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БҮГІНГІ САНДА:

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

«Мекенжайым – 
Воронеж...»

Тракторшыдан 
актерлікке дейін...

«Ана тілі» газетіне 2020 жылға жазылу бағасы – «Қазпошта» АҚ бойынша

9-бет

12-бет

Қобыз – 
мәңгіліктің 
сарыны

Құндыз ҚАЛАМБАЕВА:

3-бет

«DOMBYRA» 
ÚZDIK ATANDY

MURATQYZY

KINO

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың «Тіл мамандары жаңа әліпбиді жетілдіру 
 керек» деген тапсырмасын ғалымдар асыға күткен, осылай боларына 
үміттенген. Міне, дәл қазір сол сәтке де жетіп отырмыз. Кезінде теледидарға 
берген сұхбатында Елбасы – Ұлт көшбасшысы Н.Назарбаев бұл мәселені 
шешетін, соңғы нүктені қоятын ғалымдар болу керек деп баса айтқаны да 
есімізде және көңілімізге медеу-тін. Енді осы бағытты ұстанып, маңызды елдік 
шаруаны науқаншылыққа ұрындырмай, филолог ғалымдардың сөзіне құлақ аса 
әрекет етсек, түбі, мақсатқа жететініміз анық.

Бердібектің алғашқы жинағы «Бұлақ» деген атпен 1950 жылы басылды.  
Ол ба лаларға арналған өлеңдерден құралған еді. Бізде бұрын шын 
 балалар әдебиеті онша дами қоймаған-ды. «Балаларға арналады» деген 
шығармалардың өзі балалар туралы үлкендердің көзімен суреттелген 
өмірдің бейнесі болатын. Балалар характері, бала психологиясы дегенге 
онша мән беріле бермейтін. Балаларға арналған өлеңдердің жаттауға 
ыңғайлы ойнақылығы, ырғағы, ой тапқырлығы ескерілмейтін. Алғашқы 
өлеңдерімен-ақ Бердібек осы олқылықтардың орнын толтыруға қызмет 
етті. Оның «Бұлағында» шын мағынасындағы кіші мектеп жа сындағы 
балаларға лайық жырлар мол еді. Мен осы жинақ жайлы мақала жазғам 
(«Лениншіл жас», 1951, 17-қаңтар). Бердібек көңілді, тапқыр, әзіл-
қалжыңы аузында жүретін жігіт еді.

Латын әліпбиіне к�шуге дайын дық  
кезеңінде, ал бұл аз емес – 30 жылға 
жуық уақыт бойы қазақ тілі мамандары  
мен түркітанушылардың аталған 
 мә селеге қатысты пікірлері әрқашан 
бір дей болған және еш �згеріссіз қалып 
отыр.

Түркі мемлекеттерінің тілшілері 
бұл мәселені алғаш рет 1991 жылы 
ауқымды түрде талқылады. Үш күн 
бойы Түркия, Қазақстан, %зербайжан, 
Түркіменстан, &збекстан, Қырғызстан, 
Татарстан, Башқұртстан, Чувашия, 
Қарақалпақстан, Тува, Алтай,  Хакассия, 
ШҰАА, Қабарда-Балқар, Дағыстан, 
Қарашай-Шеркес,  Сақа-Якутия, 

қыланып, латын әліпбиі қоса берілген 
нақты қарарлар қабылданды. Аталған 
і с - ш а р а л а р ғ а  ж о ғ а р ы д а  а т а л ғ а н 
 ға лымдармен бірге ұстазымыз – акаде-
мик %.Қайдаров қатысты.

2006 жылдан бастап 2016 жылға дейін 
қазақ тілін латын графикасына  к�шіру 
мәселесі кешенді түрде А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтында жан-
жақты зерттеліп, бірнеше монография, 
мақала жинақ тары түрінде қорытылып, 
егжей-тегжейлі талданды. 

2012 жылы 1 желтоқсанда түркітілдес 
мемлекеттердің халықаралық ынты-
мақ  тастық ұйымы «Türk Keneşi» 
Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті   Н.Назарбаевқа ар нал ған 
ар найы  жиында барлық түркі мем-
лекеттеріне 1991 жылы қабыл данып, 
кейінгі жылдары бірнеше ха лықаралық 
конференцияларда мақұл данған ортақ 
латынграфикалы әліпбиді ұстануды 
ресми түрде ұсынды.

(Жалғасы 2-бетте)

Гагаузия, Солтүстік Кипр, Қырым 
филолог-тілшілері және Еуропаның 
ірі түркі диаспораларының �кілдері 
түркі тілдеріндегі бірдей ды быстарды 
бірдей таңбалармен (әріптермен) 
беруге (жазбаша түрде, қолхатпен) 
келісті. Аталмыш  тарихи форумға 
Қазақстаннан осы мақаланың авторы 
және филология ғылымының доктор-
лары, профессорлар – К.Құсайынов 
пен %.Жүнісбек қатысты.

Содан кейін 1992-1995 жылдары 
Қазақстанда, %зербайжанда, Қыр-
ғызстанда және Түркияда �ткізілген 
бірнеше халықаралық конференция-
ларда бұл мәселе жан-жақты тал-

ТҮСІНІСТІК 
ОРНЫҒЫП КЕЛЕДІ

Индекс Мерзімі Қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367
6 ай 2391,00 2502,72

12 ай 4782,00 5005,44
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367
6 ай 3414,00 3525,72

12 ай 6828,00 7051,44

Ақын, әнші, композитор, 
ҚазКСР-нің еңбек сіңірген 
өнер қайраткері, Қазақстан 
Композиторлар одағының 
ағашқы мүшелерінің бірі Естай 
Беркімбайұлының немересі Зекен 
Жәнәбілқызы 90 жасқа толды. 
Естай атындағы Екібастұз бала-
лар музыка мектебінде өткен 
«Асылдың сынығы» атты кеш 
Естай жайлы деректі фильммен 
басталды. Сахна төріне көтерілген 
қала әкімі Ержан Иманзаипов 
қазыналы қарияны мерейтойы-
мен құттықтап, құрмет көрсетті. 

Естай бабаның ұрпағы Зекен апа 
1929 жылы 15 қазанда Қаражар ауы-
лында дүниеге келген. Осы ауылдың 
атақты ұстасы %біш ақсақалдың 
қасында балғашы болып жұмыс 
іс теген. Жас ұрпаққа үлгі-�неге 
к�р сетіп отырған асыл жанның 
ме рейтойын қолдаған Павлодар 
облыстық мәдениет және тілдерді 
дамыту, архив басқармасының бас-
шысы Ернұр Дәуеновтің құттықтау 
хатын Иса Байзақов атындағы 
Павлодар облыстық филармония-
ның басшысы Амангелді Қожанов 
табыс тады. Содан соң мерейтой 
иесіне Естай атасының портреті 
сыйға тарту етілді. 

Асылдың сынығы Зекен апаны  
мерейтойымен құттықтауға арнайы 
келген Павлодар облысы Ақтоғай 
ауданының Құрметті азаматы, қоғам 
қайраткері %білқақ Түгелбаев: 

– Құрметті Зекен апа, бүгінгі 
сіздің мерейтойыңыздың куәсі 
 бо лайық деген ниетпен келіп 
қалдық. Мына сахнаның т�рінде 
жазылған «Асылдың сынығы» 
 деген атау шынында да жүректен 
шыққан с�з. Естай бабамыздың аты 
әлемге жайылып жатыр. Теңдесі 
жоқ дарын  екенін барша қазақ 
мойындады. Былтырғы жылы біраз 
азамат Түркия елінде «ТҮРКСОЙ» 
қорының ұйымдастыруымен �ткен 
Естай Беркімбайұлының 150 жыл-
дық мерейтойына қатыстық. Сол 
жерде Естайдың әндері шыр қал-
ғанда кейбіреулердің к�здеріне 
жас алғанының куәсі болдым. 
Міне, осындай қасиетті адамның 

ҚҰРМЕТ

АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ

ұзақ болсын. &нер иесін, әнді 
қ ұ р м е т т е г е н  с е н д е р г е  а л ғ ы -
сым шексіз, – деп риза шылығын 
білдірді. 

Айдана АЙТУҒАН
Суреттерді түсірген
 Рымбек Егінбайұлы

ЕКІБАСТҰЗ

ұрпағы Зекен апаның мерейтойы 
баршаңызға құтты болсын! Асыл 
жанның �зінен тараған ұрпақтары 
�с іп-�ніп,  бабаларының із ін 
жалғасын, – деген ақжарма тілегін 
айтты.   

Ақк�л ауылының тұрғыны 
 Қа был қайыр Райымқұлов пен 
 қа лалық мәслихаттың депутаты 
 Манат Алғамбаров құттықтап, 

халық қалаулысы Зекен апаға ат 
мінгізді. Ақын Жұмағали Қоғабай 
жырдан шашу шашты.

Жиналған жұртшылық Иса 
 Бай зақов атындағы филар мония ның 
�нерпаздары мен Рүстембек Омаров 
атындағы ұлт-аспаптар оркестрінің 
�нерін тамашалады. Сондай-ақ 
сахнада  әнші-композитор Естай 
 Бер  к імбайұлының «Қорлан», 

«Юран-ай», «Жай қоңыр», «Кіші 
қоңыр» сын ды к�птеген әндері 
шырқалды. 

Ұ л т ы м ы з д ы ң  с а р қ ы л м а с 
қазына сы, тұла бойы тұнған шежіре, 
к�нек�з қария Зекен апа: 

– Құрметті халқым, ел-жұр-
тым,  азаматтарым, туыстарым, 
баршаларыңызға басымды иіп 
рақмет айтамын. &мір жастарың 

СОҚПАҚБАЕВ
ЕРДІБЕК
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Қаламгер әрі ұстаз

Жұмекен рухы жаңғырды

ЖЫР ИЕСІ – 
ЖИЕНБАЙ 

Бұл күндері елімізде әйгілі жазушы, қазақ әдебиетінің 
классигі %бдіжәміл Нұрпейісовтің 95 жылдығы атап �тілуде.

Біз алдымен М.%уезовтің «Абай жолын» айтатын 
болсақ, одан кейін ауызға ілігетіні %.Нұрпейісовтің «Қан 
мен тері». Аталған трилогия әлемнің отыз бес тіліне ауда-
рылды. Бұл с�з жоқ, шығарма авторы үшін де, сонымен 
бірге осындай ірі суреткерді �мірге әкелген қазақ халқы 
үшін де мақтаныш.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қа зақ    стан -
ның  халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лау реаты 
%бдіжәміл Нұрпейісовті 95 жасқа толған мерейтойы мен 
құттықтап, жеделхат жолдады.

«Сізді егемен еліміздің әдебиеті мен мәдениетінің �р-
кендеуіне �лшеусіз үлес қосқан аса к�рнекті жазушы, с�з 
�нерінің патриархы ретінде қадірлейміз. Қазақ қаламгерлері 
арасынан дараланып шығып, бірегей тұлға дәрежесіне 
к�терілген &зіңізді үнемі мақтан етеміз» делінген жеделхат-
та.

Сонымен қатар жазушының «Қан мен тер», «Соңғы 
парыз» романдары қазақ к�ркемс�зінің алтын қазына-
сына еніп, әлем әдебиетінде �зіндік орны бар рухани 
құндылыққа айналғаны жайында да айтылған. Жазушының 
жалпыадамзаттық мәселелерді арқау еткен шығармалары 
арқылы халқымызды бүкіл дүниежүзі танығанына да 
тоқталған.

«Баршаны алаңдатқан Аралдың ахуалы Сіздің қайта-
ланбас туындыларыңызда к�рініс тапты. Ел мүддесін 
жаһандық деңгейге жеткізіп, оқырманның шексіз 
ықыласына б�леніп келесіз» деп жазды Мемлекет басшысы.

Президент мерейтой иесіне «Жазушылық жолыңыз, 
ғибратты ғұмырыңыз жалғаса берсін! Сізге зор денсаулық, 
шығармашылық табыс, бақ-береке тілеймін» деген 
ықыласын білдірді.

СӨЗ ӨНЕРІНІҢ 
дара саңлағы

Алматыдағы Ұлттық кітапхананың 
Н.Дәулетова атындағы залында «Құрмет» 
орденінің иегері, Қазақстан Журналистер 
одағы сыйлығының екі мәрте иегері, Білім 
беру ісінің құрметті қызметкері, тәуелсіз 
«Платиналы Тарлан» сыйлығының иегері, 
белгілі қаламгер Сайраш Әбішқызының 
«Шығармашылық – шырағым, бақ жұлды-
зым» атты кітабының таныстырылымы өтті.

Соңғы бірнеше жылдар-
дан бері қазақтың клас-
сик ақыны, Қазақстанның 
Мемлекеттік Әнұранының 
авторларының бірі, 
Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Жұмекен Нәжімеденов 
атында ұйымдастырылып 
келе жатқан көркемсөз оқу 
шеберлерінің республикалық 
байқауы Атырау өңірінде 
биыл да жоғары деңгейде 
өтті. Ақын атындағы 
көркемсөз оқу шеберлерінің 
сынақ-байқауына дайындық 
жұмыстары ақынның туған 
жерінде басталды.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерва-
тория сының үлкен  концерт залында «Халық әні» 
кафе дра сының ұйымдастыруымен Сыр өңірі 
жыраулық мектебінің үлкен тармағы – Жиен-
бай жырау мектебінің негізін қалаушы Жиенбай 
Дүзбенбетұлының 155 жыл ды ғына арналған «Жыр 
иесі – Жиенбай» атты концерт өтті. 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ТҰСАУКЕСЕР

(Басы 1-бетте)

2015-2016 жылдары Халықаралық Түркі ака-
демиясы аталған мәселені арнайы зерделеуді 
ұйымдастырып, латын әліпбиіне к�шкен түркі 
мемлекеттерінің тәжірибесі мен осы жазуды 
пайдаланатын бірқатар еуропалық елдердің 
тәжірибесі де мұқият зерттелді. Нәтижесінде 2017 
жылы Академия қолдауымен А.Бай тұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты ғалымдары 
жұмысының қорытынды нәтижесі ретінде – қазақ 
тілінің ұлттық латын әліпбиі ұсынылған ғылыми 
монография жарық к�рді. 

Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жанындағы «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарлама сын жүзеге асыру ж�ніндегі 
ұлттық комиссияның құрамында 2017 жылдың 
сәуір айында «Қазақ тілін латын графикасына 
к�шіру» жұмыс тобы құрылғаннан кейін әртүрлі 
бейіндегі лингвист-ғалымдардан, түркологтардан, 
жазушылар мен журналистерден, баспа саласы 
қызметкерлерінен, компьютерлік технология 
мамандарынан, қоғам қайраткерлерінен, БАҚ 
және интернет-порталдар редакторларынан, 
қоғамдық бірлестіктерден, ҒЗИ басшыларынан 
және мемлекеттік органдар �кілдерінен (23 адам), 
сараптамалық кеңес (8 адам) және әріптестік 
қолдау тобынан (17 адам) тұратын �кілетті топ 
жарты жыл ішінде жүздеген нұсқаларды талдап, 
2017 жылдың тамыз айының соңында қазақ тілі 
әліпбиінің түпкілікті бір нұсқасын ұсынды.

Жоғарыда айтылған латынграфикалы 
әліпбидің барлық нұсқалары бір-біріне бара-
бар болғанын және к�п жағдайда бірдей әліпби 
ұсынылғанын айтуға тиіспіз. 

Басқаша айтқанда, ғалымдардың пікірі әрқашан 
бірауызды және бірдей болды. 

Бұл жайт осы мәселенің жан-жақты зерде-
ленгенін және қазақ әліпбиінің оңтайлы үлгісін 
таңдау бойынша ешқан дай мәселенің болмағанын 
дәлелдейді.

Кейін қоғамға әліпбидің басқа үш нұсқасы 
ұсынылды – диграфпен (Парламентте), апос-
трофпен (бірінші Жарлық) және акутпен (соңғы 
Жарлық). Бұл нұсқаларға филолог ғалымдардың 
және «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі 
ұлттық комиссия құрамындағы «Қазақ тілін 
 латын графикасына к�шіру ж�нін дегі» жұмыс 
тобы мүшелерінің қа тысы жоқ екенін мойындауға 
мәжбүрміз.

Қазақ тілінің латынграфикалы әліпбиі қандай 
болу керек деген сұраққа жауап беруге тырысайық.

Жаңа қазақ әліпбиі ең аз дегенде негізгі үш 
талапқа жауап беруге тиіс.

Бірінші. Ол – ана тілі, яғни қазақ тілінің 
 дыбыстары мен заңдарының шы найы табиғатына 
толық жауап беруге тиіс.

Екінші. Ол жақын туыс түркі тілдері үшін 
түсінікті болғаны ж�н. Тұлғасы жағынан да, 
мағынасы жағынан да бір-біріне ұқсас мыңдаған 
с�здерді әртүрлі жазудың еш мәні жоқ. 

Үшінші. Ол дыбыстарды берудің латын 

Шараны халықаралық «Алаш» сыйлығы-
ның иегері Мағира Қожахметова мен «Қазақ» 
радиолары» ЖШС Алматы филиалының 
жетекшісі, ақын Бақыт Жағыпарұлы жүргізді. 
Ұлттық кітапхананың директоры Бақыт-
жамал Қайырбекқызы кіріспе с�з с�йлеп, 
қаламгердің шығармашылығына тоқталды.

Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы 
т�рағасының орынбасары Бауыржан Жақып, 
«Алматы ақшамы» газетінің бас редакторы 
Қали Сәрсенбай, «География және табиғат» 
журналының бас редакторы %бубәкір Қайран, 
сатирик, жазушы Еркін Жаппас және т.б. с�з 
с�йлеп, қазақ баспас�зі ардагерінің �мір 
жолынан сыр шертті, жаңа кітабы жайында 
жылы лебіз білдірді. 

Кітаптың алғыс�зін жазған Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық 
«Алаш» сыйлығының иегері Мағира Қожах-
метова: «Байқасаңыз, бір емес, бірнеше 
адамның еншісіне бұйыратындай-ақ іс-әрекет, 
атақ, абырой. Тынымсыз еңбектің нәтижесінде 
жетсе керек мұның бәріне. Журналистік, 
ұстаздық ізденісінің негізінде қандай мәселені 
қаузаса да бүге-шігесіне дейін нақты талдай-
тын �ресі таңғалдырады» дейді. Осы бірауыз 
с�зден қаламгердің бүкіл шығармашылық 
бейнесі айқын к�рініп тұрғандай.

С а й р а ш  % б і ш қ ы з ы  е ң б е к  ж о л ы н 
«Социа листік Қазақстан» газетінен ба-
стап, «Қазақстан әйелдері» журналын-
да жалғастырған. Республикадағы педа-
гогикалық басылымдар «Қазақстан мектебі» 
мен «Бастауыш мектеп» журналдарында 30 
жылға жуық басшылық қызмет атқарды. 
«Қазақстан мектебі» журналы жанынан «От-
басы және балабақша», «Информатика, фи-
зика, математика», «Қазақ тарихы», «Биоло-
гия, география және химия» сынды бірқатар 

Кешті жүргізген белгілі жыршы Берік Саймағамбетов 
бағзы дәуірден �міршеңдігін жоймай келіп жеткен киелі 
�нер – жыраулық дәстүрі бүгінгі күні де ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып отырғанын жеткізді.  Соның ішінде қазақ 
жырының қаймағын сақтап отырған Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданының Тұрмағамбет ауылынан 100-ден 
астам ақын жырау, шайыр шыққан. Бұл ретте �зінен кейінгі 
�нерпаздарға ерекше үлгі-�неге қалдырған, жырдың киесі 
мен мейірін бүгінгі күнге ұластырған Жиенбай  жыраудың 
орны б�лек. Концертті  жыраудың немересі, қазақтың 
жыраулық �нерінің жәдігер тұлғасы – Бидас Рүстембеков 
атақты жыраудың «Бастау» жырымен ашты. Бұдан кейін 
Бидас жырау мен  Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейінің директоры, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Ұлжан Байбосынова «К�рұғлы» даста-
нынан үзінді айтты. 

Концертте қазақпен қатар түбі бір түркінің �зге де 
елдерінен келген дәстүрлі �нер иелері жырдан шашу 
шашты. %бдіназар Поянов пен Мухаммад Ешбоев 
«К�рұғлы» дастанының �збекше нұсқасын жырла-
са, қарақалпақстандық Гүлнар Алламбергенова мен 
оның шәкірті Гүләйім &тешова халық дастанынан 
үзінді айтты. Осы шараға арнайы келген Иран ислам 
республикасының �нерпазы Шейх Халилоллах ұлттық 
аспаптың сүйемелдеуімен дәстүрлі мақамын шырқады.  

Жиенбай жыраудың немересі К�шеней Рүстембеков 
кеңестік кезеңде жыраулық �нердің туын қайта к�терген 
тұлға болатын. Қысқа ғұмырында артына �шпес  із қалдырып 
үлгерген К�шеней жыраудың �нерін бүгінде оның ұлы 
Арнұр К�шенеев жалғастырып жүр. Концертте  Жиенбай  
жыраудың ш�бересі А.К�шенеев Ж.Жолдиновтың 
«К�шенейге арнауын» және И.Дүйсебаевтың «К�шенейдің 
соңғы хаты» монологын орындады. 

 Сондай-ақ жыр кешінде консерватория студенттері 
– Ұлжан Байбосынованың шәкірттері  Тұрар Айдос, 
%лішер Мырзағалиев, Ерсейіт %лиев жырсүйер қауымды 
термелерден сусындатты. Бабалардан қалған жүйелі 
с�зді жеткізіп, халқымызды рухани сусындатып жүрген 
�нерпаздар консерватория ректоры А.Жүдебаевтың 
атынан  алғыс хаттармен марапатталды. 

Дина ИМАМБАЕВА

Ең әуелі аудандық деңгейде �ткен 
байқау-сынақтардың кезінде Жұмекен 
жауһарларын жарқырата білген жас 
 дарындар ерекшеленіп, облыстық 
сайысқа жолдама алса, ал облыстық 
байқауда  алдағы республикалық 
деңгейде �ткі зілмек байқауда �нер сына-
сып қана қоймай, қазақтың маңдайына 
біткен дара дарынның шығармашылық 
б и і г і н  к � р к е м с � з  о қ у  ш е б е р л і г і 
арқылы �з дәрежесінде к�рсете білу 
машығындағы даралыққа баса мән 
берілді. Дәл осындай сын, дәл осындай 
жауапкершілік еліміздің әр �ңіріндегі 
атақты ақын атындағы биылғы байқау-
сынаққа қатысуға тілек білдірушілердің 
арасында да қызу �ткендігі анық.

Б ұ н ы  б і з  ж у ы р т а  о б л ы с т ы ң 
 Қ ұ р  м а н ғ а з ы   а т ы н д а ғ ы  м ә д е н и е т 
 сарайында �ткен Ж.Нәжімеденов 
атын дағы республикалық к�ркемс�з 
оқу шеберлерінің т�ртінші рет ұйым-
дастырылып отырған бай қауында анық 
байқадық. Салтанатты шараны облыс 
әкімінің орынбасары Айбек Крамбаев 
қысқаша с�з с�йлеп ашып, облыс әкімі 
Нұрлан Ноғаевтың сынақ-байқауға 
қатысушыларға арнаған құттықтауын 
жеткізіп,  қазақ әдебиетінде есімі 
алтын әріптермен жазылып қалған 
дара тұлғаның атындағы байқауға 
қатысуға тілек білдірушілердің жыл 
сайын ұлғайып, аталмыш шараның 
жоғары деңгейде �туіне атсалысып келе 
жатқандарына ризашылығын білдірді. 

жүйесінің қағидаттарын бұзбауы және тілді 
тұтынушыларға «таныс болуы», сондай-ақ қазақ 
тілінің латынграфикалы білім беру, ғылым, 
ақпараттық-техникалық кеңістікке бейімделуі 
мен енуіне ықпал етуге тиіс.

Қазақстан Республикасының Прези денті 
Қ.Тоқаевтың тапсырмасы бойынша жетілдірілген 
әліпби осы жоғарыда келтірілген талаптарға жауап 
беруі шарт.

Сонымен, Халықаралық Түркі академия-
сының, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының, «Рухани жаңғыру» қоғамдық 
сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру 
ж�ніндегі ұлттық комиссия құрамындағы  «Қазақ 
тілін латын графикасына к�шіру ж�ніндегі» 
жұмыс тобының,  «Türk Keneşi» түркі тілдес 
мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастық 
ұйымының ұсынымдық шешімі бойынша, 
бес-алты халықаралық ғылыми конференция 
қарарларының негізінде даярланған бір ортақ 
нұсқасы т�мендегідей:

 Ä ä  H h 

 D d  Y y
 E e  J j 
 F f  K k 
 G g  Q q 

 Y y  Ü ü 
 J j  V v 
 K k  W w 
 Q q   Z z 

Бұл әліпби жобасының құрамынан ç әрпін 
алып тастау да қиынға соқпайды. Чемпион деген 
с�зді қазақ шемпион десе, еш �рескелдігі болмас. 
Вагонды да қазақ уагон деп айтатыны белгілі. 
Дегенмен, күрт �згерісті бірден жасамаған ж�н 
болар деген пайымға тоқтадық. Қазір «оғаш 
к�рінетін» кейбір жайттар бірер уақыт �ткен соң 
тілдік заңдылықтарымызға бейімделіп, әлі де рет-
ке түсері анық.

Тағы бір маңызды шарт: ұлттық, елдік 
маңызы бар брендтік атауларды, мүмкіндігінше, 
�згертпеуге тырысу керек деп ойлаймыз. Мысалы, 
соңғы жылдары ұлттық брендтеріміздің қатарына, 
с�зсіз, Елбасының аты-ж�ні де енгені ақиқат. 
Астанамыздың аты Nur-Sultan, университет пен 
зияткерлік мектептеріміз, к�птеген даңғыл, к�ше 
аттары, әуежай Nazarbayev деп таңбаланады. Осы 
есімдегі қазақтың ұ дыбысын u әрпімен, й дыбы-
сын y әрпімен берген дұрыс болар деп есептейміз.

Біріншіден, бұл халықаралық прак тикаға 
сәйкес таңбалау түрі (Toyota, New York). Екін-
шіден, �зімізге де, бауырлас түркі елдер үшін де, 
шетелдіктер үшін де түсінікті және оқуға ыңғайлы.

Дәл солай, і әрпімен т�л с�здерде [і] дыбы-

сын таңбалаймыз: ini, kim, til, din. Кірме с�здерде 
осы таңба кейде [и] дыбысын беретінін ережеде 
ескертеміз: ministr, internet деген с�здерді шет 
тілдердегідей [министр, интернет] деп оқуға бо-
лады. Керек болса, осындай с�здеріміз уақыт �те 
қазақыланып, [інтернет] болып айтыла бастауы 
әбден мүмкін.

Олай болса, о – ö, u – ü, a – ä сияқты і ды бы-
сының [ы] сыңары ұқсас ı  таңбасы мен берілетін 
болады.

Басқа тілдердің дыбыстарын т�л таңбалармен 
беру – халықаралық практика.  Мәселен, 
орыс тілінде қазақтың [w] дауыссыз дыбысы 
болмағандықтан, олар оны �здерінің кейде в 
таңбасымен (К"кшетау – Кокчетав), кейде да-
уысты дыбыстың у әрпімен (мысалы, орысша 
қазақтың саумал с�зін савмал демей –  саумал деп 
жазады) таңбалайды.

Дәл солай біз де u әрпімен т�л с�здердегі 
[ұ] дыбысын да (ult, tul, tur, Nur-Sultan), кірме 
с�здерде кездесетін дауысты [у]  дыбысын да 
(universitet, prokuratura) беретін боламыз. 

Жоғарыда айтқандай, орыс тілінде қазақ-
тың дауыссыз w дыбысын таңбалайтын әріп 
бол мағанымен, ол таңба латын әліпбиінде бар. 
Сондықтан т�л дауыссыз дыбысымызды таң-
балауға еш кедергі жоқ: taw, sawap.

Қазақ тілінің жоғарыда ұсынылған латынгра-
фикалы әліпбиі қабылданса, орфографияға бай-
ланысты к�птеген даулар мен мәселелер �здігінен 
оңай шешіледі.  Қазіргі нұсқада дау туғызатын maı 
aýystyrý «май ауыстыру», keıіdi «кейіді», prokýratýra, 
ýnıversıtet және т.б. к�птеген мысалдар түсінікті жа-
зылатын болады: may awıstıruw, keyidi, prokuratura, 
universitet  және т.б.

Нәтижесінде қазіргі кезде әліпбидің кем-
шіліктеріне байланысты қиындық туғызып 
отырған қазақ тілінің орфогра фиялық және 
орфоэпиялық ережелері жиынтығын аяқтау 
айтарлықтай жеңіл дейді.

Қазір қоғамда, әсіресе, ғылыми қоғам мен 
 зиялы қауым арасында бұл мәселе т�ңірегінде 
толық түсіністік қалыптасты.

Осы орайда, бұл мәселелерді Қазақ стан 
Республикасының Президенттігіне канди-
даттардың мемлекеттік тілді меңгеруін анықтау 
ж�ніндегі лингвисти калық комиссия мүшелері, 
түркітанушы ғалымдар –  Мырзатай Жолдасбеков,  
%діл Ахметов және осы мақаланың авторы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа айтып, 
ол кісінің тарапынан түсіністік тапқанын атап 
�ткіміз келеді.

Ғылыми лингвистикалық қағидат тарға жауап 
бермейтін графикалық жазу жүйесін енгізудің 
материалдық және моральдық салдарларын 
ескере отырып, қазіргі латын әліпбиіне түзетулер 
енгізу барынша қысқа мерзімде және осы сала 
мамандарының қатысуымен жүзеге асырылаты-
нына үмітіміз зор.

Ерден ҚАЖЫБЕК,
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институтының директоры

ТҮСІНІСТІК 
ОРНЫҒЫП КЕЛЕДІ

пәндерге арналған журналдар ашты. Алма-
ты қаласы мәслихатының депутаты және 
«Қазақ тілі» қоғамының Алматы қалалық 
филиалының жетекшісі ретінде де қоғамда 
ұлттық мүдденің қорғалуына айтарлықтай 
үлес қосты. 

Күні бүгінге дейін ұлт үшін қызмет етіп, 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып 
келеді. Биылғы �ткен тамыз мәслихатына 
орай да �з пікірін білдіріп, «Барлық ұлттық 
құндылықтардың қайнары – ана тілінде! 
Мектепте әлі буыны қатпаған, с�йлеу тілі 
қалыптаспаған, �з ойын ана тілінде толық 
жеткізе білмейтін баланы, �зі білмейтін 
екінші тілмен күштеу – бала психология-
сына үлкен соққы. Ана тілінен алыстау 
деген – ұлттық тәрбиеден, салт-дәстүрден, 
ән-күйімізден алыстау» деп жанашырлық 
 танытып, ұлт болашағының мемлекеттік 
тілмен к�ктейтінін айтқан болатын. 

Елордадағы «Фолиант» баспасынан  
ж а р ы қ қ а  ш ы қ қ а н  е ң б е к к е  а р д а г е р 
журналистің әр жылдары жазған �зекті 
мақалалары топтастырылған.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Қатысушылардың алдағы сынағына 
сәттіліктер мен әр жүйріктің �з биігінен 
к�ріне білуіне тілектестігін жеткізді.

Б и ы л ғ ы  б а й қ а у  к е з і н д е  а н ы қ 
к � з  ж е т к і з г е н і м і з ,  а қ ы н  а т ы н -
дағы байқау жыл �ткен сайын �зін-
дік ерекшеліктерімен к�ңіл аудар-
тып, соны сипаттарға ие болуда. Ақын 
атындағы кезекті байқауды ұйым дас-
тырушылардың алдын ала бірқатар 
игілікті істерді қолға алып, қатысушы-
лардың ақын, жазушының бай шығар-
машылығын әр қырынан қамтып, 
идеялық-мазмұндық жағынан байыта 
түсуге баса мән бергендіктерін байқауға 
болады. Байқауға қатысушы жиырмаға 
жуық үміткердің шығармашылық 
тұрғыдағы бәсекелері кезінде олардың 
Жұмекен шығармашылығын терең 
білетіндіктері, оның туындыларын 
қызығып, құмарта оқығандықтарымен 
бірге, соны да рухы биік, әрі бүгінгі 
күн, бүгінгі адамдардың рухымен үндес 
 туындыларды таңдай білгендіктері 
к�ңілге  қуаныш ұялатты.  Соның 
нәтижесінде қатысушылар �здерінің 
даралықтары мен шеберліктерін �здері 
қалағандай дәрежеде таныта оты-
рып,   «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясындағы жұмекентануға �зіндік 
�рнектерін қосып, Жұмекен оқу-
л а р ы н ы ң  қ а з а қ т а н у ,  е л т а н у д а ғ ы 
келешегі зор екендігіне к�з жеткізе 
түскендей болғандығын да айтқымыз 
келеді. 

Нәтижесінде байқау-сынақтың 
Бас жүлдесі Алматы қаласындағы 
№24 лицейдің қазақ тілі мен әде биеті 
пәнінің мұғалімі Динара Бай мұ хам-
бетоваға бұйырды. Бірінші орынды 
маңғыстаулық жеке кәсіпкер %лия 
Бекішова, екінші орынды М.&темісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің студенті Нұрсұлтан 
Бақтыбай мен Ақмола облысынан 
келген Еркебұлан Байқасов, үшінші 
орынды Л.Н.Гумилев атындағы Еура-
зия ұлттық университетінің студенті 
Н ұ р с ұ л т а н  % л і м б а е в ,  Қ о с т а н а й 
қаласындағы  балалар шығармашылығы 
м е к т е б і н і ң  қ ы з м е т к е р і  С ы р ы м 
Жанжігітов және Х.Досмұхамедов 
а т ы н д а ғ ы  А т ы р а у  м е м л е к е т т і к 
университетінің студенті Ақбаян Ал-
пысбай иемденді.

Жұме кендей ұлы тұлғаның атын-
дағы респуб ликалық оқулардың 
жұмекентанумен бірге, елтану, рухани 
жаңғыру бастамаларына жол ашып, 
қазақ әдебиеті, қазақ мәдениеті, қазақ 
�нері, қазақ тілі әрдайым бірлікте да-
мып, халқымыздың ынтымағы мен 
бірлігін арттыра түсе тіндігіне де к�з 
жеткізгендей болды. Елдің рухы, 
рухани тұтастық деген де, сірә, осы 
шығар. 

Г.ИГІЛІКҚЫЗЫ,
Қ.ШЕРНИЯЗҰЛЫ

АТЫРАУ 

КЕШ

Тілге құрмет – елге құрмет
КЕЗДЕСУ

Алматы қаласындағы Ғ.Мүсірепов атындағы 
№86 гимназияның ұстаздары мен оқушылары 
филология ғылымының докторы, профессор 
Темірхан Тебегеновпен және ҚР  Жазушы-
лар одағының мүшесі,  жазушы, журналист 
Ділдәр Мамырбаевамен кездесті. 

Кездесуді осы мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанар Сатымбаева 
ұйымдастырып, 8-сынып оқушылары қазақ 
тілі т�ңірегінде арнайы �лең-жырлар оқыды. 
Басқосуда Т.Тебегенов пен Д.Мамырбаева 

тілдің бүгінгі беталысы мен қазақ әдебиеті 
 туралы келелі әңгіме қозғап, мемлекеттік тілді 
құрметтеу, үйрену, к�пшілік ортада ұлттық 
тілдің айбынын асқақтату турасында дәлелді, 
деректі жайттарды тілге тиек етті. Мектеп 
оқушылары ғалым мен жазушыға қазақ тілінің 
�рісі мен кеңістігі жайлы сауалдарын қойып, 
бұл турасындағы �з пікірлерімен де б�лісті. Кеш 
соңында қонақтар тұшымды ой-пікірін білдірген 
оқушыларға �з кітаптарын сыйға тартты.  

Н.БАТЫР
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Жаппас Қаламбаев

алдына қойып қойдым. Түннің бір 
уағында қылқобыздың үні оятты. Оят-
ты деймін, ұйықтап жатқанымды біле-
мін, түсінемін. Бәлкім к�зімді ашқым 
келмей ме? Ал қылқобыз күйі тоқтар 
емес. Жүрегіңді суырып алардай ой-
найды. «Кім ойнап жатыр?» деймін 
�ңімде әлде түсімде екені белгісіз. 
«Қандай керемет орындау, не деген 
шебердің күйі?» деп сұрақ берсем де, 
к�зім ашылар емес. «Бұл жатақханада 
екі-ақ қылқобызшы бармыз. Біреуі – 
мен. Екіншісі бесінші қабатта тұрады. 
Алайда ол ойнап жатыр деген күннің 
�зінде, екінші қабатқа үні жете ме? Ол 
гастрольде еді ғой?». Осылай  жатып 
ұйықтап кетіппін. Таңертең ерте 
ояндым. Б�лмелес к�ршім – жаңа 
ғана босанған, скрипкашы келіншек 
еді. Жаңа туған нәрестенің кіндік 
шешесімін. Соларға кірсем, к�ршім-
нің қабағы қатулау. «Не болды?» 
деймін. «Құндыз, екеуміз де, му-
зыкантпыз ғой, бәрін де түсінемін. 
 Шабыт деген де болады. Алай-
да кішкене сәбиді неге ұмыттың? 
Оны енді ұйық тата бергенде, сенің 
қобызыңның үні шығып, түнімен 
к�з ілмедік» дейді к�ршім. «Кешір, 
қобызда ойнаған мен емеспін» деймін 
мен жайбарақат. &зі ұйықтамаған 
к�ршім тіпті �кпелей түседі: «Дәл 
терезенің түбінен естілді. Сен ғой» 
деп күйіп-піседі. Оның жолдасы отыз 
 жастай үлкен, Борис Сатылғанов  деген 
музыкант еді. «Түсіндім, демек, күй 
шал ған аспаптың �зі. Ондай  болады 
деп естіген едім. %рбір аспаптың 
�з иесі болады. Демек, ол аспап әлі 
де керемет әуен т�гілте алатынын 
дәлелдегісі келіп, ширыға күй т�ксе, 
бірдеме түсіндіргісі келгені» деді. Мен 
б�лмеме жүргіріп бардым. &зімнің 
аспабыма д�ңгелете к�з жасатқанмын. 
Солар сыпырылып түсіп қалыпты. 
Ойнауға жарамайды. Сол уақыттан 
бері әкемнің аспабын қолымнан 
тастаған емеспін. Ешкімге бермеймін, 
�зім ойнап жүрмін. Иә, сыйлыққа 
берген аспаптар бар. Осында,   үйде тұр. 
Студенттер үйге келгенде солардың 
қолына ұстатамын. Дайындалып 
болған соң, қайта орнына  қойып 
кетеді. 

Қобыз – жауапкершілігі жоғары 
аспап. Оны қазір қыздар к�п ойнай-
ды. Ол дұрыс емес. Ұлдар ойнауы 
керек. Себебі қобыз шалған қыздар 
�з тағдырын �згертіп алып жататын 
тұстар к�п. Жоқ, мен қобызды киелі 
аспап деп санамайтындар туралы, оны 
жай ғана шалатындар жайлы айтып 
тұрған жоқпын. Қобызды  жанымен, 
жүрегімен беріле ойнайтын нағыз ма-
мандарды мысалға келтіріп айтамын. 
Қобызшылардың к�бінің тағдыры 
күрделі, шырғалаңға толы. Ұлдардың 
дәті беріктеу, сондықтан қобызға 
ұлдарды алуға тырысамыз. Бірақ 
ұлдар қобызға емес, домбыраға к�птеп 
келеді. Қазіргі оркестрде қылқобызда 
да, прима-қобызда да кілең қыздар. 

– Сонда ер балалар бұл аспапқа 
қызықпай ма?

– Ұлдар оны қыздарға тән аспап 
деп есептейтін шығар. Шындығында, 
керісінше. Ер-азаматтар мүлде жоқ 
демеймін. Саян Ақмолда деген аса 
талантты қобызшы бар. 

– Ұзақ шалмасаңыз, қобызды 
сағынасыз ба?

– %рине! 1996 жылы Қытайдың 
Құлжа қаласына бардық. Жарты жыл 
қобыздан сабақ бердік. Тұяқ Шаменов, 
Қуаныш %жімұратов үшеуіміз бұрын 
скрипкада ойнаған музы канттарға 
қобыз үйреттік. Ол кезде прима-
қобызда ойнайтын кезім, қылқобызды 
сирек шаламын. Алайда біраз уақыт 
қолға ұстамаған соң, қылқобызды 
қатты аңсадым. Қасымдағылардың 
қылқобызын сұрап аламын. Соны 
 шалып, ішкі әлемімді тазалаймын. 
 Сосын жақсылап жұмысыма кірісемін.   

– Бүгінгі  қобызшылар туралы 
пікіріңіз қандай? Келсін-келмесін, 
қобызды шалып, оны сәнге айналдыруға 
қалай қарайсыз?

