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MAITALMANY

TUSAÝKESER

Шындығы сол, халқының құрметіне бөленген, атақ-даңқынан ат үріккен 
тұлға туралы сөз айту да оңай емес. Ал бәріміз ардақтайтын Шерағаң – 
Шерхан Мұртаза жайында жазылған ондаған, жүздеген мақаланың бірін 
қалдырмай, тегіс оқып жүретін адамға тіптен қиын. Ағамыздың ел сүйетін аса 
бір аяулы  қасиеттерін де, беттілердің беделіне иілмейтін, ептілердің қалтасына 
құйылмайтын нар тұлғаның қайталанбас мінезін де, қаламгерлік шеберлігі мен 
суреткерлік ерекшеліктеріне де, қазақ баспасөзінің қайта ояну дәуіріне жол 
салған бас редакторлық қыр-сырына да терең үңіліп, төгілтіп-толғана жазған 
небір марқасқа замандастары мен ойшылдардың, қатар келе жатқан әріптестері 
мен талантты шәкірттерінің ой-толғаулары бәрін де айтып, бәрін де тасқа 
 басып қойғандай көрінген уақытта, «мен не айтамын?» деген кісілік сауал кесе-
көлденең алдыңнан көлбеңдемей қоймайды.

Кеше Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев ресми сапармен Қырғызстан 
мемлекетіне барды. Қасым-Жомарт 
Кемелұлын халықаралық «Манас» 
әуежайынан Қырғыз елінің басшысы 
Сооронбай  Жээнбеков жоғары құрметпен 
қарсы алды. 
Қазақстан Президентінің сапарына орай 
Құрметті қарауыл сап түзеп, Президент оркестрі 
екі елдің мемлекеттік Әнұранын орындады. 
Ресми қарсы алудан соң, Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Сооронбай 
Жээнбековпен бірге Бішкектегі «Ата бейіт» 
Ұлттық тарихи-мемориалдық кешеніне 
атбасын бұрды. Онда мемлекет басшылары  
1916 жылғы қайғылы оқиға кезінде қаза 
болғандарға орнатылған ескерткішке гүл 
шоғын қойды. Бұдан соң, Қасым-Жомарт 
Тоқаев пен Сооронбай Жээнбеков көрнекті 
қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың 
қабіріне барып, рухына тағзым етті. 

ШЫНДЫҚТЫҢ ЖОЛЫ

ЫНТЫМАҚ

БАУЫРЛАС 
ЕЛДІҢ ТІЛЕГІ БІР

Ерлік 
ескірмейді 8-бет

«Шерағаның шекпенінен шықтық» 

деп жүрген жастар шоғыры бұл күндері 

қазақ әдебиеті мен баспас�зінде арқа 

тұтар тұлғаларға айналып та үлгерді. 

Абыз ағаның �зі айтпақшы «түнгі 

 таудан оттай боп к�рінген» тұста оның 

таңғажайып әлемі �зіне ынтықтыра 

түскендей әсерге б�лейді.

Бір ғана #діл Дүйсенбектің  ар дақты  

ұстазы жайлы «Менің Шерағам» деген 

том-том  естелік-  кі табын  жазғалы 

к � п  б о л д ы .  « Б і з д і ң  Ш е р а ғ а ң » , 

«Шын дықтың шынары», «Намыс 

найзағайы» деген атаумен құнды 

дүниелер ағаның к�зі тірісінде-ақ 

жарияланып жатты. Бар қазақ қалам-

гері ол кісі туралы жазды десек те 

артықтығы жоқ.

Соның бәрін Шерағаң оқыды ма? 

#рине, негізінен оқып, таныс болға-

нына мына мен куәмін. 

)зі және шығармашылық қырлары 

туралы жазған дүниелерді жинасты-

рып, жеке архивіне мұқият сақтап 

жүрді әрі сәті түскен сұхбаттарды тілге 

тиек еткен кездерін жақсы білеміз. 

Бұлай деуіме ол кісімен туыстық 

жақындығым, әрі қасында к�п жыл 

үйінің табалдырығы келім-кетім адам-

дардан арылмайтын. Сол жылдары 

Алматыдағы Мұртазаевтың есігі ашық, 

қазаны оттан түспей, дастарқаны таң 

атқаннан түн ортасына дейін жаюлы 

тұратын. Мәрия әпкеміздің дарқан 

мейірімі нен шуақ алған кісілер шаңырақ 

иесінің жүрек жылуына да разы  болып 

қайтқан күндердің бәрі бірдей  ме нің 

есімде сақталмағанымен, ерекше әсер 

қалдырған сағаттар жадымда  жаңғырады.

Мен 1975 жылдан, яғни Алматыға 

оқуға барған кезден бастап, қалың 

қазақтың қадірлісі Шерағаңның  аға лық  

�міріне біте қайнасып де мейін, қажет 

кезде бірге артынан ілесе жүрген 

күндерім ерекше қымбат.

Шераға сол кезде «Лениншіл жас» 

газеті мен «Жалын» журналына редактор  

қызметтерін  атқарып,  Қазақстан 

 Жазушылар одағының ІІ-хатшысы 

болған уақыт еді. Кеңестік дәуірдің 

мың батпан құйтырқысы құбылып, 

ұлттық мүдде к�мескілене бастаған 

шақта ұлтжанды қаламгердің таза жур-

налистика мен жазушылықты қатар 

алып жүргенімен қоймай, мемлекеттік 

басшылық қызметті  де  абыройлы 

атқаруы оңай болған жоқ. Мұның бәрін 

айтып отырмыз ғой, ол жылдары азулы 

қайраткердің әрбір күні күрес, әрбір 

сағатында жан-жағынан қызғаныштың 

қызыл иті үріп жататынын қайдан 

білейік. Тек Мәрия әпкем ғана кейде 

түнеріп, қабағынан қар жауып келетін 

ерін әдемі әзіл әңгімелерімен, к�ңіл 

кілтін табатын ойлы с�здерімен шерін 

тарқатып, жібіп салуына ыңғай жасай-

тынына сан рет куә болғанбыз.

(Жалғасы 5-бетте)

С а п а р  а я с ы н д а  е к і  е л  б а с ш ы л а р ы 

 «Ақ  сақал дар» залында шағын құрамда келіс-

с�здер �ткізіп, Қазақстан Республикасы  мен 

Қырғыз Республикасы Жоғары мемлекет-

аралық кеңесінің кезекті бесінші отырысына 

қатысты, бірқатар құжаттарға қол қойылды. 

– Сіздің қырғыз еліне мемлекеттік 

 сапармен келуге шақыруыңызды зор риза-

шылықпен  қабыл алдым. Бұл соңғы жарты  

жылдағы біздің үшінші келісс�здеріміз. 

Осындай  тығыз жұмыстың нәтижесінде 

кең ауқымды бағыттар бойынша екіжақты 

байланыстардың жандануы – елдеріміздің 

жа қындасуына және халықтарымыздың 

 әл-ауқатын жақсартуға оң ықпал етеріне 

кәміл сенемін. Осыған дейін шағын құрамда 

біз маңызды мәселелерді талқылап, бірқатар 

келісімдерге қол жеткіздік, – деді Қасым-

Жомарт Тоқаев. 

Кеңес қорытындысы бойынша БАҚ 

�кілдеріне бірлескен мәлімдеме жасады.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і  С о о р о н б а й 

 Жээнбековке қонақжайлық к�рсеткені үшін 

ризашылық білдіріп, оның қазақ-қырғыз 

ынтымақтастығын нығайтуға қосқан жеке 

бойы іні-шәкірт болып ілесіп жүргенім 

мүмкіндік береді деп ойлаймын.

Шерағаның балаларының сүйікті 

анасы Мәрия Т�лепбергенова менің 

әпкем еді. Жамбыл жерінің қызы. 

Т�менгі Талас жағалауына қоныс теп-

кен Үшарал ауылында кіндігі кесіліп, 

жастайынан оқу іздеп, үлкен әулетте 

дүниеге келген тұңғыш нәресте-қыз 

болып �скен. Ел ішінде әпкемді жең-

гелерінің қайын сіңлілеріне ат қою 

дәстүрімен «Науқыз» деп атайды. Үйдің 

үлкені дегені. )мірде әпкем әулетіміздің 

үміті, әрі тірегі болды. Ал Шерағаның 

асыл жары, шаңырағының киесі бол-

ды. Ақтық демі таусылғанша сол киелі 

отанның қызуы басылмаған отын жақты. 

Ағамызды тұтас елдің құрметтейтін 

атпал азамат биігіне к�теріп, қазақ 

әдебиетіне кесек-кесек туындыла-

рымен жарқырай к�рінуіне шексіз 

әйелдік-аналық, қамқор к�ңілімен 

жағдай жасады. Жасыратын несі бар, 

Шерағаңның мінезі, жүріс-тұрысы аса 

бір қаталдық пен Күлмесхандай сезілуі 

мүмкін, алайда қарапайым  жүріп-ақ  

хан қайырылып сәлем беретіндей 

бедел мен билікке ие болған кісінің 

...Осыдан екі жыл бұрын 
Павлодарға іссапарға баратын 

болып, жолға жинала бастадық. Сол мезетте 
редакцияға ғалым Серік Негимов бас сұқты. Келген 

шаруасы тез шешілген соң: «Керекуде бір қызық тақырып 
бар, – деді көңілденіп. – Жазушы Әди Шәріповтің «Партизан 

қызы» повесі бар емес пе?! Онда, міне, сол шығарманың өмірдегі 
кейіпкерлері тұрып, ғұмыр кешкен. Олар жөніндегі бар дерек-

мәліметті туысы Дәмет Қарашашева (Смайылова) жақсы біледі. 
Қажет десең, адресін берейін. Міне, телефоны!».

Мына сөзді естігенде ойымызға осыдан 46 жыл бұрынғы КазГУ, 
акт залы, ондағы Әди аға Шәріпов айтқан сөз оралды. «Иә... иә! 

Жазушы сонда  повесть прототиптерінің Павлодарда аман-
есен тұрып жатқанын айтып еді-ау! Қалай ұмытып, естен 

шығарып алғанбыз? Қазір сол аға-апаларымыздан 
біреу бар ма екен? Тірі жүр ме екен мына 

жер бетінде?».

«ПАРТИЗАН ҚЫЗЫ»
кітабының кейіпкерлері туралы біз не білеміз?

үлесін жоғары бағалады. Бауырлас екі халық 

арасында ешқандай қарама-қайшылықтың жоқ 

екенін айтты. Сооронбай Жээнбековті 2020 

жылы Қазақстанға сапармен келуге шақырды.  

Бүгінгі таңда қос мемлекет арасында 

орнаған әріптестік байланыс сауда-саттық, 

экономикалық, мәдени-гуманитарлық және 

т.б. салаларда к�рініс тауып отырғаны белгілі. 

Қырғыз елінің экономикасы да қарқынды 

дамып келеді. #сіресе, энергетика, шикізат 

�ндіру, ауылшаруашылығы, азық-түлік пен 

жеңіл �неркәсіп, кіші және орта бизнес 

тәрізді бағыттарда оң нәтиже аз емес. Екі 

елдің �зара тәжірибе алмасатын тұстары да 

баршылық. 

 Дегенмен, әріптестік негізде бірлесе жүзеге 

асырылатын жобалардың маңыз дылығы 

қашанда зор екені с�зсіз. Сол үшін де бауыр-

лас елдің тілегі бір. Ол тілек – мем лекеттердің 

�ркендеуі мен гүлденуі. Жаһан дану заманын-

да сенім мен достыққа негізделген мұндай 

жылы рәуіштегі қарым-қатынастың мәні де, 

мағынасы да ерекше. )йткені әлемде дамудың 

жоғары дәрежесіне жетуді к�здейтін мем-

лекеттер қатары мол, олардың арасындағы 

бәсекелестіктің қарқын алуы, әлемдік сауда-

саттық нарығында �з орнын  иеленуге ұмтылуы 

�зекті болып отырған заманда тарихы ортақ, 

ділі бір, діні бір к�ршілес елдердің бір мақсат 

жолында үлкен міндеттерді шешуге қадам 

басуы құптарлық іс. Ал жоғары деңгейдегі 

келісс�здердің игіліг і  мен тиімділіг ін 

халықтарымыз к�ретіні анық. 
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Қазіргі таңда Ақтөбе облысы әкімдігінің қолдауымен Есет Көтібарұлына орталық қалада ескерткіш қою 
мәселесі шешіліп, ескерткіш жобасы республикалық «Қазақстанда орнатылатын монументті өнердің жаңа 
құрылыстарын орнату жөніндегі комиссияның» талқылауынан өтті. Мүсінші Нұр-Сұлтан қаласында болған 
конкурстық жобаны ұтып, комиссия шешімімен бекітілді, ескерткіш бой көтеретін жер телімі берілді. 
Есет – атақты Көтібар батырдың шаңырағында 1803 жылы дүниеге келген. Оның есімі «Айман-Шолпан» 
эпосы арқылы иісі қазаққа тегіс мәлім.

1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Дамудың даңғыл жолында

Есет батыр – ел есінде
ТАҒЗЫМЖИЫН

Еліміз егемендік алып, еңсесін 
тіктеген 1991 жылы ел дамуының 
жаңа кезеңі басталды. Тарихтың 
тың парағы ашылып, жаңа 
тарихты  жаза бастасақ та, ол 
уақытты оңай болды деу жөн емес. 
Тәуелсіздігіне енді қол жеткізген 
мемлекеттің экономикалық 
 реформалары өзгеше сипат 
алды. Жаңа Конституцияға 
сәйкес экономикадағы нарықтық 
қатынас алға шықты. Ұлттық 
валюта енгізілгеннен кейін, 1994 
жылы қатаң қаржылық-несиелік 
бағам саясаты жарияланды. Бұл 
өз кезегінде макроэкономиканың 
қалыпқа келуіне ықпал етті. 
Ұлттық валютаның пайда болуы 
Қазақстан экономикасындағы 
айтулы тарихи қадам болды. 
Кезекті экономикалық реформалар  
кезеңі 1996-1998 жылдар  
аралығын құрады. Бұл тұста 
макроэкономикалық тұрақтандыру 
үрдісі тамамдалып, инвестициялық 
экономикалық өсім бағдарламасы 
тұжырымына өту кезеңіне аяқ басты.

Алматы қаласы Алатау ауданына қарасты Алғабас ықшам ауданындағы 
бұрынғы Ақсай көшесіне халық жазушысы, мемлекет және қоғам 
қайраткері, көрнекті ақын Фариза Оңғарсынованың есімі берілді. 

Алматыда тұңғыш рет Солтүстік Қазақстан облыстық Сәбит Мұқанов 
атындағы қазақ сазды-драма театрының гастрольдік сапары басталды. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалары аясында Алматыдағы Шет тілдер және іскерлік карьера 
университетінде «Күлтегін» ғылыми-зерттеу институтының ұйымдастыруымен төрүк 
(түркі) жазуы мен өркениетін тірілтіп, төрүк руника жазуының жұмбақ сырын ашқан 
дат ғалымы Вильгельм Томсеннің есімін насихаттау мақсатында ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті.

К�шенің салтанатты ашылу  

р ә с і м і  « Қ а з а қ  п о э з и я с ы н ы ң 

 падишасы Фариза Оңғарсынова 

– 80 жас» атты еске алу шарасына  

о р а й  л а с т ы р ы л а  � т к і з і л і п , 

 і с - ш а р а ғ а   Н ұ р - С ұ л т а н  ж ә н е 

 Атырау  облыстарынан арнайы 

деле гациялар қатысты. «Бүгінгі 

шара біздің елдігімізді білдіретін, 

мемлекеттігімізді к�рсететін  айтулы 

тарихи жиынның бірі болып отыр. 

Атырауда аспанмен таласқан еңселі 

ескерткіш қойылды, Елордамыз 

Нұр-Сұлтан қаласынан к�ше 

берілді, енді, міне, ақын апамыздың 

мерейлі белесіне орай Алматы 

қаласында да дәл сондай шараның 

куәсі болып отырмыз. К�шеге 

атау беру бірнеше кезеңдерден 

тұратын, бірқатар талаптар мен 

жоралғылармен байланыстырылған 

�те жауапкер шілігі мол шаруа. 

Бірақ Фариза Оңғар сынова атына  

к�ше берілетін кезде барлық 

к е з е ң д е р і  ж а у а п т ы  т ұ л ғ а л а р 

 тарапынан бірауыздан мойын-

далып, бір кісідей қолдауының 

арқасында қиындықсыз жүзеге 

асқанын к�рсетті. Себебі қазақтың 

поэзиясы, оның ішінде қыздар 

поэзиясы дегенде алдымен ауызға 

ілінетіні Фариза апамыздың есімі 

және нәзік те сыршыл ақынның 

шығармашылығы алдымен ойға 

оралады.  Сондықтан Алматы 

 қа ласы әкімдігінің қаулысымен 

ж ә н е  қ а л а л ы қ  м ә с л и х а т т ы ң 

 ше шімімен шаһардың жүрегіндегі 

ең ірі магистральды к�шелердің 

біріне Фариза Оңғарсынованың 

есімі беріліп отыр. Құтты болсын!»  

деді  Алматы қаласы әкімінің 

кеңесшісі Мамай Ахетов. Халықтың 

ілтипатын құжатпен бекітіп, аумағы 

абаттандырылып, келешектегі 

инфрақұрылымы кемел болатын 

к�з тартар аудандағы жаңа к�шенің 

б о й ы н д а  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 

 жиынды қала әкімдігінің �кілдері  

Зенков к�шесіндегі биік үйдің 

 жанында жалғастырды. 1960 жыл-

дардың аяғына қарай   жазушы 

Шерхан Мұртазаның шақыруымен 

 Атыраудан Алматыға келген   Фариза 

ақын қырық жылға жуық �мірін осы 

қалада �ткізгені белгілі. Міне, сол 

кезде Фаризаның �зі тұрған үйдің 

қабырғасына ілінген ескерткіш 

тақтаға гүл шоқтары қойылды. Еліне 

аяулы ақын  туралы Нұрлан Ораза-

лин, Ұлықбек Есдәулет, Смағұл Елу-

бай, Ғайникен Бибатырова, Зейнол-

ла Бейсенғалиев, Қали Сәрсенбай, 

тағы басқа қанаттас қаламдастары 

�з жүрегіндегі естеліктерін айтты. 

Ф.Оңғарсынованың 80 жылдығына 

орай ұйымдастырылған шаралар 

легі М.#уезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық драма 

театрында �ткен салтанатты жиын-

мен түйінделіп, �нер шеберлерінің 

концертіне ұласты.

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

Күні кеше Ғ.Мүсірепов атындағы 

Б а л а л а р  ж ә н е  ж а с � с п і р і м д е р 

 театрында арнайы баспас�з мәсли-

хаты �ткізіліп, театр директоры 

Біржан Жалғабаев,  к�ркемдік 

жетекшісі Фархад Молдағали, Асыл-

хан Нұржан сапардың мақсаты, 

репертуардағы жаңалықтар, шы-

ғармашылық жоспарлар жайын-

да кеңінен әңгімеледі. Ұжымның 

жиырма жыл ішінде жеткен же-

тістіктері, жүлделі орындарға ие 

болуы, жас актерлердің шеберліктері 

жайында мағлұмат берілді. Айта 

кетейік,  театр 2000 жылы Елба-

с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в  т ы ң 

қолдауымен ашылған. Содан бері 

талай биік белестерді бағындырып, 

еліміздің �нері мен мәдениетінің 

�ркендеуіне сүбелі үлес қосып 

келеді. 

Гастрольдік сапардың шымыл-

дығы драматург  Б.Жақыптың 

 Семей полигонына арналған «Жан 

 дауысы» қойылымымен ашылып, 

ертеңінде Мағжан Жұмабаевтың 

«Шолпанның күнәсі» әңгімесінің 

желісі бойынша жазылған дра ма-

лық туынды к�рсетілді. Алдағы 

күндері М.#уезовтің «Қараг�з», 

«86» soundrama спектаклі  мен 

О.Б�кейдің «Жылымық» к�ркем 

радиохабар жанрындағы спектаклі 

ж ә н е  М . # л і б е к т і ң  б а л а л а р ғ а 

арналған «Сиқырлы дүрбі» ертегісі 

ұсынылмақ. 

Дана ЕРКІНБЕК 

1893 жыл 25 қараша. Бұл – т�рүк руника 

жазуының [пішігінің] жұмбақ сырын ашқан 

тарихи маңызды күн. Дат ғалымы  Вильгельм 

Томсен Дания Ғылым Академиясының 

кезектен тыс мәжілісінде Моңғолияның 

Орқұн �зені бойынан табылған тасбітікке 

бәдізделген жұмбақ жазудың сырын ашып, 

 дешифровкасын жасады.  Бір  ғажабы, 

ғалымның мағынасын анықтап, алғашқы 

оқығаны [Тәңір], одан кейінгі [Т�рүк] с�зі 

екені таңғалдырады. Осылайша, ғылыми 

 ортада «фин-угор», герман жазуы деп сан-сақ-

қа жүгіртіп, пікірталас туғызған даулы мәсе-

леге нүкте қойып, ашқан жаңалығы арқылы 

әлемге әйгілі ғалым, танымал тұлғаға айналды. 

Қоғам қайраткерлері, зиялы қауым �кіл-

дері, «Ұлы Бодун» тарихы, мәдениеті және 

дәс түрін зерттеу ұйымының қызметкерлері 

қатыс  қан ғылыми-тәжірибелік конференция-

ны түркітанушы ғалым Аманқос Мектеп-тегі 

жүргізді. 

 «Дат оқымыстысы В.Томсеннің т�рүк 

руника жазуының сиқырын әлемге танытуы 

– т�рүктекті ұлыт пен ұлыстардың ғылымы 

мен �нерінің, тілі мен дүниетанымының, 

мәдениеті мен тарихының дамуына игі 

ықпал еткен және т�рүк �ркениетінің мүлдем 

зерттелмеген жаңа бір дәуіріне баратын 

жол салған жаңалық болғаны ақиқат. Бұл 

т�рүктекті ұлыт пен ұлыстың тұтынған 

 тарихи т�лтума жазуы мен діни наным-сенім 

ұстанымын анықтап берді. В.Томсен арқылы 

т�рүк жұрты ежелгі ата-бабаның рухани 

мұрасымен қауышты. Т�рүк руника жазуы 

күллі т�рүктекті ұлыстардың рулық таңбалары 

мен белгілерінен құралған. Жалпы ру с�зінің 

түп-т�ркіні «ұрұғ» ұғымынан қалыптасқан бір 

атадан тараған ұрпақ дегенді білдіреді. Яғни 

«руника» терминдік атауының табиғаты т�рүк 

тілінің т�л с�зі» дейді түркітанушы ғалым. Ол 

«т�рүк жазуы» күнін ұрпақ санасына сіңіру 

қажеттігін алға тартып, В.Томсеннің ғылыми 

ісін жалғастырып, білім ордаларында руника 

жазуының қыр-сырын түсіндіретін оқулық 

пен оқу құралдары, әдістемеліктер арқылы 

арнайы пән жүргізілетін болса, болашақ ұрпақ 

осы жазу үлгісін таңдайтынына сенімді екенін 

жеткізді. 

Шет тілдер және іскерлік карьера уни-

верси тетінің ректоры С.Хизметли ғы лыми-

тәжірибелік жиынның түркітілдес ха лықтар 

үшін маңыздылығына тоқталып, ортақ 

құндылықтарымызды, тарихымызды, мәде-

ниетімізді, �ркениетімізді зерттеуде тигізер 

үлесінің зор екенін жеткізді. Оның айтуынша,  

В.Томсеннің француз тілінде жарыққа 

шыққан «Орхон ескерткіші» деген еңбегінде 

алғашқы түркі жазуы жайлы мәлімет берілген. 

Жиын барысында алфавит жүйесін ки-

рилден араб, латын, руника таңбасына не-

месе керісінше жедел аударудың  арнайы 

б а ғ д а р л а м а с ы н  т ү з г е н ,  ф и з и к  ғ а л ы м 

#.Ақдәулет, бағдарламаның үйлестірушісі, 

тарихшы А.Нұрмұханбетов, испан тілінің 

маманы, тарих ғылымының кандидаты 

С.)тениязов, жас ізденуші Н.Наурызәлиев 

және т.б. с�з с�йлеп, ой-пікірлерін білдірді. 

Жастарды руна жазуына машықтандыру 

мақсатында, заманауи тілмен айтқанда, 

флешмоб �тті. Қазақ, Тәңір, Алаш, Отан, 

ана және т.б. с�здер жазылып, к�пшіліктің 

қызығушылығын тудырды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

1 9 9 7  ж ы л ы  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дамуы-

ның «Қазақстан-2030» стратегиялық 

бағдар ламасын жариялады. Елбасының 

жетекшілігімен жарияланған стратегия 

Қазақстан экономикасының әрі қарай 

 дамуына сеп болды. «Қазақстан-2030» даму 

стратегиясы ұлттық қауіпсіздік; ішкі саяси 

тұрақтылық және қоғамды біртектендіру; 

экономикалық �сім; денсаулық, білім беру 

және Қазақстан азаматтарының әл-ауқаты; 

энергетикалық ресурстар; к�лік және бай-

ланыс негізінде инфрақұрылымды дамыту; 

кәсіби үкімет сынды 7 әлеуетті мақсатты 

к�здеді. Осылардың ішінде экономикалық 

�сім жас мемлекеттің қарқынды дамуына 

ықпал етер негізгі к�зір еді. Стратегияға 

сәйкес экономикалық �сім жоғары деңгейлі 

шетелдік инвестиция мен ішкі жинақтарды 

тарту арқылы ашық нарықтық эконо-

мика құруға негізделді. Яғни бұл айтулы 

мақсат тұрақты дамыған экономикасыз 

бюджетке түсер қаражат санын арттыру, 

жұмыссыздық деңгейін түсіріп, жемқорлық 

пен қылмыстың алдын алу мүмкін еместігін 

қадап к�рсетті .  Елбасының тікелей 

жетекшілігімен қазіргі уақытқа дейін 

жасалған экономикалық реформаларды 

есепке алсақ, Қазақстан экономикалық 

қарқыны бойынша жаһандағы дамушы 

мемлекеттердің қатарына еніп, дамыған 

мемлекеттермен бірқатар салалар бой-

ынша теңесе алатын деңгейге жетті. 

Дүниежүзілік банктің саралауына сәйкес, 

Қазақстан ішкі жалпы �німде кірісі орта 

деңгейдегі мемлекеттер ішінде алға шығып, 

 Сербия, Болгария сынды елдерді басып 

озып, Түркия, Бразилия, Малайзиямен 

иық теңестірді. Егемендік алған кезеңнен 

 бастап Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 

 Назарбаев ел экономикасының кең қанат 

жайып, тұрақтануына қаншама рефор-

малар жариялап, оларды жүзеге асырды. 

#сіресе, экономика құлдырап, халықтың 

әлеуметтік жағдайы күрт т�мендеген 

90-жылдары Нұрсұлтан #бішұлы тұралап 

қалған  мемлекетт ің  экономикалық 

әлеуетін к�теру жолында еңбек сіңірді. 

Республика экономикасының дамуына 

Поэзия падишасы

Өнер сапары

 Жазу – өркениет белгісі

түрткі болар заңдар қабылданды. 2018 

жылы АҚШ-тың Stratfor барлау-сараптау  

компаниясы �зінің сайтында «Тhe More 

Things Change, the More Kazakhstan Stays 

Important»  деген сараптамалық  материал 

ж а р и я л а д ы .  М а қ а л а д а  « Қ а з а қ с т а н 

егемендік алған сәттен бастап билікте 

болған ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев  

ауқымды экономикалық реформалар 

 жасады.  Президент республиканы Кеңес 

Одағының соңғы күндері басқарып, КСРО-

ның құлауы салдарынан болған құлдырау 

мен дағдарысты �ткерді және мемлекетті 

жақсы нәтижемен жаңа мыңжылдыққа 

алып келді. Аталған уақыт аралығында ол 

бүгінгі күндегі Орталық Азиядағы ең күшті 

мемлекет құрды, Қазақстан мен оның 

ішкі энергетикалық секторын ашты» деп 

жазылған. 

Ішкі экономика, сәйкесінше ретке 

келгеннен кейін сыртқы экономикалық 

қатынастарды реттеу  сыртқы саяси 

мәмілегерлікпен тығыз байланысты болды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әуелі жақын 

к�рші елдермен саяси-экономикалық 

мәмілелерге  қол жеткізді .  Олардың 

қатарында Ресей, Қытай, )збекстан, 

Қырғызстан, т.б елдер бар. Шетелдік 

 инвесторларды тарту арқылы елде жаңа 

зауыттар, кәсіпорындар, т.б бой к�теріп, 

жаңа жұмыс орындары ашылды. Халықты 

жұмыспен қамту бірінші к�зделген мақсат 

еді. Ресей Федерациясының Президенті 

Владимир Путин �з с�зінде Қазақстанмен 

экономикалық жағдайдың жақсы екенін 

және тауар айналымының �сіп келе 

жатқанын айтқан еді. «Қазақстан ТМД 

кеңістігінде біздің сауда-экономикалық 

әріптестеріміздің ішінде Беларусиядан 

кейін екінші орын алады. Оның үстіне 

экономика саласындағы біздің қарым-

қатынасымыздың бағыты да сан қилы: бұл 

жоғары технологиялар, ғарыш, к�мірсутегі, 

бұл к�лік саласы. Енді бұған Қазақстан мен 

Ресей үшін де әлеуеті жоғары саналатын 

туризмді қосайық» деген еді. 

« Қ а з а қ с т а н - 2 0 3 0 »  с т р а т е г и я л ы қ 

 жоспары негізінде экономиканы аяққа 

к�тергеннен кейін де Елбасы жыл сайын 

Қазақстан халқына Жолдау жариялап, 

әр жолдауында халықтың әл-ауқатын 

дамыту, экономикаға тың серпін беруге  

қатысты бағыт-бағдар беріп отырды. 

2015 жылы Нұрсұлтан Назарбаев бес 

институционалдық реформа ұсынды. 

Бұл реформаны жүзеге асырудың құралы 

ретінде «100 нақты қадамды» алға тарт-

ты. Яғни «100 нақты қадам» жаһандық 

және ішкі сын-қатерлерге жауап және 

жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған 

мемлекеттердің отыздығына кіруі ж�ніндегі 

жоспары. Аталған қадам «Қазақстан-2050» 

стратегиясын жүзеге асырып қана қоймай, 

Қазақстанның мемлекеттілігін нығайтуға 

тікелей сеп болмақ. «Бес институционалдық 

реформаның» үшінші тармағында индус-

трияландыру және экономикалық �сім 

б�лімі бар. Мұнда мемлекеттің алдағы тың 

экономикалық бағыты, ішкі әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешудің 

тетіктері қарастырылған. Бұл реформалар 

Елбасының жетекшілігімен құрылып қана 

қоймай, оны жүзеге асыру жолдары да 

бекітілді. Бұған дейінгі «Қазақстан-2030» 

стратегиясында дамыған 50 елдің қатарына 

кіру мақсаты тұрған еді. Қазақстан бұл 

мақсатқа қол жеткізіп, жаһандық-саяси 

аренада да, ішкі экономикалық тенденция-

да да орасан зор жетістіктерге кенелді. 2015 

жылы «Бес институционалдық реформа» 

негізінде Елбасы дамыған 30 мемлекеттің 

қатарына кіру міндетін қойды. Нұрсұлтан 

Назарбаевтың осынау экономикалық 

стратегиялық бастамалары және оларды 

жүзеге асыруға әлемдік кеңістік те назарын 

салып, стратегиялық бастамаларға жоғары 

баға берді. Мәселен, саясаттанушы, РФ 

Ұлттық стратегия институты халықаралық 

бағдарламалар бойынша басшысы Юрий 

Солозобов �зінің «Нұрсұлтан Назарбаев – 

жаһандық к�шбасшы» атты мақаласында 

«Нұрсұлтан Назарбаев к�регендік қасиетін 

стратег қабілетімен бітістіре алған әлемдегі 

санаулы саясаткерлердің бірі.  Қазақ стан 

П р е з и д е н т і н і ң  б а с қ а р у д а ғ ы   б а с т ы 

ұстанымы: саяси үрдістердің соңынан 

еру емес, оларды бағыттап, болашақпен 

б а с қ а р у .  Қ а з а қ с т а н  п о с т к е ң е с т і к 

кеңістіктегі алғашқы стратегиялық жоспар-

лау моделіне �ткен алғашқы мемлекеттердің 

бірі болғандығы да тегін емес. Қазақстан 

мемлекетінің ұзақ мерзімді даму басымдық-

тарын «Қазақстан-2050» стратегиясы мен 

бар әлемде қызығушылық тудырған «Нұрлы 

Жол» жүйелік даму бағдарламасы анық-

тады» деп жазады. 

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев отыз жылда Қазақстанды 

дамыған, экономикалық әлеуеті мықты, 

жаһандық аренада ұстанымы қалыптасқан 

және жаһан кеңесе алатын мемлекет ретінде 

құрды. 2019 жылы Нұрсұлтан #бішұлы 

прези денттік лауазымын тоқтатып, саяси 

аренада маңызды тарихи шешім қабылдады. 

Елбасының бұл шешімін тек Қазақстан 

халқы ғана емес, бар әлем ерекше ізгілікпен 

және толқыныспен қабылдады десек, артық 

айтқандық емес. Бүгінде Елбасының саяси, 

экономикалық бағамын мемлекет бас-

шысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

жалғап келеді. Қазақстан ішкі-сыртқы са-

яси ұстанымын әрі қарай бекемдей түссе, 

экономикалық тұрғыда Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев Елбасының ұстан ған 

саясатын жалғастырып, «Қазақстан-2050» 

стратегисы,  «Бес институционалдық 

 реформа», «Нұрлы Жол» реформарларының 

орындалу бағытына басшылық жасауда. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы мемлекет басшы-

сы ретінде Қазақстан халқына жариялаған 

Жолдауында халықтың әл-ауқатын к�теру, 

экономиканы дамыту, сыртқы саясаттағы 

Елбасы ұстанған бітімгерлік саясатын 

жалғастыру, т.б мәселелерге басым назар 

аударды. Қазақстан әрі қарай да даму  жолын 

жалғастыра бермек. «Бірінші – экономи-

ка, кейін – саясат» қағидатын ұстанып, 

қиын жылдары елде нарықтық реформа 

жасап, мемлекетті дағдарыс пен азаматтық 

кикілжіңдерден ада қыла алған Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың экономикалық 

моделі бүгінде бар әлемде даму жолына  

бек іп,  мақсаттарына  қол  жеткізген 

мемлекеттің тың үлгісін жасап берді. 

Оралбек БОТБАЙ, 
филантроп, профессор

Поляктың демократ-револю ционері, суретші 

Бронислав Залесский 1865 жылы Парижде француз 

тілінде шығарған «Қазақ сахарасына саяхат»  деген 

кітабында былай деп жазған: «Мен бір күнімді 

Есет К�тібаров деген қырғызбен �ткіздім. Ол 

осы замандағы қазақ даласына танымал ерекше 

тұлға... ол к�сем болып қалды... және қазының 

міндетін атқарды». Б.Залесский осы сапарында қара 

қарындашпен Есеттің суретін салып алған. Есет 

сол заманда суреттері газет-журналдарда жарыққа 

шыққан санаулы адамдардың бірі болған.

Ел тағдырын ойлаған к�теріліс басшысы Есет 1858 

жылы амалсыз Ресей мен келісс�зге келіп, �з күресін 

тоқтатады. Ұлт-азаттық қозғалысқа қатысушылар �зге 

елдерге барып бой тасалайды. Қолға түскен Ерназар 

мен Бекет Сібірге айдалады. Бұл батырлар туралы 

жыраулар «Ерназар-Бекет», «Бекет батыр» жырларын 

шығарады. «Бекет батыр» жыры бүкіл қазақ даласын 

шарлап кетеді. Кейіннен Мұхтар #уезов бұл жыр тура-

лы ғылыми зерттеу жазып, мұнымен тоқтамай «Бекет 

батыр» пьесасын жазып, оны 1939 жылы Алматыдағы 

Опера және балет театрында сахналатады. Биыл 

қазан айында ұлы классик М.#уезовтің «Бекет батыр» 

пьесасының желісімен «Ерназар-Бекет» спектаклі 80 

жылдан соң облыстық Т.Ахтанов драма театрында 

қойылды.

Тарихшы Самат Құрманалин «1847-1858 жылдар-

дағы Есет К�тібарұлы бастаған ұлт-азаттық к�те ріліс» 

деген тақы рыпта диссертация қорғап, к�тері лістің 

бүкіл жағдайын бір жолата ғылыми айналымға қосты. 

Есет К�тібарұлы ның Шалқар ауда нындағы мазары 

Ақт�бе облысы бойынша «Қазақ станның киелі орын-

дарына» жат қы зылған 100 нысанның қатарына енді. 

Ел азаматтары осы ескерткіш қою шарасына үлес 

қосып, атсалысады деп сенеміз. Қаржылай қолдау 

к�рсеткісі келгендер т�мендегі мақала авторларына 

хабарласуларына болады.

Аманғали МҰХАНБЕТУЛИН,
Жұманазар АСАН,

0лкетанушылар
АҚТ)БЕ

Кенесары ханнан соңғы, Кавказ дағы Шәмілден 

кейінгі патша отаршыл дарына үлкен үрей әкелген 

адам Есет батыр болды. Бұл ж�нінде 1858 жылы 

Санкт-Петербургтен шығатын «Русский художе-

ственный листок» журналында «Бии Есет Кутыбаров» 

деген мақала жарияланады, сол мақалада: «Бии Есет 

Кутыбаров, известный возмутитель Киргизской степи 

Малой Орды, лет пятнадцать опустошал ее в различ-

ных направлениях и несколько раз уже настигаемый 

нашими отрядами постоянно ускользал от преследо-

вания и погонии. Имя Есета в Малой Орде было также 

грозно, как и соотечественник его Кенесары, убитого 

в сороковых годах, из пределах Сибири, закаменными 

Киргизами или имя героя Кавказского Шамиля» деп 

таңбаланған. 

Зеңбірекпен, пулеметпен, мыл тық пен мұздай 

қаруланған, арнайы дайын дықтан �ткен Ресей 

 отарлаушылары әскеріне он бір жыл бойы бой бермеуі 

– к�теріліс басшысы Есет тің даналығына байланысты 

болатын. 

Он бір жыл бойы патша үкіметі к� теріліс басшы-

ларын қолға түсіре алмады. Олар жазалаушы отряд-

тарды біресе құмға салып, біресе ш�лге ұрындырып 

тұтқиылдан шабуыл жасап, қиын жағдайға ұшырата 

берді. Патша �кіметі енді айуандық іс-шараға к�шті, 

тұтас ауылдарды от қойып �ртеп жібереді. Қазақ 

 ауылдарын �ртеп, бала-шағаны қырған, әйел, қызды 

зорлап, қарттарды қорлаған жазалаушы жендеттер 

туралы Лондонда шығып тұрған Герценнің «Колокол» 

журналы 1858 жылғы №28 санында: «Ежелгі соғыстар 

немесе моңғол шапқыншылығы замандарынан 

бері полковник Кузьмин мен майор Дерышевтың 

шапқыншылығынан асып түскен айуандық болған 

емес» деп жазды. Немістің «Аусбург газеті» де үрейлі 

мақалалар жариялады. 

Есет 15 жасында-ақ Жайық казак тарына қарсы 

күресте к�зге түсіп, «Батыр бала», ал кейін ХІХ 

ғасырдың 30-40 жылдары Жоламан Тіленшиев 

қозғалысында ерлік к�рсетіп, сол кезден бастап халық 

ішінде «Есет батыр» атанған. #кесі К�тібар батырдың 

тапсырысымен Хиуа хандығына әлденеше рет 

 барып, қазақтар мен хиуалықтар арасындағы даулы 

мәселелерді шешуге атсалысқан. Есеттің әкесі  Сырым 

Датұлының к�те рі лісіне қатысса, баласы Есет �з 

тұстасы Исатай-Махамбет к�терілісіне демеу береді.

Есет батыр 1847-1858 жылдар ара лы ғындағы 

патшалық Ресейдің отар шылдық саясатына қарсы 

ұлт-азаттық к�терілісін басқарды. Ол ба тыр лы-

ғының үстіне ақылды, аруақ қонған адам еді. Сол 

к�теріліске қатыс қан Ақпан ақын Есет туралы: «Ер 

Есет елдің басы еді, Арыстандай азулы, Аруағы 

жұрттан озулы, Патшаның құрған торына, Бой 

бермеді бағынбай...» дейді. Оны к�рген орыстың 

белгілі ғалымы Е.П.Ковалевский: «Дала Геркулесі 

оның келбеттілігі мен парасаттылығына еуропалықтар 

да тәу етер еді» деп жазды.

Ұзындығы 230 шақырымға созылған үлкен 

Борсық, Кіші Борсық құмын қыстайтын, бір шеті 

Елек �зенінің орта тұсы, екінші шеті Хиуа хандығымен 

шектесетін алып аумақты жайлайтын Шекті руы 

1858 жылға шейін Ресейдің үстемдік етуіне мойын  

ұсынбады. К�кб�ріше алысты. Осы �ңірді ұзақ 

зерттеген ғалым И.Ф.Бларамберг 1852 жылы Санкт-

Петербургтен шыққан «Земли Киргиз- Кайсаков 

 Малой Орды» деген кітабында: «Самые воинствен-

ные, т.е. наиболее вооруженные роды кайсаков 

 находятся там, где русские влияние еще слабо. Таков 

вес, чиклинский род, самый мятежный наиболее 

запутанный в баранте! Особенно отделение Тилеу-

Кабак» деп жазды. 

Азаматтың суреті
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Шүкір ғой, талай киноға түстік, театр сахнасында да «тау 
қопардық, тасты жардық»... Жалпақ жұртқа танымалмыз, ел 
сүйіспеншілігіне бөлендік... Шүкір... Ешнәрсе оңай келген жоқ... 
Алайда өнердің қадірі осыншама арзандайды деп ойламаппын. 
Менде бір адамға жетерлік, атан түйеге жүк боларлық абырой-
атақтар бар... Оған да шүкір... Жанымды жегідей жейтін 
басқа нәрсе... Ол – Ұлы өнердің қарабайырланып кеткені, кім 
көрінгеннің мазағына, қолжаулығына айналғаны. Актер-
лердің адам атаулының алтыншы сортына түскені. Білмеймін, 
ұлт ретінде, мемлекет ретінде, қоғам ретінде мәдениетіміздің 
парқы осындай ма, әлде шіренген шенеуніктердің өнерді 
қолжаулық қылғаны үрдіске айналды ма, әлде өзіміз 
арзандадық па, сайқымазақ күйге түстік пе... 

еатр сахналарында жас актерлерден байқайтын бір кемшілік 
– тіпті өздері сомдаған кейіпкердің өлеңін бұзып айтады. 
Бәлкім, өлеңді жаттай алмайды. Мүмкін, асығыс жаттай-
ды, өлең-сөздің тереңіне үңілмей, бетін қалқып, бір реттік 
сахна қойылымы деп, үстірт оқып шығады. Оқып шығады 
демекші, осы күнгі жас актерлерде кітап оқу мәдениетінің 
өзі қалыптаспағандай көрініп кететін мысал көп. Ал театр 
және кино актері Тұңғышбай Жаманқұлов кітапқа қол соза-
тын адамдардың тұтасымен азайып бара жатқанын ай-
тады. Бүгінгі жаппай білімсіздіктің етек алуын да осы кітап 
оқымаудан көреді. Кино мен театрдың сахнасында бір өзі 
бірнеше кесек образдарымен танымал болған актердің 
 жанын не ауыртады, жүрегін нендей жайт мазалайды? Бүгінгі 
қоғамның, мәдениеттің уытты мәселелері актердің алаң 
көңілін қалай қозғайды? Тұңғышбай Жаманқұловпен әңгіме 
барысында осы түйткілді дүниелерді ірікпей айтқызуға 
тырыстық. Ендігінің сөзін ұстайтын буынның жүрегін қозғаған 
жайттар бүгінгінің де адамына жат болмауы керек қой... 

