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BÁREKELDI!

Елордадағы Достық үйінде 
«Қазақтану» жобасын жүзеге асыру 
мақсатымен «Қазақтың ұлттық 
мұрасы» атты байқау өткізілді. 
Байқауды ұйымдастырушы – 
Қазақстан халқы Ассамблеясы.
Іс-шара мақсаты – мемлекеттік 
тілді үйрету арқылы төл 
мәдениетіміздің танымалдығын 
арттыру, Елорда  этномәдени 
бірлестіктерін халқымыздың салт-
дәстүрімен, әдет-ғұрыптарымен 
етене таныс тыру және оны 
көпшіліктің  жетік білулеріне 
мүмкіндік жасау.

Сахна шымылдығы Нұр-Сұлтан 
қаласы ардагерлер хорының қазақтың 
ұлттық әндерін орындауымен ашыл-
ды. Одан кейін байқаудың бірінші 
кезеңіне сәйкес, қазақ халқының 
с а л т - д ә с т ү р л е р і н  к � п ш і л і к к е 
 таныстыру шартты талабына кезек 
берілді. Ол бойынша «Юнчи» дүнген 
этномәдени орталығы к�рермендерге 
к�рсетілім арқылы қазақтың ертеден 
келе жатқан «Сырға салу» дәстүрін, ал 
«Вайнах» шешен-ингуш этномәдени 
орталығы ұлттық құндылықтарының 
бірі – «Қыз ұзату» салтын таныстыр-
ды. «Радима»  беларусь этномәдени 
о р т а л ы ғ ы н ы ң  қ а т ы с у ш ы л а р ы 
«Беташар»  дәстүрін жұртшылыққа 
ұсынса, ҚХА Аналар  кеңесі «Қыз 
жасауы»  дәстүрінің қыр-сырларын 
жақсы білетінін байқатты.

Шындығын айту  керек,  бұл 
б а й қ а у д ы ң  е р е к ш е  б і р  т ұ с ы  – 
ұмыт болып бара жатқан «Мойын  
 тастар» дәстүрін жаңғыртуға ерекше  
м ә н  б е р і л д і .  М ұ н ы  « А к б у з а т » 
этномәдени орталығы к�рермендер 
назарына ұсынды. Дәстүр бойын-
ш а  қ а л ы ң д ы қ  ж а с  ж ұ б а й л а р ғ а 
арналған ақ отауға бірінші болып 
кірді. Табалдырықты аттаған соң, оң 
аяғын сол аяғының шетіне тигізді. 
Күйеу жігіт қалыңдығының соңынан 
дәл соны қайталады. Одан әрі жігіт 
құрметті орынға к�теріліп, отау-
ды құруға к�мектескен әйелдерге 
еттен дайындалған тағамнан дәм 
татуларына  ишарат білдірді. Келесі 
бір сәтте омыртқаның мойын б�лігі 
ақ матаға оралып, киіз үйдің жоғары 
күмбезінің шеті арқылы сыртқа 
лақтырылады. 

Қазақстан ұйғырлары республи ка-

(Исповедальные  воспоминания)

Қай жылы екені дәл қазір есімде 
жоқ; біздің үйге келіп жүретін жас 
жерлесім кеп:

– Орталық комсомол комитетіне 
бірінші хатшы боп Гурьевтен бір жас 
жігіт келді.  Үйіңе шақыр. Таныс. 
Талағында биті бар. Далеко пойдет, – 
деп еді.

Мен:  
– Сүйдейсің бе, әй? Апыр-ай, биттің 

де жүрмейтін жері жоқ екен, – дедім 
күліп.

Комсомолдың «түу» десе түкірігі 
жерге түспей, аруағы аспандап тұрған 
кез ғой... Кеше Ғани Мұратбаевтан 
кейін бұл орынға кім келіп, кім кетпеді. 
«Е, несі бар, келсін» дедім. Күнде болып 
жатқан к�п жаңалықтың бірі к�рдім де, 
онша мән беріп, к�ңіл б�ле қойғам жоқ. 
К�п ұзамай есімнен шығып та кеткен 
екен... Сол екі арада жастардың жаңа 
к�семі ж�ніндегі әңгіме әр жерден шаң 
беріп, біреулер:

– >зі кессе қан тамбайтын сыптығыр 
қара к�рінеді; тік мінез болар, – депті.

Енді біреулер:

ханның заманында «Жойқын» деп 
аталып, қайық салса алды-артына 
қаратпай, шапқан аттай үйіріп ала 
ж�нелетін Амудария болса, оны да 
құдіреті жүріп тұрғандар �зінің ежелгі 
арнасынан бұрып, құба далаға теріс 
ағызып жіберді. Сүйтіп, кеше дүниеден 
�ткен «күн к�семнен» кейін ту-у  сонау 
Кремльде ойына не келсе соны істеп 
отырған дарақы, можантопай, мұжық 
к�сем Аралды да, Амударияны да 
адыра қалғыр ақ мақтаның жолына 
құрбандыққа шалды да жіберді. Иә, 
қайтеміз, қоң етін кесіп алып жатса да 
қыңқ етпейтін к�нбіс халықпыз. Бұған 
да к�ндік...

А н а д а  б і з д і ң  ү й д е  б о л а т ы н 
қыршындай екі жас – Bбіш пен Асқар 
дем арасында ойқастап, аға буынның 
алдына түсіп бара жатқанын байқамай 
да қалып едік. Алла ісіне амал бар ма. 
Ол айналайындар да... әттең дүние бір 
күнгідей болмай к�з жұмып, қойны 
суық қасиетті қара жердің құшағынан 
мәңгі бақи орын алды. Ал, сонда 
бәрімізбен бірге болған жастардың 
к�семі әрбір биік т�бенің басынан 
бір-бір к�рініп жүрді де, кейін қарасы 
к�рінбей кетіп еді. Bне бірде к�ргенде 
с а м а й ы н  а қ  ш а л ы п ,  қ ы л а ң д а н а 
бастаған сияқты еді. Енді бір к�ргенде, 
бәтір-ау, үйірге түсетін жас айғырдың 
жалындай басындағы тып-тығыз тас-
тай қатты шаштың қарасынан г�рі ағы 
басымдап кеткен бе, қалай? Сүйтсе, о 
да алпысқа келіп қалыпты-ау!

(Жалғасы 6-7-беттерде)

АТАДӘСТҮР

– Шапшаң с�йлеп, шалт қимыл-
дайды екен, – депті.

Кім қалай десе де, сол жігіт келмей 
жатып к�зге түсті. Ауызға ілікті. Жұрт-
тың ауыз ілһамы әзір дұрыс. Түбі қалай 
боларын, әрине, келешек к�рсетеді.

З е й н у л л а  б і л е д і  е к е н .  Ж ә н е 
жерлесім де «шақыр, шақыр» деп 
қоймағасын «бір білгені бар шығар» 
дедім де,  �зара  ақылдастық та, 
«талағында биті бар» жасты к�рейік 
деп, үйге шақырдық. Үйде Жұбан, 
Зейнулла, Тахауи, Қалтайдан басқа 
әдебиетке �з үйіндей омыраулап, киіп-
жарып келген Bбіш пен Асқар болды. 
Жас қонақ күттірмеді. Қасында �зімнің 
әлгі жерлесім. Сүйтсе, оның комсо-
мол комитетінде б�лім бастығы боп 
істейтінін енді білдім де, «айналайын-
ай, �з есебіңе түгелсің-ау. Видать ты 
тоже далеко пойдешь» деп, күлгем де 
қойғам. 

Тасмағамбетов сарт етіп кіріп 
келді. Мынау, шынында да, жұрт десе 
 дегендей, қаншырдай қатқан сыптығыр 
қара екен. Шалт қимылдап, шапшаң 
с�йлеп: �мір бойы �зімізбен бірге 
 жатып, бірге тұрып біте қайнағандай 
әп-сәтте тіл табысты да кетті.

Ой, бәрекелді-ай! Бәрі де кеше 
болғандай еді-ау! Сонан бері дүние 
қалай �згерді. Басқаны қойғанда, бір 
кезде шарасына сыймай, кенерінен 
асып-тасып ыңыранып жататын 
 жа рықтық кәрі Арал теңізі анау! Суы 
тартылып, қайсыбір жерлерде тіпті 
түбі к�рініп, тұзды сор бетіне шығып 
жатыр. Сонау Македонский, Шыңғыс 

ҰЛТТЫҚ МҰРА – ҰЛЫ ҚАЗЫНА

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 
ТҰЛҒАЛАРЫ

«... я изложил как можно 
ближе к истине все, 

что смог и сумел вспомнить»
Филипп де Комми

«Мемуары».  ХIV век.

отырды. Бұл кеш барша қауымға 
ерекше  к�ңіл күй сыйлады. Табиғат-
Ана ның тылсым сырын ұғындық. Ана 
тіліміздің мәртебесін �сірдік. Ұлттық 
құндылықтарымызға терең бойладық. 
Т�рт сағатқа созылған байқау осыны-
сымен к�пшілік есінде қалды. 

Жансая ИГРАШИНА

Кенжехан МАТЫЖАНОВ:

КОНСУЛ
« – Университетті 

бітіргеннен кейін мен Қазақ 
КСР Ғылым академиясының ядролық 
физика  институтына инженер болып 

жұмысқа тұрдым. Одан кейін металлургия және 
байыту  институтына ауыстым. 1983 жылы «Түсті 

және сирек  металдар метал лургиясы» мамандығы 
бойынша  кандидаттық дис сертация қорғадым. Менің 

ғылыми жетекшім техника ғылымының докторы, Қазақстан 
 Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі 

Сұлтанбек Қожахметов болды. Кандидаттық диссертациям-
ды  қорғағаннан кейін мені Алматы қалалық партия 

комитетіне қызметке шақырды. Кеңес заманында қазір-
гідей конкурстық іріктеулер болған жоқ, мүлде басқа 

жүйе жұмыс істейтін. Бұл жылдары біздің әулеттің 
үлкені Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы болатын. Алдынан өтіп, 

рұқсат сұрау керек болды».

лық мәдени орталығының астаналық 
филиалының қатысушылары жаңа 
қонысқа к�шіп келгендерді үйге 
шақыру дәстүрі «Ерулікпен» байқауды 
одан әрі жалғастырды. «Жайхун» 
қарақалпақ этномәдени орталығы 
«Бесікке б�леу» дәстүрін сахнала-
ды. «Нәрестені қыр қынан шығару» 
дәстүрін елордалық �збек этномәдени 

орталығы мен «Лад» республикалық 
славян қозғалысының астаналық 
 филиалы к�рсетті.

«Қазақ ақындары мен жазушы ла-
рының туындыларын мүдірмей оқып 
беру әрі оны шебер орындау»  атты 
соңғы кезеңде Абайдың, Мұқағалидың, 
М а ғ ж а н н ы ң  ш ы ғ а р м а л а р ы н 
Bмірхан Евлаев,  Светлана  Тарасова,  

 Закир Бикмухамбетов,   Анастасия 
Тарасова,   Айша Аимбетова, Зухра 
Саяпова, Юлия Лагуткина және тағы 
басқалар оқып берді. Бұл кезеңде 
қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң  қ а з а қ  т і л і н 
қаншалықты меңгергеніне басымдық 
беріліп, соған сай бағаланды. 

Байқаудың �не бойында күй 
шертіліп, әсем әндерге кезек беріліп 

Әбдіжәмил НҰРПЕЙІСОВ, 
Қазақстанның Халық жазушысы

Алма ШЕРХАНҚЫЗЫ: 
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Кез келген мемлекеттің өсіп-өркендеуі мен 
ілгері қарай дамуы көршілес елдермен 
тиімді экономикалық байланыс орната  
білуіне байланысты. Әлемдік нарық, 
сауда-саттық салалары кең қанат жайған 
осынау заманда томаға-тұйық күн кешіп, 
өмір сүрудің уақыты да артта қалып бара 
жатқандай. Елдер арасындағы нәтижелі 
ынтымақтастық, жемісті әріптестік байла-
ныс, іскерлік қарым-қатынас биік мақсатқа 
қол жеткізудің жолы іспетті. 

Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық 
кітапханасында 
«Әзірбайжан 
дүниесі» атты 
халықаралық 
журналдың  20 
жылдық мерей-
тойына орай  
басылымның 
Қазақстанға 
арналған кезекті 
санының салта-
натты тұсаукесер 
рәсімі өтті. 

Жуырда Алматы қаласында «Әлемді ашып – әлемге ашылу. Көркем әдебиет 
мәселелері және жазушылық байланыстар» атты ІІ Халықаралық жазушылар  форумы 
өтті. Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыруға бағытталған форумның өтуіне Алматы қаласының әкімдігі қолдау білдірген. 
Қазақтың көркем әдебиетін шет тілдеріне аудару жұмыстарын мәселе етіп көтеріп, 
форумды ұйымдастырған – Халықаралық қазақ ПЕН-клубы. Біз бүгін, орайы келгенде, 
қазақ ПЕН-клубының президенті Бигелді Ғабдуллинді әңгімеге тарттық.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті Алматыдағы «Көктөбе» демалыс кешенінде 
«Жастар – кемел келешек кепілі» атты дәстүрлі Студенттер қатарына қабылдау 
шарасын өткізді. Салтанатты шараға Алматы қаласы әкімдігі, Медеу, Бостандық 
аудандарының басшылығы, «Нұр Отан» партиясы мен «Жас Отан» өкілдері, ЖОО 
ректорлары, ғалымдар қатысты.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың  Қазақстан 
халқына Жолдауын ден қоя тыңдадық. Мемлекет бас-
шысы өз сөзінде мемлекетімізді тиімді заманауи бағытта 
дамытуға күш салатындығын және «Мықты Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» мақсатында 
жұмыс жүргізілетіндігін айтты. Ортақ міндеттері мен 
сайлауалды бағдарламасын іске асыруға қатысты ой-
пікірлеріне тоқталды.

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

Достықтың алтын көпірі

АУДАРМАШЫҒА 
ӘДЕБИ ТАЛАНТ КЕРЕК

Кемел келешек кепілі

Мұны айтып отырған себебіміз , 
жуырда  ел Президенті Қасым-Жомарт 
Т о қ а е в  А р м е н и я  а с т а н а с ы  Е р е в а н 
қаласында �ткен Жоғары Еуразиялық 
экономикалық кеңестің келелі отырысына  
қатысты. К�ршілес елдер арасындағы 
�зара байланыстардың тиімділігін одан 
әрі арттыра  түсу бағытында �ткен алқалы 
басқосуға Белорусь, Қырғызстан, Ресей, 
Молдова мемлекеттерінің басшылары және 
�зге де лауазымды тұлғалар келді. 

Жиында с�з с�йлеген Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Еуразиялық экономика лық 
одақтың әлемдік сауда-саттықты дамытудың 
аса  маңызды б�ліг іне  айналғанына 
сенімді екенін айтты. Нарықтың жылдам 
�згеріп жатқан конъюктурасы, держава-
лар арасындағы бәсекелестіктің артуы, 
сауда соғысы, протекционизмнің �суін 
мысалға келтірген Мемлекет басшысы 
мұның барлығы әлем экономикасының 

Нәтижелі әріптестікке жол

ЖАҢҒЫРУДЫҢ 
жаңа кезеңі

ШАРА

БІЛІМ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

– Бигелді Қайырдосұлы, жуырда �ткен 
форумды қорытындыласақ. Форумның 
негізгі мақсаты мен ерекшелігі неде?

–  И ә ,  б и ы л ғ ы  ф о р у м н ы ң 
ерекшелігі, тұтас қазақ әдебиетіне 
арналған, оны шет тілдеріне ауда-
ру  мәселесін  к�тердік .  Былтыр 
жазушылардың І Халықаралық фо-
румы «Құбылмалы әлемдегі зама-
науи әдебиеттің р�лі» тақырыбында 
�ткен еді. Ол кезде  заманауи әлем 
әдебиетін с�з еткенбіз.  Ал биыл 
шетелдік мамандарды шақырып, қазақ 
әдебиетін, қазақ жазушыларының 
шығармаларын шет тілдеріне аудару  
мәселесін талқыладық. Форумға АҚШ, 
Германия, Англия, Түркия, Қытай, 
Ресей, Марокко, Моңғолия >збекстан, 
Қырғызстан және тағы басқа елдер-
ден жазушылар, публицистер, аудар-
машылар, әдебиеттанушылар мен 
суретшілер қатысты. Барлығы 18 ел-
ден 80-ге жуық адам Алматыда бас 
қосты. Жазушылардың барлығы дерлік 
күндердің күнінде аударма проблема-
сымен бетпе-бет келері анық. «Жазу-
шылар ұлттық әдебиетті жасаса, аудар-
машылар әлемдік әдебиетті  жасайды» 
деп бекер айтылмаған. Соңғы 25 жылда 
біздің екі-үш әдебиетшіден �зге бірде-
бір танымал қазақ жазушысы әлемдік 
деңгейден к�ріне алмады, �йткені 
�зге тілге аударылған шығармасы 
жоқ. Сондықтан біз к�терген мәселе 
�те �зекті деп білемін. Ұзақ уақыт 
бойы қазақ әдебиетінің бірегейлік 
қасиеті к�пұлттылық идеясын ұстанған 
саясаттың к�леңкесінде қалып келді. 
Қазақ қаламгерлерінің шығармаларын 
шет тіліне аудару ісі �те баяу жүрді. 
Тәржіма мәселесі туралы айтылып, 
қолға алына бастаған кезі кешелі-бүгін 
ғана. 

– Осы орайда, қазақ ПЕН-клубы 
аударған еңбектер туралы айтсаңыз? Олар-
мен әлем қалай таныса алады?

– Қазақ ПЕН-клубы ұлттық әдебиет 
классик терінің шығармаларын ағылшын 

Жиналған қауымға аталмыш журнал-
дың маңызы жайлы айтылып, Қазақстан 
мен Bзербайжан халқының туыстық, 
бауырмалдық қарым-қатынасы с�з 
болды. Сондай-ақ құрметті қонақтар 
�здерінің жүрекжарды ыстық лебіздерін 
білдіріп, журналдың болашағына сәттілік 
тіледі.

Жиынның құрметті қонағы Олжас 
Сүлейменов Түркі әлемінің ең жоғарғы 
марапаты «Отанның ұлы» атты алтын  
медальмен марапатталды. Бұл қос 
мемлекеттің �зара достығының тағы бір 
куәсі.

Қазақстан мен Bзербайжанды к�п 
құндылықтар байланыстырады. Елбасы 
Н.Назарбаевтың қолдауымен түркі әлемі 
үшін к�п дүние жасалды. >йткені бауыр-
лас елдермен тарихымыз, мәдениеттеріміз 
ұқсас. «Қорқыт ата»  қорының қолдауымен 
жарыққа шығып келе жатқан журналдың 
Қазақстанға арналуының да �зіндік 
себептері к�п. Олай болса, бауырлық, 
достық қарым-қатынастарымыз жандана 
берсін демекпіз.

Аяулым ЖИДЕБАЕВА
АЛМАТЫ

Мерекені ҚазҰАУ ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик Тілектес 
Есполов құттықтау с�збен ашып, бірінші 
курс студенттеріне студенттік билет тап-
сырды. «Жастар – біздің болашағымыз, 
еліміздің ертеңгі тірегі. Сондықтан 
бұл білім алушы жастарға серпін беру, 
олардың патриоттық рухын к�теру, бірлік 
пен достыққа шақыратын салтанатты 
мереке. Алматы – білім мен ғылымның, 
мәдениет пен �нердің,  арманшыл 
жастардың қаласы. К�кт�бе кешенінде 
үлкен �мірге жолдама алып отырған 
бүгінгі жастарымыз елге қызмет ететін 
білікті маман болып шығатынына кәміл 
сенемін» деді ҚазҰАУ ректоры. 

Қазіргі күні 90 жылдық тарихы бар 
университет еліміздегі аграрлық білім 

мен ғылымның инновациялық ошағына 
айналды. Ұлттық бағыттағы тәрбие 
мен озық білімді ұштастыра отырып, 
әлемдік стандарттарға сай �зіндік даму 
моделін қалыптастырып келеді. Универ-
ситетке биылғы оқу жылына бакалавриат 
бойынша  2,5 мың талапкер қабылданды. 
Оқу орны беретін білім сапасы к�терілген 
сайын оған түсушілердің саны да арта 
беретіні анық. 

Салтанатты шарада �нерпаз студент-
тердің концерттік бағдарламасы ұсы-
нылды. Университет жанынан құрылған 
«Гүлбану» би ансамблі, ұлт аспаптар 
оркестрінің �неріне жиналған к�пшілік 
тәнті болды. 

Дана ХАЛЫҚ

тұрақсыздығына соқтыруы мүмкін екеніне 
де баса назар аударды. 

– Ғаламдық күрделі жағдайда мемле-
кеттеріміздің экономикалық орнықты 
дамуын қамтамасыз ету аса маңызды. 
Бұған шынайы әрі �зара ынтымақтастық, 
интеграция мен кооперацияның арқасында 
ғана қол жеткізуге болады. Біздің елдеріміз 
ортақ ішкі нарықтағы кедергілерді жою 
жұмыстарын жалғастыра беруі керек, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент мемлекеттердің экономи-
к а л ы қ  т ұ р ғ ы д а н  о р н ы қ т ы  д а м у ы н а 
ерекше  назар аударуы жайдан-жай емес. 
>йткен себебі бүгінгі таңда озық деген 
елдердің �зінде экономикалық әл-ауқаты 
шатқаяқтап қалып жатқан жағдайлар аз 

емес. Оның үстіне, арқауын босатпай кел-
ген әлемдік қаржы дағдарысының салқыны 
да �з салдарын тигізбей қойған жоқ. Осы 
орайда, әрбір мемлекет экономикалық 
тығырықтардан шығудың оңтайлы жолын 
іздеумен әлек болды. Ал мұндайда тұрақты 
дамудың қаншалықты маңызды екені, айт-
паса да түсінікті. 

Президент тағы бір маңызды мәселеге, 
атап айтқанда, сауда жасаудағы кедергілерді 
жою ж�ніндегі жұмысты жандандыруға 
шақырды. Еркін сауда-саттық жасап, 
тиімді экономикалық байланыстарды 
арттыруға кедергі келтіретін нәрселер бай-
ланыс  жасап отырған екі елге де тиімді 
болмайтыны белгілі. Кедергілер негізінен 
заңдық-құқықтық тұрғыдан кездесіп жата-

ды. Қасым-Жомарт Кемелұлы мәселенің 
мәнісіне терең бойлай келе: «Комиссия 
ұлттық заңнамаларға мониторинг тетіктерін 
күшейте алады және солай істеуге тиіс деп 
ойлаймын. Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберіндегі қолданыстағы құқықтарды 
түсіндіру мен ақпараттандырудың тиімді 
тетіктерін әзірлеу қажет» деп түйді . 
Еуразиялық одақ  аясындағы к�лік-
л о г и с т и к а л ы қ  ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы ң 
оң нәтижелерін айта келе, Еуразиялық 
экономикалық комиссияға  және  ел 
үкіметтеріне ЕАЭО-ның біртұтас транзиттік 
жүйесін дайындау жұмыстарын жеделдетуді, 
сонымен қатар озық технологияларды да-
мыту үшін қолайлы жағдай жасауды ұсынды. 
Сонымен қатар келешекте атқарылуы тиіс 
мәселе ретінде Еуразиялық экономикалық 
одақтың Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің 
қауымдастығымен, Шанхай Ынтымақтастық 
ұйымы және басқа да ірі халықаралық 
ұйымдарымен байланыстарды арттыруға 
басымдық беру керектігін тілге тиек етті. 
Жоғары Еуразиялық экономикалық 
кеңес отырысының күн тәртібіндегі ба-
сты сауал Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттер мен Сингапур 
Республикасының арасындағы еркін сауда 
аймағы туралы келісімге қол қою бол-
ды. Аталған келісім ЕАЭО елдері үшін 
600 миллион халқы бар Оңтүстік-Шығыс 
Азия елдерінің қауымдастығына мүше 
мемлекеттердің алып нарығына жол аша-
ды. Айта кетейік, Қазақстан Президенті 
Арменияға сапары аясында бірқатар 
маңызды кездесулер де �ткізді.

Bлеуметтік салада мына мәселеге баса мән беру 
керектігін айтты. Бірінші. Білім беру сапасын жақсарту. 
Біздің елімізде еңбек ресурстарының балансын  есепке  
алудың тиімді әдістемесі әлі күнге дейін әзірленген жоқ.
Шын мәнінде, мамандар даярлаудың отандық жүйесі 
нақты еңбек нарығынан тыс қалған. Жыл сайын  21 
мыңға жуық мектеп түлегі кәсіби және жоғары оқу орын-
дарына түсе алмай қалады. Олар амалының жоқтығынан 
қылмыстық және экстремистік ағымдардың ықпалына 
түсуде.Біз оқушылардың қабілетін айқындап,  кәсіби 
бағыт-бағдар беру саясатына к�шуіміз қажет. Бұл саясат 
орта білім берудің ұлттық стандартының негізі болуы 
тиіс. Экономикамызда техника саласының  мамандарына 
сұраныс �те жоғары, бірақ мүмкіндіктер аз. Кәсіпорындар 
тиісті мамандарды шетелден шақыруға мәжбүр. Осындай 
келеңсіз жағдайды жедел түзетуді айтты. 

2020 жыл «Волонтер жылы» болып жариялан-
ды. Еріктілер қызметіне азаматтардың, әсіресе 
жастардың, студенттер мен оқушылардың қатысу 
аясын кеңейту, олардың бойында белсенді �мірлік 
ұстанымдарға қатысты дағды қалыптастыру – маңызды 
міндет. Мемлекетімізде партиялық үрдіс жұмысын 
жалғастыратындығы, халықпен тиімді әрі тығыз �зара 
қарым-қатынас орнатылатындығы, қоғамдық келісімнің 
нығаятындығы, азаматтарымыздың құқықтары мен 
қауіпсіздігі қамтамасыз етілетіндігі және еліміз қарқынды 
дамыған және инклюзивті экономикаға айналатындығы 
ж�нінде айтып, әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі 
туралы міндеттер қойды. Бұл Жолдауда халқымызды 
толғандыратын барлық мәселелер қарастырылып, нақты 
жоспар әзірленген. Президент  ел тағдырын ойлай отыра, 
баршамызды ортақ шаңырағымыз – Қазақстанымызды 
�ркендетуге үлес қосуға шақырды.

Д.МҰХАМЕДЖАНОВ,
М.Мәметова атындағы 

№28 мектеп-лицейдің 
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

тіліне аударуды кездейсоқ қолға алған 
жоқ. Қазақ ПЕН-клубы тағы да он 
кітапты, оның ішінде, М.Мақатаевтың 
� л е ң д е р  т о п т а м а с ы н ,  М . B у е з о в , 
Б.Соқпақбаев, О.Сүлейменов, С.Елубай, 
B.Кекілбаев, Г.Бельгер мен О.Б�кейдің 
таңдамалы шығармаларын шетелде 
аудардық және шығардық. Кітаптардың 
қағаз нұсқасын ғана шығарып қоймай, 

электронды нұсқамен «Амазон» желісі 
арқылы сатылымға шығара бастадық. 

Бүгінде қазақ ПЕН-клубының 
алдында екі мәселе тұр. Біріншісі – 
қазақ журналистерінің, қазақ жа зу-
шыларының құқығын қорғау. Екіншісі 
– қазақ әдебиетін дүниежүзіне наси-
хаттау. Біз осы екі жұмысты атқарып 
жатырмыз. Екінші мәселеде біраз 
жұмыстар атқарып келеміз. Осы бес 
жылдың ішінде он шақты жазушы-
ны ағылшын тіліне аударып, АҚШ-
та, Англияда шығардық. Оны жай 
ғана шығарған жоқпыз, біз оны сол 
жерде шығарып, сол жерде насихат-
тап  жатырмыз. Насихат дегеніміз, 
шыққан кітаптарды сол елшіліктерге 
таратамыз, үздік кітапханалар мен 
жоғары оқу орындарына жібереміз. 

Насихат ретінде шетелде журнали-
стермен кездесіп, баспас�з жиынын 
�ткіземіз. БҰҰ-да, Лондонда, Ва-
шингтонда, Нью-Йоркте, Парижде, 
Франкфуртта �ткіздік. Сонда жазу-
шылар мен журналистерді шақырып, 
бізде осындай әдебиет бар, осындай 
кітаптарымыз бар, осындай әдеби 
шыңдарымыз бар деп айтып жүрміз. 

Неге десеңіз, аудару, шығарудан 
б�лек, үшіншіден, оны насихаттауы-
мыз керек. Оған к�п қаражат та керек. 
Мен мұндай жұмыстарға де меу шілерді 
�зім тартып жүрмін. 

– Ал әдеби аудармада қандай мәселелер 
бар?

– Ең бастысы, аудармашы сауатты, 
тәжірибелі және талантты болуы керек. 
Сосын қолымызға түскенді қалай бол-
са солай аудара салмай, негізгі жүйемен 
аударуымыз керек. Жүйе дегеніміз, 
ең алдымен, қай ақынның немесе қай 
жазушының шығармасын аударамыз, 
яғни кімді аударамыз, қалай аударамыз 
деген мәселелерді реттеуіміз керек. Бұл 
әдеби аудармада �те маңызды. Бізде тіл 
білетін, оның ішінде ағылшын, неміс, 
қытай, испан және басқа тілдерді 

білетін адамдар к�п. Ал әдеби аудар-
мада тіл білу аздық етеді, оның арғы 
жағында әдеби талант болу керек. 

Екіншіден, жазушының энергети-
касы оның ішкі болмысы, ішкі дауы-
сы оның бәрін біз қалай аударуымыз 
керек, қалай жеткізуіміз керек, осы 
мәселеге мән беруіміз қажет. Bдеби 
аударма  туралы �те к�п айтуға болады. 
Қазақтың жазушыларын аудару �те 
қиын. >йткені қазақ жазушыларының 
әдеби тілі,  тарихи жағдайлар, әдеби 
к�ркемдігі, суреткерлігі мүлде б�лек. 
Оның бәрін шет тілінде оқырманға 
жеткізе алу қиынның қиыны. 

– Форумға келген шетелдік жазушы-
лар, мамандар қандай ұсыныс-пікірлер 
айтты? Бізде тәжірибе алмасу қалай 
жүрді?

– Бірінші күні «К�ркем аударма 
мәселелері» тақырыбындағы пленарлық 
отырыс �тіп, одан кейін пікірталас 
болды. Пікірталаста «Қазақ халқының 
һәм бұрынғы кеңестік кеңістіктегі 
�зге халықтардың классикалық және 
 заманауи әдебиетін шетел оқырманына 
қалай жақындатуға болады?»,  «Шетелде 
кітап шығару жолын қалай жеңілдетуге 
болады?» (оларды шешу жолдары) 
тақырыптары қозғалып, осы мәселелер 
аясында с�з жарыстырды. Аударма 
туралы  ұзақ уақыт пікірталастыруға 
б о л а д ы .  Д е г е н м е н ,  б і з  м ә с е л е н і 
тәжірибе жүзінде шешуге тырыстық. 
Нақты айтсақ, қазақ жазушылары 
шығармаларының  шетелде басылып 
шығуына жол ашатын қаламгерлік 
байланыстар, таныс тықтарды артты-
рып, келісс�здер жүргіздік. Шетелдік 
қонақтар мен біздің жазушыларымыздың 
�зара жақын танысуы үшін қаламгерлік 
байланыстар орнатылды. Ол үшін 
 форум аясында оқырмандармен, сту-
денттермен, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың,  М.Bуезов  атындағы 
Bдебиет және �нер институтының 
 ға лым дарымен шығармашылық кештер 
ұйымдастырылды.

– Сонымен, әдеби аудармада сіздің 
нақты ұсыныстарыңыз қандай болмақ?

– Аудармамен жұмыс істеу үшін т�рт 
мәселені шешу керек. Бірінші – қай 
жазушыны аударамыз, екінші – оларды 
қай тілге аударамыз, үшінші – кім ауда-
рады, т�ртінші – аударған кітаптарды 
шетелде қалай насихаттаймыз? Bдеби 
аудармадағы негізгі мәселелер осы. Осы 
мәселелерді реттесек, қалғаны �здігінен 
жүріп кететін жұмыс болады.

– @ңгімеңізге рақмет!

@ңгімелескен
Ақбота ҚУАТОВА
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– Кенжехан Ісләмжанұлы, ғылым жолы, 

азаматтық ұстаным, мемлекеттік қызмет 
туралы сұрақ сізге көп қойылатын шығар. 
Бүгінгі сұхбатты достық жайлы әңгімемен 
бастасақ. Өмірдің ұзына жолында кездес-
кен: арман, жастық, достық біріктірген 
жақын жандарды еске алсақ қайтеді? Сіздер 
ұмтылған арман, сіздер сақтаған достық 
қандай еді?

– «Есіңде бар ма жас күнің... Кімді көрсең, 
бәрі дос» дейтін еді ғой Абай... Бала кездегі 
риясыз достық кез келген адам басынан кешуге 
тиіс, өткеруге тиіс сезім болса, ол сезім, әсіресе 
жастық күніңде аяулырақ шығар. Әйтпесе достық 
деген ұғымның өзі шартты дүние секілді... Абай 
айтқандай, жас кезіңде елдің бәрі дос, күллі әлем 
тап-таза, сезім де – тұп-тұнық. Қизат деген бала-
досым бар еді. Титтейімізден құлын-тайдай бірге 
өстік, өте тату едік. Бір-біріміздің үйімізде қонып 
та қалатынбыз. Сол Қизат әлі күнге жүрегімнің 
бір бұрышында бала бейнесімен қалып қойған. 
Жоғарғы сыныпқа көшкенде жақсы оқитын, 
спортқа әуес, түрлі үйірмелерге үйір – Болатбек, 
Марат, Серік – төртеуіміз жақын дос болдық. 
Алматыға оқу қуып келгенде де жастық ал-
бырт көңілмен айналамызға көп жора-жолдас 
жинадық. Жалпы біздің заманымызда студент-
тер бөтенсуді білмейтін бауырмал еді: бәрі дос, 
жолдас-жора. Тіпті жастығымыз тұспа-тұс келген 
Кеңес өкіметінің өзі адал достықты қатты на-
сихаттады. «Мұраттас, идеялас, мүдделес бол» 
деп үйретті. «Жүз сомың болғанша, жүз досың 
болсын» деген жаңа заман мақалын ойлап 
шығарған кез де сол кезең. Қазір ақша алдыға 
шығып кетті ғой!.. Иә, дос деген, достыққа 
адалдық деген өте жоғары адамгершілік қасиет, 
тіпті, әрбір адамға өте қажет мінез. Дегенмен, 
өмірдің жолы – бұралаң. Бала күніңдегі, жастық 
шағыңдағы  татаусыз дос қатары уақыт өте 
сирейді екен. Араздасып кетпесең де, өмір өз 
ағысымен алып кетіп, қол үзіп қалатын жандар 
көбейеді.  Жасырып қайтемін, кейбірімен араң 
ашылып, тым суысып кеткендері де болады. 
Бірде Қожанасыр қазы болып сайланыпты. 
Айналасындағы адамдар: «Қожеке, досыңыз 
көп пе, дұшпаныңыз көп пе?» деп сұрапты. Сонда  
Қожанасыр: «Мұны мен қазылықтан түскен соң 
сұрасаңдаршы» депті дейтін бір тәмсіл бар ғой. 
Сол сияқты күні үшін жүретін «көлеңке дос-
тар» да болады. Міне, өмірдің барлық сәтінде 
әртүрлі себеппен досың жасыңда көбейіп, өмір 
өте азая беретін сияқты. Талай қызмет істедім. 
Жақсы-жақсы адамдарға жолықтым. Кейбір 
қарым-қатынас достыққа ұласа қоймағанымен, 
сыйластық, құрмет сезімін сыйлап кеткен жандар 
да жетерлік. Құрметің кемімеген, тілектестігің 
өзгермеген азаматтар да аз емес. Олармен от-
басы болып араласасың, бірге туғандай болып 
кетесің. Тіпті, кей-кейде ұзақ уақыт көрмей 
қалып, хабарласа алмай жатсаң да жадыңнан 
шықпай жүретін қимас жандар бар, шүкір. 
Меніңше, достық көңіл деген осы шығар. «Дос» 
деген сөзге анықтама берудің өзі қиын ғой. 
Мәселен, сонау студенттік шақта шұрқырасып 
табысқан бір досым бар. Бір курста оқыған 
жоқпыз. Бірақ құрдаспыз. Әлі күнге арамыз 
ажыраған емес. Отбасымызбен араласамыз. 
Иә, кейде айлап хабарласа алмай кетеміз. Бірақ 
іште пендешіліктен тыс сыйластық, ұсақ-түйек 
өкпеге қимайтын, қадірі бөлек қарым-қатынас, 
жылылық орнаған. Кездескенде күнде бірге 
жүргендей емен-жарқын әңгімелесе береміз. 
Меніңше, достық негізі осындай риясыз көңілде 
шығар...

– Ендігі сауалды кәсіби жолға қарай 
бұрсақ... Біздің көзге фольклортанудың төрт 
құбыласы түгел секілді көрінеді. Алайда бұл 
саланың да көпке белгісіз өз проблемалары 
жетіп-артылады ғой. 

– Классикалық фольклортану ғылымын ХVІІІ 
ғасырдың екінші жартысынан бастап ХІХ ғасырда 
Еуропа ғалымдары қалыптастырып еді. Фоль-
клор әуел баста-ақ, халықтану ғылымы ретінде 
қалыптасқан. Сондықтан ол, адамзаттың руха-
ни тарихының, халық мәдениетінің, өнері мен 
әдебиетінің, дәстүрлі дүниетанымының басын 
біріктіре қарайтын ілім болды. 

ХІХ ғасырға дейінг і  кезеңде Еуропа 
ғалымдары «Адамзат қоғамы қалай дамы-
ды, қандай кезеңдерден өтті?» деген сұраққа 
жауап іздеді.Өздері «жабайы» деп ат қойған 
тайпаларды, ұлттар мен ұлыстарды, оларда 
өнер, мәдениет, қоғам қалай пайда болғанын 
этнографиялық тұрғыда зерттей бастады.
Ақырында, адамзат қоғамының «Баспалдақпен 
жоғары көтерілгендей емес, спиральмен айна-
ла өрлегендей, өткенге қайта-қайта қайырылу 
арқылы қалыптасқандығына» көз жеткізді. 
Оның әр халықтағы ерекшеліктерін ашу үшін 
фольклорды үздіксіз зерттеу қажеттілігі көрінді. 
Адамзаттың рухани әлемі қаншалықты шексіз 
болса, халық шығармашылығының өрісі де 
соншалықты ұшан-теңіз. Қазақ фольклоры 
әлемдегі ең бай, құнарлы мұра болып саналады. 

Қазақтың алғашқы фольклортанушыла-
ры шетелдік жиһанкездер еді. Олар отар елді 
тану, білу үшін халықтық мұраларды молынан 
жинай бастады. І Петр заманынан бастап  Ресей 
офицерлері, географтары, тіпті,  медицина 
 мамандары да қырға шығып, түрлі деректер 
жинаумен болды. Негізінен, жер байлығы, 
халықтың кәсібі – мал шаруашылығы, жараты-
лыс, емшілік, тылсым күштер жайлы деректер 
қатталды. Сонымен қоса, олардың ішінде, 
ғылыми мақсат көздеген, сол арқылы әлемге 
мәшһүр болып, жаңалық ашуды мақсат еткен 
адамдар да болды. Мәселен, В.В.Радлов. Ол 
«америкалық үндістерді ашқандай, теңдессіз 
жаңалықтың иесі атанғым келеді» деген ой-
мен, Германиядағы оқып жүрген оқуын тастап 
Петерборға келіп, дүниеге әлі таныла қоймаған 
түркі халықтарын әлемге әйгілеу үшін шығыстану 
мамандығына оқуға түседі. Түрік тілдерін білетін 
адам жоғына көзі жеткен соң, Петерборды да 
тастап, Алтайға кетеді. Жиырма жыл Алтайда 
тұрып, археологиямен, этнографиямен айна-
лысады. «Скифтердің аң стилі» деген терминді 
айналымға дәл осы Радлов енгізген. Телеуіт, 
қалмақ, қазақ тілін жетік білген ол Алтайдан 
Сырдарияның бойына дейін түйемен үш рет 
экспедиция жасайды. Түркі тілдерінің сөздігін, 
түркі фольклорының үлгілерін жинап басты-
рып, әлемге әйгіледі. Қазанда түркологияның, 
Петербордағы Кунтскамераның негізін салған 
да осы Радлов болды. Қысқартып айтсақ, қазақ 
фольклорының жиналу, зерттелуінің алғашқы 
кезеңі екі арнадан тұрады. Бірінші арна – 
әртүрлі мақсатпен халық ауыз әдебиетін жинау-
ды алғаш бастаған шетелдік келімсектер. Өз 
қайраткерлеріміздің халық мұрасын зерттеуінен 
фольклортанудағы екінші арна басталады. Бұл 
– алғашқы қазақ оқығандарының ел мұрасын 
жинауға бет бұрып, мақсатты түрде іске кіріскен 
кезі. Олардың басында Шоқан, Ыбырай, Абай 
тұрса, Алаш қайраткерлері биік сатыға көтерді. 

