермейді, талай жұмысты ұстап, 
жауапсыз қайтарған, – деді комиссияның 
жауапты хатшысы Юрий Лукин. – Тағы да 
бір жіберіп к�рейік, – деп осы кезде мен де 
б ір  дауыс қостым.  Ондағы ойым – 
 Гули-задеге Мехти-заде арқылы әсер ету. 
Мехти-заде – біздің Педагогикалық 
академияның академигі, 2зербайжанның 
оқу министрі, беделді адам. Менімен 
таныстығы мол. Біздің министр Кенжалы 
Аймановпен дос. Оған Кенжалыны жұмсау 
да ойымда. Ақыры соған келістік. Гүли-заде 
кешіктірмей жаңа пікір жіберді. Мен де 
Мехти-задеге айтып, �тініш жасағам. Кейін 
Мүсілім Базарбаев тың (біздің 2дебиет 
институтының директоры) әзербайжандық 
әріптесіне айтқаны да белгілі болды. Мен 
«Қабдоловқа пікір келген кезде маған ха-
барла» деп, біздің комиссияның жұмысын 
жүргізетін қызға  айтып қойғам.  Ол 
маусымның бас кезінде телефон соғып, 
айдың аяғында болатын отырысқа келуімді 
сұрады. Менің Қырымға демалуға алған 
жолдамам бар еді, Мәскеуге соғып, әрі 
қарай кетуге бекіндім. Комиссия отырысы 
басталған соң, ғылыми хатшы Ю.Лукин 
Қабдоловтың жұмысына сұраған Гули-
заденің пікірі келгендігін хабарлады. Пікірді 
қысқарта оқыды. – Ал қандай ұсыныс бар? 
– деді Метченко. Ешкім үндей қоймады. – 
2уелде жібермей-ақ қоятын жұмыс еді. Енді 
ұнамды пікір алып отырып, оны бекітпей 

Есеновтің академияның президенті болып 
келген тұсында тіпті �ршіп кетті. Ш.Есенов 
қарсы топты қолдап, Мүсілім докторлығын 
қорғайын деп отырған кезде диссертациялық 
кеңестің құрылымын �згертіп жіберді. Одан 
Мүсілімді қолдаушылар шығарылып, қарсы 
топтың �кілдері кіргізілді. Егер осы күйінде 
қорғауға барса, оны құлатып жіберуі де 
мүмкін еді. Осыны сезген Мүсілім авторе-
фератын таратып қойып, диссертациясын 
қорғаудан қайтып алды. Сол екі ортада 
қ ы з м е т  а у ы с т ы р ы п ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
Мәдениет министрі болып кетті. Кейін 
Мәскеуге барып, шығыстану институтында 
диссертация қорғады. Сыртта қорғағанына 
наразы топ арызды к�бейтті. Ол кездегі 
арыздар к�біне үш дана боп жазылатын. 
2уелі – КОКП Орталық Комитеттің бас 
х а т ш ы с ы  Л . Б р е ж н е в к е ,  с о д а н  с о ң 
Партиялық бақылау комитетінің т�рағасы 
А.Пельшеге, КСРО Жоғарғы және орта ар-
наулы білім министрі, Жоғарғы аттестация-
лық комиссияның т�рағасы Елютинге қабат 
жіберілетін. Соның бәрі іске тігіледі. Мен 
к�ргенде Мүсілімнің ісі осындай үш дана 
боп келген арыздармен қалың том болған 
екен.  Ақыры экспорттық комиссия 
Мүсілімді шақыртып әңгімелесті. Істі мен 
қарап, хабарлама жасадым. Мүсілім арызда 
қойылған «кінәларға» жауап берді. Олардың 
к�бі ұсақ-түйек, болымсыз реніштен туған 
мәселелер еді. Диссертацияның мазмұнына 
байланысты дау туындаған жоқ. Талқылау 
Мүсілімнің пайдасына шешілді. Кейін бір 
барғанымда комиссияның ғылыми хатшы-
сы Ю.Лукин менен: – Сіз Базарбаевты 
к�ресіз бе? – деп сұрады. – Иә, к�рем. – 
Онда Базарбаевтың жұмысы пәлен күні 
ВАК-тың пленумында қаралады. Оны біз 
арнайы шақырта алмаймыз. Егер біреулер 
қосымша арыз түсірсе, кейінге қалып қоюы 
мүмкін. Сондықтан ретін тауып, сол күні 
пленум �тетін залдың алдында болсын. 
Мүмкін, қажеті де болмас. Дегенмен, 
сақтық үшін ескертіңіз, – деді. Мен келіп, 
Мүсілімге телефон соқтым. Оның министр 
кезі. Сылтау тауып, Мәскеуге ұшып кетті. 
Эксперттік комис сияның шешімін пленум 
даусыз бекітті. Мүсілімнің келуі де қажетсіз 
болыпты. 2дейі келген соң, пленумды 
аяғына дейін күтіп,  бекігенін естіп 
қайтыпты. Оны маған кейін �зі айтты. Осы-
дан да қалың папка – Темірбек Қожакеевтің 
ісі еді. Универси теттің журналистика 
факульте тінің оқыту шысы, белгілі сатирик 
Қожакеев докторлық диссертациясын алыс 
2зербайжанға барып қорғады. Республика-
да оны ешкім білмей қалды. Ол да диссерта-
ц и я  қ о р ғ а й м ы н  д е п  е ш б і р  к е ң е с к е 
ұ с ы н ы с п е н  к е л г е н  е м е с .  М ұ н  д а ғ ы 
ғалымдарға, тіпті ғылыми кітап ханаға да 
авторефератын жіберген жоқ. Кейін бәрі 
�тіп кеткен соң барып білдік. Сондықтан 
мен оның ісіне араласпадым. (зі ұрланып 
қорғаған адамның шаруасына бейтарап 
қарауды дұрыс к�рдім. Тек сараптамалық 
комиссиядағы талқылауларда оның үстінен 
арыз түскенінен, оларды тексеруге жіберіп, 
қайта-қайта талқылаулар болғанынан, 
мәселенің шешілуі ұзаққа созылғанынан 
хабардар едім. Бір күні маған Кәкен Аханов 
келді. ҚазМУ-дың филология факультетінің 
деканы, біздің отбасылық досымыз. К�рші 
тұратынбыз. Үйге келіп отырып, Қожакеев-
тің диссертациясының жайын сұрады. Мен 
оның ұрланып барып қорғағанын, ешкімге 
авторефератын да жібермегенін, содан 
кейін оның ісіне араласпағанымды айттым. 
Ол бұған таңғалды. Дегенмен, менің 
к�мектесуімді сұрады. Ертеңіне авторефе-
ратын, кітаптарын алып Қожакеев жетті. 
«Рефератты кезінде с ізге  жібергем, 
қолыңызға қалай тимегенін білмеймін» де-
ген болды. Дегенмен, Кәкеннің с�зін 
қимай, оған араластым. Комиссияның 
кезекті отырысына барғанда істі алып 
қарасам, оның үстінен жазылған арыздар 
үш данадан жіберіліп, қалың іс құралғанын 
к�рдім және арыздар әр адамның қолымен, 
әртүрлі мазмұнда жазылыпты. Олардың 
ішінде автордың орта мектеп бітірмегені, 
аттестаты жоқтығы, парақорлығы, универ-
ситетте заңсыз істеп жүргені, тағы басқа 
«кінәлары» тізіліпті. Осылардың бәрі әр 
инстанцияда тексерілген. Істі қарап оты-
рып, �зімнің таныс бір шәкіртім қол қойған 
арызға да кезіктім. Бұл Қожакеевпен 