қалған қырық сегіз театрдың қыр-

сырынан мақрұм. Оларды да кінәлай 

алмайсың, заң  бойынша, Алматы мен 

астанадағыларға ғана «айбат» шегу-

ге шегенделген, ал сырттағы теат-

рларды жергілікті әкім-қаралардың 

қоржынына сүзілдіріп қойған! #кім 

әділ, нәзік жүректі болса ғана жағалары 

жайлауда! Ол жайлауға да ауа жайыла 

алмастай қылып, қаржы ма, еңбек пе, 

әйтеуір әлдебір білектілердің құрып 

қойған қаржылық торынан аса ал-

мастай етіп амалданған. Ет-бауыры 

елжіреп келіп, жергілікті бюджеттен еп-

теп жырып берейін десе, торды бұздың 

деп, итжеккенге айдамаса да, жемқор 

қылып, ағаш атқа жайдақ мінгізіп 

жіберетін қаржыпол деген қанды 

қол бар! Тіпті театр �неріне емешегі 

үзілер қалталы дейтін ағайын да �з 

қалтасынан қыл үстінен б�ліп беруге 

үрейлі! Қалтаңдағыны қайдан алдың 

деп, қандарын ішеді! Осыла-а-а-й...

. . .)нер ұжымының парқы мен 

нарқының к�рінісі дейтін репертуардың 

�ресі мен тақырып талғамына тас 

лақтырмай-ақ қояйын, «су ішкен 

құдығыңа түкірдің» деп, сумаң ете 

қалатын, с�з к�термейтін, бір атым 

насыбайдан к�ңілі қалатын жарым 

к�ңіл жамағайыным бар... Жырақтағы 

жарықтықтарды былай қойғанда, аты-

нан ат үркетін театрлардың да жетісіп 

жүрген ешкімі жоқ... Түкке тұрғысыз 

уақиға қуып, жетім шал мен жесір 

кемпір, шайпау келін мен жігерсіз ұл, 

қапияда �лген актер мен қатыны �лген 

қария, шын ақынның �тірік хикаясы, 

пұшық мұрын мен мырық қайғы, артын 

ашар күлкі мен парқы нашар жыртың 

жайлаған сахнадан жалықпайтын 

болдық! Бірді-екілі  тарихы тереңге 

кетер тақырып толғаған қойылымдар 

қоңы қалың болғанмен, сойы жұқа, 

сонда да тізгін ұстап, «аспанды» 

тіреп тұрғандай болатын басшы-

қосшылардың б�текесіне жақпай, 

репертуардан сызылып, сырғытылып 

жүр. Қайтейік, қайсыбірін айтайық... 

Театрдың қамын ойлаған біз сияқты 

қамк�ңілдердің айтқандары айтылған 

жерде қалып, әйкәпір болып алас-

талуға сәл-ақ қалғанбыз... Сол сойы 

жұқаларға қайсыбір жылдары қағба 

болған гиеннің созар мойыны ұзын, 

кірер арты кең болған екен... Жастары 

шарасыздық пен ессіздіктен, жасамысы 

тексіздіктен кірер тесік іздеген-ау... 

)кінішті... Осы ауру мен әдеттің, амал 

не, «беті күшті»...

– Театр қайраткерлері  одағы-
ның жай-жапсарымен де таныстыра 
отырсаңыз. Нендей жаңа лықтарыңыз, 
қандай қуаныш-сүйініштеріңіз бар?

– Ол одақта жай жоқ, жапсар бар. 

Мініп жүрген к�лігіңе де бесінші 

д�ңгелек керек екенін жұрт біледі. 

Запасқа. Біз де солай болуы керек 

едік, бюджетте болмасақ та, запаста. 

Қоғамның қажетіне, запасына. Олай 

болмады. Бюджетте жоқ болған соң, 

есепте жоқпыз. Бұрынғы мәдениет 

саласын басқарған шенеуніктің ойы 

жүзеге аспады. Есесіне, есі бар – 

жасы бар, жасамысы  бар артистер, 

суретшілер. . .  т іпті  М.Лермонтов 

театрының алпысты алқымдаған 

етікшісі де одағымызға мүше болып 

қабылдауымызға арыз берді! #уелгіде 

2500-дей едік, бүгіндері мүшелеріміздің 

саны 2650-ден асып жығылды! Бұрынғы 

мәдминнің қазған орынан қарғып 

�ттік, аман қалдық. Алайда кесірін 

к�п тигізді. Журналымыздың үш-т�рт 

н�мірі шықпай қалды, «Еңлікгүліміз» 

де ентікті... Нәжістің иісі біразға дейін 

баратыны сияқты, енді-енді «дизен-

фекцияланып» келеміз.  К�теріле 

бастадық. Жоғары жаққа жапсар емес, 

жоспарларымызды жеткіздік.  Оң 

 шырай бар. 2023-жылға дейін кететін 

жоба-жұмыстарымыздың тақырып-

талайын айтып, тиісті министрліктің 

басын қатырдық-ау деймін. Білегіміз 

сыбанулы,   ықыласымыз екі  есе, 

қажырымыз қарулы.  Түст ік  пен 

теріскейдегі, батыс пен шығыстағы, 

т�р мен т�скейдегі елу алты театрдың 

к�кейкестісін, мұң-шерін, к�ген-

шеменін, ой-орманын, арман-мүддесін 

келелі с�з қылып, шешімін табуға 

ниеттейтін форум-фестивальдердің, 

мастер-кластардың, кездесу-талқылау 

конференциялардың, елдегі барлық 

халық театрларының да додаға қосылар 

дүмпуі жыл басынан «Еңлікгүлмен» 

басталмақ! «Тыныштық тек түсімізде 

ғана!» деген Б.Пастернактың ұраны 

біздің де ұран болғалы тұр, бұйырса! 

Бұйырады!

– Біраз уақыт бұрын Президентпен 
кездестіңіз. Не жайында ой-толғап, 
қандай сауалдарды к0тердіңіз? 

– Жоғарыдағы толғағымның бәрін 

айттым. К�лгірсігем жоқ. Тайсалғам да 

жоқ. Жасырғам да жоқ. Жарбаңдаған 

да жоқпын. Нәтижесін ол Кісінің 

Жолдауы нан тыңдадыңдар.  Сау 

театрлардың да, «ауру» театрлардың 

да атын атап, түсін түстедім. Ауруын  

жасырған – �леді!  Емдеу керегін 

айттым.  Алғашқы дәрі – жалақы... 

Жыл басынан «егіле» бастайтын болды! 

Ары қарай – жан нәсіп! Бастысы – 

Президент бізді ерекше сыйлайтынын 

білдірді, қоғамға керек, кемшіндігі 

қатты байқалып жүрген идеология 

құралы екенімізді қайта есімізге салды! 

Үміт үлкейді, күдік сейілді!

– ;ңгімеңізге рақмет

Қараг0з СМ;ДІЛ

шатпақтап �лең жазып, ыңылдап 

ән  айтатын болдым, тыңқылдатып 

 домбыра шерте бастадым. Бүгінгідей 

арнайы репетитор жалдау қайда-а-а, �з 

бетімізбен оңды-солды сабаладық қой. 

#лі күнге домбыраның техникасы мен 

ноталарын жетістіре алмай жүрмін. 

)нерге келу, артист болу ойда 

болған жоқ, кейбір әріптестерім 

сияқты «�мір бойы армандадым» 

деп айта алмаймын. )нер әлеміне 

деген іштегі сүйрік сезімді сыртқа 

шығармайтынбыз. )нерпаздықты адам 

баласына  Жаратушы Иеміз дарытады, 

«олар ерекше адамдар ғой, маған не 

жоқ» деген қастерлі ойдан еш арылған 

емеспіз. #н айтсақ, �лең жазсақ, тек 

�зіміз үшін ғана, құпияда, оңашада 

болды. 

Себептен-себеп болып, үлкен 

�нерге келдік қой, ол жайлы талай 

айтқанмын, жазғанмын, қайталамай-ақ 

қояйын. Арман орындалды ма дегенге 

келсек, бір с�збен «иә» немесе «жоқ» 

деп айту асығыстық болар. Менің 

атам Жаманқұл-рахымелі айтатын-

дай «бірі кем дүние...». Шүкір ғой, 

талай киноға түстік, театр сахнасында 

да «тау қопардық, тасты жардық»... 

Жалпақ жұртқа танымалмыз,  ел 

сүйіспеншілігіне б�лендік... Шүкір... 

Ешнәрсе оңай келген жоқ... Алайда 

�нердің қадірі осыншама арзандайды 

деп ойламаппын. Менде бір адамға 

жетерлік, атан түйеге жүк боларлық 

абырой-атақтар бар... Оған да шүкір... 

Жанымды жегідей жейтін басқа нәрсе... 

Ол – Ұлы �нердің қарабайырланып 

кеткені, кім к�рінгеннің мазағына, 

қолжаулығына айналғаны. Актер-

лердің адам атаулының алтыншы со-

ртына түскені. Білмеймін, ұлт ретінде, 

мемлекет ретінде,  қоғам ретінде 

мәдениетіміздің парқы осындай 

ма, әлде шіренген шенеуніктердің 

�нерді қолжаулық қылғаны үрдіске 

айналды ма, әлде �зіміз арзандадық 

па, сайқымазақ күйге түстік пе... 

Қайсыбірін айтайын, 1995 жылы 

Қазақстанның )збекстандағы мәдениет 

күндері �тті. #уезов театры Самарқанға 

барып, сол жылдары театрымызда, 

қоғамда едәуір уақиға болған «Туран-

дот ханшайым» қойылымын к�рсеттік. 

Самарқан вилоятының хокимі кешке 

қонақасы берді. #лемге әйгілі әнші 

Насиба Абдуллаеваны �зінің орын-

басарын арнайы к�лігімен жіберіп, 

дастарқанға алдыртты. Ресторанға 

кіре бергенде, орнынан қарғып тұрып, 

алдынан шықты да, қолын к�кірегіне 

қойып, иіліп тұрып, әншіге �тініш 

айтты: «Насиба-хон, – деді хоким, аса 

кішіпейілділікпен, – біттә илтимос, бұ 

қозақ мехмонларимизгә бір-екки кәттә 

хошықны айтып берәмисиз, сура-

ном!». Не деген мәдениет, �нер адамын 

бағалау!  Мейман  болып отырғандардың 

ішіндегі үлкені марқұм Жұмабай 

 Медетбаев пен мен ғана, қалғандары 

театрға жаңа келген  жастар болатын. 

Нәсиба әнді еңіретіп тұрып шырқады. 

Шылғи �збек тілінде, �збектің жүрек 

қылын үзер мақамдары... #н біткенде, 

хоким әншіні оң жағына отырғызып, 

тағам ұсынып қызмет қылды. )нер 

адамына деген соншама қасиетті 

к�зқарасты, сыйластықты, қадірлеуді, 

биік бағаны алғаш к�рдім-ау деймін. 

Біздегілер мұндай кісіліктен мақрұм 

екенін тілге тиек етпей-ақ қояйын. 

Сіз арман орындалды ма дейсіз... 

Ұлы �нерге �мірін арнаған адамда  

жеке бастың арманымен бірге, Ел 

азаматы ретінде Елдікке жетудің 

Ұлы арманы болады екен... )нер – 

ұлттың маңдайындағы жұлдызы 

 болуы керек, жүрегінің шері мен 

к�кірегіндегі шемені... Орын-

сыз ыржаң емес, бойы бұлғаң 

е м е с ,  с � з і  ж ы л м а ң  е м е с . . . 

Атам Жаманқұл-рахымелінің 

«Бұлбұлы қадірленбеген елдің 

қарғасы қарқылдайды» деген ащы 

мақалы еске түскенде үнім �шіп, 

сарыуайымға батам...

– Талай ұстаздың алдын к0рдіңіз. 

БҰЛБҰЛ 
ҚАДІРЛЕНБЕГЕН 
ЖЕРДЕ ҚАРҒА 
ҚАРҚЫЛДАЙДЫ...

Т

тұтқынға түскен жалғыз-жарым емес, 

бүгінгі бүкіл ұлттың мәңгүрттенуі 

осы емес пе?.. Бас терісін тақырлап 

алып, жаңа сойған түйенің �ркешінің 

терісіне тұмшалаған жан түршігерлік 

жазадан жүз мың есе асып түскен 

нәубет т�нгенін ұғады деген ұрпақтан 

айырылдық па?.. Асылы, адам баласын 

әу бастан �сек-аяңға құмар қылып 

арбаған Ібілістің арманы нәйеті бес-

алты жылда-ақ іске асты! Адам Ата мен 

Хауа Анаға алдап ұсынған бидайдың 

жарты дәнінен Жерге қуылғанымыз 

түк болмай қалды! Енді әрқайсымызға 

бір-бір қалтателефон ұстатып, Тозаққа 

аттандыруда!.. Ұстаз – Ібіліс, шәкірт 

– Мәңгүрт! Жағаңызды ұстасаңыз да, 

ұстамасаңыз да шырқыраған Шындық 

осы! Ақырзаман жақындады, оның 

алапат адымын аялдату Адамзаттың, 

әсіресе қазақтың қолынан енді келе 

қояр ма екен! «Қара аспан т�ндірдіңіз» 

дей беріңіз, кезінде айтылмаған с�здің 

атасы �леді! С�з – ем болудан кеткен! 

Атасы �лген!..

– «Қазақфильм», «Ленфильм», 
«=збекфильм» киностудияларының 
фильміне түсіп, талай р0лді сомдадыңыз 
ғой. Сол р0лдерді қайта ойна десе, нені 
0згертер едіңіз?

дан адамның» деген даңғойлықпен 

қайран Абай хакім де қарсыласқан... 

#лі қарсыласып келеміз... Қашанғы! 

«Халқым надан болған соң, Қайда ба-

рып оңайын...» «Халық» деген ұғымды 

қазір «шенеунігім» деп ауыстырған 

абзал... Абайды күнде қайталайтын 

 Б е к б о л а т - а у ,   қ а й д а с ы ң ,  н е ғ ы п 

отырсың?.. Құлағың бітелді ме, тілің 

байланды ма?.. Деңдер! Атой салыңдар! 

Мені ғана құрбандыққа шала бермей!

– Бүгінгі театрдың жайы туралы 
не айтасыз? Сахнада қандай кейіпкер 
жетпей жатыр деп ойлайсыз? «Біздің 
заманның қаһарманы» сіздіңше кім  болуы 
керек еді?

– Ой, бұл үлкен тақырып қой... 

Бір сұхбатта берілетін бір сұрақтың 

 жауабымен қамтылмайтын қамырықты 

күй. Қысқа қайырсаң – немкеттілік 

танытасың, ұзын-сонарға кетсең, 

мылжың атанасың. Бүгіндері ол жайлы  

қоғам да, адам да бас ауыртпайды, 

тіпті қыстырмайды да. Зымыраған 

 заман, сүйретілген �мір. Шағынарың 

да, табынарың да таусылған. «С�з ем 

болудан кетіп, ауыздан шыққан жел 

есебіндегі» кері кеткен кезең! Айтасың 

– естімейді, жылайсың – к�з жасыңды 

сүртпек түгіл, к�рмейді, бұрылып та 

– Тұңғышбай Қадырұлы, әңгімемізді 
0нер әлеміне қадам басқан уақытқа 
сапар шегуден бастасақ. Сізді кино мен 
театрға, жалпы 0нерге іңкәр еткен не 
нәрсе? Осы саланың маманы болсам 
деген арманыңыз бірден орындалды ма?

– Менің балалық шағым теміржол 

бойындағы разъездерде �тті. #кем 

Қадыр кезінде екпінді құрылыс болған 

Мойынты-Шу теміржол телімін 

салуға атсалысқан маман еді. Екінші 

жаһан соғысынан орала салысы-

мен, Тәшкеннің теміржол құрылысы 

техникумын бітірген бойда ол осы 

құрылысқа жегілген болатын. Теміржол 

құрылысындағы мамандардың біразы 

орыс жұртынан болған соң, ойын 

баласы жоқтың қасы, менің балалық 

шағым жалғызіл ікт і  �тт і .  Оның 

үстіне үйдегі балалардың үлкенімін, 

іні-қарындастарымнан оқшау болып 

жүрдім. Тұңғыш немересі ретінде бауы-

рына басқан атам мен әжемнің ертегілері 

мен қиссаларын тыңдап, анда-санда  ел 

аралап жүретін жыршылардың терме-

аңыздарын әбден әлсіреп ұйқыға 

кеткенше тыңдаушы едім. Ол кезде 

раио- телевидение жоқ, айында-жы-

лында бір келетін вагон-клубтан неше 

түрлі киноларды к�ретінбіз. К�біне 

 айдалада жалғыз каңғып жүретінмін. 

#жем екеуміз қозы-лақтарды б�лек 

жаятынбыз. )йткені біздің үй қой са-

уатын. Қойдың сүті мен айранының 

маңызына тойып �скен бала болдық. 

Жалғыз ойнап жүріп, атам мен әжем, 

әлгі жыршылар айтқан оқиғаларға 

беріліп, іштей сол ертегілерге ара-

ласып, арман қудық қой. Кейде сол 

шым-шытырықтар түсіме де кіретін. 

Анда-санда болатын той-томалақтарда, 

әкем мен шешем қосылып ән айтып, 

құрдастарымен кәдімгідей айтысатын. 

Атамның әзіл-шыны аралас шешендік 

с�здері мен уытты мақал-мәтелдері 

де санама құйылып жүрді-ау деймін. 

Солардың бәрі �се келе �нім бере 

бастағандай ма, әйтеуір ән-жырға 

құмарлық пайда болды. Кейде үйге 

келіп жүретін әкем мен шешемнің 

қазымыр дос-жаранына «сұрақты 

дұрыс қойсаңызшы» деп «ақыл» айта-

тын болдым. Мысалы,  олардың «әкең 

қайда жүр?»  деген ұзын-сонар жауап 

беруге керек сұрағына, «үйде ме?» деп, 

бір-ақ с�збен сұрасаңызшы, сонда 

мен бір-ақ ауыз с�збен жауап беремін, 

«жоқ»  немесе «иә» деп, дейтінмін... 

Театр дегенді білмейтінмін, вагон-

клубтан к�ретін үнді киноларындағы 

Радж Капур, әкем аса қастерлеп 

�ткен Сталиннен кейінгі ең атақты 

адам болды ғой. Айтпақшы, Стекең 

�лгенде бүкіл разъезд болып, ботадай 

боздап екі күн жылағандары есімде. 

Есейе келе, мектеп есігін аша бастаған 

соң, кітапқұмарлық пайда  болып, 

Тұңғышбай әл-ТАРАЗИ,
Қазақстан театр қайраткерлері одағының төрағасы, ҚР Халық артисі, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Өнертану ғылымының кандидаты, профессор:
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=зіңіз де ұстаз болдыңыз. Сол кезең-
дерді аз-кем еске алсақ. Сізге к0бірек не 
ұнады: шәкірт болған ба, ұстаз болған 
ба?

–  Шәкірт боп жүрген к�бірек 

ұнайды. Орыстар «век живи – век учись» 

дейді ғой. Білмегеніміз басымыздағы 

шашымыздан к�п. Алла �мір берсе, 

оқи бергенге, біле бергенге не жетсін... 

Шәкірт кезде тоқи бергеннен басқа 

үлкен мақсат пен жауапкершілік аз. 

Ал ұстаз... Ұлы мәртебелі �нердің 

қолжаулық болып арзандамауынан  

 бастап,  талғам-таразысын,  �ре-

деңгейін, қарым-қауқарын, сана 

биіктігін, қанат-құлашын, білім мен 

білік тереңдігін, арғы-бергі �ткеніміз, 

�ртеңіміз бен ертеңіміздің іздеушісін, 

ұлты мен елінің жанкешті патрио-

тын шәкірттің санасына ғана емес, 

сүйегіне сіңірудің қаншалықты қиын, 

жауапты һәм қауіптілігін санама-

ласам – жағаңызды ұстар ма едіңіз! 

Болашақ ұрпақтың жайдақтығы мен 

санасыздығы әке-шешеден кейін 

Ұстаздың мойнында! Білімсіз һәм 

қарабайыр ұстаз – қылмыс жасаушы-

мен барабар! Ұстаздық – үстірттіктен 

аулақ, шалалыққа жан-тәнімен қарсы 

болуы керек! Шәкіртіне �з қанасынан 

шыққан баласынан артық к�зқарасы 

мен жауапкершілігі болмайынша, 

еліміздің ертеңі бұлыңғыр болмағы 

бәрімізге аян. Еліміздің ертеңі демекші, 

қалай ойлайсыз, ертеңіміз қандай? 

Бүгінгі ең басты ұстаз – қалтателефон 

екені ойға қалдырмай ма? Үйде де, 

түзде де, к�лікте де, жаяу да, асүйде де, 

дәлізде де, күні бойы, түні бойы, тіпті 

әжетханада да сол телефонға үңілген 

жұрт... Бала-шаға да, үлкен-кіші де, 

тіпті емізулі нәрестеге дейін! Кітап 

қарау құрдымға кеткендей... Не болар 

екенбіз... Қалта телефондарыңызды 

�шіріп, назарыңызды тиянақтап, келелі 

әңгіме тыңдайық деген адамға ата 

жауындай аларып қарайтын ұрпақ 

келді... Кісінің есігін сығалап, терезе 

мен к�рпе астын аңдитын, к�ршісінің 

қанша есегі бар екенін к�ре алмай-

тын Кеңес заманының іштарлық пен 

қызғаныш сезімі к�кірегіне кенедей 

жабысқан дертті жамағатқа жақсы 

болды. Қалтателефоны бар қазағымыз 

ауыл-үйдің �секші қатындарынан еш 

жері кем емес. Жынойнақ пен ж�нді-

ж�нсіз кәнсерт, шуылдақ шоу, қылы да 

қисаймайтын қауесет-хабар жайлаған 

теледидар мен сыпсың-телефон ең 

жақын ақылшымызға, мұңдасымыз бен 

сырласымызға айналды. «Жау шапты!»  

деген атойға атына жайдақ міне сап, 

«қайда?»  деп,  патырлатып шаба 

ж�нелетін бұрынғы батырларымыздың 

ұрпағы т�ріндегі дивандарын тоздырды. 

Бұл #біш аға к�терген мәңгүрттіктің 

 заманауи тәсілі! Кезінде текежәумітке 

– )кінішке қарай, таспаға түскен 

тағдыр �згертілмейді.  Меніңше, 

қайта ойнаудың да қажеті жоқ. Қайта 

түсірілген фильмдердің оңғанын 

к�рмедім, керісінше мазақ қылғандай, 

жайдақ, �ресіз, суреткерлік пен талғам 

�ресі «плинтусқа» дейін т� мендеді, 

мыжылды... Бәрібір, бүгінгілердің 

« т і р л і г і »  б ұ р ы н ғ ы л а р  ж а с а ғ а н 

дүниенің тырнағына тұрмайтынын 

к�зіқарақ ты к�рермен күнде қынжы-

лып  айтады. «К�пшік» қойылып, 

тапсырыспен еріксіз таңылып, зор-

лап түсірілгендердің құйрығы бір-ақ 

тұтам... )тті, кетті... )нердің шала 

шенеунігі талай жыл т�рде тайраңдады, 

саф �нер етекте қалды... Сериал қуған 

«серілер» таза �нердің тамырына балта  

шабуда... «Ой, қаражат аз б�лінеді, 

сондықтан амалымыз жоқ» деген 

жылаңқы уәждері – �нер атаулыға 

қып-қызыл қиянат! Онда кино түсірме, 

шала жұмыс істеме! Ақшаға құл болып, 

арзан былдырыққа бой ұру да қылмыс! 

Қаражатқа «қожайын» жоғарыдағы 

«құдайдың құлағын ұстаған жылмаңдар 

мен жолбикелерге» ұғындыр, ұғынбаса 

кабинетіне кіріп «к�теріліс» жаса! 

)зің жеме, «шәпкі» берме, қазаныңа 

ортақ қылма. Жақында ғана кино 

 туралы қабылданған жаңа заң-сымақ, 

бұрынғы басшылықтың кезіндегі 

бидай-былдырық екені рас. Мына 

қызықты қараңыз: бұдан былай сол 

заң-сымақ бойынша, қандай кино, 

және оны кім түсіруі керегін Кино-

Фонд деген құрылым айтады екен! Ол 

құрылымның құрамын тап-тұйнақтай 

етіп қайта қарау керек деп ойлаймын. 

Ал, ең бастысы, үкіметтен б�лінген 

тақыл-тұқыл қаражатты қыл үстінен 

б�ліп беруге хұқылы – яғни фондтың 

құрылтайшысы, бұрынғы Мәдениет 

миністірінің бүгінгі «ұясы» Ұлттық 

музей екен! Ал, ендеше! Осылай деп 

естідік! Естіген құлақта жазық жоқ! 

)нер жоға рының нұсқауымен 

тумайды. )нер білектің ісі  емес, 

Жүректің ісі! #р әумесердің «ақылына» 

к�ніп, әр шикі шенеуніктің айдауын-

да жүрсе не  болады! «К�п айтса – 

к�нді, Жұрт айтса – болды, #деті на-

қарамайды! «Ойбай, �лдім» десең, 

аузыңа қара су да татырмайды! 

Абай айтқан кейінгі жас  балалардан 

мен де қорқамын. Отызға келген  

жас  орда  емес,  «морда»  да  бұза 

 алмайды! Қырықтағың он жасынан-

ақ  «омақасып», арманы алданып, 

�з ертегілеріне �здері сеніп жүр. 

Қырттықтан қарттыққа қадам басып 

бара жатқандардың ісі жанымды жегідей 

жейді. Ал ақыл айтуға керек к�зі тірі 

абыз-ақсақал атымен жоқ! Жер басып 

жүргендері бас қамы мен т�с қамынан 

ары аса алмайтын шал мен шауқан 

ғана... Ол бірді-екілі жарықтықтар 

кезінде атақ пен шатақ қуалап, ағалық 

та жасай алмай, жанына торсық та 

байлатпай, алдындағысын тістеп, 

соңындағыларын теуіп, желбуаз күйде 

желе бергенге мәз боп уақытын �ткізіп 

алған. Сахнаның «самородный сары 

алтындары» келместің кемесіне мініп 

кеткелі, «жағада тұрған» ешкім жоқ... 

Бүгінгі театр туралы осылай ойлаймын. 

)йткені театр – �мір, ойын емес! Халық 

деген Құдайдың бір аты  жойылып, тіл 

мен жағына сүйеніп с�йлей білгенмен, 

бас к�теріп ойлай білмейтін, күресуден 

қалған, жүресінен отырған, к�зіндегі 

мұңы тіліне тиек бола алмайтын тобырға 

айналған. Қаһарман жоқ, шабарман 

бар. Берермен жоқ, аларман бар. Арман 

к�з түгіл ой жетпейтін алыста, тарих қол 

жетпейтін қоқыста қалды!

Театрдың толғайтын толғақты 

тақырыбын жалпылама с�збен айқай 

сап айттым-ау деймін. Талқы боларлық 

жалқы с�зге к�ш десеңіз, еліміздегі елу 

алты театрдың бәрі деп к�пке топырақ 

шашпайын, бірталайының еңсесі 

т�мен, тақырыбы таяз, к�лшік емес, 

саяз шалшықты шалпылдатып кешіп 

жүргендерін білсе де, білек  сыбанып, 

биікке талпынарлары кем. Анау деп, 

мынау деп аттарын атамай-ақ қояйын, 

іштері  б іледі .  Жаңа қойылымға 

қажетті қаржы жетім қыздың жасауы-

нан кем, жалақылары қайыршының 

күндік қол жаюынан сәл артық бо-

лар... Қанжығасына байланған сегіз 

театр ды жетістіріп «семірте» алмай 

жүрген министірлік, үй сыртында 
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Темірғали КӨКЕТАЙ,
Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының Қарағанды облыстық 
филиалының төрағасы,

Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің 

профессоры

ЖАҢА ӘЛІПБИГЕ 
КӨШУ – ТАРИХИ СӘТ

ҚҰРМЕТ

Ә лі есімде, 1986 жылдың көктемінде елімізде алғаш рет «Қазақ тілі» 
қоғамы құрылды. Міне, содан бері тура отыз екі жыл өтті. Оның 28 жылы 
Тәуелсіз Қазақстан еншісінде. Содан бері ана тіліміздің басынан не өтпеді? 
Не өзгерді? Шүкіршілік етер қандай жетістігіміз бар? Мемлекет, Елбасы  
тарапынан Ана тіліміздің өркендеуіне ізгі қадамдар, оң талпыныстар 
жасалуындай-ақ, жасалды. Бірақ соның нәтижесі қандай?! Енді, міне, латын 
графикасына көшудің өзі даулы пікірлер мен түрлі көзқарастарға тап бо-
лып отыр. Естір құлақ, көрер көз болса ана тіліміз туралы, оның болашағы, 
тағдыры туралы талай келелі ұсыныстар айтылды. Бірақ нәтиже жоқ.

Т І Л  Т Ұ Ғ Ы Р Ы  –  Ұ Л Т  Т Ұ Ғ Ы Р Ы

кім иелік етсе, ғылым мен технологияға да 

сол ие болады. Бұл қоғамдық ой мен санаға 

түпкілікті �згеріс жасайтын қадам. Латын 

әліпбиіне к�шу кезең-кезеңімен жалғаса 

береді. Нақты белгіленген кесте бар. Сол 

жүйеден ауытқымаймыз. Бірақ қоғамдық 

пікір, әліпбиді қолдану барысындағы ар-

тықшылықтар мен олқылықтар ескері леді» 

деп түйіндеген еді.

Менің білуімше, латын әліпбиіне к�шу 

туралы с�з қозғалғанда, А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі инситутының профес-

сор ғалымдары отыз жылға тарта уақытта 

ондаған нұсқа жасап, тіпті біразын тәжі-

рибеден �ткізіп еді. Нағыз тіл маман дары 

жасаған нұсқаларды сыпырып тастап, 

қайдағы бір к�лденеңнен қосылған, есі бар 

адамның басына қонбайтын қаптаған қос 

әріпті, авторы белгісіз нұсқа (жоба) шыға 

келгенде қазақ тілінің жанашырларының 

т�бесінен жай түскендей болды. К�пшілік 

оны іске бірден алғысыз етіп қолдамай 

тастады. Оған да қарамай, құжынаған 

апострофтармен (үтірлер) екінші нұсқа 

ұсынды. Ол да қолдау таппады. Үшіншісі 

де к�ңілден шықпады. 

Латын әліпбиіне к�шу – қазақ елінің 

алға жылжуына, жаңа заман талабына 

сай �сіп-�ркендеуіне септігі мол екені 

с�зсіз. #лемнің алдыңғы қатарлы дамыған 

елдерінің түгелге жуығы латын әліпбиін 

қолданады. Сондықтан біздің де басты 

мақсатымыз – латын әліпбиіне к�шіп, тіл 

аясын кеңейту.

Бабаларымыздың бізге аманат етіп 

қалдырып кеткен асыл қазынасы әуезді, 

қуатты, ең таза, бай, шұрайлы ана тілімізді 

жанымыздай сақтау қазіргі кездегі сана-

лы әр азаматтың міндеті. Демек, латын 

әліпбиіне к�шу – еліміз үшін тарихи сәт. 

Сондықтан әліпби ауыстыру жай ғана 

таңба ауыстыру емес. Бұл түптеп келгенде 

сананы �згертуге талпыныс. Басқаша 

айтқанда, бұл саналық та, сапалық та 

�згеріске бастайды. Сол себепті бұл істе 

енді қателесуге қақымыз жоқ.

Кезінде орыс тілінен енген с�здерді 

жазу үшін қазақ тілінде жоқ, жат, кірме 

дыбыстар зорлықпен енгізілді. Емле 

саны к�бейді. Жалпы әлемдік тәжірибеде 

әріп саны мен емле ережелерінің к�птігі 

– ол әліпбидің әлсіздігін к�рсететін 

факторлардың бірі. 

Данышпан Ахмет Байтұрсынұлы 

осыдан 90 жыл бұрын қазақ тілінде 28 

дыбыс бар екенін негіздеп, дәлелдеп 

берген. Ахмет «Түріктің тұнық тілі, түзу 

емлесі қазақта» деген.

Кириллицадан латын әліпбиіне 

ауысудағы негізгі мақсаттардың бірі қазақ 

тілін бұзып тұрған 14 әріптен (в, е, п, ф, х, 

һ, ц, ч, щ, ь, ъ, э, ю, я) құтылу еді ғой.

Қазіргі, ең кейінгі бекітілген латын 

к�рсетті» деп, уақытында аса жоғары баға 

берген. 

Бұл еңбегін профессор Н.Ф.Яковлев 

1970 жылдары жазған,  яғни Ахмет 

қайтыс болған соң, 30-40 жылдан кейін 

Н.Ф.Яковлевтің Ақаңның еңбегіне қайта 

оралып отырғаны Ақаң еңбегінің аса 

құндылығында болу керек, әсіресе оның 

әліпби жасалудағы негізгі принциптерінің 

маңыздылығын жоғары бағалаған ғой. 

Ол принциптер қарапайым болғанымен, 

� т е  м а ң ы з д ы ,  қ ы с қ а ш а  а й т қ а н д а , 

т�мендегідей: әліпби оқуға және жазуға 

жеңілдігі, тек қана т�л дыбыстың жүйесін 

пайдалану, шетел дыбыстарын енгізбеу.

Бір қызық жағдай, орыстың атақты 

ғалымы Ахметтің 30-40 жыл бұрынғы 

еңбегіне аса жоғары баға беріп жатса, 

біздің қазіргі кейбір «профессорларымыз» 

«Ақаңның ол кезде жазғандары ескірген, 

қазір дамыған, алға кеткен заманда оның 

еңбектерін басшылыққа алуға болмайды» 

дейді. 

Біз бір тілдің әліпбиін, бір тілдің 

емлесін жасаймыз деген ойды толық іске 

асыру үшін қазақ ұлтының т�л дыбыстары 

ғана (Ахметтің 28 дыбысы) болу керек қой. 

Тамаша ой іске асу үшін артық кірме, жат 

4 дыбысты әліпбиден алу қажет. 

Егер біз  бүг інгі  таңда,  қазірг і 

кезде латын тіліне к�шудегі негізгі 

мақсатымыздың бірі қазақ тілінің т�л 

дыбыстарын түгендеп, соған сәйкес 

таңба санын ықшамдау деп ойласақ, оны 

Ахмет Байтұрсынов баяғыда белгілеп 

берген, саны – 28. Олар: А, #, Б, Ғ, Г, 

Д, Е, Ж, З, Й, Қ, К, Л, М, Н, Ң, О, ), 

П, Р, С, Т, У, Ұ, Ү, Ш, Ы, І. Осылардан 

басқа қазақ тілінде дыбыс жоқ. Басқа 

дыбыстардың бәрі де кірме, қазақ тіліне 

жат дыбыстар. Жаңа әліпбиге олардың 

біреуі ғана кірсе де қазақтың т�л с�зін 

бұзатын, дүниежүзі ғалымдары тамсанған, 

таңғалған әдемілігін, әуезін, күш-қуатын 

жоятын дыбыстар болып шықпақ. 

Кірме дыбыстарға «ғашықтар», қазақ 

тілінің кейбір «жанашырлары» (олар-

дың ішінде филология ғылымының док-

торлары, профессорлары да бар) кейінгі 

қабылданған нұсқаға «В», «Ф», «Х», «Ч» 

дыбыстарын қалдырып қойыпты. Елбасы 

Н.#.Назарбаев «Хабар» телеарнасының 

тілшілеріне берген бір сұхбатында латын 

әліпбиіне к�шу туралы мәселеге арнайы 

к�ңіл б�ліп, тілімізді басы артық, кірме 

дыбыстардан тазарту туралы айта келіп, 

олардың ішінде «Ч» дыбысы да бар екенін 

шегелеп тұрып айтқан еді. Сонда да кейінгі 

әліпбиге «Ч» дыбысын екі әріппен белгілеп 

енгізіп жіберген. 

Олардың уәжі к�рсетілген бұл дыбыс-

тар, кірме дыбыстар тілімізде орныққан, 

оларды айтуға артикуляциялық базамыз 

қалыптасқан. Оны қайта �згерту мүмкін 

емес. Сондықтан да бұл дыбыстардың 

әріптерін шетел с�здерін дәл таңбалау 

үшін жаңа әліпбидің құрамында болу 

керек» деп жұлқынады. Айналайындар-ау, 

біз әліпбиді шетел тіліне емес, қазақ тіліне 

жасап жатырмыз ғой.

Біріншіден, «орныққан» жоқ, «орнық-

тырған», Кеңес үкіметінің зорлығымен 

«орыс тілінде қалай жазылса, қазақ 

т ілінде де  солай жазылсын» деген 

нұсқаумен. Біздің бабаларымыз атам 

заманда доктор, профессор болмай-

ақ, университет бітірмей-ақ, тілдің 

сингармонизм заңына бағындырып, 

орыстың «самовар» с�зін «самаурын» деп 

�з с�зі етіп алған. Солай болу да керек қой. 

Кірме дыбыстарға «ғашық» болып жүрген 

«профессорлардың» біразы ауылда �скен 

шығар, сонда «самаурын» деген с�здің 

орыс с�зі екенін 15-20 жасқа дейін қалаға 

келгенше, ауылда орыс болмаса, білген 

жоқ қой. Шетелдің жат, кірме с�здерін 

�з тіліне сіңістіріп алудың классикалық 

үлгісін бабаларымыз баяғыда осылай 

қалыптастырып қойған. 

Екіншіден, артикуляциялық базамыз 

«қалыптасқан» жоқ, оны да зор лықпен 

«қалыптастырды». Негізінде «арти куля-

циялық база» деген ұғым қаншалықты 

дұрыс екенін білмеймін. Менің ұғымымда 

артикуляция деген адам тілінің қозғалу 

бағыттары. #р халықтың тілі адамның 

тілінің бағыттарымен дыбыс шығарады. 

Сол дыбыстардан с�з құралады. С�зден 

с�йлем құралатыны кез келген адамға 

түсінікті ғой.

«Рәбиға Сыздық феномені: «Қазақ 

тіл білімінің бүгіні мен бола шағы» 

атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференцияны аталған оқу орнының 

басшысы Такир Балықбаев ашып, 

жүргізіп отырды.

Алқалы жиында с�з с�йлеген 

академик ).Айтбайұлы, қоғам қай-

рат кері А.Жағанова, А.Бай тұр сынұлы 

атындағы Тіл білімі инс титутының 

ди ректоры Е.Қажыбек, Түркиядағы 

Түрік тілі инс титутының директоры 

Г.Гүлсевин, филология ғылымының 

докторы, профессор Қ.Есенова 

және басқа да отандық, шетелдік 

ғалымдар тіл саласында, түркітануда 

қыруар еңбек сіңірген атақты ғалым 

жайлы толғақты ойла рын ортаға 

салды. Сонымен қатар бүгінгі тіл 

білімінің �зекті мәселелері де кеңінен 

қозғалды.

Рәбиға Сәтіғалиқызы жастай 

�мірдің сан қиындықтарын бастан 

Сіздерден сүйінші сұрап, жар 

сала таныстырып отырған  жаңа 

кітабымыз –  к�рнекті тілші-ғалым, 

ұлағатты ұстаз, Ұлттық Ғылым ака -

демиясының корреспондент мүшесі, 

педагогика ғылымының докторы, 

профессор Фаузия Оразбаеваның 

«Қазақ тіл білімі мәселелері» атты  

бірегей еңбегі. Бірегей болатын 

себебі – кітап қазақ тілтанымына 

қосқан �зіндік жаңалығы бар, тың 

тақырыпты  қаузаған, �зіндік ғылыми 

бағыт-мектебі бар ғалымдарға ғана 

тиесілі «Қазақ тіл білімінің антоло-

гиясы» атты жоба аясында жарық 

к�ріп отыр. К�лемді еңбек (656 бет) 

лингвистиканың соңғы жылдары 

қанаттанған соны саласы – ком-

муникация теориясына бағыш-

талған, тілдік коммуни кацияның 

ғылыми концептуалдық негізін 

саралаған, осы теорияға сүйенген 

қазақ тілін деңгейлік оқытудың 

әдістемелік базасын жасақтаған. 

Қазақ тілі туған топырағында, 

т�л мемлекетінде т�рге оза алмай 

п ү ш ә й м а н  б о л ғ а н  а л м а ғ а й ы п 

заманда туған тіл табиғатын тануға 

ғұмырларын арнап, әрқайсысы тіл 

білімінің белгілі бір саласының 

бастау-к�зінде  тұрған айтулы 

ғалымдардың сүбелі зерттеулері 

бүгінде ұлт игілігіне айналса игі. Осы 

мақсатпен де біз �ткен ғасырдың 

соңғы жылдарынан бері «Қазақ 

тіл білімінің озық үлгілері» атты 

серияны А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының атынан 

жалаулатып, бірақ �зіміздің жеке 

қаражатымызбен шығарып келген 

едік. Алайда не моральдық, не 

материалдық қолдау таппаған 

аталған мегажобаның к�рер жарығы 

осылайша бірте-бірте сарқылды...  

Қоғамымызда сәл «жылымық» 

кезең орнап, биліктің жуан мойны 

ана тілімізге бір бұрылған сәтінде 

«Қазақ тіл білімінің антологиясы» 

а т т ы  ж а ң а  ж о б а н ы  ж о ғ а р ы ғ а 

ж�нелттік.  Сәтін салып,  2013 

жылы осы топтаманың ізашары 

ре тінде қазақ тіл білімінің атасы 

Ахмет Байтұрсынұлы мен ғылыми 

лингвистиканың негізін қалаушы 

профессор Құдайберген Жұбановтың 

�лмес мұралары мол таралыммен 

қалың жұртшылықтың қолына 

тиді. Осы ізбен 2014 жылы тағы 8 

ғалымның (академик І.Кеңесбаев, 

К і р м е  с � з д е р  « с о л  т і л д е  қ а л а й 

 жа зылса, қазақ тілінде солай жазылуы 

тиіс» деген нәрсе қазақтың тілін бүлдіру 

үшін жасалған. Біріншіден, жалпы тілдің 

сингар монизм заңына қайшы, екіншіден, 

оқуды қиындатады, үшіншіден ата-баба-

ларымыз дыбыстап к�рмеген жат дыбыс-

тар тілімізді қойыртпақтайды, тіліміздің 

ұлттық артикуляциясын бұзады.

Ұлы Ахмет айтқан еді :  «азбаған 

асыл тілден еліме шығару керек» деп. 

Ал біз әліпбиімізге тілімізде жоқ, кірме 

дыбыстарды енгізу нәтижесінде азбаған 

асыл тілімізді бүлдіретін емле ойлап 

шығарып жатырмыз. Егер жалғыз жат 

дыбыс «в» жаңа әліпбиде қалып қойса ол 

үшін арнайы тағы да жаңа, қосымша емле, 

ереже ойлап тауып қазақ тіліне к�ріне 

к�зге қиянат жасау емес пе, ал бекітілген 

жобада т�рт жат дыбыс бар, оларға ереже 

жазылса тіліміз не болады?

Сонда Ақаңның «тілді бұзып, емлеге 

ыңғайлау емес, емлені тілге ыңғайлау 

керек» деген алтын ойы қайда? Содан 

«айтылымға қарай жазылым» идеясы 

бұзылып» «жазылымға қарай айтылым» 

болып, тағы да қазақ тілімізді аздыратын 

боламыз. 