сауатты болатын. Латыншаны үйренді де, 
 кириллицаны оқымай кетті. Араб тілінде шыққан 
кітаптардың бәрін жатқа білетін. Шәкәрімнің 
«Қалқаман-Мамырын» жатқа айтатын. Кейін 
білдім, 1912 жылдары төте жазумен бірнеше 
кітап шыққан екен. Анам соларды оқып, 
үйреніпті. Би-шешендер сөзі, ертегілер, жыр-
лар – бала күнімнен құлағыма сіңісті болған. 
Кейін біз әріп танығанда, кітапты бізге оқытып 
өзі тыңдайды. Тыңдап отырады да: «Олай емес 
еді ғой, былай еді ғой» деп дауласып кетеді. 
Кейбір шығармалар тез аяқталады. «Шолт 
етіп бітіп қалғаны несі, арғы жағы қайда» деп 
шығармаларға пікірін айтып отыратын. Демек, 
бізде тәрбие – отбасынан, әсіресе анадан. 
Әуезовтің «Адамзаттың негізі – әйел» деген, ең 
алғаш жазған мақаласы да әйелді әспеттейді. 

Тағы бір мәселе, жаңағы жапондардың 
тәрбиесінің бір өзегі – анасы кеудесіне баспаған 
балада мейір болмайды дейді. Ана – бала-
ны  бауырына басуы керек, ұйықтағанда да 
құшағына алып жатқаны дұрыс екен. Ал қазір 
 балаларын титтейінен балабақшаға апарып 
тастайды немесе күтуші жалдайды. Сосын 
келіп, баламыз жақсы оқысын деп мектеп 
таңдайды. Мектеп таңдау дұрыс. Бірақ, алдымен 
тәрбиелеу керегін естен шығармау керек. Осы 
күні отбасының дәстүрлі қазақы құрылымынан 
ғана емес, қазақы тәрбиеден де жырақтап бара 
жатқандаймыз. 

– Қазақы тәрбиенің бірі – тілді білу. 
Сіздің балаларыңыз қалалық ортада ер 
жеткенімен, қазақшаны еркін біледі. Ал 
замандастарыңыздың, әсіресе, қаламгер 
замандастарыңыздың балаларын орыс 
мектебіне беріп, қазақы тәрбие мен тілден 
ажырап қалып жатқандары да болды ғой. 

– Өз мысалымды айтпай-ақ қояйын. 
Қатарымыздың көпшілігі баласын орыс мектебіне 
апарған жоқ. Біздің ұрпақтың ұлтшылдық сезімі 
жоғарылау болды. Баласын орыс тілінде оқытқан 
біздің алдымыздағы ұрпақ қой. Бірақ, соның өзі 

ҰЛТТЫҢ ДА, ҚОҒАМНЫҢ ДА 
ІРГЕТАСЫ – ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ
Үшінші кезеңде, яғни, өткен ғасырдың елуінші 
жылдары осы жинақталған мұраны ғылыми 
жүйелеу, зерттеу ісі қолға алынды. Осы уақытқа 
дейін фольклортануда ең көп зерттелген жанр – 
ертегілер еді. Алпысыншы жылдары «ертегілерді 
түгел зерттеп тауыстық, енді бұл саланың 
мәселесі қалмады» деген ой айтыла бастады. 
Сөйтіп жүргенде фольклортануда жаңа ағым 
пайда болды. В.Я.Пропп атты орыс ғалымының 
«Морфология сказки», «Исторические кор-
ни волшебных сказок» деген еңбектері сол 
кездері жарық көрді. Структурализмнің негізін 
салған осындай авторлардың еңбектерінен 
соң, фольклортану жаңа бір биікке шықты. 
Дәл осы арнада қазақ ертегілерін індете зерт-
теген С.Қасқабасовтың «Казахские волшебные 
сказки», Е.Тұрсыновтың «Генезис казахской 
бытовой сказки» деген еңбектері дүниеге келіп, 
қазақ фольклортану ғылымына жаңа өріс 
ашты. Бұл авторлардың одан кейінгі еңбектері 
де жаңа серпіліс әкелді. Енді фольклортануға 
деген жаңа көзқарас оянып, жас ғалымдардың 
ынта-ықыласын қозғады. Cөйтіп фольклорды 
жекелеген проблемалар бойынша зерттеу кең 
құлаш жайды. Фольклористер қатары қаулап 
өсті. Ш.Ыбыраев бұрын көп зерттелді деп 
жүрген эпос тақырыбына «Эпос әлемі» деген 
жаңа кітап жазды. Б.Әбілқасымов магиялық 
фольклорды (наным сенімдер фольклоры) жан-
жақты саралаған «Телқоңыр» атты еңбек жазды. 
Б.Әзібаева дастандардың сырын тереңдете 
ашты. Мен отбасы фольклорын қолға алдым. 
Ш.Керімов қазақ жұмбақтарын зерттеуге кірісті. 
Мен бұл жерде Әуезов институтындағы кадр-
ларды ғана айтып отырмын. Бұлармен ілесе 
өңірлерде фольклордың әр жанрын әр қырынан 
саралаған зерттеушілер буыны қалыптасты. 
Осылайша, қазақ фольклортану ғылымы жаңа 
өрістерімен, жаңа есімдермен танылды. 

Тәуелсіздік келгенде ғылымның осы бір 
саласы тіпті өркендей түседі деп күткен едік. 
Бірақ... фольклортану керісінше, тұралап қалды. 
Қалыптасқан академиялық мектеп ыдырады, 
ЖОО фольклорға көңіл бөлмейтін болды. Неге? 
Халық ауыз әдебиетінің барлық жанры хатқа 
басылып, құжатқа түсіп, зерттеліп қойып па еді? 
Жоқ!

Қазақ фольклоры азат, тәуелсіз зерттеу 
айдынына енді ғана шығып келеді. Сондықтан 
оның қолға алатын іргелі мәселелері шаш етек-
тен. Өзгені былай қойғанда, бәрімізге етене 
таныс саналатын эпосты жаңаша саралауды 
ғана айтайықшы. Мәселен, көпшілікке кеңінен 
таныс «Алпамыс батыр» жыры өмірде болған 
сияқты. «Жиделі байсын жерінде, Қоңырат 
деген елінде» деп, Алпамыстың елін де, жерін 
де нақты айтады. Сөйткен Алпамыс мифтік 
бейне де секілді: отқа салса – күймейді, суға 
салса – батпайды. Ендеше, тарихи оқиға мен 
фольклорлық көркемдеудің ара қатынасы 
қандай? Біз Қорқытты өмірде болған жан деп 
есептейміз, зираты да бар деп сенеміз. Бірақ ол 
туралы да аңыз сан алуан. Тарихи Қорқыт пен 
аңыздағы Қорқыттың арасын ешкім әлі жете 
зерттеген жоқ. Осындай, күллі түркіге ортақ 
фольклорлық кейіпкер-тұлғалар өте көп. Әр ұлт 
өзіне тартады. Қорқыт, Қожанасыр секілді тұлға-
кейіпкерлер туралы сюжеттердің халық арасына 
таралу заңдылығы қандай? Оны зерттеу де үлкен 
міндет. Тіпті әлі түрен түспеген тұтас жанрлар бар. 
Мәселен, қазақтың ауыз-екі әңгімелері, қазақ 
тәмсілдері, т.б. 

Кеңестік дәуірде көптеген тақырыпқа тыйым  
салды. Абылайдан бастап, Кенесары, одан 
берідегі сандаған сарбаздар жөнінде жеке-жеке 
эпостар, оның әрқайсысының жүздеген нұсқасы 
да бар. Соны қайтадан салыстырып, ерекшелігі 
не, тарихы қайсы, көркем қиялы қайсы деп зерт-
теу де өзекті мәселе. 

Бұл салада қордаланып қалған тағы бір 
мәселе, фольклордың арнайы курстарын ЖОО-
ларда қайтадан қалпына келтірудің жай-күйі. 
Әлемнің барлық филология факультеттерінде 
фольклортану бар. Әлемде бұл сала жыл сай-
ын көркейіп келеді. Тіпті постфольклор деген 
ұғымның айналасында зерттеу жасап жүр. Ал 
мифтік мотивтер әлем әдебиетінің алтын тамы-
рына айналғалы қашан. Ал бізде...

– Қазақ фольклорының көптомдығын 
шығаруды қолға алғаныңыздан хабар-
дармыз. Бұл туындының басқалардан 
ерекшелігі не болмақ?

–  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  д е г е н  т а м а ш а 
бағдарлама бар. Соны әлі де дұрыс пайдалана 
алмай келеміз. Елбасы, Қазақстанның тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың жеті 
қыры» деген бағдарламалық мақаласында 
«Дала фольклорының антологиясы» туралы  
жинақ дайындау керек екенін нақты айтты.  Осы 
мақала негізінде, Білім және ғылым министрлігі 
оны жүзеге асыруды М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер институтына жүктеді. 
Институттың өткен ғасырдан бері жинақталған 
бай қолжазба қоры бар. Міне, сол қордағы 
материалдар негізінде таңдамалы томдық 
жасаудың мәселесін қаузап, әуелі бүгінгі қазақ 
фольклористерінің бәрін жинап, бас қостық. 
Фольклористермен ақылдаса келе, әрқайсысы 
40 баспа табақтан тұратын, суретті, көркем 
безендірілген, аудио нұсқасы бар 10 том анто-
логия шығаруды дұрыс көрдік. Соның бес томы 
батырлар жырына арналады. Қалған бес том 
ертегілер, аңыз-әңгімелер, әдет-ғұрып жыр-
лары, жұмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, 
хикаят тар секілді ұсақ жанрларды қамтиды. 

Осы уақытқа дейін «Бабалар сөзі» деген 
атпен жүз томдық шыққанын білесіз. «Ендеше 
жаңа томдық не үшін керек? Бұл екі жобаның 
қандай айырмасы бар?» деген сауал әркімнің 
көкейінде тұрады. 

Ең бірінші, біздің қолға алған жобамыз 
фольклордың көпшілікке ыңғайлы, таңдамалы 
нұсқасын жасау. Жүз томдық ғалымдар үшін 
жасалған. Екіншіден, ол томдық екінің бірінің 
кітапханасында жоқ, бар-жоғы 2000 дана-
мен жарияланған. Жүз томдықты сатып алуға 
қарапайым адамның қалтасы да көтермейді. 
Пайдалану да қиын. Мысалы, Қобыланды 
батырдың 23 нұсқасы бар. Оны түгел оқып шығу 
үшін ғылыми пайымың болғаны абзал. Бүгінгі 
заман сұранысына сай, электронды нұсқасы да 
жасалмаған. 

Таңдамалының екінші ерекшелігі – Батыр-
лар жырының аудионұсқасын жасап жатырмыз. 
Институттың қорында ертеректе өмір сүрген 
жыршылардың аузынан жазып алған таспалар 
сақтаулы. Сол мақаммен бүгінгі жыршылар 
жырлап, таспаға түсіру жұмысы аяқталып қалды. 

Үшінші ерекшелік, кітаптың құрылымдық 
жүйесі өзгерген. Әр жырдың алдына қысқаша 
түсініктеме береміз: қанша нұсқасы бар, қай 
кезде жырланған, кім жырлаған, кімдер жазып 
алған, алғаш кім таратты, т.с.с. деректерді атап 
көрсетеміз. 

Төртінші ерекшелік – таңдамалының 
этнографиялық сөздігі. Архаизмге айналған, 
ел аузында ұмытыла бастаған сөз бен сөз 
тіркестерін, ұғымдарды суретпен көркемдеп, 
қысқаша түсіндіріп өтеміз. Ал, шығыс тілдеріндегі 
көне сөздерге сол мәтіннің астында түсініктеме 
жазып отырамыз. 

Бесінші  ерекшелік  – к ітапқа көркем 
суреттерді енгізіп отырмыз. Біздің бала кезі-
мізде жарық көрген «Батырлар жырының» 
суреті  қандай еді? Әлі  есімде, ауылдың 
қақ ортасындағы көнелеу дүңгіршекте 15 
тиынға сатып алған көк мұқабалы «Батырлар 
жырындағы» Қобыланды, Алпамыс, Қамбар 
батырдың суреттері қиялымызға қанат бітіретін. 
Баранов, Сидоркиндердің «Батырлар жыры» 
тақырыбындағы тамаша суреттері мен бүгінгі 
заман суретшілері салған жаңа безендірулермен 
кітапты көркемдеп жатырмыз. 

Алтыншы ерекшелік – жырдың алғашқы 
қолжазба нұсқасының факсимилесі, ноталары 
да кітап бетіне бірге басылады. Оған қоса, 
жырды жинаған алғашқы зерттеушілер туралы 
мәлімет суреттерімен қоса беріледі.

Жетінші ерекшелігі, таңдамалының элек-
тронды нұсқасы болады. Одан бөлек, кітаптың 
мұқабасына QR код қоямыз. Жастар код арқылы 
жырды смартфонынакөшіріп алып, тыңдай 
береді. 

– Өте тамаша кітап оқырманға жол тар-
тайын деп тұр екен. Өз сөзіңізде айтқандай, 
бұл кітап оқырманға толық жете ме? 

бөледі. Міне, осындай жұмыстарды атқарып 
алған соң, тасада қалып қойған материалдар-
мен жұмыс та өз қалпына түседі деп ойлаймын. 

– М.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер институтына басшы болып келгеніңізге 
бір жылға жуық уақыт болып қалды. 
Бірталай істі қолға алдыңыз. Ғылымның 
көзге көрінбес, өзге адамға байқалмас 
жұмыстарынан өзге, «Халық университеті» 
жобасын жандандырғаныңыздан хабардар-
мыз. «Көзге көрінбейтін» жұмыстар жайын-
да да білгіміз келеді.

– Институттың материалдық-техникалық 
жағдайы ойсырап кеткен екен. Себебі, қазір 
ғылымды қаржыландыру мәселесі өте қиын 
жағдайда. Қазір үш түрлі қаржыландыру көзіне 
қараймыз: гранттық қаржыландыру, мақсатты 
қаржыландыру, базалық қаржыландыру. 
Техникалық, әкімшілік қызметкерлерге базалық 
қаржыландыру негізінде айлық төлейміз. 
Гранттық қаржыландыруға көбірек тәуелдіміз. 
Алайда сол гранттық қаржыландырудың 
ережесінің өзі жетілдірілмеген. Әсіресе қоғамдық 
ғылымдарды дамытуға келгенде кедергісі көптеу. 
Қаржысы да мардымсыз. 3-5 миллионның 
аралығында.  Ол неге жетеді?  Мақсатты 
қаржыландыру әлі күнге дейін жете сараланба-
ды. Одан бөлек, Институттың тартымдылығы, 
танымалдылығы жөніндегі жаңа жұмыстарды 
қолға алдық. Қазір Әдебиет институтының бар 
екенін, жоқ екенін білмейтін ұрпақ өсіп келеді. 
Жазушылардың өмірін, шығармашылығын 
зерттейтін бірден-бір ұйым Әдебиет және өнер 
институты. Жазушылардың өзі институттың 
тыныс-тіршілігінен хабарсыз. Әузов музейінің 
есігін ашып көрмеген жазушылар бар. Міне, осы 
орайда олармен тығыз қарым қатынас орнатсақ 
дедік. Бұрындары институтта әрбір жазылған 
шығарма, әрбір шыққан кітап талқыланып, ол 
талқы Жазушылар одағында жалғасып жататын. 
Қазіргі жазушыларды айтпаған күннің өзінде, 
«Өртеңге шыққан шөптей» Алаш зиялыларының 
өкшесін қуа дүниеге келіп, алпысыншы жыл-
дары қазақ әдебиетінде үлкен леп әкелген 
көрнекті әдебиеттанушылардың еңбектері 
елеусіз қалып барады. Өткен ғасырдың ал-
пысыншы жылдары әдебиетке келген қуатты 
толқынның шығармашылығы да жүйеленіп 
зерттелмей жатыр. Күні кеше ғана арамыз-
дан кеткен Ә.Кекілбаевтың ізінен қуып жүріп, 
шығармашылығын, ондағы айтар, айтпақ 
болған ойын білгісі келіп, зерттеп, өзінен сұрап 
алған, соны хаттап, құжатқа түсірген кім бар? 
Ш.Мұртаза, О.Бөкей сынды қаншама талант-
тарды атауға болады. Қазір ортамызда жүрген 
Ә.Нұрпейісов, Қ.Жұмаділов, М.Мағауин, 
Т.Әбдіков, К.Сегізбаев, Д.Исабековтердің 
қадіріне жете алып жүрміз бе? Ертең «Ай, қап» 
демейміз бе? Олардың шығармашылығының 
ерекшелігі, көрген-түйгені ғылым үшін маңызды 
емес пе еді? Жалпы, біз «қолымызды мезгілінен 
кеш сермейтін» халықпыз ғой. Кештеу болса да, 
осындай бір жұмыстарды қолға алып жатырмыз.

Институттың басқа қоғамдық ұйымдармен 
қарым-қатынасын да нығайтып, ЖОО-лармен 
интеграциялануды да қолға алдық. Болашақ 
мамандарымыз қазіргі ЖОО-ларда магистратура  
мен доктурантурада оқып жүр. Олар ертең 
бізге жұмысқа келуі керек. Оларды ғылымға 
тартқанымыз жөн. Сол үшін қазірден бастап 
жастар арасынан болашақ ғалымдарды таңдау 
жұмысына ақырындап кірісе берген жөн. 
Оқушылармен де жұмыс істеу керек. Жақында 
мектептерде қазақ әдебиетін оқытудың өзекті 
мәселелері жөнінде конференция өткізбекпіз. 
Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын, 
Абай атындағы арнайы мектеп бар. Олармен 
де араласу, кездесулер өткізудің жайын ойлас-
тырып қойдық. М.Әуезовтің туған күніне орай, 
«Ұлы жазушының туған күні ұлттық мереке» 
атты іс-шара өткіздік, сол аяда оқушылардың 
шығармалар бәйгесін ұйымдастырдық. Бүкіл 
республикадан қырықтан аса шығарма түсті. 
Оралдан бірінші курстың екі студенті Әуезов 
музейін көруіміз керек деп, өз қаржыларымен 
Алматыға жетіпті. Демек, оқушылар да Әдебиет 
және өнер институтының тыныс-тіршілігінен 
хабардар болып, баланы мектептегі партасынан 

жастарға жеткілікті қамқорлық көрсетіп отыр-
мыз ба? Қайта, керісінше жолдарын қолдан 
қиындатып отырғанымыз жоқ па? Мұқият ойла-
натын мәселе. Биыл институтқа алты докторант, 
үш магистрант қабылдадық. 5-6 жыл ішінде 
жас мамандарды қалыптастырып алуға болады 
деп ойлаймын. Бірақ мұнда да адам факторы-
на байланысты мәселе көп. Ағылшын тілінен 
жоғарғы нәтиже алған балалар өзінің тікелей 
мамандығынан – әдебиеттанудан өте алмай 
қалды. Неге? Себебі, әдебиеттануға келген бала 
ағылшынға судай болғанымен, әдебиеттанудың 
қыр-сырын білмейді! Қазір ғылым жөніндегі ре-
естерде «қазақ әдебиеті», «қазақ тілі» деген сөз 
жоқ. Лингвистика, филология деген мамандық 
қана бар. Міне, айта берсең, мәселе шаш етек-
тен. 

Әдебиетанудағы жастар қазақ тілі мен 
әдебиетінен диссертация қорғау үшін шетелдік 
жетекші табуы керек. Шетелдік жетекші мате-
матиканы, физиканы, химияны түсінуі мүмкін. 
Ал қазақ тілін білмейтін, әдебиетін оқымайтын 
жетекші не істейді? Бұл да таза формализм дер 
едім. Жас әдебиеттанушылар Скопуста мақала 
жариялауы міндет. Бұл да қоғамдық ғылымдар 
үшін неліктен маңызды болғанын түсіне алмай-
ақ қойдық. 

Қазір жас ғалымдарды саусақпен санап 
алар лықтай жағдайда жүргенімізде, маман-
дықтан бұрын тілді білетіндер қатарын көбейте 
берсек, ғылымның жайы не болмақ? Бақтияр 
деген дәстүрлі әнші, музыкант, талантты 
 баламыз бар. Музыкатану бөліміне қызметке 
алдық. Қордағы нотаның бәрін жазып отыр. 
Биыл бәріміз алқалап, магистратураға құжат 
тапсырттық. Негізгі мамандығынан жоғарғы балл 
жинады. Алайда, ағылшын тілінен бір балл төмен 
жинағаны үшін, оқуға түсе алмады...

– Бір сөзіңізде баланы ізгілікке мектептен 
бастап тәрбиелесек деген ойымыз бар деп 
қалдыңыз. Ғылыми тақырыбыңыз да отба-
сы фольклоры ғой, тәрбиенің мәселесі бізде 
кейінге ысырылып қалғандай көрінбей ме?

– Бүкіл әлемде тәрбие ісі үлкен тоқырауда 
тұр. Адамзат тәрбие мен білімнің орнын шата-
стырып алды. Білімді алға қойып, тәрбиені екінші 
кезекке ысырдық. Балабақшадан бастап балаға 
мол білім бергіміз келеді. 

Өркениетті елдердің жаңа білім мазмұны 
басқа бағытқа бұрылды. Мәселе білімде 
емес,  балаға сол білімді  алудың жолын 
көрсетуде екенін айтады. Кенже ұлыммен 
Жапонияға барып, балабақшаларын араладым. 
Технологияның шыңына жеткен ел деп есептейміз 
ғой. Ал балабақшасында технологияның соңғы 
жаңалықтарынан ештеңе де жоқ. Тәрбиеші 
балалардың ортасында жүр, жеке кабинетте 
отырмайды. Балалар жерге жатады, төсек орнын 
ата-аналарының өзі алып келеді екен. Жапон 
балабақшасы балаға жаңа технологияны емес, 
өмірді үйретеді. Түбегін төгуден бастап төсек ор-
нын жинауға дейін бала өзі істеп үйренеді. Балаға 
әңгіме айтады, баланың әңгімесін тыңдайды. 
Қолөнермен айналысады. Қаптаған ойыншық та 
жоқ. Бір ойыншықпен бала әртүрлі ойын ойнап 
үйренуі маңызды екен. Міне, тәрбиенің негізі 
қайда жатыр? Жапондар балаға үш жасына дейін 
тәрбие беру міндетті деп санайды. Үш жасқа 
дейінгі кезеңде ми нейрондарының арасын 
біріктіретін бір байланыс түзіліп, ол байланыс 
үш жасқа дейін қалыптасып бітеді екен. Міне, 
сондықтан баланы үш жасқа дейінгі кезеңде 
тәрбиелеу өте маңызды. Үш жастан кейін де 
тәрбие сіңеді. Бірақ ол қиындай береді. Мұны 
дәлелдейтін мысал көп. Мәселен, жапонның жас 
жұбайлары шаңырақ құрған соң, дүниеге кел-
ген баласын ауылдағы ата-әжесіне қалдырып, 
өздері Америкаға оқуға кетеді. Бір жыл оқуын 
оқып келіп, Жапонияға оралып, 2,5 жасқа келіп 
қалған, тілі енді былдырай бастаған сәбилерін 
алып қаладағы тіршілігін жалғастырады. Үш 
жасқа тақағанда тілі шыққан бала ата-әжесінің 
ауылындағы диалектімен сөйлей бастайды. 
Сөйтсе, тілі шықпаса да, баланың құлағына апа-
сы мен атасының сөзі әбден сіңген екен. 

Фольклорға неге жақын болдым? Анамнан 
сіңді деп ойлаймын. Анамның ертегі-жырын 
тыңдап көзім ұйқыға ілінетін. Анам арапша-

Кенжехан МАТЫЖАНОВ,
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 
директоры, филология ғылымының докторы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

« А Н АА  Т І Л І Н І Ң »
Сатылымға шыға ма және қай уақытта 
жарық көреді?

– Әуелі он мың данамен Білім және ғылым 
министрлігі бекітіп берген тізім бойынша универ-
ситеттер мен аймақтық кітапханаларға тегін та-
ратамыз. Сұраныс болып жаста, коммерциялық 
басылым ретінде сатылымға шығару жағын да 
қарастырармыз. Таңдамалының алғашқы бес 
томы биыл, ал келер жылы соңғы бес томы 
шығады. Одан кейінгі уақытта антологияның 
орысша мазмұндалған үш томын, ағылшынша 
мазмұндалған үш томын тасқа басу жоспарда 
бар. Жырлардың мазмұнын ықшамдап аударып, 
қазақ фольклорын шетелдік ауқымда таныстыру-
ды осылай қолға алмақпыз. 

– Қазақ фольклорының таңдамалысын 
шығаруда М.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер институтының Қолжазба қорындағы 
дереккөз үлкен көмек болары анық. Жалпы, 
қолжазба қорында қанша еңбек сақтаулы? 
Оның барлығы да жинақталып, ғылыми 
айналымға түсті ме?

– Әдебиет институтының Қолжазба қорын, 
кезінде Өзбекәлі Жәнібеков арнайы келіп 
қарап, Орталық ретінде құрып, белгілі фолькло-
рист Ш.Ыбыраевты басшы етіп тағайындаған. 
Кейін, әртүрлі себептермен бұл орталық жа-
былып қалды. Қазір қорда 500 мыңнан астам 
қолжазба, 700 мың метрден аса үнтаспа бар. 
Үлбіреп тұр. Мыңдаған фото сақталған.  Сонау 
1930, 1950 жылдары, тіпті бертінге дейін 
сансыз экспедициядан әкелген материалдар, 
фотосуреттер тұр. Сол материалдарды фото-
ларымен бірге қайта қалпына келтіруді, плен-
каны цифрлауды қолға алсақ деген ой бар. 
Қолжазба қорының температуралық режимі 
сақталуы керек, жыл сайын реставрациядан 
өтіп тұруы қажет, цифрлық технологияға 
көшу мәселесі тағы бар. Білім және ғылым 
министріне осы мәселені екі рет айттым. Жас 
министр уәдесін берді, келер жылы, амандық 
болса, цифрлық технологияға арнайы қаражат 

көркемдікке, ізгілікке баулиық деген мақсатта 
оларды да М.Әуезов музейіне шақырып, әдеби 
процестердің оқушы танымына сай танымын 
ақырындап сіңіре берген жөн.

– Жастар туралы айтып қалдыңыз ғой. 
Орайы келіп тұрған сұрақ, сізге әдебиеттану 
ғылымы қартайып бара жатқандай көрінбей 
ме?

– Қазір ортамызда жүрген құрметті акаде-
миктер, қадірлі ақсақалдарымыз С.Қирабаев, 
Ш.Елеукенов, С.Қасқабасов, Б.Әзібаева – аға 
ұрпақ өкілдері екендігі шындық. Иә, келіспеске 
болмас, бүгінде ғылымға өмірін арнаған 
жастардың қатары селдір. Ендеше жастарды 
ғылымға баулуды белсенді қолға алған дұрыс 
шығар. Осындайда өткен ғасырдың ортасынан 
бастап әдебиеттану ғылымына келген Т.Кәкішев, 
З.Ахметов, З.Қабдолов, Ш.Сәтбаева, Л.Әуезова, 
А . Н ұ р қ а т о в ,  Н . Ғ а б д у л л и н ,  Б . С а х а р и е в , 
Р.Бердібаев, С.Қирабаев Ш.Елеукенов сияқты 
үркердей топ еске түседі. 1937-38 жылдардың 
зұлматына жұтылып кеткен арыстарымыздың ор-
нын толтырып, әрқайсысы бір-бір саланың, бір-
бір тұлғаның жоқшысы болып қазақ әдебиеттану 
ғылымын жоғары биікке көтеріп кетті емес пе? 
Әдебиеттану ғылымын көтеру үшін М.Әуезовке 
едел-жедел академик атағын бергіздіріп, Әуезов 
әр салаға бір-бір шәкіртін баулып, әрқайсысына 
жеке-жеке тақырып ұсынып, кандидат, док-
торлар қатарын ұлғайтты. Міне, басқа ғылым 
салаларын айтпай-ақ қояйын, әдебиеттану 
ғылымы осылай көтерілді, буыны бекіді. Одан 
бертіндегі ғылым жолына түскендердің көпшілігі 
өз ісіне адал болды, үлкен ұстазы Мұхаңның 
жолын қуып, олар да осы салаға жастарды 
тартты. Әрқайсысы шәкірттерінің ғана емес, 
күллі халықтың сүйікті ұстазына айналды. Тіпті 
қиын, цензура бет қаратпайтын кездерде де 
әдебиеттің бары мен жоғы там-тұмдап зертте-
ле берді. Ал қазір ше? Цензура жоқ, архивтің 
бәрі ашық. Ал жапатармағай ұлттың жоғын 
түгендеуге кірісіп кеткен жастар қайда? Бүгінгі 

де адамына қарай болса керек. Мысалы, мен 
білетін Рахманқұл Бердібаевтың балаларының 
бәрі қазақша оқып, қазақы тәрбие көрді. 
Атын айтпай-ақ қояйын, академиктер, қазір 
тілдің жанашыры болып жүргендердің көбінің 
балалары орыс мектептеріне барды. Бұл – 
біздің зиялыларымыздың трагедиясы. Біздің 
алдымыздағы зиялы қауым қазақтың тілінен 
күдер үзген еді. Техникалық интеллигенция, 
бірен-саранын есептемегенде, қаламгерлерден 
сәл бұрынырақ тілден айырылған. Кейін ол 
қатарды біздің жазушылар мен тілші, әдебиетші 
ғалымдардың балалары толтырды. 

Алайда, баласын орыс мектебіне беру 
бар да, үйде қазақша тілдесу бөлек әңгіме. 
Бертінге дейін орыстілді болып жүрген Мұрат 
Әуезов кейінгі жылдары қазақ тілінде өте жатық 
сөйлейтін болды. Бірде Мұрат ағамыз: «Әкем 
кемеңгер екен. Үйге келгенде үнемі қазақша 
сөйлейтін. Мені Алматыдағы жалғыз қазақ 
мектебіне оқуға берді. Бала күнімде қазақтың 
әуезі құлағымда қалып қойған екен. Тілді үйрену 
соншалықты қиын болмады» дегені бар. Яғни 
орысша мектепке барғанымен, үйде қазақша 
тілдессе, қазақ тіліне оралу түк те қиын емес. 
Демек, ана тілінің ұстаханасы – отбасы. Қазақ 
отбасы түгел қазақша сөйлесе, келер ұрпақтың 
далада да, қалада да қазақша сөйлейтініне 
кепілдік беруге болады. 

Ал қазір кейбір ата-аналар орыс тілін қойып, 
балаларына жастайынан ағылшын тілін үйретіп, 
шетел мектептеріне бере бастады. Ағылшын, 
жалпы шет тілін білуге, үйренуге қарсы адам 
емеспін. Тек әуелі қазақ тілін жақсылап сіңіріп 
ал. Осы күні тіл білу ғана емес, шетелге барып 
оқу деген сәнге айналды. Кім шетелге барды, сол 
мықты сияқты. Ал ол шетелден не алып келді? 
Шетелге барып оқып келу үлкен жетістік емес, 
не үйренді, ол ұлтқа не опа береді – сол жетістік. 
Міне, осының жайын ұмытпайық. 

–  С і з  –  ғ а л ы м с ы з ,  қ а л а м г е р с і з . 
Қазақтың т іл і ,  д іл і ,  рухани тәрбиесі 
 туралы бірнеше кітаптар шығардыңыз. 
Бірақ шығармашылық еңбекке қарағанда 
мемлекеттік қызметте жүрген сәтіңіз көп. 
Бұл қызметтен не ұттыңыз, не жоғалттыңыз?

– Мемлекеттік қызмет істеймін деген 
ойым жоқ еді. 1990 жылдары, өзіңіз білесіз, 
жағдай кәдімгідей қиындады. Әдебиет ин-
ституты жарты жылға дейін айлық берген 
жоқ. Қызметкерлерге үй беретін институттағы 
ұйымымыз да  тарап кетті. Сол аралықта ұстазым 
Нығмет Ғабдуллиннің шақыруымен ҚазПИ-ге 
бардым. Ол жақта да үйдің мәселесі жуық арада 
шешілмейтін болды. Әуелі бес жыл еңбек еткен 
соң кезекке қояды екен. Отбасым, балаларым 
бар. Дәл сол аралықта Сейіт Қасқабасовтың 
ұсынуымен Президент аппаратының Ішкі саясат 
басқармасының Тіл секторына қызметке бар-
дым. Күнкөрісі де тәуір, баспана да берілетін 
көрінеді. Иә, мен мемлекеттік қызметке кет-
кенде ұстаздарым, құрдастарым қарсы болды, 
«Биліктің адамы  емессің, табиғатың бөлек, 
ғылымда қал» деді. Жиырма бес жылдан астам 
мемлекеттік қызметте жүрдім. Қызметтен көп 
дүние алдым деп есептеймін. Тәртіпке үйрендім, 
қағаз әзірлеу, құжаттар дайындау, ресми сөз 
жазуда ерекше өнеге екен. Жиналыстар дайын-
дау, жүргізу,  жобаларды жүзеге асырудың қыр-
сырын түсіндім. 

Жоғалтқан дүнием де көп. Біраз уақытты 
босқа өткізіп алдым ба деп ойлайтын кезім 
көп. Иә, мүмкіндігінше ғылымнан қол үзбеуге 
тырыс тым. Кітаптар шығардым, мақалалар 
 жазып тұрдым. Институттан толық кеткенім жоқ. 
Сонда  да талай дүние жасағым келіп еді. Біразын 
жаздым да. Ғылым үшін бе, өзім үшін бе көп 
нәрседен кеш қалған тұстарым аз емес. 

Қазір ойлансам, егер заман тыныш болып, 
күйбің тірлікке алаңдамасам, институтта қалар 
едім, себебі, «өзімді елден зор тұтып» іске 
асырсам деген шаруаларым бар еді... Қазір де 
тұғырдан тайып тұрғанымыз жоқ. Құдай қуат 
берсе, еңбек ете берерміз.

– Әңгімеңізге рақмет!

Әңгімелескен 
Қарагөз СІМӘДІЛ
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Таң атқалы – қақаған, бет қарат-
пайтын үскірік. Күпсек қар жонда-
нып, қатая бастаған... 

Ызғардан терезелер сытырлай-
ды, қаһарлы суықтан кейде сынып 
кетеді. Аяз қысқанда, қасқыр құйрық 
қарағайлар қақ айырылады, сымбат 
бойлы теректер жыртылады, қара ала 
қайыңдар шалқасынан құлап жатады. 

Мен Тег ісшілдіктен  келдім. 
Қатынап жатқан к�ліктің біріне 
мініп, түскен бетім осы. Жарықтық 
Қарқаралы суықтан қашып, тау етегіне 
қымтана кіріп, қар бүркеніп, тығылып 
жатыр. Абай тоқтаған к�пестің үйі, 
Құнанбай қажы мешіті, Ш�же ақынды 
жұрт үйіне сүйреп әурелейтін жер. 
Есіме түседі, «Абай жолына» мықтап 
кіріскен уақыт. Қаңтар, ақпан айында 
Арқада қыс қатты. Мәліксайдан темір 
белгілері қарауытып үлкенді-кішілі 
бейіттер к�рінеді. Бұл атақты Мәди 
жатқан зират. Қала шетінде, ештеңе 
�згермеген, бәрі сол қалпы.

Бүгін – ырзамын. Мұқағалиды 
оқып келе жатырмын. Bсері қатты, 
жаттап алған тұстарын қарды ом-
былап, іштей қайталап қоямын. 
Қуанышым зор, к�ңілім к�теріңкі. 
Саршұнақ аяз бет жұлмалайды.

Сосын, Жұматай Жақыпбаев, 
Есенғали Раушанов, Байбота Қошым-
Ноғайдың есімдерін атайды. Бұл 
– тапсырма тәрізді. Келесі жолға 
дейін оқып келуім керек. Бұл жолы 
үлгермедім. Ол кезде – Қадыр, піріміз 
де, пікіріміз де, кітаптарын іздеп 
жүреміз, таусылмайды, іздеген сайын 
жаңасы табылады. 

Bдетте, Толстой бітпеуші еді... 

(эссе)

Тіл жанашырлары марапатталды
«Тіл туралы» Заңның қабылданғанына – 30 жыл. Осынау айтулы уақиғаға орай 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік тілдің 
өркендеуіне өзіндік үлес қосқан жандарды Алғыс хаттармен марапаттап, тіл жана-
шырларына жүрекжарды тілегін жеткізуде. Мемлекет басшысының Алғыс хатын 
өңірдің өркендеуі жолында аянбай еңбек еткен бірнеше тұлғаға Алматы облысы 
әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов табыстады.

БӘРЕКЕЛДІ! ТІЛІМ ДЕП ТЫНЫМ ТАППАҒАН

Достық үйінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының этножурнали-
стика саласындағы «Шаңырақ» 
шығармашылық байқауының 
облыстық кезеңі �тіп, қаламгерлер 
марапатталды. 

«Достық үйі – Қоғамдық келісім 
орталығы» КММ директоры Тәңір-
берген Қасымберкебаев аталмыш 
байқаудың мақсат-мұраты мен шартын 
тілге тиек етіп, �ткен жылы облыстық 
іріктеуден �тіп, республикада жүлделі 
орын алып келген журналистерді еске 
салды. Алайда биылғы келіп түскен 
материалдардың аздығына қынжылыс 
білдіріп, келесі жылы мазмұнды да 
мәнді дүниелер күтетінін жасырма-
ды. Ал қазылар алқасының т�рағасы, 
облыстық «Огни Алатау» газетінің бас 
редакторы Атсалим Идигов:

– Ұсынылған материалды түбегейлі 
қарап шығып, әділ шешім шығардық. 
Журналистика – қоғамның айнасы, 
сондықтан ақпарат нақтылы болуы 
шарт. Журналистерге ескертетін жайт, 
қазір зерттеу жұмыстары тым азайып 
кеткен, «барды, келді, �тті» деген 
мағынадағы шығармалар кездесті. 
 Сонымен бірге, журналистикадағы 
жанр,  жазудың тәсілдеріне мән 
берсеңіздер, – деп, келесі жылы 
�тетен байқауға аталым бойынша 
жіберу керегін, әсіресе, медиация 
тақырыбында әзірленген материал 
жоқтың қасы екенін атап �тті.

Қазылар алқасының мүшесі,  
«Жетісу» газетінің б�лім меңгерушісі 
Мәди Алжанбай пікір қосса, байқауға 
қатысушы «Қаратал» аудандық 
газетінің бас  редакторы Асхат 
>мірбаев, облыстық «Огни Алатау» 
газеті бас редакторының орынбасары  
Забира  Сайдильдина,  «Жетісу» 
газетінің тілшілері Гүлжан Тұрсын 
мен Асыл Сұлтанғазы да �з ойларын 
білдірді. Байқаудың қорытындысы 
бойынша бас жүлдені «Огни Алатау»  
газеті бас редакторының орынбасары  
Забира Дайранқызы жеңіп алды. 
Бірінші орынды «Жетісу» газетінің 
тілшісі Гүлжан Тұрсын алса, екінші 
орыннан «Жетісу» телеарнасының 
т і л ш і с і  Н а д е ж д а  Б е л о в а   м е н 
облыстық «Жетісу» газетінің тілшісі 
Еңлік Қабдеш к�рінді.  Үшінші 
орын Ескелді аудандық «Жетісу 
шұғыласы» газетінің тілшісі Зейнегүл 
Жұмабекке, «Қаратал» газетінің 
бас редакторы Асхат >мірбаевқа 
және «Кербұлақ жұлдызы» газетінің 
бас редакторы  Ләйлә Оңалбаеваға 
б ұ й ы р  д ы .  Б а й қ а у д ы ң  а р н а й ы 
жүлдесін «Сарқан» газетінің бас ре-
дакторы  Жомарт Игіман мен «Жетісу 
шұғыласы» газетінің тілшісі Ана-
стасия Триппель иеленді. Барлық 
жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

М.ДАНИЯРҰЛЫ
Алматы облысы

Мемлекет басшысының мара-
патына ие болған облыстық арда-
герлер кеңесінің т�рағасы Ермек 
Келем сейітті, «Жетісу» газетінің 
бас редакторы, ақын Bміре Bрінді, 
«Огни Алатау»  газетінің бас редак-
торы Атсалим Идиговті, «Кәсіпкер» 
журналының бас редакторы Гүлжиян 
С ү л е й м е н о в а н ы  м а р а п а т ы м е н 
құттықтаған облыс әкімінің орынба-
сары гүл шоқтарын сыйлады.

Журналистерге арнайы сұхбат 
берген тіл жанашырлары �здерін 
толғандырған ойларын жеткізіп, Пре-
зидентке ризашылықтарын білдірді.

