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Өмірімен де, еңбегімен де туған халқының ілтипатына бөленіп, оның 
сүйіктісіне айналатын ұлдары болады. Біз көрген тұста жазушылар 
ортасындағы осындай ұлы тұлғалар Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, 
Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин болды. Олардың жазушылық 
өнерін қазақ халқы ғана емес, әлем мойындап, шығармалары 
көптеген шет тілдерінде басылды. Өздері де елінің еркесіндей шалқып 
өмір сүрді, партия да, мемлекет те бағалады. Олардан бұрынғы 
ұлылар заманының ауырлығынан халқымен дәл солардай қоян-
қолтық бола алмады. Ахмет, Міржақып, Жүсіпбек, Мағжандар ел есін 
жия алмай жатқан заманда өмір сүріп, жасаған еңбегінің қызығын да 
көре алған жоқ. Сәкен, Бейімбет, Ілияс та өмірдің ауыртпалығынан 
өтіп, халқымен енді табыса бастағанда мерт болды. Халқымен, 
оқырмандарымен ұзақ бірлікте өмір сүріп, қызығын көрген де 
жоғарыда аталған төртеуі. 

(Жалғасы 9-бетте)

МҮСІРЕПОВ
АБИТІ.

БҮГІНГІ САНДА:

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

Еңбекпен 
ер көгерер 12-бет

Өмірі өнерде 
өрілген

Нұртай ЖӘКІБАЕВА:

3-бет

«ÁLEM BARYSY» 
ATANDY

Básekege 30 elden 33 palýan baq synady. 

SAIYS

ХХ ғасырдың 40-50 жылдары  
тарихшы-ғалым болып қалып тасып, 
1956-1982 жылдары Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология  
 институтын басқарған Ақай 
Нүсіпбеков – 1937-1938 жылдардағы 
зұлматта қаза болған алдыңғы буын 
қазақ тарихшыларының жолын 
жалғас тырушы, соғыстан кейінгі 
жылдардағы қазақстандық тарих 
ғылымы көшбастаушыларының бірі 
әрі бірегейі еді.

Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан 
қаласында Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығының ұйымдас-
тыруымен «Жаһандану және 
ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің 
өміршеңдігі» атты тақырыпта 
республикалық Тіл форумы өтті. 
Мұндай мазмұндағы тұңғыш 
жиынның басты мақсаты – тілдік 
мұраны сақтау және қоғамдық 
өмірдің барлық саласында оның 
қолданылуын қамтамасыз ету. 
Сондықтан тілімізді насихаттау, 
оның қолданыс аясын кеңейту 
бағытындағы Республиканың 
барлық өңірлерінен жеткізілген, 
жан-жақты және сан тақырыпта 
дайындалған көрнекі материал-
дар  жұрт назарын аударды. 
Пленарлық мәжілісте, алты пікір 
алысу алаңдарында да көптеген 
ойлар мен соны пікірлер айтылды. 
Олардың негізі бұқаралық ақпарат 
құралдарында тиісті көрініс тапты. 
Осы Форумда айтылған, содан соң 
туған кейбір жайларды да қорыта 
келіп, біз де өз ойымызды ортаға 
салғанды жөн көрдік. Өйткені 
Форум қатысушыларды көп ойға 
жетеледі. Әсілі, бұл жиынның мәні 
мен маңызы да осында болар.

АҚАЙ ӨМІРІНІҢ 
БЕЙМӘЛІМ БЕТТЕРІ

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

ЗАҢ ТҮЗЕЛМЕЙ – 
ТІЛ ТҮЗЕЛМЕЙДІ

Дала  
өркение тінің 
данагөй 
жыршысы 6-бет

Ол Алматы қаласында әртүрлі 
партиялық қызметтерді атқарған 
жылдары алдыңғы аға буын тарих-
шылардың к�зін к�ріп, олармен 
етене  араласқан, олардан тәлім-
тәрбие алған тұлға ретінде сол 
замандағы тарихи жадты кейінгі 
буынға аса сақтықпен аманат етіп 
бере білген абыз ақсақал болды. 
Сонымен қатар А.Нүсіпбеков 1968-
1976 жылдары Қазақ КСР Ғылым 
академиясының вице-президенті 
қ ы з м е т і н  а т қ а р ғ а н  і р і  ғ ы л ы м 
ұйымдастырушысы әрі  ғалым-
қайраткер еді. Оның қаламынан 
бірнеше монография, жүзден астам 
ғылыми еңбек дүниеге келді. Бір 
с�збен айтқанда, биыл туғанына 110 
жыл толатын к�рнекті ғалым, ака-
демик, тарих ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстанның ғылымға 
еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ 
КСР Мемлекеттік сыйлығының 
иегері Ақай Нүсіпбековтің �мірі мен 
қызметі �негеге толы еді.

лер жинағы ақайтану саласындағы 
барлық жетістікті топтастырған құнды 
еңбек еді. 

Ал осы жылы әл-Фараби атындағы 
Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  у н и в е р с и т е т і н і ң 
 баспа сынан «5негелі �мір» сериясы  
б о й ы н ш а  ж а р ы қ  к � р г е н  « А к а й 
 Нусупбеков»  жинағы ғалымның 
110 жылдық мерейтойына арналған 
 тамаша тарту болды. Жарық к�рген 
осынау еңбектермен таныса келе, біз 
А.Нүсіпбековтің 1946-1982 жылдардағы 
�мірі мен қызметі біршама жақсы 
зерттеліп, тарих ғылымына қосқан үлесі 
мен ғылым ұйымдастырушысы ретіндегі 
р�лі жан-жақты ашылғанымен, оның 
1932-1941 жылдардағы қоғамдық-
саяси және педагог басшы ретіндегі 
қызметінің зерттелмегенін, Екінші 
д ү н и е ж ү з і л і к  с о ғ ы с т а ғ ы  с а я с и 
қызметкердің жалынды жауынгерлік 
жолының беймәлім қалып отырғанын 
анық байқадық. Сондықтан алдағы 
уақытта А.Нүсіпбеков �мірінің 1932-
1945 жылдардағы кезеңін зерттеуге баса 
назар аударылуы тиіс деп ойлаймыз.

Ақай Нүсіпбеков 1909 жылы, 
9  ж е л т о қ с а н д а  қ а з і р г і  А л м а т ы 
 облысы, Кеген ауданы, Жалаңаш 
ауылын да шаруа Нүсіпбек Молда-
баевтың отбасында дүниеге келген.  
Нүсіпбек Молдабаевтың �зі бай 
адам болмағанымен,  М.@уезов 
 ро манындағы кейіпкер – болыс 
бас қарушысы Серікбай Қанаевтың 
 немере ағайыны еді.

(Жалғасы 10-бетте)

Жаңа т�л әліпбиімізді дайындау 
және соған к�шу – мәдени �міріміздегі 
қазақ тілінің �міршеңдігін арттыра-
тын реформа екеніне дау жоқ. Бұл 
бағытта пікір ортақ. Сол себепті 
Форумда негізгі әңгіме осы мәселе 
т�ңірегінде болғаны белгілі. Дегенмен, 
бұл  реформа медальдің екі бетіндей 
үдеріс болғаннан кейін, тіл турасын-
да бұрын айтыла бермейтін ойлар да 
жұрт назарына ұсынылды. Бұл белгілі 
дәрежеде бүгінгі зиялы қауымның саяси 
және әлеуметтік деңгейін де анықтауға 
мүмкіндік берді десек, артық айта 
қоймаспыз. Шынына келгенде, қазақ 
тілі бұл үдерістің басты мәселесі, егер 

Осы уақытқа дейін А.Нүсіпбековке 
қатысты біраз зерттеулер жарық к�рді. 
Олардың ішінен К.Нұрпейісовтің, 
Т.Балақаевтың, К.Байпақовтың, 
Қ.Алдажұмановтың, И.Ерофееваның, 
Б.К�мековтің еңбектерін ерекше 
ілтипатпен атап �туге болады. 1997 
жылы ізденуші К.Досжанова ака-
демик А.Нүсіпбековтің �мірі мен 
ғылыми мұрасын зерттеуге арналған 
кандидаттық диссертация қорғады. 
Сонымен қатар ғалымның туғанына 
80 жыл, 90 жыл, 100 жыл толуына 
 ар налған мерейтойлық конференция-
лар қарсаңында біршама еңбек тер 
жарық к�рді. @сіресе, 2009 жылы 
жарық к�рген «Айтулы Ақаң еді» 
атты естеліктер мен ғылыми зерттеу-

медальмен салыстырсақ, бұл жұртқа 
жарқырап к�рінетін медаль дің бірінші 
беті екенін естен шығармаған ж�н. 
Сол себепті де алдымен ана тіліміздің 
күрделі мәселесінің шешілуі латын гра-
фикасына негізделген қазақ әліпбиін 
ойдағыдай жүзеге асыру жұмысымызға 
игі ықпал етеді. Қазақ тілінің шы-
найы мемлекеттік мәртебеге ие бо-
луы латын әліпбиінің тіл тазалығын 
сақтауда толыққанды жұмыс істей 
алуына әсер мол. Сонда ғана тұтас 

қазақ 55 пайызы латын әліпбиін пайда-
ланып отырған түркі әлемімен байла-
нысын нығайтады. Бұл халқымыздың 
ағылшын тілін меңгеруін оңтайландыра 
түсетіні шындық. Осы жағдайда ана 
тіліміз әлемдегі 50-ге жуық әліпбиі бар 
елдердің 36-сы латынға жүгінген ел-
дерге қосылып, халықаралық дәрежеге 
к�теріледі. Басты мәселе �зіміздің 
т�л әліпбиіміз болады. Бұл үшін тағы 
да қайталағымыз келеді. Қазақ тілі, 
Амангелді Айталы айтқандай, негізі нен 

ке дейлердің, орташалардың ғана тілі 
болмай, мемлекеттік деңгейде мемле-
кет тік мәртебеге толыққанды ие болуы 
керек.

Осындай себептермен бүгінгі 
күні  латын әліпбиі реформасына 
жалпыхалықтық сипат берумен шек-
телу тіпті де жетімсіз, қазақ тілінің 
жалпыұлттық сипат алуы �зекті мәселе 
дегіміз келеді. Мәселенің түйіні осын-
да болып отыр. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі р�лі 
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне 
 айналатын кезеңі келеді деп есептеймін» 
деп, алдағы мақсатты айқындауымен 
қатар, «Бірақ мұндай дәрежеге жету 
үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла 
жұмыс жүргізуіміз керек» дегенін қатаң 
ескерген ж�н. Бұл тапсырмалар тіл 
мәселесіне кеңірек, тереңірек баруы-
мызды қажет етеді. 

(Жалғасы 4-бетте)
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Жуырда ҚР Ұлтық Қауіпсіздік Комитеті Шекара қызметі академиясында «Әскери 
терминдерді біріздендіру» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Аталмыш шараны 
тәрбиелік, әлеуметтік-құқықтық және идеология жұмыстары жөніндегі басқарманың 
тіл саясаты және БАҚ жұмысы бөлімі мен арнайы тактикалық факультетіне 
қарасты кәсіби тілдер дайындығы кафедрасының ұжымы ұйымдастырды. Жиынға 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, ҚР ҰҚК Академиясы және Алматы 
 гарнизоны бойынша орналасқан әскери оқу орындарының тіл жанашырлары мен 
Шекара қызметі академиясының магистранттары, доктаранттары, баспасөз өкілдері  
қатысты.

Өнегелі іске – өріс кең

Келелі мәселе кеңескенде шешіледі
ТАЛҚЫБАСПАСӨЗ – 2020

Биыл Атырау облысы Тілдерді 
дамыту  жөніндегі басқармасының 
ұйымдастыруымен мемлекеттік тіл аясын 
кеңейту, жас ұрпақтың тіл қорын байыту, 
ақын-жазушылардың шығармаларын жан-
жақты насихаттау бағытында көптеген іс-
шаралар өткізілді. Әрине, әрбір іс-шараның 
өз міндет-мақсаты болады. Бұл жөнінде 
ономастика және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы Жеміс Дияшеваны әңгімеге тарта 
отырып, бірқатар мағлұматтар алған едік. 
Жеміс Сәлуқызы сөз басында ең алды-
мен «Достық» үйінде өткен «Тіл – парасат» 
облыстық форумына айрықша тоқталды. 
Айтуынша, бұл жобаның мақсаты – өңірдегі 
үйлесімді тіл саясатын жүргізу болып 
 табылады екен. Форум аясында өзге этнос 
өкілдері арасында қазақ тілінің білгірлерін 
анықтайтын байқау ұйымдастырылыпты. 
Сонымен қатар қатысушылар этномәдени 
бірлестіктердің жұмысымен танысып, 
жексенбілік мектептердің қызметі жайында 
хабардар болған. 

Атырау қаласында екі күн бойы Қазақстан 
мәдениетіне еңбегі сіңген қызметкер, еліміздің 
батыс өңірінде кәсіби қобызшылар мамандығының  
негізін қалаушы Раушан Нұрпейісова атындағы ІІ 
республикалық қобызшылар байқауы өтті. Екі күнге 
созылған салтанатты іс-шараға еліміздің түкпір-
түкпірінен келген жас қобызшылар қатысты. 

«Бес әлеуметтік бастама» бағдарламасының бір 
бағыты – студенттерді жатақханамен қамтамасыз 
ету мәселесі екені белгілі. Бұл білім жолында жүрген 
жастардың алаңсыз білім алуына негіз болады. 

Максим УСТИНОВ, Қостанай облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру  және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары:

Раушан Түсіпбекқызы Атырау топырағында ең алғаш 
прима қобызды игеріп, соңынан тұтас буын тәрбиелеген 
ұстаз. Танымал күйші, композитор, дирижер Сейілхан 
Құсайыновпен бірге аймақтағы алғашқы оркестрдің 
негізін қалап, 1958 жылы Атырау музыка колледжінің 
ашылуына тікелей себепші болған. 5нерлі жұптың есімі 
тек  Атырау �лкесіне ғана емес, күллі қазақ жұртына жақсы 
 таныс. Раушан апа конкурсқа арнайы шақырылып, жас 
қобызшылардың �неріне куә болды. 

 Жүлдегерлерді марапаттау салтанаты Нұрмұхан 
Жант�рин атындағы облыстық филармонияда �тті. 
Бас жүлдені үздік орындаушылық шеберлігі үшін Нұр-
Сұлтан қаласынан келген Гүлнұр Саргизова жеңіп алды. 
Атыраулық Айжарқын Темір мен нұр-сұлтандық  Индира 
Жандашева бірінші орынмен марапатталды. Ал елордалық 
Наргиз Бақтығалиева мен Гүлім Атошева және алматылық 
Нұрайсұлу Талғатова екінші орын жеңімпаздары атан-
ды. Үшінші орынға Ақт�бе қаласынан келген Гүлсезім 
Аманқос, павлодарлық Айым Мейірханова және Нұр-
Сұлтан қаласынан қатысқан @лия Сали ие болды. Дамира 
5тесін арнайы  жүлденің иегері атанды. 

Дина ХАЛЫҚ

Еліміздегі к�шбасшы жоғары оқу орындарының бірі 
– әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
бүгінгі таңда 15 жатақхана бар. Онда 5000-ға жуық студент-
тер мен Phd докторанттар тұрады. Материалдық базасы 
талапқа сай жасалған. Жатақханада санитарлық нормалар 
мен ережелерге сәйкес кітапхана филиалдары, демалыс 
б�лмелері, асхана, сақтау камералары, ас әзірлейтін және 
жуынатын орындар, сабаққа дайындалатын б�лмелер 
қарастырылған. Студенттер қалашығындағы тәртіп пен 
тазалықты студенттер ұйымы бақылайды. Жатақхана 
жұмысының талапқа сай болуына университет әкімшілігі, 
кешен және жастар ісі ж�ніндегі ұйым, кәсіподақ ұйымы, 
студенттер қалашығының басшылығы қамқорлық жасап 
отырады. 

Білім алуға қолайлы жағдай туғызған, сырлас дос тауып  
берген жайлы қонысты, яғни жатақхананы �з үйіндей 
к�ріп, к�здің қарашығындай ұстау – әрбір студенттің 
 парызы екенін әрдайым айтып жүреміз. @рбір студент 
мұнда арман-тілегімен қатар, ой-�рісін дамытып, білім 
алып, жаңа достар тауып білімге құлшынысын арттыра 
алады. Оқытушылар келіп, �з ақыл-кеңестерімен б�ліседі. 
Мұндай ақыл-кеңестер, әсіресе І курс студенттеріне �те 
қажет деп ойлаймын. 5йткені шәкірттердің жаңа ортаға 
бейімделуі тез жүзеге аспайды. Сол үшін де білім алудың 
жолы оңай емес екенін, адам баласына даму үшін үнемі 
ізденіс керек екенін, бос уақыттарын тиімді пайдала-
нып, білім алуға жұмсауды түсіндіру маңызды. Осындай 
тәрбие сағаттың бірін молекулалық биология және гене-
тика кафедрасының кезекшілігінде кафедра меңгерушісі 
З.Айташева «@лем тілдері сыр шертеді» деген тақырыпта 
�ткізді. Онда заманауи білім алу мәселелері, маман болып 
қалыптасу машығы, тілдерді меңгеру жайы кеңінен с�з 
болды. 

Ж.ЧУНЕТОВА,
молекулалық биология 

және генетика кафедрасының 
эдвайзері

Менің пайымдауымша, рухани 
жаңғыру мемлекеттік тіл – қазақ 
тіліне құрметтен басталады. Еліміздің 
барша азаматтарына соны жете ұғына-
тын кез жетті. Бұл тілде оқып, жазып 
және с�йлей білген кісіге әрқашан 
жол ашық. Оларды жарқын болашақ 
күтеді.

Мұны �з басымнан �ткізген-
діктен,   нық сеніммен айтып отыр-
мын. Шыны керек, қазақшаны 
жетік меңгеруді кішкентай кезімнен 
армандадым. Бойымдағы таудай 
 талабымды дер кезінде к�ріп, қолдау 
к�рсеткен ата-анама шексіз алғы-
сымды білдіремін.  

5йткені олар келешегімді ойлап,  
қазақ балабақшасына берді. Бастауыш 
сыныптарды осы тілде тамамдадым. 
Қатарластарыммен  бірге �сіп, еркін 
тілдесу бақытына ие болдым. 

Жоғары оқу орнында уақытты 
босқа �ткізген жоқпын, мемлекеттік 
тілді барынша игеруге талпынып, 
қаншама жаңа достар таптым. Қоғам-
дық жұмыстарға белсене атсалыстым. 

Университетті тамамдаған соң, 
мемлекеттік қызметке қабылдандым. 
Содан бері аңсаған биігіме к�теріліп, 
жауапты лауазымды жұмыстарда 
да  болдым. Міне, бұнын бәрі сайып  
келгенде,  ұлтым орыс болса да 

қазақ тіліне деген құштарлығымның 
арқасы, тәлімгерлерімнің қолдауы 
мен тынымсыз ізденісімнің нақты 
нәтижесі дер едім.

Қазақ тілін үйрену қиын деп 
кежегесі кейін тартып тұратын кей-
біреулердің пікірлеріне  түбірімен 
қосылмаймын. @ңгіме ниет пен 
 шынайы ұмтылыста жатыр. Оларға 
намыс жетіспейтін секілді. Бұған 
�мірден к�п мысал келтіруге болады. 

Мемлекеттік тілге деген жана-
шыр лық бос с�зден г�рі, газет-жур-
налдарға жазылу кезінде де айқын 
к�рінеді. 

«Ана тілі» – рухани қазына болар, 
әрі жан сарайыңды барынша байы-
тар сүйікті басылым. Сол себептен 
келесі жылға жазылып отырмын. 
Оның әрбір санын құтты қонағымдай  
күтетінім айдан-анық. Редакция-
ны басқарып отырған елге таны-
мал  ардақты азаматтарға, күллі жур-
налистерге шығармашылық табыс 
тілеймін. 

Алдағы жылы бұл басылымға 30 
жыл толады. Бұл бір жігіттің ғұмыры 
емес пе? Ол бүкіл еліміздің мерейлі 
тойы. Қолына қаламын ұстағандардың 
қуанышты мерекесі. Сондықтан жаңа 
жылда барша жұртшылықтың үйінен 
осы газетті к�ргім келеді. 

– Пленарлық мәжіліс б�лімінде Тілдерді 
дамыту  ж�ніндегі басқармасының басшысы @сия 
Баян қызы  мен «Светоч» славян этномәдени бір-
лестігінің т�райымы Раиса Биткова с�з с�й леп, 
мемлекеттік тіл мәртебесі ж�нінде ой қоз ғаса, 
«5рлеу» біліктілікті арттыру ұлттық ор та лығы» 
АҚ филиалы Атырау облысы  бойын ша педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру  инсти-
тутының аға оқытушысы Гүлжан Нұрсұлтанова 
«Мемлекеттік тілді оқыту әдістемесі» бойын ша 
шағын тренинг �ткізіп,  форум қаты сушы ларын 
қазақ тілін үйрену жолдары мен таныс тырды. 
Байқауға 18-22 жас аралығындағы 5 қаты сушы 
қатысып, бақ сынады, – деді Жеміс Дияшева. 

Б�лім басшысының с�зінен білгеніміздей, 
жиынға «Теңізшевройл», «ЕмбіМұнайГаз», 
«Атырау-Жарық», «Атырау жылу электр орталығы», 
«ҚазТрансОйл», «2016 әскери б�лімі» �кілдері және 
мемлекеттік қызметкерлермен қатар, этномәдени 
бірлестіктердің мүшелері мен жастар қатысыпты. 
Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы 
дипломдармен, алғыс хаттармен және қаржылай 
сертификаттармен марапатталған екен. 

Үш кезеңнен тұрған сайыстың қорытындысына 
сәйкес, Атырау қаласынан қатысқан үміткер 
 Сергей Яшков ынталандыру сыйлығына ие 
 болыпты. Жүлделі ІІІ орынға атыраулық Руслан 
Юн мен Махамбет ауданынан келген Ирина 
 Чеченова, жүлделі ІІ орынға Наталья Михайлова  
лайық деп танылған. Ал Жылыой ауданынан 
қатысқан Юлиана Новикова байқаудың жеңімпазы 
атанған. 

Байқауға телеарна және қоғамдық-саяси газет-
терден барлығы 10 журналист қатысты.

ҚОБЫЗШЫЛАР 
САЙЫСЫ

БІЛІМ АЛУҒА 
МҮМКІНДІК МОЛ

«АНА ТІЛІ» – 
жан сарайыңды 
байытар басылым
барша қауымды осы газетке 
жазылуға шақырамын

Жеміс Дияшеваның айтуынша, �ңірде қазақ 
елінің �ркендеуіне, оның ұлттық болмысының 
айнасы – мемлекеттік тілдің �з тұғырында берік 
орнау ына атсалысып жүрген ойы жүйрік, қаламы 
ұшқыр журналистердің де еңбегі ескеріліп  отырады. 
Осындай азаматтарды анықтап, марапаттау 
мақсатында журналистер арасында «Мемлекеттік 
тіл және БАҚ» байқауы жыл сайын �ткізіліп келеді 
екен. «Биылғы байқаудың жеңімпаздарын марапат-
тау рәсімі «Атырау-Ақпарат» ЖШС-нің баспас�з 
клубында жүзеге асырылды. Жүлдегерлерге келетін 
болсақ, «Атырау» облыстық газетінің тілшісі 
Меңдібай Сүмесінов жеңімпаз атанып, одан кейін 
республикалық кезеңге жолдама алып, «Алғыс 
хатпен» оралды. Жүлделі ІІ орынға «Атырау» 
телеарнасының тілшісі Индира Мұқашева лайық 
деп танылса, ІІІ орынды аталған телеарнаның 
редакторы Нұржан 5мірбаев пен оператор Ержан 
Шеруенов �зара б�лісті. Мұндай шара – журна-
листер қауымын ынталандырып, қазақ тілінің 
толғаулы мәселелерін баспас�з беттерінде жиі 
к�теріп, оның міндеттерін шешуге атсалысуға 
себепші болмақ» деп атап �тті Ж.Сәлуқызы. 

Елімізде қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
қатар үйреніп, білуге ерекше к�ңіл б�лініп келе 
жатқаны белгілі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
үш тілді білу – заман талабынан туындап отырған 
қажеттілік екенін �з с�здерінде жиі айтып келеді. 
Қазіргі таңда жастар мен жас�спірімдер арасында 
халықаралық тілге айналып үлгерген ағылшын 
тілінде с�йлейтіндер аз емес. Жалпы әрбір жаңа 
тілді меңгерген сайын адамның алдынан жаңа 
мүмкіндіктер ашылатыны сияқты, қазақ жастары 
да бұл бағытта жақсы нәтиже к�рсетуде. Сонымен 
қатар мемлекеттік қызметшілер де үш тілді бірдей 
меңгеруге ынталануда. Осы орайда Жеміс Дияшева 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген 
мемлекеттік қызметшілер арасында «Тіл шебері» 
облыстық байқауы басқарма тарапынан тұрақты 
�ткізіліп келе жатқанын жеткізді. Биыл бұл шара 
Н.Жант�рин атындағы облыстық филармония 
 залында ұйымдастырылыпты. 

– Байқаудың негізгі мақсаты – мемлекеттік 
қызметшілердің тіл мәдениетін к�теру, үш тілді 
меңгерген азаматтарды анықтау және қолдау. 
Сайыс үш кезеңнен тұрды. «Тұсаукесер» кезеңінде 
тапсырылған тақырыпты қазақ тілінде толық ашу 
қажет болса, «5нертаным» б�лімінде ағылшын 
тілінде �нер к�рсету міндеті қойылды. «Ұлттаным» 
кезеңінде үміткерлер берілген сауалдарға үш тілде 
толық жауап беруі қажет болды, – дейді. 

Шара қорытындысы бойынша Атырау 
қаласы әкімі аппаратының ақпараттық техно-
логиялар және мемлекеттік қызмет к�рсетуді 

бақылау б�лімінің бас маманы Наргиза Абылха-
санова жүлделі І орынды иеленіп, республикалық 
байқауға жолдама алыпты. Ал Исатай ауданы 
жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 
б�лімінің басшысы Дулат Бекмұханбет ІІ орынға 
табан тіресе, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Атырау облысы бойынша департаментінің бас 
маманы Аманжол Қаженбаев пен Жалғансай 
ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші 
маманы  Қапиз Лұқпанов екеуі жүлделі ІІІ орынға 
лайық деп танылған. 

Тақырыпты әрі  қарай сабақтай түскен 
Жеміс Сәлуқызы ұлтымыздың ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының шығармашылық мұрасы – 
ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани 
қазына екенін айтты. Қазақ әдебиетінің даму-
ына үлкен серпін берген к�рнекті ақынның 
туындыларын кеңінен насихаттау арқылы жа-
стар легінің қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне 
 деген қызығушылықтары арта түспек. Ақынның 
даналық ойлары мен ұлағатты с�здерін жастар 
арасында кеңінен насихаттау мақсатында да 
арнайы байқау ұйымдастырылыпты. Ол «Абай 
атындағы к�ркемс�з оқу шеберлерінің облыстық 
байқауы» деп аталған екен. Шара мақсатының 
бірі – мемлекеттік тілдің аясын кеңейтумен 
 байланысты. Сонымен қатар жастардың тілге 
 деген талғамын қалыптастыру. 

Биылғы байқаудың бір ерекшелігі, мұнда 
Абаймен бірге биыл елімізде мерейтойлары кең 
к�лемде атап �тіліп отырған Бейімбет Майлиннің, 
Сәкен Сейфуллиннің, Ілияс Жансүгіровтің, 
Сәбит Д�нентаевтың, Фариза Оңғарсынованың 
шығармашылығы да қамтылып, мән беріліпті. 
Қазылар алқасының бағалау қорытындысы 
бойынша  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінің студенті Ақан 
Иғламов, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 
 2-курс студенті Нұртай Мәжит, Сарытоғай 
мәдениет үйінің к�ркемдік жетекшісі Нұргүл 
Жалмұқанова, Махамбет атындағы академиялық 
Қ а з а қ  д р а м а  т е а т р ы н ы ң  ә р т і с і  @ й г е р і м 
Силықовалар жүлделі орындардан к�рінген екен. 

Соңғы екі жыл к�лемінде елімізде қазақ тілін 
латын әліпбиіне к�шіруге байланысты к�птеген 
дайындық шаралары жүріп жатқаны белгілі. 
Ауқымды әрі кешенді жобаны журналистер ара-
сында да насихаттаудың �зіндік мәні бар. Себебі 
латын әліпбиінің қажеттігін бұқара халыққа ең 
алдымен журналистер қауымы тиянақты түрде 
жеткізеді. Осы ретте «Латынға к�шу – �ркениетке 
қадам» атты журналистердің облыстық байқауы 
ұйымдастырылыпты. Байқауда 14 қатысушы �зара 

бақ сынапты. Бұл шара турасында ойын ортаға 
салған Жеміс Сәлуқызы әрі қарай с�зін Қазақстан 
халқының тілдер фестиваліне ұластырды. 

Қазақстан халқы тілдерінің фестивалі 
тәуелсіз еліміздің рухани байлығының, этностар 
достығының, ел бірлігінің символына айналғанын 
айрықша атаған ол шараға мемлекеттік тілдің 
мәртебесін к�теруге атсалысып жүрген тіл жана-
шырлары, әртүрлі этнос �кілдері, тіл саласында 
к�птеген жыл қызмет еткен ардагерлер, әскерилер 
қатысқанын жеткізді. 

– Қазақтың мәдениетімен біте қайнасып 
жатқан рухани қазынасы қазақ тілі – еліміздің 
ұлттық мақтанышы, бірлігіміздің тірегі десек, 
сол тілдің дамуы жолында атқарып жүрген игі 
істері мен тіл саласын дамытуға қосқан үлестері 
ү ш і н  т і л  ж а н а ш ы р л а р ы  а л ғ ы с  х а т т а р м е н 
 марапатталды. Соның ішінде Қазақстан Респу-
бликасы Мәдениет және спорт министрінің 
«Алғыс  хатымен»  Жылыой ауданы мәдениет және 
тілдерді дамыту ж�ніндегі б�лімінің бас маманы 
Үміт Кенжина, облыс әкімінің «Алғыс хатымен» 
 Атырау қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді 
 дамыту б�лімінің басшысы Ақылбек Рысқалиев, 
облыстық мәслихаттың «Алғыс хатымен» үш 
қызметкер, Атырау облысы Тілдерді дамыту 
ж�ніндегі басқармасының «Алғыс хатымен» 17 
тіл жанашыры марапатталды. Шара барысында 
мемлекеттік тілде, сондай-ақ этнос �кілдерінің 
т�л тілінде әндер шырқалып, күйлер ойналып, 
фольклорлық ансамбль �нер к�рсетіп, жалпы 
тілдің халықты біріктіруші күші паш етілді, – дейді 
Жеміс Сәлуқызы. 

Биылғы айрықша атап �терлік қуанышты 
жайт, �ңірде мемлекеттік тілдің �рісін кеңейтуге, 
жалпы тіл саясатын жүзеге асыруға еңбек сіңіріп 
жүрген бірқатар тіл жанашырлары Қазақстан 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Алғыс 
хатымен»  марапатталыпты. Олар: Атырау қалалық 
ардагерлер кеңесі т�рағасының орынбасары 
Абат Кенжеғали, «Атырау бас жоспар» ЖШС 
директорының орынбасары @ділбек Шакиров, 
Индер ауданы Аққала ауылы мәдениет үйінің 
 директоры Камалиден Ізімов, облыстық «Атырау» 
газетінің арнаулы тілшісі Меңдібай Сүмесінов, 
Атырау облысы ардагерлер кеңесі т�рағасының 
орынбасары Серік Мұхамбетов. 

Міне, осындай игі жаңалықтарымен б�ліскен 
Жеміс Дияшева алдағы жылда да �ңірдегі 
мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыруға к�ңіл 
б�ліне беретінін жеткізді. 

-теген Н/УКИЕВ
АТЫРАУ

Шара барысында алғаш болып құт-
тықтау с�з с�йлеген академия басты-
ғының орынбасары, полковник Жанат 
Сейітов Елбасының Жолдауларының 
бірінде ана тілімізге қатысты айтқан 
ойларын жеткізе отырып, мемлекеттік 
тілде с�йлеу әрбір шекарашының парызы 
екенін атап �тті.

Д�ңгелек үстелдің секциялы отыры-
сында мамандар талқысына шекарашы-
лар арасында жиі айтылатын (застава, 
отряд, наряд және т.б) немесе жазылатын 
терминдерді біріздендіру мәселелері 
ұсынылды. @скери терминдердің тілдік 
сипаты, шекара саласында нормативтік-
құқықтық актілерді әзірлеуде ресми тілдің 
қолданылу нормалары қарастырылды. 

Сонымен қатар терминологияны 
жандандыру, әскери терминдерді қазақ 
тілінің жазу нормаларына сәйкес ретке 
келтіру мәселелері қозғалып, шекарашы-
лар арасында әркелкі қолданылып жүрген 
кейбір сәтсіз баламаларды �згерту мен 
түзету жолдары талқыланды.

Шараны �ткізудің негізгі мақсаты 
– әскери терминдерді біріздендіріп, 
ғылым тілі ретінде дамыту тұрғысында 
қарастыру және шекара саласына 
қатысты терминдерді іріктеу мен ресми 
бекітуге қойылатын негізі талаптарды 
айқындау.

Д�ңгелек үстелді жүргізуші кәсіби 
тіл  дайындығы кафедрасының аға 

оқытушысы, филология ғылымының 
кандидаты, майор Мамаева Гүлжан 
Бүркітбайқызы: «@скери ортаның тер-
миндер жүйесін жақындастыру, ортақ 
терминдер қорын молайту бүгін ғана 
к�теріліп отырған мәселе емес. Бұл 
мәселенің қозғалғанына бірнеше жылдың 
жүзі болды. Бірақ күні бүгінге дейін 
әскери терминдер қорын тіларалық біріз-
дендіру мәселесін шешудің тиімді тетігі 
қалыптаса қойған жоқ. @зірге мәселе 
к�терумен ғана шектеліп келеді» деді.

Ғалымдар бас қосқан жиындар-
да айтылған ұсыныс-пікірлер жүзеге 
аспай, сол жерде қалып, жекелеген 
тіл жанашырлары мен терминтанушы  
ғ а л ы м д а р  т а р а п ы н а н  ж а з ы л ғ а н 
мақалалар, айтылған ойлар әскери оқу 
орындарының ғалымдарына жетпей 
жатады. @скери оқу орындарының 
ғылым саласындағы ынтымақтастығы, 
байланысы әлі әлсіз. Соның салда-
рынан әскери саланың ғылыми 
тілі, терминологиясы жақындаудың 
 орнына жылдан-жылға алшақтап 
 барады. Сондықтан бүгінгі отырыстың 
қорытындысы бойынша, мамандар бір 
ауыздан шешім қабылдап, үйлестіру 
кеңесін құруға, талқыланған термин-
дерге балама таппаған жағдайда тарихи 
с�здерден іздеу керектігін с�з етті. 
 Сонымен қатар түркітілдес тілдерден 
б а л а м а  і з д е у ,  ж а л п ы х а л ы қ т ы қ 

терминдерді аудару қажет екенін де 
 назардан тыс қалдырмады.

Негізінен мұндай отырыстар �ткізудің 
қолайлы тұстары �те к�п. Себебі әскери 
терминдер күрделі болып келеді. Оның 
дұрыс аудармасын тілдік  нормаға 
сәйкестендіру, нормативтік-құқықтық 
актілерге сәйкестендіру ауқымды жұмыс 
жүргізуді қажет етеді. Осыған байла-
нысты әскери сала терминдері бүгінгі 
таңда «Шекараны бүкіл халық қорғайды» 
демекші, халықпен талқылау қажеттігін 
к�рсетіп отыр.

Тіл білімі иниститутының ғылыми 
қ ы з м е т к е р і  Н ұ р л а н  Ш ү л е н б а е в , 
ҰҚК Академиясының арнайы тілдер 
кафедрасының доценті, подполков-
ник Гүлмира Бірәлі, Құрлық әскерлері 
әскери институтының подполковнигі 
Мақсат Елеусізов, Радиоэлектрони-
ка және байланыс әскери инженер лік 
институтының кафедра оқытушысы 
@йгерім  Кешубаева  және  �зге  де 

 қа тысушылар шекара саласындағы 
термин дерге қатысты �з ойларын ортаға 
салып, келелі мәселе кеңескенде ғана 
шешімін табатынын тілге тиек етті. 
 Кафедра ұжымының мемлекеттік тілде 
жазып шығарған әскери оқулықтары, 
әдістемелік оқу-құралдарының к�рмесі 
ұйымдастырылғанын да айта кетейік. 

Шара соңында қатысушылар ҚР 
ҰҚК Шекара қызметі академиясының 
бастығы, полковник П.Поливановтың 
қолы қойылған мақтау қағаздарымен 
марапатталды. Рухы биік, айбынды 
әскер қашанда ел тұғыры. Олай бол-
са, әскери саладағы мемлекеттік тілдің 
 дамуы айрықша к�ңіл б�луді қажет етеді. 
Себебі қазақ тілінде с�йлейтін сарбаздың 
Отанына деген патриоттық сезімі де биік 
болады. 

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
 ҚР ҰҚК Шекара қызметі

академиясының баспас7з хатшысы 
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9 желтоқсан, сағат 16-00-де Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында кеңес және қазақ кино 

мен театр актері, қазақ театрының мэтрі атанған артист, Қазақстанның 
халық артисі Қасым Жәкібаевтың туғанына 90 жыл толуына орай арнайы 

мерейтойлық іс-шара өтеді. Келем деушілерге есік ашық.   

Қазақтың бір-біріне ұқсамайтын бейнесін 
театр мен кино сахнасында қатар жасап кеткен 
Қасым Жәкібаев туралы ойымызды белгілі театр 
сыншысы Әшірбек Сығайдың: «Қасым Жәкібаев 
барлық болмысымен, ішкі жан  дүниесі мен,  
түр-тұлғасымен осы қазақ театры өнеріне 
қызмет істеген адам» деген бір ауыз 
сөзімен бастағымыз келеді. Өнер 
адамының жары Нұртай Жәкібаевамен 
сұхбатта актердің өнер мен өмір жолында 
татқан «у мен балдың» аз емесін ұққандаймыз...

Еңбек сіңірген артисі атағын да ерте-
рек, 1966 жылы алды. Жалпы �зі оқуды 
жақсы оқыған адам. Мектепті беске 
бітірген. Училищеде оқып жүргенде 
Наталия Сац театрға қабылдаған 
екен. Аққағаз Мәмбетова, Мәкіл 
Құланбаевтармен бірге, осы театрға 
келген алғашқы лектің қатарында 
жүрді. 1944 жылы Алматыдағы Театр 
және к�ркемсурет училищесіне түсіп, 
1948 жылы оны аяқтаған. Халық артисі 
Виктор Иванович пен қазақ �нерінің 
майталманы Мәнтай Сыздықовтан 
дәріс алады. Театр сахнасында екі 
жүзге жуық әртүрлі р�лдерді сомдады 
ғой. Еңбек сіңірген артист атағын 
ерте алғанымен, араға 30 жыл салып 
барып «Халық артисі» болды. Арасын-
да екі-үш рет театрдан шығып кетті, 
шығарып жіберді... 

– Театрдан шыға сала, еңбекке ара-
ласып жүре берген екен. -нер адамына 
зауыттағы ауыр еңбек қиын тимеді ме?

– Қаскең кей-кейде «Медеуді 

ӨМІРІ 

– Балалығыңыз,  жастығыңыз 
7ткен уақыт бүгінгімен салыстыруға 
келе қоймас. Ол күндердің естелігі 
де, арманы  да, мақсаты да басқа 
болды  ғой. Сол балалық шақ, жастық 
дәуренге қайыра к7з салсақ. Қасым 
Жәкібаевпен бас құрағанда 18 жаста 
екенсіз. Бір-біріңізді қалай тауып, 
 танысып едіңіздер?   

– Балалығымыздың, жастығы-
мыздың тәтті естеліктері жүректі 
тербейтіні болмаса, ол уақыттың 
қызығынан қиындығы к�п-ау деп ой-
лаймын. Мен де, Қаскең де соғыстың 
балаларымыз. Оның әкесі майданға 
кеткен, сырқат меңдеген шешесі үш 
баламен қалған екен де, дертінен 
айықпаған күйі анасы к�п ұзамай 
к�з жұмыпты. Үш баланың ересегі 
Қаскең, інісі мен қарындасы бар. 
Қарындасы тіптен кішкентай. Міне, 
шиеттей інісі мен қарындасына нан 
табу үшін Қаскең 13 жасынан еңбекке 
араласыпты. «Ол кездегі «Алма Ара-
санда» жаралы офицерлерді емдейтін 
м е к е м е  б о л д ы .  С о л  м е к е м е н і ң 
маңында таға тартатын цех ашылды. 
Бір орыс шал таға тартатын еді. @лгі 
кісі к�рікті басып тұрады да, маған 
«ұр» дейді, мен әлгі қызған к�рікті 
ұрып қаламын. Сол жұмысымыз үшін 
күндік «паек» береді. Апта бойы тын-
бай жұмыс істеймін. Жексенбіде үйге 
қайтарда бір күн демалыс аламын. 
Айналадан отын жинап, «паегіммен» 
қоса үйге алып қайтамын» дейтін 
бас құрағаннан кейінгі бір жылдары 
әңгімесінде. 

Менің де әкем әскерге кетіп, жетім 
�стік. @кем барлаушы болыпты. Май-
дан даласынан жазған соңғы хатында 
«Мені іздемеңдер, �зім хабарымды 
білдіремін» деген... 

М і н е ,  ж е т і м к � к і р е к  е к е у м і з 
Ұзынағашта жетілдік. Келісіп, с�з 
байластық. «Дайын жүр, сені алып 
кетемін, Фрунзеге барып келейін» 
деді. Мен, тіпті Қаскеңнің қайда 
жұмыс істейтінін сұрамаған да екен-
мін. Босағасын аттаған соң, артист 
екенін бір-ақ білдім. Үйінде бойдақ 
ағасы – әкесінің інісі бар екен. 5з 
інісі мен қарындасы кішкентай. 
Екеуміз соларға  ие болдық. Қызды 
�сіріп күйеуге бердік, ұлды жеке отау 
жасадық. 