Ахмет қалыптастырған қазақ тілі 

тағылымын терең түсінбей жүрміз. Ол 

�ткерді. #кеден ертерек айырылады. 

Анасының қамқорлығында �седі. 

Конференцияда с�з с�йлеген белгілі 

тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиев 

ғалымның әкесі Сәтіғали жайлы 

назар аударарлық деректерді келтірді.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

архивінде болған ол «халық жауы» 

деп ұсталған Сәтіғалидың Алаш 

қайраткерлерінің бірі болғанына анық 

к�з жеткізеді. Яғни байланыс, пошта 

саласындағы министр деңгейіне 

к�терілген ұлт ардақтысы деуге әбден 

болады. Демек, Рәбиға апамыздың 

бойындағы жігерлілік, �рлілік әрі 

ұлтжандылық әкеден дарыған қасиет 

деп айта аламыз.

Жиынға қатысушылар уни верси-

тетте ашылған Р.Сыздық атындағы 

дәріс хананы, кітап к�рмесін де қызыға 

тамашалады.

Нұркен ЖАНД;УЛЕТҰЛЫ

Ш . С а р ы б а е в ,  Ы . М а м а н о в , 

Қ.)мірәлиев, т.б.) толымды еңбек-

тері жарыққа шықты. )кінішке 

қарай, осы жобаны қаржыландыруды 

қолға алған Тіл комитеті уәдесінен 

тайқып, күні бүгінге дейін жобаның 

болашағы күмәнді қалпында қалып 

отыр. Кезегін күткен марқұм-

дардың аты-ж�ні де еш құпия 

емес: С.Аманжолов (қазақ тілінің 

тарихы мен диалектологиясы), 

Н.Сауранбаев пен #.Құрышжанов 

( т ү р к о л о г и я ,  қ ы п ш а қ т а н у ) , 

М.Томанов (тарихи грамматика), 

#.Қайдари (этнолингвистика), 

#.Ибатов (тарихи морфология), 

Е.Жұбанов (фольклор тілі), т.с.с. 

Осындай 30-дан аса том еңбек, 

заманында қазақ тіл білімінің 

іргетасы болып қаланған, бүгін де 

күресінге лақтыруға к�з қимайтын 

дүниелер толып-ақ жатыр. Ал оларды 

«ескірді» дегеннің �зінде орнын 

басар, қадыры олардан артық неміз 

бар?! «Мынадай керемет бір ғылыми 

еңбек шықпай жатыр» деңізші бізге 

– сүйіншілеп жалпақ жұртқа жаюға 

біз дайынбыз.  

К�рнекті ғалым Фаузия Шәмси-

қы зының, �кінішке қарай, шектеулі 

тара лыммен осы топтама аясында 

жарық к�рген еңбегіне қайта оралсақ, 

әрі ғалымдар үшін, әрі ұстаздар үшін 

таптырмас бұл айырым еңбек те және 

«Антология» топтамасының басқа да 

інжу-маржандары алдағы күндерде 

арнайы мемлекеттік тапсырыспен 

жарық к�ріп, мемлекеттік тіліміздің 

мәртебесінің �се түсуіне пайдасын 

тигізер деген үміт зор.

Ғарифолла ;НЕС, 
профессор, 

«Қазақ тілі» баспасының 
директоры         

#р халықтың тілінің әртүрлі болуының 

себебі сол халықтың адамының тілінің 

артикуляциясына (қозғалу бағытына) 

байланысты. Мысалы, қазақ тіліне тән 

ерекше дыбыстар (ә, і, ң, ғ, қ, �, ү, ұ) 

қазақ этносының ұлттық болмысын, 

ұлттық кодын, қазақ с�зінің ұлттық таби-

ғатын танытатын маңызды дыбыстар. 

Сондықтан біздің қазақтың санасын-

да, миында ұлтымызға тән дыбыстар-

ды шығаруға арналған тілдің артикуля-

циясы қалыптасқан. #р ұлттың тілінің 

артикуляциясы (қозғалу бағытының 

заңдылығы) ерекше.  Біздің қазіргі 

тіліміздің артикуляциясы (тілдің қозғалыс 

заңдылығы) қаптаған кірме орыс с�здерінің 

әсерінен �згерген, сонымен бірге әуезділігі 

де �згерген. Сіз Қытайдан, Моңғолиядан 

келген қазақтарға «революция» деген с�зді 

айтқызып к�ріңіз. Мүлдем айта алмайды, 

айтып, жазып кеткендердің бәрін толық, 

�згертпей іске асырмай тіл оңбайды. 

Ахметтен асқан әлі қазақта тіл маманы 

туған жоқ. Ақаң дауысты дыбыстар – 

с�здің жаны, дауыссыздар – с�здің тәні 

дейді.

Қазақ т іл інің  латын әріптеріне 

н е г і з д е л г е н  ж а ң а  ә л і п б и і  А х м е т 

 Бай тұрсынұлы ның тоғыз дауысты және 

он тоғыз дауыссыз дыбыстардан тұратын 

әліпбиі болу керек. Тек осы жағдайда ғана 

қазақ жазуы �зінің т�л табиғатын тауып, 

айтылым мен емле арасындағы сәйкессіз-

діктен құтылады. 

Бұрынғы нұсқадағы кемшіліктер 

жоғарыдағы к�рсетілгеннен басқа да жетіп 

артылады. Мысалы:

1) ш, ч- дыбыстарын екі әріппен бірік-

тіріпті, шәш, шәшу, шеше, т.б. қапта ған 

с�здерді жазу үшін 3-4 әріптің орнына 

әрқайсысына 5-6 әріп жазасыз.

2) латынның 2 таңбасы с, w пайда-

ланылмаған. 

3) 6 әріпке нүкте (сызықша) қойылған. 

4) и менен і бірдей таңбамен (І) 

берілгендіктен, олар қалай ажыратылады?

Қ ы с қ а с ы ,  а л д а ғ ы  к � п ш і л і к 

қабылдамай тастаған нұсқалардағы 

кемшіліктерді сол бетімен қалдырған. 

Осы кемшіліктерден арылу үшін Ел 

Президенті  Қасым-Жомарт Тоқаев: 

«#липбиді латын қаріпіне к�шіру туралы 

тарихи шешімнің қабылданғанына екі 

жылға жуықтады. Бірақ қарпімізде әлі 

де олқылықтар бар. Тіл мамандары жаңа 

әліпбиді жетілдіруі керек. Мәдениет және 

спорт министрі А.Райымқұловаға тиісті 

тапсырма бердім» деп шегелеп тұрып 

айтып, тағы бір тамаша мүмкіндік беріп 

отыр.

Қазақ тілінің жанашыры ретінде жоға-

рыда келтірілген ойларымызды қорыта 

келе қоғамдық пікірлерге �з нұсқамызды 

ортаға салып отырмыз (кестеде).

Ұсынылып отырған әліпбидің негізгі 

ерекшеліктері: Біріншіден, бір дыбысқа 

бір таңба (әріп) берілу принципі қатаң 

сақталады. 

Екіншіден, Ахмет Байтұрсынұлы 

ұсынған 28 дыбыстан басқа ешқандай 

кірме дыбыс бұл нұсқада жоқ. 

Үшіншіден, компьютерге ыңғайлы 

болу үшін латын әліпбиінің 26 таңбасы 

толық пайдаланылды. 

Т�ртіншіден, осы нұсқа іске асса 

үйлесімнің (сингармонизм) заңы толық 

қолданылады.

Бесіншіден, кірме с�здердің жазылуы 

үндестік заңына бағынғандықтан, олар 

(кірме с�здер) қазақ тілін бұзбай, бояуын, 

шешендігін, әуездігін басқа да бай 

қасиеттерін жоғалтпайды.

А л т ы н ш ы д а н ,  А л а ш  а р ы с т а р ы 

армандағандай «кірме с�здер қай тілден 

болса да басына қазақтың тымағын 

киіп, үстіне шекпенін жамылып, аяғына 

саптама етік кигізгендей» нағыз қазақтың 

әуезді с�зі болып шығады (бедре – ведро, 

самауырын – самовар).

Жетіншіден,  емле-ережелер �те 

аз, оңай және қосымша басы артық 

ешқандай ереже мүлдем болмайды. 

Сын-ескертпелеріңіз болса қуана қарсы 

алып, талқылауға дайынбыз. Қорыта 

айтқанда пікірімді Абай атамыздың 

с�зімен аяқтағым келеді. Болашақ ұрпақ 

үшін латын графикасы Ана тіліміздің бар 

қасиетін жоғалтпай «Тілге жеңіл, жүрекке 

жылы тиетіндей» сипатта болуы керек.

Ұсыныс: латын графикасына негіздел-

ген қазақ тілінің әліпбиін жасауда   А. 

 Байтұрсынұлы   атындағы Тіл білімі 

институтының мамандарының пікірлері 

ескерілуі керек, жауапкершілік соларға 

жүктеледі .  Негізін солар жасайды, 

басқалары �з нұсқаларын ұсынады. 

 Комиссия құрылып �здері бекіткен 

нұсқаны БАҚ-та жариялап, талқылағаннан 

кейін ғана Үкіметке ұсынылсын. 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

республикалық Egemen Qazaqstan және 

Aiqyn газеттеріне берген сұхбатында 

Қазақстанда латын әліпбиіне к�шу кезең-

кезеңімен жалғаса беретінін айтқан 

болатын. Сондай-ақ Мемлекет басшысы 

осы мәселеге қатысты �з ойын: «Қазақтың 

тілі – қазақтың жаны! Халқымыздың 

т а р и х ы  д а ,  т а ғ д ы р ы  д а  –  т і л і н д е . 

Мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен діні 

де – тілінде. В.Радлов айтқандай, қазақ 

тілі – ең таза әрі бай тілдің бірі. Тіл �ткен 

тарихпен ғана емес, бүгін мен болашақты 

байланыстыратын құрал. Меніңше, тілдің 

тұғыры да, тағдыры да бесіктен, отбасынан 

б а с т а л а д ы .  К � р ш і  м е м л е к е т т е р д і ң 

к�пшілігі латын графикасын таңдады. 

#лемдегі ақпараттардың 90 пайызы латын 

графикасында жарық к�реді. Ал ақпаратқа 

графикасына енгізілген қазақ тілі әліп-

биінде (№569, 2017 жылғы 26 қазан дағы) 

тағы да т�рт дыбыс қалып қойыпты. Т�ртеу 

түгілі қазақ тіліне жат, жалғыз дыбыс қалса 

да қазақтың тілі баяғыша бұзылған күйінде 

қалады. Ақаңның қазақ тілі туралы асыл 

ойы іске асырмақ түгілі қожырайды. 

«#ліпби құрастырудың математикалық 

формуласы» атты еңбегінде атақты орыс 

ғалымы Н.Ф.Яковлев әліпби жасаудағы 

математикалық дәлдік пен нақтылық 

туралы айта келіп... «Осыған сәйкес 

тәсілмен әліпбидегі  сингармонизм 

аталатын заңдылықты толық сақтаған, оны 

интуитивті түрде орындап шыққан түрік-

татар тілдерінің бірі қазақ тілінің әліпбиін 

жасаған жергілікті қазақ Байтұрсын 

болды... Ол осындай формуладан шығып 

мүлтіксіз орындаудың жаңа к�кжиегін 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

1.Aa 15.Nn
2.Ãã 16.Hh
3.Bb 17.Oo
4.Gg 18.Õõ
5.Ff 19.Pp
6.Dd 20.Rr
7.Ee 21.
8.Jj 22.Tt
9.Zz 23.Uu
10.Vv 24.Ww
11.Kk 25.
12.Qq 26.Ss
13.Ll 27.Yy
14.Mm 28.Ii

Әліпби ауыстыру 
жай ғана таңба ауысты-

ру емес. Бұл түптеп келгенде 
 сананы өзгертуге талпыныс. Басқаша 
айтқанда, бұл саналық та, сапалық та 

өзгеріске бастайды. Сол себепті бұл істе 
енді қателесуге қақымыз жоқ.

Кезінде орыс тілінен енген сөздерді жазу 
үшін қазақ тілінде жоқ, жат, кірме дыбыстар 

зорлықпен енгізілді. Емле саны көбейді. 
Жалпы әлемдік тәжірибеде әріп саны 

мен емле ережелерінің көптігі – ол 
әліпбидің әлсіздігін көрсететін 

факторлардың бірі. 

себебі олардың тілінің қозғалу заңдылығы 

(артикуляциясы) қазақ этносына тән 

заңдылықпен қалыптасқан. 

Бір кездесуде филолог профессор «В» 

дыбысын жаңа әліпбиге кіргізбесек, онда 

тегімізді (фамилиямызды) қалай жазамыз 

деп тұр, жылайсың ба, әлде күлесің бе? 

«В» дыбысының қазақ тілінде жоқтығы 

жоғарыда келтірілген «самаурын» с�зінен 

анық к�рініп тұрған жоқ па? 

Үшіншіден, кейінгі нұсқадағы кірме 

т�рт дыбыстың біреуі қалып қойса, шетел 

с�здерін кірме дыбысты пайдаланып, 

бұлжытпай айтып-жазсақ, оларға қазақша 

қосымша жалғау-жұрнақтар жалғанғанда 

неше түрлі емле-ережелер туындайды. 

Неге олай жасаймыз? Латын әліпбиіне 

к�шудің негізгі мақсаттарының бірі т�л 

тілімізді түзетіп, емлені мүмкіндігінше 

азайтып, үйренуге оңай ету емес пе?

Халықаралық терминдерді, кірме 

с�здерді сингармонизм заңына, тіліміздің 

дыбыстық жүйесіне икемдеп жазу ең 

маңызды мәселе деп қарауымыз абзал.

Қазіргі соңғы жобадағы т�рт дыбыстың 

біреуі ғана қалса баяғы таз қалпымызға 

келеміз. Себебі Кеңес кезіндегі кірме с�зді 

сол тілде қалай жазылса, қазақ тілінде солай 

жазылады деген ресми бұйрық болмаса да, 

анау дыбыстар толық жойылмай, қазақ тілі 

түзелмейді.

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Кітаптың да түр-түрі бар: бірі жылдардың қажетін өтеп, бірте-бірте жылыс-
тап тарих қоймасына сіңіп кетіп жатса, енді бірінің қашанда көз алдыңда, қол 
астыңда тұрғанын қалайсың. Кітап шығарудың соңында жүрген соң хабар-
дармыз: бұл күнде жасқа да, үлкенге де керек дүние – интернеттен табыла 
бермейтін мәліметі мол, ақпараты айқын анықтамалық сынды кітаптар. Әрине, 
күнделікті қолданыстағы оқулықтардың жөні бір басқа. Өз кәсібінің  қыры мен 
сырын, ұңғылы мен шұңғылын біле түссем деген талапты маман өз саласы  
 бойынша айтылған әрбір тың пікірді іздеп жүреді, жазылған жаңа еңбек, 
толымды  дүние қолыма тисе екен деп ұмтылады. 

Қазақ тіл білімінің абыз анасы атанған Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздықтың 95 
жылдығы кеңінен атап өтілуде. Есте қаларлық игі шара таяуда Абай атын дағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өтті. Бұл да жайдан-жай емес. 
Өйткені академиктің соңында сағымдай бұлдырап қалған студенттік жылдары 
осында өткен.

Азаматтың суреті



5№48 (1513)
28 қараша – 4 желтоқсан

2019 жыл

ANA TILI

Мейрамбек ТӨЛЕПБЕРГЕН,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Т І Р І Л Е Р М Е Н  Т І Р І М І Н
(Басы 1-бетте)

#пкем ұзақ жыл Алматыдағы А.Пушкин 

атындағы орталық кітапханада қызмет етті. 

#кесі Ағыбай жәкеме ұқсап ауызекі әңгімеге 

�те шебер, есте сақтау қабілеті ерекше кісі 

еді. Жамбылда Адамбек Мұсаев деген май-

дангер, әрі облыста беделді қызмет тізгінін 

ұстаған жиен ағамыздың үйінде жатып 

оқып жүргенінде Шерағаңмен танысқан 

ғой, тағдыр қос жүректі бір жүрекке ішкі 

түйсігімен, адал махаббатымен осылай 

сыйғызып, табыстырған.

Сәл-пәл алға озыңқырап айтсам, 

Шерағаң ның жүрекке жылы, оқуға жеңіл 

шағын да шебер әңгімелерінің кейбір 

желісінен әпкемнің соншама сүйіп, түр-

лен діріп айтатын қызықты оқиғаларын 

аңғаруға болатын. К�ркем әңгімеге айнал-

ғанда, әлбетте, оқиға �рбуі мен шиеленісі 

суреткердің шеберлігімен астасып, сұлулана 

түседі. Бір күні...

– Сақа, осы сен Жалаңбас батыр-

ды білесің бе? – деді Шерағаң сұраулы 

жүзбен тесіле қарап. Байқаймын, мен біле 

қоймайтын әңгіме деректі айтқалы отырған 

сияқты.

– К�кемнен батырдың есімін естіге нім 

болмаса, небәрі 17 жасында ел басқар ғанын, 

сол он сегізінші ғасырдың аяғында ағайын 

қолынан түсініксіз жағдайда қайғы жұтып, 

қаза тапқанын айтады ғой, – дедім түпсіз 

дерегіне жете алмай...

Шерағаң мені әкемнің 

еркелетіп қойған жана-

ма атымен «Сақа» деп 

айтатын. #пкем де т�л-

құжаттағы есімімді біл-

мей де кеткен шығар, 

ол кісі де «Сақа» дей-

тін.  Тағы бір кісі  – 

Шерағаңның кластас 

досы, еліміздің айтулы азаматы 

Қаратай Тұрысов та, ол кісінің үйіндегі 

#скергүл әпкем де «Сақа» деді. К�зі тірі 

#скергүл әпкем қай жерде, қай ортада 

отырса да «О! Мәрия әпкемнің інісі Сақа 

ғой!» деп бауырына басып, бетімізден 

сүйіп жатады. Сол кезде мен, �мірден 

небәрі 62 жасында қайтқан ғазиз жүректі 

әпкемді сағынышпен еске алып, к�зімді 

жас бұлайды...

Иә, Шерағаның сол жылдары «Қара 

маржан» кітабы шығып, ол туындысы 

Мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Қаратау 

кеншілерінің �мірімен етене танысқан 

жылдарында, әлде Жамбыл-Талас жұрты 

арасында құймақұлақ қариялардан естіп, 

қанықты ма екен, менің екіұшты жауабым-

ды естігеннен кейін:

– Қаратау жақта «Жалаңбас қағы» деген 

жер бар екен. Сол жер Ошақты Жалаңбас 

батырдың атымен аталады екен, – деді 

ағам диванда кеңінен жайғасып отырып: 

– Естуің бар ғой, ілгеріде Сапақ датқа 

Тәшкенде жиында жүргенде дұшпандары 

м�рін ұрлап, датқаның атынан ұлдары 

Жолшыбек пен Тойшыбекке хат жазып: 

«Менен туғандарың рас болса, Жалаңбасты 

�лтіріңдер!» деп, м�рін басып жіберген 

екен. Хатты алғаннан кейін Жолшыбек 

пен Тойшыбек Жалаңбасты сол Жалаңбас 

қағында �лтіреді. Мұны естіген Сапақ 

датқа: «Мұқалмайтын алмас қылышым-

ай! Асылым-ай, күш-қайратым-ай, асқар 

белім-ай, алынбас қамалым-ай!» деп 

күйзелген к�ңілмен, аңырап дауыс салып 

жылаған екен. Содан ел іші бүлінеді.

Осы тақырыпты зерттеп к�рсең қалай 

болар екен? – деді аз-кем ойға беріліп. 

– Бірақ оқиғаның ақиқатын білу үшін 

түбіне үңілу керек. Оны ойдан құрастырып 

жазуға болмайды. Бұны бір білсе, Мырзатай  

  Жолдасбеков ағаң білетін шығар. Бұл 

оқиғаның басқаша айтылатын түрі де бар 

секілді.

Бұл ауыр соғатын тақырыпқа терең 

бойлап, тарихи тағылым етіп к�рсету сол 

80-жылдары екінің бірінің ойына да орал-

майтын, үстемдік идеологиясы қасарысып, 

деректі бұрмалап, қазақты қазаққа қарсы 

қою саясатына абай болуды қажет ететін. 

Тек тәуелсіздік жылдарында ғана жұрт 

 тарихына Мырзатай Жолдасбеков бастаған 

зерттеушілер ден қоя бастады. Біз де бұл 

тақырыпты «Егемен Қазақстан» газеті 

бет інде  жарияланған әдеби-зерттеу 

мақаламызда бірсыпыра айттық.

Ойтүрткі жасап, аузыма салған тақырып 

мұнымен шектелген жоқ...

Қызық болғанда ол кісінің ұлы Батыл-

жанмен Қазақ Ұлттық университетінің 

жур налистика факультетінде қатар оқыдық.

Одан әрі қызық тағы болды. Біздің 

студент жолдастарымыздың к�пшілігі 

екеуміздің нағашы-жиен екенімізді оқуды 

бітіргенше білген де жоқ.

Себебі Шераға бізді солай тәрбиеледі. 

Атақты адамның атын жамылып, сол кісінің 

есімі мен қызметін алға тарту ойымызға да 

кірген жоқ.

Кейін бірсыпыра басылымдарда қызмет 

етіп, есейіп, «Егемен Қазақстан» газетіне 

ауысқанда басылымның Бас редакторы 

Нұрлан Оразалин жұмысқа қабылдайтын 

кезде «Мейрамбек, сен осы ағаның үйіндегі 

Мәрия жеңгеміздің інісі екенің рас па?» деп 

сұраған-ды. «Иә, рас!» дедім. Ол үндемеді. 

Тек онсыз да �ткір к�зін қадап ұзақ қарады. 

«Жұрт ондай кісілерді алға салып...» дей 

салды.

Мен де ол кісінің не айтқысы келгенін 

іштей сездім.

Мұндай жағдай менің �мірімде бірнеше 

рет кездесті. 

Шерағаң 80-жылдардың бел ортасында 

Т�лебаев пен Совет (#йтеке би) к�шелерінің 

қиылысында кілең мықтыларға арнап 

салынған бес қабатты үйдің 4-қабатынан 

5 б�лмелі, еңселі пәтер алды. Бір подьезде 

атақты қаламгер, Орталық Комитеттің 

идеология ж�ніндегі хатшысы Кәкімжан 

Қ а з ы б а е в ,  а қ ы н  М ұ х т а р  Ш а х а н о в , 

КазМҰУ-дің ректоры, академик К�пжасар 

Нәрібаев, экономика министрінің орын-

басары Қаһарман Бабағұлов, белгілі мем-

лекет қайраткері, �мірінің соңғы жылдары 

республикалық «Мысль» журналының Бас 

арғы-бергі тарихында Шерхан Мұртазадай 

журналист, редактор болған емес!» деп, 

бұл с�здің ақиқатын тұжырымдап берді. 

Қазақтың т�рт ең ірі газеті мен ең ірі екі 

журналын ұлы қайраткерлігімен басқарған 

Шерхан Мұртазаны қазақ к�ркемс�зі мен 

журналистикасының бас қолбасшысы, бас 

сардары деп атады. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен кел-

ген үлкен-кіші бірдей Шерағаң туралы 

қаншама ақжарма с�з естіп қайтты. Ал 

#біш Кекілбайұлы, #кім Тарази сияқты 

әйгілі ақын-жазушылар, )мірбек Байгелді, 

Қуаныш Сұлтанов, Сауытбек Абдрахманов,  

Ғарифолла Есім, Дарқан Мыңбай тәрізді 

қоғам қайраткерлері үлкен мінберде 

атақты қаламгер, арлы азамат жайында 

терең тағылымды әңгіме айтты. Асау ақын 

Темірхан Медетбектің «Сен Жел құсап 

есіп с�йлемейсің. Сен Қылыш құсап кесіп 

с�йлейсің! Халқың сені арда туған Арысым 

дейді. Жонына қол тигізбейтін Барысым 

дейді. Шерхан Мұртаза!» деп келетін отты да 

қуатты �лең жырлары мәңгілік тасқа қашап 

жазатындай-ақ!

Қазақ әдебиеті мен журналистикасын-

да Шераға шәкірт тәрбиелеуде бетбұрыс 

жасаған адам. Маған да берген тәрбиесінің 

орны б�лек. 

#р алыс жол үстінде аузынан «Бәйдібек 

б а б а м !  Д о м а л а қ  а н а м !  А й ш а  а н а м ! 

#руақтарың қолдай жүрсін!» деген с�зін, 

қолынан тәспісін тастамайтын Шераға 

халықтың ағыл-тегіл махаббатынан артық 

сыйлық жоқ екенін сезінген. Сезіне келіп 

той салтанаты тарқар тұста: «Құрметті, 

қасиетті ел-жұрт! К�п пікір, мақтау ай-

тылды. Артығы да, кемі де бар. Осы с�здің 

бәрі рас болса, мен онда әлемнің бақытты 

азаматтарының бірімін.  Баршаңызға 

рақмет!» деген рухты с�зін айтты. 

Шолпан жұлдыз түсіме жиі кіріп жүр 

деді. Бұл с�здің терең мәнін талантты інісі, 

жазушы Мархабат Байғұттың т�гілтіп, 

тарқатып жазғанын жақсы білеміз. 

«Шерағаның жазам деп, жаза алмай 

кеткен дүниесі бар ма? Жарияланбаған 

не аяқталмай қалған шығармасы бар 

ма?» деген сұрақтар жиі естіле бастады. 

Дүниеден �ткеннен кейін. Солай болатыны 

да түсінікті. 
Ағаның қызы Алманың айтуы бойынша, 

біраз жылдан бері, иә зұлматты жылдардың 

құрбаны болған әкесі туралы жазғандары 

болған дейді. Қызыл дәптерге жазып 

жүрген сияқты. Ал енді архивінде кейбір 

қолжазбасы сақталып, жарыққа шықпаған, 

ертеректе жазылған бір повесі бар.

Біз телевидениеге ауысып, 2012 жылы 

Шерағаң жайында «Шындықтың жебесі» 

деген деректі фильмнің сценарийін жазып, 

үш ай бойы жүріп, түсіргеніміз бар. 

Бұл фильм аса талғампаз ағаға ұнады 

білем,  «Мұның бәрін қашан түсіріп 

жүрсіңдер, ей!» деп бізді бір мәз қылды. 

Сол уақытта «Қазақстан» ұлттық арнасы да, 

«Қазақфильм» киностудиясы да Алаштың 

абызы туралы деректі фильм түсірген 

 болатын. Салтанатты жиында ресми бас-

шылар, басқа емес, тура біз түсірген фильмді 

к�рсетуді дұрыс к�рді. Бұл менің ақылшы 

ұстазым туралы алғашқы кішігірім туындым 

еді. Жылы с�з естіп қуанып қалдық.

Кейінгі жылдары Шерағаң т�сек тартып 

жатып қалғаны рас. 

 Жолымыз түсіп, Алматыдағы ағаның 

үйіне елімізге белгілі қайраткер, Мәжіліс 

депутаты Серік Үмбетов бастап, белді аза-

мат Ермек Үсенбаев қостап, бәріміз к�ңіл 

сұрауға бардық.

Шерағаң әрбірімізге үңіле қарап, 

танығандай болды. Аттарымызды атап едік, 

ол кісі: «Ой, не дегендерің? Сендерді білемін 

ғой» деп, к�ңілімізді к�теріп тастады.

Маған қарап: «Сақа, елде кімдер бар?» 

деп қалды. 

– Елде дейсіз бе?

– Иә! – деді ақырын ғана. Ағамыз Жам-

был-Жуалы жақты ма, әлде ел жаңалық-

тарын сұрады ма екен деп ойланып, кіді-

ріңкіреп барып: – Аға, #кім Тарази досыңыз 

80 жасқа толды, – деп жақын адамы жайлы 

айттым.

– #п, бәрекелді! Акім! 80-де! – Шерағаң 

жылы жымиып күлді. – Ашимов! Тарази! – 

деп қосып қойды. 

– Олжас Сүлейменов те 80 жасқа келіп 

жатыр!

– Ый... – сәл үнсіздіктен кейін «Ол жас 

емес пе?» деді. Олай неге айтты, білмедік. 

Одан әрі...

– Жақында #біш Кекілбайұлы қайтыс 

болды!

Бағанадан бері жүзін сәл-пәл т�мен 

 салып отырған Шерағам селк етіп, басын 

тік к�теріп алды. Екі к�зі шарасынан шығып 

кете жаздады.

– #біш дейсің бе? – Дауысы қарлықты.

– Солай! – #йгілі жазушының дүниеден 

озғанын естімей қалды-ау деген оймен 

айтқан едім.

#лгінде ғана ақырын-ақырын, баяу 

с�йлеп отырған Шераға отырған жерінде 

тас болып қатып қалғандай. Қалың ернін 

тістелеп, сұлқ күйінде, бізге к�зін салмады.

Б�лменің ішін үнсіздік жайлады. Жан 

дүниесі алай-дүлей болды-ау ардагер 

ағаның... Кешегі жастық шағынан қасында 

жүріп, не нәрсені болсын жүрекке орап 

жазатын, жүректің с�зін айтатын, айнамыс 

бауырындай болған, қазақтың аса аяулы 

азаматынан айырылып қалудың қайғысына 

түсті ме екен, қайран аға! Іштей жоқтап 

жатты ма?..

Аға тіл қатпады. Үйден үнсіз ғана 

қоштасып шықтық... 

Жер астына сыймайтын, �лді деуге 

қимайтын Шераға да �тті дүниеден...

Қазақтың ұзына бойғы тарихында 

«Аязды  күні айналған, бұлтты күні толғанған, 

құрығын найзадай таянған, қу толағай 

жастанған Ер қазақтың» (М.Жұмабаев) �зі 

мен к�зіндей болған Шерхан Мұртазаның 

шыққан шыңы біз үшін Алатаудай биік 

болып қалды.

Екі арада �зі салған шындық жолы 

 жатыр. )йткені шындық оның �мірлік серігі 

еді...

ындықтың
ЖОЛЫ

редакторы, екі тілде бірдей кітап жазатын 

#бдеш Қалмырзаев секілді ел-жұртқа сыйлы 

кісілермен к�рші тұрды.

З е р е к  о й л ы  # б д е ш  а ғ а  О р т а л ы қ 

Комитеттің идеология б�лімінде жетекшілік 

жасаған, аса бір зиялы, мәдениетті, лауа-

зымды, талай адамды тәуір қызметке қоюға 

ықпалы бар кісі. Жақсы ағамен аралас-

құралас болып жүріп: «Осы, қарағым, інім, 

менімен сарысулық жерлес екеніңді неге 

білмеймін. Шәкеңнің туысы, Мәкеңнің інісі 

екенсің ғой!» деп танысып, кейін бұл кісімен 

сыйластығымыз жарасты. 

Шерағаңның �мірлік ұстанымын біз 

жастайымыздан түсіндік. Еңбегің мен 

адалдығың ғана алға жетелеуі керек  деген. 

Университетті бітірген кезде  Алматы 

облыстық «Жетісу» газеті  �ндірістік 

тәжірибеден �ткізіп, �здеріне қызметке 

шақырып, біраз уақыттан кейін ғана бас 

редактор Пернебек Бейсеновтің жылы 

 жымиып, әдемі езу тарта күлімсіреп: «Ой, 

сен �зіңді дұрыстап таныстырмапсың ғой!» 

деп астарлаған...

Шерағаң – бір қазақтың ғана жана-

шыры болса, кім болмақ? Қанша жерден 

туыстығы, бауырмалдығы елжіреп тұрса да, 

орынтағы биік дәулердің алдына туысына 

қызмет сұрап бару ол кісі үшін – �ліммен 

тең болатын.

Сол 25 жыл ғұмырын кешегі қызыл 

т�ңкеріс кезінде ұлты үшін шырылдап жүріп, 

Тойда ағаның аяулы анасы – Айша 

апамыз с�з с�йледі. Ол кісі баласының 

қандай жолдан �ткенін айтқанда, бейнебір 

�лең оқып тұрғандай болды. #лі күнге 

дейін құлағымда. Тебірене, толқып с�йледі. 

Қонақтар ол кісінің әрбір с�зін, әрбір 

ақылды ойын ұйып, елеңдей тыңдаған 

ақын-жазушылар бұдан әрі Шерағаның «Біз 

үшін, жетім қалған балалары үшін Айша 

анамыз Ай сәулесіндей киелі! Ай болмаса, 

Күн шығар ма еді?» дегендей бір с�з айт-

ты. Құдай аузына салды ма, жазушы бүкіл 

шығармасының ең биік шоқтығы «Ай мен 

Айша» романын жазған жоқ па?

Кейде «Шерағам шаршап, шалдықпай 

ма?» дедік. Күндіз әріп түзетіп, кешке қаріп 

түзетіп, түнде роман жазып, осындай биік 

белеске к�терілу шын мәнінде ердің ғана 

қолынан келетін ерлік!

Ол кісінің шаршағанын емес, бір кезең 

оқиғасына байланысты нақты ширыққан 

сәтін айта кетейік. Себебі бұл сәт к�п айты-

лып, к�п жазылмады, �зі де айтпады. Сол 

бір жұмбақ дүние �зімен бірге кетті. 

Алматыда �ткен үлкен бір алқалы 

 жиында (мен оған «Халық кеңесі» газеті 

тіл шісі ретінде қатысқанмын) республи-

калық теледидар комитетінің басшысы 

Мұртазаевқа біраз сын айтылды. Орыс тілді 

к�рермендер «қазақ телеарнасы тіл мәселесі 

ж�нінде асыра сілтеушілікке орын беріп 

отыр» деп есептейді екен. Кадр мәселесі 

де солай.

Сонымен, бір кезде жарысс�зге Шерағаң 

шықты. Ол �зі басшы болып келгенге дейінгі 

республикалық телерадио ұжымында тіл, 

кадр мәселелері ылғи сыңаржақ шешіліп 

келгендігін, оған Орталық Комитет мән 

бермейтіндіг ін  нақты мысалдармен 

дәлелдей с�йледі. Тартынған жоқ. Ыққан 

алтын басын оққа байлаған Тұрар Рысқұлов 

туралы бес том кітап жазуға арнаған уақыты 

пендешілік тірлікке бет бұруына да мұрсат 

берген жоқ. Сыншылар дұрыс айтады. Осы 

тұста кеңестік идеологияның қысымынан 

қаймықпаған Шерағаң ұлы қайраткер 

Тұрар есімін ұрпағына жеткізу үшін басын 

бәйгеге де тіккен шығар?! Бас кейіпкеріне 

егіз тамшыдай тарта туған дара мінезі, 

азаматтық тұғыры оны тым ұшар биікке 

к�теріп жіберді. 

Артта қалған жылдарын сағынып еске 

алатын әр адам «Мұхит та бастауын біледі» 

дегендей, Шерағаның Мәскеу оқуынан 

оралған соң «Лениншіл жастағы» тілшілік 

қызметінің алғашқы іссапары Жамбыл 

облысының Талас ауданы Түгіскен қарак�л 

қой кеңшарынан басталады. Жас тілші 25 

жаста, осы ауылға жаңа күйеу бала, бұрын-

соңды келіп к�рмеген ауылы. Шерағамның 

«Малды �лкеден хат» деген айдармен  «Талас 

к�ктемі» деген тақырыппен газеттің екі 

н�міріне очеркі жарияланады. Бізге де бәрі 

таныс адамдар, еңбек адамдары. #сіресе, 

жазушының «Жұмсақ алтын» деген әңгімесі 

құмды �лкеде мал баққан қазаққа қойылған 

ескерткіш тәрізді. Сол әңгіменің бас 

кейіпкерінің қызыл изен мен күлгін жусан 

ойпатында �мірін қалай �ткізер күніне мың 

бояулы ой тастайтыны бар. «Бірде-бір қоғам 

малын шығын етпейік!» деген ұранға қалай 

құлаған-ау дерсің? Адам болып �мір сүру 

қиын-ақ... мал ішінде жүріп. Елің болмаса!.. 

«Күн еңбекшіл елмен қоштасып барады, 

аспан аясын қызыл нұрға малып барады. 

Ертең күн тағы шығады, ертең күн бұдан да 

тамаша». Үзілмейтін үміт, с�нбес сенім.

Шераға шамасында 50 жыл бойы Талас 

�лкесіне, Түгіскен ауылына үзіліссіз барып-

келіп тұрды. Бала-шағасымен. Осы ауылдың 

адамдары �з баласындай, �з данасындай 

қатты құрметтеді.

1982 жылы ағаның 50 жасқа толған 

мерекесі «Есік» мейрамханасында �тті. 

Мұндай аса салиқалы, кілең марқасқалар 

жиналған тойды к�рмегендер к�п еді. Той 

салтанатын дара ақын Ғафу Қайырбеков, 

жас талантты жазушылар Оралхан Б�кей 

мен Кәрібай Ахметбековтер басқарды. 

Ұлы суреткер Ғабит Мүсірепов бар. #йгілі 

әдебиет сыншысы Мұхамеджан Қаратаев, 

ақындардың ағасы #бділда Тәжібаев бар.

#дебиетте мойындау мен мойындалу 

деген ұғым аса қастерлі және ол �зінше бір 

жұмбағы к�п, тылсымы терең әлем. #йтсе 

де талантты мойындамау мүмкін емес. 

)йткені, талантты таланттың танитыны 

бұлтартпас ақиқат.

Сол 50 жасында әдебиет әлеміне 

 талантты қаламгердің келіп қосылып 

жатқанын айту да к�п жайтқа себеп, ал бас 

редакторлық қызметіне Жазушылар одағы 

емес, таралымы 30 мыңнан 300 мыңға 

к�терілген газет-журнал оқырмандары 

тілеулес танытқан-ды.

жоқ. Алған бетінен қайтқан жоқ. Бұл оның 

қайталанбас қайсар мінезі еді.

Одан әрі комитет т�рағасы былығып 

кеткен жағдайды оңдауға тырысып, әрекет 

жасайтынын, егер ол бағытым кейбіреудің 

к�ңілінен шықпаса, олар к�рермендерді 

бетке ұстап маған қысым жасай беретін 

болса, әрі ол Орталық Комитет тарапынан 

қолдау тауып отырса, онда мен қызметімнен 

кетуге дайынмын. «Алла Тағала қос қолыма, 

екі к�зіме қуат беріп, миым істеп тұрса, 

жоспарланған шығармаларымды жазып, 

отбасымды асырауыма мүмкіндігім бар. 

Бірақ ұлт намысын қорғайтын мәселеде 

тайсақтамайтын адам дәл мен қазір істеп 

жүрген қызметте �те керек-ақ. Онсыз әлі 

талай жыл рухани езгіден құтыла алмай-

мыз!» деді. 

Шерағаның тайсалмай, бар шындықты 

жайып салуы, сол жиында т�меннен соққан 

дабылдың жұртқа жария болуы к�п мәселеде 

оң шешім қабылдауға кейінгі тіршілікте 

с�зсіз әсерін тигізді. Егемендіктің елең-

алаңында әртүрлі саяси-күресте нағыз ердің 

дауысы осылай естілді. Ұлт намысы үшін 

жаралған адамның дер кезінде, барынша 

қайратты үн қатуы қоғам үшін аса қажет еді. 

Кешке  қарай үйіне  барғанымда, 

Шерағаңнан аса бір абыржыған к�ңіл 

күй сезбедім. Керісінше, қайраттанып, 

айбаттанып: – И..ә..ә.., бүгінгі жиынға 

�зің де бардың. )мір осындай. Күнде осы-

лай. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс – уақыт 

к�рсетеді, – деді де қойды. #рбір с�зді 

созыңқырап айтатын әдетімен.

Іші кең пәтерінің қонақтар б�лмесі 

құдды бір теледидардың штабына айналып 

кеткендей болды. Осы саланың басы-

қасында жүрген Шәріп Омаров, Тыныс 

)тебаев, Мұса Рахманбердиев секілді 

жігіттер күні бойы пікірталастан кейін 

жұмыстарын ұстаздарының үйіне келіп 

жалғастыратын. Ойласу сағаты түн ортасына 

дейін созылатын. 

Ұзақ азапты тіршілікке бойұсынған олар 

Қазақ телевидениесіне ақиқаттың ақ туын 

қадап үлгерді. Жанын �ткірдің жүзіне салған 

Шераға корпорациядан �з �тінішімен кет-

кен кезде де былқ еткен жоқ. Ешкімнен 

қорықпай, қорғанбай, даңққа кеуде салмай 

Қазақ телерадиосының тарихына ұлттық 

идеологияның алтын қазығын қақты, «негізі 

– бұл Қазақтың теледидары» деп!

«Тәуелсіздікті дайындаған тұлғалардың 

бірі – с�зсіз Шерхан Мұртаза!». Осы с�зді 

#біш Кекілбайұлы неге айтты дейсіз бе? 

Қиналған кезде қатайып шыға келетіні, 

әрдайым қайралған қылыштай қылпып 

тұратынын #біштей кім сезінеді?

#неукүні к�рнекті мемлекет қайраткері 

Мырзатай Жолдасбеков Таразға келгенінде 

Орталық кітапханадағы Ш.Мұртаза 

атындағы рухани орталыққа арнайы бас 

сұғып, кең б�лме ішіндегі жазушының 

әр жылдардағы фотосуреттері мен қалам 

сиясымен жазылған жазуларға зер салып 

тұрып: «Қайран, Шераға! Мұндай адам енді 

жүз жылда тумайды!» деп елжіреп сала беріп 

еді. Қимастықпен к�зіне жас алды. Ердің 

сойын алыптардың �здері де сағынады екен 

осылай.

Талай ғасыр есесі кетіп, тауы шағылған 

қазақ руханиятының талантымен тау жыға 

алған тарланы, атақты академик )мірбек 

Жолдасбековтің Шерағаңа қаратып: «Пар-

ламентте Шәкеңнің дауысы естілгенде 

мен бар қазақ с�йлеп тұрғандай сезінемін» 

деп айтқаны бар. Қазақ рухының нағыз 

Геркулесі тап қасында Асанбай Асқаров, 

Қаратай Тұрысов, )мірбек Байгелді иық 

тіресіп отырған кезде таудан гүрілдеп аққан 

судай қаһарланып айтқаны әлі есімде. 

Мәрия әпкемнің ақ дастарқаны үстінде. 

Халқының с�зін ұстап, ұлтының ылғи жел 

жағында жүрген Шераға шаңырағында 

 талай қызықты дәурен �тті. 

Сол кездегі Виноградов пен К.Маркс 

к�шесі қиылысында жаңа тұрғынүйге к�шті 

бір жылдары. Бесінші қабаттағы пәтерге 

үй жиһаздары, мыңдаған кітап, басқа да 

мүліктерді к�шіріп, тасуға іні  достары 

тойға келгендей қауымдасып жүретін. 

Оралхан Б�кей, Тұтқабай Иманбеков, 

Кәрібай Ахметбеков, Кәдірбек Сегізбаев, 

Қуанышбай Құрманғалиев, Қажығали 

Мұқанбетқалиев сияқты қаламгерлер жаңа 

үйге к�шіріп барған соң, сол түні электр 

жарығы с�ніп қалып, ағаның айтуымен 

Ғабит Мүсіреповтің үйінен мен барып алып 

келген білтелі майшамның түбінде кілең 

 талантты, ұлтшыл жігіттердің �зара сыр-

ласқан сәттерінде ел мен жер, ұлт тағдыры 

туралы қаншама ой туындап, с�з айтылды!.. 

Қоныс тойы тағы болды. 90-жылдарға 

қарай осы жазбамның бас  жағында 

айтылғандай, кілең дүлдүлдермен қатар 

еңселі пәтерге ие болып, бір қуанды. Бұл 

үйге к�шкен кезде сол бұрынғы достар 

 тобына жазушы Қалихан Ысқақ, тағы бір-екі 

қаламгер қосылды. #лі есімде, Шерағаңның 

жұртқа танымал шәкірттері – жазушылар 

салмағы ауыр үй жиhаздарын бір-бірлеп, 

арқасына салып к�теріп, т�ртінші қабатқа 

шығарып жатты. Ең ауырын Оралхан Б�кей 

к�теріп бара жатқанда Шерағаң: «Қазақ 

әдебиетінің» ауыр жүгін енді Оралхандар 

к�тереді, біз бәріміз Оралханға бағынамыз» 

деген с�зді  білгендей айтыпты-ау. . . 