– Тіл дегеніміз – мемлекеттіліктің 
негізгі белгісі. Бізден бұрын �ткен 
к�птеген тұлғаларымыз осы тіл 
үшін күресіп �тті. Алашордашылар 
�з кезінде Ресей Думасында тілдің 
мәртебесі жайлы мәселелер к�терген, 
– деген облыстық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Ермек Келемсейіт бүгінгі 
жайға тоқталды. – 1989 жылы «Тіл 
туралы» Заңның жаңадан қабылдануы 
халқымыз үшін үлкен қуаныш болды. 
Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің депу-
таттары қабылдаған сол заң бүгінге 
дейін жұмыс істеп келеді. Bрине, «Тіл 
туралы» Заңды әлі де жақсартса болар 
еді. Содан бері отыз жыл �тіпті. Осы 30 
жылдың ішінде к�птеген жақсылыққа 

Қадыр Мырза Bлі – кемеңгер ақын. 
Менің к�зқарасыма қатты әсер етті.

Іркілді. Қазақтың топжарғаны 
осы, деді. Тоқтадық. Іріктеп жүрмін 
–  тамаша. Рас, іргелі с�з, мәтін 
мәдениеті к�рінісінің озық үлгісі. Мен 
әлемде бір ақынды жұрттан артық 
білемін. Санамда, к�кірегімде қарлы 
боран, қытымыр аяз күндері Мұқағали 
культі басталды. Ішкі жан дүниемде 
бір �зге ріс  болды. Мен �нердің не 
екенін  тү сін дім. К�ркем �нерге деген 
талпыныс кейін мені жазушылыққа 
алып келді. 

М ұ қ а ғ а л и д ы  а ш қ а н д а  –  б а с 
қойдық. Кәусар бұлақтай, м�лдір 
теңіз дей к�рдік. Бәрі әдемі, бәрі 
тұтас, бәрі бүтін. К�п оқыдық. Тіпті 
жатқа білетін болдық. Дастарқан 
басында әнге қостық, к�ше-бульвар-
ларда қайталадық, жиын-тойларда 
шырқадық. 

Bдеби кештерде жатқа айттық.
Жыры – ғажап. Кітабын кез келген 

жерінен ашып, рақат кешіп оқимыз. 
Шебер, к�з сүріндірмейді, кідірмей 
жүйткіген, тегіс жолға түсіп алған 
жүйрік автомобиль тәрізді. Немесе 
қолтығы с�гіліп к�сіле шапқанда, 
тұяғы топырақ қопарған дүлдүл тұлпар 
іспеттес. Тынысы кең, шашасына шаң 
жұқтырмас сәйгүліктің �зі. 

Bттеген-айсыз. >кініш жоқ. Қанат 
бітіреді, бойыңызға рух қонады. Рух 
– періште. Тылсым әлем елшілерімен 
тілдестіретіндей. Бақи не, фәнидің 
ырзығы қандай, бейнет неден, қуаныш 
қайдан, пендауи сауалдарды қойып, 
метафизикалық мәселелерге к�шеміз. 

Поэзиясы кестелеп �рнек салған 

тұғырлы туындылар. Кемдігі жоқ 
кемел жаратылыс. Қаламында құді-
рет, жырында биік �ренің ізі жа-
тыр. Мұқағали – асқан талғам иесі. 
Bсемдіктің алып шыңын игерген, с�з 
�нерінің құпиясын меңгерген ақын. 

Образға бай, теңеуге толы поэзия. 
Метафораға дарқан, эпитеттерге мыр-
за. Кейде т�гіп-т�гіп жібереді. Қолдан 
құйған мінсіз сұлулық. Таусылмаса 
екен дейсіз, таңғаласыз, тамсанасыз, 
бақытқа кенелесіз. 

Мұқағали әдеби мәтінді Эрнест 
Хемингуэй тәрізді қуаныш к�зіне 
айналдырды. Рақаттанып, қуанып, 
құштарлықпен оқисыз. 

Ырыс-береке алдыңызды жауып 
кетеді, – келісті кескін, к�ркем сурет, 
жарасымды с�з. К�зден тамған жалқы 
тамшы тіршілігін уақиға дәрежесіне 
дейін к�терген қас талант. 

Шат жырлаған тыныш жолдар, 
қайғысыз, уайымсыз, шерсіз. Түзде, 
жорықта апталап жауған ақ жауын-
ды ақтарыла бейнелеген аламан 
жаугершілік сарын.

Қым-қуыт тақырыптары жойқын, 
– алапат кезеңдер, аласапыран заман, 
түнгі дүбір, таңғы дабыс, бір сәттік 
дүрмек, айға шағылысқан қылыш, 
жарқ еткен семсер, қанжар, жау іздеген 
к�сем найза, дұшпанды түре қуған 
шерік, бейбіт күн, белгісіз салт атты.

Д�ң, д�ңес басына қызыл іңір 
шоқытып шыға келген үш қара, суыт 
жортқан шоғыр, есік ашқанда ентелей 
кірген екі арба аяз, бір құшақ гүл, ала 
қанат шоқы, қар суы толған етектегі 
сай, к�ктем, жазғытұрым, қарға адым 
жер, к�кжиекте қаңтарылған Сүмбіле. 

Қашықтан Темірқазық жарқы-
райды. Жұлдыздар к�шкен маусым, 
жаз, шілде, бейтаныс қыз, қырмызы 
сәукеле, ақ торғын жібек байлаған 
арулар, к�к байрақ желбіреген асқақ 
арман, биік үйлер, зеңгір аспан, 
шалқар дала, сығылысқан халық, ка-
фелер, барлар, қалалар, астана, баспа-
насыз жұрт, тұйық жол, Мавр, ілкіден 
таныс сүрлеу-соқпақ, к�ргенде к�зге 
шоқтай басылған туған �лке, сағыныш 
дерті, Мәскеу, к�к қарда мынау, ауыл 
сыртындағы күбір, бірде алапат, бірде 
ақырын, еншілеген уақыт... 

Жырында атмосфера, с�зінде 
шынайылық бар. 

Мұқағали – құйын. Жеткізбей 
кетеді. От шашады. Ұйқастары құйылып 

түседі. >нерпаз қола темірден 
соққан мүсін. Артығын қашап, 

керегін қалдырып... Жасанды 
образ жоқ, себебі, жалған 
сезімге ермейді, к�ргенін 
жазады, бастан кешкенін 
жырлайды. 

Құшағына құлатады, қолына түсіреді.
Поэзия – естен кетпес мейрам, 

қуанышы тарқамайтын мереке. Ерек-
ше к�ңіл-күй. Мартин Хайдеггер: 
«Поэзия – изначальное название бы-
тия». Немесе: «Язык – в чистом виде 
– стихотворение».

The river is within us. By Tomas Eliot.
Мұқағали – Универсум. Ғарыш. 
Мен атын тұңғыш Қарқаралыда 

естіген ақын кейін менің рухани 
�рісіме айналды. «Соғады жүректің» 
қос томдығы маған еріп талай жерге 
барды, талай елді аралады. Бірге жол 
кештік, бірге қайттық. 

Еркіндігі үшін Мұқағалиды жақсы 
к�рдік. >мірде де, �леңде де еркін 
еді. Тіпті, ұйқастарының �зі еркін 
ұйқасатынын байқадық.

Ол – поэзия шыңына шыққан 
шын талант иесі. «За точный твой та-
лант». Құрметтейміз. Қадір тұтамыз. 
Мұқағали қазақ �леңін бұрын-соңды 
болмаған асқақ эстетикалық биікке 
жеткізді.

Мен политехникалық инсти-
тутта оқып жүргенде, аталмыш оқу 
орны �ткізген «ҚазПТИ к�ктемі» 
атты студенттік фестивальге    (1987 
ж . )    қ а т ы с т ы м .  Б і з д і  б і р  т е а т р 
режиссері дайындады, аты-ж�ні 
қазір есімде жоқ. Сол бізге: Мұқағали 
тәрізді оқымайсыңдар ма, шіркін, 
ол: «Махаңдар жоқ, Махаңдардың 
сарқыты – Мұқағали Мақатаев бар 
мұнда» дегенде, күркіреген дауысынан 
шаңырақ шайқалып, ортасына түсіп 
кете жаздайтын деп, жиі қайталаушы 
еді. 

Сардар ақын әскерге (1987-1989) 
менімен бірге кетті, бірге келді. 1991 
жылы, Мұқағали алпысқа толғанда, 
орыстілді  ФЭФ жатақханасын-
да  кеш ұйымдастырып, жас ақын-
жазушыларды шайыр жырларын оқуға 
шақырдым. Кісі к�п келді. Ішінде, 
кейбірі дәл есімде жоқ, Bмірхан 
Балқыбек, Сағындық  Рзахметов, 
Қазыбек Құттымұратұлы, Берік 
Bшімов, Маралтай Райымбекұлы, 
Нұрқанат Нұрақынов, Оралдан – 
Жәнібек болды.

Кеш жақсы �тті. Ұзаққа созылды. 
Бұл кез Мұқағалидың атақ-даңқы 
дүркіреп шыға бастаған таңғажайып 
заман еді. Кейін ол халықтық ақынға 
айналды. 

Мұқағали тарихтан �з орнын 
алды. Дегдар, абзал ақын �з биігінде 
жарқырап жанған оқшау жұлдыздай 
асқақтап тұр. Ешкім Мұқағали орны-
на таласпайды, ол да біреудің орнын 
сұрап тұрған жоқ. 

Ғарыш кеңістігінде, биік/т�мен, 
жоғары/аласа, оң жақ/сол жақ деген 
ұғым-түсінік жоқ. Bлемнің т�рт тара-
бы да шексіз. Түпсіз космос. Оң-солы 
белгісіз. Сол шексіз әлемде әр жұлдыз 
�з бағытынан адаспай тура жүріп 
келе жатады. Бір сәт ауытқымайды, 
алған бетінен қайтпайды. Бірақ жеңіл 
жұлдыздарды салмағы ауыр үлкен 
жұлдыздар бауырларына қарай, 
�здеріне тартып алады. С�йтіп, 
�мір бойы, гравитациялық күштің 
әсерінен шыға алмай, ұсақ жұлдыздар 
ірі жұлдыздарды т�ңіректеп жүреді 
екен. Бағынышты маршрут, тартылыс 
кеңістігін жағалап, не қол үзіп, не ұзап 
кете алмайды. 

Мұқағали – планета. 
Жан-жағын қалың жұлдыздар 

шоғыры қоршап жатқан жоталы Құс 
жолы тәрізді. 

Bлқисса, ел ішіне кең тараған 
кейбір аңыз-әфсаналар желісі дерек-
теріне сүйенсек, сырттан келген бей-
таныс қонақ, егер жер мойны қашық 
шаһар немесе қазақ ауылдарының 
біріне,  беймезгіл уақыт адасып 
кіріп барса әрі шашын бұрқыратып, 
жыр оқып жүрген жас балаларды 
к�ріп, кімдерсіздер, деп сұрай қалса, 
онда әлгі жеткіншек ұрпақ, Біз – 
Мұқағалимыз, деп жауап береді екен.

Жазушы >тебай Қанахин ағамыз-
дың бірде қаламгер Мұқан Иманжанов  
туралы асқақ пікір жазғаны бар еді. 
«Жаратылыс әлемнің мынадай да 
таңғажайыптары болады екен, деп 
қалам тартып еді ол, мұнан пәлен 
мың жыл бұрын с�нген жұлдыздың 
жарығы бізге сол күйі жарқырап 
жететін к�рінеді».

Мұқағали – салтанаты асқан, тас 
қашап, ағаш ойған, мүсін қиып, сәулет 
орнатқан поэзия сәулеткері.

Топжарған.

Дидар АМАНТАЙ

Ұшқыр.  Кейде  – ұзақ.  Қалт 
жібермейді ,  жаңсақ  баспайды. 
Bлбетте, қате айтпайды. Қапысыз. 
Бірақ, қападар. Қапа жаулаған к�ңіл, 
аңсайды, зарығады, Махаңдар-ай!

Махамбеттер, Мағжан дар ма екен?
Қайран, Абай, Қасымдар ма... 

Түнгі бағдар. Қара түнекті жарып, 
саңылаудан �ткен сәуле, түңліктен 
т�гіліп, құйылып тұрған күн нұры. 
Шуақ. 

Күн – шоқ. С�нбейтін шырақ, 
�шпейтін жарық. Себебі жан-жағы – 
от. Іші де, сырты да жалын. Шұғыла 
шашқан ару Күн – алтын түстес. 

К ү н д е  к � л е ң к е  б о л м а й д ы . 
 Бұ рыл ған жағы – жарқыраған шам, 
қа раған жағы – лапылдаған �рт. Ту 
сырты да Күн. Алайда, �теді, кетеді, 
жойылады. Уақыт �ту үшін жаралған. 
Басы мен аяғы бар, қайнары нүкте, 
соңы да – нүкте. Екі нүкте арасындағы 
бір күндік сәуле. 

Бекер ғой бәрі. Б�тен ой. Жат. Бір 
ой бір ойды қозғайды. Қамшы сал-
дырмайтын жорға, жүйрік. Бұзау тіс 
қамшыдай �рілген, тіні берік, нығыз 
�леңдер. Іркілмейсіз. Ілгері озасыз. 
Б�гелмей оқып кете бересіз. Пегас-
тай... 

Ғадетінде, поэзияны түсіндір-
мейді. Мүмкін емес. Ұқпайды. >йт-
кені тыңдарман, оқырман �зі түсіндіре 
алады. Bркімнің �з түсінігі – �зіне 
қымбат. Бізге де. Қызық – таңсық. 
Заңға бағынбайды. Бір-ақ заңы бар – 
азаттық, еркіндік, бостандық.

Терең. Ақын – сиқыршы. Маг. Ал-
дап кетпейді, арбап тастайды. Бірінші 
жолынан бастап Сізді билеп алады. 

Мұқағалидан соң, �лең �лшемі 
�згерді. Бұрынғыдай жазуға болмай-
тын еді. Жаңа талап, к�зқарас, талғам 
қалыптасты. 

Ол қазақ поэзиясында жаңа дәуірді 
бастады. >зі – тұтас бір дәуір.

Ең үздік шығармасы – «Моцарт. 
Жан азасы». Ой да, талғам да, та-
ным да бар. Ноқтасын, шылбырын, 
шідерін үзген сәйгүліктей еркін 
к�сіледі. Түйдек-түйдек ой тастайды.

Ол прозаға да қалам тартқан 
қаламгер. Бірақ, Мұқағалиға поэ-
зия патшалығында салтанат құру 
бұйырыпты...

Терең тақырыптарға қол созған 
ақын. «Ильич», «Мавр», «Аққулар 
ұйықтағанда», «Чили-шуағым менің», 
«Отаным, саған айтам», «Райымбек! 
Райымбек!», «Жер үстінен репортаж», 
«Моцарт. Жан азасы» атты дастанда-
рын дүниеге әкелді. Тәржіме жасады 
– тағы да алдыға шықты.

Менің кітапханамда, қаламгер дің 
«Қош, махаббат» атты прозалық жи-
нағы (1988) әлі күнге шейін сақтаулы. 

Бұл кітапқа әр жылдары жазылған 
әңгімелері («Құлпытас», «Марусяның 
тауы», «>згермепті», «Bже»), повестері 
(«Қос қарлығаш», «Жыл құстары») 
және пьесасы («Қош, махаббат»), 
сосын, бірнеше сыни еңбектері 
енгізілген. 

«Шолпаны» жарық к�ргенде 
біз мектеп қабырғасында едік. Сол 
жылдары Қадырдың «Домбырасы», 
Фаризаның «Дауасы», Есенғалидің 
«Шолпан жұлдыз туғанша» атты жыр 
жинақтары баспа жүзін к�рді.

Кейінірек – «>мір-�зен».

із Мұқағали туралы Серік 
Ақсұңқарұлынан естідік. 
Он жетідеміз – мектеп 
қабырғасында жүрген 
солқылдақ шағымыз. 
Бәріне таң, барша әлемге 
ғашық, бүкіл нәрсенің 
 сырын білгіміз келеді. 
Орта мектептің соңғы жыл-
дары – 1985/86. Ұлыс, дуан 
көлеміндегі аймақтық, 
өлкелік айтысқа қатысып 
жүріп, қызыларайлық ақын 
Серікпен таныстым. Жасы 
үлкен, поэма-панорама  
үлгісіндегі пышақтың 
жүзіндей жаңа кітабы 
жарық көрген уақыты – 
«Жиырмасыншы ғасырдың 
жиырма сәті». 
Желтоқсан кезі. Қыс белгісі, 
дүлей, ысқырық, ақ түтек 
боран соңынан жердің 
апшысын қуырып қызыл 
шұнақ аяз шаңытады. 
Бірден аңғардым, 
Қасымдай дауылпаз, тілге 
жүйрік, ойы тосын, қазақ 
жырына адал. Арқада ірге 
көтерген ескі қалалардың 
бірі Қарқаралыда, қар 
омбылап келе жатыр-
мын. Тауда арша көп. Неге 
жалғыз арша, белгісіз. Түні 
бойы ұшқындап жауған 
қар белуардан келеді, кей 
тұсы тізеден асады, жұрт 
күрек тастап, қар сырып 
жүр. Кеше, кештен жүрген 
бұрқақ сырманың арты 
– ертеңіне, шытынаған 
шыңылтыр аязға айналады. 

қол жеткіздік. Бір кезде ана тілінде 
с�йлей алмайтын жандар мен �зге 
ұлттың �кілдерінде мемлекеттік тілге 
деген қызығушылық оянып, қазақ 
тілін меңгеру к�рсеткіші күн санап 
артып келеді. Қазақ тілінің ендігі 
мәртебесі бұдан да жоғарыға к�терілсе 
ештеңеден кенде болмаймыз. Оған 
қажетті әлеуметтік-экономикалық 
жағдайымыз тұрақтанып, ауызбірші-
лігіміз қалыптасты. Президенттің ре-
спублика к�леміндегі марапатын ие-
ленген 100 шақты тіл жанашырының 
қатарына кіргенімізге қуаныштымыз.

Гүлжиян Сүлейменова мен Атса-
лим Идигов қазақ тілінің мәртебесін 
к � т е р у  ж о л д а р ы н  ә ң г і м е л е с е , 
ақын, Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының иегері Bміре Bрін:

– Мемлекетт ің  нег із і  –  т іл . 
С о н д ы қ т а н  т і л г е  к � ң і л  б � л у і 
П р е з и д е н т і м і з  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлының үлкен қадамы деп 
есептеймін. >йткені тіл болмаған 
жерде мемлекет болмайды. Ал қазақ 
тілінің мәртебесіне келер болсақ, 
биылғы Жолдауында Мемлекет 
басшысы жақын уақытта қазақ тілі 
еліміздегі халықаралық, ұлтаралық 
тілге айналуы тиіс екендігін атап 
�тті, – деп ана тілінің мәйегін бой-
ына сіңірген ұрпақтың болашағы 

жарқын болатындығын ұғындырды. 
– Ғалымдардың айтуынша, қазақ 
т іл інің  тамыры 4  мың жылдық 
т а р и х т ы ң  қ о й н а у ы н а  к е т е д і . 
Адамзаттың алғашқы алфавиті де 
Ұлы Далада дүниеге келген бола-
тын. Соның негізінде грек, рим, 
латын, кирилл алфавиттері жаса-
лып, бүгінгі әріптер шығарылғаны 
тарихи дерек. Сондықтан да елімізде 
қайтадан латын қарпіне к�шудің 
жолы қарастырылып жатыр. Ол бүкіл 
�ркениеттік жүйеге кіруге, қазақ 
елінің білімдегі, ілімдегі, ғылымдағы 
дамуы на жаңа серпін береді. Жетісу 
жері еліміз бойынша алғашқылардың 
бірі болып іс құжаттарын мемлекеттік 
тілде жүргізуге к�шкен болатын. 

Сол үрдіс аудандар мен қалаларда 
жан-жақты, жүйелі жалғасып келеді. 
Бұл – қуанышты жайт. Екіншіден, 
еліміздегі �зге этнос �кілдері, әсіресе, 
жастар, мемлекеттік тілді меңгеруге 
ерекше ден қоюда. Мектептер мен 
балабақшалардағы қазақ топтарында 
�зге ұлттың балаларының к�птеп 
жүруі к�ңіліңді к�ншітеді. Себебі, 
о л а р д ы ң  а т а - а н а л а р ы  к е л е ш е к 
тағдырын қазақ елімен байланы-
стырып отыр. Яғни, сол ұрпақ ел 
болашағының жарқын да шуақты 
болуына, әлеуметтік-экономикалық 
дамуына үлестерін қосады.

М.АЛЖАНБАЙ
Алматы облысы

«ШАҢЫРАҚ» 
ЖҮЛДЕГЕРЛЕРІ
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XVIII ғасырдың жиырмасыншы 
жылдары қазақ үшін қасіретті жыл дар 
болды. Жан-жақтан б�рідей ұмтылған 
жоңғар-қалмақтар халықты қырғынға 
ұшыратты. Жоңғарларға қарсы алғашқы 
ірі шабуыл Ұлытау аумағында Бұланты, 
Білеуті �зенінде болды. Бұған үш жүздің 
барлық әскері қатысты. Жауға алғаш 
соққы Сарысудың батыс жағалауында 
Шұбартеңізде берілді. Қазақтардың 
екпіні қатты еді. Жау амалсыз аттың ба-
сын кері бұрып, Білеутіге қарай шегінді. 
Осы кезеңде кіші жүз биі  Байжан ба-
ласы Сартай батыр Bбілхайыр ханның 
жасағын іздеп шыққаны ақын жырында 
былай суреттеледі:

Қозы жауырын қу жебе,
Сартайдың қолында.
Дула деген ағасы
Келе жатыр оңында.
Ғайып ерен қырық шілтен,
Сартайдың тобында 
Мінген аты – Шалғасқа,
Мың баласы соңында.
Қомына сауыт б�ктерген, 
Кимейді жаудың жоғында.
Жарқырайды сары жез
Қозы жауырынның оғында.
Анталап олар келеді,
Ұлы жорық жолында.
Bбілхайыр сол сапар, 
Ақсұңқар құстай түлеген
Кілең тұлпар мінгені
Тап к�з сауыт кигені 
Іздегені батырлар
Үзеңгіде шіренген. 
Аттың асыл әбзелі – 
Алтындаған жүгеннен. 
Кейде тартып ат басын 
Ауық-ауық жіберген.
Неше ұдайы жол шекті
Азамат қайтпас жігермен.
Қазақтың қалың әскері
Бұланты деген бұлаққа
Осылай келіп тірелген.
Алдында қалың жау тұрды
Қара бұлттай түнерген.
Зеңбіріктер зіркілдеп
Алысқа дабыл жіберген...
Бір айта кетерлігі, жоңғарлар мыл-

тықты сатып алумен, тартып алу-
мен қатар, оны �здерінде жасауды 
қолға алған. Ал қазақтың мылтыққа, 

зеңбірекке қарсы қолданғаны – 
айбалта, садақ, найза, қылыш еді. 
Бұланты шайқасы бұл  азаттық 
жолындағы Ұлы Отан соғысы бол-
ды. «Барша қазақтың әр қимылы 
мен іс-әрекетінде елсүйгіштіктің 
айқын белгісі болмаса, Отанымызды 
үлкен қатер күтіп тұр» деп,  Сартай 
атамыз осыдан үш ғасыр бұрын 
 бекерден-бекер айтпаған еді. XVIII 
ғасырда Каспий теңізінен Алтайға 
дейін жайылған Қазақ даласында 
ұлтымыз үшін қиын-қыстау сынақ 
жылдары болып, ел басына «ел болу, 
не табанға түскен құл болу» күні туды. 
Сондықтан Байжан би мен Бүкірек 
батыр және ел арыстары Сартайдың 
талабын қолдап, «Жүзге б�лінгеннің 
жүзі күйсін» деп, үш жүздің басын 
қосу үшін барлық қазақ рулары ара-
сынан «елім, жерім, қазағым» деп 
жанып тұрған �жет, тапқыр, ақылды, 
қайратты жігіттерді іріктеп алып, 
қол жинап, жаттықтыруды жолға 
қойып, оған аянбастан тер т�гіп, 
бірлесе атсалысқан.  Байжан би 
Сартайдың бала кезінен ширақ, бу-
ыны қатты, атқа үйір болуына бай-
ланысты, оған «Шалғасқа» атты ақ 
қасқа құлынды атап, шабандоздыққа 
баулыған. Бұл құлын Сартаймен бірге 
талай  шабыстардан �тіп, жауға ша-
бар атына айналған. Сартай алты 
жасқа келгенде әкесі «Сен азамат 
болдың, болашақта елді қорғайтын 
нағыз батыр боласың» деген сеніммен 
шеберлерге күміспен к�мкерілген 
ер жасатып, қамшы �ргізіп берген. 
Қазіргі кезде бұл құнды дүние, яғни 
«ашамай» ер батырдың ұрпақтары 
К�кебай Қуаназардың қолынан 
�тіп, Орал қаласындағы �лкетану 
музейінің «Алтын орда» залында 
к�рермендер назарына ұсынылып 
отыр.  Bкес і  Байжан  Сартайды 
жастайы нан �мірді к�рсін, айнала-
сын біліп, дербес шешім қабылдап 
үйренсін, аңғарғыш болсын деп, 
 жанынан тастамаған. Сауатын ашсын 
деген ниетпен сол кездегі білім к�зі 
– діни оқуға оқытқан, ел арасындағы 
халық мүддесіне қатысты �ткізілетін 
 жиындардан қалдырмай ертіп жүріп, 

ой мен тіл жүйріктігіне баулыған. 
Ел азаматтары Сартайдың жастайы-
нан ересек адамдай, ақылдылығына, 
еңбекқор табандылығына, қарудың 
барлық түрін еркін қолданып, ат 
құлағында хас батырдай ойнайтынына 
таңғалып, бұл баланың болашағы зор 
болатынына кәміл сенген. Ел қадірлісі 
Байжан би үзеңгілес досы Бүкірек 
батырға «Сартайымыздың қасына 
жас біткенді топтастырып, оларды хас 
батыр қылып тәрбиелеуді қолға алсақ 
қалай болады?» дегеніне Шыңғыс 
хан тұқымы Бүкірек батыр «Ертең 
Отанымызды қорғайтын – осылар. 
Оларға соғыс �нерін үйретуді �зіме 
аламын» деген екен. Bкесі Байжан 
бидің даналығы: егер ұлт болашағын 
ойласа, жастарды дүниеге келгеннен 
отбасын, елін сүйетін, жан-жағын 
сыйлайтын адам етіп тәрбиелеу қажет. 
>йткені болашақта қазақ жерінде �мір 
сүретін де, оны қорғайтын да – осы 
жастар. «Ер намысы – ел намысы», 
«Ел үмітін – ер ақтар, ер атағын – ел 
сақтар» деген с�здер жайдан-жай 
шықпаған» деп айтатын. «Нағашы 
жұрттың жақсылығына сүйенеді, 
жамандығына күйінеді» дегендей, 
Сартайдың нағашылары да тегін адам 
емес екені белгілі. Олар табын руы-
нан атақты батыр Б�генбай мен Есет 
батыр болатын. Сартай сол кездегі 
ұлтымызға т�нген қауіпті, елдің даму 
жағдайын, бабаларымыздың жетік 
тәрбиесін зерттеп, ұлттың жерін аман 
алып қалу үшін, ең бірінші қазақ ара-
сында татулық, бірлік керектігін, жау-
ды толық жеңу үшін шағын топ емес, 

үш жүздің батырларынан құралып, 
арнайы дайындықтан �ткізілген әскер 
жасақтау қажеттілігін талқыға салған. 

Халқымыз ғасырлар бойы аңса-
ған тәуелсіздігіне қол жеткізуге атса-
лысқан Сартай батыр мен «Мың бала» 
ерліктерін к�рсету арқылы халықты 
патриоттық, отансүйгіштік сезімге 
тәрбиелей отырып, әлем жастары бір 
к�руді армандайтын еліміздің т�рінде 
қазақ батыры  Сартай Байжанұлы 
бастаған «Мың бала» жорығына 
қатысты елдің рухын к�терер ескерткіш 
орнатылып, бас қаламыз Нұр-Сұлтанда 
және Алматы, Шымкент қалалары мен 
әр облыстар мен қалалардың к�рнекті 
жерлері к�ше атаулары беріліп, со-
нымен қоса білім мен тәрбие беру 
ошақтарында олардың ерлігі мен �мір 
жолдары дәріптелуі тиіс. Еліміздің 
тәуелсіздік алып, еңсесін тіктеуі 
бабалар рухына деген құрметімізді 
бұрынғыдан да арттыра түсуі қажет. 
Бұл бабалар  рухына деген құрметімізді 
бұрынғыдан да арттыра түсері с�зсіз. 

Сартай атамыз бір ғасыр �мір 
сүріп, 1818 жылы �мірден озған, 
бейіті қазіргі Қызылорда облысы 
Қазалы ауданында 63 шақырым 
жердегі Қызылқұмдағы діни ұстазы 
Қасымқожа мен Жалаңт�с батыр 
ұрпағы Дәулет бақсының  жанында 
орын тепкен.

Орынбек ШАРИПОВ, 
еңбек ардагері

Индира БАРМАҒАМБЕТОВА 

АҚТ>БЕ 

ЕР АТАҒЫН – 
ЕЛ САҚТАР

Қазір қазақ елі абыройы артқан, төрткүл дүниені мойындатқан мемлекет.
Сол тәуелсіздіктің жолында қазақ бабам не көрмеді десеңізші. Еліміздің басынан азап та, аштық 
та, сұм соғыс та өтті. Әсіресе, өткен ғасыр қазақ халқына ауыр тиді. 
Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, дәстүрдің, салт-сананың мызғымас тірегі. Күшті алтын діңгегі, халықтың 
бақ жұлдызы. Енді сол басқа қонған бақты бағалап, қызғыштай қорғауымыз керек.
Қазақ елінің тұтастығы және ұлттың дамуы мен тәуелсіздігі үшін күрес кен тарихи тұлға – қазақ 
батыры  әрі биі Сартай Байжанұлы. Туған жердің әрбір бөлігі үшін жан беріп, жан алысқан бабалар 
ерлігін әрдайым еске алып, кейінгі толқынға аманаттап отыру – парыз. Ұлтымыз үшін ауыр сын 
болған, ұлт тарихында мәңгілікке қалуға тиіс айтулы оқиғалардың бірі – Бұланты шайқасы. Егер 
Бұланты мен Аңырақай шайқастары болмаса, Қазақ ордасы осыдан жүз жыл бұрын мүлде тозып, 
құрып кеткен Ноғай ордасының кебін киері анық-ты.

Елбасы: «Жаңғыру атаулы  бұрын-
ғы дай тарихи тәжірибе мен ұлттық 
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. 
Керісінше, замана сынынан сүрін-
бей �ткен озық дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғы шарт-
тарына айналдыра білу қажет. Егер 
жаңғыру елдің ұлттық-рухани та-
мырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды. Сонымен бірге, руха-
ни жаңғыру ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиын нан қиыстырып, 
жарастыра алатын құдіретімен 
м а ң ы з  д ы .  … М е н  х а л қ ы м  н ы ң 
тағылымы мол тарихы мен ықылым 
заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 
салт-дәстүрлерін ал дағы �ркен деудің 
берік діңі ете оты рып, әрбір қада мын 
нық басуын, болашаққа сенім мен 
бет алуын қалаймын» деп жазды.

О с ы  о р а й д а  Т ұ з  д ы б а с т а у 
ауылының Мәдениет үйінде  «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 
ұлттық салт-дәстүрімізді насихат-
тайтын игі шара �тті. Рухымызды 
асқақтатып, әдет-ғұрып пен сақтауға 
қажет салтымызды насихаттау 
мақсатында �ткізілген жиынға ауыл 
тұрғындары мен аудандық мәдениет 
саласында жүрген бірқатар аза-
маттар қатысты. Аталмыш шара 
Тұздыбастау Мәдениет үйінің ди-
ректоры Маргарита Исабаеваның 
ұйымдастыруымен �тті.

 Бұл бастама негізінде бағзы 
 баба ларымыздан қалған қазақтың 
«Бесік тойының» мәні мен маңызын 
к � р с е т у д і  к � з д е г е н .  Д ә с т ү р л і 
қазақ қоғамында бала омырау-
д а н  ш ы қ қ а н ш а  б е с і к т е  ж а т а -
ды. Баланы бесікке б�леу қазақ 
даласында үлкен тойға ұласқан. 
Ал бесік  жырын айту –  тамыры 
тереңде жатқан үлкен тәрбиелік 
мәні бар дәстүр. Осындай тәлім мен 
тәмсілі к�п құндылықтарымызды 
к�рсету келер ұрпақ алдындағы 
уақыт күттірмес жауапты жұмыс 
екені анық. Ұйымдастырылған 

кеш аясында  «Баланы бесікке 
б�леу» дәстүрі жайын да кеңінен 
мағлұматтар айтылып, келіндер 
білуі керек кеңестер берілді. 72 
жасқа келген ауданымызға сыйлы 
Күлсім  Картаганова әжей баланы 
бесікке б�леудегі ескеруге тиісті 
салт-жоралғылардың барлығын кел-
ген қонақтарға к�рсетті. Bжей �зінің 
құндақталған ш�бересін ел алдына 
алып шығып, батасын алып, бесікке 
салып, мәтіні мақамына сай болған 
бесік жырын айтып беріп, келген 
елдің ықыласына б�ленді.

Халықты танытатын бір белгі – 
ежелден келе жатқан мәдениеті. Ал 
мәдениетке халықтың тілі, ділі, діні, 
салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, музыкасы, 
�нері кіреді. «Бесік той» үлгісінде 
�ткен шара болған соң, ән айты-
лып, күй де тартылып, биге де кезек 
берілді. Кеш әнші, сазгер Мұратбек 
 Сарыбасов орындаған халық әнімен 
бастау алды. Кейіннен Тұздыбастау 
ауылдық Мәдениет үйі  жаны-
нан құрылған, Диана Мұқашова 
жетекшілік ететін «Диана» би тобы 
қыздарының биімен жалғасқан 
кеш одан әрі ажарлана түсті. Ұлан 
Мүшіровтың жетекшілік ететін 
«Мұрагер» домбыра үйірмесінің жас 
күйшілері де аталған іс-шарадан тыс 
қалмай, күмбірлі күйлерін орында-
ды.

«Жастар үшін тәрбиелік мәні 
зор осы секілді жобаларды алдағы 
уақытта да �ткізу жоспарда бар. 
>йткені ұлттық мәдениетін берік 
ұстанған  ел  әлемнің  к�ш ба-
стап тұрған елдерінің қатарынан 
к�рінері анық» дейді  Маргарита 
Зар қынбекқызы. Ұлы даланы жай-
лаған кешегі жаужүрек халық тың 
қалдырған құнды мұрасын к�зінің 
қарашығындай сақтау  бүг інг і 
ұлағатты ұрпақтың үлесінде.

Дархан @УК
Алматы облысы

Мәні зор дәстүр

Латын әліпбиі – өркениетке қадамЖАДЫМЫЗДАҒЫ
ҰЛЫ ЕСІМДЕР

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында бүгінгі әлемдік жаһандану жағдайында заман 
көшінің ағымына икемделіп, жаңа ғасырдың озық үлгілерін бойымызға 
сіңіруді, ұлттық кодымызды сақтауды міндеттеді. Сондай-ақ жаңа 
тұрпатты жаң ғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу 
деген болатын.

Дүниежүзінде 200-ден астам 
ел бар. Ал халықаралық 
энциклопедияларға сүйенетін 
болсақ, әлем тілдерінің саны 6 
мыңнан 10 мыңға дейін бара-
ды. Оның ішінде, 15 күн сайын 
жоғалып отыратын тілдер де 
бар екен. Осы тілдердің ішінде 
әлем бойынша 400 млн халық 
пайдаланатыны ағылшын тілі. 
Десек те, осы ағылшындықтар 
латын әліпбиін пайдаланады. 
Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру арқылы әлемдік деңгейге 
шығамыз деп жар салатыны-
мыз да сондықтан. Бүгінде 
бағдарламаның алғашқы кезеңі 
нәтижелі жүзеге асты деуге 
болады. 

Қазақ даласында ұлы есім көп. Сонау алмағайып заманда да топ жарып, ілімі мен білімі 
арқылы қазақтың көзін ашуға тырысып, сол жолда тер төккен ғұламалар жетерлік. Одан 
бұрынғы жаугершілік заманда қол бастаған тұлғалардың өзі әр іс-қимылын ақылға 
 салып шешіп отырған. Бұл тарихта «Ұлы даланың ұлы есімдері» деген атты қалдырды. 

ТАҒЫЛЫМ

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫЖЕТІ ҚЫР

Дәл осы қарқынмен маман-
дар сол күні аудандық сотта болып 
қайтты. «Латын әліпбиі – �ркениет 
жолы» атты семинарда кеңсе мең-
герушісі Асқар Қалмақбаев баста-
масымен соттың қызметкерлеріне 
емле ережелері түсіндірілді. Олар 
үшін латын қарпі еш қиындық 
 туындатпайтынын, күнделікті �мірде 
жиі қолданатындарын жеткізді. Тек 
емле ережесін түсініп, оқып алсақ 
болды деп отыр. Қарқындарына 
қарап біздің де ішіміз жылып қалды. 
Сонымен қоса, кеңсе меңгерушісі 
Асқар Қалмақбаев және бірнеше 
қызметкерлер Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің жанындағы 
мемлекеттік басқару академиясы-
нан «Латын графикасы негізіндегі 
ресми жазылым» тақырыбы бойын-
ша мемлекеттік қызметшілердің 
біліктілігін арттыру семинарының 
бағдарламасын 8 академиялық сағат 
к�лемінде нәтижелі аяқтағаны 
ж�нінде сертификат алғандарына 
куә болдық. Оқу Талдықорған 
қаласында �ткен.

Еліміздегі  түркі  халықтары 
мәдени орталығының жетекшісі 
Ахмет Дағдуран «Латын әліпбиіне 
к�шкен кезде бүкіл түркітілдес 
ағайындар Қорқытты, әл-Фарабиді, 
Мұстафа Шоқайды түпнұсқадан оқи 
алады. Менің ойымша, сол кезде  
он сегіз миллион қазақстандық 
қ а з а қ  т і л і н  ү й р е н е д і »  д е й д і . 
 Ендеше, латыннегізді әліпбиіміз 
қазақ стандықтарды бір арнаға 
тоғыстыратын, түбі бір туыстас түркі 
еліне жақындастыратын тікелей жол 
деп білейік.

@йгерім @МІР
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Жаңа ұлттық әліпбидің латын 
графикасы негізіндегі емле ережелері 
әзірленіп, Үкіметте мақұлданып, 
жұртшылыққа ұсынылған еді. >з 
кезегінде аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лімінің мамандары 
және «Қазақ тілі» қоғамы мүшелері 
жаз бойы мемле кеттік  мекемелер, 
б � л і м д е р  м е н  ұ й ы м д а р д ы ң 
қызметкерлеріне латын әліпбиіне 
к � ш у  ұ л т ы м ы з  ү ш і н  ж а с а л ғ а н 
маңызды қадамдардың бірі екенін 
 айтып, емле ережелері бойынша 
түсін дірме жұмыстарын бастап кеткен 
болатын. Сондай кезекті шаралардың 
бірі �ткен аптада аудандық орталық 
пошта және аудандық сот қызмет-
керлерінің арасында �тті.

Т а л ғ а р  а у д а н д ы қ  м ә д е н и е т 
және тілдерді дамыту б�лімінің 
ұйымдастыруымен болған бұл жолғы 
түсіндірме жұмыстары «Қазақстан 
халқы тілдері күні» қарсаңында 
т і л д е р д і ң  о н к ү н д і г і  а я с ы н д а 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақала-
сында Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.B.Назарбаев «Ұлы даланың 
Ұлы есімдері» жобасына бастамашылық 
 жасады. Бұл жоба Қазақстан халқының мақта-
нышына айналған ұлы тарихи қайраткер-
лердің мұрасын зерттеуге және танымал етуге 
бағытталған. Яғни тарихта ізін қалдырған ұлы 
есімдерді үлгі етіп, халықтың рухани сезімін 
жаңғырту қажет.   

Мәселен, әр қазақ әр с�зін мысалға 
алып, әділ т�релігін бағалайтын үш би – 
Т�ле, Қазыбек, Bйтеке бидің, ойшылдар 
– әл-Фараби, Ясауи, Абай, Шәкәрімнің 
артына қалдырған мұрасын дұрыс игердік 
пе? Елбасы айтқандай, «Мысалы, �ткен 
дәуірлердегі  Тутанхамон, Конфуций, Ескендір 
Зұлқарнайын, Шекспир, Гете, Пушкин және 
Джордж Вашингтон сияқты дүниежүзіне 
белгілі тұлғалар бүгінде «�з мемлекеттерінің» 
баға жетпес символдық капиталы санала-
ды әрі сол елдердің халықаралық аренада 
тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр». Ал 
тұлғалар шоғырын дүниеге әкелген қазақтың 
ұлы даласының ойшылдарын қалай дәріптеп 
жүрміз? 

