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DANALYQ MÁIEGI9 АҚПАН – МҰҚАҒАЛИДЫҢ ТУҒАН КҮНІАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

қаңтарда кешкілік ткен тікелей 
эфир хабарын аталған арналарға ба-
рып, қайталап крулеріңізге болады.

Біздің мақсатымыз – әнші Аша  
Матай жүргізетін «Қалаулым» мен 
ылғи «Ң»-нан адасып қап,.. «Н»-ды 
жапсыра салатын Мұхит інімізбен 
және бір әдемі қарындасымыз тізгінін 
ұстаған «Кел, келінім!» хабарын 
жоққа шығару емес. Айтпағымыз – 
ктерген мәселенің жартылай  болса 
да ашылмай қалып, соңы бәдір-
батпақ айғай-шуға ұласып кеткені. 
Миллион крерменге осының не 
беретінін  жүргізуші мен продюсердің 
түсіне алмағаны. Кп крермен 
кңілін су сепкендей ғып, тіпті мазақ 
еткендей болғаны!?.

Қайталап болса да  айтатын басты 
мәселенің бірі – кейбір танымал әнші 
қыздарымыздың телехабар жүргізуге 
жанын сала қызыққыштығы. Мақұл, 
жүргізсін-ақ. Шалғай ауыл дар-
ға барып, сондағы елдің тыныс-
тіршілігін, здеріндей жастардың 
мірін крсетсін. Ауылда қалған 
жас таланттарды – әншілерді, 
күйшілерді, ұлттық нер жана-
шырларын тауып, елге танытсын. 
 Насихаттасын. Елбасы жариялаған 
Жастар жылы қолға алынған оңды 
шаралар болса, айтсын. Крсетсін. 
Шынымен мықты, білімді, оқып-
тоқыған тележүргізуші болса, жұрт 
кңілінен шығатын, бүгінгі уақыт 
талабына лайық хабарлар жаса-

қойғаны. 3зіңіз туралы ақи қаттың 
айтылғанын зіңіз естіп үлгерген 
жоқсыз. Оның алғаш рет қаза нама 
сйлемдерінде баяндалғаны қандай 
кінішті!

Аға! Сіз мірден озған сол бір азалы 
сәт ерекше есте қалды. Сүйікті ақынын 
соңғы сапарға шығарып салуға кел-
ген жұрттың санында шек жоқ. Қала 
студенттері бір күн сабақтарына бар-
мады. Қаралы кшке ілесіп, Кеңсайға 
қарай беттеген, сізді жоқтаған мыңдаған 
оқыр мандарыңызды кріп таңырқадық.

Қызғаныштың қызыл итін мың жер-
ден ырылдатса да, оны итеріп ешқашан 
тменге құлдилата алмайды. Сондықтан 
ғой сіздің: «3мір сахнасына алған заңды 
билетім бар, Заңды орныма таласамын» 
дегеніңіз.

Талантты – талант таниды. Тірі 
ке зіңізде адалынан баға беріп, релі 
пікір айтқан 8біш Кекілбаев бол-
ды. Алдымен 1969 жылы «Лениншіл 
жасқа» «Жүректен жүрекке» деген 
әдемі мақаласын жариялады. Содан 
кейін 1971 жылы «Жұлдыз» журналын-
да «3леңнің ккжиегі» атты зерттеу 
очеркін жазды. Сонда трт ақынды 

даралап, блек атады. Олар – Мұқағали 
Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов, 
Тлеген  Айбергенов, Қадыр Мырзалиев. 
 Автор сіздің «Қарлығашым, келдің бе?» 
атты жыр жинағыңызға ерекше сүйінді. 
Абыздай толғанып, саралады. Ішінде 
жақсы шығармалары кп жинақтар, 
әрине, бар, арасында бірде-бір жаман 
шумақ кірмеген кітап та болады екен. 
«Осындай сиректің біреуі» деп 8бекең 
«Қарлығашым, келдің бе?» кітабын ата-
ды. Осыдан кейін назар аударып, сын-
шылар дүрілдететін шығар деп күттік. 
Бірақ «крмес түйені де крместің» керін 
келтіргендей, әдеби әлем жұмған аузын 
ашқан жоқ. Мән бермегендей, елеме-
гендей сыңай танытып, зінің дағдылы 
жұмыстарын жалғастыра берді.

Аға! «...Алайда лтіре алмас леңді 
ешкім» дегеніңіз риясыз шындық. Нағыз 
жыр қайта туғандай түлейді екен. Сіз 
қалдырған әр шумақ ән сұрап тұрғандай. 
3зім қатысқан думан-тойдың сізсіз 
ткенін крген жоқпын.

Таңғалатыным: Қазақстанның қай 
түкпіріне барсақ та, сізді білмейтін 
Алаштың баласын крмедім. Және 
туған күніңіз 9-ақпанды баспасз 
е ш қ а ш а н  е л е у с і з  қ а л д ы р м а й д ы . 
Жыл сайын мектептерде «Мұқағали 
күніне арнап» әдеби кештер теді. Бұл 
жайында жарлық шығарып, шешім 
қабылдап, нұсқау беріп жатқан ешкім 
жоқ. Бәрі де оқырманның з еркімен 
ұйымдастырылатын шара. Сізге деген 
халықтың суымас махаббаты.

(Жалғасы 7-бетте)

Алты Алаш сізге бекер тәнті болған 
жоқ. Жырларыңызбен біте қайнасты. 
Мәселен, мынау леңдердің иесі сіз 
болғанмен, ондағы ой мен сезім біздікі. 
Сондықтан жатырқамадық. 3з-зінен 
жатталып, ккейімізге орнықты. 

Себебін айтып крейін. Таланты-
ның аз-кемдігіне қарамай, адам-
ның толқыныс күйі бірдей ғой. Бірақ 
қаншалық қуансақ та, қаншама мұңай-
сақ та, сағынып-сарғайсақ та, қалтырап 
тоңып немесе күйіп жансақ та – сезім 
дірілінің ырғағын сіз секілді баяндап 
жеткізе алмаймыз. Сондықтан шерткен 
жырыңызды бәріміз кәдеге жаратып 
пайдаландық.

«Рақмет саған, айналайын, ақын! 
Керегімді леңдеріңнен таптым. «Тілсіз 
тілді» сйлеттің. Менің жүрек сыр-
ларымның үні ғой мынау. Оған зім де 
сендім, згені де сендірдім» деп қуандық.

Шынайы ақындық қуаттың тылсым 
күші згеше. Бойды баурады, ойды 
жаулады. Жалпақ жұрт соны қапысыз 
аңғарды. Ондай шығармаларға лайықты 
бағасын берудің зі бақыт. «Жақсының 
жақсы лығын айт, нұры тасысын». Десек 
те, соның сәті тірі кезіңізде түспей-ақ 

МОНОЛОГ
(Ақын рухымен сырласу)

№37-ші
СКВАЖИНА

3кініштісі сол, біз дабыл қа-
ғып қозғаған сол сынымыз бен 
достық рәуіштегі ой-пікір, ұсы-
ныстарымызға  пысқырып та қараған 
басшылар  болмады. 3здері бадырай-
тып тұрып «Айтса, айта берсін!» деп 
артистердің ұрысқаны мен жұлыса 
жаздағанын, ажырасып, қайта тсек 
жаңғыртқанын, үй салғаны мен клік 
ауыстырғанын, босанғанын, той-
да болғанын, баласының тұсауын 
кескенін, қалталы байлар тойға 
шақыртып, тынбай ұшақта ұшқанын, 
«Еуразия 1»  телеарнасындағы 
«Қалаулымға» сонау жердің түбінен 
кеп, әлгі бір еркетотай бұраңбелмен  
ұрыса жаздап  қайтқанын, «КТК»-
дағы тікелей эфирдің зінде «Кел, 
келінімге» қатысқан қыздардың 
Мұхит  Сапарбаев деген жүргізушінің 
зімен шәйкем-шалыс боп қалғанын 
кріп, осындай түкке қажеті жоқ ұсақ-
түйекке соншама алтын уақытты 
қор қылған жоба жетекшілерінің 
қылығына күйінгенбіз. Басымыз 
әңкі-тәңкі болған.

Жоғарыда біз айтқан у-шу, бірде 
орысша: – «..Ио,..мое..!?..», «А, ну, 
давай,..», «..Подходить?.. Или  нет!?» 
деп қазақша тіп жатқан тікелей 
эфирде здерінің мәдениетсіздігін 
к  р с е т к е н ,  ш ү л д і р л е п ,  ш у л а п 
долданған болашақ «келіндердің» 
ес тандырар сздерін қайталап 
тыңдағыңыз келсе, «КТК» мен «Еу-
разия 1» арнасында 28, 29 және 30 

сын. Ондай шамасы жоқ болса, 
неге әр телеарнадан  бір жылтыңдай 
береді олар!?.. Бұларды қызғыштай 
қорып, эфирде тайраңдатып қоятын 
«ккелер» кімдер?..

Халық нерлеріне тәнті боп, 
здерін ерекше сыйлайтын  Рамазан 
Стамғазиев, Мейрамбек Бесбаев, 
Саят Медеуов, Тоқтар Серіков, 
Досымжан Таңатаров, Жұбаныш 

Жексенұлы секілді әншілер кез 
келгені хабар жүргізе алатын сауатты 
азаматтар. Олар біз айтқан кейбір 
пысықтар секілді  орынсыз сұғанақ-
танбайды. Киелі нерді уақытша 
атақ-даңққа айырбастауды, «Мен 
жұлдызбын!» деген  ауруды жн 
 санамайды.  Бұл – тектілік.

Қазір бірде ана «кк жәшіктен», 
бірде мына «кк жәшіктен» жыл-

тыңдай беретін пысықайларға со-
лардың қасиетінен бір мысқалы 
жұқса, бізді жалықтырып біткен 
 те  лехабарлардан құтылып қалар ма 
едік деп те армандайтын болдық.

Айтақын  	БДІҚАЛ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ақын
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ШАПАҒАТШЫ...
Осы тақырыпта ойтолғам жазамыз деп кім 

 ойлапты... 
Астана жұртшылығы рт жалмаған 5 періштесін 

ақтық сапарға шығарып салды. Алды пейіш болғай. 
3те кінішті... Кеудені ксік кернеп барады. 
Жүрегіміз езіліп, әлі күнге дейін зімізге келе алмай 
жүрміз. Құдай басқа бермесін. Ажалға амал бар ма? 
Қазаның арты қайырлы болсын. Алла ата-анасына 
кркем сабыр берсін деп тілейміз. Иә, кркем са-
быр... 

Ертеде Дәуіт пайғамбар (оған Алланың сәлемі бол-
сын) 30 ұлын мешітке ертіп келеді. Байқаса, жамағат 
әлі жиналмаған екен. Жамағат намазын 30 ұлымен 
бірге бастай беруді құп креді. Намазды аяқтап, оң 
иығына қарап: «8с-сәләәму аләйкум уа рахматулла» 
деп сәлем бергенде оң жақта зіне ұйып отырған 15 
ұлына кзі түседі. Сол иығына қарап:  «8с-сәләәму 
аләйкум уа рахматулла» деп сәлем бергенде сол жақта 
зіне ұйып отырған 15 ұлына кзі түседі. Сайдың 
тасындай, сайыпқыран сақадай 30 ұлына қарап, 
сүйсініп кетсе керек. Іштей марқайып: «3зіміз де бір 
жамағат боп қалыппыз ғой» депті. Дұғасын жасап, 
орнынан тұрса сол сәтте 30 ұлы сәждеде жан тапсы-
рыпты деседі. Бір мезет шүкір етуді ұмытқан Дәуіт 
пайғамбарға (оған Алланың сәлемі болсын) бұл оқиға 
мірлік үлкен сабақ болады. «Неге шүкір етушілерден 
болмадым» деп қатты кініпті. Осыдан кейін мірінің 
соңына дейін Аллаға шүкір айтуды ұмытпапты. 

Жаратушы Жаббар Иеміз з кеңшілігімен Дәуіт 
пайғамбардың (оған Алланың сәлемі болсын) 
пейіліне орай Сүлейменді нәсіп етеді.

Дәуіт пайғамбар (оған Алланың сәлемі болсын) 
мірден ткенде Сүлеймен небары он екі жаста еді. 
Сүлеймен қаршадай жасына қарамастан патшалықты 
з қолына алады. Ол жас болса да парасаттылығымен, 
зеректігімен, дінді терең білген ғұламалығымен тез 
танылады. 