Үзеңгілес әрі иықтас қаламгерлер әлгі с�зді 

естіп елеңдеп қалды. )мірде де Шерағаның 
сол айтқан с�зі дәл келді. Оралхан Б�кей 

«Қазақ әдебиеті» газетін басқарды, аса 

талантты жазушының әдебиетке қосқан 

үлесін құбылыс деп бағалады. Орекеңдер 

де ағасына қаратып жазған бір жазбасында 

«Шәке! Артыңызға қараңызшы, к�рінеміз 

бе?» деп айтуы да бекер емес-ау. Аға мен 

інілер сыйластығы Шерағаның �мірінің ең 

жарқын сәттерінің бірі деуге болады. 

Бұл жаңа үйде электр жарығы жанып 

тұр екен. 

#зіл-қалжың айтылады. Осы қаламгер-

дің барлығы да Мәрия әпкемді бірі «Мәке!», 

екіншісі «#пке», үшіншісі «жеңеше» деп 

ерекше сыйлайтын. #пкем де олардың 

әрбіріне жанама ат қойып, еркелетуші еді. 

Талантты жазушы Қоғабай Сәрсекеевтің 

сүйкімді бала мінезіне орай «Қоғаш» деп 

еркелетсе, Кәрібай Ахметбековті жасы 

кішілеу болса да «Кәраға!» дейтін. Иә, 

Шерағаңның �зі де осылай атап, түбі Талас-

Сарысудан Кәрібай ағамыздың отбасымен 

тығыз, нағыз туыстарша араласты. Кәнігі 

фототілші Сайлау Пернебаев та осы үйдің 

жиі келіп тұратын қонақтарының бірі 

болды. Шераға да суретке түсірумен беріге 

дейін айналысқан. Бірде Талғар-Жетігенде 

тұратын Пәтия әпкем мен Жеңіс жездемнің 

үш ұлын фотоаппаратына шақ етіп түсіріп 

алып, оны «Бәйгеге!» деген айдармен «Қазақ 

әдебиеті» газетіне кім түсіргенін білдірмей 

бүркеншік атпен жариялап жібереді. Сол 

фото бәйгеден үздік келгенде ғана барып 

жюри мүшелері «#п, бәсе!» деп таңданыпты 

деген әңгімені естігенім бар. Тегінде Шераға 

мен әпкем Алматыда жоғары оқу орнын 

бітіріп, әр қиырда �з мамандығымен жұмыс 

істеп жүрген Пәрімбек, #бітай, Мәжит 

ағаларым мен Күлия, Пәтия әпкелерімнің 

жағдайын сұрастырып, олардың үйлеріне 

арнайы барып-тұруы ол кісілер үшін қызығы 

мол дәстүр еді.

Жан әлемінің тазалығы ғой, мысалы, 

мен 1992-95 жылдары ол кісімен бірнеше 

облысқа бірге бардым. Шерағаңда сұрау, 

дүние жинау деген жоқ, қысқасы қазақта 

ары мен жүрегі таза, күштіні пір тұтпайтын, 

әлсізді демеп жіберетін екі кісі болса, ол 

– Шерағаң мен #біш Кекілбайұлы ағамыз 

деуге болады.

Бірде Шерағаң «Сақа, сен Ұлбике апаң 

туралы неге жазбайсың? Қайым айтыстың 

басы деп Мәшһүр Жүсіп айтқан. Жам-

былдан сұра, Қызылордаға бар!» деді әлі 

Ұлбике ақын туралы ештеңе жазылмаған 

80-жылдары.

Шерағаның бұл аманатын шамам кел-

генше, 1996 жылы орындап шықтым-ау. 

Мәшһүрдің т�теше жазғанын Сәрсенбі 

Дәуітұлы аударып, деректерді жан-жақтан 

іздестіріп, ақын Күләш Ахметова әпкем 

к�мекке келіп, Ұлбике ақын туралы алғаш 

рет «Егемен Қазақстан» газетіне к�лемді 

мақала бастырдық. Кітап болып та шықты. 

Поэзияның ақ періштесі туралы Шерағаң 

да �з с�зін айтты. Мырзатай Жолдасбеков 

музыкалық пьеса жазып, театрға қойды.

#лгінде айтқанымдай, к�п шәкіртінің 

бірі болып Шераға туралы к�п жазғымыз 

келіп-ақ тұрады. Бірақ ұлы адам тура-

лы толыққанды дүние жазуға батылы-

мыз жете бермейді. Кейбір кісілердің 

жазғанына қарап, апыр-ай, к�пке белгілі 

жайтты қайталап қоямыз ба деп, абай-

лап қарайтынымызды несіне жасырайық. 

С�йтсе де мың күндік суреткердің �мірінен 

үзік сырларымызды ептеп айтып та, жазып 

жүрген жайымыз бар. Тағдырдың жазуын 

қараңыз, ол кісі зейнеткерлікке шыққан 

соң, Бас редактор Нұрлан Оразалиннің 

қалауымен «Егемен Қазақстан» газетіне 

шолушы болып оралды. Тап-тұйнақтай, 

қыздың жиған жүгіндей етіп кеңсесін 

 дайындады. Ел мен Жер тағдырына қатысты 

публицистикалық �ткір мақалаларын осы 

жылдары жазып, айбыны бұрынғыдан да 

асқақтай түсті. Қаламгердің даңқы дүрілдеп 

тұрды. Бір-екі жылдан соң, халықтың 

сұрауымен Парламент Мәжілісіне депутат 

болып сайланды. Осы аралықта біз ағамен 

бірге бас газет редакциясында қызмет еттік. 

Алыс-жақын елге сапарлас болдық. Жақын 

тартып, к�пке айта бермейтін кейбір сырын 

да айтатын. Қызмет бабымен Жамбылға 

ауысып келгенімде ол кісі қатты қуанды. 

Біздің отбасымызды, бала-шағамызды, тіпті 

немеремізге дейін жақсы біліп, ең жақын 

адамымыздың бірегейі болды. 

Халық ол кісіні қайда барса да құшақ 

жая қарсы алды. Соның бәрін сезе жүріп 

асып-тасқан жоқ. Ал біз әрдайым қасынан 

табылдық. Егемендіктің елең-алаңында 

60 жасқа толу мерекесін ағыл-тегіл жұрт 

болып атап �тті. Сол кезде-ақ қазақтың 

перзентін дәл осылай бұрын-соңды т�беге 

к�тергенін біздің ұрпақ к�рген емес. 

Алыс-жақыннан Жамбылға аты жеткен 

қаламгердің бәрі келді. Жазушының 80 

жылдық мерекесін ұйымдастыруға бір 

інісіндей атсалыстық. Үлкен жиындар 

�ткізілді. Дуалы ауыздан шыққан ерекше 

с�здерді естідік. Айтулы қайраткер, сол 

кезде Мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-

Мұхаммед: «Қазақ журналистикасының 
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Ардақты ұстазымыз, қазақ тiл білімiнің көрнектi өкiлi, көптеген ғылыми еңбектердің, 
монографиялардың авторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры, филология ғылымының докторы Сапархан Мырзабеков өмірде өз орны бар 
ардақты азамат еді.  
Сапархан ағай бізге екі сабақтан дәріс оқып, семинарын да өзі жүргізген еді. Қазіргі 
қазақ тілінің фонетикасы туралы түсінігімізді кеңейтуге барынша күш салған ағайымыз 
алғашқы сабақта-ақ қазақтың табиғи сөйлеу тілінің орфоэпиялық нормаларын 
«өрескел бұзып жүргенімізді» бетке айтып және дәлелдеп те берді: көк алма, ақ 
ешкі, бір күні, көке... сияқты сөздердің айтылуы түгел сыналды. Тіпті халық әртісі Роза 
Рымбаева апамыздың орындауындағы «Нау-ы-рыз, нау-ы-рыз...» әні де назардан 
тыс қалған жоқ!.. Әсіресе, Қазақ радиосы мен қазақша телеарналардан сөйлейтін 
дикторлар(«Түлкі, түлкі, түлкішек...», т.б. ертегілер) мен кейбір «мүйізі қарағайдай» 
ақын-жазушылардың сөйлеу мәнеріне берілген Әділ баға бәрімізді бір жағынан 
таңғалдырса, екінші жағынан,  бойымызды жинақы ұстауға үйрете бастағандай әсер 
қалдырды.

 КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Н А М Ы С  Н А Й З А Ғ А Й Ы

Кеңестік дәуірде «Жас ұлан» ұйымы ж�нінде 

айтуға да, жазуға да тыйым салынды. Тек егемендік 

кезеңінде, 1992 жылы ғана облыстық «Сарыарқа 

самалы» газетінде алғашқы мақала шықты. Содан 

бері түрлі бұқаралық ақпарат беттерінде, интернет 

желілерінде азды-к�пті жарияланымдар жарық к�рді, 

деректі фильмдер түсірілді, телерадио хабарлары 

жасалды. 
Биыл Павлодар облыстық мемлекеттік мұрағат-

тар басқармасы қорынан «Жас ұлан» ұйымына 

қатысты 56 беттен тұратын іс табылды. Онда МҚК 

Павлодар облыстық басқармасы бастығының орын-

басары Фисенко, 5-інші б�лім бастығы Т.Мұқаев, 

КСРО Прокуратурасының мемлекеттік қауіпсіздік 

органдарындағы тергеуді қадағалау ж�ніндегі 

б�лімінің прокуроры Л.А.Васильев, Қазақ КСР 

Прокурорының мемлекеттік қауіпсіздік орган-

дарындағы тергеуді қадағалау ж�ніндегі к�мекшісі 

А.Чурбанов тәрізді қауіпсіздік пен құқыққорғау 

органдарының жоғары лауазымды шенеуніктері 

қол қойған құжаттар жинақталған. Материалдар-

да жас ұландардың ісі КСРО-ның Бас прокуроры  

  Р.А. Руденконың   �зіне жолданғаны, Павлодар 

облыстық прокуратурасы ұйымның белсенді 

мүшелерінің үстінен Қазақ КСР Қылмыстық 

кодексінің 58 бабы (аса қауіпті мемлекеттік 

қылмыстарды жасауға бағытталған ұйымдастыру 

әрекеті, антисоветтік ұйымдарға қатысу) және 56 бабы 

(мемлекетке қарсы қылмыстарды жүзеге асыруға 

үндеу) бойынша  қылмыстық іс қозғағаны, бірақ бұл 

істі республикалық прокуратураның тоқтатқаны 

жайында  құжаттар бар. Тергеу қорытындысында жас 

ұландардың іс-әрекеттеріне саяси тұрғыдан қауіпті 

деген баға беріліп, олардың жеке тұлғалық қасиеттері 

де  барынша қара бояумен к�рсетілген. Міне, осы 

мұрағат материалдарын біз �зімізге белгілі жайттар-

мен байланыстыра қарап, оқырмандардың назарына 

ұсынуды ж�н к�рдік. 

«Жас ұлан» ұйымына №3 қазақ мектеп-интерна-

тының ұлтшыл оқушыларымен қатар, облыстағы 

кейбір оқу орындарының оқушылары да енген. 

Ұйымның жарғысы жазылып, іс-шаралар жоспары 

жасалған. Отырыстардың хаттамалары толтырылған. 

#рбір мүшесінен 50 тиын м�лшерінде жарна 

жиналған. Бұл қаржы ұйым жұмысына қажетті кеңсе 

тауарларын сатып алуға және жол жүру шығынына 

жұмсалған. Ұйымды басқару үшін «комитет» деп 

аталған басқару органы құрылған. «Жас ұланның» 

іс-әрекеттерін жүзеге асыру мәселесін осы орган 

реттеп отырған. Комитетте үгіт-насихат, мәдени-

бұқаралық шаралар, әкімшілік, шаруашылық, бай-

ланыс б�лімдері жұмыс істеді.

«Жас ұлан» ұйымының мүшелері мына жас0с-
пірімдер еді:

№ 3  м е к т е п - и н т е р н а т т ы ң  о қ у ш ы л а р ы 

– Қаниев Арман, Бейсекеев Рашит, Құсайынов 
 Сембай,  Какежанов Болат, Кәженов Қайролла, 
;лиева Гүлбаршын, Жүнісова Айгүл, Қабылбеков 
Қайрат, Оспанова ;лия, Беков Ахмет, Махметова 
Алтын, Мусин Саниял, Сексенбаев Дүйсенғали, Таттин 

Содан ... �лең талдау басталып кетті. 

Ағайымыздың аты аталғанда еске түсетін 

ең тамаша қасиеттері еңбекқорлығы, 

қарапайымдылығы және ана тіліне деген 

шын жанашырлығы еді! Абайдың бүкіл 

шығармаларын жатқа оқитыны – �з ал-

дына бір керемет!.. «Қане, жолдаааас, келе 

ғой тақтаға» деп шақырғаны бір жағынан 

жүрексіндірсе, екінші жағынан, тәуекел 

етуге және сабырлылыққа шақырғандай 

болатын...

А л ғ а ш қ ы  с е м и н а р д а  А р т ы қ о в а 

Айдынның талдаған �леңіне және с�йлеу 

мәнеріне қатысты біраз «түсініктеме» 

берілді. «Қаланың қызы...» екенін тіл 

қатқанынан-ақ тануға болатыны ай-

тылды... Бір досымыз тақтаға шығып, 

бір шумақ �леңдегі бүкіл «е»-ні «�»-ге, 

«і»-лерді «ү»-ге, бүкіл «қ»-ны «ғ»-ға, «б»-

ларды «п»-ға «айналдырып» жібергенде 

ағай шыдай алмай, айғай салатын шығар 

деп едік... Бірақ тәжірибелі ұстазымыз 

сыр бермеді :  «Ооооу,  жолдааассс, 

тоқтаңызшы...». Сабырлы қалпын сақтай 

отырып бар «ұрысқаны»:«Түһ! Жолдассс! 

Мынауыңыз «Бояушы, бояушы дегенге, 

сақалын бояптының» кері болды ғой... 

Отырыңызшы!..» болып еді...

К е з е к  Р а е в а ғ а  к е л д і .  Г ү л з а т 

Мұқағалидың «Жоқ, дәрігер!» деген 

�леңін зулата ж�нелді... «Керегі жоқ! 

Керегі жоқ!..» деп шайқалып тұрғаны 

әлі күнге к�з алдымда.... Ағай аяқтарын 

айқастырып, бізге қырынан қараған күйі 

салалы саусақтарымен үстелді сыртылда-

тып отырып, б�лмей тыңдады «�л�ңдү»... 

«Түууу, жолдаааас! Бәрімізді тебірентіп 

жібердіңіз ғой... #рине, �зг�нүң жүр�гі 

�з жүр�гіңд�й қайдан болсұн!..» деп бір 

қайырды сосын. Бірақ Гүлзатқа бұл �леңде 

буын үндестігіне бағынатын с�з біреу-ақ 

екені ескертілді: Жүр�к!.. Раева да қайтар 

емес – «Тағы біреуін оқиын, ағай!». Ағай 

шәкіртінің к�ңілін жықпады...Раева тағы 

зулата ж�нелді. Бұл жолы �лең шумақтары 

сингармонизмге тұнып тұр екен:

Жүргенде қатал тұрмыс илеуінде,

Білмеймін, сүйдім бе әлде сүймедім бе?..

Жастықта жалын атып сүйсем егер,

Түспес ем дәл мынадай күйге мүлде...

Ағай к�зін жұмып, бар ынтасымен 

тыңдап отыр. Аудитория жым-жырт...«)лең 

де» аяқталды. Ағай біраз үнсіздіктен соң 

«Жарайсың, жолдааас!.. Бес!» деді. Гүлзаттан 

бұрын біз «уһ...» деген шығармыз... Тағы 

біраз �лең оқылды. #ртүрлі ескертулер 

де айтылды. Ағай біресе жымиып, біресе 

қабағын түйіңкіреп қарап, бәрімізді уысын-

да ұстайтын... 

Кезек маған келді. Тақтаға шығып, Бір-

«Таааак, жолдаааасс! Дұреееес екен... 

Талдауды үйреніп те қалыпсыздар... Ал 

енді осы �леңді әнімен айтып жіберші...». 

Мен аңтарылып қалдым... «Қалай?»... 

«Солай, жолдас! Кәдімгідей әнімен 

...».«Мен ән айта алмаймын, ағай!..». 

«Қой, жолдааас! Мұныңызға енді ешкім 

сене қоймас... «#у» демейтін қазақ болу-

шы ма еді?.. Қане, шырқап жібер!..

Қысылғаным сондай, не дерімді білмей 

тұрып қалдым. Үйде жүргенде ыңыл-

дағаным болмаса, к�птің алдында, оның 

үстіне Мырзабековтың алдында «шырқап 

жіберетіндей» дауыс жоқ еді менде.

«Болыңыз енді,  жолдааас!  #лде 

ә у е н і н  б і л м е й с і з  б е ? » .  « Ж о о о қ , 

білем...».  Ағай да қайтпайды екен: 

«Онда не тұрыс?...». Менікі сол тұрыс... 

Құлағымда Динаеваның даусы, к�з ал-

дымда филфактың«Мирас» ансамблі...

Бекзаттың біздің топта болмағаны-ай... 

 деген �кінішті ой қылаң берді... Құтқарып 

жіберер еді-ау...

«Жолдаааас! Сіз «әу» демей, мына сабақ 

бітпейді енді...». Бойымды жиып алдым...

Аты жоооқ құс болады-ай к�к�к 

дегеееен...

да мәәәз... Орныма қалай жеткенім 

есімде жоқ!..

***

Кейін екінші курста морфологиядан 

дәріс оқу үшін аудиторияға Сапархан 

ағай кіріп келгенде әкемізді к�ргендей 

қуандық... Ағай қанша қатал к�рінгенімен, 

қанша ескерту жасағанымен, артында зілі 

жоқ, кең пейілді кісі еді.

«Тааак, жолдастар, армысыңдар! Аман-

есен бармысыңдар!» деп қояйық... Осы 

қалай �зі, дұрыс амандастым ба? Ааа?.. 

#лде жай «Арма!» деген ж�н ба? Бұрұңғы 

қазақтар бір-біріне «Арма!» деген ғой, ә! 

Сондағысы «Арыма, шаршама, талма, 

қанатың талмасын» дегісі келген екен ғой, 

ә? Солай ма? Ооооу, жолдастааааар,  былай 

арасында үн қатып отырсаңдаршы... Я 

қоштағандарыңды, я қоштамағандарыңды 

біліп отырайық та...».

... Қоооош, сонымен сабағымыз «Қазіргі 

қазақ тілінің морфологиясы» деп аталады. 

Бұл – сіздер білетін морфология емес! 

«Неге?» дейсіз ғой... 

Айтайын... 

Айт дегенде �л�ңдү 

аңырмаймы-ы-ы-ы-н,

К�лд�н ұшқан аққудай мамырлаймын, 

еркем-ааааай...

Еркем, еркем, еркем-ай, 

еркелеген еркем-ай, 

Еркелеген еркемді еркелетсем 

екен-аааааайййй...

Түһ, әрең тоқтадым ғой... Мұны не үшін 

айтып кеттім, а? Ааааа!..Морфология екен 

ғой, фонетика емес... #й, жарайды енді, не 

де болса, болары болды...

Аудитория мәз, айғайлап күлуге ұялып, 

іштерінен тынып отырған жұрт...  Сонда 

ағайдың қайталанбас бір тәсілі екен ғой 

бәрімізді сабақты бастар алдында бір 

күлдіріп, жадыратып алатын... Қандай 

қарапайым, ақк�ңіл жан еді...

« Б ұ л  ғ ы л ы м  д е г е н  қ ы з ы ғ ы  м е н 

қиындығы моооол, ғажап дүние ғой. Ешкім 

туа ғалым болмайды. Сіздерге айтайын, 

ғалым болу үшін тума талант керек те емес, 

1% ынта болса, болғаны... Қалған 99% 

еңбекпен келеді. К�зім жеткен соң айтып 

отырмын» дейтін ағай. )зі, расында да, �те 

еңбекқор кісі еді...

Айта берсек, қызық к�п. Тек сол 

бір ғажап жылдардың бір сәтке болса 

да қайта оралмайтыны �кінішті... Бірақ 

Сапархан  ағайдай керемет кісіден тыңдаған 

әрбір дәрістің, алған �негенің сол кезде 

жаңадан қалыптасып келе жатқан адами 

болмысымызға игі ықпалын тигізгені анық. 

«Егер адам талантты болса, ол  талантын 

барлық қырынан к�рсете біледі»  деген 

с�з  ғылым-білім мен �нерді  кісілік 

қасиеттерімен шебер ұштастыра білген 

ардақты ұстазымызға  арналғандай. 

Біз Сапархан ағайды сол таланты мен 

қарапайымдылығы үшін жақсы к�ріп, 

е р е к ш е   с ы й л а у ш ы  е д і к . . .  А р д а қ т ы 

ұстазымызға деген сол құрметіміз жыл 

�ткен сайын арта түспек!

Иә, ағайдың кісілігі, с�йлеу мәнері, 

�зін-�зі ұстауы, мәдениеттілігі, есте сақтау 

қабілеті, әдістемесі, тіпті даусына дейін 

ерекше еді. Ғылымға деген адалдығы, ана 

тіліне деген жанашырлығы тіпті айрықша 

болатын... 

Адамның жас кезде алған білімі мен 

к�рген тәлімі санасына «тайға таңба 

басқандай» орнығатыны рас екен. #лі күнге 

дейін сабақ кезінде жаңылысып қалған 

шәкірттерімізді «бір ширатып алу» үшін 

Сапархан ағайдың «�з есімін жатқа септеу 

әдісін» қолданып жіберетініміз соның 

дәлелі іспеттес. 

Жаңа оқу жылы басталған соң бұрынғы 

түлектерімізді еске ала бермейтініміз белгілі 

ғой. Бар уақытымыз бен к�ңілімізді жаңадан 

келген балаларға б�ліп, жұмысқа кірісіп 

кеткен кезіміз. Бір күні электронды пошта-

ма студент кезінде «�здігінен қол к�теріп 

сабақ айта қоймайтын, оқуға енжарлау 

қарап, бейқам жүрген» ұяңдау мінезді бір 

шәкіртімнен шағын ғана хат келіпті:

«Айбек, Айбектің, Айбекке, Айбекті, 

Айбекте, Айбектен, Айбекпен. Осыны 

миымызға қалай құйып жібергенсіз, Апай?! 

К�п рақмет Сізге!».

Менің есіме бірден Сапархан ағай түсті. 

Морфологияны к�бейту кестесіндей жат-

татып, «миымызға құйып жіберген» сол 

кісінің еңбегі ғой бұл! 

Ботаг0з СҮЙЕРҚҰЛ, 
филология ғылымының 

докторы

жан салдың «К�кек» деген �леңін талдадым: 

Аты жоқ // құс б(п)олады // 

к�кек д(т)еген...

Алдында // тереземнің // секектеген.

Ойымда // үш ұйұқтасам, //

 бар ма менің?..

Қалқатай // мені тастап // 

кетед(і) д(т)еген...

Он бір буынды қара �лең, үш бунақтан 

тұрады, әр бунақта үш-т�рт буыннан... 

Бірінші жолдың екінші бунағындағы 

алдыңғы с�здің соңындағы қатаң «с»-ның 

әсерінен кейінгі с�здің басындағы ұяң «б» 

қатаңданады, яғни «п»-ға айналады. Мұны 

«ілгерінді ықпал» дейміз...

Алдындааа терезееемнің секектеген... 

Дай-дай-дай-даай,

дай-даайй-дааааридаааай...

Менің даусым ағай күткен қоңыр 

дауыс емес еді... Ол дауысқа лайық 

теңеуді �зім де әлі күнге дейін тауып 

айта алмаймын... Бірақ шегінетін жер 

жоқ!.. Артымда тақта!.. Алдымда парта!..

Оң жағымда терезе... Сол жағымда ағай 

және мен үшін «жандары күйіп» отырған 

тобым...Бірінші шумақ аяқталар тұстағы 

«дай-даймен» қабаттаса қоңырау ша-

ааар ете қалмасы бар ма?.. Мұндай 

қуанбаспын... #н кілт үзілді... Ағай 

бірнәрсе айтып жатыр, �зге «жолдастар» 

О сыдан тұп-тура 50 жыл бұрын, 1969 
жылдың соңында, Павлодар қаласында 
ұлтшыл жасөспірімдердің «Жас ұлан» 
ұйымы құрылған еді. Негізі №3 облыстық 
қазақ мектеп-интернатының (қазіргі №3 
облыстық гимназия-интернат) бір топ 
оқушысынан тұратын ұйым мүшелері 
өздері шамалас жасөспірімдер ара-
сында астыртын әрекет етіп, егемендік 
пен дербес мемлекеттілік идеяларын 
насихаттады. Қаланың және кейбір 
елді мекендердің көрнекі жерлеріне 
жұртшылықты отаршылдыққа қарсы 
күресуге шақырған үнпарақтар іліп кетті 
және 1970 жылы қала орталығында 
өтетін І мамыр мерекелік шеруінде 
«Қазақ мектептері мен балабақшалары 
ашылсын!» деген ұранжазулар көтеріп 
шығуды жоспарлады. Бірақ ұйымды сол 
жылдың қаңтар айында Мемлекеттік 
қауіпсіздік комитетінің облыстық 
басқармасы әшкереледі. 

Суретте (солдан оңға қарай): Рашит Бейсекеев, Арман Қаниев, Болат Какежанов.

Гүлбаршын "лиева, Қайролла Кәженов, Қайрат Қабылбеков. 1969 жыл

Бәкібай, Қарағаев Абай, Жандосова Күләш, Сағынаева 
Қайырпану, Абдығалимов Шеризат,  Амантаев  Уахит, 
Ғабдылғазизова Күләш; Ермак (қазіргі Ақсу) қаласы 

№1 орта мектептің оқушылары  –  Жамалбаев 
Бақыткерей, Жапаров Қайыргелді;  Павлодар ауданы 

Қызыл қоғам кеңшары орта мектебінің оқушысы 
– Нұртазин Нұрболат; Красноармейка станциясы 

ауылшаруашылығы техникумының студенті – 
Бектұрғанов Бақытбек. 

«Жас ұлан» ұйымының комитеті мүшелігіне мына 
жас0спірімдер енген: 

Қаниев Арман (т�раға), Бейсекеев Рәшит 

(т�рағаның орынбасары), Кәженов Қайролла, 

Кәкежанов Болат, Құсайынов Сембай (мүшелері). 

Кейіннен комитетке Ғабдылғазизова Күләш, #лиева 

Гүлбаршын, Жүнісова Айгүл енген. Махметова 

 Алтын жарналарды жинап, есепші міндетін атқарса, 

Жүнісова Айгүл отырыстардың хаттамаларын толты-

румен айналысты. 

Үнпарақтардың мәтінін жазған Қаниев Арман, 

мәтінді Ермак қалалық сотының жазу машинкасы-

мен басқан Құсайынов Сембай (Сембайдың Ермак 

қалалық сотында хатшы болып істеген әпкесі сол 

кезде сот ғимаратының �ртенуіне байланысты жазу 

машинкасын үйіне әкеп қойған еді). Үнпарақтардың 

санын к�бейтіп, Ермактан Павлодарға жеткізген 

Жапаров Қайыргелді, таратқандар Қаниев Арман, 

Бейсекеев Рашит, Кәженов Қайролла, Қабылбеков 

Қайрат, Нұртазин Нұрболат болатын. 

Ұйымның үгіт-насихат жұмысына пайдалану мақ-

сатында Қаниев Арман, Кәженов Қайролла,  Мусин 

Саниял ұлтшылдық бағыттағы �леңдер жазған. 

« Ж а с  ұ л а н н ы ң »  ә р б і р  м ү ш е с і  с е н і м д і 

жас�спірімдерді ұйымға тартуға міндеттенген. Оты-

рыстарда қазақтардың ана тілін, мәдениетін, дәстүрін 

жоғалту үстінде екендігі, қазақ мектептерінің саны 

қысқарғаны, Павлодарда 33 мектептің 2-еуі ғана: 

№3 мектеп-интернат пен Абай атындағы №10 

орта мектептің қазақ мектептері екені, жоғары 

оқу орындарында тек орыс тілінде оқытылатыны, 

қазақша тәрбиелейтін балалар мен бүлдіршіндер 

бақшаларының, қазақ театрының жоқтығы, к�шелер, 

кафелер, дүкендер атауларының мүлде аздығы 

айтылған. Осы с�здерді олар МҚК облыстық 

басқармасындағы тергеу кезінде және комсомол-

дар жиналыстарында қайталап айтып, �з мұрат-

мүдделерінен танбаған. Мәселен, облыс проку-

роры Л.Н.Ивановтың КСРО Бас прокуроры Р.А. 

Руденкоға жолдаған арнайы хабарында: «№3 мектеп-
интернаттағы алдын алу жұмыстарын жүргізу 
және комсомол жиналысында орын алған фактілерді 
талқылау барысында Қаниев теріс к0зқарасын 
0згерткен жоқ, сондай-ақ қалалық комсомол комитеті 
бюросында с0зін жазбаша түрде ұсынды, ол 0з жаз-

басында қазақ халқының оқшаулануын жақтап, орыс 
халқын отаршылдармен салыстырса, Коммунистік 
партия мен Кеңес үкіметінің ұлттық мәселе ж0ніндегі 
саясатын патшалық Ресейдің саны аз ұлттарға 
қолданған саясатымен салыстырды» делінген. 

Солай бола тұра, дақпырты Кеңес Одағының 

басшылығына дейін жеткен «Жас ұлан» ұйымы 

мүшелерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс 

тоқтатылды. Неліктен? Біздің пайымдауымызша, 

Коммунистік партияның к�семі В.И.Лениннің 

туғанына 100 жыл, Қазақ КСР-нің құрылғанына 

50 жыл толатын 1970 жылы кәмелетке толмаған 

жас�спірімді саяси іc-әрекеттері үшін соттау 

компартияның ұлттық саясатын, идеологиялық 

жұмыстарын жоққа шығарумен барабар абыройсыз 

іс болар еді. Жағдайды осы тұрғыдан байыптады 

ма, әлде кәмелетке толмаған жас�спірімдердің 

тағдырына аяушылық сезімімен қарады ма, кім 

білсін, әйтеуір, Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы 

Қонаев ұйым мүшелерін бас бостандығынан айыруға 

келісім бермеген к�рінеді. Бұл сыбысты біз сол кезде  

«ұзынқұлақтан» естігенбіз және оны шындыққа 

 жанасады деген ойдамыз. Жас ұландарға жазалаудың 

�зге түрлері қолданылуының себебі осы шығар. 

МҚК басқармасындағы тергеу аяқталған соң, 

мектеп-интернат әкімшілігі облыстық партия 

комитеті ұсынған сценарий бойынша жалпы мек-

теп жиналысын, комсомолдар ұйымы жиналысын, 

ата-аналар жиналысын, педкеңес �ткізіп, жас 

ұландарға үсті-үстіне моральдық-психологиялық 

соққы берді. Жиналыстарда с�йлеген мұғалімдер 

және комсомолдар белсенділері жас ұландардың 

саяси іс-әрекеттерін сынаумен қатар, жеке бастарын 

даттап, ата-аналарының да ар-ожданын қорлайтын 

с�здер айтуға дейін барды! Мысалы, мұғалімдер 

шығарылды. Болат Какежанов, Сембай Құсайынов, 
Қайрат Қабылбеков, Алтын Махметоваға «Мектеп 

тәртібі мен ережесін �рескел бұзғаны үшін» қатаң 

с�гіс берілді және бұл с�гіс комсомолдық есеп 

карточкасына жазылды. Сонымен қатар комсо-

мол мүшелігінен шығарылған Арман Қаниев, қатаң 

с�гіс берілген Сембай Құсайынов және комсомол 

қатарында жоқ жас ұландар Қайролла Кәженов пен 

Саниял Мусин 9-сыныпты бітірген соң «�з еркімен» 

оқудан да шығарылып, оқу-үлгерім табеліне тәртібі 

«3» деген баға қойылды. Қалған жас ұландарға қатаң 

ескерту жасалды. 

Облыстық оқу б�лімі мен мектеп-интернат 

әкім шілігі тарапынан бірнеше жас ұлан оқитын 

9 «А» сыныбының жетекшісі, география пәнінің 

мұғалімі ;бжанова Ғазиза Рамазанқызына да қысым 

к�рсетіліп, сынып жетекшілігінен босатылды. 

«Жас ұлан» ұйымына тілектес болған жас0спірімдер 
мыналар еді: 

№3 мектеп-интернаттың оқушылары – Т0леубаев 
Зәкір, Ташмұхамедова Шолпан, Асанбаев Қаршыға; 
Ермак қаласы №1 орта мектептің оқушысы – 
Темірбаев Серік; Белогорье орта мектебінің оқушысы 
– Сәрсенбаев Асқар; Ермак қаласы №164 ҚКТУ 

оқушысы – Рысымбетов Қайырбай. «Жас ұлан» 

ұйымының іс-әрекеттері туралы біле тұра �згелерге 

жария етпей жасырғаны үшін бұл жас�спірімдерге 

түсіндіру жұмыстары жүргізілген. 

Алайда МҚК қызметкерлері ә дегеннен-ақ мек-

теп оқушыларының саяси ұйым құрғанына күмәнмен 

қарады да, ар жағында ересек адам тұруы керек 

деген жорамал жасап, тергеуді сол бағытта жүргізді. 

Алдымен, №3 мектеп-интернаттың мұғалімдері мен 

жас ұландардың жоғары білімді ағайын-туыстары 

арасынан күдіктілер іздестірілді. Бұрынғы «Жас 

тұлпар» ұйымы мүшелерінің бірі Павлодар қаласына 

арнайы келіп «Жас ұлан» ұйымын құрып кеткен деген 

болжам да жасалды. Белсенділердің әрқайсынан: «Ал-
матыдан келген кісі кім, біз оны сенсіз де білеміз, бірақ 
0зің айтсаң, қылмысың жеңілдейді» деген құйтырқы 

с�здермен алдауға әрекеттенгені есімізде. «Мәскеуде 
Мұрат "уезов құрған «Жас тұлпар» ұйымы ж0нінде 
естігенбіз, сол ұйымды үлгі тұттық, бірақ Мұрат 
"уезовтің 0зін де, серіктерін де к0рген емеспіз» деп 

шындығын айттық. 

Солай десек те, «Жас ұлан» ұйымына жанама 

қатысы бар жалғыз ересек адам болғаны рас. Ол 

Абай атындағы №10 қазақ орта мектебінде ән-күй 

пәнінен сабақ беретін және «Мелькомбинат» клу-

бында к�ркем�нерпаздар үйірмесіне жетекшілік 

ететін Рахметхан Нұрбасаров еді. Рахаң біздің 

ұсталғанымызды ести сала МҚК басқармасына �зі 

барып, оқушылар ұйымы ж�нінде білетінін, бірақ жас 

ұландардың ісіне әншейін балалық деп қарап, онша 

мән бермегенін, саяси іс-әрекеттеріне �зінің қатысы 

жоқтығын айтып түсініктеме берді. Сондай-ақ �зімен 

жақсы қарым-қатынастағы Арман Қаниев арқылы 

оның жолдастары Рашит Бейсекеев, Қайролла 

Кәженов тәрізді домбырашылық, әншілік қабілеті 

бар �нерпаз оқушыларды «Мелькомбинаттағы» 

к�ркем�нерпаздар үйірмесіне тартуды ғана 

к�здегенін айтты. Ол солай дегенімен, МҚК 

қызметкерлері Рахметхан Нұрбасаровты ұйымды 

құрған және оған жетекшілік еткен адам қылып 

к�рсетуге тырысты. )йткені кәмелетке толмаған 

мектеп оқушыларын ұстаудан г�рі оларды заңсыз 

саяси іске тартып мемлекетке қарсы қылмыс жасаған 

ересек адамды қолға түсіру қауіпсіздік органының 

беделін арттыратын әрекет болатын еді. Бірақ тергеу 

 барысында Р.Нұрбасаровтың �зге жас�спірімдерді 

ұйым мүшелігіне енуге үгіттемегені, тіпті �зі ән-

күйден сабақ беретін №10 қазақ орта мектебінде 

оқушылар арасында ұлтшылдық бағытындағы әңгіме 

қозғамағаны анықталған. Керісінше жағдайда бас 

бостандығынан айырылатыны анық еді. #йтсе 

де,  №10 мектеп педұжымының жиналысын-

да Р.Нұрбасаровқа моральдық-психологиялық 

соққы берілді және Павлодар қалалық комсомол 

комитетінің мамыр айында �ткен бюросында  «Ленин 
комсомолының мүшесі деген жоғары атақпен сай 
келмейтін әрекеті үшін» деген айыптаумен БЛКЖО 

қатарынан шығарылды, іле мек тептегі мұғалімдік 

қызметінен кетуге мәжбүр болды. 

Ресми жазалаудың соңы астыртын саяси 

қысымшылыққа ұласқанын біз кейін сезіндік... 

Дегенмен, қылышынан қан тамып тұрған 

кеңестік кезеңде егемендік елдікті к�ксеп, қатерлі 

іске бел буған жас ұландардың еңбегі зая кеткен жоқ. 

«Жас ұлан» оқиғасынан кейін Павлодардағы бір 

балабақшада қазақ тобы ашылды. Кейін сол бақша 

облыс к�лемінде «Ақ бұлақ» атты алғашқы қазақ 

балабақшасына айналды. К�шелер мен дүкендердің 

атаулары қазақша қойыла бастады. 

Павлодар облысында жас�спірімдердің Кеңес 

үкіметі мен коммунистік партияның ұлттық саясатына 

қарсы шығуы «Жүз ұлттың планетасы», «Достық лабо-

раториясы» деген әсіреқызыл с�здермен дәріп телген 

республикада байырғы халықтың ұлттың сезі мін сы-

нап тәжірибе жүргізу ісі жақсылыққа бас   та  майтынын 

жұртшылыққа ұғындырды. С�йтіп, жас ұландар 

Кремльдің Қазақстандағы отаршылдық сая са тының 

қарқынын сәл де болса бәсеңдетуге үлес қосты. 

Сол жас�спірімдердің к�пшілігі егемендік 

кезеңінде бойындағы күш-қуатын мемлекеттің 

іргетасын бекемдеу, қоғамды к�ркейту мақсаттарына 

жұмсаған танымал азаматтарға айналды. )кінішке 

қарай, кейбіреулері �мірден ерте озып, �здері 

армандаған азаттықтың ақ таңын к�ре алмады. 

...С�йтіп, 1969 жылы 15 жасында ұлттық сана-

ны дүр сілкіндірген жас ұландар бұл күндері 65-тегі 

ақылман ел ағаларына айналды. Енді олар бүгінгі 

жас�спірім ұрпақтары егемен елдіктің қадір-қасиетін 

дәл �здері сияқты жан-тәнімен сезініп, мемлекеттік 

тудың жоғарыдан желбіреп тұруына жастық жігермен 

атсалысады деген үмітпен келешекке зер салуда.  

 

Арман ҚАНИ, 
Қайролла К;ЖЕНОВ,  

1969-1970 жылдардағы «Жас ұлан» 
ұйымының белсенділері

ПАВЛОДАР

тарапынан «Алаш орданың сорақы істеріне еліктеген 
сорлылар!», «Интернаттың тегін тамағын ішіп-жеп, 
империалистердің с0здерін с0йлеген арамтамақтар!» 

деген ғайбат с�здер айтылды. Физика пәнінен беретін 
Омаров деген оқытушы, тіпті: «Егер маған Сталин 
заманындағыдай билік берсе, бұл балаларды ата-ана-
ларымен қосып қойып, 0з қолыммен ататын едім!» деп, 

�зінің педагогтан г�рі жендетке ұқсайтынын к�рсетті. 

Іле-Павлодар қалалық комсомол комитеті, 

мектеп-интернаттың әкімшілігі мен комсомол 

ұйымы «Жас ұланның» жетекші құрамын жазалауға 

кірісті. Атап айтқанда, 1970 жылдың сәуір айында 

�ткен қалалық комсомол комитетінің бюросында 

ұйым жетекшісі Қаниев Арман Бақтанұлы, ұйым 

комитетінің мүшелері Бейсекеев Рашит Арайұлы, 
Жүнісова Айгүл ;шімқызы, ;лиева Гүлбаршын 
Қабдыкәрімқызы «Ұлттық саясат мәселесіндегі 

саяси-идеялық қателіктері» үшін БЛКЖО қатарынан 
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(Ұстазыма хат)

Қымбатты Фаузия апай!
Өмірдің осынау адами, ғылыми, 
кәсіби, пендәуи сан түрлі 
мәселелерінде жолымыз тоғысып, 
шәкірт боп ізіңізге еріп келе 
жатқанымызға ширек ғасыр уақыт 
өтіп барады екен. Өзгермелі өмір 
жағдайындағы әртүрлі арпалысты 
дүниелерді, әсіресе, қазақ тілін 
оқыту мәселесіне қатысты аумалы-
төкпелі замана сынын бірге бастан 
өткеріп келеміз. Осы сын Сіз бен 
біздің арамыздағы Ұстаз-Шәкірт 
ретіндегі қарым-қатынасымызды 
шыңдап қана қойған жоқ, Сіздің 
кісілік қалыбыңызды, ғылымға 
деген адалдығыңыздың мәнін 
ұғынуға, тағылым түюге, сол 
арқылы Адами болмысыңызды 
тануға себеп болды. Сондықтан, 
міне, Сіздің жаңа өмір белесіне 
көтерілген кезіңізде ішімдегі бар 
сырымды ақтарып хат жазғанды 
жөн көрдім. Мұндай ойдың тууына 
түрткі болған екінші бір себеп: 
ұлы Абайдың тереңіне даналық 
тұнған, ой түбіне мың қатпарлы 
сыр ұялатқан, бойлаған сайын 
таңғалдыра түсетін, тарта түсетін 
құпия тұңғиығы, иірімі ерен сөздері. 
Фаузия апай, мен қазір техникалық 
жоғары оқу орнында «Абайтану» 
пәні нен сабақ беріп жүрмін. Бұрын 
Абай қазаққа ақыл айтқан, ғылым 
мен білімге үндеген, ұлтына жаны 
ашып, оны қатал сынаған деп қана 
түсінуші едім. Сонау 80-жылдардың 
басында ҚазМУ-де «Әдебиеттану» 
сабағынан дәріс оқыған қазақтың 
ұлы ақыны Қадыр Мырзалиевтің 
Абай шығармашылығына қатысты 
айтқан екі сөзі есімде қалып 
қойыпты. Бірі – «Абай – түпсіз 
терең әлем, оның шығарма-
ларын қырықтан кейін ғана түсіне 
бастайсың...». Екіншісі – «Қазақты 
Абайша сынау үшін Абайша сүю 
керек!». Сол кезде, балалық қой, 
«Абай бәрін анық айтқан ғой, 
оның түсінбейтін несі бар?» деп, 
білімпаз ұстазымыздың осы сөзіне 
таңғалғаннан шығар, әйтеуір 
көңіліме қозғау салғаны хақ. Ал 
екіншісіне...жоқ, оған балаң санам 
жете түсіне қоймағаны анық... 