– Жақында Димаш та сахнаға 
қ о б ы з ш ы л а р м е н  ш ы қ т ы .  Б ә р і 
талғаммен шықса, �те дұрыс деп 
есептеймін. Табиғаттың кез келген 
дыбысын қобыз ғана бере алады. 
Иә, скрипка бере алады дейді. Бірақ 
скрипка – квинта, ал қобыз – квар-
та. Кезінде, 1997 жылдары прима-
қобызды джазға қосқанмын. Сол 
кезде де бірақ адам �ре түрегеліп, «бұл 
дұрыс емес» деп еді. Ұстазым Фатима 
апай ғана: «Бұлай да болады екен ғой» 
деп арқамнан қаққан. 

Алайда мен дәстүршіл адаммын. 
Қобызды киелі, қасиетті аспап деп 
 санаймын. Сондықтан оны сән 
қуалап, сахнаға орынсыз шығаруға 
қарсымын.

– =кеңіз қобызбен күй шығарды. 
Сіз ше?

– Бір кездері шығарған едім. 
Сағынғанда, мұң тербегенде тылсым-
нан күй жүрегіңе құйылады... Алайда 
кәсіби маман ретінде мен бір нәрсені 
анық білемін. Мен – орындаушымын. 
Сондықтан ол туындыны к�рсетуге 
болатын-болмайтынын да �зім үшін 
жақсылап елеп-екшедім де, к�пшілік 
назарына ұсынбағаным дұрыс деп 
шештім.

– =ңгімеңізге рақмет!

=ңгімелесен 
Қараг�з СІМ=ДІЛ

үнді «Қазан» не нәзік сезімге, тұнық 
лирикаға құрылған «Қамбар» күйлері 
болсын, бәрін де ерен жүйрік қобызшы 
кереметтей шеберлікпен, бабына келтіре 
орындайды» дейді. Бұл әкем жайлы 
шәкіртінің пікірі. Мұндай пікірмен 
шәкірттерінің барлығы келіседі. 

Бұрын қылқобызды емшілер ғана 
қолына алатын. Сол аспапты әкем 
сахнаға алып шықты. %лемнің сахна-
ларында қобыздың үнін таратты. 
Қобыз – к�пшіліктің к�ңілін бірден 
баурап алды.

% к е м  қ ы л қ о б ы з д а  д а ,  а л т ь -
қобызда да, прима-қобызда да ой-
нады. Ол кісі �мірден қайтқан соң, 
к�п уақыт оның аспабын қолыма 
алған жоқпын. Себебі ол уақытта 
қылқобызда емес, прима-қобызда 
ойнайтынмын. Бірақ үйде, оңашада 
әкемнің қылқобызын анда-санда 
қолыма ұстайтынмын. Байқасам, қабы 
ескіріп қалыпты. Анаммен ақылдасып, 
жаңасын  жасататын болдық. Шеберді 
шақы рып,  қабының астарын ашсақ, 
дайын шектерді тізіп қойған екен. 
Ішінде біреуі ерекше аппақ. С�йтсем, 
қармақ жібін қосып, шек дайындап-
ты. Бастапқыда оркестрге не үшін 
қылқобызшыларды отырғызбады деп 
ойлайсыз? Себебі қылқобыздың құлақ 
күйі тез �згереді. Қатты жарық түссе, 
тым суық болса, тіпті қасынан адам 
жүріп �тсе болғаны, оның құлақ күйі 
ауысып кетіп отырады. Міне, әкем 
қылқобыздың осы ерекшелігін біліп, 
оның шектерін жаңартқысы келген 
секілді. &зі гастрольдермен  ше телдерге 
к�п шыққан ғой,  Қы тайға барған са-
парында сапасы жақсы қармақ жібін 
іздестіріп жүріп ала келген  сыңайлы. 
Мен де қазір қылқобызға сондай шекті 
пайдаланамын.

%кем соғыс жылдары, маман 
тапшы  болған кезде дирижер болып, 
к�птеген шығармаларды жаздыртқан 
еңбегі де орасан. 

%кемнің шығарған әндері  де 
к�п еді. Ол әндер де кәдеге асар күн 
келетініне сенемін. 

қасында  отырды.  Біз  к�рермен 
 залындамыз. %кемді құттықтауға 
келген  Пернебек Момынов Жұбанов 
мектебін басқаратын. Бізді к�рді 
де: «Жапеке, мектеп жасына жет-
кен балаларыңыз барын білмеген 
едім. Бұлардың біреуін неге бізге 
бермейсіз? Жолыңызды жалғастырар 
еді»  деген тілегін білдірді. Содан әкем 
мені А.Жұбанов мектебіне жетелеп 
апарды. Қобыз класында оқыдым. 
&мірімде темірқазық секілді бір тілек, 
бір с�з жетелеп отырды: «%кең айтты» 
дейтін с�з бар ғой. %кем «қызым осы 
мектепті бітіріп, консерваторияда, 
одан әрі аспирантурада оқиды. Кейін 
Құрманғазы оркестріне жұмысқа 
тұрады. Еңбек сіңірген артист болады»  
дейтін. Яғни әкемнің арманы мен с�зі 
менің �мір жолымды алдын ала сызып 
қойған секілді. %кемнің менен үлкен 
қыздары ертерек тұрымысқа шығып 
кетті. Ұлы жастайында қайтыс болды. 
Оған арнап жазған «Жұман» деген күйі 
де бар. Иә, бәріміз де музыкалық білім 
алдық. %пкем Жаңылдың жолдасы 
Генерал Асқаров та республикаға 
кеңінен танылған күйші әрі сазгер. 
Алайда әкем дәл мені қобызшы 
ретінде к�ргісі  келген екен. 
Мен де қатты қарсыласпадым. 
%йтпесе,  негізінде дәрігер 
болғым келетін. 

Алайда қобыз үні де қатты 
ұ н а й т ы н .  % к е м  қ о б ы з ы н 
шалғанда к�рші-к�лем жина-
лып, к�бі к�здеріне м�лдіреп 
жиналған жасын орамалмен 
сүртіп отыратын. Баламын ғой, 
«неге жылайды?» деп уайымдайтын-
мын. %кем қобызын шалмаса, олар 

ҚОБЫЗ – 
МӘҢГІЛІКТІҢ САРЫНЫ

Құндыз ҚАЛАМБАЕВА,
ҚР Еңбек сіңірген артисі, қобызшы:ызшы:

Құндыз Жаппасқызы 
Қаламбаева – белгілі 

қобызшы Жаппас Қаламбаевтің 
жолын қуған перзенті. 1982 жылдан 

Құрманғазы ұлт-аспаптар оркестрінің 
қобызшысы. Әкесінің «Жұман» күйін 

домбырадан қылқобызға түсірген кәсіби 
маман. Қорқыт пен Ықыластың күйлерін 

қылқобызда ойнаудың хас шебері. Бүгінгі 
қобыздың сыр-сипаты мен әкеден мұраға 

қалған өнердің жай-күйін сұрап-біліп, 
көне мен жаңаға жалғасқан, халық 

кие тұтқан үннің тереңіне 
бойлауға тырыстық...  

да жыламайтын шығар деп, әкеме 
«қобыз тартпашы» дейтінмін. С�йте 
тұра қобыздың үні естілсе, қалт тұра 
қалып, сиқырлы әуенге елтитінмін. 

– Қобыз қазақ үшін музыкалық қана 
аспап емес, зор мәні бар қастерлі дүние. 
Осы орайда бұл аспаптың тылсымын 
түйсіне алдым деп есептейсіз бе?

– Дұрыс айтасыз, қобыз – қасиетті 
аспап. Қобыз – тамам бақсының тері 
сіңген қасиетті аспап. Ол мәңгіліктің 
сарынын толғайды. 

Қобыздың үні адамның сана-
сын �ткірлейді. Оқу оқып жүргенде 
жатақханада тұрдым. Дайындалып, 
қобыз шерте бастағанда қыздар 
келіп, тыңдап отырады. Кейінірек 
шүйіркелесіп, шай ішеміз. С�йтсе, 
әлг і  қыздар  тығырыққа  т іреле 
қалса, қобыз тыңдауға келеді екен. 
«Қобыздың үні зейінімізді ұштай 

түседі» дейтін олар. %кеміз де бізді 
дәрігерге апарған емес. &зі емдейтін. 
Тісім, ішім ауырса, қолын қояды да, 
сүресін оқиды. Ауырған жер демде 
басылады. 

Бірде анам әкем к�з жұмарының 
алдында шошынып оянатынын еске 
алды. Мамам не болғанын сұраса, 
ақ киінген бір кісі  «осы жолды 
ұстан» деп кететінін айтыпты. Кеңес 
одағының уақыты ғой. Қобызбен 
емдеуді ұстанудың ақыры неге апа-
рып соғатынын бәрі де түсінеді. %кем 
қобызын ғана тартып жүре берген. 
%лгі ақ киімді ақсақал бірнеше рет 
түсіне енген...

Консерваторияда болмаса, мек-
тепте сабақ бермеймін. Тек аспапты 
к�рсету үшін ойнау керек. Сонда  
б а л а л а р д ы ң  б ә р і  с и қ ы р л а н ы п 
қалғандай болады. Келесі күні қобыз 
үйренгіміз келеді деп келетіндердің 
қатары к�бейеді. Балаларға қобыз үні 
ұнайды. Бірақ үйреніп кету қиын. 

Ақыры қобыздың киелілігін айтып 
отырмыз ғой. Сізге бір әңгіме айтай-

ын. Ол кезде жатақханада тұрамын. 
«Еңбек сіңірген артист» атағын 

алдым.  «Құрмет»  орденінің 
иегерімін. «Мен де осы салада 
жеке бір тұлғаға айналдым ғой» 
деп ойладым. «Иә, әкем үлкен 
тұлға. Бірақ менің де �з �нер 
жолым бар емес пе? Ендеше, 
неліктен әкемнің қылқобызын 
т а с т а м а й м ы н ? »  д е г е н  о й 
жетегіне еріп, �зімнің де жеке, 

әдемі аспабым болуы керек деп 
шештім. Арнайы тапсырыспен жа-

саттым. %сем, айшықты. &зіме қатты 
ұнады. Екі аспапты б�лмеге, терезенің 

– Қазақтың к�не тарихымен бірге 
жасасып келе жатқан қасиетті қобыз 
аспабын қайта жаңғыртуға �лшеусіз 
үлес қосқан, Қорқыт пен Ықыластың 
�нерін насихаттап �ткен Жаппас 
Қаламбаев – сіздің әкеңіз. =ңгімені 
осыдан бастасақ. =ке �негесі, әке 
тағылымы қандай болды?

– Шаңырақта күй шалқып тұрған, 
�те керемет отбасыда дүниеге келдім. 
Маңдайындағы жазуы сол шығар, 
әкем екі әйел алған адам. Үлкен ана-
мыз к�зінен зағип болып қалып, 
үйдегі шаруаға к�мектесетін тағы 
бір адам керек болып, әкеміз біздің 
шешемізді алыпты. Қос әйелден 12 
ұрпақ �рбідік. Бұл біздің тағдырымыз, 
үпір-шүпір бала бір отбасында, шула-
сып, шұрқырасып �стік... 

Сіз білесіз бе,  әкем әу баста 
 Алматыны жатсынған сияқты. 1934 
жылдары үлкен сахнаға шығып, кіндік 
шаһарда қалуы керегін, қазақ �нерін 
насихаттауы тиіс екенін  жанымен, 
жүрегімен түйсінсе де, �зінің салқар 
сахарасын сағынды ма екен, әлде 
Алматының қоңырсалқын ауа райы 
жақпады ма, тамағы ісіп, қатты 
 ауырып қалыпты. Жанашыр достары 
емшіге апарса «к�з тигенін» айтыпты. 
Ем-домын жасап, «тәбеті тартқан асын 
алып беріңдер» деген екен. %кемнің 
әңгелек жегісі келген. Содан әңгелек 
�скен алқапқа апарып, әкем қауынға 
армансыз бас қойыпты. Біраздан соң 
жүрегі лобып, құсқанда, тамағындағы 
ірің жарылып, содан аман қалған 
екен. Есесіне, әкем содан бері үлкен 
сахнада ән айтпаған. %йтпесе, әкем 
ән де айтқан ғой. Иә, әннен мүлде 
безінген жоқ, үйде ән салатын. Алайда  
әкем әлденеге ренжігенде, к�ңілі 
қалғанда ғана ән салатындықтан, он-
дай сәтте біз ол кісінің мазасын к�п 
ала бермеуге тырыстық. 

Перзенті ретінде әрқайсысымыз-
дың да жүрегімізде әке бейнесі 
ерекше жылылығымен, айрықша 
мейірімімен қалғаны анық. Мені «ал-
дамыш қызым» деп �тті. Себебі мен 
�мірге келген кезде, ол кісі іссапарда 
жүріпті. Жолдастары «ұлды болдың 
деп» қалжыңдап сүйінші сұраған 
екен. Перзентханадан мені шығарып 
алуға келгенде дәрігерлер қолына 
қызылшақа қыз баланы ұстатады. 
%кем: «Маған ұлды болдың деген, 
мынау қыз ғой» деп ренжіпті. Менен 
кейін ұл сүйді. Ал мені еркелетіп, «ал-
дамыш қызым» деп, бетімнен қаққан 
емес. Бір үйде бірнеше бала үпір-
шүпір бірге �стік дедім ғой. Сонда  
үйдің астаң-кестеңін шығарып ой-
наймыз. Анам кейіп, ұрсып, қуып ала 
ж�неледі. Сонда әкем мені бауырына 
басып алып: «Басқаларға ұрыссаң да, 
осы алдамыш қызыма тиіспе» дейтін...  

– Ахмет Жұбановтың басшылығымен 
Құрманғазы ұлт-аспаптар оркестрінде 
қыл қобыз тобы ашылып, оған Жаппас  
Қаламбаев жетекшілік етті. Оркестр 
құрылғанда қанаттас жұмыс істеген 
�нер к�шінің мамандары туралы 
естеліктер жадыңызда ма?

– Ахмет Жұбанов – әкемнің 
досы еді. Ахмет аға оған музыканы 
үйретті, әкемнің музыканттарды іздеу 
жұмысын сеніп тапсырды. %кем Сүгір 
күйшіні айрықша құрмет тұтыпты. 
1934 жылы Алматыда �ткен халық 
таланттарының Бүкілқазақстандық 
слетіне қатысып, жан-жақтан келген 
Дина Нұрпейісова, Оқап Қабиғожин, 
Лұқпан Мұхитов, Қали Жантілеуов, 
Дәулет Мықтыбаев, %бікен Қасенов, 
Ғарифолла Құрманғалиевтарды 
кездестіреді. Осы бір айтулы �нер 
мерекесінен кейін әкемнің �неріне 
тәнті болғанда, оны Алматыға алып 
қалып, Ахмет Жұбановтың тікелей 
жетекшілігімен ұйымдастырылған 
Құрманғазы атындағы ұлт-аспаптар 
о р к е с т р і н д е  қ о б ы з ш ы  р е т і н д е 
жұмысқа қабылдайды. Қазақстанның 
Еңбек сіңірген �нер қайраткері 
Қ а м б а р  Қ а с ы м о в  ә к е м  ш а л ғ а н 
қылқобызды негізге ала отырып, 
т�рт шекті қобыз жасап шығарады. 
Оны алғаш рет әкеме шалдырып 
к�ріп, үнін байқайды. Міне, әкем осы 
қобызбен Ықыластың күйлерін орын-
дайды. %кем музыканы  бар-жоғы 
үш-ақ ай оқыған. С�йте тұра, тума 
талант болды. Ол балаларды қобызға 
к�птеп баулып, үйретуге  тырысты. 
Фатима Балғаева – домбырашы 
еді. Ол әкемнің қобыз тартқанын 
к�ріп, үйренгісі келген. %кем бас 
тартқан жоқ. С�йтіп, Фатима апай 
осы саланың алғашқы профессоры 
атанды. %кем де әуел баста домбыра-
шы еді. Қобызды қолына анда-санда 
алатын... 

Құрманғазы оркестрін құрған 
алғаш қы уақыт пен әріптес терін 
әкем әркез қадір тұтты. Қобызы мен 
Қазақстанның ғана емес, әлемнің 

сахналарында да �нер к�р сетті. 
& з  з а м а н ы н ы ң  м а ң д а й а л д ы 
қаламгерлерімен, �нер қайраткер-
лерімен дос-жар болды. Бір-
бірін құрметтеді, бірінің қадірін 
екіншісі түсірген жоқ...

%кем ешқашан дауыс к�теріп 
с�йлеген емес. Ұлт-аспаптар 

оркес трінде бірге қызмет еткен 
әріптестері де әкемнің осы мінезін 

құрметпен еске алып отыратын. 
– Биыл Жаппас Қаламбаевтың 

туғанына 110 жыл. =кеңіз жайлы әлі де 
айтылмаған, қозғалмаған тақырып бар 
деп ойлайсыз ба?

– %кемнің алғашқы шәкірттерінің 
бірі  Фатима Балғаева ол туралы: 
«Жаңадан құрылған ұлт-аспаптар 
оркестрінде ол кезде бір ғана қобызшы 
– Жапекең болса, қазір олардың саны 
жиырмадан астам. Жаппас ағаның 
ерекше беріле, сүйсіне орындайтыны 
к�біне Ықылас күйлері. Мүмкін оның 
орындау техникасының күрделілігінен 
шығар. %лде қайғыдан г�рі қуанышқа, 
қапастан г�рі жарыққа ұмтылған �мірге, 
тіршілікке құштарлығынан болар. 
Мейлі, мұңды, сырлы, «Аққу» күйі бол-
сын, тіпті ойнақ салған жорға жүрісті 
«Жезкиік» болсын, екпінді, жарқын 

%кем болғаны үшін ғана емес, 
қобызшылармен араласып жүрмін 
ғой, барлық қобызшылардың с�зі 
бірдей: «әкем ойнағандай ешкім 
қобыз шала алмайды» деген с�збен 
бәрі де келіседі.  «Еуропа білімі 
бұрынғыдай ойнауға кедергі келтіреді» 
дейтіндер де бар. %кем де сауатты 
болды ғой. Ол кедергі емес деп ой-
лаймын. 1968 жылы Алматыдағы 
Құрманғазы атындағы мемлекеттік 
консерватория да алғаш рет қылқобыз 
класы ашылып,  жастарды үйрету 
қолға алынады. Бір жылдан аса уақыт 
к�п ізденіспен еңбек етіп, қобыз кла-
сын аяғынан тік тұрғызамын деп жан-
таласып жүргенде, денсаулығы сыр 
беріп, қайтыс болды. %кемнің  жолын 
әріптестері Дәулет Мықтыбаев, 
Болат Сарыбаевтар абыроймен 
жалғастырды. 

– Құндыз Жап пас қызы,  қобыз үні 
бала кезіңізден құлағыңызға 
сіңісті болғаны бел гілі. 
 Қо  быз     ды  таң дауыңызға 
не  себеп – әке амана ты  
ма, әлде �з ар ма-
ныңыз осы қо-
бызбен байла-
нысты ма еді?

– 1969 жылы 
ә к е м  н і ң  а л п ы с 
жасқа толған мерейтойы �тті. Кенже 
 бауырымыз Мәлік сахнада әкемнің 

Қобыз – 
жауапкершілігі 

жоғары аспап. Оны қазір 
қыздар көп ойнайды. Ол дұрыс 

емес. Ұлдар ойнауы керек. Себебі, 
қобыз шалған қыздар өз тағдырын 

өзгертіп алып жататын тұстар көп. Жоқ, 
мен қобызды киелі аспап деп санамай-
тындар туралы, оны жай ғана шалатын-

дар жайлы айтып тұрған жоқпын. Қобызды 
 жанымен, жүрегімен беріле ойнайтын, нағыз 

мамандарды мысалға келтіріп айтамын. 
Қобызшылардың көбінің тағдыры күрделі, 
шырғалаңға толы. Ұлдардың дәті беріктеу, 

сондықтан қобызға ұлдарды алуға 
 тырысамыз. Бірақ ұлдар қобызға емес, 

домбыраға көптеп келеді. Қазіргі 
оркестрде қылқобызда да, 

прима-қобызда да 
кілең қыздар. 

Азаматтың суреттері
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Ақын туындыларының алтын арқауына 
айналған мінсіздік, адамгершілік мәселесі 
барлық данышпан-ойшылды мазалаған-
д ы .  А л а й д а  « қ а з а қ т ы ң  б а с  а қ ы н ы » 
(А.Байтұрсынұлы) мұны ойқазанында 
�здігінше қорытқан: «Талап, еңбек, терең 
ой, Қанағат, рақым, ойлап қой – Бес асыл 
іс, к�нсеңіз». Ал филология ғылымының 
докторы, профессор, абайтанушы Жанғара 
Дәдебаев «Абайдың антропологизмі» атты 
еңбегінде: «Зерттеушілердің бірқатары адам 
болу үшін қажетті бес асыл іс туралы ойдың 
шығу т�ркінін Ғұламаһи Дауаниден таратып 
айтады. Дауанидың атын Абайдың �зі де 
атайды. Солай дегенмен, бұл ойлардың түп 
т�ркінін Дауаниға немесе басқа бір ғұламаға 

 антивирус секілді басы артық нәрселерден 
қалқалайтынын түсіну керек. Тегінде, ж�ні 
түзу кісі қанағатшыл келеді. Қанағатшыл – 
Құдайға бір табан жақын жан. Себебі ысырап-
шыл емес, үнемшіл. Үнемшілдік пысықтық 
мағынасында айтылып тұрған жоқ. Қайта 
артылғанды орны-орнымен, нәтижелі жұмсау 
деген с�з. &зі тойса да, к�зі тоймайтындарды 
қанағатшыл деп қалай айта аламыз?! Жүрегін 
дүниеге байлаған пенденің пейілі, болмысы,  
мінезі �згереді. Ол жанындағыларды ұмытады, 
оң мен солды ажыратудан қалады. Ақылды 
әрі ішкі әлемі бай адамның қорғаны – 
қанағат. «Жұрт жүр ғой арамдықты еп к�рем 
деп, Тоқтау айтқан кісіні шет к�рем деп. 
Бар ма екен жай жүрген жан қанағатпен, 
Құдайдың �з бергенін жеп к�рем деп» дейді 
Абай. Қанағатсыздық – тойымсыздық 
 бастауы. Монография авторының осыған 
қатысты ойын білсек: «Қанағатқа негіз 
 болатын – к�ңілдің тыныштығы. К�ңілдің 
тыныштығы үшін кісі, жоғарыда талапқа 
қатысты к�рсетілгендей, үш түрлі істен аулақ 
болу қажет: а) адамның адамдығын бұзатын 
жамандықтан; ә) �зін-�зі �згешелікпен артық 
к�рсетпектен; б) біреуге қастық қылмақтан, 
біреуді қор тұтпақтан, кемітпектен. Бұлар – 
нәпсіден туатын құмарлықтардың түрлері. 
Нәпсіден  туатын құмарлықтарға  бой 
алдырған адам адамшылықтан шықпай, 
жамандыққа ұрынбай қалмайды. Нәпсіден 
туатын құмарлықтарға бой алдырмаудың 
жолы – әр нәрсенің �лшеуін білу, қанағат 
ету, ынсапты болу». Ғалымның ойынша, 
қанағатсыздық – нәпсінің қозуына тікелей 
қатысы бар фактор. Рақым, мейірім, қайырым, 
қанағат – туыстас ұғымдар. Мәселенки, 
рақым – кешірімгершілікпен, мейірім – 
жылылықпен, қайырым – кісілікпен, қанағат 
– үнемшілдікпен үндес ұғымдар. Мұның бәрі 
тоғыса келе Иманды құрайды. Рақымсыз 
адам – қоғам үшін қауіпті. &йткені одан пайда  
емес, залал-зиян ғана күту керек. Адамзат 
тарихындағы к�біне-к�п диспот, тиран, дик-
таторлар рақымсыз екендігі даусыз. Себебі 
рақым – адамилық ядросы. 

Кемшіліктің яки артықшылықтың сипат-
сапасын анықтау үшін екеуін қатар қойып 
салыстырған дұрыс. Сонда ғана оның ара-
жігін ажыратуға болады. Рақымдылық пен 
залымдық, қанағат пен тойымсыздық, терең 
ой мен надандық, еңбек пен еріншектік, 
талапшылдық пен ынжықтық дегендей. Абай 
ілімінде адам боламын дегеннің бойын да осы 
бес асыл қасиет тоғысуы қажет. Тоғысқан 
кезде  кісі толысады. Толысқан кезде оны кемел 
деуімізге негіз бар. Хакім бес асыл қасиеттің 
мән-маңызын деңгей-деңгейге б�ліп саралай-
ды. %рқайсы қасиетке �з биігінен баға береді. 
Адамға тән талап, еңбек, терең ой, қанағат, 
рақым сықылды бес асыл қасиет – �мір �рісін 
анықтайтын мықшегедей мызғымас тірек, 
адам баласының �сіп-�нуіне сеп боларлық 
алтын  діңгек. Жоғарыда с�з болған «бес асыл 
іске» «�тірік, �сек, мақтаншақ, еріншек, 
 бекер мал шашпақ» секілді бес дұшпан қарсы 
тұрмақ. Олардың функциясы – адамды ақ 
жолдан тайдыру. %лгі «дұшпандардың» �зіндік 
міндеті бар. Кісінің тұла бойы – Періште мен 
Ібілістің майданы, жан алысып-жан берісер 
шайқас алаңы. «Бес асыл қасиет» адамды 
�рге сүйресе, «бес дұшпан» оны ылдиға қарай 
тартпақ. Иманы кәміл әрі парасатты жан ғана 
бұған т�теп бере алады.

 Біз  «Абайдың антропологизмін» 
оқығанда хакім іліміндегі «бес дұшпаннан» 
сақтанудың,  олардан әркез  «қашық 
болудың» �мірлік маңызы зор екенін 
ұғамыз. Адам боламын деген �зекті жан 
үшін алға басқан аяқты кері кетірер 
«дұшпандардың» атын ғана біліп қоймай, 
затын да түсінудің мәні зор. Және ең басты-
сы бұлардың неліктен «дұшпан» саналаты-
нын, олардың қалай пайда болғандығын, 
қайда ұрындырарын, бұлардан қорғанудың 
алғышартын білу – қиямет-қайымға шейін 
маңызды. &йткені Абай шығармашылығы 
«Құран-кәріммен» үндесетініне аталған 
еңбектің «Абай және Құран» делінген 
жетінші тарауына ден қойғанда к�зіміз 
анық жетті. Ақырзаман пайғамбары – 
Мұхаммед Мұстафа (с.ғ.с) болғандықтан да, 
елшінің нар к�терер ауыр жүгі �зінен кейінгі 
ғалымдар, ақындар, ғұлама-даналарға 

артылған. Абай – пайғамбар болмаса да, 
�мір сүрген ортасын оятып, «талап, еңбек, 
терең ой, қанағат, рақым» сынды адами 
құндылықтардың сақталуы мен к�зі ашық, 
к�кірегі ояу азаматтардың шығуына ықпал 
етер ғылым-білімге үндеген таутұлға. Лұқман 
хакім баласына айтқан бір �сиетінде бы-
лай депті: «Балам, бұл дүние – теңіз. Оның 
түбінде талайлар кеткен. Одан аман шығамын 
десең, мінген кемең Алланың алдындағы 
қорқынышыңнан болсын. Оған тиеген жүгің 
Аллаға  деген иманыңнан болсын. Оның 
желкені  Алладан күткен үмітіңнен болсын. 
Сонда, бәлкім, аман шығарсың, бірақ біржола 
құтылып кетерсің деп ойламаймын». Лұқман 
хакім пенде затының арғы �мірге тап-таза 
қалпыңда кетпейтіндігін меңзеп отырғандай. 
Ой жүгірткен жан сол тереңдікте шешуі тым 
қиын жұмбақ жатқанын байқар еді. 

 Абайдың заманында ел билігі жаттың 
қолында-тұғын. Бодандық пен сайқал 
саясатқа негізделген басқару жүйесі әсерінен 
қазақта түрлі мінездер пайда бола бастады.  Ел 
іші бұзылды. Алаш ұлт-азаттық қозғалысының 
жетекшісі, энциклопедист %лихан Б�кейхан 
дәл осынау хал-ахуалды: «%діл билік жорасы 
жаман қарапайым тұғыр би парасына аяқ-
асты болды. Пара беріп ақты қара, қараны 
ақ қылатын күн туды. Қазақ жақсысы орыс 
етегінен жем жегенді зор �нер к�рді» деп 
сипаттады. Қастық ойлаған билік қазақты 
бір-біріне айдап салып, араздастырып, 
ауызбіршілік, татулық, ынтымағынан айы-
руды к�здеді. «Ар ойлайтын» адам азайып, 
саусағының ұшын қимылдатпай-ақ пайдаға 
кенелуді қалағандардың қарасы к�бейді. 
Қулық-сұмдықты меңгерген алаяқ-арамға 
жақын арсыздардың заманы туды. Жақсыны 
жаман деген жалақор, арызқойлар қатар 
түзеді. Бәрінің к�ксегені – боқ-дүние еді. 
Аңқау қазақты шен-шекпенмен алдаған 
басқару жүйесі жанына нойыс-надандарды 
жиды. «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы  менен 
жаманды айырмадың, Бірі қан, бір май боп 
енді екі ұртың» деген Абай қайғыдан қан 
жұтты. Мұрты аузына түскен, ақ пен қараны 
айыра алмаған қазақтың сол тұстағы сұрқы 
аянышты болғаны шындық. 

Абай – барометр. Абай – айна. Оған 
қарап, бетіңнің қисық екенін к�ресің. 
Ол �з ұлтының бетін ұстарамен шиедей 
қылғанның артында ешқандай зіл жоқ. Тек, 
жанашырлық бар. Хакім айтқан талап, еңбек, 
терең ой, қанағат, рақым, міне – идеология 
деген осы! Ал сақтанатынымыз – �тірік, 
�сек, мақтаншақтық, еріншектік, бекер мал 
шашпақ. Болды. «Адамның бес асыл ісі» 
мен «адамның бес дұшпаны» – Инь мен Янь 
секілді бір-біріне қарама-қайшы түсініктер. 
&мірде де солай емес пе?! Ақ пен қара, жақсы 
мен жаман, әлсіз бен әлді, Періште мен 
Ібіліс дегендей. Мұнда дана қос стихияны 
бір-біріне қарсы қояды, сол арқылы оның 
табиғатына терең үңіледі. Қайшылық – 
Дүниенің қозғаушы күші. Қайшылық жоқ 
жерде даму да жоқ, �су де жоқ. Бұл – Алланың 
Біз �згерте алмайтын заңы. «Ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың 
елден б�лек» дейді Абай. Жоғарыдағы бес 
қасиетке ақыл, қайрат пен жүректі қосыңыз. 
Аталған идея Фридрих Ницщенің «Заратустра 
солай деген» атты трактатындағы «Сверхчело-
век» («Жоғарғыадам») ұғымынан да биік тұр. 
«Сверхчеловек» концепциясы кемшіліктен 
ада деп айта алмас ек. Ол – эгоцентрик. Ал 
Абай айтқан қасиеттерді бір адамның бойына 
жинақтауға болады. Демек, бұл идеализация 
немесе утопия емес. Абай танымындағы 
 замана суреті мен кісі бейнесі, оның адам мен 
заман хақындағы ойлары, ұсынған қағидалары 
белгілі бір дәуір сипатын, сол дәуірде �мір 
сүрген адамдардың мінез-құлқын, қарекетін 
бағалау негізінде туған.

P.S. Ақынның ақ пен қара, жамандық пен 
жақсылық, махаббат пен ғадауат ж�ніндегі 
әрқилы ойлары – �ткен күн, бүгінгі мен келер 
шақтың рухани ахуалын айқындар �лшемдер 
жиынтығы. Тек содан алыстамасақ екен деп 
тілеймін, Алладан...

=лібек БАЙБОЛ, 
жазушы-драматург, 

әдебиеттанушы 

болғаны үшін жазып па?». Талқыға салсақ, 
Абайдан артық тақырып жоқ екен қазақта. 
%уезовтің Абайы на деген қылаусыз к�ңіл 
сонда хакімнің �з кітабын қайтадан қолға 
алғызған.

Тынымсыз айналған к�лік доңғалағын-
дай зырылдап �тіп бара жатқан уақытпен 
бірге біз де бәріне асыға қарайды екенбіз. 
Абай – сабыр, ақыл айтпақ болса, тың да мап-
пыз. Ес жиып, �з-�зіңді сырттан бақылағанда 
сол замандағы хакімнің қапысыз таныған 
к�п қазағының бірін к�ргендей боласың. 
Сондайда тар заманда әр қазақтың ішіне 
үңілген Абайға қайта жүгінесің. Ол жарадар 
жанды с�збен емдеуге  тырысыпты. Ғапыл 
дүниенің болымсыз бояуына алданбапты. 
Адам адамға қасқыр боп жатқан кезеңде адам 
адамға бауыр депті. Қалың елінің қайғысын 
жұтып, уын ішіпті, бірақ құламапты. Алып 
бәйтеректей тамырын тереңге жіберіпті.

Абай адам баласының ең қасиетті 
құндылықтарының қадірін оның ең бір 
қасиетсіз мінездерін �зіне к�рсетіп сынау 
арқылы ұқтырмақ болғандай к�рінеді. 
Сондықтан да шығар, оның ғибратын 
оқығанда �зіңнің бойыңдағы ұнамсыз 
мінезіңді танып, ұялатының. Пенде болып, 
жер басып жүргеніңде бүкіл әлем кірінен 
тазамын деп ойлаудың �зі күнә шығар, 
бәлкім. Сол тазалықты іздеп, тағы да Абайға 
бет бұрасың. Абай саған ұрыспайды, не 
болмаса бейжайлық та танытпайды, тек 
қана к�з жеткізген ақиқат-ақылын айтып, 
бағыт береді. Егер жолыңнан жаңылып бара 
жатсаң, түзулеп қояды. Сол үшін де онымен 
қатар жандай қайта-қайта сырласасың. 

Абай қашанда тұла бойы сабырдан 
жаратылған ұстамды ұстаз кейпінде к�рінеді 
де тұрады. Оның �леңдері ақын болмысына 
тән буырқанған сезімге емес, байсалды ойға 
құрылыпты. Жан қиналысын бейнелеп 
жазған жырының �зі тұнып тұрған ақыл 
мен сабыр. Абай с�зге келгенде соншалық 
ұстамды. Бірақ «�сек, �тірік, мақтаншақ, 
еріншек, бекер мал шашпақты» к�ргенде 
сілкініп алады да, улы сия, ащы тілмен 
мысқылдап �теді.   

Абай тіліндегі улы мысқыл шексіз 
дүниені танып болған соң, ондағы күйбең 
тірлікке баспен кіріп кеткен бүгіншіл 

қылып жүрген ісіміздің баянсыз, байлау-
сызын к�рдік, бәрі қоршылық екенін 
білдік. Ал, енді қалған �мірімізді қайтіп, не 
қылып �ткіземіз? Соны таба алмай �зім де 
қайранмын» депті хакім бірінші қара с�зінде. 
Сосын барып, арқыр аяғында ақ қағаз бен 
қара сияға жүгініп, ойына келген с�здерді 
жазып қалдырмаққа бекіпті. 

С�з. Есіме Борхестің осыған байланыс-
ты бір әңгімесі түсіп отырғаны. Қараңғы 
қапаста қамалып, санаулы сәттерін күтіп 
жатқан бір мұңлықтың Құдай с�зін іздейтіні 
бар еді. Қанша іздесе де еш таба алмаған. 
Соңында �зінің қасындағы келесі бір қапаста 
жатқан ягуардың жолақтарынан к�ріпті әлгі 
с�зді. Ол қандай с�з? Бұны білу бейшара 
мұңлыққа оңайға түспепті. Ойлана-ойлана 
әлгі ягуардың денесіндегі әрбір жолақтан 
киелі құпияның жұмбағын шешіпті. Бар-
жоғы он т�рт с�з. Сол он т�рт с�зде бүкіл 
әлемнің сыры жасырынған. Егер оны 
оқитын болсаң, жер бетінде сенен асқан 
құдыретті жан болмайды. Бұл құпияны 
тапқан әлгі мұңлық не істеді дейсіз ғой?.. 
Қолында тұрған Құдай с�зін оқудың орны-
на үнсіз ғана қапаста қалуды ж�н к�ріпті. 
Ол с�здің мәнін білген адамға дүниенің 
қызықтарының керегі жоқ екен. Бұны не 
үшін айтып отыр деп с�кпеңіз. Ғаламның 
сырын ұғып, кемеңгерлікке жеткенде Абай 
да �з жұмбағын оқырманға белгісіз қалып 
қойған осы бір с�здей кейінгілерге жасы-
рып кеткен шығыр. Мүмкін, істегің келген 
нәрсені істемеуде де мағына бар болар...  

Абай шығармашылығын зерттеген 
ғалымдар оның туындыларында к�рініп 
тұрған мәннен басқа да жасырын жатқан 
құпиялардың болуы ықтималдығын ай-
тыпты. Дүниенің к�рінген һәм к�рінбеген 
сырларын екшей келгенде, Абай екінші, 
яғни к�рінбеген сырларға к�бірек бейіл 
қойған сияқты. Қырық үшінші қара с�зінде 
адам баласының екі нәрседен – жан мен 
тәннен екенін, бұның ішінде жан қуа-
тының мықтылығын алға шығарыпты. 
Жан қуатының мықтылығын алға шығара 
отырып та адам баласының ақыл, қайрат, 
жүрек мәселесіне тағы тоқталыпты. Бұл 
жерде де жүректі ерекшелепті. Жүрек... Ізгі-
лік атау лының бәрі осы жерде депті хакім. 

Алдымыздағы жылы Абайдың туғанына 
– 175 жыл. Мемлекет хакімнің атаулы 
 мерейтойын �з деңгейінде атап �туді мақсат 
тұтып, биылдан дайындықты қолға алды. 
Абай бүгін зиялының ғана аузында жүрген 
жоқ. Қазақтың басы қосылып, жинала қалса 
Абайды айтады, Абайдан мысал түйіп, к�п 
арасынан иығын бір елі к�термек болады. 
Жұрт кітап оқудан қалды деп, жазармандар 
дабыл қағып, даурығып жатқанда, жапан 
түзде жалғыз �зі ойға батқан Абай с�зі �лшем 
болыпты. 

Абай айтқан. Осы бір тәмсіл қазақ үшін 
Құраннан кейінгі бой түзер құбыласына 
айналыпты. С�зуар халық к�ңілі күпті 
боп, күңіренгенде Абайдан ем іздейді, 
қуаныштан толқыған сәтінде де Абай с�зіне 
тоқтап, �рекпіген сезіміне құрық салады: 
«Апыр-ау, Абай не деп еді!?». Бейнебір Абай 
жыл �ткен сайын заманмен бірге жасарып 
бара жатқандай. Қара с�здің құдыретін 
таныған әр қазақ хакіммен ұзақ сырласады. 
«Ұлы �нер, ұлы �мір уақытқа бағынбайды» 
депті %біш Кекілбайұлы. 175 жыл бізге к�п 
к�рінгенімен, шексіз уақыт кеңістігінде екі 
ұрпақ қана алмасқан мезет. Одан бұрын 
қазақта Абай болмаған дегенді бір сәт елес-
теткенде «Сонда жұрт кімді оқыды? Кімнен 
ақыл сұрады?» деген сауалдар санаңды ыңғай 
торлап алады. Ауыздан ауызға �тіп жүрген 
жақұт жырынан б�лек, қазақтың Абайға 
дейін қолға алып оқырлық кітабы болды ма 
екен?..