Алла Тағала хазіреті Сүлейменге сиқыршылардың 
сиқырын бұзатын, ұшқан әрбір құстың тілін білетін 
ерекше ілім нәсіп етеді. Ислам тарихында Сүлеймен 
пайғамбардың (оған Алланың сәлемі болсын) негелі 
мірінен алар ғибрат пен тағылым мол.   

Ең үлкен сынақ пайғамбарларға келген. Осы 
оқиғадан алатын сабақ: баланы берген Құдайға шүкір 
ету, оны алған Аллаға артық тіл тигізбей, сынақ-
қа сабыр ету, әр істің бір қайырын күту, т.б. Алла 
болашақты толық білуші. 

Адамзаттың абзалы, ардақты пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын) бір хадисінде былай баяндайды: 

«Адамның баласы қайтыс болса, Алла  (біле 
тұра) періштелеріне: «Құлымның баласының жанын 
алдыңдар ма?» деп сұрайды. Олар: «Иә» деп жауап 
береді. Ол: «Құлым не деп айтты?» дегенде періштелер: 
«Біз Аллаға тәнбіз әрі оған қайтушымыз» деп айтты. 
Сонда Алла Тағала: «Құлыма жәннаттан үй салыңдар 
да, оны «мақтау» үйі деп атаңдар деді».

Балиғат жасына толмай, бақи мірге аттанған 
балалар арғы дүниеде мұсылман ата-анасына ша-
пағатшы болады. Бұған байланысты Мұхаммед 
пайғамбардан (оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын) бірнеше қасиетті хадис-шарифтер жеткен. 
Соның бірқатарына тоқталсақ:

«Балаға: «Жұмаққа кір» делінеді. Ол: «	кем мен 
анам болмаса кірмеймін» дейді»;

«Балалар жұмақ есігінің алдына жиналады. 
Барлығы бірден айғайлап, ата-аналарын сұрайды. 
Олардың айғайға басқан қатты дауыстары ата-аналары 
сол жерге барғанша және барлығы әке-шешелерінің 
қолынан ұстап, жұмаққа кіргенге дейін жалғасады»;

«Кішкентай бала ата-анасын жұмаққа тартады. 
Қазір мен қалай сенің киіміңнен ұстап тартсам, бала да 
әкесінің киімінен солай ұстайды»;

«Ей, әйелдер! Сендердің араларыңнан қайсыбіріңнің 
үш нәрестесі қайтыс болып, 1здеріңнен бұрын о дүниеге 
барса, балалары оған тозаққа перде болады»;

– Уа, Алланың Елшісі, екі баласы қайтыс болса да 
перде бола ма?

– Екі баласы қайтыс болса да перде болады.
– Бір баласы қайтыс болса да перде бола ма?
 – Алланың атымен ант етемін, егер анасы сабыр 

етіп, сауабын Алла Тағаладан күтсе, бала анасын алып, 
жұмаққа салады.

Сабырдың да сан түрі бар. Қайғыға душар болғанда 
сабыр сақтау, күнә жасауға қалқан болар сабырлық, 
құлшылық кезінде сабырлы болу, т.б. Ал шынайы 
сабыр алғашқы соққы тигенде білінеді.

Бірде Алла Елшісі қабір басында бет тырнап, 
қатты дауыс ктеріп, оғаш сздер айтып жатқан 
әйелді сабырға шақырып, басу айтады. Алайда 
пайғамбарымыз Мұхаммедті (оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын) танымаған әлгі әйел ашумен: 
«Менен аулақ жүр. Сен менің қандай қайғыға тап 
болғанымды білмейсің» деп салады. Кейіннен зіне 
Алла Елшісі басу айтқанын естиді. Оғаш әрекеті 
үшін қатты күйзелген кейуана пайғамбардан кешірім 
сұрайды. Сонда екі дүние сәруары: «Шынайы сабыр – 
алғашқы соққы тигенде» деп кркем уағызын айтады. 

Бір кітапқа жүк болар уағызды бір ауыз сзбен 
жеткізген пайғамбардың ділмарлығына қайран 
қаласың...

«Тас түскен жеріне ауыр». Алла Тағала қара жа-
мылған отбасының қайғысын сейілтіп, қазаның 
артын қайырлы еткей. 

Бес періште арғы дүниеде ата-анасына шапағатшы 
болғай. 

Жаратқан Ием бізге ктере алмайтын сынақтармен 
қинамағай.

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы 

Мәулен 	ШІМБАЕВ,  
«Нұр Отан» партиясы Т1рағасының 
бірінші орынбасары

Астанадағы үйлердің бірінде тілсіз 
жаудың зардабынан болған қайғылы 
оқиға біздің де қабырғамызды қайыс-
тырып кетті. 

Қапыда кз жұмған балалардың 
ата-аналарына орны толмас қайғы-
ларына ортақтасып, кңіл айтамыз.

Қайғы бліссе, азаяды. Сон-
дықтан дәл қазір сзбен айтып 
жеткізе алмайтын ауыр қайғыға ду-
шар болған ата-анаға демеу болып, 
қолдау крсетудің маңызы зор.

Бес бірдей бүлдіршіннің қапыда 
қаза болуы тұтас халықтың қа-
бырғасын қайыстырды. 3кініштен 
зегіміз ртенді. Бірақ амал жоқ. Енді 
осындай қасіреттің қайталанбауы 
үшін әрекет етуіміз керек.

Бұл жайт қоғамдағы кейбір зекті 
мәселелердің кезек күттірмей шешуді 
қажет ететінін крсетіп берді. Шын 
мәнінде, кп балалы отбасыларға 
жүйелі  қолдау крсету,  жұмыс 
істейтін ана ларға лайықты жағдай 
жасау және балалар құқығын қорғау 
мәселесін де әлі де болса жетілдіретін 
тұстардың бар екені сзсіз. Сон-
дықтан да халықтың жәрдемақы, 

баспана мәселесіне қа тысты айтып, 
жазып жатқан сздері орынды.

Осыған орай «Нұр Отан» партия-
сы бұл бағыттарда нақты ұсыныстар 
дайындауда. Алдағы уақытта сол 
бойынша Үкіметпен бірлесіп жұмыс 
істеп, жағдайдың жақсаруына зі-
міздің үлесімізді қосамыз деп сенемін.

Сонымен бірге партия жаны нан 
Балалар құқығын қорғау ж нін дегі 
кеңес құру туралы шешім қа был -
данғанын жеткізгім келеді. Осы 
бағытта да бүкіл қоғам болып жұ-
мылып, скелең ұрпақтың жарқын 
бола шағы жолында бірлесіп жұмыс 
істейік.

Қазақстандық ғалымдар титанның сулы ерітіндідегі 
бұған дейін белгісіз болған постэлектролиздік химиялық еру 
құбылысын анықтады. Яғни титанды бейстационарлық ток-
тармен алдын ала полярлаған кезде оның беткі қабатындағы 
қабыршығы жойылып, соның салдарынан электродтық 
әлеуетінің млшері згергендіктен қышқылды ерітінділерде 
химиялық тұрғыда еріп кетеді. Бұл – осы уақытқа дейін адамзатқа 
беймәлім болып келген құбылыс, сонымен қатар химия саласы 
бойынша Қазақстанда ашылған тұңғыш ғылыми жаңалық. 

«Титан – ең тұрақты металдардың бірі. Қазақстанда оның 
те кп қоры бар. Металл те тұрақты болғандықтан, кптеген 
химиялық реакторлар, тікұшақ, ұшақ, кемелердің бәрі содан жа-
салады. Ол суда 20 жыл жатса да, згермейді. Бұл – оның жақсы 
қасиеті. Бірақ сол титаннан жасалған құралдар тозған кезде 
оларды ешқайда қолдана алмайтынбыз. Себебі оны қайтадан 
балқыту қиын еді. Біз соны оңай жолмен ерітудің жолын 
таптық» деді жаңалық авторларының бірі, химия ғылымының 
докторы, ҚР ҰҒА академигі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген нертапқышы 8бдуәлі Баешов.

Ғылыми жаңалықтың теориялық, практикалық тұрғыда 
еліміздің экономикасы үшін маңызы зор. Себебі қазіргі кезде 
сынықтар мен үгітінділер күйіндегі титан қалдықтары бүкіл 
әлемде қордаланып қалған және олар іс жүзінде ңдеуден 
ткізілмеген. Аталған зерттеулер химия мен титан технологиясы 
саласында жаңа бағытқа жол ашып отыр. Яғни тәжірибеде іске 
татымайды деп бағаланып келген сынық, үгітінді, ұнтақ күйіндегі 
титан қалдықтарын химиялық постэлектролиздік еріту арқылы 
одан металдың жаңа қосындыларын алуға болады. 

Зерттеу нәтижелері баспа жүзінде жарияланған. Осы жаңалық 
үшін авторларға Мәскеудегі Халықаралық ғылыми жаңалықтар 
мен нертабыстар авторларының қоғамдық академиясы 
тралқасының шешімімен №510 диплом табысталған.

Болат 7темұратовтың қоры «Баламан» балаларға 
арналған жобасын таныстырды. «Баламан» – 
қазақстандық балалардың денсаулығына қатысты 
пайдалы әрі қызықты контент ұсынады. 

«Баламан» жобасы – қазақстандық балалар 
ара сындағы денсаулық, білім, ойын-сауық, дұрыс 
тамақтану мен дене белсенділігін арттыруға арналған 
контентті қазақ-орыс тілдерінде ұсынып отыр. Жоба 
аясында пайдалы видеолар, қысқа анимациялық 
роликтер мен кптеген қызықты материалдар жаса-
лынады. 

Жобаның авторы дәрігер Алмаз Шарман мен 
зерттеуші Данияр Қосназаров. 

– «Баламан» – үйде және мектепте ұстануға тиіс 
салауатты мір салтын насихаттау бағдарламасы. 
Balaman.kz веб-сайты бар, онда балалар тамақтану, 
гигиена және дене шынықтыру пәндері бойынша 
мультфильмдерді кре алады. Біз «Weiners» және 
«YouTube» қатысуымен пайдалы ақпаратты ұсынуға 
арналған әртүрлі тәсілдерді қарастырудамыз және 
жаңа форматтарға ашықпыз, – дейді Алмаз Шарман.

Жобаға блогер Аминка-Витаминка мен «Голос.
Дети» байқауының жеңімпазы Данэлия Тулешова 
қатысқан. «Баламанның» анимациялық роликтері 

Қазақ хандығы кезінде билер соты  болғаны тарих-
тан белгілі. Олар халық түсінігінде сот, т1реші, ше-
шен, бітістіруші, елші ретінде бағаланды. Билердің 
т1релігімен ел арасындағы түрлі  дау-жанжалдар 
бітімгершілікпен, жанжалдаспай, жаға жыртыспай 
шешілгенін жақсы білеміз. Адамдарды араздастырмай, 
татуластыруды ойлаған  билердің ой-мақсаты қазіргі 
күні де мән-маңызын жойған жоқ. 

Осыны ойлаған Қазақстан Кәсіподақтар федерация-
сы және Жоғарғы Сот Меморандумға қол қойып, соған 
сәйкес 17 аумақтық кәсіподақ ұйымдарында Татуласу 
орталығы құрылған еді. Соның бірі – Астана қаласында 
ашылды. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар феде-
рациясы Бас кеңесі 2018 жылдың жұмыс қорытындысын  
талқыламай тұрып, алдымен елордалық «Татуласу 
орталығының» тұсауын кесті. 

Енді еңбек даулары мен кикілжіңдерге  байланысты 
мәселені сотқа жеткізбей, жүйкені  жұқартпай, сот 
органдарының табалдырығын тоздырмай-ақ осы 
орталықта шешуге болады. Онда судьялар мен Кәсіподақ 
федерациясының медиаторлары ойдағыдай жұмыс 
жүргізіп отыр. Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты-
мен бірге қолға алған жаңа жұмыс – инновациялық жоба. 
Бұл татуласу орталықтары тәуелсіз елімізде азаматтық 
қоғамның дамуына ауқымды үлес қосатыны сзсіз.  

Алғашқы орталықтың ашылғанына әлі бір жыл да 
болған жоқ. Бірақ соған қарамастан  2140 медиациялық 
рәсім ткізіп үлгерген. Оның ішінде 980 еңбек дауының 
872-сі медиациялық келісім арқылы, 108-і әңгімелесу 
түрінде шешілген.

