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М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты жанындағы «Рахманқұл Бердібаев 
атындағы Халық университетінің сабақтары» мәжіліс-дәрісінің кезекті сабағы «За-
ман және замандастар: Ш.Аймановтан А.Әшімовке дейін» деп аталды. Институт 
директоры Кенжехан Матыжанов қазақ театры мен киносында айрықша орны бар 
Асанәлі Әшімовтен кинодағы алдыңғы толқынның ерекшеліктері мен естеліктерін 
сұрап, әңгімеге тартты. Кеңес одағы кезінде қазақ киносында тарихи фильмдердің 
түсірулі мен әлемдік деңгейге көтерілуі ғажап құбылыс болды. Мәселен, Асанәлі 
Әшіовтің «Қыз Жібек» фильмінде Бекежан, «Атаманның ақырында» Шадияров, 
«Трансібір экспресінде» Қасымханов сияқты рөлдерінің бәрі де тұнып тұрған тарих 
пен классика. Қазақ киносының өткені мен бүгінін, келешегін сөз еткен абыз актер 
ұстаздары мен замандастарын да еске алды. Сонымен, араға жылдар салып қайта 
жалғасқан «Халық университетінің» дәстүрлі дәрісін Асанәлі Әшімов жүргізді.

Маған хабар берді, артынан мен де ба-
рып, 9-10 класты сонда оқыдым. Шешем 
наубайханада жұмыс істеді. Күнде 0,5-1 
кг ақ ұн мен нан әкеледі. Кейде түнде 
мен де барып жұмысына к�мектесемін. 
Сол бір жылдай жинаған ұны бір 
қап болды. Ұнды базарға шығарып, 
Райымбек  екеуімізге сатқызды. Ол кезде 
ақ ұн дефицит әрі қымбат. Сонымен 
біз шыққан күні жел қатты тұрып кетті, 
түріміз аппақ, ешкім танымайды. Бірге 
оқыған балалар к�ріп қоя ма деп ұялып 
жүрміз. Бірақ Алматыға оқуға бару үшін 
жолға қаражат керек. Сонымен бір қап 
ұнның жартысы желге, жартысы бетке 
кетті, қалғанын саттық. Сол ақшамен 
Алматыға  келдім. Шешем: «Балам, 
Алматыға бар, ит оқу болса да оқуға түс» 
деп жіберген. Мені актерлік оқуға  Асқар 
Тоқпанов алып келді. Ол кезде біздің 
елде актерлерді ұнатпайтын. 4зім де жек 
к�ретінмін. 6кемнің інісі шалқасынан 
түсті. «Тұқымы құрысын, таста, басқа 
оқуға түс» деді. Басқа оқуға мүмкіндік 
болмады. Ағайымды Ауылшаруашылық 

институтына түстім деп алдадым да, 
шешеме шындықты айттым. «Шеше, ит 
оқуға болса да түс» деп едің ғой, бір ит 
оқуға түсіп келдім» дедім. Шешем «оқи 
бер» деді. Осы  бір ауыз с�з қанат бітіріп, 
мен осы жолға біржола бетбұрдым. 
Киноларға түсіп жүрмін, ағайым әлі 
қарсы. Кинодан к�ріп жүрсе де, «таста»  
дейді. Ал мен Кеңес Одағының «Халық 
артисін» алғанда ағайым телефон соғып  
тұр: «6й, бала, анау Серкебаев пен 
Т�легенова алған дәреже ма?» деп сұрады. 
«Иә» дедім. Ағам ол уақытта совхоздың 
директоры. «Онда соларды шақыр, 100 
шақты адамның басын қосып жуып 
берем» деді. Жақындар мен артистердің 
басын қостық. Қаншама уақыт қарсы 
болып келген ағам сонда: «Болмады енді, 
осы жолмен кеттің, жолың болсын» деді. 
Сонда ғана рұқсатын беріп, �зі екі жыл-
дан соң қайтыс болды.

Мен жұмысымды кинодан баста дым. 
І-курста «Ботаг�зге» түстім. Киноға 
түсемін деп жүріп оқудан шығып қалып, 
қиындық к�рсем де кинодан кете ал-
мадым. 4нер академиясын (ол кезде 
Консерватория) бітіргенше 3-4 фильмге 
түсіп қалдым. Киноны 17-18 жасымда 
бастадым,  бұл киноға түсу әдісін, тех-
нологиясын түсінбей тұрып бастау еді. 
Бірақ �те жақсы бастау болды. Кей-
біреулер бірден жоғарыдан бастап, одан 
кейін не т�мен түсе алмай, не жоғары 
шыға алмай қалып қояды. Ал біз эпи-
зодтан бастап түсіп, саты-сатысымен 
т�меннен  жоғары қарай жүрдік. 

(Жалғасы 5-бетте)

«ИТ ОҚУҒА ТҮСТІМ...»

«Халық университі» дәрісіне кезінде 
бірнеше рет келгем. Ол кезде қазіргідей 
фотоаппарат, камера жоқ. Мен тыңдаған 
дәрістердің бірін 6білда Тәжібаев 
оқыған. 4мірдегі, �з басынан �ткен және 
тарихқа қатысты жағдайларды жасырмай 
айтатын. Енді, міне, осы жерге ақсақал 
ретінде �зім де келіп отырмын. Киелі 
шаңыраққа келіп отырғанда тек қана 
шындықты айту керек.

Біз әкесіз �стік. Мен үш жасымда 
кеткен, есімде жоқ. Шешейдің қара-
мағында болдық. Оның �зі 22-23 жаста 
болған. 6кемізді келеді деп күткенімен, 
келмеді. Уақыт қарап тұрмайды, жылжи 
береді. Мен де ер жетіп қалдым. Содан 
кейін шешеміз қайта тұрмыс құруға 
уақытын жоғалтып, отырып қалды. Біз 
Сарысу деген колхозда жұмыс істедік, 
жазда орақ орамыз. Шешейді айлап-
жылдап іссапарға жібереді. Осының 
бәрінен шаршаған болуы керек, Кентау 
қаласындағы туыстарын жағалап кетіпті. 

АЙМАНОВТАН 
ӘШІМОВКЕ ДЕЙІН...

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

31 МАМЫР – САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ

ХАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ SHARA

...Сол күні түстен кейін біздің 
полктан 15 шақырым жердегі диви-

зия штабының маңында үлкен митинг бол-
ды. Сөз алған командирдің бірі ел алдында тұрып, 

төмендегідей бұйрықты оқыды. «Күрестен әлемнің 
бірнеше дүркін чемпионы, бауырлас қазақ халқының 

батыр ұлы, есімі Отанымыздың мақтанышына айналған 
Қажымұқан Мұңайтпасовтың аталық тілегін Жоғарғы Бас 

қолбасшы қабыл алды. Оның өз қаржысына жасатқан 
әскери әуе машинасы бұйрық бойынша, армиядағы 

ең таңдаулы ұшқыш, аға лейтенант, даңқты 
балуанның жерлесі Қажытай Шалабаевқа 

тапсырылады!» 

16+

АЙТЫЛМАЙ 
ЖҮРГЕН АҚИҚАТ

Қазақ ұлтының тарихындағы аса 
ауыр, қасіретті саналатын кезең 
бұл ашаршылық. 1917-1918, 
1921-22, 1931-33 жылдардағы 
ашаршылықтың себеп-салдары, 
зардаптары, жұтта құрбан болған 
боздақтарымыздың саны, өзге де 
мәселелерге байланысты ашыл-
май жатқан ақиқаттар көп. Мұның 
бәрі уақыттың еншісінде десек те, 
тарихымыздың осы бір қаралы 
кезеңін дәл бүгін айтып, ақтаңдақ 
тұстарын көбірек талқыламасақ, 
күні ертең кеш болуы мүмкін. 
Ұрпақтар алмасып, тарихи уақыт 
алыстаған сайын ол кезеңнің 
шындықтары да көмескілене 
береді.
Нәубеттің бұқараға паш етілгеніне 
30 жыл болды, осы кезеңдерде 
ашаршылық тақырыбы біраз 
зерттеудің өзегіне айналды. Деген-
мен, ақиқатты аршып айта алдық 
па? Неге осы жұт туралы тарихи 
жадымыз толық қалыптаспай 
келеді? Бұл тұрғыдан жеткілікті 
жұмыстар жасалып жатыр ма? 
31 мамыр – Саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу 
күні қарсаңында «Наркескен» 
клубының кезекті отырысы 
Қазақстандағы ашаршылық 
тақырыбына арналды. Басқосуға 
жазушы Бейбіт Қойшыбаев, «Абай» 
қорының директоры Жұмабек 
Ашуұлы, Абай атындағы ҚазҰПУ 
профессоры Болат Жұмағұлов, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының ғылыми 
қызметкері Сәбит Шілдебай, сая-
саттанушы Мұхтар Сеңгірбай, ҚР 
Президент архивінің қызметкері 
Айнаш Сейсенбаева, Қыдырәлі 
Дәулетбаев және т.б. қатысып, 
өз ой-пікірлерін ортаға салды. 
Отырысты журналист Есенгүл 
КӘПҚЫЗЫ жүргізді. 

БҰЛ КҮНДІ «ҚАСІРЕТ КҮНІ» ДЕП 
АТАУЫМЫЗ КЕРЕК

Есенгүл К�ПҚЫЗЫ, модератор: 
– Бүгін біз қазақ халқының та-

рихында аса қасіретті саналатын 
ашар шылық тақырыбын жаңа к�з-

қарас, жаңа пайым, жаңа саяси баға 
тұрғысынан талқыласақ деп жиналып 
отырмыз. 4здеріңіз жақсы біле сіздер, 
бұл мәселе отыз жылдан бері тал қы-
ланып келеді. Ашаршылықтың тірі 
куәгерлері де күннен күнге азайып 
барады. Куәгерлер азайған сайын сол 

бір кезеңнің тарихы да алыстай береді. 
Бүгінгі ұрпақ қызыл қырғын жайлы не 
біледі? 4ткеннен сабақ ала алдық па? 
Неліктен 31 мамыр – Қуғын-сүргін 
құр бандарын еске алу күні ретінде 
баға ланады да, аштық құрбандары на-
зардан тыс қалады? Ашаршылықты 

қазақ халқына жасалған геноцид деп 
бағалау керек дейтін ұстанымдар бар. 
Осы орайда тарихшы, саясаттанушы, 
зерттеуші ретінде сіздердің ой-пі-
кірлеріңізді білгіміз келеді. 

(Жалғасы 6-7-беттерде)

ӨЗ КӨЗІММЕН…
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Тарихтан тағылым – 
өткенге тағзым КІТАП – РУХАНИ 

ҚҰНДЫЛЫҚ БАСТАУЫ

СЫРЛЫ ӘУЕН

Елімізде ілеспе аударма (шет тілдерінен қазақ тіліне немесе керісінше тікелей аудару) 
мәселесі бар. Бұған дейін бұл мәселені ҚР Сыртқы істер минситрлігі алға тартып, ілеспе 
аудармашыларды дайындау туралы ұсыныстар жасаған. 
Осы орайда Қазақстанның жетекші оқу орындарының бірі әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр Мұтанов ілеспе аудармашыларды аталған университетте 
дайындауды қолға алу үшін Халықаралық қатынастар факультетінің деканы мен 
мамандарына арнайы тапсырмалар берген. 

Талдықорған қаласындағы Тіл сарайында «Емле ережелерінің орфографиялық, 
орфоэпиялық заңдылықтары» атты облыстық конференция өтті. 
Шараға Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы және «Тіл» оқу-
әдістемелік орталығы мен оның аудандық филиалдары, білім беру ұйымдары, облыстық 
Полиция департаменті, Талдықорған политехникалық колледжінің оқытушылары қатысты. 

Алматыда «Ашаршылық пен үлкен террордың тарихи сабақтары» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. ҚР Ұлттық кітапханасы мен «Әділет» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен конференцияға Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан 
мемлекеттерінің тарихшы ғалымдары және қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтары, жазу-
шылар, мәдениет қайраткерлері қатысты. «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты кітап 
көрмесі ұйымдастырылды. 

Бүгінде ғаламтор мен әлеуметтік желілер адамдардың 
кітап пен газет-журналдарды аз оқуына әсер етіп жүр де-
ген пікірлер жоқ емес. Сонда ғасырлар бойы адамзаттың 
асыл қазынасы, баға жетпес рухани байлығы болып кел-
ген кітаптың ғаламтордың тасасында қалғаны ма? Әрине, 
бұл мәселеде әрқилы көзқарас пен ұстаным бар, бірақ 
дәстүрлі құндылықтарды сақтап қалу үшін қоғам болып 
күресуіміз керек. 

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында 
халықаралық байқаулардың лауреаты, әйгілі шетел сахнала-
рында өнер көрсетіп жүрген дарынды музыкант, виолончель 
шебері Сәния Дүркеева «Виолончель үн қатқан мамыр кеші» 
атты классикалық музыка кешін өткізіп, алматылық өнерсүйер 
қауымды талантымен тәнті етті. Концертке Швейцариядағы Цю-
рих өнер университетінің профессоры, Сәнияның ұстазы Орфео 
Мандоцци және Қазақ мемлекеттік академиялық симфониялық 
оркестрі қатысты. Дирижері – Ерболат Ахмедьяров.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін және 
ашар шылық құрбандарын еске алу күні. 
Бүкіл халқымызды сарсаңға салып, жапа 
шектірген зобалаң қазақ халқының тари-
хында айрықша мағынаға ие. 1931-1933 
жылдардағы ашаршылықта 2 миллионнан 
астам адам опат болды, бір миллионға 
жуығы босып кетті. Саяси қуғын-сүргінде 
Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қу-
даланды, 25 мыңы ату жазасына кесілді. 
Жиынды ашқан филология ғылымының 
докторы, Саяси қуғын-сүргін құрбандары 
музейінің меңгерушісі Ғарифолла 6нес 
халқымыздың тарихындағы орны тол-
мас қаралы бет саналатын Ашаршылық 

мәселесін жаппай репрессия тарихымен 
бірге қарастыру керек екендігіне тоқталды. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының директоры 
З.Қабылдинов кейбір елдерде саясаткер-
лер сталинизмді ақтауға тырысатынын атап 
айтты. Ғалым 70 жылдық Кеңес �кіметінің 
ХХ ғасырдағықиянаты Қазақстан үшін 
адам айтқысыз болғанын айта келіп, «Егер 
де бір мемлекетте бір адам жазықсыз жапа 
шегетін болса, ол мемлекет �ркениетті 
мемлекет қатарынан орын алмауы тиіс» 
деген Дж.Нерудің с�зін келтірді. С�зінің 
соңында ол ашаршылық пен қуғын-сүргін 
құрбандарына арнап музей салуды, осы 
тақырыпты зерттеушілер үшін мемлекеттен 
грант б�луді және құпия архивтерді ашуды 
ұсынды. 

Белгілі тарихшы М.Қойгелдиев 1930 
жылдардағы ашаршылық жай ғана асыра 
сілтеу емес, Кеңес �кіметінің мақсатты 
түрде бағытталған іс-әрекеті екенін 
мәлімдеді. «Большевиктер саясаты Орта 
Азия халықтарының ұлттық бірегейлігін 
жоюды к�здеді, оларға қарсы зиянкестік 
әрекеттермен айналысты. Оқу-білім тек 
Еуропа халықтарында болуы керек деп 
санады. Бүгінгі Ресей – Кеңес одағының 
тікелей мұрагері. 4йткені олар ашаршылық 
пен қуғын-сүргінге қатысты архивтердегі 
мұрағаттық істерді Қазақстан мен Орта 
Азия елдерінің тарихшылары үшін жауып  
тастады. Сондықтан біз, осы елдердің 
тарихшылары бірлесіп жұмыс істеуіміз ке-
рек» деді М.Қойгелдиев. 

Айта кетерлігі, конференцияға Қырғыз 
елінен тұтас делегация келді. Тарих ғылы-
мының докторы, З.Құрманов «Бауырлас 
елдер ретінде біздің мақсаттарымыз да, 
идея ларымыз да ортақ» деп атап �тті. Ғалым 

Алматы полиграфия колледжінің мәжіліс залында осы 
тақырыпты арқау еткен басқосу �тті. Оған қоғам қайраткері, 
тіл жанашыры А.Осман, «Саналы ұрпақ» республикалық 
жобалық кеңсесінің басшысы Қ.Ахметбекұлы, Қазақстан 
Жазушылары кітапханасының басшысы Е.Ағайса, «Ана тілі» 
газеті Бас редакторының бірінші орынбасары Н.Домбай, 
журналист Д.Т�лебаев, Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институты директорының қоғаммен бай-
ланыс ж�ніндегі орынбасары 6.Шашаев, Алматы қаласы 
колледжерінің оқытушылары мен студент жастар қатысты.

 Шараны Алматы полиграфия колледжі директорының 
тәрбие ісі ж�ніндегі орынбасары Марат Қалимолдин 
жүргізіп отырды. Ол с�зінде қозғалып отырған тақырыптың 
маңыздылығына жан-жақты тоқталды. Жиын барысында 
қатысушылар �скелең ұрпақты кітап оқуға баулу, әлеуметтік 
желілердің зиянды тұстарынан сақтану, газет-журнал оқу 
мәдениетін қалыптастыру, шәкірттердің бойына ұлттық және 
патриоттық тәрбиені сіңіру, заманға сай білімдерді игерумен 
қатар бәсекеге қабілетті маман болу, жаңа технологияларды 
меңгеру мәселелері туралы ой-пікірлерін ортаға салды. «АПК 
қаламгері» жас журналистер клубының жетекшісі А.Абашев 
бастаған бір топ жастар к�кейде жүрген сауалдарын қойып, 
мәселеге орай �з к�зқарастарын да жеткізді. 

Талқыдан соң қонақтар Полиграфия колледжінің тыныс-
тіршілігімен танысты. К�з қуантатын дүниелер аз емес. 
Колледждің материалдық-техникалық базасы заман тала-
бына сай жасақталғаны байқалып тұр. Білім беру үдерісі де 
жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Шәкірттердің теория-
мен қатар практикалық білімдерін ұштауға да мүмкіндіктері 
мол. Студенттердің шығармашылық жұмыстары назарға 
ұсынылды. Ұлттық дәстүр бағытында да қолға алынған жоба-
лар баршылық. Арнайы жабдықталған кабинетте қыздар кесте 
тігіп, ою ойып, түрлі қол�нер бұйымдарын жасауды меңгеріп, 
ән салу, би билеу тәрізді �нер түрлерімен де шұғылданады. По-
лиграфия кәсібіне шыңдала жүріп, ұлттық салт-дәстүрлерден 
сусындап �скендері қандай ғанибет. Күні ертең осындай 
студенттерден елі мен жерін сүйетін, тілін құрметтеп, ғұрпын 
қастерлейтін азаматтар �сіп шығарына сенім мол. 

Д.ЖҰМАЖАН

Концерт П.Чайковскийдің виолончельге арналған рококо 
тақырыбындағы варияцияларынан (ля мажор, op.33) басталды. Бұл 
– әйгілі �нер байқауларында талап етілетін күрделі шығармалардың 
бірі. Кеш шымылдығының осымен басталуының �зі солист Сәния 
Дүркееваның кәсіби шеберлігін айқындаса керек. Классикалық 
музыканың аса ірі �кілінің сонау 1877 жылы жазылған шығармасы 
к�рерменді бірден елітіп әкетті. Одан кейін орындалған А.Глазуновтың 
«Менестрель әні», А.Дворжактың «Богемалық орманнан» топтама-
сынан «Орман тыныштығы», Сәнияның ұстазы Орфео Мандоцци-
мен бірге орындаған Ю.Кленгельдің екі виолончель мен оркестрге 
арналған концерт, Б.Ромбергтің қос виолончель мен оркестрге 
арналған концертиносы тыңдармандарды ерекше әсерге б�леді. 
Классикалық әуенге б�ленген к�рермен қауым бір жарым сағат 
уақыттың қалай �ткенін де сезбей қалды. 4нердің ғажайып құдыреті 
деген осы. 

Сәния Дүркеева – П.Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік 
консерваториясының түлегі. З.Исмагилов атындағы Тұңғыш 
халықаралық орындаушы-музыканттар, С.Кнушевицкий атындағы 
Тұңғыш халықаралық виолончельшілер байқауларының лауреаты. 
Бернард Хайтинк, Ральф Вайкерт, Марио Венцаго, Ваг Папян, Йо-
хем Хоштенбах, Кевин Джон Едюсей, Ханс Кристоф Бюргер, Ван 
Эрнст Тиель, Кристиан Шуман, Павел Герштейн тәрізді аты мәшһүр 
дирижерлердің жетекшілігіндегі оркестрлер құрамында және жеке 
орындаушы-музыкант ретінде Австрия, Франция, Швейцария, АҚШ, 
Ресей сахналарында �нер к�рсеткен. Биыл талантты �нерпаз Цюрих 
�нер мектебін тәмамдайды. 

Профессор Орфео Мандоцци – Сәнияның ұстазы. Ол ұлттық 
байқаулардың, И.Брамс атындағы және UFAM байқауларының лау-
реаты. 6йгілі Карнеги-холл (Нью-Йорк), Вигмор-холл (Лондон), Му-
зикферайн (Вена), Веналық Концертхауз, Кельн филармониясының 
концерт залы, Казальс-холл (Токио), Аудиторио Насиональ (Мадрид), 
«Колон» театры (Буэнос-Айрес), Алис Талли-холл (Линкольн-центр, 
Нью-Йорк) және Тон-халле (Цюрих) сынды сахналарда солист 
ретінде, сонымен қатар әртүрлі камералық ансамбльдердің құрамында 
�нер к�рсетіп жүрген талантты виолончельші.1999 жылдан бастап Цю-
рих Жоғарғы �нер мектебінде және Имола қаласындағы Халықаралық 
пианино академиясында (Италия) сабақ береді. 

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі» 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі» 

ӨНЕР

ЖИЫН

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

Ілеспе аударма мектебін қалыптастыру 
жоспары аясында факультетте Швей-
царияның Қазақстандағы елшісі Урс 
Шмидпен кездесу ұйымдастырылды. 
Кездесуге ҚазҰУ ректорының оқу ісі 
ж�ніндегі проректоры Асқар Хикметов, 
Халықаралық қатынастар факультетінің 
деканы Сағынғали Айдарбаев, Дипло-
матиялық аударма кафедрасының мең-
герушісі Алмаш Сейдикенова және 
факультеттің оқытушы-профессорлары 
мен аудармашылар қатысты. 

– Бұл мектеп бүкіл Қазақстан бойын-
ша ілеспе аудармашыларды дайындауға 
міндетті. Онда БҰҰ елдерінідегі барлық 
тілдермен қатар, маман ретінде оқытып 
отырған араб, хинди сияқты шығыс 
тілдерін де енгізбекшіміз. Ол үшін арнайы 
кабинет ашып, дайындық жұмыстарын 
бастап та кеттік. Дәл осындай кабинет 
Филология факультетінде де ашылған. Ал 
бұл кабинеттің ерекшелігі соңғы заманауи 
жабдықтармен қамтылып отыр, – деді 
А.Хикметов. 

Бірер жыл бұрын басталған бастама 
бойынша дайындық жұмыстарын жүргізуді 
бастаған факультет деканы алдағы уақытта 
Швецария аударма мектебімен тәжірибе 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың 
кафедра меңгерушісі Гүлім Чукенае-
ва «Жаңа емле ережелері – қазақ тілін 
реформалаудың басты тетігі» тақырыбында 
к�лемді баяндама жасап, латыннегізді 
қ а з а қ  ә л і п б и і н і ң  е м л е  е р е ж е л е р і н 
бүге-шүгесіне дейін түсіндірді. «Жазу-
да дәстүрдің маңызы зор. 4йткені ол 
графикалық санамен тікелей байланысты. 
Қазіргі адамдардың барлығының санасын-
да с�здердің графикалық бейнесі бар» де-
ген ол т�л с�здерді жазуда тарихи-дәстүрлі 
қағида да сақталғандығын айтты.

Ілеспе аударма мектебі 

Емле мәселелері талқыланды

70 жыл бойына жабық болған ашаршылық 
пен қуғын-сүргін тақырыбын зерттеу 
мәселесі әлі күрделі екенін айтты. Тарих-
шы Ресей тарапынан архив деректерінің 
2069 жылға дейін жабылғанына тоқталып, 
осы елдер арасында тиісті заңнамалық 
шешімдер қабылдау қажеттігін ұсынды. 

Ашаршылық тақырыбын терең зерт-
теп жүрген тарихшы Талас Омарбеков 
бұл мәселеге қызығушылық танытып 
жүрген шетел ғалымдарына табынып, 
к�зсіз сенудің қажеті жоқ екенін алға тарт-
ты. «Қазақстанның архивтеріндегі құпия 
қорларға шетелдіктердің рұқсаты жоқ, 
сондықтан олардың деректері үстірт болуы 
заңды. Ашаршылық – айтыс-тартысқа 
айналдыратын, ұпай жинайтын тақырып 
емес. Бұл біздің ұлтымыздың қайғы-
қасіреті» дей келе, Т.Омарбеков зобалаң 
жылдар тарихын қозғағанда тек мамандарға 
жүгіну керектігін жеткізді. «Ашаршылық 
жайлаған үш жылда Қазақстан халқының 
саны 3 миллионға кеміген, оның бір мил-
лионы �зге елдерге босып кетті. Бірақ, 
ашаршылық құрбандарының нақты санын 
ешкім дәл айта алмайды» деді тарихшы. 

Жиында с�з алған жазушы, «6ділет» 
қоғамының басшыларының бірі Бейбіт 
Қойшыбаев ашаршылық пен репрессия 
құрбандарының ар-намысын аяққа таптат-
пай, әділеттілікті қалпына келтіру маңыз-

ды екенін тілге тиек етті. «Жаңалықтағы 
Саяси қуғын-сүргін құрбандары музейін 
зобалаң жылдар тарихын зерттеу орталы-
ғына айналдыру керек. Ашаршылық 
құрбандарының әрқайсының есімдерін 
тауып, ескерткіштерге жазу, қаралы 
кітаптар шығару – біздің міндетіміз. Бүгін 
біз еліміздің тәуелсіздігі үшін ашаршылық 
құрбандарының алдында мәңгі борыш-
тармыз» деп түйіндеді жазушы. Баянда-
малардан кейін конференция жұмысы 
жарысс�збен жалғасты. Дәулет Тынышбаев,  
Айман Байтұрсынова, Клара Сейітова, 
Орынша Қарабалина және басқа репрес-
сия құрбандарының ұрпақтары с�з алып, 
ұсыныс-пікірлерін білдірді. Сондай-ақ, 
конференция барысында ашаршылық пен 
үлкен террорға қатысты шығарылған жаңа 
кітаптардың тұсаукесер рәсімі жасалды.

Жиынды қорытындылаған Алматы об-
лысы әкімдігі Мәдениет басқармасының 
басшысы Марлен К�лбаев маңызды жиын 
барысында айтылған ұсыныс-пікірлер 
облыс әкімдігі тарапынан ескерілетінін 
және тиісті шешімдер қабылданатынын 
жеткізді. Екі күнге жоспарланған кон-
ф е р е н ц и я  ж ұ м ы с ы  Т а л ғ а р  а у д а н ы 
Жаңалық ауылындағы Саяси қуғын-сүргін 
құрбандары музейінде жалғасады. 

Дина ИМАМБАЕВА 

алмасуды мақсат еткенін айта келе, Швей-
царияның Қазақстандағы елшісіне фа-
культет жұмыстары мен жетістіктерін 
таныстырды. Ал ілеспе аударма мәселесі 
бойынша кадрларды дайындау туралы 
ұсыныстарын жеткізді. 

– Ілеспе аударма бойынша 5-6 үлкен 
халықаралық орталықтар бар. Оның бірі 
Санк-Петербургте болса, енді бірі Же-
нева қаласында. Женева аударма мектебі 
дүние жүзіндегі ең мықты мектептердің 
бірі. БҰҰ жүйесіндегі халықаралық ұйым-
дардың барлығы аудармашыларды дайын-
дайды. Біз солармен тәжірибе алмасқымыз 
келеді. Мамандарын �зімізге алдырып, 
бірге жұмыс істеп, қазақстандық ілеспе 
аударма мектебін қалыптастырсақ деп 
отырмыз. Ол үшін бізге Сыртқы істер 
министрлігінің де, елшіліктердің де саяси 
және ұйымдастырушылық жағынан к�мегі 
керек. Бүгін Швейцария елшілігімен ар-
найы кездесіп, ілеспе аударманы оқуға 
түскен студенттерді сонда тәжірибе 
алмасуға жіберсек, арнайы стипендия-
лар мен тәжіри белерге к�мектессе деген 
тілегіміз бар, – деді С.Айдарбаев. 

Аталған ұсынысты қуана қолдаған 
елші Швецариядағы білім саласы мен 
аударма істері ж�нінде әңгімелеп, бірлесе 
отырып жұмыс істеуге шақырды. Елшінің 
айтуынша, ілеспе аударма мәселесі 

қашанда болған және оны оң шешу үшін 
жұмыла жұмыс істеген ж�н. Бұл мә-
селеде Швейцария аударма мектебі нің 
тәжіримесі мол екенін айта келе, сон-
дағы министрліктермен байланысатынын 
жеткізді.

– Осы оқу орнындағы лингафон каби-
нетінің ашылуына куә болғанымды біздегі 
Сыртқы істер минситрлігіне қуана хабар-
лаймын. Ілеспе аудармашылар дипло-
матия саласында �те қажет. Сондықтан 
сіздердің бастаған игі бастамалардыңызды 
әрдайым қолдаймыз, – деді елші Урс 
Шмид. 

Кездесу аясында Дипломатиялық 
аударма кафедрасының меңгерушісі Ал-
маш Сейдикенованың бастамасымен 
құрасты рылған дипломатиялық с�здіктің 
тұсауы кесілді. Аталған кафедрада сегіз 
шет тілі оқытылатынын айтқан меңгеруші 

А.Сейдикенова құрастырылған с�здіктің 
маңыздылығына тоқталды. «Біздің сту-
денттер жай с�здіктермен жұмыс істеген 
кезде айтарлықтай қиындықтар туады 
екен, ал бұл с�здікте дипломатиялық 
терминдер француз, ағылшын, орыс және 
қазақ тілдерінде біріктірілген. Оларды 
қалай қолдану керек, құжаттарды қалай 
дұрыс аудару керек деген мәселелерде 
қажет с�здік болып отыр»деді ол.

Айта кетейік, аталған факультетте 
аударма ісі мамандығы бойынша магис-
транттар дайындалады, олар дәл осы ди-
пломатия саласындағы аудармашы деген 
мамандықты алып шығады. 

Лингафон кабинетін ашып, ілеспе 
аудармашыларды дайындауға кіріскен 
факультет арнайы кадрлардың алғашқы 
легін жақын арада дайындап шығаруды 
жоспарлап отыр.

Латыннегізді қазақ әліпбиінің емле 
ережесін к�пшілікке таныстыруда жаңа 
технологиялардың маңызы зор. Осы 
орайда, Нұр-сұлтан қаласынан келген 
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 
ақпараттық технология және сарапта-
ма басқармасының басшысы Нұржан 
Сейсенбек орталықтың латын әліпбиін 
меңгерту мақсатында әзірлеген бірнеше 
IT-жобаларымен таныстырды. Олар: 
Qazlatyn.kz, Tilqural.kz, Sozdikqor.kz пор-
талдары және 2019 жылы шыққан отандық 

�нім – «Селтең сері» атты 70 минуттық 
толықметражды мультфильм. 

«3D графикасымен жасалған ани-
мациялық фильмде кейіпкер шытырман 
оқиғаларға тап бола отырып, туған жерді 
сүю, отанды қорғау, достық пен сенім, 
ауызбіршілік сынды жақсы қасиеттерді 
үйренеді .  Мультфильм қазақ тілінде 
дубляждалған, оған қоса латын негізіндегі 
қазақ әліпбиінде субтитр бар. К�рермен 
анимациялық фильмді қарай отырып, 
жаңа әліпбимен жазуды да меңгере алады» 
Н.Сейсенбек. Сонымен қатар ол жоғарыда 
аталған порталдардың бірі әрі маңыздысы, 
тікелей латыннегізді қазақ әліпбиіне қызмет 
ету үшін құрылған «Qazlatyn.kz» ұлттық пор-
талы екенін түсіндірді: «Порталдағы Qazlatyn 
к�пфункционалды конвертері к�пшілікке 
к�мекші болары анық. Онда электронды 

мәтіндегі кирилл қаріптерін латынға, т�теге 
және керісінше аудару қызметі бар. Пай-
даланушы 5000 символға дейінгі мәтінді 
к�шіріп салу арқылы немесе қолмен теру 
арқылы конвертациялай алады». 

А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  « Т і л »  о қ у -
әдістемелік орталығының аға оқытушысы 
Ж.Елесбаева да «6ліпби ауыстыру – қазақ 
жазуына реформа жасаудың алғы шар-
ты» тақырыбында баяндама жасап, �з 
тәжірбиесімен б�лісті. Конференцияға 
қатысушылар жаңа әліпбиге қатысты 
к�кейлерінде жүрген сұрақтардың жауабын 
тауып, білімдерін толықтырып қайтты. 

�йгерім ИЕБЕКОВА,
Алматы облысының 

тілдерді дамыту ж2ніндегі 
басқармасының баспас2з хатшысы 

Азаматтың суреті
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МҰҚАҒАЛИДІҢ 
рөлін армандап жүрмін...

Азамат САТЫБАЛДЫ, Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының директоры:

«Ана тілі»: 30-31 мамыр күндері Са-
яси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 
күніне орай «Аманат» концерт-қойылымын 
к�рермен назарына екінші рет ұсынғалы 
отыр екенсіздер. Қойылымның тұсауке-
серінде болдық. 6серлендік. Ерекшелігін 
к�рдік. Театр мен оркестр ұжымын біріктіре 
отырып, қойылым қою идеясы сізге қалай 
келді? 

Азамат Сатыбалды: Негізі бұл идея 
осыдан т�рт-бес жыл бұрын пайда болды. 
Алғашында оны «Монолог» деген атаумен 
�зімнің жеке театрыма арнап жасағанмын. 
Тіпті бұл туралы әкімшілікпен келісіп, 
«Сазген сазы» ансамбілінің к�ркемдік 
жетекшісі Бағдат Тілегенов мырзамен, 
симфониялық оркестрмен с�йлесіп қойғам. 
Тұсаукесерін былтырғы жылы күзге 
жоспарлағанбыз. Бірақ сол уақытқа басқа 
да түсірілімдер, М.6уезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
д р а м а  т е а т р ы н д а ғ ы  « С ү й і к т і 
менің ағатайым» қойылымының 
тұсаукесері қатар келіп, шегердік. 
Одан кейін қоғамдық �мірімде біраз 
�згеріс болды. Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ мемлекеттік акедемиялық балалар 
мен жас�спірімдер театрына басшы болып 
келдім де, аталған жобаны осы театрда іске 
асыруға бел байладым. Ұжымға идеям-
ды айтып едім, барлығы бірден құптады. 
Құрманғазы оркестрінің директоры 
Нұрғиса Дәуешов мырзамен ақылдастым. 
Ол кісінің де ойында осыған ұқсас жоба 
жүр екен. Театрландырылған концертіміз 
біз ойлағаннан да жақсы шықты. Сахнаға 
Құрманғазы, Абай, Махамбеттер шыққанда 
соғылған шапалақ, оркестр Шәмшінің, 
6сеттің әндерін ойнағанда бірге қосылып 
шырқаған жұрт, қойылым соңындағы 
қошемет бізді шабыттандырды. К�рерменге 
ғана емес, осы қойылымға қатысқан ак-
терлер мен оркестр мүшелеріне де ұнады, 
жақсы әсер қалдырды. 

«Ана тілі»: Тұсаукесер кезінде осы 
концерт-қойылыммен Қазақстанның бар-
лық қалаларын аралау туралы жоспар-
ларыңызды айтып қалдыңыз...

А з а м а т  С а т ы б а л д ы :  Қ а з і р  т е а т -
рда екі қойылымның премьерасы жүріп 
жатыр. Соған байланысты «Аманатты» 
Қазақстанның басқа қалаларында күз ай-
ларынан бастап қоятын шығармыз. Басты 
мақсат, арманымыз – қойылымды Нұр-
Сұлтан қаласында қою. 4йткені мұндай 
концерт-спектакль бұрын-соңды біздің 
еліміздегі театрларда болмаған. Шетелдің 
тәжірибесінде бар. 4зім Мәскеу театрла-
рынан к�ргенмін. Ал Қазақстанда Ғабит 
Мүсірепов атындағы театры бірінші болып 
қолға алдық. 

«Ана т ілі»:  «Қоғамдық �мірім де 
�згеріп кетті» деп отырсыз ғой. Театрға 
басшылыққа кел гелі не �згерді? Жалпы, 
шығармашылық жұ мыстан басшылық 
қызметке ауысу қалай екен?

Азамат Сатыбалды: Басшылық қыз мет 
маған таңсық емес. Бұған дейін де жеке 
киностудиям, театрым болды. Шығар ма-
шылықпен бірге менеджерлікпен де айна-
лысып жүрдім. Сол себепті маған аса қиын 
болған жоқ. Тек жеке шығармашылығыма 
арналған уақытым қысқарды. Театрға 
к�бірек к�ңіл б�ліп жүрмін. Басшы болған 
соң, әріптестеріңді ойлайсың. Соларға 
жақсы болса екен дейсің. Мен жалпы 
басшылық дегенді театрға, әріптестеріңе 
қызмет, солармен бірлесе отырып, жаңа 
дүниелер жасау деп ұғамын. 

«Ана тілі»: Актерлерге қаншалықты 
еркіндік бересіз немесе талап қоясыз?

Азамат Сатыбалды: Актерлер бұрын да 
еркін болған, қазір де еркін, кейін де еркін 
болады. Жалпы шығармашылық адамда-
рына еркіндік ауадай қажет. Оларға талап 
қойып, бір шеңбердің ішіне сыйдырамын 
деу, бір қалыпқа салу – бос әурешілік. 
Актердің еркіндігін алған күні ол актер 
болудан қалады. 

Жалпы, кез келген басшының мақсаты 
– театрды �згерту емес, сонда жылдар 
бойы қалыптасқан дәстүрді сақтап қалу. 
4йткені маған дейін де бұл театрда талай 
басшы қызмет еткен. Солардың маңдай 
терімен қалыптасқан дәстүрді бұзуға 
ешкімнің хақы жоқ. Жай ғана жаңғыртып, 
жалғастыруымыз керек. Басты міндетіміз – 
репертуарға жаңа леп әкелу. 

«Ана тілі»: Репертуар демекші, сіз 
басшылыққа келгелі «Аманатпен» бірге 
«Ғабит», «Құпия», «Ұмытыңдар оны» деген 
т�рт қойылымның тұсауы кесілді. «Ғабит» – 
Ғабит Мүсіреповтың �мірінен сыр шертеді. 
Ал «Құпия» мен «Ұмытыңдар оны» бүгінгі 
күннің күйіп тұрған проблемасы жай-
ында. Мұндай қойылымдарды к�рермен 
қалай қабылдады? Бұған дейін театр сах-
насында к�бінесе тарихи шығармалардың 
желісіндегі пьесалар қойылатын...

Азамат Сатыбалды: 6р театрдың �зіндік 
стилі, бағыт-бағдары болуы керек. «Аттыға 
ілесемін де жаяудың таңы айырылыпты» 
деп, кейде басқалармен жарысып жатамыз. 
Ол негізі дұрыс емес. 4йткені қазақта әдемі 
с�з бар: «Аңшының жолы бір болғанымен, 
ырзығы б�лек» дейді. Ғабит Мүсірепов те-
атры – балалар мен жас�спірімдер театры 
болғаннан кейін, сол к�рермендерге лайық 
қойылымдар қойылуы керек. «Құпия» да, 
«Ұмытыңдар оны» да осы талаптарға сай 
деп ойлаймын. «Құпия» қазіргі қоғамның 
келбетін к�рсетсе, «Ұмытыңдар оны» – 
осыдан біраз уақыт бұрын жазылса да, әлі 
күнге дейін �зектілігін жоймаған трагико-
медия. Қазіргі тілмен айтқанда «хайптың» 
бұрын да болғанын, қазір де бар екенін, 
бізден кейін де болатынын және заман 
ауысқан сайын аты �згергенімен, болмысы 
солай қала беретінін баяндайды. 

«Ана тілі»: «Құпияның» тұсаукесеріне 
келгенде «қойылым қысқарып кетеді-ау», 
«с�здері �згеріп кетеді-ау» деген күдігіміз 
болды. 4ткір-�ткір с�здері, айтылған сыны 
үшін. Ондай талап-қысымдар болмады ма? 

Азамат Сатыбалды: Жоқ, ешқандай 
қысым болған жоқ. Театрда к�ркемдік 
шындық деген бар. Ол қоғамда болып 
жатқан проблеманы сахнаға алып шығып, 

к�ркем деңгейде к�рсетеді. Оған ешкім 
қарсы келе алмайды. Одан кейін қойылым 
арнайы бір мекемеге бағытталмаған. Ортақ 
мәселе жайында. Оның бар екенін бәріміз 
білеміз. Соны режиссеріміз Ерлан Кәрібай 
барынша ашып к�рсетуге тырысты. 

«Ана тілі»: Ал біздің қоғамда Герострат-
тар к�п пе? 

Азамат Сатыбалды: 4те к�п деп ой-
лаймын. «Атың шықпаса жер �рте» де-
ген мақал адамдардың алдаспаны болып 
кеткен сияқты. 6йтеуір қалай болса да 
атын шығарып, танымал болуды мақсат 
тұтқандардың, «хайп» қуғандардың қарасы 
к�п. 6леуметтік желіде талқыға түсіп, 
оқырман жинап, сол арқылы ақша тапқысы 
келеді. Былай қарасаң, ғибадатхананы 
�ртеп, аты шыққан Геростраттың іс-
әрекетін қайталап жүр. 

4кініштісі, біз сол арқылы елді бұзып 
жатқанымызды түсінбейміз. Тек �зіміздің 
қара басымызды ғана ойлаймыз. Таны-
мал болу үшін жалаңаш тәніңді жалпақ 
жұртқа к�рсету – әлсіз, �здеріне сенімсіз 
адамдардың қылығы. 4йткені жігіт �зіне 
сенімді болса, қолына күрек алып жұмыс 
істейді. Ерлік жасап, �зін танытады. Ал 
жалаңаш денесіне шапан кию арқылы елге 
таныламын деу – жігіттерге жат нәрсе. Қыз 
балаға да солай... 4йткені ұлттық киімнің 
артында біздің символымыз, тарихымыз, 
елге деген махаббатымыз тұр. Ол – біздің 
болмысымыз. Бұлай жеңіл танылған адам-
дар солай жеңіл ұмытылады. Танымалдық 
деген – бақ, оған адам еңбек ету, тер т�гу 
арқылы жетеді. 

«Ана тілі»: 6р театрдың �з бағыт-бағдары 
болуы керек деп отырсыз. Мүсі репов театры 
к�рермендеріне не қажет екенін білу үшін 
олармен қаншалықты байланыс ұстап оты-
рады?

Азамат Сатыбалды: Ол үшін әлеу-
меттік желілерді пайдаланамыз. Парақша-
ларымызда түрлі байқаулар ұйымдастырып 
отырамыз. Маусымның соңында к�рер-
мен дерімізге арнайы блиц-сауалнама 
жүргіземіз. Қандай тақырыпта қойылым 
к�ргісі келетінін, жалпы театрда нені �згер-
т кісі келетінін сұраймыз. Жаңа маусым-
да соларды ескереміз. Дегенмен, �нер 
к� рер меннен биік екенін ұмытпауымыз 
керек. К�рерменнің жетегінде кеткен 
�нер құлдырайды, арзандайды, құриды. 
4йт кені к�рерменнің деңгейі әртүрлі. 
Олардың айтқанын істей берсең, ертең 
сах наға жалаңаш шығасың... Ал �нер кері-
сінше к�рерменді жетегіне алған кезде �зі 
де биіктейді, к�рерменнің �ресі де �седі. 
К� рер мен �скен сайын �нерпаз – актер де 
�седі. 