Абай. Осы бір есім аталса болды, 
хакімнің кемел шағынан бұрын, ең бірінші, 
кең далада тұлпарының тізгінін тартпай 
к�сіле шапқан бозбала Абай елестейді. 
Бұған дейін үйден ұзап шықпаған, тұңғыш 
рет ауылынан алыстағанда Зере әжесінің 
алақанын аңсап, Ұлжан анасының ыстық 
құшағына еніп  кетуге асығып келе жатқан 
он үш жасар бала Абай. Абайды біз ең 
алғаш %уезов арқылы таныппыз. &леңін 
мектеп қабырғасында оқып, жаттағанмен, 
оның кім екенін білуге құштарлық тек 
жоғары сыныпқа к�шкенде ғана қылаң 
берген. Алғашқы әсер, жанды  сурет, к�з 
алдыңда жайылып жатқан к�шпенді қазақ 
�мірі – бәрі-бәрі де жиналып келгенде 
бас кейіпкермен бірге ендігі ғұмырыңнан 
ажырамастай боп, қиялға кіріп алған. 
«Абай да біз секілді бала болыпты, оқыпты, 
оқығанының арқасында елден озыпты». Бұл 
әдебиет пәні мұғалімінің құлаққа құйғаны. 
Бірақ бізді сол кезде бас кейіпкердің кітап 
оқығаны қызықтырмағаны анық. Абайдың 
ел аралағаны, әлі бұғанасы қата қоймаған 
бозбала к�з алдында тізбектеліп �тіп жатқан 
к�шпендінің �мірі, әке алдындағы абыржу, 
анаға құрмет, сүйген жарға деген алғашқы 
ынтызар сезім – осылардың бәрі де бірте-
бірте %уезов тілімен жүрекке ене берген. 
Сосын барып қана кемеңгер жанның жаз-
басына бейіл қойғанбыз. %уезов тілімен 
к�ңілге ұялаған қазақ �мірінің соншалық 
сұлу суреті Абай тілімен оқығанда әуелгі 
әсердің күл-талқанын шығарған. «Осынша 
сынап, мінеген қазағы Абайды қалайша 
жақсы к�реді? Абайша қазақтан асқан 
икемсіз жұрт жоқ екен. Басында мән 
бермей оқыппыз. %уезовтің жер-к�кке 
сыйғызбай мақтаған Абайы қазақтың 
сау-тамтығын қалдырмапты...». Осын-
дай мазаң ойлар онсыз да дегбіріңді алып 
тұрғанда бір  танысымыз к�мейге тығылған 
«құнды» ойларын армансыз ортаға салған: 
«Дүниеде таршылық к�рмеген байдың бала-
сы қара халықтың жайын  қайдан білсін!?». 
Қызу таластың қалайша �ршіп кеткенін 
байқамай да қалғанбыз. Ылғи да кітаптан 
бас к�термейтін бір ағамыз сонда оны тыйып  
тастаған:  «Немене, %уезов Абайды бай 

БЕС АСЫЛ ІС 
һәм БЕС ДҰШПАН

«АБАЙ ЖОЛЫНАН» – 
АБАЙ СӨЗІНЕ

(«Абайдың антропологизмі» – абайтанудағы құнды еңбек)
апарып телу дұрыс бола алмайды. &йткені 
бұл ойлардың түп негізі әріден, Аристотельдің 
«Этикасынан», әл-Фарабидің әлеуметтік-
этикалық трактаттарынан, әһли кітаптардан 
басталады. Ал әһли кітаптардан, Аристотель, 
әл-Фарабиден бері айтылып келе жатқан 
осы ойларды ақындық пайыммен саралау 
мен даралауға, жүйеге түсіруге, с�йтіп к�птің 
пайдасына жаратуға келгенде, Абайдың еңбегі 
зор, орны б�лек» деп тұжырымдайды. %р істі 
бастар үшін әуелі талап қажет. Талаптанған 
жан тас жарып, тау қопарады. Бұл жерде ынта-
ықыластың да р�лі зор. Абай ұғымындағы 
адамилықты айқындар фактордың бірі – 
еңбек. Еңбек те – құндылық. Дене еңбегімен 
қатар, ой еңбегін де ескерген абзал. Ал рақым 
– Құдайдың адамға берген ерекше сыйы. 
&кініштісі сонда, мұның қадыр-қасиетін 
адамзат әлі күнге шейін толық түсіне алған 
жоқ. Рақым жоқ жерде адамгершілік те 
жоқ. Хакім еңбек туралы былай деп жазады: 
«&зің үшін еңбек қылсаң, �зі үшін оттаған 
хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың 
қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген 
құлының бірі боласың». Демек, шайыр үшін 
еңбек – жалқы емес, жалпы мәнге ие түсінік. 
«Түбінде баянды еңбек – егін салған, Жасы-
нан оқу оқып, білім алған. Би болған, болыс 
болған �нер емес, Еңбектің бұдан �зге бәрі 
жалған» дейді Абай. Талаптан басталған 
еңбек, қайрат, ақыл, білім, рақым, қанағат, 
үнемшілдікке ұласады. Хакім адамдыққа 
ұмтылған жастарға насихат еткендегі бес асыл 
істің ішіне «терей ойды» да енгізген-ді. Ойлану 
– бірнеше деңгейден тұратын күрделі процесс. 
Біз бұған нейрологиялық, физиологиялық, 
п с и х о л о г и я л ы қ ,  с о ц и о л о г и я л ы қ , 
лингвистикалық, тарихи һәм мәдени фактор-
ларды қосамыз. Осы туралы Жанғара Дәдебаев 
не дейді екен: «әл-Фарабидің «ойлау күші» 
мен Абайдың «терең ойы», «терең ойдың 
телміріп соңына еруі» арасында қайшылық 
жоқ. &йткені ақын айтуында «терең ой» мен 
«терең ойдың соңына еру» �зара мәндес, 
кейінгі болмаған жағдайда алдыңғысынан 
пайда жоқ. Сонымен қатар «ойлау күші» 
«терең ойға» жетудің құралы болса керек. 
Салыстырып қарағанда, «ойлау күшінің» 
де, «терең ойдың» да, «терең ойдың соңына 
ерудің» де түпкі мәні бірдей. Айырмашылық 
мазмұнда емес, пішінде. әл-Фарабидің ойы 
– нақты, ал Абай ойы – бейнелі, образды. 
Екінші жағынан, Абай �зінің ойларын �зі 
танып, білген �мір тәжірибесі негізінде тара-
тады. С�йте тұра, әлемдік ақыл-ой қорында 
жинақталған ғылыми пікірлерден алшақ 
кетпейді». Расында, талаптың да, еңбектің 
де бастауы – ой. Адам бір нәрсеге талап-
танар алдында ойланады. Яғни әр іс ойдан 
басталмақ: еңбек етсем немесе талаптансам 
деген. «Терең ойдан» туындаған белгілі бір 
мақсұт нәтижелі, жемісті болуға тиіс. Абайдың 
адам боп қалыптасу жолындағы ұстанымына 
«бес асыл істі» енгізуінде мән бар. Ең қызығы, 
ғұлама жай әншейін ойды емес, «терең 
ой» туралы айтып отыр. Жанғара Дәдебаев 
«Абайдың антропологизмінде» былай дейді: 
«Кісінің �зінде ой, ойында к�з болуы туралы 
қағидасын ақын екі түрлі образ-бейне арқылы 
негіздейді. Оның бірі – «�зінде ой», «ойында 
к�з» бар адамның бейнесі. Екіншісі – «�зінде 
ой жоқ», «ойында к�з жоқ» адамның бейнесі. 
Біріншінің ерекшелігі – к�рген-білгенін 
әділет пен ақылға сынатады, терең ой, терең 
ғылым іздейді, терең ойдың соңына ереді. 
Бұлар – адамдықтың белгілері. Екіншінің 
ерекшелігі біріншінің ерекшеліктеріне 
қарама-қарсы сипаттарымен белгілі болады.
К�рген-білгенін сынатуға бойынан әділет 
пен ақыл таппайды, әділет пен ақыл табайын 
демейді, терең ойдың соңына ермейді, терең 
ой, терең ғылым іздемейді». Иә, «терең ой» 
адамның бес сезім мүшелері арқылы сезініп, 
нәтижесінде дұрыс пікір түюіне тұғыртас 
болмақ. Терең ой – кісі адамилығын аңғартар 
к�рсеткіш. Бірақ оған жету үшін эрудиция, 
рухани тұрғыдан толысу, арлылық және 
ең негізгісі – деңгей-дәреже қажет. «Терең 
ой» атты �зен «қанағат» деген теңізге барып 
құяды. Тағы, қанағат – сүзгі. Ол адамды 
ағаттықтан, қателіктен, түрлі кесір-кесапаттан 
қорғап-қоршайды. Қанағатшыл – шүкіршіл 
адам. «Қанағат қарын тойдырар» мәтелінен-
ақ бұл қасиет адамды шектеу арқылы, 

дам мінез-құлқы, бітім-болмысы, жаратылысы,  дүниетанымы, 
сезімі – Абай Құнанбайұлы шығармашылығында кеңінен 
көрініс тапқан тақырыптар.  Демек, хакім өлеңдері мен «Қара 
сөздері» – адамтану  ұстыны деуге негіз бар. Абайдың талап, 
еңбек, терең ой, қанағат, рақым жөніндегі тұжырымдары 
Батыс және Шығыс ойшылдарының өсиет-насихаттарымен 
өзектес әрі олардікінен көш ілгері екендігін байқау қиынға 
соқпас. Айталық, голланд философы Бенедикт Спиноза адам 
өлгеннен соң «ол барлық қиындықтан құтылады» деген ойда 
болғанымен де, Әзірейіл періште жаныңды суырып алғаннан 
кейінгі жақсы мен жаманның қандай күй кешетіндігін тарқатып 
жазбаған-ды. Ал Фридрих Ницще «Ағлақ генеалогиясын-
да» «өлімді – ләззат» деп түсіндіреді. Америка антропологы 
һәм мистигі Карлос Кастанеда «Дон Хуанында» жанның кісі 
тіршілігіндегі халін сипаттайды. Абай: «Өлсе өлер табиғат, 
адам өлмес, Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-күлмес. «Мені» мен 
«менікінің» айрылғанын «Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес» 
дейді.

бай көшесінің бойындағы тасқа 
қашалған әлдеқандай жазбаға 
өткен-кеткен аялдап, мойын 
бұруда, енді біреулері ұзақ қарап 
тұр. Қаламсапты компьютердің 
пернетақтасы алмастырған 
алмағайып заманда алып 
қала орталығындағы үлкен 
даңғылға балбал тас қойып, 
оған сөз түсірген кім болды екен 
 деген оймен жақынырақ барып 
үңілгенде әуелден таныс жазбаға 
назар ауды. Абайдың қара 
сөздері. Қазақтың қан тамырла-
рына сіңіп кеткен Абай сөзі енді 
тасқа таңбаланыпты. Алматы 
шаһарында. Мыңмен жалғыз 
алысқан, жүрегіне дауа іздеп 
қолына қалам алған, «керегі жоқ 
десе, өз сөзім өзімдікі» деген 
Абай ғақлиясын көз алдымда 
әркім оқып өтіп жатыр.

А

А

елдің мінезіне күйінгеннен пайда болған 
шығар, бәлкім. Оның басқа ақындардан 
айырмашылығының бірі адам бойындағы 
ұнамсыз қылықтарды ащы сарказммен 
шенеуінде жатқандай. Бар малын шығындап 
билік алған, одан ешбір рақат к�рмесе де 
осылай елден озғанына мәз болған болыс пен 
бірде арызқой, бірде к�нбіс елдің боямасыз 
бейнесімен де Абай таныстырған. «Болыс 
болдым, мінеки» �леңінен сол дәуірдегі 
хакімнің маңына жиналған к�п адамның 
тұрпатын танисың. 

«С�зден  күшті  нәрсе  жоқ»  депт і 
 Менандр. Абай халқын с�збен сынапты. 
Хакімнің сынаған кейіпкерлерін кітаптан 
ғана емес, �мірдің �зінен кездестіресің. Ел 
арасында «Қазақ �згермей, Абай ескірмейді» 
деген пікір айтылып жүр. Егер олай болса,  
Фалестен бастап, Сократ, Аристотель, 
Фарабилерді мың жылдан кейін іздемек 
түгіл, атын да атамас па едік, кім білсін. Абай 
халықты сынаушы ғана емес, жол к�рсетуші. 
Горькийдің Изергиль кемпірден естіген 
«Данко туралы аңызын» еске алыңызшы. Күн 
сәулесі түспес қараңғы орманда жарықты 
к�руді арман етсе де, қайғырудан басқа түк 
бітірмеген к�птің арасынан жалғыз ғана жас 
Данко суырылып шығып, жол  бастамаушы 
ма еді? Ал оның артынан еркімен ерген к�п 
болса бітпейтіндей к�рінген ұзақ сапарға 
т�збестен Данконы жазғырған. Бұған 
шыдамаған Данко сол сәтте кеудесін қарс 
айырып, жанып тұрған жүрегін суырып 
алған да, жоғары ұстап халқын алға бастай 
берген. Жолсыздан жол тапқан жас жігіт 
қараңғы қалың орманнан күн к�рінер алаңға 
шыққанда құлап кетіп, жан тәсілім етіпті. 
Сонда оның алдында әлі де жанып жатқан 
алауды к�рген әлдебіреу ақырын барған да 
�зін құтқарған аяулы жүректі табанымен 
таптай салған. Данконың адамды шексіз 
сүйген ғазиз жүрегінің ұшқыны сол сәтте 
шашырап-шашырап барып с�ніпті. Абай 
да қалың қазағы үшін жүрегін кеудесінен 
суырып, соның жарығымен жол іздеген 
 бастаушы. Егер артындағы жұрт оны түсінген 
болса, талай рет тауы шағылып, пұшайман 
болған ақын бейнесі тарих жадында мәңгілік 
сақталып қалмаған болар ма еді?.. 

Абай бірде «Ойлы адамға қызық жоқ бұл 
жалғанда» деп келіпті де, енді бірде «Адам-
ды сүй, Алланың хикметін сез, Не қызық 
бар �мірде онан басқа?!» депті. Содан да 
болар, кемеңгер ақынның кез келген �леңін 
оқығанда әртүрлі к�ңіл күйге еніп, тұңғиыққа 
батып бара жатқандай болатының. Кейде 
ол шешілмейтін жұмбақтай ойыңды сан-
саққа әкетеді. Абайдың �леңін әр жаста 
оқыған жан әртүрлі ой түйеді деген с�зде 
шындық бар секілді. Ол және әртүрлі к�ңіл 
күймен оқысаң, әрқалай әсер етеді. Бейнебір 
хакімнің �зі біздің жүрегімізге әуелден терең 
бойлағандай. 

Абайдың қазаққа қалағаны пенде емес, 
адам болу екен. Адам болғанда да, жұртының 
«ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған» толық 
адам болуын армандапты. Оның аузынан 
оп-оңай т�гіліп түсе салған осы бір тәмсіл 
тілге жеңіл тигенімен, ұстанып жүру қиын. 
Ақылың жеткен жерге қайратың жетпей 
қинаса, кейде қайрат қылсаң да жүрегіңе 
қонбайтын кездер болады. «Сонда не істемек 
керек?» деп, пенделігің есіңе түсіп, енді 
�зіңмен бірге хакімді де жазғыра бастайсың. 

Абай жапан далада жатып, мал емес, 
ой бағыпты. Қазақтың мінезін танып, 
түземекке тырысыпты. «Бұл жасқа кел-
генше жақсы �ткіздік пе, жаман �ткіздік 
пе, әйтеуір бірталай �мірімізді �ткіздік: 
алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық 
– әурешілікті к�ре-к�ре келдік. Енді жер ор-
тасы жасқа келгенде: қажыдық, жалықтық; 

Адам баласын екі дүниенің сырын 
білмекке шақырған кемеңгер ақын бірде 
«Адамды сүй, Алланың хикметін сез» десе, 
енді бірде «Адамзат – бүгін адам, ертең 
топырақ, Бүгінгі �мір жарқылдап алдар 
бірақ, Ертең �зің қайдасың, білемісің? 
&лмек үшін туғансың, ойла шырақ» депті. 
Абай шығармаларының бәрі де бір-бірімен 
байланысып жатқандай к�рінеді. «Ескендір» 
поэмасында да тойымсыздықты сынай 
отырып, нәпсіге ерген тәннің соңында тек 
тозаңға айналып, жоқ боларын меңзегендей. 
Абай Ескендір патша туралы шығыс пен 
батыстық әпсаналарды қатар салыстыра 
қарап, «Ескендір» поэмасына бұл екеуіне 
де ұқсамайтын мүлде жаңаша мағына 
үстепті. Ескендірдің дүниені билемек болған 
ашк�здігін айтып келіп, «Мықтымын деп 
мақтанба ақыл білсең, Мықты болсаң, 
�зіңнің нәпсіңді жең!» деп, бүкіл адамға 
ақыл тастапты. «Масғұт» поэмасы Шығыс 
фольклорының сюжетіне құрылғанымен, 
бұны да Абай �з ойының елегінен �ткізіп 
барып, жаңаша мәнмен жазыпты. Бұнда 
хакім дастандарда жиі ұшырасатын жар 
таңдау жайын ғана емес, «к�пте ақыл жоқ» 
деген ойды қозғапты. Сау адамды жындыға 
шығарған к�пті сынай келе, поэманың 
соңын «К�птің бәрі осындай, мисал етсең, 
К�п айтты деп алданып, уағда күтсең. Ғапіл 
боп к�п нәрседен бос қаласың, Аңдамай к�п 
с�зімен жүріп кетсең» деп аяқтапты. Дәл 
осы идеяны Абай отыз жетінші қара с�зінде 
де айтқан: «Сократқа у ішкізген, Иоанна 
Аркті отқа �ртеген, Ғайсаны дарға асқан, 
пайғамбарымызды түйенің жемтігіне к�мген 
кім? Ол – к�п, ендеше к�пте ақыл жоқ. Ебін 
тап та, ж�нге сал». Хакім бұның ебін ҰЛЫ 
&НЕР – С&ЗДЕН тауыпты.

Абай �з уағында бір қалыпта тұрып 
қалмай, үнемі �згеріп, жаңарып, ақыл-
парасатын жетілдіріп отырыпты. Сейіт 
Қасқабасовтың айтуынша, әуел  баста 
Шығыс классикасы мен қазақ халық 
әдебиетіне,  жырау мен ақындар поэзия-
сына үйір  болып, соларға еліктеген Абай, 
есейген тұста, керісінше, «ескі билерше бос 
мақалдағысы» келмей, Шығыс поэзиясынан 
да алшақтапты. Ал 80-жылдардан кейін, 
кемеліне келген кезден бастап «ол Шығыспен 
қайта табысады, бірақ енді орыс, Европа 
әдебиеті мен мәдениетін меңгеріп алып, 
үлкен білім биігінен Шығыс поэзиясына, 
әсіресе, фольклорына жаңаша назар салады. 
Бұл жолы ұлы ақын Шығысқа басқа �реде, 
басқа мақсатта қарайды. С�йтіп, ол енді 
Шығыс пен Батысты ұштастыра, бірлікте, 
екеуін бүкіл адамзат цивилизациясының екі 
тармағы деп түсінеді, бір бүтіннің екі б�лшегі 
деп пайымдайды».

Абай кітабын парақтап болып, қайта 
жапқаныңда к�зі емес, к�кірегі жылаған 
хакімді шектеулі ақылмен түсіну мүмкін бе 
деген мазаң ой жаныңа тыным бермейді. 
Бәлкім, Абайға ақылмен емес, жүрекпен 
бару керек шығар... Бірақ ол сезімнің емес, 
ойдың ақыны екенін ескергенде, бұның 
да бекер екенін іштей пайымдап, үнсіз 
 қа ла сың. Ақылға жүгінсең, Абай тұңғиығына 
батып бара жатқандай болатының тағы бар. 
%йтеуір, әр қазақтың �з Абайы бар екені 
анық. 

%детімше Абай даңғылымен жұмысқа 
жаяулатып жүріп келемін. К�ше бойындағы 
хакім ғақлиясы бедерленген тастарға 
ауық-ауық к�з салып қоямын. Абайдың 
рухы  Алматы аспанында ұшып жүргендей. 
Абайдың жаны Алматыға бір мезет қонақ 
болғандай. Абайдың иісі Жидебайдан шы-
ғып, Алматы желімен бірге танауыма келеді. 

Нұрлайым БАТЫР
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Біздің буын университетте оқыған 
жылдары З.Қабдолов, Т.Кәкішев, 
С . С а д ы р б а е в ,  Р . Н ұ р ғ а л и е в , 
 А . Қ ы  р а у  б а е в а ,  Ж . Д ә д е б а е в , 
 Б . М а й  т а н о в ,   Т . Е с е м б е к о в , 
З.Бисенғали, Ж.Тілепов, &.%бдіманов, 
Қ.Мәдібай, С.Негимов, М.Үмбетаев, 
Р.Тұрысбек, т.б. ғалымдарымыздан 
әдебиеттің әр саласы бойынша жүйелі 
білім алдық. Қазақ әдебиетінде 
«дәстүр мен жаңашылдық» деген 
қалыптасқан әдемі атау бар. Бұл күнде 
сол дәс түрді шама-шарқымызша ға-
лым, профессор к�ргенімізбен са-
бақ тастыра, мақтана жалғасты рып 
жүргеніміз рас. «Мақтану»  деген 
жай айтыла салғанымен, оның жүгі 
ауыр. Мақтанудың астарында алған 
білімімізді жаңғыртып, алдымыздағы 
ш ә к і р т т е р г е  ұ ғ ы н д ы р у ,  � н е г е 
мектебінің ізін к�рсете білу үлкен 
жауапкершілікті қажет етеді. Сол �неге 
мектебінен танылған әдебиеттанушы 
ғ а л ы м д а р ы м ы з д ы ң  қ а т а р ы н д а 
жетпістің желкеніне к�теріліп бара 
жатқан филология ғылымының док-
торы, профессор Құныпия Алпысбаев 
феноменінің мықтап орын алғаны хақ. 

Құныпия Қожахметұлы ғылымдағы 
алғашқы қадамын поэзиялық зерт-
теулерге арнап, поэзияны парасат 
деп білді. Нәтижесінде, 1986 жылы 
«Қазіргі қазақ поэмасының жанр-
лық мәселелері» атты тақырыпта 
кандидаттық диссертациясын қорғап, 
поэзия табиғатын танумен шек-
теліп қана қалмай, күрделі жанрға 
мойын бұрып, 2000 жылы «Қазақ 
әдебиетіндегі тарихи шығарма: та-
ным мен к�ркемдік» атты докторлық 
диссертациясын сәтті  қорғады. 
А с ы л ы ,   т а р и х и  ш ы ғ а р м а н ы ң 

Осыған орай Еңбекшіқазақ ауда-
ны Шелек ауылында к�п балалы үш 
отбасыға жаңадан үй кілттері табыс 
етілді. Аталмыш үйлердің екеуі мемлекет 
тарапынан, ал біреуі кәсіпкер, облыстық 
мәслихаттың депутаты Жангелді Досан-
ның қаржысымен түгелдей жаңартылып, 
жиһазбен жабдықталып, даяр күйінде 
мұқтаж отбасыларға берілді.  Ауыл 
тұрғындары мемлекетке және сол �ңірден 
шыққан бүгінгі күннің атымтай жомарты-
на алғыстарын жаудырды. 

Алматы облысы «Нұр Отан» партия-
сы т�рағасының орынбасары Гүлнар 
Қ о ж а ғ ұ л қ ы з ы  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
%бішұлы Назарбаевтың алға қойған 
мақсаттарына орай жергілікті жерде 
партияның қайта жаңғыру жұмыстары 
іске асып жатқанын атап �тті. «Солардың 
ішінде партияның маңызды жобалары 
– «Бақытты отбасы» бағдарламасының 
іске асқанын к�ріп қуанып, партия  
мүшесі, облыстық мәслихаттың депутаты  
Жангелді К�шімбайұлының бүгінгі 
игі ісіне куә болып жатырмыз» деді 
Г.Қожағұлқызы. 

Баспаналы болған алты баланың 
анасы Қадырбек Жәмилә 2003 жылы 
Қытайдан қоныс аударғанын айтады. 
«Біз бұған дейін пәтерден пәтерге к�шіп 
жүрдік. 2011 жылдан бері үй алу кезегінде 
едік. Бүгін ерекше қуаныштымыз» 
деп, игі іске мұрындық болған аудан 
басшылығына алғысын білдірді. Ал 5 
баланың анасы Алмагүл Манапбаева  
ертеректе оңтүстіктен осы �ңірге 
еңбек етуге келіп, тұрақтап қалыпты. 
Отбасының үй кезегіне тұрғанына 10 

құндылығы, тарихи шындық пен 
к�ркемдік шешімді тап басып тану 
қырағылықты қажет етеді. Десек 
те, зерттеуші бұл тақырыпқа батыл 
барып, тарихи кейіпкерлерді сом-
дау ерекшелігіне байланысты іргелі 
зерттеуге ұластырды. Мәселен, жазу-
шы І.Есенберлиннің «К�шпенділер» 
т р и л о г и я с ы н д а ғ ы  А б ы л а й х а н 
т ұ л ғ а с ы н  ж а с а у д а ғ ы  а в т о р д ы ң 
қолданған әдіс-тәсілдерін нақты 
к�рсетіп береді. %сіресе, шығармадағы 
аңыз-әңгімелермен қатар, архивтік 
материалдарды тарихи деректер 
негізінде шынайы келтіргенін ашып 
к�рсетеді. «Аңыз бен тарихи дерек 
желісі роман сюжетінде қозғалысқа 
түсіп, қисынды қиюласқан, к�ркем 
ш ы н д ы қ қ а  а й  н а л  ғ а н »  д е п  о й 
тұжырымдауынан ғалымның терең 
талдауларға барып, автор түйіні мен 
тарихи шындық  сипатының ара-
жігін ашып береді.  Абылаймен қатар 
Бұқар жырау бейнесінің де роман-
да тарихи  шындыққа негізделіп, 
к�ркемдік болжалмен �рнектелгенін 
нақты мысалдармен к�рсетіп, оқыр-
манға І.Есенберлиннің жырау мен хан 
тұлғасын жасау ерекшелігін танытады. 
Бұл ғана емес, осы уақытқа дейінгі 
ғалымның к�ркем мәтінді талдауға 
арналған «Поэма мен сюжет» атты 
оқу құралынан бастап «Ой орамдары»,  
« П о э з и я  п а р а с а т ы » ,   « К � р к е м 
шығарманы талдау жолдары» атты 
үлкен зерттеу еңбекке дейінгі моногра-
фиялар мен оқу құралдарында к�ркем 
мәтінді талдаудың әдіс-тәсілдерінің 
үлгілерін к�рсете отырып, шығарма 
авторының шеберлік қырларын аша-
ды. Мектеп оқушыларына арналған 
«Қазақ әдебиеті» оқулықтарында 

жылға жуықтаған екен. Үш баласы 
жүйке жүйесінің ауруына шалдыққан. 
Осылайша баспанадан мұқтаждық 
к�рген отбасы демеушінің к�мегімен 
арманына қол жеткізді. «Бес баламды 
бауырыма алып, қайда барарымды 
білмей жүргенде кәсіпкер Жангелді 
Досановтың к�мегімен баспаналы 
болдық. Пәтердің іші-сыртын жаңалап, 
жиһазбен жабдықтап, дайын  күйде 
беріп отыр. «Жылқы ішінде жүйрік к�п, 
қазанаты бір б�лек, жұрт ішінде жігіт 
к�п, азаматы бір б�лек» дейді халық. 
Осы с�з осындай жанашыр азаматтарға 
қарата айтылған сияқты. Алла Тағала 
оған тек жақсылық, отбасына амандық 

да бала ұғымына сәйкестендіріп, 
шығарманы түсіндіру әдістері қазіргі 
кезде де �зекті деуге болады. 

%дебиет – с�з �нері болса, с�з 
бен ән, күй табиғатын �рнектеп, 
оқырманға сезіндіре білу оңай емес. 
Қазақ әдебиетінде �нер тақырыбына 
қалам тербеп, �нерпаз тұлғасын паш 
ететін шығармалар да баршылық. 
Ал оларды зерттеп, зерделеу де 
таланттылықты қажет етеді-ау. 
Қ.Алпысбаевтың �нер мен �нерпаз 
тұлғасына арналған мақалаларынан 
�нер зерттеушісіне тән сезімталдық 
анық байқалады. Бұлай деуіміздің 
себебі ,  Құныпия Қожахметұлы 
әдебиет  зерттеушісі  ғана емес, 
 талантты әнші, танымал �нер жана-
шыры. %сіресе, қазақ халық әндерін, 
халық композиторларын насихаттауда 
еңбегі зор. Оған: «%н салған %сеттейін 
әсемдетіп», «Жыл болды Жәнібек 
ән салмағалы», «Күмбірлесе қоңыр 
күй», «Садықожа Мошанұлы», т.б. 
мақалалары куә. Ғалым шығармадағы 
�нер құдіреті, ән мен әнші обра-
зының берілу үлгісіне де назар ау-
дартады. Сондай-ақ Мұхтар %уезов 
шығармашылығындағы �нер мен 
�нерпаз әлемін к�рсете отырып, дала 
сахнасындағы ән құдіретін берудегі 
М.%уезов шеберлігін байқатады. 

Қ.Алпысбаев әдебиет зерттеуші-
лігімен қатар, ұйымдастырушылық 
қабілетімен жоғары оқу орнының 
дамуына да атсалысқандығын айтпай 
кетуге болмас. %л-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде қызмет 
еткен жылдары кәсіподақ комитеті 
т�рағасының орынбасары   (1974-1975), 
дайындық б�лімі деканының орынба-
сары (1987-1989), сырттай оқытатын 

берсін» дейді қоныс тойын тойлап жат-
қан Алмагүл Манапбаева. 

Шелек аймақтық ақсақалдар кеңе-
сінің т�рағасы, ҚР Журналистер ода-
ғының мүшесі %білбек Айтақынов 
«Қазақта бұрыннан келе жатқан озық 
дәстүрлер бар. Сол дәстүрді бүгін Шелек 
�ңірінде ғана емес, Қазақстанның бар 
аймақтарында жаңғыртып, жетімдерімізді 
жебеп, алтын құрсақ аналарымызға 
к�мек к�рсетіп, мұқтаж жандарға қол 
созып жатқан игі істер қолға алынуда. 
Мемлекетіміздің �зі бастап, Президент 
Қ.Тоқаевтың жарлығымен к�п жұмыстар 
атқарылуда. Сондай шараның бүгін 
куәсі болып отырмыз. Міне, жерлесіміз 
к�п балалы отбасыға жақсылық жасап, 
соның құрметіне үлкен дастарқан жайып, 
тоймен жалғастырып жатыр. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» деген-
дей, ол спорт, музыка, �нер саласында 

филология факультетінің деканы 
(1993-1994) қызметтерін атқарды. 1996-
2005 жылдары «%деби шығармашылық 
және к�ркем аударма теориясы» 
кафедрасының құрылуына атсалысып, 
кафедра меңгерушісі болып қызмет 
атқарса, қазір Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті қазақ 
әдебиеті кафедрасының профес-
соры. Шәкірт тәрбиелеудегі еңбегі 
ескеріліп, Қазақстан білім беру ісінің 
үздігі, «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» мемлекеттік грантының 
және «Құрмет» орденінің иегері болды. 

Біз, аталған «%деби шығармашы лық 
және к�ркем аударма теориясы» кафе-
драсына оқуға қабылданған алғашқы 
студенттер болғандықтан, бізге сапалы 
білім, кәсіби тұрғыдан бағыт-бағдар 
беретін ғалымдарды, жазушы, аудар-
машыларды шақыртуды басшы ретінде 
қолға алады. З.Ахметов, Ж.Ысмағұлов, 
Б.Нұржекеев, %.Тарази, т.б. белгілі 
ғалымдар мен қаламгерлерді біз үшін 
шақыртып отырғандығын, дәрістен 
қалмау қажеттілігін шегелеп айтқаны 
есімде. Одан ұтпасақ, ұтылғанымыз 
жоқ. Нәтижесінде, жазушы қаламгерлер 
шығарманың жазылу тарихымен, 
жазушылық шеберханаларымен б�ліссе, 
академик З.Ахметов ғылымның тұң-
ғиығына бойлатып, әсіресе, Абай 
�леңдерінің құрылымына талдаулар 
жасауды бар ықыласымен үйретті. 

Қазақ әдебиетімен қатар, к�р кем 
аударма мәселелеріне назар аудар-
ған ғалым, к�ркем аударма мәсе-
лелеріне арналған мақалалар жазып, 
шәкірттерін де аударма жұмы  сына 
бейімдеді. Дипломдық, магистрлік, 
тіпті кандидаттық диссертация тақы-
рыптарында әдеби шығармаларға ғана 
емес, к�ркем аударма мен түпнұсқаны 
салыстыра зерттеуге арнап, қызықты 
тақырыптар ұсынды. Нәтижесінде, 
бірнеше ғылым кандидаттары ағайдың 
жетекшілігімен қорғады. 

Құныпия Қожахметұлы ұстаздық 
қызметпен қатар, Л.Н.Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университеті 
жанындағы диссертациялық кеңестің 
мүшесі ретінде басқа да ғылыми 
еңбектердің қорғалуына атсалысты. 
Ғалымдық пен ұстаздықты қатар алып 
әдебиеттану саласында инновациялық 
идеяларды тәжірибеде жүзеге асыруда 
Құныпия Алпысбаев мектебі әлі де 
жалғасары с�зсіз.

Лаура Д=УРЕНБЕКОВА

НҰР-СҰЛТАН

ӘДЕБИЕТШІ
феномені

Қай кезеңде болсын, мектеп бітірген түлектер болашағын айқын дар тұста 
жетекші оқу орнын таңдайтыны рас. 1996 жылдары арман қуып, Алматыға 
келіп, Қазақстандағы классикалық университет мәртебесіне ие әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне қабылдандық. 
Қара шаңырақта кезінде дәріс оқыған М.Әуезов, Б.Кенжебаев, Х.Сүйіншәлиев, 
М.Базарбаев, т.б. академик ғалымдарды көзбен көріп, алдында дәріс тыңдамасақ 
та, сол ағаларымыздың тәлім-тәрбиесін алып, тағылымын бойларына сіңірген 
бірқатар ғалым ағаларымыздың шәкірттері болғанымыз біздің буын ның бағы 
деп қуанамыз. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Нұр Отан» партиясының XVIII съезінде берген 
тапсырмасы бойынша «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында «Бақытты отбасы» 
атты жаңа бір бағыт іске қосылған болатын. Бұл бағдарламаға төрт және одан да 
көп балалы және мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасылар қатыса алады. 

Шалқар ауданындағы тоқсан жылға таяу тарихы бар аудандық басылым – 
«Шалқар» газеті редакциясынан кәсібіне берілген, ойы да, сөзі де жүйрік небір 
дарынды қаламгерлер шыққаны мәлім. Кейінгілерін айтпағанда, газетті өмірге 
әкелуші, тұңғыш редакторы, Қазақ КСР Жоғарғы Сотының бұрынғы төрағасы 
Әбидолла Биекеновтің ел тарихында өзіндік орны бар. 

Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ҚР Мемлекеттік орталық музейінде 
Қазақстанның атақты мүсіншісі Бақытжан Әбішевтің «Дала үні» атты 
мемориалдық көрмесі өтті. 

«ШАЛҚАРДАН»  
ШЫҢДАЛҒАНДАР

ӨНЕРДЕГІ ӨШПЕС ІЗ

«Жақсының жақсылығын айт...»

Алғашқыда «Социализм туы», одан 
кейін «Коммунизм таңы» деген атау-
мен, 1990 жылғы ақпан айынан бері 
«Шалқар» деген атпен шығып келе 
жатқан аудан айнасына Биекенов-
тен кейінгі кезеңдерде �лкеміздің тірі 
шежіресі атанған Тілеужан Шойғарин, 
қаламы қарымды, бүгінде сексеннің 
биігіне шыққан беделді жазушы Тауман 
Т�реханов, ізбасарларына ақылшы бола 
білген Мұхамбетәли Есмағанбетовтер 
редакторлық етті.  Қай кезеңдерде 
де аудан басылымында тер т�ккен 
алдыңғы толқын ағалардың есімі �релі 
оқырмандар жадынан �шкен емес. 

Осы орайда халықаралық «Қазақ 
т і л і »  қ о ғ а м ы  Ш а л қ а р  а у д а н д ы қ 
ұ й ы м ы н ы ң  б а с т а м а с ы м е н  т а я у -
да «Баспас�з майталмандары» атты 
әдеби-танымдық кеш ұйымдастырылды. 
Кештің мәртебелі мейманы болып ұзақ 
жылдар аудандық газетте қызмет жасап, 
«Қазақ тілі» қоғамының жұмысына да 
белсене атсалысқан, белгілі журналис-
тер, тіл  жанашырлары Мұхамбетәли 
Есмағанбетов пен Жаңғабыл Қабақбаев 
қ а т ы с т ы .  М ә н і  м о л  ш а р а д а  қ о с 
журналистің шығармалары, баспас�з 
саласында қызмет еткен тұстан қызықты 
сәттер баяндалды. Ардагер-журналист, 
КСРО баспас�зінің үздігі, Қазақстанның 
Құрметті журналисі Мұхамбетәли 
Есмағанбетов баспас�з саласында еңбек 
еткен жылдары �лке тарихын парақтап, 
аңыз-ақиқаттарды зерделеу тұрғысында 
халыққа ортақ Қыз Жібекті, ұлы күйші-
сазгер Қазанғапты, оның күйлерін 
бүгінге жеткізген Кәдірәлі Ержанов-
ты, Жәлекеш Айпақовты, Сәдуақас 
Балмағамбетовты, ұлт мақтанышы 
 Ахмет Жұбановты, Батақтың Сарысы 
мен %лиманы, т.б. Шалқар топырағында 
�мірге келген тарихи тұлғаларды к�пке 
танытуда жасаған еңбектерімен б�лісті. 

«Шалқардан» шыңдалып, респуб-
ликалық деңгейдегі басылымдарда жиі 
қалам тербейтін жерлес журналист, 
Ақпарат саласының үздігі, халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы облыстық ұйымы 
т�рағасы ның орынбасары Жаңғабыл 
Қабақ баев журналистік жолда �зіне үлгі 
болған аға-буын �кілдерінің есімдерін 
құрметпен атап, аудан басылымында 
жұмыс істеген тұстағы замандасы, кеш 
кейіпкері Мұхамбетәли Есмағанбетов 
екеуі тамаша естеліктерімен б�лісті. 

– Біз Мұхамбетәли екеуміз кішкен-
тайы мыздан журналист мамандығын 
қалап, содан бері жұбымыз ажырамай 
келеді. Ол кезде Қазақстан бойынша жур-
налист кадрларын дайындайтын жалғыз 
факультет тек С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университеті бола-
тын, біз де сол орданың түлегіміз. Оның 
күндізгі б�ліміне түсу үшін міндетті түрде 
еңбек �тілің болуы қажет. Мектептің 
жоғары кластарында оқып жүргенде-
ақ аудандық «Коммунизм таңы», 
республикалық «Қазақстан пионері» 
газеттеріне хабар-ошар жариялап жүрдік. 

Бақытжан %бішев ҚР Суретшілер 
одағының мүшесі, ҚР Ленин комсо-
молы сыйлығының және халықаралық 
сыйлықтың лауреаты. Қазақ халқы-
ның мүсіндік �неріне үлкен үлес 
қосып, қалың жұртшылықтың к�ңілі-
нен орын таба білген жан. Оның 
қолынан шыққан кез келген мүсіннің 
�зіндік ерекшелігі мен астары бар. 
Атап айтсақ, Атырауда орналас қан 
«Исатай мен Махамбет», «Исатай 
Тайманұлы», Ақт�беде орналасқан 
«%лия Молдағұлова», Алматыда ғы 
«Жамбыл Жабаев», «%л-Фараби» 
сынды ірі мүсіндердің авторы. Бүгінде 
оның �з қолымен жасаған мүсіндері 
танымал �нер туындыларына айнал-
ды десек те қателеспейміз. Себебі тас 
пен қола дәуірінің кезеңін аңғартатын 
қыш пен қоладан жасалған туынды-
лары халық к�ңілінен шығып, бүгінде 
ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 
т�рінде тұр. 

Мұхамбетәли – Шалқардағы баспахана-
да баспашы, мен жаңадан ашылған 
Мұғалжар ауданының орталығындағы 
аудандық газетте корректор болып 
еңбек жолымызды бастадық. 1969 
жылы қыркүйек айында �зімнің туған 
жерімнің «Коммунизм таңына» әдеби 
қызметкер болып ауыстым, Мұхаң 
осы редакцияның ауылшаруашылығы 
б�лімінің меңгерушілігіне бекітілді. 
 Содан бастап екеуміз табан аудармай он 
екі жыл, яғни 1981 жылдың қыркүйегіне 
дейін бір кабинетте екі үстелді түйістіріп 
қатар жұмыс істедік. Бұдан кейінгі кез-
дерде де еңбек �тілімізде сабақтастық 
�рби түсті. Кейін мен Қарабұтақтағы 
а у д а н д ы қ  г а з е т т е ,  а л  ә р і п т е с і м 
Шалқардағы аудандық газетте редак-
тор болды. Жаңадан құрылған «Қазақ 
тілі» қоғамының аудандық ұйымдарына 
т�рағалық еттік, – деді Ж.Қабақбаев 
�ткен жылдарды еске алып.

Кеш барысында Мұхамбетәли 
М а т  қ а н ұ л ы  н ы ң  к ү й д і ң  п і р і  – 
Қазанғапты зерттеу кезіндегі туындаған 
қиындықтары, оның есімін ұлықтау 
үшін қоғам қайраткері Мұхтар Арынға 
жазған хаты жайында тағылымы терең 
әңгімелер айтылды. %серлі кездесу 
�ткен №8 орта мектеп кітапханасына 
Жаңғабыл аға  �з і  қызмет  етет ін 
қоғамның атынан бірқатар кітаптар 
мен белсенді оқушыларға сыйлықтар 
тапсырды. 