Ғ.ОМАРХАНОВ, 
журналист

Соңғы уақытта қалаға халықтың кшіп 
келуінің артуы қалалық халықтың санын 
арттырып отыр. Сондықтан баспанаға де-
ген қажеттілік те арта түсуде. Ал жоғарыда 
аталған бағдарламалар түрлі деңгейдегі 
табысы бар барлық қазақстандықтың 
тұрғын үйге қолжетімділігін қамтама-
сыз етпек. Мәселен, Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
мәліметінше, 2018 жылдың 11 айында 10 
993 мың м² (96 761 баспана) тұрғын үй 
пайдалануға берілген. Жоспар бойынша 
2018 жылы жалпы 12,1 млн м² тұрғын үйді 
(100 мыңға жуық баспана) пайдалануға 
беру керек болатын. 2018 жылдың 11 

БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ КЕҢЕСІ ҚҰРЫЛДЫ

Тапсырма және нәтиже

Маңызды 
ғылыми жаңалық

Татулық түбі – береке

«Баламан» – балалар болашағы

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

БӘРЕКЕЛДІ!

ҚАМҚОРЛЫҚ

БАҒДАР

 айында 11 млн м² пайдалануға берілсе – 
бұл жылдық жоспардың 91%-ы. Сонымен 
қатар 96 731 баспана салынған, бұл жылдық 
жоспардың 97%-ы орындалғанының 
крсеткіші.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  а т а л ғ а н 
 Жол  дауында «7-20-25» бағдарламасына 
баса назар аударып, осы бағдарлама ар-
қылы кез келген азаматқа қолжетімді 
баспанаға ие болатындай мүмкіндік жаса-
луын ескертті. Ол үшін қарапайым халыққа 
арналған ыңғайлы жолдар қарастырылып, 
мәселенің оңынан шешілуіне жағдай жа-
салуда. Мәселен, 25 жылға берілетін несие 
арқылы 7%-бен үй алғыңыз келсе, займ 
алушының бағдарламаға қатысуы үшін 
бірқатар критерийлер қарастырылған. 
Атап айтқанда, тініш берушінің иелігінде 

мүлкінің және телмеген ипотекалық 
қарыздарының болмауы, сатып алына-
тын баспана құнының 20%-ын құрайтын 
ақшалай қаражаты болуы маңызды. 
Сондай-ақ ипотекалық займды теуге 
жеткілікті расталған кірістері болуы 
міндетті және қосымша кепіл болатын 
тұлғаны тартуға мүмкіндігі бар. 

Халыққа несие берудің шекті сомасы 
Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент 
қалаларында – 25 млн теңгеге дейін. Ал ай 
сайынғы тлем 90 мың теңгеден келеді. 
Ал аймақтарда 15 млн теңгеге дейін шекті 
сома болса, ай сайын 63 мың теңге тлейді. 

Сонымен қатар «7-20-25» ипотекасы-
ның алғашқы жарнасын екі есеге азайтуды 
қарастыратын бағдарламалар да бар. Мыса-
лы, «Баспана» ипотекалық ұйымы жас отба-
сылар мен бюджеттік сала қызметкерлеріне 
қаржылық жүктемені азайту мақсатында 
«Жас арман» және «Қамқор баспана» 
німдерін әзірледі.  «  Баспана» және 
жергілікті атқарушы органдар арасындағы 
ынтымақтастыққа негізделген німдер 
аталған санаттағы азаматтарға жеңілдіктер 
мен мүмкіндіктер беріп отыр. 

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

Статистикаға сүйенсек, тәуелсіздік 
алғалы бері елімізде 1,1 млн (жыл сайын 
40 мың) пәтер салынған. Ал «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы 15 жылдың 
ішінде еліміздегі жаңа баспаналарды 
пайдалануға беру үлесін 2,5 есеге артты-
руды жоспарлауда. Демек, Қазақстанда 
алдағы уақытта әлі де 1,5 млн (жыл сайын 
100 мың) пәтер салынатын болады.

Мемлекет басшысы алдыңғы Жол-
дауында 2030 жылға қарай бір адамға 
шаққандағы баспанамен қамтамасыз 
ету крсеткішін 30 шаршы метрге дейін 
жеткізуді тапсырды.

Ал биыл 2019 жылы қаржыландырудың 
барлық кздерінен 13 млн м² астам тұрғын 
үй (100 мыңнан астам) пайдалануға бері-
леді деп жоспарлануда. 

21 қаңтар мен 20 сәуір аралығында кинотеатрлардан 
крсетіледі.

Аталмыш қордың мақсаты – балаларға кмек 
крсету және дамыту. Айта кетейік, бұған дейін 
Б.3темұратовтың қоры «Аутизм. 8лем бәріне ортақ», 
«Бас ботаникалық бақты құру жобасы», «Қайырым-
дылық велосипед жарысы» атты жобаларды іске 
асырған болатын. 

 «Аутизм. 8лем бәрімізге ортақ» бағдарламасы 
аутистік спектр ауытқулары бар балалардың дертін 
ерте анықтап, здеріне және ата-аналарына дер кезінде 
кмек крсету жүйесін жетілдіруге бағытталған. 
Аутизмі бар балаларға жәрдем ерте диагноз қою, 
кешенді түрде сауықтыру, сапалы білім беру және 
әлеуметке бейімдеу принциптеріне негізделген. Ал 
«Қайырымдылық велосипед жарысы» Щучинсктегі 
«Балалар үйіне» және 100-ден астам Ккшетау 
қаласындағы мүгедектігі бар балаларға арналған 
интернатқа жабдықтарды сатып алу үшін қажетті 16,5 
млн теңге жинауды мақсат еткен болатын.

Жалпы аталмыш қор қазақстандық балалардың 
болашағы үшін жасалынатын жобаларды жүзеге  асы-
рып келеді.

А.ҚУАТ

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті
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РАХАҢНЫҢ АРМАНЫ – 
ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ АРМАНЫ...

Сәуле ОТАРБАЕВА, жазушының жары:

– К1рнекті жазушы-драматург Рахымжан 
Отарбаев ағамыздың дүниеден 1ткеніне де 
жыл толыпты... Жазушының артында қалған 
мұрасы – прозасы мен драматургиясы қазақ 
оқырманына жақсы таныс һәм халықаралық 
деңгейде де жүйелі насихатталған, к1птеген 
әлем тілдеріне аударылғанын білеміз. Ағамыз-
дың аяқталмаған дүниелері бар ма?

– Жыл болды дейсің, мен үшін уақыт 
тоқтап қалғандай... Күтпеген жерден есіктен 
кіріп келетіндей болып тұрады... Балалар 
да қатты сағынып жүр. Ұлы – Ермерейдің 
түсіне еніпті... Қызы – Қаракздің қырқы 
ткенше түсінен шықпады. 

Рахымжан саналы мірін әдебиетке 
арнаған, жанкештілікпен жұмыс жасаған 
адам, қазақтың қара сзіне адал болды. 
Ешқашан жазуына немқұрайды қараған 
емес. Мүмкін киіміне, денсаулығына 
қарамаса қарамаған шығар, бірақ жазу 
неріне, әр сзіне те мән берді. Бұл орайда 
зіне 8бдіжәміл Нұрпейісов ағамызды үлгі 
тұтты. Баспасзде жарияланған барлық пу-
блицистикалары, барлық кркем дүниелері 
үйде қолжазба күйінде қатталып, сақтаулы. 
Қаламсаппен жазатын. Балалары компью-
тер де, электронды кітап та алып берді, бірақ 
«техникадан хабарым жоқ» деп, мірінің 
соңына шейін қаламмен жазып кетті. Онда 
да «жай қаламсап қол жүргізбейді» деп, 
гель сиямен жазатын. Гель сиялы қаламды 
қорап-қорабымен алып қоямын. Соңғы 
жылдары үстінен қарағанға ыңғайлы деп, 
қызыл, жасыл сиялы қаламдарды да сатып 
алып қоюымды тапсыратын.

Соңғы кездері тым асығыс, жұмыс үсте-
лі нен бас ктермей жазды. Кейде садақаға, 
тойға шақырады, біреулер пікір, алғы сз 
сұ райды, сондайда кңілі блінсе, ренжитін. 
Тіпті соңғы кездері кп кісінің келгенін де 
қаламады.

Жазу үстелінде «Қыз Данайдың қырғы-
ны» атты аяқталмаған романы қалды. Сол 
романның бітпей қалғаны бүгін мен үшін 
те кінішті. Бірақ сонда да, аяқталмаған 
романды жылына орай баспадан шығарып 
жатырмыз. Соңғы жылдары «оқырманды 
алаңдатпай, шығарманың басты идея-
сы, мақсатынан басқа нәрсеге кңілін 
аудартқызбай, оқиға шешіміне тікелей 
алып келетін шығарманың қалай жазылу 
керек екенін мен енді түсіндім, бұдан былай 
жазған шығармам қазақ әдебиетін әлемдік 
деңгейге ктеретін болады» дегенді жиі ай-
татын. Жазушылығы әбден кемеліне келген 
кезде, мірден ткені жаныма батады... 
Осындай оймен ол «Босқындар» романын 
бастамақшы еді. Барлық материалдарын 
жинақтап, жоспарын жасап, бір бума күйі 
қалдырды да кетті... Бұл әлемдік проблема-
ны ктеруге тиіс шығарма еді. 8лемдік мас-
штабта босқынға ұшыраған мұсылман-араб 
елдерінің хал-күйі, себебі неде, «Босқындар» 
шығармасы ктеретін мәселе осы жнінде 
еді. «Тәуелсіз қазақ әдебиетінің қорын 
байытатын, кейінгіге лмес мұра болып 
қалатын тағы бір шығармасы болар еді-
ау» деп, зекті ртейтін үлкен кініштің 
бірі осы. Алайда «Босқындар» жазылар, 
оны әкесі болашағынан кп үміт күткен 
талантты қызы Қаракз жазар деген 
үмітім де жоқ емес. Сондай-ақ Ақтбе 
облысының сұранысымен жазбақ болған 
8лия Молдағұлова апамыз туралы драмасы 
жоспарланып, бірақ жазып үлгермеген күйі 
қалды... Түріктердің тінішімен Ататүрік 
туралы жазбақшы еді. Оспан батыр жнінде 
және «Алтын адамның оянуы» деген 
шығармалары жоспар күйінде қалды...

– 7мірінің соңғы сәттерінде қасында 
1зіңіз болдыңыз... Психологиялық тұрғыдан 
қандай күйде болды? 

– Рас, соңғы жылдары аса бір жанкеш-
ті лікпен жұмыс жасады. 2017 жылдың 
жел тоқсанынан екі жыл демалыс алып, тек 
қана жазумен айналысты. Үй түгіл, Атырауға 
сыймай, аптасына Астана, болмаса Түркия, 
Мәскеуге бір-екі күнге ұшып барып келетін 
адам, үйден шықпай жұмыс істеді, күні-
түні жазумен болды. Сосын Жаһангиріне 
бар аталық махаббатын ткті. Қағаз бетіне 
соңғы жазған сзі «Рахымжан Жаһангир». 
Ақ қағаздың бетін толтырып жазып тастап-
ты. Мен кешке жұмыстан келгенде, «сені 
күтіп отырмын, шай ішейік, бүгін дала бетін 
крмедім» деуші еді. Негізі, үйде теледидар 
қоспаймыз, шаршаған кезде, анда-санда 
жан-жануарлар әлеміне қатысты бағдарлама 
кретін. Қазір балалар осы каналдың дауы-
сын естісе, әкелері трде теледидар қарап 
отырғандай күй кешеді. 

2018 жылды қарсы аларда жаңа жылда 
бажасын арнайы құттықтап шықпақ болған, 
бірақ жазуын қимай түнгі екіге дейін жазу 
үстелінен тұрмады. Қаңтарда менің туған 
күнімде, түнгі он екіден кейін балалары-
мен құттықтап, у-шу болып жатқанда, зін 
біртүрлі артық адамдай сезінді. Артынан ой-
лап қарасам, келген қонақтармен сйлесіп 
отырып, қоштасатын адамның әңгімесін 
айтыпты. Сосын қоймай жоспарларымен 
бліскені есімде. «Астанаға, одан Пекинге, 
Пекиннен Алматыға келемін, ақпанның 12-
14-інде Бішкекке ұшамын, одан Астанаға, 
Астанадан Қарағандыда қойылғалы жатқан 
«Мұқағали-Фариза» пьесасының премьера-
сына қатысамын, он алтысы үйге ұшамын» 
деді.