Бүгінде қазақтың маңдайына туған ғұлама -
лар дың еңбектерін жан-жақты зерт теушілер 
жетерлік. Елімізде ескерткіштері орнатылып, 
ұрпақ жадында қалдыру ісінде ілгерілеушілік 
бар. Ол – ол ма, Франция, Түркия мемлекет-
терінде Абайға, Мағжанға, күйші Динаға, 
Сүйінбайға қойылған ескерт кіштер де ұлы 
даланың қасиетті тұлғаларын әйгілеп тұр. Тіпті 
ұлы ақын Абайдың 175 жылдық мерейтой-
ын ел болып кең ауқымда атап �ту мәселесі 
бүгіннен басталып кетті. Ал келер жылы ұлы 

�тті. «Латын әліпбиіне к�шудің 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы »  а т т ы  а т а у  м е н 
ұйымдастырылған д�ңгелек үстелге 
аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту б�лімінің бас  маманы Ұлбосын 
Ақжігітова, Алматы  облысының «Тіл» 
оқу-әдістемелік орталығы Талғар 
филиалының жетекшісі Камнұр 
Тәлімұлы, аталмыш орталықтың 
оқытушысы Гүлнәр Мамырба-
ева және Талғар экономикалық-
гуманитарлық колледжінде латын 
графикасын мең герту курсының 
оқытушысы Ләйлә Абызова қатысты.

Латыннегізді әліпбиді жақсы 
меңгерген Гүлнәр Мамырбаева  
  п о ш т а  қ ы з м е т к е р л е р і н  ж а ң а 
алфавиттің қыр-сырымен таныс-
тырды. Емле ережелерін түсіндірді. 
Жаһандану заманында бұл әліпбидің 
елімізге берері мол екеніне егжей-
тегжейлі тоқталды. Сондай-ақ 
алфавитті үйрену бұрынғыдан оңайға 
түсетінін айтты. 42 әріптен тұратын 

әліпби 32-ге қысқарған. Орыс тілінен 
енген әріптер алынып тасталған. Тек 
т�л тілімізге қатысты әріптер ғана 
қалған. Ерекшелігі сол, с�зді қалай 
естісеңіз солай жазасыз. Бұл кез 
келген қазақ тілінің латыннегізді 
әліпбиін үйренем деген адам үшін 
оңай. Д�ңгелек үстелге қатысқан 
пошта  қызметкерлері  �здерін 
толғандырып жүрген сұрақтарын 
қойып, тұщымды жауап ала алды.

«Тіл-оқу» әдістемелік орталы ғы-
ның директоры, Камнұр Тәлімұлы 
латыннегізді әліпбидің қазақ еліне 
жақын екенін баса  айтты.  Bр 
 мекемеден 2 адамнан орталықтың 
алғашқы сабағына тізімделе беруіне 
болатынын да жеткізді. Орталық 
директорын мұқият  тыңдаған 
 пошташылар қуана-қуана оқыту 
курсына жазылатын болды. Шара 
соңында қызметкерлер латыннегізді 
әліпбимен «Жеке �мірбаян» атты 
жазба жұмысын жазды. 

ғұламалардың бірегейі, екінші ұстаз атанған Bбу 
Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы. 
Осы шараға әзірлік барысында қазақстандық 
арнайы  делегация Сирияның Дамаск қаласына 
іссапармен барып, ұлы бабамызды  зиярат 
етіп, жатқан жеріне Қазақстан тарапының 
қаржыландыруымен салынған «Bл-Фараби 
мәдени тарихы орталығы және кесенесі» 
құрылысының жай-күйімен таныс ты.  Сапар  
аясында қазақстандық делегация  Дамаск 
қаласы әкімінің қабылдауында болып, 
құрылысы аяқталған «Bл-Фараби мәдени 
 тарихы орталығы және кесенесі» ғимаратының 
болашағы туралы пікір алмасып, д�ңгелек 
үстел �ткізді. 

Жиын соңында халықаралық академия-
ның д�ңгелек үстел �тіп отырған үлкен залы 
бұдан былай «әл-Фараби» атындағы үлкен 
зал деп аталуына шешім шығарылды. Деле-
гация құрамындағы түсірілім тобы Дамаск 
қаласындағы «Bл-Фараби мәдени тари-
хы орталығы және кесенесі» ғимаратында, 
Сұлтан Бейбарыс бабамыздың басында және 
тағы басқа к�не Дамаск к�ріністерін, тарихи-
мәдени орындарды таспаға түсіріп, әл-Фараби 
бабамыз бен Сұлтан Бейбарыс бабамызға 
қатысты фильмге қажетті мол видеоматериал-
дар жинақтады.   

Міне, осындай шаралар нәтижесінде 
қазақстандық ғалымдармен қатар, шетелдік 
мамандар да тартылатын халықаралық 
к�пбейінді ұжым құруға болады. Нәтижесінде 
біздің қаһармандарымыздың �мірі мен 
қызметі ж�нінде тек еліміздегілер ғана емес, 
сондай-ақ шетелдегілер де білетін болады.

Жадыра НАРМАХАНОВА
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Әбдіжәмил НҰРПЕЙІСОВ, 
Қазақстанның Халық жазушысы

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ

(Басы 1-бетте)

>зім, кәзір бар мен жоқтың ара-
сындамын. Жиырма екі жыл және т�рт 
ай басқарған ПЕН-клубты кассадағы 
бір миллион доллармен қосып Бигелді 
Ғабдуллинге тапсырғаннан кейін 
�мірім таңның атысы, күннің батысы  
қос уыс отбасында екі  жапырақ 
 немереммен бірге �тіп  жатыр. Мына, 
ит жегір пәни жалғаннан ендігі 
к�рер қызығым мен қуанышым 
– к�зімнің қарашығындай сол екі 
 немере. Ара-тұра зерігіп бара жатсам, 
с�реде тұрған арғы-бергі замандағы 
ұлы жазушылардың кітаптарына қол 
 созам да – баяғыда дәмі таңдайымда 
қалған жерлерін қайталап оқимын. 
Бұл күнде кешегі �зіміздің ауылдың 
дүние салған шалдары еске жиі 
түседі. Онан замандас, құрбы-құрдас, 
қайдағы-жайдағылар еске түскенде 
ашқарақ, ызалы ойлар мен «әттең-
айлар» жан-жағыңнан �ре түрегеліп, 
иттей талап жанымды жейді. Ондайда, 
шарасыздық басқа түседі де, «�лмесе 
ата-бабаң қайда кетті?» деп, �зіңді-
�зің жұбатасың. Ендігі жағдайымды 
білсе, түсінсе, басқа емес, дәл кәзіргі 
менің жасыма келгендер ғана түсінеді. 

Апыр-ай, бағана столға отырғанда 
басымдағы ой басқа еді. Азаттық 
алған еліміз ана жақта құдайы беріп 
мәре-сәре  боп,  б�ркін  аспанға 
атып жатқанда, мен Қызылордада 
едім. Үкімет қаржысын қызғыштай 
қорғап, т�кпей-шашпай сығымдап 
ұстайтын тәртібі қатты заман еді ғой, 
ол: Исатай Bбдікаримов басшылық 
қып тұрғанда үйтіп-бүйтіп ылаждап 
салған қоңторғайлау резиденцияда 
«Соңғы парыздың» екінші кітабының 
үстінде отырғам. Осы тұста, реті келіп 
тұрғасын, айта кеткенді ж�н к�рдім. 
Бізден басқа республиканың бәріне 
жерін, суын б�ліп беріп, �з алдына 
дербес, жеке мемлекет болуға ерік 
берсе де, президент Горбачев жалғыз 
біздің елдің тізгінін тежеп тоқтатып 
қойды. Аржағындағы ой белгілі: татар, 
башқұрт бауырларымыз сияқты бізді 
де �здерінің құшағынан шығармай, 
бұрынғыдай үйреншікті әдіспен қан-
с�лімізді сығып алып отырмақ еді. Бұл 
ел аузында жүрген құр қаңқу с�з емес. 
Ақиқат шындық. Демек, тарих.

Мынау, Қонаевтан кейін ел тізгінін 
ұстаған жас жігітке т�теден киліккен 
тағдырдың сын сағаты еді. Біз әлі 
күнге Қонаевты к�ксейміз. Димекеңді 
мен де б�тен к�рмеймін. Литератур-
ный институтты бітіріп, Алматыға 
келгенде қабылдауында болғам. Алды 
кең. Иі жұмсақ. Инабатты интелли-
гент кісі екен. Ана замандағы шал-
дардай Қонаев та мақал-мәтелдетіп, 
қазақша таза с�йледі.  Қонаевқа 
жүрегің жылып, жақсы к�ретін тағы 
бір себеп – Қазақстанды қанқұйлы 
Голощекиннен кейін де к�зімізді 
к�гертіп ұзақ жыл Скворцов, Беляев, 
Яковлев, Пономаренко, Брежневтер 
басқарып, халқымыздың намысына 
тиіп, зығырын қайнатып жүргенде, 
Алла Тағаланың рақымы бізге түсті де, 
әлгі к�к соққыр келімсектерден кейін 
елімізді енді Қонаев басқарып, т�беміз 
к�кке жеткендей болдық емес пе?!

Десе де, шыны керек, ағайын: 
Т ә ш е н о в  б о л м а ғ а н д а ,  Қ о н а е в 
солтүстіктегі бес облысты («по сол-
женицину под брющие Сибири») 
бір с�зге келмей бере салғаны қазір 
ел-жұртқа мәлім. Кім қалай ойласа 
– ерік �зінде. Бұл ж�нінде менің �з 
ойым, �з пікірім б�лек. Тәшеновті 
�мірімде екі-ақ рет к�ріппін. Литера-
турный институтты бітіріп, Алматыға 
келдім. Т�ртінші линияда пәтер жал-
дап т�рт жыл тұрдым. Ілияс Омаров 
бұл кезде киностудияда директор. Мен 
білерде – �мір бойы аурудан шықпаған 
адам. Денсаулығын сұрағандарға – ой 
жарықтық-ай (�зінің әдетте қысқа 
қайыратын ұяң, жұмсақ күлкісі) – 
күлер еді де, кейде қазақша, кейде 
орысшалап «у меня старая болезнь. 
Она как охотничья собака преданная 
хозяину не отстает – пощенящий ску-
ля все лезет ко мне» дейтін. Үй ішінің 
тірлігі шамалы. Оны бірақ аузына ал-
майды. >зінің осы кезге дейін жанын 
сақтап, �мірін созып келген – дәрі-
дәрмек. 

>зіне қол ұшын беретін қамқоршы 
керек. Соған қарамастан, жұртқа сыр-
тынан қамқорлық жасап, қолынан кел-
генше шарапатын тигізіп жүруші еді. 
Бір күні маған телефон соғып: «сенің 
үйің ж�нінде Тәшеновпен с�йлестім. 
Сұран. Қабылдайды» деді. Тәшенов 
қабылдады. Bңгіме қысқа болды. Оқып 
жүргенде туған кішкентай қыздарың 
бар – үш жан екенсіздер. «Карл Маркс 
пен Калининнің бұрышынан үлкен үй 
бітіп жатыр. Үш б�лмелі пәтер берем» 
деді. Берді.

Апыр-ай, сол �зі... апрель айы. 
Ұмытпасам, он бірі, әлде он екісі. 
Ажар жұмыста. Қызым мектепте. Үйде 
жалғыз �зім. Қолым ештеңеге бармай, 
к�ңіл құлазып отырғам. Телефон шыл-
дырлады. Трубканы к�теріп едім:

– Bбдіжамил!...
Дереу бойымды жиып алдым. 

Bдебиетте Пір, не әлде Тәңірі болса, 
мен үшін ол – жалғыз бір адам. Мұқаң. 
Мұхтар Bуезов. Талантына тәнті боп 
қанша табынсам да, бірақ �зімен жеке 
кездесуге қашанда бетімнен отым 
шығып, қайбартамда қашқалақтап 
жүруші едім. 

– оқу министрі Bди Шәріпов. Тамада 
– Ысқақ Дүйсенбаев. С�з алған кісілер 
Мұқаңа сәт-сапар тілеп, қошемет 
к�рсетіп жатты. Үй іші толған ақын, 
жазушы, оқымыстылар. Бәріміз апыр-
жапыр сыртқа шықтық. Вокзалға 
бардық. К�кшолақ пойыздың орта 
тұсындағы жайлы, жұмсақ вагонға 
Мұқаңның саквояжын апарып қойды. 
>зіміз сыртта. Вагонның алдын-
да тұрғанбыз. К�п арасынан біреу: 
«Тәшенов» деді дауысын к�термей 
ақырын, жай ғана. Бәріміз жалт қарап 
едік, шынында да, мынау Жұмабай 
Тәшенов. Екі жағында сырықтай, 
аққұба екі жас жігіт. Вокзалдан шықты 
да, еш жаққа бұрылмай, тура бізге 
келді. Мұқаңмен, сосын бізбен аман-
дасты да, жаңағы Мұқаңның саквоя-
жы жатқан вагонға мінді. Содан, енді 

қайтып сыртқа шыққан жоқ. Бұл, 
Ташеновтің Хрущевпен айқасқаннан 
кейін орнынан босап, Шымкентке 
бара жатқан беті екен.

К�п ұзаған жоқ, бір кезде пойыздың 
кейінгі жағынан келе жатқан Қонаевқа 
к�зіміз түсті. Қасында к�мекшісі. 
 Сосын бір аяғын сылтып басатын  бір 
кісі... Кейін білдім, қазақ теміржолын 
басқаратын орыс азаматы екен. 
Қонаев та бізге кеп, бәрімізбен аман-
дасты. Іссапармен Жамбылға,  сосын 
Шымкентке бара жатыр екен. Қонаев 
к�мекшісіне «Мұқаңның саквоя-
жын менің вагоныма апар» деді де, 
 Валентина Николаевнаға бұрылып, «за 
Мухтаром Омархановичом сам буду 
ухаживать» деді. Бетінде жып-жылы 
жұмсақ күлкі. 

***
 Бұл, енді 1965 жыл еді. Май айының 

басы болатын. Юрий Казаков «Қан 
мен тердің» бірінші кітабын аударып 
бітірген еді де, �зіміз алдын ала келісіп 
алған уәде бойынша «Дружба наро-
дов» журналына апардық. Олар бірден 
баспаға жіберді. Жазушылар одағын 
Фадеевтен кейін ұзақ жыл басқарған 
Георгий Марковтың әдеби кеңесшісі 
қ а р т  с ы н ш ы  Д о р о ф е е в ,  к і м н е н 
есіткенін білмеймін, журналдың гран-
касын сұрап алғызып оқып шығыпты 
да, үш миллион т�рт жүз алпыс мың 
тиражбен шығатын «Роман-газетаның» 
бас редакторы Иленковқа «сендер 

басыңдар» депті. Дәл осы тұста «Мо-
лодая гвардия» баспасы да әлгілермен 
жарысқандай, қолжазбаны сұрап алды 
да, типографияға ж�нелтіп жатты. 
Сүйтіп, «Құдай бергенге құлай береді» 
демекші, бір мезгілде бірден үш жерде 
басылып жатты. Бұл менің �ңім түгіл, 
түсіме кірмеген оқиға еді. Мәскеуде ұзақ 
жатып қалғам. Үйге асықтым. Телефон 
соқсам, Ажар Шымкентте жүр екен. 
Самолетпен ұшып келсем, химиктердің 
жиналысы бітіпті. Ташкентті к�ргіміз 
келді. Bуелі обкомның идеолог хатшы-
сы Задинге, сосын Тәшеновке кірдім. 
Бәрі де тап кәзіргідей к�з алдымда: 
Жұмекеңнің кабинеті ұзыншалау, 
шағын б�лме екен. Оң жақ қабырғаға 
тақап қойған, ұзын дейтін ұзын, қысқа 
дейтін қысқа емес, қызыл-қоңыр сыр-
мен боялған тақтай стол. Дәл сондай 
жеті, сегіз орындық. Тақтай еден болса 
да жалаңаш. Үкіметті басқарған сонау 
кездегі атшаптырым кабинеттің сәні 
мен салтанаты к�з алдымда тұр. Ал, 
енді мына не диваны, не дорожкасы 
жоқ қос уыс жүдеу кабинет к�ңілімді 
құлазытып жіберді. Бір ғажабы, мен 
қомсынғанмен, �зінің миына кіріп-
шықпайтын сияқты. Үстіндегі мол 
тігілген қара костюмді етжеңді толық 
денесімен лықылдата толтырып, қос 
шынтағын қарапайым столдың қу 
тақтайына тіреп, бар кеудесімен ілгері 
ұмтылып отыр екен. Жас кезім ғой. 
Жасаған Ие-ау! Мына түрі құдды 
к�теріліп ұшқалы қос қанатын қомдап 
алған тау бүркіті сияқтанып кетті.

білем. Кәзір ойлап қарасам – бұл 
кісіні ақиқат анық білгенім – әне 
бір – еліміз, жеріміз әңгімелі болып, 
іргеміздің тұтастығы мен бүтіндігіне 
қатер т�ніп тұрғанда Қонаев та, басқа 
да емес, �зінің бар азаматтық бітім-
болмысымен жарқ етіп к�зге түскен 
жалғыз қазақ осы еді. Дәл сол тұста 
ойына не келсе, соны істеп жүрген 
Хрущев қабылдау кабинетіне әуелі 
Қонаевты, сосын Тәшеновті жеке 
қабылдап отырып, «Арқадағы бес об-
лысты РСФСР-дың құрамына басы-
байлы қосып беруді ұйғарып отырмыз. 
Жаңа Қонаевты к�ндірдім. Енді сен 
де келісіміңді бер» дегенде, Тәшенов 
«Жер – халықтікі ғой. >з жерін 
халықтың �зі шешеді. Оны сыртынан 
билеп Қонаев та, мен де шеше ал-
маймыз» деп, тайсалмай, тура айтқан 
екен. Хрущев: «онда бұл мәселені 
сендерсіз политбюрода қарап, �зіміз 
шешеміз» депті. «>здеріңізде шеше 
алмайсыздар. Үйткені Конституция-
да  «жер – халықтікі» деп жазылған» 
депті Тәшенов. Хрущев бұған не дерін 
білмей, тас-талқан боп ашуланыпты 
да, бас салып боқтапты.

Хрущев тақтан түсті. Брежнев 
таққа отырып, он сегіз ж ы л Со-
в е т  о д а ғ ы н  б а с қ а р д ы .  Қ о н а е в 
Қазақстанды отыз жыл басқарды. 
Осы ек і ара да ел де де, қо ғ а м да 
да үл кен �зг еріст ер бол д ы. Тек 
Тәшеновтің қарайған қарабасында 
еш �згеріс болған жоқ. Баяғыда мені 
қабылдаған сол қызметі. К�рген кісі 

бірдей к�ре бере ме. Бірақ...  біз 
к�рмегенді к�кте Құдай к�реді. Осы 
біздің Құдайдан қорықпайтынымыз 
қалай? Осы арада қара қылды қақ 
жаратын әділ т�релікті �здеріңнен 
сұрағым келеді. Осы біз барымыз-
ды бар кезінде к�рмей, ылғи да кеш 
қалатынымыз не? Есіткен құлақта 
– жазық жоқ. Жоғарғы жақтағылар 
тіпті Жұмабай Тәшеновтен есебін 
тауып, тезірек құтылғысы келген бе, 
қалай? Жасы алпысқа толған бойда 
жалпылама к�пке істейтін қарапайым 
кәдені бұған да істепті де, ұмар-жұмар 
«құрметті  демалысқа» ж�нелтіп 
жіберіпті. Бұны қалай түсінуге бола-
ды? Bлде, �зіміз білетін қырық айлалы 
сайқал саясаттың бұ да найза бойла-
майтын бір қыры ма?..

Бұрынғы қазақтар:  «жоққа – 
дауа жоқ» деген. Ал, бар болса ше? 
Абай «сүйер ұлың болса, сен сүй; 
сүйінерге жарар ол» демеп пе еді. Он-
дай ұл – әрине, азамат. Біртуар тұлға. 
Соның бірегейі ж�нінде �зім білген 
ақиқатқа басы артық ештеңе қоспай 
да, алмай да адал шындықты айтқан 
сияқтымын. Құдайдан жасырмағанды 
адамнан жасырып қайтем. Сонда 
ар жағымдағы айтар ойым белгілі. 
Сол анау ит жегір заманда Жұмабай 
Тәшеновтің (�зі айтса айтқандай) 
«халқы алдында ары таза» жанның 
елі үшін ешкімнен, ештеңеден беті 
қайтпаған рухы биік ерлігін елеусіз 
қалдырмай, �зіне ылайық деңгейде 
к�теру әрбір ар-намысы бар елдің 

болаттай шыныққан жігерлі жастың 
табан астынан тәуекелге бел буған 
батыл қимылы болмағанда, қазіргі 
тағдырымыздың не боларын бір Алла 
білсін.

Орынды ма, орынсыз ба, о жағын 
ойлап жатпастан, бас салып Прези-
дентке телеграмма жібердім: «По при-
роде я, вроде бы, человек сдержанный 
и уравновешанный, но сегодня не 
хочу и вовсе не желаю сдерживаться 
и быть уровновешанным, ибо душа 
моя ликует, радуется. И посему, и 
я радуясь, гордясь вместе со всеми, 
 позвольте дорогой, многоуважаемый 
Нурсултан Абишевич, поздравить вас 
от души великой, величайшей побе-
дой нашего народа». Сол кезде бір мен 
емес, бәріміз де «тілек қабыл болды. 
Дегенімізге жеттік» деп ойладық...

Сонымен, азаттық алдық. Ендігі 
жерде бұрынғыдай, отырсақ та, тұрсақ 
та кісі қолындағы жетім баладай ана 
жаққа жалтақтап к�з сүзбей, �з күнін 
�зі к�ретін, �з еркі �зіне тиген тәуелсіз 
ел болдық та, келешектегі �суіміз бен 
дамуымыздың жаңа, сара жолына 
бет бұрдық. Сүйтіп, нарық күшіне 
мінген әнебір жылдарда бауырлас 
к�рші ағайын қырғыздарда «іштешең 
– тіштейшің» деген қанатты с�з пайда 
болды. Басында, мен бұған онша мән 
бермегем. Алатаудың ар жағындағы 
к�ршіміздің «ш», «ш» деген шолжаң 
тіліне күлгем де қойғам. Енді ойласам, 
осында шындық бар. Бұл заманда, 
айлығы бар жұмыс – жасауы бар сұлу 

– Bбдіжамил! – деді Мұқаң. – Сен 
шал секілдісің, шақырмаса келмейсің. 
Мен бүгін түстегі пойызға шығам. Үйде 
кісілер болады. Сен де кел, – деді Мұқаң. 

Мен барсам, жұрт жайғасып оты-
рып апты. Зейнулладан естігем: Кім 
келсе де Мұқаң �з үйінің т�ріне �зі оты-
ратын к�рінеді. Кәзір де сол әдет. Оң 
жағында – академик,  химик  Усанович. 
Оған жалғас – атақты  физик, вице-
президент Тәкібаев. Ал, сол жағында 

Жұмекең тұрған жоқ. Қозғалып, 
сәл к�теріле түсті де, столдың ар-
жағынан  ұмтылып, қолымды қысты. 
Жайғасып отырғасын жағдайымды 
сұрады. С�зінен әдебиет, мәдениеттің 
жанашыры екені байқалды.

– Бұнда қанша боласың? – деді.
– Ташкентті к�рген жоқ едім. 

Ертең келініңізбен екі күнге Ташкент-
ке жүрем, – деп едім. 

– Ташкент үлкен қала. Екі күн аз 
ғой, – деді де, – К�лік бар ма? – деп 
сұрады.

– Задиннен жаңа к�лік сұрап а-ал...
– Қой! Бейшараның мініп жүрген 

жалғыз машинасын қайтесің – деді де, 
кнопканы басып еді, ішке ұзын бойлы 
ашаң жүзді әйел кірді.

– Мына жігіт жазушы. Ташкентке 
барады. Бір жеті... естіп тұрсың ба, бір 

жетіге гараждан машина бер. Қанша 
дегенмен, басқа ел ғой. Жаңа машина 
болсын.

Bйел басын иіп, бұрыла берген-ді.
– Тоқта, – деді Жұмекең.
Bйел үнсіз, тосып тұр.
– Гараждағы шопырларыңның 

к�бі орыс. Бастықтар болмаса, олар 
қазақтың ақын, жазушысын қайтсін. 
Ш о п ы р ғ а  қ а т т ы  е с к е р т .  М і н е з 
шығарып, қиқаңдап жүрмесін. Енді 
кете бер!

Bйел шығып кетті. Оңаша қалдық. 
Жұмекең қос қолын айқастырып 
столға салды да, не ойлағаны белгісіз, 
к�зін т�мен салып, үн-түнсіз сазарып 
отырып қалды. Мен к�зімнің астымен 
жасқаншақтап қарадым да, демімді 
ішіме тартып, қыбырсыз отырғам. 
Жұмекеңнің бойын тіктеп, басын 
к�теріп алғанын байқамай қаппын.

– Перед своим народом моя  совесть 
чиста, – деп, сәл діріл енген зор даусы 
саңқ етті.

Тұла бойым түгел дір етті. Қалай 
қоштастым. Рақмет айттым ба, жоқ па 
есімде жоқ. Тек есіктен шығып бара 
жатып, қолыммен к�зімді сүрткенімді 
білем.

***
Бұл Жұмекеңді екінші к�ргенім 

еді. Осы жолы да, осының алдындағы 
алғашқы кездескенім де әлдеқалай 
атүсті алым-берім әңгіменің о жақ, 
бұ жағы ғана. Демек, аз... тіпті аз, 

к�ңілі жүдеп шығатын сол шағын 
 каби нет. Бұ н дай каби нет т і елге 
барғанда аудан әкімінен к�ретінмін.

Есіткен құлақта  жазық жоқ. 
Қонаев пен Брежнев к�ңілі жақын 
жандар. Дос. Семьялары да тонның 
ішкі бауын дай аралас-құралас. Е, 
бәрекелді! Жұмекеңді отырған орны-
нан қозғап, жоғарыға к�теру (плево)  
түкке тұрмайды. Үйде отырған кісінің 
басына не келіп, не кетпейді. Bр 
ойдың басын бір шалып отырып, 
Қонаев та �зіміздей «ет пен сүйектен 
жаралған адам. Пенде. Пенде ғой» 
дейсің.  Пенделігі  тіпті  басынан 
асып жатады деп есітетінбіз.  Былай 
қарағанда, Қонаевты да түсінуге 
 болады.  Толып жатқан сан-сапалақ 
аударыспақ, т�ңкеріспектің қайсысы 
есінде тұрсын деп ойлайсың. К�ңілің 

соған ауып, енді �зіңді иландыра 
бастағанда  кенет... «ау, Жұмабай 
Тәшенов к�п емес, жалғыз еді ғой» 
деген ой келеді басыңа. Қай халықта да 
б�ле-жармайтын біртуар ірі тұлғалар 
болады. Тәшенов те �з заманында 
Хрущевқа тайсалмай қарсы шыққан 
жалғыз қазақ. Оны дәлелдеудің қажеті 
жоқ. Бір ғана мысал. Зұлымдық пен 
жауыздық үстемдік құрып тұрған со-
нау қарғыс атқыр заманда, естеріңде 
бар ма, елі, жері, суы үшін басын 
бәйгеге тіккен жалғыз адам еді. Керек  
десе, балаларының, тіпті анадай 
дәрежесі биік, мәртебелі ұлық орынға 
да қолды бір сілтеп, отқа түсіп еді 
ғой. Халық айтса, қалт айтпайды. 
Хрущевпен   шиедей боп бет жырты-
сып шыққаннан кейін, Қонаев сол 
күні Жұмабай Тәшеновпен кездесіпті. 
«Хрущев меня к стене так прижал, мне 
ничего не осталось – дал согласия. Сен 
«Жер – халықтікі. >з жерін халықтың 
�зі шешеді» депсің ғой. Сосын екеуің 
боқтасып қалғансыңдар ма, қалай?» 
депті Қонаев. «Жоқ, боқтаған ол. Мен 
тек оған «Никита Сергеевич, ругаться 
я тоже умею. Пожалуйста, не принуж-
дайте меня обращаться к блатному 
жаргону паханов» дегенім рас. Сонда 
ырза боп кеткен Қонаев «жолбарыстай 
жүректісің-ау, Жұмабай!» депті.

Жә,  �ткен �тті .  Оны кейінгі 
ұрпаққа қалдырайық. Адам пақыр 
пенде  болғасын, жерде жүріп бәрін 

мойнындағы парыз емес пе? Тәңірі 
бізді де жарылқап, тәуелсіз ел боп, аз 
уақытта қаншама аруақтарымыздың 
рухын тірілттік. Ендігі кезек Жұмекеңе 
де жетіп, бір күнгідей болмай жұлдызы 
жарқырап шыға келетін күн туып 
еді, пенделігіміз ұстап, біз асығамыз. 
Бірақ кәрі тарих асықпайды. Сәтті 
тосады. Біз де үмітімізді үзбейміз. 
Сәтті сағатты тостық. Bлі де тосамыз. 
Ерлігі аңызға айналған осы абзал 
азаматты Елбасы мен жаңа сайланған 
Президент тікелей �здерінің қолына 
алып, ұлттық деңгейдегі мәртебесі биік 
жоғары дәрежеге к�терер деген үміт 
әлі үзілген жоқ, тірі.

***
К�ріп отырсыңдар – бірді айтып, 

бірге кететін әдетім бар. Бұрынғылар 
«ауру қалса да әдет қалмайды» депті. 
К�зі тіріде дүниедегі бардың бәрін 
бір �зінің к�кірегіне сыйғызған Абай 
да «қазақтың �зге жұрттан с�зі ұзын» 
деген. Бұрынғы шалдарға да, Абайға да 
ден қоям. К�з ашқалы к�рген, білгенің 
стол, сосын ақ қағаз, қалам болса, том-
томдап кітап жазып қолың к�кмүйіз 
болса, е, онда сен де бір, тоғыз жолдың 
торабына түскен ат үстіндегі жолаушы 
да бір. Ананы бір, мынаны бір жазып, 
онан құрып қалғыр баяғы әдет жалт 
беріп, келген жағыңа қайта бұрылып, 
к�не сүрлеулерге түсіп, әбден зықың 
шығады...

Ойыма келіп тұрғанда бүгінгі ел 
тізгінін қолына алған Қасымжомарт 
туралы бірер с�з: жалпы ол жігіт 
т у р а л ы  о р ы с ш а  ү л к е н  м а қ а л а 
әзірлеп  жатырмын, таяуда жария-
лаймын. Қазір қысқаша айтарым 
– �те мәдениетті, ары да, қолы да 
таза жігіт. Мейлінше әбден ысылған 
үлкен дипломат! К�лденең жұрт та 
қалыспай жақсы жазып жатыр. Bкесі 
біздің әріптесіміз. Ол кісімен к�зі 
тіріде айта қалғандай терең аралас-
құраластығымыз болған жоқ, бірақ 
баласын тым жақсы тәрбиелеген 
сияқты. Жас мемлекетімізді құруға 
ұйытқы болып, құйтырқысы к�п сан 
салалы ішкі-сыртқы саясатқа арала-
сып, әжептәуір жұмыс істегені анық 
байқалады. Нұрсұлтан Bбішұлынан 
кейін ел тізгіні де лайықты тұлғаға 
бұйырды. Бұны – халықтың сенімі 
деп бағалау керек. Бірде алыс, бірде 
жақын болған шығармыз, бірақ сырт-
тай тілектеспін.

Сексен жасқа толғанда Мәскеуде 
болғам. Істің реті солай болды да 
Мәскеуден тура Астанаға ұштым. 
Мұнда мені сексен жасыммен ар-
найы құттықтаған жалғыз адам – 
Қасымжомарт болатын! Кеңсесіне 
шақырып, білегіме именной алтын 
сағат тағып, мерейімді асырып еді. 
Ол кезде Мемлекеттік хатшы және 
Сыртқы істер министрі қызметінде 
жүрген болатын. Елдің бірінші басшы-
сы болу – үлкен мәртебе әрі салмағы 
зілбатпан жауапкершілік. Пайым- 
парасаты, білімі, тәжірибесі ел тізгінін 
ұстауға жететін азамат қой, Құдай 
абырой берсін! 

...Қонаевтан кейін ел тізгінін ұстаған 
жігерлі жас жігітке т�теден киліккен 
бірінші қиындық еді, бұл. Сүйтіп, ел 
тағдыры жат қолындағы жетім бала-
дай не ары, не бері  болары белгісіз, 
теңіздей толқып тұрған шақ. Тап осы 
бір шешуші сын сағатта Теміртаудың 
тайқазанында лапылдаған �рттей 
қызыл жалынға күйіп-пісіп, �зі де 

қыз емес пе?! Оған қолы жеткен қай 
қазақ, қай қырғыз �лмей айырыла ма? 
Себебі, «тіштейтіні» бар. 

Адам шіркін, неге үйренбейді. 
Ширек ғасыр �тпей жатып, енді, міне, 
азаттыққа да бойымыз үйрене баста-
ды. >мір бақи бақыт құсы басымызда 
тұрғандай, дәл бір дарқан елдің нұрлы 
шуағына шомылып келген халық 
сияқтымыз.

Жоқ! Уа, жо-қ! Атадан балаға, онан 
үрім-бұтақ зәузатқа жалғасқан, сүйтіп 
басын бәйгеге тігіп үздіксіз арпалыс, 
үздіксіз күреспен, қан т�гіспен к�зіміз 
әбден к�гергенде барып, қолымыз 
әрең жеткен бостандық еді ғой, бұл!

Иә, бәрі �згерді. >згеріп жатыр. 
Bлі де �згереді. Естеріңде бар ма, 
 Маяковский сонау заманда «балағын 
түріп алып дамбалының, соңынан 
жүгіретін комсомолдың» деп жырлаған 
совет одағы, әне! Қара!

К�р! 
К�ріп бақ! Қас пен к�здің ара-

сындай уақытта күлі к�кке ұшты 
да, тәуелсіздік алған еліміздің жас 
ұрпағына жаңа дәуір  басталды. 
Жаңадан құрылған Жастар комитетінің 
басына кім отырады, кім басқарады 
дегенде, президенттің таңдауы тағы да 
Тасмағамбетовке түсті. 

Осыдан кейін, Президент осы 
жігіттің аяғын жерге тигізбеді. Бір 
қызметтен екінші қызметке жіберді де 
отырды. О да әзір жауап. Президент 
қандай жұмысқа жіберсе де, біз ғой, 
мына жақта отырып сыртынан тон 
пішіп, бара сала шаңын бұрқылдатып 
апай-топайын шығарды деп ойлай-
тын. Жо-қ! Сырт к�зге ыстық қанды 
ұрыншақ к�рінуі мүмкін. Ал, бірақ 
шындығында ақылы алдында, ісі 
артында жүретін сияқты. Сырты-
нан к�з салам ғой: қайда барса да 
�зін де, �згелерді де бекерден-бекер, 
бостан-босқа арам тер қылмай, әуелі 
істелетін жұмыстың бас-аяғын барлап 
алып барып, істің к�зін тапқасын ғана 
кіріскен болар-ау. Қол күшін ынта-
ландыру бүгін емес, сонау-у арғы, 
ар-ғ-ы заманнан бері жыр боп келе 
жатыр ғой. Құдай біледі, Иманғали 
�мірдің �зі тудырған осы қағиданы 
есінен шығармай, жадында сақтаған 
жігіт. Ендеше, оның қатты ұстанған 
принципі  – бара сала апысын-
күпісін шығарып ыссылай ұрыну 
емес. Алдымен  қол астында жұмыс 
істеп жүрген кісілердің екі қолына бір 
жұмыс тауып берді де отырды. 

Л и т е р а т у р н ы й  и н с т и т у т т а 
оқып  жүргенде менің басым онша 
қабыл ала қоймайтын экономика 
пәнін оқытқан қарт профессордың 
дәрісінен құлағымда қалған баяғы 
Адам Смит заманында �мір сүрген 
қаба сақалды данышпан қара шалдың 
«Капиталындағы» негізгі басты уәж 
осы еді ғой?!

Тасмағамбетовты суқаны сүймей-
т і н  д е р  б а р .  > з  б а с ы м  д а  о н ы ң 
қайсы бірде шараға сыймай кететін 
қылықтарын қабылдамаймын. Ал, 
қалған жұрттың оған бауыры бітіп 
үйіріле кететін себебі – шынына кел-
генде – оның �ңі қаралығы немесе 
мінезі оңбаған сыйымсыздығы емес. 
Оның сыры басқа. Оны президент 
басқалардан бұрын байқады. Кадрдан 
ұтылса – бәрінен ұтылатынын білді.

Иманғали қол күшін ынталан-
дырып, жұртты жаппай жұмысқа 
жұмылдырумен бірге, �зі де жұртпен 
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бірге жанын салып, аянбай, құлшынып 
істеген жанкештіліктің арқасында 
болар-ау, небір қиюы қашып, қисыны 
кеткен жұмыстың ісі оңғарылып, 
аяғына тұрып кете  берді .  Бұны 
жалғыз мен емес, к�зі бар, к�ңілі түзу 
жандардың бәрі к�рді. Мен сырт адам-
мын. Бәрін білем деп айта алмаймын, 
тек �зім білетін үшеуіне тоқтайын:

Астана солтүстікке к�шетін болып, 
айын, күнін, тіпті сағатына дейін алдын 
ала белгілеп, график жасап қойған кез. 
Жүк тиеген составтар «ә» десе жылжып 
ж�неле беретіндей, Алматы вокзалын-
да иіріліп тұрып қапты. Бұны, мен 
болашақ астанада к�ппен бірге жұмыс 
істеген жазушы Т�лен Bбдіковтің 
�з аузынан есіткем. Bбігері шығып 
сасқанда Президент әкімшілігінде бас 
жетекшінің орынбасары боп істейтін 
жас жігіт Иманғалиды тағайындаған 
к�рінеді. Тағы да сол Т�лен Bбдіков: 
Тасмағамбетов келген бойда әлдебір 
құйын соққандай, ұйқы-тұйқы қып 
үйірді де әкетті. Бітпей жатқан қыруар 
жұмыс дем арасында бітіпті де, ана 
жақта қаңтарулы тұрған пойыздар 
состав-составымен ағылып келе бас-
тапты...

Келесі, мен білетін тағы бір жағдайға 
ат қойып, айдар тағып, бұны «түн 
баласында да тыным таппаған әкім» 
деуге болар еді. Атүсті бір-екі ауыз 
с�збен айтқанда, Иманғали әкім боп, 
Атырауға барғасын бір жолы екеуміз 
театрға барып, Рахымжан Отарбаевтың 
 «Бейбарысын» к�рдік. Спектакль 

облыс әкімі Тасмағамбетов» депті де, 
жұмыстарыңды істей беріңдер деп, 
кешірім сұрап кетіп қапты. Ертеңіне ар-
хиепископ әкиматқа кеп, Иманғалидан 
кешірім сұраған екен. Bкім: «сендер 
емес, кінәлі мен. Баратынымды алдын 
ала ескертіп алуым керек еді» деп, архи-
епископты шығарып сапты. 

***
Қадірлі оқушы, мына естелік к�ңіл 

жықпастың жан қиналтпай сүйкей салған 
дүниесі емес. Жоқтан – бар жасаған 
жоқпын. Барды бар дедім. Соны ж�н 
к�рдім. Сонау орта ғасырда �мір сүрген, 
бір ғана Франция  емес, �з тұсында күллі 
Еуропа елдерінде сыйлы,  аты мәшһүр ірі 
тұлға  Филипп де Камминнің «Естелік» 
деген кітабында (ертеректе СССР ғылым 
академиясының баспасы шығарған) 
ұстанған принципі к�ңіліме қонды да, 
�з тарапымнан мен де шамам келгенше 
басы артық ештеңе қоспай да, алмай да, 
�зім байқаған, �зім біле тін шындықтан 
не ары, не бері ауыт қымай, дәл беруге 
тырысқам-ды...

***
– Bй, Bбе, бүгінгі жаңалықты есіттің 

бе? – деп, біздің үйге әр кездегідей 
�зімсініп еркелеп келетін Зейнулла дос 
есіктен с�йлеп кіріп келе жатты. Мен де 
мына жақтан:

– Ол қандай жаңалық? – деп, ор-
нымнан түрегеле бердім.

– Сен, немене, газет оқымайсың 
ба? Атырау облысына Иманғали әкім 
боп тағайындалды ғой. Бұған қалай 
қарайсың? – деді Зейнулла. 

Bбу ағамыздың дәл �зіндей жаны 
жалбыраған, айтудай-ақ ақжарқын 
абзал жан еді. Bбу ағамыз да кешегі 
соғыста қан майданда жүріп сүйген 
 жарына арнаған атақты �леңі «Ақша 
бұлт» �з заманында талай адамның 
 жанын толқытқан еді! 

Ақша бұлтым, айтшы маған, 
Келдің қайдан? 
...Мүмкін, жарым сәлем түйіп, 
Ұшырған ба орамалын? – деп, Bбу 

ақын жүрегін қолына ұстап тұрып 
жазғандай еді-ау!.. 

Ләзиза апайдың қолы ашық. Үйіндегі 
бар, бар дәмді, жылы-жұмсақтың бәрін 
жолға алып шығыпты. Пойыз жылжи 
бастағанда жайылған Ләзиза апайдың 
дастарқаны сонан  баратын жерімізге 
жеткенше жиналмады. 