М
іне, енді Абайдың шығармашы-

лығына ден қойып оқыған 

сайын  мүлде жаңа пайым, 

 тосын ой табамын... тапқан сайын Қадыр 

ағаның сол с�здері жадымда ылғи жаңғырып 

тұрады... Себебі Абайдың с�здері жалаң 

дидактика емес, жаратылыстың мәнін 

ұғуға, дүниенің сырын тануға, жұмбағын 

табуға жетелейтін, айналаңдағы әрбір 

заттың, құбылыстың себебін іздеуге, сал-

дарын түйсінуге жол к�рсететін шамшырақ 

ойдың кені екен. Абай әлемі Адамзат пен 

Табиғаттың, Жаратушы мен Жаралушының 

арасындағы тылсым жұмбақтың сырын 

танытатын кілтті қолыңа ұстататындай... 

Сол арқылы айналаңдағы адамдардың 

болмысындағы �згешелікті ұқтырады... 

Оның мәніне, қайдан бастау алатынына 

к�зіңді жеткізе түседі екен... Түйсініп 

болдым демеймін, бірақ �зім түсінген 

Хакім Абайдың кейбір байламдарын тірек 

ете отырып, )зіңіздің таныс та бейтаныс 

болмысыңыз жайлы ой толғағым келді. 

Абайдың тұжырымынша, «адам  баласы 

– Алланың шексіз махаббатпен жаратқан, 

сұлтан болмысты» туындысы. Сондықтан 

27-қара с�зінде: «Ғажайып ақылды және 

ғажайыппен жасаған денеге  кіргізіп, 

мұнша салихат иесі қылғаны хикмет-

пенен сұлтан қылғаны емес пе?» дейді 

ойшыл тұлға. Сол махаббаттың мәнін 

түсінудің, маңызын ұғынудың белгісі – 

адам қалпыңды сақтау. Бірақ әуелде сұлтан 

болмысты боп дүниеге келген к�п адам 

�зіне берілген осы нығметтің мәніне бой-

лай алмағандықтан, ергежей ойлы пен-

делерге айналады. Ал жаратылысындағы 

тазалық пен бекзаттықты сақтай алған, 

тәубасынан таймайтын, арзан күлкінің 

жетегіне ермейтін, «нұрлы ақылы мен 

ыстық қайратын жылы жүрегіне бағындыра 

білген», с�йтіп, Ақиқатқа ғана бас иген 

адамдар Бақытқа б�ленеді, �згелерге ар-

ман болған Баққа қол жеткізеді екен. 

Мұның да сырын «Махаббаттың т�леуі – 

 махаббат» деп, �зі шешіпті ұлы Абай. Міне, 

Абайдың осы түйіні арқылы �зім білген, 

сезген, сезінген кісілік қалыбыңызға ой 

к�зімен қарай отырып, Сізге бұйырған бүтін 

БАҚЫТ пен биік БАҚтың мәнін түйсіне 

бастағандаймын... 

 «Адамның Бақыты – үйде, Бағы – 

түзде». Бұл – �зімнің �мірден түйген бай-

ламым. #йел баласы үшін үйдегі Бақыт – 

ата-ананың мейірімінен нәр алған  Перзент 

бақыты, �зі қалап қосылған адамның 

сүйіспеншілігімен нұрланған Жар бақыты, 

тұлымды ұл, бұрымды қыз тәрбиелеп, 

олардың құрметіне б�ленген Ана бақыты, 

балдан тәтті  немере к�ріп, олардың 

қызығынан қуат алған #же бақыты... Осы 

тұрғыдан келгенде Сізді, шын мәнінде, бүтін 

Бақыт бұйырған жан деп санаймын. )йткені 

Сіз, ең алдымен, туған жерінде білімнің 

туын тігіп, мектеп ашып, талай толқынды 

оқытып, тәрбиелеген қадірлі Ұстаз Шәмси 

Оразбаевтың берекелі  отбасында �мірге 

келген тұңғыш перзентсіз. #кеңіз Шәмси 

елге сыйлы, қайырымды Оразбай атаның 

шаңырағында туған он үш ұлдың ең сүйіктісі 

болыпты. Сол он үштен аман қалған соңғы 

аманат та – сіздің әкеңіз. Тағдырдың жазуы 

ғой: бір үйдің емес, бір ауылдың, аймақтың 

к�ркіне айналған сол аталарыңыз жігіт 

болып, ел тізгінін ұстар шаққа жеткенде, 

Бұл – Сіздің перзенттік бақытыңыз. 

Апай, адам екі нәрседе қателеспеуі  керек 

дейді: бірі – кәсіп таңдауда, екіншісі – �мір 

серігіңді таңдауда. Сіз осы екі таңдауда да 

жолы болған адамсыз. Алматы – Сіз үшін 

�мір бойы алақанында аялап келе жатқан 

жан жарыңызды, Нұрлан ағаны, қазақтың 

арда ұлы, ақиық ақыны, қоғам және мем-

лекет қайраткері Нұрлан Оразалинді 

кездестірген құтты орда. Бірі Алтайдың, 

бірі Алатаудың баурайында тауға қарап 

бой түзеген, биіктікке ұмтылған бозбала 

мен бойжеткен боп танысып, мәңгілікке 

табыстыңыздар.  

Ессіз кезде Жыр қолымен айды алған...

Қалай?

Қашан?

К�рдім сені қай маңнан?!

Есіңде ме, менің есті сыңарым,

Талайыма тағдырым боп байланған?!

Алматының нұр саулаған кешінде,

К�кт�бенің к�к мұнарлы т�сінде...

Жиырма жасар жас ақынды жаулаған,

Кекілді қыз, жымиғаның есімде...

...Жыл құсындай оралатын алыстан,

Жады, шіркін, секілді бір ән ұшқан.

Тағдырыма мың шүкірлік айтамын,

Ессіз кезде...

Естім болып табысқан...

Міне, бүгінде ақын Музасына айна-

лып, сандаған махаббат жырына арқау 

болған Сіздің бейнеңіз де ұлттық поэзия-

мызда сомдалған қазақ аруларының 

 галереясын толықтырып тұр. Бұл жайын-

да қазақ педагогикасында қайталанбас 

із  қалдырған ұлағатты ұстаз,  КСРО 

 Мем лекеттік сыйлығының лауреаты, 

ұлттық педагогикадағы к�шбасшы тұлғала-

рымыздың бірі, к�шелі Адам, марқұм 

Қанипа Бітібаевадан артылтып не айтуға 

болады? Ол кісі «Ғазал-жырдың ғарышкері» 

атты мақаласында: «Ақынның махаббат 

жырлары �з сүйген жары, ақын еркелете 

с�йлейтін Фаукеніне арналады. Лаурасын 

аялап �ткен Петрарка, Патиматын �ле-

�лгенше жырлап �ткен Расул Ғамзатовтай 

ақын да сүйген жар келбетін м�лдір де 

сәулелі жырларымен биіктете, аялай жыр-

лайды. Оның Фаукеніне жазған жырлары 

шығыс шайырларының ғазалдарымен 

үндес. Ол – текті, ақсүйек жырлар. Қоғам, 

оның адамдары туралы с�з �рнектеріндегі 

буырқанған сезім, найзағай жырлар енді 

 сабырлы, салиқалы, даналыққа толы пара-

сат жырларына айналады. Махаббат жыр-

ларынан ақынның адамдық келбетін, адами 

ұстанымын да танисың, танисың да сол 

адамдыққа, ерге тән мәрттікке, азаматтыққа 

табынасың» дейді («Дала мен қала», 16 

қараша, 2007 жыл).

Иә, Апай, «асықтық та – жүректің ісі» 

дейді ұлы Абай. Жүрегі таза адамдарға ғана 

осындай адал махаббат бұйыратыны с�зсіз. 

Сіздердің �зара �згеше сыйластықтарыңыз 

ел арасында аңыздай айтылады. )зім де 

алыс сапарларға бірге шыққанда Нұрлан 

ағаның Сізді әуежайда қимай шығарып 

салғанына да, құшағыңызды гүлге толты-

рып, қуанып қарсы алғанына да талай рет 

куә болдым. Жасыратын несі бар, ағаның 

қазақ ер-азаматтарының бойында кездесе 

бермейтін бұл қасиеті қай-қайсымызды да 

таңғалдыратын. Бір замандасымыздың осы 

жайтқа қатысты айтқан әзіл с�зінің аста-

рынан да к�п мән-жайды аңғаруға  болар 

еді. )зіңізбен іссапардан бірге қайтқан сол 

келіншекті аға екеуіңіз үйіне дейін жеткізіп 

салыпсыздар. Түн ортасында  ойында 

ештеңе жоқ ұйқыны соғып жатқан жол-

дасына: «Нұрлан аға ылғи Фаузия апайды 

гүлмен шығарып салып, гүлмен қарсы ала-

ды. Сен болсаң, ойыңда түк жоқ, ұйықтап 

жатсың... келдің, кеттің демейсің...» деп 

назданады ғой. Сонда әлгі жігіт: «Мен 

Нұрлан аға сияқты болу үшін сен Фаузия 

апай сияқты болуың керек қой» деп с�з 

тауып кеткен екен. Қапелімде жолдасы-

нан мұндай с�з күтпеген келіншек жауап  

қайтара алмай, жеңілгенін мойындапты. 

Осы әңгімені алғаш естігенде, күлкіге 

қарқ болғанбыз. Бірақ бәрімізді де ойлан-

дырып тастап еді бұл с�з... Шын мәнінде, 

осы бір отбасылық әдемі салттарыңыздан 

адами биіктік пен шексіз сүйіспеншілікке 

құрыл ған қарым-қаты настарыңыз айқын 

танылып тұрар еді. «Дүниеде, сірә, сендей 

маған жар жоқ» деген сенімді серік еткен 

жұбайлық жарасым мен жылдар �ткен 

сайын  тамырланып тереңге бойлаған 

шынайы сыйласымның к�рінісі бұл. Ессіз 

ғашық қос жүректің бірін-бірі аялауы, 

бірін-бірі бағалауы арқылы бір бүтінге, 

бір бітімге айналуы деген де осы болар, 

бәлкім... 

Бүгінде Нұрлан аға екеуіңіз ұлды ұяға, 

қызды қияға қон дырып, ұрпақ қызығын 

бірге к�ріп отырсыздар. Осы тұста Сіздің 

отбасына қатысты барлық қуанышқа 

ерекше  мән дарытатын тап қырлығыңызды 

айтпай кете алмаймын. Келін тү сірсеңіз 

де, қыз ұзат саңыз да ұлт тық дәс түрді берік 

ұстанасыз. Сіздің үйдің тойы мақтан мен 

бермейтін қасиет мол. )зіңіздің арнайы 

ұсыны сыңызбен 2001-2002 оқу жылын-

да ҚазҰПУ-да сіз басқарған кафедрада 

қызмет еттім. #лі есімде, бір күні Сіз: «Бүгін 

мен сабақ �ткіземін, соған қолы бостар 

келіңіздер» дедіңіз. Мен қуанып кеттім. 

)йткені �зім де Сіздің дәріс бергеніңізді 

к�ргім келетін. Бірақ �зім бастап «Сіздің 

дәрі сіңізге кірейінші» деуге батылым жет-

пей жүрген.

Сіздің дәрісіңіз мен к�ріп жүрген 

дәрістерден мүлде б�лек, тың да жаңаша 

болып шықты. Қазіргі айтып жүрген 

нағыз интерактивтік дәріс. Студенттерді 

білмеймін, маған ерекше әсер етті. )зімше 

мен де қазақ тілін оқыту әдістемесіне 

а р н а л ғ а н  к ү н д е л і к т і  д ә р і с т е р і м д е 

студенттерді с�йлетуге, ойландыруға 

 тырысатынмын. Түрлі сұқбаттар �ріс алып 

жататын. )зімше сонымды жаңа әдіс деп 

санайтын едім. Ал Сіздің дәрісіңіз «Лекси-

кологиядан» еді. Тақырыбы с�з мағынасына 

қатысты болды. Дәрісханаға кіргеннен 

шыққанға дейін т�гіліп тұрған поэзия.... 

Қазақ с�здерінің сан алуан құбылған 

мағыналары, бірінен-бірі асып құлпырған 

сұлу тіркестер мен шұрайлы с�йлемдер... 

Сіз с�йлеп тұрғанда шыбынның ызыңы 

естілердей тыныштық орнайды да, студент-

терге тапсырма берген кезде аудиторияның 

іші араның ұясындай дуылдап кетеді. 

Байқаймын, студенттер Сіздің әдісіңізге 

әбден т�селіп алған. Ұстаз аузынан шыққан 

мәнді с�зді қапы жіберіп алмайық дегендей, 

ықыластана тыңдап, қажет дегендерін тез-

тез жазып алып жатыр. Сіз �зге дәріскерлер 

секілді  мынаны жазып алыңдар деп 

нақты ережелер мен қағидаларға арнайы 

тоқталып, жаджазу етіп жаздырмайды 

екенсіз. Тек студенттердің түсініп алуы 

үшін маңызды деген тұжырымдарды аса бір 

мән дарыта отырып, екі-үш түрлі нұсқада 

қайталап айтасыз. Студенттер сол сәтте �з 

түсініктерімен жазып ала қояды. Аудито-

рияда �лең жазатындар тіпті қанаттанып 

отыратындай к�рінді маған. Сіз барлық 

студентті атымен атап, �те бір жылы қарым-

қатынас жасайсыз. )зіңіз айтқан теорияны 

мысалдармен бекіту үшін студенттерден �з 

�леңдерін оқып жіберуін �тіне қоясыз. )лең 

де оқылып, қара с�з де құйылып жатыр. 

Қатысып отырған оқытушылардың кейбірі 

Сіздің студенттерге қойған сұрақтарыңызға 

�здерінің қалай жауап беріп қалғанын 

байқамай, күлкіге де кенеліп жатырмыз. 

#йтеуір сабақтың қызықты болғаны 

соншалық, уақыттың қалай �те шыққанын 

байқамай қалыппын. Тек елдің бәрі сыртқа 

шығып жатқанда да мен әлі сабақтың 

әсерінен айыға алмай отырғаным есімде...

К�п уақытқа дейін сол дәріс, сіздің әр 

с�зіңіз,  қимылыңыз, студенттермен 

қарым-қатынас әдебіңіз, сабақ �ткізу 

мәнеріңіз к�з алдымнан кетпей қойды. 

Ең ғажабы, сіз сабаққа қатысушылардың 

ешқайсысынан мадақ с�з, баға күтпестен, 

түк болмағандай кабинеттегі �з орныңызға 

барып жайғасып, кезекті жұмыстарыңызға 

қайта кірісіп кеттіңіз. Жаңа ғана сиқырлы 

с�з әлемінің к�гінде шарықтаған, �згені де 

қанаттандырып, шарықтатқан патша к�ңіл 

кафедраның аяқталып болмайтын ресми 

тірлігімен оңай алмасып кеткендей...

Апай, сіздің атыңызды Торғынша 

апаңыз Фаузия деп қойыпты. Ат демекші, 

мен Сіздің атыңызға байланысты жұл-

дызшылардың болжамын оқыдым (бұрын 

жұлдызнама мен нумерологияға аса мән 

бермейтінмін, соңғы кезде бүкіл дүние 

үндестікте болады деген заңға сүйенгенді 

қалайтын сияқтымын). С�йтсем, дәл 

Сіздің сипаттамаңыз тұр. Олар: «Сіздің 

бүкіл тіршілігіңіздің тетігі – сүю және 

сүйікті болу. Бақытыңыз осы тетікті 

дұрыс таңдауыңызға байланысты. Барлық 

мәселеде сұлулық пен үйлесімге құштарсыз. 

Сондықтан �з айналаңыздағы барлық 

үндесімді сақтауды қалайсыз. )зіңізге 

қастық ниеттегі адамдардың �зімен де 

«күресуге» жоқсыз, керісінше, дұшпанмен 

де тіл табысуға ұмтыласыз. Бірақ бұл жерде 

сіз келісімпаздық жолын емес, �зіңіздің 

ниетіңізді танытуды к�здейсіз» дейді. Ал 

керек болса, осы сипаттаманы Сізді анық 

білдетін адам жазған деп ойларсың... 

Арманы асыл, жүрегі таза Ананың ақ 

тілеуімен таңдалған, араб тілінен аударғанда 

түпкі мағынасы «жеңімпаз, ақжолтай, жолы 

болғыш» дегенді білдіретін ФАУЗИЯ есімі 

сіздің болмысыңыз бен тағдыр жолыңызды 

сызып бергендей екен. Жеңімпаздығыңызға 

бүгінгі адамдық, ғалымдық биігіңіз куә. 

Ақжолтайлығыңызға жалаң марапаттар-

дың жетегінде кетпеген, қылау түспеген 

кісілік мәртебеңіз дәлел, арзан атақ қумай, 

адал еңбегіңізбен жинаған абыройыңыз 

айғақ. Сылдырмаққа ұмтылған баладай 

шылдыр қаққан темір-терсекке құмар 

кейбір пенделерді к�ргенде, неге екенін 

білмеймін, «Қазақстан Республикасының 

Еңбек сіңірген қайраткері» деген атағынан 

басқа мемлекеттік бір де бір марапаты жоқ 

Сіз есіме түсесіз. Бәлкім, дана Абай айтқан 

«арсыз болмай, атақ жоқ» дегеннің дәлелі 

ме екен? Рухани қорегінің құнары әлсіз, 

тарататын тағылымы татымсыз болған кезде 

адамдар �зіне жетпей жатқан нәрселерді 

сырттан іздеп, оны атақ-даңқпен толты-

рамын деп ойлай ма екен әлде?!.. Ал жолы 

болғыштығыңыздың дәлелі Жаратушының 

�зіңіз сүйген кәсіптен нәсіп табуға, �зіңіз 

сүйген Адаммен бірге бақытты �мір сүруге 

мүмкіндік бергені емес пе?! 

 Ендеше, мерейтойыңызда сізге сол 

Бақытыңыздың �рісі  кеңейе берсін, 

Бағыңыз �ркендей түссін деген тілек 

айтамын... 

Үлкен құрметпен, шәкіртіңіз
Жанат Д;УЛЕТБЕКОВА, 
Қазақ-Британ техникалық 

университетінің профессоры, 
педагогика ғылымының докторы 

БҮТІН БАҚЫТ пен 
БИІК БАҚ БҰЙЫРҒАН...

дарттары негізінде TOEFL, DALF/DELF, 

ALTE, IELTS сияқты бағалау жүйелерін 

ескере отырып, Қазақстанда мемлекеттік 

тілді деңгейлік оқыту тұңғыш рет �з 

шешімін тапты. 

2014 жылы ҚР Білім және ғылым 

министрі Б.Сәрінжіповтың арнайы тап-

сырысымен, сол тұстағы қазақ тілін оқыту 

мәселесімен тікелей айналысқан ұлтжанды 

тұлға Роза Батталдың бастамасымен 

отандық білім беру саласында қазақ тілін 

мемлекеттік тіл ретінде деңгейлік оқытудың 

тұңғыш Концепциясын, Білім стандартын, 

Типтік оқу бағдарламасын түзген авторлық 

топтың жетекшісі болдыңыз. Сол топпен 

бірге 1-11-сыныптарға арналған «Қазақ 

тілі» пәнінің оқулықтары мен 67 ата-

лымнан тұратын оқу-әдістемелік 

кешендерін даярладыңыз. Алғаш 

рет үздіксіз білім беру саласында 

қазақ тілін деңгейлеп үйретудің 

тірек ұстанымдары анықталып, 

б і л і м  а л у ш ы  м е ң г е р у і  т и і с 

лексикалық-грамматикалық мини-

мумы нақтыланды. )кінішке қарай, 

әртүрлі субъективті факторлардың 

салдарынан еліміздің пилоттық 

мектептерінде абыроймен сын-

нан �ткен «Қазақ тілі» пәнінің 

11 сыныптағы жаңа тұрпатты 

сол оқулықтары мен кешендері 

 п е д а г о г  ж ұ р т ш ы л ы қ т ы ң 

ықыласы мен қолдауына ие 

бола тұра, министрліктегі 

а у ы с - т ү й і с т і  с ы л -

тау еткен жекеле-

ген мамандар дың 

қ а р с ы л ы ғ ы н а 

ұ ш ы  р а п ,  о қ у 

латын риясыз сыйласымдылықтан, шексіз 

құрметтен толық аңғарылады. 

)зіңіздің осы уақытқа дейінгі білім 

қорыңыз бен ғылыми жарияланым да-

рыңызды саралап жинақтап, жаңа кезең-

дегі жаңа толғамдарыңызды жүйелеп, 

ғылыми еңбектеріңіздің 5 томдық жинағын 

шығардыңыз. Бұл Сіз отандық педагогика 

ғылымында �зіндік орны бар, сапалы да 

салиқалы зерттеулеріңіз арқылы танылған 

к�шбасшы әдіскер-ғалым екеніңізді таны-

тады.

Білім беру саласында қазақ тілі мен 

«мал шашпақтан» алыс, жалаң мадақ, 

қолпаштаудан құралатын тостардан 

жырақ... Есесіне, әр тойыңыз танымдық, 

тағылымдық дәстүрлерді жаңғыртудың 

үлгісін к�рсететін ойлы һәм құнарлы 

басқосуға айналады. Мәселен, немереңіз 

Ақеркенің ұзату тойындағы құрбыларына 

үкі тарату, сіңлісіне тақиясын аманаттау, 

ұзатылған қызға сәукеле кигізу және т.б. 

тосын да жарасымды дүниелер келгендердің 

к�ңілін тойдырды, қызықтырды, ең 

 бастысы, жаңарған, жаңғырған үрдіске жол 

салды... Бұл да �зіне бұйырған Бақытты, 

махаббатпен жаратқан Иенің берген бүтін 

Бақытын махаббатпен бағалап, ұлықтай 

алудың бір белгісі екені с�зсіз....

Қадірлі Фаузия апай, Сіздің үйіңіздегі 

Бақытыңыз түздегі Бағыңыз дың �рлеуіне, 

�ркендеуіне жол ашқаны кәміл.  Сіз 

еңсерген биіктер, бағындырған белестер, 

қол жет кізген жетістіктер кез келген жан 

қызығардай тағылымды. Иә, Апай, Сіз 

мектепте үздік оқып, күміс медальге ие 

болдыңыз. Алматыдағы ұлтымыздың киелі 

білім ордасы – Қазақ мемлекеттік уни-

верси тетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ) филология факультетінде �зіңіз 

сүйген мамандықты игердіңіз. Бүгінде Сіз 

– қасиетті қазақ тілінің дамуына, оның 

�сіп-�ркендеуіне, ғылыми негіздерінің 

тереңдеуіне, ең бастысы, �зінің мемлекеттік 

мәртебесіне  сай қолданылуына бар 

 саналы ғұмырын арнаған, «туған тілін 

тұмарына» балаған аяулы ғалымдардың 

к�ш басындасыз. Осы ұлы жолда ұлтымыз-

дың ұлық тұлға ларының аманатына 

адалдығыңызды таныттыңыз, олардың ізгі 

істерін жалғастыруда ізденістен танбайтын 

табандылығыңызды к�рсеттіңіз. 

Сіз ұлт болашағының діңгегі болып 

 табылатын ана тіліміздің шынайы жоқшысы 

бола білдіңіз. Сіз дің қаламыңыздан туған 

тіл білі мінің коммуникативтік, лингво-

мәдениеттанымдық, этнолингвис тикалық, 

психолингвистикалық, этно п сихологиялық 

қырлары жайлы жазған дүниелеріңіздің 

тұжырымы тастай берік,  �ресі  биік, 

тағылымы зор. 

Сіздің тілдік қатынас теориясының 

тереңге кеткен тамырын айқындап, оның 

«адамдық қатынастың түп қазығы» екенін 

жүйелі дәйектеуіңіз, әдістеме ғылымында 

тың да қуатты серпілістер тудырып, қазақ 

тілін оқыту жүйесіндегі соны соқпақтың, 

тың бағыттың іргетасын қалады. Сіз 

тілді игерудің халықаралық үлгілері мен 

еуропалық тілдік эталондарын және әлемдік 

кеңістіктегі тілдік білімді бағалау жүйелерін 

ескере отырып, мемлекеттік тілді игерудің 

қазақстандық үлгісін ұсындыңыз. Ел тари-

хында тұңғыш рет қазақ тілін к�псатылы 

деңгейде игерудің, үйренудің әдістемелік 

жолын жүзеге асырдыңыз. Сіздің тікелей 

басшылығыңызбен «ҚАЗТЕСТ» жүйесі 

бойынша Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілін �з бетінше оқып-үйренуге 

бағытталған 36 кітаптан, 6 электронды 

оқулықтан тұратын оқу-әдістемелік  кешен 

дайындалды. Қазақ тілін мемлекеттік 

тіл ретінде меңгертудің 6 деңгейлік 

жаңа жүйесінде кешенді инновациялық 

оқыту басшылыққа алынды. Қазақстан 

Республикасының к�пұлттық сипаты мен 

�зіндік ерекшелігін және тілдік білімді 

бағалаудың халықаралық, европалық стан-

жүйе сінен әді лет сіз түрде аластатылды. 

#йтсе де, одан бергі кезеңде білім жүйесіне 

енген жаңар  тылған оқу бағдарламасы 

бойынша  2-11-сыныптарға арналған «Қазақ 

тілі» оқулық тарын дайын дау тобының 

жетекшісі ретінде �з идеяларыңыздың жаңа 

аспектіде жүзеге асуына қызмет еттіңіз. 

Қоғамда белең алған әділетсіздіктер мен 

бетпе-бет келген түрлі қайшылықтарға 

қарамастан, сол дүние  лер жас ұрпақтың 

қажетін �теп келеді. 

Фаузия апай, бағыңыз жанып, Сіздің 

ғылым жолыңыз да сәтті болды.  Қа зақ   тың 

нар тұлғалары К.Аханов, О.Т�легенов, 

#.Қайдар, М.Жолдасбеков сын ды ұс таз-

дардың жетекшілігімен студент кезіңіз ден 

бастап ғылыми додаларға қатыс тыңыз. 

1979 жылы «Қазіргі қазақ ті лін дегі сын есім 

 синонимдер» тақыры бында кандидаттық 

диссертация қорғап, фи лология ғылымының 

кандидаты дәре жесін иемдендіңіз. 1996 

жылы «Тілдік коммуникация мен қатысым 

әдісінің ғылыми-әдістемелік негіздері» 

тақырыбында докторлық диссертация 

қорғап, педагогика ғылымының докторы 

атандыңыз. 1982 жылы доцент, 1999 жылы 

профессор ғылыми атағын алдыңыз. 

Міне, бүгін сол зерттеу еңбегіңізде 

ғылыми негізделген жаңашыл бағыттар 

�зінің �міршеңдігін танытып отыр. Тілдік 

қатынасқа, қатысым әдісіне байланысты 

Сіз айқындаған әдіснамалық тұғырлы идея-

лар шәкірттеріңіздің ізденістері арқылы кең 

қанат жайып келеді. Сіздің жетекшілігіңізбен 

қазақ тілін оқыту әдістемесінде с�йлесім 

әрекетінің компоненттерін, қатысымдық 

әдістің тілді оқытудағы мән-маңызын, 

замана сұранымына қарай қашықтықтан 

оқытудың, тірек-кестелер арқылы білім 

сапасын арттырудың, уақыт талабымен 

үндес оқытудың жаңа технологияларын 

қолданудың, с�з мәдениетіне баулудың 

қыр-сырын зерделеп, ғылыми дәйектеген 

ондаған кандидаттық, докторлық еңбектер 

қазақ ғылымының к�кжиегін кеңейте 

түскені кәміл. Осы тұста айта кетер бір 

жайт – Сіздің қазіргі таңда іргетасы берік 

қаланып, �з дәстүрі қалыптасқан ғылыми 

мектебіңіздің �зара іргелес екі ғылым 

саласын қатар қамтып отырғаны. Оның 

біріншісі қазақ лингвистикасындағы 

антропоцентристік бағыттағы зерттеу-

лерден тұрса, екіншісі қазақ тілін оқыту 

әдістемесіндегі  тың тұжырымдарды 

негіздеуге арналған еңбектерден құралады. 

Жақсы шәкірт бола білген жандар-

дан ғана жақсы ұстаз шығатынын да 

Сіздің болмысыңыз дәлелдей түседі. Ұстаз 

алдындағы қарызына, шәкірт алдындағы 

парызына адалдықты танытар талай 

ісіңізге куә бола жүріп, ғылымды бақытқа 

 балауда да, сол бақытты шынайы бағалап, 

 аялауда да �зіңізден алатын �мір сабағы 

қаншама десеңізші?! Сізден тәлім алған 

шәкірттеріңіз де халық алдындағы �з 

 парызына адалдықты, елге сатусыз қызмет 

етудің мәнін, ұлттық ділдің алтын �зегі 

саналатын ана тілін қастерлеп, құрмет 

тұтудың, оған қалтқысыз беріле еңбек 

етудің қажеттілігін сезінсе, ол – ұстаздық 

ұлағатыңыздың жемісі. Сандаған жылдар  

еткен еңбегіңіздің нәтижесі кафедра 

ұжымының, �зіңіз дәріс берген студенттер 

мен ғылымға қанат қақтырған сандаған 

ғалым-шәкірттеріңіздің тарапынан жаса-

әдебиеті пәнінің мұғалімінен басталған �мір 

белесіңіз қазақтың үлкен білім шаңырағы 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің проректоры лауазымына 

дейін жалғасып жатыр. 1996 жылдан 2014 

жылға дейін осы университеттің қазіргі 

қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі деп 

аталатын үлкен кафедрасының меңгерушісі 

қызметін атқардыңыз. Бүгінде университет 

жанындағы «Латын әліпбиін үйрету бойын-

ша оқу-әдістемелік орталықтың» директоры 

болып, жаңа істің басында жүрсіз. Байла-

мын саралап, сараптап барып жүзеге асы-

ратын әдетіңізбен, жаңа әліпбидің ұлттық 

мәдениетіміздегі орнын нық бағамдап, 

дұрыс бағыттауға ұмтыласыз.

Еліміз тәуелсіздік алған кезеңде «Қазақ 

тілі теориясы мен әдістемесі», «Орыс тілі 

теориясы мен әдістемесі» мамандықтары 

бойынша филология (10.02.02.) және 

педагогика (13.00.02.) ғылымының док-

торы ғылыми дәрежесін беру ж�ніндегі 

мамандандырылған диссертациялық 

кеңестің, жаңа үлгідегі PhD-философия 

д о к т о р ы  д ә р е ж е с і н  б е р у  ж � н і н д е г і 

Диссертациялық кеңестің  т�рағасы 

 болып отырсыз. Осы Кеңестер арқылы 

сандаған ізденушілердің ғылымдағы 

еңбегінің бағалануына дәнекер болып 

жүрсіз. Мемлекеттік тіл бойынша мек-

теп оқушыларының Республикалық 

олимпиадаларының т�рағасы ретінде жас 

ұрпақтың тілге деген ықыласына қуанып, 

білім додасында шын жүйріктердің жұлдызы 

жарқырай жануына әділ қазылық етесіз. 

1999 жылдан бері Қазақстан Республи-

ка сының Президенттікке үміткерлерінен 

мемлекеттік тілден емтихан алушы «Лин-

гвис тикалық комиссиясының» мүшесі әрі 

хатшысы қызметінде де �зіңіздің сабырлы 

да сырбаз, қарапайым да қанағатшыл 

қалпыңыздан �згермедіңіз. Осының бәрі 

де Абайша түйіндегенде, «иман сақтауға 

қажет айнымас к�ңіліңіз бен босанбас 

буыныңыздың беріктігін», тұғырыңыздың 

биіктігін дәлелдесе керек. 

Абай дана «Ғылымды, ақылды сақтай-

тұғын мінез деген сауыты бар. Мінезде 

азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық 

б е р і к т і г і ,  қ а й р а т ы  б о л с ы н ! »  д е й д і . 

Сіздің бойыңыздағы биік парасат пен 

терең білім к�ркем мінезіңізбен үйлесім 

 тауып, арлы әрекетке ұласып, түздегі 

Бағыңыздың мерейлі болуына алғышарт 

қалағаны хақ. Осы уақыт аралығында 

Сіздің әлдебіреулермен жүз шайысып, 

артық с�зге барған кезіңізді к�рмеппін. Дос 

сүйініп, дұшпан күйінетін ұстамды, берік, 

бекем, сырбаз қалыбыңыздан танбайсыз. 

Ғылымдағы к�зқарастар қайшылығына 

бола адами қатынасына селкеу түсіретін 

пенделік ұсақтықтардан биік тұрудың да 

шынайы үлгісін әр қадамыңыздан к�руге 

болады. «)зінен ілгерілерге елеулі болып, 

�зі қатардағының ішін күйдіріп, �зінен 

кейінгілерге «әттең дүние-ай, осылардың 

атындай ат мініп, киіміндей киім киген 

кісінің арманы бар ма екен?!» дегізетін 

даңғазалықтан бойыңызды аулақ ұстайсыз. 

Сондықтан да �ршелене алға �рлеп, т�рге 

де таласпайсыз. Мадақ күтіп, асып-тасуға 

жоқсыз. Ақырын жүріп, анық басуға 

дағдыланғансыз. 

Қ ы м б а т т ы  Ф а у з и я  а п а й !  С і з д і ң 

оқытушы лық ісіңізде де басқаларда байқала 

талай зұлматты бастан кешіреді: репрессия, 

аштық, соғыс... Он сегізге енді толған әкеңіз 

де соғысқа аттанады. 7 жыл қан майданды 

кешіп, елге оралған Шәмсиді сол мәуелі 

бәйтеректей үлкен әулеттен аман қалған 

үлкен жеңгесі – жиырма сегіз жастағы 

Торғынша ғана Фарида есімді қызымен 

бірге күтіп алады. Екі мұңлық құлауға шақ 

қалған әке шаңырағында ұзақ к�ріседі, 

жеңгесі ішіндегі бар мұңы мен шерін айтып, 

екі сағат бойы жоқтау айтады. Содан бастап 

олар жеңге мен қайын емес, ана мен бала 

болып табысады, бірін-бірі аялап, қадірлеп 

бірге ғұмыр кешеді. 

Жас күнінен бала оқытуды армандаған 

әкеңіз майданнан келген бетте оқу ісіне 

кіріседі. Жаны жомарт, к�зі ашық, к�кірегі 

ояу жан жеке отбасының ғана емес, �зі 

�скен елдің к�сегесін к�гертіп, еңсесін 

тіктеп, ауыр тірліктің қамытын киген 

жұртының үкілеген үмітін жалғауды мұрат 

тұтады. Ауданға, облысқа қайта-қайта 

 барып жүріп, киелі Алтай �ңірінің �зі туған 

�лкесіндегі «К�кжыра» ауылында бастауыш  

мектеп ашып, кейіннен ол мектепті 

жетіжылдық, одан соң онбіржылдық мек-

тепке дейін жеткізіп, �ртеңде �мірге келген 

�ркендерге білім нәрін береді. Бұрын оқу 

іздеп жан-жаққа сабылатын елдің бала-

сы ауылда оқитын болады. К�п ұзамай, 

сіздің анаңызға үйленеді. С�йтіп, жеті 

баланың әкесі болады. Тәңір ол кісілерге 

құндыздай алты қыз, қошқардай бір ұл 

береді. Ата-анаңыз тұңғыш баласын – 

Сізді Торғынша апаңыздың бауырына 

салады. Сізге еміренгені сонша, апаңыздың 

әлдеқашан суалған омырауынан сүт шығып, 

қос ананы тел еміп �сіпсіз. Жақсы тәрбие, 

�негелі �мір қағидасына қанып есейіпсіз. 
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«Арпалыс» – соғыс жайында менің 

сүйіп оқитын кітаптарымның бірі 

болды және солай болып қалды да. 

)зімнің бұл кітапты сүйетіндігімді 

былай қойғанда, мұның �зі біздің 

ә д е б и е т і м і з д е г і  с о ғ ы с  ж а й ы н д а 

жазылған ең таңдаулы кітаптардың бірі 

екеніне менің сенімім кәміл» депті, �з 

алғыс�зінде Константин Симонов.  Ал 

аудармашы «Бек майданға барғасын 

Бауыржан Момышұлымен кездесіп, 

кітапқа негіз болған материялдардың 

бәрін  содан алды.  Осы кітапты 

 аударушы да нақ сол кезде Бауыржан  

басқаратын полкте болатын. Сонда  

Б а у ы р ж а н н ы ң  А . Б е к к е  а й т қ а н 

әңгімесін �з аузынан есіткенбіз» депті, 

қаламгер Құрманбек Сағындықов. 

Міне, к�ріп отырсыздар, жоғарыдағы 

екі пікірден романның шынайылығын, 

жазушының шеберлігін аңғарамыз. 

Енді оған бас кейіпкер Момышұлының 

қолжазбаны �зі к�зден кешіргенін, 

түзету енгізгенін қосыңыз.

Осыған дейін жазушы #зілхан 

Нұршайықовтың «Ақиқат пен Аңыз» ди-

алог романын оқығаным бар, онан анау 

жылдары Жазушылар одағының «Ан-

Арыс» баспасынан Момышұлының 

«Ұшқан ұя» атты мемуар романына 

редактор болып, кітапты шығаруға 

қатысқанмын. Оның үстіне бала жасы-

мыздан  Бауыржан Момышұлы туралы 

естігеніміз, оқығанымыз, к�рген ки-

номыз бар еді. Тіпті Александр Бектің 

«Арпалысты» жазу үшін оны қалай 

іздеп тапқаны, алғашқы жинаған ма-

териялын пойызда ұрлатып алып, 

екінші рет сүмірейіп Момышұлына 

қайта барғаны туралы, амалын тауып 

к�ндіріп қайтадан с�йлеткені туралы 

кітапты оқығанмын. Осы деректер 

батыр туралы біршама мағлұматқа ие 

еткені рас еді. Батырдың әңгімесі ай-

тыла бастаса тебіренбей есту мүмкін 

емес. Ал мынау «Арпалыс»  романын 

оқып отырып сәт сайын толқып, сәт 

немесе қараша – Панфилов дивизиясының 
адамзатқа даңқы шыққан ай

ЕРЛІК 
ЕСКІРМЕЙДІ

«Бауыржан кеудесін көтеріңкіреп, 
қынабынан қылышын суырды. 
Аласа күңгірт блиндаждың ішінде 
қарудың сұсты жүзі жалт-жұлт етті. 
– Шартымыз мынадай болсын. 
Сіз шындықты жазуға міндеттісіз. 
Кітап дайын болғасын маған 
келесіз. Бірінші тарауын оқимын 
да, ұнамаса: «Жаман екен, өтірік 
жазыпсыз!» деймін. Сонда сол 
қолыңызды үстел үстіне қоясыз. 
«Әп!» деймін де, сол қолыңызды 
шауып тас тай мын! Екінші 
 тарауын оқимын. «Жаман екен 
өтірік сықпыртыпсыз!» десем 
болғаны, оң қолыңызды 
тоса беріңіз. «Әп!» деймін де, 
оң қолыңызды тағы шаба-
мын. Көнемісіз? – Көнем, – 
дедім мен». Бұл романның 
13-бетіндегі жолдар. Кітап 
осылай басталады деуге 
болады.   
Батыр атамыз  
 Бауыржан 
Момышұлы 
туралы  жазылған 
бұл «Арпалыс» 
 («Волоколамское 
шоссе») романындағы 
оқиғаға биыл 78 
жыл болыпты. Дәл 
осы қазан-қараша 
айындағы Мәскеу түбінде 
Волоколамск тас жолындағы 
жан алып, жан берген 
қиян-кескі ұрыс кезіндегі 
шынайы тарихи оқиғаны 
сюжет еткен ғажайып шығарма. 
Жазушы  Александр Бектің Бауыр-
жан Момышұлын майдан даласынан 
тапқан кезі 1942 жылы еді. Кітап жа-
зылып, Б.Момышұлының қарауынан 
өтіп, 1944 жылы жарық көреді. Со-
дан бастап әлденеше рет қайталап 
 басылып шығады. Менің қолымдағы 
Құрманбек Сағындықовтың еркін ау-
дармасы бойынша «Бірінші кітаптың 
төртінші, екінші кітаптың үшінші 
басылымы». Үлкен төрт бөлімнен, 664 
беттен тұратын кітап.

сайын құбылуға тура келеді екен. Оқиға 

қазан айы мен қараша айындағы қан-

қасап қызыл қырғын, қиын-қыстау 

сұрапыл шайқастың үстінде �теді. 

Менің байқағаным, соғыс бір уақытта 

үш бағыт, яғни параллель үш линияда 

тең �рбиді. Біріншісі, ең негізгі әскери 

міндет гитлершіл шапқыншыларға 

қарсы жан аямай шайқасу. Сол тұстағы 

біртұтас Кеңес Одағының ортақ мүддесі 

жолындағы Отанды қорғау шайқасы. 

#скери борыштары мен азаматтық 

парызын �теу мақсатындағы бұйрықты 

орындау. Екінші соғыс, мезгілдің, 

табиғаттың қиқар мінезі. Ол қазанның 

қара дауылы,  жаңбырлы суық жел. 

Ит тұмсығы �тпейтін меңіреу ор-

ман, тізеден малтыққан ми батпақ. 

Онымен жалғаса келген қарашаның 

қ а қ а ғ а н  а я з ы  м е н  б е т  қ а р а т п а с 

үскірігі. Тоң жерді ойып оқпана қазу, 

бауыр лап жатқанда бауырыңнан 

�тіп қалшылдатқан ызғарлы қатты 

суық.  Жорық жолындағы ілгері 

басқан аяғыңды кері кетіретін омы-

раудан келетін омбы қар. Бұған қоса 

қоршауда қалған сәттердегі азық-

түліктің  таусылып аштықтың азабын 

қатар тартуы қаһарына мінген сүркейлі 

немістен кем соқпайды. Үшіншісі, 

соғысқа деген қорқыныш, үрей аза-

бы, �рмекшінің торындай шырмаған 

мезеттік (кітапта мезгеулік) соғыстан 

қашу қатері. Қысқасы, Момышұлының 

с�зімен айтқанда,  «Психикалық 

соғыс». Бұл желі романның басы-

нан аяғына дейін қатарласа созылып 

 жатыр. Байқауымша, бұл тең �рбитін 

үш соғыстың ішіндегі ең қатерлісі, ең 

аждаһадай арбайтын сұмпайысы осы 

ПСИХИКАЛЫҚ соғыс деп атаған 

болар едім. Алдыңдағы жаумен бетпе-

бет және табиғаттың қиқар мінезімен 

соғысудың сәтті-сәтсіз болуы түгелдей 

жан дүниедегі үрейді жеңуге тікелей 

байланысты. Бауыржанның батальоны 

да бұл шырғалаңнан сырт қалмайды.

Бауыржан  батальонын қалтыратқан 

кездері кітапта бүкпесіз жазылады. 

Сол «психикалық арбасудың» алғашқы 

құрбаны деп,  жауынгер Боранбаевты 

айтуға болар еді. )зі взвод командирі 

бола тұра алғашқы мылтық дауысынан 

ес-түсінен айырылып орманға қашып 

жан сауғалайды. Ол қатарынан үш 

қылмысты қатар  жасайды: қорқақтық 

танытып қашады, командир ретінде 

жауынгерлерін жұртқа тастап бас 

сауғалайды, сосын соғыстан сырт қалу 

үшін �з қолын �зі атып жаралайды. 

Мұндай жағдай сонымен ғана бітпейді, 

одан кейін де  Брудныйдың �зін 

жоғалтуы, Заевтың пулемет орнатылған 

арбаны, �зімен бірге т�рт пулеметшіні 

қоса ертіп құйынперін қашып орманға 

кіріп жоқ болуы... осының бәрі үрейдің 

зардабы еді. Боранбаев сотталып, �з 

саптастарының оғынан ит �ліммен 

�леді. Ал Брудный мен Заев аса қиын 

сынақтар арқылы кешірім алып соғыста 

шыңдалып ерлік к�рсетеді. Брудный 

кескілескен соғыста батырлықпен қаза 

тауып, Заев романның соңына дейін 

аман жетеді. Міне, бұл айтқандарым 

үшінші соғыстың ішінара жанды мысал-

дары дер едім. Бауыржан Момышұлы 

да мұндай үрейдің арбауына екі мәрте 

ұшырап, асқан парасаттылықпен бойын 

басқан зілбатпаннан зорға құтылады. 