Күнделігіне «16.02.18. – Үйге ұшу» деп 
жазып қойыпты... Содан он алтысы емес, он 
жетісі атар таңда кетіп қалды... Сол жоспа-
рымен ақпанның бірі Астанаға ұшты, «аман 
жеттім» деп хабарласты, ертеңінде №54 
мектепте кездесуі болды. Сол кездесуден 
кейін қатты қуанып телефон соқты: «Мен 
Жаһангирімді сағындым, Бішкекке бармай-
мын, артынан барармын. Пекиннен Алматы 
арқылы үйге ұшамын» деді. Пекинде бес күн 
болып, үйге келді. Ермерей әуежайдан қарсы 
алған. Мен жұмыстан келсем, қағаз қарап 
отыр екен. «Осындай делегациямен керемет 
барып қайттық, келісімшартқа тұрдық» деп 
сапары  туралы әңгімесін айтты. Ұзақ жылғы 
жобасы еді... Содан екі-үш күн ткен соң, 
денсаулығы сыр берді. Астрахандағы бір 
жеке клиникаға хабарластық, сол жақтан 
дәрігер шақырттық. Қыс қатты, боран, 
тайғақ. Сонда да, бес-алты сағаттық жол-
ды еңсеріп, жедел жәрдем келіп жетті. 
Сенбі-жексенбі күндері халі те жақсы 
болды, бірақ ұйықтамайды. Дүйсенбі күні 
мені жұмысқа жеткізіп салып, зі театрға 

кетті. Он екілерде маған қоңырау шалып: 
«Қарағандыда ел күтіп отыр екен» деп 
барғысы келетінін айтты. Денсаулығына 
алаңдап, мен баруына қарсы болдым. Сол 
күні билетті тапсырыпты. Сейсенбі күні 
қатты мазасызданып кетті, мен жанында 
болдым. Кңіл күйі күрт згеріп, ұйықтай 
алмады. Біреулерге телефон шалды. Кірді, 
шықты, шықты, кірді, киімдерін, заттарын 
қарады. Бала-шағаны басқа үйге жіберіп, 
Қаракз екеуміз жанын да болдық, кешке 
Ермерей келді. 3зін қояр ға жер таппай 
аласұрып кетті. Сәрсенбі күні облыстық 
ауруханаға жатқыздық. Жиыр ма жеті жылда 
мірдің ащысын да, тәт тісін де бірге крдік 
қой, бірақ дәл сол сәтте, сол кезде кетіп 
қалады деп ойламаппын...

Соңғы айларда Айжамалдың телефо-
нынан Жансаясына видеоқоңыраулар кп 
шалыпты. «Алысқа оқуға жастай жібердік-
ау...» деп уайымдайтын. «Мына ккемді 
қиып қалай кетем» деп, Айжамалына кп 
алаңдады. Бірде қарап отырып: «Сен трт 
баланы зің асырайтын жағдайың бар екен, 
сен жоқ болсаң мен тртеуін трт жаққа бы-
тыратып алам-ау» деді.

«Менен бір мүшелдей кіші болсаң да, 
жанымды сен түсіндің» деген Рахаң, күнде-
лігіне: «Сен мені осы күнге шейін сақтадың, 
Сәуле, саған рақмет!» деп жазыпты...

– Рахымжан аға к1пшіл адам болғанын 
білеміз. Қашан да ол кісінің айналасында адам 
к1п болатын. 7нер мен әдебиетке жақын адам-
дар ғана емес, ел сыйлайтын игі-жақсылардың 

тәрбиенің дұрыс-бұрысын санамызға қатты 
сіңіріп сірді. 8кем жұмыстан келгенде, 
үйге киетін аяқ киімі, тақиясы, сүлгісі бәрі 
орнында тұратын. Сосын үйде кп бала 
болсақ та, шыбынның ұшқаны білінбейтін, 
біз әкені сыйлау дегенді солай болуға тиісті 
қағида деп стік. 3зім құрған отбасында 
осы тәртіпті сақтауға тырыстым. Рахаңмен 
әкемнің мінездері ұқсайтын. Жалпы кейінгі 
жылдары үйдің тіршілігі толықтай менің 
мойнымда болды, тіпті күрделі жндеуге 
дейін... Біз үлкен сыйластықпен мір кештік. 
Отбасында болатын тұрмыстық қиындықтар 
үшін ренжіскен жоқпыз. «Дара жолда» «жеке 
бас қиындығым бар, Сәуле соның бәрін 
ктерді» деп айтты ғой. 

Рахымжанның мінезінде сәл нәрсеге 
қуанып, сәл нәрсеге ренжіп қалатын 
шығармашылық адамына тән бір нәзіктік 
болды. Ешқашан «жоқ» деп алдына келген 
адамның меселін қайтармайтын. Біреуге 
ренжісе, онысын сыртқа білдіртпейтін. 
Кейінгі кезде мазасын алатын жұрттан мезі 
болып, телефонын сндіріп қоятын болды. 
Керек адамдарына артынан зі қоңырау 
шалып жатады. Жоғарыда айтып кеттім, 
біз о бастан күйлі, дәулетті тұрған жоқпыз. 
Кейін жағдай түзелген кезде асып-таспадық. 
Оның материалдық игілік емес, бастысы 
рухани байлық, жан тазалығы деген ойын 
хош крдім.

Ер адамның жағдайын жасау – әйелдің 
міндеті. «Отбасында бақытты адам ғана 
– бақытты» дейді, ол бала-шағасының 

жанашыры облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы 
барда  Рахымжан арманы әлі жүзеге асады 
деп ойлаймын. Осы сәтті пайдаланып облыс 
әкімі Нұрлан Ноғаевқа, қалың кпшілікке, 
қ а р а п а й ы м  о қ ы р м а н д а р ы н а  о т б а с ы 
 атынан Алла разы болғай деймін. Нұрлан 
Асқарұлының нерді, сзді, әдебиетті 
түсінетін тұлға екендігін фестиваль кезінде 
бүкіл ел крді. Рахымжан кеткенде де анық 
сезіндік. Ел үшін атқарып жүрген еңбегі 
еселене берсін, Азаматтың! 

– 	дебиеттанушы ретінде Рахымжан 
ағаның прозасының біразын талдадым. 
Соның ішінде айтары астарында жасы-
рынған, ең терең де тылсым шығармасы – 
 «Шың ғысханның к1з жасы». Жазушының 
бұл шы ғар масын түсіну үшін том-том моно-
графиялар аздық етері анық. Ол аздай,  о 
бастан бұл кітаптың тағдыры ауыр болғанын 
білеміз. «Аты-ж1ні жоқ біреулер кітабымды 
1ртеп жатыр. Қорқақ, қорқау бір мүскін менің 
1мірбаянымды қазып отыр... 7ртемек тұрмақ, 
елден шығарып жіберсін. Пікірімнен қайту 
жоқ. К1зіміз тар екен. К1ңіліміз мешеу екен. 
	улиедей 	біш ағаның (Кекілбаев) тірлігіндегі 
бір осалдығын кешіре алмай тап осылай 
шулап ек. Аға құсадан қаза болған. 	й, ел 
емес екенбіз ғой» деп қайысқанда, қасында 
болдыңыз ғой...

– 8р саналы адам з істеген ісіне  жауап 
беру керек қой? «Шыңғысханның кз 
жасын» ртегендер не үшін сол әрекетке 
барғандарына жауап бере ала ма екен? Мен 
мұндай жағдайдың болғанын Рахымжан 
естімесе екен деп қорғаштап, соншалық 
тырыстым... Осы жердегі бір «жанашырла-
ры» компьютерден басып шығарып тұрып 
үйге алып келіпті. Ол кезде бұл шығармасы 
«Мемлекеттік сыйлыққа» ұсынылып, соның 
шешімін күтіп жүрген. Дәл сол уақытта 
осы кітаптың ртелгені зіне қатты әсер 
етті, іштен шыққан баласын біреу қорлап 
жатқаннан кем қиналмаған шығар. 8рине, 
бейшаралықтан жасалған әрекет екенін 
жақсы түсінді, бірақ нәзік жаны тіпті қатты 
жараланды. Оны мынау қоғамда жеке басын 
ғана күйттеген ергежейлі адамдар қатты 
шаршатып жіберді...

– Ең үлкен арманы не еді?
– Ең бірінші әке ретінде перзенттерінің 

бақытына куә болуды армандайтын. Ал тұлға 
ретінде негізгі арманы – қазақ халқының 
тағды ры мен байланысты болды. «Біз әлі 
ұлт болып қалыптаспаған, кбіне рудың 
деңгейі нен аса алмай жүрген сәби болмысты 
ұлтпыз ғой» дейтін. Ол қазағын рухы мықты, 
мәдениеті биік дәрежедегі ұлт ретінде кргісі 
келді. Екінші бір арманы – тіл мәселесі, 
қазақ тілі толық үстемдік құрса дегенді 
жиі айтатын. 3зінің жазушылық қуатына 
аса сенімді болғандығынан шығар: «Мен 
қазақтың қара сзін қойша айдаймын» 
дегені бар. Жазған кезде арқасы ұстап, 
тылсым дүниемен байланысқа түсетіндей 
еді. Шығармашылық үстінде сздің теңіз 
толқынындай лықсып, тгіліп түсіп жататы-
нын бейнелі түрде «қойша айдаймын» десе, 
сз киесінің зіне жақындығын меңзегені 
болуы да мүмкін. Ол сздің киесінен 
қорқатын. 

– «Бас» романының алғашқы қолжаз ба-
сын 1з қолымен 1ртеп жібергені рас па? Екінші 
нұсқасы қай уақытта жазылды? Бұл кітап неге 
оқырманға жетпей жатыр?

– Анар, бір қолжазбасын зі жойып 
жібергені рас. Себебі ескіліктің кзқа-
расымен жазылған шығарма деп, кңілі 
толмағаннан ртеген. 3зі бір сұхбатында 
айтады ғой: «Жас кезде жазған роман еді. 
Социалистік реализмнің даңғылына түсіп 
кетіппін. Исатай мен Махамбет – ұлттық 
батыр ғой. Ал Жәңгірді надан, хан иіс ал-
мас ит-шошқа деппін. Фатима тоташты 
крсеқызар, ақылынан тақымы жүйрік 
біреу деппін. Тұқым-жұрағатының бәрі 
қанаушы, қаскй деппін. Кейін мұрағатқа 
кірейін... Ескі қолжазбаларды қазайын. 
3ткен дәуірдің шаңын жұтайын. Қайран 
қалдым. Бақсам, солай деп жазған жазу-
шы ағаларым да, мен де надан екем» деп. 
Басқа бағытқа кетіп бара жатқанына кзі 
жеткен соң, сол әрекетке барды. Кейін 
романды қайта жазып шықты. Сол сияқты 
«Жәңгір хан» деген пьеса жазды. Ол сахнада 
қойылып жатыр. 8сіресе Орал театрына 
қатты ризамын. Кейінгі «Бас» романын 
шетелде бастырып жатырмыз. Біраз інілері, 
нағашылары, достары бар, қазірде үлкен бір 
топ жылдық асына дайындық үстіндеміз.

– «Бас» пьесасы сахналанып жатыр ма?
– «Бас» пьесасы сахналанған, Махамбет 

атындағы Атырау театры қойған,  «Рахымжан 
Отарбаевтың ІІ халықаралық театр фес-
тивалінде» сәтті қойылып, 1 жүлде алған. 
8зірге театр репертуарында жүріп жатыр.

– «Рахымжан Отарбаев атындағы 
 ха лық аралық театр фестивалін» дүркіретіп 
1т кізген Атырау елінде бұл үрдіс жалғасын 
таба ма? Бұдан кейін жазушы, драматург 
мұрасы қалай дәріптелмек?

– Фестивальдің Атырауда қайта-қайта 
ткені рас. Бұл жауапкершілігі те үлкен 
шара болғандықтан Рахымжан үшін салмағы 
ауыр болды. Сондай-ақ қатты қуанды да. 
3з сұхбаттарында «нер мерекесі» деп 
баға берген бұл игілікті үрдіс ел қолдаса, 
әкімшілік қолдаса, болашақта да жалғасын 
табар деп ойлаймын. Болашақта  «Рахымжан 
Отарбаевтың руханият қоры» жұмысын 
үйлестірмек ниеттемін. Біз, отбасы, қазір 
алда келе жатқан 63 жасына орай «нендей 
мақсатта, қандай бағытта жұмыс жасай-
мыз» деп ойластырып отырмыз. Сол кезде 
Каракз де магистратурасын бітіріп, елге 
келеді. Ермерей де зінің бір жеке жұмысын 
жүргізіп, бағытын айқындап алса деймін. 
Алып бәйтерегіміз құлап, есеңгіреп қалған 
мына күйімізден еңсе тіктеп келеміз, енді 
отбасылық кемеміз мір мұхитындағы ба-
ғытын айқындамақ. Рахымжанның қал-
дыр ған мол мұрасын зерттеу, насихаттау, 
оқыр манына жеткізу, бұл – менің, балала-
ры ның міндеті. Одан кейін қалың оқыр-
маны қолдайды, күш береді деген үміттемін.