Ал әзірге к�рерменнің мәдениеті т�мен 
екені рас. Мысалы, менің жеке театрымда 
«Войцек» деген қойылым бар. Қойылым 
басталарда мен сахнада отырамын. Бетім 
жабық. Басталуына15 минут қалғанда 
есік ашылып, к�рермен кіреді. Дабыр-
дұбыр, күбір-күбір... Адамдар ара сияқты 
гуілдегенде «қазір оларды қалай басамын» 
деп шошып кетемін. Дәл осы қойылымды 
Мәскеуде «Фест» деген театрда қойдық. 
Сахнада отырмын. Есіктің ашылғаны, 
к�рерменнің кіргені білінбейді. Бір кез-
де белгі берілді де, қойылым басталып 
кетті. Музыка жүріп жатыр. Сол кезде 
«К�рермен келмеген ғой. Жарайды, фести-
валь ғой. 6діл қазыларға ойнай салайық» 
деп ойлап, бетімді ашып, алдыға жүгіріп 
шыққанда қарасам, зал лық толы отыр екен. 
Таңғалдым. Қойылым біткен соң, келесі 
күні �зіміз к�рермен болдық. Сол кезде 
к�рдім: адамдар театрға әдемі болып киініп 
келеді, аяғының ұшымен кіреді, бір-бірімен 

сыбырлап с�йлеседі. Орнына отырған соң, 
қойылыммен танысып, алдын ала дайын-
далады. Міне, мәдениет. Мұның барлығы 
актерге әсер етеді. Ал біздегі дабыр-дұбыр... 
Маған салса, театрға дресс-код қойып, 
сағат тура 18-30-да есікті жауып, ешкімді 
кіргізбей қояр едім. Бірақ одан не ұтамыз? 
К�рермен ренжиді де келмей қояды. Біз де 
жеңілеміз, олар да жеңіледі. Қазір театрға 
зиялы қауым �кілдерін, танымал адамдар-
ды жиі шақыруды қолға алдық. Олардың 
театрға қалай киініп келгенін, мәдениетін 
к�рген к�рермен ертең солардан үлгі алып, 
түзеліп кетер деген ойдамыз.

«Ана тілі»: Мүсірепов театрында басшы 
болғаныңызбен, 6уезов театрында актерсіз. 
Абай, Қорқыт, Қозы, Кебек, Гамлет, Бей-
барыс Сұлтан... Сіз қол жеткізбеген р�л 
қалмаған шығар? 6лде бар ма? 

Азамат Сатыбалды: 6рине, мен ба-
қытты актермін. Алла шүкір, сомдамаған 
образым жоқ. Бірақ әлі де ойнағым келетін 
р�лдер бар. Актердің арманы таусылған 
кезде �нерден кетуі керек деп ойлай-
мын. 4йткені актер деген тұлпар сияқты. 
Құнаныңда құнан бәйгеге шабасың. Ол 
– 8-10 шақырым. Т�ртке келгенде д�нен 
бәйгеге шабасың. Ол – 20 шақырым. Одан 
кейін аламан... Мен біраз уақыт болды, 
Мұқағалидің р�лін армандап жүрмін. 
Ақындардың ішінде Мұқағалидің �мірі, 
болмысы маған қызық. Соның кейпін киіп, 
�мірге Мұқағалиша қарағым, сахнадан 
Мұқағали болып с�йлегім келеді. Ақынның 
�мірін зерттегім келеді. 4мірде оның �леңін 
оқып, зерттеген мен сахнада, кинода обра-
зын сомдау үшін зерттеу – екі б�лек дүние. 
Маған Мұқағали бірінші �леңін жазған 
күні-ақ �ліп кеткен сияқты болып тұрады. 
Жаны ана дүниеге кетіп, осы �мірде тек 
тәні жүрген сияқты болып к�рінеді. 4йткені 
�леңдерінің бәрінде жоғарыдан қарайды, 
болашақты д�п айтады, мәселелерді нақ 
қозғайды. 

«Ана тілі»: Білуімізше, Мұқағалидің 
образын ашатын терең қойылым жоқ. 
9 ақпан – ақынның туған күніне орай 
қойылатын қойылымдар тек оның по-
эзиясына негізделеді. 4зіңіз басшы болып 
отырған театрда сондай пьеса жаздыртып, 
неге қоймасқа?

Азамат Сатыбалды: Бұл театрға пьеса 
жаздыртсам, �зім ойнауым керек болады. 
Ал мен ол жерде тек басшы, менеджер 
ретінде отырмын. Менің сахнам – 6уезов 
театрында. Мен сол театрдың актерімін. 
4мірімнің соңына дейін сол сахнада ойнай-
мын деп ойлаймын. Сол жақта Мұқағали 
туралы қойылым болып, режиссер ұсынып 
жатса, қуана құп аламын. 

«Ана тілі»: Осы Мұқағали сияқты, қатты 
армандап, кейін қол жеткізгенде ерекше 
ләззат алып ойнаған р�ліңіз бар ма? 

 Азамат Сатыбалды: «Еңлік – Кебек» 
қойылымындағы Кебектің р�лі. Бала 
күнімде Жанат Хаджиевтің қойғанын 
к�ргенмін, Ерлан Біләл ойнаған. 1997 
жылы. 6лі есімде. Қайта-қайта к�рдім. 
Кейін сол қойылымның «массовкасына» 
қатыстым. Кейін Кебек болып с�йледім. 
Кебектің образы – �те терең, айызың қанып 
ойнап, жаның кіретін р�лдердің бірі. Мен 
оны соңғы сахнасы үшін жақсы к�ремін. 
Сол сахна үшін қолда барымның бәрін бе-
руге даярмын... Сол сияқты р�лдер �те к�п. 
Мысалы, Гамлет... 6р актердің арманы. 
Оны алғаш 25 жасымда ойнадым. Содан бері 
он бес жылдан асыпты, әлі ойнап келемін. 
Шымылдық ашылған кезде шулап отырған 
к�рермен 10 минут �тер-�тпестен сілтідей 
тынып, соңына дейін сахнадан к�з ала алмай 
қалады. Соңында Гамлет иілуге шыққанда 

тыңызда: «Актер ретінде әлі қалыптасқан 
жоқ пын» депсіз. Қазір ше? Қалыптастыңыз 
ба?

Азамат Сатыбалды: Жоқ. Актер қалып-
тасқан күні менмендігі пайда болады. 
«Қалыптастым, аяғыма нық тұрдым. Енді 
мені сыйлаңдар. Маған р�л беріңдер. Кез 
келген р�лді шығара аламын» деген ой туа-
ды. Ол ой актерді �лтіреді, таптаурындыққа 
әкеледі. К�рермен де одан жалығады. Ал 
актердің �зіне еш уақытта к�ңілі толмаса, 
«әлі қалыптаспадым, қалыптасу жолын-
дамын» деп �зіне қамшы салады. Сонда 
ол қозғалыста болады-дағы, қозғалыстағы 
адамның бойында қан жүгіреді; қан жүгірген 
адамнан энергия б�лінеді; ал энергия 
к�рерменге жетеді. Сонда сен к�рерменге 
қызық боласың. Бәлкім, зейнетке шыққан 
кезде артыма қарап: «Мен сонау отыз жа-
сымда қалыптасым қойған екенмін ғой» 
деп айтуым мүмкін. Ал оған дейін еңбек, 
еңбек, еңбек... 

«Ана тілі»: Марапатқа қалай қарайсыз? 
Азамат Сатыбалды: «Марапат қажет 

емес» деп �тірік айта алмаймын. Марапат 
керек, бірақ дер кезінде берілуі қажет. Актер 
ретінде қазір бабыңда тұрсың ба, р�л ой-
нап, халыққа беріп жатырсың ба, сол кезде 
марапатты беру керек. Ал сен барлығынан 
�тіп, керек кезінде алмай, қартайғанда, 
саған түк те қажеті жоқ кезде берілген мара-
паттың құны жоқ. 4зім марапатқа ізденген, 
сұранған емеспін. Беріп жатады, аламын. 

«Ана тілі»: Бекжан Тұрыс «Ұлым, саған 
айтам» деп, ұлына айту арқылы ұлтына біраз 
нәрсе айтты. Сіз ұлыңызға және ұлтыңызға 
не айтасыз? 

Азамат Сатыбалды: Жалпы мен халықты 
тәрбиелеу дегенді түсінбеймін. Театрды 
тәрбие құралы дегенді де. Ол кезінде тәрбие 
құралы болған. Сахнадан халыққа ақыл 
үйреткен. Біз әлі сонымен келе жатырмыз. 
Негізі театр – әсер етуші құрал. Соған ау-
ысып, жаңа заманға бейімделуіміз керек. 
К�рермен жақсы-жаман әсер алып, ары 
қарай �зі нәтиже шығаруы керек. 

Одан кейін халыққа тәрбие беру 
үшін алдымен �зің соған лайық болуға 
тиіссің. 4мірде ең оңай шаруа – ақыл айту 
ғой. Қазір бәрі ақылды. Шындығында, 
сол ақыл айтатындардың бәрінің, Абай 
айтпақшы, іші бос. Сол үшін сен ақылдан 
г�рі, іспен дәлелде. Еңбек ет, дұрыс жүр, 
таза бол, �нерді сатпа. Мысалы, Асанәлі 
6шімов ағаның сахнадан ақыл айтқанын 
к�рмеппін. Ол кісі �зінің болмысы, �мір 
сүру қағидасы, �мірге деген к�зқарасы 
арқылы бізді әлі күнге дейін тәрбиелеп 
келе жатыр. Ал отырып алып, «қазақтар, 
сендер бүйтіңдер», «қазаққа былай жасау 
керек» дегенді түсінбеймін... Сен �зің жаса 
алдымен. Менің әкем еш уақытта маған 
«темекі шекпе», «арақ ішпе» деп айтқан 
емес. Есесіне ондай жаман әдеттерін к�рген 
жоқпын. Сәйкесінше оларға ұрынбадым. 
Ұлыма да солай жасағым келеді. Оған 
«бүйтпе-с�йтпе» деп айтпаймын. Жақсы 
үлгі к�рсетуге тырысамын. Үнемі жанымда 
ертіп жүремін.

«Ана тілі»: Сізді қазір не мазалайды?
Азамат Сатыбалды: К�птеген адам 

тәубесін жоғалтып алды. 6сіресе біз, жа-
стар. Сенім, шыдам дегендерді ұмыта 
бастадық. Бүгін жұмысқа тұрсақ, ертең үй 
болуы керек. Бүгін үйленсек, ертең бала 
болуы керек дейміз. Ал кезінде ағаларымыз 
жылдар бойы жатақханада тұрып, жеке 
пәтерге әрең қол жеткізген. Олар сондай 
күннің туарына сенді. Сенім арқылы жетті. 
Қазір бізде сенім жоқ, шыдам жоқ. Соның 
салдарынан митингке шығамыз, бірақ не 
үшін шыққанымызды �зіміз түсінбейміз. 
Жағдай жасап тұр, жұмыс істеудің орнына 
жеңіл жолға жүгіреміз. «Ауырдың асты-
мен, жеңілдің үстімен» жүрсек дейміз. 
Жұмыссыздық дейміз, бірақ істеймін деген 
адамға шаруа жетеді. Ауылшаруашылығы 
тұралап тұр. Біздің жеке шаруашалығымыз 
бар, соған 100 мың теңге айлыққа малшы 
таба алмай отырмыз. Амалсыз к�рші �збек, 
қырғыз ағайындардың еңбегіне жүгіндік. 
Біздікілер мұндай жұмысты менсінбейді. 
А л а й д а  а т а - а н а с ы н а  м а с ы л  б о л ы п , 
солардың зейнетақысына ортақтасуға ар-
ланбайды. Бұның кейін қайтымы бар. Қиын 
замандарда мықты адамдар елімізге жақсы 
жағдай жасады. Қазір сол жақсы заманның 
арқасында біз жалқау болып барамыз. 
4ткенде Шавкат Мирзиеевтің бір с�зі мені 
қатты толғандырды: «Біз қызмет жасаған 
мемлекет 10 жылдан кейін бізге қызмет 
етеді» деді. Осылай кете берсек, соған 
жетеміз. Біз жалқаулықтан жатып ішіп, оты-
рып ұйықтап жүргенде солар бізден озып 
кетеді. Сосын отырамыз, есіміз ауып, елді 
жамандап... Сол үшін қазірден ойланайық, 
�зімізге қамшы салайық. Кім маған не бе-
рер екен демей, мен не бере аламын дейік. 
Жапония неге дамып кетті? Онда адамдар 
зейнетке шыққан соң, ертеңінде «менің 
күш-қуатым әлі бар, тегін жұмыс істеймін» 
деп алаңға шығады екен. Ал бізде ондайлар 
бар ма? Жоқ. Себебі бізде с�зге бар да, іске 
жоқ жалған патриоттар к�п. 4здері �мірде 
бақытсыз бола тұра бақыт жайлы айтатын-
дар, �здерінің �мірде жағдайы мәз болмаса 
да, байлық туралы айтатындар к�бейіпті. 
Сен алдымен жаса соны. 24 сағат ұйықтама, 
жұмыс істе. Содан кейін ғана айт. 

«Ана тілі»: ҚР Президентінің кезектен 
тыс сайлауы келе жатыр. Жаңа президент-
тен не күтесіз?

Азамат Сатыбалды:  Тұрақтылық, 
жаңашылдық күтемін. Идеологияны қолға 
алып, елдің рухын к�тереді деп сенемін. 

«Ана тілі»: «Ана тілінің» дәстүрлі сұрағы: 
Қазақ тілінің бүгінгі жай-күйі туралы не 
ойлайсыз?

Азамат Сатыбалды: Тіліміздің жағдайы 
күн �ткен сайын түзеліп келеді. Қазір 
қазақша с�йлеу сәнге айналды, абырой 
санала бастады. Келе-келе ақырындап 
орнығамыз, қазақ тіліне құрмет қайтып 
келеді, барша қазақ қазақша с�йлейді деп 
ойлаймын және соған сенемін.

Сұхбаттасқан
�сел САРҚЫТ

Азамат Сатыбалды: Жеткілікті деп ой-
лаймын. 

«Ана тілі»: Олар кімдер?
Азамат Сатыбалды: Олар – біздің 

алдыңғы толқын ағаларымыз. Кезіндегі 
ком мунистік идеяға сеніп, сол дәуірде 
қалып қойған адамдар. Олар мына заман-
ның талабына сай келмей, бәсекесіне ілесе 
алмай қалды. Ол кісілермен с�йлес сең де 
сол баяғы кезеңді айтады. Бұл адамның 
азаматтық болмысы мен күрес керлігіне 
байланысты нәрсе ғой. Ал Асанәлі, 
Есмұхан, Сәбит ағаларымыз сынды к�п-
теген күрескер, мінезді ағаларымыз қазіргі 
заманға икемделіп алды. Жаңа ғасырдың 
ағы мымен жүріп, талабына сай қызмет 

салу болған. Күніне қаншама адамнан хат 
келеді. Соның ішінде ерекше әсер еткені 
– ақт�белік бір қыздың жазғаны. «Осы 
уақытқа дейін арқан дайындап, �міріме �з 
қолыммен нүкте қоюды ойлап жүргенмін. 
Фильмді к�рген соң, жұмыстан үйге дейін 
10 шақырым жаяу, жылап келдім. Үйге 
келе салып, сізге хат жазып отырмын. Мен 
барлығын түсіндім. Сенім бар жерде бәріне 
қол жеткізуге болады екен. Ата-анаммен 
де, күйеуіммен де жарасамын. Менде бала 
болады» деп жазыпты. Біраз уақыттан 
кейін сол келіншектен тағы хат келді. Сәби 
күтіп жүр екен. Сондай хаттар �те к�п. Со-
ларды оқыған кезде к�зіме жас келеді. Мен 
миллион доллар таппасам да, жүздеген 
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к�рсетілген қошеметті айтыңыз... Шекспир 
пьесасының кереметі, оны қойған режис-
сер Ю.Ханинга-Бекназардың шеберлігі 
к�рерменді жеңіп отырады. Менің де 
рахаттанып ойнайтын, ең бірінші актер 
ретінде ашылған р�лдерімнің бірі болды. Ал 
биылғы маусымдағы жетістігім – «Сүйікті 
менің ағатайым» қойылымындағы Ваня 
Войницкийдің р�лі. Оны кезінде 6нуар 
Молдабеков ағамыз ойнаған. 6зірбайжан 
Мәмбетов қойған. Жақында ғана сол 
қойылыммен Ресейге барып, «Гран-При» 
алып келдік. 6рине, 6нуар Молдабеков 
ойнаған р�лде ойнау �те қиын. Елдің 
барлығы сынайды. Р�л жасау барысында ол 
кісінің қандай ұлы актер екеніне тағы бір 
мәрте к�зім жетті. Құлаш-құлаш монолог-
тарды айтуға, Войницкийдің трагедиясын 
жеткізуге қандай күш керек екенін түсіндім. 
Бұрын «Сұлтан Бейбарысты» қойғанда 
кәдімгідей шаршап қалатынмын. Қазір 
одан «Сүйікті менің ағатайым» күрделірек. 
4йткені Ваняның р�лін жектізген кезде 
ішкі жан-дүниең қопарылып кетеді...

«Ана тілі»: Осы «Сүйікті менің аға-
тайым» қойылымы күні �ткен идеал дардың 
және солардың соңында жүрген және тіпті 
онысын мақтан тұтқан, әлі де соны үлгі 
ететін бүтін бір ұрпақтың тағ дыры туралы. 
Сіздің ойыңызша, бүгінгі қоғамда осындай 
күні �ткен идеалдар бар ма? 

Азамат Сатыбалды: 6леуметтік желі-
лерге жаздық. Ары қарай не істеу керек? 
Кейде таңғаласың. Біреумен құшақтасып 
сурет салсаң, соны бүкіл сайт жарыса 
жазады. Жарнамалайды. Ал қойылымың 
шетелде «Гран-При» алып жатса, ешкім 
үндемейді. Түсінбеймін. Сонда к�рерменге, 
журналистерге, сыншыларға не керек? 
Қазір бізде сыншылар жоқтың қасы. 
Осының бәрін жазып, статистиканы 
шығарып, к�рерменге жеткізу, актерді 
ашу – сыншының жұмысы. 6шірбек Сығай 
ағадан кейін ондай адам табылмай тұр. 
Қазіргі сыншылар шақырсаң ғана жазады. 
Оның үстіне жеке парақшасында ғана... 

«Cinema 28» киностудиясының жұмысы 
да жүріп жатыр. Ол пайда табу үшін ашылған 
компания емес. Кез келген суретші �з ойын 
– картинасымен, сазгер – музыкасымен 
жеткізеді. Актер – р�лімен. Сол сияқты мен 
де �нер адамы ретінде, ер-азамат ретінде 
ойымды, мазалаған дүниені кино, театр 
арқылы жеткізгім келеді. Бірінші фильм – 
«Бір сен үшін» әлеуметтік драмасы болды. 
Қазір «Родной» деген атпен тағы бір фильм 
дайындап жатырмыз. Алла нәсіп етсе, 
биыл түсірілімін бастаймыз. Ол да – драма, 
триллер. Ағайындылардың ортасындағы 
проблеманы к�тереді. 6р сәтті бағалауға 
үндейтін фильм болмақ. Жасұлан Пошанов 
түсіреді. 

«Ана тілі»: «Бір сен үшін» діттеген мақ-
сатына жетті ме?

Азамат Сатыбалды: Жетті.  Басты 
мақсатым – ақша табу емес, к�рерменге ой 

жасай білді. Жастары сексенге келсе де, 
заманауи, сәнді. 

«Ана тілі»: 6ңгіме ауанын бұрсақ. 
Осыдан біраз уақыт бұрын «Cinema 28» 
киностудиясын аштыңыз. «28 Theatre» 
атты театрыңыз да бар. Ол жақта қандай 
жаңалық бар? «Күйеуіңізді сатыңызшы», 
«Войцек» деген екі қойылым қойдыңыз. 
К�рермен енді қандай қойылым күтеді?

Азамат Сатыбалды: Жеке театрдың 
ерекшелігі – ол репертуарлы театр сияқты 
жыл сайын қойылым қоймайды. 6р 
қойылымға асықпай-аптықпай, ойланып-
толғанып келесің. Ол шыққан соң, мақ-
сатты жеріне д�п тиюі керек. Биыл 
басшылық қызметке келгелі «28 theatre» 
жұмысын кішкене тоқтатып қойдым. 
Келесі  қойылымды қыста  қоятын 
шығармыз. Қазір қолымда 2-3 пьеса бар, 
содан біреуін таңдаймыз. Петропавл 
театрының режиссері Фархат қояды деп 
отырмыз. Берік Айтжанов, Еркебұлан 
Дайыров, Асан Мәжитов, Алмас Ша-
яхметов – т�рт актер келісті. 4зім бар. 
Тағы бір қыз болады. Оны әлі таппадық. 
Ал оған дейін бір жылдың к�лемінде 
Мүсірепов театрына мән беріп, осындағы 
жұмыстарды бір қалыпқа келтіру керек 
болып тұр.

Осы жерде мені қынжылтатын бір 
нәрсе бар. «Войцек» қойылымымен біраз 
жерді аралап, бір жылда жеті жүлде алдық. 
Халықаралық Мәскеу фестивалінде 
«Гран-При» жүлдесін алған бірінші 
қойылым, «Ең үздік ансабль», Орта Азия 
фестивалінің «Гран-Приі», Қазақстанның 
ішіндегі жүл делер... Соны ешкім жазған 
жоқ. Былай қа расаң, Қазақстанда ондай 
жеті жүлде алған қойылым жоқ. Соны 
неге айтпасқа? Неге жазбасқа? 

«Ана тілі»: Бәлкім, бұқаралық ақ-
парат құрал дарымен байланыс жолға 
қойылмаған шығар?

адамның тағдырына араласып, солардың 
�мірін �згертуге тырысамын. Бұл бір күн 
к�ріп, екінші күні ұмытылып кететін 
кино емес екен. Қазірдің �зінде Youtube 
желісінде миллионнан астам адам к�ріпті.

«Ана тілі»: Жалпы қалай ойлайсыз, кино 
саласында түрен салынбаған тақырып бар 
ма?

Азамат Сатыбалды: Жетеді. Негізі кино-
да 37-ақ тақырып бар. Сол тақырыптарда 
сценарий жазылады. Бірақ Қазақстан жас 
мемлекет болған соң, бізде проблема к�п, 
тақырып та к�п. 6р тұлға туралы кино 
түсіруге болады. Бізде бүгінгінің батыр 
кейіпкері жоқ. Кинематография саласында 
жүрген адамдар қазіргінің сондай кейіпкерін 
жасауымыз керек. Жастар кімге еліктеуі 
тиіс? Мәселен, махаббат тақырыбында 
кезінде «Қыз Жібек» фильмі болды. Жа-
стар Т�леген мен Жібекті сомдаған Құман 
Тастанбеков пен Меруерт 4текешоваға 
еліктеді. Қазір ондай кейіпкерлер бар ма? 
Жоқ. Жігіт азамат болып қалыптасқанда, 
кімге қарауы керек? Бізге М.МакКонахидің 
«Dallas Buyers Club» фильміндегі сияқты об-
раздар, жастарды тәрбиелейтін кейіпкерлер 
керек. 

«Ана тілі»: Кезінде оның бәрі мемле-
кеттік идеологияның әсерінен болды ғой. 
«Амангелді» фильмі де сондай үлгі тұтар 
кейіпкер жасау керек болып, мемлекеттік-
партиялық тапсырыспен басталған. Бәлкім, 
бізде идеология жоқ, сол себепті де ондай 
образдар жоқ?

Азамат Сатыбалды: Мүмкін. Мен негізі 
саясатқа жоқ адаммын. Саясатқа арала-
спаймын, сахнаға да шығармаймын. К�п 
нәрсені білмеген соң, ештеңе айта ал-
маймын. Мүмкін, идеология жоқ шығар. 
Кезінде болды ғой идеология. Сонда қандай 
кинолар түсірілді. Қандай тақырыпта 
қойылымдар қойылды... 

«Ана тілі»: Жеті жыл бұрынғы сұхба-

Азаматтың суреттері
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1930 жылдардағы Қазақстанда болған ашаршылық – бұрын-соңды 
болмаған алапат трагедия. Соғыс өз алдына, ал бейбіт уақытта 
адамдардың осылай қырылуы адамзат тарихында ешқашан болған 
емес. Себебі, елімізде тұрған 6 миллиондай халықтың 2 миллион 
200 мыңы, яғни 40 пайызға (!) жуығы қырылған. Бір миллионнан 
астамы шет елдерге босып кетті. Бұны Украинадағы аштықпен 
салыстыруға келмейді. Ол кезде украин халқының саны 40 
миллионға жуық болатын (3,5 миллион адамынан айрылды). 

Қайдар АЛДАЖҰМАНОВ,
Тарих ғылымының кандидаты, 

профессор, Ш.Уәлиханов атындағы 
тарих және этнология институтының 

бас ғылыми қызметкері

КСРО басшылығы 1920-жылдардың 
екінші жартысында бүкіл ел бойынша 
индустрияландыру жүргізіп, �неркәсіптік 
державаға айналуды мақсат етті. Бірақ ол 
кезде Кеңес елінің экономикалық жағдайы 
мәз емес, шетелден қарыз алудың да 
мүмкіндігі болмады: алдыңғы қатарлы дер-
жавалар – АҚШ, Ұлыбритания, Франция 
және басқа елдер КСРО-ны экономикалық 
және саяси блокадада ұстаған еді. Себебі, 
1917 жылы Ресей империясының орнына 
келген жаңа Кеңес мемлекеті �зінің саяси-
қоғамдық құрылысы бойынша мүлде басқа 
мемлекет болатын. Сондықтан шетелдер 
КСРО-мен байланыс орнатуға шектеу-
лер қойды, Кеңес елін мойындамады. 
АҚШ 1917 жылы үзілген Ресеймен ресми 
дипломатиялық қарым-қатынасын тек 1933 
жылы 30 мамырда ғана қайта орнатты. Тіпті 
1929 жылдан бастап АҚШ КСРО-ға қарсы 
экономикалық соғыс жүргізді, ол «Ұлы 
депрессия» кезінің �зінде тоқтамады. Басқа 
елдерге де Кеңес одағымен сауда-саттық 
жасауға тыйым салды, тек қана астық сатып 
алынсын деді. 

Индустрияландыру барысында Кеңес 
елінің әр жерінде ірі құрылыстар, теміржол-
дар салу басталды. 6рине,  олардың 
барлығын азық-түлікпен қамтамасыз ету 
керек. Бұл үшін алдымен бүкіл елде шаруа  
қожалықтарын біріктіріп, колхоздар құру 
қолға алынды. Ұжымдастыру ж�ніндегі 
шешім 1927 жылы ВКП(б) XV съезінде 
қабылданды. 1929 жылы желтоқсан ай-
ында КСРО-да жаппай ұжымдастыру 
жүргізу ж�нінде А.Яковлев басқарған ко-
миссия құрылды. Комиссия мүшелері бұл 
науқанның бағыт-бағдарын, к�лемін, �ткізу 
қарқынын белгіледі. Сонда Қазақстанды ең 
соңғы кезекке қойған екен, себебі террито-
рия үлкен, жол қатынасы, байланыс жүйесі 
жоқ, халқының к�пшілігі негізінен мал 
шаруашылығымен айналысады, сондықтан 
асықпай ең соңынан �ткізу керек. Алай-
да, кейбір басшылардың ұсынысымен 
Қазақстандағы ұжымдастыруды Ресейдің 
ішкі губернияларымен бір мезгілде және 
жедел қарқынмен �ткізу басталып кетті. 

Қазақстандағы 1929-30 жылдары 
ұжымдастыру науқаны к�шпелі, жарты-
лай к�шпелі халықты отырықшылыққа 
к�шіреміз деген сылтаумен �те тұрпайы 
ж ү р г і з і л д і .  А з д а ғ а н  м а л ы  б а р  о р т а 
шаруалардың �зін қудалап, мал-мүлкін 
тартып алды. 5 мыңнан астам адамды жер 
аударды. Шын мәнінде ол кезде қазақ халқы 
к�шпелі емес, �йткені 1930 жылға қарай 
20-30 шақырымға дейін к�шіп-қонып, 
қыстауы мен жайлауына баратындар 30-ақ 
пайыз, 5-10 шақырымға кететіндер 15-20 
пайыз, ал шын мағынасында к�шпелі �мір 
сүргендер небары 6 пайыз болған. Кеңес 
мемлекетінің саясатына сәйкес (бұл ж�нінде 
Мәскеудегі Саяси бюроның құжаттары бар), 
қазақтардың кең байтақ жеріндегі әрбір 
елді мекенге мектеп, емхана салмау үшін, 
бәрін жинап орыс поселкесі үлгісіндегі 
орталықтарға жинап қоныстандыру керек 
– міне, «отырықшыландыру» дегеннің аста-
рында осындай мәселе жатыр. 

1929 жылдың 1 қаңтарына қарайғы 
статистикалық дерекке сәйкес, Қазақстанда 
44 723 200 бас мал болған, мал дайындау 
жоспары – 156 200 бас. 1930 жылы – 29 549 
200 бас мал болса, мемлекетке 2 718 857 
бас мал �ткізу жоспарланған. 1931 жылғы 

ҰЛТҚА ҚАРСЫ 
ЖАСАЛҒАН

Қазақ өз тізгінін өзгеге ұстатқан кезеңнен басталған қасіретті оқиғалар тізбегі ХХ ғасырдың 30-жылдарында 
ашаршылық аласапыранымен жалғасты. Жаппай аштық жайлаған 1931-33 жылдары екі миллионнан астам адам опат 
болды. Бір миллион үш жүз мың қазақ туған Отаннан еріксіз босып кетті. Талай ауыл мен тұтастай округтар қаңырап 
бос қалды.  Қазақтың қазаны төңкеріліп, шаңырағы ортасына түсті. КСРО билігінің жан түршігерлік зорлық-зомбылығы 
қазақ халқының санын азайтып қана қоймай, дәстүрлі өмір салтының негіздерін шайқалтты, ұлттық сана-сезімге 
күйрете соққы берді, елдің табиғи-эволюциялық даму процесін тежеді. Тоталитарлық кезеңнің зардабын біз қазір де 
тартып келеміз. Ашаршылық тақырыбын қозғауға Кеңес өкіметі  тыйым салғандықтан, тек 1990 жылдардың басында 
бұл тақырыпты зерттеуге жол ашылды. Дегенмен, ашаршылық тарихы әлі толық зерттеліп біткен жоқ.

дерекке сәйкес, 8 612 800 бас мал қалыпты, 
жоспар – 4 898 011 бас. Ал 1932 жылдың 
соңында қалғаны – 3 миллион 500 мың 
бас мал. Міне, 1929 жылға дейінгі ресми 
есепке енген 45 миллионға жуық малдан 
1934 жылдың 1 қаңтарында 3,5 миллион 
мал қалған. 

КСРО билігі Қазақстанға таусылмай-
тын азық-түлік к�зі бар аймақ ретінде 
қарады. Сауда және жабдықтау халық ко-
миссариаты (Анастас Микоян басқарған) 
жыл сайын жоспар жасайды, Қазақстанға 
міндетті түрде ең к�п мал басын �ткізу 
тапсырылады. Микоянның �зі 1931 жылы 
қаңтардың аяғында Алматыға келеді. 
Жергілікті басшылыққа «1931 жылғы 
Қазақстанның мемлекетке �ткізетін 
мал басының 70 пайызын осы қыста (ет 
бүлінбейтін кезде) тапсырыңдар» деп 
нұсқау береді. «Шаш ал десе бас алатын» 
шолақ белсенділерді айдап салып, елдің 
қолындағы малды күшпен тартып алады. 
Негізі, ол кезде мемлекетке алған мал 
басы үшін �тем ретінде азын-аулақ ақша 
т�ленген. Бірақ қазақтарға сол ақшаны да 
бермепті. 1931 жылы А.Микоян Алматыға 

сол тапсырмамен тағы келеді. Қазақстанда 
ол кезде егін к�п емес, соның �зінде 1929 
жылдан бастап жыл сайын 52 млн пұт астық 
�ткізуге мәжбүрлеп отырған. Тіпті анау 
ашаршылық шегіне жетіп, халық жаппай 
қырылып жатқан 1932 жылы 42 млн 300 
мың пұт астық тапсыру міндеттелген. 

Архив деректерінде бұл нәубеттің 
адам шығыны тіркелген. Демография-
да халықтың кемуі деген ұғым бар. 1930 
жылы халыққа қысым күшейе түскен кезде 
Қазақстан халқының саны 317 373 адамға 
кеміген. 1931 жылы – 754 888, 1932 жылы 
– 769 160, 1933 жылы – 690 020 адамға 
кемігені тіркелген. Барлығын қосқанда – 2 
531 441 адам. Оның ішінде аштан �лгені, 
жан-жаққа босып кеткендері бар. Соны-
мен, ашаршылық жылдары қаза болған 
адам саны – 2 миллион 200 мың. Оның                         
1 миллион 750 мыңы қазақ, қалғаны басқа 
ұлт �кілдері. 200 мыңдай адам - жер ауып 
келгендер. Аталған цифрларды мен ҰҚК-
нің архивіндегі мұрағаттық істерден алдым. 
Жалпы, НКВД, ОГПУ деген Үкіметке елде 
болып жатқан шынайы жағдайды жеткізетін 
мекеме болды. Осы арнайы қызмет облыс, 
аудандар бойынша ашаршылыққа қатысты 
мәліметтерді тіркеп отырған. 

 Қазақстандағы мал басының кемуі, 
адамдардың қырылуы туралы деректер сол 
мұрағаттан алынды. Атап айтарым, бұл 
нақты деректер. Оның рас екеніне к�зім 
анық жетті. Осыдан 4 жыл бұрын Мәскеудің 
мемлекеттік архивінде материал қарадым. 
Сондағы құжаттарға сәйкес, ВЦИК – 
Бүкілодақтық орталық атқару комитетінің 
құрамында к�шпелі  және жартылай 
к�шпелі халықтарды отырықшылыққа 
к�шіру ж�ніндегі комиссия құрылған. 
Мұндағы к�шпелі және жартылай дегеннің 
ішінде қазақ, қырғыз, қалмақ, якут, тува, 
моңғол, бурятқа дейін бар. Комиссия 
сол халықтардың статистикасын берген. 
Біріншіден, бұл құжатта Қазақстандағы 
адам санының кемуі НКВД-дан мен 
алған цифрлармен сәйкес болып шықты. 
Екіншіден, сол құжаттар бойынша, 1930 
жылдары қазақтан басқа к�шпелі халықтар 
аштан �лмеген. Бұл тек бізде болған сұмдық 
уақиға. Кеңестік саясат осылайша қазақты 
мүлде жоюға итермелеген. 

Мен Қазақстан, Мәскеу архивтерінің 
құпия грифтері алынған мұрағаттық 
істерінен 1921-22 жылғы ашаршылықтың 
статистикасын арнайы қараған едім. 
Бұл аштықтың 1930 жылғыдан елеулі 
айырмашылығы бар. 1921 жылы мамыр 
айында Кеңес үкіметіне елдің к�птеген 
жерінен хабар түсе бастайды, себебі, 
к�ктемгі егістен кейін қуаңшылық пен 
зиянды жәндіктердің кесірінен қылтанақ 
болып шыққан егін құрып кетті. Содан ма-
мыр-маусым айларында тексеру жүргізіліп, 
жағдай анықталады. Сол 1921 жылдың 
жазында Лениннің �зі «Бұрынғы Ресей 
империясының орнына келген жаңа Кеңес 
мемлекеті осындай қиындыққа душар 
болып отыр, әлемдік қауымдастықтан 
жәрдем сұраймыз» деп үндеу жариялайды. 
С�йтіп, Америкалық к�мек қоры (ARA 
– American Relief Administration), Нан-
сен қоры, Ұлыбританиядағы Квакерлер 
қоғамы сияқты халықаралық ұйымдар 
аштық жайлаған КСРО-ға к�мек к�рсетіп, 
азық-түлік жіберген. Архивте шетелден 
келген к�мектің м�лшеріне дейін бар. Айта 

кетерлігі, азық-түлікті жан-жаққа жіберген 
кезде негізінен жол бойындағы орыс 
елді мекендеріне к�мек к�бірек беріліп, 
алыстағы қазақ ауылдарына жетпей қалған. 

Ал 1931-33 жылдары Қазақстанда ха-
лықтың аштан қырылып жатқанын ше-
тел білген жоқ. Айталық, Мәскеудегі ар-
хив қорларындағы халықаралық Қызыл 
крест, Қызыл жарты ай қайырымдылық 
қоғамдарының қызметі туралы мұрағаттық 
істерде Қазақстан туралы бір де бір с�з 
жоқ. Тек Украинаның батысында, Ресейде 
адамдар аштан қырылып жатқаны және 
оларға аталған қоғамдар тарапынан к�мек 
к�рсетілгені туралы деректер бар.

Аштан қырылған халық зорлық-
зомбылыққа шыдамай к�теріліске шықты. 
Алғашқы қарсылық 1929 жылы Қостанай 
облысында  Батпаққарада  басталды 
(қазіргі Жангелдин, Амангелді аудан-
дары). К�терілісшілер аудан орталығы 
Батпаққараны басып алып, партия, атқару 
комитеттері басшыларын тұтқынға алады. 
Билікті таратып, �здерінің Халық кеңесін 
құрған. 1929 жылы қыркүйектің аяғында 
Амангелді к�терілісіне қатысқан Омар 

Бармақов деген ақсақалды хан сайлайды. 
Тартып алынған астық пен малды халыққа 
қайтарып береді. С�йтіп олар бір апта билік 
жүргізеді. Одан кейін большевиктер жан-
жақтан әскер әкеліп, к�терілісті күшпен 
басты. 

Микоян мал басын жаппай �ткізуге 
тапсырма берген 1930 жылдың ақпан айын-
да Оңтүстік Қазақстандағы Созақ ауда-
нында к�теріліс бұрқ етті. Бұл к�теріліс 
арнайы дайындалған. Бұрын болыс болған 
Сұлтанбек Шолақов деген азаматтың баста-
уымен 400-дей адам жиналады, кейін 700-
ге жетеді. К�терілісті басуға Ташкенттегі 
Ленин атындағы әскери мектептің кур-
санттарын әкеледі. 350 курсант, аттың 
үстіне б�лшектеп тиеп алған зеңбіректері 
бар, таңға жақын Қаратау жотасынан �тіп 
Созаққа келіп түседі. Қанды шабуылдан 
к�теріліске қатысқан 394 адам қаза табады. 
Бұл к�теріліс туралы құжаттарды КГБ-нің 
архивінен к�рдім, соның ішінде к�терілісті 
басқарған, штабқа мүше болған 6 адамға 
акті жасалыпты. 

Бұл к�терілістің тағы бір ерекшелігі 
бар. Қазақстан ол кезде жеке республи-
ка аталғанмен, Кеңес мемлекетінің бір 
б�лшегі. Яғни, халықаралық қауымдастық 
үшін КСРО – басты объекті. Созақта 
болған к�теріліске дем беріп, айдап 
салушының бірі – жергілікті халық ара-
сына сіңіп кеткен, осында он жылдай 
тұрған Асадулла Османоғлы Ибрагим де-
ген ағылшын тыңшысы. Қазақша білетін 
ол �зін ауғандықпын дейді, емшілікпен 
айналысқан, қазақтан әйел алған. Сол 
кейде «Ташкенттен дәрі-дәрмек алып 
келемін» деп 1-2 ай жоқ болып кетеді екен. 
«Бізге Ауғанстаннан 1 миллион әскер ке-
луге дайын тұр, мына Кеңестің зорлығына 
қарсы шығыңдар» деп үгіттейді халықты. 
Енді қазір оңтүстіктің кейбір адамдары 
«Асадулла Ибрагимоғлы деген керемет 
жақсы азамат болған» деп әспеттейді. Ол 
Созақты к�терілісшілер басып алған кезде 
аудан басшыларын, сол жерде аурухана, 
мектеп салып жатқан 12 орысты бауыздап 
�лтіріп, құдыққа тастатады. Ал к�терілісті 
басуға Ташкенттен әскер келгенде жарты 
күн бұрын қашып кеткен. Асадулланы 20 
күннен кейін Қазалы стансасында теміржол 
вагонының ішінен ұстайды. Мен оның тер-
геу кезінде берген жауаптарын оқыдым, 
алғашқы 3 жауабында «ауғандықпын» 
дейді, ал т�ртінші жауабында шынын 
мойындап, ирандық екенін айтады. Иран 
1918 жылдары ағылшындардың ықпалында 
болғаны рас. Олар Асадулланы барлау-
шылар мектебінде оқытады. С�йтіп Баку 
арқылы Самарқанға �ткізіп, одан Таш-
кентке жіберген. Содан Созаққа келіп 
орналасқан. Арасында басшыларынан 
тапсырма алып тұрады. Міне, шетел бар-
лау қызметі Қазақстанда болып жатқан 
оқиғаларды пайдаланып, іштен ылаң 
салу, т.б. әрекеттер жасаған. 1920 жылда-
ры басмашылар қозғалысына дем беріп, 
қоздырған да ағылшын барлауы болатын. 

Ашаршылық жылдары бұдан басқа 
Адай, Ырғыз, Қарақұм, Абыралы, Шоқпар 
к�терілістері болды. Бүкіл Қазақстан 
бойын ша 1929 жылғы күзден 1932-нің 
аяғына дейін 80 мыңнан астам адам 
қатысқан қанды к�терілістер болған. 

Жазалау науқаны1937-38 жылдары 
жаппай саяси репрессияға ұласты. Жалпы 

кеңестік билік �з режиміне қауіпті деп 
тапқан топтарды бұған дейін де тазалаған 
болатын.1928 жылдың желтоқсанында 
шаруаларды ұжымдастыру науқанына 
кірісер алдында, бүкіл КСРО бойын-
ша Азамат соғысы кезінде больше-
виктерге қарсы шығып, Колчак, Де-
никин әскерінде болғандар алдын ала 
тұтқындалды. Оның ішінде «Шуро-и-
Исламия», «Шуро-и-улем», «Тюрк одами 
марказият фиркаси»,«Алашорда» сияқты 
ұлттық ұйымдарға қатысқандар бар. Олар 
Кеңес мемлекетінде �ткізілетін жаппай 
ұжымдастыру науқанында басты қарсылас 
болуы ықтимал деген оймен алдын ала 
қоғамнан аластатылды. 

1937-38 жылдары құрбан болған бас-
шы қызметкерлердің дені тікелей осы 
ашаршылыққа қарсы шыққаны үшін 
жазаланды. Мен архивте к�птеген тергеу 
құжаттарымен таныстым. Кеңестік билік 
ашаршылық нәубетін біреулерге жабу 
ниетімен репрессия жүргізді. Оған қоса, 
КСРО-ны билеп отырған большевиктер 
партиясының �з ішінде де бірлік болмады. 
Сталинмен билікке таласқан Л.Троцкий, 

Л.Каменевтердің жақтастары к�п еді. Олар 
Ленин қайтыс болғаннан кейін партия 
ішінде фракциялық күрес жүргізді. 

Аштық күшейген кезде Қазақстандағы 
лауазымды қызметтегі тұлғалар орталыққа 
бірнеше дүркін хаттар жазғаны мәлім. 
Демек,  кеңестік  билік  Қазақстанда 
аштық болып жатқанын білді. 1932 жылы 
17 қыркүйекте Мәскеуде Сталиннің 
қатысуымен Большевиктер партиясы Саяси 
бюросының мәжілісі �тіп, «Қазақстанның 
ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал 
шаруашылығы ж�нінде» деген қаулы 
қабылданады. Қаулының к�лемі бір жарым-
ақ бет, ішінде ашаршылық туралы бір де бір 
с�з жоқ. Тек азық-түлік тапшылығы болып 
жатқаны ғана айтылады. Осы Қаулының 
�зі жарты жылдан соң ғана орындала баста-
ды. 1932 жыл – ашаршылықтың ең шегіне 
жеткен жылы, адам етін жеу фактілері 
болды. Бұл ж�нінде жоғары жаққа түскен 
арыздардың бәрінде жазылған. Бірақ 
қаулыда айтылмайды. Кеңес Одағының ең 
жоғары органы – Саяси бюро мәжілісінде 
бұндай мәселені қарап, қаулы қабылдау 
үшін белгілі бір құжаттық негіз болуы ке-

Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1920-30 
жылдардағы ашаршылық және жаппай 
қуғын-сүргін себептерін зерттеу ж�ніндегі 
арнайы комиссиясы құрылды. Комиссия 
құрамына Жоғарғы соттың т�рағасы, бас 
прокурор, белгілі тарихшылар мен заңгер 
ғалымдар кірді. Мен де сол комиссияның 
мүшесі болдым. Сонымен, бір жыл бойы 
зерттеу жүргізу нәтижесінде комиссия 
«Қазақстанда 1930-жылдары болған 
ашаршылық геноцидтік сипатта болды» 
деген қорытындыға келді. Бұл тұжырым та-
рихшылар тарапынан ашық айтылып, бүкіл 
елге жарияланды. 