Обалына не керек, сол кездегі 
обкомның бірінші хатшысы мен 
облисполкомның т�рағасы Сағидулла 
Құбашов пойызға �здері шығып, жас 
қыздар гүлдерін құшақтап, қызыл-ала 
киінген қыруар жұрт әндерін шырқап, 
керней-сырнайлатып, вокзалдың 
 басын әп-сәтте сахнаға айналдырды да 
жіберді... 

Кеш жатқанымызға қарамастан, сол 
күннің ертеңіне біз тым ерте тұрдық 
та, апыл-ғұпыл киініп сыртқа шықсақ, 
ж а ң б ы р  а р а л а с  қ а р  ж а п а л а қ т а п 
 жауып тұр екен. >здері «резиденция» 
деп қанша дабырайтса да, шынына 
баққанда, біз түнеп шыққан жұпыны, 
жүдеу үйдің айнала т�ңірегінен  бастап 
бүтіл қала, дала миы шыққан балшық. 

Бірінің бірі құйрығын тістеп тыр-
надай тізілген машиналар қаладан 
шықпай жатып, бауыры балшыққа 
батты да калды. Газды қаттырақ басса 
болды «маған кәйт дейсіңдер» деген-
дей, бұл бейшаралардың да жан даусы 
шығып қыр, дыр етіп, т�беге ұрғандай 
тұрып алады. Біз машинадан абыр- 
сабыр түсіп, бәріміз жабылып итереміз. 

Жылы жаққа барамыз деп, жеңіл 
киініппіз. Арамызда осы �ңірден 
шыққан атақты әнші Ғарифулла 
Құрманғалиев бар-ды. Ол отырған 
ескілеу «Волганың» пеші істемейді 
екен. Bнші ағаға салқын тиді. Тамағы 
жұтындырмады. Қарасұр қапсағай кісі 
ғой, түсі қашып, танауы қусырылып 
кеткен. Дәрігер қыз қызуын �лшеп, 
температурасы жоғары деді. Аты такси 
демесе, Зейнулла екеуміз мінген су жаңа 
сары «Волга»-тұғын. Пеші де гүрілдеп 
жанып тұрған. Ғарекеңді қолтығынан 
демеп әкеп, біздің машинаға мінгізді. 
Шофер баланың қасындағы орынға 
жайғасқан Ғарекең салған жерден 
«аһылап, үһілеп» зәремізді ұшырды. 
Ара-арасында: «Ой, жаным-ай, денем 
күйіп жанып, тұла-бойым сынып бара-
ды» дегенде, біз, Зейнулла екеуміз тым-
тырыс бола қалғанбыз. Bнші ағамыз 
бір кезде ойламаған жерден арт жақта 
отырған бізге мойынын бұрып:

– Bй, осы сендер, Иса Байұзақты 
к�ріп пе едіңдер? – деді.

Біз к�рмегенімізді айтып едік.
 Ғарекең:
– С�зіміз ауыр болмасын. К�зі тіріде 

жарықтықтың қасында бес минут шы-
дап тұра алмаушы едік, – деді де,  сосын 
сәл кідіріп барып, – бірақ сахнаға 
шығып домбырасын сабалап айқайға 
басқанда оның адам екенін, әлде жын-
шайтан екенін білмей қалатынбыз. 
Сосын қайтейік, ол жарықтықтың 
�зге емес, �зіне жарасатын адамның 
а қ ы л ы н а  с ы й м а й т ы н  ә л г і н д е й 
қылығының бәрін кешіретінбіз. 

Оның «Ақб�песін» не бұрынғы, 
не бүгінгі әншілердің бірде-бірі дәл 
�зіндей қып айта алмады. >з тұсында 
Манарбек те айта алмаған, – деді. 

– Солай ма, Ғареке? – деді Зейнулла,  
– апыр-ай, Ғареке-е... сонда қалай еді? 
Мәсе-лен, с-сіз... 

 – Жоқ, жоқ. Айта к�рме, мен де 
айта алмаймын. 

– Дегенмен, Ғаре-е-ке – деп, енді 
екеуміз екі жақтан қосарлана жабысып 
едік.

Ғарекең:
 – Bй, қу балалар-ай! Жарайды, 

қоймадыңдар ғой... Бірақ, Исаның 
�зіндей қай-да-а!..  

Сүйдеді де, тап жаңа ғана зәремізді 
ұ ш ы р ы п  « а һ ы л а п ,  ү һ і л е п »  к е л е 
жатқан әнші ағамыз машинаның ішін 
жаңғырықтыра шырқап айқайға басты, 
басты да, қалт тоқтады.

Зейнулла мен екеуміз бір-бірімізге 
таңдана, тамсана қарап, басымызды 
шайқап, күле беріппіз. 

Ғ а р е к е ң ,  ә ш и і н д е  � з - � з і н е н 
ойнақшып тұратын алақандай ала к�зін 
жұмды да орындықтың арқалығына 
шалқалап жатты да, тағы да қайтадан 
ыңқылға басты. Сыртта қар саябырлап 
басылып, енді тиген жерін қарып алып 
тұрған мұздай жаңбыр бір тыйылып, 
бір жауып зықымызды алып тұрған. 
Бір кезде Ғарекең тағы да бізге мойын 
бұрып:

– Bй, сендер ғой, Bміре Қашау-
баевты к�рген жоқсыңдар? – деп еді, 
біз тағы да қосарланып к�рмегенімізді 
айтып едік,

Ғарекең:
– Ой, қайран Bміре! Адамның т�ресі 

еді ғой! Ондай әнші қайда-а-а! Елімізде 
колхоздасудың науқаны қызу қолға 
алынып жатқан кез. Оңтүстікте егін 
орағы басталып кетіпті. Бастық бала 
Bміре екеумізді шақырып алды да, кон-
церт беріп қайтыңдар деді. Біз жолға 
шықтық. Кешқұрым болатын. Бір 
үлкен ауылға кеп, басқарманың үйіне 
түстік. Жұрт егін басынан үйлеріне 
қайтып келе жатыр екен. 

Bміре:
 – Біз асығыспыз, сендерге концерт 

береміз де, к�рші ауылға барып жата-
мыз. Кісілеріңді жиып бер, – деп еді. 

  Басқарма:
– Bр жерде екі-үш үйден шашырап 

отырған кісілерді әп-сәтте қалай жиям. 
Bзір тұрған ат та жоқ, – деп қиналды. 

 Bміре:
–  Ж е ң г е й ,  ш а й ы ң д ы  т е з д е т . 

Құманыңда беті-қол жуатын су бар 
ма? – деді де, есік алдында тұрған 
орындыққа қарғып шықты. Күндізгі 
ыстықтың беті қайтып, к�леңке басы 
ұзарған кешкі қоңыр самалда Алла 
Тағаланың жүде бір �зінің ықыласы 
түсіп сүйген құлына к�ңілі құлағанда 
а ғ ы л - т е г і л  б е р е  с а л ғ а н  ш ы р қ а у 
 дауыспен «Ағаш аяққа» басқанда, біз 
бір-екі кесе шай ішіп үлгердік пе, жоқ 
па, халықтың �зі жиналып қалды. Біз 
концерт бердік те, жүріп кеттік.

– Ғареке, бұл Bміренің әлгі Париж-
ге барғанда айтатын әні ғой, солай ма?

– Иә, сол. 
– Бұл әнді сіз де айтатын к�рінесіз 

ғой.
– Шырағым Зейнулла, айтудың ай-

туы бар. Bміредей айту қай-да-а?!
– Дегенмен, Ғареке, айналайын... 

Жол үсті ғой...
– Тамағым ауырып.. .  Дәрігер 

қыз әнгение дей ме... Мазам болмай 
тұрғаны, – деп, қиналғандай сыңай 
танытып еді. 

Bруағыңнан айналайын, қайран сол 
кездегі �нер адамдары-ай!.. Біз қалай 
болғанын байқамай қалдық. Ғарекең 
тамағын кенеп, «Ағаш аяқты» енді 
айқайға баса берген-де-е... ту сырты-
мыздан:

– Тоқтат! – деді біреу ақырып.
Жалт қарасақ, академик Қажым 

Ж ұ м а л и е в .  Б ұ л  к і с і н і ң  с ы р ы н 
білмейтіндер оның жайшылықтағы 
алды кең, жайбарақат, жайдарылығына 
қарап алданып қала беретін. Ал, 
 шынында, қарасұр бетінен оты шығып 
тұратын, қаһары қатты кісі еді ғой. 
Жамбыл марқұм Сәбит Мұқановты 
�ле-�лгенінше �зінің атымен атамай, 
ылғи да «Палуан Шолақ» деп атап 
кеткен-ді. Палуан Шолақ атанған 
Сәбең аңқылдаған кісі еді, бір жолы: 

 – Соғыс алдындағы кез ғой, – деп 
бастады әңгімесін. – Ол кезде Медеуде 
үлкен бастықтардың әр жерде т�бе 
к�рсетіп тұратын азын-аулақ дачалары 
болмаса, кәзіргідей санаторий, дом 
отдых жоқ болатын. Ақын, жазушы, 
артистерге жазда киіз үй тігіп беретін. 
Бір жолы Қажым екеуміздің киіз үйіміз 
іргелес бола қапты. >зен жағасындағы 
аттың тұсарлығынан келетін к�галға 
к�рпе жайып, әңгіме-дүкен құрып 
отырғанбыз. >зімнің қарап жүрмейтін 
әдетім, шайтан түрткендей: 

– Bй, Қажым, сен палуан к�рінесің 
ғой. Күресесің бе? – деп едім, 

Қажым: 
– Кел, күреселік, – деп, орнынан 

атып тұрды. Бел ұстаса кеттік. Байқамай 
қаппын. >зі киіктің асығындай шып-
шымыр боп алып, қайратты, әдісқой 
пәле ме, қалай... – деп күліп, с�зінің 
ар жағын айтпай, күмілжітіп бітіріп еді, 
шамасы, сірә, Сәбең жығылған болу 
керек... 

Сол, Қажекең кешегі соғыстан 
к е й і н  « ұ л т ш ы л »  д е г е н  а й ы п п е н 
халқымыздың бетке ұстаған бір топ 
азаматымен бірге Карлагқа қамалып 
еді. Карлагта Қажекеңмен бірге болған 
Абайтану мектебінің негізін салған 
профессор Қайым Мұқаметқанов кейін 
түрмеден босанып, елге келді. Бір топ 
ақын,  жазушы бас қосқан жиында күліп 
отырып айтқан бір әңгіме есімде: 

– Түйе қорадай тым үлкен аңғал-
саңғал барақта екі жүз кісі жатамыз, 
– деді Қайым, – ішімізде түрінен адам 
қорқатын ақсары, селеу шаш еңгезердей 
біреу бар. Орыс па десек, ұлты латыш 
к�рінеді. Біздің арамыздағы «пахан» 
осы екен. Алдымызға ас келгенде әлгі 
пахан орнынан тұрады. Сүргілеген 
тақтайдан жасаған ұзын столда иық 
тіресіп отырған кісілерді жағалап 
жүріп, темір табақтағы капуста к�жені 
бір ұрттайды да, қасығымызды �зімізге 
қайтарып береді. Міне, ендігі кезек 
маған келді. Мен қыбыр етпей, дымым 
құрып, қол-аяғым дірілдеп отырмын. 
К�зімнің қиығы Қажекеңе түсіп еді. Не 
ойлап отырғаны білгісіз, қарасұр беті 
қанын ішіне тартып тістеніп алыпты. 
Алдындағы капуста к�же құйған темір 
табақты екі жағынан тас қып ұстап 
апты. Пахан енді оған барды. Қасығын 
алғалы енді иіліп еңкейе бергені сол еді, 
біз байқамай қалдық, Қажым орнынан 
атып тұрды. Қолындағы темір табақпен 
қақ бастан сарт еткізіп тартып жіберді. 
Пахан шайқалақтап кетті. Қажым 
құлаштап қайта ұрғанда пахан гүрс етіп 
құлады. Қажым енді құтырынып алған. 
Ойнақтап ырғып басып жүріп, ой, 
несін айтасың, аяғындағы кірзі етікпен 
итін шығарып тепкіледі-ау кеп! Басы 
жарылды. К�зі шықты. Сеспей сұлап 
жатқан қан-қан денені мелитсалар кеп, 
аяғынан сүйреп алып кетті де, Қажекең 
табан астынан пахан боп шыға келді...

Сүйтіп, Карлагты дүрліктірген ака-
демик Қажым Жұмалиев қасында 
дәрігер қыз. Бізге жетіп келді. Түрі 
жаман. Түсі бұзылып, түтігіп кеткен. 
Бұрын тілін тістеп с�йлесе, енді бізді 
түтіп жейтіндей, тілін шайнап, тістеніп:

– Bй,  ес-стер ің  дұрыс-с  па? 
Арамыздағы жалғыз әнші. Жасы кел-
ген кісі. Ертең халық алдына шығады. 
Bн салады. Температурасы отыз сегізге 
к�терілген. Қой, сендерге сенім жоқ 
екен. Адамды аямайды екенсіздер. 
Дәрігер қыз бен Ғарифолла осы 
 машинада қалады. Сен екеуің жүріңдер, 
менің қасымда боласыңдар, – деді. 

Бізде үн жоқ. К�кжал б�рінің ал-
дында әлгі бір құлағын жымып алатын 
сұр к�жектей бүгежектеп, Қажекеңнің 
соңына ердік.

Бұл менің Астраханмен шек-
тес жатқан Гурьевке бірінші келуім 
еді. Бұнан бұрын естіп-білгендерім, 
тәңірі табиғат жағынан тарлық етсе 
де, шүкір, бұл �ңірдің балығы бар. 
Қара уылдырығы бар. Қарамайы бар. 
Арағырақ қазбаласаң, бұл �ңірдің 
аруағын к�теріп, рухын аспандатып 
тұрған батыр бабалар, арқыраған адуын 
әнші, күйшілер тағы бар. Осыларды 
білсем де, мен бірақ ана жақтағы �зім 
туып-�скен Аралым сияқты, бұлардың 
да жері ақ шаңдақ сордың астында 
тұншығып жатқанын, сосын к�ктен 
не қар, не жаңбыр жауса былшы-
май батпақты толарсақтан кешетінін 
білмеппін.

М і н е к е й ,  к ү н  б а т ы п  б а р а д ы . 
Ғаре кең ана машинада. Дәрігер қыз 
қасында. О жаққа біздің аяғымызды 
басқызбай қойды. О жаққа �зі барып, 
Ғарекеңнің жағдайын біліп қайтады. 
Машинамыздың да, �зіміздің де адам 
к�ретін сиқы жоқ. Үсті-басымыз 
сарала балшық. Ана жақта біздің 

жолымызға қарап, екі к�зі т�рт боп 
отырған  Ганюшкин қайда, біз қайда. 
Оларға бүгін жететін түріміз жоқ. Есіл-
дертіміз... шаршап-шалдығып келе 
жатқанда бір отар қойды ши қораға 
қамап тастап, жапан түзде т�бесі шо-
шайып жалғыз үй отыратын шабанның 
қалқиған киіз жаппасы...

***
Осы сапарымыз маған қатты әсер 

етті. Бір жетіден астам ел араладық. 
Халықпен кездестік. Қай ауылға, 
қай ауданның орталығына барсақ та 
үкілі домбыра құшақтаған жас қыз, 
жас жігіттердің бес-алтауы бізбен 
шалғайласа ішке кіреді. Біз сұрайық, 
сұрамайық т�рден т�менірек жерге  
жүгініп отыра қап,  қос ішектен 
күмбірлетіп не күй,  не әуелетіп 
ән шырқайды. >згелерде жоқ, тек 
�здерінде бар осы бір теңдесі жоқ 
 тамаша дәстүр қанына сіңіп, к�кірегіне 
ұялап орнығып алған. Бұл �здеріне тән 
мінезге айналған. Есім шықты. Қайран 
қалдым. Алматыға келгеннен кейін 
Bбу ағамыздың туған жеріндегі – әлгі 
үкілі домбыра құшақтаған жас қыз, жас 
жігіттер жатсам да, тұрсам да ойыма 
оралып, есіме түсе берді. Сонан... Иә, 
сонан столға отырдым да, мақала жаз-
дым. Қазақшасы «Лениншіл жаста», 
орысшасы немелтай ортақол аудар-
мамен «Песня в долине степи» деген 
атпен «Правда» газетінде жарық к�рді. 

Ол кезде Алматыда қазақ мектебі 
атымен жоқ. Ғарекеңнің қызы орыс-
шасын оқыған болу керек, маған теле-
фон соғып рақметін айтты. Бұл 1965 
жылдың қазан айының бас кезі еді ғой. 
Ал, осыдан аттай он жыл �ткесін, енді 
1975 жылдың қазан айында Bбу ағамыз 
жетпіске толды. Дәстүрге айналған 
кәделі салт. >ткендегідей осы жолы 
да Bбекеңді елі шақырды. Бұл ретте 
Bбу ағаны туған жеріне мен бастап 
апардым. Осыдан кейін Гурьевке жиі 
баратын болдым. Қанша барсам да, 
қашан барсам да Bбу аға мен Зейнулла 
достың жерлестері қосылып «әу» десе 
болды, құдай қылса кәйтесің, менің де 
к�кірегіме жел бітіп «к�-рін-ген со-на-
дайдан Гурьевім» деп – даусым келсін, 
келмесін – бір бүйірден қосыла кететін 
болдым. 

Ол заманда да жұмыс жүрмей 
қойғанда бастықтарды бірінен кейін 
бірін орнынан алып, жаңадан бастық 
жіберіп жататын әдетке айналған. Сол 
әдет бойынша �ткен он жылда бұл 
жақта талай бастық жіберіліпті. Талай 
жіберген бастықтар талай рет бара сала 
ақ тер, к�к тер боп, �ліп-тіріліп жұмыс 
істесе де, бірақ, бұрынғысынан күттай 
да �згермей, құрсақ к�термеген бедеу 
қатындай тұзды сор бетіне шығып, 
бедірейетін де жататын болған. Баяғыда 
белбуарынан жерге кіріп жатқан 
қамкесек там үйлер. Сол баяғы миы 
шыққан батпақ, балшық. Күрзі етік 
киіп, балшық кешкен жұрт. Алла 
Тағаланың рақымы түсіп бір лажын 
таппаса, қаншама бастық �згерсе де, 
жер бетіндегілерден қайыр жоқ. 

Соның үстіне мына бала барды. 
Біз, Зейнулла екеуміз «апыр-ай, бұл 
қайтер екен?» деп ойладық. Кім біледі?! 
 Заман �згерді. Қоғам �згерді. Адамдар 
да �згерді. Амал да �згеріп жатыр. Иә, 
әліптің артын бағайық дедік. Зейнулла  
еліне жиі барып жүреді. Таяуда кездесіп 
сұрағанымда, «Қара баламен кездестім, 
жүдеп кетіпті. Асығып тұр екен, «Зеке, 
кешір. Уақытым жоқ» деп, атүсті 
с�йлесті де, қолын ұсынды. Ұсынған 
қолын қыстым да, мен де кабинетінен 
шыққанша асықтым» деді. 

Ел құлағы елу. Осы бала барғалы 
менің де сол жаққа құлағым түрік жүреді. 
Ұзынқұлақтан о жақтың хабары бізге 
де естіліп жатады. Бір жолы, Иманғали 
Тасмағамбетов Атырау қаласына т�тенше 
жағдай жариялапты деген хабар дүңк етті. 
«Т�тенше», орысшасы «Чрезвычай-
ный». Менің ұғымымда бұл адамның 
үрейін ұшыратын, не �рт, не апатта ғана 
айтылатын с�з. «Абырой беріп, аяғы 
жақсылықпен біткей» деп ойладық. Бір 
ай �тті ме, жоқ па, мәслихаттың кезекті 
сессиясында жасаған баяндаманың 
піссімілласын «т�тенше жағдай жария-
лап, жұмысты шұғыл қолға алғанымыз 
дұрыс болды» депті Иманғали. «Соның 
арқасында бір жүз елудей кәсіпорын 
қамтылды. Сегіз мыңнан астам адамды 
қатыстырып, күн сайын екі жүзден астам 
арнаулы техникаға жұмыс істеттік те, осы 
кезге дейін қаламыздың сиқын бұзып 
анда да, бұнда да қобарсып жатқан үш 
мың тонна лас-қоқыс қаладан сыртқа 
шығарылды» депті. «Сүйтіп, үйінді кір-
қоқыстан тазарған қала кәзір кісілерге 
ұялмай к�рсететіндей тап-тұйнақтай 
болды да шықты». Енді халықтың алды-
на шығып, алғыс айтуымыз керек» депті 
әкім. 

Сенер-сенбесімді білмедім. «Шын 
болғай» деп тіледім. 

«Апыр-ай, қалай десек те, әлгі 
итжеккеннің елінде жарты �мірі 
т ү р м е д е  � т к е н  т е н т е к  н а ғ а ш ы 
атасының аузынан түскендей, жаман 
жиеннің тап бір кісінің кісілігі сына-
латын жерде тегіне тартқан �рк�кірек 
�жеттігі мен қайсарлықтың бір пай-
дасы тиген болды-ау» деп ойладым! 
Жайшылықта қанша жыныңа тиіп, 
жек к�рейін десең де, оның қайсыбір 
кезде осындайлығын к�ресің де, 
ақи-тақи шідеріңді үзіп кете алмай, 
шырғаласың да жүресің.

(Жалғасы келесі санда)

біткесін, әкім артистермен с�йлесті 
де, сыртқа шықтық (Жұмыс біткесін 
әкім күнде кешкісін �зінің жеке ма-
шинасына отырып, күндіз істелген 
жұмыстарды түнде аралап шығады екен 
деген әңгіменің әлде шын, әлде лақап 
екенін білмей жүргем).

Иә, міне, мынау �зінің машинасы. 
Р�лге �зі отырды. Мені жататын жеріме 
апарып тастамақ боп, түнгі к�шемен 
ақырын келе жатқанбыз. С�йлесіп 
отырып, байқамай қаппын. >зен 
жағасында жұмысы аяқталып қалған 
зәулім үйдің жанына кеп тоқтады. 

Мен:
– Қайда келдік? – деп едім.
Ол:
– Қайда болсын, университеттің 

ғимараты. Жігіттер бүгін жұмыс 
аяғында т�ңірегін асфальттап, тап-
тұйнақтай қып кетуге тиіс еді, молодцы! 
– деді...

Келесі, мен білетін үшінші жағдай: 
Атырауға келе сала, Иманғали басқа 
қыруар  шаруалардан б�лек,  б ір 
мезгілде істелетін үш нәрсені шұғыл 
қолға алыпты. Біріншісі – �зеннің 
екі жағасын қосатын үлкен к�пір. 
Екіншісі – жаңадан салынатын алты 
жүз  орындық мұсылман мешіті . 
Күмбезінің �зі  жиырма алты метр 
к�рінеді. Сосын – жаңадан салына-
тын қазақ, орыс театры және Дина 
Нұрпейісова атындағы  филармония. 
Сосын сексен жылдан кейін азып- 
тозып, құлаудың аз-ақ алдында тұрған 
Успенск соборына түбегейлі, күрделі 
�згеріс жасап, �ңдеп, ж�ндеп, бұрынғы 
қалпына келтіруді шұғыл қолға алған 
екен. Бұған мейлінше қатты қуанған 
жанашырлар,  ешкім айтпаса да, 
�здері ықылас білдіріп, күнде-күнде 
түннің бір уағына дейін жұмыс істеген 
к�рінеді. Bдетке айналған үйреншікті 
дағдымен Иманғали түнделете шіркеуге 
барыпты. Тастай қараңғыда ілгері 
ұмтылып жүре бастаған екен, аяғы 
аңдамай әлденені іліп кетіпті де, электр 
жүйесіне тіркелген желіні үзіп та-
стапты. Сонда шіркеудің сонау ұшар 
 басында жұмыс істеп жатқан орыс жігіті 
«түн ішінде неғып жүрген адамсың» 
деп, тілдеп жіберіпті. Иманғали «бұл 

Мен елп ете қойғам жоқ. Зейнулла 
жауап тосқандай, менен к�зін алмай  
сәл іркіліп тұрды да, «лекциям бар 
еді» деп, бұрылып ж�неле берді. Жеке 
қалғасын, жаңағы Зейнулла досымның 
сауалына қайта оралып, «менің қалай 
қарағанымда не тұр. Бәрінен бұрын, 
бастық боп барған балаға  қалай 
 болар екен?» дедім ішімнен (К�ңілі 
құрғырдың бүйтіп тынышсызданғаны 
тегін емес, оның себебі барын алда бола-
тын әңгімеден �здерің байқарсыңдар).

Міне, осыдан кейін, бір ай �тті 
ме, жоқ па, тапа-талтүсте Иманғали 
т�беден түскендей сарт етіп жетіп келді. 
Ажар ас қояйын деп еді.

 – Жоқ, асығыспын, бұнда бір 
 шаруамен келіп едім. Мына шалды 
к�птен к�рмеп едім. Дидарласып, 
амандық-саулығын білгелі бұрылғам... 
шай ішем де кетем, – деді.

– Ал, туған жеріңе бардың. Не істеп 
жатырсың? – дедім мен.

– Не істейін. Уборшікпін, – деді ол. 
– Қызық екен, – дедім мен күліп – 

ал, уборшік бала, не істедің?
– Бір айда екі мың бес жүз машина 

мусорды қаладан сыртқа шығардым. 
– Енді, сонымен, мусор бітті ме?
– Жоқ, тағы да сондай бар.
К�з қиығымды салып, байқап 

қарасам, к�ңілге болмаса, бұрында 
бойына артық ет жимайтын жұқалтаң 
қара қоңыр бет қуқылдау ма, қалай?..

Шыны керек, �з �мірімде сол 
 Гурьевте бір-ақ рет болыппын. Онда 
да, әр нәрсенің сәті біледі ғой. Сон-ау-у 
бір заманда Bбу Сәрсенбаев алпысқа 
келіп, академик Қажым Жұмалиев 
бастаған б ір  топ ақын,  жазушы 
Bбекеңді қолпаштап ортамызға алып, 
туған жеріне апармадық па. К�к шолақ 
пойыздың қашанда соңына тіркелетін 
Гурьев вагонына жайғастық. 

К�ңілдес, сырлас жандар емес пе; 
бір-бірімізді жаңа ғана к�ргендей, апақ-
шапақ, мәре-сәре қылған, шіркін-ай, 
сол бір жастық шақта пойыз үстінде 
�ткен екі күн, онан ел аралап, халықпен 
кездескен сегіз күн кәзір де к�з алдым-
да!

Ләзиза апай �з заманында бет 
біткеннің ажарлысы бопты. Һәм 

Кирзі етік киіп, толарсақтан балшық 
кешкен кісілер бүрсеңдеп жұмыстарына 
кетіп бара жатты.

Біз он шақты машинамен Bбекең-
нің Ганюшкиніне бет түзедік. Хамит 
Ерғалиев ағасына арнаған �леңінде: 

«Bбу ақ қой шағала, 
Желкеннен де» деп, бекер ағынан 

жарылмаған. 
 Ой,  жарықтық-ай,  жас  бала 

секілді қулық-сұмдықты білмейтін 
�зі аңқау, �зі елгезек жан еді-ау! Ал, 
оның аңқаулығы ел аузында аңызға 
айналған еді.  Бір мысал. Сол �зі 
елуінші жылдардың басы еді. Баяғы 
қарғыс атқыр отыз алты, отыз жетінші 
жылғы сойқан басын қайта к�терді. 
Сүйтіп, халық жауларын, ұлтшылдарды 
түн түгіл, күндіз шам алып іздеді де, 
халқымыздың бетке ұстап жүрген ат 
т�беліндей азғантай ірі тұлғаларға тағы 
да қырғидай тиді. Еліміздің сол кездегі 
басты идеологы Ілияс Омаровты, 
Қаныш Сәтбаевты, Сәбит Мұқановты 
орнынан алды. Тарихқа түбегейлі 
�згертулер енгізілді. Оқулықтар қайта 
жазылды. Баспалар бір қолын екі ете 
алмай, мұрнынан шаншылып жатқан 
кез-тұғын. Bбу Сәрсенбаев учпедчиздің 
директоры болатын. Оқулықтар сонда 
шығатын. Аяқ астынан телефон шар 
етті. Bбекең к�терген екен, ар жақтан 
сол кездегі ЦК-ның бірінші хатшысы: 

– Мен Шаяхметовпін. Сен кімсің? 
– деген екен. Аты аузына түспей 
сасқалақтап қалған Bбу қасында тұрған 
оқулықтың редакторына:

– Bй, Ға-зиз мен кіммін? – депті.
Сонда Ғазиз:
– Bбеке-ау, сіз Bбу Сәрсен баев-

сыз... – депті...
Міне, бұл біз білетін нағыз Bбу 

Сәрсенбаев. 
Біз Алматыдан шығарда:
– Bбеке, ауылыңызға баратын жол 

қалай еді, асфальтталған ба? – деп 
сұрап едік. «Жаман» деген с�з �мірі 
аузынан шығып к�рмеген Bбу «жол 
 тамаша, жақсы» деді. Кім білсін, бір 
кезде асфальт т�сесе т�сеген шығар, 
бірақ біз жолға шыққанда миы шыққан 
былшымай батпақтан алақандай да ас-
фальт к�ре алмадық. 
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Белгілі ғалым, педагогика ғылымының докторы, профессор, Педагогика ғылымдары 
академиясының құрметті академигі Серғазы Қалиұлы 1929 жылы бұрынғы Семей облысы  
(қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Абай ауданында шаруа отбасында дүниеге келген. 
Ол өзінің өмір жолын Семей педагогика институтын бітіргеннен кейін алғаш Сергиополь 
орта мектебінде мұғалім болудан бастайды да, келер оқу жылында Аягөз аудандық оқу 
бөлімінде мектеп инспекторы қызметін атқарады. 1952-1954 жылдары Аягөз аудандық 
жастар одағында 1-ші хатшы, 1955-57 жылдары Аягөз аудандық Кеңесі атқару комитеті 
төрағасының орынбасары қызметтерінде болды. 1958 жылы Аягөз стансасындағы 1900 
оқушысы, 200 орындық интернаты бар, 20 мұғалім еңбек ететін теміржол бойындағы №18 
(кейіннен №244) қазақ орта мектебіне директорлыққа жіберіледі. Бұл мектепті басқарудың 
өзіндік ерекшеліктері бар еді. Себебі төрт-бес жыл мерзімде мұнда 2-3 директор ауысқан. 
Мұндай ұжымды басқару оңайға түспейтін. 

Қазақстан Республикасында Тілдерді 
қолдану мен дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру мақсатында 
қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамыту үшін 
«Терминдерді іріктеудің критерийлері 
мен принциптері» тақырыбында 
республикалық әдістемелік семинар өтті.

ӨРНЕКТЕРІ
ӨМІР

Терминдерді қалай біріздендіреміз?

А Л Д Ы Ң Ғ Ы  Т О Л Қ Ы Н  А Ғ А Л А Р

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ФЕСТИВАЛЬ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

Аяг�з аудандық партия комитеті Серғазы 
Қалиұлына бұған дейінгі тәжірибесін 
ескеріп, зор сенім артты. Нәтижесінде ол 
сенімді ақтай білді. Мектептің материалдық 
базасы жақсарды. Жаңадан шеберхана-
лар, спорт жарыста озып шығып, жүлделі 
орынды жеңіп алды. КСРО Қатынас жол-
дары министрлігінің Құрмет грамотасымен, 
ақшалай сыйлығымен марапатталды. 

1967 жылы Ы.Алтынсарин атындағы 
педа гогикалық ғылыми-зерттеу институ-
тының жанындағы аспирантура б�ліміне 
сырттай оқуға түсуіне байланысты Алматы 
қаласына ауысады да, Қазақ теміржолының 
оқу б�лімінде мектеп инспекторы, кейін оқу 
б�лімі бастығының орынбасары, соңында 
оқу б�лімінің бастығы қызметтерін атқарды. 
Оқу б�лімінің қарамағында 450 мектеп, 
250 балабақша, 4 техникум, 5 техникалық 
мектеп, 3 мектептен тыс мекеме болды. 
Олар Қазақстан Республикасының 19 
 облысы мен Қырғызстан Республикасының 
аумағында, сондай-ақ Ресейдің Орын-
бор облысын қамтитын, 14000 шақырым 
қашықтықта орналасқан мекемелер еді. 
Бұл мекемелерді басқарудың тағы бір 
қиындығы, оқу б�лімінде небәрі 36 адам-
нан құралған штаттағы қызметкерлері бол-
ды. Оқу б�лімі әрі аудандық, әрі облыстық, 
әрі республикалық басқару орындарының 
р�лін атқаратын Мәскеудегі Қатынас 
жолдары министрлігіне бағынышты 
 болатын. Соған қарамастан, оқу б�лімі 
қарамағындағы 800 мекеменің жұмысына 
күнделікті басшылық жасап, кездескен 
қиындықтарды жеңіп отырды. Мектеп-
терде аз уақыт ішінде 800 оқу кабинеті 

жабдықталып, іске қосылды. Ал бұл 
мектептердің оқу сапасын жақсартуға 
айтарлықтай әсерін тигізді. Мектептерден 
жүздеген оқу озаттары шығып, олардың 
к�бісі орта алтын, күміс медальдармен 
бітіріп, Омбы, Новосибирск, Барнаул, 
Алматы, Ташкент, Бішкек, Ленинград, 
Мәскеу, т.б. Ресейдің ірі қалаларындағы 
оқу орындарына түсті. Олардың бәрі бүгінде 
Қазақстанның түкпір-түкпірінде заңгер, 
байланысшы, экономист, машинист, т.б. 
мамандықтар бойынша қызмет етіп жүр. 
Қазақ теміржолында ондаған оқу озаттары 
аянбай еңбек етіп, орден-медальдармен 
марапатталды. 

С.Қалиев 1988 жылдан бастап тікелей 
ғылым саласына араласып жүр. Қазақ 
КСР Оқу министрлігінің жанындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу 
институтында аға ғылыми қызметкер, 
 педагогика тарихы б�лімінің меңгерушісі, 
институт директорының ғылыми жұмыс 
ж�ніндегі орынбасары, ал зейнеткер лік 
жасқа келуіне байланысты этнопедагогика 
зертханасының меңгерушісі, педагогикалық 
ғылыми-зерттеу орталығының директоры 
қызметтерін атқарады. 1996 жылы �зінің 
ұзақ жылдық педагогикалық бай тәжірибесі 
негізінде «Қазақ этнопедагогикасының 
ғылыми әдістемелік негіздері» деген  тақы-
рыпта педагогика ғылымының докторы  
ғылыми дәрежесін ойындағыдай қорғап 
шықты. С�йтіп, профессор атағына ие 
болды.  Ал 2003 жылы педагогика ғылы мы-
ның құрметті академигі атағын алды. 

Профессор С.Қалиевтің басшылығымен 
Қазақстан мектептері бойынша барлық 

пәндерге арнап жаңа бағдарлама жасалды. 
6 жасар балаларды мектепке даярлау, оларға 
қажетті әдістемелік құралдар, кеңестік 
дәуірдегі Қазақстан мектептері тарихы мен 
педагогикалық ойлар жайлы шығарма, 
қазақтың тәлімдік ойларының антология-
сын шығару секілді қыруар істерді тындыр-
ды. Этнопедагогиканың �зекті мәселелері 
бойынша аймақтық, облыстық конферен-
циялар �ткізуге ұйытқы болды.  Сондай-ақ 
этнопедагогиканың мәселелері бойынша 
Мәскеу, Баку, Ташкент,  Бішкек,  Ұлан-Батор 
қалаларында �ткен халықаралық ғылыми-
практикалық конференцияларға қатысты. 
Профессор  С.Қалиевтің білім академия-
сында атқарған 25 жылдық еңбегі де елеусіз 
қалған емес. Осы жылдардағы еңбегі үшін 
Х бес жылдықтың қорытындысы бойынша 
Қазақ КСР жоғары Кеңесінің құрмет гра-
мотасымен, тәуелсіздіктің 10 жылдығының 
медалімен марапатталды. 2005 жылы 
Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетіне оқытушылық қызметке 
ауысып, сол университетте профессорлық 
қызмет атқарып келеді. Осы жылдар ішінде 
оның басшылығымен 24 ғылым кандидаты, 
2 ғылым докторы дайындалды, олардың 
ішінде Қ.Қабдіразақұлы, B.Bшейұлы, 
Б . А б д е е в  с и я қ т ы  м о ң ғ о л ,  қ ы р ғ ы з 
елдерінің де азаматтары бар. Үлкенді-

кішілі 62 оқу-әдістемелік құралдар мен 
оқулықтар жазып шығарды. Солардың 
ішінде «Қазақ тәлімінің тарихы» атты 
12 томдық монография, «Қазақ тәлім-
тәрбиесі» (профессор Қ.Жарықбаевпен 
бірге ), «Қазақ этнопедагогикасының 
теориялық негіздері этнопедагогикасы» 
атты ЖОО-ның студенттеріне арналған 
оқу құралдары бар. Күні бүгінге дейін 
шығармашылық еңбектен қол үзген емес. 
Мәселен, ХІХ-ХХ ғасырларда �мір сүрген 
халық ақындары мен қоғам қайраткерлері 
Ақан Сері, Иман Жүсіп, Мәшһүр Жүсіп, 
Базар, Bсет, Сара, Абай, Шәкәрім, К�кбай, 
Сұлтанмахмұт, Т.Жүргенов, М.Bлімбаев, 
т.б. шығармашылық ерекшеліктерін зерт-
теуге арналған еңбектері республикалық 
газет-журналдарға жарияланды. Реті кел-
генде айта кетейік, С.Қалиевтің қоғамдағы 
еңбегі ескерусіз қалған емес. Ол «Еңбектегі 
ерлігі үшін» медалінің, к�птеген Құрмет 
грамоталарының иегері.

Аман болыңыз, елінің құрметіне 
б�ленген ардақты аға!

Т�леусерік САДЫҚБЕК, 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

профессоры, техника 
ғылымының докторы

Кешті ашқан қала әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен 
жыл сайын тіл фестивалі аясында Елордада 300-ге дейін түрлі 
бағыттағы іс-шара �тетінін, оның барлығы мемлекеттік тілді 
дамытуға бағытталғанын тілге тиек етті.

Бұдан б�лек, Б.Мәкен Абай даңғылы бойында қазақ 
жазушыларының аллеясы ашылғанын, сол аллеяда Сәкен 
Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және Бейімбет Майлинге 
ескерткіш орнату жоспарланып отырғанын да айта кетті.

Бірер апта бұрын ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «Тіл туралы» Заңның қабылданғанына 30 
жыл толуына орай мемлекеттік тілдің мәртебесін �сіріп, 
қолдану аясын кеңейтіп, ұлтаралық қатынас құралына ай-
налуына сіңірген еңбегі үшін бірнеше тіл жанашырларын 
мара пат таған болатын. Осы кеште қоғам қайраткерлері, 
тіл жанашырлары – К�пболсын Бекмағанбетов, Бекжан 
Bбдуәлиұлы, Қайнар Олжай мен Кенжегүл Тергембаевалар 
Алғыс хатпен марапатталды.

Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, 
қазақ руханиятының алтын арқауы, ұлтты біріктіруші 
тұғыр – қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге және елдік 
мұраттарды насихаттауға қосқан үлесі үшін Нұр-Сұлтан 
қаласы әкімінің «Тіл тұғыры» құрмет марапатына Алдан 
Смайыл, Ерден Қажыбек, Оспан Сүлейменұлы, Bнуарбек 
Қайкенұлы, Нәсіпжан Абдрахманқызы, Нұрлан Bуезханұлы, 
Арнұр Қайнарбекұлы, Алмас Сырғабай,  Владислав Тен, 
Алексей Ширяев ие болды.

Кешке жиналған к�пшілік «Наз» би театрының «Самғау» 
биін тамашалап, жас айтыскер Мейірбек Сұлтанханның ар-
науы мен танымал күйші Айбек Бекбосынның «Алаш» күйін 
ұйып тыңдаса, Шахаризат Сейдахмет пен Bсем Омардың 
әндеріне ерекше қол соқты.

Сондай-ақ Қ.Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік 
академиялық қазақ музыкалық драма театрының әртістері 
мен №2 «>нер» мектебінің шәкірттері сахна т�рінде 
театрландырылған қойылымды к�рермен назарына ұсынды. 
Рухты әндерімен танылып, соңғы кездері бокс рингінен де 
к�рініп жүрген Ибрагим Ескендір патриоттық ән шырқап, 
халықты бір серпілтіп тастады.

«Тұран» этно-фольклорлық ансамблі «Қазақ елі» компо-
зициясын, ал М�лдір Bуелбекова «Туған елім» әнін орын-
дады. Ал кешті қорытындылаған Қайрат Нұртас т�рт бірдей 
әнін шырқап, халықтың ерекше қошеметіне б�ленді.