– Сұхбатыңызға рақмет, Сәуле ханым! 
Аға мыздың жасамаған жасын артында қалған 
ұрпағы жасасын... Жазушы шығармаларының 
ғұмыры мәңгілік болсын деп тілейік...

Сұхбаттасқан 
Анар ҚАБЫЛҚАҚ, 

әдебиеттанушы

1здері де ағаның қасына магнитше тартыл-
ды. Ал жазбаларынан жалғыздық лебі есіп 
тұратын еді...

– Ойыңды түсіндім. Рас, мінезі ауыр және 
тік болатын, солай бола тұра, жүрегі нәзік 
еді. Оның кпшілдігі танымалдылығынан, 
қоғамдағы орнынан, белсенділігінен болса 
керек. Кп адамдар жеке шаруаларын ай-
тып келетін. Бірақ «кіндігіңді кескеннен 
кейін адам басына – бір жалғыздық» деп 
зі жиі айтатыны сияқты, Рахымжанның 
жалғыздық тақырыбы, жалғыздық күйі, 
мұңы, сонау балалық шақтан, анасы Шәмсия 
Дәулетқызы қайтыс болған кезден бастап 
ажырамаған екен. Анасы кеткеннен кейін 
ата-әжесі бетінен қақпай, еркелетіп сірген. 
Алайда ананың жні блек. Ана құшағын 
сезінбей скен ол анасын аңсайтын. Анасы 
бар адамдарға қызығатын. «Түр-сипаты 
су астындағы елес тей еміс-еміс есімде, 
күлімдеп қарайтыны есімде, Ермерейдің 
кзі Шәмен апасына тартқан» дейтін. Анасы 
мен Бекежан інісі, қарындасы Райса кетіп 
қалғаннан кейін, екінші анасынан бауыр-
лары болса да, зін «жалғызбын» дейтін. 
Ермерейді «жалғызым» деп тті. 

Бала кезден «тілші болам» деп скен 
мен үйге келетін «Пионер», «Жалын», 
«Жұлдыз» журналдарын, «Қазақ әдебиеті» 
газеттерін жібермей оқитынмын. 3лең 
жаздым, соларды жіберіп тұратынмын. 
Рахымжанның «Қазақ әдебиеті», «Жалынға» 
шыққан бүкіл шығармасымен таныспын, 
шығармашылығын жақсы білетінмін. Жер-
лес ағам деп, араласып жүргенде, маған жігіт 
ретінде кңілін білдірді. Шешем те ақылды, 
сабырлы кісі. 8кем мені қатты жақсы 
кретін. «Үйде ата-анам күтіп отыр» деп, 
Атырауға кетіп қалғам. Сйтсем, Рахымжан 
артымнан ұшып келіп, екі-үш ай елде бол-
ды. Ішкі сырын, шерін айтты. Күнделігін 
оқытты. «Алдайын деген ойым жоқ, мен 
шынымен де жалғызбын. Бұл жазбалар саған 
тірік айту үшін жазылмаған» деген жолдар 

бар еді. Расын айтсам, оның тағдырына 
деген сезімімді оятқан күнделіктердегі жаз-
балар еді. «Бас» романындағы кейіпкерінің: 
«Алғаш құрған некем сәтсіз болды» дегені – 
сондағы маған айтқан сзі болатын...

Ішкі жалғыздығы, рухани жалғыздық-
тың сорын кешіп жүрген жеке міріндегі 
ауыр кезеңде мен оған кездескен екем. Оны 
жүрегіммен жақсы крдім. Алғаш қосылған 
жылдары те кп әңгімелесетінбіз. Ермерей 
де, Қаракз де жазды ғой, үстел басында 
екеу ден-екеу отырып, ол шай ішіп, мен 
әңгіме тыңдайтынмын.

– Ол рас, «ҚазМУ-дегі он екі мың қыз-
дың ішінен таңдап алдым» деген жан жары 
– 1зіңізге де нәзік пейілі ерекше екенін әр 
сұхбаттарынан білеміз. Жалпы барлық 
сұхбат ын қайталап оқып шықтым. Отба-
сына деген асқан сүйіспеншілігі білінеді. 	р 
баласының атын аялай атайды. Бола шақ-
тарынан үлкен үміт күтеді... Аға отбасын-
да қандай еді? Ол кісінің 1зі «отбасында 
қандай қожайынсыз?» деген тілші сұрағына: 
«Қателеспесем, әжептәуір қожайынмын-ау 
деймін» деп жауап беріпті. Рас па?

– Ермерей дүниеге келгенде, мірімнің 
жалғасы, ер бала дүниеге келді деп қатты 
қуанды. Қатты сыйласып, бір-бірімізге 
түсіністікпен қарап мір сүрдік. Үй шаруа-
сына қолғабыс тигізуден қашпайтын. 3зім 
қаланың қазақы отбасында скен қызбын, 
үй тірлігі кбіне әйелдің қолында деп ой-
лаймын. Шешем қазақы жн-жосықты, 

ортасында, шынымен де, мағыналы ғұмыр 
кешті. Танымал азаматтың жары болу – 
үлкен жауапкершілік. Ел шығармашылық 
адамының жеке мірі, бала-шағасы жоқтай 
креді. Кейде сені итеріп тастағысы кеп 
тұратындар кп. Ол тек оның ғана емес, 
жұбайының да бірге ткен жолы екенін кп 
адам түсінбейді... Үйсіздікті де, жоқтықты 
да, ағайын-достың сатқындығын да бірге 
крдік. Сырт кзге қатал болғанымен, 
перзенттерін те жақсы крді. Қаракз 
жасспірім кезінде «барабан тартқым 
келеді» дегенде, Түркиядан дауылпаз алып 
келгені бар. Кез келген алыс-жақын са-
пардан бәрімізге сыйлық алып келетін. 
Жалпы қазақ әйелінің бақытын басымнан 
Рахымжандай азаматпен бірге ткізгенім 
қиындықпен келген бақыт. Бір кңіл шайда 
нағашы апасының «Кімнен айырылғаныңды 
емес, кіммен бірге мір сүрдің, кімді бақытты 
еттің, соны ойла» дегені бар. Осы рас сз.

– Жазушылық шеберханасы туралы ай-
тып берсеңіз. Жұмыс істеу тәсілі қандай еді? 
Үлкен тақырыпқа кірісер алдында, жұмыс 
үстінде 1зін қалай ұстады? Үлкен бап қажет 
ететін бе еді? «К1п нәрсе жазушының 1мірлік 
жарына байланысты» деген шындыққа жақын 
с1з бар, сол с1зді тірілтсек, жазушыға қалай 
қолдау білдіретін едіңіз?

– Рахаңның жазушылық шеберханасын 
«кшпенді шеберхана» деп атауға болады. 
Біз кп кштік. Алматыда үй жалдағаннан 
бастап кп кштік, одан Бішкекке жұмыс 
сапарымен кетіп, сол жерде бес жыл тұрдық. 
Жұмыстан келіп, тамақтанып алып, балалар 
ұйықтағаннан кейін жазуға отырады. Шар-
шаса да, мір бойы осы тәртіппен жұмыс жа-
сады. 8дебиеттің «қара жұмысына» барлық 
қалам иелері сияқты түнгі мезгілін арнай-
тын. Тақырып таңдағанда, ұзақ ойланбай-
тын. Сүйікті кейіпкерлері – тарихи тұлғалар 
мен ауыл адамдары еді. Жәңгір хан, Исатай 
мен Махамбетті жақсы крді, Сырым ба-
тырды, Мұстафа Шоқайды, 8мірені, Ғабит 

атамызды, Сәкен Сейфуллинді, Темірбек 
Жүргеновті жазды. Жалпы не жазса да, зерт-
теп алмай, жазуға кіріспейтін.

Алғаш тұрмысқа шыққан жылдары 
жуынуға кіріп кетіп, з-зімен рахаттанып 
әңгіме айтып жатқанын естіп, шошып 
кеткенмін. Енді бір қызығы, қазір Қаракзі 
сондай. Идеясы әбден пісіп-жетілген кезде 
ғана жазуға отыратын. Жазуға отырғанда 
ешкім мазасын алмауды қалайтын. Балалар 
сіп, мазаламайтын жасқа жеткенде күндіз 
де жазуға кшті. Кбінесе, бір жазғанын 
қайтып түзетпейтін. 

3зі жылқышының баласы, жылқының 
етін жақсы крді. Соғымның соңғы сүрлерін 
маусым айындағы Ермерейдің туған күніне 
дейін жеткізуге тырысамын. Жылқының 
еті үнемі алдында болатын, сол сияқты 
сүт қатқан шайды ерекше жақсы крді, 
шайсыз ғұмырын елестету қиын. 8сіресе 
жазу жазғанда. «Сен таңдаған шайдың 
дәміне ештеңе жетпейді» деп, үйдегі шайдан 
жұмысына да алып кететін. Шұбат, құрт-
ірімшік, балды жақсы крді. Қиындығын 
бірге кремін деп қосылған соң, әрине, 
мен әйелдің міндетін орындауға тырыстым. 
8йел ретінде жіберген қателіктерім де 
болған шығар, бірақ сол адам дұрыс бол-
сыншы деген ой ғана болды менде. 3мір 
болған соң, кп нәрсесін кешірдім, кп 
нәрсесіне кз жұмдым. 8р нәрсеге тергеліп, 
тіркеліп, сз қуып, жұрттың сзіне еріп 
кетсем не болады? Жиырма жеті жыл бір 

шаңырақ астында мір кешкеннен кейін 
оның әрбір әдеті, әрбір әрекеті «солай бо-
луы тиіс» сияқты болып кетті. Бірге мір 
сүрген сол ғұмырдың тез тіп кеткеніне 
қазір таңғаламын... 3мірімізде ащы да, 
тәтті де нәрсе болды. Қай кезде де оның 
дұшпаны – менің дұшпаным еді, оның досы 
– трімізден орын алатын. Қашан да ер-
азаматымды қолдап, тілеуін тілеп, қиналса 
бірге қиналдым. Рахымжандай жаратылы-
сы блек адамның, бала кезінен қиындық 
крген адамның тағдыры үшін үлкен 
жауапкершілікті з мойныма артқаным рас. 
Ол қарны тойғанға мәз болып мір сүрген 
кптің бірі емес, сондықтан оның биік 
тұлғасына лайықты жар болу керек екенімді 
жақсы сезіндім. Бет-аузыңды бояп, әдемі 
киініп, қасында қуыршақтай болып тұру 
блек те, жанын түсініп, кешірімшіл болып, 
талантты адамның жары болу мүлдем блек, 
ол үлкен еңбек, керек десеңіз.

– Бала-шағаны, қара шаңырақты, мәңгі 
1лмейтін киелі туындыларына 1зіңіз мұра-
герсіз. Мұның барлығы нәзік болмы сыңыз ға 
аса ауыр салмақ екенін, әрине, сеземіз...

– Қара шаңырақ деген киелі ұғым. 
2017 жылы қарашада жер телімін алып, 
«Жаһангиріме үй саламын» деп, сол жерден 
үй жоспарлап жатқан. Бірақ оған Құдай 
жеткізбеді, сол мақсаты, жоспары бізге 
аманат, Ермерейі, Қаракзі бар, жанының 
саясы болған Жансаясы, Жамалы бар, сол 
тілегіне біз жетсек деп армандаймын. 