қатынасы жоқ жігіт еді. Оның не себепті 
арызшы болғанына таңғалдым. Бір к�зім 
жеткені – арыздарды тексеру қорытын-
дылары, негізінен, диссертанттың пайдасы-
на жазыл ған.  Соны ескере отырып, 
Қожакеевтің жұмы сын бекітуге болады де-
ген ұсыныс кіргіздім. Ол үшін әр арыз бен 
оған келген жауапты салыстыра комиссия 
м ү ш е л е р і н е  х а б а р л а д ы м .  С � й т і п , 
 Қожа кеевтің доктор лығы үш жылға жуық 
сергелдеңнен соң авто рының қолына тиді. 
Диссертацияны рецензияға жіберудің де 
�зіндік сырлары бар. Қалай болса солай 
қарап, кез келген біреуге жібере салсаң, ол 
ұзақ ұстап қайтарып жіберуі, не теріс пікір 
беруі мүмкін. Сондықтан оны қадағалап, 
керек адамға жіберіп отырудың да маңызы 
үлкен. Ш.Сәтбаеваның, Т.Кәкішевтің, 
Н.Ғабдул линнің, М.Дүйсеновтің, 2.Қоңы-
рат баев тың, М.Б�жеевтің, Х.2дібаевтың 
жұмыс тарына менің осы тұрғыда к�мегім 
болды. Т.Кәкішевтің жұмысын Зоя Кедри-
наға жіберу ж�ніндегі ұйғарымды бұзып, 
мен әзербайжан ғалымы К.Талип-задеге 
жіберттім. Тұрсынбектің �зінің сұрағаны да 
сол болатын. Бірқатар қазақша диссертация-
ларға менің �збек досым Лазиз Каюмов 
пікір жазды.           Ш.Сәт баеваға мен оппонент 
болғам. Оның жұ мысына жақсы пікір 
түскенін байқап отырып, комиссияда қара-
латын күні әдейі бардым. Оразай мен 
 Шәм шияға хабар беруге уәделестім. Тал-
қыланатын жұмыс к�п болды және сол 
отырысқа Сұлтанов та,  Рамазанов та, Усма-
нов та келмей қалды. Менің оны талқылауға 
ұсынуға хақым жоқ. Қолыма ұстап отырдым 
да, мәжілістің аяғында қатар отырған 
орыстың ғалым әйелі Неупокоеваға қарап: 
– Ирина Григореевна, мынау бір тәуір 
жұмыс еді. Хабарлама жасайтын адамдар 
келмей қалыпты. Талқылаудан қалып 
қояды ғой. Қолыңыз тисе, қарап жібермейсіз 
бе? – деп алдына қойдым. Ол алып к�рді де: 
– Сәтбаева ма? Еңбектерімен таныспын, – 
деп ала қойғаны. С�йтіп, оны да аман-сау 
�ткізіп жібердік. Мәжілістен кешкі оннан 
аса шықтық. Мен қонақүйге жеткенше 11 
болып қалды.  Алматыда сағат екі. Келіп 
Шәмшияға телефон соқсам, ұйықтап 
қалыпты. – Тоса-тоса, хабар болмаған соң, 
«енді бүгін болмаған шығар» деп жатып 
қалып едік, – деді  Оразай. Қуанышты хабар 
оларды ұйқысынан оятты. 2ди Шәріповтің 
докторлық жұмысына жасаған к�мегім 
ж�нінде 2ди жайлы естелігімде жазғам. 
С�йтіп, менің ВАК-тағы қызметім Қазақ-
стан дағы әде биетші ғалымдар дайындау 
ісіне пайдалы болды ғой деп ойлаймын. Ол 
кезде ВАК-тың мүшелеріне диплом, аттес-
тат дегендерді иелік хатсыз бере беретін, 
яғни оларға сенетін. Соны пайдаланып, та-
лай адамның дипломы мен аттестатын алып 
келіп қуантқаным да бар.