Шалқар ауданының әкімі  Бауыржан 
Қаниевтің атынан шырайлы шараның 
басты кейіпкерлеріне Алғыс хат-
тар  табысталып, иықтарына шапан 
 жабылды. Осы жоралғыны жасаған 
аудан әкімінің орынбасары Амангелді 
Қонақбаев: «Бүгінгі �ткізіліп отырған 
шара жалпы жур налистер қауымына 
к�рсетілген құрметтің озық үлгісі деп 
білемін. Ана тіліміздің �рісін кеңейтуге 
�лшеусіз үлес қосқан азаматтарға қандай 
құрмет к�рсетсек те жарасымды. ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев �з 
Жолдауында қазақ тілін ұлтаралық тілге 
айналдыру қажеттігін алға қойды. Біз 
т�л тілімізді түгеліміз құрметтесек, оның 
келешегі де мәңгілік болары ақиқат. 
&скелең буынды тағылымды с�зімен 
ана тіліміздің, ұлттық руханиятымыздың 
қадір-қасиетін терең ұғындыратын 
б ү г і н г і  м е й м а н д а р ы м ы з д а й  а р д а 
ағалармен жиі дидарластырудың мәні 
мол болмақ» деді. 

Риза к�ңілмен сахнаға к�теріл-
ген дердің барлығы шараны ұйымдас-
тырушыларға, оның ішінде халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы аудандық ұйымының 
т�райымы Роза Дәуітоваға ерекше 
алғыстарын жаудырды. Қонақтар шара 
соңында аудандық тарихи-�лкетану 
музейі ұсынған «Баспас�з – �ткеннің 
шежіресі» атты к�рмені тамашалады. 

Мұхтар МЫРЗАЛИН 
Ақт�бе облысы 
Шалқар ауданы

«Дала үні» к�рмесі Құрманғазы 
атын дағы қазақ консерваториясының 
студенттерінің орындауында күймен 
а ш ы л д ы .  « Қ а з а қ т ы ң  қ а й  � н е р і 
болса  да, бағалап білетін халықпыз. 
 Сон дықтан Бақытжан ағамыздың 
туындылары  бүгінде музейіміздің 
т�рінде тұр деп есептеңіздер» деп, 
с�з басын ҚР Мемлекеттік орталық 
музейі   директорының орынбасары 
ашып берді де, музей атынан алғысын 
білдіре отырып,  Бақытжан %бішевтің 
аяулы жары Шәмшәгүл Меңдияроваға 
сыйлықтарын ұсынды.

Шәмшәгүл Меңдиярова �з с�зінде 
«Жұбайым к�зі тірісінде Ақтау,  Атырау, 
Алматыда к�рмелерімді  �ткізсем 
деп армандады. Атырау мен Ақтауда 
ұйымдастырдық. Енді, міне, Алматы-
да �тіп отыр» дей келіп,  шараны 
ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. 

Диана ІЗБАСАР

ШАРА

КӨРМЕ

ҚАМҚОРЛЫҚ

жаңадан қадам басқан жастарға үнемі 
жақсылық жасап келеді. Кезінде Бекзат 
Саттарханов алғаш спортқа аралас қан 
кезде қамқорлық к�рсетіп, демеуші бол-
ды. Қанаттанып, �сіп, чемпиондық дә-
режеге жетуіне қол ға быс тигізген адам» 
деп ағынан жарылды.

Шелек ауылдық №1 жалпы орта 
мектебінің директоры, ҚР Білім беру 
саласының үздігі  Ардақ Қырықбай 
қайырымды жандарға ризашылығын 
білдірді. Сонымен қатар ол �з с�зінде 
ауыл мектебінде де к�п игі жаңалықтар 
жүзеге асырылып жатқанын тілге тиек 
етті.  Мәселен, Алматы облысында 
бірегей болып алғашқы IT және робо-
тотехника кабинеті, цифрлы кітапхана 
ашылған екен. Соның арқасында мектеп 
оқушылары мектеп бағдарламасындағы 
100 әдеби кітапты оқып, кез келген уақытта 
бір сыныпта 30 оқушы бірден «Абай 
жолы» романын оқуға мүмкіндік алды. 
Мектептегі домбырашылар оркестрі де 
шығармашылық тұрғыдан жақсы дамып 
келеді. Мұндай іс-шараларға демеушілік 
к�рсетуде мектептің қамқоршылық 
кеңесінің т�рағасы ретінде кәсіпкер 
азаматтың еңбегі ерен екеніне тоқталды. 
Мектепте 38 жыл жұмыс істеген ардақты 
ұстаз Күлпәш Оспанқызы аналар атынан 
алғысын білдірді. 

Ж а л п ы  Е ң б е к ш і қ а з а қ  а у д а н ы 
бойынша  8632 к�п балалы ана бар екен. 
Үй мәселесімен кезекте тұрған отбасылар 
саны 162. Оның ішінде «Бақытты отбасы» 
бағдарламасымен мемлекет тарапы нан 
10 үй берілген болса,  кәсіпкерлердің 
қолдауымен 4 үй беріліпті.  Алдағы 
уақытта �ңірдегі  к�п балалы мұқтаж от-
басылар баспанамен түгел қамтамасыз 
етіледі деп күтілуде. 

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫАзаматтың суреттері
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Алайда М�ңкенің �нері жалғыз шешендікпен 
шектелмейді, ол �з заманында би, ірі қоғам қайрат-
кері, жырау, Асан қайғы үрдісін жалғастырушы 
сәуегей болжампаз болған адам. М�ңкенің к�п 
қырлылығын балқы Базар жырау, Нұрпейіс 
Байғанин, Сарышолақ ақын, Нұржан Наушабаев, 
Мәшһүр Жүсіп К�пеев жырға қосқан.

Сарышолақ ақын:
Тілеудің ұлы М�ңке еді,
Алты Алашқа бас болған,
Қар мойын серке еді.
Ақылы зерек әулие,
Қияға к�ңіл сілтеді, – десе,
Базар жырау:
Тәңірі артық жаратқан,
Аузына халқын қаратқан,
Қара қылды қақ жарған,
Алдынан топты таратқан,
М�ңке, Т�ле, Қазыбек,
%йтеке – алшын, би Кебек, – дейді.
М�ңкенің есімі қазақ, хорезм елдерінен әрі асып, 

қырғыз жұртына да мағұлым болған, Қырғыздың 
атақты ақыны Арыстанбек Бұйлашұлының 
 (1824-1878 ж.) қазақ Қаңтарбай мен айтысқанда:

М�ңке бий айтқан кеп эле,
Арыстанбек кимнен кем эле, 
Санат с�зүм сан эле,
Санжыра с�зүм қап эле, – деуі, М�ңке би 

мұраларының қырғыздың әйгілі ақындары шы ғар-
машылығына шоң әсері тигендігіне нақты дәлел.

Ғалымдар арасында М�ңкеге алғаш назар аудар-
ған Ахмет Байтұрсынов еді, ғұлама 1926 жылы �зінің 
әйгілі «Сауат ашқыш» дейтін кітабында М�ңкенің 
бір билігін үлгі есебінде ұсынады, әрі ол билікті 
басқа емес, Шекті М�ңке айтқанына куәлік береді. 
Мәтіні мынадай: «Шекті ұлы М�ңке би жеті жасын-
да билік айтып, кісі құны дауды бітірген екен дейді.

Бір судың бойына бір бай ауылы келіп қонады. 
Су бойында бір топ бала ойнап жүрсе, балалар-
ды келіп ауыл иесі ақсақал қуалайды. Байдың 
астындағы асаулау байтал екен. Балалардың біреуі 
атын үркітіп қалғанда, байдың б�ркі басынан ұшып, 
байталдың алдына түскен кезде, байтал тулап, бай 
жығылып жан тапсырады.

Байдың елі балалардан құн алмақ болып жи-
налады. Үш күн, т�рт күн жатады, бітісе алмайды; 

– Бағашар, байқаудың мақсаты мен 
тақырыптық ауқымы қандай?

– Қазақ  прозасындағы қала 
т а қ ы р ы б ы н а  т е р е ң д е у .  Б а й қ а у 
қатысушыларына тақырыптық шек-
теу қойылмайды; қала, урбанизация, 
урбанистік мәдениет тақырыбына 
арналған кез келген шығарма қабыл-
данады. %сіресе, қазақ пен қала; 
тарих толқынындағы қала; бүгінгі 
қала тіршілігі;  қаладағы жастар 
�мірі; қазақтың қалаға бейімделуі; 
урбанизация; қала мәдениеті; қазақ 
ұғымындағы қала мен шынайы 
�мірдегі қала («қала – қазаққа жау»; 
«қала – қазаққа жанашыр», т.б.); 
қалада туып, қалада �скен адамдардың 
бейнесі; ауылда туып, қалада �скен 
адамдардың бейнесі; қылмысты қала 
(детектив), т.б. тақырыпқа ерекше ден 
қойсақ деп отырмыз.

А Л Т Ы  А Л А Ш

бес күн, алты күн жатады, бітімге келе алмайды. 
С�йтіп дағдарып тұрған уақытта бір тайға мінген 
жеті жасар бала келеді. Бала қарап тұрады да, «бұл 
жұмыстың билігін маған беріңіздер, мен бітірейін» 
дейді. Бала бір айтады, екі айтады, оның с�зіне 
баласынып, ешкім құлақ аспайды. Ақырында 
ақсақалдар дағдарып: «Осы қой асығы демеңіз, 
қолыңа жақса сақадай, жасы кіші демеңіз, ақылы 
жақса атадай» деген қайда? Манағы бала қай бала? 
Тауып әкеліңдерші!» деп іздетіпті. Сұрастырып 
баланы  тауып әкеледі. Баланың аты М�ңке деген. 
Бала келіп айтады: «Билікті маған берсеңіздер, 
менің айтатын билігім мынау дейді: Ердің құны жүз 
жылқы, бұл істе тентек т�ртеу: әуелі ойнап жүрген 
бала тентек, екінші оны қуған бай тентек, үшінші 
үріккен байтал тентек, т�ртінші бастан ұшқан б�рік 
тентек. Т�рт тентекке жүз жылқыны б�лу керек» 
дейді. Сонда жүз жылқының үш б�лімі байдың �зіне 
түсіп, бір б�лігін ғана бала жағы т�лейді. Жұрт бала 
билігіне ырза болады. Сол бала үш жүзге белгілі 
М�ңке би атанып, аты аспанға шығады».

%уелі ауыл молласынан, одан соң Троицкідегі 
З.Расулов медіресесінен дұрыс білім алған, оны 
әрі қарата �з бетімен жетілдірген білімпаз ақын 
Нұржан Наушабаев �зінің «Шекті М�ңке би с�зі» 
атты толғауында:

Садақа-қайыр байлардан,
Қол тартылар деп еді.
Дүниенің жүзіне
&ре менен темірден
Жол тартылар деп еді.
Осы айтқанның бәрін де
М�ңке би айтқан деп еді, – дейді. 
Біз бұл жерде екі нәрсені аңдаймыз, біріншісі – 

к�п оқыған білімдар ақын Н.Наушабевтың М�ңкені 
жетік білгенін, екіншісі – М�ңкенің к�ріпкел 
болжампаздығын. Шынында да, баяғының құт 
дарыған байлары �з руының қам қоршысы болатын, 
жақсылық-жамандығына жауап беретін, жетім-
жесірін, жалғызбасты қарттарын далаға тастамай-
тын, қарасатын. Қазір «қайырсыз, қолы тартылған» 
байлар к�п. Екіншіден, М�ңке толғауында: «&ре 
 менен темірден жол тартылар, Қоныс болса 
алдыңнан орыс шығар» деген жолдар бар екені де 
рас. М�ңке с�зіне Нұржан ақын білген соң куәлік 
беріп отыр. Би ғұмыр кешкен 1675-1756 жыл 

аралығында теміржол салынбақ түгілі, әлі паравоз 
шықпаған еді. Алғашқы теміржол Ұлыбританияда 
1825 жылы 25 қыркүйекте Стоктон мен Дарлингтон 
аралығына тартылды. Ықтималдық теориясына 
сүйенсеңіз, М�ңке мұны кемі 100 жыл бұрын 
болжаған. М�ңкенің әулиелігін осы мысалдан-ақ 
біле беруге болады.

%улие:
«Түрлі-түрлі халық болады,
Күндіз-түні жарық болады» депті.
Электр шамы Еуропа к�шелерінде ХІХ 

ғасырдың аяғында пайда болды. Сонда мұны М�ңке 
кемі 150 жыл бұрын болжап отыр!

Тағы бір тұста:
  &зім аттас балық шығар,
Бармақтай зат тауды жығар.
Усыл Жадит деген кітап шығады, 
Бай құрып, бақсы азады,
Кен к�бейіп, бейшара озады, – дейді М�ңке. 
Мұнда «Бармақтай зат тауды жығар» деген с�з 

тұр. Бұл басқа ештеңе де емес, атом бомбасы! Тұтас 
бір тауды бір мезетте құртып жіберу үшін 

атом бомбасы керек. Алғашқы атом 
бомбасы 1945 жылы 16 шілдеде 
АҚШ-та сынақтан �тті. Тамызда 
Жапония ның екі қаласына тасталды. 
Ал М�ңкенің 1756 жылы �мірден 

озғаны белгілі, сонда к�ріпкелдің екі 
ғасыр бұрын болжағаны. 

Тұлға есімі орыс-қазақ қатынаста-
рына байланысты құжаттарда таңбаланған, 

М�ңкенің тағы бір қыры – оның ғұлама жырау 
екендігі. «Шекті М�ңке би Шеркеш Түрке би, Тана 
Нүрке билермен кеңесіп отырып айтты» деген 
философиялық толғау М�ңкенің жыраулығын бізге 
түбегейлі айқындап береді. &мір тәжірибелерін 
ойлы түйіндермен ұштастыра, дәл баламалар тауып 
суреттеуі жыраулық �нердің үздік үлгісін аңдатады.

Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек,
Бір тоғайға қоныңыз.
Қарындаспен, туғанмен,
Бір туғандай болыңыз.
&зіңе кеңес салғанның,
&рісі кең болмас па?
Жатқа кеңес салғанның,
Жазымға басы кетпес пе?
Жаманнан жесең бір қамшы,
Ол сүйегіңе жетпес пе?
Сом, сом жүйрік, сом жүйрік,
Шұбалаңды шаба алмас,
Мойнынан жалы кетіп арыса.
Жақсылар жаман болады
Күнінде жасы жетіп қарыса.
Жамандар жақсы болады,
Дәулеті асып байыса.
Бұл үзіндіден ескі жыраулық поэзия үлгісін анық 

к�реміз. Біріншіден, кәдімгі ұйқаспен қоса басқы 
ұйқастар қабат қолданылған. Басқы рифманың бо-
луынан толғау мінсіз к�рініп тұр. Екіншіден, к�не 
жыраулық поэзияның �зіндік ерекшеліктерінің 
бірі – �лең жолдарындағы алғашқы с�здердің 
қайталануы. ХV ғасырдағы әйгілі жырау Қазтуған: 

Басыңа қиын іс түссе,
Жалғасып �скен жақыннан,
Жақсылар басын аяр ма? – деген жолдар бар. 
Бұл жолдар Махамбеттің бәрімізге етене таныс: 

«Орай да борай қар жауса, Қалыңға қар борар ма?» 
деп басталатын толғауын еске салады. Сондай-ақ 
«Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқанында»:

Арғымақ дейтін жығылар,
Найза бойы жар келсе,
Жабыдайын жалтаңдап,
Түсер жерін қарай ма?
Арғымаққа айдай таға қақтырса,
Кілегей қатқан Еділдің
К�кше мұзынан таяр ма? – деген жолдар бар 

екені қазақ тілінде сауат ашқандарға тегіс мәлім. 
Бұл жолдар жыраулық толғаумен ұштасып жатыр. 
Демек, Махамбет М�ңкені үлгі тұтып отыр.

Қазіргі күнге М�ңкенің т�рт күйі жеткен. 
Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық 
халық аспаптары оркестрінің к�ркемдік жетекшісі 
болған, марқұм профессор Тұяқберді Шәмелов ол 
күйлерді нотаға түсіріп, �зі орындап қана қоймай, 
оркестрдің репертуарына қосқан. 

Т.Шәмелов бұл жайында былай деп сыр шерт-
кен: «Б�кей ордасы ауданындағы туған ауы-
лым Құрманғазыда Аманғали Иманмағзомұлы 
 деген қарияны бала кезімде к�ре қалдым. 1974 
жылы 90 жасқа қараған шағында дүниеден 
озды. Мықты күйші еді. Нақтырақ айтқанда, 
күйге қиқым-сиқым араластырмай, бір кездері 
алдыңғы күйші аталарынан құлағына құйып 
алған әдіспен,  сарынмен тартатын саф алтындай 
�нерпаз  болатын. Домбыраның әліппесін сол 
атамнан үйрендім. Музыкалық сауаты болмаса да 
тәңір берген құдіреттің арқасында күйшілікті �з 
бетімен меңгерген жан еді. Аманғалидың дәулескер 
күйші екенін менің Қали бабам да мойындап 
отыратын. Күйшілер ж�нінде с�з қозғалса, «мен 
ондай күйшіні к�рген жоқпын» деп әңгімесін сол 
кісіге апарып тірейтін. Мен М�ңкенің күйлерін 
сол Аманғали атамнан үйреніп едім. &кінетінім 
– Аманғали атамнан М�ңкенің күйлерін қайдан, 
қалай естігенін тәтпіштеп сұрап алмаппын. Жас 
кезде, ақыл-сананың таза шағында естіген әуен-күй 
санаңда тасқа басқандай болып, мәңгілік қалып 
қояды екен. Бұл т�рт күйдің М�ңкенікі екендігіне 
дау жоқ. «&ттің, жалған-ай», «Шалқыма», «Қиқу 
дәурен», «Жиын-алқа, кеңес» күйлерінде күйшінің 
�зіндік қолтаңбасы бар. Музыка тілімен айтқанда, 
қағысы шалма қағыс және ритмі (ырғағы) үзік-үзік 
(пунктирный ритм) болып келеді. Мұны музыка 
мамандарына байқау қиын емес. Күйдің т�ртеуі де 
�мір туралы цикл күйлер, яғни бір кісінің қолынан 
шыққан екендігіне дәлел бола алады. Мажор мен 
минор тональсі к�ңілді, мұңды әуендер алма-кезек 
кезектесіп отырады. %детте, бұл күйлер серпінді 
әуенде тартылады. Үлкен сағаны к�п маңайламай, 
тұжырымды, жұп-жұмыр, к�ңілге жеңіл қонады. 
М�ңкенің күйшілігінде �зінің циклі бар. Ол цикл 
– �мір ағысы. Жастық шақтан қарттық дәуренге 
дейінгі халықтың �мірі жырланады. Иә, кәдімгі 
М�ңкенің жыраулығы секілді с�здер �ріліп, лекіп, 
т�гіліп отырады. Қазақтың қуанышы мен қайғысы 
қат-қабат кезектесіп толғанады. Басты ерекшелік 
осында жатыр» деген еді күйші 2009 жылы жур-
налист Бердібай Кемалға берген сұхбатында. 2010 
жылы атақты �нерпаз бұл туындыларды дискке 
жаздырды. &кінішке қарай, ұзамай ауыр науқасқа 
шалдықты, ақыры дүниеден озды, М�ңкенің 
мұрасын зерттеуге мұршасы болмай кетті. Одан 
бері де к�п жыл �тті, М�ңке күйлері еш жерде 
орындалмайды, ғылыми тұрғыдан зерттеусіз жатыр. 
Тұяқберді �мірден озған соң М�ңкенің күйлері шын 
мәнінде ескерусіз қалды.

М�ңкені шешен есебінде орта мектепте,  жырау 
ретінде жоғары оқу орнында, композитор ретінде 
консерваторияда оқытса, бағдарламаларына 
енгізсе, артық болмас еді. Мұны аталған салалардың 
тұтқасын ұстап отырғандар онша хош к�рмей 
отыр. Міне, азды-к�пті проблемалық мысалдар 
кетірдік, біреудің жел жағына шығып қалмайық 
деп шет жағалап қана айттық, шындығында, осын-
дай-осындай проблемалық мәселелер, айта берсек 
М�ңкеде шаш етектен. 

Жұманазар АСАН,
филология ғылымының докторы

АҚТ&БЕ

«Алаң да алаң, алаң жұрт, Ағала ордам қонған 
жұрт» десе, ХVІ ғасырдағы Доспамбет: «Тоғай, 
тоғай, тоғай су, Тоғай қондым, �кінбен» дейді, ал 
Шалкиіздің бір толғауы: «Ор, ор қоян, ор қоян, 
Ор қоян атылы бір қоян» деп басталады. М�ңке 
толғауында: «Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек», «Сом, 
сом жүйрік, сом жүйрік» деген қайталауларды 
қолданған. Мұндай с�з қайталаулар М�ңкенің 
замандасы  Бұқарда да бар: «Бұл, бұл үйрек, бұл 
үйрек, Бұрылып ұшар жаз күні» деп бастайды 
даңқты жырау �зінің философиялық астарға 
толы бір толғауын. Айтайық дегеніміз, М�ңкенің 
бүгінгі күнге жеткен 109 жолдан тұратын екі 
толғауы аз дүние емес. Марғасқа жырау 13 жолдық 
жалғыз толғауымен ЖОО-ның окулығында тұр. 
Мектепте  де оқытылады. Жыраулығы ешкімнен 
кем емес, 109 жол құрайтын ғибратқа толы екі 
толғауы бүгінгі күнге жетіп отырған М�ңкені 
неге оқу бағдарламасына енгізбейміз? XVII-XVIII 
ғасырлардағы Үмбетей, Бұқар, К�тештердің 
қасында неге тұрмайды? Және бір айтатын мәселе, 
М�ңкенің �зінен кейінгі мықты ақындарға �неге 
болғаны.

%улиенің жоғарыдағы толғауында:
...Қырға боран бораса,
Нуға боран борар ма?
Ел шетіне жау келсе,
Халық үстіне дау келсе,
Жамандайын жалтаңдап,
Ер жігіт қарап тұрар ма?
Арғымақтың алдына,
Найза бойы жар келсе,
Жабыдайын жалтаңдап,
Түсер жерін қарар ма?
Арғымақтың аяғы,
Айдай таға қағылса,
Кілегей мұздан таяр ма?
Жақсы алдына с�з айтсаң
Жабығып с�зге тояр ма?
Күндердің күні болғанда;

«Орта жүз және Кіші жүз билері мен батырларының 
Нұралы сұлтанды Кіші жүз және Орта жүз 
қазақтарына хан етіп тағайындау туралы император 
Елизавета ханымға» деп Шақшақ Жәнібек тархан, 
Керей Наурыз билермен қатар қол қойған адамның 
бірі – Шекті руының М�ңке биі.

Демек, М�ңке – ірі саясаткер. К�рші отырған 
патшалық Ресейдің даму тарихын, жүргізіп отырған 
аяр саясатын, ондағы �ндірістік күштің деңгейін, 
�ндірістік қатынастар сипатын зерттеген адам. 
Сондықтан да ол келешекте Қырым, Қазан, Сібір, 
Ноғай, т.б. хандықтар сияқты Қазақ Ордасының 
да патшалық Ресей отаршылдарының табанына 
түсетінін анық біледі. 

&ре менен темірден жол тартылар,
Қоныс болса алдыңнан орыс шығар...
...Орыс, қазақ қосылып,
Бір-біріне үйір болар,
С�йткен заман кез болса,
Түзелуі қиын болар, – дейді ойшыл. 
Отарлық езгіге түскен соң қазақ халқының 

қоғамдық болмысы, қоғамдық санасы да �згермек:
К�лдің суы кетіп, табаны қалар,
Жылқының жүйрігі кетіп, шабаны қалар.
Жігіттің ақылы кетіп, амалы қалар,
%йелдің ұяты кетіп, ажары қалар.
С�здің маңызы кетіп, самалы қалар,
%улиенің әруағы кетіп, мазары қалар.
Адамның жақсысы кетіп, жаманы қалар,
Ақылы жоқ, санасыздың заманы болар . 
Расында да, отарлық езгі кезінде к�л түгілі, 

Арал теңізі тартылды. Баяғы қазақы қазанат, суын 
жылқының тұқымы құрып кетті. Жігіт ақылынан 
г�рі амал-айлаға, қулық-сұмдыққа жүгінетін болды. 
Отарлаушылар ұлт мұраты, жер мен ел тағдырының 
не екенін білмейтін, тек �з құлқынын ойлайтын.  
«Тапқанын олжа дейді,

Алһам білгенін молда дейді»,
«Дүдамалдау дінің болар,
Алашұбар тілің болар». 
Бұның бәрі сол отар кезде тапқан «олжамыз».
«Құрамалы, қорғанды үйің болады,
Айнымалы, т�кпелі биің болады».
«Құрамалы» деп отырғаны осы күнгі биік 

қабатты үй де, «қорғанды» деп отырғаны коттедж-
дер болса керек.

ХVII ғасырда туып, XVIII ғасырда өмірден 
озған Мөңке бидің есімі бұл күнде көзі ашық 
қазаққа тегіс мәлім. Алайда оның мұралары 
жеріне жеткізіле зерттелді, сарқып 
айтылды деуге келмейді. Екі ғасырдың 
тоғысында, өлара шақта басы «Мөңке! 
Мөңке!» деп ұрандата басталғанымен 
аяғы сиырқұйымшақтанып барып тына 
қалды. Себебі қалыптасқан советтік ескі әдіс 
осындай еді. 
Былтыр «Рухани жаңғыру» бағдарламасына 
орай Мөңкені республикалық дәрежедегі 
танымал тұлғалар қатарына кіргізуге талап 
қылып көріп ек, бұл әрекетімізден ештеңе 
шықпады. Бағамдасақ, Мөңке «ескіріпті», 
ұмыт болуға қарапты.
Шындығында, Мөңкеде қайыра еске алатын, 
үңіле қарап зерттейтін нәрсе көп. Шешендік 
өнерді жіті зерделеген ғалым Балтабай 
Адамбаевтың  кітаптарында Мөңкеге 
қатысты «Баланың тапқырлығы», 
«Құда мың жылдық», «Түлкім, 
жоғары шық» «Мөңке мен 
Сырым бала», «Мөңкенің 
сұрағына Сырымның жауабы» 
дейтін әңгімелер бар. Архив 
құжатында Сырым Датұлы 
сексен жастағы Мөңкеден бата 
алыпты деген дерек ұшырасады.
Мөңке айтқан  «Құрамалы, 
қорғанды үйің болады, 
Айнымалы, төкпелі биің болады, 
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, 
Күнде бас қосқан жиын болады» деп 
басталатын шешендік толғау профессор 
Серік Негимовтың «Шешендік өнер» 
атты оқу құралына енді. «Алдымен, Мөңке 
бидің бұл тақпақтап айтылған толғамы 
келер заман кейпін кемел көрегендікпен 
сипаттаумен ерекшеленеді. Кесек ойлар 
кестелі, ұйқасты тілмен өрнектелген. 
Болжаудың әрбір сөзінде суреткерлік сипат 
бар. Түйінді тұжырым, бейнелі ой, сұлу сурет, 
эмоциялық-экспрессивтік қуат бар», – дейді 
ғалым.

РЕДАКЦИЯДАН: 2 қараша күні сағ.10.00-де Алматы қалалық әкімдігі және қалалық 
мәслихатының шешімімен дала данышпаны Мөңке би Тілеуұлы атына көше 
беру салтанаты өтеді. Шара театрландырылған көріністер, концерт және ғылыми 
конференциямен жалғасады. Оған зиялы қауым, БАҚ өкілдері мен ғалым-зерттеушілер 
қатысады. Мекенжайы: Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ә.Мәмбетов көшесі, 1 үй.

ТӘҢІРІ АРТЫҚ 
ЖАРАТҚАН

ӘДЕБИЕТ

– Былтырғы және биылғы байқау дың 
ерекшелігі неде?

– Дәл мен үшін ерекшелігі, был-
тыр Тұрсынжан Шапай, Дәурен 
Қуат, Расул Жұмалы ағаларымызбен 
қатар, байқаудың қазылар алқасы-
ның мүшесі болғанмын. Ал биыл 
ұйымдастырушыларының қатарын-
дамын. Биылғы бәйгені «Жас Алаш» 
газеті жеке ұйымдастырып отыр. 
Былтыр  Алматы қаласының әкімдігі, 
«Алтын қалам» қоры мен Жазушылар 
одағы бірлесіп �ткізген еді. Былтыр  
жүзден аса шығарма түсіп, қазақ 
проза сына екі жаңа есімді ашты. Бірі 
– Темірлан Қылышбек, екіншісі – 
 Жадыра Шамұратова. Бұйырса, биыл 
да сондай бәймәлім таланттарды ашсақ 
деген ниетіміз бар. Байқаудың бір 
мақсаты да – осы. 

– Екінші жыл �тіп жатқан проза  
байқауына шығарма қабылдаудың 
мерзімі, шарттары ж�нінде айтып 
�тсеңіз...

– Қатысушылардың �тініші бойынша  

шығарма қабылдау 25 қара шаға дейін 
ұзартылды. Байқауға қатысушылар 
әдебиет пен мәдениет тің орталығы – 
Алматының бүгінгі тыныс-тіршілігі мен 
ондағы тұрғын дардың қилы тағдырларын 
суреттеген прозалық шығармаларын 
жолдауы керек. Бұл бәйге қала проза-
сына арналғандықтан, қала атының 
нақты аталуы шарт емес. Прозалық 
шығарманың к�леміне Times New 
Roman қарпі, 14 кегль �лшемі бойынша 
(1 жоларалық �лшем) 25 беттен аспағаны 
ж�н. Байқауға лақап атпен ұсынылған 
шығарма қабылданбайды және шығарма 
авторы  суреті мен қысқаша �мірбаянын 
таныстырылым үшін жазып жіберуі шарт. 
Ұсынылған шығарма бұрын ешқайда 
жарияланбаған болуы тиіс және байқауға 
қатысушылардың жасы 45 жастан аспа-
уы керек. Үміткерлер шығармаларын 
«Қазақ пен қала» байқауына қатысу 
үшін!» деп, zhasalash2017@gmail.com 
электронды поштасына жолдай алады. 

– Жеңімпаздарды кім және қандай 
критерийлер негізінде анықтайды?

 «ҚАЗАҚ пен ҚАЛА» 
ПРОЗА БАЙҚАУЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Былтырдан бері 
республикалық 

«Жас Алаш» газетінде 
прозалық шығармаларға 

арналған «Қазақ пен қала» 
атты байқау ұйымдастырылып 

келеді. Осынау байқаудың 
мақсаты, мерзімі туралы 

аталған басылымның бөлім 
редакторы Бағашар 
Тұрсын бай ұлынан 

білген едік...

– Байқау жеңімпаздарын елімізге 
белгілі  әдебиетшілер мен ақын-
жазушы лардан құрылған қазылар 
алқасы анықтайды.  Ұсынылған 
 ш ы  ғ а р  м а  л а р д ы  б а ғ а л а у  к е з і н д е 
о л а р д ы ң  к � р к е м д і к  д е ң г е й і н і ң 
жоғары болуы; қала прозасы жанрына  
қойылатын талаптарға сай болуы; 
қала адамының психологиясы мен 
қала к�ріністерінің сенімді суреттелуі; 
әріптік және стильдік қателіктердің 
болмауы қатаң қадағаланады. Ал 
талапқа сай емес немесе к�ркемдік 
деңгейі т�мен шығармалар іріктеуден 
�тпейді.  Байқауға қатысушылар 

шығармасын компьютер де теріп, элек-
тронды нұсқада тиісті мекенжайға жол-
дауы тиіс. Қатысушының аты-ж�ні,  
тұрғылықты мекенжайы,  телефон 
н�мірі, электронды адресі, �мірбаяны 
мен шығармашылығы туралы  қысқа-
ша ақпаратты электронды  нұсқада 
қоса жолдағаны ж�н. Қорытынды ма-
рапаттау  рәсімінде ғана жарияланады. 
Марапаттау  Алматы қаласында �теді, 
алайда �згерістер болса арнайы хабар-
лаймыз. Жеңімпаздар анықталған соң 
авторлар жеке хабарландырылады. 

– Аталған проза бәйгесінің жүлде 
қоры қандай?

– 1-орын – 1 миллион теңге; 
2-орын – 500 мың теңге; 3-орын – 
300 мың теңге деп отырмыз. Одан 
б�лек екі ынталандыру жүлдесі (100 
мың теңгеден) бар. Шығармасын 
пошта арқылы жіберем деушілерге 
мекенжайымызды да айтып �ткім 
келеді.  050044, Алматы қаласы, 
Достық даңғылы 97/Б үй, 7/3 кеңсе, 
Республикалық «Жас Алаш» газеті, 
байланыс телефондарымыз 8(727) 
346-89-54.

– Шығармалар «Жас Алаш газетінің 
сайтында да, газет нұсқасында да 
жария лана ма?

– Байқауды әділ түрде �ткізу 
мақсатында  барлық талаптарға 
с а й  ж а з ы л ғ а н  ш ы ғ а р м а л а р д ы 
оқырмандар «Жас Алаш» газетінен 
оқи алады.  Жоғарыда к�рсетілген 
�лшемге сәйкес, к�лемі алты беттен 
аспайтын  шы ғар малар газет бетіне, 
алты беттен асатын шығармалар газет 
сайтына   жарияланып отырады. Бұл 
�з ке зегінде қазылар алқасының әділ 
шешім шығаруына және байқаудың 
ашық түрде �ткізілуіне ықпал етеді. 
Ал байқау жеңімпаздары анықталған 
соң, байқауға қатыстырылған  (газете 
жарияланған) барлық шығармалар 
 ж и  н а қ т а л ы п ,  п р о з а л ы қ  ж и н а қ 
шығады. 

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ
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% у е л д е  Қ а з а қ с т а н  К о м с о м о -
лы Орта лық Комитетінің хатшысы, 
кейін Қазақстан Жазушылар одағы 
басқарма сының хатшысы, «%дебиет 
және  искусство» журналының ре-
дакторы болған Қайнекей жарты 
жалақыға институтта сабақ береді, 
жас әдебиетшілердің басын қосып, 
олардың тәуір деген шығармаларын 
бастыруға к�мектеседі. 1947 жылы 
соғыстан кейінгі дәуірде тұңғыш рет жас 
жазушылардың кеңесін ұйымдастыруға 
мұрындық болған да Қайнекей еді. 
Жас�спірімдер мен балалар театрында 
�ткен кеңесте ол Жазушылар одағы 
басқармасының т�рағасы С.Мұқанов 
екеуі баяндама жасаған. Кейін комсомол 
жұмысынан ауысып, одаққа барған кезде 
ол жастарға деген осы қамқорлығын тіпті 
дамыта түсті. Біздің бәрімізді де одаққа, 
журналға жұмысқа тартып тәрбиелеген 
Қайнекей болатын. Қайнекей басқарған 
үйірме қызғылықты �теді .  %ркім 
�леңдерін оқиды, оларды талқылаймыз. 
Жаңа шыққан шығар малардан кім 
не оқыды, пікірі қалай – пікірлесіп 
алып, артынан солардың қайсысын 
талқылайтынымызды шешеміз – ба-
яндамашы тағайындаймыз. Ол баянда-
маларымыз кейін мақала боп шығып 
жатады. 40-50-жылдардың шекарасында 
әдебиетке келген ҚазПИ жастарының 
бәрі де осы үйірмеден шыққан. Бердібек 
Соқпақбаев,  Тұрсынбек Жабаев, 
Кәрібай Шәменов, Ғафу Қайырбеков, 
Мұқаш Сәрсекеев, Айқын Нұрқатов, 
Баламер Сахариев, Мыңбай Рашев 
– бәрі де кейін белгілі әдебиетшілер 
қатарына кірді. Бірі – ақын, бірі – жазу-
шы, бірі – сыншы  болып, олар сол кездің 
�зінде институт ішін дуылдатып жүретін. 
Қалада әдебиет тақырыбына �ткен бір 
жиналыс тан қалыс қалмайтынбыз. 
Жазушылар одағының пленумдарына 
да баратынбыз. Оған Қ.Жұмалиев пен 
Қ.Жармағамбетов �здері билет әкеп 
беріп, баруымызды қадағалайтын. Бір 
жолы оқу б�лімінің бастығы бір топ 
студентті жібермей қойып, Қажымның 
біздің к�зімізше оның жер-жебіріне 
жете ұрысқаны есімде. «%дебиетші 
болатын жастар әдебиет жаңалығын 
біліп жүруі керек. Одақтың шаруасына 
араласа жүріңдер» дейтін ол. Ал Жазу-
шылар одағының хатшысы әрі редактор 
Қайнекей оны тікелей ұйымдастыратын. 
Бердібек осы үйірменің белсенді мүшесі 
болды. Ол �леңді к�п  жазады, әсіресе 
балаларға арналған �леңдері тартымды. 
Жас жазушылардың алғашқы кеңесінде 
аталып, кейін  «Жастар даусы» (1949) 
атты жинаққа кірген Бердібектің: 

&леңде мінезі бар жас баланың,
Жылатып алам ба деп жасқанамын.
Жазып қойып, �зіме �зім сенбей,
Оқып-оқып басыма жастанамын.
&лең – нәзік шегіндей домыраның,
Үзіп алсаң, үлкені масқараның, – 

 деген жолдары кезінде к�п адамның 
а у з ы н д а  ж ү р д і ,  с ы н ш ы л а р д ы ң 
мақалаларында келтірілді. Бердібекпен 
б і з д і ң  ж ұ л д ы  з ы м ы з  а л ғ а ш қ ы 
кездесулерде-ақ жараса кетті. Оның 
үйірмеде оқыған �лең дері туралы айтқан 
пікірлеріме ден қойды ма, әлде бір жиын-
да Қабыкен Мұқышевтің «Алтын арқа» 
деген жинағы туралы жасаған баяндамам 
ұнады ма, білмеймін, ол маған тез үйіріле 
кетті. Біраз әңгімелесіп қалғанымыз 
есімде. Бердібек менің қай жақтан 
келгенімді сұрады. «Қарағандыдан» 
дегенді естігеннен кейін, �зінің соғыс 
кезінде Қарағандыда ФЗО мектебінде 
болғанын, зорлықпен барған адамның 
ауыр тұрмысқа  шыдамай, қашқанын, 
жолда жүк пойызы  үстінде ұсталып, 
сотталғанын, соғыс тан соңғы кешірім 
бойынша босап келіп, оқуға түскенін 
әңгімеледі. Мен де оның әңгімесіне 
іш тартып, жана шыр лық сездірдім. 
Оның үйірмеде оқыған �леңдеріне жиі 
пікір білдіретін болдым. Оның �леңдері 
«Лениншіл жас», «Қазақстан пионері» 
газеттері мен  «Пионер» журналдарында 
басылып жатты. Кейін қалжыңдасқанда 
«Қарағандыдан ФЗО-дан қашқан 
қашқынсың ғой»  дегенде, ол: «%уелі 
Қарағандыдан мен қаштым, артынан сен 
қаштың, уһ, бәріміз боп құтылдық-ау» 
деп жауап беретін. Ол қалжыңқой еді. 
С�зден ұтыла қоймайтын. Қолма-қол 
жауап беретін. Бердібектің алғашқы 
жинағы «Бұлақ» деген атпен  1950 
жылы басылды. Ол  ба лаларға арналған 
�леңдерден құралған еді. Бізде бұрын 
шын балалар әдебиеті  онша дами 
қоймаған-ды. «Балаларға  арналады» 
 деген шығармалардың �зі  балалар 
 туралы үлкендердің к�зімен  суреттелген 
�мірдің бейнесі болатын.  Балалар 
характері, бала психологиясы дегенге 
онша мән беріле бермейтін. Балаларға 
арналған �леңдердің жаттауға ыңғайлы 
ойнақылығы, ырғағы, ой тапқырлығы 
ескерілмейтін. Алғашқы �леңдерімен-
ақ Бердібек осы олқылықтардың ор-
нын толтыруға қызмет етті.  Оның 
«Бұлағында» шын мағынасындағы кіші 
мектеп  жа сындағы балаларға лайық 
жырлар мол еді. Мен осы жинақ жайлы 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

мақала жазғам («Лениншіл жас», 1951, 
17-қаңтар). Бердібек к�ңілді, тапқыр, 
әзіл-қалжыңы аузында жүретін жігіт еді. 
Студент кезінде: «Сенің бес сом ақшаң 
болса, менің 20 тиыным бар, екеуміз екі 
кружка сыра ішейік, сен «алып бердім» 
деп жүрерсің» дейтін. Жинағына жазған 
сын мақалам шыққан соң, мен оған 
қалжыңдап: – Сені мақтадым, жумайсың 
ба? – дегенімде, ол бірден: – Мен кітап 
шығармасам, сен мақаланы қайдан 
 жазар едің, сен жу» деп �зіме сілтеді. 
Сол жылдардың �зінде Бердібектің 

Бір-екі рет Алматыға келгенде соғып 
кеткені бар. Келесі жазда Бәшен, Самал 
үшеуі біздің үйге келіп түсіп, &скеменге 
Бәшеннің т�ркіндеріне кетті. Біз, Ба-
янжан Мәдиев (Бәшеннің жерлесі, 
Бердібекке туыстай боп кеткен жақсы 
жігіт еді, журналист. Талдықорғанда 
облыстық газеттің редакторы болып 
тұрып қайтыс болды) екеуміз пойызға 
шығарып салдық. Бердібектің жола-
ушы пойызына бірінші мінгені екен 
(Қарағандыдан қашқанда жүк пойызына 
мінген ғой), Баянжан екеуміз:

« & с к е м е н н е н  қ ы з 
а л м а с а ң ,  � м і р  б о й ы 
пойыз к�рмей кетеді 

екенсің» деп, «пойызға 
бірінші мінген адамның 

ы р ы м ы н  ж а с а »  ( қ а з а қ т ы ң 

Сонда  үй иесі: «Қарағым-ай, атыңды 
�зіңе лайық қойған екен. Ең бол-
маса, әкең марқұм «бір күн бізден, 
бір күн сізден қоймаған екен» депті. 
Бәріміз күліп, к�п уақыт Дәкеңді 
«күнде сізден» деп жүрдік. Бердібектің 
жігіттік қызықтары да мол болатын. 
Бір жолы %лиямен бірге оқитын (сол 
жылы институт бітірейін деп жүрген) бір 
Моңғолиядан келген қазақ келіншегі 
еріп келді. Бердібектің к�зі жайнап, 
әлгінің асты-үстіне түсіп әңгімелесіп, 
артынан «мен бұл кісіні шығарып са-
лайын» деп, бізді отырғызып, �зі алып 
кетті. Ертеңіне әлгі келіншек %лияға: 
«Кешегі жігіт  жазушы ғой, байғұстың 
әйелі қайтыс болыпты, маған к�ңіл 
білдірді» депті. Оны маған %лия сы-
бырлап айтып келді. Біз Бердібектің 
�зіне айтпадық. Үнсіз сыр сақтадық. 
К�ктем туды. 1-мамыр мерекесіне 
к�шеге шықтық. Ол кезде к�шеге ерте 
алып шығып, трибунаға жете алмай, ұзақ 
тұрып, қыдырыстап жүретінбіз. Бердібек 
екеуміз ҚазПИ-дің алдында �зімізбен 
оқыған бір топ жігіттерге кездестік. Ең 
үлкені – Иманбек  Ұйықбаев деген тіл 
маманы, ғалым жігіт еді. Бәріміз жина-
лып, шуласып тұрғанда, мен с�з бастап: 
– Имеке, мына Бердібектің әйелі қайтыс 
болып, к�ңілі жарым боп жүр, ешкімге 
айта да алмайды. Менің �зім басқа 
жақтан естідім, соған к�ңіл айтпайсыз-
дар ма? – дей бергенімде, Бердібек маған 
қарап: – %й, – деп қалды да, ыржалақтап 
топтан б�лініп кетті. Содан үйге кеш 
қайтты. Бір қызығы – Бердібек сыртта 
к�ргендерін, кездескен әйелдерін үйіне 
келгенде, әңгіме қып айтып отыратын. 
– Ой, оның не? – дегенімде, – %йелдер 
қызық халық қой. Жасырсаң, күдіктеніп 
бітеді, ашуланады. Шыныңды айтсаң, 
қалжың ғой деп сенбейді, – дейтін. %лгі 
әңгімені де ол менен бұрын Бәшенге 
айтып қойыпты. «Серіктің шығарып 
жүргені» депті. Мен айтсам, Бәшен нан-
байды. Бердібектің мұндай әңгімелері 
к�п болатын.  Нег із інде  шындық 
жатқанмен, ол әзіл араластырып, �ңдеп, 
күлкілі ғып айтатын. 