Туындыларын кп жинамайтын, ша-
шып жүре беретін. Алматыдан Бішкекке 
кшкенде, тез буынып-түйініп, кшіп 
кеттік. Заттарымызды сонда тұратын 
ағайынымыздың үйіне қойып кеткенбіз, 
бір-екі жыл тіп, сол үйдегі жеңгеміз 
ренжігеннен кейін, Алматыға барып, екі-үш 
үлкен смкеге салып, тек қана Рахымжанның 
қағаздарын алдым да, қалған заттарды сол 
күйі қалдырып кеттім. Сол қағаздарды 
Б і ш к е к т е н  А қ т а у ғ а ,  о д а н  А т ы р а у ғ а 
кшкенде бірге алып жүрдім. Ақыры, жи-
нала-жинала келгенде, бір блме толды. 3зі 
мірден ткеннен кейін Астанадағы үйде 
қалған қағаздарын жүк пойызымен алып 
келдік. Артында қалған жазба мұраларын 
жинақтап, жоғалтпай реттеп, болашаққа 
алып бару – біздің міндетіміз. 8рине, зі 
кеткеннен кейін, артында қалған отбасына 
деген ел-жұрттың сыни сзі болады екен. 
Арқа сүйеп жүрген елдің ағаларының аузы-
нан «неге уақытында қаратпады, неге сақ 
болмады, неге алдын алмады?» деген сздер 
шыққаны жаныңа батады екен... Бұл за-
манда жесір болу да, адамының артын күту 
де – сын емес, сынақ екен. Сенің қайғыңмен 
ісі болмайды екен... Кейбір адамдардың 
қолдан жасаған қиындығымен күресіп 
мір сүріп жатырмыз... Кейбір досым де-
ген адамдардың зі айтқандай «иттің дос 
болғаны жақсы, достың ит болғанын кріп 
те» мір сүріп жатырмыз. Кейбір ағайын-
туғандарының сатқындық жасап, згерген 
мінездеріне таңғалып мір сүріп жатыр-
мыз... Бұл да Алланың берген сынағы шығар. 
Сол сынақты, сол жолды менің туім керек 
болған шығар деп ойлаймын. Біріншіден, 
з-зіме сабыр тілеймін, балапандары сана-
сыз емес, ол үлкен қуат, әкесі әрқайсысына 
сеніп кеткенін түсінеді. Оның ұрпағы аман 
жүргенде, Рахымжанның мұрасы да, аты да 
лмейді дегенге сенемін. Рахаңның әулеті 
осы идеяларды жүзеге асыру үшін жұмылып 
жұмыс бастап, жолға шықтық.

– Күнделігінде: «7мір сүргім келмейді. 
Тап осы сәт Аллекем ақ мылтығын кезесе, 
«атқан қолдан айналдым» дер ем...» депті...

– Бұл соңғы трт-бес жылдағы кңіл-
күйінің бір сәттері. Бірде Атырау облыстық 
теледидарына сұхбат берді, ашылып, ксіліп 
сйлеген сәтті сұхбат болды. Елдік, ұлттық 
мәселелерді ашық айтты. 8ркез қазаққа 
тнген қауіпті зіне келген кесапаттай 
қабылдады. Қоғамдағы кейбір мәселелер 
жанын жегідей жеді. Жан дерті меңдеген 

сәтте, осындай сздерді айтқызды. Оны 
қинаған нәрсе – осы келеңсіздіктерге 
қарсы тұра алмағандығы. Айтқан жерде 
айтып, сйлеген жерде сйлеп жүргенімен, 
бұл проблемаға тоқтау қоя алмағандығы, 
шарасыздығы жанына қатты батты. «Ойлы 
адамға қызық жоқ» деп данышпан Абайдан 
артық айту қиын. Ол ақша шашып, думан-
датып, серілік құрып жүретін адамдардың 
қатарынан емес еді. Миында сан мыңдаған 
ойлары, жоспарлары тұрды, елдің басына 
түскен небір қиын жағдайларды естігенде, 
торығып, тіпті ұйқысыздыққа да ұрынған. 
8сіресе соңғы екі-үш жылда. Бұрын бола-
шаққа деген үміті, сенімі болатын. Торығып, 
қиналып кетті. Кейде ешкімді кргісі 
келмейтін...

– Ағаның мәңгілік мекенін ертерек, к1зі 
тірісінде сайлап қойғаны рас па?

– Атыраудың шетінде «Томарлы» де-
ген ауыл бар. Сол маңда екі үлкен қорым 
бар. Бір кездері Кіші жүзде Құныскерей 
деген күрескер, Кеңес үкіметі «банды» 
атаған мықты атамыз ткен. Сүйегі Түр-
кіменстан жерінде қалып кетті. 1995-98 
жылдары сол атамыздың сүйегін әкелеміз 
деп кп жұмыстанған. Жалғыз зі емес, 
ағайындарымен бірге. Екі мемлекеттің 
ортасындағы мәселе шешілмей, ол аяқсыз 
қалды. Бірақ сол кезден бастап, әзіл-шыны 
аралас жиі айтатын болды. Аманатын бала-
сына да тапсырып кетіпті.

– «Қызмет – қолдың кірі, саясат – бет-
тің кірі, осы екеуінен де тазардым-ау» деген 
Рахымжан ағамыздың біржолата шы ғар -
ма шылыққа бет бұрған кезі қай уақыт еді? 
Қызметті қойған соң, жазушылыққа бір-
жолата бет бұрды. Ал 1ндіртіп жазғаны қай 
уақыт еді? Жазғанына к1ңілі толатын ба еді?

– Ұлттық Академиялық кітапхана бас-
шылығынан кеткеннен кейін «Ақ Жайық» 
журналын ашты. Содан кейін мірі нің 
соңына дейін Махамбет атындағы Атырау 
қазақ драма театрының кркемдік жетек-
шілігін қатар атқарды. Сол жұмысын те 
жақсы крді. Театрды ктерем деп, ауы-
рып жүрсе де, қолынан келгенінің бәрін 
жасады. 3мірінің соңында істеген қызметі 
– «Академиялық театр» атағын алып беріп 
кетті. Сол «Рахымжан Отарбаев атындағы 
халықаралық театр фестивалі» дүркіреп 
ткен, қаламынан туған сүйекті пьесалары 
қойылған сахнада сүйегі қойылып, ақтық 
сапарына сол киелі сахнадан аттанды... 
Рахымжан мемлекеттік қызметтен кетіп, 
қанша жерден «тазардым» дегенмен де, ол 
ортадан кете алмады. Барлығын тастап, 
бірыңғай шығармашылықпен отырған 
жоқ. Бірақ «үш жыл жазамын, үш жылдан 
кейін жазуды қоямын» деді. Ендігі жоспа-
ры – Атыраудан «Рахымжан Отарбаевтың 
әдебиет үйін» ашу еді. Оған лайықты 
ғимаратты да қарап қойған болатын. Та-
лантты жастарға шеберлік класын ткізу, 
жастарды қамқорлыққа алуды ойлады. 
«3зім Алматыға алғаш барғанда, кше 
орындығында ұйықтап жүрген күндерім 
сияқты, Атырауға ауылдан, шеттен кел-
ген жас таланттар қаңғып жүрмесін» деді. 
8сіресе оралман жігіттерге қатты жаны 
ашитын, солардың жайын кп ойлады, 
қолынан келген кмегін аямады. Баспанаға 
зәру болса, біраз уақыт тұрып кететін, 
іштегі шері барлар пікірлесіп, аз уақыт 
әңгімелесіп кететін жастардың жып-жылы 
бір ұясын құруды алдына мақсат етті. 
Кемеліне келіп, шеберлігі шыңдалған кезде 
қазақтың жас таланттарына жол крсетуді, 
жн крсетуді ойлады. Кейінгі толқынды 
жақсы крді. 3зі айтқандай, әлем тағдырына 
алаңдайтын жағдайға келген, «жазушы боп 
уайымсыз, мұңсыз жүру мүмкін емес» дейтін 
 Рахымжан шәкірт тәрбиелеуді мақсат етті. 
3з шығармашылығына шек қойған себебі 
сол. Соңғы трт-бес жылда те ндіртіп 
жазды. 2018 жылы жоспарлаған шара-
лары бір-екі жыл кешігер, бұйыртса, бала-
шағасы, жоқтаушы елі, әдебиет пен нер 
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Күтпеген ұсыныс. «Коммунизм жолы» деп 
аталатын бұл басылымға ара-тұра жіберген 
материалдарымның жарияланғаны болмаса әлгі 
Тау-ағам айтқан басшыны кп танымаймын. 
Ауданға іссапармен келгенінде кеңсемізге бас 
сұғып, қал-жағдайымызды сұрағанда кргенім 
болмаса. Бір жағынан қуанып та тұрмын. Сйтіп, 
облыстық басылымның штатына Шалқар, 
Ырғыз, Мұғаджар бойынша меншікті тілші деген 
қызметке қабылдандым.

Сонан бері қырық жылға тарта уақыт тті. 
Санаулы күндерден кейін 90 жасқа толғалы 
тұрған Нұрқайыр ағамызбен арадағы ағалы-
інілі қатынасқа сызат түскен емес. Қарабұтақ 
аудандық «Жаңа мір» газетіне редактор болып 
тағайындалғанға дейінгі сегіз жыл меншікті тілші 
қызметі зіме кп жайды ұқтырды. 8сіресе ре-
дактор Телеуовтің сауаттылығы, талапшылдығы, 
ұдайы ізденісте жүретіні,  ұжымды ортақ 
шаруаға жұмылдыра білуі нәтижесінде «Ком-
мунизм жолының» беделі нығайып, таралымы 
жылдан-жылға кбейді. Редакция кптеген 
әріптестерімізді тәрбиелеп, ұядан ұшырды. 

Кейіпкеріміздің мірбаяндық деректері 
де мағыналы. Батыс Қазақстан облысының 
8лімбек ауылында туып-скен оның балалығы 
мен жастығы тұстастары тәрізді Ұлы Отан 
соғысының жаһанға зәр шашқан кезеңіне тап 
келді. Қаршадайынан шп шауып, масақ терген 
Нұрқайыр 15 жасында мұғалім кадрларының 
жетіспеушілігінен ауылдағы мектепте орыс 
тілі мен әдебиетінен сабақ беріпті. Бұған дейін 
 ауылда тірі орыс крмеген бозбала екі жыл бойы-
на сынақтан сүрінбей ткеніне зі де таңғалады. 
8ке-шеше үйден ұзап шыққанын мақұл крмесе 
де білімге құштарлығы жанына жай таптырмай 
қиырдағы Алматыдан бір-ақ шығып, Қазақ 
мемлекеттік университетіне маңдай тірейді. 
Алла сәтін салып, 1947 жылы журналистика 
факультетінің студенті атанған. Дипломмен 
елге оралған соң Батыс Қазақстан облыстық 
газетінде тілші, блім меңгерушісі болып жұмыс 
істейді. Облыстық комсомол комитетіндегі 
лекторлық топ жетекшісі қызметінен облыстық 
партия комитетіне шақырылып, қазақ және орыс 
тілдерінде шығарылатын «Үгітші блокноты» 
газетіне редакторлыққа бекітіледі.

Тағы да әдемі бетбұрыс – СОКП Орталық 
Комитеті хатшылығының шешімімен  Телеуов 
Мәскеу қаласында Жоғары партия мектебіне 

оқуға қабылданған. Кеңестік дәуірдің 
мәртебелі білім ордасын тәмамдаған соң 
туған лкесіне оралып, облыстық газетте 
идеология блімін басқарады. 1962 жылы Батыс 
Қазақстан лкесінің құрылуына байланысты 
Ақтбе қаласына – лкелік партия комитетінің 
аппаратына қызметке шақырылды. Арада үш 
жыл ткен соң Ақтбе облыстық «Коммунизм 
жолы» газетінің редакторы болып бекітілді. Бюро 
мәжілісінде бірінші хатшы Николай Иванович 
Журин айтқан: «Газетті ктеру керек. Сенің оған 
мүмкіндігің жетеді. Саған партиялық тапсырма 
осы» деген әңгімені Нұрекең жадынан шығармай 
берік ұстаным етті.

Сенім алдамапты: Телеуов Ақтбенің бас 
газетінде үзіліссіз 27 жыл редактор қызметін 
атқарды,  КСРО Журналистер одағының 
облыстық ұйымына осынша жыл трағалық етті. 
Қазіргі кезеңді білмеймін, ал кеңестік империя 
тұсында бүтін бір облыстың жылнамасында табан 
аудармай ширек ғасырдан астам уақыт жетекшілік 
жасап, қолын қойған жалғыз адам бар, ол – біздің 
бүгінгі кейіпкеріміз.

Ұзақ жылдарғы қажырлы еңбек лайықты 
бағасын алды. Ең алдымен, кзіне оттай ыстық 
крінетіні – он бес жасында омырауына тағылған 
«1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында 
қажырлы еңбегі үшін» медалі және арада он бір 
жыл ткен соң «Тың жерлерді игергені үшін» 
медалімен марапатталды. Телеуовтің журналистік 
қызметі екі мәрте Еңбек Қызыл Туы орденімен, 
екі мәрте «Құрмет белгісі» орденімен, бірнеше 
медальдармен, грамоталармен, дипломдармен 
бағаланды, «Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері» және «Қазақстанның 
құрметті журналисі» атақтарына ие болды.

Оның басшылығы тұсында «Коммунизм 
жолы» газеті  Мәскеу қаласындағы КСРО 
Халық шаруашылығы жетістіктері Крмесіне 
екі мәрте қойылып, редактордың зі крменің 
алтын және күміс медальдарымен марапаттал-
ды. Газеттің тәрбиешілік ұйымдастырушылық 
және насихатшылық қызметі «Құрмет белгісі» 
орденімен бағаланды.