Менің 50-жылдардың басында орта 
мектептің 9 сыныбына арналған оқулыққа 
автор болып кіргенім, ол жайындағы 
әңгімелер 2.Сембаев, 2.Шәріпов жайын-
дағы естеліктерде айтылған. Авторлыққа 
ие болып, қатарға кіргеніміз болмаса, 
алғашқы оқулығымыз жүдеу, шала жан-
сар болатын. Қазақ әдебиеті материал-
дарын «ұлтшылдық» деген құбыжықтан 
қорқып қысқартып, орыс әдебиеті деректе-
рімен (мысалы, «Белинский» деген тарау 
қосқанымыз есімде) толтырғанбыз.  Заман 
түзеле келе осы оқулықты қайта жазу 
қажеттігі туды. Оқу бағдарламасы �згерді. 
Біздің оқулықтың біраз мәліметтері 10 
сыныпқа ауысты. Жаңа оқулыққа байқау 
жарияланды. Біз З.Қабдолов, А.Нұрқатов 
үшеуіміз жаңа оқулықты да бірге жазуға 
уәделестік. Жазатын тарауларымызды 
б�лісіп алдық. Айқын екеуміз қолжазбаны 
тапсыратын уақыт таянған соң, Зейнол-
ланы іздесек, ол Атырауға кетіпті. Роман 
жазып жүр екен, әзір келмейтін болыпты. 
Содан оның үлесін екеуміз б�ліп жаздық 
та, қолжазбаны тапсырдық. С�йтіп, жаңа 
оқулыққа автор болып Айқын екеуміз 
қалдық. Оқулығымыз бәйге алып, 1965 
жылы басылып шықты. Оқулыққа тұрақты 
автор болғаным, оқу министрлігінің оқу 
бағдарламасы, әдістемелік әдебиетпен 
байланысты тапсырмаларына белсенді 
қатысуым министрлік басшылығының 
маған деген ықыласын түсірді.  Мен 
ұзақ жылдар оқу-әдістемелік кеңестің 
қазақ әдебиеті секциясын басқардым. 
Педагогикалық ғылымдар институтының 
Ғылыми кеңесіне мүше болып араластым. 
Осылардың бәрі 1967 жылы КСРО Педаго-
гикалық ғылымдар академиясы құрыл ған 
кезде, сол академияның құрамына ұсыны-
луыма себеп болғаны даусыз. Оның үстіне 
академияның алғашқы хабарлауында мүше-
корреспонденттікке елу жастан аспаған 
ғалымдар ғана ұсынылатыны жазылды. 
Тек бұрынғы РСФСР Педагогикалық 
акаде миясының мүшелері мен одақтас 
рес  публикалардағы педагогикалық 
ғылым дар институттарының директор-
ларына жеңілдік жасалды. Олардың жас 
м�лшері саналмайтын болды. Осының 
нәтижесінде академия әлгі екі топқа 
кірмейтіндер есебінен бірсыпыра жасар-
ды. Менің жастығым да академияның 
осы есебіне дәл келіп, мен 2.Сембаевпен 
бірге мүше-корреспондент болып �ттім. 
Мәлік Ғабдуллин үкімет қаулысымен 
академияны ұйымдастыратын акаде-
миктер қатарына кірді. Менің КСРО 
Педагогикалық Ғылымдар академиясының 
құрамына сайлануым республикада да, 
�зім істейтін институтта да, араласып 
жүрген Жазушылар одағында да жақсы 
пікір туғызды. Орталық комитеттің 
мәдениет б�лімінің меңгерушісі Михаил 
Есеналиев: «Қырыққа келгенше барлық 
атақты жинап алған жігіт» деп құттықтап 
кетті. Басқа да құттықтаушылар аз болған 
жоқ. 1977 жылы «Қазақ КСР ғылымына 
еңбегі сіңген қайраткер» деген атақ алдым. 
Бұл кезде Мәлік Ғабдуллин ректорлықтан 
ауысып, Ғылым академиясының 2дебиет 
және �нер институтына фольклор б�лімін 
басқаруға кеткен. Оның орнына Серғали 
Толыбеков келген. Бұл – 1963 жылдың 
аяғы болатын.