Мен – 18 жаста, Қаске – 26  жаста. 
5міріміз осылай басталды. Бірді 
айтып, бірге кетіп жатырмын ғой. 
Қаскеңнің әртіс екенін білгенде, 
жыладым. «Мен әртіспен адам бола 
алмаймын» дедім. Қаскең отау құрды 
дегенде біраз үлкен кісілер, әртістер 
үйге келген. @мина апай жұбатып, 
жасымды сүртті. Қаскең екеуміздің 
бірге бастаған �міріміздің алғашқы 
баспалдағынан бізді �з балалары-
нан кем к�рмеді. Тәрбиеледі, жылы 
с�зін айтты. С�йтсек, сол жылдары 
@мина апайдың �зі де қырықтан жаңа 
асқан шағы екен ғой... Апай маған 
«Келін, Қасымның жағасы кірлемесін, 
мен оны күнде қадағалап жүрем» 
дейтін. Қаскең ақ жейде кигенді 
жақтырмайтын, күңгірт түсті киімінің 
�зіне де шаң қондырмауға тырыс-
тым. @мина апайды сыйлағандықтан 
да, қорыққандықтан да, Қаскеңнің 
қабағын бақтым. @мина апайдың 
да Қасым десе шығарда жаны б�лек 
еді. Бәрі де жас күнінде шалықтап 
жүреді ғой. Қаскең, оның үстіне, 
�нер адамы. Театрда, кинода ойнай-
ды. Үйге кештетіп келетін кездері 
жиіледі. Жасырып қайтемін, кейде 
қызыңқырап оралады. Ондай сәттері 
@мина апай қатты алаңдайды. Үйге 
жиі-жиі қоңырау шалады. Мені с�зге 
айналдырады, кейде қалжыңдайды, 
әйтеуір к�ңілімді аулап қояды. Кейде 
бірден әңгімеге к�шеді. Сондағысы: 
«@лгі үйге келді ме?» деп сұрайды. 
«Жоқ, келген жоқ» деймін мен. 
«Е, келеді ғой... Мен әлтаман тағы 
 хабарласамын. Қасым келіп жатса: 
«Не туда попали» деп, телефонның 
тұтқасын тастай сал. Оның үйге 
келгенін содан білемін» дейтін 
алаңдап. Сондай күндері бірде Қаскең 
үйге кешігіңкіреп келді. Бірақ татып 
алмаған екен. Асүйде шайын демдеп 
беріп отырғанмын. Телефон шыр 
ете қалды. Алаңдап, іздеп отырған 
@мина апай екенін біле қойдым да, 
�зім лып етіп орнымнан к�теріліп: 
«Не туда  попали» деп айта бастап едім, 
Қаскең ас үйден дауыстап: «Келді 
әлгі ақымақ, үйде отыр, сап-сау» деп 
айт дейді... С�йтсе, @мина апайдың 
алаңдап, �зін іздейтінін Қаскең де 
біліп жүрген екен...  

– Қасым Жәкібаевты театрға 
 Наталия Сац шақырды ғой. Қатар лас-
тарының жанында сыйы да ерек болды. 
/мина апайдың да қатты құр меттегенін 
айтып отырсыз... 

– Иә, �нердегі бағы болар, оны 
әріптестері құрметтеді. Қазақстанның 

Нұртай ЖӘКІБАЕВА, актер Қасым Жәкібаевтың жары:

салдық қой» дейтін еді. Ол с�зінің 
жаны бар. Театрдан шығып кеткен-
де Алматыда  Медеудің құрылысы 
 басталды да, Қаскең де ойланбастан 
сол жаққа жұмысқа кетті. 5зі к�пшіл 
адам ғой. Үйге біреуді ерте келмесе, 
тамағы сіңбейтін. Бірде бір орыс 
жігітті ертіп келеді. Енді бірде бір 
кәріс жігітті ертіп жүреді... 

С�йтіп жүргенде @мина апай 
араласып, қайтадан театрға оралды. 
Оның театрдан шығу себебі к�п... 

Біз екі бала сүйдік. Үлкеніміз 
– Арал, кенжеміз – Азамат. Аза-
матымыз �кіметке қарсы шықты 
деп, үш әріп соңына түсті. Ақыры 
түбіне жетіп, үйден тірі әкеткен 
ұлымызды табытпен қайтарды. Онда 
да, сүйегін бергісі жоқ. @рең деген-
де сүйегін алып, Кеңсайға жерлеп 
болған күннің ертесінде, �зі де іші 
�ртеніп отырған Қаскең басшыларға 
ауыр-ауыр с�з айтқан сыңайлы... Ол 
баланы жерлегенімізді к�п ешкім 
білмеді сол уақытта. Айтқызбады 
ғой. Қасымызда @мина апайлар 
жүрген еді жанашыр болып. Міне, 
сол оқиғадан соң, тағы да театрдан 
шығып кетті. Баланың ана жағдайы 
бар, жұмыстан шыққан соң да аңдуда 
жүрді. Содан машина ж�ндеу зауы-
тында істеді. Қаскең кішкентайынан 
еңбектеніп �скендіктен бе, жұмысқа 
ықтиятты болды. Сол жақта жұмыс 
істеп жүргенде, Нұржұман Ықтымбаев 
киноға шақырыпты. С�йтсе, әлгі 
зауыттағылар Қаскеңді жібергісі кел-
мей, «Сені мастер қыламыз, осында 
қал» дейді. Соңындағы аңдуды да 
байқап жүр ғой: «Олар саған бәрібір 
жұмыс істетпейді, зауытта жүре бер» 
деп к�п айтты. Қаскең �нерді шын 
қалаған адам. Киноға кетіп, он жыл 
кинода істеді. Оның «Дерсу Узала», 

Үйде де @нуар @лімжановты,  Олжас 
Сүлейменовті к�п оқитын. Кіш-
кентайынан айтқанынан қайт пайтын. 
7-ші шағынауданда тұратын кезіміз. 
Азамат 13-14 жаста еді. Шахмат, 
футбол,  барлық үйірмеге қатысатын. 
Балалармен далада  футбол ой-
нап жүр еді, бір уақытта қарасам, 
 балалар т�белесіп кетіпті. Анықтап 
үңілсем, Азамат топ баланың астын-
да  жатыр, қалғандары жабылып, 
Азаматты тепкілеп, ұрғылап жүр. 
Жүгіріп далаға шықтым. Мені к�ріп 
балалар қашып кетті де, Азаматты 
жетелеп үйге кірдім. Т�белестің ж�нін 
сұрадым. «Футбол ойнап жүр едік. 
Бір орыс бала шыбықты домбыра 
қылып алып: «На улице Абая, сидит 
три бабая» деп мазақтап ән айтты. 
Басқалары оған мәз болып күледі. 
Бір қазақ бала бар еді, ол да күліп 
отыр. Мен ызаланып кеттім де, ән 
айтып отырған баланы жүгіріп барып 
теуіп жібердім. Сосын бәрі  маған 
жабыла кетті» дейді. «Мама, олардың 
 «сидит три бабая» деп отырғаны Абай, 
Құрманғазы, Жамбыл үшеуі ғой. Ыза-
ланып кеттім» дейді. Кішкене күнінен 
мен білмейтін,  әкесі  білмейтін 
дүниені зерттеп, ойланып жүретін. 
Мінезі Қаскеңнің мінезіне тартқан. 
15 жасында-ақ айналасындағыларға 
«партбилеттеріңнен �здерің-ақ 
құтылуға асық боласыңдар» дейді 
екен. Бәрі сол билеттерін тастады 
ғой ақыры... Заманынан асып туған 
ұл екенін білмедік қой... Иә, ресми 
тағылған айып – �кіметке қарсы 
шығыпты. 

18 ғана жаста еді. Ұстап алды да 
кетті. Біз к�п нәрсені түсіне де алмай 
қалдық. Сотына да қатыстырмады. 
Дүние астаң-кестең т�ңкерілді де 
кетті... Азамат жайында осы күндері 

лақтыра берген ғой. Қасындағы адам: 
«Неге лақтырып жатырсың» деп 
сұраса, «К�семнің басына қайта-
қайта мүйіз шығып кете береді» деп 
жауап беріп, әлгі балауыздарды үйіп 
тастапты. Міне, соны әлгі танысы 
үш әріпке жеткізіп қойған ғой. Олар 
мүсіншіні «жынды» деп, осы жерге 
әкеліп тастаған...

Мына дүние бізге босқа келген 
жоқ, балам. Егемендіктің мәнісін 
білмей жүрміз ғой. Ол егемендік осын-
дай белгілі-белгісіз жандардың қиын 
тағдырымен, к�з жасымен, зая кеткен 
�мірінің құнымен, т�гілген қанымен 
келді. Біреу қуанып, біреу жылап, 
біреу зарлап жетті тәуелсіздікке... 

С � й т і п ,  Т а л ғ а р  м а ң ы н д а ғ ы 
 мекемеге баламызбен с�йлесу үшін 
барып тұрамыз. Бір медбикені б�ліп 
қойған. Соның бақылауымен с�йле-
семіз. Орысша тілдесеміз. Қазақша 
с�йлесуге рұқсат жоқ. Медбике бір 
жаққа кетіп қалғанда «Мама, Алма-
ты қалай, ұлғайған болар, ә?» деп 
сұрады. «Иә, жақсы, к�рікті қала бол-
ды» дедім мен. Азамат жаздай судан, 
таудан шықпайтын бала еді. Содан 
біраз үнсіздіктен соң, терезесіне бір 
кішкене торғай ұшып келіп жүргенін 
айтты. Торғайға нанды уатып береді 
екен. «Торғайға мұңымды айтам, 
мы налардың мені қинағандарын бір 
сәтке болса да есімнен шығарамын» 
деді. 

Сағындым тауымды да, тасымды да, 
Сағындым досымды да, қасымды да.
Тереземнің алдына торғай қонса
Ұмытамын дәрі беріп ауыртқан 

басымды да...
деді �леңдетіп. Сол бір �леңді оқып 
берген сәті есімде қалып қойыпты. 
Кездесудегі Азаматтың с�зін Қаскеңе 
айтсам, к�зінен жас парлап, үнсіз оты-

ӨНЕРДЕ ӨРІЛГЕН

біраз тарихшылар, зерттеушілер, жур-
налистер жазып жүр. Ал сол күндері 
біздің жүректен �ткізген азабымызды 
ешкімге тілемеймін. Ата-ана ретінде, 
ең әуелі «Дұрыс тәрбие бере алмадық 
па?» деп ойладық. Бірақ, үміттендік. 
Жақсылықтан үмітті болдық. Оның 
денсаулығына зақым келген деп, 
«қамқор» болып, Талғар маңындағы 
жүйке жүйесі ауруханасына жатқызды. 
18 жастағы, маңдайы жарқыраған 
баланы алып кетіп, арада алты жыл 
�ткен соң, табытпен қайтарды... 

Мен Екейдің қызымын,  Жамбыл 
мен Сүйінбайдың тұқымымын. 
 Солардан жұққан қасиет пе, Азамат 
та �лең жазатын. Сонда әлгі жерге 
 Азаматпен кездесуге барамыз. Ол 
уақытта аз туыстың �зі іргесін аулақ 
сала бастады. Бауырым Қуаныш, 
үлкен бала Арал және мен – үшеуміз-
ақ Талғар жаққа тартамыз... 

Қоштасқаны ма,  б ілмеймін. 
Кейінгі бір барғанымызда: «Мама, 
шаршадым... Уайымдама, мен оғаш 
ештеңе істемедім» деді. Қасында 
 Ленинградтан әкелген бір мүсінші, 
жасы елуге келіп қалған ересек бір 
кісі жатыр екен. Оның �зінің б�лек 
тағдыры бар. @лгі мүсінші Лениннің 
мүсінін сомдайды екен. Ол үшін әуелі 
балауыздан қалыпты құяды. Міне, 
әлгі кісі мүсінді қалыптап бітпестен, 

«Жансебіл», «Қан мен тер», «Үшеу», 
«Дәнекер», «Отырар», «Махаббат 
станциясы» фильмдеріндегі р�лдері,  
тағы да басқа фильмдерінде сомдаған 
басты және эпи зодтық бейнелері 
к�птің к�ңілінде деп сенемін. Ресей, 
Беларуссия, Украинаның киноларын-
да да жарқырап шықты. Голливудқа 
да шақырып, бас тартқаны бар. 
 Кинодан табысты да к�бірек тапты. 
Қаламақысына �зіміз үй салып алдық. 
Кейін ол үйді бұзатын болғанда, осы 
пәтерге айырбастап берді. 5нер адамы 
�кіметтен  үй үшін алатын жеңілдік те 
бізге бұйырған емес. Оған бола Қаскең 
де, мен де жабырқамадық, Құдайдың 
бұйырғаны сол болды деп шүкір еттік. 
@рі Азаматымыздың да күйініші бар 
еді... 5кіметтен қамқорлық күткен 
былай тұрсын, �з жақынымыздан 
ж ы л ы л ы қ  а ң с а у д ы  д а  ұ м ы т ы п 
қалғандай күй кешкен кезіміз болды... 

– Осы орайда Азамат жайлы да 
сұрағымыз келеді. Кеңес 7кіметіне 
қарсы шыққаны үшін 18 жасында  
тергеліп,  басына қиын іс  түскен 
Азаматтың қиындығы баршаңызға да 
оңай тимегені анық қой...   

– Азаматым... Кішкентай кезінен 
�жет, қайсар еді. Екі тілге де жүйрік 
еді. Ақсайда қара базар болатын, 
елдің қолында жоқ кітаптарды сол 
жақтан тауып алып оқып жүріпті. 

рып қалатын... Баласымен бір ауыз 
тілдесе алмай кеткеніне кейін қатты 
қиналды ғой... Қайтейін... 

– Қай жылы ақталды?
– 1992 жылы. Ақталмай тұрып 

балам түсіме енеді. «Мама, менің 
ақ жейдем қайда? Неге аттестатым-
ды алмайсың?» дейді. Үлкен ұлым 
Аралға да осы түс кіреді. Ол кез-
де Қазақстанның бас прокуроры 
Жармахан Тұяқбаев еді. Тікелей 
соның пәрмен беруімен ақталды. 
Ұдайы сол адамға алғыс айтқым 
келеді. Газетіңнің атынан Жармахан 
Тұяқбаевқа алғысымды жеткізші, 
балам... 

С о д а н  ұ л ы м д ы  а қ т а п  б е р д і . 
Ақталғаннан кейін ҰҚК-нің архивіне 
кіріп, суретін, құжаттарын к�руге 
 болады, рұқсат екен деп естідім. Бар-
сам, архивтің бастығы орыс келіншек 
екен, «жоқ, сіздің балаңыздың құжатын 
к�рсете алмаймыз, «�те құпия» деген 
таңба бар» деді. Енді не істеймін? 
«Қазақстан әйелдері» журналының 
сол кездегі бас редакторы Алтыншаш 
Жағановаға бардым. @йел баласы ғой, 
мені түсінеді деген сенімім алдамады. 
Құшағын жая қарсы алды. К�мектесті, 
архивке кіретін болдық. Латифолла 
Қапашев деген зерттеуші журналист 
екеуміз, Ж.Тұяқбаевтан қағаз алып, 
құжаттармен таныстық. Үйде суретін 
де қалдырмаған ғой. Т�лқұжаты, 
суреті, саусағының таңбасы, аттестаты 
бар екен. Бір жарым жыл жұмыс істеген 
еді, сол құжаттары да сақталыпты. 
ҰҚК қызметкерінің ұлымнан алған 
жауабымен де таныстық. Ата-ана 
ретінде баламызға дұрыс тәрбие бере 
алмадық па деген уайымымыз жегідей 
жеді дедім ғой. С�йтсем, баламның 
еш кінәсі жоқ екен. Ол заманынан 
асып туыпты, бар болғаны... Оны 
бізден алып кеткенде біраз адам теріс 
айналған еді. Ешкімге кінә арта ал-
маймыз... «Он жыл кешігіп туғанда 
ғой...» деген бір ғана �кініш бар... 
Аттестатын, ақтау қағазын үйге алып 
келгенде, әкесі: «Шырағым-ай, түк 
к�рмей кеттің-ау... Тәрбие бере алма-
дым ба десем, босқа кетпеген екенсің. 
Құдай саған білдірген екен» деді қатты 
қиналып... 

– Азаматтың тыйым салынған біраз 
кітаптарды Ақсайдың қара базары-
нан алып оқығанын айттыңыз ғой. Ол 
кітаптар қазір қайда?

– Күні кеше ғана тарихшы Мәмбет 
Қойгелді үйге келіп кетті. Азамат 
туралы жылы-жылы әңгіме айтты. 
Үйден алып кеткен барлық дүниесі 
Мәскеудің архивінде жатыр екен. 
5зі жазған дүниелері де сонда деседі. 
Сұраған екен, бермей қойыпты. 

– Неге?
– Ол ақталмаған екен депті...
– Сіз жаңа ғана 1992 жылы ақталды 

деген жоқсыз ба?
– Қазақстан ақтады. Сол уақытта 

Ресейге де �тініш беруіміз керек екен. 
Біз оны қаузамаппыз, қайдан білеміз? 

Осылардан ұрпақ қалмасын деді 
ме, үлкен ұлымыз Аралды да белгісіз 
біреулер соққыға жықты. Оның да 
тағдырының быт-шытын шығарғысы 
келді. К�рер жарығы бар Аралымның 
қазір қасымда қарайып жүргеніне 
шүкір етемін. Азамат ақталған соң, 
Қаскеңе «Халық артисі» атағын 
берді. Кинода жүрген жерінен жақсы 
к�ретін Досхан Жолжақсынов іні-
досы театрға қайта шақыртты... 

– Театрды сағынған болар?
– Сағынады ғой. Содан соң ғой, 

қайта-қайта шықса да, қайта оралып 
жүргені. Досханға: «@й, балам, театр-
ды қойшы, үш рет шықты, к�ңіліміз 
қалды» дедім. «Ағаны халқы сағынып  
жүр» дейді Досхан. Сонымен, қайтадан 
театрға барды. Сексенге дейін жұмыс 
істеді. Сексеннен асқан соң, жұмысты 
тоқтатты. Театрындағы аға буынды  
ерекше қадірледі.  5зінен кейінгі 
іні-достарын да құрметтеді. Досхан 
Жолжақсынов, Роза @шірбекова, Лидия 
Каденова, Жомарт Зейнәбіл, Жақсыбек 
Құрманбековтерді жақсы к�рді. Ол те-
атрда да, кинода да �нерге адалдығынан 
айнымады ғой. «Жансебілде» �зіміздің 
�мірді ойнады. Қаскең «Жансебілге» 
түс кенде киноның режиссері Аяған 
Шәжімбай: «Аға, жылай ал майтын адам 
едің ғой, к�зіңе глицерин тамызсақ 
қайтеді?» дегенде: «Жоқ, тамызба, �зім 
жылаймын» депті. «Баламды да ұрып-
соқты-ау. Менен жылы с�з күткенде, 
бір ауыз с�йлесе де алмадым-ау»  деген 
ой келгенде к�зімнен жас парлап кетті» 
дейтін �зі...

Құдайға шүкір, елмен қатар �мір 
сүріп, осы жасқа жеттік. Қаскеңнің �зі 
кеткенімен, оны сыйлайтын елі бар, 
жұрты бар. Үйден әлі күнге кісі аяғы 
үзілген емес. Немере сүймей кетті. 
Бар арманы сол болатын. «Аяғым 
жеткенше  жүрдім, аузым жеткенше 
с�йледім, бірақ немере сүймедім. 
5зімнен болды ғой» деп қоятын ара-
тұра. 

Армансыз адам бар ма бұл �мірде?..
– /ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Қараг7з СІМ/ДІЛ

Азамат Жәкібаев 

Азаматтың суреті
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ЗАҢ ТҮЗЕЛМЕЙ – 
ТІЛ ТҮЗЕЛМЕЙДІ

Т І Л  Т Ұ Ғ Ы Р Ы  –  Ұ Л Т  Т Ұ Ғ Ы Р Ы
(Басы 1-бетте)

Сол себепті Ш.Шаяхметов атын -
д а ғ ы  « Т і л - қ а з ы н а »  ұ л т т ы қ  ғ ы -
лыми-практикалық орталығының бас 
ди ректоры @лібек Асқардың Форум-
ды ашардағы с�зінде «Бұлқынсақ, ша-
мамыз жетпей, айғайласақ дауысымыз 
жетпей, булыққан мәселеміз қазақ 
тілімізді �зінің мемлекеттік тұғырына 
қондыра алмай келеміз» дегенімен 
келіспеу қиын. Сондай-ақ Сенат депута-
ты С.@бдірахмановтың «Мемлекет мем-
лекеттік тілімізге мемлекеттік деңгейде 
сұраныс туғыза алған жоқ» деген с�зі де 
бүгінгі шындығымыз. 

Енді осы жағдайлардан шығар жол 
қайсы? 5ткен жолымыз тым бұралаң 
және дұрыс жолды сан ғасырлық құлдық 
сананың салдарынан �зіміз таңдай алмай 
келеміз. Мұның үстіне кешегі патшалық 
Ресейдің, соның саяси жалғасындай болған 
кеңестік қыспақтан езіліп, сан жылдар 
құлдық сананың иесі болған халқымызға 
ұлттық рух бұйырмай тұр. Осындай себеп-
терден Алаш к�семдерінің бұл бағыттағы 
с�здерін әзір к�зге іле алатын емеспіз. 
@йтпесе, Мұстафа Шоқайдың: «Ұлттық 
рухсыз ұлт тәуелсiздiгi болуы мүмкiн бе? 
Тарих ондайды к�рген жоқ та, бiлмейдi де. 
Ұлт азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесi. 
Ал ұлттық рухтың �зi ұлт азаттығы мен 
тәуелсiздiгi аясында �сiп-дамиды, жемiс 
бередi» деген ақыл-кеңесінің елімізге 
жеткеніне де ширек ғасырдан асты. Ал 
рухы күшті елдер ұлттық тілдерін т�рге 
шығарып, биік ұстап отыр. Мысалы, 
демографиялық жағдайларға қарамай, 
Балтық жағалауындағы елдер, кешегі 
посткеңестік республикалар тәуелсіздік 
алысымен түгел дерлік мемлекеттік тіл 
 туралы заңдарын қабылдап алды.

 Рас, Тәуелсіздіктің елең-алаңында, 
яғни 1989 жылғы қыркүйектің 22-күні 
«Тілдер туралы» заң қабылданып, ана 
тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болды. 
@рине, аса қиындықтармен. Бұл арада 
халқымыздың ұлтшыл азаматтарының 
шешуші р�л атқарғанын айта кеткен 
артық болмас. Мен «ұлтшыл» деген с�зді 
Алаш жетекшілерінің �зінің халқын 
шынайы сүйетіндерге қолданатынын 
ескеріп отырмын. Ал біздер бүгін осы 
«ұлтшылдан» қорқып, жолдан тапқан 
«ұлтжанды» деген с�зді пайдаланып 
жүрміз. Енді �здеріңіз қазақтың ертеден 
келе жатқан әйелжанды, қатынжанды 
дегенді қалай қабылдайтынын, қалай 
түсінетінін ойланып к�ріңіздерші. Бір 
айта кететін мәселе – біз ресми с�здерде 
әлі «ұлтшыл» дегенді кеңестік түсінікпен 
айтып жүрміз. Шынайы ұлтшылдықтан 
қорықпау керек, ал әсіре ұлтшылдық 
шовинизмнен басқа ештеңе де емес. Бұл 
– менің түсінігім, келіспейтіндер болса, 
тыңдауға дайынмын.

Осы арада аса маңызды бір мәселеге 
назарларыңызды аудара кетсем деймін. 
Кешегі тәуелсіздіктің елең-алаңында 
к�терілген ұлттық рухты, халықтың азат-
шыл к�ңіл күйін, аңсаған арманы үшін 
күресін тәуелсіздікке қол жеткеннен 
соң жаңа жағдайда жалғастыра алмадық.
Тіліміздің қағаз жүзіндегі мемлекеттік 
мәртебеге ие болғанына мәз болып, 
�кінішке қарай кері шегініп шыға келдік. 
Осы сәтте Форумда айтылған мына бір 
аса маңызды ойды тағы да еске сала 
кетейін. Ол – талантты ақынымыз, қазіргі 
Қазақстан Жазушылар одағының т�рағасы 
Ұлықбек Есдәулеттің «орыс тілін шет тілі 
ретінде оқытуымыз қажет» деген ойы. Қай 
жағынан ойласаң да орынды-ақ пікір.

Б і з  « Т ә у е л с і з д і к »  д е г е н  к е р е -
мет ұғымды әлі толыққанды түсініп 
жүргеніміз жоқ. Рас, Мәскеуден тікелей 
билік жағынан азат болғандаймыз. Ал 
тіл жағынан жабысып, қалатын емеспіз. 
Мені дұрыс түсініңіздер. Мен әсте орыс 
тіліне қарсы жандар қатарына жат-
паймын. Бүгінгі әлемдік �ркениетке 
ұмтылысымыз үшін, ең бірінші орыс 
тіліне қарыздармыз. Мәселе орыс тілін 
қай уақытта, қалай оқытуда болып отыр. 
Бүгінгі оны балабақшадан, мектептің 
бірінші сыныбынан бастап оқытқанды 
қолдай қоймаймын. @р ұлттың �кілі ең 
бірінші �зінің ана тілін, �зі �мір сүріп 
отырған мемлекеттегі құқықтық жағына 
үстем қойылған тілді оқуы, білуі қажет. 
Неге басқа тілдерді ұсынушылар қазақ 
тілі еліміздегі мемлекеттік мәртебеге ие 
болған жалғыз тіл екенімен санасқылары 
келмейді. Кезінде қазақ тіл білімінің 
негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлы орта 
мектепті бес жылдық етейік, қазақ тілін 

үш жыл оқытып, орыс тілін т�ртінші 
сыныптан оқытайық деп тегіннен-тегін 
айтқан жоқ еді. Ол кезде қоғамдағы ана 
тілінің ортасы тіптен б�лек болатын. 
Соның �зінде ұлы ғалымның бұлай 
ұсынуы негізсіз емес еді. Ал біз халқымыз 
бүгін түгелдей мемлекеттік мәртебесін 
мойындамай отырған қазақ тілімізді 
дербес оқытудың орнына, орыс тілінің 
үстіне ағылшын тілін қостық. Тіліміздің 
тәуелсіздігі қайда? Шындығына келгенде, 
тілі азаттық ала алмаған халық еш уақытта 
еркін ел деп саналмайды. Алаш к�семі 
@лихан Б�кейханның �ткен ғасырдың 
басында, Алаш қозғалысының алғашқы 
қадамын ана тіліміздің азаттығынан 
бастауы жайдан-жай емес еді. Ал біз 
тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан асса 
да, орыс тілін мемлекеттік тілден артық, 
жоғары қойып келеміз. 

Мұның барлығы ең бірінші ана 
тіліміздің еліміздегі құқықтық жағдайы-
мен, заң жүзіндегі деңгейімен тікелей 
байланысты.  Енді осы мәселені қозғап 
к�рейік. Қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесі 1993 және 1995 жылдардағы 
Конституциялардан тиісті орын алып, 
« Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп айқын 
жазылды. Мұны мен ерекше атағым келіп 
тұр. Бұл – тәуелсіздіктің арқасы. Мұның 
қадіріне жете білуіміз керек. Бірақ жете 
алмай келеміз. Қоғамдағы саяси сананың, 
ұ л т т ы қ  р у х т ы ң  ж е т і с п е у ш і л і г і н е н 
еліміздегі ең жоғары құқықтық күші 
бар басты құжат – 1995 жылғы Ата 
Заңның 7-бабындағы бұл құқықтық нор-
ма жеткілікті деңгейде жұмыс істемей 
отыр. Оның мынандай қағидатты себебі 
бар. 5ткен ғасырдың 90-жылдарындағы 
еліміздегі демографиялық жағдайдан, 
х а л ы қ  т а т у л ы ғ ы н  о й л а ғ а н д ы қ т а н 
Конституциямыздың 7-бабының екінші 
тармағында «Мемлекеттік ұйымдар мен 
жергілікті �зін-�зі басқару органдарында 
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады» деген норма жазылды. 
Біріншіден, бұл тұрақты норма болып 
қалды. Екіншіден, оның орындалуын 
қатаң бақылаудың болмауынан және сан 
жылдар қордаланған қиыншылықтан 
әлсіз күйге түскен қазақ тілі к�леңкеде 
қалып, қоғамда, әсіресе мемлекеттік 
мекемелерде кешегі кеңестік кезеңдегі 
орыс тілі мемлекеттік мәртебесі жалғасып 
келеді. Ал Ата Заңымыздың 93-бабында 
«Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру 
мақсатында Үкімет, жергілікті �кілді және 
атқарушы органдар арнаулы заңға сәйкес, 
Қазақстан Республикасының барлық аза-
маттары мемлекеттік тілді еркін әрі тегін 
меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық 
және техникалық жағдайдың бәрін жасауға 
міндетті» деген қағидамен байланысты  
қабылданған 1997 жылы 11 шілдеде 
Қазақстан Республикасындағы Тіл 
(шын мәнісінде, тілдер туралы еді, бұл 
заң орыс тілінде «О языках» делінген) 
 туралы Заңда, шындығына келгенде, тек 
ұйымдастырушылық және техникалық ша-

ралар ғана қарастырылды. Батыл құқықтық 
әрекетке бармадық.  Шынтуайтына кел-
генде, ғасырлар қордаланған ана тілдік 
кеңістіктегі мәселелер бұл шаралармен 
тіпті шешілмейтін еді. Мұны бұрын да, 
қазір де тиісті мемлекеттік мекемелер 
ойлап отырған жоқ. Мұны кеше �ткен 
Форум да к�рсетті. Ал Тіл туралы Заңның 
«Мемлекеттің тіл ж�ніндегі қамқорлығы» 
деген арнаулы 6-бабында «Қазақстан 
Республикасының азаматының ана тілін 
қолдануына, қарым-қатынас, тәрбие, 
оқу және шығармашылық тілін еркін 
таңдауына құқығы бар» деумен, «Тілді 
құқықтық қорғау» атты 23-бабында 
«Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
тіл және барлық басқа тілдер мемлекеттің 
қ о р ғ а у ы н д а  б о л а д ы .  М е м л е к е т т і к 
 органдар бұл тілдердің қолданылуы мен 
дамуына  қажетті жағдай жасайды» деген 
жай с�здермен шектелдік. Осындай әлсіз, 

ж�ніндегі іс-шаралармен жүзеге асырамыз 
деу �кінішті-ақ. 

С о н ы м е н ,  м е м л е к е т т і к  т і л д і ң 
мәртебесін шынайы к�теретін не оның 
қолданыс аясын кеңейтетін құқықтық 
нормалардың жоқтығынан және «Тіл 
– мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ұйымдар мен жергілікті �зін-�зі басқару 
органдарында» атты Заңның екінші 
тарауындағы «Тілдің қолданылуы» атты 
6-баптағы «Мемлекеттік тіл Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы  м е м л е к е т т і к 
о р г а н д а р д ы ң ,  ұ й ы м д а р д ы ң  ж ә н е 
жергілікті �зін-�зі басқару органдарының 
жұмыс және іс қағаздарын жүргізу тілі бо-
лып табылады» дегеннен кейін ары қарай 
«орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады» дегенді қосудан алдыңғы 
нормалық қағиданың үні шықпайды. 
Ал осы баптың екінші б�лігіндегі норма  
былай жазылды: «Мемлекеттік емес 

бастап, тіпті ондағы ұл-қыздарымыздың 
к�пшілігі �з ана тілін білмей отырғанда, 
үш тілді үйретуге тапсырма беріп, орын-
датты. Менің бұл мәселені айтпаған, 
жазбаған тілге қатысты билік тармағынан 
мекеме қалған жоқ. Бірақ селт еткен еш 
мекеме болмады. Бәрінің жауабы «Тіл 
туралы заң бар, сонан соң қазақ халқы 
ағылшын тілін �те жақсы к�реді» деген-
дей  жауаптар. Бұл қателік соңғы кезде 
ж�нделе бастаған сияқты. Бірақ үш тілде 
білім береміз деген пікірлер жалғасуда. Бұл 
қате пікір. Үш тілде оқыту деген баланың 
қазақ, орыс және ағылшын мектептерінде 
оқуын айтады. Мен сіздерге шағын ғана, 
бірақ ұлттық қасиеті, рухы әлдеқайда 
 басым Литва парламентінің 1995 жылғы 
31 қаңтарда қабылданған Заңының «Білім 
және мәдениет» деп аталатын т�ртінші 
тарауының 11-ші бабында орысша былай 
деп жазғанын мысал ете кетейін: «Госу-

монополиялауға құқығы жоқ. Тілдің 
к ү р д е л і  м ә с е л е л е р і н  о н ы ң  и е с і  – 
халықпен, оның маман �кілдерімен, тиісті 
мекемелермен ақылдасып отырып шешу 
қажет. Бұл – әлемдік тәжірибе. Мысалы, 
кезінде Канадада қостілділікті енгізгенде, 
ол қоғамда жас ұрпақты қиын жағдайларға 
әкеліп, балалардың психикасына қатты 
әсер етіп, тіпті олардың �здеріне қол  салуы 
күшейе түскенде халық наразылығын 
байқаған мемлекеттік билік жедел шара 
қолданып, қостілділікті жойған. @сілі, 
ұрпақтарымыздың қай тілді оқитынын 
халықтың �зі шешуі керек. Ал тиісті 
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар 
тілдің қолданыс аясының кеңейе түсуінің, 
оның құқықтық қорғалуының және 
тілдік кеңістіктегі заңдық мәселелерімен 
айналысқаны дұрыс болар еді. 

Міне, мемлекеттік мәртебеге осыдан 
30 жыл бұрын ие болған қазақ тілінің 
қазіргі жағдайы осындай. Тілдер туралы 
заңдардың дұрыс жұмыс істемеуіне, ма-
мандар ең алдымен заң нормаларындағы 
қателіктер кінәлі дегенді де айтып 
жүр. Шынында да қазір мемлекеттік 
тілдің дәрежесі �з деңгейінде емес де-
ген пікірлерді дәлелдеудің қажеті бола 
қоймас. Оны тіпті �з мекемелеріңізден 
күнделікті к�ріп жүрсіздер. Меніңше, 
мұның барлығы бүгінгі мемлекеттік тілдің 
жағдайы, оның қолданыс аясын кеңейте 
түсетін тиісті құқықтық нормалардың, 
тіл саясатын жүзеге асырудың заңдық 
тетіктері  мен нақты шараларының 
жоқтығынан болып отыр. Шынына кел-
генде, қабылданғанына жиырма жылдан 
асқан, яғни 1997 жылғы 11 шілдедегі 
Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы 
Заң енді қазақ тілінің қолданыс аясының 
кеңейе түсуіне тұсау болғаннан басқа 
қызмет етіп отырған жоқ.

Осындай жағдайды осыдан он үш 
жыл бұрын сезген, яғни 2006 жылы 11 
мамырда Елбасымыз Нұрсұлтан @бішұлы 
Назарбаев «Ана тілі» газетіне берген 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» 
атты сұхбатында бүгінгі қазақ тілінің 
тағдыры, оның бүгіні мен болашағы ту-
ралы айта келіп, «заман талабына сәйкес 
«Тіл туралы» Заңды қайта қарап, қажет 
болса, тиісті �згерістер енгізу керек» деген 
болатын. Содан бері селт еткен ешкім де, 
еш мемлекеттік мекеме де болған жоқ. 
Түсініксіз… 

Бүгінгі зерттеушілердің айтуына 
қарағанда, Қазақстандағы қазақтардың 
60 пайызы орыс тілінде с�йлейді. 5йткені 
қоғамда қазақ тілді орта қалыптаса ал-
м а й  о т ы р .  Қ а з а қ  м е к т е п т е р і н д е г і 
ұл-қыздарымыздың �зі үзіліс кезінде 
орыс тілінде с�йлейді. Аралас мектептер 
республикадағы мектептердің 20 пайы-
зынан азаятын емес. Орыс сыныптарын-
да отырған оқушылардың басым б�лігі 
– �зіміздің ұл-қыздарымыз. Ең қиыны, 
қазақ тілін білмейтін ұл-қыздарымыз 
орыс тілін білмейтіндермен араласа 
қоймайды. Кері жағдай да жоқ емес. 
Мұны ойын алаңдарынан, к�пшілік жер-
лерден байқауға болады. Мұны күнделікті 
�мір нақты к�рсетіп отыр. Тіпті басты 
қаламызда жарнамаға дейін Мәскеуде 
дайындалып, к�шелерімізде сол жақтың 
кісілерінің бейнелері тұрады. Тәуелсіздік 
әзір тәуелсіз сананы қалыптастыра алмай 
отыр. @зір ояна қоятын түріміз жоқ. Со-
нау �ткен ғасыр басындағы Міржақып 
Дулатұлының «Оян, қазақ» дегенінің күні 
туып тұр. Тарих қайталанады деген рас 
екен ғой. 

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні 
дегендей, с�з соңын негізгі ойымыз-
бен аяқтайын. Латын әліпбиін ендіру 
бағытындағы жұмысымыз нәтижелі 
б о л у ы  ү ш і н  х а л қ ы м ы з д ы ң  б е т і н 
мемлекеттік мәртебесі бар қазақ тіліне 
шұғыл бұруымыз қажет. Бұл үдерісті 
Конституцияның 7-бабының екінші 
тармағындағы «Мемлекеттік ұйымдар 
мен жергілікті �зін-�зі басқару органда-
рында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылады» деген норманы алып 
тастаудан бастау керек. Шынына келген-
де, мұндай конституциялық �згерістің 
�зі қоғамда мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясының елеулі кеңеюіне жол ашады. 
Сонан соң, мемлекеттiк тiл туралы заң 
қабылдауға кірісуіміз қажет. Мұндай 
қадамға бара алмасақ, латын әліпбиі 
мәселелері ойлағанымыздай нәтиже бере 
алмайды. Онсыз қазірдің �зінде сан түрлі 
тілдік топқа б�лініп отырған қазағымызды 
тағы да латын әліпбилі, кириллицалы деп 
б�луге к�шеміз. Құдай оның бетін аулақ 
етсін!..

қуатсыз с�здермен жазылғандықтан, 1997 
жылы Қазақстан Республикасындағы 
«Тiл туралы» Заңдағы «Мемлекеттiк тiл 
– мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық 
қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттiк басқару, 
заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс 
қағаздарын жүргiзу тiлi» деген құқықтық 
норма ең  алдымен мемлекеттік мекеме-
лерде жеткілікті жұмыс істемейді. Басқа 
билік тармақтарына қарағанда ұлттық 
сипаты   басым болуға тиісті Парламент-
те де  алдымен үкіметтен түскен орыс 
тіліндегі заңдармен жұмыс жасап, со-
нан соң барып екінші кезектегі қазақ 
тіліндегісін қарайды. Бұл, негізінен, 2000 
жылдың басындағы жағдай болатын, қазір 
күрт �згеріп кете қоймаған шығар. 

Мемлекеттік тілдің басымдығын 
қамтамасыз етуді құқықтық қағидалармен 
шешудің орнына «Тіл туралы» Заңның 
23-бабының екінші б�лігінде: «Тілдің 
дамуы мем лекеттік тілдің басымдығын 
және іс қағаздарын жүргізуді қазақ тіліне 
кезең-кезеңмен к�шіруді к�здейтін 
Мемлекеттік бағдарламамен қам тамасыз 
етіледі» деп жаздық. Осындағы «мем-
лекеттік тілдің басымдығы» деген мәселе 
к�п ұзамай ұмытылды. Сонан соң, мен 
жиырма жылдан астам уақыт бойы осы 
тіл туралы жазып та келемін, оқып та 
келемін, бірақ ешбір елдің тіл туралы 
заңдарынан тілді бағдарлама арқылы 
шештік дегенді оқи да алмадым, к�ре 
де алмадым. Осы кезге дейін осындай 
Мемлекеттік бағдарламалар қабылданып 
келеді, бірақ олар тілдің қолданыс аясын 
кеңейтуге мысқалдай к�мек жасай алған 
жоқ. Соған қарамай, Форумда с�йлеген 
ресми орган қызметкерлері үмітсіздіктен 
үміттерін үзгісі келмейді. Мемлекеттік 
мәртебеге ие болғанымен, қазақ тілін 
конституциялық һәм заңдық нормалар 
арқылы бұғаулап тастағаннан кейін еш 
нәтиже болмайтынын біле алмай келе 
жатқанымызға таңғаламын. Бұл, бейне-
леп айтқанда, екі аяғын байлап тастап, 
неге жүгірмейсің деп, әншейінде шау-
ып жүрген балаға ренжігенмен бірдей 
нәрсе ғой. Тілдің мәселесі тек жан-жақты 
ойластырылған құқықтық нормалар 
арқылы ғана шешілетінін білмей отырған 
жоқпыз, тек к�зге ілмей отырмыз. Кон-
ституциямызда құқықтық мемлекет 
құрамыз деп жазып отырмыз. Сондықтан 
қоғамдағы, мемлекеттегі қағидатты 
мәселелер заң арқылы, құқықтық нор-
малармен шешілуі керек, тек осылай 
шешіледі. Алайда, �кінішке қарай, әлі де 
мемлекеттік тіл мәселесін мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а л а р м е н  ш е ш е м і з  д е г е н 
негізсіз үміттің жалғасып келе жатқаны 
�кінішті. 2001 жылдан бастап қабылданған 
Тілдерді қолдану мен дамытуға арналған 
мемлекеттік бағдарламалармен ештеңе 
�ндіре алмай келе жатсақ та, әлі де осын-
дай ешкімді ештеңеге міндеттей алмай-
тын бағдарламамен қайта-қайта қазақ 
тілінің әліпбиін латын графикасына 
2025 жылға дейін кезең-кезеңмен к�шіру 

ұйымдардың жұмысында мемлекеттік 
тіл және қажет болған жағдайда басқа 
тілдер қолданылады». С�йтіп, осылай 
Заңның 27-бабының он үшінде алдымен – 
мемлекеттік тілде, сонан соң, қажет болған 
жағдайда басқа тілдерде деген нормалар 
жазылып, қазақ тілі қолданыста болатын 
басқа тілдердің деңгейінен т�мендеп, 
к�п тілдердің астында қалды. Мен 
мұндай, кешірерсіздер, жалпақшешейлік 
нормаларды ешбір елдің заңдарынан 
к�ре алмадым. Енді күнделікті �мірде 
орысша жазғанды қазақшаға, қазақша 
жазғанды орысшаға аударып, қостілділікті 
шегіне жеткіздік. С�йтіп, біз тіл ж�нінен 
к�птеген әлжуаз елдердің қатарында 
қостілді қоғам, қостілді мемлекетке ай-
налып, мекемелердегі қазақтарды ғана 
екі тілде жазуға мәжбүр етіп отырмыз. 
Осындай және басқа да амалдармен, 
әсіресе іс қағаздарының к�бін орыс 
тілінен аударылғандармен толықтырып, 
барлық дерлік облыстар мемлекеттік тілге 
к�штік деп, осыдан шамамен он шақты 
жыл бұрын орталыққа тиісті рапорттарын 
беріп, «социалистік міндеттемелерін» 
мерзімдерінен бұрын әрі «асыра» орындап 
шыққан болатын. С�йтіп, мемлекеттік 
мәртебесі бар қазақ тілі екінші кезекке  
ығысты. Күнделікті �мірде қазақ тілі 
негізінен аударма тіл болып, соңғы жи-
ырма жылдан астам уақытта осылай келе 
жатыр. 