А л  к е й б і р  ш е т е л д і к  ғ а л ы м д а р 
ашаршылыққа қазақтардың к�шпелі �мір 
сүруі себеп болғанын айтудан танар емес. 
Бұның себебі тереңде жатыр. Негізі Ба-
тыс елдері Кеңес мемлекетіне қатысты 
біржақты таптаурын к�зқарас бар. Мы-
салы, Роберт Киндлер деген Германия 
тарихшысы «Сталинские кочевники» деген 
еңбек жазды. Олар үшін Сталин – сынауға 
ыңғайлы объект. «Сталин – жауыз. Бәріне 
кінәлі сол». Иә, солай екені рас, бірақ 
бұл ішкі фактор ғана. Алайда бұдан басқа 

сыртқы – экономикалық, саяси фактор-
лар бар емес пе? Егер Америка, Фран-
ция, Ұлыбритания сол кезде КСРО-мен 
қалыпты экономикалық-саяси қарым-
қатынас жүргізсе Қазақстандағы трагедия 
болмас та еді! Тіпті болған күннің �зінде 
мұндай масштабта емес, аз к�лемде болар 
еді. 6лі күнге дейін Батыс елдері үшін 
бұрынғы Ресей империясы, одан кейін 
Кеңес мемлекеті мәңгі бәсекелес, соларды 
қалайда тұқырту, кінәлі к�рсету олар үшін 
маңызды. 

1991 жылы наурыз айында Қырғызстанға 
барып, ашаршылық жылдары сол елге 
босқын болып барған қазақтар туралы 
құжаттарды бір ай бойы қарадым. Ол 
кезде КСРО әлі бар. Құпия құжаттарды 
қарауға рұқсат беретін КГБ анықтамасы 
қолымда. Қырғыз КСР Үкіметінің Архив 
істері ж�ніндегі мемлекеттік комитеті бол-
ды, соның басшысы Бибінұр Құрманова 
деген жасы келген адам екен: «Қазақтар, 
сендердің күндерің туды. Ашаршылықта 
талай қазақ қырылып еді. Мен ол кезде 
жас комсомолмын, біз бригада құрып, 
Пішпектің к�шелерінен аштан �ліп жатқан 

саудаға салып, жеке басы үшін пайдалану-
шылар да болғанын айту керек. 

Аштық мәселесін зерттеу ісі жалғасып 
жатыр. Дегенмен, мұрағаттардың ашық-
тығы, қаражат жағынан да қиындық тар 
бар. Мәселен, қазір 4збекстан бізді �з 
архивтеріне жібермейді. 1991 жылғы тамыз 
айында (Мәскеуде бүлік болған кез) мен 
Ташкент архивінде болған едім. Архив ол 
тұста ашық, оның үстіне құпия құжаттар 
қарауға рұқсатым бар. Сонымен 20 күн 
отырып 4збекстан үкіметінің, Халық ко-
миссарлар кеңесінің мұрағаттық істерін 
қарағанда осы елге аштықтан босып барған 
қазақтар туралы бір де бір құжат таба ал-
мадым. Бір істі ашқанда «Совет народных 
комиссаров Узбекской ССР» деп жазылған 
ресми бланктегі қаулы тұр, бірақ парақтың 
жартысы жыртып алынған. Атауы: «Рассмо-
трение вопроса об устройстве казахов-голо-
добеженцев». Яғни, ашаршылықтан босқын 
болып келген қазақтарды орналастыру 
ж�ніндегі қаулы. Асығыс жұлып алынған 
болуы керек, бас жағы қалып қойған. Кейін 
білгенімдей, Шараф Рашидов басшы болған 
кезде ашаршылықта келген қазақтар туралы 
құжаттардың к�зін жою туралы арнайы 
нұсқау болған. С�йтіп архивтерді тазартқан, 
бұл істерді арнайы сақтауға берді ме, әлде 
мүлде құртып жіберді ме, ол жағы белгісіз. 
Бәлкім, облыстық архивтерде бар болар. 

Қазақстандағы ашаршылық жайында 
әлемдік қауымдастықтың мойындауы 
мәселесіне келсек, шетелдік ғалымдар қазақ 
тілінде жазылған еңбектерді оқымайды, 
білмейді. Негізінен орысша басылымдарға 
жүгінеді.1998 жылы «Насильственная 
коллективизация и голод в Казахстане 
1931-33 годах» атты мен шығарған орыс 
тіліндегі жинақ шетелдік ғалымдарға мәлім. 
Сондай-ақ, «Крестьянские движения со-
противления» деген 50 беттік үлкен ғылыми 
мақала да шетелдік басылымдарда жари-
яланды. Онда Қазақстандағы шаруалар 
к�терілістеріне шолу жасалып, к�птеген 
деректер қамтылды. 

Украинада болған «Голодомор» болса, 
�те саясиландырылған мәселе. Ол Кеңес 
одағы мен АҚШ секілді державалардың 
�зара бәсекелестігінен туындаған. Сондай-
ақ украин диаспорасының шетелде ықпалды 
тұлғалары к�п. Олар аштық мәселесін со-
нау 1960 жылдары-ақ к�терген. Америка 
ғалымы Роберт Конквест кітабын солардың 
с�зіне сүйеніп жазды. «Голодомор» содан 
к�пке белгілі болды. Одан беріде Ресей мен 
Украина арасында текетірес басталды. Олар 
осыны пайдаланып аштық мәселесін БҰҰ 
деңгейіне дейін жеткізді. 

Қазір елімізде ашаршылықтың тари-
хи, саяси бағасы берілмегені ж�нінде с�з 
қозғалып жүр. Ашаршылық трагедиясын 
зерттеу ісі басталған 1992 жылдан бері к�п 
уақыт �тті. Енді қазір «Жаңа Қазақстан» 
форумы сияқты ұйымдар, жекелеген жур-
налистер ашаршылықты тарихшылар 
ешқашан зерттемегендей сыңай танытады. 
«К�рмес түйені к�рмес» дегендей, олар 
Қазақстандағы ашаршылық тарихын �здері 
жаңа ашып жатқандай к�рсетеді. Бұны 
к�пшілік біле бермейтін болған соң, әрине, 
оларға сенеді. Шын мәнінде мүлде олай 
емес. Тарихшылар сол мемлекеттік комис-
сия құрылған 1991 жылдан бері к�птеген 
архивтерді к�теріп, зерттеулер жүргізіп 
келеді. Олардың ғылыми еңбектері арнайы 
жинақтарда, оқулықтарда бар. 

Комиссия жұмысының қорытындысы 
жайлы мақалалар 1992  жылы 21-22 
желтоқсанда «Егемен Қазақстан», «Казах-
станская правда», «Халық кеңесі», «Советы 
Казахстана» газеттерінде жарық к�рді. 
Сондай-ақ, 1998 жылы «Қазақстандағы 
1931-33 жылдардағы күштеп ұжымдастыру 
және ашаршылық» атты жинақ құрастырып, 
сол жинаққа �зіміз жазған комиссия 
қорытындысын тұтастай бердік. Одан кейін 
тарихшы Жұлдызбек 6білхожин екеуміздің 
«Этноцид» атты к�лемді мақаламыз «Егемен 
Қазақстанның» 1992 жылғы 30 мамырдағы 
н�мірінің бірінші бетінен бас тап жария-
ла н ды. Яғни, «геноцид» – бір халыққа 
қарсы жасалған қырғын болса, «этно цид» 
– этносқа, ұлтқа жасалған қырғын. С�йтіп, 
біз «Қазақстанда 1930 жылдары болған 
ашаршылық – қазақ ұлтына қарсы жасалған 
қылмыс» деп тұжырымдадық және соны 
дәлелдедік. 

1930 жылдардағы Қазақстанда болған 
ашаршылық – бұрын-соңды болмаған 
алапат трагедия. Соғыс �з алдына, ал бейбіт 
уақытта адамдардың осылай қырылуы адам-
зат тарихында ешқашан болған емес. Себебі, 
елімізде тұрған 6 миллиондай халықтың 
2 миллион 200 мыңы, яғни 40 пайызға (!) 
жуығы қырылған. Бір миллионнан астамы 
шет елдерге босып кетті. Бұны Украинадағы 
аштықпен салыстыруға келмейді. Ол кезде 
украин халқының саны 40 миллионға жуық 
болатын (3,5 миллион адамынан айрыл-
ды). Екі елде тұратын халықтың санына 
шаққанда Қазақстандағы ашаршылық адам 
айтқысыз сипатта �ткені анық к�рініп тұр. 
Сондықтан ашаршылықты этноцид деп 
қабылдауға тиіспіз. 

Тарихымызды түгендеу асқан жауапкер-
шілік пен мұқияттылықты қажет етеді. 
Бұл үшін әр нәрсенің байыбына барып, 
нақты фактілерге сүйеніп тұжырым жасаған 
ж�н. КСРО билігінің дүлей күші тудырған 
нәубетті шақтарда жазықсыз жапа шек-
кен адамдардың, аштық құрбандарының 
тарихын бүгінгі және келер ұрпаққа дұрыс 
жеткізу керек. Тоталитарлық кезеңнің 
зардаптарынан арылу үшін,  ұлттық 
қадір-қасиетімізді таптатпау үшін, жат-
танды жалпақшешейліктен арылу үшін 
т�л тарихымыздың ащы-тұщы тұстарын, 
жетістігі мен кемшілігін бүкіл шындығымен 
к�рсетуге және қабылдауға тиіспіз. Та-
рихи сана осылай қалыптасады. Кешегі 
күні халқымыздың басынан не �тті, халық 
қандай күйде болды, жас ұрпақ білуі тиіс. 
4ткеннен �неге, тарихтан тағылым алу 
деген осы.

Жазып алған 
Дина ИМАМБАЕВА

рек, мен осындай негіздемені іздестірдім. 
С�йтсек, қаулы қабылдауға негіз болған ма-
териалдар арнайы құпия сақтауға жіберілсін 
деген нұсқау болған екен. Саяси бюроның 
�зі құпия мекеме, сонда құпиядан құпия 
жасалып отыр ғой. Сол себепті Мәскеу 
архивтерінен мұндай құжатты табу мүмкін 
емес. 

Жалпы, Қазақстандағы 1930 жылдардағы 
ашаршылықты зерттеу кеңестік тарих 
ғылымында жабық тақырып болды. Жағдай 
тек 1980 жылдардың соңына қарай �згерді. 
Демократиялық күштердің ықпалымен 
бұрынғы ақтаңдақтар, жабық мәселелер 
туралы айтуға мүмкіндік туды. 1988 жылы 
қараша айында бүкіл Кеңес Одағында 
бірінші рет Ш.Уәлиханов атындағы тарих 
және этнология институты «Қазақстандағы 
және Орта Азия республикаларындағы 
ұжымдастыру: тарихы және тағылымы» де-
ген тақырыпта бүкілодақтық конференция 
�ткізді. Сонда тұңғыш рет Қазақстанда 1930 
жылдардағы халықтың аштан қырылуын 
зерттеу керек деген мәселе қойылды. Бұл 
бастаманы к�терген сол кездегі институт 
директоры, атақты ғалым Манаш Қозыбаев 
болатын. 

1991 жылы Кеңес мемлекеті тарағаннан 
кейін,  Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы кеңесіне демократиялық жол-
мен жаңа депутаттар сайланды. Соның 
ішінде академик Шахмардан Есенов, Ма-
наш Қозыбаев, Салық Зиманов сияқты 
ғалымдар болды. Манаш ағамыз депутат 
ретінде 1930 жылдардағы ашаршылық 
пен жаппай саяси репрессияның себеп-
салдарын зерттеу ж�нінде мәселе к�терді. 
С�йтіп, 1991 жылы 11 қарашада Қазақстан 

қазақтарды жинап жерлейтінбіз» деді. Со-
дан құпия б�лім қызметкерін шақырып 
алып, маған қажетті құжаттың бәрін 
беруді тапсырды. Қазір бүкіл баспас�зде, 
кітаптарда, интернетте жүрген адам етін жеп 
отырған әйелдер, қазанда қайнап жатқан 
баланың денесі, ш�птің үстінде жатқан 
баланың басы, т.с.с. сұмдық суреттерді 
сол Қыр ғызстан архивінен тауып әкелген 
– мен. 

4кінішке қарай, кейіннен ашаршылық 
трагедиясын саудаға салғандар да кездесті. 
Деректі кино түсіруші Қалила Омаров пен 
жазушы Валерий Михайлов аштық жайын-
да «Нәубет» деген фильм түсірмек болды. 
Солар фильм жасау кезінде қиналып, біздің 
Тарих институтынан к�мек сұрады. Инсти-
тут директоры М.Қозыбаев осы мәселемен 
айналысып жүрген мені шақырып алып, 
к�мек беруді тапсырды. Содан телестудияда 
ертеден кешке дейін отырып сценарийін 
қайта жаздық. Фильмді жасау кезінде мен 
Қ.Омаровқа �зім архивтен тапқан жиырма 
шақты суретті бердім. Сонымен фильм 
шықты. Бірақ, режиссер Қ.Омаров консуль-
тант ретінде қатысқан менің аты-ж�німді 
атауды артық к�ріпті. Халықтың трагедиясы 
ғой деп үндемедім. Институт директорының 
орынбасары болып жүргенімде бір күні 
маған Финляндия, Германия журналистері 
келді, қолдарында бағанағы суреттер. 
Қайдан алдыңдар десем, «бізге Қ.Омаров 
сатты» дейді. 

В.Михайлов «Казахстанская правда» 
газетіне аштық туралы мақала жазып, 
суретті �зі тапқандай жариялап жіберді. 
Деректің қайдан алынғанын айту оның 
міндеті ғой. Міне, ашаршылық трагедиясын 
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«ҚАДІР» С;ЗІНІҢ АНЫҚТАМАСЫ

Мұсылман үмбеті үшін Қадір түні несімен қастерлі? Не 
себепті қадірлі?

Қасиетті кештің (ләйләтул-қадір) ерекшелігін жан-
жақты таратып айтатын Құран Кәрімде Қадір сүресі бар. 
Қадір сүресі бес аяттан тұратын қысқа ғана зәм сүресі 
саналғанымен, оның рухани салмағы аса зор. 

«Қадір» с�зі «абырой, ұлылық, орасан зор» мағынасын 
береді. Себебі, Қадір түні – ұлық және аса қасиетті кеш бо-
лып саналады. Бұл түннің салмағы мың айдан да қайырлы. 
Құран Кәрімде бұл турасында:

  «Қадір түні мың айдан да қайырлы», (Қадір, 2) – деп 
баяндалады.

Бұл түні бүкіл періштелер жер бетіне түскенде жер жүзі 
тарлық етіп, олар сыймағандықтан бір-біріне сығылысады. 
Бұл жайлы Құранда:

«Періштелер және Жәбірәйіл (ғ.с.) осы түні Раббыларың 
рұқсатымен барлық іс үшін түседі» (Қадір, 3) – деген аят бар.

Мың айдан да қайырлы түн
Ибн 6бу Хатм жеткізген риуаятта: «Алла Елшісі 

(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) сахабалары-
на Исрайл ұрпақтарының ішінде Аюб, Зікірия, Хазикал, 
Нұн атты т�рт адамның Хақ жолында сексен жыл қызмет 
еткенін, басқа риуаятта мың ай мүлтіксіз құлшылық 
жасағанын баян етеді. Алла Елшісінің (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі болсын) үзеңгілестері сексен жыл 
Алла жолында күрескенін немесе құлшылық еткен Исрайл 
ұрпақтарының жансебіл әрекетін естіп, оған таңдай қағады. 
Осы сәтте, Жебірейіл періште Хақ Елшісіне (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі болсын):

 «Қадыр түні мың айдан да қайырлы» (Қадыр, 2-3) 
– деген аятты нәзіл етіп, мұсылман үмбетін теңдессіз 
қуанышпен сүйіншілейді. 

6лбетте, сүйіншіленген бұл илаһи қуаныш Алла 
Тағаланың мұсылман үмбетіне деген шексіз қамқорлығы 
мен рақымдылығын әйгілейді. Себебі, мың айды жылдарға 
шағатын болсақ, сексен үш жылдан астам мезгілді қамтиды. 
Бұл дегеніміз бір адамның �міріне татитын уақыт м�лшері. 
Яғни, Қадыр түнінде Хақ Тағалаға ынты-шынтымен 
құлшылық қылған пенде ғұмыр бойы құлшылық еткен бо-
лып саналады. Ал, әрбір жыл сайынғы Қадір түнін қаперге 
алсақ, онда мұсылман баласының қамшының сабындай 
қысқа ғұмырда жинаған сауабынан биік тау тұрғызатынын 
к�зге елестетуге болады. 

                        Жер беті сәлеметке тұнады

Ибн Аббас жеткізген риуаятта: «Алла Елшісі (Алланың 
оған салауаты мен сәлемі болсын): Қадір түні Сидратул-
Мунтаһадан барлық періштелер, оның ішінде Жебірейіл 
(ғ.с) де бар, жер бетіне түседі. Олар �здерімен бірге 
бірнеше ту ұстап түседі. Тудың біреуін менің қабірімнің 
үстіне, біреуін Байт-ул-Мақдистің үстіне, бірін Масжид-
Харамның үстіне, біреуін Туру Синаның үстіне тігіп, 
желбіретеді. Олар сәлем бермеген жер бетінде мүмін еркек 
пен мүмін әйел адам қалмайды. Ішімдік ішкен, доңыз етін 
жегендерден тыс» деп хабарлайды. 

Иә, Қадір түнінің құт-берекесі шексіз. Қасиетті түнді 
құлшылықпен �ткізген мұсылманға періштелер салауат 
айтып, оған бейбіт �мір тілейді. Таң ағарып атқанға дейін 
періштелер сәлеметі жер бетіне себезгілеп, мұсылман 
үмбетінің жүрегіне тыныштық пен жан рахат орнай-
ды. Сайд ибн Мансур келтірген риуаятта: «Бұл түн  – 
бейбітшілік түні. Қадір түнінде шайтанның адамдарға 
жамандық жасауға қауқары жетпейді. Бұл түні барлық 
істер белгіленіп (тағдыр жазылады), рызықтар айырыла-
ды» деп хабарланған. 

 Жаратушы Иеміз бұл түні шынайы намаз оқып, 4зіне 
жалбарына дұға жасаған пенденің барлық қайырлы амал-
дарын қабыл етеді. 4ткен қате-кемшіліктері мен күнәлары 
үшін �кініп, Жаратқаннан кешірілуін тілеген адамның 
тілегі де қабыл болмақ. Сондықтан осы кеште к�бірек 
дұға жасаған абзал. Айша анамыз (Алла оған разы болсын) 
пайғамбарымыз Мұхаммедтен (Алланың оған салауаты мен 
сәлемі болсын): «Уа, Алланың елшісі! Егер Қадір түніне 
жетсем, қандай дұға жасайын?» деп сұрайды. Сонда екі 
дүние сәруары: «Уа, Алла! Сен тым кешірімдісің, кешіруді 
жақсы к�ресің, мені де кешіре г�р!» деп дұға жасауды �сиет 
еткен.

Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде: «Алла Тағала 
Қадір түнін менің үмметіме сыйлық етіп берген. Мұндай 
нығмет бұрынғы үмметке бұйырмаған» деп Сіз бен бізге 
сүйінші хабар айтып, шаттыққа б�леген. Қадір түнінде 
Алла ризашылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, құлдық 
сезімдерімізді арттыруымыз керек. Құран Кәрім оқып, 
тыңдап, түсінуге ынта қойып, оған деген сүйіспеншілік 
байланыс орнатуға тиіспіз. Алла Елшісіне (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі болсын) салауат айтып, шапағатынан 
үміттеніп, оның үмбетінен болғанымызға шүкіршілік жа-
сап, оның жолын берік ұстануымыз шарт. Мешітке барып 
уағыз-насихат тыңдағанымыз абзал. Дәйім дұға жасауымыз 
керек. Алла Елшісі (Алланың оған салауаты мен сәлемі 
болсын) үмбетін бұл түні: «Уа Аллам! Сен кешірімдісің, 
кешіруді сүйесің, мені кешіре г�р» деп дұға жасауға 
шақырған.

ТҮЙІН

Хақ-Тағаланың бір түндік ғибадатты мың айдан да 
қайырлы етуі, с�з жоқ, Жаббар-Хақтың мұсылман үмбетіне 
деген ерекше мейірімі мен рахымдылығы еді. Алла Елшісі 
(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) бір хадисінде: 
«Кімде-кім Қадір түнінің артықшылығына нанып, Алладан 
сауабын күтіп, құлшылық қылса, жасаған күнәлары ғафу 
етіледі» (Бұхари, Қадір, 1) дейді. Иә, мұндай мүмкіндік һәм 
мұндай мың айдан да қайырлы мезет мұсылман үмбетінің 
пешенесіне ғана жазылған илаһи тарту. Олай болса, 
қадірменді ағайын, Қадір түнінің мүмкіндігінен мақұрым 
қалмай, таң рауандаған шаққа дейін жансебіл рухта Хаққа 
құлшылық қылып, жан-жүрегімізбен Алаштың қамы үшін 
дұға-тілек жасайық. 

Алла-Тағала рамазаннан рамазанға аман-есен жетіп, 
дәйім қасиетті Қадір түнін қарсы ала беруді жазсын! 6умин!

ИМАН АЙНАСЫ

Серікбай қажы ОРАЗ, 
Қазақстан 

мұсылмандары діни  
басқармасының 

төрағасы, Бас мүфти

�зінің кім екенін, аты-ж�нін айтпау керек еді. 
Осы тұста Элдар маған осы жерінде кім екенін 
жеткізетін бір шумақ �лең болса ғой деді. Мен 
к�п ойланып, Қасым Аманжоловтың «Ей, 
тәкаппар дүние! Маған да бір қарашы. Танисың 
ба сен мені? Мен қазақтың баласы!» деген �лең 
жолдары ойыма оралды. Кеңес одағы кезінде 
фильм арқылы «мен қазақтың баласы» демек 
түгілі, жайшылықтың �зінде «қазақпын» деу 
қиын кез еді ғой. Бұл халыққа үлкен бір серпіліс 
берді. 

Содан кейін араға жылдар салып, Шадия-
ровтың бейнесін «6руақ» фильмінен к�руге 
болады. Бұл фильм �зіме ұнайды. Мұнда 
у-шу, атыс-шабыс жоқ, қарапайым шалдың 
философиясы. Отбасы жоқ, к�п нәрсені 
білетін, к�п тілді меңгерген қария. Қаланың 
�мірін ұнатпай, �з еркімен далаға кетеді. Егін 
егіп, қасқырдың баласын бағып, кішкентай 
жетім баланы асырайды. Арманы жалғыз 
�зі далада жүріп, бәрін аяққа тұрғызу. 
Киноның атын «6руақ» деп �зім қойдым. 
Бұл бір жағынан қарасаң, баяғы «Атаманның 
ақырындағы» Шадияровтың қартайған 
түрі дерсіз. 80 жастағы қария болғанымен, 
жан-жақты, әлемде не болып жатқанының 
бәрін біледі. Енді Шадияров 40 жыл шетелде 
тұрып, елге келгенде не істеді, қайда кетті 
дегендей ойлардан осы фильм туды. Осы 
т�рт фильмді: «Қыз Жібек», «Атаман ның 
ақыры», «Трансібір экспресі» және «6руақ» 
фильмін байланыстыра тын бір нәрсе бар. Ол 
Шәкеңнің даусы. Атақты «25» әні. Шәкеңнің 
бұл әнді орындауы да үлкен тарих. Бұл әнді 
Қали Байжановтың мақамымен айта ала-
тын жалғыз Шәкең. Қ.Байжанов Шәкеңнің 
жездесі. 6пкесі қайтыс болған соң, Қалиды 
90 жасында Алматыға алдырып, екеуі бірге 
тұрған. «25» әнін сол кезде үйренген ғой. 

Мәжит Бегалин кино түсіріп жатып, осы 
әнді Қаукең айту керек деп арнайы шақыртады. 
Қайта-қайта айтқызып, керек дауысты, керек 
ырғақты таба алмай отырғанда павилонға 
Шәкең келе қалады. «6келші» деп домбыраны 
қағып-қағып жіберіп, әнді орындағанда Мәжит 
Бегалин: «Осы ғой керегі, осы» деп Шәкеңнің 
даусында «25» әнін жаздырған. 

Шәкең Қалекеңді (Қалыбек Қуанышбаев 
– ред) ұстазым деп есептейтін. Екеуі бір-біріне 
сондай жақын еді. Ал қалжыңдары �те ащы 
болатын. 4ткір қалжыңдасатын. Екеуі бір 
үйде Қалекең бірінші, Шәкең үшінші қабатта 
тұрған. Қалекең �мірден озар алдында қатты 
сырқаттанып жатқанда Шәкең съемкада бо-
лып келе алмай жүреді. Бірнеше ай �ткенде 
Шәкең үйіне келгенін к�рген Қалекең бетін 
ары қарай бұрып, теріс қарап жатады, ренжіген 
кейіп танытқаны ғой. Сонда Шәкең: «6й, 
шал, ұзағынан жатып алдың ғой. Не болды 
саған? Тұр, карта ойнаймыз. Ақшаң бар ма?» 
деп қалжыңдап, қауқалаңдайды. Ал Қалекең 
бетін бері бұрып, тылағын шығарып к�рсетіпті. 
Екеуі қарқылдап күліп алып, бес минуттан 
соң Қалекең к�з жұмған екен. Сонда к�рдіңіз 
ба, �ліп бара жатып қалжыңдасып барады. 
Шәкеңді күтіп жатқан екен, к�рген соң жан 
тапсырыпты. 

Қалекеңнің жүрген жері қалжың, театр еді 
ғой. Оның қалжыңдары тұтас бір сериал. 6бікен 
Қасенов деген домбырашы екеуі түйдей жасты. 
Екеуінің де арасындағы қалжың бітпейтін се-
риал болатын.

К;РЕРМЕН АКТЕРДІ 
К;РУГЕ ЫНТЫҒУ КЕРЕК

Қазір кино түсіру оңай. Актер келеді, оған 
бір қағаз мәтінді беріп, «мә, мынаны айта сал» 
дейді. Ол да с�здің парқына бармай, ойдың 
мағынасына бармай оқи салады. Сонымен 
эпизод дайын. Актер фантазер, �ткір с�зді 
болуы керек. Актер тығырықтан шығар жолды 
жақсы білу керек, қорытынды шығару керек. 
Актердің диапазоны кең болу керек. Ол сонда 
ғана актер. Актердің беті мың емес, біреу-ақ. 
Оны к�рермен не сахнадан, не кинодан ғана 
к�ру керек. Мысалы, қазір біздің актерлер 
к�рерменнің арасында жүгіріп жүреді. Бізге 
к�рермен арасына шығуға тыйым салынатын. 
Актерді к�руге к�рермен ынтық болу керек. 
Ал қазіргі актерлер бір күні той басқарып 
келіп, ертеңіне «Абайды» ойнайды. Оған кім 
сенеді? 

Мен қазір �зімнің шәкірттерімнен театр 
құрдым. Топта 30 бала бітірсе, оның бәрін 
бірінші курстан бастап кітап оқуға үйреттім. 
6рқайсысы 10 романнан оқыды. Демалыстан 
келген кезде бірінші курстағы интеллектісі 
мен т�рттінші курстағыны салыстыруға бол-
майды, жер мен к�ктей. Балаларымның 
�здері де, тәртібі де жақсы. Тәртіп болған 
жерде жақсы �нер туады. Сосын �здері жұмыс 
істейтін қабілетке жетті. 4здері сценарий 
жазады, кейбірі пьеса жазады. Ішінде бір-екі 
режиссерлері бар. 6р қойылымға жауапты 
адам қояды, оны сезінеді. Театр болған соң, 
жалғыз актер емес, басқа да персоналдар 
керек. Театр репертуары болу керек. 6йтеуір 
к�зді жұмып бастадық. Сенімге құрылған 
театр ары қарай �зі жол тауып шығар деп 
үміттенемін.

Дәрісті тыңдаған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

АЙМАНОВТАН 
ӘШІМОВКЕ ДЕЙІН...

Бір-бірімізді 17-18 жастан білеміз. Бұл қыз-
жігіттер 1959 жылы оқуды бітіріп кетті. Мен 
оқудан шығып қалып, кейінгі курспен 1961 
жылы тәмамдадым. Содан кейін де кинода 
жүріп, театрға 1964 жылы бардым. Алдыңғы 
курстастарым менен бұрын оқу бітіріп, театр  
сахнасын менен бұрын бастады. Кинода 
жақсы, әрине. Бірақ съемка барда түсесің, 
жоқ кезде бос жүріп қалатының тағы бар. 
Мұндайда шеберлікті әлі шыңдап үлгермеген 
актерге қиындау екен. Аға буын �кілдерінен 
«театр жақсы, шеберлікті шыңдайды, �нердің 
лабораториясы сол жер» деген кеңестерді к�п 
тыңдап, штаты мен ақшасы әжептеуір к�п ки-
ноны тастап, театрға келдім. Ол кезде театрда  
А.Мадиевский, М.Гольдблат деген еврей 
ұлтының �кілдері режиссер болатын. Жақсы 
жұмыс істеді, обалы нешік. Осы азаматтар 
М.6уезов театрын жоғарғы деңгейге к�терді. 
Сосын қазақтар «неге еврейлер басқарады» 
дегендей бас к�тере бастадық. Сол кездегі 
Мәдениет министрі Ләйлә Ғалымжанова 1964 
жылы 6зірбайжан Мәмбетовты басшы етті. 
Біздің ішімізден тағы біраз Халық артистері 
6.Мәмбетовке қарсы болып, біразы театрдан 
кетіп те қалды. 

Менің театрдағы алғашқы р�лім – «Абай-
дағы» Айдар. Ол менің ең сүйікті р�ліме айна-
лып, 10-15 жыл үздіксіз ойнадым. 6.Мәмбе-
товтың алғаш келіп қойған қойылым еді. Үлкен 
р�л емес, бірақ соның �зін әрқашан бірнеше ай 
бойы дайындалушы едім. Сонда Айдар «Еңлік-
Кебектегі» Нысан абыздың монологын оқиды:

«Жарастық жоқ, жалын жоқ, 
Жарым қайтып күн к�рер! 
Барары жоқ, байлау жоқ, 
Ерім қайтып күн к�рер! 
Бәріңнің де нәрің жок,
Елім қайтып күн к�рер?!»
Маған ұнайтын тұсы да осы. 6р жолы фило-

софия. Осы жерін халықтың алдында к�п уақыт 
оқып жүрдім.

6зірбайжан біздің буынның бағына орай 
келді, ол бізден бес-ақ жас үлкен. Дос, сыр-
лас, пікірлес болдық. Режиссер мен актер 
тіл табыс қанда, жаңадан �нер туады. Мықты 
актерсіз жақсы режиссер ештеңе істей алмай-
ды. Актерлық ойынмен қойылған қойылым 
– нағыз қойылым. Режиссер, актер, драм-
матург, осы үшеуі қабысса, сардалы �нер 
туады. Ал біреуі кем боп жатса, ол ақсақ бо-
лады. Міне, біздің бірігуіміз жақсы нәтижеге 
жеткізді. Біз 6зірбайжанды, ол бізді к�терді. 
М.6уезов театрын Кеңес одағындағы үздік т�рт 
театрдың қатарына қосты. Жылдар �те театрға 
б�тен адамдар келе бастады. 6зірбайжанды да 
қуды. Талантты адамдар қорғансыз болады. 
6.Мәмбетов дарын, талант еді. Соны к�ре ал-
мады, білем. «4нердің жаны құштарлық, жауы 
іштарлық» деген осы. 

Шынайы дарындар ұзақ және жақсы �мір 
сүреді. 4йткені сахналық кейіпкер жасау 
адамның жасын ұлғайтады. Ләззат алу де-
ген бар. Актер сахнада рахаттанып, жанын 
салып ойнайды. Іштегі шерді шығарады. 
Сондықтан ол �мірде анау-мынау ұсақ-түйек 
аурулармен ауырмайды. Байқасаңыздар, халық 
сүйген, халқын сүйген артистердің барлығы к�п 
жасаған. Сераға, Қалекеңдер, Хадиша, Сабира-
ларды қараңызшы. Олар сахнада рахаттанады. 
Сахна сыртында, дайындық барысында жұмыс 
істеп, сахнаға шыққанда демалатын артистер 
еді. 4здерін сахнаның қожайыны сезінетін. 
Расында солай болуы керек қой. Ұлылар біздің 
�нерде де, ғылымда да, әдебиетте де бар. Мұқаң, 
Ғабаң, Сәтбаевтардың барлығы дос болды. 
Бұл уақыт «алтын ғасыр» деп аталады. Менің 
тойыма  осы ардақтылардың барлығы қатысқан. 
Қазір техника дамыған заман ғой. Сурет деген – 
тарих. Қарап отырсам, сол кезде қоян-қолтық 
араласқан ұлылармен бірде бір суретім жоқ 
екен. Тіпті бірге жұмыс істеген Шәкеңмен бірге 
түскен суретім жоқ. Ал, қазір біз түсіп жүрген 
әрбір сурет сақталатын дүние.

«ҚЫЗ ЖІБЕКТІ» ҚЫРҒЫЗДАРДАН 
ТАРТЫП АЛДЫҚ

Еңбек жолымды кинодан бастағаным дұрыс 
та болған екен. Сол 1956 жылы басталған кино 
осы уақытқа дейін жүріп жатыр. Кеңес одағы 
кезінде ұлттық мәселені к�рсету оңай болған 
жоқ. Ұлттық мәселеңіз былай тұрсын, тіпті 
бізге тарихи фильм түсіруге рұқсат бермейтін. 
Қаржыландыратын Мәскеу болғандықтан, 
бағынуға тура келеді. Ал «Қыз Жібек» қазақтың 
тарихында алғаш түсірілген тарихи фильм. 
Мұның �зін қырғыздар Ш.Айтматовтың 
күшімен алған.  Кейін біздің азаматтар 

Димекеңе (Д.Қонаев – ред) барып, «біздің 
материалды неге қырғыздар түсіреді?» деп на-
мыстанады. Сонда Димекең қолдап, Мәскеуден 
Шәкеңдер араласып жүріп, біз «Қыз Жібекті» 
қырғыздардан тартып алдық. Ол кезде актерлік 
сынақ деген болады. Кімнің р�лінде кім ойнау 
керек, кім қай жерінде түсу керек, сынақтың 
алдында осындай сұрақтар тұрады. Ел ішінде 
«Қыз Жібектің р�ліне 500 қыз бақ сынапты» 
деген әңгіме бар. Ол кезде сурет арқылы да 
жіберетін, қыздардың суреті бір альбом еді. 
Ал экранға келіп сынаққа түскен 10 шақты 
қыз болды. Бекежанның р�ліне Ыдырыс 
Ноғайбаев, Нұрмахан Жант�рин, Кәукен Кен-
жетаев, 6нуар Молдабеков және мен бесеуіміз 
түстік. Бәсекелестерімнің мықты екенін к�ріп, 
театрға келдім де, �зіме шақ келетін батырдың 
киімін таңдап алдым. Сынақ кезінде жамбасы-
ма оң келетін үзінді беріліп, барынша орындап 
шықтым. Орындағаным �зіме ұнады, әйтеуір. 
Сынаққа түскен жігіттерді қарап отырып, Ғабаң 
(Ғабит Мүсірепов – ред) менің үзіндіме келген-
де: «Бекежан мынау ғой» депті. Осылайша мен 
сынақтан �ттім. Сынақты экрнаннан к�руге 
6лкей Марғұлан келіп, қарап отырып: «6й, 
Қыз Жібекте к�ш болушы еді ғой, к�ш қайда?» 
депті. Сынақты фильмнің дайын нұсқасы деп 
қалған екен. К�рдіңіз бе, ол кезде сынақтың �зі 
1,5 сағаттық фильм.

Ал енді р�лге келсек... Жырдағы Бекежан 
мен кинодағы Бекежан екі б�лек. Біз Сұлтан-
мен келістік. Ол ғасырда жағымсыз адамдар 
болмаған. Ойлаңызшы, ол батыр болса, елді 
қорғап жүрсе, қызды сүйетін жүрегі болса, ол 
қандай жаман адам болмақ?.. Иә, театрда оны 
қарақшы етіп к�рсететін. Бірақ біз оны жақсы 
жағынан, батыр тұлға жағынан к�рсеткіміз 
келді. С�йтіп кинода Бекежанның жақсы 
жақтарын к�бірек алуға тырыстық. Біз одан 
жапа шекен жоқпыз, к�рермен оң қабылдады. 

Кинода шынымен Қыз Жібектің жолы бол-
ды. Ол уақытта Жібек �те жас, 10 жылдықты 
ғана бітірген. Құман да жас, сол жылдары 4нер 
ака демиясын тәмамдаған. Олардың бағына 
орай, актерлер құрамы бір үйлесім тапқан, 
жақсы ортаға түсті. Ыдырыс, 6нуар, мен 
бәріміз оларға к�мектесуші едік. Қапшағайдың 
астында қалған ауылда 6нуар, Құман үшеуіміз 
бірге жаттық. Түсірілім кезінде де талай қызық 
болды. Т�легеннің жігіттері бар, Бекежанның 
жігіттері бар, жақ-жақ болып футбол ойнаймыз, 
күресеміз.

Шәкен Айманов та, Сұлтан Қожықов та �з 
ісінің шеберлері еді. Шәкен – табиғи талант, 
дарын, дала академигі. Ал Сұлтан – оқыған, 
к�рген-білгені к�п маман. «Қыз Жібектің» 
түсірілімі кезінде Сұлтан Қожықов бізді, 
6нуар, Құман үшеуімізді бір киіз үйге алып 
жатты. Кешке ойын-сауыққа қатысып, суға 
түсіп, к�ңіл к�терейін десең, Сұлтекең рұқсат 
бермейтін. «Ұйықтаңдар, ертең қиын съем-
ка» деп есікті жауып, жатқызып тастайтын. 
Ерте жатқан соң, түннің бір уағында ұйқың 
қанып қалатыны тағы бар. Бірде оянып кет-
сем, Сұлтанның алдында бір кесе шәй, темекі 
қалдығын салатын ыдысы әбден толған, 
қолында тұтанған темекі, бір нүктеге қарап 
отыр екен. Мен де «қанша уақыт отырар 
екен» деген оймен, қарап жата бердім. Дәл 
осы қалпында бір сағаттан к�п отырды-ау. 
Ол сонда ертеңгі күнді оймен жоспарлап, 
жұмыстың бәрін ойлап, түсірілім алаңын 
қамдап отыр екен. Осындай таза, адал адамға 
қалай бағынбайсың... 

Осының бәрі бастан �ткенге 50 жылдай 
болып қалды ғой. Біз ол кезде 30 жастамыз. 
«Қыз Жібек» екі жыл түсірілсе, оның жарты 
жылы дайындыққа кетті. Ипподромда к�п 
жаттығу жасадық. Жігіттер жағы тегіс атқа 
отыра алады, к�біміз ауылдан шыққанбыз. Ал 
Қыз Жібекке қиын болды, ол �мірінде атқа 
отырмаған қыз. Екі-үш ай Жібекті атқа оты-
рып жаттықтырды. Трюк деген болады, бұл – 
тізгінді қоя беріп шабу. Міне, Жібек осындай 
дәрежеге жетті. 

Экраннан қарағанда бәрі оңай, бірақ 
қазіргідей емес, ол кезде бір эпизод түсіру 
1-2 күндік жұмыс болатын. Тіпті кейде 30 
дубль жасаған кезіміз де болды. Пленка кейде 
жетпей қалады, кейде фирмадан жарамсыз 
шыққан болады, әйтеуір қайта-қайта түсіреміз. 
Кезінде ел арасында «Қыз Жібектің» к�бісі 
қырқылып қалыпты» деген с�з жүрді. Қайта-
қайта түсірген кезде де кадрлар қырқылады, 
оған монтаж кезіндегі қырқылатын дүниелерді 
қосыңыз. Меніңше, кез келген кинода 50% ғана 
қалып, қалғаны қырқылады. Оған к�ркемдік 
�нер тұрғысынан қосылатын кадрлар дың 
қосылатынын да есепке алыңыз. Сол қырқылған 
дүниелердің біразын Меруерт сақтап қалыпты. 
Негізі сақтап қалатын сахналар к�п еді. Біз 
заманның бұлай болып кетерін де білмедік қой. 

Құманда да тәжірибе жоқ еді, Т�легеннің 
жақсы тұстарын к�рсету үшін біздің жақсы сах-
наларымызды алып тастаған сәттер де болды. 
Нәижесінде �те жақсы, лиро-эпостық тарихи 
фильм шықты. Ел осындай киноны сағынып 
қалған кез еді. Біздің ауылдың �зінде фильм 
пленка әбден тозғанша бір ай жүрді.

ФИЛЬМДЕРДІ БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН 
ШАДИЯРОВ ПЕН «25»

«Атаманның ақырындағы» Қасымхан 
Шадияровты (Чанышев – ред) «шала қазақ» 
дейді, білсем, татар болуы керек... Бұл фильм 
Димекеңнің тапсырысы еді. Осы тақырыпта 
«Известия» газетінде мақала шыққан. Кейін 
Димекеңе Шәкең жолыққанда: «Шәке, 
мынау �зі киноға сұранып тұрған нәрсе 
ғой» депті. Осыдан кейін Шәкең түсірілім 
тобын ұйымдастырып, жұмысты бастайды. 
Кино түсіріліп жатқанда Чанышевтің алыс 
туысқандары келген, татар ұлтынан. Бұл кезде 
ұйғырлар да «Ол ұйғыр» деп таласты. Оның 
себебі к�мекшілері, оң қол, сол қолының бәрі 
– ұйғырлар. Чанышевтің Махмұд Қожанияров 
деген оң қолы болған, А.Дутовтың басын алып 
келген сол болуы керек. Бірақ негізгі идея 
иесі, жоспарлап, операцияны басқарған – Ча-
нышев. Байдың баласы болғанымен, үкіметтің 
дұшпаны емес екенін дәлелдеу үшін барлық 
операцияны �з жауапкершілігіне алған Ча-
нышев бәрібір қудаланды. Содан кейін ол Ош 
арқылы тау асып, бас сауғалап кеткен. 

К и н о  ә л е м і н д е г і  А т а м а н н ы ң  � м і р і 
«Трансібір экспресінде» жалқасқандай. Шә-
кеңнің �кіл баласы ретінде қолында тұрған 
Элдар Оразбаев деген жігіт болды. Ол екеуіміз 
Шәкеңе қандай ескерткіш арнасақ деп к�п 
ойластық. Ақырында «Атаманның ақырын» 
ары қарай созу керек деп, «Трансібір экспресін» 
түсіреміз деп шештік. Осы фильмде «Танисың ба 
сен мені, мен қазақтың баласы...» деген атақты 
с�з бар. Бұл кейін бүкіл қазақтың ұранына ай-
налды. Фильм желісінде пойызда келе жатқан 
Шадияров бір қызбен с�йлесіп қалады. Бой-
жеткен: «Аға, сіз кімсіз?» деп сұрағанда, ол 

(Басы 1-бетте)

Актер жақсы нәрсені, атақ-абыройды 
к�тере алу керек. Мысалы, Е.Герасимовтың 
киносына бүкіл курсы түсті. Сондағы Ива-
новтар 18 жасында Сталиндік сыйлықтың ла-
уреатын алды. Дәл сол сыйлықты 21 жасында 
екінші рет тағы алды. Ақырында ішкілікке 
салынып, жынданып кетті дейді. Бұл не? Бұл 
– атақ-даңқты к�тере алмау. Атақ-абыройды 
к�теру үшін Ш.Аймановтың тілімен айтқанда, 
«Адамдар ұшып кетпейтін қорғасын болуы ке-
рек». «Ұшып» кететіндер тек кинода ғана емес, 
әдебиетте де, эстрадада да бар. 1-2 ән айтып, 
сосын сахнадан жұртты боқтайтындарды к�ріп 
жүрміз ғой.

;НЕРДІҢ 
ЛАБОРАТОРИЯСЫ – ТЕАТР

М.6уезов атындағы драма театрындағы 
Нүкетай, Сәбит және Семейдегі Бекен Иман-
хан т�ртеуіміз бір курстың балаларымыз. 