Тіпті соңғы жолы немістердің бытыр-

лата атқан оғынан �лімге кіріптар бола 

жаздайды.

Осы арада мынаған к�зім жет-

кендей, Бауыржан Момышұлы осы 

«үшінші соғысты» қатты назарда 

ұстайды, одан мүлде арылуға болмай-

тынын да сезеді, ол кенеттен сап ете 

түсетінін жасырмайды. Бауыржанның 

оған қарсы тапқан емі – Т#РТІП. 

«Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке 

бағынған құл болмайды» деген қанатты 

с�з сол үшін шыққандай. Тағы бір 

тәсілі, «Бейбіт күнде әскерге аяушылық 

танытсаң, соғыста қирай жеңілесің» 

алды-алдына тырақайлап қашқан 

емес. Жаңбырдай жауған оқ пен толас-

сыз атылған зеңбірек-минометтердің 

астында топыраққа к�міліп қалса да 

тапжылмай соғысты. Тіпті қоршауда 

қалса да қорқыныштан қолды-аяққа 

тұрмай теріс айнала қашқан жоқ. Қайта 

серіппедей тартылып жауына сілейте 

соққы беріп отырады. Соғыс кезінде 

Бауыржан батальоны қорғаған шептен 

қанша �ңмеңдесе де бірде-бір дұспан 

алдыға �ткен емес. Шепті сетінетпей 

сақтай білді. Сол үшін әр қолбасшы 

Момышұлындай батыр, батыл, тәсілге 

шебер, тапбермеде ақыл таба білетін 

тәртіпке берік болғанда немістің алды-

на түсіп безіп бермес еді... 

Б.Момышұлының осынша қайсар 

және қолбасшылық міндетті мығым 

ұстауына не себеп? Бірінші, оның ұшқан 

ұясы кемел, дәстүрі берік, намысы биік. 

Мысалы, осы қасиетін қадірлеген гене-

рал Панфилов соңғы жолы әңгімелесіп 

қоштасарда «Саған сенемін, жолың бол-

сын қазағым!» деп қолын қысады. Жарғы 

бойынша с�йлесіп, әскери тәртіппен 

тіл қатысудың ж�ні бір басқа, ал іші-

бауырыңды елжіретіп, арқаңды шы-

мырлатар «Қазағым!»  деген с�здің күш-

қуаты қаншалық екенін сезіне беріңіз! 

Ол осы с�зді ең қиын шақта міндет 

артып отырып екі жолы қайталайды. 

«Борыш», «Міндет»,  «Намыс», «Сенім», 

«Ұят» секілді с�здер аса үлкен р�л 

атқарады. Яғни «Қоянды қамыс, жігітті 

намыс �лтіреді»,  «Малым – жанымның 

садағасы, жаным – арымның садағасы», 

«Адамның к�теріңкі к�ңіл күйі – 

ұрыста ең айбарлы қару», «Алтын басты 

болсаң да, ардан артық емессің», «#рбір 

бұйрықтың орындалуы – бұлжымас 

шарт» деген секілді с�здер қанжардан 

да �ткір, оқтан да жылдам екенін жақсы 

сезінген батыр әрқайсысын керекті 

жеріне дәл қолдана біледі. Екінші, 

�зіне де, �згеге де қатаң бола оты-

рып, с�зі мен ісі бір жерден шығатын 

жауының бүйірінен қадалған тың 

тәсілі  батальонның қирап құрып 

кетуінен сақтап қана қоймай, табысқа 

кенелтіп жауын жайратып, олжаға 

батып орнықтылыққа ие болады. Бұл 

әскери тәсіл сол кезге дейін жазылмаған 

жаңалық еді. Бірақ сол үшін «бұйрыққа 

бағынбау» деген қылмысқа тап болып, 

генарал-лейтенант Звягиннің қаһарына 

ілініп, �мірімен қош айтыса жаздайды. 

Алайда Панфилов сияқты парасатты 

к�реген басшының ара түсуімен �з 

міндетін онан ары жалғастыра береді. 

Армия қолбасшысының бұйрығын 

қасақана орындамай, �з басының істі бо-

луынан қорықпай солдат �мірін сақтап 

қалады, оның үстіне жауынгерлердің 

рухын к�теріп басқарушы ретінде беделі 

артады. Алыстағы майдан шебінің 

жағдайын �з парасатымен меңгеріп 

тиімсіз жағдайды тиімді жағдайға 

ауыстырып ырықтылыққа шығады. 

Б е с і н ш і ,  г е н е р а л  П а н ф и л о в т ы ң 

тәлімін шын мәнінде жадына тоқып, 

әр с�йлемін, әр тәсілін қиын-қыстау 

кездің �зінде кәдеге  жарата білетін, 

ұстазының ойын қас-қабағынан сезетін 

айнымас адал шәкірт болды. «Доғаша 

иілу», «Серіппедей атылу», «)зінен 

асып кету», «Маневер жасау» секілді 

амалдар генерал мен ком баттың шебер 

үйлесімімен �мірге келген жаңалық 

ретінде �з нәтижесін берді. 

Осы арада  бір  қадап айтатын 

мәселе – Александр Бек романды 

 батыр Бауыржан Момышұлы туралы 

жазып отырғанымен, Бауыржанның 

миында роман генерал Панфиловқа 

арналған деуге болар еді. Тұтас кітап 

дивизия командирі Панфиловтың 

ақыл-парасатына, кемеңгерлігіне, 

басқару тактикасына, мейірімділігіне 

бағышталған деуге толық негіз бар. 

Алматыда құрылған «316-атқыштар» 

дивизиясының жоқтан бар болып 

кемелденуін, даңқы бүкіл әлемге әйгілі 

«28 панфиловшы-гвардияшылардың» 

шығуын, онан ары генералдың баптап-

баулуы арқасында қажырлы қайрат 

к�рсетіп, шебер қимылдағаны үшін 

«8-гвардиялық» атқыштар дивизиясы 

деп аталған кезге дейінгі арпалысты 

жолдары Панфиловтың ұшан-теңіз 

еңбегі екенін дәлелдейді. Момышұлы 

мен Панфилов арасындағы түсіністіктер 

ы м м е н ,  а й т қ ы з б а й  т ү с і н у м е н , 

тұспалмен жылжып отырады. Қазақта 

«Ымды білмеген дымды білмейді» 

 деген мәтел бар. Бұл арада екі алыптың 

арасындағы ой жарысы мен тапқырлық 

үндестіктер осылайша құлашын кеңге 

жаяды. Тағы бір жағынан генералдың 

қарапайымдылығы мен болжампаздығы 

к�п жерде жауға сілейте соққы беруге 

жол ашып отырады. Сондықтан да 

бұл романды Панфиловтың мектебі, 

Момышұлының тәжірибе  алаңы 

 деген болар едім. Осылайша, қос 

алып қол ұстаса қимылдап армияға 

тән академиялық «оқулық» жазып 

шығады. Жеңіске жетуде басшының 

қол астындағы адамының қарым-

қабілетін бағалай білуі, жан дүниесінің 

күрмеуін шешіп, к�ңілін таба білуі 

үлкен шешуші р�л атқаратынын 

түсіндіреді. Бұл жағынан Генерал 

Момышұлын бағалай білсе, Момышұлы 

Толстунов ты, Рахимовты, Бозжановты, 

Заевты, Брудныйды, Филимоновты 

дәл танып, адал сарбаз, айнымас досқа 

айналдырып тұтас қосынның үлгі-

�негесіне к�теріп жеңіске жетелейді. 

Бір шындық бар, ол болса, романдағы 

кейіпкерлер Б.Момышұлы, Рахимов 

болсын жүз пайыз мүлтіксіз «жағымды 

кейіпкер» болып суреттеле бермейді. 

Момышұлының полковник Хрымовпен 

болған тікбақай тілдесуі, батальонның 

штаб бастығы ақылды, адал Рахимовтың 

орманда адасып қалып, саптастарын 

іздеместен тылға тіке тартуы алтынның 

да ақауы бар екенін к�рсетеді... 

« Қ ы з ы л  А р м и я н ы ң  б а с қ а  д а 

б�лімдерімен бірге тарихтың бетін 

бұрдық та, жауды Москвадан әрмен 

қуып тастадық. Бұл туралы «Ленин-

град тас жолы» деген тақырыппен тағы 

да бір кітап жазуға болар еді. «Старая 

Русса түбінде» деп те жазуға болады. 

Бірақ кітап бітті. Ал болашақта сізге 

қояр бір ғана шартым бар. Салалы 

саусақтарымен қылыштың балдағын 

ұстады да, Момышұлы күтпеген жерден 

қаруын суырып алды. Күңгірт блиндаж 

ішінде болаттың қылпылдаған жүзі осы 

кітаптың басталар кезіндегідей тағы да 

жарқ-жұрқ етті. Бір ғана шартым бар, – 

деп қайталады Момышұлы, – )тірікті 

сықпыртсаңыз – оң қолыңызды стол 

үстіне қоя беріңіз. «#п!» деймін де, оң 

қолыңызды шауып тастаймын. Осыған 

к�нетініңіз рас па? – Рас, – дедім мен». 

Міне, роман осылай аяқталады. #рине, 

Бауыржан оның қолын  шауып тастамас 

еді, дегенмен, мұндағы қылпылдаған 

қ ы л ы ш  ж ү з і  ш ы н д ы қ т ы ң  ж ү з і , 

ақиқаттың айнымас серті болатын.

Соңында  айтарым,  бұл  к ітап 

кешегі империя Кеңес Одағы кезінде 

жазылғанымен, ол қай заманға да 

үйлесетін бағдаршам, сауыт бұзар сұр 

жебе секілді. К�ңілге күдік ұялатпайтын 

к�ркем шығарма екені анық. Оны тек 

қана әскери адамдар ғана оқумен шек-

телмей, тұтас қоғам мүшелері оқулық 

ретінде оқып, тәлім алатын таңғажайып 

дүние. Ол тәртіпті, намысты, жасампаз, 

мінезді, мінсіз болуға баулиды. Оны 

мектеп оқушыларынан тартып, мем-

лекет қызметкерлеріне дейін оқуға, 

тоқуға тиіс! Жастар оқыса ынжық 

болмас еді, шенеунік оқыса парақор 

болмас еді, жауынгер оқыса борышына 

адалдық танытып майданынан тапжыл-

мас еді, ұстаз оқыса ұрпақты тура жолға 

бастар еді!.. Кітапты оқыған сайын 

адамдық сезімдеріңді қозғап алқымыңа 

�ксік тығылып, жанарың жасқа шыла-

нады. Бірде, арқаң шымырлап айызың 

қанады. Рухыңды серпілтіп, адамша 

�мір сүруге намысыңды қайрап, онан 

сайын жетілдіре жани түседі... 

«Арпалыс» романы аласапыран 

 болып арпалысқан тірлікте адаспай 

алға тартудың с�нбес алауы. 

Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ, 
ақын

әділдігі оның жанындағы жалауы. Тіпті 

бірбеткейлігі ту болып желбіреп тұрады. 

Үшінші, ол менменшіл емес, кісілік 

жүрегі бар, ол да елжірей білетін, ол 

да бауырмал екенін сезесің. Мысалы,  

қорқақтығы үшін, майданды  тастап 

қашқаны үшін Заевқа �лім  жазасын 

�кім етіп әскери сотқа тартуға  айдатып 

жібереді, алайда адамдық махаббатының 

арқасында қайтадан тәртіпті бұза оты-

рып,  Заевты қамаудағы жерінен  босатып 

батальонға қайтарып әкеледі. Ол соғыс 

кезінде жауынгерлерді ғана емес, �зін 

де тәрбиелейді. Т�ртінші, ол әскери 

жарғыға сай қатып қалған қарадүрсін 

командир емес, қайта жағдайды дұрыс 

зерттеп, теорияның жетегінде кетпей, 

тыңнан жол тауып отырады. Оның 

қолданған тәсілін сол кездің �зінде 

генарал Панфилов соғыс тактикасы-

на енгізіп, іске қосады. Тіпті шұғыл 

жағдайға тап болғанда солдаттарын 

аман сақтап қалу үшін т�пелеген 

снарядтардың астында босқа шығын 

болғанша, шептен уақытша шегініп, 

бейқам дұшпанды қапы қалдырып 

тарпа бас салады да, жүндей түтеді. 

Қайта лап қойып  жебедей атылып, 

деген қағиданы қатаң ұстанады. Бұл 

жерде кітапты бастан-аяқ әңгімелеп 

отыру шарт емес, дегенмен, пікірімізді 

дәлелдейтін мысалдарды айтуға тиіспіз. 

Былай қарағанда «Комбат» Момышұлы 

тым қатал адам секілді к�рінеді, 

тіпті рақымсыз, аяушылығы жоқ, 

бірбеткей кісі деуге болады. Ал оның 

нәтижесін кескілескен ұрыс үстінде, 

табандылықтың құдіретін мойындаған 

сарбаздар, жеңіске жеткенде анық 

к�реді. Тұтас майдан шебін к�з алдыма  

келтіре отырып, батальондардың, 

полктердің,  ең сорақысы кейбір 

д и в и з и я л а р д ы ң  қ и р а й  ж е ң і л у і 

орыс әскерінің аздығынан  немесе 

әскери күш-қуатының кемдігінен 

емес. Қайта, жауынгерлердің рухани 

таяздығынан, тәртіптің жоқтығынан 

деуге болар еді. Егер күллі армияның 

б а с ы н д а   Б а у ы р ж а н   М о м ы ш ұ л ы 

секілді  командирлер тұрғанда Мәскеу 

түбіндегі соғыстарда Қызыл армия 

орасан зор шығын тартып, масқараға 

ұшырап артқа шегінбес еді. Ал кітапта 

баяндалғандай Бауыржан батальоны  

бес мәрте ірі шайқаста шебін тастап 

бұйрықсыз бір қадам да шегінген жоқ, 

Кеңестер Одағы 20-жылдардан 

40-жылдарға дейін жиырма жыл 

соғыс к�рмеген, тіпті соғысты 

ұмыта бастаған мемлекет бола-

тын. Аға буын ащы-тұщының 

дәмін татса да, жиырма жастың 

т�ңірегінде соғысқа тоғытылған 

ж а с т а р  м ү л д е  ж а у г е р ш і л і к 

к�рмеген сарауыз балапандар еді. 

Сол тұста азаматтық борышын 

�теп жүрген негізгі әскер неміс 

шапқыншыларын тосуға, кері 

қайтаруға жеткіліксіз  болады 

да, барлық одақтас республи-

калардан жаппай әскерге адам 

қабылдап,  небары үш айдың 

 шамасында ғана әскери жаттығудан 

�ткізіп апай-топай жантүршігерлік 

майданға салады. Дүниежүзілік 

бірінші соғысты, онан кейінгі 

азамат соғысын кинодан к�ргені 

болмаса, соғыстың шын мәнінде 

не екенін түсінбейтін боздақтар 

лек-легімен шепке тартылды. 

Міне, сондықтан да, ең алды-

мен үрейді жеңу, соғысқа к�з 

үйрету мен бой үйрету оңайға 

соқпады. Бұл секілді қобалжулар 

Біз  журнал авторларының құрамында 

қазақтың айтулы ақын-жазушылары, талантты 

суретшілері мен к�рнекті композиторлары да 

бар екенін мақтан етеміз. Қолына қалам ұстап, 

балабақша бүлдіршіндері мен бастауыш сынып 

оқушыларына арнап шығармалар жазып жүрген 

к�птеген қаламгерлердің есімі «Балдырған» жур-

налымен тікелей байланысты. 

Басылым беттерінде «Кім тез жаттап алады?», 

«Бала тілі – бал», «Балдырғанның» достары», 

«Халықтық салт-дәстүр», «Бастау», «Үш тұғырлы 

тіл», «#уелесін әсем ән», «Бал дырғанның» қызыл 

кітабы», «Балдырғанның» сурет галереясы», 

«Кел, ойнайық, балақан!», «)зің бояп ал!», «#лем 

халықтары әдебиетінен», «#лем халықтары 

ертегілерінен», «Ойлан, тап!», «Балалардан 

– балаларға» сияқты айдарлар аясында әдеби-

танымдық дүниелер мен балалар әдебиетіне тән 

жанрлардың барлығы дерлік тұрақты түрде орын 

алады.

Бала тәрбиесі ол күнделікті  ойнайтын 

 ойынмен тікелей байланысты. Бұл орайда «Кел, 

ойнайық, балақан!» айдарымен ұлттық ойын-

дар дың ережелері таныстырылса, «Ойлан, тап!» 

айдарымен алуан түрлі танымдық ойындар 

ұсы нылады. Сондай-ақ «Ұлттық салт-дәстүр» 

ай дарымен берілетін материалдар да �зінің 

этнографиялық сипатымен құнды. Онда бала-

лар �міріне байланысты ұлттық салт-дәстүрлер 

арнайы жазылған к�ркем әңгіме формасында 

беріледі. «Балдырғанның» сурет галереясы», «)зің 

бояп ал!» айдарындағы суреттер бүлдіршіндерді 

бейнелеу �неріне қызықтырса, «Балдырғанның» 

ән кітапшасы балаларға арналған әндердің анто-

логиясы тәрізді. 

Еліміздің түрлі қалалары мен түкпір-түк пі-

ріндегі шалғай ауылдарында талантты балалар аз 

емес. Олар журналымызға жазылып қана қоймай, 

автор ретінде де атсалысып, тырнақал ды туын-

дыларын жолдайды. «Балдырғанның» «Бастау» 

айдары осындай жас талапкерлердің тақпақтары 

мен �леңдерін, ертегілері мен әңгімелерін, 

 мысалдарын журнал оқырмандарына таныстыруға 

арналған. «Балдырғанның» достары» айдары 

оқушылар мен ұстаздардың редакциямен ұдайы 

байланыста болуын қамтамасыз етеді. 

Қазір баспас�зге жазылу науқаны жүріп 

жатқаны белгілі. Ал бала тәрбиесі науқандық 

қана шаруа емес. Ол үздіксіз жалғасын табуға тиіс 

маңызды іс екені бесенеден белгілі. Осы орайда 

ұл �сіріп, қыз тәрбиелеп отырған барлық ата-

ана, балабақша тәрбие шілері, алдынан шәкірт 

түлетіп, ұстаздық ұлы қызмет атқарып отырған 

әрбір мұғалім, еліміздің бүгінін ертеңге лайықты 

ұластыруды ойлаған ел ағалары бір жеңнен қол, 

бір жағадан бас шығарып, ынтымақпен атқаратын 

игі шаруаның бірі әр ба ланың қолына бір-бірден 

осы «Балдырған» журналын ұстату болмақ. Қазақ 

елдігін танытып бел буып кіріссе, бұл алдырмас 

асу ма?! 

Ал «Балдырғанның» жазылу индексі – 

75610,1 жылға жазылу бағасы: үлкен 

қалалар тұрғындары үшін 3051 теңге 

60 тиын, аудан және ауыл тұрғын-

дары үшін 3103 теңге 20 тиын 

ғана! 

Б і р  ж ы л ғ а  ш а қ қ а н д а 

бұл ешкімнің де отбасылық 

бюджетіне елеулі шығын келтіре 

қоймайтыны мәлім. Ендеше, �з 

балаларымыздың �нерлі де білімді, 

алғыр да ақылды болып �суі үшін 

бәріміз де атсалысып, балаларымызға 

бір-бір «Балдырған» журналын сыйлауға 

асығайық, ағайын!

Дүйсен МАҒЛҰМОВ,
«Балдырған» журналының бас редакторы

БАСПАСӨЗ – 2020

БАЛАЛАР БАСЫЛЫМЫ – «БАЛДЫРҒАН»
мақпен атқаратын

қолына бір-бірден 

ату болмақ. Қазақ 

ссе, бұл алдырмас 

ылу индексі –

сы: үлкен 

1 теңге 

ын-

ре

, �з 

лімді,

уі үшін 

арымызға

н сыйлауға

сен МАҒЛҰМОВ,
ның бас редакторы

РҒАН»
Алпыс жылдан астам тарихы бар балаларға арналған «Балдырған» журналы – республикамыздағы 
бірден-бір әдеби басылым. Ол алғашқы санынан бастап-ақ қазақ бүлдіршіндерінің сырлас досына, жана-
шыр жақынына айналды. Өзінің ұзақ тарихында «Балдырған» көптеген балалар жазушыларын тәрбиелеп, 
олардың шабыттарын қанаттандырды. Журналдың тұңғыш редакторы болып оны отыз жылға жуық 
басқарған атақты балалар ақыны Мұзафар Әлімбаев ағамыздың «Балдырған» – балалар әдебиетінің бас 
кітабы, балалар жазушыларының ұстаханасы» деген тағылымды сөзі осы сөзіміздің дәлелі іспеттес.
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60-шы жылдардың басы. 12-13 жастағы бала кезіміз. Ауыл дүкеніне жазушы 
Әди Шәріпов ағамыздың «Партизан қызы» повесінің түскені бар. Сол кездегі 
жасөспірімдер ұғымымен қарағанда бұл өзі мүлде бөлек дүние еді. Сондықтан 
оны қолдан-қолға тигізбей оқыдық дейсіз. Оқиға соғыс жүріп жатқан батыста 
бастау алады. Келе-келе әңгіме сондағы жау тылында қалған қазақ офицерінің 
отбасы төңірегінде өрбиді. Кітап кейіпкерлерінің көрмегені жоқ. Оған бір мысал-
ды, атап айтқанда түн қатып, түс қашқан жорық жолдарында шыр етіп жарық 
дүние есігін ашқан Майя есімді қыздың тағдырын айтсақ та жеткілікті.
Сондай-ақ екі жасқа дейін партизандар арасында өскен сол сәбиді қолға түсіріп, 
халық кекшілдерін өздеріне бас игізбек болған жау жансыздарының айла-
шарғылары да бір төбе әңгіме. Осындай өзгеше өріммен өрілген шығарма 
ауыл балалары бізге ертегідей көрініп, ерекше әсер қалдырған. Сондықтан 
да оны мұндай оқиға өмірде болмаған, тек әдебиет әлемінің заңдылығы 
бойынша кейіпкерлері ойдан шығарылып, сомдалған көркем шығарма деп 
қабылдағанбыз. Сөйтсек... 

1969 жылы КазГУ-ге оқуға түске-

німізде университеттің акт залын-

да бір топ қаламгермен кездесу 

�ткен. Жүздесуге шақырылған ол 

ағаларымызды Қазақстан Жазушы-

лар одағының сол кездегі т�рағасы 

#ди Шәріпов бастап келіп еді. Пікір 

алмасу  үстіндегі «Партизан қызы» 

туралы қойылған сұраққа #декең 

бұл �мірден алынған шығарма екенін 

айтқан. С�йткен де туындыдағы 

Жылбек  пен Жамал, олардың 1941 

жылы жау тылында дүниеге келген 

қызы Майяның Павлодар қаласында 

сау-сәлемет тұрып жатқанынан хабар-

дар еткен. Бұған біз сонда сенерімізді 

де, сенбесімізді де білмегенбіз. 

С�йтіп: «)мірде осындай да жағдай 

болады екен-ау?» деп, таңданғанбыз 

да қойғанбыз.

* * *

Ұмытқанбыз.

* * *

. . . О с ы д а н  е к і  ж ы л  б ұ р ы н 

Павлодарға іссапарға баратын болып, 

жолға жинала бастадық. Сол мезетте 

редакцияға ғалым Серік Негимов бас 

сұқты. Келген шаруасы тез шешілген 

соң: «Керекуде бір қызық тақырып 

бар, – деді к�ңілденіп. – Жазушы 

#ди Шәріповтің «Партизан қызы» 

повесі бар емес пе?! Онда, міне, сол 

шығарманың �мірдегі кейіпкерлері 

тұрып, ғұмыр кешкен. Олар ж�ніндегі 

бар дерек-мәліметті туысы Дәмет 

Қарашашева (Смайылова) жақсы 

біледі. Қажет десең адресін берейін. 

Міне, телефоны!».

Мына с�зді естігенде ойымызға 

осыдан 46 жыл бұрынғы КазГУ, акт 

залы, ондағы #ди аға Шәріпов айтқан 

с�з оралды. «Иә... иә! Жазушы сонда  

повесть прототиптерінің Павлодар-

да аман-есен тұрып жатқанын ай-

тып еді-ау! Қалай ұмытып, естен 

шығарып алғанбыз? Қазір сол аға-

апаларымыздан біреу бар ма екен? 

Тірі жүр ме екен мына жер бетінде?».

Облыс орталығына келіп түскен 

бойда жоғарыдағыдай бір �кініш, 

бір үмітпен Дәмет Бабылбекқызына 

х а б а р л а с қ а н б ы з .  Т е л е ф о н н а н 

қазақ әйел затына тән биязы дауыс  

естілді.  Мән-жайды ұққан соң, 

�зінің жағдайынан хабардар етті. 

Қазір Астанада тұрады екен. Мұнда 

тек 3-4 күнге бір шаруамен келіпті. 

Осылай  деді де Мәшһүр Жүсіп мешіті 

алдындағы аллеяда күтетінін айтты. 

К�п ұзамай сол жерде кездесіп, аман-

саулық сұрасқаннан кейін Дәметке 

т�мендегідей ойымызды баяндадық. 

Ол біздің шығарма кейіпкерлерінің 

қазір мына �мірде бар-жоғы,  сосын 

олардың жазушы туындысында 

қамтылмаған, мүлде с�з болмаған 

тұстары жайлы айтып беру туралы 

�тінішіміз еді.

– )кінішке қарай, кітап кейіп кер-

лері Жылбек аға мен Жамал апа қазір 

бұл �мірде жоқ, – деді бізге мұңая 

үн қатқан Дәмет. – Майя әпкеміз де 

солай... Ол ғазиз жанның дүниеден 

�ткеніне де, міне, 22 жылдың жүзі 

болып барады.

Осы с�здерді айтқан әңгіме иесі 

бұдан кейін біздің назарымызды 

Ағаділовтер отбасының «Парти-

зан қызы» повесінде жоқ жайттарға 

аударды. Егер естеріңізде болса, 

құрметті оқырман, шығармадағы 

қазақ офицері Жылбек Ағаділовке 

қатысты оқиға бірден 1941 жылғы 

соғыс басталып, одан әрі оның 

партизандар отрядындағы әскери 

қимылдарына жалғасып кетпеуші 

ме еді. С�йтсек, Ұлы Отан соғысына 

дейін де ол біраз �мір к�ріп ысылған 

адам екен. Олай дейтініміз, 1913 жылы 

Баянауыл �ңірінде туған болашақ 

кітап кейіпкері 1927-1933 жылдары 

Павлодардағы коммуна интернатында  

тәрбиеленіп, жолдамамен Оңтүстік 

Қазақстан облысындағы Қапыланбек 

зооветеринарлық техникумына  барып 

оқиды. Осы оқу орнын бітірген 

1935 жылы Қызыл армия қатарына 

шақырылады да, Түрікменстанның 

Кушка қаласындағы 152-ші атты 

әскер полкінде қызмет етеді.  Сосын 

Ресейдің Краснодар �лкесіндегі 

 Армавир әскери училищесін бітіріп, 

1939 жылы жапондармен болған 

Халхин-Гол шайқасына, 1940 жылы 

фин соғысына қатысады. Сондағы 

к�рсеткен ерліктері үшін «Қызыл 

Жұлдыз» орденіне ие болады. 1941 

жылы батыс Белоруссиядағы  шекара 

з а с т а в а с ы н д а  қ ы з м е т  а т қ а р ы п 

жүргенде соғыс басталып, негізгі 

күштен б�лініп қалған лейтенант 

Жылбек Ағаділовтің взводы Брянск 

орманындағы 2-ші Клетня партизан 

отрядына келіп қосылады.

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

«ПАРТИЗАН ҚЫЗЫ»
кітабының кейіпкерлері туралы біз не білеміз?

 болып оралған олар алаңсыз �мір 

сү ріп жатқанда, жау шекарадан баса-

к�ктеп кіреді де Жылбек шайқас 

�тінде, ал Жамал әскери қалашықта 

қалып қояды.

К о м е н д а т у р а  а д а м д а р ы  к � п 

кешікпей мұндағы әйелдер мен 

бала-шағаны пойызға тиеп шығысқа 

аттандырғанда, состав Баранович 

маңайында бомбалауға ұшырайды. 

Содан бастап аяғы ауыр Жамал 

қасындағы �зі сияқты адамдармен 

бірге жаз, күз бойы орман арасындағы 

деревняларды сағалап күн кешеді. Ал 

бұл кезде оның жан жары Жылбек те 

сол маңайдағы партизан отрядында 

түн ұйқысын т�рт б�ліп жүрген еді. 

Бір-бірінен ажырап қалған олардың 

4 айдан соң қалай табысқаны бізге 

«Партизан қызы» повесіндегі жеке 

тараудан жақсы мәлім.

– Құдіреті күшті Алланың ниеті 

ақ пенделеріне деген рақымы, мейір-

шапағаты шексіз екен, – деді әңгіме 

иесі. – #йтпесе... Иә, �зіңіз ойлап 

қараңызшы... Танымайтын ел мен 

білмейтін жер. Оның үстіне соғыс 

жүріп жатқан аймақтағы �мір мен 

�лім арпалысып жатқан сәт. Сондай  

жағдайда бір-бірінен к�з жазып 

қалған қос мұңлықтың қайтадан 

табысуы... Бұл енді адам түсінбейтін 

нәрсе.

– Иә, – дедім мен де осы арада 

жоғарыдағы с�зді қостап. – Мұның 

�зі �мірде �те сирек кездесетін жайт. 

Мыңнан бір жағдайда болатын оқиға. 

Енді сіз мына сауалға жауап беріп 

к�ріңізші. Брянск орманындағы 

Майя қыздың дүниеге келуі кітапта 

к�ркем тілмен баяндалған да қойған. 

Ал сәбидің нақты �мірге келген кезі 

белгілі ме? Құжат жүзінде қалай 

жазылған?

– Иә, ондай дерек бар. #пкеміздің 

партизандар отряды жеркепесінде 

жарық дүние есігін ашқан уақыты – 

1941 жылғы 27 қараша. Туған жері 

– Белорус КСР-і, Брянск  облысы, 

 Д у б р о в к а  а у д а н ы ,  Б у д е в и н е ц 

 деревнясы маңайы. 1943 жылдың 

аяғындағы Орталық партизан штабы 

берген анықтамаға сәйкес туу туралы 

куәлік осылай толтырылған.

– Ағаділовтер отбасы соғыстан 

елге қашан оралған? Олардың бейбіт 

күндегі �мірі ж�нінен не білесіз?

Бұған әңгіме иесі былай деп жауап  

берді. 1943 жылдың қарашасында 

О с ы н ы  а й т қ а н  Д ә м е т  с ә л 

үнсіздіктен соң кітаптағы келесі 

кейіпкер Жамал апай туралы с�з 

қозғады. #ңгіме т�ркініне қарағанда 

әскери қызметте жүрген Жылбек 

Ағаділов 1941 жылдың қаңтарында 

елге демалысқа келеді. Сонда анасы 

Жәми бастаған туыстары азаматқа 

сыбай-салтаң жүрген жараспайды 

деп, Павлодардағы Ыдырыс деген 

кісінің қызы Жамалға үйлендіреді. 

Қ ызме т орн ы н а ж а с ж ұ ба й л ар 

Брянск орманында қимыл жасап 

жүрген 2-ші Клетня партизан  отряды 

жауды тықсырып келе жатқан Қызыл 

армия б�лімдеріне қосылады. К�п 

ұзамай Жылбек Ағаділовке қысқа 

мерзімді демалыс беріледі де ол кісі 

отбасымен Павлодарға келеді. Аз 

күннен соң зайыбы Жамал мен екі 

жастағы қызы Майяны елге қалдырып, 

қайтадан майданға аттанады. С�йтіп, 

1944-1945  жылдар аралығында 

Венгрия, Пруссия, Чехословакия 

жерлерін азат етуге қатысып, екінші 

мәрте «Қызыл Жұлдыз» орденіне ие 

болады. 1946 жылы әскерден босап, 

алдымен Павлодар қалалық, одан 

кейін облыстық қаржы б�лімінде аға 

тексеруші қызметін атқарады.

Ал Жамал мен Майяға келсек, 

апай тігіншілікпен шұғылданады. 

С�йтіп, �мір бойы бір ғана жерде – 

Павлодардың 8 март атындағы киім 

фабрикасында шебер, цех жетекшісі, 

бригадир болып жұмыс істейді. Осы 

еңбек ұжымының ұсынысымен 

«Құрмет Белгісі» орденін иеленіп, 

80-ші жылдардың басында зейнетке 

шығады.

Майя болса, 1948 жылы облыс 

орталығындағы №24 орта мектептің 

1-ші сыныбы табалдырығын аттайды. 

1958 жылы Алматыдағы КазПИ-

ге келіп, математика факультетіне 

оқуға түседі. Оны үздік бітіргеннен 

кейін Павлодардағы �зі білім алған 

орта мектепке жұмысқа орналасып, 

шәкірттерге ұстаздық етеді.

– Жоғарыдағы біз �зіміз с�з еткен 

аяулы жандар қашан қайтыс болды?

– Жылбек аға 1970, Жамал апай 

1991, ал Майя әпкем 1993 жылы 

�мірден озды, – деді Дәмет.

– Ұрпақтары бар ма?

– Майдан даласынан оралған 

соң Жылбек аға мен Жамал апаның 

к�пке дейін сәбилері болмады. Кейін 

Рая атты қыз бала дүниеге келді. Ол 

тәтеміз Семей медициналық институ-

тын бітіріп, ұзақ уақыт Павлодардағы 

№1 ауруханада еңбек етті. Үбірлі-

шүбірлі. Ал Майя әпкемізден Арман, 

Марат деген екі ұл бар.

Келесі кезектегі әңгіме желісі Ұлы 

Отан соғысы туралы фотоальбомдар 

мен интернет парақшаларында ара-

тұра к�рініп қалып жүрген партизан 

отрядындағы Ағаділовтер  отбасы 

суретінің тарихы, оқ пен от ортасы-

нан оралған кішкентай Майяның 

бейбіт �мірге қалай бейімделгендігі, 

 сондай-ақ  студент кездегі партизан 

қызының қабілет-қарымы т�ңірегінде 

�рбіді. #ңгіме иесінің суретке бай-

ланысты айтқаны:  Ағаділовтер 

отбасының партизан отрядында 

жүрген күндерінен бір емес, екі фото 

сақталып қалыпты.

Алғашқысында Майя ата-ана-

сының ортасында, ал кейінгісінде 

араларында Жылбек аға мен Жамал 

апа да бар партизандар қоршаған ат 

арба үстінде отыр. Бұл суреттердің 

б і р е у і н  1 9 4 3  ж ы л д ы ң  б а с ы н д а 

орманға «үлкен жерден» қару-жарақ 

жеткізуші ұшақпен бірге келген 

әскери фототілші, ал екіншісін сол 

жылы күзде 2-ші Клетня партизан 

отрядының Қызыл армия б�лімдеріне 

қосылған кезінде майдандық газет 

қызметкерлері түсіріпті. Аталмыш 

рәсімдерді Жылбек аға 1944 жылы 

жараланып, Мәскеу госпиталінде 

емделіп жатқанда «Ұлы Отан соғысы 

кезіндегі партизандар қозғалысы» 

атты архив басқармасынан алдыр-

тыпты.

Ал анасымен соғыс жүріп жатқан 

аймақтан тылға аман-есен жеткен 

б�бектің алғашқы кездегі мінез-

құлқына келер болсақ, сол кездері 

Ағаділовтер шаңырағына келін 

 болып түскен Мейрам апа былай 

деп еске алады екен: «Үйге біреулер 

келсе кішкентай Майя үстел астына 

тығылып, үн-түнсіз отырып ала-

тын. Күн күркіреп, аспанда найзағай 

ойнағанда да солай істейтін. Аула-

да ойнап жүргенде т�бесінен құс 

ұшып �тсе, «Самолет...бомба...» 

деп, жанын қоярға жер таппайтын. 

Оның осындай қимыл-қарекеттерін 

к�ргенде: «Ормандағы атылған оқ, 

жарылған мина үнінен шынашақтай 

сәбидің жүрегі қалай шығып кет-

пеген? Шайқастардағы тарсыл-

гүр сілден шошыған б�бектің тілі 

шықпай, мылқау немесе кекеш болып 

қалмағанына шүкір дейтінбіз».

С�йткен Майя мектепке барғанда 

жақсы оқыпты. Институтқа түскенде 

ерекше қабілет танытыпты. Ең 

 бастысы мейірімді екен. Оны �зіміз 

с�з етіп отырған кейіпкеріміздің 

елге каникулға келгеніндегі оқиғалар 

анық дәлелдейді. «Майя Алматы-

дан бері шыққанда үйдегі Рая бізге 

ән, би үйретіп, шағын концерттік 

бағдарлама әзірлейтін, – депті  Жамал 

апаның сіңлісі Айжан  туыс-тарына 

айтқан бір әңгімесінде. – С�йтіп, 

бәріміз бір аулада тұратын 3-4 үйлі 

а ғ а й ы н д а р ы м ы з д ы ң  б а л а л а р ы 

алыстан �те бір сыйлы адам келе 

жатқандай әбігерге түсетінбіз. Студент  

тәтемізді вокзалдан улап-шулап күтіп 

алған соң үйге келіп, дайындаған 

концертімізді бастайтынбыз.

Майя тәтем бұған мәз болып, 

ризашылық белгісі ретінде жолқап-

шығынан Іленің алқызыл гүлдерінен 

жасалған гербарий мен Тянь-Шань 

шыршасының кепкен бүршіктерін 

үлестіретін. Содан соң анасы Жамал 

екеуі үлкен шамаданды ашып, апа-

әжелерге үнді шайын, ал бала-шағаға 

алма ұсынатын. Алматы апортының 

иісі қандай шіркін! Біреуін жесең 

тоясың да қаласың. Біз, балалар, 

сонда Майя әпкемізді оқудан емес, 

Алматыдан базаршылап келген жан-

дай к�ріп, қасынан шықпайтынбыз».

Жоғарыдағы әңгімелерді айтқан 

Дәмет бір сәтке үнсіз қалды. )ңінде: 

« Т а ғ ы  қ а н д а й  с а у а л ы ң ы з  б а р ? 

Сұраңыз?» деген ой бар еді. Мен енді 

с�зді к�п созбай, сұхбат соңын мына 

бір нәрсені анықтаумен аяқтауды ж�н 

к�рдім. Ол: «Манадан бергі айтылған 

әңгімелерді айғақтап, куәландыратын 

ресми құжаттар  мен анықтама 

қағаздар бар ма? Мақаламызға �зек 

еткелі отырған кейіпкерлеріміздің 

бейбіт күндерде түскен суреттерін 

кімдерден іздестіріп табуға, алуға 

 болады?» деген сауал еді.

– Жылбек ағаның Дыбысбек атты 

інісі болған, – деді бұған сергек  жауап 

қатқан әңгіме иесі. – Кезінде ол кісі 

де әскерге шақырылып, соғыс жыл-

дарында Қызыл армияның Қиыр 

Шығыс жақтағы резервтік құрамында 

қызмет атқарған. Отставкадағы пол-

ковник еді. Міне, сол ағай 2009 жылы 

үйіне шақырып алып, Ағаділовтерге 

қатысты бір бума дүниені қолыма 

ұстатты. «Осылар саған аманат. Жеке 

кітап етіп шығар, қарағым» деді. 

С�йтті де �зі к�п ұзамай дүниеден �тті.

Уәде, парыз деген қиын ғой. 

Тынбай еңбектенуге тура келді. 

С�йтіп жүріп, 2010 жылы «Партизан 

Жылбек пен Жамал» деген шағын 

жинақты шығаруға қол жеткіздім. 

Бұл – құжаттар мен хаттар және 

естеліктер мен суреттерден тұратын 

кітап. Тиражы  – 150 дана. С�з етіп 

отырған еңбек облыстық мәдениет 

басқармасының қолдауымен жарық 

к�рді. Қазір біз, міне, дәтке қуат деп 

осы жинақты к�ңілімізге медеу тұтып 

отырған жайымыз бар.

* * *

Қайтып келемін...

* * *

...Қолымда Дәмет берген кітап. 

Оны жолда оқып бітіріп бола бере 

жан-жағыма қарадым. Шідертіні 

артқа тастап, Ерейментауға жақындап 

қалыппыз. Ойыма мынадай идея 

келді. Егер жазушы #ди Шәріповтің 

«Партизан қызы» шығармасы алдағы 

уақытта мемлекеттік тапсырыс-

пен  жарық к�ретін болып жатса, 

онда  қолымыздағы мына �мірлік 

фактілер жинақталған еңбекті бірге 

қосып шығарып-ақ жіберетін дүние. 

Сонда  бұлар бірін-бірі толықтырып, 

 ш ы ғ а р м а н ы  б е й б і т  к ү н д е р д е г і 

 деректермен байытып тұрар еді. Бұл 

 –  бір.  

Екінші, біздің қазақ әдебиетінде 

кешегі 1941-1945 жыл дардағы қан 

қасап соғысқа арналған кітаптарға 

к � р к е м  о б р а з ,  ж и ы н т ы қ  б е й -

не ретінде емес, жанды кейіпкер 

 болып кірген адамдар онша к�п 

емес. Олар – Ғабит Мүсіреповтің 

«Қазақ солдаты» романындағы 

Қайроштың прототипі Қайырғали 

Смағұлов, #зілхан Нұршайықовтың 

«Ақиқат пен аңызындағы» Бауыржан  

 Момышұлы, «Ажал аузынан.. .» 

секілді �з шығармасына �зі кейіпкер 

болған Қасым Қайсенов және #ди 

Ш ә р і п о в т і ң  « П а р т и з а н  қ ы з ы » 

повесіндегі Ағаділовтер отбасы.

Осылардың арасында біз с�з 

етіп отырған Жылбек аға, Жамал 

апа,  Майя әпкеміздің есімдері 

Павлодар  �ңірінде қазір ұмытылуға 

таяу. 2003 жылы туған-туыстары 

қалалық әкімдікке қайта-қайта қолқа 

 салып жүріп, Дүйсенов к�шесіндегі 

 партизан отбасы тұрған ескі ағаш 

үйге мемориалды тақта орнатыпты. 

)з күштерімен. )з қаражаттарымен. 

2016 жылы Баянауыл �ңіріндегі 

ел ағаларының күшімен сондағы 

Бірлік ауылы орта мектебіне Жылбек 

 Аға-діловтің есімін бергізіпті. Бұдан 

басқа ештеңе жоқ.

Музей десек болды ол тек Елорда-

дан  ашылуы керек деген ұғым бар 

бізде. Олай емес. Бұлар �ңірлерде 

де  �ркен жаюы тиіс.  Мәселен, 

 К�к шетауда Найтингейл атындағы 

со ғыстағы медбикелер мен санитар-

лар музейі бар. Мұны еске алып отыр-

ғанымыз, егер жергілікті билік Павло-

дардан «Қазақстандық партизандар» 

деген мұражай ашып, ол Жылбек 

Ағаділов есімімен аталса, оған 1941-

1944 жылдары Украина,  Белоруссия, 

Югославиядағы қарсыласу қоз-

ғалы сына  қатысқан қазақтардың 

 құ жат тары жиналса, �негелі іс болар 

еді. Сонда сын сағаттағы �мірлері 

үлкен бір шығармаға арқау болған, 

бейбіт күнде де ерекше еңбектері бар 

бола тұра �кіметке �тініш айтпаған, 

ештеңе сұрамаған ғазиз жандарды 

ұмытпайтын боламыз.