Соңғы жылдарда да тілдік кеңістікте 
қайшылықты жайлар аз болған жоқ. 
5здеріңіз білетіндей, Елбасымыздың 
ұрпа ғымыз үш тілді білсін деген ұстанымы-
нан туған «три единство языков» деген 
орыс тіліндегі с�зді «саясатшыл» аудар-
машылар «үш тілдің бірлігі» деп аудармай, 
«үш тұғырлы тіл» деп аударып, қоғамды 
біраз әбігерге түсірді. Елбасының ой-
ында ұрпақтарымыз үш тілді біліп қана 
қоймай, сол тілдердің иесі халықтардың 
тарихын, мәдениеті мен әдебиетін, 
ғылымы мен ілімін, т.б. біліп жатса, біздің 
қоғам �ркениеттің жаңа бір сатысына 
к�терілер еді деген үміт болатын. Ал Білім 
министрлігінің бұрынғы «к�реген» бас-
шылары «үш тұғырлы тілдерді» қашан, 
қалай оқытуды ойлауға уақыт таба алмай, 
балабақшаның 4-5 жасар балаларынан 

дарство гарантирует население Литов-
ской Республики право на приобретение 
общего, профессионального образования, 
образования верхнего уровня и высшего 
образования на государственном языке». 
Ал біздегі мақсат – ұрпағымызға үш тілді 
үйрету ғой, әсте оқыту емес. Бәлкім, мен 
дұрыс түсінбейтін шығармын.

Ана тіліміздің мәртебесін түсіретін 
тағы бір жайға тоқтай кетейін. 1938 жылғы 
 13 нау рызда БКП(б) ОК мен КСРО Халық 
Комиссариатының «Ұлттық республика-
лар мен облыстардағы мектептерде орыс 
тілін міндетті оқыту туралы» қаулысынан 
кейін �зіміздің «белсенділер» елімізде 
орыс тілін жандандыру үшін жаратылы-
стану пәндерін орысша оқытуға ұсыныс 
жасаған болатын. Үш тұғырлы тілге бай-
ланысты енді жаратылыстану пәндерін 
ағылшын тілінде оқытып жатырмыз. Сон-
да бұл пәндерді ұрпағымыз қазақ тілінде 
білмеуі керек пе? Мен осыдан кейін мы-
нандай ойға келдім: ана тілі мәселесінде 
біздер сонау �ткен ғасырдың отызыншы 
жылдарындағы түсініктен алысқа кете 
қоймаған сияқтымыз. 

Біздің қоғамда қазақ тілінің тағдырына 
келгенде ауытқуымыз мықты. Қазір 
мемлекеттік тілімізді үшінші кезекке 
ауыстырдық. Құдай қаласа, қытай тілін 
ендірсек, ана тіліміз үшінші орыннан 
т�ртінші орынға «к�терілетін» шығар. 
Осылай ұлттық құндылығымыздың �зегі 
– ана тіліміздің тағдырын саудаға салған 
кездеріміз бұрын да аз болмап еді, қазір 
де жалғасып келеді. Дәл мұндай жағдай 
к�рші елдердің бірде-бірінде жоқ.

Тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан 
асса да, осындай ана тілдік кеңістіктегі 
күрделі мәселелер білім маңындағы 
басшыларымыздың біресе олай, біресе 
бұлай ауытқулары, ана тіліміздің тағды-
рына қалай болса, солай қараулары, 
ана тіліміз ұлттық құндылығымыздың 
�зегі, ұлттық кодымыз екенін ұғына 
бермеулерінен, тиісті бағалай алмаула-
рынан туындап отыр. С�йтіп, �з тілімізге 
�зіміз ие бола алмай келеміз. Осы сәтте 
назарларыңызды мынандай бір мәселеге 
аудара кетсем деймін.

Ағайындар, тіл – халықтың басты 
рухани байлығы. Мұны билік жүйесінің 

ӨНЕР

Ұлттық 7нер ел-елде, жер-жерде қанат жайып,  
дамитыны белгілі. Ауылдан шыққан таланттардың 
дарынын шыңдап, даңғыл жолға шығаратын да 
7ңірлердегі немесе шалғай елді мекендердегі білім 
ошақтары. Солардың бірі – Павлодар облысы, 
Ертіс ауданындағы балалар 7нер мектебі. 

Ұстаздар ұжымы бұл бағытта жемісті еңбек етіп 
келеді. Мұнда оқушыларға ұлттық және классикалық 
музыка бойынша білім беріліп, кәсіби тұрғыдан 
дамытуға ерекше мән берілуде. Шәкірттердің ара-
сында аудандық, облыстық байқауларда жүлдегер 
атанған �рендер аз емес. Осының барлығы үлкен 
ізденістің нәтижесі дер едік. 

Жаңашыл бастамалар «Рухани жаңғыру» 
б а ғ д а р л а м а с ы  а я с ы н д а  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
«К�не ғасыр күмбірі» атты кеште к�рініс тапты. 
Шараның ашылуында құттықтау с�з с�йлеген 
мектеп директоры Жәнібек Аманжолов «К�не 

ғасыр күмбірі»  жобасын қолға алудағы мақсат – 
халық музыкасының жауһарларын насихаттау, 
фольклорлық ансамбль құрып, этно-аспаптарды 
жаңғырту екенін атап �тті. 

– Елімізде Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында ұлттық құндылықтарды 
жаңғыртуға к�птеген қадамдар жасалып жатыр. 
Салт-дәстүр, әдет-ғұрып, тарих, ұлттық дүниетаным, 
музыка, қол�нер және �зге де бағыттар серпін алып, 
заманға сай �ркендеуде. Ертіс балалар �нер мектебі 
осындай игі бағыттарға �з үлесін қосуды мақсат 
етіп, «К�не ғасыр күмбірі» деген жобаны жүзеге 
асырудамыз. Бұл жобаға оқушыларымыз белсенді 
атсалысып отыр. Ата-аналар, жанашыр азаматтар 
�здерінің оң пікірлерін білдіруде. Біздің ойымызша, 
�нерге қадам басқан әрбір жас азамат ғасырлардан 
келе жатқан музыка �нерінің құндылығын бойына 
сіңіре білу керек. Осындай жобалар соған септігін 
тигізеді деп ойлаймын, – деді Жәнібек Шоланұлы. 

Шара барысында Балалар �нер мектебінің 
оқушыларынан құрылған оркестр Құрманғазының 
«Адай», Дәулеткерейдің «К�рұғлы», Шернияздың  
«Шернияз», Н.Тілендиевтің «Ата толғауы» тәрізді 
күйлерін нақышына келтіре орындады. Сонымен 
қатар мектеп шәкірті Наиль Батталов Сүгірдің 
«Бозінген», домбырашылар квартеті «Арынбайдың 
күйі «Шалк�дені», Бекжан Сердалиннің «Аңшының 
зары» шығармаларын тарту етті. @рбір туындының 
�не бойында ұлттық рух, т�л �нер мен мұндалап 
тұрды. 

Концерттік кеште Ертіс аудандық ардагерлер 
кеңесінің т�рағасы Хамза Зейнешұлы, тәжірибелі 
ұстаз Нұрболат @утәліпов жылы лебіздерін білдіріп, 
мектеп ұжымына шығармашылық табыс тіледі. 

Жангүл МҰСАНОВА
Павлодар облысы
Ертіс ауданы

«Көне ғасыр күмбірі» – ғасырдан жеткен саз 
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АЛҒЫСҚА БӨЛЕНГЕН 
ЖАС МАМАН

«БАСТАУ» – 
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ

дамзатқа ХХ ғасыр не сыйлады? Әлемді қайта бөлісудің әлегінен дүниежүзілік екі соғыс 
болды. Еуропаның майда, ұсақ мемлекеттері өз қотырын өзі қасимын деп жүріп жайынға 
жұтылып, қоңыр обаның (фашизм) табанына тапталып құрдымға кете жаздады. Төңкерістен 
төңкеріс туып, көз ашпады. Капитализм алдына тізерлеген Америка тәлтіректеп барып бойын  
тіктей бастады. Ресей отаршылық озбырлығын жасап-жасап, ақырында дуайпат дауыл 
алдына жанталасып, тұяқ серпе алмай қалды. Қызыл қырғынның қара бұлты үйіріліп, тажал 
талай тұлпар тағдырларды жалмады, құрбандықтар қаны судай ақты. Алып Шығыс қалың 
ұйқысынан оянып келе жатты. Бұғаудан асау ұлы дала бұлқынды. Итжығыс түсіп дегдар жер 
бетінде өмір мен өлім қоян-қолтық айқасып, азу тісін ақситып ажал жүрді арасында...

Өз мақсатына жету үшін заман талабынан  
қалмай, білімін шыңдап, кәсіби біліктілігін 
жетілдіріп, ел медицинасының дамуына өзіндік 
үлес қосып жүрген жас маманның бірі – Серік 
Меңбаев. Ол Алматыдағы Қазақ онкология және 
радиология ғылыми-зерттеу институтының 
 Абдоминалды онкология орталығының дәрігері.

Алматыда халықаралық «Бастау» студенттік 
және дебюттік фильмдерінің XVIII фестивалі 
өтті. Биылғы фестивальге 10 толық метражды 
дебюттік фильмдер ұсынылды. 

Буыны қатпаса да кекілі енді ғана желбіреп 
келе жатқан алты жасар қаршадай бала жаңа 
жүзжылдықтың табалдырығын аттады.  Сұрқия 
 отарлау саясаты �шпенділік отын тұтатып,  
жер-жерде ұлт-азаттық қозғалысы �ршіді . 
Оны басқалармен бірге бір мақаласында Тұрар 
Ырысқұловтың �зі де ашып к�рсетті: «1880 жылы 
патша үкіметінің қысымына шыдай алмай Шым-
кент уезінде отырған шілмембет руынан 20 үй 
Алматы уезіне к�шіп келді. Бұлар к�шіп келісімен 
күншығыс Талғар болысындағы жаныс дейтін к�п 
рудың арасына орналасты. Бірақ шілмембеттердің 
к�рген күні қараң болды.

Жаныс руының бас к�терген бай адамдары 
шеттен к�шіп келген «кірмелерге» ойларына 
келгендерін істеді. Болыс алым-салықтың барлығын 
қаңғып келген аз руға салды.

Ол кезде мен 11 жаста едім. Сонда да болыстар 
мен билердің біздің руға, әсіресе, біздің үй ішіне 
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бетер сүйетіндер ғана солай істер еді» деп тебіренген 
болатын с�з ығытында.

Ашаршылыққа қасақана ұшырады десетін 
Украина  шығыны да  аз  емес.  Бірақ қазақ 
даласындағы қасіретке жетпейді. Олар індетіп, 
«геноцид»  деп атап айдар тағып, халықаралық 
деңгейге к�теріп, лайықты баға беріп жатқанда, біз 
әлі күнге аузын буған �гіздей, ел санының жартысы-
нан к�бі (4 миллиондай) қатыгез қоғамның құрбаны 
болғанына қашанғы т�зіп, үндемей отыра беруіміз 
керек? Тіпті Қырым мен Шығыс қанаты үшін 
қырылысып жатқан жұрт КСРО-ның мұрагері 
РСФСР-дан �темақы да талап етіп үлгерді.

Шетел ғалымдары ағылшын Роберт 
Конгвест «Қасірет орағы», Лондон 
(1986 ж.), француз Изабелле Охойон 
«СССР мен Сталин», Париж (2008 ж.), 
 итальян Николо Пиансиоло «Стали-
низм майданы», Рим (2009 ж.), неміс 
Роберт Киндлер «Сталин мен Номад-
тар», Гамбург (2014 ж.), америкалық 
Сара Камерун «Ашыққан дала» �ткен 

хаты, т.б. қырға т�ніп келе жатқан ашаршылық 
нәубетінің алдын алу мәселесін ғана қозғамайды. 
Сәкен Сейфуллиннің жазған хатына байланысты  
баспас�зде едәуір с�з болған. Тұрар бірінші жолда-
рына онша мән бермеген соң, екінші ұзақ  хатында 
к�п жайды шегелеп ұсыныс та білдіреді. 1918 
жылдың �зінде ашаршылық пен індеттің к�рініс 
бере бастағанын к�рсетіп, И.Сталинге баяндап, 
дабыл қағады: «Түркістан кедейлері арасында 
араны ашылып келе жатқан ашаршылықты к�ре 
отырып, мен толығымен ашаршылықпен күрес 
мәселесі туралы мақсат қойдым. Себебі: біріншіден, 
к�шелердегі, ой-шұқырлардағы, қыстақтардағы 
аштықтан қырылып бара жатқан миллиондаған 
пролетарлар мен балаларды құтқару; Екіншіден, 
орыс жолдастарға жергілікті халықтың кедейліктен 
қырылып бара жатқан және бұлар Совет үкіметінің 
соңғы тірегі екендігін түсіндіру; Үшіншіден, �здері 
сол халықтың ішінен шығып ойламаған, ешқандай 
шара қолданбаған комиссарларды жағдайды 
толық ұғынуға үгіттеу және шара қолданбаған 
жағдайда оларды жазалау (Себебі ол комиссарлар 
аш қалғандарға емес, соғыстағы армияға к�бірек 
қаржы б�луді қолдаған); Т�ртіншіден, жаңылыс 
кертартпа саясат арқылы шет жерлерге кетіп 
қалған жергілікті еңбекшілерді совет �кіметіне 
қайта тарту және жергілікті кедейлерге сүйеніш 
болу» (Д.И.Салқынбек, А.Т.К�лбаева «Сталин 
және Қазақстан», Алматы, 2016 жыл, 95-бет). 
Жалпы  тарихи тұлғаларды бір-біріне қарсы қоюдан 
ұтатынымыз шамалы... Кезінде, тіпті М.@уезовтің 
С.Мұқановты «Сейфуллин екеуің не істемедіңдер?» 
деп, кінә артқанынан да к�зіқарақты оқырман 
хабардар, бірақ бұл сол тұстағы жүйенің жұмбақ 
сауалдары...

@йткенмен, қан үстіне орнаған жаңа қоғамның 
әлсіздігі де біліне бастады. Сенімсіздік, атып-
асу, қырғын-сүргіннің қою қара бұлты түйіліп, 
күрделі кезең жақындап келе жатты, індет меңдеді. 
Ашаршылық аждаһасы жан-жағын жалмап, қылғи 
бастады. «Степная правда» газетінің жазуынша, 1921 
жылдың желтоқсанында ашыққан адам саны 1 мил-
лион 213 мыңдай болса, 1922 жылдың к�кегінде 2 
миллион 305 мың 591-ге жетсе, тек Орал уәлаятында 
1917 жылы адам саны 482 мың, ал бірнеше жылдан 
кейін 147 мың 454 адам ғана әрең-әрең тірі қалады...

Жан-жағына алғаусыз нұр шашып тұратын жан-
дар болды. Жақсыдан – шарапат. Тұрар Ырысқұлов 
сондай ерекше жаралған жан еді. Жеке басының 
қамын әрқашан мемлекет мүддесін жоғары қоятын. 
1920 жылы Түркістан республикасының т�рағасы 
болып тұрғанда қызметіне сай емес деп, Гейлерді 
Денсаулық сақтау министрінен босатып, орнына 
Санжар Асфендияровты қояды. РСФСР Совхал-
комы т�рағасының орынбасары болып жүргенде 
геологтар М.П.Русаков пен Қ.И.Сәтбаев қысылып 
келгенде Жезқазған мыс кенішін ашуға арнайы 
қаражат б�лдіреді. 1932 жылы Түсті медалдар тау-
кен институтының студенті Д.А.Қонаевты, үстінен 
домалақ арыз түсіп, оқудан шығарып жібергенде 
қайтадан қабылдауға қол ұшын береді. Айта бер-
се мұндай мысалдар к�п. @зиза Түбекқызының 
куәландыруы бойынша, олар Мәскеуде тұрғанда 
 Калинин, Буденый, Киров, Нариманов, Туха-
чевский, Орджоникидзе, Рудзутакпен тығыз 
араласып, жылы достық қарым-қатынас жасап-
ты. Т.Ырысқұловтың ірі қызметін әлемдік аяда 
қарастыруды қажет етеді. Ол Коминтерннің �кілі 
ретінде Моңғолияда болған кезде к�п жұмыс тын-
дырады. Жас мемлекеттің тәй-тәй басып, аяқтанып 
кетуіне ерен еңбек сіңіреді. Ата Заңын жазуға күш 
салады. Басшысы Сун Ят Сеннен кейін �зара қырық 
пышақ қырылысып Қытайға бес адамның бірі  болып 
барып, с�з ұстап, жондағы Жапония елшісімен 
кездесіп мәмілеге  шақырып қайтады («Егемен 
Қазақстан», 2019 ж, 16 тамыз).

Тұрар – қоғамның ұлы қайраткері. Ол үлкен �мір 
жолынан �тті. Аймақтағы ұлт-азаттық к�терілісіне 
ұйытқы болып, мемлекеттің біраз мәселелерін 
 шешуге қатысты, тұлғалана түсті.

Дала данышпан ойының қыран тектес мұрагері 
келешекті кемеңгерлікпен к�рсе де тар заман 
тұманы тұмшалады, аламан бәйгеге қосатын 
тұлпарды тұсады. 5мір дауылы таутұғыр бәйтерегін 
олай ырғады, былай ырғады. Ақыры �зі құрысқан 
қоғамның к�п құрбанының біріне айналды. Морт 
сындырды. Тұрар Ырысқұлов – дүниежүзілік 
деңгейдегі қайраткер тарихи тұлға. Сара саясаткер, 
ғұлама ғалым, құдіретті қаржыгер, зор парасат иесі. 
Қара тілдің шешені, к�ш бастайтын к�семі еді. Ол 
әлі күнге �зіне лайықты  биік бағасын ала алмай 
келеді. Түркішіл деді, мұсылманшыл деді, ұлтшыл 
деді. @йтеуір дүниедегі бар былық-шылықтың бәрін 

оған жауып, бәле-батырдың барлығын оның басына 
үйді. Еуразиялық одақ, тұтас түркі халықтарының 
туыстығы қайдан бастау алып жатыр. 5з ұлтын 
 жанындай сүйген асыл азамат ұлтшыл ма екен? Аса 
танымал Тұрардың асқақ тұлғасын бұндай ұсақ-
түйек сыпсың с�з аласарта алмайды. «Б�ліп ал да, 
билей бер!» ұстанымындағыларға бұл ұнамайды. 

Мүмкін, 1960 жылы қазан айында «Социалистік 
Қазақстанда» Р.Байжарасовтың «Тұрар Ырысқұлов» 
деген мақаласы шығып еді, шу қайта к�терілді. 
«Рысқұловшиналардың» құдайы беріп, оның 
бұрынғы кейбір «кінараттарын» бетіне басып, 
«пантуркист», «панисламист», «националист» 
деген қалбыр тағылып, Қазақстан КП ОК қаулы 
қабылдады: «...Республика партия ұйымының 
жұмысына үлкен нұқсан келтіргені үшін «Тұрар 
Ырысқұлов» мақаласын жариялауға байланысты 
Қ.Шәріпов жолдас «Социалистік Қазақстан» газеті 
және коллегия мүшесі қызметінен босатылсын». 
@кімқаралардың қолтаңбасы қалай айнымайды: 1951 
жылғы қыркүйекте «Қазақстан Компартия сы ОК: 
«...Е.Бекмахановтың кітабы туралы мақаласында 
қателіктерге жол бергені үшін Қ.Шәріпов жолдас 

«Социалистік Қазақстан» газеті редакторы 
қызметінен босатылсын» деген жоқ па 

еді? @рине, Тұрар Ырысқұловтың 
қарсыластары Түркістан комис-
сиясына қарсы күрес кенге «тек 
шынайы жағдайлардың күші мен 

коммунистік  жалауды к�тергендердің 
ең ақырғыларының бірі» деп мінездеген 

М.Ф.Фрунзе Т.Ырысқұлов пен Тұрсын 
Ходжаевты «ұлтшылдық бағыттағы» 

топта деп сыпаттаған. В.В.Куйбышевтің 
айтқандарына құлдық ұрып, бас к�тергендердің 

с о ң ы н а  ш а м  а л ы п  т ү с к е н д е р  б о л а т ы н . 
Т.Ырысқұловты айыптап, қолтыққа су бүркіп 

жүрген Марксизм-ленинизм тарихы институтының 
деректірі С.Имашев пен ОК идеология хатшысы 
Н.Жанділдинді заман қайда салмады?.. @лгілер 
біреуді әшкерелемесе қайтіп  айызы қанады? 
Тұрар Ырысқұловтар барлық тұрғыдан әлдеқашан 
ақталды. Сонда олар кім? Тұрар ше?

5зіміз де тұрартануда �стіп дай-дай болып 
жатқанда, басқалар не істемейді?

К�рші әдебиеттің ақсақалы Түркіменстанның 
т�ңкеріскері, Орта Азиядан шыққан тағы бір мем-
лекет пен қоғам қайраткері Қ.С.Атабаев  (1884-1937 
ж.ж.)   туралы «Ғажайып ғұмыр» романын бітіріп, 
деректі фильм түсіргенде Т.Ырысқұловтың бейнесін 
солғындатып, бас кейіпкерді сонша дабырай-
тып, дәріптеп, к�п кемшілікке ұрынды. Оны дер 
кезінде байқап қалған тұрартанушы белгілі қарт 
геолог Молдияр Серікбаев табандылық танытып 
шынайылықты шатастырған  шығарма жайындағы 
сыни пікірін Түркіменстан Жазушылар одағына 
жолдайды. К�п ұзамай Социалистік Еңбек Ері Берді 
Кербебаев кешірім сұрағандай жауап жазады:  «...
Роман жазу барысында кейбір тарихи деректерден 
жаңсақ кеткенімді кейін білдім. Кеңесшілерімнің 
бірі 5збекстанның белді бір тарихшысы еді.  Роман 
соның ыңғайында жазылды. Ол да пенде ғой, 
қателескен шығар. Сіздің ескертпелеріңіздің бәрі 
орынды деп білемін. Қазақ халқынан кешірім 
сұраймын! Б.Кербебаев». «К�лбай Адырбеков «Алты 
Алаштың ардақтысы», Алматы, 2018 ж,. 128-129 
беттер).

...Кейде �лім мен �мірдің ымырасыз күресінде 
итжығыста әділетсіздік бола береді екен. Жеке 
адамға табыну белең беріп, сұрқылтайлар к�бейіп 
келе жатқан зайғы заманда жүрегі дауалап, 
Сталиннің �зімен қайта-қайта қайшыласқанға 
ол кінәлі ме? Енді неге ж�нге к�шпейміз? Бүкіл 
замандастарының мерейтойы дүркіреп �тіп 
жатқанда, Алматы мен Түркістан облыстары, еліміз 
қалай бұл оқиғадан тыс қалып үнсіз отыр?

Еліміз Тәуелсіздік алып, к�к байрағымыз 
к�кте желбіреп жатқанда келер таңды тоспай 
жүрегі жарылардай алғаш рет құттықтаған Түрік 
республикасының сол санаттан табылуы �тпелі 
қатардағы оқиға емес.

О с ы  о р а й д а  т и і с т і  о р ы н д а р  м е н  с а л а 
мамандарының құлағына үшбу сәлем. Неге 
 Тынышпаев, Сәтпаев, Еспаев, Есполов болып жүр? 
(Тынышбаев, Сәтбаев, Есбаев, Есболов емес пе?) 
Қашанға дейін Ана тілінің емлесіне кереғар тіршілік 
жасап, русизм мен русофобияның ықпалында бола 
береміз? Ырысқұл, Ырысбек, Ырысбай, Ырыс, 
Ырысты, Ырысбике ғой. Ойланайық. Оралайық 
ағайын! Оның үстіне латын қарпіне к�шкелі отырған 
жоқпыз ба? @лде... Ырыс с�зін жаза білмейміз бе?

Тарих тегершігі кері айналмайды. Тұрартану 
бүгін басталып, бүгінмен бітпейді. Р.Байжасаровтың: 
«С�йтіп, Түркістан – Сібір Теміржолын салуда 
Тұрар Ырысқұлов к�п еңбек сіңірді.  Сондай-ақ  ол 
Қарағанды к�мір бессейні, Балқаш мыс комбинаты, 
Шымкент қорғасын зауыты сияқты Қазақстанның 
алғашқы кәсіпорындарын салуға да белсене 
қатысты.

Тұрар Ырысқұлов жұмысының к�птігіне 
қарамастан қазақ халқының тарихы, қазақ 
халқының совет заманында �ркендеуі туралы 
келелі тақырыптарды зерттеп, бірсыпыра еңбектер 
жазды. Оның Қазақстан тақырыбына жазған елуден 
аса кітаптары мен мақалалары бар. Ырысқұловтың 
қалдырған бұл мұраларын ғалымдардың зерттеуін 
және пайдаға асатындарын кәдеге жаратуын күтеді» 
дегені әңгіменің ащы тұздығы.

Ырысқұлов түрмеге түскенге дейін жазылып, 
қатталып, қалыптасып қалған �ртелген  кітабы 
қайда екен? Іздегенге қалдығы шығып қалар, әлі 
де болса...

«...Солардың ішінде Тұрар Рысқұлов сом 
тұлғасы ерекше к�зге түседі» дейді академик 
Оразәлі Сәбден. «Нақты еңбектеріне тоқталар 
болсақ, Түркістандағы шаруалардың жағдайын 
экономикалық жағынан бағалай отырып, 
�лкедегі ауыл тұрғындарының шаруашылық 
ж ү р г і з у і  ү ш і н  ж е р  ү л е с т е р і н  б е р у і  ж ә н е 
суғармалық суға қол жеткізуді талап еткен. 
Тұрардың тікелей қатысуымен Ортаазиялық 
ауылшаруашылығы банкі құрылып, диқандарға 
несие ұйымдастырылған. 5зі басшылық жасаған 
кезеңде мақта шаруашылығы дамытылды. Бір 
с�збен айтқанда, Тұрар Рысқұловтың жылдар 
бойғы күні-түні еңбектерінің к�лемі – сан салалы. 
Ашығын айту керек, бұларды игеру үшін елімізде 
«Тұрартану» ғылыми-зерттеу институтын құрса, 
тұлғаның қыры толықтай ашылар еді» дейді ол.

... Жақында Алатау мен Қаратаудың түйіскен 
жері – Ақсу-Жабағылыдан оралдым. Тәңіртаулар 
шыңдарының ұшар басы болмаса, әлі қар түсе 
қоймапты. Қазақстандағы тұңғыш қорықтың ашы-
луына Тұрар Ырысқұлов мұрындық болды деседі. 
Қоңыр күзде Алтынкүрек ескендей ішім жылып сала 
берді. Қанатымен қош-қош айтып құстар қайтып 
барады екен. Дала мен таулар рухы біртүрлі сезімді 
оятқандай. Сағыныш самалы соқты.

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН, 
ақын

Серік еңбек жолын Ақмола облысының Зеренді 
аудандық ауруханасынан бастаған. Қазіргі таңда 
 дипломын қолына алған жас маманның бірден 
қалада қалғысы келетінін ескерсек, бұл �згелерге 
үлгі болатын жақсы қасиет. «Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Ақт�бе қаласында оқығандардың бәрі республикалық 
деңгейдегі мекемелерде қалғысы келеді. Мен оқуды 
бітіргеннен кейін, �з қалауыммен ауданға бардым. 
Шалғайдағы медицинаның жағдайын �з к�зіммен 
к�ргім келді» дейді ол. 

Мемлекет тарапынан �зі қызмет істейтін инсти-
тут атынан Жапонияға барып, ондағы медицинаның 
қыр-сырымен танысып, шетелдік мамандардың 
озық істерін к�збен к�ріп, к�ңілге түйіп қайтты. 
Жапонияда медициналық сақтандыру жақсы 
дамығанын, ота жасау кезінде пайдаланылатын құрал-
жабдық және т.б. ұсақ-түйек заттың барлығы бір 
рет қана қолданылатынын, бұл шығынның барлығы 
медициналық сақтандыру арқылы �телетініне к�зі 
жетті. 

«Бізде қазір медициналық мекемелердің басым 
к�пшілігі акционерлік қоғамға айналып жатыр. 
Акционерлік қоғамның табысы бірде �зін ақтаса, енді 
бірде ақтай алмауы мүмкін. Ол, әрине, науқастың 
алаңсыз емделуіне �з әсерін тигізетіні с�зсіз. 
Сондықтан, менің ойымша, денсаулық саласындағы 
мекемелердің барлығы мемлекеттің қарауында 
болғаны дұрыс. 5зге елден біздің жағдайымыз кем 
емес. Кәсіби тұрғыдан бізден асып кетті деп айта ал-
мас едім. Тек әдіс-тәсіл әртүрлі болуы мүмкін. Біздің 
жасағанымызды іске асыра алмай отырған к�рші 
елдер де бар. 

Жапонияда науқастың емінің 85-90 пайызы 
медициналық сақтандыру, ал 10-15 пайызы науқастың 
�зі арқылы, әлеуметтік жағдайы к�термесе сол  10-15 
пайыздың �зін мемлекет т�лейді. Медициналық 
тексерістен уақытында �тпесе, айлығынан ұстайды. 
Жұмыс істеп жүрген кезден бері түйгенім, біздің халық 
денсаулығына салғырт қарайды. Ауруын жасырып, 
әбден асқынғанда бір-ақ келеді. Тіпті «жаман ауру» 
деген атауынан қорқып немесе осындай аурумен 
ауыратынын білмей, �мірден �тіп кеткендер де бар. 
Шет аймақтағы, алыс ауылдағы ағайынның денсаулық 
туралы білімі �те т�мен екенін маман ретінде ашық 
айту парызым. Бірде алыс ауылдан бір науқас адам 
келді, аяғында баланың басындай ісік бар, ол ісік кез 
келген уақытта қатерлі ісікке айналып кетуі мүмкін 
екені тіпті ойына да келмеген. Қазір интернет зама-
ны. Барлық ақпаратты алып, танысып отыру керек. 
Емханада  тегін кітапшалар таратылады, соның бәрін 
оқып, денсаулық туралы білімін жетілдірсе қандай 
жақсы» дейді С.Меңбаев.

Жас та болса к�пшіліктің к�ңілінен шығып 
жүрген Серік Қуандықұлы М.Оспанов атындағы 
 Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясын 
емдеу ісі, Алматыдағы медицина университетінің 
интернатурасын хирургия саласы бойынша бітірген. 
Білікті маман кәсібін шыңдау мақсатында ғылыммен 
де шұғылданып, бұл бағытта да нәтижелі істерге қол 
жеткізу ойда бар.  

Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА

Туындыларды ресейлік режиссер Михаил  Сегал, 
испандық кино сыншы мүшесі Роберто Куэто, 
продюсер Денис Васлин, актриса Нелли Уварова, 
отандық актер Фархат @бдірайымов бағалады.  

«Бастау» халықаралық кино фестивальдің 
директоры Сергей @зімов шараның мақсаты – 
жас мамандарға қолдау к�рсету екенін айтты. 
Фестивальдің арқасында қазақ режиссурасының 
жаңа толқыны �мірге келетініне сенім білдірді. 

Қысқа метражды фильмдер байқауына қатысу 
үшін биыл әлемнің 44 елінен 360 �тінім келіп түскен. 
Мұндай рекордтық к�рсеткіш фестивальге  деген 
қызығушылық пен оның халықаралық беделінің 
арта түскенін айғақтайды. Тізімді 60 фильмге  
�тінім берген Ресей бастап тұр. Сондай-ақ биыл 
алғаш рет фестивальге Непалдың жас киногерлері 
қатыспақ. Бұл бағдарламада Қазақстан 6 картина  
ұсынды, олар: К.Бердімұратованың «Тақсыр» 
деректі фильмі, А.@бділқадырдың «Терең су» 
анимациялық туындысы, С.Рақымның «Диплом-
мен ауылға» фильмі, Е.Шаубановтың «Бауыр» кар-
тинасы, Д.Манапованың «Мәулен» драмасы және 
Б.Құдайберлиевтың «Тыныштық баяны» фильмі. 
Жеңімпаздардың есімі 7 желтоқсанда белгілі 
 болады. 

Халықаралық шара Алматы қаласы әкімдігінің, 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер академия-
сының, Tanaris Production компаниясының, 
 сондай-ақ  «Тұран» университеті және Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киностудиясының 
қолдауымен жүзеге асты. 

Гауһар ТҮСТІКБАЕВА
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қылған қылығы әлі есімде. Ол кездегі қазақтар 
белгіленген патша әкімдерінің жақсы к�ретін 
әдісінің бірі әлсіз рудың адамдарын әлді рудың 
малын ұрладың деп �тірік қаралау, нашарлардың 
қанын сүліктей сору еді. Бұл әдісті жергілікті 
 болыс менің әкем Ырысқұлға да қолданды. 
@кем жергілікті әкімдердің қорлығына шыдай 
 алмай Талғар болысының управителі Саймасай 
Үшкемпірұлын атып �лтірді. Саймасай т�ңіректегі 
болыстарға аты жайылған атақты бай еді. Жетісу 
облысындағы генерал-губернатордың досы еді. Ол 
жыл сайын Саймасайдың жайлауына қонаққа келіп, 
Ыстықк�лде құс атушы еді. Губернатор н�керін 
ертіп, жайлауға шығарда қазақтар жолды  тазалап, 
үй тігіп, қой сойып қарсы алушы еді. Сондықтан 
 Саймасай Үшкемпірұлының �лімі облыстық 
әкімдерді аяғынан тік тұрғызып, шен таққандар 
болысты �лтірушіні іздеуге кірісті (бұл оқиға 1905 
жылдың бірінші жартыжылдығында болды).

Болыстың туған-туыстары біздің рудың тас-
талқанын шығарып,  шаңырағын ортасына түсірді, 
малды тартып алып, адамдарды к�кала қойдай 
етіп сабады. Біз үй-ішімізбен бір таныс казак-
орыстың үйіне барып жасырындық (ұмытпасам, 
казак-орыстың фамилиясы Жарков шығар деймін). 
 Казак-орыс қолына қару алып, бізді қорғап, 
болыстың жақындарына бермеді. @кем әлгі казак-
орыстың қораға үйген ш�бінің астына жасырынып 
жатты. Бірақ болыстың шабарманы қоймай жүріп, 
оны тінтіп тауып алды. Сонан кейін Молдабек 
дейтін інісімен екеуін абақтысына апарып жапты. 
Үйде қалған адамдарды Бесағаш дейтін жерге айдап 
апарды. Болыстың ағайындары ардақты адамда-
рымызды �лтірген сұмның жалғыз ұлын бауыздап, 
кегімізді аламыз деп мені �лтірмекші болды. Бір күні 
түнде ұйықтап жатқанымызда болыстың адамдары 
біздің үйге кіріп, мені сыртқа сүйреп алып шықты. 
5гей шешем мен әкемнің ағасының әйелі ойбай 
салып, шаштарын жұлып, беттерін жыртты. Сол 
жерде т�ңі ректегі ел жиылып, мені �лімнен аман 
алып қалды.

Бұдан кейін бізді Алматы қаласындағы Боралдай 
дейтін жерге к�шірді. Болыстың жақындарының 
 талап етуі бойынша бізді байларға құл, күң етті».

Еті тірі Тұрар Қырғызбаев деген жанама атпен 
@улиеата мектептерінде, Бішкектегі ауылшаруашы-
лық колледжінде оқыды.

Бұндай бірлі-жарым баск�терулер басқа да 
уәлаяттарда орын теуіп, жаппай етек алды. Соның 
тағы бір айғағы: «Түркістандағы күзет б�лімінің 
бастығы 1912 жылы 24 қыркүйекте Петерборға 
жазған хатында Жетісу �лкесінің мұсылман 
мектептерінде патшаның суретін ілуден бас 
тартқандығын, 23 маусымда қазақтардың Лепсідегі 
уезд бастығы мен Кирилов дейтін приставты тонауға 
тырысқандығын айтады.

1 9 0 5  ж ы л ы  қ а з а қ т ы ң  т а т а р ,  б а ш қ ұ р т 
мектептерімен басқа мұсылман мектептерінде 
тәрбиеленген ұлтшыл оқығандарының бірсыпырасы 
(бұлар 1907 жылы «Айқап» жорналының т�ңірегіне 
жиналды) қазақ еңбекшілерінің  революция 
жолындағы қозғалысын панисламизм жолына  
қарай бұруға тырысты. Ал,  енді, қазақтың орыс 
мектептерінде оқып, патша үкіметінің  аппарат 
қызметімен нық байланысты болған интеллигенттері 
(бұлар 1912 жылы бастығы @лихан Б�кейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы болып, «Қазақ» газетінің 
т�ңірегіне ұйымдасты) қазақ еңбекшілерінің рево-
люция жолындағы қозғалысын «заңнан» тысқары 
шығармауға, петициямен ғана қанағаттануға ты-
рысты».

Халқының қамын ойлап, отқа да, суға да түскен 
топтар, небір к�семдер мен шешендер шықты. 
Бірақ олардың ауыз бірлігі болмай, басы піспей, 
бір қазанға сыймады. Соңы қызыл қырғын, қуғын-
сүргінге ұласты. Қара тізімге Сталин, Ворошилов, 
Молотов аяусыз, оң-солға қарамай қиянаттан 
бүлк етпей қол қоя беріпті. Бас-к�зге қарамай 
ақиқатын айтып, тұлғаларымызды бұл балдыр-
батпақтан суырып алатын кез әлдеқашан келді. 
@леуметтік-қоғамдық құбылыстың айнасына 
қарасақ, @.Б�кейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Шоқай, 
Т.Ырысқұлов қандай қайраткерлер. Ой батырлары. 
«Асыл кездік қап түбінде жатпайды» деген соларға 
қарап айтылғандай-ау, сірә. Олардың бәрі тұғыры 
биік тұлғалар болатын. @ттең!.. 

Американың тарихшы ғалымы К.Дональд: 
«Ырысқұловтың ағылшын тіліне аударылған 
біраз еңбектері біздің белді университеттерімізде 
бар. Оның Сталинмен бетпе-бет келіп, аштыққа 
ұшыраған қазақ халқын аман алып қалып, жер 
бетінен ұлт ретінде жойылып кетуге жол бермеуі 
үлкен саяси күрескерлігін к�рсетеді. Ұлтын  жанынан 

ғасырдың 30-жылдарындағы ақырзаман мен нәубет 
тақырыбына еріккеннен барды ма? Олардың 
жанқиярлық еңбегін атап �ту парыз. К�птеп 
к�мектессе де, қазақ тарихының түбегейлі жазылмай 
жүрген қай кезеңін алсақ та, ақтаңдақтар аз ба?

Азаттықтың ақ жолына әркім әрқалай келеді. 
Жойдасыз жүйемен к�рінбейтін қанды шайқаста 
Тұрар және оның жанашыр жақтастары амал-
сыз уақытша болса да жеңіліс тапты. Алайда асау 
заманның жеңімпаз желі үрлеген к�рік кеуделердегі 
Прометей отының рухы мәңгі �шпейді. Бұдан олар-
ды біржақты жазғырып күстаналамай, мардымсып 
жоқты барға жалғап, ар мен уақыт алдында к�лгірсу 
кісілік келбетіне келіспейді. Адам – ақиқат құлы. 
Бәрінен де сол сан-сапалақ күрделі кезеңге к�кірек 
к�зімен қарап, бағалағанда ғана сана сансыратып 
ешкім адаспайды.

«Жуас түйе жүндеуге жақсы». Басынан бағы 
тайғалы бері бұйдалы тайлақтай байғұс Қазақстанды 
кімдер басқармады? 5лке, автономия, дербес респу-
блика деп қаншама алдарқатты. Ф.И.Голощекин 
(1925-1933 ж.ж.), Л.И.Мирзоян (1933-1937 ж.ж.), 
Н.А.Скворцов (1938-1945 ж.ж.), П.К.Пономаренко 
(1954-1955 ж.ж.) және басқалар шақырылмаған қыр 
«қожалары» билеп-т�стеді. Еңсесі езіліп, есеңгіреген 
ел барлығына к�не беріпті тілін тістеп. Сұмдық! 
Т�ңкеріс серкелерінің бірі Лейба Давыдович 
Бронштейннің (Лев Довыдович Троцкий) аузынан 
сол революцияның елең-алаңында-ақ ақ ит кіріп, 
қара ит шыға бастапты: «Мы должны превратить 
Россию в пустыню, населенную белыми неграми, 
которым мы дадим такую тиранию, которая не сни-
лась никогда самым страшным деспотам Востока. 
Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, 
а слева, и не белая, а красная. В буквальном смысле 
этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки 
крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют 
все человеческие потери капиталистических войн. 
Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать 
в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем 
революцию, раздавим Россию, то на погребальных 
обломках ее укрепим власть сионизма и станем 
такой силой, перед которой весь мир опустится на 
колени. Мы покажем, что такое настоящая власть».

Сары тіс саңлақ сықақшы Ғаббас Қабышев 
«Қызыл қырғынның» басы мен аяғы» атты 
мақаласында бұдан басқа да жантүршігерлік құжатты 
жайып салады. Киевтегі к�сегең к�гергірлер 
сол аштықты украин халқына қарсы жасалған 
 геноцид екенін бүкіл әлемге мойындатқанда ел-
жұртының жартысына жуығы босып, айырылғанда 
біздегілердің бұл қасіретті елеусіз қалдырғаны 
�кінішті, әрине. Орталықтағы бәтуасыз билік 
отарлық езгіні, басқа түріне түскен Қазақстанды 
тырп еткізбей, ойындағысын істеді.