Азаматтың суреттері
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ANA TILIН А Р К Е С К Е Н  К Л У Б Ы
(Басы 1-бетте)

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ, жазушы, тарих 
ғылымының кандидаты:

– Негіз і  1992 жылы 31 мамыр – 
Аштық құрбандарын еске алу күні бо-
лып белгіленген. Еліміз �з тәуелсіздігін 
жаңадан алған кезеңде сол уақытқа дейін 
жасырын айтылып келе жатқан мәселенің 
анық-қанығына жету үшін Парламент 
комиссия құрған болатын. Комиссия 
құрамына белгілі тарихшылар енді. Бұл 
бағытта әжептәуір жұмыстар атқарылды. 
Соңында Жоғарғы Кеңес Т�ралқасының 
шешімімен қорытындысы шығарылып, ол 
«Егемен Қазақстан» мен «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланды. Бұл 
қорытынды бойынша: ашаршылық қазақ 
халқына қарсы жасалған геноцид деген баға 
берілген еді. Бірақ мұны саяси баға деп айту 

АШАРШЫЛЫҚ
Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ Жұмабек АШУҰЛЫ Болат ЖҰМАҒҰЛОВ Айнаш СЕЙСЕНБАЕВА

қиын, �йткені ол бар болғаны комиссияның 
шығарған қорытындысы еді. Іс жүзінде сол 
кездегі Үкімет бұдан артық қадамға барған 
жоқ. Егер ашаршылыққа «геноцид» деп 
саяси баға берілсе, онда бір іс-шаралар 
қабылданып, нәубеттің зардаптарын қалай 
жоямыз, кім айыпты болды деген мәселелер 
талқылануы керек қой. Мұндай болған жоқ, 
сол күйінде қалды. Бұл мәселеде Украина 
�неге к�рсетті. Содан бес жыл бойы Үкімет 
жұмған аузын ашқан жоқ. Жалпылама 
аталып жүрді, бірақ мемлекет тарапынан 
аталған жоқ. 

Тек 1997 жылы Президент Н.Назарбаев-
тың қаулысымен «Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні» деген арнаулы 
күн пайда болды. Ашаршылық соның таса-
сында қалды. К�бінесе репрессия айтыла-
ды, ал ашаршылық тақырыбы қозғалмайды. 

Естеріңізде болса, Мәскеуде жаппай 
саяси қуғын-сүргін шындықтарын әш-
керелеуге бағытталған «Мемориал» деген 
қозғалыс басталған болатын. Сол «Мемо-
риал дың» үлгісімен біздегі азаматтар – 
кинематографистер, жазушылар, тарих-
шылар, әдебиетшілер, журналистер бар, 
барлығы бірігіп, сталинизмді әшкерелеу 
тұрғысында бірқатар мәселелер к�тердік. 
«Дайындық комитетін» құрдық. Мақсаты 
– сталинизмнің зардаптарын толық зерттеу 
еді. Репрессия – сталинизмнің аса ауыр 
қылмысы еді. Ол рас. Бірақ Қазақстан үшін 
одан да �ткен ауыр қылмысы – ашаршылық 
болатын. Бұл айтылмай жүрген тақырыпты 
«6ділет» қоғамының бағдарламасына да 
енгіздік. Тарих инсти тутымен бірлесе 
жұмыстар атқардық. К�птеген д�ңгелек 
үстелдер,  ғылыми конференциялар 
ұйымдастырылды, ғылыми еңбектер жарық 
к�рді. «Сталинизм: репрессияланған 
Қазақстан» деген тақырыпта халықаралық 
конференция �тті. Десек те, бұл тақырыптар 
БАҚ �кілдері тарапынан кең қолдауға ие 
болмады. Баспас�з беттерінде азды-к�пті 
ғана айтылып жүрді. 2013 жылы саяси қуғын-
сүргіннің 80 жылдығында ашаршылық 
құрбандарына арналған ескерткіш ашылып, 
Президент с�з с�йлегеннен кейін ғана бұл 
тақырыпқа бетбұрыс басталды. 

Іс жүзінде қазақ �з тарихында ашар-
шылықты үш мәрте к�рді. Ашаршылық-
тың алғашқы толқыны – 1917-18 жыл-
дары Оңтүстік �лкеде болды. Бұл аймақ 
Түркістан Республикасына қарайтын. 
Мұстафа Шоқай сол кезде «1 миллион 114 
мың к�шпенді қырылып кетті» деп жазды. 

Бізде к�бінесе 1921-23, 1931-33 жылдар-
дағы ашаршылық айтылады да, 1917-18 
жылдардағы ашаршылық айтылмайды. 
Ол кезде большевиктер «Қазақ – к�шпелі 
халық,  оның марксизм тұрғысынан 
болашағы жоқ. Экономикалық тұрғыдан 
әлсіз .  Бұлардың бәрі  құрып бітеді . 
Сондықтан бізге Қызыл әскерді қолдау 
керек. Қызыл әскер бізге әлемдік револю-
ция жасап береді» деген ұран к�терді. Олар 
билікті қолға алған кезде елде жұт болды. 
Оңтүстікке Ақт�беден келуі тиіс астық 
келмей қалды. Аз ғана астықты большевик-
тер б�ліп алды. Қазаққа ештеңе берілмеді. 
Қазақтардың Ташкенттің к�шелеріне жетіп 
қырылып жатқаны туралы Мұстафаның 
әйелі Мәриям апайдың естеліктерінде жа-
зылады. Миллионнан астам адам алғашқы 
ашаршылықта опат болса, тағы миллион-
дайы 1921-23 жылдары қаза тапты. 1931-
33 жылдардағы ашаршылық та қолдан 
ұйымдастырылғанын жақсы білесіздер. 
Егер де 1916 жылдан 1933 жылға дейінгі 
ашаршылық пен халқымыздың табиғи 
�сімін есепке алар болсақ, біз сол кезеңде 
10 миллион қазақтан айырылдық. 

Ашаршылық тақырыбы неге айтылмай-
ды дегенге келетін болсақ, билік Мәскеуге 
қарайды, �зге ұлттарға қарайды. Бірақ 
біз мәселені басқаша қабылдап, басқаша 
түсініп үйренуіміз керек. Ашаршылыққа 
бүгінгі Мәскеу, арамыздағы орыстар тікелей 
кінәлі емес қой. Бұл Советтік, большевиктік 
режимнің кінәсі, солардың жасағаны. 
Ал бүгінгі Ресей демократиялық жолды 
ұстанатын ел. Біз әшкерелесек, кешегі 
сталинизмді, Советтік жүйені, Қызыл 
империяны әшкерелеуіміз керек. Осы 
мәселені билік әлі күнге дейін жете түсінбей 
келеді. Күні кеше Ресейдің Сыртқы істер 
министрі бұл мәселені саясиландыра бер-

меу керек, ашаршылық Ресейде де болған 
дегенді айтты. Бірақ оның айтып отырған 
ашаршылығы Қазақстандағы ашаршылық. 
Ол кезде Қазақстан одақтас республиканың 
құрамында болды ғой. Міне, мәселе қайда 
жатыр. Жалпы, біз «6ділет» қоғамы тара-
пынан ашаршылық тақырыбына дұрыс 
мән берілу үшін 31 мамырдың қарсаңында, 
жұма күндері мешіттерде құран оқылып, 
оқу орындарында арнайы шаралар �ткізілуі 
керек деп айтып келеміз. Кезінде муфти 
болған 6бсәттар қажы Дербісәлі осы баста-
маны қолдап, жұма намаздарында �зі уағыз 
айтып, бір-екі жылдай мешіттерде құран 
бағышталып жүрді. Одан кейін жалғасын 
таппай қалды. Ал жастар бұл тақырыпты 
біле бермейді. Тарихқа жанашырлықпен, 
сын к�збен қарау – маңызды мәселе. Сол 
арқылы біз �зіміздің кім екенімізді тани-
мыз. Міне, 30 жыл �тті, ашаршылықтың на-

лы қауымды, жастарды қолдау к�рсетуге 
шақырдым. Шақырғандардың к�бі кел-
мей қалды. Бірен-саран үлкен кісілер, 
одан кейін желтоқсандықтар келді. Сонда 
деймін-ау, біз халқымыздың басынан 
�ткен қасіретті �зіміз бағаламай отырсақ, 
қолдамай отырсақ, сырттан келіп біреу 
бірдеңе жасап бере ме? Кейде біз тарихта 
болған бір тұлғаға қатысты затты тауып 
алсақ, оны керемет жәдігер есебінде к�ріп, 
таңдай қағамыз, ал тарихтың тірі куәгері 
болған қасіретке толы ғимаратты мұражай 
ретінде сақтап қалуға күш сала алмаймыз. 

Болат ЖҰМАҒҰЛОВ, Абай атындағы 
ҚазҰПУ профессоры: 

– Бүгінгі қозғалып отырған мәселе �те 
�зекті. Себебі репрессия да, ашаршылық 
та – қазақтың басынан �ткен тарихы. Ол 
тарихты ешқашан ұмытуға болмайды. 
Негізінен, ашаршылық тақырыбы еліміз �з 
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Сәбит ШІЛДЕБАЙ, Ш.Уәлиханов атын-
дағы Тарих және этнология институтының 
ғылыми қызметкері, тарих ғылымының кан-
дидаты: 

– Қазақстандағы ашаршылыққа байла-
нысты әлемде қандай к�зқарастар бар, бұл 
геноцид пе, геноцид емес пе деген мәселеге 
тоқталайық. Соңғы уақыттарда біздің 
отандық бұқаралық ақпарат құралдарында 
Американың докторанты Сара Кэмеронның 
ашаршылыққа байланысты пікірлері жария-
ланып жүр. Сонда байқағаным, америкалық 
зерттеуші Сталин тарапынан болсын, Голо-
щекин тарапынан болсын, қазаққа тікелей 
геноцид саясаты болған жоқ, бұл жергілікті 
басшылардың кінәсі дегендей пікір айтқысы 
келеді. Яғни, қазақ халқы шын мәнінде 

сихаты аз болып жатыр. Оның мән-жайын 
елге толықтай жеткізуіміз керек. 

Жұмабек АШУҰЛЫ, «Абай» қорының 
директоры, қуғын-сүргін тарихын зерттеуші:

- Қазақтың бағы да, соры да – кең 
байтақ жері. Патшалық Ресей болсын, 
Кеңес �кіметі болсын, бәрі де қазақты 
ұлт ретінде жоюға бағытталған саясат 
ұстады. Мынадай мысал келтірейін, 1932 
жылы Ораз Исаев Сталинге телеграм-
ма соғады, халық қырылып жатыр, аң 
аулауға рұқсат беріңіздер деп. Куйбы-
шев қол қойған телеграмманың мәтіні 
бар бізде, сонда: «Аң ауласаңдар жауапқа 
тартыласыңдар» делінген. Қазаққа қандай 
қысастық жасалғанын осыдан-ақ байқай 
беріңіздер. 31 мамырды ашаршылық пен 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске ала 
отырып, қасірет күні деп атайық деген 
әңгіме шығып жүр. Шын мәнінде, қасірет 
күні деп белгілеуіміз керек. 6р күнді жеке-
жеке белгілей беру де дұрыс емес сияқты. 
Иә, қайсібір жүйе болмасын, солардың 
саясатының кесірінен қазақтар осын-
дай нәубетке, алапат қырғынға ұшырап 
отырған. Осынау �ткен ауыр да зұлмат тари-
хымызды біз қалай бағалап келе жатырмыз? 
Журналистер, жазушылар жазып жатыр, 
бірақ жоғары жақтан мұны қолдау жоқ. 

Н а у р ы з б а й  м е н  Қ а р а с а й  б а т ы р 
к�шелері нің қиылысында кезіндегі НКВД-
ның ғимараты бар. Ауласында атақты түрме 
болған. Бәрі де тарихи нысандар. Прези-
дент қол қойып берген жоба бойынша бұл 
репрессия құрбандарының мұражайына 
айналуы керек еді. Бірақ іске аспай қалды. 
2003 жылы Храпунов қала әкімі болып 
тұрған кезде музейдің бірінші кезеңін 
аштық. Жұмыстар қолға алынды. 2004 
жылы іс-сапардан оралсам, ауладағы ішкі 
түрме бұзылып жатыр екен. Қазақтың бүкіл 
қаймағы қамалып, айлар бойы азапталған 
жер ғой. Содан не керек, газетке жазып 
жүріп, жартысын аман сақтап қалдым. 

2005 жылы жаз айында жекеменшіктің 
қолына �тейін деп жатыр деген әңгімені 
естідім. Қалалық әкімдікке бардым. 6кімге 
жолыға алмасам да, аппарат басшысына 
кіріп мәселенің мән-жайын түсіндірдім. 
Елбасының қолы қойылған құжат бар, 
мұны жекешелендіруге болмайды дедім. 
Келесі  хабарласқанымда, ғимаратқа 
ешкім тиіспейтін болды деді. Бірақ бұл 
қуанышымыз к�пке созылмады, бір күні 
екі жас жігіт келіп тұр, қолдарында қағаз, 
бұл біздің жекеменшігіміз, мына үйді 
босатыңыздар деп. Содан мұражайымыз 
жабылды, тоқырауға ұшырай бастады. 
С�йтіп жүрсек те, орнымызды босатпай, 
не болса да, жұмысымызды жалғастыра 
бердік. Сол аралықта бірнеше қолдан �тіп, 
ақырында біреулер сатып алды. Прези-
дентке де, Үкіметке де, Парламентке де хат 
жаздым. Олар қалалық әкімдікке жолдайды. 
Ал әкімдіктегілер бұл ғимарат жекешеленіп 
кеткен деп жауап береді. Менің «Сіздер та-
рихи ғимаратты неге жекешелендіресіздер?» 
деген сауалыма жауап жоқ. Содан бері, 
міне, он т�ртінші жылға кетті, күресіп 
келе жатырмыз. Былтыр қазан айында 
біз қоғам қайраткерлерін жинадық. Бірақ 
тағы да осы жерде қазақтардың �з тарихын 
қорғап қала алмайтынын байқадым. Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің 90 жылдығына байланысты  
бір шара �тті .  Соған бардым. Залда 
халық толып отыр екен. Сол жерде тари-
хи ғимараттың тағдырын с�з етіп, зия-

тәуелсіздігін алғаннан кейін айтылып, зерт-
теле бастады ғой. Нәубет деген қазақтың 
басына түскен ауыр қасірет. Бала кезімізде 
үлкен шешелерімізден бұл туралы к�п 
естідік. Ашаршылық табиғаттан келетін 
жұт, қуаңшылықтан болатын нәрсе емес. 
Бұған себеп адамдардың бір-біріне де-
ген зұлымдығы, кесапаты. Қызылдардың 
отырықтандыру, ұжымдастыру жүргіземіз 
дегенінен туған қасірет. Міне, осының 
бәрі де қазақтың басына түсті. «Жұт жеті 
ағайынды» дейді. 1921 жылғы аштықта 
қатты боран болған. Сол жылы мал тебіндей 
алмай қалды, жазы қуаңшылыққа ұласты. 
Мұның барлығы қосылып, халықты 
аштыққа ұшыратқан. 1931-33 жылғы 
аштықтар тікелей саясаттың нәтижесі. 
Себебі ұжымдастыру мен отырықшылыққа 
икемі жоқ, тек қана мал шаруашылығымен 
жүрген к�шпелі халық отырықшылыққа 
үйреткен кезде дәстүрлі шаруашылығынан 
айырылып қалды.  Күні  кеше Кеңес 
Одағы құлағанда экономикалық жүйелер 
дәстүрінен айырылғанда қандай болып 
еді, халық босып кете жаздады ғой. Сол 
сияқты экономикасы дамып тұрған жүйені 
қиратқан соң, оның орнын алмастыратын 
ештеңе ұсынылған жоқ, содан келді де 
қазақтың малы қырылды, аман қалғандары 
кәмпескеленді, ет-сүті толып жатқан 
салықтарға кетті, басқа күнк�ріс к�зі жоқ, 
халық ашығып, қырылды. Ашаршылық 
нәубетінің зардабын тартпаған, содан 
құрбан болмаған бірде-бір қазақ отбасы не-
месе ата-бабасы жоқ шығар. 

Саяси баға берілмеді деп жатырмыз, 
әңгіме онда емес. 6ңгіме біздің тарихты 
қалай бағалап жатқандығымызда. Біз та-
рихтан сабақ алуымыз керек. Болашақта 
халқымыз сондай нәубекте ұшырамауы 
керек. Мысалы, бізге сен осылай айт, айт-
па деп ешкім тыйым салып отырған жоқ. 
Ашаршылық болғанын бәрі де мойын-
дайды, тарихта ол талай жазылды, оған 
ешкім қарсы емес. Тарихымыз жаман 
болсын, жақсы болсын, ол біздің �ткеніміз, 
оны сызып тастауға болмайды. Біз де-
мократия деп, с�з бостандығы деп кейде 
артықтау кетеміз. Тарихшылар тарихты 
деректерге сүйеніп жазуы керек. Мен 
�зім кәсіби тарихшымын. Кейде қайсысы 
шын тарих, қайсысы �тірік тарих екенін 
айыра алмай қалатын жағдайға жеттік. 
Меніңше, репрессия мен ашаршылықты 
б�ліп қарауға болмайды. Ашаршылық пен 
репрессия қатар жүрді. 1931-34 жылда-
ры Маңғыстауда Адай к�терілісі болды. 
Сонда репрессияға кімдер ұшырады? 
Аштықтан қырылғандар қырылып қалды, 
босқындар босып кетті. Қалғандары ре-
прессияланды. Қолында ешқандай қаруы 
жоқтарды зеңбірекпен атқан кездер де 
болды. Омаров деген автор «Ойрандалған 
Адай даласы» деген кітап жазды. 4зі бұрын 
Кеңес Одағы кезінде КГБ-да жұмыс істепті. 
Сонда бір оқиғаны баяндайды. Мұнай 
орындарын барлауға шыққан экспедиция 
Маңғыстау құмдарының ішінен босып 
жүрген бір ауылды кездестіреді. Айналада 
не болып жатқанынан хабарсыз дейді. 
Газет оқымайды, радио тыңдамайды. 
Тіпті, әлемде соғыстың жүріп жатқанын да 
білмейді. 4здеріне жат адамдарды к�рсе, 
ығысып, к�шіп кете береді екен. 4з халқы 
�з елінде, жерінде осылай босып жүрсе, бұл 
репрессия емей немене? Ашаршылық пен 
репрессияға мемлекеттік тұрғыдан нақты 
баға берілмесе, әңгіме к�бейе береді. 

к�шпелі халық, �мір сүруге қабілетсіз, 
отырықшылыққа икемделу кезеңінде �зін-
�зі қамтамасыз ете алмады деген сыңайда ой 
қозғап, бұған қатысты толып жатқан �зге де 
фактілерді, сол кездегі тарихи жағдайларды 
ескеруіміз керек дегендей пікірлерді білдіріп, 
геноцид болды дегенді тілге тиек еткісі 
келмейді. Сонымен қатар германиялық Ро-
берт Киндлер деген азамат та Қазақстандағы 
ашаршылық тақырыбын зерттеді. Ол да 
қалың монография шығарды. Екеуі де 
Қазақстанға бір жылда келген. Президент 
Архивінде кездесіп қалып жүрдік. Роберт 
Киндлер ашаршылық кезінде қазақтардың 
бір-бірлерінің етін жегені туралы фактілерді 
ғана жинайтын. Оны қандай мақсатпен 
жинағанын білмеймін, бірақ тек осы мәселеге 
ғана назар аударатын. Мұнда бір ескеретін 
дүние: біз кейде жалпақшешейлікке салы-
нып, шетелдік ғалымдар қазақ тарихы ту-
ралы пікір білдірсе, соларды алдыға салып, 
баспас�з бетінде алдымен соларды айтуға мән 
беріп кетеміз. Негізі бұл дұрыс емес. Себебі 
қазақтың тарихын дәл қазақ сияқты сезініп, 
түсініп, қазақ секілді танитын басқа халық 
жоқ. Сондықтан біз алдымен �зімізді �зіміз 
танып, �зімізге �зіміз баға беруіміз керек. 

1921 жылғы ашаршылық Қазақстанның 
батыс �ңірлері мен Торғай даласында болған. 
Ол кезде Қазақстанда аштыққа қарсы күрес 
комиссиясы құрылып, Ақмола, Семей 
облыстарының қазақтары аштықтан зардап 
шегушілерге к�мектесіп, �здерінің малда-
рын айдап апарып, к�мектескен. Үшінші 
ашаршылықты тікелей геноцид деп айтуға 
болады. Білесіздер, 1928 жылы Қазақстанда 
аудандастыру саясаты басталды, округ-
тар құрылды. 13 округ пайда болып, оның 
құрамына жаңадан құрылған 183 аудан кірді. 
6кімшілік-аумақтық құрылымдар �згеріп 
кетті. Округтың басшылығына сауаты бар 
адамдар келсе, аудандарға бұрынғы ауылдық 
деңгейдегі, болыстық деңгейдегі адамдар 
келді. Осы кезеңде қым-қуыт дүниелер 
басталған. Жоғары жақтан түскен қаулы-
қарарлар, нұсқаулар �з деңгейінде халыққа 
жетпеген. Округтық деңгейдегі қызметкерлер 
т�менде не болып, не қойып жатқанын 
білмеген. Халық қай жақтан нені сұрарын, 
кімге барып мұңын шағарын білмеген. Ау-
дандастыру кезінде аудандық деңгейдегі 
басшылық пен жергілікті тұрғындардың 
арасындағы байланыс мүлдем үзілді десе де 
болады. 

1929 жылға дейін елімізде 22 миллион-
нан аса мал басы болған. Бір жылдан 
кейін мал басы �те қатты кеміп, 5 милли-
он 300 мыңдай ғана мал қалған. Малдың 
осыншалықты кеміп кетуіне байланысты 
әлі зерттеулер жүргізілген жоқ. Тарихшылар 
алдағы уақытта осы мәселені зерттеуі керек. 
Ашаршылық мұнымен де тынған жоқ. Ұлы 
Отан соғысы кезінде 1943 жылдың қысында 
Қазақстанда �те қатты ашаршылық болған.  
6сіресе, бұл Алматы, Жамбыл, Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында болған. Сол кездегі 
ауыл бригадирлерінің халық қолындағы 
соңғы азық-түлікті тартып алуынан �те к�п 
халық қырғынға ұшыраған. Демек, соғыс 
кезіндегі ашаршылық та зерттеуді қажет етеді. 
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Қазақста н  да  ғана емес, бүкіл Советтер тер-
риториясында болды деген пікір Ресей 
тарихшылары тарапынан кездесіп жата-
ды. Бұл мәселеге біз пайыздық тұрғыдан 
қарауымыз керек. Мәселен, ашаршылық 
нәубеті негізінен екі республикада �те қатты 
жүрді. Қазақстанда – 49 пайыз, Украина-

Адам шыр етіп �мір базарына 
келеді. Адамның бәрі тал бесіктен 
табытқа дейін базардағы саудагер 
іспетті. Біз кез-келген жұмыс жа-
сасақ соның ақысын дәметеміз, тіпті 
кішкантай баланың �зі әкесінен 
кітабын әкеп бергеніне «жарайсың, ба-
лам» деген с�зді естігісі келеді. Барлық 
ісімізден қайтым күтеміз, бұл адам 
табиғаты. Тақуалардың �зі Алладан 
жасаған құлшылығына Жаратушының 
дидарын к�руді дәметеді. Бүгінгі таңда 
амандасудың �зін де есеппен жасай-
тын болдық, міне нағыз сауда алаңы.
Осылай �мір базарында бәріміз сауда 
жасап жүреміз.

Адам адамнан мына үш нәрсе 
арқылы озады. 6уелде адамға Алла 
Тағала сыйлаған тегі арқылы келетін 
туа біткен дарын, талант, ерек-
ше қасиет. Екінші орта тәрбиесі, 
отбасы(әке-шеше, телевизор, ин-
тернет) бала бақша, мектеп(достары, 
мүғалім)қоғам тәрбиесі. Үшінші адам-
ның субъектив жеке талапшыл дығы, 
кітап құмарлығы, ізденімпаз дығы. 
Абай атамыз кәдімгі жай базарды 
тілге алатын жеңіл адам емес, ойшыл 
�леңнің екінші жолында «іздегені 
не болса, сол табылар» деп с�зін 
жалғайды, адам, әрине, бұл �мірде 
нені қаласа Алла Тағала соны береді. 
Соған жететін есіктерді оның ерік 
қалауы бойынша ашып береді.Соған 
жетер күш-қуат та береді. Абай қара 
с�зінде де адам еркі туралы тоқталып, 
ауруды, түрлі жамандықты жаратқан 
Алла, ал сені ауыртқан, жаман қылған 
Алла емес қой деп ескертеді.

Ұлы Аллa пе ріш те ле рге aқыл бе-
ріп, нәп сі бер ме ген, aл хaйуaндaрғa 
нәп сі бе ріп, aқыл бер ме ген. Адaмзaтқa 
aқыл ды дa, нәп сі ні де тең бер ген, 
егер aдaм нәп сі сін тыйып, Аллaның 
тыйым дaрынa бойұ сынсa, aдaмның 
дә ре же сі  пе ріш те ден де жо ғaры 
болaды. Егер aқы лын ғaнa тaңдaп, 
нәп сі сі не ерік бер се, оның дә ре же сі 
хaйуaннaн дa т� мен болaды.Кім де-
кім �з қaлa уынa ерік бер се, екі дүние 
бақытынан айрылған aдaм.

Ібі ліс aйт aды екен: «Мен aдaм-
дaрды aзғы рып кү нә жaсaтып, тозaққa 
тaртa бе рем. Сол кез де олaр Аллaдaн 
ке ші рім ті леп жaл бa рынaды. Алaйдa, 
мен олaрғa �з нәп сі ле рі aрқы лы кү нә 
жaсa тaм, aдaмдaр �з ер кі не (нәп сі сі-
не) мықтaп бaғынғaн сәт тен бaс тaп 
aқиқaттaн (турa жолдaн) aдaсaды. 4з 
қaлa уынa еріп, ме ні кі дұ рыс жол деп 
ойлaп, Аллaдaн ке ші рім сұрaмaйт ын 
болaды». 

4 л е ң н і ң  ү ш і н ш і  ж о л ы н д а 
«Біреу астық алады, біреу – мар-
жан» дейді, неге Абай атамыз «киім, 
тамақ, к�лік, кітап, қарындаш» демей 
«астық пен маржанды» айтып отыр, 
кездейсоқтық емес, к�п ойланып, 
терең толғанған ғұлама «астық пен 
маржанды» таңдаған. Астық ол нан, 
қара еңбекпен келеді, адамның бір 
тобы дене еңбегімен жан бағады, 
ал енді бір тобы су түбінен маржан 
сүзгендей ақылмен иманын жолдас 
етіп, ақыл ой еңбегімен �мір сүреді 
дейді.Бұндағы астық тән азығы, мар-
жан жан азығы. Біреу тәніне азық із-
десе, біреу бұл �мірдің базарынан жа-
нына азық іздейді дегенді меңзеп тұр.

Шы нындa, сіз �зі ңіз ді aқыл ды, 

4зімді  шыңдау мақсатында, 
мен де 2013 жылы білім алу үшін 
болашағымды КазҰУ-дың шығыстану 
факультетімен байланыстырдым. 
Мектепте алған білімімді әрі қарай 
жетілдіру үшін, КазҰУ менің �міріме 
�згерістер алып келді. 

Шығыстану факультетінде оқи 
жүріп, мамандығымның қыр-сырын 
меңгеріп, бірнеше рет Қытай аста-
насы Пекинде, сондай-ақ Шанхай 
қалаларында болып, қытай тілін 
шыңдап қайттым. Кейін аталмыш 
университетті бітіріп, шығыстану 
мамандығы бойынша, магистратураға 
кұжат тапсырдым. Осы 6 жыл к�ле-
мінде білім алсам да, ешқашан �з 
таңдауыма �кінген емеспін. Себебі 
әл-Фараби атындағы КазҰУ жас 
ізденушілерге мүмкіндіктер сый-
лайтын қара шаңырақ.  Мәдени 

пaрaсaтты aдaммын деп ойлaйсыз 
бa? Ондa сіз �зіңді жоқтан бар еткен, 
бір тамшы лат сұйықтықтан, ұйыған 
қанға одан бір кесек етке айланды-
рып, жан салған Аллaны тa ни сыз, 
Оғaн бaс иіп сәж де ге ке ле сіз. Адaмды 
Аллa екі түр лі эле ме нт тен жaрaтты: 
етпен сүйектен жә не рухтaн(жаннан). 
Олар ешқaшaн бір-бі рі нен б� лін бейді 
(б�лінгенде адам �леді). Осы екеуі нің 
қaже ті үшін aдaм �мір сү ре ді. Егер 
тәнді aзықтaндырмaсa aштaн �ле ді, 
aл егер ру хын aзықтaндырмaсa малға 
aйнaлaды. Міне Абай атамыз осыны 
меңзеп астық пен маржанды айтып 
отыр. «6ркімнің �зі іздеген нәрсесі 
бар, Сомалап ақшасына сонан алар» 
деп Абай атамыз әркім бейімдігіне 
қарай, шамасын шамалап мамандық 
таңдайды. Ел заңгер бопты, менде 
заңгер болам, ел әкім бопты, мен-
де әкім болам деме дейді. «6ркімге 
бірдей нәрсе бермес базар» деп ойын 
сабақтайды. Ақшасы бар адам жай 
базарда ел алған жақсы затты негізі 
ала беруіне болады, ал Абай атамыз 
�мірдің базарын айтып, тағы есімізге 
к�п нәрсе салады. 4мір базары сенің 
еркіңе к�нбейді, қалағаның әр кез 
бола беремейді.

Біреу ұқпас бұл с�зді, біреу ұғар, 
Бағасын пайым қылмай 

аң-таң қалар.
С�зді ұғар осы күнде кісі бар ма? 
Демеймін жалпақ жұртқа 

бірдей жағар. 
Адамзаттық масштабта жазатын 

ақын, �з с�зінің аса салмақты екенін 
айтып, ішкі мәніне, терең астарына 
бойлай алатын, ұғына алатын адам 
бар ма деп алаңдайды, әрине, шын 
қаламгер �зі жасаған ғасырдан алда 
жүреді, �з дәуірі түсіне бермейді, келер 
ұрпақ, тіпті одан кейінгі ғасыр адам-
дары танитын болады, �з дәуірінің 
биігінде тұрып, келешекке жазады. 
Міне, Абай атамыз бұл �леңін бізге 
жазып кеткендей. Иа, барлық адамға 
жағу, күллі адамзатты мойындату де-
ген нәрсенің жоқ екенін тағы айтып 
философ толғанады.

Жазған соң жерде қалмас 
тесік моншақ, 

Біреуден біреу алып, елге тарар. 
Бір кісі емес жазғаным, 

жалпақ жұрт қой, 
Шамданбай ақ, шырақтар, 

ұқсаң жарар. 
«Ит маржанды не қылсын» 

деген с�з бар, 
Сәулесі бар жігіттер бір ойланар.
Мынау жолдары арқылы ақын ке-

лешек ұрпаққа сенім артады, біреуден 
біреу алып елге тарайтынына шын 
сенеді.С�з қадірін түсінбегендерге 
«шынымен де итке маржан не керек», 
– деп толғайды. 

Берісі қазақтың, арысы адам-
заттың маңдайына біткен нағыз 
ақындардың бірі, к�сем с�зші Абай 
с�з зергері, сәулесі бар жігіттің жалпақ 
жұртта бар екеніне сеніп, қалың елге 
топырақ шашпайды.«4лең – с�здің 
патшасы, с�з сарасы, қиыннан 
қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, 
жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр 
келсін айналасы...» деген ақынның әр 
с�зінде терең мән жатқаны шындық.

Нұрхалық АБДЫРАҚЫН

іс-шаралар, ғылыми-халықаралық 
конференциялар, сонымен қатар, 
шетелдік тағылымдамадан �ту КазҰУ-
дың  артықшылығы деп білемін. 

Осы жылы білім ордасын сәтті 
аяқ тап, әрі карай алған білімімді 
жүзеге асыру мақсатында ел игілігі 
үшін қызмет етемін. Мен болаша-
ғымды �з мамандығыммен байланыс-
тырып қана қоймай, жасаған таң-
дауым ның әрқашан дұрыс екендігіне 
к�з жеткізгім келеді. 6лбетте, к�зімді 
жеткізумен ғана шектелмей, ұстаз-
дарымның, ата-анамның үмітін ақтау 
– басты міндетім. 4йткені, КазҰУ 
жарқын болашақтың бастамасы.  

Айнұр САРТОВА,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ шығыстану факультетінің 
магистранты

АБАЙДЫ 
қайта тану хақында

ЖАСТАРДЫҢ 
келешегіне жол ашады

Абай қазақта біреу, әйтседе Абай-
ды қаншалық таныдық, ақының бір 
өлеңіне бірге үңілсек:
Базарға, қарап тұрсам, әркім барар, 
Іздегені не болса, сол табылар. 
Біреу астық алады, біреу - маржан, 
Әркімге бірдей нәрсе бермес базар 
Әркімнің өзі іздеген нәрсесі бар, 
Сомалап ақшасына сонан алар. 
Абай атамыздың осы арада айтып 
отырғаны кәдімгі базар ма, әлде 
өмірдің базары ма? 

Бүгінде білім қуған жастардың жолы ашық. Білім арқылы адам өз бола-
шағын қалыптастырады. Діттеген мақсатына жете алады. Бұл орайда  са-
палы білім алатын оқу орнын таңдау маңызды рөл атқарады. Себебі әрбір 
талапшыл адам өзін дамытып қана қоймай, кәсіби тұрғыда жетілуі тиіс.

КӨЗҚАРАС

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

АЙТЫЛМАЙ
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ANA TILI Н А Р К Е С К Е Н  К Л У Б Ы
Қазақстанды автономиялы елге айналдыр-
ды. Совет Одағын құратын құрылтайшы 
республиканың бірі етті. Мұның бізге пай-
дасы болды, соның арқасында 1991 жылы 
тәуелсіздік алдық. Тағы бір айтатын мәселе, 
біз кезінде одақтас республика болуға әбден 
дайын тұрғанда болғызбай қойды, Ресейдің 
құрамында қалдырды. Егер де одақтас 
респу блика болсақ, бәлкім 1932-ші жылғы 
ашаршылыққа ұшырамаған болар едік. 
Осылайша, Ресейдің құрамынан шығуымыз 
миллиондаған халықтың құрбан болуының 
арқасында жүзеге асты, демек бізге бұл 
қасіретті күнді мәңгі ұмытуға болмайды. 
Бұл күнді �з дәрежесінде атап �ту үшін, 
менің ойымша, оны демалыс күні ету керек. 
9 мамыр – Жеңіс күні сияқты ету керек. 
Арамыздағы басқа да ұлт �кілдері түсіну ке-
рек. 6йтпесе, олар қазақстандықпыз дейді, 
бірақ ашаршылықпен ісі жоқ. Қазақтар 
біледі, басқалары білмейді. 

Сәбит ШІЛДЕБАЙ: Бейбіт аға, сіз саяси 
баға берілу керек, сталинизмді соттау керек 
деген пікір айттыңыз. Сталинизмді қалай 
соттауға болады?

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ: Бұған саяси ерік-
жігер, ниет керек. Тәуелсіздіктің алғашқы 
кезінде Сталинизмді соттайық дегендер к�п 
болды ғой. Ал іс жүзінде бәленің барлығы сол 
кездегі саясатта, сталинизмде, большевизмде 
болатын. Қазақстанға бұл кезеңдерде к�п 
қиянат жасалды. Сталин Орта Азияда феде-
рация жасауға рұқсат берген жоқ. 4збекстан 
мен Түркіменстанды құрылтайшы қылды да, 
Қазақстанды Ресейдің құрамында қалдырды. 
Орта Азиямен арадағы экономикалық бай-
ланыстарын үзіп тастады. Қазақстан Орта 
Азиядан мүлдем күдер үзді, тек қана Ресейге 
қарады. Оның арты халықты ашаршылыққа 
ұшыратты. Сондықтан Сталинизмді кінәлау 
керек, соттау керек дегенде осындай саяса-
тын  әшкерелеу керек. Қазақ халқына қарсы 
жасалған қылмыстардың бәрін саяси тұрғыда 
әшкерелеу керек. Егер біз сол кездегі Со-
вет �кіметін жамандасақ, ол бүгінгі Россия 
деген с�з емес қой. Ол сол кездегі саясат 
большевиктік саясат болатын. Қазақ к�п 
нәрседен шегінді. Ұлттық мүддесіне жете 

да - 33 пайыз к�лемінде болды. Ресейдің 
басқа облыстарында бұл к�рсеткіш 3-4 
пайыз м�лшерінен асқан жоқ. Сондықтан 
мұны геноцид деп айтуға толық негіз бар. 
Қазақстанда не болып жатқанын Кеңес билігі 
толық білмеді, мұны Голощекин жасырды, 
бүкіл пошта, хат-хабарларды жібермеді деген 
пікірлер шындыққа жанас пайды. 4йткені 
мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің агенттері 
әрбір ауылдарда жүрді. Қазақстандағы 
халықтың ахуалы туралы есептер Орталыққа 
жолданып отырды. Сол себепті «білмеді» деу 
қисынға келмейтін нәрсе. Орталық басшы-
лары оны �те тамаша біліп отырды. Менің 
ойымша, 31 мамырды аза тұту немесе қаралы 
күн деп атасақ, орынды болар еді. 

Мұхтар СЕҢГІРБАЙ, саясаттанушы: 
– 2015-2016 жылдары Шотландияның 

А б е р д и н  қ а л а с ы н д а  б о л д ы м .  С о н д а  
Қазақстандағы ұлтаралық мәселелерді 
зерттеумен біршама айналыстым. Зертте-
ген тақырыбымыз – тарихты қайта интер-
претациялау және оның Қазақстандағы 
ұлт құрылысына қатысты болды. Яғни, 
Қазақстандағы ұлт құрылысына тарихқа 
деген жаңа к�зқарас қалай әсер етіп жатыр, 
Қазақстанның ішінде қандай к�зқарастар, 
ағымдар бар, жалпы қайда дамып барамыз 
деген мәселені қарадық. Одан кейін елге 
келіп те біршама зерттеулер жүргіздім. Ресми 
тарихтану тұрғысынан емес, қазақ ұлтының 
тұрғысынан зер салдым. Қазақстандағы 
орыс қоғамының, неміс ұлты �кілдерінің де 
к�зқарасымен таныстым. 

Бұл жерде ашаршылық қана емес, 
отаршылдық кезеңі де алынды. Отаршыл-
дық кезеңі Қазақстанда саяси құрал ретінде 
қалай қолданылып жатыр, соны да талдадық. 
Мұны біз травма, яғни жарақат деп алдық. 
Рухани жарақат. Жарақат қалай анықталады 

бағаланады. С�йтіп, қазақ ұлттық тарихна-
масы мемлекеттік тарихнамадан біршама 
алшақтап бара жатқан жайы бар. Және 1931-
33 жылдардағы оқиғаларды геноцид деп 
тану туралы талаптар күннен күнге жоғары 
деңгейде қойылып жатыр. Бұл мемлекеттік 
билікті біраз тығырыққа тіреп отыр. Себебі 
ресми билік Ресейге, басқа коньюктураға, 
басқа ұлт �кілдеріне біраз жалтақтайды. 
Яғни, жалпы кең контекстіде алып қарайтын 
болсақ, отарлау демографиялық жағдайға да, 
тілге де қатысты, табиғат түйткілдеріне, �зге 
де мәселелерге қатысты айтылады. 

Тың игеру кезеңдері де отарлаудың белгісі 
ретінде танылады. Осыған қатысты біз 
Қазақстандағы Ресей ұйымдарымен біраз 
с�йлесіп к�рдік. Сұхбаттар жасадық. Сонда 
байқағанымыз, орыс ұлтының к�зқарасы 
бұл мәселеде жинақы емес. Біршама жалтақ. 
Олар к�бінесе Ресейдің трактовкасына 
сүйенуге тырысады және олар тарихты де-
мократияландыру керек деген к�зқарасты 
қолдайды. Тарихқа байланысты әртүрлі 
к�зқарастар болу керек, оның ішінде ге-
ноцид деп тану да, танымау да мәселелері. 
Олардың айтуынша, Қазақстандағы ресми 
тарихнама орыстардың жаппай осы елден 
к�шуіне бірден-бір себепкер. Немістердің 
ұйымдарымен де біраз зерттеулер жасадық. 
Немістердің к�зқарасы жинақы екенін 
байқадық. 4те к�п кітаптары, материалдары 
бар. 1940 жылдардағы депортацияға қатысты 
да біршама материалдары жинақталған. 
Неміс ұлты �кілдерінің пікірінше, ресми 
тарихнамада Қазақстандағы немістердің 
жағдайы айтылмайды. Айтылса да, к�мескі 
түрде және еленбейді. Немістер 1940-жыл-
дары Қазақстанға жер аударылғанда оларды 
қазақтар құшақ жая қарсы алған дегенді 
жоққа шығармайды, бірақ соншалықты 

келтірілген. Сонымен қатар дерекк�здер 
қайдан, қандай кітаптан алынды, соның бәрі 
ашық к�рсетіледі. Мысалы, ашаршылық 
құрбандарының ішінде Есболатұлы деген 
фамилия 12 рет қайталанып тұр. Бұл деген 
с�з, бір үйдің он екі баласы ашар шылықтан 
к�з жұмған. Тірі қалғаны тек жалғыз қыз бала 
екен, сол қыздың бізге жі бер ген мәліметтері. 
12 баланың да атын жаздық. 

6р облыстан келген деректер бар. Мыса-
лы, Шығыс Қазақстан облысының бір колхо-
зында 173 адамның қаза тапқаны айтылады. 
Аты-ж�ндері латын қаріптерімен жазылған 
екен, сол күйінде бердік. Босқыншылық 
деген тарауда ашаршылықтан жанын 
сақтау үшін босып кеткен адамдар туралы 
мәліметтер жинақталған. Қай бағытқа кетті, 
қандай елді бетке алды, осы жайында 
жазылған. 4збекстанға, Қарақалпақстанға 
немесе Қытайға бара жатқан жолда қаза 
тапты ма, соның бәрі анық к�рсетілген. «На-
сильственная коллективизация и голод в Ка-
захстане» деген кітапты Тарих институтымен 
бірігіп шығардық. «Қазақ халқының қасіреті» 
атты кітапта Алматы облысы бойынша 
мәліметтер жинақталған. «Жан қайғы» деген 
еңбекте Жамбыл облысы бойынша деректер 
қамтылған. «32-нің зұлматы» атты жинақ 
деректанушы ғалым Қамбар Атабаевтың 
жетекшілігімен жасалған 1989-90 жылдағы 
студенттер экспедициясының нәтижелері 
берілген. Сайтты мәліметтерге толтыру 
жұмыстары әлі де жалғасуда. 

САНКЦИЯНЫҢ САЛДАРЫ 
НЕГЕ АЙТЫЛМАЙДЫ?

Қыдыралы ДАУЛЕТБАЕВ: 
– Менің бір ұққаным – Кеңес үкіметінің 

тұсында �те к�п қиындық к�рген екі респу-
блика болды. Біреуі – Қазақстан, екіншісі 
– Украина. Сұрастыра келгенімде украиндар 
орыстармен 1917 жылдан бұрын тістесіп 
келе жатқан ағайынды екі ұлт екен. Ал біздің 
қиындық к�ретін себебіміз – жеріміздің 
кеңдігі. Дүниежүзінде 9-шы орындамыз деп 
мақтанамыз. Бірақ сол жеріміз бізге үлкен 
қиындық туғызды. 4йткені тарихтың ал-ҚАСІРЕТІ:

Мұхтар СЕҢГІРБАЙ Сәбит ШІЛДЕБАЙ Қыдырәлі ДАУЛЕТБАЕВ Еркін СТАМШАЛОВ

деген мәселеге келсек, оның үш анықтамасы 
осы жерде айтылып отырған пікірлерге 
сәйкес келеді. Ол – «жарақат болды» де-
ген саяси шешім, мемлекеттің шешімі, 
қоғамның шешімі. Оның ұлттың тарихына, 
�міріне кері әсер етуі. Мұнда сіздер айтып 
отырған демографиялық және басқа да 
мәселелер к�рініс табады. Жарақаттың 
үшінші анықтамасы – эмоционалдық, 
институтционалдық және символдық 
тұрғыдағы �темі. Геноцид деп тануды айтқан 
уақытта біз сол �тем туралы айтамыз. Ол 
қаржылай �тем емес, геноцид деп мойындау 
�темі. 