Ермұрат НАЗАРҰЛЫ

 «МЕНІҢ ТІЛІМ – 
ҰЛЫ ДАЛА РУХЫ»

Елорда төріндегі Бейбітшілік және келісім сарайында 
«Менің тілім – ұлы дала рухы» ХХІ қалалық тіл фестивалінің 
салтанатты мерекелік кеші өтті. Нұр-Сұлтан қаласының 
әкімдігінің Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы, 
«Руханият» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
ұйымдастырған салтанатты кешке қоғам қайраткерлері, 
зиялы қауым өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Кешті 
танымал театр және кино әртісі Қуандық Қыстықбаев пен 
әнші Мөлдір Әуелбекова жүргізді.

C.Қалиұлы (ортада) белгілі ғалым-құрдастары Т.Тұрлығұл және Б.Баймұқановтармен бірге. 2004 ж. 

БАСҚОСУ

Форум тақырыбына тұздық болған күн тәртібі Президент  
Жолдауында к�рсетілген мәселелер мен тапсырылған 
міндеттерді жүзеге асыру мақсатынан туындайды. Президент  
Қасым-Жомарт Тоқаев елдің тұрақтылығы мен дамуы 
үшін қоғамдық диалог алаңдарының жұмысын жандан-
дырып, �зектілігі мен белсенділігін арттыруды тапсырған 
болатын.  Алматы қаласының әкімі, қалалық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының т�рағасы Бақытжан Сағынтаев 
осы мақсатта оңтүстік астана бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстарды  таныстырып �тті. Сонымен бірге Қоғамдық 
келісім кеңестерінің аймақта атқарып отырған жұмысына 
оң баға берді. С�з с�йлеген Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Т�рағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев Қоғамдық 
келісім кеңестерінің ауқымын кеңейту арқылы, оған халықтың 
басым б�лігінің қатыстырылуын қамтамасыз ету керектігін, 
сондай-ақ бұл халық ішінен мұқтаж жандарды тауып, олармен 
тікелей жұмыс жасауға мүмкіндік беретінін атап к�рсетті.

Форум барысында Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және әлеуметтік даму министрлігінің вице-министрі  Данияр 
Нұрашұлы «Қазақстан Республикасындағы қоғамдық 
кеңестердің қызметін жетілдіру туралы» атты тақырыпта 
баян дама жасады. Сонымен бірге Алматы қалалық Қоғамдық 
кеңесінің мүшесі Ахметжан Шардинов, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі, «Огни Алатау» газетінің бас 
 редакторы Ассалим Идигов, «Nur Otan» партиясының мүшесі 
 Борис Джапаров, «Ахиска» түрік этномәдени орталығы Алматы 
филиалының т�рағасының орынбасары Қазақбай Касимов 
және т.б. с�з с�йледі.

Форумда «Қоғамдық келісім кеңесінің жұмысында 
м е д и а т и в т і  т е х н о л о г и я л а р д ы  п а й д а л а н у »  т р е н и н г і 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ қатысушыларға «Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Қоғамдық келісім кеңестерінің 
жұмысы» к�рмесі таныстырылды. Мұнда қатысушылардың 
 назарына елдің әр аймағындағы Қоғамдық келісім кеңестерінің 
атқарып отырған жұмыстары туралы ақпарат ұсынылды. Және 
Ассамблеяның бір шаңырағына біріктірілген барлық этнос 
�кілдері �здерінің салт-дәстүрі мен мәдениетінен мағлұмат 
беретін тарихи жәдігерлер мен қол�нер бұйымдарын ұсынды.

Нұрлайым БАТЫР

ТҰРАҚТЫЛЫҚ 
НЕГІЗІ

Алматы қаласындағы «Достық үйінде» Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Қоғамдық келісім кеңестерінің 
қазақстандықтардың өмір сапасын жақсартудағы рөлі» 
атты республикалық форум болып өтті. Форум Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың алғы сөзімен 
ашылды.  

Бағдарлама бойынша қосымша баяндама-
лар да жасалуы тиіс еді. Уақыттың тығыздығына 
байланысты бұл баяндамалар оқылмады. 
Солардың бірі  еңбегімен елге танылып 
жүрген білікті аудармашы, журналист Шынар 
Bбілдаеваның пікірін білдік. 

«Bнұран, сынып, қағидат, пайыз, үдеріс 
секілді бала күннен құлаққа сіңіп қалған 
с�здер бар. Қазір Терминком осының бәрін 
түпнұсқасына қайтып түсіріп, қайта бекіткен. 
Неге сіңіп қалған с�здерді қайтадан �згертіп 
жатыр? Бір лауазым иесі келіп ұнатпай қалған 
с�здер, елдің игілігіне айналып кеткенін неге 
ескермейді? Онсыз да аударылмайтын кірме 
с�здер к�п. Ағылшынның Оксфорд с�здігі 
130 жылдан аса уақыт құрастырылып келеді. 
Оны жыл сайын жаңартып, жаңа с�здерді 
қосып отырады. Соңғы он жыл электрон-
ды нұсқасы шықты. Ел керек с�зін іздеп, 
мағынасын, этимологиясын түсіне қояды. 
Орысша с�з іздесеңіз де «Грамматика.ру» 
деген сайт алдыңыздан шығады. Bр с�зді 
талдап, бар мағынасын алдыңызға жайып 
салады. Түсінікті. Қазақша с�здің мағынасын 
іздесеңіз, мұндай түсіндірме с�здік жоқ. 
Егер түсіндірме с�здік электронды түрде 
шықса, терминс�здердің бәрі соның ішіне 
кіріп, мағынасы ашылып тұрар еді. Осындай  
с�здік құрып, соны ел игілігіне ұсынса. Сонда  
 арнайы бағдарлама жасаудың да керегі бол-
мас еді. Бекітілетін терминс�здер талқыға 
салынса деуші ек. Қазір Терминком сайтында 
талқылайтын арнайы алаң барын жиыннан 
естіп, қуандық. Бұл құптарлық жаңалық. Енді 
осындай алаң барын лингвист мамандардан 
бастап, әрбір журналист, жазушы, аудармашы, 
сала мамандарының бәрін құлағдар ете беру 
керек. Жаңа терминдерді дер кезінде бекітіп, 
тілге сіңіруде Терминкомның р�лі зор. Тер-
минолог ғалымдардың да еңбегі ерен. Тек сол 
еңбекті дер кезінде ел ішіне тарата білсек» 
дейді аудармашы маман. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері ұлттық 
терминология жаңа арнаға бет бұрды. Оның 
ішінде терминдерді іріктеудің критерийлері 
мен принциптерін айқындау, терминдерді ау-
дару, терминдерді біріздендіру мәселесі және 
т.б. жайында тың ой айтылып, талқыланды. 
Кешенді жұмыстар жүргізіліп, нәтижелері 
практикалық тұрғыдан қолданысқа енгізіліп 
те жатыр. Мәселен, мемлекеттік бағдарлама 
к�рсеткішінің индикаторы бойынша 2020 
жылға дейін – 27000 термин бекітілуі тиіс 
болса, бүгінге дейін 24300 терминс�з және с�з 
тіркесі бекітілген. Аталған терминдер қазақ 
тілін әлемдік ғылым мен білімнің жоғары 
интеграциялық деңгейіне сай жетілдіру 
бағытында қызмет атқарады. Bйтсе де, 
терминдердің сапасы әлі де зерделей түсуді 
қажет етеді.

Алматы қаласында �ткен, ҚР Мәдениет 
және  спорт  министрліг і  Т іл  саясаты 
комитетінің тапсырмасымен Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы ұйымдас тырған 
жиынға Президент Bкімшілігінің жау-
апты қызметкерлері, жетекші ғалымдар, 
Қ а з а қ  с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  Ү к і м е т і н і ң 
жанындағы Республикалық терминология 
комиссиясының мүшелері, Қазақ тілі әліпбиін 
латын графикасына к�шіру ж�ніндегі Ұлттық 
комиссия жанындағы Терминологиялық 
жұмыс тобының мүшелері, орталық және 
жергілікті атқарушы органдардың жауапты 
қызметкерлері, тіл саласы бойынша �ңірлік 
басқарма басшылары мен қызметкерлері және 
БАҚ �кілдері қатысты. Жиынды жазушы,  
«Тіл-Қазына» ұлттық орталығының бас 
 директоры Bлібек Асқаров жүргізді. 

Семинардың жұмысына арнайы келіп 
қатысқан ҚР Мәдениет және спорт вице-
министрі Нұрғиса Дәуешов әр ұлттың тілі, 
діні, ділі, әдебиеті болмаса ол ұлт болып 
қалыптаспайтынын атап �тіп, министрлік 
тарапынан нақты әрі жүйелі жұмыстар істеліп 
жатқанын, оған әр азамат жауапкершілікпен 
қарауы тиіс екенін жеткізді. Терминоло-
гия саласының түйткілдеріне зер сала келе, 
мектеп табалдырығын аттаған баланың тілі 
аударма тілмен шығып жатқанын, олар бір-
бірімен таза қазақ тілінде емес, аударма тіл 
арқылы с�йлесетініне алаңдап, бұл тұрғыда 
ғалымдарды, тіл жанашырларын әркім �зінің 
позициясын алға тарта бермей, қазіргі заманда 
«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып», 
бірігіп жұмыс істеу қажеттігін ашып айтты. 

«Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев халыққа 
Жолдауында қазақ тілі ұлтаралық тілге айналуы 
керек екеніне баса назар аударды. Күні кеше 
Біріккен Ұлттар Ұйымында да, Қытайға барған 
сапарында да қазақ тілінде с�йледі. Оның ал-
дында Елбасы да Біріккен Ұлттар Ұйымына 
барып, қазақша с�йлегені мәлім. Мұның 
барлығы біздің үлкен жетістігіміз. Мемлекеттік 
тілді құрметтеу �зімізден басталады. Терми-
нология саласында �зекті мәселе к�п. Bркім 
�з позициясын ұстанатын болса, бұл мәселе 
ары қарай созыла береді, бітпейді. Сондықтан 

мемлекет тарапынан берілген қолдауды дер 
кезінде пайдалану керек» деп, қазақ тілін 
бәсекеге қабілетті тілге, ғылым тіліне айналды-
ру қажеттігіне баса назар  аударды. 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология  
ғылымының докторы Ш.Құрманбайұлы баянда-
ма сында терминдерді іріктеудің критерийлерін 
және принциптерін  белгілеу мәселесін к�теріп, 
нақты ұсыныстарын жеткізді.

«90-жылдардан бастап, яғни Тәуелсіздік 
алғаннан кейін қазақ �зінің терминдерін іске 
қосып, жаңа термин туғызып, бұрынғының 
орнын алмастырып, кейбірін қалдырып, қазақ 
тілінің терминологиялық қоры жаңа сипатта 
дами бастады. Сол кезеңнен басталған Bнұран, 
Елтаңба, демеуші және т.б. терминдер жасалып, 
қалыптасып, 20-30 жыл ішінде сіңе баста-
ғанда, �здеріңіз байқап отырсыздар, соңғы 
кезде біздің Терминологиямыздың бағыты 
�згерген сияқты. Бұрынғы бекітілген, жаса-
лып жатқан терминжасам, терминдерді бекіту 
мәселесіне қатысты бағытымыз �згергеннен 
кейін к�зқарас қайшылығы туындай баста-
ды. Қазіргі терминологиялық с�здің к�бейіп 
кетуінің басты себебі осы. «Бұрын былай депті, 
енді мына терминді былай аударайық» деп, 
жасалған жұмыстарды қайта қараудың астарын-
да бір гәп  жатыр. Оны бәріңіз біліп отырсыз-
дар. Ол – терминологияның ұлттық сипатын 
және халықаралық сипатын арттыру деген екі 
бағыттың біз қайсысын ұстанамыз деген с�з» 
дейді ғалым.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының ғылыми қызметкері, филология  
ғылымының докторы Қ.Күдеринова жаңа 
әліпбиге к�шу барысындағы терминдердің 
жазылу үлгісі ж�нінде с�з қозғады. Оның 
 айтуынша, қазіргі таңда с�здерді бірге әлде 
б�лек жазамыз ба деген екі �зекті мәселе бар 
екен. Bрі жаңа емле ережесіне байланысты 
қазақ тілінің орфографиялық с�здігі мен 
осы с�здікті түсіндіретін орфографиялық 
анықтағыш жасалып жатқанын түсіндірді. 

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
к�шіру ж�ніндегі Ұлттық комиссия жанындағы 
Терминологиялық жұмыс тобының мүшесі, 
филология ғылымының докторы Қ.Айдарбек 
терминологияның тілдік нормативтік шартта-
рын талқыға салды. А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының Терминология б�лімі 
басшысының айтуынша, еліміздің жоғары оқу 
орын дарында терминология саласы мүлдем 
оқы тылмайды екен. «Терминдер бірізділікті 
талап етеді, сондықтан ол бірізді, не б�лек, не 
бірге жазылуы керек. Ал мына жағдайда бірге, 
ал мына жағдайда б�лек жазылады деген тер-
ми но логия саласында жүзеге аспайды» дейді 
маман. 

Жиын барысында ҚР Президентінің 
Bкімшілігі жалпы б�лімінің редакциялық 
 сараптама және актілерді шығару секторының 
меңгерушісі С.Бекзада «Бұл бағыттағы жұмыс 
бір күндік емес, жүйелі атқарылуы керек» дей 
келе, «әркім келіп түзеттіре беретініне тыйым 
салып», мемлекеттік бағдарламаға термин-
қордың түзілген, сәтті жинақталған қорын 
енгізу әрі  түсіндірме с�здік жасау қажеттігін 
тілге тиек етті. Экономика ғылымының 
докторы Bзімхан Сатыбалдин болашақ 
үшін, немерелері үшін алаңдайтынын 
жеткізіп, теледидардан күніне бір сағат қазақ 
тілін үйрететін бағдарлама ашу ж�нінде 
ұсыныс айтты. Ұлттық аударма бюросының 
 редакторы, философия ғылымының кан-
дидаты B.Құранбек «Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасын іске асыру бары-
сында кездескен қиындықтар мен оларды 
шешу жолдары жайында, ал Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы  Қолданбалы лин-
гвистика басқармасының басшысы, фило-
логия ғылымының кандидаты С.Итеғұлова 
терминтану ғылымының бүгінгі ахуалы мен 
терминжасамның басты қағидалары бойын-
ша к�пшілікке ақпарат беруге арналған 
электрондық алаңды таныстырды.
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2014 жылдың 24 желтоқсаны еді. 
Омбы қаласына барған іссапарымыз 
аяқталуға жақын қалған-тын. Төрт 
күн ішінде алдымен А.С.Пушкин 
атындағы облыстық кітапхананың 
сирек қор бөлімінде отырып, мұндағы 
қандастарымыз туралы кітап, газет 
-журнал мен анықтамалықтарға 
кірген ақпараттарды жинастырдық. 
Содан соң, «Омская правда» газетінің 
бас редакторы  Андрей Мотови-
ловтан Еуразиялық экономикалық 
одақтың негізгі тармағы – Қазақстан 
–  Ресей біріккен кәсіпорындарының 
осы өңірдегі аяқ алысы туралы 
сұхбат алып, қаладағы «Қазақ 
салт-дәстүрлерін жаңғыртудағы 
«Шоқан жолы» Омбы аймақтық 
қоғамдық ұйымының төрағасы Ермак 
Жұмабаевтың жетекшілігімен өткен 
дөңгелек үстелге қатыстық. Үшінші 
күннің кешінде «Мөлдір» қазақ 
мәдени орталығының директоры 
Алтынай Жүнісова телефон соғып, 
Қазақстанның Омбы қаласындағы 
консулы Елдар Қонаевтың сәлемін 
жеткізді. Өкілдік басшысы «Егемен 
Қазақстан» газеті бас редакторының 
осында жүргенінен  хабардар екенін 
айтып, мүмкіндік болып жатса 
консулдыққа да кіріп, жүздесуге уақыт 
бөлуімізді өтініпті. Біз шақыруды 
ризашылықпен қабыл алатынымызды 
айтып, көп кешікпей қаланың Кадет 
корпусы орналасқан орталық орамына 
бет алдық. Ал оның іргесінде Шоқан 
Уәлихановтың ескерткіші мен ұлы 
ғалым-саяхатшы атындағы көше тұр. 
Қазақстанның консулдығы үйі, міне, 
соның нақ қасында орналасқан. Кез-
десу өте әсерлі болды. Көп әңгімелер 
айтылды.  Сондағы алған әсерден 
«Сібір» қонақүйіне келгеннен кейін де 
арыла алмай толқып отырдық. Онда 
төмендегідей жайттар баяндалған еді.

АВТОРЛЫҚ АНЫҚТАМА. 
Таяуда кейіпкерімізге телефон шалдық. 
Ойымыз – хал-жағдайын сұрау еді. 
Сөйтсек, Елдар Қонаев қазір Беларусь 
елінде екен. «2018 жылдың ақпанында 
Омбыдан ауысып осында келдім, – 
деді ол. – Қызметім – Қазақстанның 
Брест қаласындағы консулы. Міндет 
те, мақсат та айқын. Өзім үйренген 
жұмыс қой баяғы». Осылай деген Елдар 
Асқарұлы жылы қоштасты. Біз оның 
жұмысына сәттілік тіледік. 

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

бар мүлкімен қоса үйі қайтары лып, 
«Ш.Рашидов қоры» құрылды. Ұлы 
Ильхом мен қызы Сайера мамандық-
тары бойынша жұмысқа орналасты. 
Бұл, әрине Дінмұхамед Қонаев пен 
Ислам Кәрімовтің арасында болған 
әңгіменің нәтижесі еді. 

– Сіздің Омбыға консул болып 
келуіңіздің себебі неде? Ресей Федера-
ция сындағы бұл қаланы, осындағы 
қызметті  не  үшін  таңдадым деп 
ойлайсыз? Содан соң... иә, содан соң 
Қазақстан Республикасының мұн-
дағы консулдығы осы жерде 2005 
жылдан бастап жұмыс істеп келе 
жатқанынан хабардармыз. Содан 
бері бұл ресми �кілдік мекемесі екі 
ел  арасындағы достық дәнекері 
ретінде не істеді? Қандай міндеттерді 
шешіп, жүзеге асыруда? Болашақтағы 
жоспарларыңыз?

 – Мен үшін елшілік қызмет б�тен 
мамандық емес. Дипломатиялық 
дәрежем – бірінші санаттағы кеңесші. 
Омбыға  келгенге  дейін  Алматы 
қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігі �кілдігі 
жетекшісінің орынбасары болып 
қызмет еткенмін. 2010 жылы мен 
жұмыс істеген ведомствоның шешімі 
бойынша осында жіберілдім. Басында 
Омбыда не істеймін деп к�п ойландым. 
Қала таныс емес. Дегенмен, кейін, 
ХХ ғасырда қазақтан шыққан зиялы 
қауымның к�бі осында болғанын 
есіме алдым. Олардың арасында 
менің нағашы атам Мұхтар Bуезов 
те болған еді. Ол Семейде оқыған, ал 
мұнда негізінен Алаш партиясы мен 
Алашорда қозғалысына байланысты 
жұмыстармен келіп-кетіп жүрген. 
М ұ х т а р  О м а р х а н ұ л ы  б ұ л  ж е р д е 
соншалықты к�п бола қойған жоқ, 
бірақ оны мұндағы к�п адам жақсы 
біледі. Қаланың аға буын �кілдері 1997 
жылы ЮНЕСКО аясында Мұхтар 
Bуезовтің 100 жылдығы аталып 
�ткенде осы жерде де мерейтой шарасы 
ұйымдастырылғанын айтты. Омбы – 
�зіндік тарихы бар, жақсы қала. Бұл 
жерде маған бәрі ұнайды: к�птеген 
қызықты адамдармен таныстым, қазіргі 
уақытта біз сыртқы қарым-қаты насты 
ғана емес, сонымен қатар Қазақстан 
мен Омбы облысының тұрғындары 
арасындағы мәдени байланыстарды да 
кеңейтуге тырысып жатырмыз. 

Енді сіздің екінші сұрағыңызға 
жауап берейін. «Консулдық неліктен 
Омбыда орналасқан? Бүгінгі күнде 
�кілдік қандай мәселелерді шешеді?» 
деп сұрадыңыз ғой. Мұның бірнеше 
себебі  бар.  Біріншіден,  Омбыда 
қазақтың үлкен қауымы бар: бұл 
облыстың аумағында 80 мыңға тарта 
біздің қандас бауырларымыз тұрады. 
Онан соң,  қала Астанадан алыс 
емес. Екіншіден, Омбы облысы – 
шекаралас �ңір және де осы �ңірмен 
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 
орасан зор: 150-ге  тарта біріккен 
кәсіпорындар жұмыс істейді.  Біз 
олармен тығыз қарым-қатынастамыз. 
Үшіншіден, біздің жұмысымыз Омбы 
облысында ғана емес, Үкімет белгілеп 
берген консулдық �ңірге жататын Том, 
Новосібір, Челябі, Кемеров, Түмен 
және Қорған облыстарында, Алтай 
�лкесінде, Алтай Республикасында 
жүрген қазақстандық азаматтарға 
к�мектесу. Бүгінде біз бір күннің �зінде 
түрлі мәселелермен келетін ең аз дегенде 
20-30 адамды қабылдаймыз. Тіпті 
Омбыда сәби дүниеге келсе, туу туралы 
куәлікті де біз береміз. Қазақстаннан 
тысқары жерде тағы бір адамның, біздің 
елдің азаматының дүниеге келгенін 
сезінудің �зі бақыт. Ал біз болсақ оған 
оның тұңғыш құжатын тапсырамыз. 
Т � р т і н ш і д е н ,  к о н с у л д ы қ т ы ң 
бастамасымен түрлі мәдени-рухани 
іс-шаралар ұйымдастырамыз. Мысалы, 
біздің �кілдіктің тікелей атсалысуымен 
Ресей Федерациясы мен Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  о б л ы с т а р ы н ы ң 
арасында Абайдың «Достық шын һәм 
адал болсын» деген ұран с�зі бойынша 
мәдени фестивальдер �ткізілді. Менің 
�зім Алматыда омбылық жазушы 
А.Сорокиннің қазақтар туралы «Голос 
степного края» деген кітабының 
тұсаукесерін ұйымдастырдым. Одан 
кейін Омбыда КСРО халық әртісі 
Асанәлі Bшімовтің қатысуымен қазақ 
киносының кеші �ткізілді. Қарағанды, 
К�кшетау, Алматы қалалары қазақ 
театрларының гастрольдері, «Шым-
кент   шоу»  эстрада  әрт істерінің 
концерті ұйымдастырылды. Сондай-
ақ  мұнда «Омбы облысы – халықтар 
достығының аумағы» деген атпен 
ғылыми-практикалық конференция 
болып �тті. Бұл жиында мен құттықтау 
с�з с�йледім. Консулдықтың келе-
шекте к�здеген мақсаты – Еуразиялық 
экономикалық одақ аясында Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы байланыс тарды кеңейте 
және нығайта беру.

– Елдар Асқарұлы! Біз сіздің Алматы 
қаласында �мірге келіп, есімдерін ел 
сүйіспеншілікпен еске алатын текті 
әулет – Қоневтар отбасында �скеніңізді 
жақсы білеміз. Дей тұрсақ та, қай 
мектепте оқып, қандай жоғары оқу 
орнын бітіргеніңізден онша хабарымыз 
жоқ. @ңгімені алдымен, міне, осыдан 
бастасақ.

– Иә, мен байырғы алматылықпын. 
B к е м  ж а ғ ы н  ж а ң а  � з і ң і з  е с к е 
салдыңыз. Ал анама келсем... Ол кісі 
қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар 
Омарханұлы Bуезовтің туған қызы. 
50-жылдары МГУ-де оқыды, тарих 
факультетін тамамдап, аспирантураға 
түскен. Кейіннен кандидаттығын, 
сонан соң докторлық диссертациясын 
қорғады. «Bуезовтің музей үйін» құрды 
және осы ғылыми-мәдени орталықта 
директор болып қызмет етті. Мен 
отбасындағы ұлдың үлкенімін. 1973 
жылы 1-ші республикалық физика-
математика  мектебін  б іт ірд ім. 
Сол жылы Мәскеудің болат және 
қорытпалар институтының бірінші 
курсына түстім. 1975 жылы КазГУ-
дың физика факультетіне ауысып, 
оны 1978 жылы тамамдап шықтым. 

– Сіздің жас маман ретіндегі 
алғашқы жұмыс орныңыз? Қызметті 
қай мекемеден, қалай бастадыңыз? 
Қиналғанда к�мектескен, ақыл-
кеңес сұрағанда бағыт-бағдар 
берген адамдар болды ма? Болса, 
олар кімдер еді?

– Университетті бітір-
геннен кейін мен Қазақ КСР 
Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н ы ң 
ядролық физика институ-
т ы н а  и н ж е н е р  б о л ы п 
жұмысқа тұрдым. Одан кейін 
металлургия және байыту 
институтына ауыстым. 1983 
жылы «Түсті және сирек металдар 
м е т а л  л у р г и я с ы »  м а м а н д ы ғ ы 
б о й ы н ш а  к а н д и д а т т ы қ  д и с -
сертация қорғадым. Менің ғылыми 
ж е т е к ш і м  с о л  к е з д е г і  т е х н и к а 
ғылымының докторы, қазір Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  Ұ л т т ы қ  ғ ы л ы м 
академиясының академигі Сұлтанбек 
Қожахметов болды. Кандидаттық 
д и с с е р т а ц и я м д ы  қ о р ғ а ғ а н н а н 
кейін мені Алматы қалалық партия 
комитетіне қызметке шақырды. Кеңес 
заманында қазір гідей конкурстық 
іріктеулер болған жоқ, мүлде басқа 
жүйе жұмыс істейтін. Бұл жылдары 
біздің әулеттің үлкені Дінмұхамед 
А х м е т ұ л ы  Қ о н а е в  Қ а з а қ с т а н 
Компартиясы Орталық Комитетінің 
бірінші хатшысы болатын. Алдынан 
�тіп, рұқсат сұрау керек болды.

Сол кезде мен �мірімде бірінші 
рет республика басшысының каби-
нетінде  болдым.  Ол кіс і  сонда 
маған �зінің жарты сағат уақытын 
қиып, партияның жас қызметкері 
қандай міндеттер мен талаптарды 
орындауы керектігін әңгімеледі. 
«Егер тапсырылған жұмыстарды 
мұқият орындап, жауапкершілік 
жүгін к�теретін болсаң, мен саған 
рұқсатымды беремін» деп, с�зін 
түйіндеді. Сол әңгіме барысында, 
әсіресе, мына бір с�з есімде сақталып 
қ а л д ы :  « Е ш қ а ш а н  ж е д е л д і к т і 
асығыстықпен, ал талап қоюды 
д�рекілікпен шатастырушы болма». 
Мен мұны �мір бойы ұмытпастай 
есте сақтап қалдым және де сол 
үдеден шығуға тырысып келемін. 
Жоғарыдағы әңгімеден кейін мен 
қалалық партия комитетінде жұмыс 
істей бастадым.

партиялық қаулының ж�нсіздігі, 
қиянаты туралы ашына, ашық айтқан 
болатын. Арада үш ай �тісімен, газетте 
қазақ ұлтшылдығы туралы қаулының 
күші жойылғандығы ж�нінде хабар 
шықты. Кешірім сұрау, ағаттықты 
халық алдында мойындау деген 
атымен болмады. Жай ғана «қаулы 
күшін жойды» деп жаза салды. 

– Кейінгі кезде бір оқиға ойыма 
оралады да тұрады. Ол – Дінмұхамед 
Ахметұлы Қонаевтың 90-жылдардың 
басындағы Oзбекстанға сапары. Бұл 
қадірменді ағамыздың Ташкентке жай, 
кездейсоқ барып қайтуы емес еді. 
Оның мәні басқада болатын. Oзіңіз 
басы-қасында жүрдіңіз ғой, кезінде 
баспас�зде онша к�п айтылмаған, 
жазылмаған сол сапар туралы бізге 
баяндап берсеңіз. 

–  1 9 9 2  ж ы л д ы ң  м а м ы р ы н д а 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев алты 
жылдан кейін алғаш рет  Қазақ-
станның  облыстарын аралау, елі-
міздің оңтүстігіндегі ауыл-аймақ-
тардың тұрғындарымен әңгімелесу 

еш ойымызда жоқ еді. Бесінші қабатта 
тұрамыз. Лифт істемейді. Екі б�лмелі 
пәтер. Үйге мына келген бәріңіз 
бірдей сыя алар ма екенсіздер?.. Содан 
ыңғайсызданып тұрмын» деді к�зінің 
жасын сүртіп. Аз-кем ақылдасқан 
соң біз – Дінмұхамед Ахметұлы, ол 
кісінің жеке дәрігері Ахат Мүліков 
және мен Сайераның бастауымен 
подъезге кірдік. Жоғарыға асықпай, 
үш-т�рт рет тоқтап к�терілдік. Екі 
к�зіміз Дінмұхамед Ахметұлында. 
Жоқ, ол кісі сыр бермеді. Ентігіп 
немесе алқынбаған, �ңінен ешқандай 
�згеріс байқалмаған күйі бесін-
ші қабаттағы б�лмеге енді. С�йтті 
де қазақы қалып, мұсылмандық 
дәстүрмен Шараф Рашидовтың 

–  1 9 8 6  ж ы л ғ ы  Ж е л т о қ с а н 
оқиғасы... Оның Қонаевтар әулетіне 
оңай соқпағанын біз жақсы білеміз. 
Қазір арада жылдар жылжып �ткенде 
сондағы оқиғаларға байланысты 
есіңізде ұмытылмастай болып нендей 
жайттар сақталып қалды деп ойлайсыз? 
Содан соң... иә, содан соң, КОКП 
Орталық Комитетінің 1987 жылғы 
«Қазақ ұлтшылдығы туралы» солақай, 
біржақты қаулысы... Осы әміршіл-
әкімшіл құжатқа байланысты �зіңіздің 
жеке к�зқарасыңызды білуге бола ма?

 – Барлығы да менің к�з алдымда 
�тті. Bрине, ауыр болды. Қалалық 
комитет қаланың штабы ғой. Сен 
болсаң сол жерде қызмет істейсің, ал 
бұл кезде қалада түсініп болмайтын 
оқиғалар болып жатты. Басында ол 
жай ғана бейбіт шеру болған еді, бірақ 
кейіннен бәрі де басқа арнаға түсіп 
кетті: бүкіл қалада адамдар �те ашулы-
тын және бұл кәдімгідей сезіліп 
те тұрды. Алаңдағы жастар к�пке 
дейін тарқамаған соң, билік қала 
орталығына үгітшілерді апара бастады. 
Олар: «Ал енді, жетер, тараңдар!» деп 
�тінді. Бірақ та сол кезде қыс та аса 
суық болған еді және де республика 

сақталып қалды... Осының 
б ә р і н е  6 0 - ж ы л д а р д а н 
бастап 80-жылдарға дейінгі 
кезең аралығында талдау 
жасалды. Түпкі мақсат – 
«қазақ ұлтшылдығы» деген 
дүрлікпе атаққа таңу еді. 

Мені партия органынан 
шығара алмады. Мойнымда 

ешқандай кінәм жоқ-тын, 
түрмеге де тыға алмайтын. 

Мені жай ғана шақырып алды 
да: «>з еркіңмен кеткенің ж�н, 

партия орган дарында жұмыс 
істеуге құқығың жоқ» деді. Бұдан 
кейін мен Қазақ кәсіподақтары 
кеңесінде жұмыс істедім. Бірақ 
Г.Колбиннің нұсқауы бойынша ол 
жерден де қуылдым. Біраз уақыт 
жұмыссыз жүрдім де, әрең дегенде 
Қазақ политехни калық институтының 
металлургия факультетіне қызметкер 
болып жұмысқа алындым. Менің 
ғылыми жетекшім техника ғылым ы-
ның  докторы, профессор В.А.Луганов 
болды. 

. . .1988 жыл келді .  Бұл деге-
ніңіз, жариялылыққа жол ашқан 
Бүкілодақтық ХІХ партия конфе-
рен циясы еді. 1989 жыл да жылжып 
�тті. Ол бейресми бірлестіктер пайда 
болып,  халық депутаттарының 
съездері �тіп, азаттық пен теңдікке 
үмітпен к�з тіккен кез-тін. 1990 жыл 
да жетті. КОКП-ның ХХVII съезіне 
дайындық басталған. К�ктемде, 
сол форумның алдында Алматыда 
п а р т и я  к о н ф е р е н ц и я с ы  � т т і . 
Политехникалық институттан мені 
бұл жиынға делегат етіп сайлады. Сол 
жерде т�ралқада отырған, бізді 1987 
жылы бірнеше рет тексерген КОКП 
Орталық Комитетінің қызметкері 
Захарченконы к�рдім. Сонда мен бір 
жапырақ қағазға: «КОКП Орталық 
Комитеті �зінің қателігін қашан 
мойындайды? Одан соң,  қазақ 
ұлтшылдығы туралы қаулы қашан 
күшін жояды?» деген сұрақты жазып, 
т�ралқаға беріп жібердім. 

Сол кезде республиканың жаңа 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев КСРО 
халық депутаттарының съезінде 

Брестегі қала күніне Қазақстан консулының тартқан «Бәйтерек» сыйы 

мүмкіндігіне ие болды. Шымкентте 
болғанында Ташкент қаласына 
б а р ы п ,  > з б е к с т а н н ы ң  б і р і н ш і 
басшысы болған Шараф Рашидовтың 
жесіріне к�ңіл айтқысы келетінін 
білдірді.  >тініш қабыл алынды. 
Ташкентке ертелетіп жетіп, қала 
к�шелеріне кіргенімізде ерекше 
жағдайға куә болдық. Жол шетіндегі, 
б ұ р ы л ы с т а р д а ғ ы  к ү н д е л і к т і  � з 
қызметін атқарып тұратын милиция 
қызметкерлері бар емес пе?! Міне, 
солар біз мінген к�лікті к�ргеннен-ақ 
ізет білдіре бастады. Оны бұл тәртіп 
сақшыларының ала таяқшаларын 
жеңіл де сыпайы к�теріп, баратын 
жерімізді қас-қабақтарымен үнсіз 
меңзеген құрметінен анық байқадық. 
Демек, бұрынғы Қазақстан басшы сы-
ның,  кейіннен зейнеткер Дінмұхамед 
Ахметұлы Қонаевтың мұнда келеті-
нінен билік �кілдерінің хабардар 
болғаны-ау,  шамасы.  Bйтпесе, 
қарапайым қос авток�лікке мінген 
біздерді кім біліп, ескере қояр еді. 

Шараф Рашидовтың зайыбы 
мен бала-шағасы тұрып жатқан 
ү й  Т а ш к е н т т і ң  е ң  ш е т і н д е г і 
ықшамаудандардың бірінде екен. 
Ол кісі қайтыс болғаннан кейін, 
1986 жылдан бастап «�зі жоқтың к�зі 
жоқ» дегендей, бұрынғы республика 
басшысына Мәскеу біраз ғайбат 
с�здер айтқан. Бұл орталықтың сол 
кездегі қолдан ұйымдастырылған 
«�збек мақтасы» ісіне байланысты 
а й ы п т а у л а р  е д і .  О с ы д а н  к е й і н 
Шараф Рашидовтың отбасы қиын 
жағдайда қалған. Сол кездегі биліктің 
пәрменімен олар отырған үйлерінен 
шығарылып, қаланың бір қиырына 
к�шірілген. Балалары қызметтерінен 
алынып, жұмыссыз қалған. 90-жылға 
дейінгі жағдай, міне, осындай еді. 

...Арада біраз уақыт �ткенде �зіміз 
іздеп келе жатқан ықшамауданға да 
келіп жеттік. Сондағы к�п қабатты 
тұрғын үйлердің біріндегі кіреберіс 
алдынан бізді Шараф Рашидовтың 
қ ы з ы  С а й е р а  қ а р с ы  а л д ы .  О л 
Дінмұхамед Ахметұлын к�рген бетте 
жылап жіберді. «Сізді мынадай жерде, 
мынадай жағдайда күтіп аламыз деген 

зайыбы Хурсан Ғафурқызына к�ңіл 
айтты. Осы уақытқа дейін келе 
алмаған себебін соңғы жылдардағы 
�з басындағы болған оқиғалармен 
түсіндірді. Хурсан апай да �з кезегінде 
бәріне түсіністікпен қарайтынын, 
Дінмұхамед Ахметұлының зайы бы 
Зухра Шәріпқызы сияқты заман-
дасының �мірден �ткеніне қамы-
ғатынын с�з етіп, �здерінің қазіргі 
жағдайларын баяндады. Қайтар кезде 
Дінмұхамед Ахметұлы үй иелеріне 
екі елдің де егемендік алып үмітте рін 
үкілеп отырғандығын, келер күн-
дерден енді тек жақсылық күту керек 
екендігін, �зінің бұл отбасыға әйтеуір 
бір ретін тауып к�мектесетінін айтты.

...Арада бес ай �тті. 1992 жылдың 
қарашасында >збекстан Республи-
касының Жизақ қаласында Шараф 
Рашидовтың 75 жылдығына арналған 
салтанатты шара �тті. Мерейтойды 
�ткізу ж�ніндегі ұйымдастыру комитеті 
Дінмұхамед Ахметұлын да шақырған 
болатын. Ол кісі мұны �зінің серіктес, 
заманы бір болған адам алдындағы 
парызы санап, шараға қатысуға келі-
сімін берді. Сол салтанатты жиын да 
>збекстан Президенті Ислам  Абду-
ғаниұлы  Кәрімовтен кейін іле-шала 
с�з с�йледі. Оның тебіреніске толы 
естелігін жұрт ұйып тыңдап, ду қол 
шапалақ арқылы қошемет к�р сетті. Бұл 
мерейтой үстіндегі ең бір к�ңіл тол-
қытарлық, есте қаларлық сәт болған еді. 

Салтанатты жиын аяқталған соң, 
Дінмұхамед Ахметұлы Самарқанд 
қаласына барғысы келетінін білдірді. 
Шығыс сәулет �нерінің бұл мақ-
т а н ы ш ы  Ж и з а қ  қ а л а с ы н а н  9 0 
   ша қырым  жерде болатын. Ол кісінің 
�тініші қабыл алынды. Бұл сапарда 
Дінмұхамед Ахметұлының жанында 
Сұлтан Жиенбаев, Т�леубек Назар-
беков,  мен және басқа да ресми адамдар 
еріп жүрдік. Самарқандтан Ташкент-
ке қайтып келгенде Дінмұхамед 
Ахметұлы >збекстан Президенті 
Ислам Абдуғаниұлы Кәрімовпен 
кездесті. Bңгіме бір жарым сағаттан 
астам уақытқа созылды. Соңырақ 
>збекстан Республикасы Үкіметінің 
атынан Шараф Рашидовтың отбасына 

КОНСУЛ

Мен үшін елшілік 
қызмет бөтен мамандық 

емес. Дипломатиялық дәрежем 
– бірінші санаттағы кеңесші. Омбыға 
келгенге дейін Алматы қаласындағы 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігі өкілдігі жетекшісінің орынбасары 

болып қызмет еткенмін. 2010 жылы мен жұмыс 
істеген ведомствоның шешімі бойынша осында 

жіберілдім. Басында Омбыда не істеймін деп көп 
ойландым. Қала таныс емес. Дегенмен, кейін, ХХ 
ғасырда қазақтан шыққан зиялы қауымның көбі 

осында болғанын есіме алдым. Олардың арасында  
менің нағашы атам Мұхтар Әуезов те болған еді. 

Ол Семейде оқыған, ал мұнда негізінен Алаш 
партиясы  мен Алашорда қозғалысына байла-

нысты жұмыстармен келіп-кетіп жүрген. 
Мұхтар Омарханұлы бұл жерде 

соншалықты көп бола қойған жоқ, 
бірақ оны мұндағы көп адам 

жақсы біледі. 

бас прокуроры: «Керек болса, біз 
бәріңді де тұтқындаймыз» дегенінде, 
жұрттың ашу-ызасы одан әрі �рши 
түсті. Одан кейін Мәскеуден алдырған 
ішкі әскерлер құрамындағы арнайы 
б�лімшенің жауынгерлерін қаптатып 
жіберді. Операция «Метель-86» деп 
аталды. Мен сол кезде пластмасса 
қалқан, бетперде киіп,  резеңке 
сойыл ұстаған адамдарды бірінші рет 
к�рдім. Свердловск және Челябіден 
бірінші эшелонмен жеткізілген 
арнайы даярланған жауынгерлер 
қас пен к�здің арасында алаңды 
қоршап алып, топтанған жұртты 
б�лшектей бастады. Bрине, бұл 
ұзаққа созылмады: �рт с�ндірушілерді 
шақыртып, жастардың барлығын 
мұздай су шашып қуды. Олар с�йтіп 
�здерінің жұмысын қатыгез күшпен 
орындаған еді... Кейінірек КОКП 
Орталық Комитетінен Алматыға 
комиссия келді. 