Қаламы қарымды журналист, қазақ және 
орыс тілдерін жетік меңгерген шешен, шебер 
ұйымдастырушы, журналистикада және әдебиетте 
танымал ондаған адамдарды тәрбиелеген ұстаз 
Телеуовтің зіне тән қасиеті – қандай жағдайда 
да орнықты қалпынан ауытқымай жан-жақты са-

раптама жасайтыны. Талай кедергілерге кезіксе 
де ктере білді, лауазымды кеңселерді жағалап, 
билік айтудан немесе жағымпазданудан ада. 
Зейнет демалысына шыққан соң біраз уақыт 
қоғамдық-саяси шараларға қатысып, ұстанымын 
танытты. Облыстағы қайырымдылық кеңесіне 
таратылғанға дейін траға болды. 2009-2014 
жылдар аралығында Ақтбе облысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жанындағы ақсақалдардың 
«Бірлік» кеңесіне жетекшілік етті, кейін траға 
орынбасары ретінде жұмыс істеді. 2009 жылы 
еліміз бойынша алғаш рет Ақтбе қаласында 
«Достық үйінің» ашылу салтанатына Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев арнайы келіп қатысты, 
сол салтанатта Нұрқайыр Телеуов сз сйлеп, 
ңір жұртшылығы атынан Елбасыға ризашылық 
білдірді және «Самұрық» бейнесі сипатталған 
мүсінді сыйлады.

3ткен жылдың күзінде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің журналистика 
факультеті 1952 жылғы түлек Нұрекеңді кезде-
суге шақырды. Біздің кейіпкеріміз профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттер алдында 
зінің оқып жүріп, партия қатарына ткені, 
партия тобының жетекшілігіне сайланғаны, 
үздік оқып, тәртібімен кзге түскендіктен білім 
ордасында жұмыс істеуге ұсыныс жасалғаны 
жайында тебірене толғады. Ректорат баспасз 
абызын университеттің 80 жылдығына арналып 
шығарылған медальмен марапаттап, әл-Фараби 
бейнесі бар кілемше мен халықаралық Абай 
клубы шығарған «Добродетельный город» атты 
трт томдық шығармалар жинағының бірінші 
томын сыйлады. «Қазақ университеті» газетінде 
даңғайыр журналистің сұхбаты фотосуретімен 
қоса «Новые медиа не смогут вытеснить при-
вычные газеты» деген тақырыппен жарияланды. 
3з кезегінде Телеуов байырғы оқу орнының 
мұражайына үздік бітіргенін айғақтайтын дипло-
мы мен курстастарымен бірге түскен фотосуретін 
сыйлады.

Даусыз шындық – адамның әдемі қартаюы бір 
жағынан Алланың несібесі, екінші ретте негелі 
ұрпақ арқасында. Нұрқайыр аға мен Бақытжамал 
апа бұл тұрғыда ұтылған жоқ. Жүздері жарқын, 
кңілдері шат. Үлкен қызы Алма – Венгрия 
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астанасы Будапештте тұрады. Олардың трт 
перзенті сіп, қанат жайды. Ақылжан – Ақтбеде, 
үш баланың әкесі. 8сия мен Дархан Алматы 
қаласында, бауырынан екі қыз, бір ұлды рбітті.

Телеуовтер әулетінің кшін заманның 
жүйрік ағысында үлкен сұранысқа ие мамандық-
тар бойын ша білім алған, бірнеше тілде еркін 
сйлейтін, тәртібімен үлгі немерелері жалғас ты-
рып келеді. 8сия мен Дарханның баласы Диас 
Ұлы британияның, кейін Малайзияның астана-
сында университет бітіріп, екі дипломға ие болды. 
Қазақ, орыс, ағылшын, неміс және малай тіл-
дерінде еркін сйлеп, жазады. Қазір жеке компа-
нияда инженер-электроник, әл-Фараби атын-
дағы ҚазМУ-дің психология факультетін бітірген 
келіншегі Мәдина осы компанияда зімен бірге 
жұмыс істейді. Қызы Аяна – Швейцарияда 
технологиялық университетте оқып бі тірді, бұл 
күнде Біріккен Араб 8мірліктерінің Дубай қала-
сында тұрады, мамандығы – инженер-технолог.

Ақылжанның отбасы перзентханада сәбиін 
алып шығар сәтте ата-ана келісімін алып, ырым-
мен есімін Нұрқайыр деп қойған-ды. Сол сәби 
есейді, АҚШ-тың Солтүстік Дакота штатын-
да университеттің геология факультетін та-
мамдап, елге оралды. Орыс, ағылшын, неміс 
тілдеріне жетік ол – «Қазақмыс» корпорация-
сында жетекші мамандардың бірі. Одан кейінгі 
Саида Чехия астанасы Прагада оқып, жоғары 
білім алды, экономика ғылымының докторы. 
Қазір Германияда Франкфурт Майн қаласында 
Дүниежүзілік экономикалық банкте еңбек ететін 
жалғыз қазақ қызы, орыс, ағылшын, чех, неміс 
тілдеріне жүйрік. Будапешттегі Алманың қызы 
Марианна – заңгер, жұбайы – кәсіпкер.

Осылайша, әлемнің әр түкпірінде тұрып 
ж а т қ а н  б а л а - н е м е р е л е р г е  Н ұ р е к е ң  м е н 
Бақытжамал апайдың бірде ұшақпен, енді бірде 
темір жол арқылы тынбай қатынап жүргенін 
крсеңіз... Бірі тоқсандағы, екіншісі сексен 
бесті иемденген қарттар дидарынан шаршау 
немесе реніш байқалмайды. 3рісті ұрпаққа 
шүкірліктен шығар, екінші жағынан ағамыздың 
сонау 1970 жылдан бері күн сайын ертемен аш 
қарында үш-трт шақырым жүгіруінің, сая жайда 
жеміс ағаштары мен ккніс алқабын күтіп-
баптауының пайдасы. Біз осы материалды жазу 
ниетімен әңгімелесуге барғанымызда үйіне таяу 
саябақтан келіп отыр екен.

– Қала әкімдігінің саябақты қайта жндеуден 
ткізіп, тренажерлар, спорттық жабдықтар орнат-
қаны жақсы болды. 8жептәуір сергіп қаласың, 
– деді ол.

Ағамыз зінің әңгімесінде Ақтбенің байыр-
ғы тұрғыны ретінде қала және облыста соңғы 
бірнеше жылдан бері кптеген игі бағдарла-
малардың жүзеге асырылып жатқанына, биыл 
іргетасы қаланғанына 150 жыл толуы аталып 
тілетін Ақтбе қаласының бет-бейнесі мүлде 
жаңа сипат алғанына, еңселі ғимараттар мен 
әлеуметтік маңызы зор нысандар тұрғызылғанына 
ризашылығын айтты.

Автор ретінде қысқаша түйіндерім: Нұрқайыр 
Телеуов – Ақтбе ңірінде журналистер мектебін 
қалыптастыруға белсене атсалысқан ізгі ниетті 
азамат.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі
АҚТ3БЕ

Дңгелек үстел ткізудегі негізгі 
мақсат – Елбасы мақаласындағы 
Ұлы даланың тарихына, салт-дәс-
түріне, нері мен фольклорына, 
му зыкасына, ұлы есімдеріне, ки-
носы мен телевизиясына қатысты, 
сондай-ақ тарихи сананы жаңғыртуға 
арналған ұстаным-тұжырымдарды 
насихаттау,  түркілер  тарихына 
жаңа кзқарас қалыптастыру, қазақ 
түркологиясының жаңа міндет-
мақсаттарын нақтылау, жоғары ор-
гандар тапсырмаларын орындау.

Басқосуда Тіл білімі институтының 
директоры Ерден Қажыбек жүргізіп 
отырды.

Алғашқы сзді  ақын,  қоғам 
қайраткері Олжас Сүлейменов алды. 
Оның баяндамасының тақырыбы – 
«Ежелгі дәуір туралы ойлар. Сз ана-
томиясы». Ақын дүние жүзінде тіл, 
мәдениет алмасулары үздіксіз жүріп 
тұрғанын, қазіргі жергілікті аумақта 
бұрын басқа да ркениет, зге елдер 
де тұрғанын сз етті. Сондықтан да 
зінің ізденіс барысында түркі тілінің 
элемент терін дүние жүзінің кптеген 
елдері тілінен кездестіргенін айтты. 
Мысалы, ежелгі латын тілінде қазіргі 
түркі тіліндегі аула, ауыз, ауыр сздері 
сол түркі тілдеріндегі мағынасымен 

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАРАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

КЕЗДЕСУ

сәйкес келеді екен. Тіпті сонау Мысыр 
(Египет) елінің мифологиясындағы 
сімдік құдайының атауы «Осси-
риус» болып шықты. Бұл сздің түп 
тркіні сонда түркінің с, сір, сіріс, 
сімдік сздерінен шыққан деген 
болжам айтылды. 8рине, мұның 
бәрі дәлелдеуді қажет етеді. «Кне 
шумер, семит, қытай жазбаларында 
түркілерге қатысты орасан мол мұра, 
мәліметтер жетерлік. Оны зерттеу 
келер ұрпақтың еншісінде. Біз сон-
дай дереккздерді зерттеуге шын 
құлшынысы бар мамандарды даяр-
лауымыз қажет. Соларды жарыққа 
шығарып, зіміздің кім екенімізді 
дәлелдей отырып танытуымыз 
қажет» деді ақын. Ол зінің «Мың 
бір сз этимологиясы» атты кітабы 
дайын тұрғанын, шығармашылық 
жаңалық тары туралы да ой қозғады. 
«Жылқыны алғаш қолға үйретіп, 
оған ертоқым ойлап тауып, сан түрлі 
қару жасап, Еуропаны шарлаған 
кшпенділер кезінде сол даму саты-
сында біраз қалып қойды, әлемдік 
ркениет кші нен сәл кешеуілдеп 
қалды, енді сол бос кеңістікті жылдам 
толтырып, ұлт келбетін крсетейік» 
деді қоғам қайраткері. 

Келесі сзді модератор  Ерден 

З а д а ұ л ы   з і  а л д ы .  Ғ а л ы м н ы ң 
пікірінше, Ұлы даланың ерекшелігін 
оның ұлы перзенттері арқылы да 
крсетуге болады. Сондықтан да зерт-
теулерде тұлғатануға да ерекше мән 
берілгені дұрыс. Олжас Омарұлының 
шығармаларын болашақта зерттеу де 
зекті мәселе болмақ. Баяндамашы 
болашақта Олжас аға басқаратын 
орталықпен бірлесіп әр сала маман-
дарын жинап, жастарға елдің жалпы 
болмысының әртүрлі салалары ту-
ралы зерттеу тақырыптарын беруді 
де ұсынды, жан-жақты біліммен 
қаруланған мамандар даярлау ісін де 
ұмыт қалдырмады. 

Ш.Уәлиханов  атындағы Та-
рих және этнология институты-
ның директоры З.Қабылдиновтің 
«Ұлы даланың ұлы адамы» және 
М.О.8уезов атындағы 8дебиет және 
нер институтының директоры 
К.Матыжановтың «Ұлы дала әдебиеті» 
баяндамалары қызу пікірталас ту-
дырды. Кенжехан Матыжанов: «Біз 
әлемдік ркениеттің бір блшегіміз, 
ал біздің оған қосқан үлесіміз орасан 
мол әрі ерекше, сон дықтан біз де сол 
ркениеттің беделді де белді мүшесі 
бола аламыз» деді. 

«3рлеу» біліктілік арттырудың 

ұлттық орталығы «Тұлғаны әлеумет-
тендіру» кафедрасы ның меңгерушісі, 
филология ғылымының кандидаты, 
түркітанушы Р.Арзиев з баяндама-
сын түрік медиатану мәселесіне арнай 
отырып, рухани жаңғыру барысында 
Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығын 
атап ту де маңызды шараның бірі са-
налатынын, оны ткізу де түркі әлемін 
дүниеге таныстырудың бір жолы бола-
тынын атап тсе, әл-Фараби атындағы 
филология факультетінің деканы, 
филология ғылымының докторы 
3.8бдиманұлы Олжас Сүлейменовтің 
ғылыми шығармашылығының қазақ 
әдебиеттануын дамытудағы рлін 
крсетті. 