1937 жылғы 5 наурыздағы БКП(б) ОК плену-
мында И.Сталин с�з с�йлеп, Қазақстан басшысы  
«Мырзажанға» шүйілді: «…Взять, например, 
Мирзояна  и Войнова. Первый из них является  секре-
тарем краевой партийной организации  Казахстана… 
перетащил с собой в Казахстан из Азербайджана 
и Урала, где он раньше работал, 30-40 человек 
«своих»  людей и расставил их на ответственные 
посты в  Казахстане. Есть, стало быть, своя артель у 
товарища Мирзояна. Разве нельзя было подобрать 
работников из местных людей?.. Конечно, можно 
было… Я его несколько раз предупреждал, не таскай 
за собой своих приятелей ни из Азербайджана, ни 
с Урала, а выдвигай людей в Казахстане, не отго-
раживайся от местных людей в Казахстане, потому 
что… — что значит таскать с собой целую группу 
приятелей, дружков из Азербайджана, которые 
коренным  образом не связаны с Казахстаном? Что 
значит таскать с собой целую группу приятелей с 
Урала, которые тоже не связаны с Казахстаном? Это 
значит, что ты получил некоторую независимость 
от местных организации, и, если хотите, некоторую 
 независимость от ЦК. «У него своя группа, у меня 
своя группа, они мне преданы…». Это значит недо-
верие местным кадрам…».

Сол жергілікті мамандарды «менсінбей», бастық 
к�рсе шыбындап тұратын ләппайшыл Л.Мирзоянға 
Саяси бюро Қазақ КСР бойынша бекітіп берген 
тізімді қанқұмар Ежовтың мақұлдауымен, адам 
тағдырын ойыншық к�ріп атылатындар 2346 жер 
аударылғандар 4403 кісінің орнына, 2400 оққа бай-
лап, айдалатындар 4950 (барлығы 7650) бейбақты 
ұстап беріп, «жоспарды асыра орындап шықты». 
Мәссаған, безгелдек!

Жоғарыда ОК Бас хатшысы И.Сталинге 
 жазылып жатқан �тініш-тілектерден кенделісі 
жоқ. 1925 жылы С.Сейфуллин хат жіберсе, 1933 
жылғы Т.Ырысқұловтың екінші хаты, Бесеудің 
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Д алалық өркениеттің сан ғасырлық тарихында ерекше орны бар, атақты 
Мұрын жырау Сеңгірбекұлының туғанына 160 жыл толуына орай таяу-
да Ақтау қаласында «Ноғайлы жырлары және Мұрын жырау феномені» 
атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Аталған 
ғылыми жиынды құттықтау сөзімен ашқан Маңғыстау облысының әкімі 
С.Трұмов бастауын  сонау XIV ғасырдан алатын ноғайлы жырлары атанатын 
мұрамыздың маңғыстаулық Мұрын жырау арқылы әлем назарын аудару-
мен келе жатқан баға жетпес жәдігер екеніне тоқтала отырып, конференция 
жұмысына ел күткендей елеулі сәттіліктер тіледі. 
Конференцияға қатысқан шетелдік көрнекті ғалым-профессорлар: 
Н.Суюнова (Қарашай-Черкес елінен), Л.Мұхаметзянова (Татарстаннан),  
Р.Баязитова (Башқұртстаннан), сондай-ақ өзіміздің белгілі ғалымдарымыз 
С.Сәкен, Б.Қорғанбек, Б.Нұрдаулетова, А.Еділхан, жыршы Б.Тойғұлиевтардың 
ғылыми баяндамаларында тарих, этнография, әдебиеттану, фольклортану  
секілді көптеген қоғамдық ғылымдардың елеулі жайларымен тікелей бай-
ланысты Мұрын жырау мұрасының келелі мәселелері кеңінен сөз болды. 
Төменде сол жиынға қатысқан профессор Ж.Тілеповтың мақаласын жария-
лап отырмыз.

Д Ә У І Р  Д А У Ы С Ы

Мұрын жырау! Ол �з заманының 
ұлы жыршысы! Мұрын жырау!.. Мұндай 
 жаратылыс иесін ұлттың құты деп 
қабылдаса жарасар... Ал енді осы кісі – 
бүгінгі, кешегі �мір кешкен аяқ  жетер, 
с�з естілер жердегілердің барлығын 
таңдандырған таңғажайып жан иесі 
болатын. Оның таңғажайыптығы 360 
әулиелі Маңғыстау түбегінің перзенті 
болғандығында ғана емес еді. Оның елді 
таңдандырар ерекшелігі «Ноғайлы жырла-
ры» немесе «Қырымның қырық батыры»  
атанатын таңды таңға ұрып, бірнеше ай 

кейінгі шығармашылық тұлға ретінде 
Шалкиіз Тіленшіұлын атайды. Бұл да – 
екі халыққа ортақ аса к�рнекті жырау 
екені белгілі. Автордың ноғай тіліндегі 
туындылары М.Османовтың «Ноғай 
уа құмық шиғырлары» (СПб., 1883), 
В.Радловтың «Образцы народной лите-
ратуры тюркских племен», том 7, (СПб., 
1896) жинақтарынан бастап, кейінгі 
А.Жәнібектің «Ауыл поэзиясы иа де 
ноғай ел әдебиеті» (Мақаш-қала, 1935), 
т.б. еңбектерде жарияланып келеді. Ал 
қазақ тіліндегі Шалкиіз туындылары 
1875 жылғы «Записки Оренбургского 
отдела Императорского Русского геогра-
фического общества» жинағында, 1879 
жылғы Ыбырай Алтынсариннің «Қырғыз 
хрестоматиясында» (Орынбор), Мақаш 
Бекмұхамедовтың «Жақсы үгіт» (Қазан, 
1908), Ғабдолла Мұштақтың «К�кселдір, 
яки бұрынғы мырза ұлы һәм ноғайлы 
батырлары уа Ғайри мағыналы жырлар» 
(Орынбор, 1911) кітаптарында басылған 
жарияланымдарынан бастау алады. Жырау 
шығармаларының кейінгі «Бес ғасыр жыр-
лайды», «XV-XVІІІ ғасырлардағы қазақ 
 поэзиясы», «Алдаспан» жинақтарына 
 енген туындыларының мәтінін түзіп, 
автор шығармашылығы туралы еңбектер 
жазған ғалымдарға осы екі халықтың 
тілдерінде шыққан туындылардың игі 
ықпалы орасан зор болды. Сондай-ақ 
екі халыққа ортақ XVІ ғасырдың жыр-
шысы Доспамбеттің туындыларын зерт-
теуге де ілгеріде аталған М.Османов пен 
В.Радловтың, Ғ.Мұштақ, М.Бекмұхамедов 
жинақтарының орны ерекше болғандығын 
айта кету орынды болмақ.

Жырау жырлап отырған ноғайлы елі 
кей жағдайда пейілсіз, қайырсыз, қатты 
жұрт. Бірақ сондай елдің �зіне халқы 
үшін туған азамат-ұлан жанын шүберекке 
түйіп қызмет етеді. Туындының басты 
кейіпкерлері туған халқы қандай болса 
да соны іргелі ел қылып, есін кіргізіп, 
еңсесін к�теруді саналы ұлдың парызы 
деп біледі. Арсыздан, намыссыздан ерлік 
шықпайды. Парпария сынды батырдың 
«Намысы үшін халқымның ерен ерлік 
етейін» дейтіні де сондықтан. Оның 
Шамақанның елін шабарда әйеліне «Бір 
Алла �зі оңдаса, жолымды менің қолдаса, 
ер жігіт серттен тая ма? Желге кетер мал 
үшін, жетім-жесір жан үшін, мінемін 
атқа сен үшін, Ноғайлы деген ел үшін, 
туып �скен жер үшін...» деп, белін бекем 
буатындығы да осыдан.

«Қырымның қырық батыры» туын-
дысында қарсы жақтың жұрты кей тұста 
қайратты, еңселі ел ретінде суреттеледі. 
Сондықтан да Айса батыр Алауға «Ерлік 
деген бір болар, Айла деген он болар, Ай-
ласыз ер сор болар», жауыңды айламен ал 
деп үйретеді.

Қ ы с қ а с ы ,  « Қ ы р ы м н ы ң  қ ы р ы қ 
батыры»  туындысындағы ноғайлы 
жұрты таза батырлар жайлаған ел емес. 
Бірақ, соған қарамастан, ол ел ындыс, 
қызылбас, қалмақтармен соғысып жүріп, 
жерін, елін, дінін сақтайды. Мұның �зі, 
қарадан туып хандық дәрежеге лайық 
болған Аңшыбай, оның ұлы Баба түкті 
шашты әзиз, оның ұлы Парпария, оның 
ұлы Құттықия, оның ұлы Едіге, одан 
тарайтын ұрпақтар,  солармен замандас 
жандар туралы ұлы жыр кейіпкерлерінің 
ісі �з кезінде құрамына қазақ жұрты 
кірген ноғайлы елінің жырмен кестелен-
ген елдік тарихы ретінде қабылданған. 
«Досан батыр» дастанын шығарған 
тұста «тарих қылып тастайтын» деп, 
Мұрын жыраудың замандас інісі, халық 
ақыны Сәттіғұл Жанғабылов айтқандай, 
Мұрын жыраудың �зіне дейінгі әртүрлі 
шығармашылық тұлғалар б�лек-б�лек 
жырлап келген ноғайлы ерлерінің ерлік 
жолдарының бәрінің басын қосып, теңдесі 
жоқ ұлық жырға айналдыруы, аталмыш 
туындының �з кезінде тыңдармандары 
үшін жырмен �рнектелген ел тарихы 
сияқты қабылдануына жол ашты. Ал бұл 
қазақ халқының, с�з жоқ, мақтан етуге 
тұрарлық перзентінің шығармашылық 
ерлігі еді. Рас, бұл туындыдағы тарихи 
тұлғалардың барша ісі үнемі тарихи жазба 
деректермен, ел аңыздарымен сәйкес келе 
бермейді. Олай болуы мүмкін де емес, 
шарт та емес. Бірақ осындағы «Манашұлы 
Тұяқбай» жырындағы «Тұяқбай батыр 
�тіпті, мұрадына жетіпті, алып беріп 
ел кегін» деп жырланғанындай, елдің 
кегін қайтарып, басын азат жұрт ет-
кен ерлердің ісі – кейінгі �мірге келе 
берер ұрпақтары үшін қуаттың қайнар 
к�зі бола білгендігімен де қастерлі. 
Даңқты эпоста тек ел қорғаған ерлер 
ғана емес, Қосайға жар болатын Қарабек 
Сарыбайқызы, Манашының қызы 
Жұбай, Қазтуғанқызы Асылзат секілді 
қыздардың барлығы да ақылдылығымен, 
жүректілігімен тәнті етеді. Батырлар 
мінген тұлпарлардың жүйріктігі, кейбір 
тұста иесімен тіл десуінде де к�п мән 
бар. Бұл аналар әулеті, қыздар қауымы 
оңды болмаса, кейінгі заманның небір 
жетілдірілген жүйрік техникасының 
орнына жүрген сол кездің тұлпарлары 
келіспесе, елдікті қорғаудың мүмкін 
емес екендігін жете білетін Мұрын 
С е ң г і р б е к ұ л ы  с ы н д ы  т е р е ң н е н 
толғанатын кемеңгер жы раудың барлық 
уақытта да назарында болғандығынан 
еді. Ал шын мәнісінде де, әр дәуірдің 
�з заманына лайық шынайы шындығы 
�з ерекшеліктерімен қапысыз к�рініс 
тапқанда ғана, барша жұртты тәнті етіп, 
елдіктің алдаспан сынды айбынды туын-
дысына айнала бермек.

Соның арқасында дауылпаз жыр 
ұрпақтан-ұрпаққа ұласып �мір кешіп, 
алдағы ғасырлардың есігін айқара аша 
бермек.

істерін айтуға тыйым салынды. Олар тура-
лы жазған ғалымдар мен к�ркем с�з иелері 
түрмеге жабылды. Айдауға түсті. Ал Мұрын 
жырау жырлаған батырлар әулетінің дені 
КСРО атты империяның негізгі жұрты 
– орыс халқының бағзы бабаларымен 
соғысып �ткен, бірсыпыра жағдайда 
тізесін батырған, билігін жүргізген жандар 
еді. Олар орыс тарихын білетіндер үшін 
Абылай, Кенесарылардан да г�рі айбыны 
артығырақ болып есептелінетін-ді. Олай 
болса, бұлар туралы 1944-1945 жылдардан 
басталып, 1951 жылдың сәуірінде нүктесі 

қойылған қуғын-сүргіннен кейін барды 
бардай с�йлеп, шындықтың пердесін 
ысыруға елуінші жылдардың ақырына 
дейін мүмкін болмағаны �зінен-�зі 
белгілі еді. Тіптен, онан беріде де үнемі 
шетқақпай к�ріп, зәрезап  болып қалған 
қазақтың зиялы қауымы – ғалымдар 
қосыны айтар с�зін айта алмай бүгежектеп 
келді. Бірақ елдің к�ңіліне жұбаныш  болар 
бір жай бар-ды. Ол – ұлы жыршы дан 
біздің елдігіміздің ескерткіші «Қырымның 
қ ы р ы қ  б а т ы р ы »  э п о с ы н ы ң  х а т қ а 
түскендігі еді. Сондықтан небір  елжанды, 
ұлтжанды деген азаматтарымызға үлкен 
жұрттың кіші халыққа деген к�зқарасын 
�згертер мемлекет ұстанып отырған 
саясаттың жылы қабағын күтуден басқа 
амал қалған жоқ-ты... С�йтіп күткен 
үміттің қоламтасы ақыры от алып, тұтана 
 бастады. Батыс пен Шығыс әдебиетінің 
білімпазы В.М.Жирмунский секілді 
әлемдік даңқы бар ғұлама «Түрік ерлік 
эпосы» сынды іргелі еңбегінде Мұрын 
жырау репертуарындағы ерлер туралы,  
бұл туындылардың �мірге келуіне, бүгінге 
жетуіне себепкер болған Сыпыра жырау-
дан басталатын ұлық туындыгерлер жайлы 
игі лебіз білдірді. 5зіміздің М.@уезов, 
Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, @.Марғұлан, 
М . Ғ а б д у л л и н ,  @ . Қ о ң ы р а т б а е в , 
О.Нұрмағамбетовалар зерттеулерінде 
де азды-к�пті с�з бола бастады. Осы 
тұста Мұқаң, Мұхтар Омарханұлы @уезов 
Мұрын жырау шығармашылығын �зінің 
аспиранты Сұлтанғали Садырбаевқа дис-
сертация тақырыбы етіп бекіттірді де, ол 
жыршы туралы тұңғыш рет кандидаттық 
диссертация қорғады. Зерттеуін кітап 
етіп шығарды. Кейін заманның райы 
түзеліп, ұлтымыздың рухани қазынасын 
жасқанбай іздестірер тұс келгенде, жырау 
аузынан жазып алынған мұралар екі том 
кітап болып жарияланды. Бұл шаруаның 
тұсында қазақ ғылымы үшін балалық 
кезеңде жүрген мәтінтану саласының 
үлкен білімпазы, ақын, жазушы,  ХVІІІ-ХХ 
ғасырларда �мір кешкен сандаған 
к�ркемс�з шеберлерінің туындыла-
рын халқымен қауыштырған к�рнекті 
ғалымымыз Қабиболла Сыдиықов ерекше 
еңбек етті. Ұлтымыздың қайсар қызы, 
к�рнекті ақын Мариям Хакімжанова 
мен белгілі  стенографист Мариям 
Исаева апайлардың Мұрын жыраудан 
«Қырымның қырық батыры» жырын хатқа 
түсіру үстіндегі тек �здерінің сіңірген 
еңбектерін ғана емес, сол кездегі осы 
іске шын жанашыр болған ұлтымыздың 
біртуар перзенттері Қ.Сәтбаев, М.@уезов, 
С.Мұқанов, Н.Оңдасынов, Н.Сауранбаев, 
Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев, А.Жұбанов-
тардың атқарған азаматтық істерін айтып 
естеліктер жаздыртты. 5зі жыраудың 130 
жылдық мерейтойы кезінде туындыгер 
репертуарын, �мір жолын жан-жақты 
баян еткен тұщымды баяндама жасады. 
Жыраудың екі томдық еңбегіне ғылыми 
пайыммен жазылған байыпты алғыс�з 
жазды. Біраз жыл �ткеннен кейін, «Арыс» 
баспасы осы екі томдық жинақтың негізін 
сақтай отырып, ілгеріде аттары аталған 
М.Хакімжанова, В.М.Жирмунский, 
С . С а д ы р б а е в ,  М . М е л е т и н с к и й , 
@.Қоңыратбаев, Р.Бердібай, М.Ғұмарова, 
А.Тұрғанбаевтармен қатар, кейінгі 
С.Сәкенов, Р.Сахиева секілді ғалымдар 
еңбектерімен толықтырып, 2005 жылы 
«Ноғайлы жырлары. Қырымның қырық 
батыры» дейтін атаумен қомақты еңбек 
жарияланды. Баспаның директоры – 
Ғарифолла @нес. Бұлардан тыс, әралуан 

әдебиетке қатысты энциклопедиялық 
е ң б е к т е р д е  М ұ р ы н  С е ң г і р б е к ұ л ы 
 туралы мәліметтер жарық к�ріп келді. 
5зінің қысқа ғұмырында қыруар жұмыс 
тындырған Серікбол Қондыбай мар-
құм ның зерттеу еңбектерінде жырау 
 шы ғармашылығына қатысты жаңаша 
айтыл ған ғылыми тұжырымдар да 
баршылық.

Тегінде жыршылық – бұл ел қадір-
лейтін қастерлі �нер. @лемдік �ркениетте 
халықтың �з басынан �ткен елеулі 
тірлігін, елдік тарихын т�гілдіре баян-
дайтын мұндай �нер иелерін сол елдің 
тыңдарманы қай кезде де ардақтай 
білген. Ал Мұрын жырау сынды �зімізге 
к�рші, туыс жұрт қырғыз ағайындар 
кешегі Сағымбай Оразбақов, Саяқбай 
Қаралаевты,  осыдан үш-т�рт жыл 
бұрын дүниеден �ткен Ұрқашты қырғыз 
жұртының құты деп есептейді. Мұрын 
Сеңгірбекұлы да осындай еліміздің 
к�ркемс�з �нерінің құты ретінде қабыл-
дануға лайықты тұлға екендігі хақ. Ол 
�з заманында теңдесі жоқ мол жырды 
зердесінде ұстай білген құймақұлақ орын-
даушы ғана емес, сонымен қатар үлкен 
диапазонның ақыны, с�з зергері, сурет-
кер жан. Оның бар �мірін «Қырымның 
қырық батырын», «К�рұғлы» сияқты 
ұлық туындыларды жырлауға арнауының 
�зі тегін емес. Ұстаздары Нұрым, Мұрат, 
Қашаған сияқты жыр дүлділдері. Сек-
сеннен асқан жыраудың «Қарға бойлы 
Қазтуған» туындысының соңында «Ел 
аңыз қып айтады, Қазтуған ердің �мірін. 
Естіген елден ертектей, жыр қылып 
ұзын-ырғасын – �рдім жырдың �рімін. 
Естігенді елге жаймасам, Алдына беріп 
қоймасам, басылмайды к�ңілім. Тағы да 
талай жырлармын, жыр кестесін сырлар-
мын, жетсе егер �мірім» дейтін с�здерінде 
оның бүкіл шығармашылық кредосы 
тұр. Ол тек біреудің айтқанын жаттаумен 
жүрген жан болса, бұлай с�йлемес еді.

Жалпы Мұрын жыраудың қазақ жұрты 
үшін қадірі ерекше екендігінде дау жоқ. 
Бірақ үстем жұрттың қабағына қарап 
�ткен аламан-тасыр заманда �мір кешкен 
ұлы жыршының елі оның баға жетпес 
қазынасын ең болмаса 1930 жылдардың 
ортасына дейін хатқа түсіріп ала алған 
жоқ. Мұның �зі қазіргі қолда бар жырау 
мұрасының к�ркемдік �рнегінің біраз 
кеміп, к�лемінің едәуір қысқарып хат-
талуына себепкер болды. Оның үстіне 
күллі түркі жұртына ортақ «К�рұғлы», 
«Оғыз» сынды жырау айтатын ұлы жыр-
лар, арабтың Рамуз, Ысырау патшалары 
жайлы толғамды туындылары хатқа түсіп 
үлгермеді. Демек, ұлы жыршы жырлаған 
елдік туындыларымыз ертерек жазып 
алуға мүмкіндік болмағандықтан да – 
оны кейінгіге жеткізушінің асқақ қабілеті 
бірсыпыра жағдайда к�мескіленіп жетті.

Дүниеге батырлық жырлар мен тарихи  
жырларды келтіретін жыраулар мен 
ақындар қауымы азаматты ерлік істеуге 
итермелейтін қандай күштер, батырдың 
қайраты мен ақылы нендей мақсатқа 
қызмет етуге тиіс деген келелі мәселенің 
қастерлі сырын, себебі мен салдарын 
ашуға тырысатыны хақ. Мұрын жыраудың 
ғибратнамалық ұлы туындысында да осы 
мәселелерге әр тұста кейіпкерлер аузымен 
жауап беріліп отырады.

Бір қарағанда, жырау шығармашы-
лығына тән басты ерекшелік – Ноғай 
ұлысының сонау Едіге  заманында  
  а й б ы н ы  а с қ а қ  к е з і н е н  б а с т а л ы п , 
кейінгі ХVII ғасыр басында қазіргі Ба-

тыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақт�бе, 
Атырау  облыстарының аймағына, Еділ 
мен Жайық бойына келіп қоныс  тепкен 
Хоорлог  қарамағындағы торғауыт 
қалмақтармен арадағы қанды қырғынды 
жырлауы секілді болып к�рінеді. Ал, 
шындығында, ноғайлы жұртының Мұрын 
жырау шығармашылығындағы негізгі 
тақырып – ноғайлы елінің басты тұлғасы 
Едігенің, одан тарайтын Нұрадын, 
Мұсақан, Орақ, Мамай, Қарасай, Қази 
секілді ұрпағының, сондай-ақ Сыпыра 
жырау, Асан қайғы, оның баласы Абат, 
солармен замандас Қарға бойлы Қазтуған 
сынды қатардағы халықтан шыққан ел 
қамқорларының халқының алдында 
атқарған қызметтерін �здеріне лайықты 
дәрежеде к�рсету еді. Шығармада бүгінге 
дейін қазақ халқының негізгі әулеті  болып 
саналатын Тама, Тана, т.б руларды,  
 Тамадан тарайтын Нәрік, Шора батыр-
ларды жырлау да осындай мақсаттан 
т у ы н д а й т ы н - д ы .  А л  Қ а р ғ а  б о й л ы 
Қазтуғанның Мұрын жыраудағы бейнесі, 
ел тарихының білімпаздары, Б.Бартольд, 
К.Ушинский, т.б еңбектерінде айтылатын 
1480 жылғы Алтын Орданың күйреуіне 
қатысты жаймен байланыстырыла 
к�рсетілген. Бұл – жырау мұрасының 
басты бір ерекшелігі.

@рине, ноғай этносының шығу тегін 
атақты Н.Карамзин даңқты қолбасшы 
Ноғай ес імімен байланыстырады. 
Тарихта Ноғай есімді адам бірнешеу. 
Бірақ солардың ішінде Жошы ханның 
күңінен туған жетінші ұлы Тевелдің 
немересі, Алтын Орда ханы Берке хан 
тұсында ересен қолбасшылық қабілетімен 
елін мойындатқан, бірақ күңнен �рбіген 
ұрпақ ретінде қанша жерден қабілетті 
болса да хан деген лауазымды иеленуге 
хақы жоқ Ноғайдан даңықтысы жоқ еді. 
Ол Берке хан �лгеннен кейін, 1266-1300 
жылдардың ішінде Алтын Орданы билей 
отырып, Венгрия, Польша, Сербия, Бол-
гарияны, Оңтүстік орыс княздықтарын 
уысында ұстады, Византия, Литваға, 
 Ресейге ықпалын жүргізді.

@лбетте, мұндай адамның қарамағын-
дағы қауымының Ноғайдың еліміз, 
Ноғайлы жұртымыз деп ауыздарын толты-
рып мақтанышпен айтатыны белгілі. Сол 
ел, сол халық ХІV ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарындағы Алтын Орданың, яки 
«байтақтың» негізгі елі ретінде Тоқтамыс 
хан аузымен айтылатын «Он сан ноғай» 
жұрты болды. Ал қазақтар болса, Қаржас 
Қ о п а б а й  ж ы р ш ы  а й т а т ы н  « Е д і г е » 
 жы рындағы Тоқтамыс хан аузымен жыр-
ланатын сол «Он сан ноғайдың» ішіндегі 
«360 отау қазағым» атанған қастерлі 
ұғымға ие қадірменді қауым еді. Біз бұл 
жерде бір кездегі В.М.Жирмунскийден 
бастап @.Кекілбаевқа, @.Сарайға дейінгі 
ғалым дардың Мұрын Сеңгірбекұлы 
жырлауындағы тарихи кейіпкерлердің 
тарихи еңбектердегі тарихи тұлғаларменен 
сәйкестіктерін қарастырған зерттеулеріне 
егжей-тегжейлі тоқталмай-ақ, екі халыққа 
ортақ жәдігерлер жайын қысқаша с�з 
етпекпіз.

Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымы 
Алтын Орда дәуірінен бергі кезеңдегі 
ауызша үрдіспен кейінге жеткен автор-
лар шығармашылығын 1390 жылдары 
опат болған, ХІІІ-ХІV ғасырдың перзенті 
Сыпыра жыраудан бастайды. Сыпыра 
жырау к�п жасаған, к�пті к�рген, к�п 
білетін, кемел ойлы кемеңгер адам. Ол 
Тоқтамысқа да, Темір Тарағайұлына да, 
Едігеге де іш тартып, шындықтың бетін 

бүркемелемейді. Болған жайды болған 
қалпында айтады. Жырау �зінің атақты 
Темір билеушіге айтқан толғауында:

«@мір Темір к�реген, Тоқсан алты 
хан дүреген. Ханның зәулім сарайы, Ақ 
Орда деген жер екен. Айналасы биік 
тау, Батылы барып кірмес жау, Алпыс 
биі бірігіп, Ақ Орда да шешкен дау, 
бұларды к�рген бабаңмын. К�рдім қалың 
еліңді, Едіге деген еріңді. Жамандық пен 
ж�нсіздік, қайыстырды-ау белімді, небір-
небір билерің к�ргенсіз боп к�рінді... 
5зінің елін бүлдірген, бәтуаға келмеген, 
Сүргін салған жұртына, Жесір қатын, 
жетім ұл тыңдамай датын жылатқан, 
@зәзіл жолдан тайдырған, Қайсыбірін 
айтайын, Сіздерді к�рген бабаңмын» деп 
толғанса, Тоқтамыс ханға: «Уа, Хан ием, 
Хан ием, құлағыңды сал, ием... Жемтік 
болды дұшпанға к�п ноғайдың баласы, 
к�здерімнің қарасы. Жер жетпесе еш 
саған, жерің тұр ғой алдыңда. К�л жетпесе 
еш саған, к�лің тұр ғой алдыңда. Қырғи 
болып құтырып, қызыл етті аңсама... 
Еліңді талап сен алдың, Темірменен 
тең алдың. Халқыңды жинап бір жер-
ге, жеңімпаз хан атандың. Елің әбден 
толықты, енді саған не керек?.. Тентек 
ханды ел сүймес, шатақ ерге қыз тимес. 
Қанды к�йлек киілмес, тұтқын қатын 
сүйілмес» дейді. Бұл с�здерді Сыпыра 
абыз, араб ғұламаларының с�зіне сүйеніп 
айтар болсақ, 1390 жылдарға дейінгі 15 
жылдың ішінде Дешті Қыпшақ дала-
сын бірде дос, бірде жау болып жүрген 
Тоқтамыс пен Темір Тарағайұлының, яки 
Ақсақ Темірдің талай рет қанға бояған 
қылықтарына орай айтқан.

Бұл  жерде  туындысынан үз інді 
келтіріліп отырған Сыпыра  жырау 
«Қырымның қырық батыры» атты 
атамұрамыздың ең басында тұрған, ең 
бірінші авторы. Сонан кейінгі қазақ 
әдебиетінің ұлық жыршысы – Асан қайғы. 
Ноғай ағайындар �зінің елдік әдебиетін 
осы жыраудан бастайды. Автордың 
«Құйрығы жоқ, жалы жоқ» деп аталатын 
туындысы екі халықта да жетінші жолдан 
�згесі с�збе-с�з келіп отырады.

Асан қайғының ноғай еліндегі қал-
ған шығармаларының жалпы маз-
м ұ н ы  м е н  ж е к е л е г е н  с � з д е р і  д е 
қазақ нұсқасына �зара сәйкестігімен 
сүйсіндіреді. Рас, Ноғай ағайындардағы 
Асан қайғы шығармаларының к�лемі 
біздегісінен біраз шағындау. Бірақ сол 
шағын мәтіндердің ішінен «Теңіз бастан 
былғанды, толқымай тез тынса игі. Тел 
құлындар адасты, енесін тез тапса игі. Тең 
құрбыдан айырылдық, тентіретпей қосса 
игі» деп келетін әліге дейін ел жадынан 
шығармай жүрген с�здерді оқығанда, 
қайран баба жырау егіз елдің 1456 жылғы 
айырылысуына қаншама қайғырған деп, 
күрсініп барып, ойға берілесіз...

Дана жырауды Ноғай ұлысы XIV-XV 
ғасырдың перзенті деп есептейді екен. 
Дұрыс. Осы мәселеге орай, 1393 жылғы 
Польша королі Ягайлоға Тоқтамыс хан 
атынан елшілікке барған екі адамның бірі 
екендігіне, 1897 жылғы «Дала уалаяты 
газетінде» Асан қайғы мен Жәнібекке 
байланысты жарияланған ел аңыздарын, 
сондай-ақ Халид Құрбанғалидың, 
Шәкәрім қажының, т.б. еңбектерін 
 жырау туын дыларымен салғастыра оты-
рып, оның �мір сүрген уақытын 1370-1470 
жылдардың іші болуға сәйкес келеді деген 
қорытындыға келгенімізді де айта кетуді 
орынды деп есептедік.

Ноғай әдебиетшілері Асан қайғыдан 

ДАЛА ӨРКЕНИЕТІНІҢ

бойы жырлайтын жер бетіндегі к�зі тірі 
жалғыз жыршы екендігінде еді.Жоқ, тек 
бұл ғана емес, оның ерекшелігі 1300 жылы 
�мірден �ткен Ноғай атты қол бастаған 
ер, ел басшысы ұлы  тарихи тұлғаның к�зі 
тірісінде Ноғай жұрты, Ноғай елі атанған 
атақ-даңқы зор қауымының ғұмырын 
жырмен �рнектеген, елдік  тарихын 
әлемге паш етуші жалғыз эпостың иесі 
болғандығында еді. Ол аз десеңіз, оның 
ерекшелігі – осынау елдік тәбәрік, елдік 
жәдігерлікті айтушы Мұрын жырау ата-
латын абыздың хат танымайтын к�ненің 
к�зі екендігінде еді.

Мұрын жырау Сеңгірбекұлы – берісі 
қазақ халқының, әрісі бүгінгі таңда 200 
миллионға жуықтап отырған, отыздан 
астам ұлт пен ұлысты құрайтын бүкіл 
түркінің мақтан етуге лайық, бірнеше 
ғасырда дүниеге бір рет келетін ерекше 
жаратылыс иесі.

1944 жылы Ташкент қаласында �ткен 
фольклоршылардың Бүкілодақтық 
ғылыми конференциясының Мұрын 
жырлаған «Қырымның қырық батыры» 
эпосын дүниежүзілік маңызы бар ерекше  
қазына деп қаулы қабылдауының �зі 
аса кірпияз ғылыми қауым �кілдерінің 
тарапынан жырау шығармашылығына 
берілген сындарлы бағасы болатын. 
Бұл кезде даңқты жыршы 85 жаста еді. 
1942 жылдың 12 қаңтарында Қазақ КСР 
халық комиссарлары советінің т�рағасы 
Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновқа КСРО 
Ғылым академиясы қазақ филиалының 
басшысы  Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
пен осы филиалдың Тіл, әдебиет және 
тарих институтының директоры Нығмет 
Тінәліұлы Сауранбаевтар �тініш етіп, 
оны Маңғыстаудан алдыртқан кезде ол 
83 жаста еді. Бұл Екінші дүниежүзілік 
соғыстың �рті аспанды шарпып тұрған 
шақ болатын. КСРО атты алып елдің 
басшысы И.В.Сталиннің �зі жұмыс 
кабинетіне А.В.Суворов, М.И.Кутузов, 
П.С.Нахимовтар секілді орыс жұртының 
қолбасшыларының портреттерін іліп, 
әртүрлі дәрежедегі әскери қолбасшылар 
қанды айқас алдындағы әр халықтың 
ж а у ы н г е р л е р і н е  � з д е р і н і ң  б а т ы р 
бабаларының рухы жар болуын тілеп, 
жалынды тілектер айтылатын тұс еді. 
Қазақтың аты шыққан Абылай,  Кенесары, 
т.б. тарихи тұлғалары да сол уақыттарда 
осындай ілтипатқа б�ленген-ді. Олар 
туралы жинақтар шығару сол кездерде 
қолға алынды. Бірақ кейін сол  Абылай, 
Кенесарылардың ес іміне  «Күндей 
күркіреген» соғыс басылысымен-ақ, 
олардың халқы алдында атқарған игі 
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«Рухани жаңғыру: ұлттық құнды-
лықтардың жалпы адамзаттық құн-
дылықтарға бастауы» атты жиынға 
қоғам қайраткерлері, зиялы қауым 
�кілдері, ақын-жазушылар, бұқа-
ралық ақпарат құралдары �кілдері 
мен студенттер қатысты. 

Ж и ы н д ы  Қ а з И Т У  р е к т о -
ры Гүлнәр Сәрсенбекова кіріспе 
с�зімен ашып, біртұтас ұлт болу 
үшін  тәуелсіз   Қа зақстанның 
т�л тарихындағы ұлт тық  сана-
ны жаңғыртудың маңыз дылығы 
мен �ркениетті елдер қа та рына 
қо сылуда жалпыадамзаттық құн-
дылықтардың орны орасан зор 
екендігін атап �тті. «Университетте 
ұлттық құндылықтарды тәрбиенің 
негізі ете отырып, Жастар жылы ая-
сында к�птеген іс-шаралар мен жо-
балар іске асырылды. Бүгін тағы бір 
жобаның таныстырылымы �теді. 

Абай Құнанбаевтың 175 жыл-
д ы қ  м е р е й т о й ы  қ а р с а ң ы н д а 
әзірлеген «ҚазИТУ студенттерінің 
7 ниет түрткісі» жобасының негізгі 
мақсаты – «Рухани жаңғыру» 
ү р д і с і н і ң  м а з м ұ н д ы қ  ж ә н е 
идеялық арқауын Абайдың рухани 
мұрасымен байланыстырып, Абай 
тағылымын, дәлірек айтқанда «Ке-
мел адам» концепциясын ұлттық 
құндылықтардың арқауы етіп, 
соның негізінде оқу-тәрбие үдерісін 
жаңа сапалық деңгейге к�теру. Бұл  
студенттердің рухани санасын, 
патриоттық сезімін арттырып, хакім 
Абайдың даналығынан алынған 
«ҚазИТУ студенттерінің ниет 
түрткісі» арқылы ізгілікті жолға 
бастау болары анық» деді ректор 
Г.Сәрсенбекова. 

Жиын барысында Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мүшесі, 
«Мемлекеттік тілге – құрмет» бір-
лесті гінің т�райымы А.Осман, 
рес пуб ликалық Жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің «Са-
налы ұрпақ» жобалық кеңсесінің 
жетекшісі Қ.Тоқышев, «Нұр Отан» 
партиясы Бостандық аудандық 
филиалы саяси кеңесінің мүшесі 
Қ.Есембаев, Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің профессоры, тарих 
ғылымының докторы С.Жұман,  
Қазақ мемлекеттік үздіксіз білім 
беру университетінің профессо-

@дебиеттің алыбы, кемеңгер 
тұлға ның кең кеудесі мен келісті 
келбе тін бейнелеген ескерткіш �зі 
білім алған орта мектептің ауласында 
орналасқан. 

И г і  ш а р а ғ а   о б л ы с  ә к і м і 
Серікбай Трұмов  арнайы келіп 
қатысты.  Сонымен қатар �ңірдің 
ақсақалдары, жазушының туыстары 
мен үзеңгілес достары келді. Ашылу 
салтанатында с�з алған аймақ бас-
шысы «@біш Кекілбайұлының 80 
жылдығына арналған іс-шара жыл 
соңына дейін жалғасады. Санаулы 
күндерден соң Елордамыз Нұр-
Сұлтан қаласында туған күніне орай 
бірнеше шара ұйымдастырылады» 
деді.

Е с к е р т к і ш т і ң  к е р м е ж і б і н 
облыс  әкімі С.Трұмовпен бірге 
@.Кекілбайұлының досы, сынып-
тасы А.Құрмашев қиды. Ескерткіш 
@біш Кекілбайұлы атындағы орта 
мектептің ауласында орналасты. 

Алдаберген Құрмашев @біш бала 
кезінен дара оқушы болғанын атап 

ры, философия ғылымының док-
торы К.Кенжетайқызы, тарих 
ғылымының докторы, профес-
сор Ғ.Алтайқызы және т.б. с�з 
с�йлеп, ұлттық кодты сақтап, ру-
хани құндылықтарды дәріптеу 
қажеттігін, бұл тұрғыда мемлекеттік 
тіл – қазақ тілінің құдіреттілігін, 
қазақ тілінің әуезділігін, байлығын, 
шұрай лылығын әлемге танытып, 
бәсекеге қабілетті ел болуын басты 
назарда ұстау бүгінгі қоғам талабы 
екенін жеткізді.  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында қазақ тіліне аударылған 
1 0 0  ж а ң а  о қ у л ы қ  ж ә н е  А б а й 
Құнанбаевтың шығармашылығына 
арналған к�рме ұйымдастырылды. 
Аталған университеттің белсенді 
жастары,  «Алтын белгі» иегер лері 
Т.Қабдоллаева, С.Есеркенова, 
Ж . М ұ с а қ ы з ы ,  М . О р а з б а е в а 
«ҚазИТУ студенттерінің жеті ниет 
түрткісінің» әр б�ліміне жеке-же-
ке тоқталып, жан-жақты малұмат 
берді .  «Адам боламын десең, 
халыққа пайдам тисін десең – 
оқы!», «Егер ғаламды түсінгің келсе, 
алдымен �зіңді таны!», «Ғылымды, 
ақылды сақтайтын   сауыт – мінез!», 
«Ізгіліктің іргетасын әділдікпен 
қала!», «Естілердің с�зін ескеріп 
жүрген адам �зі де есті болады!», 
«Ұят – адамшылығыңның алды 
болсын!», «5сек, �тірік, мақтаншақ, 
Еріншек, бекер мал шашпақ – Бес 
дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, 
терең ой, Қанағат, рақым ойлап 
қой – Бес асыл іс, к�нсеңіз» деген 
хакім Абайдың жеті даналығын 
басты қағида ұстанған студент-
жастардың ізгілікке бастар жолы 
�мірге құштарлықты арттырары 
с�зсіз. 

«Жастар секциясымен» жалғас-
қан жиында еліміздің жоғары оқу 
орындарынан келген алпысқа жуық 
студент баяндама жасап, �з жоба-
ларын қорғады. Саягүл Бірлесбек, 
@л-Фараби @бу, Гүлсезім Байтілес, 
Ұлан Сәкен сынды бірқатар жастар 
мақтау қағазымен марапатталып, 
барлық қатысушы студенттер сер-
тификат иегері атанды. Сонымен 
қатар  «Мамандық үздігі – 2019» 
байқауы жеңімпаздары анықталды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

�тті. Қаламгердің жарқын бейнесі 
әрдайым замандастар жүрегінде 
жаңғырып тұра беретінін айтты. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ
Маңғыстау облысы

«Кемел адам» – 
ізгілікке бастар жол

Абызға арналған 
ескерткіш

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласындағы көрсетілген міндеттерді іске асыру мақсатында Қазақстан 
инженерлік-технологиялық университетінде республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті.  

Маңғыстау өлкесі небір дүлдүлдер мен бұлбұлдардың туып өскен киелі ордасы. 
Көрнекті жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлы да осы 
өлкенің перзенті екені белгілі. Ардақты азаматтың 6 желтоқсанда болатын 
туған күні қарсаңында кіндік қаны тамған Оңды ауылында еңселі ескерткіш бой 
көтерді. 

Ө Ң І Р  Т Ы Н Ы С Ы

ды. Ол 2020 жылдың қыркүйек айында 
аяқталып, пайдалануға беріледі деп 
жоспарлануда.

Ақтау қаласында қазіргі таңда 30 мек-
теп жұмыс істейді. Онда барлығы 45 649 
оқушы білім алуда. Қаладағы барлығы 80 
балабақшада 14 663 бала тәрбиеленуде. 
Оның ішінде 34  мемлекеттік,  45 
жекеменшік балабақша және 1 шағын 
орталық бар. Биылғы жылдың �зінде 235 
орындық 3 балабақша ашылды. 

Балабақшамен қамтылған 3-6 жас 
аралығындағы балалардың үлесі 98,1 
пайызға жетті. Кезектегі 3-6 жас аралы-
ғындағы балаларды балабақшамен жүз 
пайыз қамту үшін қалада салып жатқан 
к�п қабатты үйлердің бірінші қабатынан 
255 орындық және 14 шағын аудандағы 
бұрынғы балалар интернатының ғима-
ратынан 280 орындық балабақша ашу 
жоспарланған.

Мектептің үш ауысымдық оқыту 
мәселесін шешу және балаларды 
бала бақ шамен қамту үшін Шығыс-1 
шағын ауданында 300 орындық және 
17 шағынауданда 300 орындық мектеп-
тің жобалық-сметалық құжаттары 
 жа сақталды, құрылысын шұғыл ба-
стау үшін мемлекеттік жекеменшік-
әріптестік негізінде қолға алуға ұсыныс 
берілді.  Сонымен қатар 16, 18, 18A, 19, 
19A, 20, 31A шағырау дандардағы 7800 
орындық жеті мектептің жобалық-
сметалық құжаттары жасақталуда.