1990 жылдардың басында мемлекет пен 
жалпы тарихшылар қауымының к�зқарасы 
бірдей болды. Мемлекет тарихшылардың 
ұстанымын қолдады. Сол кезде қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу күні белгіленді, 
ескерткіштер қойылды, к�ше атаулары 
берілді. Бірақ кейінгі кезде бұл тенденция 
�згеріп бара жатыр. Яғни, мемлекеттік тарих-
нама (историография) мен жалпы қоғамның 
пікірі алшақтай түсуде. Жарақаттың табиғаты 
қандай, оны кім ұйымдастырды және 
одан кімдер құрбан болды? Сол мәселеде 
алшақтықтар бар. Мәселен, бізде қазақ 
қоғамының ішінде орыс отаршылдығының 
жалғасы –Ресей империясының қазақтарға 
қарсы жасаған геноциді деген мәселе бар да, 
ал басқа ұлттарда ол керісінше айтылады. 
Бұл орайда ресми тарихнама не дейді? Ресми 
тарихнама мұны қазаққа қарсы жасалған 
геноцид емес, Советтік режимінің жалпы 
халыққа қарсы зұлымдығы ретінде к�реді. 
Бұл жерде мәселенің қандай да бір этносқа, 
ұлтқа немесе мемлекетке қатысы жоқ, 
яғни, бұрын бәрі жаман болды, қазір бәрі 
жақсы дегендей ұстаным байқалады. Со-
дан кейін бәрімізге белгілі «қазақтар басқа 
ұлттарды құшақ жая қарсы алды» деген 
қалыптасқан пікір бар. Бұл пікірлер ресми 
тарихнамаларда айтылғанымен, оны басқа 
ұлттар ішінара жоққа шығарады. Айтула-
рынша, қазақтардың бұл жайында ақпараты 
болған жоқ, қазақтар депортацияны  түсінген 
жоқ дейді. Қазақтың ұлттық тарихы рес-
ми тарихнамадан ауқымды. Мұнда жал-
пы колониалдық мұраның үлкен тізімі 
бар. Бұл тізімге тек қана Кеңес Одағының 
кезеңі кірмейді. Қазақ хандығының Ре-
сей империясының қол астына кіруінен 
бастап орын алған оқиғалардың барлығы 
еніп кетеді және бұл үшін қазіргі Ресей 
жауапты деп айтылады. Сонымен қатар 
ақпарат құралдарында, ауызекі с�здерде 
геноцид мәселесі, Совет одағының кезеңі 
зар заман кезеңінің жалғасы ретінде 

қатты қонақжайлық болған жоқ дейді және 
қазақтарды ол үшін кінәламайды. Бізді 
айдалаға алып келді, азық-түлік болған 
жоқ, кейбіреулер к�мектесті, кейбіреулер 
бізден қорықты, балаларымыз аштықтан, 
аурудан �лді. Солар да тарихи жазбаларда, 
оқулықтарда айтылғаны дұрыс дейді. Яғни, 
біз бұдан қандай қорытынды жасадық? Біздің 
қорытындымыз – Үкіметтің отарлаушы  
мен олардың құрбандары арасындағы ба-
лансты сақтауға мүмкіндігі қалмай барады. 
Қоғам саяси  баға беруді к�бірек талап ету-
де. Немістер, орыстар талап етіп жатқан 
жоқ. Себебі оларда қазір демографиялық 
дағдарыс. Қазақтар тарапынан, тарихқа 
ешқандай қатысы жоқ қалың бұқара тара-
пынан ресми тарихты қайта жазу, соның 
ішінде қазақтардың к�зқарасымен қайта 
жазу жайында талаптар �те к�п айтыла ба-
стады. Бұл баспас�з бетінен де, әлеуметтік 
желіден де к�п к�рінуде. Содан кейін біздегі 
орыстардың, басқа да этностық топтардың 
қоғамнан оқшаулануы байқалады, яғни 
тарихнама күшейген сайын олар �здерін 
бұл елде б�тен ретінде сезінуі тым тереңдей 
түсуде. 

Айнаш СЕЙСЕНБАЕВА, ҚР Президенті 
архивінің қызметкері:

– Осыдан үш жыл бұрын Прези -
дент архивінде ашаршылық тақырыбына 
байланысты құжаттар кешені ашылды. 
Ашаршылыққа қатысты мәліметтер, жарық 
к�рген еңбектер, басылымдардағы дерек-
тер жинақталды. Ғалымдар, тарихшылар, 
саясаттанушылардың зұлмат жылдар жайын-
да хабары болғанымен, қарапайым халық, 
жастар, ізденушілер осындай құжаттарға 
қарап ой түйсін, тарихын танып білсін деген 
мақсатпен ұйымдастырылды. 

Ашаршылық деген кезде онда кімдер қаза 
болды деген мәселені ешкім к�терген жоқ. 
4йткені ондай құжаттар к�бінесе сақталған 
жоқ. Тарихшылар жалпы санын анықтаумен 
айналысты да, қаза тапқандар кімдер екені 
зерделенбеді. Осы мәселені ескере келіп, 
біз asharshylyq.kz деген сайт аштық. Онда 
ашаршылық құрбандары туралы мәліметтер, 
аты-ж�ндері, әлеуметтік мәртебесі, туған 
жері және басқа да деректер жинақтала баста-
ды. Кез келген сайт қолданушысы �зінің ата-
бабасы, туыс-туғандарына қатысты да дерек-
термен б�лісе алатындай мүмкіндік бердік. 
Сайтта бірнеше тараулар бар. Мысалы, негізгі 
бетінде ашаршылыққа байланысты қандай 
жаңалықтар болып жатыр, нендей кітаптар 
шығарылды – солар туралы мағлұматтар 
салынады. Ашаршылық және босқыншы-
лық деп аталатын екі тарау бар. Тізімдер 

дында да, діннің алдында да сол жердің иесі 
– қазақ. Демек, жердің иесін азайту саясаты 
жүргізілді. Меніңше, негізгі себеп осы болды. 
Жұрттың бәрі жазады, айтады, ал себебіне 
келгенде үндемей қалады. Кібіртіктейді. 
Неге біз сол жағдайға жеттік? Себебі не 
дегенді ешкім ашып айта алмайды. Советтің 
шинелінен шыққан адамдар азайғанша бұл 
мәселе осылай созылып кете береді. Жаңа 
буынның тарихшылары тарихты жаңаша 
жазады деп ойлаймын. 

Еркін СТАМШАЛОВ, тарихшы: 
– Геноцид дегенді айтып жатырмыз ғой. 

Кейбір ғалымдар жеке ұлтқа бағытталған 
әрекет ретінде «этноцид» деген терминді 
де қолданады. Ашаршылықтың сыртқы, 
халықаралық себептері де болды. Кеңес 
Одағы экономикалық блокадада болды. 
Қазіргі Ресейдегі санкциялар сияқты. Аме-
рика елшілігінің болмауы, Батыс елдерінің 
ашаршылық кезінде к�мек қолын созба-
уы осындай салқын к�зқарастың әсерін 
білдіреді. «Қырғиқабақ соғысы» деген 
ұғымның штамптары халықаралық қарым-
қатынаста к�рініс тапқаны с�зсіз. Ашар-
шылықтың халықаралық себептерін зерттеу 
– оның аясын кеңейтер еді деп ойлаймын. 

Дина ИМАМБАЕВА: Үш рет болған 
ашар  шы  лықтың цифрлары неліктен әртүрлі 
айтылып жүр? Соны бірізді етуге болмай 
ма? Қашан бірізді болады? Сосын тағы 
бір мәселе, әлемдік қауымдастық тарапы-
нан мойындау деген бар ғой. 2008 жылы 
Еуропарламенттің мінберінен Украинадағы 
голодомор бүкіл әлемге паш етілді. Осылай-
ша, Қазақстандғы ашаршылықты бүкіл әлем 
алдында жариялау қаншалықты маңызды? 

Жұмабек АШУҰЛЫ: Бұл �те маңызды 
мәселе. Мойындату керек. Қазақ �зінің ата 
қоныс жерінде отырып, қырғынға ұшырау 
деген ол нағыз геноцид. 

Сәбит ШІЛДЕБАЙ: Голодомордан кейін 
Украина тарихшыларына Ресей архивтері 
жабылды. 

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ: Империя бас-
шылары мемлекеттік қылмысты жасырудың 
керемет әдісін ойлап тапты. Халық қы-
рылды, жан-жаққа тоз-тоз болып шашы-
рап кетті ғой. Жаңа Үкімет келіп қалған 2 
миллион халықтың еңсесін к�теру үшін 
Қазақ станда мәдени революция жүргізді. 
Мектептер, театрлар ашты, слеттар �ткізді. 
Біздің �нерпаздар 1936 жылы Мәскеудегі 
декадада �нер к�рсетті. Сонда больше-
виктер мақтанды, міне, социализмнің 
күші деп. С�йтіп, мемлекеттік қылмысты 
жасыра бастады. Қылмысты жасырудың 
ең үлкен амалы– Россияның құрамындағы 

Бұрын тасада қалып, қақпай 
к � р г е н  т а р и х ы м ы з д ы  ж а ң а р т а , 
жаңғырта, тереңдете түсуі жалған 
тарихты шындықпен шыжғырып, 
ақиқатқа қадам жасау – парыз. Бұл 
соның нышаны, т�л тарихымызды 
кемсітушілерге қойылған тосқауыл. 
Тарихқа құрмет – ел келешегіне 
алаңдау. Бір с�збен айтқанда, к�не 
тарихқа бойлаудың сара жолдары 
тиянақталды. Елбасының «Бүгінгі 
т�л тарихымызға оң к�зқарас ке-
рек» деп айтуы сондықтан.  Бұл 
тұрғыдан келгенде, біз сақ, үйсін 
мәдениетінің мұрагерлері екендігімізді 
мақтаныш етуіміз қажет. Т�л тари-
хымызға тәуелсіз к�зқараспен қарау 
маңызды екенін мақаладағы дерек-
тер мен дәйектер айғақтайды. Бұл – 
Евроцентристік к�зқарасқа тойтарыс 
бере отырып, одан арылудың нақты 
қадамы.

Қазақ даласы бүгінгі мәдениет 
пен �ркениеттің бастауында тұр. 
Ұлтымыздың танымы мен тарихы, 
мәдениеті �те тереңде, соның ше-
жіресін жеткізу, жүріп �ткен жо-
лын айқындау еліміздің рухани жаң-
ғыруының басты кепілі. Ең бастысы 
ұлттық болмысымызды жоғалтпау 
арқылы тәуелсіздігіміздің тұғырын 
нығайту. Сонда ғана біздің рухани 
тамырымыз тарихпен жалғасады, 
б о й ы м ы з  д а  а т а - б а б а  а м а н а т ы -
на адалдық сезімі оянады. Ұлттық 
дүниетанымды қалыптастыру осыдан 
басталады.

Елбасының бұл еңбегін қоғамдық 
сананы жаңғыртуға бағыт талған 
жарқын идея деп айтуға толық негіз 
бар. Осындағы жылқы, қызғалдақ, 
алма туралы ой толғамдары, метал 
�ңдеу, зергерлік �нер туралы тұжы-
рымдары, тарихи ескертіштердің 
р�лі туралы пікірлері �ркениеттің 
қазақ даласынан бастау алып, әлемге 
таралғанын айғақтай түседі. Жылқыны 
алғаш үйреткен біздің ата-бабамыз 
атқа міну мәдениетінің де негізін 
қалады. «Тегіміз – түркі, түлігіміз – 
жылқы», «жылқы – жаным, қымыз 
– қаным», тағы басқа мақал-мәтелдер 
соның дәлелі. 4ткен дәуірлердегі 

– Алматы – Елбасының туған жері 
ғана емес, мұнда оның Қазақ КСР 
Министрлер кеңесі т�рағалығынан 
ҚР Тұңғыш Президентіне дейінгі 
саяси к�шбасшы ретіндегі қалыптасу 
жолы басталды. Алматы – тәуелсіздік 
тұсында ең ықпалды шешімдер қабыл-
данған республика егемендігінің бесігі. 
Аталған жобада сол уақыттардан сыр 
шертетін мұрағаттар бар, – дейді 
Елбасы кітапханасының директоры 
6мірхан Рахымжанов.   

Мемлекет және қоғам қайраткер-
лері, белгілі ғалымдар, студенттер мен 
университет оқытушылары қатыс-
қан шарада ҚазҰУ ректоры Ғалым-
қайыр Мұтанов жобаның жастар үшін 
пайдалы тұстарын ерекше атап �тті. 
«Елбасының шешімімен жарияланған 
Жастар жылы жастарға, студенттерге 
зор мүмкіндік беріп жатыр. ЖОО 
грант тарының, сыйақылар мен шә-
кірт  ақы лардың саны артты. Шетелде 
білім алуға барлық жағдай жасалған» 
деді ол.  Айта кетейік, «Елбасы. Жа-
стар. Жасампаздық» жобасының ата-
уы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2019 

түркі халқының жауынгерлік үстемдігі 
жыл қымен тікелей байланысты. 
Қазақ жылқыны құтым деп білген. 
Дүниеге ұл келсе ат ұстарым деп 
мақтанған. Т�рткүл дүниені шар-
лап кеткен жылқы малының бізден 
тара ғанына дау жоқ. О бастан-ақ 
ұлан ғайыр даланы т�рттүлікке тол-
тыру бабаларымыздың арманы бо-
латын. Сондықтан ежелгі тарихы-
мызды, жаужүрек батырларымызды 
жылқыдан б�ліп қарай алмаймыз. 
Батырлар жырларында тұлпарларға 
тіл бітуінің �зі де тегін емес. Сондай-
ақ ат ойындары: бәйге, к�кпар, теңге 
алу, қыз қуу т.б ұлттық сипатқа ие 
болуы тіршілігіміздің жылқы мен 
етене екенін дәлелдейді. Қазақтың ең 
құрметті адамына ат мінгізу салты әлі 
күнге жалғасып келеді. Жылқы туралы 
жылы пікірімізді алма мен қызғалдық 
туралы да айтуға болады.

Ежелгі тарихымыздың, �ркенді 
мәдениетіміздің астарын ашып, кілтін 
ұсынған бұл еңбек Ұлы Даламыздан 
табылған тарихи ескеркіштердің, 
археологиялық қазба байлықтардың, 
тарихи жәдігерлердің қазіргі кезеңде 
тірі куәсі бола алатынын тілге тиек 
етеді, алдағы атқарлар жұмыстарға 
бағыт бағдар сілтейді. Осы мақсатта 
музейлер, клубтар ашу, іздеу-зерттеу 
экспедицияларын ұйымдастыру, �л-
кетану жұмыстары басталып та кетті. 

Бұл еңбекте «�з тарихына деген 
мақтаныш сезімін ұялатып, отан-
шылдық тәрбие беру мектеп қабыр-
ғасынан басталуы тиіс» дейді Елбасы 
Н.Назарбаев. Айтса айтқандай, мек-
теп пен балабақ ша ұрпақтың уызына 
жаруына ықпал ететін киелі шаңырақ. 
Біздің мақсатымыз әрі міндетіміз 
– баба ларымыздан жалғасып келе 
жатқан, ертең елге қызмет етсем де-
ген патриот тық рухтың дәнегін жас 
ұрпақтың бойында к�ктетуге күш 
салу. Сонда ғана жаһандық тарихтан 
�з орны мызды іздеу жалғасын табады.

Жанар ҚОЖАБЕК, 
№ 179 бала бақшаның 

меңгерушісі
Алматы қаласы

жылды «Жастар жылы» деп жарияла-
уымен байланысты болып отыр. 

Шара аясында «Жастар – ұлт тірегі» 
кешенді к�рмесі қойылып, Елбасы 
кітапханасындағы архив, музей және 
кітапхана жинақтарының материал-
дары к�рсетілді. Сонымен қатар ҚР 
Мемлекеттік күзетінің Президенттік 
оркестрі арнайы дайындаған плац-
концерттік бағдарлама ұсынса, Құрмет 
қарауылының ротасы жұртшылық на-
зарына әскери қойылымын қойды. 

Шара соңында ҚазҰУ студенттері 
мен оқытушыларына жаһандық және 
аймақтық контекстегі жастар саясаты, 
Қазақстанның жастар саясаты страте-
гиясы тақырыбында панельдік дәріс 
�тті. Сонымен қатар, дәріс барысында 
Елбасы туралы «Уақытпен сайланған» 
деректі фильмі к�рсетілді.

Жылжымалы жобаны Тараз, Жам-
был, Шығыс Қазақстан облыстары 
мен Павлодар �ңірінің оқу орында-
рында, сонымен бірге шетелдерде 
�ткізу жоспарланған. 

Индира С�ТІМ

ЖАҺАНДЫҚ 
тарихтағы орнымыз

«ЕЛБАСЫ. ЖАСТАР. 
ЖАСАМПАЗДЫҚ»

Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» аттың мақаласы – та-
рихи сананы қалыптастырудың тұжырымдамасы, жаһандану дәуіріндегі 
өзін-өзі танудың шалқар көкжиегіне бет алу. Ғасырлардың тасасында 
қалып, көзі бітеліп келе жатқан ұлт тарихындағы күрмеуі көп туйіндердің 
оң шешімін табудың бірден-бір жолы бұл. Мақалада өзек болған мәселелер 
халық көкейіндегі көптің толғандырған мақсат-мүддемен үндес. Бұл мәселе 
бұрын ауыз екі айтылып келсе, енді тікелей мәдениетіміздің тұғырына 
айналып отыр. 

ҚР Тұңғыш Президенті кітапха насының «Елбасы. Жастар. Жасампаздық.» 
атты жылжымалы ақпараттық-имидждік жобасы өмірге келді. Жобаның 
тұсауы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кесілді. Жыл-
жымалы жоба Елбасының жасампаздық-шығармашылық идеялары мен 
бастамаларын танымал етуге, бірегей қорларды насихаттауға, экскурсия-
ларды ұйымдастыру әдістерін дамытуға бағытталып, ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың өмірімен және қызметімен таныстырады.

ЖЕТІ ҚЫР

КӨРМЕ

алмады. Этноцид деп айтқан да орынды. Бұл 
тек қана қазаққа қарсы жасалған қылмыс. 
Қазақтың қырылғанына к�з жұмып қараудың 
астары – бұларға жер керек болды. Инду-
стрия үшін жер керек болды. Нақты цифрмен 
әшкерелеу ісі болашақта болар. Ашылмаған 
нәрсе де к�п. Үлкен шешім жасау үшін 
жеткілікті зерттелді. Меніңше, қазір толық 
геноцид екенін айтуға болады. 4йткені 
алғашқы Комиссия оның геноцид екенін 
айтқан. 

Болат ЖҰМАҒҰЛОВ: 9 мамырда – 
Ұлы Жеңіс күнінде неліктен шеру �ткізуге 
рұқсат береді? 4йткені бұл күн халықтың 
санасына әбден сіңді. Насихаты күшті бол-
ды. Ашаршылыққа байланысты да осын-
дай кең ауқымдағы насихат керек. Мына 
мәселені ескерсеңіздер: сол кездегі билік тек 
қана қазақ халқы үшін репрессия жасаған 
жоқ. Ол кеңес одағы құрамындағы елдер 
үшін де, тіпті орыс үшін де 1936-37 жылда-
ры қандай қырғындар болды. Сол кездегі 
биліктің геноцидінің нәтижесінде бол-
ды. Олардың неліктен мұндай әрекетке 
барғанын ойлап қараңыздар. 6рбір мемлекет 
жаңадан құрылғаннан кейін қорғануға тиіс. 
4зінің қарсы жауларын жойғысы келеді. Жау 
санағандардың бәрін жойды, қуғындады, 
азаптады. Жоғарыда айтылғандай, Совет 
�кіметі 70 жыл бойы санкцияда болды. Оның 
бір дәлелі – ашаршылыққа ұшыраған кезде 
шетел бізге к�мек қолын созған жоқ. Оларға 
керегі де сол болатын. 

Есенгүл К�ПҚЫЗЫ: Ашаршылық тақы-
рыбы аз айтылып жатқан жоқ. 4кініштісі, бұл 
белгілі бір ортада ғана, белгілі бір деңгейде 
ғана талқыланады. Ал мектеп оқушылары, 
жас ұрпақ мұны түсінбейді. Сондай алапат 
аштықтың болғанын, адамдар бір үзім нан 
таппай қалғанын, азық-түліксіз қалғанын 
білмейді. Қазір бізде ысырапшылдық үлкен 
дертке айналып бара жатыр. Неге біз мұны 
қайта-қайта к�тере береміз, осы тақырыпқа 
айналып соға бере міз? 4йткені бізге тарихи 
жадыны қалып тастыру керек. Тарихи жады 
қалыптас пайынша, жаңа ұрпақ �ткенімізді 
түсінбейді. Ұлы Отан соғысы, Жеңіс күні 
деген нәрсе ұрпақтың жадында бар. Ал 
ашаршылық неліктен дәріптелмейді, ай-
тылмайды? Себебі саяси ерік-жігер жоқ. 
Сондықтан біз бұл мәселеге қайта-қайта 
орала беруіміз керек. Мүмкін деректер мен 
заңдар әртүрлі болар, бірақ ең басты мәселе 
– жаңа ұрпақтың саяси жадын қалыптастыру. 
Тарихи жадыны қалыптастыру. 

Дайындаған 
Дәуіржан Т;ЛЕБАЕВ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары к�рнекті қаламгер, марқұм Дидахмет 6шімхан әулетіне аяулы аналары

Бағби ТІКЕБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

ЖҮРГЕН АҚИҚАТ

Азаматтың суреттері
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Жақсының аты өшпейді
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» деп аталатын мақаласында ұлы тұлғаларды 
ұлықтау жайлы жан-жақты айтылған. Осы құнды дүниені басшылыққа алған 
Қостанайдағы іргелі оқу орындарының бірі – Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы 
мемлекеттік педагогикалық университетінің ұжымы кейінгі жастарға өнеге 
боларлық аса игілікті істі жүзеге асырды. Қара шаңырақтың 80 жылдығы және уни-
верситетке физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі Өмірзақ 
Сұлтанғазиннің есімі берілуіне байланысты «Сұлтанғазин оқулары» деп аталатын 
І-халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді.

ТАҒЗЫМ

Ол кездегі ауылдың жағдайы белгілі 
ғой. Күнде кино, күнде концерт бола 
бермейді.Содан да кешке қарай жастар 
жағы  бас қосатын барар жер таппай 
сеңдей соғылысып кетеді. Ондай кездерде 
келеңсіз жағдаяттар да болып қалатыны 
кәдік қой. Міне, осындай нәрселерді 
болдырмау үшін Жарылқасын ағамыз 
сандалып жүрген жастардың басын 
қосып әртүрлі ойындар, әртүрлі 
кештер ұйымдастыратын. Ол 
ойындар мен кештерден біз 
біраз нәрселерді ұғып, біраз 
нәрсені танып, әжептәуір байып 
қалатынбыз.

Жақаң о бастан- ақ айтар с�зін бетің 
бар, жүзің бар демей қақыратып қақ тіліп 
айтатын азулы, бетті болатын. Кейде 
тек бір ауыл ғана емес, бүкіл Түркістан 
аумағындағы қордаланып қалған про-
блемаларды к�теріп аудандық, облыстық 
газеттерге мақалалар жазатын. Сол кісіге 
еліктеп мен де мақалалар жазып жүрдім. 
Енді қарап отырсам, сол еліктеу босқа 
кетпеген екен. Сондықтан мен осы ретте 
Жақаңа қарыздармын деуге болады...

К�п ұзамай мен Түркістанға , одан әрі 
оқуға, Алматыға кеттім де, Жарылқасын 
ағам сол ауылдың отымен кіріп, күлімен 
шыққандай боп табан аудармастан еңбек 
етіп жүрді. 6бден пісіп жетілді. Тек қана  
сол ауылдың партия комитетінің хатшы-
сы, сонан кейін бастығы болып 30 жыл 
бойы тынбай қызмет етті.

Ақыры, атақты  «қайта құру» мен 
«жариялылық» деген аласапыран заман 
келді. Дүниенің асты үстіне түскендей кез. 
Айналада не болып, не қойып жатқанын 
қарапайым халық түгілі, ірілі-ұсақты 
істің басы-қасында жүрген кісілердің �зі 
жете танып-білмей абдырап қалған-ды. 
Бұрынғы жүйе бүлініп, жаңа жүйе түзілмей 
жатыр. Сол бір тұстың бірінде, яғни 1990 
жылы Орталық Комитеттің І-хатшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы-
мен  «Бастауыш партия ұйымдарының  
республикалық Кеңесі» құрылды. Сол 
Кеңесте Жарылқасын ағамыздың жай 
оғындай жарқылдап с�йлегені бар. Сол 
с�зімен ол І-хатшының к�зіне  түсті де 
бірден сол Кеңестің мүшесі, «Бастам-
шыл» топтың жетекшісі боп шыға келді. 
Орталық комитет ғимаратынан арнайы 
б�лме берілді. Не керек, ол Кеңес пар-
тия тарап кеткенше елдегі қордаланып 
қалған мәселелерді шешуге жұмыла ат 
салысты.

Аталған іргелі оқу орнының алдына 
есімін әлем мойындаған к�рнекті ака-
демик 4мірзақ Махмұтұлының еңселі 
ескерткіші орнатылды. Салтанатты 
жиынға есімдері елге мәшһүр қазақ елінің 
ай тулы ғалымдары, к�рнекті мемлекет 
және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым 
�кіл дері, академиктің жан жары Райхан 
Ғаниқызы, туған-туысқандары және жас-
тар қатысты. 

Бірінші болып с�з алған академик 
Кенжеғали Сағадиев қазақ халқының 
мақтанышы 4мірзақ Сұлтанғазиннің 
мағыналы ғұмырына жан-жақты тоқтал-
ды. Қостанай облысының қазіргі Сарык�л 
ауданының Қараоба ауылында дүниеге 
келген аса дарынды ғалымның �ткен 
�мір жолдарына шолу жасай отырып, 
оның бойындағы ерекше асыл қасиеттері, 
ғылымға қосқан ерекше үлесі, азаматтығы, 

к�рсе, олардың к�бі қартайып қалған 
жоқсың ба дегендей жылы қабақ таныта 
қоймады... Сонан кейін қартайғанды 
к�рсетейін деді де, үлкенге ілтипатын, 
кішіге ізетін аямайтын қазіргі Ұлбосын 
жеңгемізге үйленді.

Қазір Жақаң екі жеңгемізден туған он 
жеті ұл-қыздың әкесі. Тіліміз тасқа, бала-
лары шетінен алғыр. Алдыңғылары мектеп 
бітірген бойда жоғары оқу орындарына 
түсіп, сан-салада жұмыс істеп, үйлі- баран-
ды болып кетсе, олардан кейінгілері мек-
тептерде, бала-бақшаларда. Ал кенжесі,  
жетпіске шығар тұста ғана дүниеге келді. 
«Құдай беріп жатса, жиырмаға жеткізем» 
дейтін ол кейде әзілдеп... Біз, әрине, әзілі 
шындыққа айналсын деп тілейтінбіз. 
6ттең бізде «Ардақты әке» деген атақ жоқ, 
болса ғой сол атаққа бірден бір лайықты 
адам Жақаң болар еді.

4здеріңіз айтыңыздаршы, осындай 
ағаңның барына қалай мақтанып, қалай 
шаттанбассың!

4лең жазатын адаммын ғой, мақа-
ламды «Он жеті баланың әкесі Жарыл-
қасын 6зіретбергеновке ақ тілек» деген 
�леңмен аяқтағым келіп тұр.

Оу, Жақа,
Елге қадірлі,
Бірақ та бір ұлға зар болған
6зіретберген  к�кеміздің
Алпысында к�рген
Жалғыз баласы едің,
К�зінің
Ағы мен қарасы едің!

Құдай берді ғой!
Бергенде де
Құлай берді ғой!

Жап-жас кезіңнен
Қызылқұмның
Аптабында ширап,
Қаратаудың
Шақпақ тасына
Қайралдың.
Он жеті
Перзент құшақтап,
Он жеті жерден отау тіктіріп,
Ұшар басына
Құс қана жететін
Бәйтерекке айналдың.

Егер бүгінде
Алтын алқаны
Еркекке берер болса
Соны сіз алар едіңіз.
Шалқып бір қалар едіңіз.

К�сілсең—к�семсің,
Шешілсең—шешенсің.
Оңтүстік аймағын
Аузына қаратқан
Ақсақал- ағасың,
Бірде данасың,
Бірде дарасың!

Сенімен мақтанам,
Уа, Жақа, жерлесім.
4йткені сен деген
Таусылып бітпейтін
Қазына к�мбесің.
Саған тілерім:
Жүрек пен жаныңның
Жарық пен шуағы
Ғасырда с�нбесін!

Темірхан МЕДЕТБЕК

ҚСАҚАЛ

Жасы сексенді ауқымдап қалса да тұла бойында титімдей артық еті жоқ, қашан 
көрсең де ащы тері алынған таң асқан аттай боп әрі қунақ, әрі сергек жүретін, баппен 
қатырылған мейіздей осы бір сары кісіні, Жарылқасын ағамды көрген сайын әрі 
шалқи шаттанып, әрі марқая мақтанып қалатыным бар.
Ол кісімен біз бір жер, бір ауылданбыз.Түркістанның Сырдарияға қараған бетінде 
Үшқайық ауыл кеңесіне қарайтын Жайылма деп аталатын жер бар. Сол жер біздің 
туған жеріміз. Кезінде ұжымшарлар іріленді де біздің ауыл таяқ тастам жердегі басқа 
ауылмен бірігіп кетті. Қазір ол, кезінде Қазақстанның Совнарком төрағасы болған , 
көрнекті мемлекет қайраткері Нұртас Оңдасыновтың атымен аталады. Нұртас аға да 
біздің ауылдан, жақын ағайын...
Жарылқасын Әзіретбергенұлы аға мыздың балалық шағы да өз тұрғылас тары сияқты 
ІІ-дүниежүзілік қырғынға, сонан кейін елді қалпына келтіру кезеңіне тап келді. 
Балалық шақтың бал дәуренін басынан өткермеген ұрпақ қой олар.
Бесіктен белдері шықпай жатып- ақ қолдарына кетпен мен күрек, орақ пен айыр 
ұстаған ол толқын ертеден қара кешке дейін шабындықта, мақта мен егіс алқабында, 
мал соңында жүріп ержетті. Табиғатынан не нәрсеге де құлағы түрік, не нәрсені де тез 
қабылдап, тез ұға қоятын зерек ағамыз өзінің етінің тірілігімен ауылдағы жетіжылдық 
мектепті үздік бітіріп,педагогикалық училищені, одан әрі пединститутты тәмамдап 
ауылға мұғалім болып оралды. Ауылдағы балаларды оқытты, тоқытты...

әкетпек болады. Міне, осы мәселеге 
Жарылқасын 6зіретбергенұлының жан 
сала кіріскені бар. Ақыры ол, не ке-
рек, келім-кетім жұртшылық та к�п, 
тұрғындары да жетерлік Түркістан сияқты 
қастерлі қалаға мұндай емхананың ау-
адай қажет екенін дәлелдеп шықты. 
Қазір ол емхана ел игілігі үшін жұмыс 
істеп тұр. «Күн-түн демей осы бір 
жүргізген жұмысымның нәтижелі болып 
аяқталғаны �зімді қатты қуантып, т�бемді 
к�кке к�тереді» дейді ол сол кезеңді 
ризашылықпен еске алып.

Сонымен бірге Жақаң үкімет шеші-
мімен Қожа Ахмет Яссауи секілді әлемге 
мәшһүр алып кесенесі бар және айнала-
сы түгел тарихи, мәдени жәдігерге толы 
Түркістан қаласына ерекше мәртебе 
беру керек деп к�п тер т�кті. Қасына 
үш-т�рт белгілі азаматтарды ертіп жер-
жерде баспас�з конференцияларын 
�ткізді. 6лі де күресе берер еді... Құдай 
оңдап армандай боп жүрген Түркістан 
облысы ашылды. Түркістан – облыстың 
орталығы. Бұдан артық қандай мәртебе 
керек. Жақаңның сондағы қуанғанын 
к�рсеңіз! Түркістанмен бірге �зінің де 

теу  шаралары қабылданды.  Сонан 
кейін тойхана иелерін, асабаларды, 
сауна басшыларын шақырып, пәтуаға 
келу жолын іздестірді. Оларға әлгі ду-
манды орындардың түн жарымынан 
асқанға дейін, тіпті таң атқанға дейін 
даңғыраған музыкамен сол маңдағы қала 
тұрғындарының берекесін қашырып, 
ты ныштығын бұзатындығын, ішкілік 
ішіп алып бір-бі рімен жанжалдасып, 
жойдасыз тәртіпсіздіктерге ұрынатын-
дарын айтып, мұндай келең сіз-
діктер мұ сыл ман дық ты ұстанған 
бүкіл түрік әлемінің рухани 
орталығы деуге боларлық 
Түркістан қаласының атына 
мүлде жараспайтынын егжей-
тегжейлі түсіндіріліп айтыл-
ды. Сондықтан Ақсақалдар 
алқасы ол орындарда  �тетін 
тойлар мен басқосулар  түнгі 
сағат 23.00-де аяқталуы 
керек деп шешті. Обалы 
не керек, басқосуға кел-
ген азаматтар Ақсақалдар 
алқасының бұл ұсынысын 
с�зге келмей құп алды. 

Айта кету керек, Жақаңның сол 
Кеңес тегі с�зіне тәнті болған, кезінде 
аудан әкімі, кейіннен сенатор болған 
Қуаныш Айтахановтың «Жарылқасын 
6зіретбергенұлының 90-жылдардың 
басындағы Кеңестегі қызметін ерекше 
атап к�рсетуге болады. Жұрттың бәрі 
отырған креслосынан айрылып қалам ба 
деп қорқып жүргенде, сол кездегі елдің 
жағдайын ашына айтып, шындықтың 
бет пердесін ашып, батылдық танытты» 
дегені бар.

Жақаң, ешуақытта да �зін мемлекеттік, 
ұлттық, елдік мүдделерден тысқары қойып 
к�рген емес. Қайта ондай сәттерде ол 
кісінің азаматтық болмыс-бітімі биіктеп, 
тұлғаланып кетеді. Бәріміз жақсы білеміз, 
1998 жылдың  31 мамырында Алматы 
қаласында «Саяси құрбандарды еске алу» 
шарасы �тті. Сол шараға белсене қатысқан 
Жақаң, �з қаржысына сонау Түркістаннан 
екі үй әкеп тіккені бар. Байлығының 
тасып бара жатқандығынан емес, әрине. 
Азаматтығынан. Ірілігінен.

Сондай-ақ ағамыздың қазақ халқы-
ның рухани рухты мекенінің бірі сана-
латын қасиетті Түркістан қаласының 
1500 жылдығын �ткізуге де жар құлағы 
жастыққа тимей белсене араласқанын �з 
к�зімізбен к�рдік.

Ол �зінің туған топырағының намы-
сын жыртуға, оның барын барлап, жоғын 
жоқтауға келгенде, ешқандай жалтақтап 
жатпай, бірден білек сыбанып кірісіп 
кетеді. Оған да бір мысал.

2003 жылы қазіргі заманауи техно-
логиялармен жабдықталған емхана 
тиісті орындардың шешімімен Түркістан 
қаласында салынбақ болған. Жеме-
жемге келгенде әлдекімдер ол емхананы 
Түркістанға қимай Шымкентке тартып 

мәртебесі к�теріліп кеткендей болды.
Қуаныштың керегесі кең, шаңырағы 
биік-ау!..

Қай кезде де қасиетті туған жерінің 
мерейін асырып, мәртебесін к�теру үшін 
тынбай күресіп келе жатқан Жақаңа 
облыстың алғашқы мәслихатында-ақ  
Түркістан облысының Құрметті азаматы 
атағы берілді. Куәлігінде н�мір бірінші 
деген жазу тұр. Лайықты құрмет! 

6йтеуір, Жақаң, қалай болғанда 
да, Түркістанда �тетін ірілі-ұсақты бар 
шаруаның басы-қасынан табылады.

Ірі мемлекет қайраткері,  атақты 
жерлесіміз Нұртас Оңдасыновтың 90 
жылдығын да, кейін 100 жылдығын да 
�ткізуге Жарылқасын ағамыздың сіңірген 
еңбегі орасан. Сол еңбектің нәтижесінде 
Нұртас ағамыздың үлкен кешені жұмыс 
істеп тұр. Кейіннен �зі сол кешендегі 
Н.Оңдасынов мұражайының директоры 
болып біраз жыл қызмет атқарды.

Ел алдындағы елеулі еңбегі ескеріліп 
«Парасат» орденімен марапатталған.

Бүгінде Жарылқасын 6зіретбергенов 
ағамыз Түркістан облыстық Ақ са қалдар 
алқасын басқарады. Бұл қоғамдық ұйымды 
Ардагерлер ұйымымен шатастырып алуға 
болмайды. Бір бірінің ара сында ешқандай 
да бәсеке лестік жоқ. 6рқайсысы �з 
бағдармаларымен жұмыс істейді

Сонда ақсақалдар алқасы қандай 
жұмыстар атқарады дейсіз ғой. Ол алқаның 
басты мақсаты, �з жиынында қабылданған 
бағдарлама бойынша, қасиетті Түркістан 
қаласын тәртіпті, таза, к�галданған  қалаға 
айналдыру.

Алғашқы тәртіп мәселесі бойын-
ша Түркістан қаласындағы тойхана мен 
кафелердің, сауналар мен түнгі ойын-
сауық клубтарының жұмыстарын рет-

6рине, тойды қай кезде бастайды ол той 
иесінің �з еркі. Бірақ той қалай да 23.00-де 
аяқталуы керек. 

Қазір Ақ сакалдар алқасының бұл 
ұсынысы іске асып жатыр. Тойхана-
лар маңындағы қала тұрғындарының 
ри за шылығы шексіз. Ал Түркістанда 
қаншама тойхана бар! Яғни бүкіл қала 
риза деген с�з. Сонымен қоса тойха-
налардағы, кафелердегі, түнгі ойын-
сауық клубтардағы т�белестер де едәуір 
азайғанын айта кеткен ж�н. Тәртіптің 
тәлімі деген осы болса керек. 

Сондай-ақ  Ақсақалдар алқасы 
қаланы сегіз шағын ауданға б�ліп, оның 
т�рағаларын, орынбасарларын, к�ше 
билерін, ауыл ағаларын сайлады. Олардың 
бәрі тегін жұмыс жасайды. 4з к�ліктерімен 
жүреді. К�ше тәртібі мен әрбір үйдің 
тазалығын бақылайды. Олар �здеріне 
б�лініп берілген к�шелердегі үйлердің 
тіршілігін, күн к�ріс дәрежесін к�здерінен 
таса етпейді. Зерттеп, біліп отырады. 
Ішкілікке құмар, ұрлық қарлыққа бейім 
азаматтарды ерекше бақылауға алып қана 
қоймайды, олармен бетпе-бет кездесіп, 
имандылыққа, адамгершілікке шақырады.

Бұл жұмыстардан басқа, ол шағын 
аудан басшылары тәртіп,  тазалық 
сақтау жұмыстарымен бірге қаланы 
к� гал дандырумен де айналысады. Түр-
кістандағы әрбір үй, мектеп, балабақша, 
тойхана, дүкен иелері мен басшылары 
ауласы мен есіктерінің алдына биылдың 
�зінде ғана Ақсақалдар алқасының 
тікелей басшылығымен 40000 түп ағаш, 
100000 түп гүл екті. Егер ағаш пен гүл 
егуді жыл сайын осылай жалғастыра 
берсе,  онда Түркістан қаласы к�п 
ұзамай-ақ жапырағын шашып жайқалған 
баққа, алқызыл, сары гүлдерге оранған 

қала боп шыға келері с�зсіз. Соны-
мен бірге Ақсақалдар алқасының тағы 
бір тындырған айрықша ісі к�п бала-
лы аналар мен тұрмысы т�мен отба-
сылар үшін қайырымдылық дүкенін 
ашты. Бұл дүкенде балалар мен ересектер 
киімі және азық түлік тауарлары зәру 
адамдарға таратылады. Ол дүкендер 
жеке жомарт кәсіпкерлер мен зиялы 
қауым �кілдерінің к�мегімен ашылып, 
бүгінде тәп-тәуір жұмыс істеп тұр. Ал-
дымен қандай отбасыларға к�мек берілу 
керектігін шағын аудан басшыларының 
�здері анықтайды.

Міне, бүгінгі таңдағы Ақсақалдар 
алқасының үлгі тұтар жұмысы!

Жақында Жарылқасын 6зіретбер-
генов ағамыз Түркістан облысының әкімі 
4мірзақ Ш�кеевтің қабылдауында болып, 
бүгінгі таңда Ақсақалдар алқасының 
қандай жұмыстар атқарғанын баяндап, 
болашақта қандай істерді қолға алатын-
дарын айтты. Облыс әкімі атқарылған 
бұл жұмыстарды шын ықыласпен құптап, 
облыс әкімшілік аппаратындағы тиісті 
қызметкерлерге осы жүйені «түркістандық 
жүйе» деп атап республика деңгейіне 
к�теру үшін қызмет істеу керек екенін 
тапсырды.

Жарылқасын ағамыздың отбасы да 
үлгі тұтарлық отбасы. Үрліхан деген жаны 
жомарт, к�пке сүйкімді жақсы жеңгеміз 
бар еді. 6ттең, о дүниелік болып кетті. 
4мірдің жол ортасында, алпыстан асқан 
шағында асыл жардан айырылу, әрине, 
оңай емес. Қанша бала-шаға болғанмен, 
қас-қабағыңа қарап, жағдайыңды жа-
сап, қасыңда жүретін жұбайдың орны 
бір б�лек. Содан біраз уақыт �ткеннен 
кейін т�сек жаңғыртсам қалай болар 
екен деп ағайындармен ақылдасып 

достыққа беріктігі, ашқан жаңалықтары 
жайлы тілге тиек етті. Арадағы достық 
қарым-қатынастары �те жақсы болған-
дығын, мағыналы �мірі еліміздің болашағы 
болып табылатын жастар қауымына үлгі 
екендігін баяндады. 

ҚР Парламенті Сенатының депу-
таты, мемлекет және қоғам қайрат кері 
Бақытжан Жұмағұлов барша қостанай-
лықтарды университеттің 80 жылдығы 
және оған дүниежүзіне белгілі ғалымның 
есімі берілуімен құттықтады. Кезінде 
ұлы ғалымның шәкірті болып, дәріс 
алғандығын мақтан тұтатындығын, оның 
ғылымда алатын орны айрықша екендігін 
айтты.  Жиналған қауым Қостанай 
облыстық ардагерлер кеңесінің т�рағасы 
Кенжебек Укиннің толғанысқа толы 
с�здерін де ерекше ықыласпен тыңдады. 
Ғалымның бойындағы кейінгілерге үлгі 

боларлық қарапайымдылық, азамат тық 
қырларына тоқталды. Онымен тірші лікте 
жүздесіп, ерекше қасиеттеріне қанық-
қанын да жасырмады. Ескерткішті акаде-
мик Кенжеғали Сағадиев пен �ңіріміздегі 
ардақты ақсақал Бексұлтан Даумов ашу 
құрметіне ие болды. Жиналған қауым ұзақ 
қол шапалақтады. Ескерткіш алдына гүл 
шоқтары қойылды. Сондай-ақ, оқу орда-
сынан 4мірзақ Сұлтанғазинге арналған 
арнайы әсем безендірілген дәрісхана 
ашылды. Қабырғасына ғұлама ғалымның 
�мірінен сыр шертетін суреттер ілінген. 
Сонымен қатар, академиктің ғылымдағы 
жетістіктерінен де хабардар боласыз. 