ЗАМАН және

башқұрт Ғиламдар Рамазанов, қазақ – мен, 
т�ртеуміз болдық. Біз негізінен Орта Азия 
мен Еділ бойындағы түркі тілді республика-
лардан түскен жұмыстарды қараймыз. Ко-
миссия айына екі рет жиналады, жол алыс 
болған соң бізге бір рет қана келуге рұқсат 
етіледі. К�біне кезектесіп келеміз, кейде 
тұтас жиналып қалатын да мезгілдер бола-
д ы .  О л  т а л қ ы л а й т ы н  м ә с е л е л е р д і ң 
күрделілігіне байланысты. Түскен диссерта-
цияларды әуелі бір рет рецензияға жіберіп 
аламыз. Кімге жіберілетіні ақылдасып 
шешіледі. К�біне, мәселені хабарлаушы 
ұсыныс айтады. Кейде диссертацияның 

талқылауы қиын болды. Оған да түскен 
рецензияның бір данасы беріліп, соған 
 жауап әзірлеп келу тапсырылған. Ол 
рецензенттің пікіріне нақты жауап беру ор-
нына комиссияның аты белгілі мүшелерін 
мақтап, солардың еңбектерін жақсы 
білетінін айтудан, жалпы әдеби білімінің 
молдығын байқатудан бастады. Орыстар 
жағы мұндай мақтаудан бірден секем алып, 
тыжырына қалды. Маған таяу В.Новиков 
басқа бір жұмыс қарап отыр еді, аты аталған 
к е з д е  б а с ы н  к � т е р і п  а л ы п :  « С е р і к 
 Смаилович, мынау не айтып тұр?» деп 
маған қарады да, Зейнолланың с�зін б�ліп, 

қоюымыз ақылға сыймайды ғой. Бекітуге 
ұсыныс жасайық, – деді ол тағы да. Жұрт 
келісті. Осылай Зекеңнің мәселесі біраз 
әурешілікпен барып, аман-сау шешілді. 
Мен «бірінші сатыдан аман-сау �ттің» деп 
телеграммамен хабарладым да, �зім дема-
лысыма кеттім. Осындай ұзақ дауға түскен 
жұмыстың бірі – Мүсілім Базарбаевтың 
диссертациясы болды. Акаде мияның 
2дебиет пен �нер институтының директоры 
болып ұзақ істеген Мүсілімнің �з ұжымы 
ішінде жақтастары да, қарсыластары да 
болғаны әдебиет пен ғылым маңындағы 
адамдарға белгілі. Шиеленіс Шахмардан 

Орталық комитетте мен ұзақ істегем 
жоқ. Бас-аяғы бес айға толмайтын-
дай ғана – сәуірдің (1958) басында 
барып, тамыздың аяғына таман 
кеттім. Онда үгіт-насихат бөлімі 
меңгерушісінің мәдениет мәселелері 
жөнінде орынбасары болдым. Ол 
кезде партия жүйесінде мәдениет 
туралы арнаулы бөлім болмай-
тын. Оның қызметін үгіт-насихат 
бөлімі атқаратын. Ол үшін бөлім 
меңгерушісінің орынбасары (мен), 
сектор меңгерушісі (Зейнолла 
Қабдолов) және бірнеше нұсқаушы 
бөлінген. Мен осы қызметке 
кірісіп, мәдениет мекемелері мен 
шығармашылық ұйымдардың 
жұмысымен таныса бастағам. 
Мекеме басшыларымен сөйлесіп, 
олардың кейбір жиындарына 
қатыстым. Мәдениет министрлігінің 
(министр Әмір Қанапин) колле-
гиясында, Суретшілер одағының 
пленумында болдым. Жазушылар 
одағы өзіме жақындау. Оның да бір 
пленумына қатыстым, президиумда-
рына да барып тұрдым. 1958 жылы 
Мәскеуде өтетін қазақ әдебиеті мен 
өнерінің онкүндігіне дайындық жүріп 
жатқан. Осы іске ұйытқы болуды хат-
шы Нұрымбек Жанділдин де, бөлім 
меңгерушісі М.Беленов та арнайы 
тапсырған. Бірқатар уақытты соған 
арнадым. Онкүндік өткізу жөніндегі 
комиссияны жинап, Д.Қонаевта 
(Министрлер кеңесінің төрағасы) 
бір рет кеңес өткіздік. Театрлардың 
онкүндікке алып баратын репер-
туарын іріктейтін комиссия құрып 
(төрағасы Ахмет Жұбанов), соның 
жұмысына қатысқаным бар. Басқа 
да күнделікті жұмыстар бастан 
асады – белшемнен батып, жұмысқа 
кірісе бастаған кезімде қызметімнен 
қалай босап қалғанымды өзім де 
байқамадым. Сөйтіп, мен ҚазПИ-ге, 
кеше ғана өзім оқыған, аспирант 
болған, жылы ұяма қайттым. 