Жазға қарай Бердібек ауылға кетіп, 
Бәшенді екі баласымен к�шіріп алып 
келді. Пәтер жоқ. Жалдауға пәтер 
 тауып алғанша деп,  баяғы �зіміз 
жатқан жатақханаға (студенттер жазғы 
демалысқа кеткен) түсіпті. Павел Кар-
пенко деген комендантымыз болушы 
еді. Анда-санда  бір жарты беріп, қалаған 
б�лмемізге  жатушы едік. Бердібек соны-
мен келісіп, бір айға бір б�лме алыпты. 
Маған  телефон соқты. Біз %лия екеуміз 
оларға амандасуға бардық. Газдың жоқ 
кезі. Электроплитаға ет аса  бастады. Біз 
шай ішіп, әңгімелесіп отырдық. Ұзақ 
отырмыз. Қазан қайнамайды. Бір кезде 
Бердібек кастролді к�теріп қалса, плита 
сымы үзіліп, с�ніп қалыпты. Шыдамы 
таусылып отырған Бердібек плитаны 
Бәшенге ала ұмтылды. Біз ұстап қалдық. 
– Ал, к�ңілді Бердібекті к�р, – деп 
 жатырмын %лияға. Мұндайды к�рмеген 
ол шошып кетті.  Ақыры плитаны 
ж�ндеп, бір күн отырып, ет жеп қайттық. 
Бердібектің ауылы жақын, әкесі тірі, 
малшы. Мейіздей қып кептірген етті 
жиі жіберіп тұрды. Ол телефон соғады: 
«Біздің үйден бір ет келіп еді...» Біз жиі 
барамыз. Б�ліп жейміз. Бір жылы күзге 
қарай осындай бір хабар айтып Бердібек 

телефон соқты. – Біздің үйден бір тәтті 
ет келіп еді. Ертең демалыс қой. Апам-
ды ертіп, %лия үшеуің келе қойыңдар, 
– деді. Ол кезде Бердібек «Тастақта» 
жеке үй жалдап тұратын. «Тастақтың» 
Сталин к�шесі мен Киров к�шесінің 
қиылысында, оңаша қорасы бар үй еді. 
Ертеңіне таңертең шай ішкен соң, «ер-
терек барып қайтайық» деп, он бірден 
аса шығып барсақ, есіктің алдында Ба-
янжан марқұм әйелімен, шешесімен тұр. 
– Мыналардың есігі жабық, – дейді ол. 
– Қой, бізді алдағанмен, кемпірлерді ал-
дамас, к�ршілерге кілтін тастап, базарға 
кеткен болар, – дедім мен. Шынында 
да, солай екен. К�ршілерінен кілтін 
алып, біз Баянжан екеуміз самауырын 
алып шығып, екі кемпірге: – Самауыр 
қойыңыздар, – дедік. Екі әйел үйіндегі 
еттің бәрін, қорасында үлкен қазаны 
бар екен, соған асты. Баянжан екеуміз 
т�сегін ақтарып жүріп, Бәшеннің 
с�мкесін тауып, ақша алып, Сталин, 
Комсомол к�шелерінің бұрышында 
дүкен болатын, содан  шарап әкелдік. 
С�йтіп, шайды бұрқыратып жасап, ішіп 
отырғанымызда, артынып-тартынып 
�здері келді. Бізді к�ріп, күлді. Біз де: 
«Шақырасыңдар да, кетіп қаласың-
дар» деп қарсы дау айтып, «шарапты 
�з ақшамызға алдық» деп, ақша даулап 
жатырмыз. Сол бір қалтқысыз, к�ңілді 
шақтарымыз-ай! 

Пәтерсіздіктің ауыртпашылығын 
Бердібек к�п к�рді. Алматының қай 
жерінде болса да, оның үй жалдамаған 
 ауданы жоқ шығар. Шығармашылық 
азапқа қосылып, тұрмыс та оның 
жүйкесіне тиді. Жайшылықта күйгелек 
ол тіпті ашу ланшақ болып кетті. Сырт 
жүрісі тағы бар – ол Бәшеннің жүйкесіне 
тиеді. Араларында жиі қақтығыс болып 
қалып жүрді. Кішкентай қызы қайтыс 
болды. Тіршіліктің азабынан біраз босау 
үшін ол Алматыдан кетуге бел буды. 
Оның Мәскеудегі әдебиетшілердің 
екі жылдық жоғарғы курсына кетуінің 
түпкі себебі осында. Күзде алды-ар-
тына қарамай, Бердібек Мәскеуге ат-
танып кетті. Шығарып салдық. «Қыс 
келіп қалды, пәтер де жоқ, далаға та-
стап кеттің ғой» деп, Бәшен Самал 
екеуі жылап қалды. Бұл, ұмытпасам, 
1955-жылдың күзі болатын. Бәшенді 
біз қолымызға алдық. Осы күнгі Қонаев 
пен %йтеке би к�шелерінің қиылысында 
(қазіргі Арасан моншасының орны) екі 
б�лмелі, бірінен бірі �тетін шағын, ескі 
үйде тұратынбыз. Екі баламыз, анамыз 
бар. Соның үстіне Бәшен Самалмен 
келіп кірді. Үйренген, бірімізді-біріміз 
сынамайтын дос к�ңілді жас кезіміз 
ғой, сыйысып тұрдық. Бердібек жазға 
қарай келді де, пәтер жалдап отбасын 
қолына алды. Күзде оларды Мәскеуге 
алып кетті. Олардың табысып, қалпына 
келгеніне қуандық. 1956-жылдың 
күзінде Қырымнан курорттан қайтқанда 
мен оларға соқтым. Үйіне бір-екі күн 
қондым. Аралары жақсы екен. Баяғыдай 
к�ңілді  күйі .  Риза  боп қайттым. 
Келісімен %лия да оларды сұрап жатыр. 
Менің қуанышты хабарымды естіп, ол да 
қуанып қалды. Алайда бұл қуанышымыз 
ұзаққа бармады. Бәшен қыс ішінде 
қайтып келді. Басқа барар жері жоқ, 
тағы бізге келді. Оны аман сақтап, 1957 
жылы оқу бітіріп келген Бердібектің 
қолына тапсырдық. Жеке пәтер жалдап 
тұрғанымен, Бердібек пен Бәшеннің 
арасы жарасып кете алмады. Бердібек 
кетіп қалып, Бәшен жылап бізге келіп 
жүрді. Жазға қарай біз %лия екеуміз 
курортқа кететін болып, жас балалар мен 
апам марқұм үйде қалды. Орталық пар-
тия Комитетінің үйінен екі б�лмелі жай-
лы, жаңа пәтер алғанбыз. Апама серік 
болсын әрі апамның к�зінше ренжісе 
қоймас деп, Бердібек пен Бәшенді біз бір 
б�лмемізді босатып, соған кіргізіп кеттік. 

Бірақ  жараса алмаған олар: «Кемпірдің 
мазасын ала бермейік» деп, біз келген-
ше шығып кетіпті. Сол жылы Бердібек 
бірінші рет пәтер алды. Алматының шет 
жақтарында Хрущев поселоктары деп 
аталатын бір қабат жеке үйлер салы-
нып жатқан. Бұл үйсіздердің тасқынын 
басу үшін Хрущев ойлап тапқан нәрсе 
болатын. Бердібекке «СМУ-15» деген 
ауданнан үш б�лмелі оңаша үй тиді. Оны 
жаяулап барып к�ріп, үйін к�шірістік. 
Алайда, бұл қуаныш та ұзаққа барма-
ды. Ол үйде Бәшен Самал екеуі қалды 
да, Бердібек �з ж�нін тапты. Біздің 
Бердібекпен жиі қатынасымызға да тый-
ым түсті. Бір кездескенде, ол үйленгенін 
айтты. %йелі дәріханада істейді екен. 
Жазушылар одағында,  жиындарда 
кездесіп  қалып жүрдік.  Тағы бір 
кездескенімізде, әйелінің босанғанын, 
ұлды болғанын айтты. – Біз де ер бала 
туғыза алады екенбіз, құттықтап қой, – 
деді әзілдеп. Мен құттықтадым. Келесі 
жылдардағы бір кездесулерде екінші 
рет ұлды болғанын айтты. Бұрынғыдай 
жайраңдап келе алмайды. Бәшеннен 
кеткені бетіне шіркеу де болатын 
шығар. %лиядан да сол үшін қысылатын 
 болар. Осы ойлармен біз Бердібекті 
жас әйелімен шақыруға ұйғардық. Ол 
келді. Бұрынғыдай к�ңілділік танытқан 
жоқ. %йелін де қасынан шығармайды. 
Ұзамай, ол бізді, жолдастарын жинап 
шақырды. Бұл жолғы кешіміз де рес-
милеу болды. Біздің әйелдеріміз оның 
әйеліне таянып кетсе: – %й, мына кәрі 
әйелдер менің жас әйелімді бұзып кетуі 
мүмкін, – деген қалжың айтқан боп, 
әйелін оларға таянтпауға тырысты. 
Жас әйелдің күйеуінің бұрынғы жолда-
старына таянбауға тырысуы заңды да 
 болар. Бұрынғы әйелдің жолдастарының 
жаңаны мойындауы да оңай болмай-
ды. Олардың бұрынғы әзіл-қалжыңын 
жас әйел түсіне де қоймайды. Сірә, 
Бердібекпен қайта  табысып кетуімізге 
осындай психологиялық жайлар кедергі 
жасады-ау деймін. Араларымыз осы 
екі шақырыспен тамамдалды. Анда-
санда  аздап ішіп алған кездерінде кейде 
телефон соғып, кейде үйге келіп, бізді 
іздейтінін, сағынатынын, жалғыздығын 
айтып шер тарқатып кеткен кездері де 
болды. Сондай бір кештің бірінде к�зіне 
жас алып отырып: – Сендерді сағынам. 
Осы күні үш б�лмелі үйім бар, сырт-
тан бір қонақ келсе, соған т�сек салып 
беретін орын таба алмаймыз. Сендердің 
екі б�лме үйлеріңнің бір б�лмесін бізге 
босатып берген мінездеріңе таңғалам! 
Адал достықтарыңа, дарқан мінездеріңе 
басымды ием, – дегені есімде. 

Бердібек �мірінің соңғы жылдары 
тұйық, оңаша �мір сүрді. Жазуды да 
қойды. Қонаққа бару, достарымен бірге 
болудан да тыйылды. Мұның аяғы немен 
біткенін елдің бәрі біледі... 

Бердібек – табиғаты адал, �мірді 
сүйген, ақк�ңіл, жарқын жігіт еді. Кездес-
кенде қалжыңдасып, к�ңіліміз к�теріліп 
қалатын. Сондай бір қалжыңды сәттерді 
еске түсірейін. Бірде бірге оқыған жол-
дасымыз Кәрібай Шәменовті жерлеуге 
Кеңсайға бардық. Жерлеп болған соң, 
мен таянып: – %й, Соқпақбаев, сенің 
осы жерде саяжайың бар дейді, қайда, 
к�рсетші, – дедім. Ол сайдың арғы 
бетіндегі т�бені нұсқады. 

– %й, мынау �лгендердің ортасында 
қорықпай қалай жатасың?! – дедім мен 
тағы да. – &лгендер не істейді? Тірі сен-
дерден қорқу керек, – деді ол. Бір жолы 
Жазушылар одағына барсам, бірінші 
қабатта, кіреберіс вестибюльде, ішінде 
Бердібек бар, бір топ жазушы тұр екен. 
Мен бәрімен амандастым да: – Шіркін, 
дүниенің тары-ай! – дедім. – Не боп 
қалды, – деді олар елеңдеп. – Бір кезде 
Мұхтар мен Сәбит сыйыспайды деуші 
ек. Енді Соқпақбаев пен Сарғасқаевтың 
сыйыспағанын к�рдік. Жұрт ду күлді. 
Сол күннің алдында «Қазақ әдебиетінде» 
Соқпақбаевтың С.Сарғасқаев шығар-
маларын қатты сынаған мақаласы 
шыққан. Сансызбай – ұзақ жылдар 
балалар баспас�зінде қызмет істеген, 
балаларға арнап к�птеген шығармалар 
жазған белгілі жазушы еді. Оның алғашқы 
әңгімелер жинағына (1953) мен мақала 
жазғам. Кеш дамыған балалар әдебиетін 
Бердібекке ере, дамытуға еңбек етіп 
жүрген қаламгер болатын. «Соқпақбаев, 
Сарғасқаев» деп, екеуінің аты-ж�ндерін 
де бірге атап жүруші ек. Сол екеуінің 
арасынан бір қара мысық �тіп кеткен бе, 
ойда-жоқта Бердібектің Сансызбайдың 
оны-мұнысын қазбалаған мақаласы 
шықты. Менің әңгімені қалжыңға айнал-
дырып, айтып тұрғаным сол еді. Бердібек 
жауап бере алмады. Елмен бір күлді де 
қойды. Бердібек Тахауи Ахтановпен, 
Сафуан Шаймерденовпен де жақын 
жолдас болды. Олармен де арасында 
болған қалжың-әзіл к�п. &мірінің соңғы 
шағында ол елмен қарым-қатынасын 
азайтып, оңашалау �мір кешті. Жұмыс 
та істемеді. Кітаптары да басылған 
жоқ. Азғантай зейнетақымен күн к�рді. 
Бердібекпен біздің студенттік достары-
мыз к�п еді. Соғыстан кейін ҚазПИ-
де оқығандардың біразы Алматы-
да қалды. Олар ғылымға, әдебиетке, 
журналистикаға араласып кетті. Бәріміз 
бір үйдің баласындай тату, араласып, �мір 
кешіп едік. %ртүрлі жағдайлармен ара-
мыз сиреп, қатынастарымыз алыстаған 
кездің �зінде бір-бірімізді сағынып 
к�рісетінбіз. Ренжіскен, мінез к�рсеткен 
кездеріміз болған жоқ. Сондай достың 
бірі – Бердібек еді... Онымен �ткен жас 
шағымызды, қалтқысыз достығымызды 
біз әлі де сағынамыз...
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СОҚПАҚБАЕВ
ЕРДІБЕК

«Он бес жасар чемпион» деген повесі 
«Пионер»  журналында басылды. 1953 
жылы «Бақыт жолы» деген әңгімелер 
жинағы шықты. Соңғы жинаққа да 
мен мақала жазғам («Лениншіл жас», 
1953, 12-маусым). С�йтіп, ол әдебиетке 
еркін енді, балалар әдебиетінің к�рнекті 
�кілдерінің қатарына қосылды. Біз, 
оның замандас тары, шын балаға тән 
мінезі бар әдебиет Бердібектен баста-
лады дейтінбіз. Бердібек есімі белгілі 
ақындардың �леңдерін �згертіп айтуға 
шебер еді. 

Студент кезінің �зінде оның Абайша  
жырлаған: «К�ңілім қалды арақтан, 
шараптан да, Ауыртпаған бірі жоқ таң 
атқанда. Алыс-жақын будканың бәрін 
к�рдім, Жалғыз-жарым қалмаса анда-
санда. Арақтан к�ңіл шіркін аянған 
ба, Кім тұрар милиция таянғанда. 
Жатасың кең к�шеде кең к�сіліп, Пальто  
да, костюм де жоқ оянғанда» деген 
сияқты �леңдері к�п болатын. Бірақ ол 
ішкіштердің қатарына қосылмайтын. 
Достарымен бас қосып қалғанда ел 
қатарлы к�ңілді отырғаны болмаса, 
артық мінез к�рсеткен емес. &леңдегі 
жолдар жалпы шындықты айтқаны да. 
Біздің студент кезімізде қазіргі  «Алтын 
алма» мейрамханасының орнында 
 «Алматы» деген мейрамхана тұрды. 
Соның кең бір залында сырттан келген 
ерлі-зайыпты екі адам Алматы жастары-
на балл билерін үйретті. Сол үйірмелерге 
қызығушылық танытып, бәріміз де 
бардық. Кейде сабақтан шыға сала, 
асығыс би сабағына жүгіретінбіз. Сон-
дай бір күндері мен Бердібекке соқсам, 
ол қасындағы балаға: «Сен, %кімбайға 
айт, Бердібек асықты» де. Жумай кетті « 
Тарелка, қасықты» де...»  деп Сәбитше, 
тапсырма беріп жатыр екен. Асығыс 
айтылса да, �лең жолдарын �згертіп, 
жаңа жағдайға икемдеу оның айрықша 
қабілетін танытатын еді.  Институт 
бітіргеннен кейін Бердібек Бәшен 
атты қызға үйленді. &зі «Лениншіл жа-
ста», «Қазақстан пионерінде» жұмыс 
істеді. Сонда бірге істейміз, «Лениншіл 
жастың» жауапты хатшысы деп, Бүркіт 
Ысқақовты үйіне қонақ еткені есімде. 
Алғашқы кітаптарын шығарып, аздап го-
норар таба бастаса да, пәтердің жоқтығы, 
жас отбасының (оның үстіне Самал атты 
қыз �мірге келді) тауқыметі, соғыстан 
соңғы дәуірдің қиыншылықтарына 
қосылып, оған жеңіл соқпады. Кешікпей 
ол еліне, Нарынқолға мұғалім боп кетті. 

жас баланы атқа мінгізгенде жасай-
тын ырымдарын айтып)  деп, біраз 
әурелегенбіз.  Жайшылықта әзілді 
 жауапсыз қалдырмайтын Бердібек бұл 
жолы ыржа лақтап  күле берген. Ауыл-
да ол к�п тұрақтай алмады.  Ал ма тыға 
қайтып келді. Шы ғармашылық ада-
мына әдеби орта керек, кітап шығару 
қажет – барлығы оның бетін Алматыға 
қарай бұра берген сияқты. Бір күні 
түн ішінде (ұмытпасам 1954-жылдың 
басы) мезгілсіз, біреу есікті қатты тар-
сылдата бас тады. Сұрасам, Бердібек. 
Нарынқолдан ерте шыққан екен. Қыс 
іші, жол ауыр  болып, түнделетіп зорға 
жетіпті. Кіргізіп, бойын  жылытып, 
жатқыздық. Таңғы шай үстінде ол 
біржолата келгенін, мектептен кеткенін, 
жайсыздау бір директормен келісе 
алмағанын айтты. %ңгіме арасында 
Бекмахановтың жер ауып, Нарынқол 
мектебіне мұғалім болып барғанын, 
т а л а н т т ы  ғ а л ы м д ы  қ у д а л а у д ы ң 
әділетсіздігіне деген к�зқарасын да айтып 
қалды. Асылы, Бердібек идеологиялық 
қысым арқылы к�рінетін социализмнің 
әділетсіздіктерін к�ргіш те, сынағыш та 
болатын. Біз, оның жолдастары, аузын 
жауып ұстауға тырысатынбыз. Мек-
тепте сабақ беріп к�рмеген Бекмаханов 
сабақ жоспарын жасау сияқты істерді 
қалай атқаруды Бердібектен сұрапты. 
Оның елмен қарым-қатынасын дирек-
тор қадағалапты. Ғалыммен кездесіп, 
с�йлесіп қалып жүргені үшін Бердібекке 
д ік ілдепт і .  Екеу ін ің  арасындағы 
кикілжің осыдан басталса керек. 
Кешікпей Бекмахановты басқа жаққа 
алып кетіпті (Шу мектебіне жіберіпті, 
сол жақта ұстаған ғой). Бердібек арыз 
беріп, босап Алматыға кетіпті. Ауылда 
Бәшен босанып, қыз туыпты. Біздің 
1951 жылы туған баламыз бар еді, біз 
«құда боламыз» деп мәз боп қалдық. 
Кішкентай Нұр Бердібекті «ата» деуге 
үйренді. Алматыда баспас�з маңында 
әртүрлі шағын қызметтер істеп жүрді де, 
Бердібек кейін киностудияға редактор 
боп орналасты. Жатын орны – біздің 
үй. Оның әзіл-қалжыңы, к�ңілді кейпі, 
әңгімешілдігі бұрын мен білгенмен, 
біздің отбасымызға онша таныс емес еді. 
Ол тұрған 4-5 ай ішінде (ол қаңтарда келді 
де, маусымда үйін к�шіріп алып келді) 
біздің үй оған үйреніп алды. Ол кешігіп 
келсе, әлде бір жаққа баратын болса, оны 
іздеп, алаңдап отырамыз. Бердібек жоқ 
болса, күлкі, әзіл-қалжың да болмай-
ды. «Бердібектей неге болмайсыңдар, 
к�ңілді жүрмейсіңдер» деп, %лия ара-
сында бізге де ескерту жасап қояды. 
Қызмет орнымыз алыс болмаған соң, 
бәріміз де үйге түскі тамаққа жиналамыз. 
Дәмеш деген %лияның апасы бар, Сауда 
министрінің орынбасары, ол да бізге 
келеді. Біздің үйде шешей бар – шәйнек 
оттан түспейді. Дәмеш кешке де соғып, 
тамағын біздің үйден ішіп кетеді. Осы-
ны к�рген Бердібек әзілдеп: – Дәке, сіз 
«күнде сізден» екенсіз, – деді. 

Бәріміз де бұл с�здің мағынасын 
түсінбей, Бердібекке қарадық. Сонда 
Бердібектің айтқаны: – Бір қыдырымпаз 
жігіт аңдып тұрып, мұржадан түтін 
шыққан кезде, к�ршісінің үйіне жетіп 
барады екен. Ас үстінен шығады. Қазақ 
«кет» демейді, үстелге шақырады. Үй 
иесі тұрып: «Қарағым, атың кім?» деп 
сұрапты. «Күнде сізден» депті жігіт. 

ердібек Соқпақбаев – қазақ әдебиетінде өзіндік өрнегімен, шындықты қарапайым әңгімелеу арқылы мөлдіретіп, көз 
алдыңа жайып салатын, кейіпкерлерді даралау мен психологиялық бейнелеудің де өзгеше бір жолын тапқан талантты 
жазушыларымыздың бірі еді. Жасынан өмір талқысын көп көрген адамның өмірбаяндық деректері оның шығармаларына 
арқау болды. Ол сол көргендері мен сезінген дүниесін Ұлы Отан соғысы мен одан кейінгі ауыр кезеңнің шындығына сәйкес 
жаңартып, ой елегінен өткізіп, типтік орта шындығына лайық типтік бейнелер арқылы аша білді. 
Бердібекпен біз соғыстан кейінгі дәуірде ҚазПИ (Қазақтың Абай атындағы педагогтік институты) қабырғасында танысқан 
едік. Мен келіп оқуға түскенде, ол ІІІ-курстың студенті болатын. Институт қасында әдебиет үйірмесі жұмыс істейді екен. 
Онда жас ақындардың өлеңдері оқылады, жаңа шыққан әдеби кітаптар талқыға түседі, әдеби өмірдің жаңалықтары 
жайлы  пікір алысулар өтеді, белгілі ақын-жазушылармен кездесулер ұйымдастырылады. Үйірмені Қайнекей 
Жармағамбетов басқарады. 

Б
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Әр халықтың, әр ұлттың ата-бабадан ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан 
емдеу әдіс-тәсілдерді бар. Соңғы уақытта заманауи медицинамен қатар, дәстүрлі 
медицинаға да көңіл бөліне бастады. Елімізде алғаш рет дәстүрлі медицина 
мамандарының басын қосқан «Ұлы дала емі» атты республикалық конференция 
өтті. Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында өткен конференция жұмысына Польша, Ресей, Түркия және т.б. алыс-
жақын шетелден, дәлірек айтқанда, жиырмадан астам мемлекеттен екі жүзге тарта 
медицина саласының мамандары қатысты. 

әріптестері де бағалай білді. Ақ-адал еңбегінің 
арқасында жауапты жұмыстар сеніп тапсы-
рылды. Сәбет Мәлғаждарұлы сол сенімнің 
биігінен к�рінді. Құрметтке, марапатқа б�ленді. 
«КСРО Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 
құрметті қызметкері», «Ресей Федерация-
сы Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
байланыс федералдық агенттігінің құрметті 
қызметкері»,  «Құрметті  байланысшы», 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің құрметті қызметкері» және «ТМД 
елдерінің Үкіметтік байланыс мәселелері 
бойынша Ұйымдастыру кеңесінің құрметті 
мүшесі», «Құрмет Белгісі» орденінің иегері. 
Мақтау қағаздары бір т�бе. Міне, осының 
бәрі Сәбет Мәлғаждарұлының ерен еңбегінің 
белгісі. 2016 жылы 80 жасқа толуына орай 
Қазақстан Президентінің Жарлығына сәйкес 
«Құрмет» орденімен марапатталды.

Маман дегеннен шығады, тағы бір дерек 
келтіре кетейік. Сәбет Мәлғаждарұлы Ресейде 
білім алып, Қазақстанда қызметке орналасқанда 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің Үкіметтік 
байланыс саласында республика бойынша 
жоғары білімді бірде-бір қазақ маманы болмаған. 
Ол – осы саладағы алғашқы қазақ маманы. 
Бұл жағдай оны да ойландырмай қойған жоқ. 
Қызметі �скен кезде, комитеттегі лауазымды 
тұлғалардың алдында осы мәселені к�терді. 
Себебі тоқсаныншы жылдардың басында Кеңес 
одағы тарап, оның құрамындағы республи-
калар тәуелсіздік алып жатқан шақта ұлттық 
кадрлардың тапшылығы байқалған болатын. 
Оның үстіне қауіпсіздік комитетінде талай жыл-
дан бері жұмыс істеп келе жатқан мамандардың 
басым б�лігі Ресейге қоныс аударды.

Осы уақытта  Сәбет  Мәлғаждарұлы 
к�терген ізбасарлар мен шәкірттер тәрбиелеу 
ж�ніндегі шешімнің дұрыстығы айқын к�рінді. 
Тығы рықтан жол тауып шыға алды. Себебі 
КСРО Мемлекеттік Кеңесі 1991 жылы 22 
қазанда «Мемлекеттік қауіпсіздік органда-
рын қайта құру» туралы қаулы қабылдады. 
Онда  «КСРО мемлекетт ік  қау іпс ізд ік 
Комитетін тарату қажет деп саналсын. 
Республикалардың Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитеттерін және оларға бағынышты 
 органдар тәуелсіз мемлекеттердің ерекше 
уәкілеттігінде болып есептелсін» делінген. 
Бұл – КСРО әлі ыдырай қоймаған кез. Бірақ, 

«Қалай болар екен? Мектепті үздік бітір ге-
німді қайтейін, оқуға түсе алмай қалсам, ұстаз-
дарымның сенімін ақтай алмағаным емес пе?». 
Емтихандарды жақсы тапсырса да сол сәтте жас 
Сәбеттің осындай ойға берілгені рас. Сол бір 
күндер Сәбет Мәлғаждарұлының әсте есінен 
шыққан емес. Күн бүгінгідей к�з алдында. 

– Адам �мірінде естен шық пайтындай 
ерекше сәттер болады ғой. Мен үшін мектеп 
бітіріп, жоғары оқу орнына емтихан тапсырған 
күндер жадымда жатталып қалды. Конкурстың 
қатты болатынын мен де естідім. Бірақ, неге 
екенін қайдам, әлде емтихандарды жақсы 
тапсырғандықтан шығар, әйтеуір, институтқа 

соған қарамастан, Қазақстанның қауіпсіздік 
саласы республикалық дербес Комитет болып 
б�лініп шықты. С�з жоқ, біртұтас мемлекеттік 
байланыс жүйесі бұзылды. Бәрін басынан, 
жаңадан бастау керек болды. Осындай абыр-
сабыр уақытта Сәбет Мәлғаждарұлының 
іскерлік, ұйымдастырушылық қабілеті тағы 
да айқын к�рінді. &йткені техникалық саясат 
және ғылыми-техникалық болжам жасау, 
жергілікті жерлердегі құрылымдарға бағыт 
к�рсету, аталмыш саланы жаңа техника-
мен жарақтандыру, үкіметтік және жедел 
байланыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және басқа да к�птеген жедел техникалық 
мәселелерді шешу енді республикалық басқару 
органдарының құзырына к�шті. Бұл айтуға 
оңай болғанымен, �те жауапты жұмыс. Сәбет 
Мәлғаждарұлы сол сыннан сүрінбей �тті. 

1992 жылдың 13 шілдесінде Президент 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен Мемле кеттік 
қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республика-
сы ның Ұлттық қауіпсіздік комитеті болып 
қайта құрылды. Үкіметтік байланыс жүйесі осы 
комитеттің құрамында қалды. Осыған орай 
«Үкіметтік байланыс» деген тіркес құқықтық 
деңгейде бекітілді.

Үкіметтік байланыс басқармасының алдында 
тұрған күрделі және ерекше міндеттерді ескеріп, 
Елбасының 1992 жылдың 30 тамызындағы 
Жарлығымен Ұлттық қауіпсіздік органдарының 
құрамында тұңғыш рет Үкіметтік байланыс Бас 
басқармасы ұйымдастырылды. Осыдан кейін 
айналасы үш ай �тпей жатып сол жылдың 
соңында Бас басқарма бастығы полковник 
Сәбет Мәлгаждарұлы Жақыпбековке генерал-
майор әскери атағы берілді. 

Сол бір жылдары қауіпсіздік органдары-
ның Үкіметтік байланыс саласында криптогра-
фиялық тәуелсіздікті қамтамасыз ету, ақпа-
ратты қорғаудың ұлттық құралдарын жасау 
аса маңызды міндет болатын. Соны Сәбет 
Мәлғаждарұлы бастаған Бас басқарма ұжымы 
ойдағыдай орындады.

– Қазақстан тәуелсіздік алғанымен етек-
жеңін жия алмай жатқан шақ. Басқарма жаңа 
болғанымен, құрал-жабдық ескі. Кейбір кездері 
билік органдарымен бірлесіп жедел әрекет етуге 
мүмкіндік бере қоймайтын. Ал қолда бар құрал-
жабдықтар �зінің техникалық к�рсеткіштері 
бойынша жоғары сапаны қамтамасыз ете алма-

ды және қазіргі заманғы электрондық байланыс 
жүйесімен бірігіп ықпалдасу қиынға соқты. 
Соған қарамастан, 1992-1995 жылдар арасында 
оны ұйымдастырудың және үзіліссіз жұмыс 
істеуге жағдай жасаудың негізгі принциптерінің 
үдете жеделдетілуін қамтамасыз еттік, – деп еске 
алады Сәбет Мәлғаждарұлы.

Тоқсаныншы жылдардың басында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
т�рағасы Болат Баекенов болатын. Жақыпбеков 
басқаратын Бас басқарманың материалдық 
жабдықтау мәселесі жиі талқыланады. &йткені, 
мұндай құрылымды қайта жарақтандырмайынша 
байланыс жүйесінің жұмысы алға басуы мүмкін 
емес еді. 

Телефондық ақпарды және хабар тара-
туды �зіміздің ұлттық аппаратуралармен 
құпияландыру ісі қолға алынды. Елбасының 
осы саланы дамыту ж�ніндегі алға қойған 
міндеттерді орындау мақсатымен генерал 
Жақыпбековтың басшылығымен 1996 жылы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Үкіметтік байла-
ныс жүйесін қайта жарақтандыру бағдарламасы 
жасалды. Түбірлі �згеріс 1997 жылдан бастау 
алды. 

Осындай ауқымды жұмыстардың басы-
қасында генерал-майор Сәбет Жақыпбеков 
жүрді. Барлық жоспарлы жұмыстар дер кезінде, 
сапалы орындалды. Бас басқарманың құрамына 
жаңа мамандар тартылды. 

– Сәбет Мәлғаждарұлымен бірге жұмыс 
істеу �те жеңіл болды. Ол сабырлы, салмақты 
қалпынан әсте айныған емес. Байланыс 
жүйесінің қыр-сырын жетік білетін терең 
білімді адам. Бірнеше жас маманға қамқор бола 
білді. Ол әлі күнге дейін қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласады. Қазақстан Республика-
сы Ұлттық қауіпсіздік комитеті ардагерлер 
кеңесінің т�рағасы қызметін к�п жыл абыройлы 
атқарды. Алматыда тұрып жатса да Нұр-Сұлтан 
қаласына жиі келіп, жас мамандармен кездесіп, 
ақыл-кеңесін беруден аянған емес, – дейді 
запастағы полковник, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Үкіметтік байла-
ныс қызметі ардагерлер кеңесінің т�рағасы 
Қасымхан Есімсейітов.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіз дік 
комитетінің ардагерлер кеңесі мен Үкіметтік 
байланыс қызметі Нұр-Сұлтан қаласын дағы 
«Достар» клубында алғаш рет ардагерлер ара-
сында генерал Сәбет Мәлғаждарұлы Жақып-
бековтің жүлдесі үшін бильярд спортынан 
республикалық турнир ұйымдастырды. «Мен 
Сәбет Мәлғаждарұлынан кейін Үкіметтік бай-
ланыс қызметіне басшылық жасадым. Ол кісіден 
алған тәлім-тәжірибеміз к�п. &те талапшыл, 
бірақ қарапайым. Ардақты азаматтың жүлдесі 
үшін республикалық сайысты �ткізуге де түрткі 
болған �зіміздің ардагерлер» дейді турнирді 
ұйымдастыру комитетінің т�рағасы Салтан 
Ахунов.

Сайысқа Нұр-Сұлтан, Алматы, Павлодар, 
Қарағанды және басқа да қалалардан ардагер-
лер жиналды. Бірнеше күнге созылды. Ақтық 
сайыста Серікбай Зияшұлы Түлкібай жеңімпаз 
атанып, Сәбет Жақыпбековтың ауыспалы Ку-
богы табысталды.

– Арамызда жүрген ардақты ардагерлердің 
жүлдесі үшін осындай сайыс ұйымдастыруды 
қалыптастырған ж�н. К�п жағдайда спорттық 
турнирлер еске алу мақсатында ұйымдастырылып 
жатады ғой. Оған қарсылығымыз жоқ. Еліне 
елеулі еңбегі сіңген арамыздағы ардагерлерге 
арнап та турнир �ткізу орынды деп ойлай-
мыз, – дейді Қасымхан Есімсейітов. Айтуын-
ша, бұл турнир дәстүрге айналмақ. Келесі 
жылы Алматыда ұйымдастырылса, онан кейін 
Қазақстанның басқа қалаларында �ткізу жо-
спарларында бар екен. 

Міне, әріптестеріне үлгі, халыққа қалаулы 
Сәбет Мәлғаждарұлы Жақыпбеков осындай 
ардақты жан, �негелі отбасы иесі. Жұбайы екеуі 
3 ұл-қыз тәрбиеледі. Олардың арасында әке жо-
лын жалғап, мемлекеттік қауіпсіздік жүйесінде 
қызмет еткен Сембек Сәбетұлы. 

Жалпы мемлекеттік қауіпсіздік жүйесінің 
ұжымы тоқсанға қарай қадам басқан Сәбет 
 Мәл ғаж дарұлы Жақыпбековті ерекше құрмет-
тейді. Ол осындай сый-құрметке әбден лайық.

Ғалым ОРЫНБАСАРҰЛЫ

Мерекелік салтанатты университет ректоры Такир 
Балықбаев ашып, студент жастарды мерекелерімен 
құттықтады. Одан әрі с�з кезегін алған шара 
қонақтары С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медициналық университетінің ректоры, профессор 
Талғат Нұрғожин, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі «Sanaly Urpaq» республикалық 
жобалық Кеңсесінің жетекшісі Қайыржан Токушев, 
«Ана тілі» газеті Бас редакторының орынбасары 
Дәуіржан Т�лебаев жастарға жүрекжарды лебіздерін 
білдірдіп, университет ректорымен ҰБТ нәтижесі 
бойынша жоғары балға ие болған «Алтын белгі» 
иегерлеріне студенттік билеттерді табыстады.

Университетте жастардың сыйбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениет қалыптастыру мақсатында 
мазмұнды жұмыстар жүргізілуде. Осы бағытта 
университет ректорының тікелей басшылығымен 
Сыбайластыққа қарсы күрес Кеңесі құрылып, 
ҚР  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі «Sanaly Urpaq» республикалық  жобалық 
Кеңсесімен тығыз байланыс орнатқан.  Сонымен 
қатар, студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
н�лдік т�зімділігін қалыптастыру мақсатында уни-
верситет жанынан «Sanaly Urpag» студенттік клубы 
құрылды. 

Осы орайда, салтанатты шара барысында   ҚР 
 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
«Sanaly Urpaq» республикалық жобалық Кеңсесінің 
жетекшісі Қайыржан Токушев университет жанынан 
құрылған «Sanaly Urpag» клуб мүшелеріне куәлік 
 табыстады.

Ресми б�лімнен кейін мерекелік шара университе-
тіміздің дарынды �нерпаздарының концерттік 
бағдарламасына ұласты. Бағдарлама барысында әрбір 
институттың жалпы құрылымы мен жетістіктерін паш 
ететін шағын к�ріністер ұсынылып, «Апорт» КТК 
 командасы �здерінің ұшқыр да �р әзілдерімен шараның 
к�ркін қыздыра түсті. Қазіргі күні университетімізде 
35-тен астам �зге ұлт �кілдері білім алып, ұлтаралық 
байланысты одан әрі нығайтуда. Одан �зге, биылғы оқу 
жылында шетелдік білім алушылардың саны да арта 
түсті. Достық қарым-қатынасты дамытуға бағытталған 
шетелдік азаматтарымыз бен «Бірлік» студенттік 
Ассамблеясының мүшелері әзірлеген шағын попурриі 
жастардың бойын да �зге ұлтқа деген құрмет сезімдерін 
арттыра түсті. Концерттік бағдарламаның соңын-
да Н.Тілендиев атындағы мемлекеттік фольклор-
лық-этнографиялық оркестрінің орындауында 
композитордың «Ата толғауы», «Махамбет» күйлері 
ойналып, Б. Байқадамов атындағы мемлекеттік хор 
каппеласының орындауында «&з елім» әні шырқалды. 
Мазмұнды �ткен мерекелік шарадан к�рермендер 
әсерлі сезімге б�леніп, ұйымдастырушыларға дән 
ризашылығын білдірді. 