ПАВЛОДАР

Жазушы Әди Шәріпов 
Ағаділовтер отбасымен бірге

Партизан қызы 

Жылбек қызы Майямен
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# к е м  ү й г е  к � ң і л с і з  о р а л д ы . 

 #н шейін де  алдынан жүгіріп шығатын 

қа рындасым мен інімді еркелетіп, 

бетінен сүйіп, балаша ойнап кететін 

ол бүгін салқын ғана құшақтап, 

 ар қаларынан қақты да қойды. Күлмеді. 

Күле алмады...

С�йтсек, жұмыстан шығып кетіпті. 

Басы таз, парақор бастығы: «Кет!» депті. 

Күні бойы күннің к�зі к�рінбеді. 

#кемнің қабағы ашылмады. Үйдің 

тірлігін істеп, к�ңілсіз жүрді. Онысын 

түсінген шешем үн қатқан жоқ. Артық 

ауыз с�з айтса, әкемнің бірден ашула-

нып шыға келетінін біледі.

Кешкісін әкем дастарқан басында 

жұмыстан не үшін кеткенін айтты. 

Шешем:  

– Жұмыс таба алмай қалсаң, базарға 

шығып, ескі киімдерімізді сатамыз. 

Анау Дәпеңнің қатыны да сауда жасап 

жүр ғой. Ештеме етпес. #йтеуір, күн 

к�рерміз, – деді.

Бәріміз жатып қалдық. Мен тәтті 

ұйқыға батып кеткенмін. Түннің қай 

кезі екенін білмеймін, әйтеуір, есіктің 

ашылып-жабылғаны естілді. Артынан 

шешемнің далаға шығып кеткенін к�ріп 

қалдым. Бірдеңе болды ма деп, мен де 

шықтым.

Қарасам, әкем мен шешем дарба-

за ның алдында аспанға қарап, әңгі-

мелесіп отыр екен. К�ше бойын дағы 

үйлер мүлгіп, меңіреу тыныш тық 

орнаған. Түнгі аспанның ажары қандай 

ғажап! Сүттей жарық айды қор шаған 

жұлдыздар жымың-жымың етеді. #кем 

қолындағы ФЭД фотоап па ратының 

объективін аспанға қаратып, шыртыл-

датып суретке түсір ген болады. Осы 

күнге дейін мен жұл дызды аспанды дәл 

бүгінгідей анық к�рмеген сияқтымын. 

М а ғ а н  қ а р а п ,  ә к е м  ж а п - ж а р ы қ 

жұлдызды нұсқап:

– Ана-а-ау жарық жұлдызды к�р дің 

бе? – деді. – Бұрын мұндай жұлдыз жоқ 

еді. Бұл бір жақсы белгі ғой. К�ресің, 

осыдан жолымыз ашылады. Басымызға 

бақ қонады. #кең әлі мықты қызметке 

орналасады. Қуанышты күндеріміз к�п 

болады! – деді де, жарық жұлдызды 

қайта-қайта суретке тартты. 

Сол сәтте әлгі жұлдыз бізге ғана 

к�рінгендей еді. Күлім қағып, сәуле 

шашып, к�кірегімізге үміт отын жағып 

тұрғандай болған-ды. Қараңғы түн – 

белгісіз бір кеңістік, ал жұлдыз – алдағы 

болашағымыздың бағыты секілді. 

К�п ұзамай әкем қайтадан ескі 

қызметіне кірісті. Ал бұрынғы басы таз 

бастығы жаман аурудан қайтыс болды. 

#кем оның басына барып, топырақ 

салды.

Кезінде біздің үмітімізді үкілеген 

жарық жұлдыз осы күні әкесіз күй 

кешіп жүрген мені де жұбататындай...

КЕМЕ

Бүгінде тау басына жетіп тоқтаған 

кеме секілді Тізім деген бір құдірет бар. 

Жіпке тізгендей етіп бәрін қағазға 

түсіреді.  Кісі  аты қалың әріппен 

 жазылады. Біреуге құрмет, біреуге ізет 

к�р сетілетін кезде дайын тұрады. Сый-

сыяпат, түрлі марапат, кәде, сый лық 

таратылатын кезде соған үңіледі.    

#лгі «кемеге» мінгендер – басына  

бақ қонған, айдарынан жел ескен  

бақытты жандар болып к�рінеді. 

)здерін Құдай емес, бірақ Құдайдан 

 былай емес сезінеді. Жүрсе аяқтарын 

тауыстай маңғазданып басады. С�йлесе, 

жатқа сайрайды. Жазса, жарыса жазады. 

#йтеуір, к�штен қалмайды, құр алақан 

қайтпайды. 

Ал мінбегендер – �з күндерін �здері 

к�реді. Мың жерден мықты болса да, 

елеусіз қалады. Шақырылмаған жерде  

жетімсіреп жүргендей күй кешеді. 

Біліміне, талантына ешкім таласпаса 

да, әсте бағаланбайды. Сол баяғының 

сопы-дәруіші құсап �здерімен-�здері 

шыр айналып, күйіп-пісіп жүргені...  

Шынында, тізім дегеніңіз, мынау 

қоғамдағы қолдан жасалған тағдыр 

секілді. Оның да шытырманы мен шырға-

лаңы мол. Бүгінгілер үшін бақ та сол, сор 

да сол. Елдің к�бі тізімге іліккенді ж�н 

к�реді. Армандайтындар да бар. Одан 

философиялық, идея лық, эстетикалық, 

поэтикалық мән іздейтіндер, тіпті, табыс 

табатындар да жоқ емес.

Кейде осы, тізімі құрғыр, к�ршіміз 

Рыдван молданың ернін жыбырлатып, 

дұға оқып, асықпай-аптықпай үш-

үшке б�ліп тартатын тоқсан тоғыз тас 

моншағы бар тәспісіне де ұқсайды. Сол 

тәспінің жібі үзіліп, тас моншақтары 

 тарыдай шашылып кетсе не болады 

деген тентек ой да қылаң береді кейде.

ЖОҒАРЫҒА К=ТЕРІЛУ

Лифтімен жоғары к�теріліп  барамыз. 

Иық тіресіп тұрған кісілер үнсіз ғана екі 

келіншектің бір-біріне сыбырлаған 

болып айтқан әңгімесін еріксіз тыңдап 

келеді.

– Бүгін бір қуанышты жаңалық 

естідім. #лгі құда бала әкім болыпты. 

Түбі министр болатын жігіт қой. Енді 

бәрімізге пайдасы тиетін шығар, – дейді 

біреуі мақтанып.

– Ой, қандай жақсы жаңалық! Ол 

жігіт жай маман еді ғой. Бағы жанған 

десеңші. Қарай к�р, тура мына біз 

сияқты лифтімен к�теріліп бара жатыр 

карьерасы. )сті деп осыны айт! – дейді 

екіншісі.

оқудың �зі құлшылық жасағанмен 

бірдей үлкен сауап. 

Ендеше, «Театр киім ілгіштен 

 басталады» емес пе. Қазіргі «ғиба дат-

ханаларға» кіре қалсаңыз, кіреберісінде 

түрлі тексерістен �тіп, қару асынған 

күзетке тап боласыз. Кітап әлеміне 

біртүрлі  сеніміңізден айырылып, 

к�ңіліңізге күдік ұялатып кіресіз.  Неткен 

ерсі к�рініс десеңізші. Кім біледі, бұл да 

бүгінгі күннің «цензурасы» шығар...  

ИТ ПЕН МЫСЫҚ

Бала кезімде бізге к�рші болған 

 молда ата әлі күнге дейін есімнен 

кетпейді. Пайғамбар жасынан асқан 

қаба сақалды қарт ылғи есік алдында 

Құран кітабын ашып, оқып отыратын. 

Шешем: «Молда атаңа сәлем беріп 

жүр. #кеңнің ауылынан к�шіп келген. 

К�рдің бе, к�п оқитын кісі ғой» дейтін.

Мен үшін аты белгісіз атаның 

біреумен қауқылдасып с�йлесіп 

отырғанын к�рген емеспін.  Күні 

бітіріп, сонда қызмет еткен ағамыз 

қазақтың салтын жақсы меңгерген. 

Алысты жақын ететін аңқылдаған 

мінезі тағы бар. Талай қазақ баласына 

жәрдем берген ол туған жеріне қайтып 

келген соң да жас ұрпақтан к�мегін 

аямады.

Қазақы салт-дәстүрмен үйінде ет 

асып, ауласына самаурын қайнатып 

қойған. )зі ғана емес, әкесі Садық 

пен шешесі Д�ндү де бауырларымыз 

келді деп қалбалақтап, келіндеріне 

к�мектесіп, дастарқан жайысып жүр.

– Негізі біз Чанкыры дейтін жер-

ден к�шіп келгенбіз, – деп бастады 

әңгімесін Садық ақсақал. – #жеңмен 

үйленгеннен кейін осы үйді салып, 

жайғастық. Асан мен Үсен, сосын 

Чанкырыдағы қызымыз осында �сті. 

Аллаға шүкір, әулеті асқан, дәулеті 

тасқан бай болмасақ та, тағдырымызға 

ризамыз! – деді. 

Содан соң бірдеңе есіне түскендей 

сәл іркіліп барып: – )мір сүрудің �зі бір 

бақыт қой, балам, – деді.

 бауырлас елдің ыстық ықыласына 

б�леніп, түрлі марапатқа ие болды. 

Кешкі астан бірге қайтып келе 

жатқанымызда:

– Інім, осы сенің тәп-тәуір әңгіме-

лерің бар. Пьеса неге жазбайсың? – деп 

сұрады.

– Кезінде бір театр �ткізген бәйгеге 

арнап жазғанымыз бар еді. Бірақ әлгі 

театрдан: «Тағы да жаз, жаза бер, 

 ше бер лігіңді шыңда» деген хат алдым. 

Содан қанатым қырқылғандай болып, 

драматургияға жоламаймын деп шеш-

тім,  – дедім мен.

– Айналайын-ау! Қазір жүлдені 

шығармаға қарап емес, кісіге қарап 

береді ғой. Бір ән айтып, бір �лең 

оқып, «еңбек сіңірген қайраткер» 

 болып жатқандарды к�ргенде несіне 

таңғаласың?! Пьесаңды берші, оқып 

к�рейін.

Ертеңіне қонақүйге барғанымда, аға 

мені к�ре салып:

– #келші қолыңды, – деп, қолымды 

алып қысты. – Мені білесің, нашар-

ды бірден нашар деймін. Мынауың, 

тіпті, тамаша дүние. Жазсаң осылай 

жаз! Алаңдама, інім, пьесаң Атырауда 

қойылады, – деді.

К�п ұзамай ағаның уәдесі орындал-

ды. 

#лгі пьеса «Баянды бақ» деп аталып, 

Махамбет атындағы театрдың сахна-

сына шықты. Аншлагпен �ткен спек-

такль қиын-қыстау кезеңде елімізге 

жер аударылған ахыска түріктерінің 

тағдырын, қазақ пен түріктің бауыр-

ластығын к�рсетті. Театрдың талантты 

ұжымы �релі �нердің биігінен к�рінді. 

Бір жас жігіт ішкі сырын ақтарып:

– Бәсекеге қабілетті болу керек 

деп, досымызды қас, бауырымызды 

жат к�ре бастаппыз. Ал мынау табыт 

бәсекелестіктің бәсін жойды. )мірдің 

мәнін түсінгендеймін, �з-�зімді бақыт-

ты сезінемін, – дейді.

Ал �з-�зіне қол жұмсағысы келген 

әйел бүй дейді:

– )мірден күдер үзген күні осында 

келдім. Жүрегімде сенім қалмап еді. 

Бірақ �лім мен үшін үлкен сабақ болды. 

Арғы дүниені сезінгендей болдым. Мен 

мәңгілікке құштармын!

Адам деген қызық қой, кейде жастық 

шағына, бойындағы күш-қуатына, 

тіпті, істеген қызметіне де сенім арта-

ды. Соның барлығы аяқсыз-ақырсыз 

болып к�рінеді. Жағ дайы нашарласа 

да, дүниеден айыры лып қаламын деп 

қорықса да, �зінің ақыр-түбі о дүниелік 

екенін ойламайды, керек десеңіз, ол 

 туралы с�з етуден бас тартады. Бір 

қадірлі жазушы ағамыздың биік мінбеде 

тұрып: «Қазіргі молдалар �лім туралы 

к�п айта береді, �мір туралы к�бірек 

айтсын!» дегеніндей. 

Абай атамыз: «)лсе �лер табиғат, 

адам �лмес» деп жырлайды. Иә, 

мәңгілікке құштар жан иесі бұ дүниеге 

қонақ екендігін естен шығармайды. 

Тіпті кез келген уақытта к�шіп кетуге 

дайын тұрады. )лімді еске алатыны 

содан шығар. «Насихат керек болса, 

�лім жетеді» деп, тағы бір ойшылдың 

айтқаны бар еді.

Осы орайда шығыс әдебиетінде 

Зұлпықар болып бейнеленетін #зірет 

#лі  мәңгілік  �мірдің мәнін аша 

түсетіндей с�з айтады: «Бұ дүниенің беті 

ары қарап кетіп барады. О дүние бері 

қарап келе жатыр. Сендер бергі беттің 

емес, арғы беттің перзенттері болыңдар! 

)йткені бүгін амал бар, есеп жоқ, ал 

ертеңгі күні есеп бар, амал жоқ!».

#лгі ем алып жүрген кореялық-

тардың мәңгілік �мірге қалай сенгенін 

білмейміз. Ондай емді біз де күнделікті 

тіршілікте алып жүрген сияқтымыз. 

Бірақ �релі мақсатқа жететін �негелі 

�мір сүру үшін де �лімді ұмытпау керек 

екені рас. Түрік ақыны Нежип Фазыл: 

«)лім деген к�ркем ғой – бұл бізге жет-

кен ақпар, К�ркем болмағанда ше, �лер 

ме еді пайғамбар?» деп, осыны аңғартса 

керек.

ТІЛ

Түрік ағайындардың жиі айтатын бір 

күлкілі әңгімесі бар:

Қара теңіздің жағалауында туған 

 Темел бір күні Лондонда тұратын 

 Жамал досына қонаққа келіпті. Үйге 

кіріп, жайғасып болған соң, одан досы:

– Сен ағылшын тілін білмейсің 

ғой, мұнда жеткенше қатты қиналған 

шығарсың? – деп сұрапты.

– Жоғ-ә, – депті сонда Темел. – 

Ұшақтан түскеннен осында жеткенше 

ағылшындардың �здері қиналды ғой...

#зіл де болса, рас! 

Түрік ағайындар �здерінің ана 

тілінде с�йлеп, бүкіл дүниежүзін аралап  

жүре береді. Керек болса, табыс та 

 табады. 

Ал біз ше, к�ршінің тілі, туыс қанның 

тілі, қонақтың тілі (Құдай-ау, тағы 

қандай тіл бар еді?) деп, жалпақшешей 

болып, бәрін меңгеруге тырысамыз. 

Шетелде �з тілімізде с�йлеуді былай 

қойғанда, �з елімізде шетелде жүргендей 

күй кешеміз.

)згенің  т іл іне  алаңдамай,  �з 

тілімізде с�йлеп �мір сүрсек қалай 

 болар екен, а?..

Т�рт тілді меңгерген, әрине, біз үшін 

де қызық...

КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕН 
ТУҒАН КЕҢЕС

Бір күні ұстаз бен шәкірт арасында 

әлдебір мәселеге бола келіспеушілік 

туады. Ұстазымен тіл табыса алмай, 

бірден ашуға булыққан шәкірті сабақтан 

шығып, үйіне кетеді. 

Кешкісін қарт ұстаз үлкен  басымен 

шәкіртінің үйіне келеді. Жас жеткіншек 

аң-таң болып,  абдырап қалады. 

Ұлағатты ұстазы с�з бастап:

– Шырағым, бәрімізді біріктіретін 

жүздеген мәселе тұрғанда, біріктір-

мейтін бір ғана мәселеге бола араздасып 

бізге не к�рінді?! – дейді. Содан кейін 

есте мәңгі қалатындай ақыл айтады:  

Қателіктен жирен, бірақ қателескен 

кісіден жиренбе! 

Күнә атаулыға тіксініп қара, бірақ 

күнәһар жанға қамқор бол! 

Айтылған с�зді сына, бірақ сол с�зді 

айтқан адамды құрметте! 

Біздің басты міндетіміз рухани емдеу 

екенін ұмытпа, ендеше, шипа тілеген 

кісіге қиянат жасама!

Бұрынғы ақсақалдарымыз ұстаздың 

айтқан осы ұстанымымен бақытқа 

кенелді емес пе. Жалғанды жалпағынан 

басып жүрген біз оны неге ұмыттық? 

БАУЫР

Біреу есік қағады.

– Кім бұл? – дейді үй иесі.

– Бауырың ғой, аш есікті!

– Қай бауырым?

– Жын ұрған ба? Кәдімгі туған 

бауырың ғой!

– Абылсың ба, Қабылсың ба?!

Сонда есіктің ауызында тұрған 

 бауыры:

– Саған кім керек �зі?! – депті.

Кенет әлгі екі келіншекке жақын 

тұрған егде жастағы кісі олармен бірге 

сырласқандай бірден әңгімелеріне 

киліге кетті.

– Айып етпеңдер, қарақтарым! 

Баламыздың әкім болғаны үлкен 

қуаныш, бақ шығар. Бірақ сол бақтың 

басынан тайып кетпесіне кім кепіл? 

Ол істі әлі абыроймен атқару керек 

емес пе? Осы жасқа келгенше талайды 

к�рдік қой. )су бар да, �шу бар. Мен 

сендердің орындарыңда болсам, оған 

қуанбас едім. Қайта жаным ашитын еді. 

Амандық тілеп жүрейік те, – деді. 

О д а н  ж а н а р л а р ы н  т а й д ы р ы п 

әкеткен екі келіншек ләм-мим демеді. 

Бәріміз үнсізбіз. Лифті тоқтап, есігі 

ашылғанда, әлгі кісі шығып кетті. Бірақ 

айтқан с�зі жоғары к�теріліп бара 

жатқан бәрімізге ой салды.

# д е т т е ,  « б а ғ ы  ж а н с ы н ,  � с і п -

�ркендесін, үлкен азамат болсын!» деп 

тілек айтып жатамыз ғой. Бірақ сол 

тілектің астарында не барын кейде 

аңғара бермейтін сияқтымыз. 

Біреуге таудың басы, ал біреуге 

теңіздің арғы беті таяқ тастам жер 

 болып к�рінер. 

Бұл тіршілікке бес күндік �мірдің 

�лшемімен ғана қарайтындар жоқ емес. 

Екі жаһанның бақытын тілеп жүргендер 

де бар. 

Кей кісілер баспалдақпен шығады, 

к е й б і р е у л е р  з ы м ы р а п  л и ф т і м е н 

к�теріледі. 

Ал ненің шын мәнінде жеңіс, 

ненің жеңіліс екендігін таразылай 

бермейміз. 

М;ДЕНИЕТТІҢ 
М;ЙЕГІ

Кітап оқудың �зі бір ғанибет. Одан 

асқан қазына, байлық жоқ. Болмас 

та, сірә. Онсыз �мірді елестету қиын. 

)мірдегі қызықтың бәрі кітапта.

Адамзаттың ең ұлы тұлғалары – 

п а й ғ а м б а р л а р ғ а  к і т а п т а н  б а с қ а 

киелі дүние түскен емес. Жәбірәйіл 

періштенің Мұхаммед пайғамбарға 

жеткізген ең алғашқы с�зі де: «Оқы!». 

Кейде кітап мәңгілік �мірдің сим-

волындай болып к�рінеді. Ұрпақтан 

ұрпаққа жалғасып, қолдан-қолға 

 ауысып, мәңгі-бақи елдің есі, жұрттың 

жадысы болып қала береді. Түрік жазу-

шысы Орхан Памук: «Кітаптың мәңгі 

қалатындығына және кітапханада мәңгі 

сақталатындығына сенгенім үшін ғана 

жазамын» депті. Мән бергенге ойлы с�з. 

Келешекке деген үміт.

Ұлтымыздың аты аңызға айнал-

ған алыбы Шерхан Мұртаза: «Мәде-

ниеттің мәйегі – кітап» деген. Иә, 

кітап оқымайтын адамнан бәрін 

күтуге  болады.   Қатыгездікт і  де, 

мәдениетсіздікті де. Шынында, кітап 

оқымайтын адамнан қорқу керек. 

Бүгінде біреуден залал к�рсек, сондай-

лардан к�ріп жүрміз.

Ал кітап қорын сақтайтын кітап-

хана – ардақты жазушымыз #біш 

Кекілбаевтың с�зімен айтқанда, 

«Адамды  адамзат еткен» киелі қара 

шаңырақ. Оны бұрынғы оқы мыстылар 

храмға, мешітке балаған. )йткені кітап 

бойы кітаптан бас алмайтын. Кейде 

к�зге к�рінбей кететін. Ойнап жүрген 

балаға қызық қой. Қайда кетті екен 

деп, дарбазаның тесігінен қараймын. 

Құманмен су  тасып әже жүреді . 

С�йтсек, атамыз асықпай дәрет алып, 

намазын оқиды екен. 

Б а л а л а р м е н  к � ш е д е  о й н а п 

жүргенімізде, үлкен кісіге әдейі сәлем 

берген болып, кітабына қызықтап 

қарайтынбыз. Кейде не жазылған 

екен деп сұрақ жаудырамыз. С�зге 

сараңдау атамыз: «Бұл қасиетті Құран. 

Алланың с�зі. Адамға қалай �мір сүру 

керек екенін айтып береді» деп, қысқа 

ғана жауап қайтаратын. Онысын 

онша түсінбеймін. #йтеуір, шешем 

 жатар алдында: «Қой енді, с�зді доғар, 

«Бісміллә» деп ұйықта! Алла ертеңімізді 

жарық етсін!» дейтін. Сол ғана есіме 

түсетін. 

Б ір  күні  қарасақ,  атамыздың 

қолында басқа кітап. Күніге оқып 

жүрген Құранына ұқсамайды. Тағы да 

қызығып сұраймыз. 

Бұл жолы ақсақал кітаптан оқыған 

әңгімесін бізге мәнерлеп айтып берді:

«Күндердің бір күнінде күнәға 

белшесінен батқан бір әйел ш�лдеп, 

құдықтан су алып ішіпті. Қараса, 

құдықтың басында бір ит ш�лдеп, 

қыңсылап тұр екен. #лгі әйел құдықтан 

тағы да су тартып, аяғындағы кебісін 

шешіп, су құйып беріпті. С�йтіп, сол 

суды ішкен ит ш�лін басып, құйрығын 

б ұ л ғ а ң д а т ы п  к е т е  б а р а д ы .  А л л а 

Тағала әлгі әйелдің күнәсін кешіреді. 

Осылайша  ол Жәннатқа кіреді. 

Ал басқа бір әйел үйдегі асыранды 

мысығына тамақ бермей қойыпты. 

Ештемеге ауыз тигізбесін деп, үйден 

шығармай, қамап тастапты. Содан 

мысық аштан �ліпті. Сонымен әлгі әйел 

Тозақтан бір-ақ шығыпты.

К�рдіңдер ме, балалар! Бір кісі 

жасаған бір ғана жақсылығы үшін 

қандай сауапқа кенеледі, ал басқа біреу 

бір ғана жамандығы арқылы отқа күйеді. 

Тозаңның түйірін дей жақ сылығың, не 

болмаса, жамандығың босқа кетпейді.

Мына қызықты қараңдаршы, осы 

әңгімені оқып, ойланып отырсам, әлгі 

құдыққа түскен әйелдің жүрегінде 

иманы бар екен. Қанша күнәһар болса 

да иттің арқасында жұмаққа кіреді. Ал 

екінші әйел мысыққа бола азапқа душар 

болады. 

Сендердің де үйлеріңде ит пен 

мысық бар емес пе? Оларға дұрыстап 

қарап жүріңдер, мақұл ма!».

Осы шағын әңгіменің хадис екенін 

кейін білдік. Естен кетпейтін әңгіме. 

)мірдің �зі бір сынақ.

Ал к�ршілеріміз кейін к�шіп кетті. 

Олардың қандай кісілер болғанын, 

қайдан келіп, қайда кеткенін білмей-

мін. Сұрайын десем, әкем де, шешем де 

о дүниеге «к�шіп» кеткен.   

СОҢҒЫ ОТЫН

Қыс мезгілінің алғашқы күндері 

еді. Бізге бұрыннан таныс, туған 

ағамыздай болып кеткен Асан Алтау 

Анкарадағы үйіне қонаққа шақырды. 

#улие ата жерінде жоғары оқу орнын 

Артынан әжеміз әңгімеге араласты. 

– Бұл қақпасты тыңдай берме, – 

деп әзілдеді ол. – Баяғыда қамалып, 

мені үш үрпек баламен тастап кет-

кен. )з күнімізді �зіміз к�рдік. Бірақ 

Жаратқаныма құрбан болып кетейін, 

аш қалғанымыз жоқ. Балаларымызды 

әуелі Алла, сосын Анадолу деп �сірдік. 

Оны бізге бала кезімізде үйреткен әкем 

еді. #кем қарапайым жұмысшы бола-

тын. Намазын �мірі қаза қылып к�рген 

емес. Еңбекқор еді, жарықтық.  

Дастарқан басында екі елдің салтын 

салыстырып, шүйіркелесіп отырдық. 

– #же! Менің білуімше, «д�ндү» 

дегеніңіз қайта оралу, айналу, бұрылу 

дегенді білдіреді емес пе? Сіздің 

есіміңізді неге «Д�ндү» деп қойған? – 

деп сұрадым орайы келгенде.

– Менен кейін шешем ұл тапсын 

деп қойған, – деді әжей. – Болды енді, 

жетер, біздің шаңыраққа ұл келсін, ұл 

оралсын дегені ғой.

– Е-е, бізде де солай. Ұлболсын, 

Ұлдана, Ұлбике деп қыздарға ат қояды.

Сол арада Асан ағамыз: 

– Жүріңіздер, шайды сыртта ішейік! 

Самаурын бұрқылдап қайнап жатыр, 

– деді. 

Бәріміз сыртқа шығып, ыстық 

шайды  қыпша бел стаканмен ұрттап 

отырмыз. Тауықтың қанындай қызыл-

күрең шай бойымызды жылытты.

Кенет Д�ндү әже отын т�лесінен 

білектей бір ағашты әкелді де, маздаған 

шоққа тастап жіберді. Ағаш ұстасының 

қолымен шебер жонылған отынды мен 

обалсындым. Артынан әжей: «Алла бізді 

еш уақытта жауратпасын!  Жылынып 

алыңдар! Бұл соңғы отынымыз...» деді.

Е н д і  т і п т і ,  ы ң ғ а й с ы з д а н ы п 

қалдым. Бізге бола соңғы отынын 

жағып жібергені қалай?.. #жей менің 

қымсынып қалғанымды бірден байқап:

– Балам, бұл отынды әкем осыдан 

қырық жыл бұрын сонау Чанкырыдан 

ат арбамен әкеп, түсіріп кетіп еді. Сол 

отындардың ішінен қалған, әкемнің 

к�зіндей болған соңғы отын ғой. 

 Жылынып алыңдар деп, әдейі әкелдім. 

Сендер біздің к�зіміздің қарашығындай 

сүйікті бауырларымызсыңдар! 

Мен кезінде таңды таңға ұрып, 

зорға шыдап, жыларман болсам да 

баламды – Асанымды сонау #улие 

ата  жеріне  бекер  жібергем жоқ. 

Тәңіртауды, бабаларымыздың басқан 

жерін к�ріп, Қожа Ахмет Ясауидің, 

#улие атаның  басына барып, Құран 

оқып қайтсын, білім алып, тілдерін 

үйреніп келсін дегенмін. Міне, бүгін 

қонаққа сендер келіп отырсыңдар. 

Нағыз бақытты сәт деген осы. Бүгін 

 арманым орындалғандай күй кешіп 

отырмын, – деді әжей орамалының 

ұшымен жасаураған к�зін сүртіп.

Қарт ананың әкесі әкелген соңғы 

отын біздің жүрегімізді жылытып, лау-

лап жанып жатты.

ҮҢГІР ИЕЛЕРІ

Қайбір жылы Анкараға белгілі 

 жазушы, драматург Рахымжан Отарбаев  

келген еді. )зіміздің елшілігімізде екі 

кітабының тұсаукесері �тті. Ағамыз 

Сол кезде айтулы актер, қадірлі 

ақсақал Чапай Зұлхаштың ыстық 

алақанымен басымды сипап тұрып: 

«Мынауың аман болсын, осыны сақта!» 

деп бата бергені есімде.

Спектакльдің бағы ашылды. Атырау  

театры оны әуелі Елордамызда, одан 

кейін Анадолуның Малатия және 

Афшин қалаларында қойды. Түрік 

к�рермендері к�зіне жас алып, дән риза 

болды.

***

Түркияға театр ұжымын Рахымжан 

ағаның �зі бастап келді. 

Т а р и х и  А ф ш и н  қ а л а с ы н ы ң 

жергілікті әкімдігі Құран сүресінде 

«Үңгір иелері» деп аталатын киелі жерді 

к�рсетті. Ол үңгірдің алды бұрын шіркеу 

болған, қазір мешіт. 

Аңыз бойынша осы үңгірде Рим 

императоры Децийдің қол астында 

қызмет еткен жеті жас жігіт құлшылық 

жасаған екен. Кейін бұл жігіттер 

құдайсыз императорға қарсы бас 

к�тереді. Қаһарына мінген император 

олардың жазасын бермек болады. Сол 

кезде жігіттер аттарына мініп, үңгірге 

келіп жасырынады. Күн батқанда, 

шырт ұйқыға кетеді. Содан үш жүз 

жылдан кейін бір-ақ оянады. Орында-

рынан тұрып, қалаға түсіп қараса, дүние 

бұрынғыдай емес, мүлде �згерген екен...

Тарихи жер біраз ойға жетеледі. Сол 

кезде Рахымжан ағаны әңгімеге тартып:

– Аға, сіздің ойыңызша, үш ғасыр 

бұрын ұйықтап кеткен біздің бабала-

рымыз да қазір оянып кетсе, бүгінгі 

жағдайымызға қарап, не айтар еді? – 

деп сұрадым.

– Қиын сұрақ екен, інім, – деді ол. 

Сәл ойланып алып: – Тәуелсіз ел 

болдық қой. Ол да бабалардың арма-

ны еді. Бірақ... Осы «бірақ» деген с�з 

ылғи да маза бермейді, – деп ағынан 

жарылды.

Шіркін, �мір дегенің қызық қой, 

�ң мен түстің арасында �теді де кетеді. 

Үңгірде ұйықтап жатқандай күй кешіп, 

кенеттен оянып кететіндей сезінесің 

кейде. 

Қанша тырбаңдап еңбек етсе де, 

тірінің шаруасы бітпейді. Аттан түскен 

күні – атыңнан айырыласың. Тақтан 

түскен күні – тағыңнан айырыласың. 

#йтеуір, бітпейтін талас. Бірақ сол 

айқастың бәрі де аяқсыз қалады. 

Мәңгі ұмытылмайтын нәрсе – рух 

пен ізгілік. 

#улие  мен абызды,  баба  мен 

 батырды, ақын мен жазушыны ұмыт-

пай тынымыз содан шығар. Ал ұйықтап 

кеткен ұлыларымыз, ұлылар дан қалған 

рухымыз қашан оянар екен?

М;ҢГІЛІК =МІР

БиБиСи жаңалық таратты. Оңтүстік 

К о р е я д а  « т і р і  м ә й і т »  д е й т і н  е м 

жүргізіледі екен. Ем алушыларға кебін 

кигізіп, табытқа жатқызады. Бірнеше 

минуттан кейін қайта тірілткендей 

 болады. 

Ем алушы қарт кісі: 

– )мірдің қадірін осында келіп 

түсіндім. Бекер ғұмыр кешпеппін. Арғы 

бетке де дайындық керек, – дейді.

х
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Жастар жылы аясында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универси-
тетінің Жастар ісі жөніндегі комитеті мен «Жас Отан» жастар қанатының 
ұйымдастыруымен студенттер арасында «Екі жұлдыз» ән байқауы өтті. Оған 
аталған университеттің жеті институтынан 7 жұп қатысып, бақ сынасты. 

Тұңғыш Президенттің 2018 жылғы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауында мектепке дейінгі білім 
беру сапасын түбегейлі жақсарту – негізгі басымдықтардың бірі ретінде атап 
өтілгені белгілі. 

– Бала кезде 
басымнан өткен 

бір оқиға туралы айтып 
берсем, қалай, тыңдар ма 

едің, – дейді сыралғы дос, бүгінде 
жасы жетпіске келіп отырған белгілі 

ғалым-физик, профессор Марат 
Құлбекұлы Құлбек. Құлағым елең 

етіп, мен тыңдауға мойын бұрдым. 
Ғалым емес, тағы да бала Марат 

сөйлеп отыр. Ал әңгіме бұдан 
алпыс жылдай бұрынғы 

оқиға туралы.

МАНКҮЛ

Ө М І Р Д І Ң  Ө З І  –  Н О В Е Л Л А

ЖАСТАРДЫҢ 
ЖАРҚЫН ІСТЕРІ

Бала қабілетін шыңдайды

немесе алғашқы бала махаббат

1.

М
ен онда он-он бір жастамын 

ғой деймін, – деп бастады 

әңгімесін ол. – Жүзімдік 

 а у ы л ы н д а  о қ ы п  ж ү р г е н  ж е р і м н е н 

Түркістан қаласындағы сегіз жылдық 

мектеп-интернатқа ауысатын бол-

дым. Менің келешегімді ойлап, алдағы 

�мірімнің дұрыс арнаға түсуіне к�мегі 

 тиген жандардың бірі бастауыш сынып-

тарда сабақ берген ұстазым Болысбек ағай 

екен. #кем мектепке бір барғанында оны-

мен кездесіп қалған мұғалімім: «Құлбек 

аға, мына балаңыз білімге, әрнені білуге 

құмарлығымен тәнті етіп, к�зге түсе баста-

ды. К�п сұрайды, к�п білгісі келеді. Мұнда 

қалдырмаңыз, қалаға алып барыңыз. Сол 

жақта оқысын, жақсы білім алып, белгілі 

азамат болып �сер» деп кеңес беріпті. 

Бұл ақылды құлағына құйып алған әкем 

к�п ойланбай, ауыл мектебіне барады да 

менің құжаттарымды сұратады. Мектеп 

директорының: 

– Уа, к�ке, тәрбиелі, жақсы оқитын 

бала бізге де керек қой. Бұл райыңыздан 

қайтыңыз, – дегеніне к�нбепті.

Біз к�п ұзамай қасиетті Түркістан 

шаһарын бетке алып жолға шықтық. 

Жол-ж�некей әкем маған біраз ақыл 

айтты. «Оқысаң, білім алсаң – жолың 

ашық та, ал бұған ұмтылмасаң, алдың – 

бұлыңғыр, артың – тұман болмақ» дейді. 

алған әсеріммен �зім де солай тәрбиеленіп, 

жаманнан жиреніп, жақсыға ұқсап бағуға 

тырыстым.

Оқуға, білім алуға осылайша бекініп, 

алғашқы қадамдар жасай бастағанымда 

ауырып қалуыма байланысты аз уақыт 

оқудан қол үзуіме тура келді. Басыма 

түскен ақ таңдақтарды емдеп, жазу үшін 

мені қаладағы балалар ауруханаларының 

біріне орналастырды. Ендігі  уайы-

мым – аурудан айығып, тезірек қатарға 

қосылуды, �ткізіп алған сабақтарды 

пысықтап, қуып жетуді ойлау болды. Сол 

үшін аурухана тәртібіне де бағына баста-

дым. Дәрігердің айтуымен медбикелер 

басымды жуып тазалап, жақпа майын 

жағып беріп кетеді. Олар күн сайын ауы-

сып отырады, ал әрқайсысының �з мінезі 

бар. Бірі «келе ғой, балам, мына жерге 

отыр» деп жылышырай танытып, қажетті 

ем-шараларды жүргізсе, екіншісі «қайдан 

ғана мұндайға тап болғансың» деп кейи 

келіп, ұрыса отыра, �зіне жүктелген істі 

тез аяқтауға тырысатын. Бұлардың бірін 

жақсы к�рсем, екіншісін ұнатпаймын, 

бірақ пұшайман болған басым бәріне де 

шыдап, айтқандарын орындап жүрдім.

Университет оқытушылары мен 

студенттердің арасындағы тығыз 

қарым-қатынасты нығайту, талантты да 

�нерпаз жастарды қолдау мақсатында 

ұйымдастырылған байқаудың шарты 

бойынша әр институттан бір оқытушы 

және бір студент қатысуы қажет. Байқау 

үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең – 

халық әні, екінші кезең – заманауи ән, 

үшінші кезеңде ұлттар биі. 

Ортаға кезегімен шыққан жұп тар-

дың арасынан халық әнін нақышына 

келтіре орындап, биімен сүйсінткен 

қыз-жігіттер к�п болды. Филология 

және к�птілді білім беру институтының 

студенттері �те сәтті қойылым к�рсетті. 

Жаратылыстану және география 

институтының қатысушылары ұлттық-

дәстүр – қызға ұрын келуді к�рсетуде 

жеңіл әзіл-оспақ қосудың қажеті жоқ 

еді. Ал )нер, мәдениет және спорт 

институтының студенттері қай жағынан 

алсаңыз да сауатты және жоғары 

деңгейде �нер к�рсетіп, ризашылыққа 

б�ленді. #сіресе, қазақтың халық әнін 

тамылжыта орындаған орыс қызы 

Олеся Хоменко, Қуаныш Алпысбаев,  

Таңшолпан Құдайберген, Гауһар Са-

тыбалдиева, Аида Таңатова сынды 

жастардың болашағы зор екеніне к�з 

жеткіздік. 

Жастардың �неріне баға беріп, 

әділқазылар ортасында отырған Қа-

зақ станның еңбек сіңірген артисі, 

«Дарын» сыйлығының иегері Ержан 

Қосбармақов: 

 – «Екі жұлдыз» байқауы к�пші-

лік ке телевизиялық нұсқасы арқылы 

мәлім. Оған, тіпті, депутаттардың да 

шыққанына куә болғанбыз.  Елба сының  

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында к�птеген құн-

дылықтарымызды қайта тірілтіп жатыр-

мыз ғой. Жастардың �неріне сүйсініп 

отырдым. Қазақ �нерінің қолдаушысы 

барда ұлттық �нер ешқашан жойыл-

майды, қайта қанатын кеңге жаятыны 

с�зсіз. Мұндай байқау қызықты, тар-

Баланың ойлау негіздері, ақыл-ой 

мен шығармашылық қабілеттері, бала 

кезден жаңа дағдыларды қалыптастыру, 

сонымен қатар педагогтердің кәсіби 

біліктілігін арттыру маңыздылығы 

ж�нінде атқарылуы тиіс іс-шаралар 

анықталған болатын. Осы тұрғыда 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» 

ДББҰ «Мектепке дейінгі ұйым педа-

гог терінің біліктілігін арттыру бағ-

дарламасын» әзірледі. Бұл бағдар-

ламаның мақсаты – мектепке дейінгі 

ұйым педагогтеріне қажет кәсіби 

білім мен тәжірибелік дағдыларды қа-

лыптастыру. Сонымен қатар мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын 

жаңартудың алғышарты ретінде тәр-

биелеу және оқыту тәжірибесіне �згеріс 

енгізу, әр баланы бірегей тұлға ретінде 

�зіндік қажеттіліктерін ескеріп, үй-

лесімді дамуына жағдай жасау. 

#рбір баланың қабілеті мен қызы-

ғушылығын анықтау арқылы түрлі зерт-

теу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік 

беру, жеке әлеуеті бойынша дамудың 

жаңа деңгейіне к�терілуіне қолдау 

к�рсету үшін бағдарлама мазмұнында 

қамтылған жаңа әдістеме – «Танымдық 

оқиға» деп аталады. 

«Танымдық оқиға»  бұл баланың 

белгілі нәрсеге қызығушылығынан 

туындайтын әңгіме. Бала қиялы шексіз 

болғандықтан бақылау жүргізе оты-

рып, олар туралы танымдық әңгіме 

жазылады.  Баланы зерттей оты-

рып, оның қызығушылығына бірігіп 

 жауап іздеу, бағыт-бағдар нұсқап, 

қоршаған әлемді толық танып білуге 

мүмкіндік сыйлау. Олар қажеттілікке 

қарай тәжірибе жинайды, жаңа затты 

тереңірек білуге талпынады. Бұл үдеріс 

қайталанбайтын әрі қызықты сәттерден 

тұрады. Тәрбиеленушінің �зін ерекше 

қызықтыратын зат, жануар, �сімдік, т.б. 

отыра беремін. Бұл – бір жағынан оны 

тыңдап, тыныш отырғандағы түрім. Ал 

ол болса жұмысын жалғастыра түсіп:

– #й, Маратжан-ай, ең құрыма ғанда 

анау Қорабайдай болғаныңда ғой, – деп 

қалды.

Қорабай – 9-шы сыныпта оқитын 

ұзын-тұра қара бала. Оның да Түркістан 

маңындағы бір ауылдан келіп емделіп 

жатқан жайы бар еді. Менен т�рт-бес жас 

үлкен, ересектеу к�рінетін. #уелгіде бұған 

мән бермесем де, артынан мұның сырын 

білгім келіп, «Қорабайдай болсаң-ау 

 дегенде не айтпақшы еді» деген ой қылаң 

бергені рас. Сол қызығушылықпен:

– А..па...ай, онда не болады? – деп 

сұрадым. Аманкүл де саспастан:

– Ой, Маратжан, несін айтасың, онда 

талай қызық болатын еді ғой, – дегені.

Мен онда бұл с�здің т�ркінін біле 

қоймасам, ол әлі бозбала да бола 

қоймаған кезім еді. Ал он алтыға жаңа 

толған бойжеткеннің бұл сәтте қандай 

бір ләззатты ойларға берілгенін кім 

білсін?! Бірақ ол осы әрекетімен алаңсыз 

жүрген маған да ой салып, біреуді жақсы 

к�ру сезімін бойыма дарытты ма деймін. 

Содан бастап мен де �згеріп сала бердім. 

Ол есеюге, �суге, әлдекім жайында 

ойлауға бастаған �згеріс болатын. Бұл – 

Аманкүлге арналған сезім бе, әлде �зім 

қатарлас басқа бір қызды ойлағаннан ба, 

білмедім. #лгі бір «... Біреуді жақсы к�ру 

қандай жақсы» деген �лең жолдары бар 

емес пе? Сол күй менің де басымнан �тіп 

жатты. Кімді жақсы к�ремін, не үшін 

тысты �туі үшін оқу орнының басшы-

лары қатысса деген ұсынысым бар. 

Бағдарламаға ұлттық құндылықтарды, 

қазақи дүниелерді к�бірек қамту ке-

рек. Жалпы айтқанда, мен жастардың 

�неріне қанағаттандым, мұны �зге оқу 

орындары іліп әкетсе жақсы, – деді. 

Осылайша, жастардың белсенді-

лігіне, �неріне риза болдық. Студент-

жастардың �з-�зін дамытуы, жан-

жақты ізденуі, �мірге құштарлығы 

сүйсінтті. 