к�мектесіп жүрген Қажекеңді де ренжітіп 
алмайын» деген ой келді. Бұл жылдар менің 
шығармашылық қызметімнің бірсыпыра 
�рлеу тапқан жылдары болды десем, артық 
емес. Сыншы ретінде танылдым. Жаңа 
шығып жатқан үлкенді-кішілі шығарма-
ларды оқып, соларға пікір білдіруді �зімізге 
парыз санаушы едік. 2дебиет дамуы да 
 Сталин кезіндегі ой күйездігінен босап, 
жаңа қарқын алды. Сынға да к�ңіл б�лініп, 
сыншылардың кітаптары басыла бастады. 
Ертеден сынмен айналысып, бұл саладағы 
еңбектерін жеке кітап етіп бастыра алмай 
жүрген жазушылар мен аға сыншылар   (М.
2уезов, С.Мұқанов, М.Қаратаев) алғашқы 
кітаптарын жариялады. Соларға ілесе 1960 
жылы менің де «(рлеу жолында» деген 
әдеби-сын еңбектерім басылды. 1961 
жылдың аяғында Сәкен Сейфуллин туралы 
монографиямды аяқтап, баспаға бердім. Ол 
1962 жылы басылып шықты.  Сәкен 
ақталғаннан кейінгі аз уақыттың ішінде 
оның мұрасын жинақтап жазған бұл 
кітабымды ел шын ықыласпен қабылдады. 
Бұл тұрғыдағы ел ықыласының бәрін �зіме 
таңбай-ақ қояйын, онда Сәкенге деген 
халық к�ңілі, махаббаты да мол еді. Тілектес 
ағаларым мен достарым қуана газет-журнал 
бетінде мақтап жатты. Олар «мұндай еңбек 
күнде туа бермейді,  оны докторлық 
 диссертация ретінде ұсыну керек» десті. 
Оны Қажым, Мәлік сияқты дуалы ауызды 
ағаларым да айтты. С�йтіп, 1962 жылдың 
күзінде ҚазПИ-дің қазақ әдебиеті кафедра-
сы солай деп шешім қабылдап, жұмысты 
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(нерге тән жаратқан, 
К�кірегі кең аспан. 
Барша жұртты қаратқан, 
Бейнегер кім тым асқан?

(Қылқалам шебері)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

:зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Ергежейлі ергежейліні,
«Сен ергежейлісің» деп тергемейді,
Ергежейліні терге мейлі, 
Ергежейлілер терлемейді.

Қос мекенділер әртүрлі ауру тарататын 
насекомдарды, паразит құрттарды, маса-
ларды, шыбын-шіркейлерді, б3гелектер мен 
соналарды және тағы да басқа жәндік тердің 
дернәсілін жеп к3птеген пайда келтіреді. 

2сіресе түнде қорегін аулайтын құр-
бақаның тигізер пайдасы ерекше. Құрбақа 
бір тәулікте 7 насеком жейді, сонда ол алты 
айда 1200 зиянды жәндікті жеп құр тады. 
Осы есеппен 720 құрбақа 6 айда 24 мың 
шаршы метр жерден 900 000  насекомды 

қорек етеді. Құстар да зиянды жәндіктермен қоректенетіндігін 
білеміз, бірақ олар насекомдарды күндіз аулайды, ал бақалар 
түнде аулайды және құстар жемейтін бүркеніш реңді насеком-
дарды да жей береді. Бақалардың итбалығын үйректерге жем 
орнына береді. 

Еуропа мен Солтүстік Америкадағы кейбір халықтар бақа етін 
тамаққа пайдаланады, сондықтан олар табиғаттағы бақаларды 
ғана аулаумен шектеліп қалмай, арнайы бақа  фермаларын 
ұйымдастырады. Бақалар тәжірибе жасауға таптырмайтын  жануар. 
Сондықтан оларды жойып алмау шаралары қабылданылуда.

Финляндия ғалымдары к3п жылғы зерттеуде ер адамдар мен 
әйелдердің ұйықтау м3лшерін анықтапты.  

3700-дей адамға тәжірибе жасап, зерттеу нәтижесінде ер адам-
дар үшін бір тәулікте 7 сағат 43 минут ұйықтау ең тиімді м�лшер 
десе, әйелдер үшін ол 7 сағат 38 минут екен. 7 сағаттан 8 сағатқа 
дейін ұйықтайтындар сиректеу ауырса, 5 сағаттан кем немесе 10 
сағаттан к�п ұйықтайтындар к�бірек ауыратын к�рінеді. Ғалымдар 
ұйқы м�лшерін адамның жеке ерекшелігіне байланыстырады.

Мүсін – ең ежелгі 3нерлердің бірі. Біз 
бұдан мыңдаған жылдар бұрын Мысыр, Үнді, 
Грек шеберлерінің қолынан шыққан тамаша 
туындыларды білеміз. Мүсін 3нерін скульпту-
ра дейді. Ол латынның «Sculpere» – «қашау» 
деген с3зінен шыққан.

2р �нердің т�ңірегіміздегі дүниені 
�зінше бейнелеп, �зінше түсіндіретін тілі 
бар. Сурет �нерінің тілі – бояулар. Сурет-
шілер сол арқылы бояу әлемінің сұлу лығын 
ашады.

Мүсінші �з шығармасын тастан, мәрмәрдан қашайды, не 
саздан жасайды. Ол �з ойын картинадағыдай тек бір жазықтықта 
кескіндемей, кеңістікте жан-жағынан бірдей к�рінетіндей қылып, 
толық мүсіндейді. Кенеп бетіндегі суретті біз ылғи бір қырынан 
бір қалпында ғана к�реміз, ал мүсінді жан-жағынан әр қалыпта 
к�реміз.

Суретші сияқты мүсінші де �зі бейнелеп отырған бейненің 
мінез-құлқын, ішкі сырын ашуға тырысады. Оны біз бет-әлпетінен, 
қимыл-қозғалыстарынан аңғарамыз. Тіпті мүсінделген адамның 
үстіндегі киімнің әр қыртысына дейін оның жан дүниесінен бір 
сыр танытып тұрады. 

Дене қимылдары йоганың әліппесі, 
оның маңызды сатысы тәрізді. @йткені 
тек толық дене саулығы мен тән жұмысын 
түгел бақылау арқылы ғана ой, рухани 
және моральдық кемелдікке жетуге болады. 
Йогадағы дене жаттығуларының негізі – 
асаналар. 