Bлі  есімде,  түнгі  сағат бірде 
орталықтан келген шенеуніктердің 
қатысуымен қала активі �тіп, содан 
кейін барып тазарту жұмыстары 
басталып кетті.  КОКП Орталық 
Комитетінің кейбір қызметкерлерінің 
институттарға қанша қазақ түскенін, 
б а с ш ы л ы қ  қ ы з м е т т е р д е  қ а н ш а 
қазақ жүргенін, қаншасының депу-
таттыққа, академик, докторлыққа 
ж ы л  ж ы  т ы л ғ а н ы н  с а л ы с т ы р а 
тіміскілей бастағаны есімде жақсы 
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сыдан  алпыс бір жыл бұрын, 1958 жылы, мәдени-рухани әлемімізде 
қазақтың ұл-қыздарын қатты қуандырған айрықша оқиға болды. Ол – көп 
ұзамай-ақ жүздеген мың таралымға жетіп, әлі күнге дейін жарық көруін 
жалғастырып, балғын оқырмандардың да, ұрпақ қамын ойлаған үлкендердің 
де сүйікті басылымы биігінен аласармай шығып келе жатқан «Балдырған» 
журналының қолға тиуі.
– Дәл сол уақытта мен Абай атындағы педагогикалық институттың филоло-
гия факультетінде оқитын едім. Мұзафар Әлімбаев ағамыз редакторлық 
жасап, балалар әдебиетінің бағын жарқыратып жүрген ақын, жазушы 
ағаларымыз қызмет істейтін журнал маған да ұнады. Жаңа-жаңа 
ғана жазуға төселе бастаған, дегенмен жазғандарыма үркектей 
қарап, сәттілігіне сенімім әлі де бекемдене қоймаған шағым, 
не болса да  апарып көрейін деп, екі-үш өлеңімді өз қолыммен 
редакцияға жеткіздім. Соның бірі – «Нөсер» еді, басылымның 
кезекті санында – не бір әрпі, не тыныс белгісі өзгермей, қаз-
қалпында жарық көрді. Менің балалар тақырыбына батыл барып, 
білек сыбана кірісуім содан басталған, – деп қабағын кере риза 
көңілмен сыр тиегін ағытып еді Абдрахман Асылбек ағамыз. 

О

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары белгілі ғалым, философия ғылымының докторы  Қалас Жамаловқа және 
жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Заря Жұмановаға балалары 

Бауыржан ҚАЛАСҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 1982 жылғы түлектері бес 
жыл бірге оқыған  достары, белгілі жазушы Заря Жұмановаға баласы

БАУЫРЖАННЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Курстастары

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты Бекболат Тілеуханға ағасы 

@бсәмет ТІЛЕУХАНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

Шынында, әрбіріміз тәлім бер-
ген, қанаттандырған ауылды, ауданды 
жадымыздан шығармай қастерлеуге 
міндеттіміз. Мемлекетіміздің әкімшілік-
аумақтық б�лінісінің негізгі сатысы 
– аудандарда табан аудармай еңбек 
етіп, с�зімен және ісімен тұрғылықты 
халықты ортақ мүддеге жұмылдырып 
келе жатқан замандастарға қандай 
құрмет к�рсетсек те жарасады. Солардың 
бірі – Ақт�бенің Bйтеке би ауданындағы 
Ақансері Ермағамбет. 

Кейіпкерімізбен �ткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдарының басын да  та-
нысып, сырласқанбыз. Ұлы би есімімен 
аталатын �ңірдің қазіргі аумағында 
Комсомол және Қа рабұтақ деп аталатын 
екі аудан қатар қоныстанып еді. 1966 
жылы шаңырақ к�теріп, негізінен егін 
шаруашылығымен шұғылданатын Ком-
сомол ауданында тың және тыңайған 
жерлерді игеру ұранымен к�шіп келген 
�зге ұлт �кілдерінің үлес салмағы басы-
мырақ. Жаңадәуір ауылында мұғалімнің 
отбасында дүниеге келген Ақансері 
орта мектеп бітірген соң, еңбек жолын 
кеңшарда тракторшылықтан бастайды.

Қаршадайынан ауылдағы к�нек�з 
қарттар аузынан аңыз-әпсаналарды 
естіп, к�ркем әдебиетке ынтызарлығы 
арқасында есейген бозбала Алматы-
да  Абай атындағы педагогикалық 
институттың филология факультетін 
үздік үлгеріммен тамамдайды. Ұстаз да-
рының ары қарай оқып, ғылым жолына 
түсу тілегіне рақметін айтып, туған 
ауылдан бір-ақ шығады. Қатардағы 
мұғалім діктен тәжірибе жинақтап, 
Жаңа дәуір сегізжылдық, Восточный 
орта мектептерінде директор бол-
ды, «Толыбай» кеңшарында партком 
хатшылығына сайланды, аудандық 
халыққа білім беру б�лімінде басшылық 
етті.

Еліміздің егемендігі жарияланған 
соң, ауыл-аудандарда, облыстарда 
әкімдік басқару институты енгізілгені 
мәлім. А.Ермағамбет Комсомол ауданы  
әкімдігінің әлеуметтік мәселелер 
ж�ніндегі  орынбасары қызметіне 
тағайындалып, бұл орынтақта үзіліссіз 
он бес жыл отырды. 

1992 жылы Қазақстан бойынша  
алғаш рет Комсомол ауданында  1931-
1932 жылдардағы зұлмат ашаршалықтың 
алпыс жылдығына орай үлкен ауқымда 
Ас берілді.Асқа арысы Мәскеуден, 
берісі сол кездегі астанамыз Алматы-
дан, Ресей  Федерациясының к�ршілес 
аудандарынан,  �з імізд ің  Ақт�бе 
мен облыс аудандарынан қонақтар 
шақырылды. >ңірде тұрып жатқан 
алуан ұлттардың �кілдері бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып, ар-
найы киіз үйлерде қол қусырып, қонақ 
жайлады, ұлттық тағамдар ұсынды. 
Жойқын кезеңнің жан шошырлық си-
патын бейнелеген театрландырылған 
қойылым үлкен-кішінің жанарына 
жас ұялатып еді. Жиналған әлеумет 
«Ұлы жұттың жазбалары» атты кітаптың 
авторы,  жазушы-журналист Вале-
рий Михайловтың, сұрапыл оқиғалар 
 туралы деректі фильм түсірген Қалила 
Омаровтың, ашаршылықты к�зімен 
к�рген қарттардың шерлі әңгімелерін 
тыңдап, ұмытылмастай әсер алған-ды. 
К�рші Қарабұтақ ауданынан барған 
біздер сонда Ақансерінің ізденісі 
мен ұйымдастырушылық қабілетіне 
сүйсінгенбіз. Аудан басшылығында 
Вальтер Леммлемен, Есімхан Есенбаев -
пен және басқа азаматтармен бірлесе 
еңбек етіп, тәрбиелік тағылымы мол 
тамаша идеяны жүзеге асырған-ды.

Ермағамбетовпен талай іссапарда 
бірге болдық, к�птеген қоғамдық са-

үйде жоқтығын айтқан. Жазу б�лмесін 
к�рдім, ас үйінде отырдым, сонда бір 
нәрсенің шашау шығып тұрғанын к�зім 
шалмады. «Е, бұл кісі тазалықты, реттілікті 
бәрінен биік қоятын қылап жан екен-ау» 
деп ойладым. Кейін, әбден араласа келе, 
дәл ойлағанымдай �те ұқыпты екеніне 
әбден к�ңілім ұялады. Bлгі жинақылық 
жағы Абдрахман ағаның жазған-сызған, 
жарық к�рген дүниелерінің бәрі-бәрінен 
к�рініп тұрды. Bр қағазы қаттаулы, тасқа 
басылған әрбір материалы сақтаулы.

– Сен «Жар-жар» әнін білесің бе? – 
деп сұрады Bбекең.

– Таза қазақы әуендегі халық әні ғой.
– Дұрыс айтасың. Bнін кім, қашан 

жазғанын білмеймін. Bуелі халықтыкі 
болып кеткен сол әннің с�зін, осы заманға 
лайықтап жазған мен едім, – деді жылы 
жымиып.

– Солай ма?! – дедім таңдана басымды 
шайқап. – >з басым алғаш рет ауылда, 
1972 жылдың жазының жейдешең жүретін 
ғажап күнінде �ткен тойға барғанда 
естідім. Алматының мединститутында 
оқитын б�лем Bділхан мен әйгілі Кенен 
атамыздың ең кенже қызы Ақбілектің 
үйлену тойы �тті.

– Онда сен ол ән әрбір үйлену тойының 
сәніне айналғанына он үш жыл �ткенде 
естіпсің.

– Анығында солай, Bбеке, «комсо-
молдық үйлену тойларының» кең қанат 
жая бастаған кезі. Оның кейбірін еңбекке 
араласып, бірі сауыншы, екінші трак-
торшы болып жұмысты жалындатып 
жүрген екі жас отау құрса, шаруашылығы 
шалқыған колхоз, совхоздың басшыла-
ры бүкіл тойдың дастарқан шығынын 
к�теріп, әдемілеп �ткізіп беретін. Газет 
журналистері оны «Жаңаша той – тамаша 
той» деп дәріптеп, мақала жазатын.

– Иә-иә, сондай тойдың бірі 1959 
жылы біздің Талас ауданында �ткен. 
Институттың ақырғы курсында оқитын 
едім. Алматының басқа да жоғары оқу 
орындарында ауылымыздың қыз-жігіттері 
білім алатын. Ішінде атақты жылқышы, 
Социалистік Еңбек Ері Байқошқар атаның 
баласы Берден де бар. Сол  досымыз 
Сәбираға үйленетін болды да, жігіттеріміз 
қолқалап «Жар-жар» әнінің мәтінін 
жаңаша үлгіде жазуды тапсырды. Түні 
бойы толғанып:

Осы �мірге лайық отты жағып, 
жар-жар, 

Келеді, әне, екі жас топты жарып, 
жар-жар.

Үлкені мен ауылдың жасы мұнда, 
жар-жар,

Жас келінді к�руге асығуда, 
жар-жар, – 

деп басталатын т�рт шумақтық �леңімді 
жаздым. Совхоз директорының қабылдау 
б�лмесіндегі механикалық машинкаға 
он шақты дана етіп бастырып, алғаш рет 
�зіміз Берден мен Сәбираның үйлену 
тойында айтып шықтық. Елге ұнағаны 
сондай, соңында қолымыздағы ән с�зі 
жазылған қағазымызға «маған бер, маған 
бер» деп, таласа-тармаса жармасып, әр 
жаққа алып кетті. «Жар-жар» осылай 
жаңарған үлгіде жұртқа жайылып, қазағы 
бар ауыл демей, қала демей кеңінен 
 тарады. Қытайдағы қандастарымыз 
да, Моңғолиядағы бауырларымыз да, 
>збекстан, Түркіменстандағы иісі қазақ 
жастарының үйлену тойларының ешбірі 
де сол әнсіз �тпейтін жағдайға жетті. 
 Авторы айтылмайтын, халық әні сипатын 
иеленді. «Айналайын халқым-ау, жұртым-
ау,  «Жар-жардың» осы с�зін жазған мен 
едім!» деп кімге айтып, жар салайын?! 
Шақыру билеттері мен ән жинақтарында 
менің авторлығыммен басылып жүргенін 
к�рсетіп, Қазақстан Республикасы Bділет 

яси шаруалардың басы-қасында бірге 
жүрдік. Сонда оның мәдениетті ұста-
нымы, әңгімешілдігі, жауһар жырлар-
ды нәшіне келтіріп, жатқа айтатыны 
отырыстың ажарын кіргізді. Тағы да 
нақты мысалға жүгінейік. Ырғыз ау-
данында іс басындағы азамат тардың 
к�ркем ниетімен «Ай мақты әнмен 
тербетіп» деген  байқау ұйымдастырылды. 
Жылына  бір рет �ткізілетін бұл шара 
бірте-бірте ауданаралық ауқымнан 
облысаралық деңгейге қанат жайды.  
>з облысымыздағы Шалқар, Ырғыз, 
Bйтеке би, Хромтау аудандарынан �зге 
Қызылорданың Аралы  мен Қазалы-
сынан, Қостанайдың Амангелдісі мен 
Жангелдинінен әншілер, жыраулар, 
күйшілер,  палуандар, шабандоздар 
жиналып, тұрғылықты халықты бір 
сілкінтіп тастайтын. Қонақтарды қарсы 
алу, шығарып салу салтанаттарында 
�нер десе, ішкен асын жерге қоятын 
жамағаттың Ақансеріге арнайы қолқа 
салып, жыр тыңдағанына сүйсінгенбіз. 
Мұқағалидың, Қадырдың, Фаризаның 
екпінді жырлары к�ркем орындауда 
талай қыз-келіншектердің жүрегін дір 
еткізгені рас.

К е й і п к е р і м і з  к е й і н  а у д а н д ы қ 
мәслихаттың хатшысы қызметін тоғыз 
жыл атқарғанда да осы ырғағынан 
жаңылған жоқ. Bсіресе, оның шешендігі, 
мәмілегерлігі талай даулы  мәселелердің 
әділ шешілуіне жол ашты. Жетпіс 
 жасына жайдары жеткен дос бұрынғыша 
ширақ қалпында қызу шаруалардың нақ 
ортасында жүр. 

Азаматтың іскерлігі, бітімгерлігі 
л а й ы қ т ы  б а ғ а л а н д ы :  Қ а з а қ с т а н 
 Республикасы Президентінің Алғыс 
хатына  т�рт мәрте ие болды, «Қазақстан 
 Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл», 
«Астанаға 10 жыл», «Астанаға 20 жыл», 
«Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» 
мерекелік медальдарымен, «Үздік еңбегі 
үшін» медалімен марапатталды,  «Bйтеке 
би ауданының Құрметті  азаматы», 
  «Қазақстан  Республикасы білім беру 
ісінің үздігі» атақтары бар.

Ақансерінің қызметті  алаңсыз 
атқаруына зайыбы Раушанның қосқан 
үлесі  айрықша.  Айтпақшы, ерлі-
зайыптылар бір институтта, бір факуль-
тетте бірге оқып жүріп табысқан ғой. 
К�рші Ырғыз ауданын да �зі сияқты 
сергек ойлы, үнемі ізденуді сүйетін кур-
стасы Нұрқасым Сәрсенбайұлы екеуі 
бірге жүріп, бірі Алматының Ақтерек 
ауылынан  Раушан ды, екіншісі Семейдің 
Ақсуатынан Сәулені ұнатады. Сонда  
жұпта сып қыдырыстап жүргенде сүйген 
қыздарына: «Ауылдарымыз қатар, бір 
т�бенің екі беткейінде орналасқан. 
Күнде кешкілік серуенге шыққанда 
кездесіп тұрасыңдар» дейді екен. 
Bрине, мұның астарында қулық тұрса 
да, шынайы иланған қалпымен қос 
құрбы Ақт�бенің бірінен бірі екі жүз 
шақырымнан астам алшақ жатқан екі 
ауданына келін болып түсті. Мақпал 
үнімен, майда мінезімен үлкен-кішінің 
тілін тауып, жасы үлкен дердің бата-
сын алды. Қазіргі күнде Ақансері мен 
Раушан, Нұрқасым мен Сәуле – ел-
жұрты ардақ тұтқан жандар, ұл мен 
қыздан немерелер сүйген ата-әжелер. 
Ермағамбетовтер бауырынан �рбіген 
Рүстем мен Bселдің, Bсем мен Расул-
дың, Bсел мен Ақанның, Жанат пен 
Жал ғастың дидарынан ізгілікті к�ріп, 
марқаямыз. Алла тіл-к�зден сақтасын!

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі
АҚТ>БЕ

ЗАМАНДАС

ӘЙТЕКЕ БИДІҢ 
АҚАНСЕРІСІ

– Менің жаңартып жазған «Жар-
жарым» шырқалған тойдан кейін арада 
бір жыл �ткенде Сәбира кішкентайлы 
болып, оның атын Салтанат қойған. 
Бүгінде Қазақстанда оны білмейтін 
қазақты табу қиын шығар. Адам ре-
продукциясы ж�ніндегі республикалық 
қауымдастықтың президенті, меди-
цина ғылымының докторы. Алматыда 
тұрады. Бала к�теруі кешеуілдеген, 
с�йтіп шаранаға зар болып жүрген 
жүздеген әйелдерді жасанды тәсілмен 
ұрықтандыру арқылы шексіз қуанышқа 
б�леп, қазағымыздың санын к�бейтуге 
елеулі үлес қосып жүр. Салтанатты 
ұшыратқан сайын, осыдан алпыс жыл-
дай бұрынғы ауылда �ткен әдемі той 
к�з алдыма келеді. Біз �зіміз де жап-
жас, әдемі едік. Міне, сексеннің т�бесі 
қылтиып к�рініп қалды. Ал «Жар-
жарымыз» сол қалпында, �згеріссіз әрбір 
үйлену тойында айтылып, халықтың 
қимас дүниесі болып келеді.

–  Ш ы н ы н д а ,  б ұ л  е с к і р м е й т і н , 
қазағымызбен бірге жасай беретін, 
тамаша,  с�зі әбден екшелген дәстүрлі ән. 
Солай екеніне ешкімнің күдік-күмәні, 
дау-дамайы  бола қоймас! – дедім мін 
шалмайтын мәтінін халықтық дейтіндей 
деңгейде жаза білген Абдрахман ағаны 
желпіндіріп.

Bсте, «Жар-жар» А.Асылбектің әнге 
арнап с�з жазған әуелгі дүниесі болса 
керек. Ол талпынысы сәтті шыққан соң, 
әдемі әуеніне үйлесетін мәтін іздеген саз-
герлер біртіндеп ықылас аудара  бастайды. 
Олар кімдер еді? Қазақ аспабын сырлы 
да сазды әуенімен әлдилеп, тыңдаушы 
халықтың к�ңіліне нұр-шуақ құйғаны, 
Садық Кәрімбаев, Еркеғали Рахмадиев, 
Алтынбек Қоразбаев, Мэлс >збеков, 
Е с к е н д і р  Х а с а н ғ а л и е в ,  Ж о л а м а н  
Тұрсынбаев,  Bшірхан Телғозиев, 
Bбиірбек Тінәлі, Қуат Шілдебаев, Гүлнәр 
Дәукенова, Бейбіт Оралов, Медеу Арын-
баев, Мақсат Жүсіпов, Ділмұрат Ба-
харов, Дүйсенхан Сыздықов, Жеңіс 
Сейдоллаұлы, Bлия Бүшікова, Нұрлан 
Еспанов, Ғалым Есімбергенов, Владимир 
Питерцев, Марат Ілиясов, Иван Бреусов,  
Рамаль Галимов, Серік Сыздықов, 
Bліби Bбдінұров. Бұл тізім осымен 
бітпейді, жалғасады. Жалғастырушы 
сазгерлер  Bбекеңнің қазағымыздың ру-
хани еншісіне мол мұра етіп қалдырған 
том-том жыр жинақтарының ішінен 
к�ңіліне шуақ шашқан махаббат, туған 
жер, бауырластық сезім күйін тербейтін 
�леңдерін немесе балаларға арналған 
жақұт жырларын таңдап тауып, әсем 
әуеніне �зек етеді. Ал менің әзірге 
ұсынған аты-ж�ндерім ән мәтіндерін 
жазуда алдына жан салмастай болып 
ысылған хас шебердің «Жар-жар» деген 
атаумен жарыққа шыққан 10-ыншы то-
мына енген ән авторлары ғана.

Осы к�п томдығына қатысты к�ңіл 
қалтарысымда айтылмаған с�з қалмау 
үшін тоқтала кетейін. Алдындағы 
томдарының бәрі к�здеген уақытымызда 
бірінен кейін бірі, тура қарашаның 
қаздарындай тізіліп шығып еді. Мына 
ән кітабы ұзады, «толғағы ауыр бол-
ды». Олай болатыны, Bбекеңнің �лең 
с�здері нотасымен қатар басылуы қажет. 
«Талғат, сәл күте тұр, пәленше но-
тасын пәлен күні қолыңа тигіземін 
деп уәде берді» дейді. Содан айтқан 
уақыты жетеді, одан кейін тағы да 
ұзайды. Ол кісі Алматы технологиялық 
университетінің к�п тиражды газетінде 
редактор еді, кезекті басылымның 
 материалдарын дайындаймын деп бірер 
күнін �ткізеді. Қолы босағанда сазгерге 
хабарласады. Уәделі мерзім әрмен қарай 
сырғиды. С�йтіп жүріп жүрегі сыр беріп 

сырқаттанып қалды. Ауруханаға жатып 
емделіп шықты. Мен есімін ауызға ал-
май отырған әйгілі сазгердің нотасынан 
хабар болмады. Қашанғы шыдасын, 
алқымнан алған ойын айтып салды. 
Емделіп жатқанда �зін де, �згелерді 
де долбарлап емдейтін бір дәрігердің 
жұмысына к�ңілі толмаса керек, оны 
берген уәделі с�зінде тұрмайтын сазгер-
ге қосақтап:

– «Сауатсыз болсаң сазгер боласың, 
жауапсыз болсаң дәрігер боласың» 
деген мақал шығардым, Талғат. Кон-
серватория бітірген кәсіби сазгерім ән 
шығарғанмен, оны нотаға түсіре алмай-
тын секілді. Сондықтан мына соңғы 
томымның бағын байламай, сол нотасы 
мен әнінсіз-ақ шығарып жіберейік, – 
деді.

Сонымен, сатирик-ақын, балаларға 
арнап та керемет �леңдер, жаңылтпаш, 
жұмбақтар, ертегілер жазған, Крыловты 
тура �з �леңдерінің үлгісінен, �лшемінен 
ешбір ауытқытпай тәржімалаған ғажап 
аудармашы және азаматтық ойын жаз-
баларында ашық білдіріп, үзбей үн 
қосып жүрген ардақты ағамыздың он 
томдық таңдамалы шығармалар жинағы 
небәрі екі жарым айдың әлетінде, аз ғана 
таралыммен жарық к�рді. 

«Ешкімнен демеу, сүйеу күтпеймін. 
Мезгілі жетеді, алайда оған дейін 
қаншама жылдар керек екендігін бір 
Құдай ғана біледі, міне, сол заманда 
мені іздейтін кісілер табылады. Мына 
�зім екшеп, �зің басқаратын «Тоғанай 
Т» баспасынан 100 данадан ғана 
шығарған кітаптарым сонда іздеуші-
сұраушыларым үшін дап-дайын қазына 
болады» деді ағамыз. 

Енді Bбекеңнің он томына барын-
ша қысқа да нұсқа с�здермен түсінік 
бере кеткенім ж�н шығар. Bдебиеттегі 
ж о л ы н  б а л а л а р  т а қ ы р ы б ы н а 
арнағандықтан,  б ір інші  томына 
«Жапырақтар» деп ат қойды. Оған әр 
жылдарда «Жазушы»,  «Жалын», «Мек-
теп», «Балалар әдебиеті» баспалары-
нан басылып шыққан «Жапырақтар», 
«Балам туралы баллада», «Түрлі-түрлі 
бала бар», «Светофор сыры», «Ал-
тын арай», «Ақ тілек», «Балбұлақ», 
«Балғын балалық», «Қызғалдақтар 
ж ы р ы »  ж и н а қ т а р ы н а н  і р і к т е л і п 
алынған шығармалары енген. Ал екінші 
томы с�зін �зі, әуенін Е.Хасанғалиев 
жазған «Ерден атайдың ертегісімен» 
басталады.  Одан соң, қолына алған 
оқырман автордың �леңмен жазылған 
отыз сегіз ертегісін оқи алады. Үшінші 
томы автор  мектеп жасына дейінгі бала-
лар мен т�менгі сынып оқушыларының 
музыкаға деген ынта-ықыласын артты-
руды, есту, тыңдау, дене қимылдарын 
жетілдіруді мақсат еткен сахналық 
ойын сценарийлері мен �зі с�зін 
жазған әндерді жинақтаған. Осыған 
орай кітап атын «Ойын ойнап, ән сал-

май» деп қойған. «Ұр, тоқпақ» атты 
т�ртінші томына,  аты айтып тұрғандай, 
адам бойын да кездесетін келеңсіз 
қылықтар, жаман әдеттерді мысқылдап, 
әжуалайтын, қоғамдағы парақорлық, 
жалақорлық, нашақорлық, алаяқтық 
секілді дерттерді �ткір тілмен сынап-
мінейтін сатиралық �леңдерінен, 
пародия ларынан тұрады.

Бесінші томына арналған алғы 
с�зінде автор «Мен бұл кітабымды 
«Балық пен халық» деп атауым тегін 
емес. Тек біздің ғана емес, бүкіл елдердің 
Конституциясында демократиялық 
үрдіс белгіленген. Яғни мемлекеттің 
әрбір мүшесі �з ойын еркін айтуға тиісті. 
Егер олай болмаса, демократияның 
құны бес тиын» деп бастапты. Қомақты 
жинақтың үлкен б�лімі 1986 жылы «Жа-
зушы» баспасынан басылып шыққан 
«Сауысқанның сәлемі» кітабындағы 
сатиралық туындыларынан тұрады. 
Қалған б�лімдері тәуелсіздігімізді алған 
тоқсан бірінші жылдан соң жазылған 
м ы с а л д а р  м е н  м ы с қ ы л д а р ы н а н 
құралған және аттары да «Мысалдар», 
«Мысқылдар» деп аталады.

А.Асылбек әйгілі орыс мысалшысы 
И.А.Крыловтан к�п үйренген сатирик-
а қ ы н .  М ы с а л д а р ы н  қ ұ ш т а р л а н а 
оқып қана қоймай, бар болмысымен 
беріліп, тура түпнұсқасындағыдай етіп 
аударуға барынша ұмтылған. Буын, 
бунағына, иірім-ырғағына, әрбір жол 
тармақтарына дейін сақтаған. Ал-
тыншы томы тұтасымен Bбекеңнің 
аудармашылық шеберлігін ашып беретін 
ұлы орыс мысалшысының туындылары-
нан тұрады.

А.Асылбектің «К�корай к�ктем» деп 
аталған жетінші томының да ж�ні б�лек. 
Оған «К�корай к�ктем», «Бозторғай» 
және «Жүрек жырлайды» жыр жинақ-
тарындағы ағайын-туыстарға, елге, 
кіндік қан тамған топыраққа деген 
лирикалық �леңдері іріктеліп енгізілген.

«Менің мінезім», «Алтын Отан ая-
сында», «Алматы – арман қала», «>мір 
�рнектері», «Алтын адам», «Мәңгілік 
Мұқағали», «Махаббат миниатюра-
лары», «Естен кетпес есімдер» деген 
тараулардан тұратын сегізінші то-
мын «Ағынан ақтарылып» деп атаған. 
Енгізілген �леңдерінің бәрі бертінде 
жазылған Отан, адамгершілік қасиеттер, 
махаббат, сүйіспеншілік сезімдері 
тақырыбындағы тың дүниелер.

Автордың заманды гүлдендірген 
еңбек адамдары мен қарапайым жандар 
арасындағы кісілік қарым-қатынас, 
достық пен махаббат, елді зұлым жау-
дан қорғаған ерлер жайында жырлай-
тын балладалары кезінде талғампаз 
о қ ы р м а н д а р  т а р а п ы н а н  д ұ р ы с 
бағаланып, сыншылар мен әдебиет 
зерттеушілері назарынан тыс қалмағаны 
да есімізде. Тоғызыншы томы сол балла-
далары мен дастандарынан түзілген. Ал 
оныншы томы  туралы жоғарыда аз-кем 
болса да айтып �ттік. Бұл жинақтарда 
А.Асылбектің қаламынан шыққан 
бар шығармалары дерлік қамтылды 
дей алмаймыз. >скелең ұрпаққа �з 
атымнан алқаланып баратындары 
осы дүниелер болар-ау,  шамасы деп, 
том-томға топтастырғандары ғана. 
Bйтпесе, ол кісі публицистика, әдеби 
сын жанрында да бір кісідей қалам 
сілтеп, атсалысқан қарымды қаламгер. 
Ол – ол ма, қасиетті Құран кәрімді де 
бір кісідей зерделеп, тұтастай �леңмен 
жырлап шыққан арқалы ақын. Жарық 
к�руіне қатысып, редакторлық үлесімді 
қосқан он томдығы қолына тиісімен, 
«Bкем үлкен молда болған, онда да 
діни сауаты терең адам еді» деген с�зді 
аузынан тастамай, �мірінің қалған 
б�лігін киелі кітапқа арнады. Бір жылға 
жетер-жетпес уақытта барша жұрт жеңіл 
қабылдайтын �те ұғынықты тілмен 
жырлап шықты. >зім білемдікке сал-
май, Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасындағы білгір дін иелерінің 
талқысынан �ткізейін деп, оны да орын-
дады, құптаған, басылым болып жарық 
к�руін қолдаған құжат қағаздарын алды. 
«Бұл менің ниетім» деп, бүкіл қаржылық 
жағын �з есебінен к�теріп, «Қасиетті 
Құран – мәңгілік мұраң» деген атпен, 
�те сапалы етіп бастыртып шығарып, 
�зінің сексен жылдық тойы қарсаңында 
елге ұсынды. Асыл ағамыз тура осы 
күндерді күтіп жүр екен. Жазушылар 
арасында ел-жұрттың, қалың қауым 
оқырманның, елден әдейілеп келген 
ағайын-туыс, бауырларының басын 
қосып �ткізген мерейтойынан кейін к�п 
ұзамай мәңгілік ұйқыға кетті. Қазақтың 
мақтанышы, мерейі болған арыста-
рымыз жерленген «Кеңсайда» емес, 
Тараздың жанындағы «Тектұрмастағы» 
әкемнің жанына апарып қойыңдар 
 деген аманатын ардақтаған ағайын-
туыс, ұрпақтары дәл солай орындады...

 Абдрахман аға бақилық болғанға дейінгі екі жыл ол кісімен ағалы-інілі адамдардай 
жақсы араластық. Оған тұратын мекен-жайымыздың жақындығы да оң әсер етті. Күн 
демей, түн демей «келіп кетсеңдер қайтеді» деп, телефон шалады. Әбекеңе бар-жоқты 
сылтау етпей, жақсы көретін жиенім Мұсаны ертіп, жетіп барушы едім.
Сондай күндердің бірінде: «Менің шығармашылығым жөнінде бір кісідей білесің. 
Жүректегі жылы сөзіңді де ақтарыла айтып жүрсің. Осы ықыласыңа ризамын»  деген-ді.    
Сонда: «Биылғы 2018 жыл – Сіздің жыл ғой, аға. Жыл аяғына дейін өзіңіз тұшынып 
оқитын бір мақала жазармын» деп едім. 
Өкінетінім, Әбекең көкем ол күнге жете алмай кетті. Енді, міне, «ештен – кеш жақсы» 
дегендей, осы материалды ұсынып, асыл ағаның жүрген жері жұмақтың төрі болғай деп 
отырған жайым бар...

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ,
публицист-жазушы

Р.S.

и әлемімізде
ға болды. Ол – көп 
ін жарық көруін 
ойлаған үлкендердің 

тқан «Балдырған» 

ституттың филоло-
ыз редакторлық 
қын, жазушы
ңа-жаңа 

ркектей 
ғым,
ыммен 
мның 
қаз-
ыл барып, 
е риза 

мыз. 

«БАЛДЫРҒАН»
БАҒЫН АШҚАН АҚЫН ЕДІ

Бұл 2016 жылдың мамыражай мамы-
ры ның нұрлы шуағын т�гілтіп тұрған 
күндерінің бірі болатын. Ағаның жасы 
тура 78-ге келген күн. Астында аппақ 
оймақтай машина. Қасындағы орындыққа 
қатарласып отырғанда байқадым: сырты 
қалай жарқыраса, іші де дәл сондай тап-
таза екен. Терезелері де айнадай жарқырап 
тұр. Кейін үйінде де талай рет болдым. 
«Жеңгеңнің Ақт�беден бір әпкелері келіп, 
солармен кетіп еді» деді, одан кейінгі 
барғанымда да тағы бір себеппен ол кісінің 

министрлігінің Зияткерлік 
меншік құқығы ж�нін-
дегі комитетінен ар-
найы тіркеу куәлігін 
алдым. 

– «Жар-жар» біз 
үйленген тойда да шыр-
қалды. Бірақ әлгіндей 
тарихы барын білмеппін, 
тіпті мән бермеппін, – 
дедім ағымнан жа-
рылып. Суретті түсірген Айтжан Мұрзанов

Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 
«Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» 
деп аталатын Жол-
дауы ел ішінде үлкен 
серпіліс туғызды. Аса 
маңызды құжатта: «Біз 
Елбасының «Ауыл – ел 
бесігі» арнайы жоба-
сын жүзеге асыруды 
жалғастырамыз» деген 
жолдар бар. 



11№40 (1505)
3 – 9 қазан

2019 жыл

ANA TILI Қ А З - Қ А Л П Ы Н Д А

Сонымен, 1858 жылдың маусымын-
да  к�п қарбалас қарекеттен кейін 
Александр  Дюма-әке үш мың лье жол 
жүріп, мехнат кешіп, сапар сазы билеп, 
бейтаныс �лкеге аяқ басты. Дәмесі к�п 
еді. Оған ұзынқұлақ дабырайтып, лақап 
пен �сек-аяң ілесті. Тіпті �лді деген 
хабар тарады. Жүргенге ж�ргем ілігеді. 
Арман теңізіне жетіп, ой кешіп, даланың 
 досына айналды.   Бұл жоспардың 
жұмбағы к�п...

«Мен �з сюжетімді қиялдан аламын, 
ал ұлым шындықтан табады. Мен к�зімді 
жұмып, ол к�зі ашық күйде жұмыс 
істейді. Мен бейнелеймін, ол суретке 
түсіреді. Александр (кішісі – А.Н.) �з 
пьесаларын шығармайды, бейнебір 
нотаға қарап ойнап отырғандай күй 
кешеді, оның к�з алдында тұтас сыр-
лы сызықтар» дейтін ұлы қаламгер 
суреткерлік ұстаныммен бейтаныс жаңа 
ортада да азаматтық қалпын сақтады. 
Кәуәпқа тәбеті тартып, арақтан тыжы-
рынып, шұбатты ұнатып, қымыздан 
ұрттайды.

Ғажап ғұмырын ұдайы жер танып, 
соны сезім іздеп, тосын тағдырлы тұл-
ғалармен танысуға құмбыл қалам гердің 
іштей дайындығы мен беймәлім елдер 
туралы толғаған басылымдардың біреуі 
болмаса, біреуіне к�зі түспеуі мүмкін 
бе?

Ол А.С.Пушкиннен кейін ширек 
ғасырдан соң, Еділ атырауына келген 
еді. Біздің баспас�здерде оқтын-оқтын 
Дюма-әке Қазақстанда болды ма, жоқ 
па деген б�стекі жаман дағды бар. Басы 
ашық мәселені бүйтіп бұлталақтатудың 
ешқандай ж�ні жоқ. Bйтпесе, Алтын 
Орданың шаһары Қажытарханнан бала-
сына хат жазбаған болар еді.

«Қымбатты ұлым менің!
Сенің хатың Астраханьда қуып жетті. 

Лакура «Астраханнан оралмайсың» 
дейтін. Бәзбірде Лакура пайғамбардың 
пайғамбары ма деген ой қылаңытады. 
Қыс бойы мен осында қамалып, ішқұса 
болып қалатындай к�рінді маған. Бірақ, 
сабыр сақта, ертең жолға шығамын. 
Менің саяхатым туралы білгің келе ме?» 
деп жазды әкесі баласына. «Нижнийде 
Сібірде отыз жыл болған соң, Ресейге 
оралған менің романым «Семсерлесу 
сайыпқыранының» екі кейіпкері – 
 Анненков пен Луйзаны кездестіргеннен 
кейін... Қазанға соғып іле-шала «Ана» 
немесе «Bке» дейтін Еділмен т�мен қарай 
жүздім. Сосын – Камышин. Камышин-
нен (назар аудар!) – мен қырғыздарға 
(қазақтарға – А.Н) барамын. Картадан 
к�лді, дұрысы үш к�лді тап, олардың 
біріншісі – Елтон. Мен онда даланың 
қақ ортасында киіз үйде түнеп, тамаша 
кісі Астрахань казактарының атаманы 
Беклемишев мырзамен табақтас болып, 
сыр-сұхбат құрдым. Астраханнан түз 
қойын әкелді, онымен салыстырғанда 

Күллі қазақ елі күткен «Томирис» фильмінің Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында тұсауы кесіліп, 
үлкен экранға жол тартты. Ұлы даланы ұлықтаған патшайым туралы фильмнің негізгі  локациялары – 
«Қазақфильм» павильондары, Қапшағай, Бурабай және Шонжы аймағы. Фильм көне түркі және көне 
парсы тілдерінде түсіріліп, қазақ және орыс тілдеріне аударылған.

КИНО

«Каспий теңізімен жүздесіп, мен 
жаңа дос таптым. Біз бір айдай бірге 
болыппыз; маған оның тек қана тулаған 
толқындарын к�рсетуге уәде етіп еді, ол 
күлімсіреген рай танытты. Дербентте бір-
ақ  рет қасын сүрмелеген еркетотай дай 
керген кең кеудесін ақ к�бік шілтерімен 
жапқансып еді, алайда келер күні одан 
сайын сұлуланып, тартымды бола түсіп, 
моп-момақан м�лдірей қалыпты.

Беу,  Иркании (арман)  теңіз і ! 
 (Кас пий дің бұрмаланған бір аты болуы 
мүмкін. >те ертеде оның оңтүстігін 
Гиркания елі («Қасқырлар қонысы») 
мекендеген. Гиркани (парсыша). Сені 
ат т�беліндей ғана ақындар к�рді: 
 Орфей Колхидада аялдады; Гомер 
(>мір – А.Н.) саған жете алмады; Апол-
лоний Радосский ешқашан Лесбостан 
асқан жоқ;  Эсхил �з Прометейін Қап 
тауына  бұғаулады; Вергилий Дарда-
неллы дарбаза сына тоқтады; Гораций 
Август пен Меценатты жырлау үшін 
т�тесінен Римге  оралды; Овидий Понт 
Эвксинскийге жер аударылып, әрең 
есін жиды; Данте, Ариосто, Тасс, Рон-
сар, Корнель сен туралы тіпті түсінігі 
болған емес;  Рапин Авлидегі �з Ифи-
гениясында мінбер орнатты; ал Ги-
мон де ла Тушь Тавридада – �з Ифи-
гениясында ғибадатхана тұрғызды; 
Байрон Константинопольда зәкір та-
стады; Шатобриан Bулие Людовик 
мұрагерінің жүзін шаюға Иордан суын 
қотарды; Ламартин сапарын Христ 
емес, Азия шекарасындағы айқыш 
етегінде аяқтады; Гюго мызғы майтын 
жартас құздай буырқанған кезде теңізге 
шығып кетіп, бірақ жолда кездес кен 
тұңғыш тосқауылда тұрып қалды; Сені 
к�ріп, сүйіп қалған алғашқы ақын 
Байк�л сеңінен шыққан Марлин-
ский к�зіне оттай басылдың, ол да 
мен сияқты сенен ажырасқан сәтінде 
қиналып, жоқтады; сенің жағаларың 
қонақжайлық к�рсеткен соң, ол сүйіп 
тұрып, мұңайып, Ольга Нестерцованың 
қабіріне жас толы к�збен қарады; маған 
ұқсап сенімен мәңгі қоштасты; ол �луге 
бел байлады. Бәлкім, мәйіті табылмаған 
Адлер орманында тазаланғысы келді ме 
екен, кім біледі?

Сен, Аттиланың (Еділ) Шыңғыс 
хан, Темірланның теңізі, Петр I мен 
Нәдір шаһтың теңізі, оның қасіретті 
қоштасу с�зін еске түсіріп сақтай алдың 
ба? Мен қазір оны сен сирек есітетін 
тілде қайталап айтып беремін. >йткені 
бізге белгісіз ақын лебізі болғандықтан 
қайыра айтып беремін».

Бұдан әрі Дюма-әке А.А.Бестужев-
Марлинскийдің «Каспиймен қошта-
суын» французшалап тәпсірлеп кетеді. 
Ақын деп атайды. Ол кім болатын? 
Бауырлар Николай, Александр,  Михайл 
мен Петр Бестужевтар декабристер 
қозғалысына қатысып, Солтүстік 
қоғамның белсенді мүшелері болып, 
шен-шекпеннен айырылып, Сібірге 
айдалғандар. Соның ішінде ақын-
жазушы А.А.Бестужев-Марлинский 
(1797-1837 жж.) «Полярная звезда» аль-
манағының негізін қалап шы ғарушы. 
Француз қаламгері оларды мүсір кеп 
аяды ма, әйтеуір, Александр Алек-
сандровичтің очеркін француз тіліне 
аударып, оқырманға ұсынады.

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН

ДЮМА-ӘКЕ ҚАЛАЙ ҚҰМАРТТЫ?