Қазына БЕКБЕНБЕТОВА 
Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және

 жастар саясаты департаменті
директорының орынбасары

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде бірінші курс білім алушыла-
ры үшін Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік 
филармониясының концерттік залында студент 
қатарына қабылдау рәсімі өтті. АҚТОҒАЙДЫҢ

алғашқы генералы

әбет Мәлғаждарұлының туған жері – Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Орта 
мектепті Балқаш қаласында бітірді. Аттестаты – кілең «бес» болатын. Қазақстандағы кез 
келген институтқа қиналмай түсетініне ұстаздары толық сенімді еді. 
Сұңғақ бойлы, толқын шашты, тепсе темір үзетін, жалындап тұрған жас Сәбеттің ойы 
– энергетик болу. Ол уақытта қазіргідей қаптаған жоғары оқу орны жоқ. Саусақпен 
санарлықтай институт бар. Техникалық мамандықтар бойынша сапалы білім беретін 
институттың бірі – Қарағандыда. Соған құжаттарын тапсырды. Емтихандарынан да 
қиналған жоқ. Бәрінен жақсы өтті. Бірақ орын аз, үміткерлер көп. Оның үстіне сол жылы 
өндірісте жұмыс істеп ысылған, еңбек өтілі бар талапкер жастардың да қатары көп бол-
ды. «Соған қарағанда конкурс қатты болады» деп болжам жасап қойғандар да бар.

С

Сәбет Мәлғаждарұлының еңбек жолы-
на қарасаңыз, қызмет баспалдағы саты-
лап �скенін бағамдау қиын емес. Элек-
тромеханик, онан соң инженер, аға 
инженер, б�лім бастығының орын-
басары, б�лім бастығы, басқарма 
бастығы. Қазір мұны бір-екі ауыз 
с�збен айта салу оңай, әрине. Ал 
осы еңбек жолында қаншама тер 
т�гілді, қаншама ұйқысыз түндер 
�тті. Білімді маман �зінің біліктілігі 
мен жоғары жауапкершіліг ін, 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  қ а б і л е т -
қарымын айқын к�рсете білді. Оны 

түсетініме �з басым кәміл сенімді болдым. 
С�йтіп жүргенде, қазір Жаңасібір деп жүр 
ғой, «Новосибирдің электротехникалық бай-
ланыс институтына бір орын бар, осындағы 
емтиханның қорытындысы бойынша оқуға 
қабылдануға мүмкіндік бар, барасың ба?» деген 
хабар келді. %ке-шеше, ағайын-туыстан алыс 
болса да тәуекелге бел буып, Новосибирден 
бір-ақ шықтық ғой, – деп еске алады Сәбет 
Мәлғаждарұлы.

Жаңасібірдегі электротех ни калық байланыс 
институтында да оқу-білімге құштар Сәбет ата-
анасы мен ұстаздарын жерге қаратқан жоқ. Оқу 
орнын қызыл дипломмен үздік бітірді. Бұл оқу 
орны негізінен мемлекеттік қауіпсіздік саласына 
мамандар даярлайтын. Оның үстіне жолдамамен 
жұмысқа жібереді. Электр байланысы жүйесінің 
инженері, кіші лейтенант Сәбет Мәлғаждарұлы 
Жақыпбеков оқу орнының жолдамасымен 
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің жанындағы 
мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 

Үкіметтік байланыс б�лімшесіне аға элек-
тромеханик болып жұмысқа орналасты. Бұл – 
1959 жыл болатын.

– Ол уақытта біздің саланың жұмысы к�п 
жария етілмейтін. Құпия. &зіңе тиесілі жұмысты 
жоғары жауапкершілікпен атқаруға тиістісің. 
Болды. Артық-ауыс ақпарат айтылмайды. 
Осындай орында табан аудармастан қырық жыл 
жұмыс істеу кез келген адамның пешенесіне 
жазбаған шығар, маған бұйырды. Қатардағы 
аға электромеханиктен Үкіметтік байланыс 
басқармасының бастығы дәрежесіне дейін ақ-
адал еңбегіммен жеткенімді мақтаныш етемін, 
– дейді Сәбет Мәлғаждарұлы.

Қызметті кіші лейтенат болып бастаған ол 
генерал-майор шеніне дейін жетті. Мемлекеттік 
қауіпсіздік комитетінің Үкіметтік байла-
ныс саласындағы алғашқы қазақ генералы. 
Үкіметтік байланыс органына басшы болған 
да бірінші қазақ. Жасырып қайтеміз, келмеске 
кеткен кешегі кеңестік кезеңде  талабы таудай, 
білімі терең қазақ жігіттерінің мемлекеттік 
қауіпсіздік комитеті жүйесінде жауапты 
қызметтерге тағайындалуы �те сирек еді. Бәрін 
Мәскеу шешетін. Кадрларды іріктеу кезінде 
қандастарымыздың шеттетілгені қазір жасырын 
емес. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
ғана осы саладағы білікті де білімді кәсіби 
мамандарға жол ашылды.

Д ә с т ү р л і  м е д и ц и н а  с а л а с ы н д а 
еңбек етіп жүрген мамандардың басын 
біріктіріп, бағыт-бағдар беріп, ұлттық 
дәстүрлі медицина әдістерін жаңғыртуды, 
сол арқылы рухани құндылықтардың 
әлеуетін к�рсетуді, халықтың �мір сүру 
жасын ұзартып, сапалы әрі қолжетімді 
медициналық қызметтің жұмыстарын 
арттыруды мақсат еткен конференция 
сегіз секцияға б�лініп, ауқымды да тың 
тақырыптар к�терілді. 

Астанадан арнайы келіп, жиын-
н ы ң  н е г і з г і  б � л і г і н д е  с � з  а л ғ а н 
«Ұлттық денсаулық сақтау палатасы»  
б а с қ а р м а с ы н ы ң  т � р а ғ а с ы  Т и м у р 
Құлахметов конференцияның маңызына 
т о қ т а л ы п ,  д ә с т ү р л і  м е д и ц и н а н ы ң 
қоғамдағы р�лін атап �тті. «Қазір елімізде 
заманауи медицина жақсы дамып жатыр. 
Мәселен, Астанада «Ұлттық медициналық 
холдинг» ашылғанын жақсы білесіздер. 

ДЕНСАУЛЫҚ

Ғасырлардан жеткен ұлы дала емі 
әр оқушыға 20 грамнан бал берілетінін, 
осы �німмен қоректенудің арқасында 
адам ағзаларының клеткалары жас күйінде 
қалып, оның �мір сүру қабілеті, �мір 
сүру ұзақтығы артатынын мысал ретінде 
келтіріп, елімізде осы кәсіпті дамыту 
қажет екеніне назар аударды. 

Ғабит Нұрәділұлының айтуынша, 
ара экологияны да тазартады екен. «Егер 
ара болмаса гүлдің, �сімдіктің тозаң-
дануы болмайды. Мәселен, Америкада  
ауылшаруашылық мәселесін шешу үшін 
амалсыздан Австралиядан, Канададан 
ара сатып алып жатыр. Қарақұмық, 
күнбағыс және т.б. ексеңіз ол жерге ара 
барып тозаңдандырмайтын болса, одан 
ешқандай �нім шықпайды. Егер ара болса 
оның �німі 40-50 пайызға дейін к�бейеді» 
деп с�зін түйіндеді омарташы.  

«Дәстүрлі медицина – Мәдениет 
және спорт министрлігі мен Денсаулық 
сақтау министрлігінің ажырамас бір 
б�лшегі. Нақтырақ айтқанда, екеуінің 
арасындағы алтын к�пір деуге бола-
ды. %р ұлттың �зіне тән медицинасы 
бар. Елімізде Астана университетінде, 
Қазақ медициналық үздіксіз білім беру 
университетінде дәстүрлі медицина кафе-
драсы бар. Сондықтан дәстүрлі медици-
наны дамытып, халықтың денсаулығына 
баса назар аударуына жұмыс істеуіміз 
керек. Мәселен, спортшыларымыз үлкен 
спорттан кеткеннен кейін кезінде алған 

психикалық, сүйек, буынның сырқауы 
секілді әртүрлі жарақаттары мазалайты-
ны жасырын емес. Олардың жай-күйін, 
хал-жағдайын бақылауда ұстауда дәстүрлі 
медицинаның к�мегі зор. Мұны негізгі 
батыс медицинасына баламалы меди-
цина деп те айтуға толық негіз бар» деді 
сарапшы.  

Жиын барысында ҚР ҰҒА академигі,  
Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрілік 
заттарды,  медициналық бұйымдар 
мен медици налық техниканы сарап-
тау ж�ніндегі Ұлттық орталығының бас 
клиникалық фармакологы Р.Күзденбаева, 
Алматы қаласы бойынша Қазақстан халқы 
Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі 
Н.Балғымбаев, халықаралық «Жас-Ай» 
 медицина орта лығының бас директоры 
Ж.Зекейұлы, Қазақ медициналық үздіксіз 

білім беру университетінің дәстүрлі ме-
дицина кафедрасының меңгерушісі, 
м е д и ц и н а  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы 
Н.Қоңыртаева, «Қазақ елі» халықтық 
палатасы басқармасының т�рағасы 
Б.Нұғыман және т.б. с�з с�йлеп, дәстүрлі 
медици наның озық үлгілері ж�нінде 
әңгімеледі. 

«Комплементарлық және дәстүрлі 
халық медицинасы мамандарының 
қоғамы» республикалық бірлестігі, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
хатшылығы және Қазақ медициналық 
үздіксіз білім беру университеті мен 
халықаралық «Жас-ай» медицина орталы-
ғының ұйымдастыруымен �ткен жиын-
да он жеті бағытта ауқымды баяндама 
 жасалып, «Дені сау ұрпақ – ұлт байлығы» 
екеніне зор мән беру қажеттігі с�з болды. 

Онда Ұлттық кардиология орталығы, 
Ұлттық нейрохирургия орталығы жән 
т.б. бар. Ұлттық нейрохирургия орталығы 
біздің білікті мамандардың арқасында 
әлемдегі ең үздік он мемлекеттің қатарына 
енді.  Дүниежүзінде әлі  жасалмаған 
 оталарды да жасап жатыр. Бұл Үкіметтің ақ 
халатты абзал жандарға к�рсетіп отырған 
қолдауының нәтижесі. 

Ал дәстүрлі медицинаға келсек, қазір 
халықтың к�бі ата-бабамыздан келе 
жатқан ем түріне бет бұрды. Ол бізге 
таңсық емес. Сан ғасырдан бері келе 
жатқан тірлік. Сүлікпен емдеу, инемен 
емдеу, әртүрлі ш�ппен емдеу, араның 
балы, тіпті араның шаққанының �зі 
пайдалы. Шығыс, корей, қытай, вьетнам 
медицинасы дейміз, қалай болғанда да 
халықтың дәстүрлі емі мен заманауи 
медицина бір-бірінен алшақ кетпейді. 
Қайсысын алсаңыз да,  халықтың 
денсаулығын к�теруге �з үлесін қосады. 
Елбасының да, Президенттің де алға 
қойып отырған мақсаты – халқымыз 

аман, дені сау болып, ұзақ �мір сүруі 
ғой. Құрамына заманауи емханалар мен 
дәстүрлі медицина мекемелері енетін 
Ұлттық денсаулық сақтау палатасының 
да  міндеті ,  Елбасы тапсырмасын 
орындау, біз қолымыздан келгенінше 
осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. 
Бұл жерге жиналғандардың барлығы 
медициналық жоғары білім алған, кәсіби 
дәрігерлік білімі бар, білікті мамандар. 
Сондықтан бұл жиынның маңызы �те 
жоғары» деді ол.

Ұлттың басты байлығы – халықтың 
д е н с а у л ы ғ ы .  Х а л ы қ  д е н с а у л ы ғ ы н 
сақтау – мемлекет саясатының бас-
ты басымдығының бірі. Денсаулық – 
адамның басты құндылығы десек, елімізде 
бұл тұрғыда к�птеген жұмыс атқарылып 
жатыр.  Мәселен,  ҚР «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасының  басты 
индикаторларының бірі – халықтың 
� м і р  с ү р у  ұ з а қ т ы ғ ы н ы ң  ұ л ғ а ю ы н 
қамтамасыз ету екені белгілі. Елбасы 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының �суі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауында халық санының 18 миллион-
нан асып, �мір сүру ұзақтығы 72,5 жасқа 
жеткенін атап �ткен еді.

«Бал-Ара» Қазақстан омарташылар 
Ұлттық одағы мен Еуропалық омарташы-
лар одағы, Апиславия қоғамдық ұйымдары 
федерациясының вице-президенті Ғабит 
Нұрәділ Жапонияда мектеп қабырғасында 
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тұрған үй

Тарихтан – тағылым

ЗЕРДЕ

ЖИЫН

Павлодар қаласында «Ақсақалдар тағылымы» қоғамдық бірлестігінің кезекті 
оты рысы өтіп, онда Ертіс ауданының Құрметті азаматы, «Облыс алдында сіңір-
ген еңбегі үшін» белгісінің иегері Елемес Қасенов «Қызылжар» ауылының тума-
лары, бір әулеттен майданға аттанып, елге оралмаған ағайынды жеті боз дақ 
– Дүйсенбиновтердің есімін мәңгі есте қалдыру жөнінде мәселе қозғады. 

Айта кетейік, Дүйсенбі Жантасов 
пен отанасы %напияның шаңырағы Ұлы 
Отан соғысы жылдарында ауыр қайғыға 
душар болды. Олардың алты ұлы – 
Мағзұм, Нұрмағамбет, Ахмет, Жақып, 
Шайкен және Махмет майданға аттан-
ды. Т�ртеуі – 1942 жылы, екеуі 1943 
жылы қаза тапты. Ағайынды жауын-
герлер соғысқа кіргеннен кейін к�п 
ұзамай опат болған, ал қандай жағдайда 
ажал құшқаны туралы ешбір дерек жоқ. 

Ертістік журналист, тарихшы,  
� л к е т а н у ш ы  В и л ь  В а с и л ь е в и ч 
Тыщен коның «Земля иртышская – 
родина батыров и хлеборобов» атты 
кітабында және Елемес Қасеновтің 
«Туған елім Қызылжар» атты кітабында 
жазылған деректерге қарағанда, бұл 
ағайынды боздақтардың арғы баба-
лары тарихта аты мәлім батырлар 
болған екен. Ілияс Есенберлиннің 
«К�шпенділер» трилогиясындағы 
даңқты кейіпкерлерінің бірі, жоңғарлар 
мен қалмақтардың шапқыншылығы 
кезінде асқан ерлік к�рсеткен Жеке 
батыр мен оның баласы Қожаберген 
батырдың ұрпақтары екен. 1995 жылы 
шыққан «Боздақтар» кітабының Пав-
лодар облысы бойынша екінші томында 
былай деп жазылған:

«Дүйсенбинов Ахмет, қатардағы 
жауынгер, қазақ, 1911 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге 28. 11. 1939 ж. 
Ертіс А5К арқылы шақырылған, 26. 02. 
1943 ж. ұрыс даласында қаза болған, 
Ленинград обл., Луга ауд., Подолжино 
деревнясында жерленген.

Дүйсенбинов Жақып, қатардағы 
жауынгер, қазақ, 1918 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге Ертіс А5К 
арқылы шақырылған, 1943 ж. наурызында 
хабарсыз кеткен.

Дүйсенбинов Мағзұм, қатардағы 
жауынгер, қазақ, 1902 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге 20. 06. 1942 ж. 
Ертіс А5К арқылы шақырылған, 28. 08. 
1942 ж. ұрыс даласында қаза болған, 
Тверь обл., Ржев ауданы Табаково ауы-
лында жерленген.

Дүйсенбинов Махмет, қатардағы 
жауынгер, қазақ, 1917 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге Ертіс А5К 
арқылы шақырылған, 18. 08. 1942 ж. ұрыс 
даласында қаза болған, Смоленск обл., 
Сафоново ауданы, Малая Ивановская 
ауылында бауырластар зиратына жер-
ленген. 

Дүйсенбинов Нұрмағамбет, қатар-
дағы жауынгер, қазақ, 1907 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге 16.03.1942 ж. 
Ертіс А5К арқылы шақырылған, 1942 ж. 
қарашада хабарсыз кеткен.

Дүйсенбинов Шайкен, қатардағы 
жауынгер, қазақ, 1921 ж. Қызылжар 
ауылында туған, әскерге 19. 05. 1942 ж. 
Ертіс А5К арқылы шақырылған, 28. 11. 
1942 ж. Волгоград обл., Дерганово дерев-
нясында хабарсыз кеткен».

Елордадағы Достық 
үйінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының, сондай-ақ 
Мемлекет тарихы институты  
 «Деректану, тарихнама және 
Отан тарихы» б�лімінің 
ұйымдастыруымен «Қазақстан 
Республикасындағы этносаралық 
қарым-қатынас тәжірибесі: 
аймақтық Ассамблеялардың 
және Достық үйлерінің мұрағат 
құжаттарындағы қызметі» атты 
ғылыми семинар �тті. 

Нұр-Сұлтан қаласы ҚХА хат-
шылы ғының меңгерушісі Ләззат 
Қ ұ с а й ы н о в а  А с с а м б л е я н ы ң 
«Киелі мұра: Ұлы дала елі» атты 
жаңа тарихи-экологиялық жоба-
сы елор далық «Жаңғыру жолы» жа-
стар қозғалысымен бірлесіп жүзеге 
асырылып жатқанын,  жобаның 
мақсаты – жалпы мәдени-тарихи 
және рухани құндылықтар негізінде 
қазақстандық бірегейлік пен бірлікті 
нығайту екенін атап �тті. Мемлекет 

 – Ертіс ауданындағы Қызылжар 
ауылының тұрғындары фашистік 
б а с қ ы н ш ы л а р д а н  � з  О т а н ы н 
қорғап қалу жолында жанын қиған 
а я у л ы  ж е р л е с т е р і н і ң  а р у а ғ ы 
алдындағы азаматтық борышта-
рын қолдарынан келгенше орын-
дады. Олар осыдан ондаған жыл 
бұрын әр боздақтың құрметіне 
бір-бір теректен отырғызған еді. 
Қазірде ол бойлай �скен мәуелі 
ағашқа айналды. Сонымен бірге 
ауылдағы бір к�шені «Ағайынды 
Дүйсенбиновтер» атымен атайды. 
Ал ауыл ортасындағы естелік тақтада 
осы жерден Ұлы Отан соғысына атта-
нып, елге оралмағандар тізімі ішінде 
олардың да есімдері жазылған, – 
дейді Е.Қасенов. Айтуынша, қара 
шаңырақтың отағасы Дүйсенбі ата 
1943 жылы соңғы ұлынан қаралы 
хабар алғаннан кейін, ауыр қайғыға 
жаралы жүрегі шыдамай, �мірден 
озады. %напия апа соғыстан кейін 
бірнеше жыл �мір сүреді. &мірден 
�тер-�ткенше ұлдарының біреуі бол-
са да келіп қалар деп үміттенеді, бірақ 
үміті ақталмапты. 

Елемес Қасенов 2018 республикалық 
газет бетінде «Бір әулеттен майданға 
аттанған жеті боздақ» мақаласын 
 жариялап, Павлодар облыстық «Звезда 
Прииртышья» басылымында журналист 
%лия Тұрсынованың «Семь сыновей 
забрала война» атты мақаласының 
басылуына,  сондай-ақ Павлодар  
қаласындағы Жеңіс алаңындағы аллеяға 
ағайынды боздақтардың есімі жазылған 
естелік тақтаны орнатуға себепші бол-
ды. Жеті боздақ  туралы арнайы кино-
сюжет түсіруді ұйымдастырып, оны 
әлеуметтік желіге шығарды. Ал бұл 
күндері «Ағайынды Дүйсенбиновтер» 
мемориал ды ескерткіш-композициясын 
орнату  жолында қажымай еңбектенуде.

Жиын соңында бірлестік мүшелері 
бір әулеттен жеті адамның соғыста 
қаза болуы облыста ғана емес, бүкіл 
республикамызда кездесе бермейтін 
жағдай екенін, олай болса Павлодар  
қ а л а с ы н д а ғ ы  к � ш е л е р д і ң  б і р і н 
«Ағайынды Дүйсенбиновтер» деп атау 
ж�нінде облыс әкімінің атына хат 
жүзінде ұсыныс білдірді. «Ел үмітін 
ер ақтар, ер атағын ел сақтар» деп 
халқымыз айтқандай, бұл елдің азаттығы 
үшін �мірін қиған талай боздақтың 
аруағы алдындағы кейінгі ұрпақтың 
жасаған тағзым-құрметі болар еді және 
ол жеткіншек ұрпақтың Отанына деген 
сүйіспеншілігін қалыптастыруға игі 
ықпал етер еді. 

Серік САТЫБАЛДИН
«Ақсақалдар тағылымы» қоғамдық

 бірлестігі т�рағасының орынбасары

ПАВЛОДАР

тарихы институтының «Деректану,  
тарихнама  және  Отан тарихы» 
б�лімінің басшысы Ғани Қарасаев 
тоқсаныншы жылдары басталған 
деректер базасын қалыптастыру 
жұмыстарына тоқталды.  Жиын 
 барысында Нұр-Сұлтан қаласы �збек 
этномәдени орталығының т�рағасы 
Шерзод  Пулатов,  Мемлекет тарихы 
институтының ғалымдары Құндызай 
Ерімбетова, Марал Қалиева, Алима  
Ауанасова, Қанат Еңсенов с�з с�йледі. 

Қ.Ерімбетованың айтуынша, 
90-жылдардағы еліміздегі тұрақтылық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
арқасында сақталды. «Сол кез-
де к�ші-қон мәселелерін бір ізге 
түсіру қажет болды. Ассамблеяның 
�ңірлердегі жұмысының, халыққа 
дұрыс түсіндіруінің нәтижесінде біз 
тұрақтылықты сақтадық. Біз 1993 
жылдан бастап, тарихи демография 
және шынайы деректер құндылығы 
мәселелерімен айналысамыз» деді ол.

Жансая ИГРАШИНА

Өткен тарихымызға көз салсақ, тағдырдың талай қысталаң шақтарында тапқанынан жоғалтқаны 
көп халқымыздың сан қилы қиындықтарды бастан өткергенін білеміз. Халқы мен елінің алдындағы 
өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда оны адал 
орындау дан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім жұртының нағыз азаматы болып 
қала бермек. Тарихтың қай кезеңінде болсын олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы болып кел-
ген және қоғамның бүгінгі рухани жаңғыруы кезеңінде де жеке тұлғалардың құбылысы ерекше орын 
алады. Сондай тұлғалардың бірі де бірегейі Халел Досмұхамедов. Келесі жылы есімін иеленіп отырған 
университеттің ашылғанына 70 жыл толады. Осыған орай университет ректораты тарапынан Халел 
музейін жасақтау қолға алынды. Университет ректоры Абзал Талтеновтың қолдауымен Х.Досмұхамедов 
туралы деректер жинақтау мақсатында  тарих ғылымының докторы, профессор Сайполла Сапанов 
екеуміз археографиялық іссапарға шықтық. Белгілі тұлғаның 1932-1938 жылдары Воронеж қаласына 
жер аударылып, қызмет атқарғаны белгілі. 
Көңілде бір үміт, бір күдік. Себебі бұл қалаға бізден бұрын зерттеушілер арнайы ат ізін салмағаны белгілі.

зында да мекенжайын Ветеринарный 
к�шесі, 13-үй деп атап к�рсеткен (РФ, 
Воронеж облыстық мемлекеттік архиві, 
1714 қор, 2 тізім, 318 іс, 1 п.).

Келесі кезекте Воронеж облыстық 
қ о ғ а м д ы қ - с а я с и  т а р и х  а р х и в і 
 (бұ рынғы партия архиві) мекемесінің 
қызметкерлері біздің келген шаруа-
мызды мұқият тыңдап алып, олар да 
барлық қолдан келген к�мектерін 
а я м а й т ы н д ы қ т а р ы н  б і л д і р і п , 
к�ңілімізді бір марқайтып тастады. 
Келесі күні архив қызметкерлерінен 
кезінде Х.Досмұхамедов тұрған к�ше 
туралы  сұрастыра бастаған тұста, олар 
аталған к�шенің архив мекемесінен 
алыс еместігін, бірақ ол к�шенің атауы  
басқаша аталатындығын айтты. Бұны 
естіген біз архивте байыз тауып оты-
ра алмадық, аталған к�шедегі Халел 
бабамыз тұрған үйді тауып, к�руге 
асықтық. Шынтуайтына келгенде,  
 Халел тұрған үйді к�реміз деген үміттің 
болмағандығы да рас. Себебі соғыс 

Алған бағытымыз Атырау – Астрахань  
– Мәскеу – Воронеж. Негізгі нысанамыз 
– Воронеж қаласы. Қаланың іргетасы 
1585 жылы қаланған. Қала Мәскеуден 
534 шақырым жерде. Воронеж қаласы 
1928-1934 жылдар аралығында Ресейдің 
орталық облысының ең ірі әкімшілік, 
экономикалық және мәдени орталығы 
болды.  Бұл облысқа сол тұстағы 
Воронеж,  Тамбов, Орел, Курск губер-
ниялары енді. 

Осы қалада сонау 1930 жылдардағы 
з ұ л м а т  к е з е ң д е  х а л қ ы м ы з д ы ң 
Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов, 
М.Тынышпаев, Ж.Ақбаев, %.Ақбаев, 
%.Омаров, С.Қыдырбаев, К.Тоқтабаев, 
Ж . К ү д е р и н ,  М . М у р з и н  с и я қ т ы 
перзенттері айдауда болды. Барлығы 
кейінгі зұлмат жылдардың құрбанына 
айналды. С.Қыдырбаев 17 қазан 1938 
жылы Воронеж УНКВД үштігінің 
үкімімен атылған (Книга Памяти жертв 
политических репрессий Воронежской 
области. Воронеж: АО  «Воронежская 
областная типография». – 2017. -392 
с.), %.Ақбаев та Воронежде атылған. 
Басы байлауда, �здері айдауда болған 
қайраткерлердің ізі қалған қаланың 
бүгінгі тұрғындарының саны мил-
лионнан асып жығылады. Қазіргі 
уақытта қала Ресейдің ірі �неркәсіп 
орталықтарының бірі болып санала-
ды. Қаланы жанай ағып жатқан Дон 
�зенінің сол тармағы Воронеж �зені 
қаланы оң және сол жағалауға б�ліп 
жатыр.

Халекеңнің соңғы �мір жолдары  
бұл  қаламен тығыз байланысты. 
Х.Досмұхамедов тынымсыз жұмыстан, 
тұрмысының т�мендігі, тосын ауа 
райының денсаулығына жақпауынан 
�кпе ауруына шалдығуына орай қалған 
кесімді жаза мерзімінен босатуды 
не уақыт межесін қысқарту туралы 
КСРО ОГПУ коллегиясына 28 наурыз 
1934 жылы жазған арызында қаладағы 
тұрақты мекен-жайын «Воронеж 
қаласы, Ветеринарный к�шесі, 13-үй» 
деп к�рсетеді. Ол қаладағы Дәрігерлер 
б і л і м і н  ж е т і л д і р у  и н с т и т у т ы н д а 
%леуметтік гигиена және денсаулық 
сақтаудың ұйымдастыру кафедрасының 
меңгерушісі болып қызмет атқарды. 
 Балалары Сәуле,  Қарашаш, Т�ле 
қаладағы №1 А.С.Пушкин атындағы 
орта мектепте оқыды.

Барған күні Воронеж облыстық 
мемлекеттік архиві директоры Ири-
на Георгиевна Шайкинаның қабыл-
дауында болып, таныстықтан соң, 
іссапарымыздың мақсаты мен маңызы 
ж�нінде кеңінен әңгімелеп бердік. Ол 
бізді ерекше ықыласпен тыңдап, қуғын-
сүргін құрбаны Х.Досмұхамедов туралы 
құжаттар архив қорында табылып 
жатса, бар мәліметтермен таныстыруға 
және де к�шірмесін жасауға ықпал 
ететіндігін ашып айтқаны бізді ерек-
ше қуантты. Архив қызметкерлерін 
шақырып алып, біздерге барынша жан-
жақты к�мек к�рсетулерін тапсырды. 
Қандай да бір к�мек қажеттілігі болып 
жатса �зімен тікелей хабарласуымыз-
ды назарымызға салды. Басшы болса 
осындай болсын.

Архив оқу залы ізденушілерге лық 
толы. Құжаттарға сұраныс беріп болған 
соң, Халел бабамыз тұрған үйдің ме-
кенжайын Воронеж облыстық мемле-
кеттік архив қорында жұмыс  жасап 
отырғандардың ішінен жасы үлкен 
ағамыздан сұрастырып қарадық. Бірақ ол 
кісі ондай к�шені естімегендігін, �зінің 
мамандығы құрылысшы, бірақ үйінде 
қала к�шелерінің картасы барлығын, 
алып келіп, біздерді таныстыруға уәдесін 
берді. Бұл біз үшін үлкен демеу болды. 
Ең �кініштісі, 1942 жылы облыстық 
архив қорындағы құжаттардың 3/2-сі 
неміс-фашистерінің бомбылауының 
нәтижесінде жойылып кеткен. Біздің 
үлкен олжамыз архив қорынан  Халелге 
қатысты №1714 «Досмухамедов  Халиль» 
атты істі тапқанымыз болды. «Бір жоқты 
бір жоқ табады» дегендей, бұл істе 
Жаһанша Досмұхамедовтың есеп кар-
точкасы тігілген екен. Тегі бірдей болған 
соң іске қоса тіккен деген пікірдеміз. 
Бұл құжаттың құндылығы сол,  саналы 
ғұмырында ажырап к�рмеген, тағдыр-
лас Жаһаншаның қаладағы  мекен жайы 
« С к о р н я ж н ы й  п е р е у л о к ,  3 »  д е п 
к�рсетілген. Халекең 1935 жылдың 3 
қазан күнгі Воронеж қаласы  Варейкисов 
ауданы әлеуметтік кеңесіне жазған ары-

неғылайық.  Наталья ханым қала 
к�шелері туралы «Историко-культурное 
наследие города Воронежа» атты қалың 
кітапты қолына алып, қарастыра баста-
ды. Біз де кітапқа ұмсынып, кітаптың 
әр парағын к�збен жеп қоярдай-ақ 
ұмтыламыз. Міне, кітаптың 81-бетінде 
«... По церкви, стояшей у перекрестка 
с улицей Володарского, называлась 
Пятницкой, после революции по рас-
полагавшемуся в здании епархиального 
училища ветеринарному – Ветеринар-
ной, в послевоенное время получила 
имя воронежского комсомольца-раз-
ведчика Кости Стрелюка, погибшего 
в Карпатах» деп жазылған. Сонымен 
бірге біз к�рген ғимараттың суреті де 
қоса берілген. Қуанышымызда шек жоқ. 
Кеңесші де �з кезегінде бұл ғимараттың 
мәдени мұраны қорғаудың мемлекеттік 
реестріне енгізілгендігін жеткізді.

Патшалық Ресей кезеңінде аталған 
к�шеде Пятницкой шіркеуі орналас-
қандықтан к�ше осы атауға ие болса, 

жылы 44 тәрбиеленуші болған. Аталған 
ғимараттың тағы бір ерекшелігі, декор 
сәндік элементтері арқылы салынған 
екі  фасадтан тұрады,  сол кездегі 
 Воронеж қаласы үшін  сирек кездесетін 
батысеуропалық сәулет �нері негізінде 
салынған. Ғимараттың қабырғалары 
�те қалың. Қазіргі кезде бірінші және 
екінші қабаттарда әртүрлі мекемелердің 
кеңсе-офистері мен тігін шеберханасы 
орналасқан. 

Халел тұрған үйде Алаш арыста-
ры мейрам күндерін сылтау ғып талай 
бас қосқан. Дастарқан басында �ткен-
кеткенді еске алып, атамекенге деген 
сағыныш сезімдерін б�ліскені, шемен 
болып қатқан шерлерін тарқатқаны 
д а  а қ и қ а т .  Қ а р а ш а ш  Х а л е л қ ы з ы 
�з естелігінде: «%кеммен Воронежде 
Жаһанша Досмұхамедұлы, %бдіхамит 
және Жақып Ақбайұлдары,  %шім 
Омарұлы, Сейідәзім Қыдырбайұлы, 
Кәрім Тоқтабайұлы, Мұхамеджан 
 Тынышпаев, Жұмақан Күдерұлы, Мұхтар 
Мурзиндер бірге болды» деп жазды. Осы 
қалада оқыған болашақ тарихшы-ғалым 
Ермұхан Бекмаханов пен кейін партия 
қайраткеріне дейін �скен Жақыпбек 
Жанғозиндер де ол үйге жиі келіп тұрған.

Халелдің балалары оқыған жоғарыда 
аталған мектеп үйден 300 метрдей 
жерде орналасқан. Мектеп ғимараты 
1912-1913 жылдары бой к�терген. Бұл 
ғимаратты да суретке түсіріп алдық. 
Ғимарат Воронеж  қаласының тарихи-
мәдени мұрасы тізіміне енгізілген. Бір 
қызығы, Халекең тұрған мекенжайдың 
қасында 1933 жылы салынған ОГПУ-
дың ғимараты орналасқан. 

Ал Жаһанша Досмұхамедов тұрған 
к�ше,  ХVІІ  ғасырдың аяғы ХVІІІ 
ғасырдың бірінші жартысында к�бінесе 
тері �ңдейтін кәсіппен айналысқан 
қол�нершілер тұрғандықтан, «Скор-
няжный» аталған. 1970-80 жылдары 
жаңадан драма театр салынуына орай 
к�шенің жоғары жағындағы тұрғын 
үйлер бұзылған. Ал 1990 жылдары жаңа 
заман лебіне байланысты коттедждер 
салына бастаған. Қазіргі уақытта аталған 
к�шенің т�менгі жағындағы ескі үйлер 
ғана сақталып қалған. Осы к�шедегі   Ж. 
Досмұхамедов айдауда болған жылдары 
тұрған үй соғыс кезінде қираған, ал 1946 
жылы И.Е.Солонников (1904 ж.т.) деген 
азамат қайта салып, осы мекенжайға 
тұрақтаған. 

Воронеж облыстық қоғамдық-
саяси тарих архиві деректері бойын-
ша жоғарыда есімдері аталған Алаш 
қайраткерлерінің кейбірі қаладағы Карл 
Маркс к�шесіндегі №94 үйде тұрған. 
Бұл қала тұрғындарына «гармошка» 
атауымен етене таныс үй болып шықты. 
Ғимарат 1929 жылы конструктивизм 
нақышында салынған. Соғыс жылда-
рында ғимарат қирап бүлінгенімен, кейін 
ішінара ХХ ғасырдың 50-жылдарындағы 
архитектураның классикалық үлгісі 
негізінде �згерістер енгізіліп, қайта 
салынған.

М.Тынышпаевтың баласы Дәулет 
естелігінде жер аударылған әкелерінің 
артынан барған анасы екеуін ағасы 
Ескендір күтіп алып, қаладағы Пят-
н и ц к о й  к � ш е с і  б о й ы н д а ғ ы  ү й г е 
орналастырғандығы туралы жазады 
(Мухамеджан Тынышпаев. Воспомина-
ния, документы, фотографии: - Алматы: 
«Томирис»-21», 2017, -с.32).

Алдағы уақытта Атырау облысы 
әкімдігі тарапынан Воронеж қаласының 
әкімшілігімен келісе отырып, бүкіл 
Алаш жұртының мақтанышы болған 
Х.Досмұхамедов тұрған ғимаратқа 
«Бұл үйде 1932-1938 жылдары қазақ 
халқының біртуар перзенті, мемлекет 
және қоғам қайраткері, энциклопедист 
ғалым, профессор Халел Досмұхамедов 
тұрған» деген ескерткіш тақта орнатса 
құба-құп болар еді.

Аққали АХМЕТ,
тарих ғылымының докторы

«МЕКЕНЖАЙЫМ – 
ВОРОНЕЖ...»

Х.Досмұхамедов.  Воронеж, 1938 ж.

М.Тынышпаев ұлы Ескендірмен. 
Воронеж, 1932 ж.

кезінде қаланың 93 пайызы қираған 
б о л а т ы н .  А р х и в т е н  ш ы ғ а  с а л ы п 
к�шені іздеп, ғалым жерлесіміз тұрған 
 мекенжайды оңай таптық. Қызыл 
кірпіштен салынған екі қабатты ескі 
ғимарат екендігі бірден к�зге шалынды. 
Ғимарат жақсы сақталған екен. Ғимарат 
қабырғасына «ул. Кости Стрелюка 
11/13» деп жазылған тақтайша ілінген. 
Ауласына кіріп, ішке ендік. Ғимарат 
ішінде күрделі жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. Құрылысшылар бізге назар 
аудармастан �здерінің жұмыстарын 
істеуде. Бірінші, екінші қабатты ара-
лап шықтық. Б�лмелерде орналасқан 
кеңседегі азамат бұл ғимараттың �те 
ескі екендігін, кеңестік кезеңде әскери 
сауда орталығы орналасқандығы ту-
ралы ғана білетіндігін жеткізді. Бұл 
ғимарат  туралы нақты білгілеріңіз кел-
се Воронеж облыстық мәдени мұра 
нысандарын қорғау басқармасына 
барғандарыңыз ж�н деді. Салып ұрып, 
аталған мекемені  жұмыс уақыты 
аяқталғанша іздеп жүріп тауып алдық. 
Облыстық мәдени мұра нысандарын 
қорғау басқарамасының кеңесшісі 
 Наталья Сергеевна Оболенская  бізді 
жылышыраймен қарсы алды. Бірден 
келген мақсатымызды айтып, к�ше 
мен ғимарат ж�нінде не білетіндігін 
сұрастырдық. Ол қалада ондай атау-
мен аталған к�шенің болмағандығын 
айтып, к�ңілімізді су сепкендей  басты. 
Дегенмен, біз де архив құжаттары 
негізінде айтып отырмыз  деген уәж 
айттық, одан к�мек күткен жас ба-
ладай жаутаңдағанымызды  жасырып 

1917 жылғы революциядан кейін бұл 
к�шедегі Епархия реальді училищесі 
ғимараты ветеринарлық институтқа 
берілуіне байланысты к�шенің атауы  
Ветеринарной к�шесі аталған. Ұлы 
Отан соғысынан кейінгі жылдары 
к�шенің атауы сол қалада туып-�скен, 
соғыста қаза тапқан, Халелдің балала-
ры оқыған бұрынғы №1 (қазіргі №11 
А.С.Пушкин атындағы) мектептің 
түлегі, соғыс жылдары барлаушы, комсо-
мол  Костя Стрелюктің есімімен аталды.  
Бір ерекшелігі, ғимарат орналсқан 
к�ше трассасы 1774 жылғы қала жо-
спары бойынша салынған. Сонымен, 
Воронеж  қаласында айдауда  жүрген 
кезінде Халекең тұрған үй бүгінгі 
күндері Костя Стрелюк атындағы 
к�шеде орналасқан. Үйдің қысқаша 
тарихына шолу жасасақ. Бұл үй 1868 
жылы құрылған Воронеж әйелдері 
қайырымдылық б�лімшесінің кедей-
лер комитеті бас тамасымен 1883 жылы 
тігін шеберханасы ретінде  салынды. 
Құрылыстың қаржылық шығынын 
А.Н.Клочков пен Н.А.Клочковтар 
және к�пес әйел А.В.Андронова (ақын 
А.В.Кольцовтың қарындасы), ақсүйек 
әйел А.И.Шеле к�терген. Ғимарат 
архитектор А.М.Барановтың жобасы 
негізінде салынған. Шеберхананың 
ашылуы 1884 жылдың наурызын-
да жүзеге асты. Бұл шеберхананың 
ерекшелігі, 12 мен 17 жас аралығындағы 
кедей қыздардың бас панасы болды. 
Қыздар осы үйде тұрып, сауаттылыққа, 
үй шарауашылығына қажетті барлық 
кәсіпті үйренді. Деректер бойынша 1886 
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дам-ау, ақыл-есі бүтін бе өзінің, алдымен үй-ішімен ақылдасып 
алмас па?! Әкемнің мінезі шатақтау еді десе, әне, шешесінің көзі тірі 
ғой, аяғы-аяғына жұқпай ауыл-аймақты түгел шарлап, шапқылап 
жүр. Соған-ақ құлаққағыс жасасын. Есқуат маған неге ескертпеді 
деп қыңырайса не дейсің! Ондай жаңалықты, жаңалық болғанда 
да жүрегіңді суырып алатындай жағдаятты ішке бүгіп, үнсіз жүретін 
шыдамдылық Ырысбикеге қор болып қайдан кезіксін. Ол сол сәтінде 
шала бүлініп, қапелімде төбесіне аспан құлап кеткендей алас ұрар. 
Есқуаттан басқа арқа сүйейтін кімі бар. Тыңдаса да, тыңдамаса да жер 
тепкілеп бар ашуын содан алар.