Батысқа йога шамамен ХХ ғасырдың 
орта шенінде келді. Түрлі зерттеулер 
жүргізілді. Бомбей мен Делидегілерді 
айтпағанда,  АҚШ-та,  Францияда, 
Англия да йоганы зерттейтін арнайы орталықтар ашылды. 
Біртіндеп йога к�пшіліктің ықыласына б�ленді. 

Тәжірибелер кезінде үнді йогы тынысқа, тамыр соғысына, 
жүрек лүпіліне, мидың электр белсенділігіне, тері температу-
расына, т.б. �з бетінше әсер ете алатындығын к�рсетті. Йогада 
қолданылатын релаксация, яғни босаңсу әдістері қан қысымын 
реттеу мақсатында қолданыла бастады. Зерттеулер кезінде 
йогтардың жүрек лүпілі мен тамыр соғысын �з қалауымен рет-
тей алатындығы анықталды. Бұл сенсациялық жаңалық бүкіл 
әлемге тарап, ХХ ғасырдың 60-шы жылдары йога жаппай сәнге 
айналды. 

Бақалардың пайдасы

Ұйқының да шегі бар

Мүсін өнері

Сіз білесіз бе? 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Жануарлар әлемі
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К Ө Ң І Л А Ш А Р

ДҮБІРЛІ ДОДА

Хоккейшілер 
жарап тұр

Тілек Базаров – сегіз 
қырлы, бір сырлы азамат. 

Бойына  жыршылық, әншілік, 
актерлік, сал-серілік қасиеттерді 
тоғыстыра білген өнерпаз ән мен 

жыр тәрізді ұлттық өнерді халыққа өз 
нақышында насихаттап келеді. Ата-баба-

мыздан жеткен саф алтындай таза өнердің 
қаймағын бұзбай, заманауи бағыттармен 
үндестіре отырып жаңғыртуы да ерекше 

атап айтуға тұрарлық. Осы ретте 
әншімен аз-кем сұхбаттасып, 

шығармашылығы жөнінде 
әңгімелескенбіз. 

Елордадағы «Барыс Арена» мұз айдынында шайбалы хоккейден «А» тобының бірінші ди-
визионы арасында әлем чемпионаты мәресіне жетті. Бірінші топта ел құрамасы Словения, 
Литва, Оңтүстік Корея, Беларусь және Венгрия құрамаларымен бір топта сынға түсті. 
Әлем чемпионатында Қазақстан намысын 23 хоккейшілер қорғады. Андрей Скабелка 
жаттықтыратын құраманың басым көпшілігі, яғни 16 ойыншы «Барыстан» алынды. 

–  Дәстүрлі 3нердің дәріптелуіне к3ңіліңіз 
тола ма?

– Кезінде Темірше Сарыбаев деген кісі 
Сыр елінде бірқатар жырлардың авторы, 
қателеспесем, Нұртуған атамыздың ең кіші 
немересімен дәмдес болып, к�зін к�ріпті. 
Сонда Нұртуған атамыздың немересінің 
алдында жас дәстүрлі әнші �нер к�рсетіпті. 
Соңында ол кісі: «Е, айналайын, жақсы 
екенсің. Тек қана бір қателігің бар екен» 
депті. Айналасындағылар «қандай қателік?» 
деп шу етсе, «Шырағым, домбыраңның 
сабағын т�мен ұстайды екенсің. Қазіргі 
сенің ханың кім?» дейді. Сонда жұрттың 
бәрі «Хрущев», «Хрущев» деп шу ете 
түсіпті. «Сен сол Хрущевпен дастарқандас 
болып жатсаң, Хрущевтің самайынан 
сенің домбыраң екі елі жоғары болсын» 
деген екен. Қазір біз домбыраның да, 
дәстүрлі әншінің де қадірін аса біліп жатқан 
жоқпыз. Құдалық, тойда �нерін к�рсеткізіп, 
қалтасына ақшасын беріп шығарып са-
ламыз. Олар дастарқанға да жақындамай, 
табалдырықта телміретін кездер болады. 
Бұрынғы мен қазіргінің бағалауы жер мен 
к�ктей. Біз дәстүрлі әншілерге еліміздің 
үлкен мұрасын арқалап жүрген адам ретінде 
қарауымыз керек қой. 

– @нердегі замандастарыңыздың аяқа-
лысы қалай деп ойлайсыз? 

– Сұлтанмахмұт Торайғыров ата-
мыздың жақсы бір с�зі бар ғой: «2н мен 
әдебиет егіз. Қазақтың әдебиеті �лсе, 
әні жесір қалады» дейді. Біз қазір сол 
күйді кешіп жатқан сияқтымыз. 2рине, 
мұсылманшылықта амал қылу деген бар. 
Дегенмен, біреуді мақтау үшін екіншісін 
жамандап, біреуді т�мендету үшін келе-
сі сін жоғарылатудың қажеті жоқ. Қазіргі 
�нер күнк�рістің амалы болып кеткені рас. 
(зім де той әндерін орындап жүрмін ғой. 
Бірақ с�здің парқын қарап, ән мәтінінің 
ма ғынасын тексеріп отырған ешкім жоқ. 
Меніңше, мұндай қателіктерді түзеу үшін 
Үкімет тарапынан бір комиссия құрылып, 
арнайы мекеме жұмыс істеуі керек. Кейде 
қолынан келмейтін кісілердің ән айтып 
жүргенін к�ріп, қарның ашады. 