Бұған дейін Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық универси-

тетінің Жастар ісі ж�ніндегі комитеті 

мен «Жас Отан» жастар қанатының 

ұйымдастыруымен «Students autumn – 

2019» атты студенттік апталығы аясында 

бірқатар шара �ткізілген екен. Апта 

соңында Жас ақындар мүшәйрасы, 

«Айбын» әскери, институтаралық 

«Үздік �зін-�зі басқару», жатақхана-

ара лық «Мен және менің үйім», 

«Paintstrike» пэйнтбол жарыстары, 

К�ңілді тапқырлар клубы, «Жан жы-

луы» қайырымдылық кеші, «Күзгі 

бал» және т.б. апталық шара лардың 

жеңім паздары марапатталып, ақшалай 

сыйлыққа ие болды. Игі істердің басы-

қасында ректордың жастар ісі ж�-

ніндегі кеңес шісі Мақсат Жақауов, 

Жастар ісі ж�ніндегі комитет т�ра ғасы 

Ділдәбек Дидарбек, «Жас Отан» жа-

стар қанаты қоғамдық бірлес тігінің 

т�райымы  Фариза  Құр ман ғалиқызы  

сынды белсенді жастардың жүргенін 

айта кеткіміз келеді. 

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

зерттеу арқылы танымдық белсенділігі 

арта түседі. 

Балалар қоршаған ортадағы �зде-

ріне түсініксіз құбылыстардың сырын 

білуге құштарлық танытып, түсін беген, 

білмеген нәрсесінің жауабын ата-ана-

сынан, тәрбиешіден білуге тырысады. 

Жазбалар жүргізу арқылы баланың 

нақты не істеп жатқанын сипаттау 

 керек. Бақыланған бір оқиғаның 

жазбасы бағалау құралы ретінде пай-

даланылады. Бұл келешек тәжіри-

бені бағалауға және жоспарлауға 

сеп тігін тигізеді. Жоғарыда айтқа-

ны мыздай, «танымдық оқиға» ба-

қылау тәсіліне  жатады.  Демек, 

ә ң   г і м е л е с у  б а р ы с ы н д а ғ ы  о қ и -

ғаны құжаттау негізінде педагог  

 ба  ла ларды тыңдап, зерттей алады. 

Танымдық оқиға баланың отбасы 

үшін әлдеқайда қызықты,  монито-

ринг қорытындысынан да мағы налы 

және тиімді. Оқиғаны �з баласы-

на  жазғандықтан ата-анасына ол 

түсінікті және ұстазға да жеңіл. Пе-

дагог бала лардың іс-әрекеттері мен 

с�з дерін бақылаушы және жазушы 

тұлға. Бұл әңгіме әрқашан балалардың 

жақсы жақтарын, жақсы идеялары 

мен оларды үйренуге бейімділіктерін 

к�рсетеді. 

Жалпы танымдық оқиға бала-

ларға не береді? Бірден айтайық, олар 

балаларға білімін толықтыруға мүм-

кіндік ашады. Бір-бірінің әңгі мелерін 

тыңдайды, идеяларымен алмасады. 

Педагогтер балалар мен топтары жайлы 

ақпарат алады. 

;сима РЫСҚҰЛБЕКОВА,
«Педагогикалық шеберлік 

орталығы» Алматы қаласы 
филиалының аға менеджері, 

педагогика ғылымының кандидаты

ды мазаламадық, шынында да «ойын 

баласы» екенімізді к�рсетіп, ж�німізге 

кеттік. Аманкүлмен бірге болған кез, 

осын дай оқиғалар еске түссе, еріксіз 

жымиып, сондағы ісің мен қылығыңа 

ұялғандай боласың.

Содан к�п ұзамай біздің жолымыз 

екі жаққа қарай түсті де, қошта суы-

мызға тура келді. Аманкүлдің ақ ниеті 

мен шипалы қолының арқасында мен 

аурудан құлан таза жазылып, мектебіме 

оралатын болдым. Медбике қыздардың 

да ауруханадағы тәжірибесінің мерзімі 

аяқталуға жақындап, жинала бастады. 

Қоштасарда ол мені оңашалап алып: 

«Медучилищені бітірген соң, бұйырса 

ауылға барып жұмыс істеймін. Ал сенің 

мектеп бітіруіңе біраз бар екен. Бірақ 

әлі-ақ ол уақыт та келер. Мені іздесең, 

біздің үйдің Түркістан маңындағы «Отыз 

жылдық» ауылында екенін білесің 

ғой» деп, �зінің мекенжайы жазылған 

қағазды қолыма ұстатты. Бұл біздің соңғы 

кездесуіміз болыпты.

* * *

Б
о л ғ а н  о қ и ғ а н ы ң  н е г і з і н д е 

жазылған бұл хикая досымның 

алғашқы бала махаббатына 

арналды. #рине, ол Аманкүлмен сол 

кездесуден кейін қызды да, оның ама-

нат етіп берген мекенжайы к�рсетілген 

қағазды да біраз уақыттан кейін ұмытқаны 

с�зсіз. )йткені қазақтың аса талантты 

ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров атасы 

айтқандай, бала Мараттың алдында да 

«толған мақсат, толған таңдау» тұрған еді. 

Ол сол армандарына қол созды.

Мектеп бітіріп, орта білім алды, одан 

уни верситетте оқыды. Аспирантураға 

түсу арқылы жоғары деңгейлі білімін 

бекітіп, ғылыммен айналысты. Бүгінде 

ғы лым докторы, профессор атанып, 

Қа зақ стан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты болып отырған 

ғалымның ғылымда �з  із і  бары да 

с�зсіз. Ол – әсіресе физика ғылымы 

са ла  сында мойындалған тұлғалардың 

бірі. М.Құлбекұлы әлемдік практикада 

ең алғаш Қазақстанда ойлап табылып, 

елімізде, шетелдерде �ндіріске кеңінен 

енгізілген «золо керам» материалдарының 

қор үнемдегіш технологиясын жасауға зор 

үлес қосты. Ол осы зерттеулерді  да мыта 

отырып, тәжірибелік жолмен золо-керами-

калық материалдардағы жаңа к�лемдік-

беттік концентрлі-зоналық түрлі-түсті 

эффектілерді ашты. Бұл құ былыстар «Түрлі-

түсті Құлбек сақи налары»  немесе қысқаша 

«Құлбек сақиналары» деген шартты  атқа ие 

болды. Мұндай құбылыстардың табиғаты 

әлі күнге дейін толық ашылмай отыр, олар 

зерт телу үстінде. М.Құлбекұлы физика-тех-

ника ғылымдары саласындағы осы ба ғыт-

тағы ізденістерге елімізде ең бірінші жол 

салған ғалым ретінде белгілі болып отыр. 

Осындай достың барына мен де 

қуанамын. Біз әрдайым кездесіп, әңгіме-

дүкен құрамыз, сырласып тұрамыз. 

Сондай бір сырласудың кезінде ол тағы 

да Аманкүлді еске алды. Күнделікті 

жұмыстан, �зге де қауырт істерден қолы 

босап, �зімен-�зі болғанда, кейде саяжай-

да оңаша қалғанында Аманкүл есіне түсіп 

кете беретінін айтады. «Ол �зі қазір бар ма 

екен, тағдыры қалай болды екен» дейді.

Мен осыны айтып отырған шыны-

мен де профессор досым ба, әлде басқа 

біреу ме деп те ойланамын. )йткені 

оның бүгінгі �мірі де шуақты күндер 

мен бақытты сәттерден тұрады. Бірінші 

 зайыбы ажарлы да ақылды әйел болатын. 

Ғалым Мараттың ғылыммен айналы-

суына барлық жағдайды жасап отырды. 

)мірге бір ұл, бір қыз әкелді. Олар да 

ержетіп, үйлі-жайлы болды. Бәйбішесі 

ақылды әйел болғандықтан да ауырып, 

үй шаруасымен айналыса алмай қалғанда 

еріне �зі ұнатқан біреуді алуға рұқсат 

берді. С�йтіп, ол қазақ бәйбішесінің 

жолымен әдемі бір �неге-үлгі к�рсетті. 

Отағасы да бұған ризашылығын білдіріп, 

аяулы жарының қалған �мірінде оны одан 

бетер қатты сыйлай түсті. Ал ол �мірден 

озғанда, оның рухын қастерлеп, есте 

сақтарлық іс-шаралар жасады.

Бүгінде ол екінші отбасымен де 

бақытты �мір сүріп жатыр. Бұл жарынан 

да екі ұл, бір қыз сүйді. Бірақ одан туған 

балалар әлі жас, алды – он-он бірде, соңы 

үшке жаңа келді. Бұларды тәрбиелеп, 

�сіру керек, сонан соң оқытып, білім 

алуына, мамандық таңдауына к�мектесу – 

парыз. Аллаһ ғұмыр берсе, солай жасамақ, 

балаларына сүйеу болмақ.

Осындай ойлары, алдына қойған 

мақсаты бар Мәкең с�йте тұра тағы да бала 

махаббатын еске алады, Аманкүл жайын-

да айтады. Ғалым-физиктің �лең жазаты-

нын білуші едім. Бірақ �мір  жолында ол 

ғылымды, физиканы таңдады да, лирика 

екінші планға ығыстырылған-ды. Ал 

Аманкүлге келгенде аянып қалмай:

– Бұл не 0зі, шынайы, пәк сезім бе, 
"лде менің махаббатым 0зің бе, – дейді 

ол. Бұған не дерсің?!

Иә, бала кездегі таза к�ңілдердің 

ұғынысуынан екі жастың арасында 

 шынайы достық пен сыйластық орнап, 

кейін ол бұдан да жақынырақ қарым-

қатынасқа ұласып, алғашқы махаббат  

пайда болады деседі. Біреулер бала 

 махаббат жалт етіп жанып, уақыт �те келе 

�шетінін айтады. Енді біреулер үшін ол – 

мәңгілік ұғым, ұмытылмақ емес, бозбала 

мен бойжеткеннің күнәсіз кездерінің 

куәсі болып есте сақталып қалмақ. Менің 

досымның басынан �ткен оқиға да осын-

дай ұмытылмайтын, �лмейтін махаббат 

туралы хикая. Бала махаббат хикаясы.

Болат АСАНБАЕВ,
журналист, баспагер

Бірде біз жатқан балалар ауруха-

насына Түркістан медучилищесінің 

бір топ оқушы қыздары тәжірибеден 

�туге келе қалды. Бұлар жаңағы кексе 

әйелдерге (егде жастағы медбикелерге) 

қарағанда, жұмсақтау ма деймін, жылы-

жылы с�йлеп, к�ңіл күйімізді бұзбайды, 

жұмысқа да ынтасы бардай к�рінді. Орыс-

қазағы бар бірнеше қыз еді. Мені енді сол 

болашақ медбикелердің бірі – Аманкүл 

деген бойжеткен қарап, күтетін болды. 

)зі менен к�п үлкен емес, он алтыға 

жаңа толған ба деймін. Сондықтан бұған 

қуанбасам, ренжімедім. Ол жылы с�йлей 

бастаса, мен де �зімді еркін ұстап, оның 

қабағын бағып, қасынан шықпаймын. 

Оған үйрене бастағандаймын. Содан ба 

екен, бірде одан:

– Апай, мен бұдан жазылып кете 

аламын ба, – деп сұрадым. Менің қобал-

жығанымды байқаған ол:

– Бауырым, уайымдама, бәрі жақсы 

болады, бұл қауіпті ауру емес қой, 

ешқандай қорқыныш жоқ, әлі-ақ жазы-

лып кетесің, – деп жұбатты.

Расында да, Аманкүл аянып қалып 

жатқан жоқ еді. Ол дәрігердің ақыл-

кеңесін тыңдай отырып білген ем-

домын жасап, бәйек болып жүгіріп жүр. 

Менің ем қабылдауыма қолайлы болуы 

үшін жалбыраған шашымды ұстарамен 

қырғызып алдыртып тастаған-ды. Ол 

алдымен тақыр бастағы ақ таңдақтың 

орнын жуып, тазалайды. Содан соң оны 

таза шүберекпен сүртіп құрғатады да, 

оған жақпа майды жаға отырып, дәкемен 

таңып, байлап тастайды. Қарап отырсаң, 

мұның �зі біраз жұмыс, ал оны ерінбей, 

жалықпай атқарып, мен үшін сауапты 

іс жасап жүрген оған сүйіспеншілікпен 

қарап қоямын. Қысқасы, онда ықылас 

бар, мен де мәзбін. Бұл қарым-қатынас 

екеуара тәуір бір сыйластыққа алып келе 

жатқандай еді. Солай болды да.

2.

– Балақай, кел, отыр, жұмысы мызды 

бастайық, – дейді ол әркез. Апай – 

орындықта, мен одан т�менірек келіп 

жайғасамын. Жұмыс басталып кеткенде 

қозғалақтап, қопаңдай берсем, ол мені 

екі тізесінің арасына қысып ұстап, тап-

жылтпай қояды. Апайдың екі тізесінің 

арасы оттай ыстық, бір жалын денемді 

шарпып �ткендей болады. Бала сезімге 

әсер еткен не нәрсе екенін біле алмай 

әрі сол бір әсерлі сәтті жоғалтып алғым 

келмей, апайдың тізесін құшақтап 

жақсы к�ремін, оны нақты білмеймін. 

#йтеуір бұл сезім мені Аманкүлге 

жақындата түскендей. Оны айналсоқтап, 

жанынан шықпаймын. Ол шақырса, бір 

жерлерге жұмсаса, оған да дайын болып, 

тапсырмасын орындап келіп жүрдім. Ал 

бірде оның шақыруынсыз пәтерде тұрып 

жатқан үйіне �зім іздеп бардым. Мені ақ 

сары келген, к�гілдір к�зді орыстың сұлу 

қызы есік ашып қарсы алды. Медучили-

щеде Аманкүлмен бірге оқитын Нина 

деген құрбысы екен.

– Аня, к тебе пришли, – деп хабар-

лады ол.

Жігіт болып келіп тұрған сияғым ды 

к�рген Аманкүл «мырс» етіп күліп жіберді. 

Сонан соң онысын байқат пағансып:

– #, сен екенсің ғой, кел, ішке кір, – 

деп ілтипат к�рсетті.

Қыздармен отырып шәй іше бас-

тадық. Екеуі де маған к�з қиығын салып, 

жымиып қояды. Біраз уақыттан соң Нина 

сылтау айтып, сыртқа шығып кетті де, мен 

Аманкүлмен оңаша қалдым. Бұл – біздің 

жақынырақ отырып қыз бен жігіт сияқты 

әңгімелескен бірінші кездесуіміз еді. Ол 

кезде қызға с�з айту қайдан ойға келсін, 

бір-бірімізді жақсы к�рген қалпымызда, 

ынтық к�збен қарап отыра беріппіз.

Ал екінші кездесуіміздің оқиғасы 

әлі де естен кетпейді. Аманкүл – қасы 

қияқтай, к�зі тұп-тұнық м�лдір,  бидай 

�ңді әрі мінезді қыз болатын. Қазіргілер 

сияқты шашын жайып салып, жалбы-

ратып жүрмейтін, оны әдемілеп �ріп, ақ 

бантик тағып қойса, �зіне жақсы жара-

сатын. Сондықтан оған қызығушылар, 

келгіштей беретіндер де бар еді. Бірде 

оның аурухана ауласында он сегіз – 

жиырмалардың ішіндегі екі жас жігітпен 

әңгімелесіп тұрғанын к�ргенімде, бала 

махаббат иесі менде де әлдебір қызғаныш 

сезімі пайда болды. Ауруханада �зіммен 

бірге емделіп жатқан үш-т�рт баланы 

ертіп алып, оларға соқтыға-моқтыға 

арлы-бері шауып �теміз. Мұны бірнеше 

рет қайталадық. Мақсатымыз – әңгі-

мелерін бұзу. Олар да соны байқаса керек, 

жігіттің бірі ашуға мініп:

– )й, мына жүгірмектер  қайтеді-ей,  

тоқтатыңдар түге, барыңдар, ана жаққа 

ойнаңдар,  – деді .  Аманкүл болса: 

«бұлар менің қарауымдағы балалар ғой 

– «менің жігіттерім» деп күлді. Сонан 

соң «тиіспеңдер, ойнап жүр емес пе» 

деп араша түсті. Оның с�зі алабұртқан 

к�ңілге тоқтам салып, біз әрі қарай олар-

Мен оның с�зін зейінмен тыңдап, бас 

шұлғып келемін. Болашағын қазірден 

бастап дұрыс жоспарлап, бағамдай 

білсін деген ойы да. Осындай адал, 

қамқор әкенің болғанын, оның қадірін 

кейін барып түсіндік қой. Біз екі жарым 

сағат жол жүріп мектепке келгенімізде, 

онда оқушыларды қабылдау аяқталған 

екен. Бесінші сыныпқа отыз бала алы-

нуы тиіс болса, соның барлығының 

да тізімі анықталып, бұйрық шығып 

қойыпты.

– Қап, енді қайттық, босқа келдік пе 

сонда, баламның к�ңілі қалып, жаситын 

болды-ау, – деді әкем ренішін жасыра 

алмай. «Аға, бері келіңізші, мынадай бір 

амалын жасайық» деп, мектеп-интернат 

директоры Баймахан Исабеков әкемді 

оңашалап алып, с�йлесіп жатты. #ңгіме 

оның аз-кем болса да �з беделіне байла-

нысты екен. К�кем (біз бәріміз әкемізді 

солай деп атайтынбыз) кезінде ауатком 

т�рағасы, аудандық газеттің редакто-

ры, мектеп директоры сияқты бірқатар 

тәуір қызметтер атқарғандықтан, ел 

таныған, ағайын-туыс, дос-жарандары 

сыйлаған азаматтың бірі болғаны белгілі. 

Баймахан  ағай да соны меңзеп, мәселені 

Шымкентке, Облоноға барып шешуге 

кеңес береді, ал �зі бұған қарсы еместігін 

де білдіреді. С�йтіп, Түркістандағы 

Саттар Ерубаев атындағы сегіз жылдық 

мектеп-интернатқа қабылдануыма жол 

ашылып, Облононың бір бұйырығымен 

мен онда 31-ші оқушы болып тізімге 

ендім. Бұл әкемнің к�п жылғы еңбегінің, 

елге қызметінің �теуі ме, әлде оның 

«білімге ұмтылған осы баламның жолын 

аша к�р» деп Аллаһқа жалбарынып, 

к�мек сұрағаны қабыл болды ма, мен ол 

жағын бажайлай алмадым. 

Қала мектебінде оқысам, білім ал-

сам деп талпынған соң, соған лайық 

еңбектеніп, тер т�гуіме тура келді. 

Күнделікті сабаққа к�ңіл б�лумен бірге, 

қосымша әдебиеттер де алдырып, оқи 

бастадым. Оқуға құмарлығым соншалық, 

«Қазақ ертегілерін», батырлық және 

ғашықтық дастандарды шетінен оқып, 

түгесіп, шетел әдебиетіне де  ауыстым. 

Бұл ретте қолыма алғаш түскен кітап-

тардың қатарында Марк Твеннің «Том 

Сойердің  таңғажайып істері»  мен 

«Гекльберри Финнің басынан кешкен 

оқиғалары» атты туындылары,   сондай-ақ  

Х . К . А н д е р с е н н і ң  қ ы з ы қ  с ю ж е т к е 

құрылған «Шошқа бағушы», «Сүйкімсіз 

балапан», т.б. ертегілері болды. Американ 

жазушысының алдына қойған мақсаты 

шығармаларында бай адамдардың бей-

шара психологиясын әжуа етіп, сол ор-

тада қиындықпен �мір сүріп жатқан ба-

қытсыз балалардың аянышты тағдырын 

ашып к�рсету болса, дат жазушысы �з 

ертегілеріндегі кейіпкерлерінің  іс-әрекеті 

арқылы ар тазалығын, әділет, жақсылық 

сезімдерін с�з етеді. Бұл әңгімелерден 

ӨНЕР

БІЛІМ

Азаматтың суреті
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Ө Н Е Р

салтанаты Құрманғазы атындағы Мәдениет 

сарайынан басталды.  Фести вальдің ашылу 

салтанатында Аты рау облысының әкімі 

Нұрлан Ноғаев құттықтау с�з с�йлеп, 

қаламгер шығар ма шылығына кеңінен 

тоқталды. «Рахым жан Қасымғалиұлы проза 

мен драматур гияда �з орнын тапқан адам. 

#леуметтік проблемаларға ешқашан бей-

жай қарамай, ұлтжанды азамат болған ол 

– тек біздің �ңіріміз емес, бүкіл қазақтың 

мақтанышы. Рахымжан Отарбаев #біш 

Кекілбаевтың, #бу Сәрсенбаевтың, Хамит 

Ерғалиевтің, Фариза Оңғарсынованың 

асыл қазынасының мұрагері. Ұлттық 

мәдениетіміз бен �неріміздің дамуына 

�лшеусіз үлес қосқан оның талантын басқа 

жұрт та танып, шығармалары бірнеше әлем 

тілдеріне аударылды. Уақыт б�ліп, фести-

вальге арнайы келіп, қатысып отырған 

Рахымжан ағамыздың ағайындарына, дос-

жолдастарына ризашылығымды білдіремін. 

Осы фестивальге келген театр ұжымдарына, 

басшыларына алғысымды айтамын. 

Сіздердің �нерлеріңіз к�рерменге қуат 

береді» деді Н.Асқарұлы. Қазақстанның 

Еңбек ері, фестивальдің қазылар алқасының 

т�рағасы Асанәлі #шімов Рахымжан 

Отарбаевтың мәдениет саласындағы, соның 

ішінде, театр �неріндегі еңбегіне тоқталды. 

Қаламгердің ұлы Ермерей Рахымжанұлы 

фестиваль қонақтары мен атыраулықтардың 

ыстық ықыласына ризашылығын білдірді. 

Айта кетейік, фестивальге қатысқан 

театр ұжымының �нерін бағалаған қазылар 

алқасының құрамы: КСРО Халық артисі, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері Асанәлі 

#шімов (т�раға), ҚР Халық артисі, профес-

сор, «Парасат» орденінің иегері, режиссер 

Есмұхан Обаев, Мемлекеттік сыйлықтың 

иегері, режиссер Сердеш Қажымұратұлы, 

ҚР Халық артисі, режиссер Талғат Теменов,  

Қазақ Ұлттық �нер университетінің 

оқытушысы Ұларбек Нұрғалымұлы, театр 

сыншысы Айзат Қадыралиева және жур-

налист, «Шабыт» сыйлығының лауреаты, 

қаламгердің қызы Қараг�з Рахымжанқызы.

Драматург есебінде Рахымжан Отарбаев-

тың жұлдызы жоғары тұрғанын шығарма-

лары да дәлелдеп жүр ғой. Жазушының к�зі 

тірісінде �ткізіліп келген �нер мерекесінің 

қаламгердің екінші ғұмыры басталғанда да 

жалғасуы – театр ұжымдарының  Отарбаев 

рухына арнап жаққан шырағы іспетті 

к�рінді. Ендеше, суреткердің сахналардағы 

шырағы да с�нбейтініне осы фестиваль 

к�зімізді жеткізе түскендей. 

кездесу ұйымдастырды. Бұл кездесуге  

қаламгердің жары С.Отарбаева,  ұлы 

Е.Рахымжанұлы, сыншы-қаламгерлер 

А.Кеңшілікұлы, С.Елікбай, Ұ.Нұрғалым, 

З.Кәрімхан, А.Қабдуллина, Ы.Ожай, 

Б . М а х а н б е т о в а ,  А . Т ә б ә р і к қ ы з ы , 

 музейтанушы Н.Жолбарыс, университет 

оқытушылары мен студенттер қатысты. 

Кездесуді университеттің ғылым ж�ніндегі 

п р о р е к т о р ы  С а л а м а т  Н ұ р м ұ х а н ұ л ы 

жүргізді. С.Нұрмұханұлы  Атырау т�рінде 

шымылдығын ашқан ІІІ театр фестивалінің 

жұмысына шығармашылық табыс тілеп: 

« 2 0 0 6  ж ы л ы  б і з д і ң  у н и в е р с и т е т т і ң 

«Құрметті профессоры» атағын алған 

қаламгердің шығармашылық �мірін зерт-

теу де  назардан тыс қалмайды» деді. Айта 

кету керек, әкесінің «Атырауда білім ал» 

деген аманатына адал қызы Айжамал  

Рахымжанқызы осы университеттің журна-

листика факультетінде оқып жүр.  Жиында 

сыншы Амангелді Кеңшілікұлы: «Ол 

шығармашылыққа бірден �з биігін алып 

келді де, содан т�мендеген жоқ. Қазақ про-

засында жазушылар к�п, талантты  жазу-

шылар да аз емес. Бірақ юморды, сарказм 

арқылы қоғамның шындығын айтқан сурет-

керлер сирек. Міне, сол  сирек суреткердің 

бірі – Рахаң болатын» десе, жазушы 

Ұларбек Нұрғалым: «Мемлекет  Тәуелсіздік 

алғанда оның барлық ағзасы тәуелсіздік 

алуы керек. Яғни театр да тәуелсіздік алуы 

тиіс. Шыны керек, бізде Кеңес үкіметінің 

идеологиясы негізінде жазылған пьесалар 

әлі де оқытылып,  сахналанып жүр. Ал 

Р.Отарбаев ұлтқа ұлы тұлғаларынан образ 

жасап берген сирек жазушыларымыздың 

бірі. Бүгінгі күні қазақ сахнасында Отарбаев  

жазған тұлғаларымыз қалың жұртымен 

қайта қауышып жүр» деген пікірін айтты. 

 Кездесу соңында бірінші курс студенттері 

 арнайы пікір білдіріп, университет  театры 

26-қараша күні «Нашақор жайлы новел-

ла» шығармасының желісі бойынша сах-

наланатын Р.Отарбаевтың «Шырғалаң» 

атты қойылымына шақырды. Одан б�лек, 

Атыраудағы Кіші )нер академиясын-

да да фестиваль қонақтарымен кездесу 

�тті. Ал Қазақстан-Атырау арнасындағы 

«Nazar» бағдарламасына жазушы Жұмабай 

Шаштайұлы бастаған бірқатар зиялы қауым 

�кілдері, жазушының жары мен ұлы қазіргі 

қазақ әдебиеті және Отарбаев әлемі туралы 

әдемі әңгіме �рбітті. «Қазақстан-Атырау» 

телеарнасындағы «Nazar» бағдарламасы 

«#дебиет сыны және Рахымжан әлемі» 

тақырыбымен эфирге шықты.

***

«Бұл кездесу бәріміз үшін үлкен бақыт. 

Рахымжанға к�п рақмет, басымызды қосты. 

Аруағы бір аунап түсті ғой деп ойлаймын» 

деген Асанәлі #шімовтың с�зінен соң, 

фестивальдің жабылу салтанаты басталды.

Бас жүлдені – М.)темісұлы атындағы 

Атырау облыстық қазақ драма театры 

(«Жалғыздық» драмасы) иеленді. Бірінші 

орынды «#мірені» қойған Каллеки театры 

алды. Қос екінші орынға Н.Жант�рин 

атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық-

драма театры («Фариза мен Мұқағали» 

поэтикалық драмасы) және Т.Ахтанов 

атындағы Ақт�бе облыстық драма  театры 

(«Темір Нарком» драмасы) ие болды. 

Екі үшінші орынды Ж.Шанин атындағы 

академиялық қазақ драма  театры («Бас») 

және Түркістан қалалық Р.Сейтметов 

атындағы сазды драма театры («Мұстафа 

Шоқай») алды. «Рахымжан Отарбаевтың 

Руханият қоры» тағайындаған «Рахымжан  

О т а р б а е в  а т ы н д а ғ ы  ж ү л д е  –  ү з д і к 

 режиссура» жүлдесін Ж.Шанин атындағы 

академиялық қазақ драма  театры қойған 

«Бас» драмасының режиссері Қуандық 

Қасымов иеленді. «Үздік сценограция» 

жүлдесі Қ.Жандарбеков атындағы Жетісай 

драма театрының ұжымына тиесілі бол-

ды. «Үздік режиссер» номинациясымен 

Ақмола облыстық орыс драма  театры 

сахналаған «Бейбарыс» драмасының 

режиссері Ольга Луциева марапатталды. 

«К�рермен к�зайымы» номинациясы-

мен Ж.Шанин атындағы академиялық 

қазақ драма театрының актері, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері Мәжит Ілиясқаров 

марапатталды. Т.Ахтанов атындағы Ақт�бе 

облыстық драма театрының актері Нұрболат 

)теғұлов Т.Жүргеновтің бейнесі үшін 

«Ең үздік ер адам р�лі» номинациясын 

иеленді. С.Сейфуллин атындағы Қарағанды 

о б л ы с т ы қ  Қ а з а қ  д р а м а  т е а т р ы н ы ң 

 актрисасы Дина Заитова Фариза р�лі үшін 

«Ең үздік әйел адам р�лі» номинациясын 
алды.  Дастан #лімов эпизодтық р�лі үшін 

марапатқа ие болды.

Шымылдық... 

Сахнада себезгілей құйылған сәуле. 

Рахымжан Отарбаевтың ашық үні:

«Мен мына кесек басымды иемін 

сіздердің алдыңызда! Атырау елі, алтын 

бесіксің ғой, жаман балаңды тербеттің, 

алтын бесіксің ғой! Осы ерлігіңнен де, 

елдігіңнен де айнымашы, айналайын, 

 Атырау!»... 

Сол бір сәтте үлкен экраннан қол бұлғап 

қоштасып бара жатқан аяулы қаламгердің 

үні де, бейнесі де талай жүректі сағыныш 

сазымен тербеп �ткен еді... 

Қараг0з СІМ;ДІЛ
АТЫРАУ

ТЕАТР ЖАҚҚАН ШЫРАҚ

О н ы ң  ш ы ғ а р м а л а р ы  о с ы  к ү н і 

 Қазақ стан ның ғана емес, алыс-жақын 

шетел дердің сахналарында қойылып жүр. 

Қалам гердің түрлі кейіпкерлері сан бейнеде 

тіл қатып, жазушының ойын, с�зін, керек 

десеңіз, арман-аңсарын, әттеген-айларын 

жеткізіп жүргендей. Бұған аптаға созылған 

театр мерекесінде куә бола түстік. 

А т ы р а у  о б л ы с т ы қ  ә к і м д і г і , 

 Махамбет атындағы Атырау облыстық 

академиялық қазақ драма театры, Ра-

хымжан Отарбаевтың руханият қоры 

ұйымдастырған �нер мерекесінің ашылу 

тыраудың сансыз шамы жарқыраған таң әлпетінде жүрегімізді ауыр мұң торласа да, тілімізде шүкірімізді ұмытпаған 
қалыпта Жайық бойындағы салтанатты шаһарға табан тіредік. Бұл өңірде желдің райы қатты болғанымен, елдің 
райы жылы ғой. Алматы мен Нұр-Сұлтаннан жеткен қонақтарды күтіп алған пейілі кең ағайынның ыстық ықыласы 
фестиваль иесін жоқтап, мұң кіреукелеген көңілді сейілткендей болды. Әуежайдан шыққан бойда халық батыры 
Хиуаз Доспанованың ескерткішімен қарсы алған қала дүйсенбінің таңындағы қарбалас тірлігін бастап-ақ кеткен 
екен. Ғаламат ақын Фариза Оңғарсынова ескерткішінің маңындағы қонақүйге жеткенше көлік кептелісі басталып 
үлгергендіктен, көшеде біраз бөгелдік. Мұнымыз дұрыс болған да сияқты. Талай азаматтарына еңселі ескерткіш 
қойған сұлу шаһардың көшесіне көз жүгіртіп отырып, біраз ойға ерік бердік. Ескерткіш қалпында Атыраудың 
айбынын асқақтата түскен тұлғалар қатарында көрнекті жазушы Рахымжан Отарбаевтың да алатаудай бір мүсіні 
тұрса ғой, шіркін, дестік! Хош, бұл ойдың да шындыққа айналғанын көрер уақыт келер. Әл-әзір Атырауға құстай 
ұшып жеткендегі жөнімізді айтсақ. Иә, еліміздің біраз өңірінен, тіпті шетелдерден Атырауға бет түзегенде қаламгер 
рухына тағзым ете келген едік. Ал Атырау жұртшылығы ұйымдастырып жатқан шара Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Ш.Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы-драматруг Рахымжан 
 Отарбаев атындағы ІІІ республикалық театр фестивалі болатын...

А

ҚҰРАҚ ҚАРТТЫҢ 
ОРЫНДАЛҒАН АРМАНЫ

Театр фестивалінде Рахаңның ғана 

емес, қазақ топырағына аяулы талай-талай 

ірі тұлғалардың бейнесі ұлықталды. Жусан 

иісі аңқыған туған елін, Жайық жағалауын 

аңсаған Бейбарыстың, елін білімнің биігіне 

шығарамын деп жанталасқан Жәңгірдің, 

с�здің алдаспаны болған Махамбеттің, 

Алаштың амандығын к�ксеген, елдің 

азаттығын аңсаған #лихан Б�кейхан, 

Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай, 

Міржақып Дулатов, Тұрар Рысқұлов, 

Темірбек Жүргенов, әнші #міренің, 

 поэзия мұхитына тереңдеген Мұқағали 

мен Фаризаның бейнесімен,  демек 

 Рахым жан ның �зімен фестивальге  келген 

жұрт сағына к�рісті. Екінші пландағы 

р�лдер де  к�рермен к�ңілінде  нық 

орныққанына сенімдіміз. «#міредегі» 

 пионер (Дастан #лімов) – тұтас бір 

буынның бейнесі. Кім болсаң ол бол, �зіне 

берілген тапсырманы мүлтіксіз орындау, 

«қызыл кілемді ешкімге таптатпау» оның 

ең бір жауапты тапсырмасы, жан-тәнімен 

орындайтын «ұлы» қызметі. Талантсыз 

екенін біле тұра �леңнің етегінен тас қылып 

ұстап, биік мінбелерден с�з с�йлеуге 

ұмтылған, поэзия атты әлемде қалуға 

жанталасқан парықсыздықтың бір үлгісі – 

Күшеншек ақын да (Рамазан Ақтаев) �зге 

бір үлкен ортаның типтік образы. «Осы 

арыстардың иісі қазақ даласы үшін жасаған 

жанкештілігін жазсаңыз, ақ қағаздың �зі 

сары майдай ерір еді?!» деп күңіреніп, «мил-

лион адам сыйған Алматыға Махамбеттің 

әзіз басы қалай сыймағанын» түсінбеген 

Құрақ қарт (Мәжит Ілиясқаров) та бар мен 

жоқты түгендеп жүрген �з ақсақалымыз... 

Міне, осындай тұтас кейіпкерлер легін 

әкелген �нер мерекесінде тоғыз бірдей 

театр ұжымы мәртебелі сахнаға к�терілді. 

Сонымен, фествальдің шымылдығын 

Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ 

мемлекеттік академиялық музыкалық драма  

театры Р.Отарбаевтың «#міре» драма-

сымен ашты. Пьеса режиссері, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов 

аталмыш драма жайлы: «Пьесаның пре-

мьерасына Рахаңның �зі келді, кейбір 

сәттерде к�зіне жас алды да. )йткені бұл 

оның �з #міресі еді» дейді. Фестиваль 

қонағы, С.Торайғыров атындағы  Павлодар 

мемлекеттік университетінің профессоры 

Серік Елікбай: «Негізі талантты адамдар  

туралы жазу �те қиын. Соның ішінде 

 артистер, әншілер �мірін сахналау асқан 

шеберлікті талап етеді. Себебі сол образды 

шығару үшін орындаушының �зі де сол 

дәрежедегі талантқа ие болуы тиіс деп 

 ойлаймын» деген пікірін білдірген еді. 

Түркістан қалалық Р.Сейтметов атын-

дағы сазды драма театры Р.Отарбаевтың 

«Мұстафа Шоқай» (қоюшы режиссері 

– Айдар Наурызбаев, қоюшы суретші 

– Қанат Шериев) драмасын сахналады. 

Фестивальдің қазылар алқасының бірі, 

қаламгердің қызы Қараг�з Рахымжанқызы: 

«Қойылымның соңына таман Мұстафадан 

бастап, Алаш зиялыларының түгелдей 

аппақ киіммен сахнаға к�терілгені жақсы 

шешім болды деп есептеймін» деп, театр 

ұжымының жұмысына сәттілік тіледі.

Рахымжан Отарбаевтың «Нашақор 

жайлы новелла» шығармасын Жетісай 

қалалық Қ.Жандарбеков атындағы драма 

театры («Түнек торы») қойды. Режиссері 

– Еркебұлан Қабдыл. Пьесаны театр 

ұжымы қалай шығарғаны туралы режис-

сер Есмұхан Обаев: «Сырттай қарағанда 

жеңіл-желпі дүние сияқты к�рінуі мүмкін, 

ал шын мәнінде бұл ұлттық трагедия ғой! 

Сондықтан автор �кпелемесін десеңіздер, 

шығарманың ішіне тереңірек үңіліп, 

дәйекті еңбек етуге үйренгендеріңіз ж�н 

секілді»  деген пікірін айтты. 

Н.Жант�рин атындағы Маңғыстау 

облыстық музыкалық-драма театры 

Р.Отарбаевтың «Фариза мен Мұқағали» 

поэтикалық драмасын ұсынды. Қазылар 

алқасының мүшесі, театртанушы Айзат 

Қыдыралиева: «Пьесада әнге, сезімге, 

к�ңіл күйге құрылған к�ріністер бар. Сол 

к�ріністерге әр беріп жүрген актерлердің 

еңбегіне қуандым. Мәселен, Күшеншек 

�з р�лін сәтті атқарып жүр. Бақыттың 

р�лін сомдаған Абзал Рәтбекке де риза 

болдым. Фаризаның к�зінде от бар, 

характерін беруге тырысқан. Жалпы 

 пьесада шашыраңқылық жоқ, кедергі жасап 

тұрған детальдарды таппайсыз. Сондықтан 

қойылымды жылы қабылдадым» десе, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, драма-

тург Иран-Ғайып: «Күшеншек жоқ болса, 

Мұқағали да жоқ, Фариза да жоқ. Сол р�лді 

сәтті сомдаған актердің, басты р�лдерді 

сомдағандардың, тұтас ұжымды ұйыстыра 

білген жетекшілердің еңбегін бағалауымыз 

керек» деген пікірін айтты.

Т.Ахтанов атындағы Ақт�бе облыстық 

драма театры қойған «Темір Нарком» 

 драмасы да к�пшіліктің к�ңілінен шықты. 

Асанәлі #шімов театр ұжымына «осы 

қойылым репертуарларыңыздан түспесін» 

деген тілегін білдірді. «Темір-Нарком» 

пьесасының қоюшы режиссері Мейрам 

Хабибуллин: «Рахымжан ағаның �зі де 

бұл пьесаға жақсы бағасын беріп, басты 

р�лді сомдаған актер туралы: «Темірбек 

Жүргеновті мен осы актерден к�рдім» деген 

еді. Халық жақсы қабылдағандықтан да, 

бұл пьеса біздің репертуарымыздан түспей 

келеді» дейді.

Р.Отарбаевтың «Бас» қойылымын 

сахналаған Ж.Шанин атындағы академия-

лық қазақ драма театрының ұжымы 

(қоюшы режиссері – Қ.Қасымов, қоюшы 

суретшісі – Қ.Жұмақұлов, балетмейстері 

– К.Шишкалов) ұсынды. Қазылар алқасы-

ның мүшесі Есмұхан Обаев: «Қойылымның 

к�рерменге үлкен әсер бергенін к�рдік. 

Рахымжанның драматургиясына арналған 

фестивальде  үлкен жетіст іктерімен 

к�рінетін спектакль» деп есептейтінін 

айтты. 

Ақмола облыстық орыс драма  театры 

Р.Отарбаевтың «Бейбарыс» драмасын 

қойды. Актерлік пластикасы к�ркем 

қойылымды қазылар алқасының т�рағасы 

Асанәлі #шімов «фестивальдің айшықты 

әшекейі» деп бағалады. 

С.Сейфуллин атындағы Қарағанды 

облыстық қазақ драма театры Р.Отарбаев-

тың «Фариза мен Мұқағали» лирикалық 

д р а м а с ы н  с а х н а л а д ы .  Р е ж и с с е р і  – 

Н.Жұманиязов. Бұл қойылымда қазылар 

алқасы Фаризаның р�ліне (Дина Заитова) 

ерекше тоқталды.

М.)темісұлы атындағы академиялық 

қазақ драма театры Рахымжан Отарбаевтың 

«Жалғыздық» драмасын ұсынды. Режиссері 

– М.Томанов, сценограф – Т.Мұхтаров. 

«Жалғыздық» – Р.Отарбаевтың анасына  

арналған әңгімесінен алынған кесек дүние. 

Қаламгердің Шымкентте �ткен театр 

фестивалінің аясында оқырмандарымен 

кездесуі ұйымдастырылып, сол жиында  

жазушы: «Анамды сағынғанда, �зіммен-

�зім отырып алып қиялымдағы аралға 

саяхаттайтынмын» дегені бар. Міне, 

 режиссер М.Томанов к�рерменді сол аралға 

жетелейді. Қойылым соңында қазылар 

алқасы бірауыздан шығармаға оң бағасын 

беріп, «Шекспирлік мәңгілік сауалды 

к�терген сом дүние» десті... 

Жоғарыда атап �ткен «Бас» қойылы-

мында бабасының басын тауып, мұсылман-

шылық жолмен жер қойнына тапсыруды 

аңсаған Құрақ қарттың қасына ниеті түзу 

жастарды ертіп, еліне бет алатын бір сәті 

бар. Жоғыңды табу, жыртығыңды жамау 

– сахнадағы образ ғана емес, бүгінгі біздің 

аңсарымыз еді ғой десек, осы фестивальден 

де к�ңілін бүтіндеп қайтқандар болса (бар 

екеніне талас жоқ) Құрақ қарттың тағы бір 

арманы орындалғаны дей беріңіз.

РУХ Т;УЕЛСІЗДІГІН 
ҚАЛАҒАН...

Рахымжан Отарбаев атындағы театр 

фестивалі аясында бірқатар іс-шаралар 

да �тті. Фестиваль шымылдығын ашпас-

тан бұрын, Р.Отарбаевтың т�рт бірдей 

кітабының тұсауы кесілді.  «Қазына» 

 баспасы арқылы Қазақстанда тұңғыш 

рет баспа бетін к�рген «Бас» романы; 

Мәскеуде шыққан қос кітабы – «И я был 

подобием твоим…», «Плач Чингизхана»  

кітаптары; ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасынан шыққан библиографиялық 

к�рсеткіші оқырманға жол тартты. Оған 

қоса, «Аңыз адам» журналының қараша 

айындағы саны Р.Отарбаевқа арналған 

екен, басылымның сол н�мірін к�пшілік 

назарына ұсынды. Ақын Ұларбек Дәлей 

жүргізген тұсаукесер рәсіміне Асанәлі 

#шімов, Есмұхан Обаев, Атырау облысы 

әкімі жанындағы қоғамдық кеңес т�рағасы 

Мұрат )тешов, «Қазына» баспа үйінің 

иесі Алмас Шәйкенов, Мәскеу қазақтар 

қоғамының т�рағасы Ермек Алданов,  

Махамбет сыйлығының лауреаты Берік 

Жаменов, Құрманғазы аудандық «Серпер» 

газетінің бас редакторы Таңатар Дәрелов, 

облыстық мәслихат депутаты )мірзақ 

Зинуллин, Атырау облыстық Ғ.Сланов 

атындағы ғылыми әмбебап кітапхананың 

басшысы Сара Салахатдинқызы, Германия-

дан арнайы келген Сүлеймен Шадхам және 

зиялы қауым �кілдері мен жазушының 

 отбасы қатысты. 

Осы іс-шара аясында «Рахымжан 

Отарбаевтың руханият қорының» тұсауы 

да кесілді. Ақынның жары Сәуле Отарбаева  

бұл қор қаламгер шығармашылығын 

к�пке таныстырумен қатар, шығармашыл 

жастарға да қамқорлық танытатынын  

а й т т ы .  Х . Д о с м ұ х а м е д о в  а т ы н д а ғ ы 

 Атырау мемлекеттік университеті де 

 фестиваль аясындағы шаралар желісінде 

қаламгер шығармашылығына арналған 