А

КІШКЕНТАЙ
КІСІЛЕР

ПРОЗА

Солай енді, солай... Кенжесі Мейрам-
күл    талшыбықтай бұралып, хор қызындай 
сыланып-сипанып бойжетті, әнекей! 
Оқыды-тоқыды. Облыс орталығындағы 
әжептәуір мекеменің ортаң қолдай 
қызметкері. Тұрмыс құрамын, уақыт келді 
десе, кімнің таласы бар. «Жолың бол-
сын, шырағым, бақытты болдан» басқа 
Есқуаттар не тауып айта алады. Одан асқан 
тілек бола ма, сірә да! Сосынғы шаруа 
ел-жұртты таңғалдырмаса да, қолдағы 
азын-аулақ дүниені жарқыратып, құда-
жекжатты күтіп алып, шығарып салу. 
Мәселе осында. Есқуат т�ңіректегі жібі 
түзу, оңды-солын ажырата білгеннен 
бұрын с�здің мән-мағынасын түсінетін, 
дұрысы – біреулерге айтқанын орындата 
алатын әтібірлі азаматтың бірі. Сыйлы. 
Ауыл арасындағы кәкір-шүкір кикілжіңге 
араласпайды, бой-сойын таза ұстайды. 
Міне, с�йткен кісі сүт кенжесін жол-
жоралғысымен үйінен ырғап-жырғап 
шығарып сала алмаса – ұят, ұяттың к�кесі 
сонда болар!

«Келер айдың басында құдаларыңды 
күтіп алыңдар!» деп хабар салады қызы 
бар болғыр! Бәрекелді! Шай-суы, сойыс 
малы, арақ-шарабы табылар ғой. Есқуат 
о жағынан қиналмайды. Артынып-тар-
тынып жүз қаралы құда келсе де, бәрін-
баршасын дымын шығармай күтіп алуға 
жағдайы жетеді. Қолды байлайтыны 
– былайғы жұртқа бас ауыртатындай 
күрделі мәселе болмаса да, �здері үшін 
әлі күнге дейін түйіні тарқатылмай тұрған 
бір гәп бар. Ол – мына түкке тұрмайтын 
электр жарығының әуресі. Кейде күлесің, 
кейде жүйкең тозып, жынданып та кете 
жаздайсың. Биліктегілер құдай салмасын, 
ұрттарын толтырып ісіп-кеуіп уәде бер-
генде сұрамаңыз, «мен осы қайда жүрмін» 
деп қарадай-қарап таңғаласың. «Сен-
дер немене, тоқалдан туып па едіңдер, 
тездетіп �ркениет к�шіне ілесіңдер, ин-
тернет пайдаланыңдар, балаларыңды 
ағылшынша оқытыңдар!..» &й-д�йт, «ком-
мунизм» қол созым жерден қол бұлғап 
тұрғандай. Басқасы-басқа, ал дүниежүзіне 
аты мәшһүр Байқоңыр космодромының 
тура іргесіне қоныстанған Есқуаттардың 
ауылында жарық жоқ. Бары бар ғой, бірақ 
пәлен деуге бетіңнен басасың. Космо-
дром, одан әріректе Қорқыт кесенесі. Жер 
шарының түкпір-түкпірінен ағылып келіп 
жатқан туристердің санына шашыңның 
түгі жетпес. Нағыз әлемге ашылатын ал-
тын қақпа. Кеудеңмен к�к тіреп, артың 
жыртылғанша айқайлағың-ақ келеді. 
Пенде ғой, жол-ж�некей бейтаныстар 
кезіккенде, әсіресе, жүрдек пойыздың 
жұмсақ вагонында шайқатылып кетіп бара 
жатқан тұста бәлкім, Есқуат та талай мәрте 
б�скен болар. Б�с, б�се түс!

Айтты не, айтпады не, осы күнгі 
тірліктеріне қарны ашады, жүрегі алқынып 
аузына тығылады. Орталықтан шалғай 
қоныстанғандары үшін бұлар кінәлі ме? 
Ауданның гүлденуіне, �ркендеуіне шама-
шарқынша бұл ауыл да үлес қосқан. %лі де 
қатардан қалғандары шамалы. Бір шоғыр 
жастар б�лімшенің атынан барып, портты 
қалаға қатынап, әртүрлі жұмыстар істейді. 
Бәріне бірдей бизнесмен болу қайда?! 
Бірі құрылысшы, бірі дәнекерлеуші, бірі 
қызыл құмнан малшыларға құдық қазып 
береді. К�мек, және шетінен тепсе темір 
үзетін мықты жігіттер. Есқуаттың басында 
бұл деректер тасқа басылғандай, сартта-
сұрт сайрап тұр. Тек тыңдайтын құлақ 
болса деңіз. Міне қызық, ауданды электр 
қуатымен жабдықтайтын мекемедегілер: 
«сендерге осы да жетпей ме» дегендей, 
жарығы құрығыр бір-екі сағат жанып 
тұрады да қас-қарая, ас-суыңды апыл-
ғұпыл ішіп бола бергенде жау тигендей 
жалп етіп, �шеді де қалады. Содан келесі 
күнге дейін т�ңірегің тас қараңғы. Теле-
визор мылқау. Айтысты да, терме хабарын 
да к�ре алмайсың.

Хош, оның ж�ні келер ғой. Осын-
дайда тұрмыс құрамын деп жұлқынып 
отырған ана Мейрамкүлге не тауып ай-
тады. Оған бәрібір, қиналатын Есқуат. 
Құдасы ауыл арасынан шыққан біреулер 
болса с�з бар ма, болған жайды түсінер 
еді  ғой;  құдалықтың ырым-жыры-
мын күн барында жасап, кернейлетіп-
сырнайлатып, жалғыз к�шені бастарына 
к�теріп, кеш бата үйлеріне тарасар еді 
ғой. Ырысбикенің ауыз ләміне қарағанда, 
келетіндер облысты тіреп тұрған д�кейлер. 
Кезі келгенде бірнеше жеңіл мәшинемен 
бері шықпақшы. %йелінде де ес жоқ, бар 
дүние соған тіреліп тұрғандай, қонақтарды 
шекарадан күтіп алуымыз керек шығар 
деп безек  қағады. Жолың болғыр-ау, 
о не тәйірі, сол да жұмыс па?! Керек 
екен, Есқуат оларды Қара�зектің бергі 
құламасынан қарсы алар.

Ал мына жағдайды к�зге елестетудің 
�зі ерсі... Құдалықтың шырқау шыңына 
шығып, құда мен құдағи т�с түйістіріп, жас 
жұбайлар қос аққудай тізіліп, енді ортаға 
шыға бергенде жарық жалп ете қалса... 
%не, масқара! Ойға-қырға шапқылаған 
есіл еңбегің еш. Елеріп, аққайнардың 
к�бігін к�бірек сілтегендердің нелері 
 кетер, етінен ет кесіп алғандай жон арқасы 
дымданып, ішпей-жемей қара терге түсетін 

мұнтаздай. Сәңкібай ақсаңдап жүргенімен 
қолға алған ісін үнемі тиянақты аяқтайды. 
Мәттәқан.  Кез  келгенге  ашылып-
шашылмайтындығы және бар. Сәңкібай 
бұрынғыша тізесіне қағып-қағып жіберіп, 
насыбай шақшасын ұсынған-ды. Есқуат 
ол ілтипатқа тіпті назар аудармады.

– Не бүлдіріп жүрсің?!
– Мен бе, не бүлдіруші ем, ең болмаса 

сендер секілді он екі мүшем де сау емес! – 
Сәңкібай шолтақ аяғын жанындағы ағаш 
діңгекке тіреді. С�йтті де бір шұқым ащы 
насыбайды астыңғы ерінге тастап жіберіп, 
алақанға алақанын үйкеледі.

– С�йте тұра жан-жағыңды жайпап 
барасың ғой. Он екі мүшең сау болғанда 
кім білсін.

– Жә, негізгі шаруаңа к�шсеңші, 
осы күні адамға уақыт қат, – Сәңкібай 
құрдасымен тап осы жолы тіл табыса ал-
масын аңғарды да, Есқуаттан құтылғанша 
асықты.

– Сен былай ж�нге кел, арызыңды 
қайтып ал. Менің жағдайымды білесің.

– Қарызға ақша сұрасаң берейін, 
бірақ мені бекерге қинама. Шындықты 
жазғаным рас. Ішінде бір түйір �тірігі бол-
са, мені сотқа берсін.

– Сот сендей ақсақты қайтушы еді! 
– Есқуат қызбалықпен сәл артықтау 
кеткендігін артынан байқады. Намысқа 
тимеу керек еді асылы. Осы с�з �зіне 
бағышталса қайтер еді. Асылып �луден 
тайынбас. Сондай зілді ішінен ғана 
қабылдап, сыртына иненің жасуындай 
қарсылық байқатпаған Сәңкібайдың 
қайсарлығына, шыдамдылығына риза бол-
ды. Күдеге сүйеулі айырды ала жүгірсе не 
істемек? Ақсақтығын бетіне басып, ұпай 
түгендемек болған ұшқалақ мінезін жер-
ден алып, жерге салды. К�ктей жиналған 
жусанның бір бұтағын суырып алып, 
тісіне басқан күйі үнсіз отырған құрдасын 
сұмдық жақсы к�ріп кетті.

– Жағдайды түсінемін, – деді бір 
кезде Сәңкібай. Үсті-басын қаққыштап 
орнынан баяу к�терілді де, арқасымен 
жинаулы ш�пке сүйенді. – Сен бірақ 
ыссылай ұрынып, онда не жазылғанын 
сұрамадың. Аудан к�леміндегі адам 
т�згісіз былық-шылықты к�зінен тізіп, 
дәлелдегенім үшін де жазықтымын ба?! 
Қолында  болар-болмас билігі барлардың 
к�здерін ақшел қаптаған. Түк к�рмейді, 
қарапайым халықтың мұң-мұқтажын 
белден басып жүре бергілері келеді. 
Біраз шалықтады ғой, тоқтам, тыю бола 
ма ол к�рінде �кіргірлерге! Жоқ, кісіні 
күйдіреді ше, аяқ бассаң – алаяқтық. Пара 
бермесең мектепке еден жуушы боп та 
орналаса алмайсың. Дәрігерлік анықтама 
сұрасаң, әлдекімнің аузын майлауға 
тиістісің. Бір қорап кәмпит болса да... 
К�неб�ген б�лімшесіне апаратын жолды 
асфальттағанбыз деп ақпар береді жоғары 
жаққа. Атасының басы! Сірә, бұ жол 
екеуміз о дүниеге аттанған соң ж�нделер... 
&зің білесің, Аманбай ақсақалдың жаңа 
бұзаулаған жалғыз  сиыры к�збе-к�з қолды 
болды. Ұрының ізін суытпай ұстаймыз деп 
уәде берген. Ұстады ма?.. Кейін естісем, 
малына ие болмады деп �лмелі қарияны 
кінәламақшы...

Есқуаттың к�з алды бұлдырады, 
 тынысы тарылды. Басы айналды... Арақ 
ішіп р�лге отырғаны былай тұрсын, кісі 
қағып кеткен бастықтың баласы түк 
болмағандай, шалқақтап жүре береді. Тіс 
дәрігері соқырішекке операция жасай-
ды... Музыкалық білімі бар жас маман 
�рт с�ндіру мекемесінің меңгерушісі... 
Балабақшаның кезегінде тұрғандардың 
ұл-қыздарына мектепке барғанша орын 
бұйырмайды... Бұл қалай? &мір �стіп �те 
бере ме?! Оу, бұларың не масқара, жан-
жақтарыңа қарасаңдаршы дейтін пенде 
тағы жоқ. Тым-тырыс... Ішіме сыймаған 
соң жарылып �лейін бе, жаздым. %лі де 
жазамын. Мен-ақ кінәлі болайын, сендер-
ақ ақылды азамат атана беріңдер! Сәңкібай 
– оқу оқымаған, сауатсыз, кішкентай кісі. 
Қолынан не келеді, айтады да қояды... 
Қоймаймын! Бір нәтиже шығарамын 
түбінде... Айырбасының түрін қара, мені 
сатып алмақшы!.. Сәңкібай Жолаев ары-
зын қайтып алсын, сосын б�лімшенің бар 
үйіне жарық беріледі...

Есқуат құрдасын аяғына дейін асықпай 
тыңдады. Мен осымен біттім дегендей, 
Сәңкібай бір кезде салмағын сау аяғы 
жағына аударып, күдеге к�ктей жиналған 
жусанның бір уысын суырып алып, ар-
мансыз иіскеді. Есқуат үн-түнсіз келіп, 
құрдасын құшағына қысты. Түкпірдегі 
қорадан тысқа шыққанша асықты. 
Сәңкібайдың шай ішейік дегенін естімеді. 
«Уралды» құйындатып келді де, кедір-
бұдырға қарамастан биік т�бенің ұшар 
басына к�терілді. Қалта телефоны осы 
тұстан дұрыс ұстайтын-ды.

–  Б а с т ы ғ ы ң  қ а й д а ,  м е н і  ү л к е н 
бастығыңа қосшы, қалқам! – деп �тінді сан 
рет табалдырығын тоздырған мекеменің 
қабылдау б�лмесіне телефон шалып.

– Бастық жиналыста...
– Бопты. Жиналысын жалғастыра 

берсін. Оған мынаны айт, мені тани-
ды. Қабылдауында болғам. К�неб�ген 
б�лімшесінен Есқуат %збергенов арнайы 
хабарласты де. Жарығын басына жақсын! 
Электр қуатынсыз-ақ күнімізді к�рерміз!..

Бар дауысымен тамағын  кенеп, 
айқайлағысы келді .  «Үлкен кісі , 
кішкентай кісі деген болмайды, адамның 
бәрі бірдей. Жоқ, болады десеңдер, түбі 
сендер кішкентай кісілерден к�ресіңдер 
к�ресіні! Қағазға түскен шындықты 
аяқсыз қалдырмаймыз! Ал құдалықтың 
бір ж�ні болар...». Жеңілденгісі келген-
дей шибарқыт кәст�мін шешіп алды 
да, мотоциклдің жүк салғышына атып 
ұрды.

***
&ткен жолы да �стіп құйындатып 

барғанымен, еш нәтижеге қол іліктіре 
алмады. Аудан халқын электр қуатымен 
жабдықтайтын акционерлік қоғам т�рағасы 
Есқуаттың �тінішін к�зі бақырайып 
тыңдағанымен артын с�збұйдаға  салып, 
сиырқұйымшақтандырып жіберді. Екі 
аралыққа екі мәрте қатынаған адам с�зге 
шешен. Айтар ойын әбден пісіріп, иінін 
қандырған. Есқуат кең кабинетте отырып, 
жалқы сәт мүдірсе не дейсің. Автоматтың 
оғындай сартылдаттай келіп! «Алдыңызға 
бірінші келуім, шырақ. Түкке тұрмайтын-
ақ шаруа, тіпті кездеспегенде болар ма ек. 
Сіздің де қызыңыз бойжетер. Құда-жекжат 
қашан сіңіскенше – сыншы. Және та-
нымайтын жұрт. Сондықтан құда келген 
күні біздің ауылдың жарығын �шірмеңіз! 
Мен де б�тен емеспін. Осы �ңірдің оты-
мен кіріп, күлімен шыққан к�кең, міне, 
алдыңда...»

«Жарықты с�ндірудің де ж�н-жосығы 
бар шығар. Светке қарыз болсаңыздар, мен 
оны қалтамнан т�лейім бе?! Тұрғындарды 
�стіп тәртіпке салмасақ, бізді адам құрлы 
санамайды». %кімдікте жиналысым бар еді 
деп, қозы қарнын үст�лдің қырына тіреп, 
әзер к�терілген т�раға кетуге ыңғайланды. 
«Мына кісіге дұрыстап жауап беріңдер» 
деп хатшысына мұқият табыстады. Есқуат 
ішінен май шығатында бір-бір компью-
терді құшақтап, экранға үңілген бір топ 
қыз-келіншектің ортасында қалай бұры-
ларын білмей, біразға дейін состиып 
тұрды.

– Бері, бері жақындаңыз, – деді 
шашын сарғыш түске бояған ақсары 

– Не «�зің ғой».
– Дүниені тіреп тұрғандай кісімен 

с�йлеспейсің, жүдә! – Күйеуінің қарулы 
қолынан әрең босанды.

– Алдымен әйелді тыңдау керек, әйел 
білмейтін құпия жер астында. Бар пәлені 
шығарып жүрген сенің досың.

– Кім?!
– Кім болушы еді. Сәңкібай.
– Сәңкібай! – Есқуаттың дауысы одан 

бетер жарықшақтанып, ышқынып естілді. 
– Ол ақсақ не бүлдіріп жүр сонда?

– Қайдан білейін, �зінен сұра. – 
Ырысбике маңдайдан жылжып бара 
жатқан ақ қиық орамалын түзеп, екінші 
қолымен күйеуінің алау-далау �ңірін 
қаусырмалауға шамасы жетпеді: – Екеуің 
әлденеге шатысып, елге мазақ болмаңдар! 
Сендердікі кеуде керген к�кірек әншейін. 
%йтпесе, екеуің де кішкентай адамсыңдар. 
Ал бүгінде кішкентай кісілерді ешкім 
тыңдамайды.

– Не?!
– Не естісең сол! – Ырысбике де орайы 

келген с�зді ішке іркіп қалғысы келмеді. 
Және алым-берімсіз Есқуаттың жанында 
неғып тұрмын дегендей, шалт бұрылды 
да етегіндегі жұмыртқаларды күйеуінің 
к�зәйнегі жатқан кереует үстіне жайлап 
жайғыштады.

– Ол ақсақтың сау аяғын сынды-
райын! – деп Есқуат дайын тұрған 
ертеңгі астан да ауыз тиместен, қызуы 
басылмаған «Уралды» �кпеге бір тепті де, 
ершіктің үстіне қақырайып қайта қонды. 
Сәнкібайдың үйі ауыл сыртындағы д�ңнің 
үстінде. &ткен жылы қаладағы балалары 
 жабылып, қызыл кірпіштен келістіріп 

Есқуат-тағы баяғы. Ертең осы кемшілік 
алдан шықпас үшін Есқуат не істеуі  керек? 
Т�беден жай түсіргендей алақ-жұлақ етіп, 
Мейрамкүл бізді  бекерге қинамасын. 
Үйлену деген графиктен жаңылмай, 
космодромға дәл сағатында, минутында 
жетіп келетін жүк тиеген  товарный емес 
шығар. Бір апта кейін шегерсе �мір �згеріп 
түспес. Оның бер жағында Есқуаттар 
да қол қусырып қарап отыра ма. Біраз 
түйткілдің тігісін жатқызар. Ең бастысы, 
электр қуатын бір ж�нге келтіргені абзал.

Ұйқы шала. Ұзақ сапарға шығатындай 
бүгін де тауық шақырғаннан т�сегінен 
тұрып кетті. Ырысбикенің «қайда бара-
сыңына» тіл қатқан жоқ. %лгі хабардан 
кейін ақыл-естен айырылған. Есқуаттың 
бұрындары дәл мұншалық ұмытшақтығы 
жоқ-ты. Ал не істейсің, кеше кешкілік 
ауланың арғы бұрышындағы қамыс 
сарайдың есіг ін құлыптауды естен 
шығарып алған. Аңқиып ашық жатыр. 
Жон арқасы шым ете қалды. Ондайда 
алдымен жаманшылықтың сарт етіп ойға 
оралатын әдеті ғой. Қазір ұрыны алыс-
тан іздеп әуре болмайсың. Заманның 
ниеті бұзылып, қос �кпені қыса түскенін 
осыдан-ақ біле беріңіз. Адамдар біртүрлі... 
баяғы арқа-жарқа кеңпейіл к�зқарастың 
жұқанасы қалмаған. Нағашы-жиендігін 
арқаланып, әзіл-қалжың айтатындар 
 сирек. Кейінгілердің сәлем-сауқатын 
с а т ы п  а л а с ы ң .  Қ ұ л а ғ ы н а  қ о й д ы ң 
құмалағындай бірнәрсені қыстырып алады  
да, жын соққандай �зімен-�зі с�йлесіп, 
�зімен-�зі ыржалақтап күліп, жаныңнан 
ыздиып �те шығады. Олар үшін осы 
�ңірге бір адамдай еңбек сіңірген, б�лімше 
басқарған, бригадир болған, �негелі от-
басы деген дәрежелі атағы бар Есқуат та 
бір; аузына жүз грам тисе жамбасынан сыз 
�ткенін елемей, арық-атыздың басында 
к�зі кіртиіп, сұлап жататын маскүнем де 
бір. Ал, кәне, не демексің?! Құндылық, 
қайдағы құндылық, ағайын арасындағы 
сыйластыққа сызат түскен соң, �згесіне не 
жорық?! Есқуат әлден ақырзаманды іргеге 
сүйреп әкелуден аулақ. Дегенмен, к�зің 
к�ріп тұрған тірлікті мойындамасқа шараң 
қайсы. Аяушылық атымен жойылған. 
%йтпесе, осы ауылдағы қалт-құлт етіп, 
күндерін әрең к�ріп отырған Аманбай 
қарияның бұзаулы сиырын айдың-күннің 
аманында біреулер қорасынан жетектеп 
әкете ме?!

Қамыс сарайға қорқасоқтап бас сұқты. 
Тойдың жасау-жабдығы түгелімен осында. 
Үш аяқты «Урал» мотоциклімен арақ-
шарапты да жәшіктеп тасыған. Тәтті-
мәттісі екібастан. Жоқ, суық қолдан аман 
екен әзірге. Ауыр күрсініп, артынша 
рақаттана дем алды. Иығын қиқаң еткізіп, 
миығынан күлді. С�йтсе, кілті түскір 
шибарқыт кәст�мінің қалтасында жүр 
салақтап. Азын-аулақ малдың ақырына 
айырмен к�теріп ш�п салды. Біразы ертең 
сойылады. Мейрамкүлден аяйтын не бар. 
Бәрі дұрыс, анау-мынау кем-құтықты 
жол-ж�некей ж�ндеп алар. Есқуаттың 
бар шаруасына «Урал» мотоциклі  жарап 
тұр. К�лік, к�лік болғанда қандай! &кпеге 

бір тебесің де, дырылдатып ауданға 
шапқылайсың. Отын-суың да осының 
мойнында. Бүгін де ауданға бармақшы 
боп, алдын-ала жоспарлаған. Ерте тұрған 
себебі сол. Іздеген адамыңды кеңсеге кірер 
жерде ұстамасаң, одан арғысы бекершілік. 
Кеңседегілердікі бітпейтін де қоймайтын 
қаптаған жиналыс. Ертеден қара кешке 
дейін түгесілмейді. Олардың қашан жұмыс 
істейтіндері және белгісіз.

Есқуаттыкі бір бұйымтай ғой баяғы. 
Маңдай терін сығып еңбек еткені бар, 
ел арасындағы беделі бар, құда келген 
күні электр жарығы түн ортасына дейін 
жарқырап тұрса... Соған қиналатын не 
бар, түге! Пұлын т�леуден де қашпайды. 
«Уралдың» о жер, бұ жерін шұқылап, сарай-
дан бері шығарды. Күн жылы. Қара күздің 
соңы жауын-шашынсыз шуақты болатын 
түрі бар. Ауланың бергі бұрышындағы 
тал-теректің сарғыш жапырақтары �кпек 
желмен әнтек тербеледі. Ала қарғаның 
қай бұтаққа қонып отырғанын анық 
аңғара алмады. Қарқ-қарқ. Жерден бармақ 
 басындай тас алып, ұшырып жіберейінші 
деп оқталды да, кейін іркілді. Құстың тілін 
түсінетін шама қайда. Есқуатқа ақ жол 
тілеп тұрса, мұныкі к�рер-к�зге қиянат.

– Қайда? – Ырысбике асығып-
апты ғып жұқа к�йлекшең сыртқа шыға 
 салыпты.

– Айға! – Есқуат тағы қыңырайды. 
Соңғы кездері әйелімен неге тіл табы-
са алмай жүргендігін және түсінбеді. 
Кәкір-шүкірге бола ұрысады да қалады. 
Ырысбике де осыныкі дұрыс-ау деп қоя 
салмайды. Біраз жерге дейін текетіреседі. 
«Мейрамкүлді күлге аунап туғам жоқ, 

Қуаныш 
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сен әкесі  болсаң, мен шешесімін» 
дегенді алыс тан аңғартады. Құда күтуге 
қатысатын,  яки бұларға қолғабыс 
тигізетін ағайын-туманың тізімі ең кемі 
он мәрте қайта жазылып, қайта �шірілген 
шығар. Біріне ұнағаны, біріне ұнамайды. 
«Қызымыздың ұзату тойы �ткенше ай-
ырылысып кетпесек». Есқуаттың бұл 
күдігіне де Ырысбикенің тақ-тұқ жау-
абы дайын: «мейлі, тоқал алып, б�лек 
шығамын десең де жолың ашық». Одан 
әрі әңгіме жалғаспайды. «Шын айтып 
тұрмысың?» дегендей Есқуат әйелінің 
жүзіне ұрлана к�з тігеді.

– Шай дайын, ертеңгі оразаңды ашып 
кетсеңші ең болмаса. – Ырысбике жайлап 
келіп, күйеуінің �ңірін қаусырмалады. 
Мынадай қамқорсыған қоңыр дауысты 
Есқуат дүниені түгел шарласа да кезіктіре 
алмас. Болар-болмас сынатындай сыңай 
байқатты. Ырысбикені де аяғаны ж�н бір 
есептен. Қайбір жетісіп жүрген дейсің. 
Абырой ортақ екеуіне. Кейде �рекпіп 
артықтау кететіндігін несіне жасырады. 
Отағасы айтты, бітті, соныкі ж�н деп 
бетті бір сипамайды. Бүйректен сирақ 
шығаруға шебер. Оу, оған бір шаңырақты 
билеп-т�степ қалған Есқуат к�не қоя ма?! 
%зірге тоқал алу ойында жоқ-ты, бірақ 
күш-қуаты бойында.

– Асығыспын! – Мотоциклдің кілтін 
бұрап қалғаны сол, дар ете түсті жарағыр. 
%ншейінде екі-үш мәрте тепкілегенде 
от алмай, біраз әуреге салушы еді. 
Май жүретін тетіктерді тазалағанша, 
Ырысбикенің ботқасы да дайын болар 
деп, ішек-қарны шұрқыраған. Қалада 
бұған дастарқан жайып отырған кім бар.

– Не шаруа? – Ырысбике ашу-
лы кісіше ершікке дік етіп, шаншы-
ла қонжиған Есқуатты шалғайдан 
тартқылады: – Бекерге әуре боласың! 
– Қара жұмыс қажытқан әрі әйел ада-
мына сирек бітетін күректей алақанымен 
күйеуінің қақпақтай жауырынын сипа-
лады. От алған мотоциклдің алдыңғы 
доңғалағын бұтының арасына қыстырып, 
Есқуаттың күреңіткен жүзіне тіктеліп 
қарады.

– Жолды б�геме! – деді Есқуат. 
Жекіріп айтты. Бір жағына қыңырайса, 
одан жуық маңда ж�нге түсуі қиын-ды. 
Газды одан әрі үстемеледі. Ауланың іші 
к�к түтін.

– Елге күлкі болма!
– Күлкі болатындай не істеппін?!
– Бекерге шаршайсың, ол шаруа 

әзірге шешілмейді.
– Сен оны қайдан білесің?
– Білем.
– Білгішін.
– Оның кілті ауданда емес, осын-

да. Бір кісінің тілін тапсаң, қалғаны 
ойдағыдай шешіледі.

– Ой, әулием, к�ріпкелдігіңе бе-
реке берсін! – Жел тимесін деп киетін 
к�зәй негін тұмсығына қыстырған 
Есқуат әйелін сол қолымен былайырақ 
нұқыды да, артқы доңғалақтан ұшқан 
қою шаңдақты бұрқ еткізіп, ауладан атып 
шықты.

келіншек. %лде тұрмысқа шықпаған 
қыз.

– Мен – К�неб�ген б�лімшесінің 
байырғы тұрғыны Есқуат %збергенов! – 
Саптағы солдаттай аты-ж�нін сарт еткізді.

– Отырыңыз. – Компьютердің экраны 
бірнеше мәрте �шіп-жанды. &ңшең сұлу 
бикештерді іріктеп осында жинаған ба, 
бірінен-бірі �теді. Үстіндегі қолпылдаған 
киімінен қысылды ма, әлде шаң басқан 
бұзаубас бәтеңкесі к�зге сүйелдей к�рінді 
ме, әйтеуір Есқуаттың бойын біртүрлі 
жайсыздық биледі.

– Сіз қарыз емессіз, – деді әлгі 
шырағым экраннан к�з айырмаған күйі.

– Бәсе! – Үстінен ауыр жүк түскендей 
Есқуаттың дауысы қаттырақ шықты, – біз 
пенсия қолға тиген күні қарыздан түгел 
құтыламыз. Біздің ауыл соған үйренген.

– Қарыздан құтылмағандар да бар әлі...
– Олар кімдер, маған тізімін беріңізші, 

бүгін барып әкелерін к�здеріне к�рсетейін! 
М е н і ң  қ ы з ы м  т ұ р м ы с қ а  ш ы қ қ а л ы 
жатқанда... – Есқуат мәселенің түйінін 
тапқандай, орнынан ұшып түрегелді.

– Келесі келгенде тізім қолыңызда 
болады. К�рдіңіз ғой, айдың соңы. Есеп-
қисап, мұрнымыздан шаншылып жатыр-
мыз.

Есқуат шынылы есіктің тұтқасына қол 
апара бергенде, әлдекімдердің күңкілін 
құлағы шалып қалды: – Свет неге керек 
бұларға. Қайта... осындай мүмкіндікті 
пайдаланып, қазақтың санын к�бейтпей 
ме. Баяғыда светсіз де �мір сүрді ғой бұ 
халық. – Біреулер күлді, бәлкім біреулер 
бастарын шайқады. О жағы Есқуатқа 
қажетсіз еді.

Мотоциклдің жылдамдығын бә-
сеңдетіп, жол үстінде р�лді дереу кері 
бұрды. «Ырысбикенің әлгісі не сандырақ! 
«Оның кілт осы ауылдағы бір кісінің 
қолында». Ол кім, бүкіл ауылға жарық 
бергізбейтін ол қайдан шыққан құдай?! – 
Мотоцикл тұмсығымен дарбазаны қирата 
жаздап, ауланың сыртына келіп әзер 
тоқтады.

***
– Тез оралдың ғой, – деді Ырысбике  

тауық қора жақтан етегіне т�рт-бес 
жұмыртқаны салып алған күйі түк сезбе-
гендей, сәл езу тартып. Есқуаттың �ңі �рт 
с�ндіргендей. «Неге жетісіп күледі мына 
сұмырай?! Осы тұрғанда к�кжелкеден 
қонжитсам, ара түсетін кім бар? %лде 
мені мазақ қылғысы келе ме?!» – Қоңыр 
к�зәйнегін дәліздегі темір кереуеттің 
үстіне тастай салып, жанынан �тіп бара 
жатқан әйелінің жуан білегінен ұстай 
алды.

– Менен жасырған не құпияң бар, 
кәні, жаныңның барында айт!

– &зің ғой...

үй салып берген. К�шіріп әкетуге әкесі 
к�нбеді. «Сүйегім осында қалады» депті 
табандап. Дұрыс оныкі. Есқуатпен құрдас. 
Құрдастығынан бұрын ауылдағы жібі түзу 
адамның бірі сол. Болса да ауылда жарық 
жоқ. Ертелетіп шай-суларын ішіп алған 
соң, тас т�беге қарап бекер жата ма. Бұл 
ауылға қараңғылықтың �зі кештеу түседі. 
Заман түсініксіз дейді, түсініксіз болса 
«шалдар» шетінен қалталарына ұялы теле-
фон салып жүре ме?! Бірімен-бірі лезде 
хабарласып, ескі клубтың жанына лезде 
жинала қалады. Ой, шіркін-ай, содан 
ойдан-қырдан туындаған әңгіме тиегі 
ағытылып берсін кеп! Тақырып сан алуан. 
%рі құлаққа да сондай жағымды. Рас-
�тірігіне к�ңіл аударатын шама қайда, түп-
түгелімен жүрекке жылы тиеді. Жұлдыз 
туа бірнәрсені қиратып тастағандай, 
«к�ріскенше» деп талтаңдап үйлеріне 
 тарасушы еді ғой. Соңғы кездері сол 
жиындардан шетқақпай қалған жалғыз 
Есқуат қана, сіңбіруге шама жоқ.

«Уралдың» қайқаң етіп, белеске 
к�теріл гендігін �ріске мал қосқан ауылдас-
тардың бәрі к�рді. «Тегін жүріс болғай» 
десті біразы. Нысана – Сәңкібайдың үйі. 
Сәңкібай ақсақ аяғын сылтауратып, ауыл 
арасы болмаса алысқа шыға бермейді. 
Ақсақтығы соғыстан тапқан кесел емес. 
Жастау кезінде нағыз басбұзардың �зі 
болған. Бір т�белестің үстінде одан 
мықтылар тап келеді де, пойыздың там-
бурынан лақтырып жібереді. Күн суыта 
бастаса жуан саннан кесілген аяқ сыздап 
ауырады. Гипсті анда-санда киеді.

Жылдам жүрістен Есқуаттың к�зі 
жасаурады. «Сен нағыз ит екенсің, 
Сәңкібай! Менің бір қолды екі ете алмай, 
сүрнігіп жүргенімді к�рдің ғой. Ең ақыры: 
«Қызыңды ұзатқалы жатыр екенсің, оң 
болсын!» да деген жоқсың! Айтпасаң айтпа! 
Бірақ кесіріңді тигізбе, құдайдың жарығын 
бергізбей жүрген де сен к�рінесің! Білем, 
қағаз жазғанда кісі жаңылдырасың. Ол 
белсенділігіңді біз шаруаны бір жайлы 
қылған соң жалғастырарсың! Ал әйтпесе, 
сау аяғыңды сындырамын!»

Сәңкібай шойнаңдап келіп, Есқуатты 
есік алдынан күтіп алды. Құрдасы-
ның қатулы қабағынан талай сырды 
аңғарғандай. Амандық-саулық сұраспақ 
түгілі, ұсынған қолын қысуды да артық 
санады. Мұндайда кісі бір-бірін шайға 
шақыра ма,  шайға  шақырғанымен 
артының қайырымы бола ма?! Естияр 
кісілер түсінбестік салдарынан бірімен-
бірі керілдесіп жатса, үйге кіріп-шығып 
жүрген келіндерден �лім-ау!.. Сондықтан 
Сәңкібай құрдасын қақпайлап, жабық 
қораның арғы түкпіріне қарай сүйреледі. 
К�ктей жиналған жусанның иісі  танау 
қ ы т ы қ т а й д ы .  Қ а м ы с  қ о р а н ы ң  і ш і 
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Бүкіл ел назарын өзіне аударған оқыс оқиғадан кейін еліміздің барлық азамат-
тары, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, өңірлер, отандық бизнес 
және бірқатар шетелдік инвесторлар материалдық және моральдық қолдау 
көрсеткен Арыс қаласы тұрғындарының бүгінде үй-жайы, қора-қопсысы 
қалыпқа келтіріліп, тұрмыс-тіршілігін жалғастыруда. Қалада оң өзгеріс өте 
көп, кіреберіс қақпадан басталатын сәулеттік жобалар көз қуантады. Көптің 
көмегімен бой көтерген жаңа келбеттегі нысандар мен жарықтандырылған 
көшелер, тұрғын үйлердің жаңартылған қасбеттері қаланың көркін аша түскен. 
Жаңа кейіпке енген шаһар тұрғындарының көңіл күйі көтеріңкі. Бүтін бір 
қаланы қалпына келтіру мақсатында жұмыла жүргізілген жүйелі де нәтижелі 
жұмыстардың арқасында Арыс қаласы аз уақытта жасара-жаңара, келбеті 
ажарлана түсті. Бүгінде жер-жерден келіп, қайта қалпына келтіруге атсалысқан 
құрылысшылардың барлығы дерлік алғыс арқалап, елдеріне қайтқан.

Ө Ң І Р  Т Ы Н Ы С Ы
ҚАЛА ДАМУЫНЫҢ ҚАРҚЫНЫ 

Б=СЕҢДЕМЕЙДІ 

Иә, қала тұрғындары жуырда аяқталған 
тағы бір игі істің салтанатты рәсіміне, Арыс 
шаһарындағы сәулетті туындылардың 
біріне айналған кіреберіс қақпаның ашы-
луына қатысты. Құрылыс жұмыстарын 
мойнына алып, қаржыландырған – 
еліміздің Кәсіподақтар федерациясы. 
«&ңіріміздегі сәулеттік жобалардың 
ұлттық нақышта болғаны құба-құп. 
Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
аумақты айшықтайтын нышандар жаңа 
жобаларда к�рініс тапқанына назар ау-
дару �те маңызды. Маусымдағы қайғылы 
оқиғадан кейін қолға алынған Арыс 
қаласын жақсылыққа бастайтын берекелі 
қақпа болады деп сенемін» деді ашылу 
салтанатында Түркістан облысының 
әкімі &мірзақ Ш�кеев. Сонымен қатар 
аймақ басшысы �з с�зінде қақпаның 
құрылысын қолдап, к�мек берген еліміздің 
кәсіподақтар федерациясы басшылығына 
алғысын білдірді.  Арыс қаласының 
к�ркейіп, гүлденуіне бір кісідей жұмыла 
кірісу бүкіл елге ортақ іс болды. Қаланың 
бас қақпасы соның тағы бір к�рінісі болса 
керек. Салтанатты жиында Кәсіподақтар 
ф е д е р а ц и я с ы н ы ң  т � р а ғ а с ы  Е р а л ы 
Тоғжанов облыс әкімі &мірзақ Ш�кеевтің 
кеудесіне т�сбелгі тақты. «Халықтың қамы 
үшін сіңірген еңбегіңіз ерен. Оны бүкіл 
жұртшылық біліп отыр. Арыстағы апат 
орын алғанда 50 мың тұрғынды қауіпсіз 
жерге к�шіріп, қаңырап қалған тұтас бір 
қаланы аяққа тұрғызу қыруар іс. Сіз сын 
сағатта сабыр сақтап, ерен еңбектің үлгісін 
к�рсеттіңіз. Бүкіл халық бір адамдай 
жұмылып, еңбек етті. Еліңіздің алдында 
абыройыңыз асқақтай берсін» деді Ералы  
Тоғжанов. Сондай-ақ Арыс қаласын 
қалпына келтіру жұмыстарына атсалысқан 
бірқатар азаматтар Премьер-Министрдің 
және республикалық Кәсіподақтар 
федерациясының «Алғыс хатымен», 
«Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» 
т�сбелгісімен марапатталды. 

Жалпы Арыс қаласын қалпына 
келтірушілердің еңбегі елеусіз қалған 
ж о қ .  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а с ы м -
Жомарт Тоқаев Арыстағы нәтижелі істер 
халқымыздың береке-бірлігінің арқасы 
және тұтастығымыздың к�рінісі екенін 
атап, игі іске атсалысқан барша жұртқа 
ризашылығын білдіргенін еске сала 
кетелік. Президент Ақордада �ткен сал-
танатты жиында Арыс қаласында болған 
т�тенше жағдай кезінде және қару-жарақ 
қоймасындағы жарылыстың салдарын жою 
барысында ерекше к�зге түскен еліміздің 
азаматтарына мемлекеттік наградалар 
тапсырған болатын. Салтанатты  жиында 
40 адам марапатталды. Президенттің 
24  маусым халқымыздың тағы б ір 
сынақтан сүрінбей �ткен күні ретінде 
тарихта  қалатынын, Арыс тұрғындарының 
тыныштығы бұзылғанымен, елдің рухы 
түспегенін айтқаны ел жадында. «Қайғылы 
жағдай ешкімді бейжай қалдырмады. 
Арыс қаласын бүкіл ел болып қалпына 
келтірдік. Бұған Қазақстанның әр тұрғыны 
үлес қосты. Арыс оқиғасы халқымыздың 
қиын-қыстау кездегі бекем бірлігі мен 
ынтымағын к�рсетті. Патриотизм мен 
 шынайы к�мектің осындай жарқын 
үлг іс інің  нег із інде  жастарымызды 
тәрбиелеуіміз керек» деді Мемлекет бас-
шысы. Алғыстар мен түрлі марапаттар 
�ңірлерден к�мекке келгендер құрылыс 
жұмыстарын аяқтап, пайдалануға берген 
кезде де табыс етілген болатын. 