2019 жылғы қаламыздың мәдениет 
саласындағы негізгі шараларының бірі – 
заманымыздың к�рнекті суреткері, мем-
лекет қайраткері @біш Кекілбайұлының 
80 жылдығын атап �ту болды. Ақтау 
қаласының 19А шағынауданында заңғар 
жазушыға арнап мәдени орталық бой 
к�терді. Ғимараттың алдына абыз тұлғаға 
ескерткіш тұрғызылды. Мерейтойға 
арнайы келген ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев нысанның ашылу сал-
танатына қатысып,  маңғыстаулықтарды 
айтулы шарамен құттықтады.

2018-2019 жылдары Ақтау қала-
сының сәулеттік келбетін жақсарту, 
к�шелерін абаттандыру бойынша біраз 
жұмыстар атқарылды. «Ер есімі ел 
есінде» демекші, Екінші дүниежүзілік 
соғыста �шпес ерліктерімен мәңгі есте 
қалған ата-әжелеріміздің рухына тағзым 
ететін «Мәңгілік алау» монументі мен 
оған жалғасып жатқан Жеңіс саябағы 
түгелдей жаңартылды. Бұл ескерткіш 
соңғы рет 2007 жылы ж�ндеу к�рген 
екен.  Он жылдан астам уақытта 
жан-жағы қирап, әбден тозығы жет-
кен ескерткішке ж�ндеу жұмыстары 
жүргіз іл іп,  халықтың демалуына 
ыңғайлы болуы үшін Жеңіс саябағының 
жаяу жүргінші жолдары толықтай ауы-
стырылып, жаңа отырғыштар мен боля-
синалар орнатылды.

Қаламызда соңғы екі жылда жүргізіл-
ген ерекше жұмыстың бірі – теңіз 
жағалауын жағалай тартылған «Жар-
тасты соқпақ» туристік жобасы. Теңіз 
жағалауын бойлай  1 шақырым 450 метр 

жерге жартасты жағалай сүрлеу жол 
 салынып, халықтың табиғат аясында 
 демалуына жағдай  жасалды. Үңгірлер 
абаттандырылып, аспан астындағы 
мұражайға  айналды.  Сондай-ақ  15 
шағынаудандағы 1 шақырым 750 метр 
жағалау абаттандырылып, к�ркі алыстан 
к�з тартатын  демалыс орнына айналды. 
Бір мезетте 1000 адам �нер к�рсететін 
дала сахнасы бой к�терді. Онда тұңғыш 
рет Конституция мерекесі, Қазақстан 
халқының бірлігі күні, Ұлыстың ұлы 
күні – Наурыз мерекесі барша  сән-
салтанатымен тойланды.  Наурыз 
мерекесіне 26 ақшаңқан киіз үй тігіліп, 
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында 
айтылған «Ұлы жібек жолы» керуенінің 
сахналанған қойылымы к�рсетіліп, 
керуен-к�ші жүріп �тті.

2018 жылы  Ақтау қаласында   Каспий 
маңы мемлекеттері басшыларының 
Б е с і н ш і  с а м м и т і  � т к е н і  б е л г і л і . 
Т�рткүл дүние к�з тіккен аса маңыз-
ды халықаралық шарада Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н . Н а з а р б а е в  ж а ң а  к е л б е т к е  е н -
ген жағалауға арнайы келіп, �зінің 
оң бағасын берген. Бүгінгі ақмаржан 
қаланың к�з сүйсінтер келісті келбеті 
күн санап жасарып, к�ркейіп, гүлдене 
түсуде. 

С о н ы м е н  қ а т а р  к ү н і  к е ш е  4 5 
жылдығы тойланған қаламыздағы Абай 
мәдениет үйінің алдына ұлы ақын 
Абай Құнанбаевтың биіктігі 7 метр 
болатын ескерткіші қойылды. Келер 
жылы 175 жылдық мерейтойы ЮНЕ-
СКО к�лемінде атап �тілетін Абай 
Құнанбайұлының ескерткіші қаламызға 
дүбірлі той алдында демеушілердің 
к�мегімен орнатылды.

Рухани жаңғыру бағыты аясын-
да облыс орталығына демеушілердің 
қолдауымен Нұрмұхан Жант�риннің 
ескерткіші орнатылды. Шара ҚазКСР-
нің Халық артисі, қазақ киносы мен 
сахна �нерінің жарық жұлдызының 90 
жылдық торқалы тойының құрметіне 
қ а л а м ы з д ы ң  т � р і н д е г і  м ә д е н и е т 
ошағы, актердің �з есімімен атала-
тын музыкалық драма театырының 
алдына орналастырылды. Сондай-
ақ туғанына 115 жыл толған Мұрат 
5скінбаев атындағы облыстың филар-
мония ғимаратының қасбетіне �ткен 
жылы күрделі ж�ндеу жүргізіліп, ел 
азаматтарының қолдауымен күйші-
сазгердің бейнесі салынды. Бұл ес-
керткіштер ертеңгі ұрпаққа мирас 
 болып, жастардың аға буынның �негелі 
�мірі мен үлгілі істері рухында тәрбие-
ле нуіне, елін сүйген отаншыл азамат 
бо лып қалыптасуларына ықпал етеріне 
сенімдіміз.

Ақтау қаласында туризм саласын 
дамы ту бойынша биыл үлкен  жобалар 
б а с т а у  а л д ы .  М ә с е л е н ,  « М А Э К -
Казатом пром» ЖШС-нің каналынан 
«Алау» демалыс орнының аралығында 
туризм саласын дамытуға неғұрлым 
қолайлы болғандықтан, бұл аймақты 
 инфра  құ ры лыммен қамтамасыз ету 
бойынша жұмыстар басталды. Бүгінде 
«Жылы жағажайдағы» су жүйесін 
қайта құрылымдау» нысаны бойынша 
 құ рылыс-монтаж жұмыстары басталды. 
Атап айтқанда, газ, электр энергия-
сы, су желісінің құрылысы жүргізіліп 
жатыр. Сонымен қатар биыл Ақтау 
қаласының «Аққу» базасы мен «Шора» 
каналының аралығындағы 130 гектар 
аумақты алатын, мыңнан астам адамды  
қабылдауға арналған т�рт жұлдызды 
«Rixos Hotels»  демалыс орталығының 
құрылысы басталды.   Туристік нысанда  
орналасатын қонақ-үйдің ірге тасын 
қалауға Премьер-Министр Асқар Ма-
мин арнайы келді. Курорттық зона-
да жағажай клубы, теннистік корт, 
футбол алаңы, ойын-сауық орталығы 
болады. Жалпы кешен т�рт кезеңге 
б�лініп, шамамен 18 шақырымға дейін 
жалғасады. Құрылыстың бірінші кезеңі 
бойынша 2020 жылы 16 гектар аумақты 

қамтитын 440 н�мірлі қонақүй ны-
саны пайдалануға беріледі. Екінші, 
үшінші кезеңдерде гольф алаңы мен 
ойын-сауық орталығын салу әзірге 
жоспарлануда. Соңғы т�ртінші кезеңде 
аквапарк, 9 аттракцион, соңғы техноло-
гиялармен жабдықталған к�ңіл к�теру 
орталығының құрылысы салынады. 

Биыл Ақтау қаласындағы Абай 
атындағы мәдени-демалыс кешенінің 
қырық бес жылдық мерейтойы ата-
лып �тті .  Облыс орталығындағы 
мәдениет сарайы ұлттық �нер мен 
салт-дәстүрімізді насихаттауға, жа-
стар шығармашылығын дамытуға бар 
күш-жігерін жұмсап келеді.  200-ге 
жуық маман қызмет ететін үлкен ұжым 
бүгінде қаламыздың тұрғындары мен 
қонақтарының мәдени демалысын 
ұйымдастырып, жергілікті �нерлі 
азаматтардың шығармашылықпен 
айналысуына  үлкен жағдай жасауда. 
Мәдениет сарайының осы уақытқа 
дейін жеткен жетістігі, шыққан белесі 
мен алған асулары ауыз толтырып 
айтарлықтай. Онда тәрбиеленген шә-
кірттер қалалық, облыстық, респуб-
ликалық, халықаралық жарыстардың 
жеңімпазы атанып, еңсесі биік сахна-
ларда ел намысын қорғап, абыроймен 
танылып жүр. Жастар жылына арналған 
шаралар аясында мәдени-демалыс 
кешенінде қалалық «Шабыттан! Жаса! 
Жарқыра!» атты жобасы іске асырылып, 
жас таланттардың �нер жолындағы 
жаңа деңгейге �туіне арқау болды. Осы 
жылдың тоғыз айында Абай атындағы 
мәдени-демалыс кешенінің �нерпаздар 
ұжымымен жоспарлы және жоспардан 
тыс тоқсанға жуық шара �ткізіліп, оны 
сексен мыңнан аса қала халқы және 
қонақтары тамашалады.  

Б ү г і н д е  А қ т а у  қ а л а с ы н д а  1 9 0 
мыңнан астам халық тұрады. Оның 84 
мыңнан астамы спорттың әр түрімен 
шұғылданады. Салауатты �мір салтын 
ұстанып, спорт түрлерімен жүйелі ай-
налысу үшін қала тұрғындарына жағдай 
жасау жылдан-жылға жақсаруда. Соның 
нәтижесінде спортшылардың түрлі 
деңгейдегі жарыстардағы жетістіктері де 
ұлғаюда. Жыл басынан бері Ақтау қаласы 
бойынша онға жуық ірі халықаралық 
жарыстар, 10 республикалық,  соны-
мен қатар к�птеген облыстық және 
қалалық деңгейдегі жарыс тар �ткізілді. 
Тоғыз айдың қорытындысы бойын-
ша ұйымдастырылған спорттық іс-
шаралар саны – 215, оның ішінде 
қалалық жарыстар саны – 159 және 
оқу-жаттығу мен іссапарлар саны – 56. 
«Маңғыстау-Арена» спорт кешенінде 
Киокушинкай каратэден, самбодан 
Қазақстан Республикасының чемпи-
онаты, дзюдодан Азия чемпионаты, 
Маңғыстау облысының чемпионаттары 
және «Маңғыстау барысы» сынды ірі 
спорттық шаралар �ткізілді. Жыл сай-
ын мерекелік шаралар аясында қала 
тұрғындары мен қонақтары арасында 
асық ату, арқан тарту, гір тасын к�теру, 
қол күресі, тоғызқұмалақ, шахмат және 
дойбы спорт түрлерінен сайыстар �ткізу 
дәстүрге айналды.

«Елу жылда – ел жаңа, жүз жыл-
да – қазан» дейді дана халқымыз. 
Қаламыздың гүлденуі ондағы жекеле-
ген мекемелердің, әрбір отбасы мен 
тұрғынының еңбегімен еселенбек. 
Ақтау қаласының қазіргі даму бағыты 
к�ңіл к�ншітіп, болашағынан үлкен 
үміт күттіреді. Облыс орталығының 
заманға сай жасанып, тұрғындарының 
әл-ауқаты мен бақуатты тұрмысын 
қамтамасыз ететін шаһар ретінде 
жасам паздықпен дамуындағы қала 
әкімі Ғалымжан Мұқырұлы Ниязовтың 
ұйым дас тырушылық еңбегін ерекше 
айта отырып, болашақ істеріне табыс 
тілейміз!

/.ҚАБЫЛОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі 

Маңғыстау облысының бүгінгі 
бейнесі ертеңгі күнге деген сенім 
ұялатады. Облыс  орталығы Ақтау 
қаласы қанатын кеңге жайып, күннен-
күнге к�ркейіп келеді. Соңғы жыл-
дары жағалай жаңа ықшамаудандар 
бой к�теріп, Ақтау адам таныма-
стай �згеруде. @сем ғимараттар мен 
тұрғын үй кешендері  к�птеп бой 
к�теруде. Бүгінде �ңірдегі тұрғын үй 
құрылысының қарқыны айтарлықтай 
жоғары, «Нұрлы жер» секілді арнаулы 
мемлекеттік бағдарламалар белсенді 
түрде іске асырылуда.

Аймақтың экологиялық пробле-
малары  да назардан тыс қалып отырған 
жоқ. Экологияны айтқанда, алдымен 
ойға оралатыны – Ақтаудың іргесіндегі 
«Қошқар ата» улы к�лінің жағдайы. 
Тұрғындарды алаңдатып отырған 
бұл мәселе к�птен бері �зінің оң 
шешімін күтуде. Улы к�лді біржолата 
тұмшалаумен қатар, Каспий теңізінің 
ресурстарын ғана пайдаланып қоймай, 
оны сақтау да орасан маңызға ие.

5ткен жылдың басында қала әкімдігі 
т�рт стратегиялық бағыттан тұратын 
«Ақтау серпіні» әлеуметтік жобасын 
қабылдаған болатын. Бірінші бағыт 
– адам капиталын дамыту,  соған бай-
ланысты білім беру, денсаулық сақтау, 
дене шынықтыру және спорт саласын 
жақсарту мәселелері басты назарда 
болмақ. Екінші, қаладағы �мір сүру 
 ортасын сапалы жақсарту: к�лік, тұрғын 
үй проблемаларын шешу, аумақтар мен 
инфрақұрылымды дамыту. Үшіншіден, 
қаланың бәсекелестік мүмкіндіктерін 
п а й д а л а н у ,  и н н о в а ц и я л ы қ  т е х -
нологияларды, жаңа �ндірістерді 
енгізу. Т�ртіншіден, «Ақылды қала» 
элементтерін енгізу арқылы басқарудың 
тиімділігін арттыру, қайырымдылықты 
қолдау, мемлекеттік қызметтердің са-
пасын жақсарту. Осы жоба аясында 
қаланы дамытуға бағытталған ауқымды 
іс-шаралар жоспарлы түрде жүргізілуде.

Ақтау қаласы тұрғын үй құрылысы 
бойынша республикада  к�ш ба -
стап тұрған қалалардың қатарында. 
Құрылысы қарқынды жүріп жатқан 
шаһар соңғы екі жылда Нұр-Сұлтан, Ал-
маты қалаларынан кейін үшінші орында 
к�ш бастап келеді. Мәселен, қалада 
2017 жылы аумағы 380,3 мың шаршы 
метрді құрайтын 51 к�п қабатты тұрғын 
үй қолданысқа берілсе, 2018 жылы 
661,5 мың шаршы метрді құрайтын 61 
к�п қабатты тұрғын үй пайдалануға 
берілген болатын. 2019 жылдың қаңтар-
қыркүйек айында 448,4 мың шаршы 
метр, яғни 2849 пәтер пайдалануға 
берілді. Сонымен қатар жеке қаражат 
есебінен биылғы жыл соңына дейін тағы 
аумағы 72, 2 мың шаршы метр тұрғын үй 
қолданысқа берілетін болады.

@леуметтік нысандардың, оның 
ішінде білім мен тәрбие орындарының 
құрылысы да жіті назарда тұр. Биыл 
қаламыздың 34 шағын ауданында 900 
орындық мектептің құрылысы бастал-

АҚТАУ АЛҒАН АСУЛАР

Мұнайлы өңіріміздің орталығы, 
жастық пен жасампаздықтың 
мекені – Ақтау қаласы былтыр өзінің 
55 жылдық мерейлі жасын атап 
өткен болатын. Өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдары іргетасы 
қаланып, негізі салына бастаған жас 
қала бүгінде егемен еліміздің батыс 
өңіріндегі экономикасы дамыған, 
халқының әл-ауқаты артып отырған 
мұнайлы облысының орталығы 
болып, мерейі тасып, абыройдың 
асқарында арайлана түсуде. Ақтау – 
Қазақстанның теңіз қақпасы,  сондай-
ақ  теміржол мен автомобиль желісі 
де жыл сайын кеңейіп, халықаралық 
қатынастың жаңа мүмкіндіктері 
ашылып отырғаны баршаға мәлім. 
Қазіргі кезде Маңғыстау облысының 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қарқыны қалыпты, дағдарыстық 
кезеңнің қиындықтарына қарамастан, 
кешегі мұнай бағасы шарықтап 
тұрған кезеңдегі дамудың ырғағын 
жоғалтпай, қайта жаңа мүмкіндіктер 
іздестіріп, шикізатқа тәуелді 
болмайтын тың жобаларды іске қосу 
арқылы экономика мен әлеуметтік 
саланы көтерудің жолдары игерілуде.

ҚҰРМЕТ

Ғалымжан Ниязов
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Бүгінгі әңгіме академик Әбдуәли 
Туғанбайұлы Қайдаров жөнінде. 
Алдымен есте тұтар бір шындық 
мынау: Ол жүріп өткен өмір жолы, 
көрген тауқыметі, жеткен биігі, 
алған ләззәті ешқандай әсірелеп, 
әрлеуді, асырып мақтап, артық 
баға беруді қажет етпейтін еңбек 
пен ерлік жолы. Өмір көрген әрбір 
азаматтың бойында кейінгілер 
сүйінер тым болмағанда бір қасиет 
болса, соның өзінің де тәрбиелік 
мәні зор. Ал бейбіт өмір мен 
майданда бірдей азаматтықтың, 
адамдықтың үлгісін көрсеткен сан 
алуан ардагерлер туралы әңгімені 
аз айту кешірімсіз кемшілік. Олар 
жайында жас ұрпақ не біледі? Бұл 
мәселе бәрімізді толғандыруға 
тиіс. Сөз осы жайында. Еліміздің 
ырысы мен тәжіндей әсем де асқақ 
Алатаудың әдемі бір қойнауы 
– Талдыбұлақ (Еңбекшіқазақ 
ауданы) селосында тұратын 
Қайдар отбасы үшін 1924 жылдың 
бір таңы ерекше қуанышпен 
атты. Дүниеге сәби келді. Оның 
келісінде анау айтқан ерекшелік, 
немесе бір пәлендей оқиға бола 
қойған жоқ. Сол кезеңнің өзіне 
шақ шілдехана ырымы жасалды. 
Әкенің алып бара жатқан сауаты 
бола қоймағанмен, төрт кластық 
білімі бар, көзі қарақты, елдің бас 
көтерер, естияр азаматы бола-
тын. Ә дегенде біраз жыл колхоз 
басқарды, кейіннен аудандық 
милицияда қызмет етті. Шешей де 
жасында колхоз жұмысына ара-
ласып, кейін үй шаруасын бағып 
қалған қарапайым көп ананың бірі 
болды.

Ғ И Б Р А Т

Баланың пайымдылығын, оқуға 
зейінділігін әуелден байқаған 
ә к е  « О қ ы ,  б а л а м ,  о қ ы ! » 

 дегеннен б�тен бейсар с�з айтқан емес. 
Құлағына қатты сіңген осы с�з бе, әлде 
тумысынан байқалған білуге құштарлық 
сезімі ме, әйтеуір @бдуәли о бастан-ақ әр 
нәрсені білуге құштар, зерек болып �сті. 
Мектеп қабырғасында оның әралуан 
қабілеті ашыла бастайды. 5лең, жырға, 
музыкаға, домбыраға құмарлығы, сурет 
салуға икемі баланың бойында әрқилы 
талап пен талант  нышаны барлығын 
сездіретін. Сабақты жақсы оқып жүріп, 
сурет салуға машықтанады, домбыра 
үйренеді, мондол тартады, ән салады. 
Тіпті оның сол мектеп қабырғасында 
жүріп салған суреттерінің қайсыбірі 
– Абай мен Амангелді портретінің 
к�шірмелері к�п жылдар бойы сол мек-
тепте сақталыпты. 

Қысқасы, не керек, ол сәбилік, 
бозбалалық шағының �зінде, қайсыбір 
тұрғыластарындай желпінісі к�п жел 
жүріспен �ткізбей, жан сезімін оятатын, 
пайым-түйсігін ұшқырлайтын пайдалы 
іспен шұғылданады.

Егер ол осы аталған �нердің бірін 
ұстап, сол жолды қалап алғандай болса,  
бәлкім біздер бүгінгі күн ғалымды емес, 
ғажайып бір суретшіні, не керемет 
бір музыкантты тамашалап отырар ма 
едік, кім білсін?! Иә, бозбала қиялында 
әртүрлі арман қанаты қалықтайтын. 
Мұның қайсысын қаласа да, аяғына 
 жетер, басына шығар қабілеті бар, табан-
ды да қажырлы, пайымды да парасатты 
бір жас жігіт жетіліп келе жатқанын жұрт 
сезетін. Бірақ к�ктен түскен жай отын-
дай суық хабар бала қиялын 9 класқа 
жеткенде су сепкендей басты. Соғыс 
басталды. Қару асынуға жарайтын елдегі 
естияр азаматтың бәрі майданға аттанып 
кетіп жатты. Бір шаңырақ, бір әулеттен 
үш бірдей адам – әкесі, екі ағасы кетті. 
Т�ртінші боп, кезекте �зі тұрды.

Есі-дерті �нер мен оқуда жүрген боз-
бала, ел басына күн туғанда есейіп шыға 
келді. Он алтыдан жаңа асса да �зін 
ересектер қатарына ерте қосып үлгерген 
ол, бір күні �зі теңдес балалармен бірге 
әскеркомның есігін қағады. Майданға 
жіберуді �тінеді. Сол кездегі әскерком 
Томарбеков балалардың ниетіне риза 
бола отырып, жасы жеткенде бұларға 
да кезек келетінін айтып шығарып 
 салады. Шынында, ол кезде �зі тіленіп 
майданға аттанып жатқан адамдардың 
к�п болғаны мәлім. Ал тоғызыншы 
класс түлектерінің,  оның ішінде 
@бдуәли сияқты балалардың зіл қаратас 
ауыртпалықты қатты сезініп, Отан 
алдындағы борышын осылайша �теуді 
ойлап �тініш етуі кісіні толғандырмай 
қоймайтын мінез, отаншылдық рухта 
тәрбиеленген жас түлектердің жоғары 
саналылығын  танытатын бір ғана 
 мысал. Мұны кезінде аудандық газет те 
к�ре біліп, жоғары бағалап, @бекеңдер 
�тінішін жариялап жіберген екен. 
Талдыбұлақ түлектері мен Еңбекшіқазақ 
азаматтарының бұл да бір ескере жүрер 
ісі болса керек. Патриоттық тәрбиені 
шыңдай түсетін осындай деректер 
@бекең �скен аймақ мерейін �сіре 
түспесе, т�мендетпес  еді-ау   дейміз.

@бдуәли әскеркомнан хабар күтіп, 
қарап отырмай Түргендегі мұғалімдер 
дайындайтын он айлық курсқа түседі, 
онда әрі оқып, әрі соғыс тәсілін үйрене 
береді. Ақыры 1942 жылдың 2 мамырын-
да к�птен күткен шақыру қағаз қолға 
тиіп, ол әскер қатарына алынады. @ 
 дегенде Ташкенттегі радио-телеграфис-
тер мамандығын тез арада игереді де, 
қанды соғыстың қақ ортасы  –  Великия 
Луки қаласынан бар-ақ шығады. Алма-
тыда жасақталған  100-інші ұлттық бри-
гада ол кезде осында шайқасып жатқан 
болатын. Бір қызығы @бекеңнің әкесі 
де осы маңда қатар соғысыпты. Дәл сол 
жерде Құрбан болыпты. Мұны ол кейін 
біледі. Сол бір кезеңдер кейпі жауынгер 
к�ңілінен ешқашан ұмыт болған емес!  

...Соғыс алаңының әрбір күні, әрбір 
сәті таусылмайтын дастан, бітпейтін жыр 
ғой. Соның солай екенін білгенмен, кей-
де күнделікті күйбең тірлік салдарынан 
еленуге, ескерілуге тиісті нәрселердің 
елеусіз қала беретіні �кініш. @йтпесе, 
қай ауыл, қай село �з ардагерлерінің 
қадіріне жетіп, оның майданда басынан 
кешкен ерлік жолдарын қайсысы терең 
біліп жатыр. Түбі ұрпақ бұған да келер, 
�з майдангерлерінің тарихын жазатын 
да болады. Майдангерлер қатары мүлде 
селдіремей тұрғанда әр аймақ, әр ауыл 
�з әрекетін жасап үлгергені мақұл ғой.

Ал жауынгер @бекең басынан кеш-
кен майдан оқиғаларының қайсыбірін 
айтып үлгерерсің. Соның бірді-екілі 
ғана сәтін еске түсіріп �тудің �зі к�п 
нәрсені аңғартқандай.

...Сол күнгі шайқас тым ұзаққа 
 созылды. Жаудың толассыз жүргізген 
ш а б у ы л ы  ж а у ы н г е р л е р д і  ә б д е н 
титықтатса да, мына т�беден олар-
ды қуып шыға алмай фашистер жан-
таласты. Соғыс алаңына үстемдік 
құрарлық маңызы бар бұл биікті қатып 
ұстап, қайтпай соғыс салып жатқан 
@бдуәлилер ротасы болатын. Күн ұзақ 
жасалған шабуылдан нәтиже шықпай 
�шіккен жау түнге қарай тыныштал-
ды да таң сыз бере жер-к�кті неміс 
артиллериясының гүрілі билеп алды. 
Т�беге т�гілген оқтың есебі жоқ. Оқ 
н�сері бітісімен, жаудың жаяу әскері 
тағы да т�беге қарай қаптады. Олар 
кешегідей емес, билеп-т�степ еркін 
келеді. Шамасы, жаңағы артиллерия 
дабылынан соң ешкімнің тірі қалуы 

(Академик Әбдуәли Қайдардың 
туғанына 95 жыл)

жасауға себепші болғанын есіне алып, 
іштей сүйсініп жатты. Осы ерлік әрекеті 
үшін ол ІІІ дәрежелі Даңқ орденімен 
марапатталды.

Осыдан кейін де қаншама шайқас қа 
араласып, қаншама қатерді  бастан �ткіз-
генін еске алып, есебін шығару оңайға 
соқпайды. Соғыстың �з заңдылығы оны 
талай сұрапыл соқпақтармен жүргізіп, 
шыңдай берді, шыңдай берді. 1943 
жылы Костромадағы Ленинградтан 
к�шірілген Жданов инженерлік әскери 
училищені қысқа мерзімде бітірген соң, 
ол Белорусияны, Польшаны, т.б. елді 
мекендерді азат ету жорықтарына кіші 
лейтенант шенінде қатысады.

Соғыс кезіндегі алға басқан әрбір 
қадам мерекелік салтанатты шеру 
емес екені белгілі. Шегінген сайын 
шектен шыққан жауыздықтың адам 
ақылына сыймайтын түрлерін  жасап 
баққан фашистер жан-жағына �лім 
себумен болды. Ал азаттық үшін әділет 
соғысын тамамдап келе жатқан біздің 
жауынгерлердің алға басқан әрбір 
қадамы ерлік пен даңққа б�леніп жатты. 
Бұл кезде жиырмадан жаңа аса бастаған 
@бекең майданның от-жалынында 
шыңдалған, кексе де к�сем, тепсе темір 
үзетін айтулы жауынгер қалпында 
жеңіс күнінің жақындай түсуіне жан 
аямай үлесін қосты. Сол бір қиямет 
кезеңдерді сұрай қалсаңыз, ол терең 
күрсініп барып, «жаман соғысқан адам 
аз болды ғой, Отан үшін алға! – деп 
ұмтылған кездегі бойға біткен күш-
қуатты тілмен айтып қалай жеткізерсің» 
деп, к�біне �з жорықтарына тереңдей 
бермей, сабыр сақтайды. Жаратылысы-
на біткен сыпайылық, �з жетістігін ай-
тып мақтанбайтын кішіпейілділік оны 
артық әңгімеге жібермейді. Бұл ж�нінде 
қаншама «сараңдық» жасағанмен (мен 
бұл с�зді тырнақшаға алып айтып отыр-
мын), қазір біз к�птеген мәліметтерді 
т а у ы п ,  м а й д а н  ж о л ы н ы ң  с ы р ы н 
толығырақ әңгімелеп берерлік халдеміз.

@бекеңнің жауынгерлік жорықта-
рын анық к�рсете алатын тағы бір сәтті 
аттап �туге болмас. Ол мынау:

...Совет әскерінің тегеурініне т�теп 
бере алмай ығысып бара жатқан неміс 
басқыншылары Висла �зенінен �тіп, 
тоқтады. Соның арғы жағасын бекініске 
айналдырар ойларын барлап біліп 
отырған біздің қолбасшылар шабуылын 
тоқтатпай, �зеннен �ту қамына кірісті. 
Бір қолында автомат, екінші қолымен 
қолтығына қысып мойыннан асыра 
орап алған темір арқанды @бдуәли 
және бір топ жауынгер �зенді кеше алға 
сүйреп әкетіп барады. @лгі арқан үстіне 
әп-сәтте қалқымалы камералар орна-
тылып, к�пірге айналды. К�пір әскери 
техникаға жол ашты. С�йтіп, біздің 
әскер немістерді Висла жағалауына да 

Мыңдаған кеңес жауынгерлері сияқты, 
@бекеңдер де орден үшін, атақ пен 
даңқ үшін соғысқан жоқ. Ең алдымен 
туған ауыл, отбасы үшін, ұлы Отан 
үшін, байтақ жер үшін, тіпті, керек 
десеңіз, мынау ақ басты Алатау үшін, 
халық үшін шайқасқан. Қысқасы, ол 22 
 жасында ажалмен әлденеше рет бетпе-
бет айқасып, Алла қолдап, аман-есен 
елге оралды.

М а й д а н н а н  з а р ы ғ ы п  ж е т к е н 
қайсыбір ағалар сияқты аз күнін сауық 
құрып, бейбіт �мір рақатын бейқам 
жүріспен �ткізуіне оның да қақысы бар 
еді. Егер мұндай сейіл-серуенге беріліп, 
серілік қуса ешкім бетіне келіп, қолын 
қақпас та еді. Бірақ соғыстан соңғы 
елдің жүдеулі күйін к�рген  саналы аза-
мат бұлай ете алмады. Бейбіт �мірдің 
бейнетті шаруасын қалап алды. Бітпей 
қалған оныншыны үздік бітірді. Мектеп-
те жүргенде бой меңдетіп, ой кездірген 
тәтті арман қайта оянып, діттеген 
 межеге түбегейлі бет түзетеді. «5нердің 
ағып жатқан бұлақ, ғылымның жанып 
тұрған шырақ» екенін ерте түсінген жан 
жастық  жалынын осы жолда сынауға 
салады. «Есепші болсаң да жетеді, 
қарғам-ау, ол да ешкімнен кем емес» 
деп �зеуреген ананы әрең к�ндіріп, оқ-
дәрінің иісі кетпеген  китель мен шинелі 
иығынан түспеген күйі, ол 1947 жылы 
КазГУ-дың филология факультетіне 
құжат тапсырады.

Елдің әлі тойып тамақ іше ал-
май, бүтіндеп киім кие алмай, бірақ 
бейбіт тірліктің қамына қамықпай 
кірісіп жатқан бір керемет кезең еді 
ғой бұл. Қиыншылықтың сан түрін 
к�ріп келген жауынгер, бейбіт �мір 
тауқыметінің біріне де сыр берген жоқ. 
Майданда шыңдалған т�зімділік пен 
жауапкершілік бұл жерде де оны абырой 
биігіне жетелей берді. Екі курс про-
граммасын бір жылда бітіріп шықты. 
Және, жай емес, үздік бітірушінің бірі 
ретінде академияның аспирантурасына 
қабылданды.

@бекеңнің тілді қалап алуында 
�зіндік сыр бар. Тумысынан ана тіл 
мен туыс ұйғыр тілінің неше алуан  
қазынасын қазбалап, салыстыра, 
салғастыра жүруді дағдыға айналдырған 
ол келе-келе мұның ғылыми тұрғыдан 
қарастырылып шешілуге тиісті қыруар 
мәселелері бар екенін сезе бастайды. 
@сіресе, университетте жүріп игер-
ген ғылыми-теориялық ілім, орыс 
тіл білімінің әрқилы жетістіктері оны 
ғылыми ізденістерге итермелейді. Ал 
аспирантурадағы жылдар оның білімі 
мен білігін мүлде тереңдетіп, күрделі 
еңбектер жасауын жабдықтай алатын 
дәрежеге жеткізеді. С�йтіп, оның ғылым 
жолында сүйенері, тірек етері орыс тілі 
мен орыс тіл білімі жетістіктері болса, 

1956 жылы әйгілі түрколог Конс-
тантин  Кузьмич Юдахиннің (Қырғыз 
КСР Ғылым академиясының академигі) 
жетекшілігімен қорғалған «Қазіргі 
ұйғыр тіліндегі қос с�здер» деп ата-
латын кандидаттық диссертациясы ә 
дегеннен-ақ мамандар назарына ілікті. 
Мұнда ол ұйғыр тілі деректерін негізге 
ала отырып, бүкіл түркі тілдеріне тән 
қосарлы с�з тудыру тәсілдерін, олар дың 
түпкі сырын ашып берді. Ол алғашқы 
диссертация қорғалған тұстың �зінде-ақ 
түркология ілімі саласында аса күрделі 
проблемалардың түйінін шешіп бере 
алатын білікті маман �сіп-жетілгенін ел 
байқаған болатын. Солай болды да.

@.Қайдардың, әсіресе ұйғыртану 
іліміне қосқан үлесі ұшан-теңіз. Ең 
алдымен кандидаттық диссертацияның 
жеке кітап болып шығуы (1958 жылы), 
сосын 1962 жылы «Ұйғыр тілі мен 
ә д е б и е т і н і ң »  б и б л и о г р а ф и я л ы қ 
к�рсеткішінің түзілуі, сондай-ақ 1969 
жылы «Қазіргі ұйғыр әдеби тілінің 
д а м у ы »  ( І  б � л і м )   д е г е н  к ү р д е л і 
м о н о г р а ф и я с ы н ы ң  ж а р и я л а н у ы 
ғылымға қосылған маңызды үлес  болып 
табылады. Осы монографиялық зерт-
теуде �рбітілген ойлары, 1970 жылы 
қорғалған докторлық диссертация-
сында дамытыла түсті, соған негіз бол-
ды. Мұнда автор ұйғырдың жалпы 
халықтық тілін бар аумағымен алып 
тексереді. Оның диалектілік негіз, 
әдеби тіл, т.б. тәрізді тарам тараула-
ры талданады. @сіресе, КСРО мен 
Шыңжаңда екі ыңғайда �ріс алып 
отырған ұйғыр әдеби тілінің екі 
вариантының нормалануына негіз 
болған процесті, сондай-ақ диалектілер 
мен говорды негізгі белгілеріне қарай 
жіктеудің принциптерін жасап берген 
бұл еңбек бүкіл түркология ілімінде �те 
жоғары бағасын алды. Дәл осы еңбегі 
үшін оған 1971 жылы Ш.Уәлиханов 
атындағы І дәрежелі сыйлық берілуі 
де тегін емес. Осылайша еңбектену 
нәтижесінде, ол 1956 жылы ғылым 
кандидаты, 1970 жылы ғылым док-
торы, 1972 жылы профессор және 
Қазақ КСР Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі, 1982 жылы 
Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері, 1983 жылы Академияның 
толық мүшесі болып сайланды. Басқа 
атақ-дәреже, лауазым қызметінің түр-
түрін санамалап жатудың дәл қазір 
қажеті бола қоймас.

Т і л  м ұ х и т ы н д а  п а й д а  б о л ы п , 
жалғыз желкендей жоғалып кетіп 
 жататын есімдерді де білеміз. Фило-
логия ғылымында �зіндік бет-бағдарын 
ала келген @.Қайдар сол мұхиттан 
�з бағытын, �з жүзу әлемін тапқан 
зерттеуші. Оның арқалаған жүгі ауыр. 
Соған қарамастан ол түркология 

теңізінде еркін жүзіп келе жатқан бір 
теңіз флотының адмиралы іспетті еді.

Академик @.Қайдардың ғылыми 
 орбитасы кең де к�лемді. Оның тіл 
тарихы,  этимологиясы, яғни с�здер 
т�ркіні, мағынасы к�мескі с�здер мен 
оның б�лшектері, түркі тіліндегі қос 
с�здер табиғаты т.т. толып жатқан про-
блемалар т�ңірегінде туған теориялық 
ойлары мен болжамдары дәлелдемелері 
бүгінгі қазақ тіл білімінің мерейін 
 бұ рын ғы одақтық және әлемдік сапаға, 
ғы лыми биікке к�теріп отырған туын-
дылар.

Қазақ, ұйғыр, орыс тілдеріндегі 
бейнелі с�здер табиғаты мақал-мәтел-
дер сыры, фразеологизмдер жайы да 
оның үнемі қадағалап қарастыратын 
объектісінің бірі. Осылар жайындағы 
түбегейлі ойларын түйіндеп, жұртшы-
лыққа ұсынды.

Ал қазақ тілінің этнолингвистикалық 
проблемалары жайында жинаған мате-
риалдары, фонетикаға, грамматикаға, 
ономастикаға, орфографияға және 
терминологияға байланысты әлденеше 
зерттеулері �з алдына бір т�бе әңгіме.

Түркі-моңғол тілдерінің �зара байла-
нысы жайында да терең толғаныста пікір 
айта білетін ғалым, тіпті алтаистика  
(түркі, моңғол және жапон тілдері) 
проблемасы т�ңірегінде де тың ойлар 
�рбітіп жүрді.

Мұның сыртында әйгілі түркологтар 
�мірі мен шығармашылығы  хақында 
тебірене жазған ғылыми очерктерінің де 
маңызы ерекше.

Теоретик ғалымның к�п жылғы 
ізденістерінің нәтижесі 1985 жылы 
Қазақ КСР-інің «Ғылым» баспасынан 
«Қазақ тіліндегі бір құрамды түбір мен 
негіздердің құрылымы» («Структура 
односложных корней»)  деген  атпен 
 басылып шықты. К�лемі 20 баспа 
табақтан асатын бұл еңбек түркологияда 
е ж е л д е н  қ а л ы п т а н ы п  т ұ р а қ т а н а 
бастаған беделді пікірлердің біразын 
сынға алып, батыл түйін  жасайды. Ол 
қазақ тіл құрамында к�не заманнан 
бері келе жатқан жеке с�здер мен �лі  
түбірлерді тірілтіп, түркі с�здер морфе-
масы, атомарлық лексика  туралы тың 
ойлар айтады. Яғни тілдің әлгіндей 
б�лшектерін терең тексере отырып, 
оның эволюциялық даму жолын 
анықтайды. Ал 1986 жылы «Мектеп» 
баспасынан шыққан «Түркологияға 
кіріспе» (М.Оразовпен бірге) еңбегі 
осы ғылым саласының табыстары мен 
жетістіктерін кеңірек әңгімелейтін 
алғашқы жинақы жұмыс болды. Бұл 
аталған екі еңбек те тез арада тарап 
кетті. Оны қазір таба алмайсыз. Жер-
жерден, тіпті шетелдерден келіп жатқан 
�тініштер бұл зерттеулер сапасының 
қаншалықты екенінен хабар береді.

Ғалымның жалпы саны жеті жүзден 
асатын еңбектерінің к�бі жұртшылыққа 
танымал, ғылыми к�пшіліктен жоғары 
бағасын алып келе жатқан дүниелер.

КСРО ҒА академигі А.Н.Кононов-
тың, КСРО ҒА корреспондент-мүшесі 
Э.Р.Тенишевтің, әйгілі түркологтар: 
швед ғалымы Гуннар Яррингтің, неміс 
ғалымы Герард Дерфердің, америка 
ғалымы Карл Менгестің, т.с.с. әлемге 
та нымал ғұламалардың @.Қайдар еңбек -
теріне назар аударып, аса жоғары баға -
лағанын да мақтанышпен еске аламыз.

Жасыратыны жоқ, әралуан қоғам-
дық қызмет атқара жүріп, соншама мол 
ғылыми туындыларды бірінен соң бірін 
толассыз беріп келген ғалым қаламының 
жүрдектігіне таңғаласың. Бұл, біздіңше, 
үлкен білім иесінің еңбексүйгіштігінің, 
ғ ы л ы м и  з е й і н д і л і г і  м е н  е р е к ш е 
зердесінің нәтижесі. Ол қай кезде де, 
қандай жағдайда да неше алуан ғы лыми 
идеялар құшағында, сан түрлі жос пар-
жорамалдар әлдиінде жүретін еді.

Осыдан байқалатындай, @.Қайдар 
жарты ғасыр барысында екі тілді (қазақ, 
ұйғыр) түбегейлі зерттеп, ғылыми ой-
толғауларын үш тілде (қазақ, ұйғыр, 
орыс) бірдей жазып келді. Басылған, 
жарияланған еңбектер к�лемі 700 баспа 
табақтан асады, ал басылымға дайын 
тұрғаны да осы шамалас. Ерлік пен бара-
бар осынау еңбек жолында ол к�з тіккен 
мәселелерді мынадай тақырыпқа б�ліп 
саралауға болады:

1) Лексикология, 2) диалектология, 
3) этнолингвистика, 4) тіл құрылысы, 
5) түркітану және алтаистика, 6) ғылым 
 тарихы, 7) тіл саясаты, 8) ғылым жалғасы 
оқулық, т.б. Бұлардың әрқайсысынан 
балалап, туындап жататын сан түрлі 
ғылым тармақтарын да ғалым ғылыми 
електен �ткізіп отыратын.

Кең к�лемде алып қарасақ (солай 
ету керек те), тіл білімінің мынадай 
с�з байлығы, с�з тану, с�з т�ркіні – 
этимология, жер-су, ру-тайпа, кісі 
аттары – ономастика, ғылым, білім, 
техника атаулары – терминология, 
тұрақты тіркестер – фразеология мен 
парелило логия, с�з мағынасы мен мәнін 
айқын даушы – семасиология сияқты 
жеке-жеке салаларын қамтитын лекси-
кологияны @.Қайдар к�птеген жылдар 
бойы қызыға да құныға қарастырып, 
нәтижелі еңбектер туындатып келе 
жатқан саласы еді деп айтуға әбден 
 болады.

-мірзақ АЙТБАЙҰЛЫ,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының 
бас ғылыми қызметкері, 

Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының президенті,

ҚР ҰҒА академигі

мүмкін емес деп ойлаған болу керек. 
Бірақ олар тағы да жойқын тойтарысқа 
кезікті. Алдыңғылары баудай қырылып, 
кейінгілері кейін жапырылды. Оныншы,  
он бірінші шабуыл да осылай аяқталды. 
Шабуылдың сәл саябыр тапқан бір 
сәтінде екі арада қалған жау пулеметін 
«қолға қалай түсірсек екен» деп іштей 
жоспар құрып жатқан @бдуәлиді бір 
мезгілде рота командирі шақырды. 
 Командир жағдайды қысқаша баяндады 
да:

– Байланысшылардан хабар жоқ. 
Келер к�мек белгісіз.  Жау сыйқы 
мынау, «т�бені алмай тынбаймыз» 
деп қағынып тұр. Біздің енді бір ғана 
шабуылға т�теп берер қауқарымыз бар. 
Ендігі амал, әзірше мынау: Ана орта 
жолдағы жау пулеметін к�ріп тұрмысың. 
Манадан бері үнсіз қалды. Оқ дәрісі 
де жетерлік. Соны қолға түсіру керек. 
Қалай әкелесің, �зің біл. Түсінікті ме? 
– деді.