Тұсаукесердің түйткілі

ҰЛЫ ДАЛАҒА

Адамзатқа азаттық аңсағандардың сойынан болғандықтан ба, ол бір орында ошарылып отырып қалмай саяхаттауды жаны 
сүйетін. Жерлестерін жалт қаратып, өзіне табындырып, «Құдай айтты, ал мен жаздым» деп жүріп, ақыры елу алтыдағы 
жазушы ұзақ жолға бел байлады. Салмағы артып, денесі ауыр тартса да жеңіл екен, тез жиналды. Ескі Еуропаны қақ жарып, 
Шығысты көздеп, Балтық теңізімен жүзіп, Санкт-Петербургке ат басын бұрды. Жолай Ресейдің бірінші астанасына соғып, 
Нижний Новгородта кемеге отырып, төменге қарай қос құрлықты қапталдай Еділді бойлап, Қап тауына бет алды. Әуелі ешкім 
бармаған жерді аралап, Прометей бұғауланған құзардан хабар беремін деп, қалың оқырманын алдарқатты. Көзіне оттай 
басылып, перизаттай көрінген Париж артта қалып, өзі «итарқасы» атаған жұмыс орнына да іштей қайыр қош айтты. Азанмен 
оятатын Цезарь әтешінің айдарынан сипады. Әріптестері Виктор Гюго, Оноре де Бальзак пен Жорж Санд (Аврора Дюпен) та әлі 
тірі еді. Лев Толстой өмірбаяндық хикаяттарын жариялап енді-енді әулиехана әдебиет табалдырығын аттаған болатын.

норманд қойлары түк емес... Бізге құй-
рықты б�лек берді – оның салмағы он 
т�рт фунт тартады...

Елтон к�лінен менімен бірге Бас-
құншақ к�ліне қарай ілес. Бұл �зі 
шеңбері екі миль келетін �те к�рікті к�л. 
Біз оны айналып �ткенде менен есепте 
тұрған үшінші к�лді к�рмес пе екенсіз 
деп сұрады. Алайда мен бұл сәтте су 
мен түзге әбден мелдектеп тойған едім. 
Қай тадан мен Еділмен жүзіп кеттім. 
Онда мен Астраханьға апаратын кемеге 
отырдым.

Ол жерде аялдап, Сенадағы  бықып 
жататын бақалардай жыртылып-айыры-
латын жабайы қаздар, үйректер, қызыл 
қаздар мен түлендерге аңға шықтым».

>стіп әке ұлын �зіне ден қойғызып 
ұйытып алады да одан әрі Шығыс халық-
тарының салт-санасы, әдет-ғұрпы, 
серілік мінез-құлқы туралы тәптіштеп 
кетеді.

Жұрттың жорамалдап айтуынша,  
Б�кейхановтардың бірінің үйінде 
қонақта болып, жас Шәңгерейге (кейін-
нен  атақты ақын) «Жас ханзадаға 
ноян  дық табандылықпен қызмет етуге 
дайын мын» деген қолтаңба ескерткішін 
қалдырады. Куәлардың к�рсеткені 
бойын ша, кеңестік кезеңде қуғын-сүр-
гінге дұшар болып, қолтаңба мен кітап 
ұшты-күйлі жоғалып кетеді.

Шіркін, Фатима ханшаның тұсында 
Жасқұс қандай еді! Бауында бұлбұл сай-
рап, әуіт-әуізінде балықтар шоршып, 
миуа майысып, алаңқайда гүлдер жай-
нап тұратын. Жұртшылықтың таңдай 
қағып, сүйсініп сүйінуіне қарағанда, 
жердегі пейіштей болатын.

Жәңгір ханның немере інісі Дәулет-

керей Шығайұлы (1820-1887 жж.) күйдің 
үлкен мектебін қалыптастыруға үлес 
қосып, �нерге кең �ріс ашып, сұлтандық 
пен биік лауазымды тәрк етіп, шабыт 
шыңына шығандауға бет алған. 

1894 жылы генерал-лейтенант 
атағын алған Ғ.Жәңгіров әкесі �лімінен 
к�п кейін, 1856 жылы Петербургтағы 
паж корпусын үздік бітіріп, Думадағы 
мұсылмандар қанатына, әсіресе, қазақ 
депутаттарына ұдайы қолдау білдіріп, 
барынша к�мек к�рсететіні жиі айтыла 
бастады.

Парижде болғанда Дюма-әкенің 
Ресейге келіп-кетуіне ықпал еткен граф 
А.Г.Кушелев-Безбородко қоңсы қонған 
(Ауыл арасы 30 шақырым). Ғабдолланың 
Шыңғысхан сұлтан лақап аты бар адамды  
француздың мәшһүр жазушысының 
к�ріспей кетуі мүмкін еместей к�рі-
неді. Қамқорлығындағы он бір жасар 
 Шәңге рей дің (ел аузында жүргендей): 
«Жас ханзадаға нояндық табандылықпен 
қызмет етуге дайынмын»  деп қолтаңба 
қалдыруы болған оқиғадай. Тек кітап 
т�ңкеріс аласапыранында жоғалып кетуі 
де кәдік. Bй, тағдыр-ай!

Мұндағы Беклемишев кім? Ол 
патшаның сеніміне кіріп алған граф 
Кушелев-Безбородконың адамы 
 болуы кәдік, ол Еділ бойында 185966 
 десятина 778 сажен жері, мыңғырған 
м а л ы ,  к � п т е г е н  қ ы з м е т к е р і  б а р 
к�пес (Дюма-әкенің осы сапарына 
себепкер  болған). Тарихи романдары 
мен пьеса ларында басты оқиғалардан 
онша алыс ауытқымайтын суреткердің  
жолжазбаларының кей тұсында қиял-
ғажайып жайттарды қосып, әсірелеп 
оқушысын қызықтыру үшін түрлі 

бейнелеу тәсілдеріне барып, қалам 
тербейді. Дала дастарқанынан дәм 
татып отырып, тарту-таралғы сый 
табақтардан тасбақа етін жедім деп 
б�седі. Қазақтар ешқашан құдайы 
қонағына (ашаршылықта болмаса) 
 харам ас ұсынбаған. Жылқы етін әсіппен 
бірге қойғанда, бәлкім, қазы-қарта 
бұжыр-бұжыр, иір-иір болғандықтан 
мимиырт мақұлықтың мойнына ұқсап 
кетуі де ықтимал.

Парижден Астраханьға дейінгі 
 саяхатында сый-сияпат �з алдына, ұсақ-
түйек жайлар да қонақ к�зінен қағыс 
қалмағандай. Батыс оқырманы үшін бәрі 
қызық, бәрі тосын, бәрі таңсық. Дюма-
әке  соны былай тап басады: «Сол сәтте 
керемет к�рініс ашылды. Арқыраған 
асау аттарды құрықпен ұстау басталды. 
Жайдақ аттар әлекедей жалаңдаған 
 шабандоздармен бірге тура Еділге қарай 
самғады. Он, жиырма, елу сәйгүлік суда 
құтырынып, құмда аунап шатқаяқ-
тады. Жер тарпып тістесті, оқыранып 
кісінеді: атшабарлардың сұмдық н�пірі 
жұлдыздай ақты: оны к�рмегендер осы-
нау к�ріністі еш к�зге елестете алмаған 
болар еді.

Біз Еділді жүзіп �тіп, аққуларға 
сұңқар салғанға қатыстық. Бұның 
бәрі – аңшылық, үлде мен бүлдеге 
оранған сарай ханымдары бейнебір 
орта ғасырлардағыдай әсер етіп, сен 
қанша бір осы заманға құлдық ұрсаң 
да қатты қайран қалдырар еді. Содан 
соң дастарқанға отырдық. Біздің Сент-
Ассиздегі кешкі асымызды еске сала-
тын құс сорпасынан дәмауыз тидік: 
ол құзғыннан пісірілсе де ұқсастығы 
толық болар еді. Одан басқа тамақтар, 

тасбақа мен әсіптелген жылқы шекесін 
қоспағанда, Еуропа асханасынан алы-
ныпты... 

Сен сенесің бе, мен жасыл жуамен 
қосып жылқы етін жедім, ол сондай 
тіл үйіретін дәмді екен. Бұны қымыз 
хақында айта алмаймын.

Келесі күні таңертең біздің әрқайсы-
сымызға т�сектен тұрмай жатып, аш-
қарынға үлкен саптаяқпен шұбат әкелді. 
>зімді Буддаға тапсырып, сіміріп сал-
дым». 

Александр Дюма-әке патшалық 
Ресейге  әзірейілдей еді. Демократия-
мен «ауыратын» үлкен дарын иесі 
шонжарлар құлдығындағы шаруалар 
құқын қорғап, іш тартты. Бұратана 
халық �кілдерімен пікірлесті. Ол қайда 
да жандармерия тыңшыларының 
бақылауында болып, еркін жүріп тұра 
алмады. Отанына оралысымен �зін 
толғандырған тақырыпқа қалам тар-
тып, «Парижден Астраханьға дейін» 
атты жеті кітаптан тұратын қол жаз-
басын бастырды. >кінішке қарай, 
олардың жеке-жеке тараулары ғана 
орыс тіліне аударылып, айналымға 
мүлде түскен жоқ. Ал қазақша нұсқасы 
тіпті кездескен емес. Бұл алдағы күндер 
құзырындағы күттірмейтін шаруа. 

Ала-құла жазса да к�п тындырған 
 сарабдал суреткер бірде былай, бірде 
олай шалқиды. «Тарих деген не? Ол – 
менің романдарымды ілетін мық шеге».

Буырқанған уақыт бұл лебізді растап 
келеді. Даламен құштар дидарласып, к�п 
тебіреніп Қап тауы жағындағы жағада 
қарт Каспиймен қимай қоштасарда ол 
ағыл-тегіл ақтарылып, бүкпесіз сыр 
ашады:

 басты р�лден бастаған актриса осы жоба үшін 
түсірілімге әскери тәртіппен дайындалған. 
Тәжірибесіз ару атпен жүруді, семсерлесуді және 
актерлік шеберлікті басынан бастап үйреніпті. 

БІЗДІҢ АНЫҚТАМА:
Альмира Тұрсын – 28 жаста
Мамандығы – психолог, 
коуч-профориентатор
«Томирис» – кинодағы дебюті
Туған жері – Алматы қаласы 
Тұрғылықты жері – Нұр-Сұлтан қаласы
Отбасылық жағдайы: 
Тұрмыс құрған, бір баласы бар.

«Менің негізгі жұмысымның мақсаты – 
қыздарға, әйелдерге �зінің бойындағы бар 
 талантты пайдаланып, болашақта оны тиімді 
жүзеге асыру. Қазір бұл мамандық аса танымал 
емес. Бірақ болашақта �з жемісін береді деп 
сенемін. Ал «Томирис» – менің кинодағы дебютім. 
Қалай шыққанын �зім де білмеймін. Менің 
р�ліме объективті бағаны тек к�рермендер ғана 
бере алады. Дайындық туралы айту қиын, �зімді 
психолог ретінде дайындадым. Конструктивті 
сын болса, оны қабылдаймын» деді актриса. 

«Томирс» фильмінің шарықтау шегі – Тұмар 
ханша мен Парсы империясының негізін 
қалаушы Кир патшаның соғысы. Кирдің р�лін 
Ридли Скоттың «Царство небесное» фильмінде 
Саладин патшаны сомдаған Голливуд актері 
Гасан Масуд сомдаса, Томиристің жолдасы 
Арғұнның р�лін Bділ Ахметов, ұлы Спаргаписті 
Асылхан Т�лепов ойнаған. Сонымен қатар 
фильмде Димаш Ахимов, Ерік Жолжақсынов, 
Байкенже Белбаев, Берік Айтжанов, Еркебұлан 
Дайыров, Мұрат Бисенбин, Азамат Сатыбалды, 
Айжан Лайджи, Аян >тепберген, Асхат Үрпеков 
және тағы басқа актерлар бой к�рсетеді.

Жобаның режиссері фильм 93 күн түсіріліп, 
шығару кезеңі 2,5 жылға созылғанын, шығар-
машылық топтың құрамында 400 адамның 
жұмыс істегенін атап �тті. Режиссер Ақан Сатаев  
«Томирис» фильмі арқылы қазақ киносын жаңа 
бір белеске к�тере алған. Бұл фильмнен еліміздегі 
киномамандарының (оператор, қоюшы-суретші, 
костюм суретшілері, реквизит мамандары, 
каскадерлік трюктер мен батальдік сахна қою 
шеберлері, монтаж, компьютерлік графика, цве-
токоррекция, жарық қою, грим, т.б.) жетілгенін, 
алға ілгерілегенін байқадық.

Бәрі жақсы ғой... Бір әттеген-айы, 
киноның сапасы мен деңгейін 
премьерадағы кемшілік жуып-
шайып кетті. К�птен күткен 
фильмнің тұсаукесеріне 
қазақтың зиялы қауым 
�кілдері мен �нер адам-
дары және т ілшілер 
қауымы қатысты. 98 
пайыз қазақ және қа-
зақ  тілді адамдар жи-
н а л ғ а н  п р е м ь е р а н ы 
ұ й ы м   д а с т ы р у ш ы л а р 
о р ы с  т і л і н д е  қ о й д ы . 
Негізгі мәселе осы тұста 
туын  дады. Фильмнің қазақша 
нұсқасын алға тартып, режиссер 
мен «Қазақфильм» �кілін сұрақтың 
астына алған БАҚ �кілдері мардымсыз 
жауап алды. 

«Бізде фильмнің қазақша нұсқасы толығымен 
бар. Бірақ «Қазақфильмнің» шешімі бойынша, 
премьераны орыс тілінде, қазақша субтитрмен 
к�рсетеміз деген шешім қабылданды. >йткені 
Қазақстанда 116 ұлт бар, осының бәрін ойласты-
рып сондай шешімге келдік» деді режиссер. 

Ал «Қазақфильм» атынан жауап берген ресми 
�кілі Бауыржан Үсенов негізгі мәселе прокат 
жүйесінде екенін атап �тті. 

«>здеріңіз білесіздер, біздегі барлық ки-
нотеатрлар жекеменшік. Бұл, негізінен, біздің 
прокат желісімен айналысатын мамандардың 

қолында. Негізі біз фильм-
нің екі нұсқасын дайын-

д а д ы қ :  қ а з а қ  ж ә н е 
орыс тілдерінде. Про-
кат мамандарының 
таңдауы орыс тілі бол-
ды» деді ол. 

Б ұ л  ж а у а п т ы  
 ж и   н а л  ғ а н  ж ұ р т  т а , 

тілшілер де түсінген 
жоқ. Себебі 2,5 млрд 

теңге жұмсап, 2,5 жыл 
уақытты сарп етіп түсірілген 

2,5 сағаттық фильмнің пре-
мьерасы Республика сарайында 

�тті. Ал оның кинопрокатқа не қатысы 
барын кім білсін?! Жалпы кинодағы прокат 
мәселесінде осындай «кемсітулер» мен шек-
теулер болатыны рас. Және тек осы жолы 
ғана емес, әрдайым. Бізде «фильмнің қазақша 
нұсқасына сұраныс жоқ» деген сылтаумен кино-
ны мемлекеттік тілде қоймауға тырысады. Бұл, 
әрине, жекеменшік кинотеатрларымыздың істеп 
отырғаны. Осындай даулы сұрақ-жауаппен �ткен 
баспас�з жиынынан кейін, киноны тамашалап 
үйді-үйімізге тарастық. Араға бір күн салып, 
жауа бын �згерткісі келген режиссер Ақан Сатаев 
әлеуметтік желіде тағы да түсіндірме жазыпты. 

«К�рермендер мен журналистердің қой ған 

басты сұрағы – фильмнің қазақша дыбыс талған 
нұсқасы бар ма? С�зсіз, толығымен қазақ тілінде 
дыбысталған нұсқасы бар. Қазақ елі болғандықтан 
да, алдымен қазақша нұсқасын дыбыстаған едік! 
Еліміздің латын әліпбиіне к�шуі – ұлт үшін жасалған 
маңызды қадам. Фильмнің соңында жазылатын 
титрлер (түсіру тобы мен актерлық топтың аты-
ж�ндері  жазылатын б�лім) латын әліпбиіне аудары-
лу барысында к�птеген грамматикалық қателердің 
анықталуы және топ мүшелері мен актерлардың 
аты-ж�ні құжаттарға сәйкес келмеуіне байланысты 
кешіктіріліп  жатыр. Құқықтық тұрғыдан біз мұндай 
қателермен к�рсетілімге жібере алмаймыз. Шұғыл 
түрде аталмыш мәселені шешу үстіндеміз» депті 
режиссер жазбасында.

Біз осы орайда Ш.Шаяхметов атындағы 
тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығының мамандарына хабар-
ласып, «Орталықта тексеріліп, бекітіп берілді. 
Байқасаңыздар, шақыру қағазынан да қате кет-
кен. Бұл олардың дизайнерлерінің қателігі болса 
керек» деген жауап алдық. 

Сонымен, айналасы 1,5 күнде бірнеше 
«сылтау»  айтылды. Ал киноны онсыз да к�п 
күткен к�рермен «Томиристің» қазақ тіліндегі 
нұсқасын әзірге таңертеңгі және түскі уақытта 
ғана к�руге мәжбүр. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Фильм Геродоттың жазбалары негізінде әл-
Фарабидің баяндауымен басталады. Массагет  
тайпасының мұрагері Томиристің дүниеге 
келуінен бастау алған фильм 2,5 сағаттың ішінде 
Тұмар ханшаның бала кезі, қаһармандық кезеңі  
және билеуші кезеңдерін қамтиды. «Томирис» 
фильміне сценарий жазарда авторлар бүкіл әлем 
мойындаған Геродот еңбектеріне сүйенді. Тарих 
жағынан біздің кеңесшіміз – Алмас Ордабаев. 
Bр түсірілім күнінде тарихшы біздің қасымызда 
болды. Біз ол кісілерсіз бір қадам да жасаған 
жоқпыз» деді режиссер Ақан Сатаев. 

Томирис патшайымның р�лінде кинодағы 
жаңа бейне – Альмира Тұрсын. Кинодағы 
алғашқы қадамын тарихи фильмнен және 
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азақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза арамызда жүрсе 
биыл 87 жасқа толар еді. Ұлтының арда ұлы былтыр қазан айының 
сегізінші жұлдызында келмес сапарға аттанды. Күллі қазақтың 
қабырғасын қайыстырған қаралы хабарды естіп, М.Әуезов атындағы 
академиялық драма театрына қоштасуға келгенімізге де жыл 
толыпты...  Жазушыны ақтық сапарға шығарып салуға жиналған 
адамның қарасы көп еді. Сонда ауыр қазаны басынан өткеріп тұрған 
қызының сол кездегі күйі әлі есімде. Ол кезде Алма Шерханқызының 
бір жылдан кейін кейіпкерім болатынын сезбеген де едім. Міне, енді 
редакция тапсырмасына орай, кездесіп, халқының дара перзентіне 
айналған әкесі жайлы сыр бөлісіп отырмыз. 

Қ
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Самалдық ш�п – биіктігі 1 метрге жуық, 
бір жылдық, ш�п тектес �сімдік. Сабағы тік 
�седі әрі қысқа, ұштары сүйір, шеттері бүтін, 
жоғарғы жағында қара қоңыр дақтары бар, 
бұтақтары к�п, жапырақтары кезектесіп 
орналасқан. 

Гүлдері ақ немесе қызғылт түсті, 5 гүл 
жапырақшадан тұрады, жапырақтарының 
қуысына масақша тәрізденіп шоғырланған. 
Жемісі – жұмыртқа сықылды қара түсті 
жылтыр жаңғақша. Күз мезгілінде гүлдейді. 

Самалдық ш�п �зендердің, арықтардың жағаларында, ылғалды 
жерлерде, арамш�п ретінде егістік жерлерде �се береді. Дәрі 
 жасау үшін оның жер бетіндегі б�лігінің жоғарғы жағын гүлдеген 
кезінде жинап алады. Құрамында К дәрумені, флавонды гли-
козидтер, эфир майлары, қоймалжың, илік заттар, С витамині 
бар. >сімдіктің қан тоқтататын, несеп айдайтын, іш жүргізетін 
қасиеттері бар. Бас ауырғанда кісінің желке тұсына �сімдіктің жас 
ш�бін басуға болады. Дене сыртындағы жаралардың жазылуын 
тездету үшін майдәрі жасап та пайдаланады. 

«Ұлы Пирамиданы кім тұрғызды? Шынында да, Атлантида мен 
Му континенті болған ба?» деген орынды сұрақ туындайды. 

Перғауындарды және басқа да әмірлерді неліктен «Күннің 
ұлдары» деп атаған? Біздің бабаларымыз космостан «келушілердің» 
куәгерлері болды ма? Жердің �ткендегі тарихында әлі де ашылмаған 
құпия сыр бар ма? 

Бұған Иоахим Палдың «Жұлдыздан келген адамдар біздің 
арамызда» (Мюнхен, 1971) деген кітабында келтірілген ғылыми 
бол жамдар себеп болды. Автордың пікірі бойынша, космостан 
келген меймандардың болуы әбден мүмкін. Себебі олар адам 
ойында «жатталып» мифтер мен эпикалық шығармаларда, аңыз-
дарда бейнеленген. Иоахим Пал космостың араласуы туралы 
айтыс шеңберінде бұл «құдайлар» («жұлдыз адамдарын» ол осылай 
атайды) Жерде бір емес, қайткенде де одан к�бірек болуы, белгілі 
дәуір ішінде олар қайта оралып, тағы да келуі ықтимал деген пікір 
ұсынады. 

Самалдық шөп 

Жер бақылауда ма?

Өсімдіктер әлемі 

Қыр-сыры мол дүние 

Денесі – тышқан, қанаты – құс, 
Шешуін, кәне, ойлана түс.

(Жарқанат)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

@зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Сары атанның жүгі бар, 
Алатаудың шыңы бар. 
Сары атанның жүгі к�п пе, 
Алатаудың шыңы к�п пе? 

Вьетнамның Фонгня-Кебанг ұлттық 
саябағында орналасқан Шондонг үңгірі 
әлемдегі ең үлкен үңгір саналады. 

Оның тереңдігі – 200, ені – 150 метр, ал 
жалпы ұзындығы – 5 шақырымды құрайды. 
Алып үңгірдің к�лемі – 38 миллион текше 
метр. Шондонг вьетнам тілінен аударғанда 
«таулы �зен үңгірі» дегенді білдіреді. 

Ғалымдардың зерттеуінше, бірегей 
үңгір жерасты суларының жарықтар 
арқылы жер қыртысын үздіксіз шаюынан 
2,5 миллион жыл бұрын пайда болған. Жергілікті тұрғындар 
үңгірге 1991 жылы кез болды, бірақ үңгірді зерттеу жұмыстары 
2009 жылы ғана Говард Лимберт бастаған ағылшын спелеологта-
рымен жүргізілді. 

Бұрын Күн жүйесінде 9 планета бар 
деп келсе, қазір оның саны қысқарып, 8 
ғаламшармен шектелді. 

Бір ғалымдар Плутонды планета деп 
атамауға бірқатар себептер барын айтса, 
кейбірі оның планета болуға лайықты 
тұстарын талдап беріп жатты. 1992 жылы 
шуға айналған тақырып «Плутон неге 
планета емес?» деген сауал болатын. 
Бұл мәселенің қозғалуына да ергежейлі 
ғаламшардың басқа планеталарға қарағанда 
�зінің аймағында ғаламат нысан болып табылмайтындығы, яғни 
оның маңында осыған ұқсас бірқатар аспан денелері бар екендігі 
себеп болады. Жұртшылықтың болжамы бойынша, 2005 жылы 
Эрида деп аталатын Плутонмен аумағы шамалас транснептундық 
нысан табылған кезде, осы аспан денесінің де планета деген атқа 
лайықты болу ықтималдығы айтылады. Онда, «Плутонды планета  
деп атайтын болсақ, неге Эриданы да планета деп атамасқа?» 
деген сауал туындады. Тап осы тұста Эриданың ашылуына орай, 
астрономдық бірлестік біздің ұғымда әлі күнге дейін «планета» 
деген с�зге дұрыс анықтама берілмей келе жатқандығын ұғынды. 
2006 жылы Халықаралық астрономиялық одақ Чехия астанасы 
Прагада �ткен Жалпы ассамблеяда планетаны басқа нысандар-
дан ажырату бойынша белгілерді талқылады. Аталған ассамблея 
мүшелері бірауыздан Плутонды планета деп санамауға шешім 
қабылдады.

«ТАҢ АТҚАНША 
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН...»

Bкеміздің сырт келбеті суықтау к�рінетін, 
содан болар, к�пшілік оны қатал, салқын адам 
деп ойлайтын. Алайда әкеміз �те мейірімді 
адам еді, бірақ мінезі тұйық. >зі қалаған адам-
дарына ашылатын. Тұйықтығына қарамай, 
к�пшіл болды. >з туысқандарына да, біздің 
нағашыларымызға да тең және жақсы қарады. 
Оның мінезінің тұйықтығы ойшылдығынан 
болды-ау, �йткені кітап жазғысы келеді, үнемі 
терең ой үстінде жүреді. Үнемі түнімен жұмыс 
істеп шығатын. Таң атқанға дейін жұмыс 
үстеліндегі лампасы жанып тұратын. Бұл нені 
білдіреді? Ұйықтамаған деген с�з ғой... Содан 
таңғы алтыда б�лмесінен шығады. Ол кезде 
28-панфиловшылар саябағының жанында, 
Т�лебаев к�шесінде тұратынбыз. Нұрғиса 
Тілендиев, Қалтай Мұхамеджановтарды 
шақырып алып, бақтың ішінде серуендейтін, 
күшке салмай жүгіріп, дене шынықтыратын. 
Тіпті қыстың күні де дене шынықтыруын 
тоқтатпайтын. Содан кейін үйге оралып, таңғы 
асын ішіп, жұмысына кететін. 

Біздің бала санамызда оның к�п жұмыс 
істейтіні сіңіп қалған. Bсіресе, «Лениншіл 
жас» газетінде жұмыс істегенде түнімен 
ұйықтамайтын. «Сигнальный номер» деген 
болатын, журналистер екі рет келіп, газетті 
тексертеді. Ешқашан шаршадым деп айтпаған, 
шаршағандық білдіріп, қабақ та шытпайтын. 

Bкем бақиға аттанарын сезіп жүрді. Кейде 
«Мен аналарыңа кете берейін бе, шаршадың 
ғой сен» дейтін маған. Мен «Жоқ, шаршамай-
мын, кетпе» деп жалынатынмын. Содан кейін 
де екі жыл �мір сүрді, мен аман-есен жүргеніне 
қуанушы едім. Бірақ соңғы кездері жан жарын, 
анасын түсінде жиі к�ретін болды.  Соңғы 
рет түсін айтқанда жүрегім ауырды. «Жапон 
теңізінде бір кеме кетіп бара  жатыр екен. 
 Содан әкемді к�ріп қалдым. Кеме жағалауға 
тоқтап, баспалдағын түсіргенде әкем сыртқа 
шықты. Қасыма келіп қолымды алып еді, 
менің қолым кішкентай сәбидің қолындай 
кішірейіп кетті» деп түсін айтты. Мен сол кезде 
қатты қорықтым, бұл белгі емес пе екен деп 
алаңдадым. 

Кейінгі жылдары әкемнің к�зі ауырып 
жүрді, к�руі нашарлады. Bкем ешқашан 
шағымданбайтын. Бір күні маған «Бір қағаз 
бен қалам әкелші» деді. Бір парақ әңгіме 
жазды.  Оның тақырыбын «Сары шымшықтың 
зор дауысы» деп қойды. Біз ары қарай 
жалғас тыратын шығар деп ойладық. Бірақ 
жалғастырмады. >кінішке қарай, ол парақ 
жоғалып кетті. Содан 2009 жылы инсульт алды 
да, денсаулығы сыр бере бастады. 

«М@СКЕУДЕ 
ЖҮК ТАСУШЫ БОЛЫПТЫ...»

Bкем бізге бір қызық әңгіме айтқысы 
келсе, �зі де күліп, бізді де күлдіріп, әсерлі 
әңгімелеуші еді. М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің журна-
листика факультетінде оқыған ғой. Студент  
кезінде бір татар және бір осетин досы 

Ең үлкен үңгір

Плутон 
Ғарыш

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Әлемде талай қызық бар

ӘКЕСІ ТУРАЛЫ 
ҚОЛЖАЗБАСЫ ҚОЛДЫ БОЛДЫ...

қолында менің әкем қалған екен. Bкем оқуды 
бітіріп, Алматыға оралған соң да олардың 
жақсылығын ешқашан ұмытқан жоқ. >мір 
бойы айтып жүрді. Сағынышы мен сәлемі 
ретінде Мәскеуге Алматының апортын жолдап 
отырған екен. Олар да «Алматыдан бір ұлымыз 
жіберді» деп, апортты жемей, қонақ б�лмедегі 
ыдыс с�ресіне қойып қояды екен, ол тұрған 
сайын жұпар шашып, қарттардың қуанышын 
еселейтін к�рінеді. Кейін әкемнің Новокуз-
нецкке кеткен досы әйелімен бірге Алматыға 
қонаққа келді. Екі аптадай үйде қонақ болып, 
сосын әкем оларды Ыстықк�лге демалысқа 
жібергені есімде. Сол Мәскеуде оқып, 
жүк  тасып жүргенінде бірде тамақ 
ішіп, бірде ішпей, асқазанына жара 
түсіріпті. Кейін оны анам тамағын 
баптап жүріп, ұзақ уақыттан кейін 
жазып алды ғой. 

Bкеміз сондай к�пшіл еді. Бірде 
Амери ка ға  барғанда ат жарыс бо-
лыпты. Сол бәйгеде әкеме ала ат 
бұйырыпты. Сонымен барлық елдің 
азаматтарымен бірге бәйгеге шабады. 
Бәрінің аты жарты жолда қалып жат-
қанда, менің әкем мінген ала ат қана 
соңына дейін шауыпты. Сонда бәйгені 
тамашалап отырған губернатор «мынау 
казахский индеец қой» деп, ерекше мән 
беріпті. Сыйлыққа құйма күміс берген. Ол 
соңғы уақытқа дейін Т�лебаев к�шесіндегі 
үйіміздің есігіндегі тұтқада тұрды. 

«АДАМНЫҢ Б@РІНЕ 
БІРДЕЙ ҚАРАЙТЫН»

Ата-анамның екеуі де жамбылдық қой. 
Bкем Жуалы ауданынан болса, анам Сарысу 
ауданынан. Мәскеуден асқазан жарасымен 
оралған әкем анаммен бас қосқан соң, �мірі 
�згерді. Анам әкемнің барлық жағдайын 
 жасайтын. Дәмді, пайдалы тағамдарды таңдап 
істейтін. Bкем жұмыс б�лмесінде жазу жазып 
отырғанда үйге қонақ келіп қалса, анамыз 
«Тссс, жай жүріңіздер, ақырын с�йлеңіздер» 
деп жүретін. Ондайда әкем «Емін-еркін отыра 
беріңіздер» деп жымиюшы  еді. Барлық ақын-
жазушылар сияқты үй шаруасына икемсіз 
болды. Бірақ бала тәрбиесіне қатты к�ңіл 
б�летін. Ағамды спортқа берді. Оны хоккей-
ге �зі апарып, �зі алып келетін. Менің сурет 
салуға деген ынтамды байқап, үйге арнайы 
суретші жалдады. Ол кезде қазіргі Опера және 
балет театрының алдында балалардың сурет 
байқауы �тетін. Мені соған дайындап, �зі 
алып барды. Мен сол байқаудан үшінші орын 
алып, мақтау қағазын алғанда әкем қатты 
қуанған. Мұны не үшін айтып отырмын, ол 
балаларының болашағына жастайы нан жол 
салды. Отбасылық демалыстарда, сенбі-
жексенбіде бізді Медеуге алып баратын. Мұз 
айдынында �зі де сырғанап, бізді де коньки 
тебуге үйретті. Тауға анам да, Айша апам 
да баратын. Жыл сайын Ыстықк�лге де ба-
ратынбыз. Ауылға жиі жіберетін де,  сосын 
�здері алып кететін. Алдымен Жуалыда 2,5 
ай демалатынбыз, жарты ай қалған кезде 
нағашыларымызға барамыз. >йткені ол кез-

де анамның �зі келетін, �зі алып баратын. 
Нағашыларымыздың ауылынан қауын-қарбыз 
жеп келетінбіз. 

Ол кезде қазақ мектебі болмады,  әкем бізді 
орыс мектебінің ағылшын сыныбында  оқытты. 
Сол ағылшын тілі менің мамандығыма айна-
лып, бүгінде осы  салада қызмет етіп келемін. 
Ал ағам Батылжан  Шерханұлы журналистика 
факультетін қызыл дипломмен тамамдаған. 
Баспада жұмыс істеп, Бақытжан Момышұлы 
екеуі әкемнің «Қызыл жебесін» аударды. 
Кейіннен ағам жеке кәсіппен айналысып 
кетті. Bкем бізге �з шығармаларын оқуға 
үгіттемейтін. Бірақ оның шығармасының 
желісінде қойылған қойылымдарға барып 
жүрдік. Ғ.Мүсірепов театрынан «Сталинге 
хат», М.Bуезов  театрынан «Ай мен Айша» 
қойылымдарын тамашаладық. «Ай мен 
Айшаға» ауылдағы інісі Батырхан к�кем де 
келген. Ол екеуі қойылымды соңына дейін 
тамашалап, ерекше әсерленіп шыққаны 
есімде. Мен қазір осы шығарманы үшінші 
рет қайталап оқып жүрмін. Кезінде қазақша 
білім алмағандықтан, бірінші оқығанда 

онша түсінбедім. Екінші оқығанда кітап 
қызғылықты бола түсті, кей жерінде күлемін, 
кей жерінде к�зіме жас аламын. Қазір үшінші 
рет оқып жатырмын, ендігі әсер мүлде б�лек. 

«Ай мен Айшаны» оқымаған қазақ кемде-
кем шығар. Сол шығармадағы бір оқиға 
қартай ғанда әкемнің алдынан шықты. Аяғы 
қатты ауырды, тіпті баса алмай қалатын. 
Мен мұның сырын сұрағанда, әкем сол 
шығармадағы «Шақпақтас» оқиғасының 
әсерінен екенін айтты. Естеріңізде шығар, 
бір қыс �те суық болып, Айша апамыздың 
оты с�ніп қалады. Жас балаларын жауратпау 
үшін, Шерханды к�ршілерге шоқ әкелуге 
жұмсайды. Шоқ түгілі, адамды �шіретін дауыл 
болса да, тұңғышын жіберуіне тура келіпті. Ол 
уақытта к�рші деген аты болмаса,  үйлердің 
арақашықтығы �те алыс болған ғой. Бірі қырда, 
бірі сайда, бір-бірінен алшақ орналасқан. Бір 
үйден алған шоғын жел ұшырып әкетіп, одан 
да алысырақ үйге  барып келген әкемнің аяғын 
үсік шалған екен. Аяғында аяқ киімі жоқ. 
Шақпақтас берген әйел аяғын таңып, орап 
жіберген. Қақаған аязда  таңған аяқтан пайда 
болмай, үсік шалады. Кейін емделіп, аяғын 
қалыпқа келтіргенімен, сол қартайғанда 
 алдынан шықты. 

ҚОЛДЫ БОЛҒАН 
ҚОЛЖАЗБА ЖАЙЫНДА...

Біздің бала кезімізде үйімізге қонақ 
к�п келетін. Олардың ішінде Мұстай 
Кәрім,  Бауыржан Момышұлы және оның 
ұлы Бақытжан аға мен келіні Зейнеп  
Ахметова,  Ғабит Мүсірепов,  Қалтай 

Мұхамеджановтардың келетіні есімде. 1985 
жылы Шыңғыс Айтматов әйел-баласымен 
келді. Ол уақытта қонақтан Жазушылар 
одағы «Кімнің үйіне түсесіз?» деп сұрайды 
екен. Bкем Айтматовтың шығармаларын 
аударып жүрген кезі ғой. Шыңғыс Айтматов 
�зі таңдап «Шерханның үйіне барамын» 
дейді екен. 

Айша апамыз �те сұлу әйел еді. Мейірімді, 
дауыс к�термейтін. Тауға шыққанды, ән 
айтқанды жақсы к�ретін. Магнитофон енді 
шығып жатқан кезде ағам жаңа магнито-
фон, касеталар алып келіпті. Содан ағам 
мектепке кеткенде, Айша апам: «Алма, ана 
касеталарды қосшы, мен ән айтамын, жазып 
алайық» деді. Содан апам к�п ән айтты, мен 
оны  жазып отырдым. Сабақтан келгенде 
ағам «мынау кімнің даусы?» деп таңғалғаны 
есімде.

Bкеміз Тұрар Рысқұлов туралы шығарма 
жазғанда, Айша апамыз «>з әкең тура лы 
жазсаң шы» деп �тініш айтқан екен. Негізі 
мен үнемі айтамын, бірақ �згелер сенбейді. 
Bкем Мұртаза туралы роман жазды, бірақ 
ол қолжазба күйінде қолды болды. Таразға 
барғанда әкем «Қызым, қалың қызыл дәп-
терді  тапшы, сыртында Зея деп жазылған» 
деді. Зея – Амур алабындағы �зен, Ресей 
Федера циясының Амур облысында орналас-
қан. Зеяның жағасы ну орман, Мұртаза 
атамыз  сол жерде жұмыс істеген. Оны 
белгісіз біреулер сол жерде �лтіріп кеткен 
екен. Bкем осы туралы роман жазған. Маған 
және немере қызы Зибаға айтып, барлық 
жерді іздеттірді. Ауылдағы үй, архив бәрін 

қарадық. Таппадық. Аздаған түзейтін 
және соңын аяқтайтын тұстары бар 

еді деп айтып жүрді әкем. Бірақ 
сол қолжазбаны сол күйі еш жер-
ден таппадық. Сондықтан осы 
күнге дейін әкемнің �з әкесі 
туралы роман жазғанына ешкім 
сенбейді. 

Bкемнің кітапханасы �те 
үлкен еді. Bлем әдебиеті, орыс 
классикасы, қазақ әдебиеті, 
қазақ энциклопедиясы, �збек 
жазушыларының кітаптары, 
Шыңғыс Айтматовтың, Мұстай 
Кәрімнің және �зінің кітаптары 
болатын. Үйдің екі б�лмесі 

кітапқа толы болды. 
Ол кітапхана қазір Жуалыдағы 

�зінің үйінде. Үш қабатты үйдің іші 
толған әкемнің естеліктері. Барлық архив 

сол жерде. Үшінші қабатта бильярд б�лмесі 
бар, кезінде >мірбек Бигелді үлкен бильярд 
үстелін сыйлаған. Bкемнің інісі осы к�ктемде 
қайтыс болды. Bйтпесе ол кісі үйге жиі барып 
қарап тұратын. Ауласын тазалап, гүлдерін 
суғарып, �зі сол жерде демалып қайтатын. >з 
үйінен екі к�ше ғана алшақ қой. Былтыр ау-
дан әкімдігі хабарласып, сол Жуалыдағы үйді 
әкемнің атындағы музей етіп ашуды ұсынған. 
Bкемнің қайтқанына бір жыл болды ғой, 
әкімдік с�зінде тұрса, ұсыныстары күшінде 
болса, ол үй де музейге айналар, бұйырса. 

Bкемнің қайтқанына бір жыл толуы-
на орай, біраз дүниелер істеліп жатыр. 
 Түлкі бас  тық кәсіпкер Қайрат Айтбай Шерхан  
Мұртаза атындағы қайырымдылық қор 
ашқан. Бұл қор Түлкібас ауданында мешіт, 
мектеп салып, түрлі игі істерді атқарып жүр. 
«Егемен Қазақстан» басылымы жыл сайын 
28 қыркүйекте Алматы қаласында бильярд 
турнирін �ткізеді. Жақында Жаңатас ауда-
нында да Шерхан Мұртазаның құрметіне 
ән кеші ұйымдастырылды, �кінішке қарай, 
бара алмай қалдым. Жуырда �зі тұрған үйге 
ескерткіш тақта орнатуды жоспарлап отыр-
мыз, қазір мүсінші онымен айналысып жатыр. 
Bкемді анам ның қасына жерледік қой. Алды-
мызда бір жылдық асы бар. Сол кезде  басына 
ескерткіш қоямыз, бұйыртса. Ескерткіш 
мүсін �зінің бей несі емес, ашық тұрған кітап 
бейнесінде бола ды деп жоспарлап  отырмыз. 
Ең бастысы, әкем нің артында шығармалары 
қалды. Оларды оқитын халқы бар. Мен 
осыған шүкірлік етемін.

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

 болыпты. Жатақханада тұрады, �мір сүру 
керек, тамақ ішу керек... Сол кезде Мәскеуге 
Қиыр Шығыстан балық жетізіледі екен. Сонда 
әкем достарымен барып теміржол вокзалында 
жүк тасушы болып жұмыс істейді. Түнімен жүк 
түсіріп, таңертең сабағына барады. Бір күні 
�те қатты шаршаған түрін к�рген мәскеулік 
группаласы «Шерхан, сен шаршап жүрсің. 
Үйге жүр, демал» деп, қоярда-қоймай үйіне 
алып барыпты. Оның ата-анасы сол кездегі 
атақты басылым «Известияның» тілшілері. 
>здері �те жақсы адамдар екен, әкеммен 
танысқан соң, «Жатақханаға бармайсың, 
бізбен осы үйде тұрасың» деп, жібермепті. 
Ол кезде ол үйдің баласы Новокузнецктегі 
қызға ғашық болып, оқуын тастап, қыздың 
артынан кетемін деп қиғылық салып жүрген 
болса керек. Ақыры кетіп, оның ата-анасының 
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