Дәрісхананың ашылуында алғашқы 
с�зді университеттің проректоры Гүлвира 
Мұсабекова алып, үлкенді-кішілі қауымға 
тағылым болар деректер мен дәйектерге 
кеңінен тоқталып, оқу орнының тыныс-
тіршілігіне де шолу жасады. Белгілі 
ғалым 4мірзақ Махмұтұлының есімінің 
университетке берілуі �здеріне ерекше 
жауапкершілік жүктейтіндігін, соған 
күнделікті �мірде қай жағынан болсын 
сай болуға талпына беретіндігін баяндады. 
Бір мектепте оқыған сыныптасы Масту-
ра Мақаева балалық шағы бірге �ткен 
досы жайлы тебірене толғанды. 4мірдің 
талай биіктерінен асқан аяулы апамыз 
кезінде 4мірзақ Махмұтұлымен бір сы-
ныпта оқығандығын әрқашан да �згелерге 
�неге етіп отыратындығын айта келіп, 
ғалымның адамгершілік, сыпайылық әрі 
кішіпейілділік секілді ерекше қырларына 
тоқталса, Алматыдан арнайы келген 
қазақтың ардақты қызы, академиктің 
жан жары Райхан Ғаниқызының отағасы, 
ұлтымыздың маңдайына біткен ғалымы 
хақындағы пікірлері де к�пшілікке ой 
салды. Ол кезінде 4мекеңмен мектепте 
бірге оқып, университетті ойдағыдай 
тәмамдағанын, қазақ орта мектебін 
аяқтаған соң �зінің білімге деген шексіз 
құштарлығының нәтижесінде жоғары 

оқу орнында да үздік оқығандығын, 
еңбекқорлығын, ізденімпаздығын тілге 
тиек етті. Сонымен қатар, отбасында 
ардақты жар, �негелі әке болғандығын, ба-
лалары мен немерелеріне білім алуда қатаң 
болғандығын, сол күндердің бәрі де қазір 
сағынышқа айналғанын толғана айтты. 

Бұл күндері Аманжол Күзембайұлының 
есімі қазақ еліне кеңінен танымал. Та-
рих ғылымдарының докторы, профес-
сор, Қазақстан тарихын зерттеуде биік 
табыстарға қол жеткізіп, талай кітаптар 
жазған майталман. Университеттің 
маңдайалды ғалымы �з с�зінде акаде-
мик Сұлтанғазин ж�нінде қаншама тың 
мағлұматтар келтірді. Кешегі Қараоба 
елді мекенінде туып �скен қазақтың қара 
баласының ерекше дарыны мен қарым-
қабілетінің арқасында дүние жүзіндегі 
ғалымдарды аузына қаратқандығы 
баршаға �шпес �неге екендігін тебірене 
жеткізді. «Қарты бар елдің қазынасы бар» 
демекші, осы басқосуда бұл күндері елор-
дамыз Нұр-Сұлтан қаласында тұратын 
абыз ақсақал Мырзатай Нұрпейісовтің 
ойлары да жұртшылыққа ерекше әсер етті. 

4йткені, бұл кісі де ұлтжанды әрі 
туған жерінің патриоты. Кезінде даңқты 
академиктің университетке  ес імін 
беруіне атсалысқаны да к�пшілікке 
аян. Ол жерлестері алдында 4мірзақ 
Сұлтанғазиннің 36 жасында ғылым док-
торы атанып, халқымыздың абыройын 
әлемге әйгілі етіп, мәртебесін к�тергенін 
с�з етті .  Сонымен қатар,  к�рнекті 
ғалымның сондай биікке к�теріліп, 
тәуелсіз еліміздің мақтанышы болуы-
на отбасында аяулы жары, 4мекеңнің 
ғұмырлық серігі Райхан Ғаниқызының да 
сіңірген еңбегі орасан зор екендігін үлгі 
етті. Ғалымның математика саласында 
қазақ азаматтарының арасынан тұңғыш 
рет Мемлекеттік сыйлық алғанын да еске 
салды. Конференцияның екінші күні 
университеттің акт залында мерейтойлық 

салтанат жалғасын тапты. Онда Қазақстан 
Республикасы Сенаты мен Мәжілісінің 
депутаттары Жеңіс Нұрғалиев пен Серік 
Бектұрғанов қостанайлықтардың алдында 
с�з с�йлеп, жоғары оқу орнының бар-
ша ұжымына ең ізгі тілектерін білдірді. 
Сондай-ақ, облыстық мәслихат хатшысы 
Сайлаубек Есжанов та жиналған бар-
ша қауымды жоғары оқу орнының 80 
жылдығы және оған ұлы ғалым 4мірзақ 
Сұлтанғазиннің есімі берілуімен облыс 
әкімі және �з атынан шын жүректен 
құттықтады. Кезінде осы жоғары оқу ор-
нында ректор болып қызмет атқарған Қуат 
Баймырзаевтың, проректорлік жауап-
ты жұмыста �здерін к�рсеткен Сейітбек 
Қуанышбаевтың, Мұхтар Т�легеннің 
және жергілікті жоғары оқу орындарының 
іскер басшыларының жиынға қатысуы 
да басқосудың мазмұны мен ажарын 
барынша аша түскендігі айдан анық. 
Мұндай елеулі мерейтойлар марапатсыз 
болмайтындығы қалың жұртшылыққа 
белгілі. Сондықтан да университеттің 
бір топ ғалымдары мен оқытушыларына 
лайықты құрмет к�рсетілді. 

Ең алдымен, к�рнекті ғалым, профес-
сор Аманжол Күзембайұлына Білім және 
ғылым министрлігінің «Еңбек ардагері» 
медалі тапсырылды. Бұл ұлағатты ұстаздың 
ұзақ жылғы атқарған жемісті қызметінің 
жоғары бағаланғандығы дер едік. Соны-
мен қатар, жоғары оқу орнының педаго-

гика кафедрасының меңгерушісі, білікті 
ғалым Бибігүл 4тегеноваға «Ыбырай  
Алтынсарин» т�сбелгісі  салтанатты 
түрде тапсырылды. Сондай-ақ, аталмыш 
министрліктің бірқатар еңбегі сіңген 
ғалымдарға «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері», «Ғылымды дамытуға сіңірген 
еңбегі үшін» т�сбелгілері және «Құрмет 
грамоталары» тапсырылды.

Осы аталғандармен қатар, универси-
теттің ғылыми кеңесінің шешімімен, 
жоғары оқу орнында бұрын басшылық 
қызметтерде болған азаматтарға «4мірзақ 
Сұлтанғазин», білім ордасының �ркендеп 
дамуына және беделінің артуына үлес 
қосқан қаламгерлерге «Университетке 
сіңір ген еңбегі үшін» т�сбелгілері тап-
сы рылды. Салтанатта ән де айтылды, 
күй де шертілді, би де биленді. 6сіресе, 
Елубай 4мірзақов атындағы облыс тық 
фи лармонияның қазақ оркестрі жұрт-
шылықтың алдында �нерлерін к�р-
сеткенде жиналғандар дән риза болысты. 
Оның бас дирижері Берік Оразалин де 
халқымызға танымал дарынды азамат. 

Аталмыш �нер ордасының белгілі 
әншілері Гүлмира Үмбетова, Манап-
бек Кәдіров, Азамат Мұқатовтардың 
шырқаған әндері де жүректерді қозғады. 
Жас дарын иелері де �нерлерін к�рсетті. 
Ұзын с�здің қысқасы, �ткен жылдарда 
к�птеген білікті де сұранысқа ие маман-
дарды даярлаған 4мірзақ Сұлтанғазин 
атындағы Қостанай мемлекеттік педа го-
гикалық университетінің қазіргі ізденіс-
тері мен талпыныстары баршаны шексіз 
қуанышқа б�лейді. 

Бұл жоғары оқу орнын ұлтымыздың 
парасатты азаматы, іскер тұлға, тарих 
ғылым дарының докторы, профессор, 
есімі республикамызға белгілі Еркін Аман-
жолұлы 6біл басқарады. Жауапкершілік 
жүгін терең сезінетін ғалым жетекшілік 
ететін оқу орны қазірдің �зінде к�птеген да-
рынды да �мірін педагогтық мамандықпен 
байланыстырған талапты жастардың киелі 
қара шаңырағына айналған. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ,
Қостанай қаласының құрметті азаматы

ылданды.  Сонан 
ерін, асабаларды,
шақырып, пәтуаға 
ді. Оларға әлгі ду-

ң түн жарымынан 
таң атқанға дейін
н сол маңдағы қала 

рекесін қашырып, 
ындығын, ішкілік 

мен жанжалдасып, 
іктерге ұрынатын-
дай келеңсіз-
ы ұстанған 

ң рухани
ларлық 

ң атына 
н егжей-
айтыл-
қалдар 
�тетін
 түнгі 

алуы 
балы 
кел-
лдар 
сын
ды. 
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(Солдан оңға қарай) Бөген аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Көпжасар Серданов, 
Мінәйім әжей, балуанның туысы Есбол қария және осы жолдардың авторы Қажекең зиратының басында. 

Оңтүстік Қазақстан өңірі, 1977 жыл, қыркүйек

 Ұшқыш Қажытай Шалабаев (ортада) балуан ата жасатқан ұшақтың жанында. Майдандағы армия, 1945 жыл
Қажымұқан Мұнайтпасовтың кенже ұлы Жанәбіл. 

Астана, 2002 жыл, сәуір.

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Мінәйім, Мінәй әже... 1977 жылдың 
тамыз айы. «Лениншіл жас» газетінде 
үлкен бір датаға қызу әзірлік жүріп жатты. 
Ол – заманымыздың заңғар жазушысы 
Мұхтар Омарханұлы 6уезовтің туғанына 80 
жыл толу мерекесі еді. Бұл оқиғаны басқа 
басылымдарға ұқсатпай қайтіп, қалай беру 
керек? Міне, осы ойды жүзеге асыру үшін 
газеттің шығармашылық ұжымы жаңа 
бір идеяны ойлап тапты да, соған ынты-
шынтымен беріле кірісіп кетті. Ол – ұлы 
жазушының «4скен �ркен» романын жазар 
алдындағы Оңтүстік �лкесіне жасаған 
сапарының ізімен жүріп �ту еді. Маршрут 
Мұхаңның 1959 жылғы 13 қыркүйек пен 11 
қазан аралығындағы Шымкент-Темірлан-
Шаян-Созақ-Кентау-Түркістан-Шәуілдір-
Шымкент бағытына негізделді. Жолсапарға 
осы жолдардың авторы баратын болды. 
Содан редактордан тапсырма алған соң 
Шымкент қайдасың деп тарттық та кеттік. 
Одан әрі – Б�ген…

Темірланға келгенімде аудандық партия 
комитетінің идеология ж�ніндегі хатшысы 
Арапбек Мұсаев мұнда Мұхаңды к�рген, 
кездескен екі адамның бар екенін айтты. 
Оның біріншісі – К�п жасар Серданов де-
ген кісі екен. Жазушының «4скен �ркен» 
романында Ержанов болып су реттелетін ол 
ағамыз мұнда ау дан дық ауыл шаруашылығы 
басқар масының бастығы қызметін атқа-
ратын болып шықты. Ал екіншісі, атақты 
Қажымұқан балуанның зайыбы Мінәйім 
әже деді. Темір ланға аялдаған сапарында 
Мұхаң сол кісіге барып арнайы сә лемдесіпті. 
Мінәйім апамыз бұл күндері осы село 
іргесіндегі «Ленин туы» б�лімшесінде тұрады 
екен. Осыны айтқан Арапбек Мұсаұлы 
жаңағы �зі айтқан К�п жасар Сердановты 
ш а қ ы р т ы п  а л д ы  д а  о л  к і с і н і  б і з б е н 
таныстырып, Қа жекеңнің зайыбы Мінәйім 
әжейдің үйіне ертіп апарып қайтуға �тініш 
білдірді.

«Ленин туы» б�лімшесі Темір ланнан 
онша алыс емес сияқты. Бұл жерді тіпті 
аталмыш селоның жапсарлас б�лігі десе де 
болады. Міне, осы елді мекеннің шеткі к�ше-
леріне ілігіп, Қажекеңнің қарашаңырағына 
жақын даға нымызда, ауладағы үлкен ағаштың 
к�лең кесінде ұршық иіріп отырған әже мен 
жантайып газет оқып жатқан орта жастағы 
кісіні к�рдік.

– Анау отырған Мінәй әже, – деді 
бізге К�пжасар аға жүріп келе жатқан күйі 
ақырын ғана тіл қатып. – Ал, т�рдегі кісі ол 
Қажекеңнің немере інісі Есбол. 

Кәріліктен белі бүгілген шүйкедей 
қарт ана бейсауыт келген біздерді к�ріп, 
алғашында абдырап қалды. Шаруамыздың 
мән-жайына қаныққан соң ғана барып 
әңгімеге араласты.

– Балуанның бабасы Ернақ деген кісі 
екен, – деді әжей қойған сұра ғымызға 
байланысты әлдебір жәйтті есіне түсіргендей 
болып. – Міне, сол атамыздан Мұңайтпас, 
Тәшім атты екі жігіт тарапты. Мұңайт пастан 
балуанның туғанын бәрің де жақсы білсеңдер 
керек. Ал, Тәшім нен Ескермес, одан мына 
отырған Есбол дүниеге келген. Мен сол 
Ескерместің құдай қосқан қосағы едім. 
Ол кісі отызыншы жылдардың ортасында 
марқұм болып кетті. Содан екі-үш жыл �ткен 
соң Қарас пандағы алтыбас қыпшақтың 
ақса қалдары Тәшкен шаһарында жүрген 
балуанды осында шақыртты. С�йтті де 
бұрынғы отағасымнан қалған балаларға бас-
к�з болады деп әмеңгерлік жолымен мені 
Қажы аталарыңа қосқан еді.

6жейден кейін с�зге араласқан Есбол 
ағаның айтуына қарағанда бұл жағдай 1938 
жылы болған екен. Содан бір жылдан кейін 
Қажекең Мінәйім анамыздан Айдархан 
есімді перзент к�реді. «Мамандығы дәрігер 
ол бауырымыз қазір Кентауда тұрады. Екі 
баласы бар, үйлі-баранды жан» деді Есекең 
бұл туысы туралы бізге.

– Қажымұқан атамыз �мірде қандай адам 
еді, әже? Бұл туралы есіңізде сақталып қалған 
жайттар бар ма? – дедік біз жоғарыдағы 
әңгімеден кейін Мінәйім ана мызды қайтадан 
с�зге тартып.

– Балуанға мені қосқанда ол кісі 66-
67 жастар шамасында бола тын, – деді 
жоғарыдағы сұраққа әжей. – Тұрмысымыз 
орташадан аспады. Құбат�бел тірлік кештік. 
Т�ңірегімізде де шайқап ішіп, шалқып 
басқан ешкім жоқ болатын. 4йткені ол 
кездегі жағдай дың �зі солай еді. Аталарың 
осындай жоқшылық пен жетім сіздіктің 
бәріне т�зімділікпен қарады. Үнде мей тін. 
Бала сияқты еді жарықтық. Тез �кпелеп, тез 
жадырайтын. Және де �зі құстамақ болатын. 
Жасының ұлғайған дығына байланысты 
ма, сон шалықты алып денесіне қарамай, 
алдындағы асты шұқып-шұқып қана жеп 
тез тойып қалатын. Есімде анық сақталып 
қалғандары міне, осылар, қарақтарым. 
Қалғандары ойыма түспей тұр…

– Қазір жасыңыз нешеде?
– 83-темін.
– Қайда туып, �сіп едіңіз?
– Осы жерде де… Мына бұрынғы 

Қызылқұм ауданында Шілік деген жер 
бар. Сол ауылдағы құлан қыпшақтардың 
қызымын.

– Кезінде сізді жазушы Мұхтар 6уезов 
іздеп келіп әңгімелескен дейді. Сол жүздесу 
ж�нінде қазір бізге не айта аласыз?

– Иә, қай жылы екені есімде жоқ, мұнда 
ондай үлкен кісінің болғаны рас. Күз еді. Күн 
желкемдеу болатын. Қонақ тар үйге кіріп, дәм 
татқаннан кейін балуан ның қабірі басына 
барып тәу етеміз деп кеткен. Қайтарында ол 
кісі жанындағы басшыларға қатты ренжіп 
келді. Жазушының: «Осы �ңірде арыс 
азаматта рымызды қадірлемеушілік бар ма 
деп ойлаймын. Кеше Елтайға (ҚазЦИК-тің 
т�рағасы – ред.) салған ескерткішті к�рдік. 
Оны ескерерлік ескерткіш деп кім айтады? 
Топырақ үйіп, ағаш қадапты. Қажымұқан 
зиратының жайы мынадай. Неткен күйкі 
к�рініс бұл» деген с�зі есімде қалыпты, – деді 
әжей баяу үнмен. 

Мінәй апаның бұл с�здеріне түсініктеме 
берген Есбол ағаның с�зіне қарағанда, 
қайтыс болғанына әлденеше жыл �тсе де 
басына белгі қойыл май, қабірі жермен 
жексен болып кеткен атақты балуан ның 
зира тының аянышты халіне қатты күйінген 
Мұхаң бұл мәселені аяқсыз қалдыр маған. 
Алма тыға оралы сымен «Социалистік 
Қазақстан» газетіне мақала жазып, Жоғарғы 

Кеңестің Оңтүстік Қазақстаннан сайланған 
депутаты ретінде кіретін жерге кірген. 
Балуанның басына күмбез орнаттыру 
ж�нінде республика Мәдениет минист рлігіне 
хат жазып, шара қабыл даттырған. Қазіргі 
тұрған еңселі мазар соның нәтижесі екен. 
Содан кейін барып облыстық, аудандық 
атқару комитеттері де �здерінше тірлік 
істей бастапты. Ол – Б�ген ауда нының 
Темірлан селосын дағы орта мектепке Қаже-
кеңнің атының берілуі және осы жерден күш 
атасының �мір жолын баяндайтын арнайы 
мұражай ұйымдастырылуы.

кісінің әңгімелерінен балалық шағы, соғыс 
жылдарындағы бастан �ткергендері, Қажекең 
жіберген әскери ұшақты қабылдап алып, 
кейін атақты балуанмен қалай кездескені 
ж�нінде мен т�мендегі жайларды ұқтым. 

Ол кісі 1922 жылы сол Семей қаласында 
туған. Бір жасқа келгенде әкесі к�з жұмады 
да анасының тәрбиелеуімен 7 жылдық 
мектепті  б іт іріп,  содан соң былғары 
зауытында тері сұрыптаушы болып еңбек 
жолын бастайды. Осы жерде жүргенде қазақ 
жастарынан ұшқыштар дайындау керек 
деген комсомолдық ұранмен 1940 жылы 
Ақт�бе қаласындағы әскери әуе училищесіне 
жіберіледі. 

– Алғашқы оқу жылында к�п нәрсені 
үйрендік, к�п нәрсені меңгердік,– деген 
болатын сонда әңгіме иесі. – Сегіз ай ішінде 
жаттығу ұшағын б�лшектеп, оны қайтадан 
құрастыра алатын дәрежеге жеттік. Содан 
кейінгі екі айда парашютпен секіруге 
машықтандық. Жыл толғанда Ақт�бе 
аспанында темір сұңқармен қалықтадық. 
О қ у ы м ы з д ы  б і т і р і п ,  т е з і р е к  б е й б і т 
еңбекке араласқымыз келетін. Бірақ, бұл 
ойымыздың шырқын соғыс бұзды ғой. 
1941 жылдың жаз, күз айларында жаттығу 
алаңындағы жұмысымыз қиындап кетті. 
Күніне 12-14 сағат оқимыз, аэродромнан 
шықпаймыз. Ақыры оқу бағдарламасы да 
бітіп, �зіммен бірге оқитын 70 курсанттың 
ішінен мен және тағы бес жігіт сарапшылар 
комиссиясының шешімімен Солтүстік 
Кавказдағы истребитель ұшқыштарын 
даярлайтын арнаулы мектепке жіберілдік. 
Тағы да оқу… Жаттығу… Содан қойшы, бұл 
жерден 1942 жылдың қысында Ленинград 
майданы бағытындағы әуе армиясының 
1 8 4 - д и в и з и я с ы н д а ғ ы  7 0 1 - ұ ш қ ы ш т а р 
полкына жолдама алдық. 

– Мен, қарағым, соғыс жылдарында 
аспанға 217 рет к�теріліп, түрлі әскери 
тапсырмалар мен операцияларды орындаған 
жанмын. Соның 70-ке жуығы �зіміз с�з етіп 
отырған осы әскери машинаның еншісіне 
тиеді. Берген сертке беріктік таныттым. 
Балуан бабаның маған берген ұшағы Жеңіс 
күніне аман-сау жетті.

Осыдан кейін біз үй иесінен аталмыш 
ұшақтың кейінгі тағдыры, Қажытай ағаның 
осы темір қанат әуе кемесімен қай жерде 
қоштасқаны және оның Қажекеңмен қалай 
кездескені туралы сұрадық. 

– Жеңіс күнінен кейін, – деп жауап 
берген болатын жоғарыдағы сауалдарға 
ардагер аға ойлана тіл қатып,– демалысқа 
шықтық. Елге қайтамыз деп елегізіп жүрген 
күндердің бірінде штабқа телеграмма 
келмесі бар ма? Онда менің Қажымұқан баба 
ұшағымен 1945 жылдың 24 маусымында 
М ә с  к е у д е  � т е т і н  Ж е ң і с  п а р а д ы н а 
қатысуым ның қажет екені айтылыпты. 
Мұны естіген эскадрилья жігіттері мені, 
менің темір қанат сұңқарымды жабылып 
жүріп жолға әзірледі. Бірақ 24 маусым күні 
ауа райы �те қолайсыз болып, аспанды 
бұлт қаптап тұрды да, Қызыл алаңдағы 

ғана барып батасын беріп, риза к�ңілмен 
шығарып салды. 

1984-1991 жылдар аралығындағы үш 
кездесуде даңқты ұшқыш Қажытай Шала-
баев тан мен міне, жоғарыдағыдай дерек-
терге қаныққан едім. Есімде қалған тағы бір 
жайт, ардагер ағаның әулетімен ұшқыштар 
отба сынан тұратындығы болатын. Тұңғышы 
Ғазиз сол кезде «АН-2» ұшағының командирі, 
одан кейінгі ұлы Талғат та солай, «АН-2» 
ұша ғының ұшқышы болатын. Қызы Рәзия 
«ЯК-40» әуе кемесінде стюардесса еді. Ал 
олар дың бәрінің анасы, Қажытай ағаның 
зайы бы Рәбиға апай Семей аэропортындағы 
жүк та сымалдау б�лімінің смена бастығы-
тын.

Қ а ж ы т а й  а ғ а м е н  с о ң ғ ы  р е т  1 9 9 1 
жылғы желтоқсанда хабарласқаным бар. 
Ол «Қазақтелефильмдегі» кинорежиссер 
Тыныбек Танин екеуміздің «Қажымұқан 
мен Қажытай» атты деректі  киноның 
шыққандығын хабарлауым еді. Ол кісі бұған 
рақмет айтып, ризашылығын білдірген.

P.S. 2005 жыл. 4 мамыр. Түстен кейінгі 
уақыт еді. Редакцияға Семей �ңіріндегі 
тілшіміз Дәулет Сейсенұлы телефон соқты. 
*ріптесімізден естіген хабарымыз: біздің 
кейіпкеріміз, атақты ұшқыш, ардагер аға 
Қажытай Шалабаев қайтыс болыпты. «Семей 
қалалық әкімдігі осыған байланысты «Егемен 
Қазақстанға» қазанама беруді сұрап отыр» 
деді тілшіміз. Біз бұл �тінішті орындадық. 
Ол к�ңіл айту мәтіні газеттің 5 мамыр күнгі 
н�мірінде жарияланды. С�йтіп, алғашқы қазақ 
ұшқыштарының бірі, тағдыры таңғажайып 
жан �зі куәгер болған Ұлы Жеңістің 60 жылдық 
мерекесін к�ре алмады. Оған небәрі бес күн 
қалғанда к�з жұмды.

***
Балуанның кенже ұлы. Қажекең, атақты 

Қажымұқан балуан туралы айтқанда, ол 
кісінің теңдесі жоқ күш иесі екенді гін, 
сондықтан да әлемнің к�птеген елдерін-
дегі чемпионат тар да мерейінің үстем бол-
ған дығын, с�з жоқ, бәріміз жақсы білсек 
керек. 4йткені, к�бімізге бұлар жазушы 
Қ.6бдіқадыровтың «Қажы мұқан» кітабы 
мен зерттеушілер М.Тәнекеев және 6.Бүр-
кітбаевтың осы аттас шығар маларын дағы, 
«Қазақстан» баспасынан екі рет жарыққа 
шыққан «Күш атасы» естеліктер жинағы мен 
кинорежиссер С.Ходжиковтың «Бізді біліп 
қойың дар» фильміндегі деректерден жақсы 
таныс. Бірақ… иә, бірақ: «Сол ғажайып 
жаннан ұрпақ қалды ма? Қалса кімдер? Қазір 
олар бар ма? Бар болса қай жерде тұрады, 
немен шұғылданады?»– деген сауалдарға 
бәріміз бірдей жауап бере аламыз ба? Жоқ. 
Себебі, жоғарыдағы кітаптар мен мерзімді 
басылымдарда атақты балуанның ұрпақтары 
ж�ніндегі дерек к�здері �те аз. Мардымсыз.

Неге олай?
Осыдан біраз бұрын бұл сауалға жауап 

тапқандай болған жайымыз бар. 2002 жылдың 
сәуірі еді. Сонда Қажекеңнің Астанаға келіп 
қайтқан кенже ұлы Жанәбілге жолығып, 
к�збе-к�з әңгімелескен болатынбыз. Сұхбат 
«Есіл» қонақ үйіндегі 208-б�лмеде �тті. Біз – 
сұрақ қоюшы, ол кісі – айтушы.

– Бұл күндері, шүкір, елге балуанның 
�мір жолы туралы к�п жайт белгілі,– деді 
Жәкең ж�ткірініп қойып. – Басқасын 
былай қойғанда, сіздерге мәселен тіпті ол 
кісінің соғыс кезінде жасатқан әскери ұша-
ғының жүргізушісіне дейін жақсы таныс. 
Ал балалары бізге келсек, марқұм ағам 
Айдархан да, мен де жарнамаға, насихат пен 
мадаққа онша мойын бұра бермейтін жандар 
боп �стік. Шымкенттегі ел екеумізді жақсы 
біледі. Қазірде де солай. Міне, соның �зі 
жеткілікті деп ойладық. Мерекелік жиын-
дарда құрметтеп шақырса, одан қалған 
жеріміз жоқ. Ал ұмыт қалдырса: «Бұл қалай?» 
– деп және ренжіген емеспіз. Баспа лар дан 
шыққан естелік кітаптарда атымыздың атала 
бермеуінің, телехабарларда онша к�п к�ріне 
бермеуіміздің сыры міне, осында.

– Қажекеңнен жалпы қанша бала бар? 
Атақты адамның к�зі тірі тұяғы ретінде осы 
ж�нінде сіз бізге не айта аласыз?

– Менің анық білетінім – әкеміз үш 
рет үйленген кісі. Оның бәрі де тағдырдың 
жазуымен болған жайт. Алғашқы әйелі «Күш 
атасы» атты жинақта «Мен қалай Бәтима 
атандым?» деген естелігі кірген Надежда 
Николаевна Чепковская. Бұл апамызбен 
1909 жылы отбасын құрап, жиырма жылға 
жуық бірге болған әкеміз одан Халиолла атты 
перзент к�реді.

1932-1935 жылдары балуанның басында 
атақты әнші 6міре Қашаубаевтың аянышты 
тағдыры сияқты ел біле бермейтін к�птеген 
қиыншылықтар болған. Соның ең үлкені 
арнаулы органдар тарапынан оған: «Бұл 
кезінде Алашорда к�семдерімен бірге жүріп, 
бірге тұрған адам. Солармен табақтас болған 
жан» деген айыптың тағылғандығы. 6ңгіме 
ұлғайып, Қажымұқан енді ұсталсын деген 
кезде балуан Абдолла деген чекист туысының 
к�мегімен бірден жоқ болып, солтүстіктегі 
Омбыдан оңтүстіктегі Ташкентке барып 
сіңеді де кетеді. Онда ол кісі сол кездегі 
4збекстан басшыларының бірі Юлдаш 
Ахунбабаевтың қамқорлығында болып, 
Шымкенттің Қараспан, Т�рткүл �ңірінде 
тұратын алтыбас қыпшақ ағайындарымен 
байланыс жасап тұрады.

Бір күні балуанға Б�геннен бір топ 
ақсақал арнайы келеді де сонда к�птен 
бері тұратын немере ағасы Ескерместің 
қайтыс болғанын естіртеді. Осыдан кейін 
олар туысының артында Мінәйім атты 
34-35 жастардағы әйелінің қалғанын, енді 
оны балаларымен тентіретпей әмеңгерлік 
жолымен алып, аға шаңырағына ие болуына 
кеңес береді. Қажекеңнің екінші рет үйлену 
тарихы міне, осындай.

– Ағаның ұлы Айдархан балуанның сол 
Мінәйім апамызбен отасқаннан кейінгі 
�мірге келген перзенті болды ғой.

– Иә. Ол 1939 жылы туған болатын. 
Мамандығы дәрігер еді. 1991 жылы қайтыс 
болды.

– Ал сіз ше? Қашан �мірге келдіңіз?
–  М е н  ә к е м і з д і ң  ү ш і н ш і  ә й е л і 

Б и б і ж а н н а н  т у ғ а н м ы н .  « Ш е ш е ң м е н 
Қажекең 1946 жылы к�ңіл жарастырған. 
Ол кезде балуан 70- тен асқан, ал анаң 32-
де еді» дейді к�зк�рген қариялар. Содан 
екі жыл �ткен соң, яғни, 1948 жылдың 
қаңтарында мен �мірге келіппін. Ал сегіз 
айдан кейін тамыздың алғашқы жартысында 
әкей дүниеден озыпты. Анам болса менің 
ержетіп, азамат болғанымды к�зімен к�ріп, 
1968 жылы қайтыс болды.

– Бір әкеден туған ағаңыз Айдарханның 
жағдайы ғой белгілі. Себебі, сіздер бір 
облыстың бір қаласында тұрып �мір сүріп, 
қатар ғұмыр кештіңіздер. Ал, мақаламыздың 
басында �зіңіз еске салып кеткен Қажекеңнің 
үлкен ұлы Халиолладан не хабарыңыз бар? 
Ол кісі ж�нінде бізге не айта аласыз?

– Бұл ағамызды бізге тауып берген 
зерттеуші Маркс Қызыкенов. Балуан 
�міріне жас кезінен бастап қызыққан Мәкең 
Қажымұқанның ұрпақтары Ресей жақта 
тұрады деген хабармен Омбы облысының 
Называев ауданындағы Надежда Нико-
лаевна  Чепковская  шешемізді  і здеп 
табады. Бұл 1959 жылы болған оқиға. Сол 
жерден ол Халиолла ағамыздың К�кшетау 
облысындағы Еңбекшілдер ауданында 
тұратынын естиді  де  арнайы барып 
жолығады. Кеңшар шеберханасында ағаш 
ұстасы болып жұмыс істейтін Халекең 
Маркс Қызыкеновпен кездескенде қатты 
ашуланады. С�йлескісі келмейді. Содан соң 
елінің алдында ерен еңбегі бар әкесінің есімін 
Қазақстан үкіметінің ұмытқанын айтып 
мұңын шағады. Жас зерттеуші Халиолла 
ағамызға �зінің ешқандай да жоғары 
лауазымды шенеунік емес, бар болғаны 
балуан атасына сырттай табынған энтузиаст 
екенін айтады. С�йтеді де үй иесін Қажекеңді 
танып-білу, насихаттау уақытының енді ғана 
туғанын түсіндіріп, бұдан міндетті түрде бір 
нәтиже шығатынына сендіреді. Бұл хабарға 
к�ңілденген Халекең Маркс ағамызға 
�зі білетін бар әңгімені бүкпей айтып, 
қайтарында оған қолындағы құнды құжат – 
әкесінің паспортын береді. Бұл сол кездегі 
даулы мәселе – балуанның қай жылы �мірге 
келгенін анықтауға мүмкіндік береді. Онда: 
«Қажымұқан Мұңайтпасов 1871 жылы туған» 
деп анық жазылған екен. Сол паспортты 
42 жыл сақтаған Маркс Қызыкенов ағамыз 
таяуда оны Астанадағы жаңадан ашылған 
Орталық мұражайға әкеліп �ткізді. Ол қазір 
сондағы тарихи жәдігерлер залында тұр. 
Халиолла ағамыз туралы мен білетін дерек 
міне, осындай. Одан Шәбден деген бала 
қалған. Хабар ласып тұратынбыз. Екі-үш жыл 
болды, байланыс жоқ. 

– Енді �зіңіз туралы бір-екі ауыз с�з... 
Қайда оқыды ңыз? Мамандығыңыз. Қазір кім 
болып жұмыс істейсіз?

– Орта мектепті бітірген соң Алматыдағы 
физкультура институтына оқуға түстім. 
Оны бітіргеннен кейін Шымкент облыстық 
(ол кезде солай аталушы еді ғой) спорт 
комитетінде түрлі қызметтер істедім. 
Қазір де сол дене тәрбиесі саласындамын. 
Шымкентте ұлттық спорт түрлерінен 
мамандандырылған олимпиадалық мектеп 
бар. Бұл кезінде қаладағы т�рт мектепті 
біріктіріп барып жасаған оқу орны. Мен, 
міне, сонда, сол олимпиадалық мектепте 
директордың оқу ісі ж�ніндегі орынбасары 
болып жұмыс істеймін.

– С�з соңында Қажекеңнің немерелері 
– Айдархан мен сіздің балаларыңыз туралы 
да біле кетсек дейміз. Олардың ішінде 
атасының жолын қуған немесе сіздердің 
әулеттеріңіздің атақ-даңқын шығарып 
жүрген біреуі бар ма?

– Айдарханнан т�рт ұл, екі қыз қалған. 
Менде екі ұл, екі қыз бар. Шынымды ай-
тайын бұл ұлдарымыздың ішінде күреспен 
дендеп айналысып жүрген ешкім жоқ. Ал, 
�нер саласында талай фестивальдерде жүлде 
алып, лауреат атанған бір талантты ұлым 
бар. Ол – әнші Бақытжан Қажымұқанов. 
Егер әке балаға сыншы десек, �з басым 
түбінде атасының атын шығаратын осы 
Бақытжаным болар деп ойлаймын.

P.S. Қажекеңнің кенже ұлы Жанәбілмен 
арадағы бұл әңгіме 2002 жылғы 4 сәуірде 
болған еді. Ол кісі онда Астанадан 15 шақырым 
жердегі Талапкер ауылы маңындағы бабасы 
Мұңайтпас жатқан қорымға құран бағыштау 
үшін келген болатын, Содан 2 ай �ткен соң 
Шымкентте �мірден озды.

ӨЗ КӨЗІММЕН…
Біз әр нәрсені сұрап, Мінәй әже жанында 

осылайша біраз отырдық. Бір мезетте жолбас-
шымыз К�пжасар аға Қаже кеңнің қабірі 
басына барып, тәу етіп қайтуға ұсыныс 
жасады. Зират осы отырған үйден онша 
қашық емес екен. Небары 400 метрдей ғана 
жер. Мінәй әже мен Есбол ағаны алып солай 
қарай беттедік. Қазақ тың к�п бейіттерінен 
айырмашы лығы жоқ ескі қорым. Ортада 
ба луан атаның мәңгілікке дамылдап жатқан 
күмбезді мазары тұр. Тізе бүктік. Есбол 
аға зауыл датып құран оқыды. Бетімізді 
сипап, орнымыздан тұра бер генімізде 
қасымызда еріп жүрген аудандық газеттің 
елгезек фототілшісі сырт еткізіп суретке 
түсіргені есімде. Ұмытпасам, фамилиясы 
– Омарханов. Аты – Асқар. Кейін ол оны 
поштамен редак цияға салып жіберіпті. Сол 
суретті арада 42 жыл �ткен соң сіздерге 
таныс ты руды ж�н к�рдім, құрметті оқыр-
ман. 4йткені оған мұнда бас па с�з бетіне 
к�п шығып к�рмеген Мінәйім, Мінәй әже 
бейнесінің бар екендігі себеп болды.

P.S: Сол сапардан соң да Темірландағы 
«Ленин туы» б�лімшесіне жолым түсіп, 
ондағы Қажекең  жатқан  топыраққа 
табанымның екі рет тигені бар. 1980 жылғы 

– Қажымұқан бабамыз жасатқан ұшақ 
майданға қалай келді? Ол сізге не үшін және 
қандай жағдайға байланысты табыс етілген 
еді? 

– 1944 жылдың желтоқсанының аяғы 
болатын. Кезекті тапсырманы орындап, 
жерт�леге кірген бетіміз еді. Жолдастарым 
түнгі ұйқыға бас қойды. Мен ағаш сәкіде 
ары аунап, бері аунап мазасызданғаннан соң 
далаға темекі тартуға шықтым. Осы мезетте 
есік алдына «полуторка» машинасы келіп 
тоқтады. Одан түскен екі адам күзетшімен 
күңкілдесе с�йлесіп болған соң маған қарай 
беттеді. 

– Аға лейтенант Шалабаевсыз ба? Сізді 
полк штабына алып кетуге келдік. Жи-
налыңыз,– деді біреуі. 

– Неге?
– Бұйрық солай. 
Содан бір жарым сағат �ткен соң мен 

полк штабына жетіп, полковник Семеновтің 
қабылдауында отырдым.

– Қане, Шалабаев, биле! Саған ауылдағы 
атаңнан сыйлық келді. Ол кісі �з қаржысына 
әскери ұшақ жасап, біздің армияға жіберіпті. 
Киімдеріңді ретке келтір, орден-медаліңді 
тақ,– деді командирім қуақылана күліп. 

сапарымда Мінәйім әжені к�ре алмадым. 
Қайтыс болыпты, жарықтық. Ал, 1995 жылы 
барғанымда Есбол ағаға жолықтым. Екеуміз 
сол баяғыдай балуан ата басына бардық. Ол 
кісі сол баяғыдай Қажекеңе бағыштап құран 
оқып берді. Содан соң қауқылдай қоштасты. 
Қартайып қалыпты. Уақыт деген осы да…

* * *
Қажымұқан ұшағының ұшқышы. Атақты 

Қажымұқан балуанның Ұлы Отан соғысы 
жылдарында �зінің жинаған қаржысын 
әскери ұшақ жасату үшін жалпыхалықтық 
қорға қосқанын елдің бәрі жақсы біледі. Бұл 
туралы оқулықтар мен энциклопедияларда, 
жазушы С.Бақбергеновтің «Он үшінші 
ойыншы» кітабына кірген «Самолет қанша 
тұрады?» атты деректі әңгімесінде жеткілікті 
айтылған. Ал балуан қаржысына жасалған 
сол ұшақтың жүргізушісі Қажытай Шалабаев 
ше? Ол туралы біз не білеміз? 

Қажекең қаржысына жасалған әскери 
ұшақты майдан даласында қабылдап алған 
Қажытай Шалабаевпен мен ең алғаш 1984 
жылы қаңтарда Семей қаласында ақын 
Мерғали Ибраевтың таныстыруымен 
кездескен едім. Кейін 1989 және 1991 
жылдары ол кісімен екінші және үшінші рет 
жүздесіп, «Қазақтелефильмнің» тапсырмасы 
бойынша кинорежиссер Тыныбек Танин 
екеуміз деректі фильм жасап шығардық. 
Есімде қалғаны – даңқты ұшқыштың үйі 
Семейдегі Ф.М.Достоевский мұрaжайының 
жанындағы былайғы ел «Рамазановтың үйі» 
деп атап кеткен т�рт қабатты мекенжайдың 
шеткі  подъезінде  болатын.  Қажытай 
ағаның ол кезде облыстық аэропорттағы 
істеп жүрген жұмысынан зейнеткерлікке 
жаңадан шыққан кезі еді. 4мірдің ыстық-
суығынан �тіп ысылған, ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, сыйлы ақсақал атанған ол 

– Түсінбей тұрмын, жолдас полковник. 
Маған сыйлық жіберген кім? Семейде 
тұратын жалғыз шешемнен басқа ешкімім 
жоқ. Қайдағы, қандай ата ол? 

– Ондай с�зді қой. Артыңда Қазақстан 
секілді елің барда сен қайдан жалғыз 
боласың? Одан да жолға дайындал.

...Сол күні түстен кейін біздің полктан 
15 шақырым жердегі дивизия штабының 
маңында үлкен митинг болды. С�з алған 
командирдің бірі  ел  алдында тұрып, 
т�мендегідей бұйрықты оқыды. «Күрестен 
ә л е м н і ң  б і р н е ш е  д ү р к і н  ч е м п и о н ы , 
бауырлас қазақ халқының батыр ұлы, есімі 
Отанымыздың мақтанышына айналған 
Қажымұқан Мұңайтпасовтың аталық тілегін 
Жоғарғы Бас қолбасшы қабыл алды. Оның �з 
қаржысына жасатқан әскери әуе машинасы 
бұйрық бойынша, армиядағы ең таңдаулы 
ұшқыш, аға лейтенант, даңқты балуанның 
жерлесі Қажытай Шалабаевқа тапсырылады!» 

Мына с�зді естігенде жүрегім аттай тулап 
қоя берді. Атым аталғанда буындарым сәл-
пәл дірілдей мінбеге к�терілдім. К�рсетілген 
сенімге рахмет айтып, тапсырылғалы 
отырған әскери машинаны әрдайым 
жауынгерлік дайындықта ұстауға, Жеңіс 
күніне дейін оны к�зімнің қарашығындай 
сақтауға уәде бердім. Содан соң аэродромға 
беттедік. Ұшу алаңының ортасына келгенде 
басқалардан оқшау тұрған су жаңа ұшақты 
к�зім шалды. «Қазан қаласынан әкелінді, 
бұл жерде тұрғанына бүгін үшінші күн»,– деп 
түсінік берді аэродром коменданты. С�йтті де 
әскери машина үстіндегі брезент жапқышты 
сыпырғанда оның бүйірінен бәріміз: 
«Летчику – казаху, от Хаджи-Мухана»,– 
деген жазуды оқыдық.

– Қажекең жіберген осы әскери ұшақпен 
қанша әуе шайқасына қатыстыңыз? 

мерекеге әуе күштері ұшып шыға алмады. 
Оған �кінбеймін, себебі, басшыларымыз 
бізден, яғни ұшқыш тардан шұғыл арада 
жеке колонна жасақтады да жаяу әскерлер 
сапына қосып жіберді. С�йтіп, Жеңіс 
парадына да қатыстым. 

«Бұл ұшақпен қай жерде қоштастыңыз? 
– деген сауалыңа бір ғана с�збен: «Керпач 
қаласында» деп жауап бере аламын. Иә, 
даңқты балуан жіберген әскери ұшақты мен 
сол қаладағы аэродромда қалдырдым. Ол 
Мәскеуден онша алыс емес елді мекен еді. 
Бұл 1945 жылдың тамыз айы болатын. 

Ал енді Қажекеңмен қалай кездескенімді 
айтайын. 6скерден қайтып, Алматыға келдім 
де Оңтүстік Қазақстан облысында тұрады деп 
естіген Қажекеңе сәлем беруге ойым кетті. 
Елді, туған жерді, к�п жыл к�рмеген анамды 
қанша сағынсам да атағы аңыз болған жанға 
баруды �зімнің парызым деп білдім. 6лі күнге 
дейін к�з алдымда, күздің күні еді, Темір 
стансасының маңайы болуы керек, Ақт�бе 
ауылына келдік. Балуан к�рші бір колхозға 
жолаушылап кеткен екен, екі-үш күннен соң 
жүздестік.

– Енді менің арманым жоқ, балам,– деді 
танысып, біліскеннен кейін қайран Қажекең. 
– Еңбегім елім үшін деген жан едім. Шүкір, 
ол үмітім ақталды. Сағымды сындырмадың, 
рақмет, қарағым! 