– Ал 3зіңіз әнді қалай таңдайсыз?
–  М е н і ң  а й н а л а м д а  Б а у ы р ж а н 

Қалиолла, Жанарбек 2шімжан сияқты 
с�здің қасиетін, парқын түсінетін жандар 
рухани дос, рухани аға болып жүр. К�біне 
осындай қамқор ағаларым бағыт-бағдар 
беріп отырады. Кейде ән мәтініне байла-

нысты имамдармен де кеңесіп тұрамын. 
Себебі әннің ішінде елге зиян келетін 
нәрсе болса, «бір құмалақ бір қарын майды 
шірітеді». Мұның �зі үлкен зиян. Осындай 
сүзгіден �тіп барып, елге тараған әндерімді 
тыңдарман жақсы бағаласа, мен үшін 
зор бақыт сол деп білемін. Мен ешкімге 
ұқсамай, �зімнің табиғи бағытыммен 
шыққым келеді. Алмас Алматов ағамыздың: 
«Дәстүрлі �нер �кілдері дүниеге бір күнде 
келмейді және бір күнге келмейді. Біз 
мәңгіліктің қосыны жеткен жандармыз» 
деген с�зі бар. Дәстүрлі әндермен бастап, 
қазір эстрада мен той бағытын қатар алып 
келемін. (йткені шоу, той деген деген 
нәрсеге де немқұрайлы қарамау керек деп 
ойлаймын. 

– :ңгімемізді 3зіңіз шебер басқара 
білетін той бағытына бұрсақ. Той жүргізу 
бағдарламаңыз бар ма? 

– Мен кедей мен бай-бағланның, 
қарапайым адам мен танымал адамның да 
тойына барамын. Соған орай той жүргізу 
бағам да әртүрлі болып �згеріп  отырады. 
Ең бастысы – той иесінің к�ңілін табу. 
Қазір той мен асаба мәдениеті негізгі 
мәселелердің алдыңғы қатарына шығып 
отыр. Дегенмен, с�з парқын түсінетін, 
қара �леңді тебіренбей оқымайтын, ән 
мен шоуына бейжай қарамайтын кез кел-
ген асаба шек пен шекарадан шықпайды 
деп ойлаймын. Бұл кейде той иесінің 
сұранысына да байланысты болады. Мен 
қазір әзіл бағытындағы Тұрсынбектің 
темпераментімен жүргім келеді. Жан-
жақты, бәрі тығыз. Ізденіске толы уақыт. Ал 
бұған ақырындап жететініме сенемін. 

– Алдағы шығармашылық жоспа-
рыңызбен б3ліссеңіз...

– Қазіргі уақытта «Топқа түскен ән мен 
жыр» атты үнтаспа шығару мақсатында 
жұмыс істеп жатырмын. Бір жағы дәстүрлі 
ән, екінші жағы жыр-термелер, үшінші 
жағы эстрада бағытында. Құдай қаласа, 
күзге дейін дайын болып қалады. Үшінші 
бейнебаяным түсіріліп, телеарналарға 
ұсы нылған, ол әлі қарастырылып жатыр. 
Сонымен бірге күз мезгілінде Алматы 
облы сының шалғайда орналасқан ауыл-
аймақтарын аралап кеш �ткізуді де жоспар-
лап отырмын.

– :ңгімеңізге рақмет!

:ңгімелескен
Ақбота ҚУАТОВА

Бірінші турда ел құрамасы Словенияға 
қарсы мұз айдынында жолықты. Матчтың 
бірінші кезеңінде Қазақстан хоккейшілері 
қарсылас құрама қақпасына үш шайба 
соғып үлгерді. Алдымен 3-минутта Никита 
 Михайлис мергендік танытса, одан кейін 
 9-минутта  Антон Некряч есепті үстемелей 
түсті. Ал  16-минутта Никита Михайлис тағы 
бір соғылған шайбаның иесі атанды. Екінші 
кезеңде Словения құрамасы шабуылға к�бірек 
шықты. Нәтижесінде олар тарапынан екі шайба 
соғылды. Бұл кезеңде Қазақстан хоккейшілері 
қарсыластар қақпасынан саңылау таба алмады. 
Үшінші кезең екі құрама тарапынан шабуыл-
мен ерекшеленді. Словения хоккейшілері 
қазақстандықтардың қақпасының маңында 
жиі бой к�рсетіп жатты. Дегенмен, шайба 
соғылған жоқ. Қазақстан Словенияны 3:2 
есебімен жеңді.   

Т�ртінші турда ел құрамасы тарихи жеңіске 
қол жеткізді. Олай дейтініміз азулы Беларусь 
құрамасын біздің хоккейшілеріміз бұған дейін 
ешқашан жеңбеген еді. Екі құрама аталмыш 
топтағы мықтылар қатарында саналған бо-
латын. Қазақстан хоккейшілері алдымен 

Тілек Базаров – с
қырлы, бір сырлы аз

Бойына  жыршылық, 
актерлік, сал-серілік қа
тоғыстыра білген өнерп

жыр тәрізді ұлттық өнерд
нақышында насихаттап кел

мыздан жеткен саф алтында
қаймағын бұзбай, заманауи
үндестіре отырып жаңғырт

атап айтуға тұрарлық. О
әншімен аз-кем сұхба

шығармашылығы ж
әңгімелескенбі

– Тілек, дәстүрлі ән орындап, эстрада 
бағытын этностильде жаңғыртып, «Тойбас-
тар», «Күлкің қандай» әндерімен тыңдарман 
к3ңілінен шығып жүрсіз. :ңгімемізді туып-
3скен жеріңізден, 3нерге келуіңізден бастасақ.  