Ынтымақ пен бірліктің арқасында 
жарылыстан зақымданған 7634 тұрғын 
үйді қалпына келтіру, оның ішінде тұруға 
жарамсыз деп танылған 474 үйді қайта салу 
жұмыстары жылдам әрі сапалы жүргізілді. 
Қазіргі  таңда 330 үй тұрғындардың 
игілігіне пайдалануға берілген, ал толық 
сүріліп, қайта к�терілген 144 үйдің 
құрылысы да аяқталуға жақын. Яғни 36 
мың тұрғыны бар жаңа қала, 3 мыңдай 
тұрғыны бар жаңа ауылдық округ пайда 
болғандай. Оның ішінде к�пқабатты 3 үй 
бар. Барыс шағын ауданында әрқайсысы 
2 пәтерлі 50 үйдің құрылысы аяқталуда. 67 
әлеуметтік нысан толықтай жаңғыртылды. 
Олардың 54-і білім саласында: 17 мектеп, 
2 колледж, 36 балабақша, 8 денсаулық 
сақтау мекемелерінің екеуі, 4 спорттық 
нысанның екеуі жаңадан тұрғызылуда.  
Күрделі ж�ндеуден �ткен білім ұяларында 
акт залы мен спорт алаңдары жаңарып, 
робот құрастыру кабинеті ашылды. 
Аталған мектептер заманауи құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етіліп, ком-
пьютер, физика-химия кабинеттері мен 
интерактивті тақта және оқушыларды 
еңбекке баулитын арнайы кабинеттер 
талапқа сай жабдықталған. Мәдениет 
 сарайы күрделі ж�ндеуден �тті. Автобекет,  
халыққа қызмет к�рсету орталығы 
және әкімдік ғимараттары ж�нделді. 
509 кәсіпкерлік нысандарын қалпына 
келтіруге к�мек к�рсетілді. Қаланы 
к�ркейту жұмыстарының ауқымы кеңейе 
түсті. Орталық алаң мен батырлар аллеясы 
жаңғыртылды. %бдіразақов, Байтұрсынов 
к�шелеріндегі үйлердің аумағы абат-
тандырылды. Қалада «Арбат» салынуда. 
2-Арыстағы Жастар үйі атанып кеткен 2 
қабатты екі үй сүріліп, орнына жаңа нысан 
бой к�теруде. 

Сондай-ақ қаладағы инфрақұры-
лымды реттеу барысында кәріз жүйелері 
толық ж�ндеуден �тіп, автоматтанды-
рылды. Бүгінде Арыс жылыту маусы-
мына да толық дайын. Зақым келген 
к�шелер де ж�ндеуден �тті. 16 к�шенің 
аяқжолдары салынып, жарықтандыру 
б о й ы н ш а  ж ұ м ы с т а р  ж а л ғ а с у д а . 
 Жарылыстан бергі үш айдан астам уақыт 

ЖАҢАРҒАН, 
ЖАҢҒЫРҒАН АРЫС

комисия құрылды. Қосымша әлеуметтік 
қолдау шаралары  ретінде қаланың 
әрбір тұрғынына бірмезеттік 100 мың 
теңге к�лемінде �темақы т�леу, Арыс 
қаласынан 4 мың  баланы сауықтыру 
лагерлеріне жіберу сынды 10 кешенді шара 
қабылданды. Оның ішінде, сондай-ақ 
қала кәсіпкерлеріне 5 млн теңгеге дейін 
жеңілдікпен несиелер беру, жыл соңына 
дейін салықтық каникулдар ұсыну сынды 
к�мектер де бар.  

Сол бір күндері жергілікті билік пен 
зиялы қауым, дін �кілдері ортақ тіл табыса 
к�пшілікті сабырға шақыра алды. Шұғыл 
әрі дұрыс шешімдердің қабылдануының 
нәтижесінде зардап шеккендер далада 
қалмады. Облыс әкімі &мірзақ Ш�кеевтің 
жұмыс кабинетін уақытша Арысқа ауысты-
руы да жұмыстардың жүйелі жүргізілуіне 
септігін тигізгені анық. Жасыратыны жоқ, 
тұрғындардың қиын сәттегі құбылмалы 
к�ңіл күйін теріс бағытта пайдаланып 
қалғысы келетіндер де табылды. Елді 
арандату, жалған ақпарат тарату, заңсыз 
шеруге шығу деректері бойынша 10 адам 
ұсталып, түсіндіру және тергеу жұмыстары 
жүргізілді, 4 қылмыстық іс қозғалды. 

залалсыздандыру жұмыстары барысында 
әскери қызметкер қаза болды. Қорғаныс 
министрінің мәлімдеуінше, қазіргі 
уақытта Арыстағы жағдайды ретке келтіру 
үшін тәжірибелі де нағыз маман әскери 
қызметшілер жұмылдырылған. «Жоғарғы 
Бас Қолбасшының бізге берген тапсыр-
масы бар. Оқ-дәрілерді тезірек алып шығу 
мақсатындағы мемлекеттік қажеттілік, 
Арыс қаласы тұрғындарының талапта-
ры баршылық. Біз бұл бағытта жұмыс 
жүргізіп жатырмыз. Біз ол жаққа мерзімді 
әскери қызметшілерді тартпаймыз. Онда 
біліктілігі жоғары, дайындалған саперлер, 
инженерлер мен әскери полицейлер ғана 
барады. Барлығы да келісімшарт бойынша  
қызметтегілер. Бұл, әлбетте, қауіпті 
жұмыс. Арыс қаласының тыныштығын 
сақтап, тапсырманы орындау үшін әскери 
қызметшілер саналы түрде тәуекелге  барып 
жүр. %скери қызметшілерден басқа ешкім 
бұл жұмысты атқара алмайды. Бұл үшін, 
тағы да айта кетейін, дайындығы мығым 
әскери мамандар тартылған. Дәл қазіргі 
уақытта қала тұрғындарына тікелей қауіп 
жоқ. Қала толығымен тазартылған. Негізгі 
жұмыс жарылыс болған әскери б�лім 
аумағында жүргізілуде» деді  министр күні 
кеше журналистерге берген сұхбатында. 

АРЫСТЫҚТАРДЫҢ 
АЙТАР АЛҒЫСЫ ШЕКСІЗ

Қаланы қалпына келтіруге тікелей 
атсалысқан, қолдау к�рсеткен, тілеулес 
болған ел халқына арыстықтардың ай-
тар алғысы шексіз. Ризашылықтарын 
тұрғындар бізбен әңгімелесу бары-
сында да айтып жатты. Мысалы, Арыс 
қаласындағы ауқымды жұмыс к�лемі 
Түркістан облысы мен Арыс қаласының 
�з еншісінде болған 7-секторда 100 үй 
бұзылып, қайта салынды. Бұл жұмыстарға 
600-ден аса құрылысшы жұмылдырылды. 
Мұндағы 14 к�шеде 478 тұрғын үй 
мен 6 к�пқабатты үй болды. Жұмыс 
ауқымы үлкен болғандықтан, к�мек 
 беруге жұмылдырылған құрылысшылар 
саны да берілген міндетті мерзімінде 
орындауға оң ықпалын тигізді. «7-сек-
тор құрылысшыларына, қала әкімдігіне 
 рақмет! Үйімізді салып берді, қазір ішкі 
әрлеу жұмыстары аяқталуға жақын» дейді 
қала тұрғыны Бахытгүл Меңгілбекова. 
«Бүкіл Қазақстан халқына рақмет! Үй 
жағынан болсын, қаржылай болсын 
к�мектесіп жатыр.  Алғысымыз шексіз» 
дейді Оңғар Т�лебеков. Жайлы  да, жаңа 
үйдің тағы бір иесі Дәнібек Тоқтыбаев 
«Біз �те ризамыз. Біздің үй 1965 жылы 
салынған, т�бесі шифермен жабылған 
 саман үй еді. Мен сол үйде туып-�стім, 
балаларымды �сірдім, немере сүйдім. 
 Жарылыс кезінде үйіміз қатты бүлінді. 
Келген кезде қабырғалары жарылған, 
есік-терезесі жоқ, шатыры тесілген үйді 
к�ріп шошып кеттік. Алғашында бізге 
күрделі ж�ндеу жүргізілетіні айтылды. 
Оған келістім. Бірақ кейіннен комиссия 
келіп к�ріп, үй сүрілетінін айтты. Екі айға 
жуық уақыт ішінде құрылысшылар жаңа 
үй салып берді. &те ризамыз. Жаңа үй 
бұрынғыдан кең де биік, әйелім екеуміз 
және үш баласы бар ұлымның отбасы 
бірге тұрып жатырмыз. Қазір үй кәріз 
жүйесіне қосылған, жылыту жүйесі де, 
барлық жағдай жасалған. Барлық жұмысты 
тез әрі сапалы атқарған шымкенттік 
құрылысшыларға айтар алғысымыз 
шексіз!» дейді. 

Қала тұрғындарына зиялы қауым 
�кілдері, �нер жұлдыздары алғашқы 
күннен бері қолдау к�рсетіп келеді. 
Жуырда Арыс қаласындағы орталық 
«%л-Фараби» алаңында еліміздегі �нер 
жұлдыздарының қатысуымен «Жаса, жай-
на Алашымның Арысы» атты концерт �тті. 
Халыққа мәдени-рухани серпіліс сыйлап, 
мерекелік к�ңіл күйді тарту ету мақсатында 
ұйымдастырылған шараға «Дос-Мұқасан» 
а н с а м б л і н і ң  ә н ш і с і ,  М е м л е к е т т і к 
сыйлықтың лауреаты, Арыс қаласының 
Құрметті азаматы Ақжол Мейірбеков, ҚР 
халық әртісі, Арыс қаласының тумасы 
Нұржамал Үсенбаева, композитор-әнші 
Нұрлан Еспанов, Жанболат пен Жазира, 
Ләззәт Байырбекова, Бейбарыс Серікбаев, 
Мақсат Айтжанов, %лден Жақсыбеков, 
Фархат Ескенеев сынды Арыстан шыққан 
сахна саңлақтары мен «Фараб» би ансамблі 
қатысты. Шара аясында Арыс қаласының 
әкімі Мұрат Қадырбек қиын-қыстау сәтте 
қолдау беріп, к�мек қолын созған барша 
қазақстандықтарға алғысын білдірді. 
Туған жерге келіп, перзенттік парызын 
к�рсеткен �нер майталмандарына облыс 
әкімі &мірзақ Ш�кеевтің арнайы Алғыс 
хаты мен сый-сияпаттары табысталды. 

Сондай-ақ Арыс қаласында к�пбалалы 
ж ә н е  т ұ р м ы с ы  т � м е н  м е д и ц и н а  
қызметкерлеріне арналған «Қысқа 
дайындық» қайырымдылық акциясы �тті. 
Облыстық Қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасы мен «Densaulyq» денсаулық 
сақтау ұйымдары жұмыскерлерінің 
жергілікті кәсіподағы ұйымдастырған 
ш а р а д а  м е д б и к е л е р  м е н  т а з а л ы қ 
қызметкерлеріне азық-түлік себеті  мен 
ақшалай сыйлықтар  табысталды. Акция 
барысында Арыс қалалық орталық ауру-
ханасында жұмыс істейтін  20 қызметкерге  
к�мек к�рсетілді.

Жарылыстан кейін қала жаңарып, 
жаңғыра қалпына келтірілді, дегенмен, 
апаттан соң үреймен басталып үмітке 
ұласқан, ел қолдауы ертеңге деген сенімді 
нығайтқан, халқымыздың қиын-қыстау 
кездегі бекем бірлігі мен ынтымағын 
к�рсеткен айлар ұмытыла қоймас. 

Е.=БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

аралығында арыстықтардың баспанасын 
қалпына келтіру жұмыстары тынымсыз 
жүргізілді. Жалпы Арыс қаласындағы 
құрылыс алаңдарында бас-аяғы 134 
құрылыс компаниясы жұмыс істеп, 3,8 
мыңнан астам жұмысшы және 200-ден 
астам арнайы техника тартылды. Апат-
тан айтарлықтай зақым келген «Арыс-1» 
теміржол вокзалының ғимараты да толық 
ж�ндеуден �тіп, алдына саябақ салынды. 
Осы арада айта кетелік, жуырда «Қазақстан 
темір жолы ҰК» АҚ-ның т�рағасы Сауат 
Мыңбаев Арыс теміржол стансасындағы 
к�лік инфрақұрылымы  нысандарын 

ҚИЫН С=ТТЕ БІР КІСІДЕЙ 
ЖҰМЫЛЫП...

Маусымдағы мазасыз күндерді тал-
д а п - с а р а п т а у ш ы л а р  ж а р ы л ы с т а н 
кейінгі алғашқы сәттерде қабылданған 
ш е ш і м д е р д і ң  д ұ р ы с т ы ғ ы  м е н  і с -
ә р е к е т т е р д і ң  ұ т ы м д ы л ы ғ ы  ж а й л ы 
айтқан болатын. Иә, алғашқы қадамның 
дұрыстығы қай істе болсын маңызды. Ал 
қиын-қыстау кез бен уақыт күттірмейтін 
сәттерде оның маңызы еселеп арта түседі. 
Бұл орайда Арыстағы жарылыстан кейін 
облыс әкімінің бастамасымен Арыс 17 

оттың ортасында қалып кетпеуін ойлаған 
қызметкерлер, қырға ілінсе, әрі қарай 
Ақдаланың жолы арқылы қауіпсіз аймаққа 
к�шіру қажет деп шешкен. Ми қайнатар 
ыстықта еріндері кезерген қарттар мен 
бүлдіршіндер ауызсумен қамтамасыз 
етілді. Сол күні Арыс пен Шымкенттің 
ортасында халықты тегін тасыған таксилер 
мен еріктілердің еңбегі ерен екенін айту-
шылар да к�п. Иә, сол бір күнді бүгінде 
еске алудың �зі жүйкеге салмақ салары 
анық. &кінішке қарай, 24 маусым күні 
таңертең Арыстағы әскери б�лімшедегі 
оқ-дәрі қоймасында орын алған оқиға сал-
дарынан үш адам қаза тапты,  170-ке жуық 
адам зардап шекті.  20-ға жуық үй, 9 қора-
қопсы  жанып,  далалы аумақта 14 ошақ 
тұтанды. Түркістан облысына арнайы 
келген Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
жарылыстан зардап шеккен тұрғындармен 
кездесіп, қаланың қалпына келтірілетініне 
уәде етті. Бүгінде ол уәде толығымен 
орындалды да .  Сондай-ақ  Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев  Арыстағы жағдайға 
алаңдаушылық білдіріп, Қауіпсіздік 
кеңесінің отырысында Арыс қаласындағы 
ахуал талқыланды. Ал Үкімет отырысында 
Премьер- Министр Асқар Мамин жары-
лыс салдарынан к�з жұмғандардың туған-
туыстарына к�ңіл айтып, тұрғындарға 
барлық к�мек к�рсетілетінін мәлімдеді. 
Келтірілген залалдың к�лемі есептеліп, 
Үкімет  резервінен қаржы б�лінді . 
Кейіннен Үкімет басшысы апта сай-
ын Арысқа келіп,  қалпына келтіру 
жұмыстарын тікелей бақылауына алды. 
Тұрғындармен кездесіп, мұң-мұқтаждарын 
тыңдап, мәселелерінің оң шешімін та-
буына ықпал етті. Жарылыстың орын 
алуына кінәлілер анықталып, тиісті 
жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ 
қауіптілігі жоғары нысандарға тым жақын 
жерге құрылыс жүргізуге рұқсат берген, 
яғни жауапсыздық танытқандардың жа-
залануы тиіс екендігі айтылды. Үкіметтік 

&кінішке қарай, біреудің қайғысынан 
пайда тапқысы келетіндер де бар болып 
шықты. Үйіне қайтқан тұрғындар мүлкі 
жоғалғаны туралы 85 арыз түсірген. Алайда  
оннан астам арызды иелері қайтарып 
алған. Пенделікпен жасалған жаңылыс 
әрекеттер ұмытылар, ал бауырмал қазақ 
халқы осынау қиын сәтте бір кісідей 
жұмылып, мейірім мен бірліктің асқақ 
үлгісін к�рсеткені ұмытылмай, ұрпаққа 
үлгі болары анық.

«ТҰРҒЫНДАРҒА ТІКЕЛЕЙ 
ҚАУІП ЖОҚ, ҚАЛА ТОЛЫҒЫМЕН 

ТАЗАРТЫЛҒАН»

Арыс аумағында орналасқан қойманың 
құпиясы 2006 жылы алғаш рет бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы ашылған 
болатын. Сол жылы тарихы сонау 1930 
жылдан басталатын қоймадағы сақтауда 
жатқан оқ-дәрі, егер теміржол вагонына 
тиелетін болса, шамамен 230 шақырым 
қашықтыққа созылатындай к�лемде екені 
мәлім етілді. Қорғаныс министрлігінің 
оқ-дәрілерді реттеу бойынша жұмысы 3 
кезеңнен тұратыны, біріншісі  1997-2004  
жылдар аралығында жүргізіліп, барлық 
оқ-дәрілерді  т із імдеу-жүйелендіру 
жұмыстары аяқталғаны, 2004-2007 жыл-
дары сақтау жүйесі жетілдірілетіні де 
айтылған-ды. 1997 жылға дейін сақтау 
бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілмеген.  
Қойма қауіпсіздігін сақтауға қажетті тех-
никалар мен жабдықтар алу үшін 2006 
жылы 143 млн теңге б�лінген. Алайда  
қаржы б�лініп, қауіпсіздік  талаптары 
күшейгенімен, 2009, 2014, 2015 жылдары  
қ о й м а д а  с н а р я д  ж а р ы л ғ а н  қ а з а л ы 
оқиғалар орын алды. Биыл маусым 
айындағы жарылыстан кейін Қорғаныс 
министрі Нұрлан Ермекбаев қалған оқ-
дәрілер арсеналдан шығарылып, қауіпсіз 
қоймаларға таратылатынын мәлімдеді. 
&кінішке қарай, күні кеше снарядтарды 

қ а л п ы н а  к е л т і р у  ж ұ м ы с т а р ы н ы ң 
нәтижесімен танысқан болатын. Шойын 
жол нысандарында жүргізілген барлық 
ж�ндеу жұмыстары мерзімінде аяқталған. 
Жарылыс салдарынан теміржол торабын-
да орналасқан 60-тан астам қызметтік-
техникалық ғимараттар, к�птеген тұрғын 
үйлер зақымдалған еді. Қысқа уақыт 
ішінде толық қайта ж�ндеуден �ткен, қала 
�міріндегі тарихи да маңызды нысан, к�не 
теміржол вокзалы құрылысын «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры жүргізді. 
Арыс – Орта Азия қақпасы, тоғыз жолдың 
торабы атанған теміржолшылар кенті. 
Халқының басым к�пшілігі де шойын 
жол саласында қызмет етеді. Биыл Арыс 
қаласының 1-теміржол вокзалына 115 
жыл толып отыр. Іргетасы 1904 жылы 
қаланған к�не ғимараттың іші-сырты 
толық жаңартылды. Ең бастысы, ғима рат-
тың тарихи сәулеті сақталған, яғни к�не 
жәдігерлердің бірі болып қала бермек. 

Жалпы алғанда тоғыз жолдың тора-
бын дағы шаһарды  қалпына келтіру 
жұмыс тары жүз пайыз орындалуға жақын. 
Таяу күндері қалған жұмыстарды толықтай 
аяқтауға күш салынып жатыр. Дегенмен, 
Арыста атқарылып жатқан жұмыстар 
мен жол, кәріз жүйесі және құрылыстың 
құжаттандыруы жайлы соңғы мәліметтер 
талқыланған жиында облыс әкімі &мірзақ 
Ш�кеев   қаланың дамуы құрылыс 
жұмыстары аяқталған соң да қарқынды 
жалғасатынын мәлімдеді. Қайта сараптау-
дан �тіп, толық сүріле жаңадан салынатын 
бірнеше үйдің құрылысын жүргізуді облыс 
�з міндетіне алды.

секторға б�лініп, оған еліміздің облыстары-
нан б�лек, �ңірдің барлық аудан-қалалары 
тартылды. Атқарушы билік �кілдері ғана 
емес, халықтың �зін еңбек майданына 
тарту керек  деген шешім қабылданды. Ол 
үшін облыс әкімі &.Ш�кеев жергілікті 
�зін-�зі басқару жүйесін енгізуді ұсынды. 
Осылайша, әр он үйге бір адам жауапты  
болып белгіленді. Осы жүйе бойынша 
«онбасы», «жүзбасылар» іске кірісті. Арыс 
қаласында сегіз мыңнан астам тұрғын үй 
бар, яғни сегіз жүздей қоғам белсендісі 
жұмысқа тартылды. Қаладағы қоғамдық 
ұйымдар, жергілікті мәслихат, «Nur 
Otan» партиясының қалалық  филиалы 
бастаған үштік біріктіріліп, арнайы штаб 
құрылды. Жарылыстан бас сауғалаған 
20 мыңға жуық арыстық тұрғын Шым-
кент қаласындағы 56 эвакуациялық 
базаға   орналастырылды.  Алғашқы 
гуманитарлық к�мек әкімдік, халықтың �з 
ішінен шыққан �кілдері мен еріктілердің 
к�мегімен халыққа үлестірілді. Жалпы 
Арыс тұрғындарына еліміздің барлық 
 облыстарынан қолдау к�рсетілді. Барлық 
�ңірден гуманитарлық к�мек тиелген 
к�ліктер Арысқа қарай ағылды. Арнайы 
ашылған қорға қарапайым тұрғындардан, 
кәсіпкерлер мен ұйымдардан, мемлекеттік 
мекемелерден түскен қаржы қаншама! 

Арыс қаласы әкімдігі қызметкерлері 
жарылыс басталғанда алдымен мектеп пен 
балабақша, денсаулық сақтау мекемелерін 
к�шіруді ұйымдастырды. Ұялы байланыс 
арқылы тұрғындарға қауіпсіз жерге, қырға 
қарай қашу керектігі айтылып, хабарлан-
дыру таратылды. Тұрғындардың снаряд пен 
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уырда Халық артисі Әмина Өмірзақованың туғанына 100 жыл 
толуына орай, Алматы қаласындағы А.Чехов атындағы қалалық 
кітапханада «Тақиялы періштемен» кездесу өтті. Кинода бейне-
ленген ана – Ә.Өмірзақованың ұлының рөлін сомдаған Тайлақ 
– Әлімғазы Райымбеков қарапайым тракторшыдан қалай кино 
актеріне айналғанын әңгімелеп берді.

Ж

Қазақ өнерінің қара шаңырағы – Мұхтар Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма  
театрының 94-маусымы Г.Томскийдің «Аттила мен Аэций» тарихи драмасымен ашылды. Әйгілі 
шығарманы аударған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Алаш» халықаралық әдеби 
сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанова.
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ТРАКТОРШЫДАН 
АКТЕРЛІККЕ ДЕЙІН...

ЖАҢА МАУСЫМНЫҢ 
ЖАҢАЛЫҒЫ КӨП

Ө Н Е Р

жалғастырады. Қызы бар үйге түскен 
%лімғазы  Райымбеков сиырын сауып, 
нанын пісіріп, самаурынын қайнатып, 
сол үйдің шаруасын ұршықтай үйіріп 
отырған бойжеткен қызға к�ңілі ауа-
ды. Осылайша, «Тайлақ» киноға дейін 
Гүлжауар есімді арумен бас құрап, 
балалы-шағалы болып үлгерген. 
«&мірлік жарым Гүлжауар тауықтан 
 бастап ірі қара малға дейін ұстады. 
Менің де, балаларымның да бабын 
 жасады. Бес ұл, бес қызды �мірге әкеліп, 
ұлды – ұяға, қызды – қияға қондырдық. 
60 жыл бірге �мір сүріп келе жатырмыз» 
деді актер.

%лімғазы әскерден жаңа келген 
жалындаған жас жігіт еді. Ол  совхозда 
К-700 айдап, ауыл арасында жүргізуші 
болып қызмет атқарады. Талдықорған 
облысы тарап, Алматы облысына  
қосылып жатқан шақта «Қайрат» 
қауымдастығы аймақтағы балаларды 
жинап, қазақ күресіне дайындайды. 
Балаларды жеті сайын жарыстырып, 
жеңілгендерін ауылдарына қайтарып 
отырады. Осылайша, 1965 жылы 
бірнеше жарыстан �ткен %білғазы 
қазіргі Түркістан облысы (сол кездегі 

таба алмадық дейді мыналар» деп 
күледі. «&й, оны іздеп қайтесің, 
жақында %лімғазы Райымбеков де-
ген жігіт қазақ күресінің чемпионы 
болып, Қажымұқан атындағы жүлдені 
алып кеткен. Ленин совхозында 
тұрады, соны к�р» деп ж�н сілтепті 
Сәбит  Сатыбалдин. 

КИНО =ЛЕМІНДЕГІ 
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ

Ол кісіден мекенжайын алған 
%зірбайжан Мәмбетов Ленин совхо-
зына жеделхат жолдайды. Бұл кезде 
%лімғазы Райымбеков жарыстан ауы-
лына енді жеткен екен.

«Таң атпай шабарман келіп тұр. 
Ол кезде бастығымыз Жылқыайдар 
Егімбаев еді.  Мұндай жағдайда таң 
атпай не бір нәрсе бүлінгенде, не 
шұғыл шаруа болғанда шақыртатын. 
Алаңдап қалдым. С�йтсем шабар-
ман «маған сізді тез жеткіз деді, мен 
алып баруым керек» дейді. Қош, бара 
к�рермін деп к�лікке міндім. Есіктен 
кіре салысымен бастығымыз «%й, 
%лімғазы, не бүлдіріп жүрсің?» дейді. 
«Ештеңе бүлдірген жоқпын, жарыс-
тан келгенім жаңа ғой» деймін мен. 
«Ештеңе бүлдірмесең, мына қағаз 
сені іздеп жүр ғой» деді. Қарасам 
жеделхат екен, орыс тілінде жазы-
лыпты. «%н қанатында» фильмінде 
Қажымұқанның р�лін сомдауға 
сынаққа шақырамыз» деп жазылып-
ты. «Бұл менікі ғой, мен барамын» 
дедім бірден. Егімбаев та езу тартып 
күлді де, «барсаң, бар» деді. С�йтіп, 
Алматы қайдасың деп ару қалаға 
аттандым» деп есіне алды %лімғазы 
атай. Бұл белгілі актердың кинодағы 
ең алғашқы қадамы еді. 

«Қазақфильмге» келіп, маңдайша-
сында «%н қанатында» фильмінің 
кино тобы деп жазылып тұрған 
кабинеттің есігін қақтым. «Кіріңіз» 
деген келіншек тің даусы шықты. Кіріп 
барсам, келіншек басымнан аяғыма 
дейін қарайды. Ішімнен жерден ал-
тын тапқандай неге сонша таңданады 
деп ойлап қоямын. С�йтіп тұрғанда 
«Азик, Азик» деп айғайлады, артыма 
қарасам Азик (%зірбайжан Мәмбетов 
– ред.) тұр. Ол да біреуге дауыстап 

Маусымашардың алдында баспас�з жиынын 
�ткізген театр ұжымы жақсы жаңалықтарымен 
қатар, алдағы жоспарларымен де б�лісті. Алдымен 
с�з алған театрдың директоры Сәбит %бдіхалықов 
маусым ашылардың алдында ұжымның бірнеше 
�ңірге гастрольдік сапармен барып келгенін 
айтты. Атап айтқанда, Павлодар, Семей және 
&скемен қалаларына Мұхтар %уезовтің «Абай» 
трагедиясын (режиссері – Қазақстанның халық 

«Қажымұқан келді» деп хабар беріп 
жатыр. Сосын қолыма сценарий беріп, 
«осыны жаттап кел» деді. Қонақүйге 
барып түгелімен жаттадым» деп трак-
торшыдан актерге айнала бастаған 
сәтін айтып берді. 

Ж а т т а ғ а н  к ү н і  % л і м ғ а з ы 
Райымбеков  шығармашылық топтың 
ішіне топ ете түседі. Жаттағанын түгел 
оқып береді. Райымбековты Ыдырыс 
Қарсақбаев киіндіріп, кезінде «Алдар 
к�се» фильмінде Шәкен Аймановты 
гримдеген гример Алексей Игорович 
бетін әрлейді. 

Келесі күні сағат 10-да үшінші 
павилонға шақырады. Мұнда алғаш 
рет %нуар Молдабековпен, Торғын 
Тасыбековамен танысады. 

Кейбір актерларды кейін қай-
тарады. Ал киноға түсіп к�рмеген 
актер %лімғазы фильмнің бекітілген 
нұсқасын күтіп Алматыда қалыпты. 
Актердің �зі оны былай еске алды:

«Азекең келіп «Сіз алыстан кел-
ген екенсіз, ары-бері жүресіз бе? Біз 
мынаны лабораторияға �ткіземіз, 
содан кейін Камал Смаиловтың 
кабинетінде кеңес болады. Кеңесте 
сіздің бекітілу-бекітілмеуіңіз белгілі 
болады. Сол жауапты естіп бір-ақ 
қайтарсыз» деді. Содан екінші тамыз 
күні Камал Смаиловтың кабинетіне 
�нер адамдары, тарихшылар, сыншы-
лар жиналды. Мен де үндемей келіп 
қосылдым. Үшінші дубльден кейін 
шы ғып, хатшының жанында отырдым. 
Іштегілер біресе айғайлайды, біресе 
күледі, у да шу болып жатыр. Осылай 

у-шу екі сағатқа созылды. Содан кейін 
%зекең шығып, «Сізді құттықтауға 
рұқсат етіңіз. Сізді Қажымұқанның 
р�ліне бекітті» деді. Қатты қуандым. 
Жауапты естіп, ауылға қайттым. 13 
қыркүйек күні Күйік деген жерде 
«%н қанатында» фильмінің түсірілімі 
 басталды» деп еске алды актер. 

Дәл осы фильм түсіріліп біткен 
кезде, 1966 жылы Абдолла Қарсақбаев 
%лімғазы Райымбековты «Қилы кезең» 
фильміне, оны біте бергенде Байтенов 
геологтар  туралы фильміне Байсейіт тің 
баласын ойнауға шақырады.  Алдымен 
Жаркент қаласында, сосын  Ақшиде 
түсірілімде болған актер киноға 
түскеніне гонорар берсе, ауылына  
қайтуды жоспарлайды. С�йтіп жүр-
генде Ақшидегі соңғы түсірілім күні 
Шәкен Аймановқа кезігеді. %лімғазы 
Р а й ы м б е к о в т ы ң  ж а р қ ы р а й т ы н 
жұлдызды сәті әлі алда екенін актердің 
�зі де сезбеген еді.

«Шәкен Айманов шақырған соң, 
қасына келдім. Кабинетіне кіргізіп 
алып, «Тақиялы періште» фильмінің 
сценарийін жазып, нүктесін қойып 
келіп отырмын. Бұл музыкалық коме-
дия, басты р�лде сен ойнайсың» деді. 
Мен сасқалақтап, «%у, Шәке, мен ак-
тер емеспін ғой. Мен негізі тракторшы-
мын. Ертең ұятқа қаласыз ғой» дедім. 
Сонда Шәкен аға «Менің айтқанымды 
естідің бе?» деді. «Естідім». «Естісең, 
ертең сағат 10-нан қалмай маған кел» 
деді. Осылайша, қобалжи қадам басқан 
бұл кино 51 жыл экраннан түспеді. 
Менің экрандағы бейнем енді ұмыт 
бола бастағанда Құсман Шалабаев 
деген азамат «Тақиялы періштенің» 
жалғасын түсіріп, елдің алғысын алды» 
деп естеліктерімен б�лісті актер. 

Құспан Шалабаев «Тақиясыз 
періште» фильмін 2013 жылы түсіруді 
жоспарлаған. Басты кейіпкерге де дәл 
осы жылы хабарласыпты. Кейін белгілі 
жағдайларға байланысты бірнеше жыл 
жұмыс басталмай, кино тек 2015 жылы 
түсірілген. 

Б а р ш а  к � р е р м е н н і ң  ж ү р е г і н 
жаулаған «Тақиялы періште»  – 
 %лім ғазы  Райымбеков бүгінде Мәде-
ниет қайраткері, К�ксу ауданының 
құрметті азаматы. Биыл жасы 83-ке 
келді. «Тақиялы періште» фильмінде 
ана сының р�лін сомдаған %мина 
&мірзақова актердан 17 жас қана үлкен 
еді. Енді, міне, сексеннің сеңгіріне 
шыққанда «кинодағы анасының» 100 
жылдығына орай түрлі шаралардың 
қонағы болып, естеліктерімен б�лісіп 
жүр. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

артисі Есмұхан Обаев), Александр Володиннің 
«Қоштасқым келмейді..» драмасын (режиссері 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маемиров), 
Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Қожанасыр тірі 
екен...» комедиясын (режиссері ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Оразхан Кенебаев), Ғарифолла Есімнің 
«Таңсұлу» драмасын (режиссері ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Алма Кәкішева), Бақыт Беделханның 
«Мұқағалимен сырласу» поэтикалық қойылымын 
(режиссері %ридаш Оспанбаева) ұсынған.

«Біз театр фойесінде арнайы «Мұхтар ауылы»,  
«Шәмші ауылы», «Мұқағали ауылы», «Поэзия 
бұрышы» сияқты театрландырылған к�ріністерді 
ел назарына ұсынып отырмыз. Сонымен қатар 
 сонау 70-90 жылдары театрымызда фототілші 
болып істеген Қалиғұмар Қабдешевтің архивте 
жатқан, бұрын еш жерде жарияланбаған суреттерін 
ел  назарына ұсынып, театрда ағамыздың фото 
к�рмесін �ткіземіз. Ең бастысы – бұл маусым-
ды жаңа премьерамен ашып отырмыз» деді 
С.%бдіхалықов.

Ал театрдың соңғы алпысыншы маусымы-
на куәгер болып отырған Халық артисі Асанәлі 
%шімов қазір театрға сын жазыла бермейтінін, 
зерттеу жүргізілмейтінін айтып, осы жанрлар-
ды қолға алу керегін жеткізді. «Бұл – сонау 94 
жыл бұрын Қызылордада ұлылардың ашқан те-
атры. Ұлылар жұмыс істеп кеткен киелі театр. 
Солардың ізін, стилін жоғалтпай, �ткен �мірін, 
шеберлігін, шеберлік класын жастарға сіңіру 
– біздің мақсатымыз. Сондықтан бұл театр – 
үлкен қара шаңырақ. Баяғыда Құндақбаевтың, 
Қуандықовтың тұсында К�бетай деген кісі болған. 

Одан соң, %шірбек Сығайлардан кейін жақсы 
жазылған, актерларға жәрдем беретін сындарды 
ести алмай жүрміз. Қазір театр спектакльдерін 
талдап, сын жазуды к�п к�рмейтін болдым. Театр – 
сыншысы болса ғана �седі» деді Халық артисі. 

Баспас�з жиынына фоток�рме қорының 
иесі, фотограф, КСРО Журналистер одағының 
мүшесі, халықаралық фоток�рмелердің жүлдегері 
Қалиғұмар Қабдешев те қатысты. Ол �з с�зінде 
фото�нердегі к�п ғұмырын театрға арнаған айтты. 

«Мен бала кезімнен театр �неріне ғашық 
болдым. Студент болып Алматыға келгенімде 
фотоаппарат сатып алып, қойылымдарды суретке 
түсіріп жүрдім. Кейін жұмысым бағаланып, штатқа 
жұмысқа кірдім. Жарты ғасыр �мірімді осы іске, 
сүйікті ісіме арнадым. Жеке қорымнан алынған 
фотосуреттер к�рмесінің әкемтеатрда ашылғанына 
�те қуаныштымын» деді Қ.Қабдешев. 

Жиынан кейін Мұхтар %уезовтің ескерткішіне 
гүл шоқтарын қойып, жаңа маусым премьерасының 
шымылдығын қазақ театрының абыз ақсақалдары, 
Қазақстанның Халық артистері Асанәлі %шімов 
пен Есмұхан Обаев с�з с�йлеп, ашты.

Мұны да бір жақсылыққа балаған театр 
к�рермендері «Атилла мен Аэцийді» тамашалауға 
отырды. Спектакльдің қоюшы-режиссері – Алма 
Кәкішева, қоюшы суретшісі – Қабыл Халықов, 
 костюм үлгісі – Балауса %бдіманапова, балет-
мейстер – Шұғыла Сапарғалиқызы, визуалды 
к�ріністер – Мақсат Күзенбаев. 

Аттила – б.з.б. ІІІ-І ғасырларда Азияны дүр 
сілкіндіріп, Қытайды жеңген ғұн-түркілердің 
ұрпағы. Ол б.з. 434-453 жылдары батыс ғұндар мен 
еуропалық к�птеген тайпалардың басын біріктіріп, 
үлкен қағанат құрып, әлемдік тарихта ерекше орын 
алған тұлға. Тарихи драманы сахналап отырған 
 театр интерпретациясында Аттила басқыншы емес, 
керісінше Еуропада құл иеленушілік құрылыстың 

шайқалуына әсер еткен, ондағы халыққа азаттық 
әперген ұлы қолбасшы, Ғұн-Рим империясын 
құруды армандаған к�рнекті мемлекет қайраткері, 
діни сенімдерді қадірлейтін дипломат ретінде 
к�рсетілген. 

Біз де қойылымнан әскери қолбасшы, қайрат-
кер, к�шпелі және отырықшы мемлекет арасында-
ғы рухани, мәдени, сауда дипломатиясын жүзеге 
асыр ған билеушіні, оның іс-әрекетінен салт-
дәстүрді қатаң ұстанған, сондай-ақ �зі басқарып 
отыр ған халқының әдет-ғұрпы мен мәдениетін, 
тілін, т.б. жоғары бағалаған билеушінің бейнесін 
к�ре алдық. Сонымен қатар қойылымда Атилла 
мен римдік белгілі генерал Аэциймен достығы да 
шебер бейнеленеді. Аэций Аттилаға дос қана емес, 
қарсылас та болады. 

Атақты Аттила к�п әйел алса да, сүйікті жары 
Кере-коға деген махаббаты к�ркем к�рініс тауып, 
қойылымның шырайын аша түседі. 

Біз тарихтан білетін Галла Пласидиа кәмелет 
жасқа толмаған әрі әлсіз император Вален тинье нің 
анасы еді. %кемтеатр сахнасында ол Вален тиньенің 
анасы ретінде емес, нағыз билеуші әйел ретінде 
к�рсетіледі. %мірі жүріп тұрған Галла Пласидиа 
мен күші тасып тұрған генерал Аэцийдің арасын-
да ашық та, жасырын да шайқастар жүреді. Ал 

Валентиньенің батылдығын қойылым соңында 
ержетіп, анасының кегін алып, Аэцийді �з қолымен 
�лтіргенде ғана к�ре аламыз. 

Қойылымның нүктесі де әдемі қойылыпты. 
Айбыны асып, жарты әлемді табанға басып, жер-
жаһанның байлығын иемденген, алтынға шомылған 
Рим империясын тәубесіне келтірген Аттила Рим 
папасы Леонмен жасырын кездесіп, ортақ мәмілеге 
келеді. «Дініңе тиіспеймін. Керісінше Қытай 
шекарасына дейін қанат жаюыңа жағдай жасай-
мын» деген Аттиланың шешімінің �зі оның дінді, 
салт-дәстүрді ерекше құрметтейтінін байқатады. 
Оның осы шешімінен-ақ аса ірі  саясаткер, тама-
ша дипломат, мәмілегер, к�птеген мәселелерді 
келісс�здер арқылы шешіп отырған билеуші екенін 
аңғаруымызға болады. 

%кемтеатрдың сахнасында қойылған «Атилла 
мен Аэций» спектакліндегі Мақсат Күзембаевтың 
визуалды к�ріністерін ерекше атап �ткіміз келеді. 
Сол арқылы к�рермен Аттиланың заманына түсіп, 
қойылым ішінде бірге жүргендей күй кешеді. 
Жалпы  визуалды к�ріністер драма театрына келген 
жақсы жаңалық болып отыр. 

С�з соңында театр ұжымы «Аттила мен Аэций» 
қойылымын келесі жылы Италияға апарып қоюға 
ниетті екенін айта кетейік. 

KМІР БАСТАУЫ

%лімғазы Райымбеков 1936 жылы 
Алматы облысы, К�ксу ауданы, Еңбек-
шіқазақ ауылында дүниеге келген. 
Туғаннан бүгінгі күнге дейін осы ауылда 
тіршілік кешіп келеді. Актер трак-
тор жүргізушісі болып жүрген кезінде 
ауыл басшыларының �тінішімен бір 
үйді к�шіруге барыпты. Одан келесі 
ауылға бару керек болғанда, «маған 
бастық тек осы үйден қайтасың де-
ген» деп к�нбейді. Жанындағылар 
сол ауылда к�ркем қыз бар екенін 
айтады. Бойдақ жігіт емес пе, бұған 
елең етіп, с�йтіп сапарды әрмен қарай 

Оңтүстік Қазақстан облысы) Темірлан 
ауылында жарысқа қатысып, 16 коман-
да қатысқан жастардың ішінен суыры-
лып алға шығып, Қажымұқан атындағы 
жүлдені жеңіп алады. 

Б ұ л  к е з д е  б е л г і л і  р е ж и с с е р 
%зірбайжан Мәмбетов Қажымұқан 
р�лінде ойнайтын артисті іздеп 
жүреді. Сонда сыртта қасында екі-үш 
жігіт бар, даусы қатты-қатты шығып 
жатады. Іштен Сәбит Сатыбалдин 
деген темірландық жігіт шығып, «%у, 
%зеке, не боп қалды, даланы басыңа 
к�тердің ғой?» деп күледі. %зірбайжан 
Мәмбетов те қарап тұрмай: «Жер-
жердің бәрін араладық. Қажымұқанды 

Азаматтың суреттері

Азаматтың суреттері