Сол жолы қарт балуан екеуміз к�п 
с�йлестік, к�п әңгімелестік. Ол кісі менің 
Теміржан деген нағашымды танитын болып 
шықты. Керекуден Семейге барып жүрген са-
парларында «6 февраль» кемесінің матросы 
әлгі нағашыммен Қажекең талай жүздескен 
екен. Содан қойшы, қарт балуан бір жетіге 
дейін мені �зінің қасынан ешқайда жібермеді. 
Ақыры майданнан келе жатқанымды, анамды 
к�птеп бері к�рмегенімді естігеннен соң 
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еме гүрілі өзге түгілі өзіне ештеңе естіртпей, даусы тұншығып шықса да, жас жігіт 
жан дүниесін ерекше тебіренткен теңіздің қаракөк толқындарымен бірге толқып, 
«һе-һе-һе-һей!» деп қуана айқай салды. Бір-бірімен жарыса желге қарсы ұшқан 
шағала құстар қиқуға қиқу қосып, біресе көкке самғап, біресе төменге шүйлігіп 
кеткендей болады. Бала кезінде «Таудай бол!» деп талабын ұштаған аталардың 
ақ батасымен тауға қарап ержеткен жігіт емес пе, ол өзінің туған жеріндегі 
Тәңіртаудың қарлы шыңдарына шыққан кезде де дәл осылай айқай салушы еді. 
Төлеген енді тезірек жағаға жетіп, Ыстанбұлдағы Сүлеймен мешітінде намаз 
оқуға асықты. Көңілінде үлгірмей қалмас па екенмін дегендей алаңдаушылық та 
бар. Құлшылық ғибадатын атқарған соң мешітке қарама-қарсы орналасқан Ер-
зинжанлы Али баба асханасынан тамақтанып алуды да іштей ойластырып қойды. 
Алып қалаға білім алуға келгелі бері әр аптаның соңында ол тарихи жерлерді 
аралауды әдетке айналдырған-ды. Босфор бұғазының Азия жағалауынан кемеге 
мініп, осында жетуге асығатыны да сондықтан.

К

(Әңгіме)

Енді міне, ой-қиялымен құс қанатына 
ілесіп, ақ к�бік шашқан телегей теңіздің 
толқындарын қызықтап отыр. Кішкентай 
баланың қолынан симит тоқашын жұлып 
әкеткен шағаланың әнтек әрекеті еріксіз 
назар аударады. Құстар әлемі туралы 
оқыған аңыз-әңгімелерді де еске салады. 
Кенет «Аға, шай ішесіз бе?» деген дауыс-
тан  селк ете түсті де, шай таратып жүрген 
жас баланың қолындағы ыдысқа қарады. 
Қызыл күрең шайға онша зауқы соқпады. 
Бұғаздың Азия жағалауынан Еуропа 
жағалауына қарай бағыт алған туристік 
кеме барар жеріне асыққан жұрттың 
к�ңіліне жайбарақат, баяу қозғалып келе 
жатқандай болып к�рінеді.

Босфордың айдыны к�зге шағылысып, 
жалт-жұлт етеді. Теңіздің бір шетінде 
қарақұрым халық, екінші тұсында тарихи 
ғимараттар. Жолаушылар Емин�нү айла-
ғына жақындай бергенде азан шақы рыла 
бастады. Т�леген кемеден жүгіре түсіп, 
жол бойында тұрған таксилердің біріне 
отырып, Сүлеймен мешітіне қарай бет 
алды. Ыстанбұлдың үшінші т�бесінен 
сан ғасырлар бұрын бой к�теріп, қала 
сәулетіне сән қосқан мешіттің мұнаралары 
азан ша қы рылған сайын биіктей түскендей 
болады. 

Күмбезді айнала ұшқан к�гершіндер 
азаншының даусына құлақ түріп, жерге 
қона бастағандай. 6лмисақтан бері талай-
талай заманалардың к�зін к�рген кәрі 
шынардың жапырақтары да сол мезетте 
баяу ғана сыбдыр қақты. Мешіттің алдында 
ойнап жүрген қайыршы балалардың күлкісі 
мұнда жиналған игі-жақсылардың к�ңіліне 
әрқилы ой салады. 

Т�леген мешітке кірді де, жамағатқа 
қосылып сапқа тұрды. Құт қонған тарихи 
ғимараттың тылсым ауасы сыртқы әлемнен 
мүлде б�лек секілді. Намаз аяқталғаннан 
кейін имам ұзағынан дұға оқыды. Оның 
дұғасы – жалынып-жалбарыну, мұң-шер 
тарқату еді. К�кке қарай жайылған қолы 
аспанға жетіп тұрғандай. Имамның к�ңілі 
алабұртып, әрбір с�зін нақыштап, тәспінің 
моншағындай теріп отыр. 

– О, Ұлы Алла тағала! Біз сенің шексіз 
жарығыңа зәруміз. Қараңғы түнде белгісіз 
бағытқа қарай сапар шегіп барамыз, – 
дейді имам. – Бойымызда күш, жүзімізде 
рең, санамызда ақыл жоқ. Жын қаққандай 
хал кешудеміз. Мына �мірді күйбеңмен 
�ткіздік. Бел жазып, тура жолға түсе алмай 
келеміз. Ауыр күнәға батқан арсыздар мен 
оларға бей-жай қарап отырған санасыздар 
бар. Күнәһарлар тәубені ұмытып, адамдық 
құндылықтардан алшақтаған. Қат-қабат 
қателігіміз ұшы-қиырына к�з жетпейтін 
теңізді кірлететіндей деңгейге жетті. Бір-
бірімізді �лтіріп, бейкүнә жандардың к�з 
жасына қалудамыз. Теңіздер мәйіттерді 
жағаға лақтыра бастады. Мұның барлығы 
басқалардың емес, біздің кесірімізден. О, 
Раббымыз! Мұңымыз осы, шеріміз осы! 
Жар бола г�р, жәрдем ете г�р! 4зіңнен 
үміт үзбейміз. Күнәһар пенделеріңді 
үмітсіздік ұйығына батудан сақтай г�р!

 Имамның с�зіне ұйыған жамағат дұға 
аяқталғаннан кейін орнынан тұрып, жап-
пай сыртқа беттеді. Тыста тұрған балалар 
олардың алдынан жүгіріп шығып, қайыр 
тілей бастады. Олар үшін рахым күтудің 
ең ұтымды кезі де осы – имам ұзағынан 
оқыған мінәжаттан кейінгі толқулы 
сәт еді. Т�легеннің дұғадан әсерленгені 
соншалық, отырған орнында тапжыл-
май қала берді. К�зі жасаурады. Шағала 
құстың жанарына шағылысқан к�кпеңбек 
теңіздің қараңғы тағдыры к�з алдына 
елестегендей болды. Таудай толқындар 
шайқаған қайықтағы үрейі ұшқан адам-
дарды к�рді. Айсыз қа раңғы түнде �лім 
құшқан балалардың дау сын естіді. «Ендігі 
қалғандарын аман-сау жағаға жеткізе г�р, 
Ұлы Құдірет!» деп алақан жайып, жалба-
рынды.

Содан соң �зі туып-�скен қаладағы 
к�к базарда қысы-жазы сауда жасайтын 
шешесінің, зейнетке шыққаннан кейін так-
си жүргізіп, жолаушыларды тасып жүрген 
әкесінің, жап-жас бауырлары Айман мен 
Айбектің амандығын тілеп, дәл осы мезет-
те олар не істеп отыр екен деп қиялдады. 
Олармен бірге ақ дастарқан басында шүйір-
ке лесіп, әңгімелескісі келді. 6кесінің к�лі-
гін жуып, шешесіне жәрдемдесіп, іні-
қарындасымен бірге кітап оқуды арман-
дады. Еріксіз к�зінен жас ақты. Отбасын 
– әке-шешесін, бауырларын сағынды. 
Қатты сағынды...

Т�леген бір сәт еңсесін тіктеп, т�ңі-
регіне к�з тастағанда �зінің жалғыз 
қалғанын аңғарды. Сыртқа шығып, терең 
тыныс алды. Сәулет �нерінің жауһары бо-
лып саналатын үлкен мешіттің келбетіне 
қарады. Мәрмәр тастан тұрғызылған 
тарихи жәдігердің іргетасына таңғалды. 
«Егер бұлар к�шеде жатса, жай ғана 
елеусіз тас болып қана қалар еді. Ешкім 
оған мән бермес те еді. Ал мына тарихи 
жәдігердің бір б�лшегіне айналған соң 
қадірі артты. 6сілі адам баласы да солай 
емес пе? Абай атамыз айтқандай, «кетігін 
тауып, қаланатын» болса, қадір-қасиеті 
артып шыға келмек. Ешкім �зінің туған 
жерінен алыста, айсыз қараңғы түнде, 
ұшы-қиыры жоқ теңіздің ортасында 
қалмауы керек» деп ойға батып, күрсінді. 
Содан соң мешітке қарама-қарсы тұрған 
тарихи асханаға қарай бет алды. 

Дәмханаға қарай т�селген тас жолдың 
бойында ойнап жүрген сириялық балалар 
Т�легенді күтіп тұрғандай түрік тілінде:

– Алла ризалығы үшін! – деп қолдарын 
соза бастады. Балалардың үсті-бастары 
алқам-салқам, жалаң аяқтарына рәзіңке 
сүйретпе киіп алған. Шаштары ұйпа-тұйпа, 
к�здері ісіңкі.

Олардың ар жағында әңгімелесіп тұрған 
әйелдер Т�легеннің салқынқандылық 
танытқанын к�ріп, �з тілдерінде балаларға 
айқайлап, қойыңдар дегендей қолымен 
белгі беріп жатты.

Т�леген олардың к�зіне тура қарамай, 
жанынан жылдам �тіп кеткісі келді. Кенет 
асханаға жақындай бергенде әлдебіреудің 
жіп-жіңішке саусағы пиджагінің жеңінен 
тартқанын сезді.

– Алла үшін к�мек беріңізші, ағатай! – 
деген қазақ қыздың нәзік үні жүрегін шым 
еткізді. Ол бірден тоқтай қалды. Аң-таң 
болып:

– Сен қазақсың ба? Мұнда не істеп 
жүрсің? – деді.

Қызыл жамау к�йлек киген, шашы 
ұйпа-тұйпа кішкентай қыз үндемеді. Бұл 
қазақша с�йлейді деп күтпеген болса керек, 
сірә. Т�легеннің к�зіне тік қараған қыз 
бірден түрік тіліне к�шіп:

– ! (Алла риза лы ғы 
үшін жалынамын!) – деді қолын созып. 

Т�леген енді қос тілді араластыра с�й-
леп, қайта сұрады:

– 6ке-шешең қайда? Туған-туысқан-
дарың бар ма? Мұнда не істеп жүрсің? 6лде 
адасып кеттің бе? Атың кім?

Қыз қайтып үн қатпады. Ол қыздың қо-
лынан ұстап, бетіне жанашырлықпен қарап:

– Аш емессің бе? Тамақ жедің бе? – деп 
сұрады.

Бұған жәутеңдей қараған қыз �зінің аш 
екенін айтып, жылай бастады. К�з жасы 
шаң қонған қараторы жүзін айғыздап, ала-
құла із қалдырып жатты.

Т�легеннің кішкентай қызбен с�йлесіп 
тұрғанын байқаған бір қара орамалды әйел 
лезде жүгіріп келіп, қызды құшақтап, жар-
тылай түрікше, жартылай �з тілінде жұбата 
бастады. Жылап тұрған қыз әлгі әйелдің 
к�йлегінің ұзын етегіне жармасып алды. 

Т�леген �зінің Қазақстаннан оқу үшін 
келгенін, екі жылдан бері Ыстанбұлдың 
Азия жағалауында тұратындығын, ешкімге 
ешқандай зиян тигізгісі келмейтінін, тек 
мына қызға тамақ алып бергісі келетіндігін 
айтып түсіндіре бастады. 

Қара орамалды әйел қыздың басынан 
сипап:

– К�рдің бе, қызым, ол да сен сияқты 
қазақ екен. Саған аға болады, – деп жы-
миды. Қыз сонда да әлгі әйелдің етегінен 
айырылмады. 

Т�леген оларды бірге тамақтануға ша-
қыр ды. 4йткені қазақ қызының бұл жерге 
қалай келгенін, отбасының қайда екенін, 
сириялық әйелдің оларға қандай қатысы 
бар екенін анықтап білгісі келді. 

Ал әйел болса, басын қайта-қайта 
шұлғып:

– Сізге үлкен рахмет! – деді. Содан соң 
қыздың қолынан тартып:

– Жүре ғой, асхананың артына барып 
тамақ терейік. Сол жердегі тоқаштар да 
дәмді. Кеттік пе? – деп Т�легеннен біртүрлі 
ыңғайсыздана бастады.

– Сонда сіздер қоқыстан тамақта-
насыздар ма? – деп сұрады бұл шыдай 
алмай. Жағы суалған, жүдеу �ңді қараторы 
әйел:

– Сен де біз сияқты мұсылман екенсің. 
Алыстан келіп, білім алып жүрсің. Біздің 

жағдайымыз �зіңе белгілі ғой. Оның үстіне, 
аз емеспіз... – деді қайыршы балаларды 
және оларды жұмсап тұрған бір топ әйелді 
к�рсетіп.

Т�леген аш-арық, жүдеу қызға бір, 
мешіттің маңындағы сириялық балаларға 
бір к�з тастады. С�йтті де, есіне бірдеме 
түскендей: 

– Қазір күте тұрыңыздаршы, мен 
асхананың иесімен с�йлесіп к�рейін, – 
деп, асханаға қарай бұрылды. Ел-жұртқа 
мәшһүр тарихи асхананың иесі Мехмет 
Бейді Т�леген бұрыннан танушы еді. 6р 
намаздан соң осы асханадан тамақтанатын. 
Мехмет Бей – түркі әлемі десе ішкен асын 
жерге қоятын ұлтшыл азамат. Кейде мұнда 
Орталық Азиядан келген студенттерге тегін 
тамақ беріледі. «Біз де атажұрттан келгенбіз. 
Сіздердей бауырларымыз болмаса, мұнда 
жалғызсырап қалар едік» деуші еді сонда. 

Т�леген Мехмет Бейге мән-жайды 
айтып түсіндірген болды. Қазақ қызына, 
сириялық әйелдер мен балаларға тамақ 
алып бергісі келетіндігін, бірақ ақысын 
кейін т�лейтіндігін айтты. Алғашқыда бұл 
ұсынысты Мехмет Бей бірден қабылдай 
қоймаған сияқты еді, бірақ артынша 
Т�легеннің �зіне сенім білдіріп:

– Алладан қайтсын, бауырым. Бүгін, 
Құдайға шүкір, табысым жаман емес. 
Дегенмен, саған бірдеме айтайын ба? 
6уелде бізді сириялық бауырларымыз-
дан қасақана жирендірді ғой. Қазір 
мұсылманның мұ сыл манға жаны ашы-
майтын заман боп кетті. Осыны біле 
тұра жақсылық жасауға жарамасақ, таң 

Қара орамалды әйел әңгімесін айта оты-
рып еңіреп жылады. Дастарқан басындағы 
әйелдер де к�з жасын тыя алар емес. Т�ле-
геннің тұсында отырған Мехмет Бей де 
санын соғып, басын шайқай береді.

– Жыламаңыз. Алланың бұйрығы ғой, 
балаларыңыз аман-есен қалыпты. Шүкір-
шілік етіңіз, – деп жұбатты Т�леген. Бірақ 
�зінің де к�мейіне �ксік тығылып, әрең 
с�йледі. Содан кейін: 

– Кешіріңіз, сіздің есіміңіз кім болады? 
– деді.

– Есімім Ниса, – деді әйел маңдайына 
түскен орамалын түзетіп. Содан соң жас 
жігітке тік қарап, ұзақ уақыт бойы к�кірегіне 
жиналған ауыр салмақтан құтылғысы кел-
гендей әңгімесін қайта жалғады.

–  О й л а п  қ а р а ш ы  � з і ң ,  С и р и я -
да соғысып жатқандарды емес, оларды 
соғыстырып қойып, байлыққа белшесінен 
батып отырғандарды кінәлау керек емес пе? 
Менің білуімше, жүздеген қазақ, қырғыз, 
түрікмен және басқа да ұлттың адасқан 
жігіттері мұнда жиһад үшін келдік деп, 
алданып жүр. Оларды адастырып отырған 
ағымдардан: «Сонда қалай, біреудің үйіне 
келіп, шырқын бұзу да жиһад болып па?» 

деп сұрағым келеді. Алла тағала 
оларды кешіреді деп ойламай-
мын. Ондай қырғыннан ешкім 

– Айсамал, сен қазақ тілін ұмытпапсың 
ғой. Жарайсың! Қазақстанда ата-әжең бар 
ма? – деп оны с�зге тартты.

Қыздың к�зінен сағыныш оты жылт ете 
түскендей болды.

– Ата-әжем жоқ... – деді ол жеңіл ғана 
күрсініп. – 6ке-шешемді сағындым. Мамам 
қайда? Папам тірі ме екен? Сіз білесіз бе?..

– Ниса апаң айтып еді ғой, олар құсқа 
айналып кетті деп.

– Қандай құсқа? Мына құстар сияқты 
ма? – деді ол тап осы сәтте нанға тала-
сып, даусы саңқ ете түскен шағалаларды 
к�рсетіп.

– Иә, бұлар шағалалар ғой. Теңіздің 
үстінде ұшып жүреді. Балық аулайды. 

Айсамал күлімсіреп, шағала құстарға 
мұқият қарап алуға тырысты. Ол әке-шеше-
сінің құсқа айналғанына сенді ме, жоқ па, 

соң оны қанатына отырғызып алып, патша 
сарайына дейін алып барып, ханшайым-
мен кездестіретінін айтады. «Бірақ, саған 
қоятын бір шартым бар, – дейді. – Осыдан 
кейін сен �мір бойы күндіз шағала болып 
ұшып жүресің, тек күн батқан соң ғана 
қайтып адамға айналасың».

Ал жігіт болса: «Мына аралда жалғыз 
қалып �лгенше, күндіз құс, түнде адам 
болып тіршілік етуге келісемін, – дейді. – 
Онсыз да адамдар кейде жан-жануарлар, 
құстар сынды, ал кейде періштелер сынды 
�мір сүреді емес пе. Ендеше шартыңды 
қабылдадым».

Осылайша қарт шағала жігітті патша са-
райына жеткізеді. Жігітке сарайдағылардың 
барлығы қызыға да қызғана қарайды. Пат-
ша қызын ұзатып, әлгі жігітке қосады. Бір-
бірімен қауышқан ғашықтардың қуаны-
шын да шек болмайды. Бірақ жігіт �мір 
бойы таң атқанда шағалаға айналып, қас 
қарай ғанға дейін теңіздің үстінде ұшып 
жүретін болады... 

– Онда менің мамам мен папам да 
сол құстармен бірге ұшып жүр ғой, – деді 
Айсамалдың к�зі жәудіреп. – Ертегі қызық 
екен... бірақ жігітке жаным ашиды. Оның 
құс болып ұшқаны, мүмкін, жақсы да 
шығар...

 – Иә, ол �зінің махаббаты үшін күндізгі 
�мірінен айырылды, – деді Т�леген қыздың 
ақылына риза болып. 

Сол сәтте олар �здеріне қарай жүгіріп 
келе жатқан Нисаны к�рді. Оның бірдемеге 
қатты алаңдағаны байқалды. 

– Полиция бізді жинап әкететін бол-
ды. Бұл жерден тезірек кетуіміз керек, 
– деді ол бұлардың қасына жеткен бойда 
Айсамалдың қолынан ұстай алып. – 6лгі 
анықтама қағаз болмаса, бізді не босқындар 
лагеріне апарып тастайды, не болмаса 
Сирияға қайтарып жібереді екен.

Ендігі мән-жайды тез түсінген Т�леген 
консулдыққа барып, Айсамалды отанға 
қайтару ж�нінде �тініш жазатынын айтты. 
Ниса да олардан басқа ешкімнің к�мектесе 
алмайтынын айтып:

– Ертең осында кездесейік. Асхананың 
иесі біздің қайда тұратынымызды біледі. Се-
нен жақсы хабар күтеміз,– деді Айсамалдың 
қолынан тартып. 

Кенет Айсамал оның қолынан сытылып 
шығып, Т�легенді құшақтай алды. Т�леген 
оның бетінен сүйіп:

– Ертең кездесеміз, сонда мен саған 
тағы да бір қызық ертегі айтып беремін, – 
деді.

Ниса т�ңірекке алаңдай к�з тастап, 
қызды �зіне қарай тартты. С�йтті де, асыға 
басып кетіп қалды. Айсамал бірнеше мәрте 
бұрылып артына қарап, Т�легенге қолын 
бұлғап бара жатты. 

***
Сол күні Т�леген консулдыққа телефон 

шалды. Телефон ұзақ уақытқа дейін бос 
болмады. Одан кейін мүлде ешкім к�термей 
қойды. С�йтіп, ертеңіне консулдыққа �зі 
баруға бекінді.

Түнде аспанға бұлт үйірілді. Алыстан 
буырқанып, ашу шақырып келіп жағаға 
соққан толқындардың даусы жер жара-
ды. Терезе алдындағы ағашты долы жел 
жұлқылайды.

«Балалар жаурап қалған жоқ па екен? 
Бүгіндікке тамақ ішті ме �зі?.. Ұйықтап 
жатқанда олар түсінде не к�реді екен?» деп 
ойлады Т�леген. 

Шарасыздықтың түпсіз шыңырауына 
түсіп, тіршілік қамымен жүрген балалардың 
қайыршы болғанына к�ңілі қатты налыды. 
Теңіздей толқып жатқан қоғамның сол 
балаларды жағаға лақтырып жібергеніне, 
адамзат баласының тап осындай сұмдық 
халге жеткеніне іші удай ашыды. Ең үлкен 
құндылық - балалар, яғни жаңа ұрпақ 
екенін, расында да, түсіне алмағанымыз ба 
деп ойлады... 

Таңғы азан оқылғаннан кейін консул-
дық қа қарай асықты. Консулдық кеңсесінде 
�зін жылы қабақ таныта қабылдап, мұқият 
тыңдаған қызметкер әйелге жағдайды 
толық түсіндіріп айтып берді. Айсамалға 
к�мектесу қажет деді.

Консулдық қызметкері басын шұлғып, 
міндетті түрде к�мек береміз деп уәде етті. 

Қат-қабат ауыр ойлар торлаған к�ңіліне 
бір жарық сәуле түсіп, үміт оты оянғандай 
болған Т�леген автобусқа отырып, Сүлей-
мен мешітіне қарай бет алды. С�йтіп 
мешітке жетер-жетпестен-ақ алаңдап, 
қайыршы балалар мен сириялық әйелдерді 
іздей бастады. Бірақ олар бүгін ұшты-күйлі 
ғайып болған секілді. Ол мешітті бірнеше 
мәрте айналып шықты. Ешкімді кездестіре 
алмаған соң, асхананың иесі Мехмет Бейге 
жолықты. 

Ол ентігін баса алмай, әрең с�йлеп 
тұрған жігітке таңдана қарап:

– Бауырым, не боп қалды? – деп сұрады.
Т�леген аптығып:
– Сириялық балалар мен олардың 

аналары қайда? Айсамал қайда? – деді 
үрейленіп.

Мехмет Бей т�мен қарады.
– Түнде оларды алып кеткен.
– Қайда?
– Лагерьге шығар... Кім біледі, Сирияға 

да алып кетуі мүмкін.
– Қай лагерьге, неге Сирияға? Айса-

мал ше? Ол отанына оралуы керек еді ғой. 
Бәлкім, осы қалада болар?.. Анық білесіз 
бе? Айтыңызшы.

 Мән-жайды ол әлі де толық түсінген 
жоқ. Мехмет Бейдің айтқанына сенгісі 
келмеді. С�йтті де асханадан шыға ж�нелді.

Соңынан Мехмет Бейдің: 
– Оларға енді бір Алла ғана к�мектеседі, 

– деген даусы естілді. 
Т�леген �зінің қолынан ештеңе келме-

геніне �кінді. Айсамал секілді ондаған, 
жүз деген, мыңдаған баланың тағдыры 
белгісіз бір тылсым, түнек толқындардың 
қақпақылына айналып бара жатқандығын 
ойлап, жаны шырқырады.

Кенет теңіз үстіндегі шағалалардың 
шу  ла ған даусы жеткендей болды құлағына. 
Олар дың үні бүгін әлдеқайда ащы, зарлы 
еді...

,
м жаман емес. 

ған бірдемее айтайын ба? 
зді сириялық баууырларымыз-
ана жирендірдіі ғой. Қазір 
ың мұсылманға жаны ашы-
ман боп кетті. ООсыны біле 

ық жасауға жаррамасақ, таң 

азаннан қара кешке дейін несіне терлеп-
тепшіп еңбек етіп жүрміз? – деді. 

Сол сәтте қуанғаннан Т�легеннің т�бесі 
к�кке жеткендей болды.

Аздан соң асхананың алдына жайылған 
дастарханға бас салған балаларға қарап 
отырған әйелдер к�з жасын сүртіп, бірде 
асхананың иесіне, бірде Т�легенге алғыс 
айтып, ризашылықтарын білдіріп жатты. 
Балалардың дәл осындай дәмді бұршақ 
сорпасын к�птен бері ішпегені к�рініп-ақ 
тұр. Сорпаға арнайы туралған пияздың �зін 
апалақтап-құпалақтап ауызға тығып жатыр. 
Қара орамалды әйелдің қасында отырған 
Т�леген енді кішкентай қазақ қызы туралы 
білгісі келіп, сұрай бастады.

Ол асықпай-аптықпай сорпа ішіп оты-
рып:

– Бауырым, бұл қыздың есімі Айса-
мал, – деп әңгіме айтуға к�шті. – Биыл 
алты жасқа толды. Біз туысқан емеспіз. 
Шешесі Айнұрмен Шамда к�рші болдық. 
Айсамал менің оқушым еді. Мен ол жақта 
бастауыш сыныптың мұғалім болып істедім 
ғой. Міне, енді... 4зің к�ріп отырғандай, 
соғыстың кесірінен осында келіп, босып 
жүрміз. Айсамалдың әкесін к�рген емеспін. 
Сирияға соғысу үшін бала-шағасымен 
бірге келіпті деп естігенмін. Мол табысқа 
кенелемін деп ойлаған болса керек. 6йелі 
мен қызын Шамға тастап кетіпті. Артынан 
оның Халептегі шайқаста �лгені туралы ха-
бар келді. Мәйітін де жеткізген жоқ...

– Ал шешесі қайда? Оған да бірдеме 
болды ма? – деп сұрады Т�леген үрейленіп.

– Айнұр Сирияға келгеніне қатты �кініп 
жүрді. Отанына қайтып ораламын деп талай 
әбігерге түсті. Туған-туыстарына хат жазып 
еді, жауап болмады. Жалпы, Сирияға кел-
ген адамның қайтып оралуы �те қиын ғой. 
Қазір ол жер барса келмес секілді соғыс 
алаңы емес пе... 

Бір күні екі баламмен бірге Айсамалды 
да алып мектепке кеткенмін. Құдай бізді 
сақтапты. Үйімізге зеңбіректің оғы түсіп, 
үлкен жарылыс болды. С�йтіп, �мір бойы 
жиған-тергенімізден айырылып, жер си-
пап қалдық. Пәни дүние дегенің осы екен. 
Күйеуімнің қайтыс болғанына үш жылдан 
асты. Біз үйсіз қалдық. Айнұр сол кезде 
қатты жараланып, ауруханада жатты. Ол 
есін жиған соң Ақ теңіз арқылы Түркияға 
жетуге болатынын білдік. Осындағы бос-
қындардың лагерін паналап, тыныш �мір 
сүреміз деп ойладық, – деді қара орамалды 
әйел к�з жасын сүртіп. 

– Теңізден қалай �ттіңіздер?
– Қолымыздағы қалған дүниені беріп, 

бір қайық жалдадық. Бізбен бірге кеткісі 
келгендер к�п болды. Бала-шаға, кәрі-
құртаң, қатын-қалаш – бәрі ілесті. Біз 
шық қанда күн ашық еді. Қас қарайғанда бір 
сұмдық басталды...

– Сонда не болды?
– Құдай оны ешкімге к�рсетпесін! Кеш 

түскен соң жел к�терілді. Толқындар бірте-
бірте биіктей берді. Ондай қорқынышты 
мен соғыс майданында да сезінген емеспін. 
Қайығымыз түпсіз бір қараңғылыққа сіңіп 
бара жатты... Келесі бір сәтте таудай биік 
толқын кеп, бізді аспанға лақтырды. Қолы-
мызды созсақ, бұлттарға тиетіндей бол-
ды. Сол кезде бір әйел баласымен бірге 
ғайып болды. Сосын тағы бір қария кетті. 
Қасымда отырған Айнұрдан да к�з жазып 
қалдым. Кішкентай Айсамал менің етегіме 
жармасып жан сақтапты. Тағы бір толқын 
келіп соққанда �зімнің де есім ауып бара 
жатқанын білем... Кейін к�зімді ашсам, 
кеменің ішінде жатыр екенмін. Т�ңірегіме 
жұрт жиналып қалыпты...

де аман-сау оралған емес. Сонда бұған 
ешкім де тоқта деп айта алмай ма?! Біз �лу 
үшін емес, �мір сүру үшін келдік емес пе бұл 
дүниеге! 6ркім �з отанында тіршілік еткісі 
келеді! Балаларының б�тен елде қайыршы 
болып жүргенін ешкім де қаламайды. Біздің 
де арманымыз бар. Бесік тербетіп отырып, 
айтатын ертегіміз бар. Соның барлығы бір 
ғана сәтте тас-талқан болды. Жаны к�кке 
ұшып кеткен балаларымызды лақтырған 
толқындар емес, адамдар. Мұсылман атын 
жамылған екіжүзділердің кесірі бізге тиіп 
отыр. Сирияда залымдар менің сіңлімді 
ұрлап әкетті. Қазір ол соғыс майданындағы 
бір қанішердің әйелі болып жүр. Кейін оны 
да �лтіреді... 

Нисаның күллі адамзатты жерге қа-
рат қандай ызалы, қорқынышты әңгіме-
сінен Т�леген де қысылды. Шынында 
да, Айсамалдың әке-шешесі сынды та-
лай қазақ баласы Сирияда не істеп жүр? 
Олардың мұнда не шаруасы бар? Кішкентай 
балаларының жазығы не? Жер бетін жай-
барақат басып жүрген бақытты адамдар оқ 
пен оттың арасынан аман шығып келген бұл 
балалардың бетіне ертең қалай қарайды?..

– Ниса ханым, Айсамалмен кездесіп 
тұруға рұқсат етесіз бе? – деді ол �тініп. 

– 6рине, болады. 4ткенде бір мекемеге 
Айсамалдың бір-екі құжатын тапсырғанбыз. 
Егер анықтама қағазы шықса, қызымды �з 
еліне жіберемін. Бұл �те ақылды қыз, – деп 
Ниса оның бетінен сүйді.

Мұны естіген Т�леген қатты қуанды. 
Үміт болған жерде бақыттың да болатынына 
іштей сенді. 

***
Ертеңіне Т�леген мешітке тағы да келді. 

Қара орамалды Ниса �зге әйелдермен бірге 
кешегі жерде, жолдың шетінде әңгімелесіп 
тұр екен. Бұл жолы асыр салып ойнап жүр-
ген балалар �здерінің ағасын к�ргендей 
қуанып, Т�легенмен жапа-тармағай 
сәлем десіп жатты. Ол қалтасынан кәмпит 
шығарып, бәріне таратып берді. Айса-
мал Нисадан ажырар емес. Т�леген оның 
қасына келіп, шоколад ұсынды.

– Қалайсың, Айсамал? 
Айсамал күлімсіреп Нисаға қарады. 

Ниса ала ғой дегендей қолымен белгі бер-
генде ғана шоколадты алып:

– Рахмет, аға! – деді.
Т�леген Айсамал екеуміз әңгімелесіп, 

серуендеп қайтсақ бола ма деп рұқсат 
сұрады. Ниса:

– Иә, сендер қыдырып келіңдер. Мен 
әлгі мекемеге барып, анықтама қағазы 
дайын болды ма екен, сұрап білейін, – деді.

Т�леген Айсамалдың қолынан ұстап, 
мешіт тің кең ауласында арлы-берлі қыды-
рыстап жүрді. Айсамал оған �зінің к�рген-
білгендерін айтып, мешіттің құбыла тұсында 
тұрған кесенелер мен құлпытастардың 
қайдан пайда болғанын, гүлзар бақтағы әр 
түрлі гүлдердің қалай аталатынын, тіпті осы 
маңда жүретін мысықтардың қайдан кел-
геніне шейін қызыға сұрады.

Мешіттің алдындағы алып шынарға 
қарай жақындай бергенде бір ақ түсті к�-
белек бұларға жол к�рсеткендей қа лықтап, 
тура алдарында ұшып бара жатты. Оған мәз-
мейрам болған Айсамал қуалай ж�нелді. 
К�белек жетім қыздың к�ңілін к�теріп, 
бірге ойнап бара жатқандай еді. Кенет алып 
шынарға жақындай бергенде, ақ к�белек 
кілт жоғары к�теріліп кетті. Айсамал басын 
к�теріп, т�беге ұзақ қарады. Содан кейін 
қуанышын жасыра алмай секіріп, қол 
шапалақтады. 

Т�леген ағаштың түбіне келіп, к�к 
ш�пке жайғасып отырып:

ол жағы белгісіз күйде қала берді. Содан соң 
Т�легенге қарай бұрылып:

– Мен мамаммен бірге теңіз жағасына 
барғанымда шағалаларды к�рген едім. 
Олар біздің қалада да болған. Мүмкін мына 
құстар сол жақтан ұшып келген шығар? – 
деді. 

– Иә, әбден мүмкін. Демек, сендер 
бұрын теңіз жағасында тұрғансыңдар ғой, 
солай ма?

– Иә.
– Ол жақта туған-туысқандарың бар 

ма? Аға-әпкелеріңді білесің бе? Ұмытқан 
жоқсың ба? 

 Айсамал үн қатпады. Тек білмеймін 
дегендей ақырын ғана басын шайқады. 
Сонсоң:

– Аға, сіз шағалалар туралы ертегі 
білесіз бе? – деп сұрады.

– Иә, білемін.
– Ендеше, маған айтып бересіз бе? 
– 6рине, айтып беремін, – деп Т�леген 

енді шағалалар туралы оқыған бір ертегіні 
есіне түсіре бастады.

– Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні б�ртеде, 
осы Ыстанбұлдай бір үлкен қала болыпты. 
Ол шаһарды патша билепті. Патшаның 
сүйікті қызы сен сияқты сұлу екен. Сон-
дық тан да әкесі қарамағындағы ел-жұртқа 
қызына сұқтанып қарауға тыйым салып-
ты. Хан шайым сарай қызметкерлерімен 
серуенге  шыққанда, ел-жұрт оған тік 
қарамау үшін бастарын иіп, к�здерін т�мен 
түсіреді екен.

Айсамал кенет Т�легеннің с�зін б�ліп:
– Ал ханшайымға қараса не болады 

екен? – деді.
– Қараған кісіні дар ағашына асады, – 

деп Т�леген ертегісін ары қарай жалғастыра 
берді.

– Бір күні ханшайым серуенге шық-
қанда бір жас жігіт патшаның тыйым 
салғанына қарамастан басын к�теріп, оған 
қарап қалады. С�йтеді де ханшайымға 
�лердей ғашық болады. Таңды таңға ұрып, 
ханшайымның сұлу жүзі к�з алдынан 
кетпейді. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айы-
рылады. Енді онсыз �мір сүре алмайтынын 
түсінеді. Басы кесілсе де, ханшайымды тағы 
бір мәрте к�руге ынтызар болады.

Ханшайым да оны ұнатып қалады. 
Жігітке зияным тиіп кетпесін деп, апта-
лап алтын сарайдан шықпайды. Ақыры 
шыдамы таусылған жігіт жасырынып, 
сарайдың биік қамалына шығып, хан-
шайымды к�реді. Екеуі бір-бірімен үнсіз 
сырласады. Жігіт ханшайымды сүйетіндігін 
айтпақ болғанда патша н�керлері оны к�ріп 
қалып, ұстап алады.

С�йтіп, қаһарлы патшаның алдына 
алып келеді. Жігіт патшаға бар шынын 
айтып, «онсыз маған �мірдің мәні жоқ!» 
дейді. Ханшайым да сүйіктісі жазаға тар-
тылмауы үшін әкесіне жалынып-жалбары-
нады. Қызының к�з жасына шыдай алмаған 
патша жігітті �лім жазасынан босатады. 
Бірақ оны теңіздің қақ ортасындағы алыс 
аралдардың біріндегі зынданға апарып 
тастау ды бұйырады. 

Сонымен айлар ағып, жылдар жылжып 
�тіп жатады. Ханшайымды �лердей сүйіп, 
сағыныштан сарғайған жігіт аралдағы 
шағалаларға �зінің махаббат сезімі туралы 
жырлаудан жалықпайды. Олар жігіттің 
әңгімесін тыңдап, бір-біріне жеткізіп оты-
рады. С�йтіп, күндердің бір күнінде ол 
туралы Қарт шағала да естиді.

Оның �зге құстарға қарағанда дене бітімі 
ірі болатын. 4ткір к�зінен бүркіт тердің �зі 
именетін. Қарт шағала ұшып келіп, зындан-
да жатқан жігіттің мұңын тыңдайды. Содан 
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лы Отан соғысының ардагері, 
Алматы облысының және 
Қарасай ауданының Құрметті 
азаматы, Қазақстанның 
Құрметті журналисі, І, ІІ 
дәрежелі «Отан соғысы», 
«Құрмет» ордендерінің, 
бірнеше жауынгерлік және 
«Шапағат», «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарының иегері 
Тастанбеков Үсенбай ата 
туралы бүгін өткен шақпен 
әңгімелеуге  тура келіп 
отыр... Тамаша журналист, 
мықты редактор, он кітаптың 
авторы, өмірінің  соңына 
дейін аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамының  құрметті  
төрағасы болған, ел мен жер 
тарихына жетік жүз жасаған 
шежіре қарт осыдан бір-екі ай 
бұрын дүние салды...

Ұ

2018 жылдың ақпанында ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін қабылдады. 
Қабылданған әліпбиге сәйкес жаңа емле ережесі жасалып, аталған емле Ұлттық комиссияда мақұлданып,емленің алғашқы жобасы 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланды. Емле ережесі жарияланған күннен бастап, қазақ жазуының болашағы ғылыми ортада 
қызу талқылануда.  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты директоры Ерден Қажыбек емленің сапалы әрі сауатты болуы және 
жан-жақты талданып барып бекітілуі үшін Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының жетекші мамандарды тартып, Тіл білімі 
институты жанынан Сараптамалық топ құрды. Қазіргі кезде аталмыш Cараптамалық топта емленің алғашқы жобасы жан-жақты 
талқыланып жатыр. Талқылануға себеп болған мәселелердің ішінде ерекше мән беріліп, қызу айтыс-тартысқа негіз болған концеп-
туал ды проблемалардың бірі жаңа қазақ орфографиясының негізгі принципін белгілеуге байланысты. 

ғұмыр

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

1 9 1 9  ж ы л ы  2 0  қ а з а н д а  Қ а р а с а й  а у д а н ы 
аумағындағы Қасқасу (Шамалған) �зенінің батыс 
жағындағы Алмасай сайының жанында  дүниеге 
келген Үсенбай ата кешегі кеңес �кіметінің алғашқы 
жылдарындағы аумалы-т�кпелі заманды, онан кейінгі 
алапат ашаршылықты, күшпен ұжымдастырудың 
құқайын басынан �ткерген. 1928 жылы ауылда араб 
әрпімен т�те оқу бойынша сауатын ашқан. Талғар 
ауылшаруашылық техникумының дайындық кур-
сын, Қаскелең қазақ мектебін бітірген. 1940 жылдың 
ақпан айында әскерге алынады. Ары қарай оны 
сұрапыл соғыс күтіп тұр еді. Майданда негізінен 
еті тірілігімен, пысықтығымен, �жеттігімен, тез 
шешім қабылдай алатын қасиетімен бірқатар уақыт 
полк барлаушыларының командирі болады. Елден 
кеткенде орысша нашар білетін жігерлі жігіт бұл 
тілді, к�п еңбектенгенінің арқасында, тез меңгеріп 
алады. Айтқандай, атамыз ілкі алдында соғысты 
танкіші болып бастаған. Кейінірек,тіпті, қаһарлы 
партизанға айналып  шыға келеді. Ол енді ұзақ 
әңгіме. Қаскелеңдегі қазақ мектебінде Үсекеңді 
оқытқандардың бірі атақты жазушы, ғалым, партизан  
6ди Шәріпов екен. Мына �мірдің �згеше �рнекті ізі 
дегенді қойсаңшы, сол 6декеңмен жас Үсенбайдың 
жолын тағдыр екі-үш рет сонау қанды қырғынның 
қақ ортасында тоғыстырыпты, яғни, екеуінің  сол 
сұм соғыстың әр қиырға тартқан әрқилы соқпағымен 
жүрсе де «кезегі келіп» кездескені, тіпті, қызық. Осы 
тұста Үсенбай атамыздың даңқты партизан-жазу-
шы, қазақтың тұғыры биік тұлғасының бірі, «Халық 
қаһарманы» Қасым Қайсеновпен жақсы таныс-біліс, 
тіпті, сыйлас  болғанын айта кеткеніміз де артық 
емес. 4йткені, Қасекең оның партизандық жорық 

жолдары туралы жазғандарына жылы лебіз білдіріп 
отырған. Бұған «Жалынды күндердегі жазулар» 
кітабы жайында «...К�п жылдар �ткеннен кейін, 
бастан кешкендерін ой елегінен �ткізгеннен кейін 
сол сұрапыл соғыста жау тылында шайқасқан пар-
тизандар: Т.Жангелдин, 6.Шәріпов, Н.К�шекбаев, 
Ү.Тастанбековтер �з естеліктерін жазды. ...Кітапты 
оқып шыққаннан кейін автордың кім екенін аңғару 
қиын емес. Бұл – Ұлы Отан соғысының батыр пар-
тизаны, армиямыздың тәжірибелі де білгір, тапқыр 
командирі Үсенбай Тастанбеков. Ол «қырық жыл 
қырғын болса да ажалды �леді» дегендей, ажал ау-
зынан аман қалып, сол сойқан соғыстың тірі куәгері 
ретінде жас ұрпаққа сол жылдардың шындығын 
жеткізіп отыр» деп пікір айтқаны да дәлел. 

Соғыста  екі рет жараланып, соңғысының 
ауырлығы асып кетіп, ауылға мүгедек болып оралған 
жігіт ендігі жерде, яғни, 1943 жылы елдегі қиын 
тірлік-тіршілікке араласып кете барып еді. «1944 
жылы жазда мені іздеп ауылға екі ұстазым келді, – деп 
жазады Үсенбай  ата 2012 жылы жарық к�рген «4зім 
туралы �зім айтсам...» деген естелік-эссе кітабында. 
– Бірі партизан жазушы 6ди Шәріпов, екіншісі 
Шәмші Ыбыраев. 6ди аға ол кезде жаңа ғана оқу 
министрінің орынбасары болып орналасқан. Шәмші 
аға университеттің оқытушысы екен. Екеуі де 1938-
1939 оқу жылында Қаскелеңдегі қазақ мектебінде 
мені оқытқан. Екі ұстазым маған «Жүр, универ-
ситетке, қалаған факультетіңе түсесің, ешқандай 
емтихан алмаймыз. Келесің де оқи бересің» деді. 

Мен: «Ойланайын, артынан �зім айтайын» деп 
ағаларымды шығарып салдым да, оқуға бармай 
қойдым. Себебі, менің мойнымда үш үйдің адамдары: 
екі ағамның, �зімнің үй іштерім тұрды». Дегенмен, 
1944 жылдың қоңыр күзінде ол үлкен журналистік 
жолдың бастауын а батыл шықты. 