– Түсінікті, бұйрықты орындауға 
рұқсат етіңіз, жолдас капитан.

– Рұқсат. Тек қасыңа біреуді ерт.
Бұл желтоқсан айы, қыстың қақап 

тұрған кезі болатын. Т�беден еңіске 
қарай бомбыдан қазылмаған жер 
қалмаған. Екі араның әрбір бұтасы, 
әрбір нүктесі екі жаққа да әбден жаттан-
ды болып алған. Қыбыр еткен қимылды 
қалт жібермей аңдысып алған шақ. 
@бекеңдер барар жолды барлап алып, 
жер бауырлап жылжи бастады. Бара-
рында білдірмей барған олар, пулеметті 
іліп алып кері жылжуы мұң екен, жау 
нысанасына ілікті. Оқ қарша борады. Не 
керек, ол солдат Саша екеуі пулеметті 
әрең жеткізіп үлгерді. Ар жағы есінде 
жоқ. Ертеңінде ол Торопец  қаласындағы 
госпитальда жатты. Есін әрең жиып, 
к�зін ашты. Білек салбырап, жіліншік 
сынған, екі құлақ тас бітіп, к�з тұнған. 
Ол ауыр контузия алғанын сонда ғана 
шамалады. Алайда мақсатын орындап, 
жаудың кезекті шабуылына тойтарыс 

ҒҰЛАМА

тұрақтатпай тағы да түріп айдап шықты. 
Штеттен қаласын алды. @бдуәлилер 
бірнеше жылға созылған қанқұйлы 
соғысты осы қалада аяқтады. 5йткені 
дәл осы қалада тұрғанда Рейхстагқа ту 
тігілді, фашистер ордасы ортасына түсті 
деген хабар жетті. Осы сәтте кіші лейте-
нант кеудесін нендей сезім билегенін, 
бәлкім �зі ғана білер, ал сол 1945 жыл-
дары мектеп табалдырығын енді-енді 
аттап, сабағымыздың к�пшілігін аман 
жүрген жауынгер ағаларымызға хат 
жазумен аяқтайтын @бекеңнің інілері 
– мына біздер «Жеңіс!» деген ұлы 
с�здің құдіретін ең алғаш сонда сезінген 
едік. Сол с�здің мағынасына нұқсан 
келтірмей жеңісті жеңіске ұластырған 
жауынгер ағаларымызға бас иеміз, 
сол күнге жетпей жанын құрбан еткен 
марқұмдарға құрмет к�рсетіп, тағзым 
етеміз. Жылдар �ткен сайын ұмытылып 
бара жатқан ағаларымыздың осынау 
жойқын ерліктерін еске алып отыру 
кейінгілердің міндеті.

@бекең омырауында жарқыраған 
ІІІ дәрежелі Даңқ, І дәрежелі Отан 
соғысы, екі Қызыл жұлдыз ордендері 
мен медальдарының әрқайсысының 
ізіне түсіп, тарихты қопарар болсақ, 
жоғарыда келтірілгендей талай ерліктің 
сырын ашар едік. Бірақ мұның бәрін 
айтып тауысу мүмкін емес. Білуге ынтық 
жандар болса, бұл болашақ сырласулар 
арқауы болмақ.

Алайда есте болар бір жайт мынау. 

объектісі, пікір �рбітер тұсы – қазақ 
тілі мен ұйғыр тілі мәселелері болады. 
Аспирант болып кірген күннен бастап 
есептесек, оның Академияда, оның 
ішінде Тіл білімі институтында қызмет 
еткені, аз ба, к�п пе, алпыс-жетпіс 
жылға таяу уақыт болыпты. Барынша 
мағыналы, мәнді �ткен бұл жылдар 
ішінде @бдуәли Туғанбайұлы Қайдар 
кіші ғылыми қызметкерден академик 
тұғырына дейін к�терілді.

5ткен еңбек жолын саралап отырсақ, 
ерлік майданда ғана емес, бейбіт �мірде 
де әркімнің айналдырған кәсібінде де 
бола береді екен. Тіпті, керек десеңіз, 
ғылым жолында да жасалып жатқан 
 талай ерліктер бар. Бұл с�зді мен аталған 
жылдар ж�нінде жасалған жұмыстарды 
сарапқа сала отырып айтып отырмын. 
Шынында, бір қарағанда, біздің тіл 
білімі деген ғылым саласында пәлендей 
бір жаңалық ашып, ерлік жасап, 
жұртшылықты таңғалдыра қою қиын. 
Алайда �з ісіне шын беріліп, �те бір 
үлкен жауапкершілікпен, тыңғылықты 
еңбек ете білген адам мақсатына жетпей 
қоймайды екен, ерлікке татырлық еңбек 
бермей тұрмайды екен.

«Дарақ бір жерде к�гереді» дейтін 
тәмсіл бар халықта. Бір мекемеде 
 баянды қызмет етіп, ғылымның негізгі 
бір саласына �мірін бағыштаған адам, 
тамырын тереңге жіберіп, жапырағын 
жая түскен шынар ағаш сынды жайқала 
бере ме деп ойлаймын.
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Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

(Басы 1-бетте)

Біздің әдебиетке араласа бастаған 
кезімізде ақын-жазушылар к�п болмайтын. 
Сондықтан да сол ағаларымыз әдебиет 
айналасындағы әр жасты к�з алдары-
на ұстап, кімнен не шығатынын байқап 
жүретін сияқты еді. Жазғандарыңды оқып, 
ақыл-кеңестерін беретін. Атағы үлкен 
болғанмен, �здері қарапайым, кішіпейіл 
ағалар қолтығына біз �стіп жүріп қалай 
кіріп кеткенімізді байқамай да қалдық. 
 Жазушылар одағы маңында, К�ркем 
әдебиет баспасы мен «әдебиет» журналы  
 редакциясында қызмет  істей жүріп 
жақындап, олармен ресми емес, отбасы-
мызбен де араласып кеттік. Мұқаңның 
а қ ы л - п а р а с а т ы ,  С ә б е ң н і ң  к � п ш і л 
әңгімешілдігі, Ғабеңнің маңғаз тұлғасы, 
Ғабекеңнің ақсақалдық даналығы бірін-
бірі толықтырып, олардың �з тобындағы 
орнын да айқындап тұратын. Сәбең мен 
Ғабеңді мен бірінші рет 1947 жылдың 
күзінде �ткен жас жазушылардың кеңесінде 
к�рдім. Сәбеңнің баяндама жасап тұрып, 
бір с�здің орысшасын сұрап, Қайнекейге 
(Жармағамбетов – Қазақстан комсо-
молы Орталық Комитетінің хатшысы) 
қарағаны, Қайнекейдің: «Анда Ғабең отыр 
ғой, баяғыда достобрен жазып берген» деп 
Ғабитке жұмсағаны, Сәбеңнің «Ей, Ғабит, 
айтып жіберші, баяғыда достобрен жазып 
беріп ең ғой» деп күлдіргені есімде қалыпты. 
Сәбит президиумда, Ғабит залдың алдыңғы 
қатарында отырған. Сәбең кеңеске бастан-
аяқ қатысты, Ғабең баяндамадан кейінгі 
үзілісте кетіп қалды-ау деймін, қайтып к�зге 
түспеді. Мұқаң мен Ғабиден сол кеңесте 
болмағанға ұқсайды, есімде қалмапты. 
Кейін оларды мен театрда кездестірдім. Ол 
кезде жұрт театршыл болатын. Жаңа спек-
такльдерге билет табылмайтын. Күнделікті 
қойылып жүргендерінің �зінде де халық к�п 
болушы еді. 1947 жылдың күзінде қазан мей-
рамына арнап Опера және балет театрында 
А.Жұбанов пен Л.Хамидидің «Т�леген 
Тоқтаров» атты операсы қойылды да, сту-
денттер болып таласып-тармасып, билет 
алып бара қалдық. Мұхтар, Сәбит, Ғабиден 
үшеуі де барыпты. Үшеуінің үзіліс кезінде 
қатар әңгімелесіп жүргенін к�ріп, олардың 
нар тұлғасына сүйсінгеніміз де есімде. Ол 
кезде үзілісте қазіргідей аңтарылып, топ-
топ боп тұру емес, астыңғы қабаттың кең 
вестюблінде айналып, әңгімелесіп жүру 
салты болатын. Бұл менің театрдан алған 
алғашқы тәрбиемнің бірі еді. Екі-үш сту-
дент үш жазушының артынан ере жүріп, 
әңгімелерін, әзіл-қалжыңдарын тыңдауға 
тырысқанбыз. Ғабит ол кеште болмады. 
Сол бір жылдары Қарағанды тақырыбына 
р о м а н  ж а з ы п  ж ү р г е н  о л  А л м а т ы д а  
аз  болып, к�п уақытын к�мірлі қалада 
�ткізді. Бұл жайлы әңгімені біз ұстазымыз 
Қайнекей Жармағамбетовтен еститінбіз. 
Қайнекей Ғабеңнің серілігін, маңғаздығын, 
шешендігін, тағы басқа қасиеттерін аңызға 
айналдырып айтатын. 1950 жылы Қазақтың 
мемлекеттік к�ркем әдебиет баспасы 
ашылды  да, мен сол баспаға қызметке 
бардым. Баспаға Жазушылар одағы �зі 
отырған шағын ағаш үйді босатып берді 
де, �зі  сонымен қатарлас тұрған кеңдеу 
үйге кірді. Онда бірер жыл істеп, кейін 
«@дебиет және искусство» журналына 
 ауыстым.  Редакция одақтың �з үйінің 
ішінде болатын. Менің жазушылармен, 
оның ішінде аға жазушылармен жақынырақ 
білісіп, танысқан тұсым да – осы кез. 
 Баспада мен Ғабиденнің «Қарағанды» 
атты романының алғашқы нұсқасының 
редакторы болдым. Журналда  Ғабиттің 
«Оянған �лке» романының  басылуына 
қатыстым. Қайнекей бұл кезде Орталық 
Комсомол комитетіндегі қызметінен 
 ауысып,  Жазушылар одағы басқармасының 
жауапты хатшысы және «@дебиет және 
 искусство» журналына  редактор боп келген. 
@рі мен оқитын ҚазПИ-де сабақ береді. 
Мені журналға ауыстырып алған да сол 
еді. Редакция қызметкерлерінің құрамы 
шағын болатын. Жаппар 5мірбеков – 
редакцияның жауапты хатшысы, Айқын 
Нұрқатов – сын б�лімінің, Аманжол 
Шамкенов – поэзия б�лімінің, мен проза 
б�лімінің меңгерушілері болып саналамыз, 
бір б�лімде бір-бір қызметкерміз. Бір күні 
Қайнекей бәрімізді жинап алды да, жаңа 
жылдан (1952) бастап, Ғ.Мүсіреповтің 
Қарағанды туралы жазған жаңа романын  
басатынымызды айтты. Қолжазбаны 
танысу  үшін бізге берді. Біздің қызметіміз 
шын мағынасында танысу ғана болды. Оған 
пікір айту қайда? Оқып, таңырқап, мақтап, 
баспаға жіберумен тоқтадық. Тек екі-ақ 
нәрсе ойландырды. Бірі – шығарманың аты 
«Қарағанды» екен. Ғабиден Мұстафиннің 
осы аттас романы басылып кеткен. Екеуін 
де бір атпен атау қалай болар екен?! 
Екіншісі – роман аяқталмаған, жазылып 
бітпеген. О жағы қалай болар екен? – дестік. 
Бұл мәселенің шешімін редакцияға келген 
Ғабеңнің �зі айтты. – Мен басында бұл 
романды «Қарағанды» деп атап едім, аздап 
созып алдым, солай бара берсін. Жұрт қай 
«Қарағандыны» қалар екен, к�рейік, – 
деді. Және романды аяқтау үшін үздіксіз 
жұмыс істеп жатқанын, алды басылғанша, 
артын аяқтайтынын айтты.  Сонымен, 1952 
жылдың басынан біз журналға «Қарағанды» 
деген атпен Ғабит Мүсіреповтің жаңа рома-
нын баса бастадық. Тек аяғы біткенше соза 
тұру мақсатымен аз-аздап бірнеше н�мірге 
беруге ұйғардық. Роман 1-5 н�мірлерде 
шықты. Бірақ аяғы бітпей, үзіліп қалды. 
Оқырмандардан хат келе бастады. Қызық 
басталған романның «соңы қайда, қашан 
б а с ы л а д ы »  д е п  с ұ р а й д ы .  « Б і т п е г е н 
дүниені басып, неге оқырмандарды әуре 
қыласыңдар?» деген ашулы бір хат түскені 
есімде. Бұл жағдайдан шығу үшін Қайнекей 
Ғабеңмен келісіп, күнделікті жазғанын 
алып келіп, машинкаға бастырып, дайын-
дап отыру және Ғабеңнің жұмыс істеуін 
асықтыру жағын ойластырды. Айқын 
марқұм екеуміз күнде таңертең кезек-
пен Ғабиттің үйіне барып отырамыз. Біз 
отырған соң, ол жұмысын үзіп кете алмай-
ды. Түсте біткен жағын алып, редакцияға 
қайтамыз. Ал, Ғабең түстен кейін жазбай-
ды, қыдырады, демалады, ертеңгі жазуына 
керек материалдарды дайындайды. Бұл 
біздің Ғабеңмен, оның отбасымен жақын 
танысуымызға себеп болды. Кітапханасы 
бай, соны қарап, қалағанымызды оқып 
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отыруға рұқсат етті. Оқи отырып, оның 
жұмыс істеу әдетін бақылаймыз. Ғабең 
�зінің жұмыс үстелінде емес, соның алдына 
к�лденең қойған шағын үстелде отырып 
жұмыс істейді екен. Үстелінің үстінде �зінің 
керек жабдығынан басқа ештеңе болмайды. 
Ал жабдық дегенің кәдімгі беттік форматты 
екіге б�ліп (одан сәл жіңішкелеу ме, қалай?) 
дайындап қойған ақ қағаз, қалам сауы-
тына толтырып қойылған ұшы �ткір ғып 
ұшталған қарындаштар, �шіргіш қана. Сол 
қағазға қарындаштың ұшын баспай жеңіл, 
анық етіп жазады. Бетте бірде-бір сызылған, 
үстінен �шірілген с�з болмайды, тап-таза. 
Егер белгілі бір с�зді �шіру қажет болса, 
ол жазуын тоқтатып, әлгі с�зді �шіргішпен 
�шіріп, дабын үріп ұшырып, орнын таза-
лап, әрі қарай жазады. Егер �шіретін с�з 
к�бейіп кетсе немесе с�йлемді қайта құру 
қажет болса, беттің бәрін қайта к�шіреді. 
Асықпайды, оның жазуының �нбейтіні де 
осыдан сияқты. Жалпы мұндай баптылық 
Ғабеңнің бүкіл �мір стилінде қалыптасқан 
әдет екенін кейін байқадық. Ғабең к�біне 
жұмысын түске қарай тоқтатады. Түс болып 
қалғанын хабарлап, Құсни апай есікті екі 
рет тықылдатып кетеді. – Ал, біздің бәйбіше 
шайға шақырып жатыр ғой, жинақтайық, 
– деп Ғабең асықпай қағазын жинас-
тыра бастайды. – Жүр, шай ішейік. 
Біз үлкен кісінің шай ішуіне б�гет 
болмай, әрі ыңғайсызданып, 

болған) соғыс шындығы нашар к�рсетілген 
деп сынағаны есімде. Соғыс кезінде жазған 
«Желкелері неден қышиды» деген бір 
очеркінен «ұлтшылдық» іздеді. Соның сал-
дарынан 1952 жылдың соңғы кезінде �ткен 
жазушының елу жылдығы тым жүдеу болды. 
Құттықтаулар да аз, орден бермеді, баяндама  
да сынға құрылды. Бірақ қазақ драма 
 театрында әдебиетсүйгіш халық к�п жина-
лып, жазушыға құрмет к�рсетті.  Бастысы 
– ел сүйіспеншілігі ғой. Бұдан кейінгі жыл-
дары Ғабеңмен қарым-қатынасымыз ресми 
ғана �тті десе де болады. Мен баспас�з 
маңында істедім. Үлкен жазушыға, оның 
шығармашылығына деген құрметім �згерген 
жоқ. «Социалистік Қазақстан» бетінде ол 
кісі жайлы бір мақала жариялағаным да бар. 
1957 жылы Бейімбет ақталған соң, Ғабең 
партиялығын қайтып алып, қайтадан атқа 
міне бастады. «Бейімбет жау болса, мен 
де жаумын»  деген с�зі оны осы уақытқа 
шейін партиядан да, жауапты қызметтен 
де ысырып келіп еді. Сондай қиын заманда 
ұсталмай қалғанының �зіне шүкіршілік. 
@уелі жаңадан ашылған «Ара» журналы-

сияқты к�рінетін. @уелі барып жүрген 
кездерімде оның жұмыс істеп отырған 
күйеуінің үстіне баса к�ктеп кірмей, түскі 
тамақ кезінде есікті екі рет тықылдатып 
кеткенін к�ріп едім. Осының �зінде 
тәрбиеліктің белгісі болатын. Кейін ара-
ласа жүріп байқағаным – Ғабең сол үйдің 
ерке баласы екен. Еш уақытта әйелге есеп 
берген кісі емес. Келем деген уақытында 
келеді, кетем деген уақытында кетеді. 
Құснидың осы мінезділігін, т�зімділігін 
Ғабеңнің пайдаланып кететін тұстары да аз 
болмаған. Ол кісінің серілігі, жүріс-тұрысы 
к�пке аңызға айналғаны белгілі. Құсни 
Ғабеңнің еш ісіне араласпайды, отбасына, 
ас-суына ғана ие. Құснидың т�зімділігін 
пайдаланудың бір к�рінісі ретінде Рая 
Мұхамедияровамен алғашқы танысып 
жүрген кездерінде оны үйіне қонаққа 
шақыруын айтуға болады. Кіші қызының 
туған күнін атап �туге жиналған кешке 
Рая келеді. – Мынау талантты жас – кино 
актриса, сенімен құрдас, танысып подруга 
болып жүріңдер, – дейді Ғабең қызына. 
Екеуінің таныстығы елге мәлім болып 
қалған кез. Кешке шақырылған Сәбит пен 
Мариям, Ғабиден мен Зейне тұрып кетіп 
қалады. Құсни да түсінеді, той дастарқаны 
бұзылады. Бұл – елге белгілі жағдай. 
Менің машинамның екеуінің қыдыруына 
да біраз қызмет еткенін білем. Анатолий 
– аңқылдақ жігіт, к�рген-білгенін айтып 
келеді. Бірде оны �зім де к�ргем. Таңертең 
«Ғабең шақырып еді» деп кеткен Анатолий 
түске шейін келмеді. Күн демалыс еді. Бір 
жерге қонаққа шақырылғанбыз. Жандосов 
-Морис Торез к�шелерінің бұрышынан 
автобустан түссем, сол к�ше бойындағы 
бір будканың алдында менің машинам 
тұр. Таянып едім, артында қатар отырған 
Ғабең мен Раяны к�рдім. Анатолий 
жоқ. Будкаға кірсем, темекі сатып алып 
тұр екен, маған к�зін қысты да, шығып 
кетті. Олар кеткен соң, мен де шығып 
ж�німе тарттым. Осындай жағдайлар 
Ғабең мен Құснидың арақатынасын біраз 
шиеленістіргені даусыз. К�п кешікпей 
Құсни ауруға шалдықты. @уелде емделіп 
еді, кейін �зін керексіз сезінгендей, 
емделуін тоқтатып қойды. Ауруханада 
жатқан кезінде біз @лия екеуміз бір-екі рет 
барып қайттық. Ғабең Мәскеуде жатып 
алды. Ол кезде республикадағы Жазушы-
лар одағы басшылары Одақтық Жазушы-
лар ұйымының да хатшысы саналатын. 
Жылына бір-екі ай сонда кезекшілік 
қызмет атқаратын. Сондай хатшылар 
үшін Жазушылар одағының б�ліп қойған 
үйі бар. Ғабең сонда кезекшілік қызметін 
атқарды. Қасында Рая бары белгілі болды. 
Құсни нашарлаған тұста жақын жолда-
стары, туыстары телефон соғып, хабар да 
берді. Бірақ о кісі Құсни қайтыс болған 
күні ғана келді. Құсниды жерлеп қайтып, 
Сәкен Сейфуллиннің 70 жылдығына 
арналған мәжілісті ашқаны (1964 жылы 
мамырда) да есімде. Сол Құснидың артын 
ж�нелтуге де Ғабең араласқан жоқ. Жетісін, 
қырқын, жылын қыздары әйелдерді жи-
нап қана �ткізді. Оны білгенім: бір күні 
Жұбан үйіне шақырды. Күн демалыс 
еді. Ғабитті шақырғанын айтты. Шәкен 
Айманов келеді деді, т�ртеуміз отырып 
карта ойнадық, тамақ іштік, кешке қарай 
тарастық. Ғабең, Шәкен үшеуміз Калинин 
к�шесінің (Жұбан онда Т�лебаев к�шесінің 
бойында, Калинин  к�шесінен сәл т�мен, 
қазіргі Мәлік Ғабдуллинге мемориалдық 
тақта қойылған үйде тұратын) бойы-
мен ТЮЗ-ға қарай (Алматы қонақүйінің 
қазіргі орны бос тұрған Абылай даңғылы 
жақ бұрышында жастар театры болатын) 
аяңдадық. ТЮЗ-дың алдына келгенде, 
Ғабең бізге: – Сендер маған бір такси ұстап 
беріңдер. Балалар шешесінің қырқын 
беріп жатыр еді. Оларға мешайт етпей-ақ 
қояйын, – деді. Такси ұстап КИЗ-ға кетті 
(қазіргі Жандосов пен Манас к�шелерінің 
бұрышында ертеректе Қазақтың жер 
шаруашылығы институты болған. Сол 
әдетпен ел әлі сол ауданды Киз – Казах-
ский институт земледелия дейді). Онда Рая 
тұратын. Мен осы әңгімені айтқанда Мари-
ям мен Зейне Құснидың қырқын Ғабитсіз 
қыздары әйелдерді жинап �ткізгенін раста-
ды. Жетісін де, жылын да солай �ткізгенін 
айтқан. Құснидың басына да к�п уақыт 
ескерткіш қойылған жоқ. Жалпы  Ғабең 
мұндай іске мән бермей ме, салақ па, 
білмеймін, �зінің к�зі тірісінде �лген үш 
қызының да ешқайсысына ескерткіш 
қоймады. Бірде карта ойнап отырып: 
– Ел моланың басына үлкен ескерткіш 
қойғанды салтқа айналдырып алыпты. 
Бұл – дұрыс емес. Топырақтан жаратылған 
адамды жер қойнына берген соң ша-
руа бітуі керек. Бұрынғы қазақтардың 
қабірін жел айдап, құм, топырақ басып 
қалатын, жер қойнауына алатын, – дегенін 
естігенім бар. Мен оны �з жасағанын 
ақтап отырғаны ғой деп ойлағам. Кейін 
ғана ой тоқтаттым. Ғабеңнің �з басы да 
ұзақ жылдар иесіз жатты.  Құсни �лгеннен 
кейін к�п ұзамай-ақ Ғабең Раяны кіргізіп 
алды. Сол жылдары о кісі  Жоғарғы 
кеңестің т�рағасы болатын. «Алатау» 
шипажайының (Қалқамандағы «Алатау» 
емес, Министрлер  кеңесінің екінші дема-
лыс үйінің арғы қасындағы қазіргі балалар 
шипажайы) арғы жағында 15 н�мірлі са-
яжай сол қызметті атқарушыға б�лінген. 
Бұрын Сақтаған  Бәйішев тұрғанын 
к�ргенім бар. Сол саяжайға шыққанда, 
жазда үйленді. Үйленер алдында Сәбит 
пен Ғабиденді шақырып ақылдасыпты 
деп естідік. Сәбең тым асығыс үйленуіне 
риза еместігін айтып кетіп қалыпты. 
Ал, Ғабиден – құрдасы, әзіл-қалжыңы 
жарасқан, батыл айтатын адам. «@й, сен 
пайғамбар жасына келдің. Елдің жас 
әйеліне зорлықты к�п жасап едің, алдыма  
келеді деп ойламайсың ба? «Кіші қатын 
кісі қатыны» дегенді ұмыттың ба?» депті. 
Бірақ оларды тыңдаған Ғабит жоқ, үйленді 
де тынды. Раяның сол үйде жүргенін біз 
кезекті бір карта ойнауға барғанда к�рдік. 
Сол жылы сол саяжайда Ғабең �збек жазу-
шылары мен �нер қызметкерлерінің үлкен 
бір делегациясын қабылдады. Қазақ жазу-
шыларынан да к�п адам шақырған екен. 
Ішкі б�лмеге сыймай, есікті ашып қойып, 
біразымыз балконда отырғанымыз есімде. 
Сонда қонақты Рая күтті.

(Жалғасы келесі санда)
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қолымызға тиген қағазды алып кетіп қалуға 
тырысамыз. Кейде Ғабең зорлап үстелге 
отырғызады. Құснидың үстелі бай, тамағы 
дәмді болатын. Мен беляши, чак-чак 
сияқты тағамдарды алғаш сол үйде жедім. 
Ондай тамақтар әлі қазақ ортасына кең 
жайыла қоймаған, оның үстіне біздің елде, 
таза қазақ ішінде пісірілмейді.

Соғыстан кейінгі жүдеушілік кез ғой. 
Жалғыз ғана бүтін костюмім бар. Оны 
қонаққа, театрға, жиналыстарға ғана кием. 
Ғабең үйіне киіп барам. 5йткені шешініп 
отыруға тура келеді. Қалған уақытта, 
әсіресе, жұмысқа барарда шалбарының 
құйрық жағы жыртылған ескілеу костюм 
киемін. Кеңсе суық. Жұмыста пальто-
мен отырамыз. Бір күні осы күйіммен 
кешігіңкіреп, түске қарай жұмысқа бар-
сам, Ғабит үйіне баратын Айқын ауырып 
қалыпты. Редактор мені: «Ғабең тосып 
отыр, жазғандарын алып кел» деп жұмсады. 
Барып, ала салып қайтам ғой деп ойла-
дым. Есік қағып кірсем, үй ішінің бәрі 
Ғабең бастап шай үстінде отыр. Бір топ 
адам. – Кел, кел, Серік, шайға кел, – деп 
шақырды Ғабең мені к�ріп. Шешініп ішке 
кірдім. Қысылмай кірдім, киімім ескілеу 
болғанмен, алдыңғы беті бүтін, таза. Шет 
жағына отырып, бір-екі кесе шай іштім. 
Бір беляши жедім. – Бұл жігіт – біздің жас 
сыншымыз, Серік Қирабаев – журналда 
істейді. Менің романымды басып  жатыр, 
– деді маңғаз с�йлеп Ғабең. Отырған 
кісілерге таныстырғаны. Отырғандары 
негізінен �з балалары екен. Соның алдында 
ғана Роза деген екінші қызының Шәбал 
Бейсекованың інісі Бабасқа тұрмысқа 
шыққанын естігем. Шәбал – біздің елдің 
қызы. Сыртынан білем. Ел адамдары ай-
тып отырады. Қаратайдың Бейсегі деген 
белгілі адам болған, інісін де к�ргем. Т�рде 
отырған сол екенін аңғардым. – Ал, болдың 
ба, болсаң тұр, кеттік, – деді Ғабең. Алды-
мен батыл кірген маған артыммен шығу 
қиын болды. Шалбарымның арты жыртық. 
Дегенмен, артыммен шегіншектеп барып, 
есікке таянғанда бұрылып, кабинетке 
тез кіріп кеттім. Ғабең үйіне барғаным 
еске түскен сайын әрдайым осы оқиға 
 ойымда тұрады. Қолжазбасын осы жолмен 
жинаған романның аяғын сол жылдың 
10-12 н�мірлерінде жарияладық. Маған 
романның аяғы асығыс біткендей к�рінеді. 
Басы асығыссыз, эпикалық кеңдікпен, 
үлкен суреткерлікпен басталған романның 
соңғы жағында оқиға жүйесі тым тез �рбіп, 
уақыт жылдамдықпен дамитыны осыны 
аңғартқандай. Егер бас жағын жарияламай 
тұра тұрып, тұтас күйінде біткен соң жария-
ланса, оқырман қысымына түспес пе еді деп 
ойлаймын. 

50-жылдардың басындағы идеоло-
гия маңындағы айғай-шу Ғабеңді де ай-
налып �тпеді. Тікелей сынға сылтауы 
болмағанмен, әрқилы мақалаларда іліп-
тартып сыналып жүрді. «Қазақ батыры» 
повесінде («Қазақ солдаты» әуелде осылай 

на  редактор болды да, кейін Қазақстан 
 Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы  б а с қ а р м а с ы н ы ң 
т�рағасы болып сайланды. Бұл тұста мен 
Қазақстан Компартиясының Орталық 
комитетінде істедім. Ол кезде мәдениет 
б�лімі болмайтын, мәдениет жұмысын үгіт 
және насихат б�лімі меңгерушісінің бір 
орынбасары басқаратын. Маған сондай 
міндет жүктелді. Сыпайы, келісіп жұмыс 
істеген сияқтымыз. Менің де т�решілдік 
мінезім жоқ, Ғабең алдында баяғы күйде 
балаша сезінеміз. Ол кісімен с�йлесу керек 
болса, шақырмай �зім барам, оны-мұны 
асығыс шаруа болса, одақтың жауапты 
хатшысы Сейтжан Омаровқа тапсырамын, 
елгезек Секең әрқашан керек қағазды 
уақытында дайындайды. Осы жолмен 
одақтың пленумдарын �ткізуге, тағы басқа 
шараларды жүзеге асыруына қолғабысым да 
тигені есімде. @кімшілік қызметпен қоса, 
сыншылық қызметімді де жалғастырып 
жүрдім. Сәкен ақталып, бір томдық шығар-
малары шыққан кезде, «Лениншіл жас» 
газетінің бірнеше санында «Сәкеннің 
 поэзиясы» атты үлкен мақала жариялағам. 
Осы және басқа жазғандарымды жинап, 
бір сын мақалалар жинағын бастыруды 
ойлап, «Жазушы» баспасына ұсынғам. 
Ол баспаның 1959 жылғы жоспарына да 
кірді. Ол кезде сын жинақтарын шығару 
дәстүрі біздің әдебиетімізде қалыптаса 
қоймаған еді. 1958 жылы �зі баспаға 
 директор боп барған Мұхамеджан Қаратаев 
«Туған әдебиет туралы ойлар», «Рожденная 
 октябрем» деген атпен екі тілде мақалалар 
кітабын жариялаған. Соны к�ріп, біздің 
де талпынғанымыз ғой. 1958 жылдың 
тамызында мен басқа қызметке ауысып, 
Орталық комитеттен кеттім. Кешікпей 
менің жинағымның жоспардан түсіп 
қалғанын естідім. Сұрастырсам, Ғабит 
баспаның жоспарын алып қарапты да, 
к�п нәрселерді сызыпты. Ішінде менің 
де кітабым кеткен. Оған келген кезде: 
«Ондай мақалалар әркімде бар, менің де 
жазғандарымды жинаса, бір жинақ болады»  
депті. Мен �зім сыйлап жүрген үлкен 
жазушының бұл мінезіне әрі таңдандым, 
әрі ренжідім, бірақ алдына барғам жоқ. 
Алда жазушылар съезі тұр. Сонда бір есесін 
қайтарармын деп ойладым.

Міне, менің алдымда сол съезде с�йле ген 
с�зім жатыр, қолжазбам да, съездің стено-
граммасы да бар. Бұл – менің �мірім дегі ең 
бір қатты с�йлеген с�зім. Ғабитке: «Менің 
ЦК-м Серік болды» деп айтқыз ған с�з. Бұл 
с�здің қандай жағдайда айтыл ғанын, оның 
мазмұнын білмейтін кейінгі ұрпақтың кейбір 
�кілдері Ғабеңнің с�зін тікелей түсініп, ЦК-
да істеген кезінде Серік Ғабиттің соңына 
түсіп, тыныштық бермеген екен деп ұғады. 
Солай деп жазғандар да бар. Шынында, бұл 
с�з бірге жұмыс істеп, мен қызметтен кеткен 
кезде менің кітабымды жоспардан сызып 
тастаған адамға �кпеден туған еді. Ашумен 
автор одақ жұмысының к�птеген кемші-
ліктерін ашып, бәрін одақ басшысының 
жауапкер шілігіне артқан. С�зді түгелдей 
келтіріп жатпай-ақ қояйын. Ол әрі ұзақ, әрі 
орысша жазылған. Оқырманға түсінікті болу 
үшін оның негізгі қағидаларына тоқталу 
қажет болар деп ойлаймын. Сол кездің салты 
бойынша с�зді партия ның әдебиетке жасап 
отырған қамқор лығы мен талаптары жайын-
да айтудан бастаппын да, біздің әдебиеттің 
кемшін тұстарын к�рсетуге к�шіппін. Алды-
мен бүгінгі заман тақырыбына арналған 
шығар малардың жетімсіздігі және к�ркемдік 
сапасының т�мендігі,  жазушылардың 
�мірмен байланы сының әлсіздігі, сынның 
әдебиет дамуына к�мектесе алмай отырғаны 
туралы с�з болыпты. Сынның ағайын шылық 
мінезден арыла алмай отырғаны жайында 
айтқан Ғ.Мүсірепов с�зін қолдай отырып, 
баяндама шының �зі де батыл, �ткір сынға 
барған жоқ. @ркімнің аузымен с�йледі деп, 
бір түйреп �тіппін. Баяндамада талдаудың 
ж е т і м с і з д і г і н е н  ә д е б и е т  т а б ы с т а р ы  
қатарындағы шығармалар тиісті бағасын ал-

мады. Т.Ахтанов романы ж�ніндегі  Н.
Тихоновтың, М.Қаратаев кітабы ж�ніндегі 
Г.Ломидзенің пікірлерін қоштайтынын 
ескертумен баяндамашы тыңдаушыларын 
алдаңқыратып кетті. «Қазақ әдебиеті» 
газетінің бетінде сыналған Қ.Бекқожин мен 
Х.Ерғалиев шығармалары ж�ніндегі к�зқа-
расын айтып, соңғы екі ақынның кітап тарын 
әпербақан сыннан қорғауға тырысыппын. 
Осыдан соң, Қазақстан әдебиет сынының 
дамуына жағдай жоқтығына, шығармашылық 
іссапарға сыншылар жіберілмейтініне (менің 
де іссапарға сұраған �тінішім қанағаттан-
дырылма ға нына), сыншылар кітаптарының 
шықпай тынына арнайы тоқтаппын. Бізде 
жалғыз әдебиет журналы бар. К�лемі сегіз-ақ 
баспа табақ. Қазақстандағы бүкіл әдебиет 
жаңалығы осы журнал арқылы �теді. Ондағы 
ең к�лемді орын прозаға беріледі. 5лең-
поэмалар да басылады. Ал сын журналдың ең 
соңғы беттеріндегі артылған орынға ғана 
орналасады. Сондықтан редакция сын 
мақала к�лемін шағындауды ескертеді де 
жүреді. 5-6 әңгіме жазған жас прозашы не он 
шақты �лең жазған жас ақын жинақ 
шығарады. Сыншы кітабы шықпайды. 
@деби сынға �мірін арнаған Б.Кенжебаев, 
Е.Ысмайлов, Т.Нұртазиндер осы күнге 
шейін бір жинақ шығарып к�рген жоқ, – дей 
келіп, «Бұл мәселеге Мүсірепов жолдастың 
теріс қарайтыны мені таңғалдырады. Осы 
тақырыпқа әңгіме бола қалса, ол �зін 
к�лденең тартады. Менде де бір кітаптық 
мақала бар дейді. Ол рас, жолдас Мүсірепов, 
с ізде  әдебиет  тақырыбына арналған 
мақалалар к�п. Оларды жинап бастырам 
десеңіз, ешкім қолыңызды қақпайды. 
5йткені  әдебиетті  жасаушы жазушы 
тәжірибесі – біз үшін үлкен сабақ. Онда 
әдеби шеберліктің мәселелері де с�з болады. 
Мұндай еңбектер С.Сейфуллинде де, М.
@уезовте де, С.Мұқановта да бар. Оларды 
жинап бастыру керек. Мәскеу баспалары 
осылай етеді. Олар Фединнің, Гладковтың, 
Исаковскийдің, Чуковскийдің жинақтарын 
шығарды. Сіздің де бұған құқыңыз бар, 
М ү с і р е п о в  ж о л д а с !  Қ ұ қ ы ң ы з  д ы 
пайдаланыңыз. Ал, пайдаланбайды екенсіз, 
басқаға б�гет жасамаңыз. Сіз одақ қа басшы 
боп келгенде, біз қуанып едік. Сізден к�п 
үміт күткеміз. Онымыз ақтал мады. Бұл 
Абайдың «дәрежең �скенше, тілеуіңді �зің 
де, ел де тілейді, дәрежең �скен соң �з 
тілеуіңді �зің тілейсің» деген с�зін еске 
түсіреді» деппін. Жоспардан шығып қалған 
тағы да жеті жас ақынның тағдырлары жайлы  
айтыппын. Ғабеңе батқан осы с�здер болса 
керек. Ышқынып кетті. Мұндай с�здерді, 
әсіресе, менен күте қоймаған болу керек. Зал 
толы. Жазушылар съезіне халық к�п жинала-
тын әдеті. Жазушылардың �здерінен басқа 
шақырумен келгендер к�п. Олар мен с�йлеп 
болғанда, ду қол шапалақтады. С�здің оларға 
жасаған әсерін басу керек болды да, Ғабең 
мен с�йлеп  болысымен, бірден жауап беруге 
ұмтылды. Бәрін де жұмсартып, екеуміздің 
арамызда бұрыннан келе жатқан бір кикілжің 
бар сияқты к�рсетуге тырысты. «Менің 
ЦК-м Қирабаев болды» деді. Жұртқа бұл с�з 
кері әсер етіп, қайта қол соғылды. @рине, 
мен дәл осы тұстағы Ғабең психологиясын 
түсінемін. 5мірдің азапты, ауыр соқпағынан 
к�п �ткен кісілер ғой, �мірлері күреспен �тті. 
20-жылдардан бастап қазақ оқырмандары-
ның �зін екі жікке б�ліп, ауыр тағдыр айты-
стырып қойды. Үлкен жиындарда кімді-кім 
жеңеді деп қарайтын. Сонда жалған да болса, 
халық к�зіне �здерін �ктем к�рсету үшін ал-
дап кетуге де баратын. 20-жылдар тарихын 
к�п қараған маған ол мінез мәлім еді. Ғабең 
осы жолы сол кәрі әдісін қолданды. Аудито-
рияны алдап кетті. Мұны мен кейін съезд 
соңында қайта с�з сұрап алып айттым. Бірақ 
ол кезде залда жазушылар ғана қалған. С�з 
терген к�п жұрт Ғабең с�зіне иланып кетті. 
Ал, Ғабең болса, мен с�йлегеннен кейін: 
«Ал, мен қойдым, бірімізден соң біріміз 
справка беріп жату жараспас» деген с�збен 
тоқтады. Осыдан біраз күннен кейін Сафуан 

 Шаймерденов үйіне қонаққа шақырды. 
Барсақ, Сәбең, Ғабең бәйбішелерімен 
келіпті. Басқа адам жоқ. Қой сойған екен, 
бірден ет әкелді. Сәбеңе бас тартты. Мәкең 
(Мариям – Сәбиттің жолдасы) алдына тіл 
қойды. О кісілермен қатар отырған Ғабең 
қалжыңға сүйеп: – Сен екеуің, бірің – бас 
ұстап, екіншің тіл жегенде, біз не жейміз, – 
деді де Мариямның алдындағы тілді �зіне 
тартып алды. Оның ұш жағынан үлкендеу 
қып кесіп алды да: – Мә, тілің �ткір болсын! 
Осымен қояйық, татуласайық! – деді. Мен 
рақмет айтып, тілді алып жедім. Ғабең 
қылығын ел мақұл к�ріп, мәз болып қалды. 
– Е, бәсе, дұрыс, – деді Сәбең. – 5зім де 
осылай болар деп шақырып ем, Ғабеңнің 
қолын ал, – деді Сафуан. Мен қолын 
ұстадым. Осымен �кпе тарқағандай болды. 
Сын деген дәрі сияқты ғой. Ащы да болса 
пайдалы. Менің сол съезде айтқандарым 
ешкім мақұл деп бас шұлғымағанмен, үн-
түнсіз жүзеге асты. Үлкен жазушылардың 
сыншылдық ой-пікірлерін жинап бастыру 
қолға алынды. @уелі Мұқаңның «@р жылдар 
ойлары», Сәбеңнің «5су жолдарымыз» атты 
кітаптары шықты. Аға сыншылар да 
кітаптарын бастыру қамына кірісті. Менің 
жоспардан шығып қалған кітабым 1960 
жылдың жоспарына кірді. Ал, Ғабең �зі де 
мақалаларын жинастыра бастады. Ол сәл 
кейіндеу «Суреткер парызы» деген атпен 
жарық к�рді. Осы жылдары Ғабеңмен менің 
жақынырақ табысуыма, отбасымызбен ара-
ласуымыз Ғабиден Мұстафин себепкер бол-
ды. Бұл кісімен мен Мәжит Сейфуллин 
арқылы танысып, туыс боп араласа бастағам. 
Екі шал (Ғабитті «Қара шал», Ғабиденді 
«Сары шал» деуші ек) карта ойнайды. Оған 
мені де шақыратын болды. @лжаппар мен 
Жұбан – осы топтың белсенді мүшелері. 
Арагідік басқа адамдар қатысып ойнайды. Ол 
кезде Жазушылар одағының Министрлер 
кеңесінің екінші демалыс үйінде екі үйі бола-
тын. @рқайсысында сегіз б�лме (екі жағынан 
кіретін 4 б�лмелі пәтер) бар. Барлығы 16 
б�лме. Жазушылар үлкендеуі екі б�лмеден, 
жастары бір б�лме алып, жазды осында 
�ткізеді. Мұқаңа, Сәбеңе, Ғабеңе, Ғабекеңе 
үкімет жеке-жеке саяжай б�летін. Демалыс 
үйінің корпусынан да орын тиетін. Онда 
к�бінесе артистер тұратын. Жаз бойы ел 
у-шу, «ойдағы ел, қырдағы елмен араласып», 
ерлер карта, әйелдері лото ойнайтын. Екі 
жағы қосылып, «тоғызыншы балл»  деген 
карта ойынына жиналатын. Кейінгі бір жыл-
дары екі шал инфаркт алып, тауға шықпай 
қалды. Бір жазын қалада �ткізді. Демалыс 
к ү н д е р і  т а у  ж а қ қ а  е м е с ,  о й  ж а қ қ а , 
Талдықорғанға баратын жолдың үстінде 
Дмитриевкадан �те, Николаевкаға жетпей, 
�зеннің бір кең, ағашты алқабы болатын, 
сонда күнұзақ демалып, карта ойнап қайтады 
(ол жер кейін су қоймасына айналып кетті). 
Екі машинамен т�рт отбасы  барамыз. 
@йелдер тамақ дайындайды, әңгіме леседі. 
Біз карта ойнаймыз. Екі шал да содан кейін 
тауға шығуды тоқтатты. Қарғалыдағы 
тұтынушылар қоғамының демалыс үйінен 
саяжай жалдайтын болды. Бірер жылдан 
кейін Ғабиден сол жерден үй салдырды. 
С�йтіп, сонда орнығып қалды. 1960 жылы 
күзде мен машина алдым. Жеке мен шікке 
машина алу салтқа кіре бастаған кез. Үлкен 
жазушылардың к�бінің машинасы бар.