– Мен 1987 жылы Батыс Қазақстан 
облысы Ақжайық ауданы Үшт�бе аулын-
да дүниеге келгенмін. Орал қаласындағы 
Құрманғазы атындағы саз колледжін сырт-
тай тамамдадым. (нер мен мәде ниеттің 
ордасы Алматы қаласына 2013 жылы қоныс 
аудардым. «2р молда білгенін оқиды» 
дейді ғой, қолымнан келгенше қазақтың 
дәстүрлі әндерімен қатар, эстрадалық 
әндер мен той-жиынға бағытталған 
әндерім де баршылық. Жыр бағытынан 
да 4-5 сағат «шабатындай» қуатым бар. 
Қазір де Арқа мектебінің әртүрлі әндерін 
дайындап жатырмын. Бүгінгі эстра-
да әншілерінен ерекшелігім, заманауи 
туындыларымның �зі этностильде жазы-

лады. Бірнеше әнім «Қазақ», «Шалқар» 
радиоларынан беріліп жүр. Кейбір 

�нер иелері сияқты, «қара 
 пиарды» пайдаланбаймын. 

2леуметтік желілерде жеке 
парақ шамды жүргізіп 
отырамын. Былтыр жұл-
дызым жан ғандай болды, 
ко медиялық ки но ның 
кастингіне �ткен бола-
тынмын. Жалпы �нер ада-

мына танымал дылықтың 
қызмет етуі заңдылық деп 

білемін. Тек танымалдылыққа 
орнымен, кәсіби түрде жетсең, 

әнші үшін одан асқан бақыт та, 
байлық та жоқ.

Словенияны 3:2 есебімен жеңіске жетсе, 
одан кейін Литваны 3:1 есебімен жеңді. Бе-
ларусь құрамасы да барлық қарсыласынан 
басым түсті. Екі құрама бұған дейін 11 мәрте 
кездескен болатын. Оның бірде-бірінде 
біздің хоккейшілер жеңіске жете алған жоқ. 
Сондықтан жеңіс Қазақстан құрамасына 
бұйырса, ол тарихи ойын саналатыны с�зсіз 
еді. Матч барысында хокейші жігіттер алғашқы 
болып есеп ашты. Оны Никита Михайлис 
6-минутта шебер орындады. Одан кейін 16-ми-
нутта Талғат Жайлауов мергендік танытты. 
Бірінші кезеңді қазақстандық хоккейшілер 2:0 
есебімен жеңіспен аяқтады. Дегенмен, Бела-
русь құрамасы тарапынан 27-минутта Артем 
Демков және 45-минутта Никита  Феоктистов 
шайба соғып, таразы басын теңестіріп кетті. 
Матч соңына дейін 2:2 есебі сақталып тұрды. 
Сондықтан кездесу овертаймға ұласты. Овер-
таймда хоккейшілеріміз жеңіс шайбасын 
соқты. Осылайша, Қазақстан құрамасы та-
рихи жеңіске жетті. Сондай-ақ алдағы жылы 
үздіктер ойнайтын А дивизионында бақ 
сынауға мүмкіндік алды. Естеріңізге сала 
кетелік, ҚР құрамасы аталмыш дивизионда 

соңғы рет 2016 жылы ойнаған болатын. Тағы 
бір жолдама Беларусь құрамасына бұйырды.

Бесінші турда Қазақстан құрамасы 
В енгриямен кездесті. Бұл матч ел құрамасы 
үшін аса жауапты емес, жолдастық ойын ретінде 
саналған еді. Себебі ұтылсақ да �з дивизионы-
мыздан шығатынымыз айдан анық еді. Алайда 
жергілікті к�рермендерді ұялтпауға тырысқан 
хокейшілеріміз  мажарларды ұтуға ниеті бар 
екендігін танытты. Бұл  кездесуде Вен грия 
біздің құрамаға тегеурінді қарсылық к�рсетті. 
Нәтижесінде бірінші кезеңде екі құ рама да бір-
бірінің қақпасынан саңылау таба алған жоқ. Ал 
екінші кезеңнің 23-минутында қа зақ стандық 
Никита Михайлис мергендік танытты. 

Бұдан кейін Венгрия сапынан Иштфан 

Шофрон ойынның 45-минутында есеп айыр-
масын қысқартты. Ал 57-минутта қазақстандық 
Евгений Рымарев гол соқты. Осылайша 
біздің құрама 2лем чемпионатының бірінші 
дивизионының А тобындағы барлық ойында 
жеңіске жетті. (з тобында бірінші орын алды. 
Екінші орын Беларусь құрамасына бұйырды. 
Дегенмен, беларусь жігіттері соңғы матчта 
Оңтүстік Корея құрамасынан 1:4 есебімен 
жеңіліп қалды. Ал Словения Латвияны 9:0 
есебімен ойсырата жеңді. Алғашқы екі орын 
алған Қазақстан мен Беларусь құрамалары 
алдағы жылы үздіктер сынға түсетін  А дивизио-
нына жолдама алды.

Нұрлан ҚҰМАР

СЫР-СҰХБАТ

Ұлттық өнердің 
мұрагері – әншілер

Тілек БАЗАРОВ, әнші-жыршы: 