«Тақыр жерге ш�п шықпайды» деген с�з бар 
қазақта. Ал, атамыз бұрыннан, қан майданда да қар 
жастанып, мұз т�сеніп жүрсе де қойын дәптеріне 
ой орамдарын түртіп жазады екен, тіпті, елде 
жүргенде  шабыттанған шақтарында к�п �лең де 
шығарыпты. Жас шағынан лиро-эпостық дастан-

«Қазақ тілі» қоғамын облыста алғашқылардың 
бірі болып, 1990 жылы қаңтар айында құрдым. Ол 
Қаскелең қалалық «Қазақ тілі» қоғамы еді» деп жаза-
ды Үсенбай ата. Бұл кезде қаладағы к�шелерде орыс 
атаулары, балталасаң да бұзылмастай болып, сіресіп 
тұрған-ды, жұмысты дәл осыдан бастайды. Олардың 
орнына Саяділ Керімбеков, Нұрсұлтан 6лімқұлов, 
Құрманғали Ұябаев және  т.б ардақтыларымыздың 
есімдері берілді. Табандылық танытуының, талмай 
дәлелдеуінің арқасында к�птеген елді мекеннің 
тарихи атауы қайтарылды. Мектептердің  бәрі 
дерлік орысша оқытатын, оларды да қазақшалауға 
к�п күш жұмсалды. С�йтіп, бірталай мектепке осы 
�ңірде туып �скен ақын-жазушылардың, қоғам 
қайраткерлерінің  аты қойылды. Елге еңбегі ерекше 
сіңген тұғыры биік тұлғалардың мерейтойларын 
атап �ту де тұрақты қолға алынды. Балабақшалар да 
қазақы тәрбие бере бастады. Бірақ, мұның бәрі оңайға 
соққан жоқ. 4йткені, Қаскелең аймағында �зге ұлт аз 
емес еді, ал, орыс ұлтының �кілдері, тіпті к�п еді. 
Қазағымыздың �зі негізінен орысша «жорғалайтын». 
Сондықтан туған тілдің сондағы жолы �те ауыр болса 
да Үсенбай атамыз ол кездері, шын мәнінде, ерлікке 
тән еңбек етті, айтысты, тартысты, алысты, айқасты, 
әйтеуір, қамығып қажымады, тайсақтап таймады. 
Осылайша туған халқының рухының асқақтауына 
себі тиетін кереметтей жұмыс тындырды. Ол кісінің 
күні кешеге дейін қаламы жүйрік, к�ңілі сергек бол-
ды, �ңірдегі оңды �згерістерге қуана отырып, осы 
аймақта туған атақты адамдар мен қайраткерлердің, 
ақын-жазушылардың, �нер иелерінің �мірі жайлы 
тұрақты жазып тұрды. Сонымен қатар, баспас�зде 
«не айтылып» жатқанымен тиянақты танысатын. 
Ұлттық басылымдарға мақаласын жолдайтын, 
кейбір �зі келіспейтін мәселелер ж�нінде �ткір 
сынға құрылған ой-пікірлерін батыл білдіретін. 
«Осы уақытқа дейін оқыған кітабымның саны үш 
мыңнан асып жығылады, – дейтін атамыз. – Қайран 
қазағымның атақты ақындары, тамаша жазушыла-
рынан б�лек Пушкиннің,Чеховтың, Майн Ридтің 
туындыларын қолыма жиі аламын».

* * *
Ғасырлық ғибратты ғұмырында талай сынақ-

сыннан сүрінбей �ткен, аштықты да,  жалаңаштықты 
да басынан �ткерген, ел басына күн туғанда қолына 
қару алып, от пен оқтың ортасында жүрген, бейбіт 
�мірде де берекелі еңбек етіп, халық құрметіне 
б�ленген, қай кезде де адамгершілігінен танбаған, 
еңбегін ұлттық мұраттарды ұлықтауға арнаған, 
жақсылық жасауда кідірмеген, жамандықпен күресте 
мүдірмеген Үсенбай Бақтиярұлы Тастанбеков атамыз 
осындай Адам еді!  

Берікбай ҚАДЫҚОВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Алматы облысы,
Қарасай ауданы. 

дарды, басқа да кітаптарды құмарта, құныға оқыған. 
Сондықтан жұмысқа шақырған редактор Молдабек 
Саламатовтың айтқанын тыңдап, колхоздағы фер-
ма меңгерушісі қызметінен босанады да Қаскелең 
аудандық газетіне жауапты секретарь болып ор-
наласады. «Редакцияға жұмысқа орналасқаннан 
бастап, «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Еге-
мен Қазақстан») және облыстық газет �мір бойы 
қолымнан түспеді, – дейтін ол кісі. – Олардан үлкен 
үлгі алдым, к�п үйрендім». 

Жалпы Үсенбай ата Алматы облысындағы үш 
ауданда – Қаскелең (қазіргі Қарасай, екі рет) Жам-
был, Еңбекшіқазақта (екі рет) редактор болған. 
Арасында республикалық жоғары партия мектебінде 
білім алып, білігін к�тергені тағы бар. Үсекең осы 
жерлерде талай таланттың к�зін ашып, талай мықты 
қаламгерлерді, журналистерді тәрбиелеп шығарды. 
Мәселен, ән �леңінің классигі Нұрсұлтан 6лімқұлов, 
белгілі жазушылар Мұхаметжан Етекбаев, Заманбек 
Жәкенов, Қазақстанның Құрметті журналисі Жұмаш 
Арғымбаев, белгілі фототілшілер Сайлау Перне-
баев, Нұрманбет Қизатов, к�п жыл «Социалистік 
Қазақстанның» Шымкент облысындағы меншікті 
тілшісі болған Алтынбек Жолдасбеков және т.б. 

Ең бастысы, Еңбекшіқазақтағы редактор-
лық кезінде қазақтың айтулы ақыны Тұманбай 
Молдағалиевтің �леңін тұңғыш рет газетке жариялап, 
тұтас бір әдемі поэзия әлемінің бастау-к�зін ақ жол 
тілеп ашқан еді. Бұл 1951 жылғы оқиға, онда жүйрік 
Тұмаш, лирик Тұмаш КазГУ-дің қарапайым  студенті 

... Жазылды атым шыңдарға, құрмет тақтаға,
Жүрісті қойдым,�зімше тойдым баққа да.
Он алты жаста алдыңа кеп ем оттай боп,
Алпыста қалай алжасып кеткем жоқ па, аға!
Мұнан кейін де Үсенбай ата алапат �рт сезімді 

жас ақынның �леңдерін тұрақты жарыққа шығарып 
жүрген. Бұған оның «Үлгім болған, үрдіс еңбегімен 
еліне ұнаған адам, алғашқы �леңдерімнің редакто-
ры, ұстазым Үсенбай ағаға құрметпен сыйладым. 
Тұманбай 1 апрель 1992 ж.» деп бір кітабын беруі де 
дәлел болса керек.

Соғыста алған жарақатына (ІІ топтағы мүгедек) 
байланысты, жиырма жыл �мірін арнаған журнали-
стикадан бір күні  кетуіне тура келді. Жоғары пар-
тия мектебін бітіргенде дипломына үш мамандық: 
журналист,  аудармашы, тарих пәнінің мұғалімі деп 
жазылып беріліпті. Осы тұста атап айтатын жай, 
ол кісінің тағы бір қасиеті – орыс тілінде тамаша 
с�йлей де, жаза да алатын. Қаскелеңдегі М.Горький 
атындағы орыс мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
болып шыға келгені де содан ғой.  Ал, 1966 жылдан 
аудандық партия комитетіне қызметке алынып, 
нұсқаушы қызметінде 1979 жылы зейнеткерлік 
демалысқа шыққанға дейін істеді. Сондай-ақ, 
аудандық журналистер ұйымын басқарды.

1990 жылы елімізде «Қазақ тілі»  қоғамы 
құрылғанда Үсекең де үлкен іске бекем бел буып, 
оның Қаскелең қалалық ұйымының уығын шаншып, 
шаңырағын к�теруге бар күш-қуатын жұмсайды, 
кейінірек аудандық ұйымға жетекшілік етеді. «Мен 

Орфографиялық принцип дұрыс 
таңдалмаса, сауатты жазуға, тілдің табиғи 
сипатына, болмысына да әсер етеді. Сон-
дықтан бұл мәселені ғалымдар аса жауап-
кер шілікпен қарап, жіті зерделеп отыр.

Дұрыс жазуға бағыттайтын емле ере-
жесі белгілі бір орфографиялық принцип-
ке байланысты құрылады. Ереже жасау-
да орфографиялық принциптің дұрыс 
таң  далуы аса маңызды. Себебі негізгі 
ор фо  графиялық принцип арқылы емле 
ере жесінің басым б�лігінің жазылымы 
шешіледі. 

Кез келген тілдің емлесінде бір емес 
бірнеше принцип басшылыққа алына-
ды. 6лемде жазудың бір ғана принципі 
арқылы жазба тілін дамытып отырған 
тіл жоқ. Тілдің ұлттық ерекшелігіне, 
сипатына байланысты орфографиялық 
принциптің бірнеше түрі таңдалады 
және олар жазба тілдің стандартты бо-
луына, жүйелі болуына қызмет етеді. Тіл 
білімінде орфографиялық принциптердің 
мынадай түрлері бар: фонетикалық, 
фонематикалық, морфологиялық, тарихи-
дәстүрлі, түпнұсқалық, семантикалық. 
Бұл аталған принциптердің барлығы 
тілдің ұлттық сипатына байланысты жазба 
с�зді кодтау (заңдастыру) үшін таңдалып 
қолданылады. 

Тіл тілде тілдік жүйеге сәйкес тілдің ұлт-
тық сипатына байланысты орфография-
лық принцип, оның негізгі түрі де әртүрлі 
болады. Мысалы, ағылшын және француз 
тілінің басты орфографиялық принципі – 
тарихи-дәстүрлі. Ал орыс тілінікі – морфо-
логиялық, қазақ орфографиясының басты 
принципі – фонетика-фонематикалық. 

 Латын графикасына негізделген 
әліпбиді қабылдаумен байланысты қазақ 
орфографиясының басты принципін 
белгілеу, оның терминологиялық атауын 
нақтылауға байланысты түрлі к�зқарастар 
бар. Ғалымдардың бір тобы қазақ орфогра-
фиясы мен орфоэпиясының, яғни с�йлеу 
мен жазуда айырмашылық болмауы ке-
рек деп лас, рақмет, туралы, ми сияқты 
с�здерді ылас, тұуралы, мый, рақымет 
түрінде жазуды ұсынып, жаңа қазақ 
емлесінің негізгі принципі фонетикалық 
және морфологиялық болуы керек 
десе, ғалымдардың екінші тобы жазуда 
дыбыстың барлығы емес, тек мағынаға 
қызмет ететін, мағыналық жүгі бар 
дыбыстық б�лшектер, яғни фонема хатқа 
түседі деп, қазақ орфографиясының басты 
принципі – фонетика-фонематикалық 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ТАҢДАУЛЫ ОРФОГРАФИЯ – 
САУАТТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

болуы керек дейді. Бірінші және екінші 
топтағы ғалымдардың ұсыныстарын 
таразылау үшін ең алдымен аталған 
орфографиялық принциптердің жалпы 
тіл біліміндегі анықтамасы мен негізгі 
қызметін ажырату керек деп ойлаймыз. 

Фонетикалық принцип деген не? Линг-
вистикада фонетикалық принцип деп 
тілдегі с�здердің дыбыстық заңдылықтарға 
сүйене отырып, с�здің айтылуы және 
естілуі бойынша жазуды айтады. 

Орфографияның фонетикалық прин-
ципі жазылған с�здің оның кез кел-
ген айтылым формасындағы дыбыс-
талу үлгісіне барынша жақын болуын 
қарастырады. Мәселен нан с�зінің жа-
зылуы оның айтылымына [нан] пара 
пар. Бір ғана графикалық нұсқаға сәйкес 
әріптік фонемалық құрам да толықтай 
графикаға тең келеді <нан>. Деген-
мен орфографияның фонетикалық 
принципі «қалай естілсе солай жазы-
лу» деген қағидамен сәйкесе бермейді. 
Айтылған с�зді сол қалпында жазатын 
болсақ, «орфографиялық принцип» деген 
мәселенің маңызы болмай, оның орнына 
фонетикалық транскриция (ауызша с�зді 
к�шіріп жазу) болар еді. Бұл ж�нінде 
1929жылы шыққан Елдес Омарұлының 
«Емле мәселесі» атты мақаласында былай 
делінген екен: «Қазақша жазудың жолы 
дыбыс жүйесінше (дыбыс жүйесінше дегені 
фонетикалық принцип) дейміз. Бірақ таза 
дыбыс жүйесінше болып шығатын емле 
ешбір тілде де болған емес. Ондай емленің 
болуы мүмкін де емес. Біз �з еліміздің 
дыбыс жүйесінше дегенде, оны басқа 
тілдердің емлесімен салыстырып, басқа 
емлелерге қарағанда дыбыс жүйесінің 
жолына анағұрлым жуық болған соң, со-
нымен ғана дыбыс жүйесінше дейміз... 
Емле дегеннің �зі жазудың ережесі де-
ген с�з ғой. Емле болған соң-ақ онда 
ереже болмай қалмайды. Жазу таза 
дыбыс жүйесінше болса, онда еш ере-
же де болмақ емес. Олай болған күнде 
«емле» деген с�здің �зінің де болмауы 
керек. Бірақ біздің жазуымыз дәл дыбыс 
жүйесінше болмағанмен, дыбыс жүйесіне 
жуық болған соң, біздің ережелеріміз 
аз болу керек» дейді.Е.Омарұлының 
мұндағы «дыбыс жүйесінше емес» деген 
с�зіне ерекше мән беру керек. Себебі 
фонетикалық принципті негізгі принцип 
ретінде қабылдаудың �з қиындығы бар. 
Тарихқа үңілетін болсақ, ХV ғасырдың 
70-жылдарына дейін ағылшын тілі 

орфографиясының негізгі принципі 
фоне тикалық болды (айтылымға негіз-
делді). С�з қалай айтылса, солай жа-
зылды. Бұл жазуда едәуір қиындатып, 
жазбаша қарым-қатынасты күрделендірді. 
Орфографиялық қиындықтан шығу 
үшін АҚШ-та, Англияда орфографияны 
қарайтын бірнеше қоғамдық ұйымдар 
ашылады. Бірақ бұл ұйымдардың жұмысы 
практикалық тұрғыдан іске аспайды. 
С�йтіп ХVІ ғасырда ағылшын баспагері 
Уильям Кекстон  (Wil l iam Caxton)
орфографиялық ережелер нұсқаулығын 
шығарады. Баспагер Кекстон с�здердің 
жазылуы тарихи-дәстүрлілікті сақтап, 
бір ғана диалект бойынша іске асады 
деп к�рсетеді. Осыдан бастап қазіргі 
кезге дейін ағылшын орфографиясының 
негізгі принципі тарихи-дәстүрлі бо-
лып келеді.  Қазіргі  кезде дәстүрлі 
(этимологиялық принцип) принцип-
ке негізделген ағылшын орфография-
сы жазарман үшін белгілі бір қиындық 
туғызатыны хақ. Ағылшын тілінде с�зді 
есту арқылы жазу мүмкін емес, дұрыс жазу 
үшін оның дәстүрлі формасын білу керек 
(How do you spell it? What is the spelling of 
this word?).Бұл қиындық о баста ағылшын 
тілі орфографиясының негізгі принцип 
түрінің дұрыс таңдалмауынан болды.

Кез келген тілде орфография мен 
орфоэпия болады. Олардың тілдегі 
қызметі екі б�лек, екі тұтастық. Егер біз 
қазақ орфографиясы мен орфоэпияның 
заңдылығын бір арнаға тоғыстырып, екеуін 
бір бүтін б�лшек қылатын болсақ, жазба-
ша қарым-қатынасты күрделендіріп, екі 
тілдің �зіндік заңдылықтары мен жүйесін 
бұзып, ең алдыменжазбаша с�йлесуді 
қиындататынымызды ұмытпауымыз керек. 

М о р ф о л о г и я л ы қ  п р и н ц и п . Е м л е 
жүйесіндегі морфологиялық принцип 
бүгінгі күнге дейін жетекші ретінде та-
нылып жүр.Тілтанымда морфологиялық 
принцип деген – с�з б�лшектерінің түбір 
тұлғаларын сақтап жазу дегенді білдіреді. 

Морфологиялық принцип орыс 
орфография сының жетекші принципі. 
Оған мынадай мысалдар дәлел бола алады:

- воды, вода, водяной (түбірі – вод- ды-
бысталуы әртүрлі, бірақ жазылымы бір); 

- поезд, поехал, поезжай (бұл с�здерде 
-по префиксі уақыт пен әрекетті білдіреді, 
айтылымда әртүрлі, жазылымда бірдей); 

- дубовый, березовый ( -ов- сын есім 
жасаушы жұрнақ, бір нәрсеге тиесілі 
мағынасында жұмсалады, жазылымда 

бірдей, бірақ айтылымда айырмашылық 
бар; 

- столом, стулом (-ом қосымшасы, 
айтылымы әртүрлі, жазылымы морфо-
логиялық принцип бойынша) және т.б. 
К�ріп отырғанымыздай, орыс орфо-
графиясында морфологиялық прин-
цип тек түбір морфемалар жігінде емес, 
ол с�з ішінде, қосымшаларда, жұрнақ, 
префиксті жазуда да қолданылып, жазба-
ша коммуникацияның бірізді әрі сауатты 
болуын қадағалайды. Ал қазақ тіліндегі 
морфологиялық принцип түрі осыған 
дейін тіл үйрету әдістемесінің тиімді 
жолы ретінде алынды. Мысалы, оқушыға 
басшы, жұмысшы, хатшы с�здерінің жа-
зылымы башшы, жұмышшы, хатчы емес, 
негізгі түбір морфема сақталадыбас+шы, 
жұмыс+шы, қос+шы түрінде жазылады 
деп түсіндіру оңтайлы болды. Емленің 
негізгі принципі морфологиялық болатын 
болса, с�здік қордағы с�здердің шамамен 
50/60 пайызы бұл принципке к�нбей 
қалатындығы 90-жылдарда орфограф, 
грамматолог ғалымдардың еңбектерінде 
дәлелденген. Мысалы, қазақ, күрек, 
күшік сияқты с�здерге қосымша қосып 
морфологиялық принцип бойынша жазар 
болсақ, аталмыш с�здер түбірін сақтап 
жазылуы тиіс. Жоғарыда к�рсетілген 
қазақ, күрек, күшік с�здеріне тәуелдік 
жалғауын жалғасақ, қатаң дауыссыз ұяңға 
айланбай, қатаң формасын сақтауы ке-
рек. Сонда қазағы, күрегі, күшігі емес 
қазақы, күрекі, күшікі болуы тиіс. Қазақ 
тілінде морфологиялық принцип түрі жоқ 
емес бар, бірақ аталған прицип түрінің 
қолданылым аясы с�здерді бірге жазуда 
(қолтықсабақ, құлаққап, құлақкигіш, 
майбалық) екенін ұмытпайық. 

Фонематикалық принцип. 70-жылдарға 
дейін қазақ тіл білімінде фонология, фо-
нематика, фонема деген термин белсенді 
қолданыста болмады. Аталған жылда-
ры бұл терминдер қазақ фонетикасы 
курсын меңгерту үшін ЖОО филолог 
студенттеріне арналған оқу құралдарында 
(Ж.Аралбаев, З.Бейсенбаева) қолданылды. 
Ал орфография мен фонология сала-
сын байланыстыра  отырып зерттеу 
90-жылдардан басталды. Алғаш рет 
(1993 жылы)профессор Р.Сыздықтың 
жетекшілігімен ф.ғ.д., профессор Нұргелді 
Уәлиұлы қазақ емлесінде негізгі әрі басты 
ұстаным фонематикалық принцип екенін 
дәлелдеді. 

Қазіргі қазақ орфографиясының 
қалыптануына, заңдастырылуына к�п 
еңбек еткен ғалым, профессор Р.Сыздық 
�зінің «Қазақ тілінің анықтағышы» 
( 2 0 0 2  ж . )  а т т ы  е ң б е г і н д е  « Қ а з а қ 
орфографиясының негізі морфологиялық, 
фонематикалық және фонетикалық прин-
циптер деп, фонематикалық принципте 
дыбыстардың бір с�з ішіндегі немесе с�з 
аралықтарындағы бір-біріне тигізетін 

әсерлері ескерілмейді, негізгі фонемдік 
түрі сақталып жазылады»(Сыздық Р. 
Қазақ тілінің анықтағышы. – Астана, 2000 
жыл. 7-бет) деп к�рсеткен болатын. 

Жаңа емле ережесін екшеу барысын-
да фонематика, фонема термині қазақ 
тіліне жат, терминдік атаудың �зі күрделі 
деген пікірлер айтылды. Біздіңше, латын 
жазуына  к�шу арқылы тілге түбегейлі 
�згеріс жасау үшін ең алдымен дұрыс әрі 
сауатты терминологиялық атау қабылдануы 
керек. Шындығында да, фонематика деген 
терминдік атауды қазақша тұрпатта алу 
жағы қарастырылуы керек деп ойлаймыз. 
Түпнұсқасынша қабылданған -а-тик-а 
қосымшасын қысқартып «фонемдік прин-
цип» деп те алуға болады деп ойлаймыз. Ал 
атаудың �зі мен қызметі сақталуы керек деп 
есептейміз. Себебі бұл принцип түрі қазақ 
орфографиясына сәйкес келетін бірден бір 
принцип. 

Сонымен фонематикалық принцип 
деген не? Бұл терминнің қазақ жазуына 
қаншалықты қажеті бар? деген сауалдарға 
жауап берейік. Фонематикалық принцип– 
негізгі мәні бар мағыналық б�лшектерді 
хатқа түсіреді дегенді білдіреді. Мысалы, 
кез келген қазақ мәтінін алатын болсақ, 
сол мәтіндегі с�здерді принцип бойын-
ша пайызға шаққанда фонематикалық 
принциптің негізгі әрі басқарушы екеніне 
к�зіміз жетеді. Мысалы: Киізүйдің кереге, 
уық, шаңырақ сияқты б�лшектері бір жыл 
бұрын дайындалды деген с�йленістің 80/90 
пайызы дерлік фонематикалық прин-
циппен жазылды. Егер бұл с�йленісті 
фонематикалық түрге ауыстыратын 
болсақ былайша болады: Кійізүйдүң кере-
ге, ұуұуқ, шаңырақ сыйақты б�лш�кт�рү 
бір жыл бұрұн дайындалды болар еді.Жа-
зуда дыбыстардың барлығын таңбалау 
шарт емес. Дыбыстартың саны шексіз. 
Дыбыс деген с�здің де беретін мағынасы 
кең. Жаратылыстағы серпінді мүшенің, 
бір нәрсенің қимылынан пайда болған, 
құлаққа естілетін үннің бәрі дыбыс деп 
аталады. Мысалы, бағанға керілген сымға 
желдің соғылып, сымның толқуынан, 
қозғалысынан белгілі дәрежеде моно-
тонды үн (дыбыс) шығады, сондай-ақ 

домбыраның шегіне адамның қолы 
тиюінен шек толқиды да дыбыс шығарады. 
Бірақ бұл дыбыстар – физикалық, яғни 
бұл дыбыстар монотонды, олардың 
мағыналық сапасы болмайды. С�йлеу 
тілінде дыбыстың мағынасы болады. Бірақ 
дыбыстың бәрі жазуда таңбаланбайды. 
Мағынаға қызмет ететін ең негізгі б�лшек 
жазылады. Мысалы, [д] дыбысының басқа 
дыбыстармен іргелес тұрғанда және ол 
жұмсалғанда әртүрлі реңкте айтылады. 
Мысалы, дала, дерек, дос, д�ң с�здеріндегі 
[д] әрпі бірде жуан, бірде [д ] жіңішке, бірде 
[д˚] еріндік, бірде [д ] еріндік-жіңішке си-
патта айтылады. Ал жазуда әріптің негізгі 
әрі мағынаға қызмет ететін б�лшегі ғана 
таңдалады. Яғни жазуда біз бір ғана д әрпін, 
яғни бір ғана д фонемасын таңбалаймыз. 

Фонематикалық принцип дыбыс-
тардың �зара іргелес келіп, бір-біріне 
әсерін де тексеріп, фонеманың негізгі 
мәні бойынша жазуға, яғни сауатты жазуға 
жетелейді. Мысалы, бала, ана, жер, аза-
мат, қара, қызыл, кел т.б. с�здердің жазы-
луы мен айтылуында айырмашылық жоқ. 
Ал оқы, жанба, Нарынқол, басшы, Досжан 
деген сияқты с�здердің айтылымы мен 
жазылымында айырмашылықтар бар: 
оқұ, жамба, Нарыңғол, башшы, Дошшан 
түрінде �згеріп айтылады. Бұл жерде [н], 
[ж], [с] фонемалары іргелес дыбыстардың 
әсерінен �згеріске ұшырап [м], [ш], [ш] 
түрінде естіледі. Бірақ жазуда негізгі 
дыбыстық реңк қана қағазға таңбаланады. 

Қорыта айтқанда, орфографиялық 
принциптердің ішінен біреуін не екеуін 
негізгі  ретінде тану және алу үшін 
терминнің күрделі не жеңіліне қарамай, 
оның ғылыми мазмұнына қараған ж�н 
деп білеміз. Сондай-ақ термино логия-
лық аппараттың арғы жағында «еуро-
центристік» к�зқарас емес, дұрыс білім 
жататынына үңілсек, қазақ орфографиясы 
ғана емес, қазақ графикасы (әліпбиі) да 
фонемдік принципке құрылғанына к�зіміз 
жетер еді. 

Назира �МІРЖАНОВА,
филология ғылымдарының 

кандидаты 

екен. 4мір бойы сыйлап �ткен ұстазына 1994 жылы 
арнаған мына �лең шумақтарынан тұма жырдың 
тұнығы Тұманбай жанының жадыраған жазы анық 
аңғарылады.

Алғашқы менің жыр деп жазған шатпағым,
Алғашқы гүлім, алғашқы басқан ақ қарым.
Алғашқы әнім, алғашқы шыққан биігім,
Сен шығаратын газеттен орын тапқанын –
6йгілеп айттым даусымның жеткен жеріне,
Мен содан бастап ұмтыла бердім �ріме.
Мен содан бастап ақындық атты  құдіреттің,
Жалақы алмай жалшы боп кірдім еліне...

Азаматтың суреті
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1. аталық дәуірді бейнелеу (Шағантоғай жартас 
сызбасы). «жілік», «жебе ұшы» өрнектерінің әсілгі 

нұсқалары.

2 — 3. аналық ДәуірДі бейнелеу (Көктоғай Таңбалы 
өңірі). «көз», «шүйіртпе», «орай» өрнектерінің әсілгі 

нұсқалары.
1. Қазақстанның Есік қорғаннан табылған «теке әшекейі» 

(яғни «шекшек ата» сенімінің баламасы.)

2. Қанатты, мүйізді сәйгүліктер «Қазақстан» (аспан 
тәңірінің жіберген сәйгүліктерінің адамдарды тәңірдің 

жақсылығына тезден жеткізу наным — сенімі)

6. Қырандар әшекейі «Қазақстан, шілікті 1983 жылы» 
(алымыр құстардың бақыт- байлық әкелуінен сенімге 

айналған)

7. Жүзік - «Қазақстан Есік қорғаны» (аруақтар мен 
әулие саналатын адамдарға сенуден немесе күн көзінің 

сәулесіне табынудан келген)

3. Арқар, яғни 
байлықты бейнелейтін 
«арқар, қой, қошқар» 

тұлғаларын ою-өрнекке 
түсіру

5. «Екі бас жолбарыс бас пішінімен айшықталған 
мойынға тағатын алтын әшекей, Есік қорғаны» (көкбөрі, 

барыс сияқты аңдарға сенуден келген)

4. Бұғы бейнесі «алтын 
адам, шілікті қорғаны 1983 

жылы» (бұғының ежелгі 
адамдарға қамқор болған 

сеніміне қатысты)

Байахмет 
ЖҰМАБАЙҰЛЫ, 

этнограф

4. хайуандар (аталық дәуір кереметі) «жебе ұшы», 
«садақ» үлгілерінің әсілгі нұсқалары.

ОЙНАП ӨСПЕГЕН 
ОЙЛАП ӨСПЕЙДІ

Бала ойынына баса мән беру балалық шақтағы дамып-
жетілу деңгейін қарастыруға зор әсерін тигізбек. Бұл 
қазіргі бала психологиясын, олардың рухани өмірінің 
мән-мағынасын түсінуге жол ашады. Бала ойынын 
талдау сол балғын шақтың ең елеулі тұстарын, өзіндік 
ерекшеліктерін анықтауға, баланың ішкі жан-дүниесіне 
терең үңілуге  мүмкіндік береді. 

Мәдениетіміздің арыдағы 
дерегін көрсететін жартас суреттерінде 

қауымдық дәуірге тәуелді және «аналық», «аталық» 
дәуірмен тіл табысатын бір шеңберлі немесе көп қабатты 

шеңбермен бейнеленген аналық ағза белгілері.
Кейін аталық дәуірлерге уәкіл болған ерлердің яғни аталық малдардың 

кереметтері арқылы «тіршіліктің атасы өздері» екенін әйгілейтін ерлердің 
жыныстық ағзасы (қимылдары) бейнеленген сызбаларды кезіктіреміз. Дәл осы 

сызбалардың жаңғырығы кейінгі кезде ою-өрнектерімізде тәсілі өзгеріп кездесетін бота 
көз ( ) ( ), бейнесінде «шеңбер», немесе «ширтпа» ( ) аталатын үлгілер сол жартас 
бетіндегі «аналық дәуір» жыныстық ағзаларының туындысы болса, ал «аталық дәуірдің» 
бейнесінде «жілік» ( ) өрнегі мен ( ) «жебе ұшы» өрнектері де сол жартастардағы 

аталық дәуір сызбалары қайталануы сынды, міне мұндағы әр екі үлгі де өзінің әсілгі қалпын 
сақтап, ою-өрнек шоғырымызды толықтырса, қола дәуірінен соң мұндай өрнектердің аттарына 

өзгерістер еніп әуелгі бітімінен айнымай аздап образданған бейнемен дами түсті.

7-8 маусымда Алматы қаласындағы «Бо-
ралдай» сақ қорған дарында «Ұлы дала – 
к�шпенділер әлемі» Халықаралық этно-мәдени 
фестивалі �теді. 

Шараның басты мақсаты - қазақстандықтар 
мен шетелдік қонақтарға  к�шпенділер 
мәдениетін, ежелгі тарихы мен салт-дәстүрін 
к�рсету. Биылғы фестивальдің айырмашылығы, 
алыптар арасында күш сынасу сайысы �теді. 
Гиннестің рекордтар кітабына енген Сергей 
Цырульниковтың тобы алыптар шоуын ұсынады. 
Ал к�рермендер арасында викториналық ойын-
дар ұйымдастырылып, ұлттық тағамдарды 
әзірлеу және қол�нер бойынша қызықты 
шеберлік сабақтары �теді.

Фестивальға Мажарстан, Моңғолия, 
Башқұртстан, Тыва, Украина, Дағыстан, 
Қ а л м а қ  Р е с п у б л и к а с ы ,  Т а у л ы  А л т а й , 
4збекстан, Якутия, Бурятия, Саха Республика-
сы және Қырғызстан сынды 18 елден жиналған 
ең мықты этномузыканттар мен спортшылар 
қатысады. 

«ҰЛЫ ДАЛА –К;ШПЕНДІЛЕР 
�ЛЕМІ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ФЕСТИВАЛІНДЕ: 

Этно ауыл: түйе бау, бие бау, киіз 
үйлер, алтыбақандар;
Ат ойындары аймағы: к�кпар, қыз қуу, 
теңге ілу, жамбы ату, асауға құрық 
салу;
Садақшылар сайысы
Алыптар аймағы: жалаңаш қолмен 
шеге қағу, темір майыстыру; 
Шеберлер аймағы: киіз басу, кілем 
тоқу, зергерлік бұйымдар;
Ұсталар аймағы: қыш-құмыра жасау, 
темірден түйін түйетін ұсталар;
Жастар аймағы: қыз бен жігіт айты-
сы, қолкүрес, арқан тартыс, ұлттық 
ойындар;
Балалар аймағы: аттракциондар, 
қуыршақ театры, сурет салу;
Құсбегілер мен саятшылар аймағы: 

бүркіт, ителгі, қаршыға ұшыру, 
құмай-тазыны аңға салу;
К2шпенділер тағамдары аймағы: 
балқуырдақ, әсіп, бүрмеқарын, 
үлпершек, балқаймақ бауырсақ, құрт, 
ірімшік, қымыз, шұбат түрлері т.б. 
к�птеген іс-шаралар �теді. 

Фестиваль 7-8 маусым күндері сағат 10.00-
19.00 аралығында 2теді. 

;тетін орны: Алматы қаласы, Алатау ауда-
ны, «Боралдай» сақ қорғандары. Тұрғындарды 
ф е с т и в а л ь  а й м а ғ ы н а  ж е т к і з у  ж а ғ ы 
қарастырылған. «Орталық стадион» аялда-
масы мен «Астана» алаңы және «Саяхат» 
автобекеті мен «Алатау» дәстүрлі �нер театры 
маңынан әр 30 минут сайын арнайы автобу-
стар жүреді. Фестивальға кіру тегін. 

Бұл – сіз бен біздің тарихымыз! Ұлы дала 
ұлағатынан ғибрат алыңыз!

БҰЛ СІЗ БЕН БІЗДІҢ ТАРИХЫМЫЗ! 
ФЕСТИВАЛЬГЕ КІРУ ТЕГІН 

«ҰЛЫ ДАЛА – КӨШПЕНДІЛЕР ӘЛЕМІ» 

ОЮДЫҢ 
АҒЗАМЕН БАЙЛАНЫСЫ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ТАЛШЫБЫҚ

жыртқыштардан аман алып қалған, немесе �зін 
(иесін) жауынан, қатерден құтылдырып кеткен 
түліктердің ерекшеліктерінне қарай, (ежелгі 
ерлікті, байлықты жыр ететін дастандарымыз 
тәрізді) сол түліктердің тұлғасын, мүйізін, не-
месе айрықша қимылын наным-сенімге ай-
ландырып, осы сенімдерді �рнектерге әкеліп 
түсіріп отырды.

4рнектеріміздің барлығы мифологикалық 
жүйемен байланысып жатады, үйткені халық 
�здері сенген бұйым, бейне, құбылыстардың 
құдіретінен, ерекше қасиетінен қамқор, мейір 
тілеп отырды. Мысалы, к�к аспанды - атаға, 
жерді - анаға балаған халқымыз сансыздаған 
бақыт пен сорды «аспаннан» деп сезіп, 
«жақсылық тәңірі» аспанда екенін, сондықтан 
аспан тәңірінің барлық жақсылықты беруіне 
жалбарынып космостық бейнелерді �рнектерге 
барынша сіңірді. Мысалы; халқымыз аспанға, 
аспандағы ай, күн, жұлдыздарға сенгендіктен, 
олардың адамзаттың �сіп-�нуі мен жер-
әлемнің қалыпты құбылыспен айналыста 
болуының барлығын «солардың құдіретінде» 
деп сенгендіктен, «от тегі» (құйрықты жұлдыз), 
«алып к�к жайын» (жұлдыз), «таусылмас ал-
тын, күміс қор (күнің аржағында тұрады). Ай 
сұлу мен күн сұлу (екі бикеш) «жеті қарақшы» 
(ақбозатты күзеткен жұлдыздар шоғыры), 
«ақбозат пен к�кбозат» (күн райының болжау-
шысы) сынды аңыздардың туындауына себепші 
болып, бұлардың қасиетінен тілек етіп, сол 
аңыздардың керемет мазмұнын қол �неріне 
сіңіріп отырды.

Қ а р а ң ы з  -  о с ы  а с п а н  т ә ң і р і н д е г і 
қасиеттерге жету үшін жылқыны «аспаннан 
түскен пырақ» деу арқылы жылқыға қанат 
бітіріп бейнелеп, адамдарды, әсіресе пәк, сұлу 
әйелдерді аспан перизаты ретінде бейнелеп, 
оларға қанат бітіріп, олардың аспандағы 
барлық жақсылықтарға басқалардан бұрын ба-
ратын армандарына қанат бітірудей тілекпен 
ұсынылған ою-�рнектер негізінен «қанатты 
адам», «қанатты аттарды» �рнектерге тікелей 
қолданса, уақыттың �туі мен құстардың кең 
аспанда еркін самғап сол зеңгір аспандағы 
тәңірдің бағыштар жақсылығын бұрын 
иелетіндігін еске ала, жаны таза, ниеті адал 
ел адамдарының да «тәңір қолдап, қанат 
бітіп сол жақсылыққа тез жетуіне» тілек 
білдірген «құсқанаты», «аққу», «бүркіт 
қанат», «қарлығаш қанат», «самұрық құйрық» 
сияқты ою- �рнек үлгілерінің жебеуінде 
(қамқорлығында) аспан тәңірінің шапағатына 
тез ие болуын тіледі. 6сіресе аспан әлеміне 
сенуден, «күн к�зі», «айшық», «шұғыла», 
«жұлдыз», т. б. �рнектер арқылы аспан 
тәңірінің тіршіліктеріне «күндері күліп», 
«жұлдыздары жарқырап», «айлары оңынан 
туып» тұрудай тілектер білдіріп, ою-�рнектер 
үлгілерін түсіріп отырды. Бұлардан ежелгі 
адамдардың қиялдық наным-сенімінің 
ықпалымен бүгінгі  ғажайып ою-�рнек 
үлгілерін жаратқанын байқаймыз.

Неміс ақыны, философы Шиллер �зінің атақты 
«Эстетикалық тәрбие хаттарында»балалар ойынына 
айрықша мән берген. Ол ойынды адамның эстетикалық 
�мірімен байланыстырған. Ал Карл Гросс теориясында 
ойын түрлі физикалық және психикалық жаттығулардың 
р�лін атқарады.«Балаларды сырттай бақылаған жан 
ойын олардың қимыл-қозғалысын, зейінін, түрлі 
сезімдерін, к�зқарастарын, сонымен қатар бақылау, 
ойлау қабілеттерін дамытатынына к�з жеткізе ала-
ды» дейді ол. Ойын баланың дене мүшелерімен қатар 
психологиялық даму деңгейіне де әсер ететіні анық.

Балалар ойынын бүге-шүгесіне дейін зерттеген 
К.Гросс «Адамдардың ойыны» (Die Spiele der Menschen) 
атты кітабында «ойын балалардың дамуына жан-жақты 
ықпалын тигізеді» деп дәлелдеген. Үстірт қарағанда 
мақсатсыз сияқты к�рінетін ойындар – шын мәнінде 
жоғары мақсатты к�здеген іс-әрекет.  

Мектепке дейінгі кезеңде ойын іс-әрекеттің басты  
түрі саналады. Алайда бұл қазіргі баланың әдетте 
к�п уақытын �зіне қызықты ойындарға жұмсауынан 
емес, ойынның бала психикасында сапалы �згеріс 
туғызуынан болады. Мектеп жасына дейінгі бала 
ойын барысында заттарды ажыратып қана қоймай, 
�зіне белгілі бір р�лді алады да, соған сәйкес іс-әрекет 
жасайды. Ойын үстінде балаға адамдар арасындағы 
қарым-қатынастың қыр-сыры біртіндеп ашыла түседі. 
Ойын арқылы балалар үлкендердің қоғамдық �мірімен 
таныса отырып, адамдар арасындағы қарым-қатынас 
ережелерін түсіне бастайды.

Мектепке дейінгі балалардың р�лдік ойынының 
мазмұны – �зі қалаған р�лден туындайтын ереже-
лерге бағынуы. Бұл жастағы балалар ереже орын-
дауда тым міншіл келеді. Қоғамдық мінез-құлық 
ережелерін орындай отырып,«не болатынына» назар ау-
дарады. Сондықтан олар ненің болатыны ж�нінде пікір 
таластырып,«Аналар бұлай істемейді», «Дәрігер ауру-
ларды осылай қарай ма?» және тағы басқа сұрақ қойып, 
ойларын айтады. С�йтіп, р�лдері бар ойын сюжеті 
мен мазмұны айналадағы үлкендердің �мірін баланың 
барған сайын тереңірек ұғына түсуіне к�мектеседі.

Ойын тілдің дамуына �те зор әсер етеді. Ойын 
жағдайы оған араласқан әрбір баладан тіл қарым-
қатынасының белгілі бір деңгейін талап етеді. Баланың 
жеке басының дамуына да ойынның �з ықпалы бар. 
Ойын арқылы бала ересек адамдардың мінез-құлқы және 
қарым-қатынасымен танысады, ал бұлардың бәрі оның 
�з мінез-құлқына үлгі болады, айналасындағылармен 
араласа білудің негізгі дағдыларын үйренеді. 

Ойын іс-әрекеті ішінде оқу ісі де қалыптаса 
бастайды,  кейінірек ол бала іс-әрекетінің басты түріне 
айналады. Оқу ісін ересек адам енгізеді, бірақ ол тікелей 
ойыннан пайда болады. Бірақ мектеп жасына дейінгі 
бала ойнай жүріп оқи бастайды. Ол оқуға белгілі бір 
ережелері бар р�лді ойынның ерекше түрі ретінде 
қарайды. 6йтсе де осы ережелерді орындай жүріп 
қарапайым оқу әрекетін меңгеріп жүргенін  баланың 
�зі аңғармайды. Үлкендердің оқуға к�зқарасы ойынға 
к�зқарастан бүтіндей �згеше. Олар баланың оқуға 
к�зқарасын ақырындап байқаусыз қалыптастырады. 
Балада оқуға деген тілек оянады. 

Ойын – баланың психикалық дамуына әсер ететін 
бірден-бір іс-әрекет. Бала сурет салады, зат жасырады, 
«ғимарат» тұрғызады, әшекей ояды... Осының бәріне 
ортақ қасиет – олар белгілі бір нәрсені жасауға, сурет 
салуға, құрастыруға, құрақ құрауға бағытталады.
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ТОТЕМ Ж�НЕ СЕНІМГЕ ҚАТЫСЫ

6р халықтың �здерінің �мір к�шінде �здері 
к�ріп, білу, есту арқылы қорытып, оларға сен-
ген, тіпті сол сенімдерін пір тұтатын нысандары 
болатын, қазақтардың да «аспан тәңіріне», 
«т�рт түлікке, зеңгі баба, ойсыл қара, қамбар 
ата, шекшек ата» сияқты малдармен «аққу», 
«ағаш», «ш�птерді» пір тұтып, олардың �здеріне 
жеткізген қасиеті мен әсерлері ылғида �здеріне 
бақыт-байлық, ғұмыр арнап, пәле-жаладан 
сақтап тұруына тілек тілеп отырғандықтан, 
олардың бейнелерін, ерекшеліктерін рухани 
сенімдеріне айландырып, оларды тұрмыстағы 
ою-�рнектеріне әкеліп түсіріп отырды.

Мысалы; т�рт түлік малдың ішінде, 
малының басы (алғашқы т�лі) байлығының 
негізі  болған, немесе табынын (үйірін) 

РУЛЫҚ ТАҢБАЛАРҒА 
ҚАТЫСЫ

Қазақ ою-�рнектері осы ұлттың �з та-
рихынан яғни қауымдық дәуірдің айғағы 
болған рулық таңбаларына қатысты екенін 
байқаймыз. Мысалы, қазақтардың ру-
ларының таңбаларында «жалайыр» және 
«тарақты» руының таңбалары ( ) пі-
шімімен «тарақты» таңбасы аталса, қазақ 
ою-�рнектерінде ( ) бейнесінде «тарақ» 
үлгісі кезігеді. «байпақты» және «дулат» 
тайпаларының рулық таңбалары ( ) «д�ң-
ге лек» делінсе, қазақ ою-�рнектерінде ( ), 
«табақ», «күн» немесе ( ) «к�з» �рнектері 
делінеді. Ал «ошақты», «шапырашты» 
тайпаларының таңбасы ( ) «тұмар» де-
лінсе, ою-�рнектерімізде дәл осындай (
) «тұмар» аталатын �рнек кезігеді. «қаңлы» 
тай пасы «к�сеу» аталатын ( ) таңбасын 
бейнелесе, ою-�рнекте ( ) «ботамойын»  
( ) «пышақ ұшы» �рнегі бар.

Адай «тайпасы ( ) «садақ, оқ» таң-
басын, «шанышқылы» ( ) «ша ныш-
қы» таңбаларын қолданса, қазақ ою-�рнек-
терінде ( ) «жебеуші» �рнегін қолданды. 
Ал «жағалбайлы» елі «балға», «шот» ( ) 
ата натын таңбасы мен ою-�рнектегі (
) бейнесіндегі «балдақ» �рнегінің ұқсастығы 
кезігеді. «Шекті» тайпасы ( ) таңбасын 
қолданса, ою-�рнектері ( ) бейнелі «айбас», 
«айшық» �рнектері кезігіп отыратын бірін-
бірі жаңғыртқан ұқсастықтарына қарап, қазақ 
тайпалық таңбалары ою-�рнектің негізін құрап 
қоймастан, кезінде ою-�рнектерде тайпалық, 
рулық, �ңірлік меншіктенуден дамып барып 
ортақтасқанын байқауға болатындай. Бұл 
к�зқарасымызға біз айтып отырған таңбалардың 
тайпаларға меншіктенуі мен бірге оларды 
қолдану к�лемі қыстау-жайлау және заттарды 
меншіктену, тас, ағаш, малдарға таңба белгі 
ретінде осы таңбаларды (�рнектерді) түсіріп 
отырса, уақытың �туімен сол таңбаларды 
әсемдік �ремен үй мүліктеріне жалпыластыру 
арқылы ою-�рнекті байыта түскенін аңғарамыз.