Кейінгі  ұрпақ �кілдерінен әуелі 
 Сафуан, содан соң @бдіжәміл, үшінші боп 
мен алдым. Бір күні Жазушылар одағында 
Ғабең кездесіп қалды. – @й, сен машина 
алды дей ме? – деді даусын соза түсіп 
ыңыранып. – Иә, алдым. – Оны �зің 
жүргізесің бе, шоферің бар ма? – Жүргізуді 
үйреніп жүрмін, әзірше шоферім жоқ. – 
Онда менің Анатолий деген шоферім бар, 
жақсы жігіт. Бір жылдай соны ұстай тұр. 
Мен машинамды сатып жібердім. Келесі 
жылы машина алған соң қайтып алам. 
Қазір басқа жұмысқа орналасып кетсе, 
айырылып қалам ғой. – Жарайды. – Онда, 
мен саған жіберейін. Анатолий келіп, 
машинаға ие болды. Бір күні Құсни марқұм 
телефон соғады. – Серік, Анатолийді бізге 
жіберсең қайтеді? – Жіберейін. Машинаға 
үйреніп қалған адам қолы қысқарып қалған 
болар деп ойладым. Құсни базарға, оны-
мұны  шаруаларына барып, қайтарады. 
Кейде Анатолий келіп: «Ғабең шақырып 
еді» дейді. Сонымен, машинаны кезек 
міне бастадық. Бұл жағдай екі үйдің �зара 
жақындасуына себеп болды. Ғабеңнің 
бәйбішесі Құсни маған �те тәрбиелі адам 
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Басынан қар кетпейтін Солтүстік 
Тәңіртаудағы Хантәңірінің 
е т е г і н  м е к е н  е т к е н  а л б а н 

руының ауылдары – әсемдігімен к�здің 
жауын алатын ерекше сұлу алқапта к�шіп-
қонып жүретін. Нүсіпбек пен жұбайы 
Сымбаттың Қыстаубай, Нұрақын, Ақай 
(Рысбек), Нұрбай, Нұрлыбек деген бес 
ұлы болған. Ақайдың екі інісі жастай 
қайтыс болыпты. @сілі, Ақайдың азан 
шақырып қойған аты – Рысбек екен. 
Ол туралы Есен Нұрақынұлы: «Кішкене 
күнінен ерекше аппақ бала болады. 
Үй-іші, ауылдағы туыстары «ақ-аппақ» 
деп жүріп, Ақай атанып кеткен. Кейін 
құжаттар осы атпен жазылыпты» деп 
еске алады. Табиғаты тамаша таулы 
�лкеде дүниеге келген бала Ақайдың 
бал күндерін 1916 жылғы 25 маусымдағы 
патша  жарлығы ойран-топыр етті. 

Патша үк імет ін ің  отарлық са-
ясаты мен озбыр ояздардың аяу-
сыз әрекеті нәтижесінде бірте-бірте 
шұрайлы жерінен түгелге жуық айыры-
лып, мал-жанымен тау-тасқа ығысып 
отырған албан еліне патшаның бұл 
жарлығы қатты тиді. Жарлық бойын-
ша патшаның жергілікті шенеуніктері 
албан руының басшыларын Қарқараға 
жинап, 19 бен 43 жастың арасындағы 
азаматтардың тізімін жасап, жарлықтың 
тез орындалуын  талап етеді. 1916 жылы 
6 шілдеде Ақбейіт алқабында болған 
албан руының (Жаркент уезі) 16 болысы 
�кілдерінің жиналысында ел ақсақалы 
Жәмеңке Мәмбетов: «Бала �лгенше, 
шал �лсін, ақ патшаның жарлығын 
орындамаймыз» деп мәлімдеді. Оны 
Ұ.Саурықов, С.Қанаев, Қ.Шорманов, 
Қ.Құдайбергенов, Қ.Шотаманов сияқты 
ру басшылары мен басқа да жиналысқа 
қатысушылар қолдайды. Бұл шешімді 
Ж.Мәмбетов 11 шілдеде пристав Подвор-
ков пен урядник Плотниковқа жеткізді. 
Патша шенеуніктері «бала бермейміз» 
деген албанның би-болыстарын ұстап, 
Қарақолға апарып тергеуге алады. Бірақ 
Жәмеңке сияқты ел ақсақалы «бала 
бермейміз» деген бетінен қайтпайды. 
Ниетінен қайтпаған Жәмеңкені олар улап 
�лтіреді. Мұны естіген түрмедегі қазақтар 
к�теріліс жасап, түрмені бұзып шығады. 
Ұсталған ел басшыларының он жетісі 
патша әскерлерінің оғынан қаза табады.

Мұндай сұмдыққа шыдамаған қалың 
ел тік к�теріле қол жиып, сарбаз құрады. 
Тамыз айының алғашқы күндерінде бес 
мыңға жуық албан сарбазы патшаның 
Қарқарадағы штабына шабуыл жасап, 
айдың ортасына қарай штабты басып 
алады. Осыдан соң, к�терілісті басып-
жаныштау үшін патша �кімет орындары 
Жетісуға 8750 найзалы мылтығы бар 95 
рота, 3900 қылышкері бар 24 жүздік, 16 
зеңбірек және 47 пулемет жіберді. Патша 
�кіметінің жазалау саясаты нәтижесінде 
облыстағы ондаған қазақ және қырғыз 
 ауылдары жойылды, қарусыз бейбіт 
халық аяусыз қырғынға ұшырады. Патша 
�кімет орындарының қудалауы салдары-
нан Жетісудағы халықтың т�рттен бірі 
немесе 300 мыңнан аса қазақ-қырғыз 
Қытайға қашуға мәжбүр болды.

Қарқарадағы к�теріліс жеңіліс тапқан 
соң, әкеден айырылып, от пен оқтан ыққан 
елмен бірге ағайынды Нүсіпбековтар да 
Қытайға қашады.Осылайша, тағдырдың 
қатал жазуымен жастайынан жетім ата-
нып, анасы Сымбаттың қарауында қалған 
Ақайлар 1918 жылы жазға салым туған 
жеріне қайта оралады. Туған жеріне 
келген Нүсіпбековтар отбасы күнк�ріс 
қамымен байларға жалданып жұмыс 
істейді. А.Нүсіпбеков �зінің балалық 
шағы туралы  1952 жылы: «Менің еңбек 
жолым 1918 жылдан, орыс, ұйғыр бай-
ларына жалданып, малшы болған кезден 
басталады» деп еске алған болатын. 

Кеңес �кіметінің билігін Жетісу 
облысының қазақтары тек 1921 жылдың 
жазынан сезіне бастады.  Осы жылдың 
соңында Түркістан  Республикасы 
басшылығының нақты іс-шараларының 
н ә т и ж е с і н д е ,  Ж е т і с у  о б л ы с ы н ы ң 
уездерінде алғаш рет кедейлер комитеттері 
құрылды. 1921 жылғы Жетісудағы жер-су 
реформасы �з мақсатына толық жете ал-
маса да, қазақ халқының Кеңес �кіметіне 
деген сенімін оятты. Кеңес �кіметінің 
кедейлердің балаларын тегін оқыту 
жолындағы  бастамасы аясында 1922 
жылы кейбір қазақ  ауылдарында мек-
тептер ашылды. Түркістан  Республикасы 
ХКК т�рағасы Т.Рысқұловтың күш са-
луымен, оның сенімді серігі әрі бала 
күннен бірге �скен досы Қ.Сарымолдаев 
Жетісу облыстық әскери революциялық 
комитетінің т�рағасы (14.10.1922-
18.07.1923) болған уақытта барлық 
уезд орталықтарында кедей балала-
рына арналған мектеп- интернаттар 
ұйымдастырылды. Осы саясат аясын-
да 1923 жылы Жаркент қаласында 
Н.К.Крупская атындағы мектеп-интер-
наты ашылады. 1925 жылы жалшылықта 
жүрген А.Нүсіпбеков жергілікті Кеңес 
�кіметінің билік  органдары тарапы-
нан осы интернатқа оқуға жіберілді. 
Бұл интернатта сол жылдары Нұрбапа 
5мірзақов, Тәліп Мұсақұлов, Иманбек  
Бидайбеков,   Самсалы Қожабеков, 
 Бейсенбек Байұзақов, Мұстафа Ұзақбаев, 
Нұрқасым Жанаев, Инаш Шорманов, 
Жұмаділ Кәрібаев сияқты Ақайдың 
жерлестері де білім алған болатын.

Ақай Нүсіпбеков Жаркенттег і 
 балалар коммунасында бір жыл ғана 
білім алған. Интернат басшылығы 
1926 жылы А.Нүсіпбековті Алматы 
ауылшаруашылық техникумының 

меңгерушісі және хатшының к�мек шісі 
қызметтерінен босатып, 1934 жылдың 
17 қазанынан бастап бір жарым айлық 
еңбек демалысын беру туралы ше шім 
шығарды (АОМА, 8-қ., 1-т., 188-іс., 
205-п.).  Осылайша, �з денсаулығын Қы-
рымның оңтүстік жағалауында түзетуге 
мүмкіндік алған А.Нүсіпбеков одан 
ары 1934 жылдың соңында Мәскеудегі 
Шығыс еңбекшілерінің Коммунистік 
уни верситетіне (КУТВ) оқуға жіберіледі. 

А.Нүсіпбеков КУТВ қабырғасында 
1937 жылдың қазанына дейін білім 
алды. Коммунистік универси тетте 
А.Нүсіпбеков білім алуға деген ерекше  
ынтасымен,  алғырлығымен к�зге 
түседі. Осы университеттің баспас�з 
ор ганының 1937 жылы 8 ақпанда шық-
қан санында А.Нүсіпбековтың озық 
студенттердің бірі екендігі жазылған еді. 
Бірақ бұл университетті толық аяқтау 
А.Нүсіпбековтің маңдайына жазылмаған 
екен...

А.Нүсіпбеков1935-1937 жылдары  
Қ ы з ы л  п р о ф е с с у р а н ы ң  М о с к в а 
экономикалық институтында оқып 
жүрген Кереку �ңірінің к�ркем де �жет 
қызы – Зайда Акишевамен танысып, 
кейіннен онымен шаңырақ к�тереді. 
 Зайда  Акишева да  қаражаяу адам 
болмаған. 15 жасынан комсомол мүшесі, 
18 жасынан партия мүшесі болған Зайда 
апамыз 1929-1931 жылдары Қазақ �лкелік 

сия құрылсын: Қаратаев (т�рағасы), 
Мүсірепов, Нүсіпбеков, Сүйіншәлин, 
Елеуов,  Терентьев, Арыстанов және 
Шураков; 3. Мерейтой күні Алматы 
қаласында Қазақстанның кеңестік жазу-
шылары одағының пленумы және 40-50 
адам м�лшерінде халық ақындарының 
слеті шақырылсын; 4. Республикалық 
және облыстық газеттердің редактор-
ларына Жамбылдың шығармашылық 
қызметінің 75 жылдығын баспада 
сәйкесінше  насихаттау міндеттелсін; 
5 .  1 9 3 8  ж ы л д ы ң  1 5  н а у р ы з ы н а н 
кешіктірмей Жамбыл үйі бойынша 
барлық жетіспеушіліктерді аяқтау Ал-
маты облаткомының т�рағасы жолдас 
Баровқа жеке міндеттелсін; 6. Жолдас 
Тәжібаевқа, бюродағы пікір алмасуға 
сәйкес, Жамбылға к�мек ұйымдастыру 
тапсырылсын» [ҚРПА, 708-қ., 2/1-т., 
42-іс, 30-п.]. Ж.Жабаевтың  мерейтойына 
д а й ы н д ы қ  ж ұ м ы с т а р ы   т у р а л ы 
А.Нүсіпбеков 1938 жылы 8 сәуірде �ткен 
ҚК(б)П ОК бюросы мәжілісінде екінші 
рет баяндама жасап, тағы да 6 пункт тен 
тұратын шешім қабылданды. 

1938 жылы мамырда Қазақстанда 
жүргізілген сталиндік қуғын-сүргіннің 
келесі кезеңі басталды. 1938 жылы 7 
мамырда �ткен ҚК(б)П ОК бюросының 
мәжілісінде ҚК(б)П ОК-нің екінші 
хатшысы Садық Нұрпейісов орнынан 
босатылып, ҚК(б)П ОК екінші хат-
шысы болып БК(б)П ОК тарапынан 
ұсынылған Н.А.Скворцов бекітілді. Ал 
1938 жылы 16 мамырда �ткен ҚК(б)П 
ОК бюросының мәжілісінде БК(б)П ОК 
қаулысына сәйкес, Л.И.Мирзоян бірінші 
хатшы қызметінен босатылып, ОК 
қарауына Мәскеуге жіберілді.  Осылайша, 
Қазақстандағы сталиндік қуғын-сүргінді 
жүзеге асыруға еш тосқауыл қоймаған 
Л.Мирзоян к�п ұзамай, 1938 жылдың 
қаңтар айында Орталықтан келіп Қазақ 
КСР Ішкі істер халкомы қызметіне 
тағайындалған И.В.Сталиннің бажасы, 
�зінің ескі «досы» (шын мәнінде, Бакуден 
бергі ескі жауы – С.Ш.) С.Ф.Реденстің 
құрған торына түсіп, Сталинге қарсы 
оппозиция �кілі ретінде 31 мамыр күні 
тұтқындалып, «халық жауы» ретінде 
атылып кете барды. ҚК(б)П ОК бірінші 
хатшысы болып, С.Ф.Реденстің сыбай-
ласы – Мәскеуден келген Н.А.Скворцов 
бекітілді. 

Осыдан соң-ақ, Л.Мирзоянның 
кезінде мемлекеттік биліктің 
ж о ғ а р ғ ы  о р г а н д а р ы  м е н 

орталық басқару халкоматтарында жұмыс 
істеген бірқатар қазақ жігіттері тағы 
да қуғын-сүргінге ұшарады. Олардың 
қатарында Н.5мірзақов,  О.Исаев, 
А.Нүсіпбеков та бар еді. Осы мамыр 
айының екінші жартысынан бастап, 
А.Нүсіпбековтің үстінен домалақ арыз-
дар қардай борады. А.Нүсіпбеков бұл 
туралы ҚК(б)П ОК бірінші хатшысы 
Н.А.Скворцовқа 1939 жылы 23 ақпанда 
жазған �тінішінде толығырақ баяндайды. 
Осындай домалақ арыздардың кесірінен 
ҚК(б)П ІІ  съезіне делегат ретінде 
ұсынылған А.Нүсіпбековтің кандидату-
расы Алматы облыстық партконферен-
циясында �тпей қалды. Ол аз болғандай, 
бірінші хатшы Н.А.Скворцовтың баста-
масы бойынша «А.Нүсіпбековтің ісін» 
тексеретін арнайы комиссия жасақталып, 
тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Кеген 
ауданына аттандырылды. Осылайша, 1938 
жылдың мамырынан бастап қыркүйегіне 
дейін А.Нүсіпбеков шығу тегі ерекше  
партиялық сүзгіден �тті.  Комиссия 
жұмысының нәтижесінде арызқойлардың 
жазғандары дәлелденбеді. Бірақ осыған 
орай қабылданған партком шешімінде 
жалақорларға қатысты ештеңе айтылма-
ды. Осының �зі-ақ, мұның барлығының 
қолдан ұйымдастырылғанын айқындап 
тұр. 

А.Нүсіпбеков бұл қызметте 1939 
жылдың мамырына дейін жұмыс істеді. 
Б�лім 1939 жылы 10-21 наурызда �ткен 
ХVIII партия съезінің «партия жарғысына 
�згерістер мен толықтырулар енгізу 
 туралы» қаулысына сәйкес мамыр айында 
�з жұмысын тоқтатты. А.Нүсіпбековке 
қарсы ұйымдастырылған жалалардың 
дәлелденбегеніне қарамастан, ҚК(б)П 
ОК оны Семейге жер аударып, колхозға 
басшы қызметкерлерді даярлайтын 
республикалық мектепке директор етіп 
жібереді. Ол 1941 жылдың 1 қыркүйегіне 
дейін аталған мектеп директоры қызметін 
атқарды.

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы  б а с т а л ғ а н 
соң әскер қатарына шақырылған 
А . Н ү с і п б е к о в  С е м е й д е г і  э в а к о -
госпиталь партбюросының хатшы-
сы қызметін атқарады. 1942 жылы 
қ а ң т а р - н а у р ы з  а й л а р ы н д а  О ш 
қаласында әскери дайындықтан �тіп, 
И.В.Панфилов атындағы 8-гвардиялық 
а т қ ы ш т а р   д и в и з и я с ы  қ ұ р а м ы н а 
майданға жіберіледі. А.Нүсіпбековтің 
майдандағы �мірі мен қызметі соғыс 
тарихының маманы, тарихшы ағамыз 
Қ.С.Алдажұманов тың мақаласында 
кеңінен баяндалса, оның соғыстан 
кейінгі  ғылы ми -ұйымдастырушылық 
қызметі Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының 
ғалымдары  тарапынан кеңірек зерттел-
ген. Сондықтан оның барлығын қайта 
тізбелеп жатуды ж�н к�рмедік.

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология 
институтының «ХХ ғасырдағы 

Қазақстан тарихы» 
б7лімінің меңгерушісі, 

тарих ғылымының кандидаты

дайындық б�ліміне, Н.5мірзақовты 
Алматыдағы Жетісу  губерниялық 
кеңестік-партия мектебіне  оқуға 
жібереді.  Дайындық б�лімінде үш 
жыл, негізгі курста үш жыл оқыған 
А.Нүсіпбеков 1932 жылдың басында тех-
никумды үздік бітіреді. Осы техникумда 
оқыған жылдары ол Н.5мірзақовпен, 
т е х н и к у м д а ғ ы  б а с т а у ы ш  к о м -
сомол ұйымының хатшысы болған 
М.Бейсебаевпен жақсы достасады. 1929 
жылдан республиканың астанасы болған 
Алматыдағы қоғамдық-саяси �мірдің бел 
ортасында жүріп, саяси к�зқарастары 
қалыптасады. 1931 жылы желтоқсанда 
�зі де коммунистік партия қатарына 
мүше болып қабылданады. 1931 жылы 
Талғар қаласына к�шкен техникум-
ды жаңа ғана бітірген А.Нүсіпбеков 
«техникумды жергіліктендіру» саясаты  
аясында ҚАКСР Жер-су халкомы  
Қ . С а р ы м о л д а е в т ы ң  ( 2 5 . 0 9 . 1 9 3 1 -
22.08.1933) қолдауымен техникумға 
жалпы жер �ңдеу (егіншілік) бойынша 
оқытушы болып қалдырылды. 

Та л ғ а р  а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 
 политехникумында оқытушы 
болып жұмыс істеп жүрген 

А.Нүсіпбеков 1932 жылы 20 шілдеде  БК(б)
П  Алматы обкомы мен ҚАКСР Жер-су 
халкоматының шешімі бойынша Талғар 
ауылшаруашылық политехникумының 
директоры болып тағайындалды. Ал 
М.Бейсебаев бұл уақытта Қ.Сарымолдаев 
басқарған ҚАКСР Жер-су халкома-
тында жауапты қызметтер атқарды. 
А.Нүсіпбеков Талғар техникумын бір 
жыл т�рт ай басқарды. Осы аралықта бұл 
техникум Жер-су халкоматы жүйесіндегі 
ең үздік оқу орны деп танылған болатын. 

1 9 3 3  ж ы л ы  т а м ы з  а й ы н д а 
кезекті еңбек демалысына шыққан 
А.Нүсіпбеков Мәскеу қаласына барып, 
сол жердегі К.А.Тимирязев атындағы 
Ауылшаруашылық академиясының Агро-
топырақтану б�ліміне оқуға түседі. Бірақ 
сол кездегі БК(б)П Алматы обкомының 
екінші хатшысы М.Н.Т�лепов бұған 
қасарыса  қарсы тұрып,  тез  арада  
 обком қарауына келуін талап етеді. 
Осыдан кейін обком қарауына келуге 
мәжбүр болған А.Нүсіпбеков Талғар 
техникумының  директоры қызметін одан 
ары жалғастырды. 

1933  жылы 13  қарашада БК(б)
П Алматы  обкомы хатшылығының 
ш е ш і м і  б о й ы н ш а  � з і н і ң  қ а р с ы 
болғанына қарамастан А.Нүсіпбеков 
Алматы обкомының бірінші хатшы-
сы К.В.Таболовтың ауылшаруашылық 
б�лімі ж�ніндегі аға к�мекшісі қызметіне 
тағайындалды. Ал Талғар техникумының 
директоры қызметіне ҚАКСР Жер-су 
халкоматының жауапты қызметкері 
М.Бейсебаев жіберілді (Техникумды 1933-
1936 жылдары басқарған М.Бейсебаевтың 
есімі 1997 жылы 3 қарашада осы оқу ор-
нына берілді).

Архив құжаттарына қарағанда, 
А . Н ү с і п б е к о в т і ң  Б К П ( б )  А л м а т ы 
обкомындағы қызметі 1933 жылғы 15 
қарашадан басталған сияқты. Сол кезде 
обкомның бірінші, екінші және үшінші 
хатшыларының жалақысы 500 рубль 
болса, аға к�мекші А.Нүсіпбековтің 
айлық жалақысы 400 рубльді құрапты. 
А.Нүсіпбеков 1933 жылғы қарашаның 
екінші жартысы үшін обком бухгалтерия-
сынан 200 рубль жалақы алады (АОМА, 
8-қ., 1-т., 158-іс., 48-п.). 

Алматы облысы бұл кезде бүкіл Жетісу 
жерін түгел қамтып жатқан болатын. 1932 
жылғы 16-20 ақпан аралығында Алматы 

қаласында РКФСР Халық Комиссарлары  
Кеңесінің т�рағасы Д.Е.Сулимовтың 
қатысуымен �ткен 8-ші сайланған Қазақ 
Орталық Атқару Комитетінің 2-ші сессия-
сы «Облыс құру туралы» қаулы қабылдады. 
Бұл қаулы 1932 жылғы 10 наурыздағы 
«Қазақстан облыстарын құру туралы» 
БОАК қаулысымен бекітілді. Осыған орай, 
Қазақстанда Шығыс Қазақстан, Оңтүстік 
Қазақстан, Ақт�бе, Батыс Қазақстан, 
Қарағанды,  Алматы облыстары құрылды. 
Осы қаулыға сәйкес ұйымдастырылған 
Алматы  облысы Қаратал, Талдықорған, 
Жаркент, Шелек, Калинин, Іле, Қоңырат, 
Қордай, Алак�л, Ақсу, Шет (1933 жылы 22 
ақпанда Қарағанды облысының құрамына 
берілді – Ш.С.), Үржар, Балқаш, Аяг�з, 
Октябрь, Кеген, Еңбекшіқазақ, Қастек, 
Шу, Лепсі, Шұбартау аудандарынан 
құрылды. 

1933 жылдың соңы – Қазақстан 
халқының 1931-1933  жылдардағы 
аштықтан есін жия алмай жатқан кезі 
болатын. 1933 жылы 21 қаңтарда БКП(б) 
ОК Саяси Бюросы Ф.И.Голощекинді 
қызметінен босатып, оның орнына 
Л.И.Мирзоянды Қазақстанға жіберген 
к ү н н е н  б а с т а п ,  а ш т ы қ п е н  к ү р е с 
 шаралары дұрыс жолға қойылып, Қазақ 
�лкелік партия комитеті мен Қазақ 
Халық Комиссарлары Кеңесі аштық 
босқындарын орналас тыру ісіне барлық 
күшті жұмылдырды. 

Қазақстан бойынша жүргізіліп жатқан 
игі шаралар аясында Алматы облысында 
босқындар мен Қытайға к�шіп кеткен 
шаруа қожалықтарын қайтару және 
оларды жерге орналастыру шаралары 
жүргізілді. Мұрағат құжаттарына қарай 
отырып, 1932 жылдың соңынан бері 
Алматы облыстық атқару комитетінің 
жанында Отырықшыландыру және к�шіп 
кеткендерді орналастыру комитетінің 
құрылып, облатком т�рағасы Ілияс 
Молдажановтың басшылығымен жұмыс 
істегенін к�руге болады.А.Нүсіпбеков 
бірінші хатшының ауылшаруашылық 
істері бойынша к�мекшісі әрі Ерекше  
сектор меңгерушісі ретінде аштық 
босқындарын орналастыру ж�ніндегі 
жұмыстарға тікелей араласты.

А.Нүсіпбеков обком қарауына кел-
ген уақытта, 1933 жылы маусым айында 
Ташкенттегі В.Ленин атындағы Орта-
Азиялық Коммунистік университетті 
бітіріп, Алматыға БКП(б) Қазақ �лкелік 
партия комитетінің қарауына келген 
оның досы Н.5мірзақов 10 шілдеден 
бастап БК(б)П Алматы обкомында сек-
тор меңгерушісі болып жұмыс істеп 
жүрген болатын. Сол кезеңде БКП(б) 
Қаз�лкекомының мүшесі әрі Жер-су хал-
комы болған Қ.Сарымолдаев бір кезде �зі 
ашқан оқу орындарын бітірген Жетісудың 
д а р ы н д ы  ж і г і т т е р і  А . Н ү с і п б е к о в , 
М.Бейсебаев, Н.5мірзақовтармен арала-
сып, оларға ағалық қамқорлық танытып 
отырған к�рінеді. Ал Қ.Сарымолдаев ер-
теден Т.Рысқұлов басқарған Мұсбюроның 
белді мүшесі болған қайраткер еді. Бірқатар 
естеліктерге қарағанда, 1930 жылы мамыр-
да Түріксіб теміржолының Айнабұлақта 
түйісуіне арнайы келген Т.Рысқұлов 
біраз күндер Алматы мен оның айнала-
сын аралап, қызметте к�зге түсіп жүрген 
бірқатар жас жігіттермен танысады. Сол 
кезде қазіргі Райымбек батырдың кесенесі 
маңын мекен еткен Меңліахмет ақсақалға 
бір топ жігітпен бірге сәлем беріп, 
одан ары 5жет колхозына барған екен. 
Кейіннен, А.Нүсіпбековтің «Рысқұловтың 
құйыршығы» деп қудалануының бір сыры 
осында жатса керек...

1934 жылы 26 қаңтар мен 10 ақпан 
аралығында �ткен БКП(б) ХVII съезінде 
қабылданған жаңа редакциядағы партия 
жарғысына сәйкес, Алматы обкомында 
құрылған Ерекше сектор меңгерушісі 
болып А.Нүсіпбеков бекітілді.  Ол, 
 сонымен қатар Алматы обкомы бірінші 
хатшысының к�мекшісі қызметін қатар 
алып жүруі тиіс болды. Екі қызметті қатар 
атқарған А.Нүсіпбековтің еңбегі елеусіз 
қалмады. 1934 жылы 18-20 наурыз күндері 
�ткен БКП(б) Алматы обкомының 

жас пионерлер бюросының т�райымы 
болса, 1931 жылдың қыркүйегінен 1932 
жылдың қыркүйегіне дейін БЛКЖО 
Қаз�лкекомының хатшысы, екінші хат-
шысы қызметтерін атқарған. 

1937 жылдың қазанында ҚК(б)П ОК 
А.Нүсіпбековті �з қарауына шақырып, 
оны 2 қараша күні Орталық комитеттің 
Мәдени ағарту б�лімінің меңгерушісі 
етіп бекіту туралы шешім шығарды. 
А.Нүсіпбеков осы шешім негізінде 5 
қараша күні қызметіне кірісті. Бұл кезде 

АҚАЙ ӨМІРІНІҢ 
БЕЙМӘЛІМ БЕТТЕРІ

 «Облатком үйіндегі пәтерлерді бекіту 
туралы» мәселе бойынша қабылдаған 
шешіміне сәйкес, А.Нүсіпбековке жаңа 
пәтер берілді (АОМА., 8-қ., 1-т., 182-іс, 
72-п.).

1 9 3 4  ж ы л д ы ң  м а у с ы м  а й ы н а н  
 бастап А.Нүсіпбеков БКП(б) Алматы  
о б к о м ы н ы ң  б і р і н ш і  х а т ш ы с ы  
К.Таболовтың алдына бірнеше рет 
кіріп, �зін оқуға жіберу туралы �тініш 
жасайды. К.Таболов А.Нүсіпбековті 
о қ у ғ а  ж і б е р у г е  у ә д е  б е р г е н і м е н , 
уәдесін сағыздай созып оқуға жібере 
қоймайды. Аса ауыр жағдайда жүріп 
екі бірдей қызметте тынымсыз жұмыс 
істеген А.Нүсіпбеков тамыз айының 
соңында қатты сырқаттанады. Дәрігерлік 
бақылау комиссиясының қорытындысы 
 бойынша 2-ші дәрежелі неврастения диа-
гнозы қойылып, асқазаны қоса ауырған 
А.Нүсіпбековке тез арада емделу қажеттігі 
туындайды. А.Нүсіпбеков денсаулығы 
т у р а л ы  д ә р і г е р л і к  қ о р ы т ы н д ы н ы 
К.Таболовқа к�рсетеді. К.Таболов 1 
қазаннан бастап А.Нүсіпбековке дема-
лыс беремін деп уәде береді(АОМА, 8-қ., 
1-т., 188-іс., 206-п.). Бірақ 1934 жылы 25 
қыркүйекте БКП(б) Қаз�лкеком бюро-
сы астық даярлау  жоспарын орындауды 
қамтамасыз етпеген Алматы обкомының 
бірінші хатшысы К.Таболовты орнынан 
алу туралы БКП(б) ОК шешімін бекітті.

1934 жылы 15 қазанда А.Нүсіпбеков 
жаңа ғана қызметке кіріскен БК(б)П 
Алматы обкомының бірінші хатшысы 
А.Д.Киселевке �тініш жазып, �зінің 
денсаулық жағдайының обкомдағы 
жұмысқа жарамайтынын алға тарта 
отырып, бір жарым ай кезекті еңбек 
 демалысын беруді және одан ары �зінің 
теориялық білімін жетілдіру үшін оқуға 
жіберуді  сұрады.  А.Нүсіпбековтің 
�тінішін қараған Алматы обкомының 
бюро мүшелері  сұрау  салу  жолы -
мен А.Нүсіпбековті Ерекше сектор 

оның бір досы – Н.5мірзақов ҚК(б)П ОК 
бюросының мүшесі әрі ҚазОАК т�рағасы 
болса, екінші досы – М.Бейсебаев ҚК(б)
П ОК ауылшаруашылық б�лімінің 
нұсқаушысы әрі ҚК(б)П ОК екінші 
х а т ш ы с ы  С а д ы қ  Н ұ р п е й і с о в т ы ң 
к�мекшісі қызметінде еді (М.Бейсебаев 
1937 жылдың 9 желтоқсанында ҚК(б)
П ОК бірінші хатшысы Л.Мирзоянның 
к�мекшісі қызметіне бекітілді – С.Ш.). 
А.Нүсіпбеков мәдени-ағарту б�лімінің 
меңгерушісі ретінде қызу жұмысқа 
кірісті. Бұл уақытта қазақтың бетке ұстар 
қайраткерлері күн сайын «халық жауы» 
ретінде қамалып, үрейлі ажал елесі билік 
дәліздерін кезіп жүрді. 

А.Нүсіпбековтің ҚК(б)П ОК-дегі 
қызметін Л.Мирзоянның «халық жауы» 
ретінде ұсталғанына дейінгі кезең және 
одан кейінгі қудалану кезеңі деп екіге 
б�ліп қарастыруға болады. А.Нүсіпбеков 
ҚК(б)П ОК бюросының 1938 жылы 21 
қаңтардағы шешімі бойынша Оңтүстік 
Қазақстан облысы аудандарындағы 
 саяси ағарту жұмыстары мен ересек-
терге арналған мектептердің жай-күйін 
тексеру үшін іссапарға аттандырылды. 
Осы іссапардан келе салысымен, жыр 
алыбы Жамбыл шығармашылығының 
75 жылдығын атап �ту  жұмысына 
жетекшілік жасады. 

1938 жылы 8 ақпанда �ткен  ҚК(б)
П  ОК бюросының мәжілісінде Ақай 
Нүсіпбеков «Жамбылдың ақындық 
қызметінің 75 жылдық мерейтойын 
�т кізу туралы» баяндама жасады. Баян-
дамаға орай, бюро т�мендегідей шешім 
қабылдады: «1. 1938 жылғы 20 мамыр-
да Қазақстанның халық ақынының 
–  о р д е н д і  Ж а м б ы л д ы ң  а қ ы н д ы қ 
қызметінің 75 жылдық мерейтойын 
�ткізу ұйымдастырылсын; 2. Мерей-
тойды дайындау және ұйымдастыру 
үшін ҚКЖО (ССПК) басқармасы 
жанынан мынадай құрамда комис-

Ысмайыл Шыңғысбаев, Нұрбапа #мірзақов, Ақай Нүсіпбеков
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«Қарты бар елдің қазынасы бар» деген 
мақал құлаққа жағымды естіледі. Соған 
қарағанда бұл мақал тегіннен-тегін айтыл-
маса керек. Әке қай кезде де отбасының 
 айбары. Бала-шаға сол әкенің әңгімесіне 
қарап тәрбие алып, тәжірибе жинақтайды. 
Әке де бұрынғы ата-бабалар дәстүріне 
сай бойына біткен қасиетін барынша өз 
 жанашырына беруге құлшына түседі. Әрине, 
кейбір әкелер мұндай биік дәрежеде өзінің 
жақсы істерін көрсете алмауы мүмкін. Бірақ 
жақсы қартайып, естіген әңгімелерін ай-
наласына жеткізуге тырысатындар қатары 
аз емес. Сондықтан да қарттарымызды әр 
уақыт қазынаға теңейтіні мәлім. 

А Л Т Ы Н  Б Е С І К

ДҮБІРЛІ ДОДА

Мұндай жарыстар, бір жағынан, журналистер 
арасында салауатты �мір салтын қалыптастырса, 
екіншіден, тілшілер мен қаламгерлер арасындағы 
ынтымақты арттыра отырып, �зара тәжірибе алмасу-
ларына да оң септігін тигізеді. Осындай бір тағылымды 
шараны «Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты «Ақиқат» 
журналы қолға алғалы да бірнеше жылдың жүзі бол-
ды. Атап айтқанда, «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси 
журналының жүлдесі үшін журналистер арасындағы 
шахмат турнирі биыл алтыншы рет ұйымдастырылды. 
Шараның ашылу салтанатында «Қазақ газеттері» ЖШС 
бас директорының орынбасары Ләззат Ноғайбаева 
құттықтау с�з с�йлеп, дәстүрлі түрде �ткізіліп келе 
жатқан турнир қатысушыларына сәттілік тіледі. 

Турнирге Мамадияр Жақып, Аян Нысаналин, 
Жұмат @несұлы, Зейнел Жекейұлы бастаған ардагер 
журналис термен қатар, орта буын мен жастар қатысты. 
Дүбірлі додаға «Хабар», «Қазақстан» телеарнасы, 
«Қазақ радиосы»,  «Талдықорған» газеті, «Теңге мони-
тор», «Қазақ спорты» және �зге де басылым �кілдері 
келді. Жиыны 25 адам бақ сынаған турнир «Швейцар 
жүйесі» бойынша �ткізілді. Жарысқа «Ақ ладья» шахмат 
мектебінің директоры, ұлттық арбитр Дәулет Иман-
берлинов т�релік етті. @р ойыншының жинаған ұпай 
сандары компьютерлік бағдарлама арқылы анықталып, 
соңында топ жарғандардың есімдері белгілі болды. 

Сайыс басталысымен қатарларынан қара үзіп, алға 
кеткен Аманхан @лімұлы, Балтабек Түйетаев, Тілек 
@бдрахимов, Алданазар Жайлыұлы, Ерік Оспанов және 
т.б. әдемі ойын �рнегін к�рсете білді. Тартысты ойын-
дар тізбегі, әсіресе екінші және үшінші айналымдарда 
қыза түсті. Мәреге жақындаған сайын әр ойыншы ба-
рын  салып, намысты қолдан бермеуге тырысты. 

Сонымен, кездесудің нәтижесінде бірінші орынға 
«Ақиқат» журналының бас редакторы Аманхан 
@лімұлы ие болды. Жақсы ойын �рнегімен к�зге түскен 
«Еркін ой» газетінің бас редакторы Балтабек Түйетаев 
екінші орынға табан тіреді. К�п қарсыластарынан оқ 
бойы озық шыққан «Тенгри» журналының тілшісі 
Тілек @бдрахимов жүлделі үшінші орыннан к�рінді. 
Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Ал-
даназар Жайлыұлы («Нарық және іскерлік» журналы), 
Ерік Оспанов («Хабар» телеарнасы), Ибраим Баратов 
(«Ұйғур авази» газеті) «Ынтыландыру» сыйлығына ие 
болса, Мамадияр Жақып және Аян Нысаналин «Ар-
дагер қатысушы», «Қаратал» аудандық газетінің бас 
редакторы Асхат 5мірбаев «Белсенді қатысушы» ата-
лымдарымен марапатталды. Турнирдің бас демеушісі – 
«Айғақ» телерадиокомпаниясы болғанын айта кетейік.

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ 
шахмат сайысы

Түйткілді мәселелер әлі де бар

Журналистер қауымы арасында қаламды серік ету-
мен қатар, түрлі спорттық шараларға да белсенді 
қатысып келе жатқандары аз емес. Бұл орайда 
футбол, шахмат, бильярд және т.б. спорт сайыста-
рын ерекше айтуға болады.

Аралдың оңтүстік-батысында Ақшатау 
деген ауыл болды. Кезінде бұл ауыл ірі 
колхоздың орталығы еді. Бұл колхозда алты 
жүздей үй болған. Колхоздың негізгі тіршілігі 
балықшылық және мал шаруашылығы. Ақшатау 
к�п жердің к�лемін алып жатқан, суының 
тереңдігі алпыс алты құлаштан кем түспейтін 
айдынды шалқар к�л болды. Табиғаттың �зі 
кескіндеп пішкендей, биік жотаны к�лдің 
біраз жеріне дейін ендіре енгізіп салдырғаны 
ғажайып іс. Шамамен,  XIV-XV ғасырларда 
жер б�ліске түскен кезде @лім атаның үлкені 
болып есептелетін Жақайым атаның киіз үйін 
осы жотаның ұшар басына тігіп берген. Сазаны 
тайдай тулаған, жылқылары к�л жағалауын 
жайлаған жерді аманаттайды. Осы жотадан 
сәл ілгері табиғаттың �зі қолдан қойғандай 
кіші Ақшатау деп аталып кеткен құс базары 
бар. Бұған к�ктем және жаз айларында түрлі 
құстар ұшып келіп қоныстап, балапандарын 
к�кке ұшырып жатады. Осындай берекелі құтты 
мекенді отыздан астам тұрғын қазірге дейін 
иеленіп келеді. Биік жотаның шығыс бетінде 
Жақайым атаның бел баласы болған, ізіне 
мың баланы ертіп жоңғарларға қарсы күреске 
шыққан Сартай бабаның қонысы тұр. Мұны 
«Сартай т�бесі» деп атайды. Бұл т�бені біреу 
білсе, біреу біле бермейді.

Ауылдың орталығында жалғыз к�ше болды.  
К�ше бойын жағалай қоныстанған үйлер 
біркелкі жатаған тамдар еді. Ауылдың ортасын 
белдеу сияқты кішкене қырат б�ліп тұратын. 
Қыраттың батыс беттегі к�л жағалауында 
биікте тұрғызылған бағананың басында ұшаққа 
ұқсас екі қанатты желдиірмен болды. Біз бала 
күнімізде сабақтан кейін жел тұрса гуілдеп шыр 
айналатын бағана басындағы әлгі желдиірменді 
қызықтап қарайтынбыз. С�йтсе, ол жел арқылы 
күн к�зінен тоқ жинап, ауылға кешкілік бірер 
сағат қана электр жарығын беретін. Бір қызығы, 
сол әр үйден кеуіш-мәсі киген аталар мен 
әжелерді к�п к�ретінбіз. Бұл кісілер жаз айында 
әрбір он шақты үйден кейін к�леңкеге жиналып, 
бұрынғылардан есте қалған шежіре-әңгімелерін 
айтып отырғандары тамсандыра түсетін. Ересек  
балалар жандарына отырып, сол кісілердің 
әңгімелерін тыңдайтын. Енді бір үйлердің 
алдында үлкен кісілер талабы бар жастарға 
күй тартқызып, жыр жырлататын. Сол үлкен 
кісілер жастар үшін бір ұлық адамдай к�рініп, 

Дей тұрғанмен, қазіргі кейбір түсінік 
бойынша «қазақ тілі  мемлекеттік 
тіл  болып, орыс тілі  ресми түрде 
қолданылатын тіл болып жарияланған» 
сияқты болып к�рінетіні рас (Қазақ 
тілі. Энциклопедия. Алматы: Қазақстан 
Республикасы Білім, мәдениет және 
денсаулық сақтау министрлігі, Қазақс-
тан даму институты, 1998 жыл, 509 бет). 

1995 жылдан бастап мемлекеттік 
мәртебеге ие болған қазақ тілі  туралы 
Қазақстан Республикасының Конститу-
циясының 7-бабы мен Тіл  туралы 
заңның �зі толығымен орындалып 
отыр ма деген заңды сұрақ қойғымыз 
келеді. Ол үшін Заңдағы мәтінге назар 
аударалық:   

тапшы, жиналысқа тек атпен  барады. Аман�ткел 
мен аудан орталығының арақашықтығы жүз 
он шақырым. Жиналысқа Ералы ақсақал сары 
жорғасымен, Құлшымақтың Жұмағалиы қара 
жорғасымен, Үмбеттің @бдірашы жүйрік кер 
атымен, Жапасбайдың Тілеулесі кер жорғасымен 
барған еді. Жиналыс біткеннен кейін ауданның 
бірінші хатшысы болған татар азаматы Ешке-
нов Тілеулесті шақырып алып: «Сендер кете 
беріңдер, атпен жүрсіңдер, менің машинама ілесе 
алмайсыңдар. Мен Аман�ткелге баруға тиіспін. 
Сендерді сонда күтемін» дейді ғой. Тілеулес 
ақсақал осы әңгімені бірге келген колхоз бас-
шыларына жеткізеді де: «Сіздер жайлап келе 
бересіздер, мен кете берейін» деп атына қонады. 
Күн аязды. Жорға жүрісті жылдамдата түседі. 
Қамшы салдырмайды. Жылқы малының киелі 
екені соншалық, �з иесінің ықыласы мен ниетін 
байқағандай, қардың қалыңдығына қарамастан, 
жүрісті одан әрі ұлғайта түседі. С�йтіп, бірінші 
хатшының «сендерді күтемін» деген с�зінен үш 
жарым сағат бұрын МРС директоры Тілеулес ата-
ны Аман�ткелге жеткізіп, бір шай ішіп болғаннан 
кейін жеңіл машинасымен жеткен бірінші 
хатшыны таңғалдырған екен. Тілеулес атаның 
сол жорғасы отыз екі жыл жасап, үйірге салған 
жерінде к�з жұмады. Мұны естіген Тілеулес ата 
�зінің серігі болған аяулы жорғасын жерге к�міп, 
басына ескерткіш орнатты дегенді естіген едік.

Бұрынғылар жайлы с�з айтар болсақ, осы 
кісілердің халыққа жасаған еңбектері жастар үшін 
үлгі-�неге. Кейде жасы сексенге жақындаған 
кісілердің әңгімелерін тыңдағанда онша 
к�ңілден шыға бермейтін, тәрбиеден қашықтау 
сұрықсыз с�здерін естігенде к�ңіл қобалжиды. 
Бұрынғыларға қарағанда бүгінгі ардагерлер 
мен ақсақалдар арасындағы айырмашылықтың 
к�п екеніне к�з жеткізгендей боламыз. Ер 
жетіп, азамат болған, кейінде бізді басқарған 
ағалардың �негесі ерекше қызықтырады. Атап 
айтқанда, Арал және Қазалы аудандарын он 
жылдан астам уақыт басқарған @бдіжами 
Байшуақов, @убәкір Тыныбаев, Елеу К�шербаев, 
Қаһарман Табынбаевтардың қызметтеріне аудан 
жұртшылығы жақсы пікір қалыптастырады және 
сол кісілердің атқарған қызметтерін к�зімізбен 
к�рдік.

Бұл кісілер қызмет атқарған аудандарда із 
қалдырған, жақсы маман тәрбиелей білген атпал 
азаматтар.

Елбасының  «Рухани жаңғыру» және «Ұлы 
даланың жеті қыры» еңбектері бүгінгі күннің 
 жастары мен орта жастағы азаматтар үшін 
маңызды, құнды еңбек. Ата-бабаларымыздың 
салып кеткен жолдары, хандарымыз бен 
батырларымыздың осыншама жерді бүгінгі 
ұрпаққа жеткізгені, оның кең байлықтар 
игерудегі құндылықтарын тиімді пайдалана білу 
керектігін меңзейді. Сондықтан бұл еңбекте 
айтылған әрбір с�зді жете түсіне отырып, келе-
шек ұрпақ үшін пайдалана білу үлкен еңбекті 
қажет етеді. 

Біз айтқандай, кез келген ауылда, ауданда 
�з тұстарында жоғары білімі болмай-ақ табиғат 
�зі сыйға тартқан дарынымен елдің құрметіне 
б�ленген адамдар к�п болған. Сол кісілердің 
к�бі к�зі тірісінде туған топырағын түрлетіп, 
керегесін кеңейтіп, шаңырағын к�теріп, уығын 
шанышқан абзалдар еді.

Қайран, қара шалдар, қазағымның �рісін 
кеңейтіп, табысын молайтып, жетімдерін жылат-
пай, жесірлерін жібермей, тәрбиелік, танымдық 
істерімен таныла білген абыздар еді. Бүгінде 
 солардай сұңғыла, ойлы кісілер қатары майда-
ланып бара жатқаны кімді болса да ойландыра 
түседі. 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ
АЛМАТЫ

7-бап.
1. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік тіл – қазақ тілі.
2.  Мемлекеттік ұйымдарда және 

жергілікті �зін-�зі басқару органдарында 
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады.

3. Мемлекет Қазақстан халқының 
тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай 
туғызуға қамқорлық жасайды [https://
www.akorda.kz/kz/official_documents/
constitution].

Байқап отырғанымыздай, 1-тармақта 
қазақ тілі Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі екені анық жазылған. 
Яғни Еліміздің   барлық жүйесінде қазақ 
тілі мемлекеттік тіл ретінде қолданысқа ие 
болуы тиіс деген с�з. 

2-тармақта Мемлекеттік ұйымдарда 
және жергілікті �зін-�зі басқару органда-
рында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылатыны нақты жазылған. Осы 
тармаққа ерекше мән беріп, мағынасын 
анықтау қажет сияқты: 

Конституция бойынша орыс тіліне 
мемлекеттік тілмен бірдей қолданылатын 
ресми тіл мәртебесі беріліп тұрған жоқ; 

Орыс тілі ресми түрде тек «Мемлекеттік 
ұйымдарда және жергілікті �зін-�зі басқару 
органдарында» тең қолданылатыны ата-
лып к�рсетілген. 

Демек, мемлекеттік емес ұйымдардың 
барлығында мемлекеттік тіл қарым-
қатынас тілі болуы қажет.

К � р і п  о т ы р ғ а н ы м ы з д а й ,  д а у л ы 
мәселенің негізгі себебі болып жүрген 
орыс тілі мемлекеттік тілмен тең дәрежеде 
қолданылуы тек қана мемлекеттік ұйымдар 
мен жергілікті �зін-�зі басқару органдары-
на ғана қатысты болса, мемлекеттік емес 
ұйымдар бұл тармақты неге негізге алады 
деген заңды сұрақ туындайды.  Сонымен 
қоса  Конституцияның 4-бабының 
2-тармағында Конституцияның ең 
жоғары заңды күші бар екені және оның 
Республиканың бүкіл аумағында тікелей 
қолданылатыны туралы айтылған. Яғни 
Конституцияға сәйкес, Қазақстандағы 
мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті 
�зін-�зі басқару органдарынан басқа 
қоғамдық  қарым-қатынастың барлығы тек 
мемлекеттік тілде жүруі тиіс болады. Егер 
осы Конституция талабы орындалғанның 
�зінде қазақ тілінің мәселесі ертеректе-ақ 
шешіліп қалар еді. Себебі бүгінгі таңда 
аталған талапты бұзушылардың басым 
к�пшілігі осы мемлекеттік емес ұйымдарда 
орын алып жатады. 

Қ а з а қ с т а н д а  м е м л е к е т т і к  е м е с 
ұйымдарда орыс тілін мемлекеттік тілмен 
тең дәрежеде қолданысқа енгізу бойын-
ша қандай да тілдік қатынасты реттеуге 
бағытталған кейбір құқықтық актілер бар 
болса, олар Конституцияға қарама-қайшы 
болып табылады. Қазақстандағы кез кел-
ген заңнамалық құжат Конституцияға 
негізделіп шығарылуы тиіс, қарама-қайшы 
келетін заңнама немесе құқықтық актілер 
болса, олар заңсыз болып табылады. 

1997 жылы 11 шiлдедегі Қазақстан 
Республикасындағы Тiл туралы Заңы 
мәтініне назар аударып қаралық:   

3-бап. Қазақстан Республикасындағы 
тiл туралы заңдар

Қазақстан Республикасындағы тiл 
 туралы заңдар Қазақстан Республика-
сының Конституциясына негiзделедi, осы 
Заңнан, тiлдердi қолдануға және дамытуға 

қатысты Қазақстан Республикасының 
�зге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен 
тұрады.

Тiл туралы заңдар Қазақстан Республи-
касының азаматтарына,  Қазақстан 
Республикасында тұрақты тұратын 
шетелдiктерге және азаматтығы жоқ 
адамдарға қолданылады.

4-бап. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк тiлi

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
мемлекеттiк тiлi – қазақ тiлi.

Мемлекеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл 
аумағында қоғамдық қатынастардың 
б а р л ы қ  с а л а с ы н д а  қ о л д а н ы л а т ы н 
мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн 
жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi.

Қазақстан халқын топтастырудың 
аса маңызды факторы болып табылатын 
мемлекеттiк тiлдi меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбiр азаматының 
парызы.

Үкiмет, �зге де мемлекеттiк, жергiлiктi 
�кiлдi және атқарушы органдар: Қазақстан 
Республикасында мемлекеттiк тiлдi барын-
ша дамытуға, оның халықаралық беделiн 
нығайтуға; Қазақстан Республикасының 
барша азаматтарының мемлекеттiк тiлдi 
еркiн және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық 
ұйымдастырушылық, материалдық-
техникалық жағдайларды жасауға; қазақ 
диаспорасына ана тiлiн сақтауы және 
дамытуы үшiн к�мек к�рсетуге мiндеттi.

5-бап. Орыс тiлiн қолдану Мемлекеттiк 
ұйымдарда және жергiлiктi �зiн-�зi 
басқару органдарында орыс тiлi ресми 
түрде қазақ тiлiмен тең қолданылады.

Қазақстан Республикасы  Конс-
титуциясы  мен соған сәйкес жазылған 
«Тіл туралы заң» бүгінгі таңда тура осы 
қалпында орындалып отыр дей аламыз ба? 
Заңды орындау әрбір қазақстандықтың 
ғана емес, сонымен бірге «Қазақстан 
Республикасында тұрақты тұратын 

шетелдiктерге және азаматтығы жоқ 
адамдарға қол данылады» деп анық 
жазылған. 

Қазіргі кездегі күнделікті мемлекеттік 
тілдің қолданысына қатысты әртүрі 
т ү с і н б е у ш і л і к т е р д і ң  М е м л е к е т т і к 
емес ұйымдар мен мекемелерде болып 
 жататынын ескерсек, кей мекемелер 
мен ұйымдарда, негізінен, орыс тілінің 
қолданылуы Қазақстан Республикасының 
Конституциясына қайшы келеді. 

Заңда к�рсетілгендей, мемлекеттік 
органдар мен мемлекеттік мекемелерде 
ғана орыс тілі тең қолданылып, қалған 
жерде, яғни азаматтарға күнделікті 
қызмет к�рсететін мемлекеттік емес 
 мекемелер мен ұйымдарда (жекеменшік 
дүкендер мен маркеттерден бастап, 
жеке меншік ұшақтар, жекеменшік бан-
ктер, жекеменшік оқу орындары, жеке-
меншік мектептер, жекеменшік жанар-
жағар май құю орындары, т.б. сондай-ақ 
мемлекеттік емес ұйымдардың арасын-
дағы келісімшарттар, нотариустер, сауда 
орындарының барлығы, ЖШС, ЖК, т.б.) 
мемлекеттік тілде қызмет к�рсетуі тиіс. 

Егер заң дұрыс орындалса, онда  
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығын 
іске асыру мақсатында    бекітілген 
«Қазақстан Республикасында тілдерді 
 дамыту мен қолданудың 2011- 2020 
ж ы л д а р ғ а  а р н а л ғ а н  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасының да уақытында орындалу 
мүмкіндігі артар еді. Яғни бағдарламаның 
бірінші бағытының мақсаты саналған 
«Мемлекетт ік  т іл  – ұлт  б ірліг інің 
 басты факторы» болып, мемлекеттік 
тілді меңгерген ересек тұрғындардың 
үлесі (азаматтардың қазақ тілін меңгеру 
деңгейін бағалаудың «ҚазТЕСТ» жүйесі 
бойынша емтихан тапсыру нәтижелері 
бойынша 2017 жылға қарай – 80%, 2020 
жылға қарай – 95%); мемлекеттік тілді В-1 

деңгейінде меңгерген мектеп түлектерінің 
үлесі (2017 жылға қарай – 70%, 2020 жылға 
қарай – 100%) болуы тиіс. 

Мұнымен қоса, бағдарламада к�рсе-
тілгендей, «Осы шараның нәтиже сінде 
мемлекеттік тілдің А-1 және А-2 деңгейіне 
мектепке дейінгі мекемелер мен мектептің 
т�менгі сыныптарындағы балалар қол 
жеткізсе, мемлекеттік тілді меңгерудің 
В-1, В-2 деңгейіне мектептің орта және 
жоғарғы буындарында, сондай-ақ орта ар-
наулы білім алу кезінде оқитындар, ал С-1, 
С-2 деңгейіне жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі кезеңде білім алатындар 
қол жеткізетін болады».

«Бұған қоса, тілді меңгеру үлгілерін 
жетілдіру мен жаңғырту да к�зделеді. 
Қазақ т іл і  толыққанды күнделікт і 
қызметтік және кәсіптік қарым-қатынас 
тіліне айналуға тиіс» делінген б�лігі заң 
аясында мемлекеттік тілдің қолданылуын 
талап етсек, толық орындалуы мүмкін 
болар еді. 

Бағдарламада айтылған «Үздіксіз білім 
беру моделі арқылы қазақ тілін оқытудың 
стандарты негізінде оқытудың жаңа 
әдістемелерін әзірлеуде шығармашылық 
педагогикалық ізденістің тұрақты үдерісі 
с�зсіз қажеттілікке айналатын болады. 
Қолданыстағы заңнама талаптарына 
сәйкес, қазақ тілі оқытушыларын оқыту 
мен біліктілігін арттыру құрылатын 
жүйенің қажетті құрамдас б�лігінің бірі» 
ретінде танылса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Латын әліпбиіне к�шу үдерісіне бай-
ланысты қазақ тілі оқытушыларын қайта 
даярлықтан �ткізу мәселесінің �ткір 
тұрғаны бәрімізге белгілі. Осы ретте де 
істелетін істер мол-ақ. Бұған Жоғары оқу 
орындарында қоғамдық негізде құрылып 
жатқан орталықтардың шамасы жете алар 
ма екен?  

К�ңілге алаң туғызар мәселелер әлі де 
болса бар.

Мемлекеттік тіл мәртебесі туралы соңғы уақытта көп жазылып, айтылып 
жүргені баршамызға белгілі. Елімізде мемлекеттік тілдің мәртебесіне сай 
күнделікті қолданыстық (коммуникативтік) қызметіне ие бола алмауының 
басты себебін, көбінесе, Конституциядағы орыс тілінің ресми сипатына бай-
ланысты қарастырып, қазақ тілінің тұғырына орныға алмауының себебін 
заңдағы қиғаштықтан да іздейміз. Бұл пікір - маңызды, әрі орынды. Өйткені 
«Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қазақ 
тілінің қолданылуын талап ету -  заңды талап екені, әрі бүгінгі күнде заман 
талабының өзі осы екенінде дау болмасқа керек. 

Анар САЛҚЫНБАЙ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

КӨЗҚАРАС

ҚАЙРАН, 
ҚАРА ШАЛДАР

олардың алдынан қыздар мен жас келіндер 
кесе �тпей, сәлем салатын, құрметтейтін. Ауыл 
адамдары Нұралы ақсақалдың батасын алу 
үшін той-томалаққа, тұсаукесер рәсімдерге жиі 
шақыратын. Ол кісі ауылдың жалғыз имамы  
  болатын. Шариғатты к�п білетін, отырған 
жерінде адамдарды адалдыққа,  күнәһар 
болмауға, біреуді сыртынан ғайбаттамауға 
шақыратын. Бір үйлерде отбасылық жанжал 
шыға қалса осы кісіге барып т�релігін сұрайтын. 
Содан да болар, бұл ауылда бала кезімізде ешбір 
үйде ұрыс-керіс, некеден ажырасу дегенді 
естіген емеспіз. Бұл сонау соғыс аяқталған 
�ткен ғасырдың елуінші жылының бас кезі 
 болатын. Соғыс аяқталса да жұқа жоқшылықтан 

арылмаған ауылдың үлкен-кішілері жоғарыдағы 
парасатты ақсақалдардың тәрбиесінен нәр алып, 
зорлық-зомбылыққа, ұрлыққа, қарақшылыққа 
барған емес.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» еңбегінде туған жерді түлеткен, 
елдің к�зіне түсіп, халықтың ой-мүддесінен 
шыққан тұлғалардың еңбегін бағалау керегін 
баса к�рсеткен еді. Шын мәнінде, бұл мақалада 
бұрынғылар туралы жақсы пікір қалыптастыру 
жағы кеңінен баяндалады. Саралап айтқанда, 
байтақ еліміздің түкпір-түкпіріне орналасқан 
ауылдардан шыққан аузы дуалы жомарт жан-
дар аз болмаған. Біз с�з етіп отырған Ақшатау 
ұжымшарын соғыстан кейін к�п жылдар 
басқарған @кімұлы Ералы атаның сіңірген ере-
сен еңбегі зор болды. Ауылдың шаруашылық 
жұмысын жоғары деңгейде жүргізумен қатар, 
балықшылар мен малшылардың �зара  қарым-
қатынасын құрметтеуі, бірін-бірі ренжітпей, 
сыйластыққа мейлінше тәрбие берді. 

Желтоқсан айының аяғында мұз қатып, к�лік 
к�теретін уақыт болған күндері Ақшатау к�ліне 
ауданның бүкіл балықшылары жиналып, к�лге 
мұз астынан жылым тартатын бұл күн ауыл үшін 
думанды мерекеден кем түспейтін. Ол кезде бүкіл 

колхоз Б�ген МРС-не бағындырылатын. Алды-
мен МРС бастығы Тілеулес Жаппасбаев келіп 
бүкіл балықшыларды құттықтап, оларға осы 
к�лден мол олжамен оралуына �зінің ықыласын 
білдіретін. Содан кейін жарысқа түсетін жы-
лым бригадирлерін қатыстырып, орталарына 
қағаз шиырып  жеребе тастайды. Ширатылған 
қағазда к�лдің жылым түсетін атау лары жазы-
лып қойылған. Сол атаулар арқылы әр бригада 
бұйырған жеріне барып жылымын салады. 
Осылардың ішінде Ақшатау ұжымшарының 
бригадирі болған Раш атаның дәу жылымы 
қатысқан еді. Дәу деп отырған себебі, үш жүз 
метрдей жерді орап жататын. Капрон жіптен 
тоқылған тор болатын. Жылымшылар бір тәулік 

бойы екінші тәулікке прогон арқылы жылым-
дарын салып, үшінші тәулікте сыртқа шығара 
бастайды. Осы бір балықшылардың �зара жа-
рысында Раш атаның дәу жылымы майланып, 
салмағы алты килограмм тартатын біркелкі 
сарыбауыр сазандар мұз үстінде тау болып үйіліп 
жатты. Осы балықты аудандағы балық комбина-
тына апта бойы тасып, колхоздың табысы еселеп 
артқандығы ж�нінде жетінші сыныпта оқитын 
біздерге соғыстан бір аяғынан айырылып келген, 
орыс тілі пәнінің мұғалімі, ұстазымыз Орынбасар 
Сүлейменов ағай қуана жеткізген еді. 

Колхозда ел басқарып, қызмет атқарған ағалар 
мен аталар к�п болды. Жоғарыда айтқандай, 
@кімов Ералы, Үмбетов @бдіраш, Құлымсақов 
Жұмағали, Ормахан, Дәрібай аталарды ел аузы-
нан тастамайтын. Оларды мақтаныш тұтатын. 
Бір ерекше айта кететін жай, бұл кісілердің бәрі 
жүйрік ат, жорға ұстап, аламанға қосатыны 
к�птің аузында жүретін. @сіресе, Тілеулестің 
кер жорғасы десе Аман�ткел, Б�ген, Ш�мішк�л, 
Райым колхоздарының әрбір адамы тамсана 
әңгімелейтін.

Қыстың аязды күндерінің бірінде аудан 
орталығына бүкіл колхоз басшылары, МРС дирек-
торын жиналысқа шақырады. Ол кезде  машина 

 Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі»
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УНИВЕРСИТЕТ 
мерейтойын атап өтті

үгінде елге еңбегі сіңген, ұлғайған шағында қарапайым ғана қоңыр 
тіршілік етіп жүрген жандар аз емес. Жуырда Түркістан облысына жол 
түсіп, аймақтағы осындай азаматтардың бірімен жүздестік.  Белгілі 
журналист-композитор Бекжігіт Сердәлінің айтуымен зейнеттегі шахтер, 
Еңбек Даңқы орденінің толық кавалері, КСРО Жоғарғы Кеңесінің депутаты  
болған Дүйсенбай Пайзиев ақсақалдың Кентау қаласында тұратынын 
білдік. Ол кісіні іздеп әуелі қалалық орталық кітапханаға бас сұқтық. 
Кітапхана басшысы Гүлнар Исабекқызы Кентау қаласының Құрметті 
азаматы Дүйсенбай Пайзиевке қоңырау шалды. Алдымен үй телефонына 
бірнеше рет хабарласып, байланыса алмадық. Кейін қалта телефонына 
да қоңырау шалдық, жауап болмады. Алматыдан ат терлетіп барған соң, 
Дүйсенбай ақсақалды көрмей кеткіміз келмеді. Біраз уақыттан соң қайта 
қоңырау шалып едік, үй телефонына жауап берді. Дәл осы күні қалада 
«Бақытты отбасы» байқауы өтіп, ол кісі сонда қонаққа барған екен. Аздап 
шаршап тұрғанын, демалғысы келетінін айтыпты. Тәуекел етіп бірден үйіне 
аттандық. Кентау қаласында кез келген таксиге қол көтеріп, «Пайзиевтің 
үйіне» десеңіз болды, тура апарып тастайды екен.

Мерейтойлық жиынға көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар, 
университеттің танымал түлектері, шетелдік және отандық жетекші жоғары 
оқу орындарының басшылары мен танымал мәдениет қайраткерлері қатысты. 
Қысқы ертегі желісімен ұйымдастырылған шара 75 жұптың орындауындағы 
ырғақты вальспен ашылды.
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С�йтіп, ардагердің үйіне келген  
соң, есік алдында к�п күттірмей 
�зі  шықты. Амандық-саулықтан 
соң, қонақ б�лмеге кіріп, асықпай 
әңгімелестік. 

Жетпістің екеуіне келген Дүйсенбай 
қариядан алғаш шахтаға түскен сәтін 
еске алуын �тіндім.

– Мен 1947 жылы, 24 наурызда 
қазіргі Түркістан облысы (бұрынғы 
ОҚО) Түркістан ауданына қарасты 
Атабай ауылында дүниеге келдім. 12 
жасқа толғанда анам қайтыс  болып, 
әкем жаңа  отбасын  құрып,  мен 
нағашыларымның қолында ержеттім. 
Еңбекке ерте араластым. 1964 жылы 
мектеп бітірген соң, Кентау қаласына 
келдім. Шахтаға жұмысқа тұрамын 
д е г е н  ж о с п а р ы м  с ә т с і з  ш ы ғ ы п , 
құрылыста жұмыс істеуіме тура келді. 
Шахтаға жасы  18-ге толғандарды 
ғана алатындықтан, мені құрылысқа 
жіберді. 1966 жылы Ащысай полиметалл  
комбинатына қарасты Западный 
кенішіне жұмысқа тұрдым. Алғашқыда 
маған Ермахан Айдайкиев деген үңгуші 
(проходчик) жетекші болып, сол 
кісінің ақыл-кеңесі мен тәжірибесін 
 алдым. Шахтаға түсу алғашқыда қиын 
болды,  бірақ жұмысқа кіргенде  алдын 
ала дайындықтан Bттік. Техника 
қауіпсіздігін сақтауды да үйрендік. 
Шахтада бір жылда  11-12 адамға дейін 
қайтыс болады. Ал жарақат алып, дене 
мүшелері майып болғандар тіпті кBп. 
Біз осының бәрінің куәсі болдық. 

Біз бәріміз бір шахтада болғандық-
тан,  жанымыз да бір болды. Шахтада 
әртүрлі ұлт Bкілі жұмыс істейтін, ұлтқа 
ешқашан бBлінбегенбіз. Сыйластықта 
адами фактор басым болатын. Бәріміз 
бір адамдай жұмыс істейміз, бірге дема-
лысты Bткіземіз. Қайғы мен қуанышты 
бірге бBлісеміз. Қалада кітапханалар, 
«Спутник», «Дружба» деген кино-
театрлар жұмыс істейтін. Демалатын 
кеншілер профилакториясы, эксковатор 
зауытының профилакториясы, Созақта 
комбинаттың профилакториясы болды. 
Кеңес Одағының қай жерінде демалғың 
келсе, сонда жолдама берілетін. 

Осы орайда айта кетейік, Дүйсенбай 
Пайзиев 18 жасында шахтаға үңгуші 
болып жұмысқа кіріп,  зейнетке 
шыққанша осы жұмысты істеген. 
Үңгуші мамандығы ең ауыр жұмыстың 
қатарында. Біз сол себепті Дүйсенбай 
ақсақалдан неліктен дәл осы кәсіпті 
таңдағанын сұрадық. Бұл туралы 
кеншінің �зі былай деп еске алды: 

–Үңгушілер мен бұрғылаушылардың 
жұмысы қол күшін қажет етеді, 
сондықтан күнделікті қауіп-қатерге 
толы болады және еңбекақысы да жер 
астындағы жұмыстардың ішіндегі 
ең жоғарысы. Мысалы, электровоз 

машинисінің жалақысы орташа алғанда 
150-170 сом болса, үңгушінің айлығы 
250-300 сомды құрады,  – деп бастады 
ол әңгімесін. – #зім жұмыс істеп, 
ең алғаш айлық алған күнім есімнен 
кетпейді.  Сонда Bзімді  бақытты 
сезіндім. #мірге сеніммен қарай баста-
дым. #мірден түйгенім, әйтеуір диплом 
үшін оқуға болмайды, маман ретінде 
қалыптасу қажет екен.

Ж е р  а с т ы н а  ж ұ м ы с қ а  к і р г е н 
а з а м а т т ы   ж е р  б е т і н д е  д е  т а л а й 
қызықтар мен сәттіліктер күтіп тұрады. 
Жалындаған жастық шағында спорт-
пен, оның ішінде бокспен айналы-
сады.  Жаспын демей, ерте бас құрап, 
отбасылы  болады. Кентау эксковатор 
зауытының профилакториясында 
медбике болып қызмет ететін Бейбітай 
Қадірсізоваға  үйленеді .  Үңгуші 
бола жүріп, бокспен айналысқан 
ол қалаішілік жарыстарда талай топ 
жарады. Ал 1970 жылы  5скемен 
қаласында �ткен республикалық 
спартакиадаға қатысып, жергілікті бокс 
мамандарының к�зіне түседі. Сондағы 
жаттықтырушылардың «жұмысыңды 
таста, бокспен айналыс. Институтқа 
оқуға түсіріп, пәтер алып береміз» 
деген ұсынысын келіншегіне айтады. 
5мірлік серігі «Кентаудағы кәрі ата-
анамды тастап кете алмаймын» деген 
соң, шахтадағы жұмысын жалғастыра 
береді. Себебі жастайынан жетімдіктің 
дәмін татқан Дүйсенбай үшін отбасы 
бірінші орында еді. Уақыт �те келе 
бокстан қол үзіп, шахтадағы жұмысына 
түпкілікті ден қойыпты. Осы орайда  
естеліктерімен б�ліс іп  отырған 
кейіпкеріміз: «Содан кейін аз уақытта 
10-15 жыл  жұмыс істеген тәжірибелі 
мамандармен бірдей кBрсеткіштерге 
қол жеткізіп, 6-разрядты проходшыға 
айналдым» деп жылы жымиды. 

Осы кезде әңгімені ол кісінің мара-
паттарына бұрдық.  

–Иә, марапаттан кенде болма-
дым. Соның ішінде мен үшін ең қадірлісі 
–  Е ң б е к  Д а ң қ ы  о р д е н і .  К е н т а у 
қаласындағы Еңбек Даңқы орденінің 
толық кавалері атағына ие болған 
кBзі тірі жалғыз ардагермін. Кеңестік 
кезеңде Еңбек даңқы орденінің толық 
кавалері Социалистік Еңбек Ері деген 
атақпен тең бағаланатын.

Оқырман үшін Д.Пайзиевтің 
мұндай дәрежеге қалай жеткені қызық 
болар деп ойлап, оны да сұрадым. 
1975 жылы Е.Калемистовтың бри-
гадасы Металлургтер күніне орай 
Ащысай  полиметалл комбинатында 
бүкілодақтық рекорд орнатпақшы 
болады. С�йтіп, рекорд орнатуы тиіс 
42 адамнан құралған бригаданың 
қ ұ р а м ы н а  Д ү й с е н б а й  П а й з и е в 
те шақырылады. Осы жылы тамыз 
 айында 31 күннің ішінде 1651,3 погон 
метр к�лбеу кен қабаттарын жедел 
бұрғылаудан �ткізіп, бүкілодақтық 
рекорд орнатылады. 

–Еңбек Bнімділігі бір ауысымда адам 
басына шаққанда 18,3 текше метр кен-
нен келді. Бұл сол кезде одақ бойынша 
орташа кBрсеткіштен 5 есеге кBп еді. 
Еңбектегі осы табысым үшін бригада 
құрамындағы басқалармен бірге мен де 
1 және 2  дәрежелі Еңбек даңқы орденін 
иелендім. Ал 3 дәрежелі Еңбек даңқы 
орденін 1986 жылы құрметті еңбек 
демалысына шығар кезде алдым. Еңбек 
даңқы орденінің толық кавалері атануым  
– Ащысай полиметалл комбинатында 
қызмет еткен 20 жылдық еңбегімнің 

Bтеуі деп білемін. Бүкілодақтық рекорд 
орнатушылар бригадасының құрамында 
болуымның арқасында атағым аспандап 
шыға келді. КBп уақыт Bтпей, облыстық 
кеңестің депутаты болдым, Қазақстан 
Коммунистік партиясының съезіне 
қатыстым. Кеңестер Одағы тұсында 
Ащысай полиметалл комбинаты  «шах-
терлер ұстаханасы» деп аталатын. 
Біздің кен қазу ісінде қол жеткен 
 табыстарымыз бен тәжірибемізді үйрену 
үшін одақ қана емес, шетелден мамандар 
келетін. Бірде Кентауға Финляндия 
елінен  келген қонақтардың бірі, біздің 
белуардан су кешіп жүріп, қарапайым 
техникалық қондырғының кBмегімен кен 
қопарып жүргенімізді кBріп: «Сіздердің 
мынау жанкешті еңбектеріңіз үшін 
орден емес, әрқайсыңызға ескерткіш 
тұрғызса да артық емес» дегені бар. 

С�йтіп, 1986 жылы құрметті еңбек 
демалысына шыққан кеншінің сыртқы 
�мірде тіршілігі мүлде басқа арнаға 
бұрылады. 1988 жылы КСРО Жоғары 
Кеңесінің депутаттығына жалпыға 
бірдей тең және т�те сайлау �ткізіледі. 
Кентау қаласынан үш азамат сайлауға 
түсіп, жергілікті халықтың қолдауына 
Дүйсенбай Пайзиев ие болады. Кентау,  
Түркістан, Арыс қалаларының. Созақ, 
Отырар, Бәйдібек, т.б. жеті ауданның 
атынан сайлаудың екінші кезеңінде де 
жақсы нәтиже к�рсетеді. 

– Аталған аудандағы сайлаушылар-
мен күнде жүздесу ұйымдастырамыз. 
Сайлауға түскен қарсыластарым  
халықпен кездесуінде бәрін істеймін 
деп, уәдені үйіп-тBгіп беріп жүр. Мен 
қолымнан келеді-ау деген шаруаларды 
ғана істей алатынымды айтып жүрдім. 
Содан бұл жолы да сайлауда жеңіп 
шығып, КСРО Жоғары Кеңесінің депу-
таты болып сайландым. Заң шығару 
және қылмыспен күресу комитетінің 
тұрақты мүшесі ретінде жұмыс істедім. 

Қарапайым шахтердің КСРО 
Жоғары Кеңесіне депутат болып сай-
лануы шынымен ерекше жағдай еді. 
Енді қазақ азаматының Кремльде  оты-
рып атқарған қызметтеріне тоқталуды 
ж � н  к � р і п  о т ы р м ы з .  Д е п у т а т  
Дүйсенбай Пайзиев 1991 жылдары 
қазақ жастарының әскери қызметін 
тек Қазақстан аумағында ғана �теу 
ж�нінде шешім қабылдаттырады. 
Сонымен қатар әйелдердің босанған-
нан кейінгі үш жыл еңбек �тілі мен 
ақшасын сақтай отырып, демалысқа 
ш ы ғ у ы н  к � т е р е д і .  Б ұ л  т у р а л ы 
Д.Пайзиевтің �з аузымен айтқызсақ. 

– Менде бағдарлама, платформа 
болды. Сәбилі болған әйелді үш жыл 
үйінде отырып, еңбек Bтілін, ақшасын 
сақтауға ұсыныс жасадым. Оны қалай 
іске асырғанымның Bзі қызық. Ол 
кезде  Терешкова Кеңес Одағы Nйелдер 

кеңесінің тBрайымы болатын. Ол да 
депутат. Терешковадан кейін Nйелдер 
кеңесінің тBрайымы Пухова болды. Съез-
де мәселені кBтеру үшін міндетті түрде 
тBрайым сBйлеу керек. Содан Пухова-
мен сBйлестім. Ол маған «кBк қағазға 
15 республика қол қойсын, кем дегенде 
25 адам болсын» деді. Nсіресе, орыстар 
жағына жақын елдердің қолдауы керек 
болды. Ал оларға барсам «бала туып 
не керек?» дейді ғой. СBйтіп, мен Bзіме 
жақын адамдарды ортаға салып жүріп, 
тізімдегі 25 адамның қолын жинап 
келдім. Сосын Пухова шығып сBз сBйлеп, 
шешім қабылданып, бұл мәселе шешілді. 

Депутат Дүйсенбай кабинетте 
отырып жұмыс істеген емес. К�біне 
сайлаушыларымен бірге  болды. 
Бес жылға сайланған Д.Пайзиевтің 
депутаттығына үш жыл толғанда Кеңес 
Одағы ыдырайды. 

Бүгінде үш ұл, бір қыз тәрбиелеп, 
немере сүйіп отырған Дүйсенбай 
ата мен Бейбітай апа кенже ұлы 
мен келіннің қолында шаңырақтың 
ұйытқысы болып отыр. Ол әңгімесінің 
соңында шахтерлердің зейнетке 
шығу жасын да тілге тиек етті. Бұрын 
шахта қызметкерлері жер астында 
20 жыл қызмет еткен соң, бірден 
зейнеткерлікке шығатын болған.

– Бүгінгі шахтерлер ондай мүм-
кіндіктен қағылып отыр. Жер асында 
жұмыс істеу оңай емес, қауіп-қатерге 
толы. Сондықтан зейнетке шығу  жасын 
қайта қарастыру керек деп ойлай-
мын. Nйтпесе, қартайғанша шахтада 
жұмыс істеу – бұл шахтадағы еңбектің 
Bнімділігін азайтады. Адамның күш-
қуаты сарқылады. Мен осы мәселеге 
қатты алаңдаймын. Еліміздің эконо-
микасын кBтереміз, жер астындағы 
байлықтарымызды тиімді пайдала-
намыз десек, шахтерлердің жағдайын 
жасауымыз керек. Олардың оқуына, 
і з д е н у і н е ,  т ә ж і р и б е  а л м а с у ы н а 
жағдай жасау керек. Бұрын біз ел-
елді аралап, КСРО аймағын ғана емес, 
алыс-жақын шетелдерге де барушы 
едік, шетелдіктер бізге келуші еді. 
Қазір ондай жоқ. Ең маңыздысы, біз 
қазақстандық шахталарды мемлекет 
қарауына толықтай беруіміз керек. 
Мемлекеттің қолдауы болғанда ғана 
шахта ісі дамып, шахтерлердің де 
жағдайы жақсарып, ел экономикасы 
кBтеріледі, – деді байырғы кенші. 

Осылайша,  қарапайым қазақ 
кеншісі КСРО Жоғары Кеңесінің 
депутаттығына дейін �сті. Бүгінде 
бейнетінің зейнетін к�ріп, қарапайым 
ел қатарлы �мір сүріп келеді. Ол 
соңын да қалған �мір жолдарына дән 
риза. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

сауықтыру жолдамаларын табыстады.  
Сонымен қатар жиында бір топ 
ұстазға «Еңбек ардагері» медалі және 
«Білім және ғылым қызметкерлерінің 
кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» 
белгісі табысталды. Шара барысында 
университет түлектері, танымал �нер 
майталмандары Тамара Асар, Маржан 
Арапбаева мен Ұлжан Айнақұловаға 
университеттің «Құрметті профессор» 
атағы берілді.   

Ұлы жазушы Мұхтар @уезовтің 
«Тәңір жазса, бұл институт болашақ 
қазақ қыздарының шамшырағына 
айналады. Осы шамшырақтың жарық 
сәулесі с�нбесін дейік» деген с�зі 
қай кезде де �з �міршеңдігін жойған 
емес. Бүгінде университет расымен 
де білім іздеген жас үшін бағдарын 
айқындайтын шамшырақ р�лін 
атқарып келеді.

Жандар АСАН

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

Индекс Мерзімі Қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367
6 ай 2391,00 2502,72

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

15367
6 ай 3414,00 3525,72

12 ай 6828,00 7051,44
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Қыздар университетінің ректоры 
Гаухар Алдамбергенова жиналғандар-
ды  мерейтоймен құттықтап, игілікті 
іске қолдау к�рсеткен абзал жандарға 
ризашылығын жеткізді.  Жиында 
Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетовтің құттықтау хаты 
оқылды. Мерейтойлық рәсімнің 
екінші б�лімі «75 жыл: даналық пен 
даралық жолы» атты деректі фильммен 
ашылды. Кино туындыда Қыздар 
университетінің �ткені мен бүгіні 
кеңінен к�рініс тапқан.

Жиында университеттің білім, 
ғылым, �нер және спорт саласы  
   бойынша дамуына сіңірген зор еңбегі 
үшін бір топ оқытушылар Білім және 
ғылым министрлігі мен Алматы 
қаласының әкімінің «Құрмет гра-
моталарымен» марапатталды. Ал 
Қазақстанның салалық білім және 
ғылым кәсіподағы ұйымы профессор-
оқытушылар құрамына шипажайлық-

ТҰСАУКЕСЕР

АРУЖАН 
АЛМАТЫНЫ ӘНГЕ ҚОСТЫ
Жас өнерпаз, Алматы қаласының тумасы Аружан Тастекей «Менің қалам» атты 
әніне бейнебаян түсіріп, туған қаласын әнге қосты. Бейнебаянның таныстыры-
лымына Алтынбек Қоразбаев, Меруерт Түсіпбаева, Бағлан Әбдрайымов сияқты 
өнердегі аға-әпкелері мен БАҚ өкілдері қолдау көрсетті. 

Ал �нерпаз қызының �нерін 
шың дап, әрдайым қолдау білдіріп 
отыратын әкесі Дулат Тастекей 
 Ару жанның алдағы шығармашы-
лығына тоқталды.

«Бала үшін ата-анасы жауапты.  
Қызымызды қазір жас кезінен 
қолдамағанда, қашан қолдаймыз? 
Біз Аружанның болашақта кім 
 болатынын білмейміз, оны �се келе 
�зі таңдайды. Ал дәл қазір қызымыз 
неге бейім, соған бағыттап келеміз» 
деді Д.Тастекей.

Ақбота ҚУАТОВА

«Бұл менің алтыншы әніме 
түсі рілген бейнебаян. Біз мұнда 
қаламызды жамандықтан қорғап, 
нағыз күрескер ретінде к�рінеміз. 
Себебі біздің сүйікті қаламызды 
�зімізден басқа ешкім қорғамайды. 
К�пшілікке осы ойды жеткізгіміз 
келді. 5нерімді үнемі қолдап, демеп 
жүретін ата-анама, жақындарым мен 
�нердегі аға-әпкелеріме алғысым 
шексіз» дейді Аружан.

«Менің қалам» әні  – алып 
шаһар Алматының бүгінгі бейнесін 
айшықтайтын туынды. Аружан 
�з қаласын ерекше жақсы к�реді. 
Ол �зінің жаңа бейнебаянында 
бүгінгі қоғамда болып жатқан түрлі 
келеңсіздіктерді к�рсетіп, оны-
мен күреседі. Жақсылықты ту етіп, 
ұрлық, әлімжеттік, бүлікшіліктің 
алдын алып, к�пшілікті жақсы амал-
дар жасауға шақырады. Жас �нерпаз 
осылайша тыңдармандарына ой 
салып, �скелең ұрпақ үшін қала-
мыздың гүлденген, қауіпсіз болғаны 
аса маңызды екенін аңғартады. Жаңа 
әннің авторы – белгілі музыкант 
Самат Рыспанбет, бейнебаянның 
қ о ю ш ы  р е ж и с с е р і  –  А з а м а т 
Ержанұлы. Клиптің түсірілім жұмыс-
тарына 30 адамнан тұратын шығар-
машылық топ атсалысқан.

«Біз �нердегі ерекше сапалы 
дүниелерді қазақтар да жасай ала-
тынын к�рсеткіміз келді. @детте 
қазақтар ондай істей алмайды, мұны 
білмейді деген пікір бар. Біз осы 
пікірді бұзғымыз келеді.  Сон дықтан 
д а  А р у ж а н н ы ң  б е й н е б а я н ы  
 сапалы әрі креативке толы» деді 
бейнебаянның режиссері Азамат 
Ержанұлы. 
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