О . С ү л е й м е н о в т і ң   т і н і ш і 
 бо йынша, Назарбаев  универси теті 
т ү р  к о л о г и я  ж ә н е  қ а з а қ  т і л і 
 ка фе д  ра сының меңгерушісі, белгілі 
амери калық түрколог, профессор 
Ю.Шамилоглу Алтын Орданың 
Еу разия аймағында мемлекеттілік 
қалыптастыру рлі туралы баяндама 
жасады. Оның пікірінше, біз бұрынғы 
Алтын Орданың тікелей мұрагері са-
наламыз. Ал Алтын Орданың Еуропа 
мен Азияның дамуына, ркендеуіне 
қосқан үлесі ерекше. Алтын Орда 
тұсында Ұлы Жібек жолында қызу 

сауда дамыды. Сауда дамуы гүлден-
ген қалалардың, елді мекендердің 
пайда болуына ықпал етті. Ол ме-
кендерде мәдениет, отырықшылық 
мір салты қалыптасып, дамыды. Ол, 
әрине, кршілес мемлекеттерге де зор 
ықпалын тигізді.

Қазақ тілінің ежелгі лексикалық 
қ а б а т  т а р ы н  А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы 
атындағы Тіл білімі институты қазақ 
тілі тарихы мен түркітану блімінің 
меңгерушісі, филология ғылымының 
докторы, профессор М.Малбақов з 
баядамасында қозғады. Ол сз эти-
мологиясына байланысты қызықты 
пікірлер айтты. 

Кейінгі сз алған ғалымдардың ой-
лары да ел мен жер тарихын, тілі мен 
нерін, әдебиетін насихаттау сары-
нында рбіді. Баяндамалар арасында 
қызықты әңгімелер, пікірталастар 
болды. Дәстүрлі әнші Ерлан Тлеутай 
бастаған бірнеше нерпаздар, халық 
және халық композиторларының 
әндерін әуелете шырқап, жиын крігін 
қыздыра түсті.

Жиынды халықарлық «Қазақ 
тілі» қоғамының президенті, ҚР ҰҒА 
академигі 3.Айтбайұлы және дңгелек 
үстелдің негізгі қонағы О.Сүлейменов 
қорытындылады.

 
Нұрлан ШҮЛЕНБАЕВ, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институты Терминология 

б1лімінің ғылыми қызметкері

Қазір әлем халықтарының үштен бірі латын қарпін 
қолданады. 8зербайжан елі 1991 жылы «Латын графикасы 
негізіндегі әзербайжан әліпбиін қалпына келтіру туралы» 
Заң қабылдап, латын қарпіне кшкен болатын. Орхан 
Хасаноғлудың айтуынша, бүгінде әзербайжан халқының 
98 пайызы латын қарпінде оқып, жаза алады. 8сіресе 
жаңа әліпбиді жастар жылдам меңгерді. 

«Сіздердің Президенттеріңіз латын қарпіне кшу 
туралы те дұрыс шешім қабылдады. Бұл Қазақстанның 
түркі елдерімен ғана емес, әлеммен еркін араласуы-
на, ақпаратқа қол жеткізуге, қазақтың мәдени-тарихи 
құн дылықтарын зге елдердің танып білуіне мол мүм-
кіндік береді. 8зербайжан латын қарпіндегі әліпбиге 
тоқсаныншы жылдары кшті. Сондықтан осы бағытта 
з тәжірибемізбен блісуге дайынбыз» деді филология 
ғылымының докторы Орхан Хасаноғлу. Ғалымның ай-
туынша, латын қарпіне кшуде біршама қиындықтар да 
кездеседі. Оның ішінде, кириллица қарпімен басылған 
әдеби-мәдени мұраны тұтастай латын қарпіне кшіру 
оңай емес. Бұған кп күш-жігер мен уақыт керек. 

Кездесуде журналистика мәселелері туралы да сз 
қозғалды. Бүгінде классикалық баспасзбен қатар жаңа 
медиа ақпарат айдынына шықты. «Бірақ бұл дәстүрлі 
газет-журналдардың күні тті деген сз емес. Алаңдауға 
еш негіз жоқ. Себебі адам үшін кзбен крумен қатар, 
қолмен ұстап сезінудің жні блек. Кез келген ақпаратты 
веб-сайттан оқығанда газеттен оқығандай әсер болмай-
ды. Соның бір айқын мысалы, 300 мың тұрғыны бар 
Солтүстік Кипрде күн сайын 26 000 данадан астам га-
зет-журнал сатылады. Демек, газет-журналдар ешқашан 
лмейді. Тек заман талабына сай жедел де шынайы 
ақпарат беруді үй рену керек» деп түйіндеді з сзін 
әзербайжандық ғалым. 

Сондай-ақ жиында шетелдік қонақтар қазақстандық 
журналистердің сұрақтарына жауап беріп,  ой-
пікірлерімен блісті. Солтүстік Кипрде (Түрік Республи-
касы) орналасқан Гирне америкалық университетінің 
(GAU) мамандары қазақ әріптестерін алдағы жаз айла-
рында тәжірибе алмасу мақсатында з елдеріне шақырды. 

Дина ИМАМБАЕВА

Елбасы бір сзінде: «Қазірдің зінде елімізде 
қазақтың үлесі 70%-ға жақындап келе жатыр. 2025 
жылға дейін дайындалып, қазақ тілін барлық жерде 
енгізуге жұмыс жасаймыз. Бірақ басқа тілдерден ажы-
рап қалуға болмайды. Жабысып айырылмайық деген 
сз емес, мәселе мәдениетте. Қанша тіл білсең, сон-
ша мәдениеттісің. Орыс тілі әлемнің әдебиетіне жол 
ашты, ғылымына жол ашты. Ал ағылшын тіліне кел-
сек, Жолдаудағы мақсаттарға жету үшін ағылшын тілі 
керек. Ол тілде медицинада жаңа жасалған теориялар 
сипатталады. Ол орыс тіліне аударылуы үшін кемінде 
5 жыл керек. Ал қазақ тіліне аудару үшін қанша жыл 
керек? Егер ғылым, ақпарат, инновация, мәдениет орыс 
тілінде дамыса, бүкіл әлем орысша сйлеген болар еді. 
Бәрі Қытайдан шықса, бәрі қытайша үйренуі керек 
болады. Қаласақ та, қаламасақ та, солай болар еді. Ол 
қажеттілік. Ағылшын тілін білмей, ағылшын тілінде 
ашылған жаңалықты білмей қалай дәрігер болуға бо-
лады? Ағылшын тілін білмей қалай ғалым боласыз?» 
деген болатын. 

 Қарап тұрсақ, елімізде тілдің жайын күйттейтін заң 
да бар, бағдарлама да жетерлік. Тіліміз біздің халықпен 
бірге дамиды, ркендейді, жасайды. Бірақ та еліміз 
егеменді болғанымен, тіліміз з тұғырына қона алмай 
келе жатқанын мойындауымыз керек. 3з ана тілімізді 
біліп тұрып, басқа жат елдің тілінде сйлейтіндер аз 
емес арамызда. Мемлекеттік мекемелерде да біршама 
бәсеңдеушілік бар. Бірақ соны жндеп іске асыруға кел-
генде құлықсыздық таныту етек алған. Себебі Үкіметтің 
болмаса Парламенттің отырыстары негізінен орыс 
тілінде теді. Бұл зекті ртейтін шындық, әрі кініш. 
Ең бастысы, қолда бар заңды орындауда. Біз кбіне 
мемлекеттік тілден грі ресми тілге жүгінеміз. Мәселе 
сонда. Алайда аузымызды құрғақ шппен сүрте беруге 
болмас. Себебі еліміздегі зге ұлт кілдері арасында сең 
бұзылғандай. Олардың тарапынан қазақ тілін үйренуге 
құлшынысы артты. Енді соларға қолдау крсетуіміз 
керек. Қоғамымызда, қарапайым халық арасында тіл 
үйренсек деген талпыныс бар. Оны жоққа шығаруға 
болмайды. Мысалға, этнос кілдерінің арасында 
«Қазақ тілін білемін» деп жауап бергендердің пайыздық 
крсеткішіне назар аударатын болсақ: збектер – 95,5, 
қырғыздар – 97,7, түріктер – 91,1, ұйғырлар – 93,7, 
тәжіктер – 89,4, әзербайжандар – 81,7, күрділер – 
77,5, татарлар – 72,6 пайыз. Демек, бұл крсеткішті 
әлі де жақсарта түсу үшін кптеген жұмыс атқарылуы 
маңызды. 

Ең бастысы, мемлекеттік тілді биліктегі шенді-шек-
пен ділердің зі қолға алып, үлгі крсетуі керек. Бабалар 
үмітін ақтап, тілімізді биіктен крсететінімізді дәлелдеп, 
нағыз тіл жанашыры зіміз болуымыз керек. Сол секілді 
туған тіліміздің з тұғырында нық тұруы үшін, ең әуелі 
іргетасы қалануы керек. «Тасты тесетін тамшының 
қаттылығы емес, тұрақтылығы» демекші, қазақ тілінің 
ркендеуіне барынша атсалысуымыз қажет.

Сабина ОЛЖАБИ
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сйлескен жоқ. 8рдайым үлкен  адамдарша 
сйлесіп, сырласып, кеңесіп отыратын. 

Ол кісі үнемі әзіл-қалжыңмен сйлейтін. 
Бір кемшілікті кріп, не біреуге ренжісе де 
қалжыңмен жеткізетін. Себебі ми күтпеген 
нәрсені адам айтады. Сондықтан әкем 
басқалардың миына ашумен емес, ақылмен 
жол табатын. 

Кшеде таза, ұқыпты, сәнді киінетін әкем 
үйде де сондай еді. Себебі ол кісіде жасандылық 
болмайтын. Ол әдемі киініп біреуге керемет, 
біреуге бай крінейін деген мақсатта жүрмейді. 
3зі тазалықты жақсы кретін. Киім тазалығын, 
жан тазалығын, адамдардың тазалығын жақсы 
кретін. Чеховты сүйіп оқитын. Оның «Адам 
жанмен ғана емес, тәнмен де таза болу керек» 
деген сзінен үлгі алатын. Сол ұстанымды 
ұстанды. Ол кісі кңіл күйі болмаса да, 
күлімсіреп жүретін. 8рқашан позитивті ой-
лайтын. Маған да «дұрыстап киінбейсің бе, 
әрдайым әдемі болып, жарқырап жүр» дейтін. 

«МЕНІҢ ЖАЛҒЫЗ 
ДОСЫМ – СЕНСІҢ»

Менен сегіз жас үлкен әпкем бар. «Қызға 
қырық үйден тыйым» дейді ғой, әкем оны ба-
рынша қатал тәрбиелегісі келді. Қазақтың қызы 
деген атқа лайық етіп сіруге бар күш-жігерін 
жұмсады. Ал маған келгенде керісінше болды. 
Кп қыса қойған жоқ, еркін, ашық сірді. 
3мірінің соңына дейін досы ретінде қарады, 
дос ретінде сыйласып ттік. 8кем маған үнемі 
«Менің жалғыз досым – сенсің» дейтін. Қазір 
менің де екі ұлым бар. Олардан «сенің досың 
кім?» деп сұраймын. Кп достарының аттарын 
айтып бастағанда, «ең бірінші досың – мен» 
деймін. Бір-бірімізбен шынайы әңгіме болуы 
үшін, арамыз жақындай түсуі үшін қарым-

қатынасты осылай нығайтып жүрмін. Яғни мен 
де әкемнен крген тәрбиені балаларыма беріп 
отырмын. Кейде «әкең жазушы, сен неге оның 
жолын қумадың» деген сияқты сұрақ туындап 
жатады. 8кем әр адам з алдына жеке тұлға 
екенін жақсы түсінді. Сондықтан балаларынан 
з жолын жалғастыруды, жазушы болуды талап 
еткен жоқ. Мен қанша жерден ұқсап бақсам 
да, әкем сияқты бола алмаймын. Себебі ондай 
адам жалғыз. Сондай-ақ әлемде мен сияқты 
адам жоқ немесе сіз сияқты адам жоқ. 8р адам 
әртүрлі болады. Арман-мақсаты, мінез-құлқы 
әртүрлі. Меніңше, бала әкесі сияқты жазушы 
болып, тура солай сйлеуі керек, әкесіндей 
қалыптасуы керек деген қате ұғым. Мінездегі 
кейбір элементтер әкеден, кейбірі анадан 
беріледі. Бала әкесінің болмысын қайталаса, 
әкенің сол моделін алып, кейбір элементтерін 
зіне құрастырып, мірлік бағытына ұстануы 
мүмкін. Бірақ бұл түбегейлі сол адамның 
кшірмесі деуге келмейді. Сондықтан мен тек 
әкемнен кргенімді балаларыма беруге тыры-
самын. 

БІР ҚҰРАҚ К7РПЕМЕН 
АЛМАТЫҒА КЕЛГЕН...

Ата-анам екеуі де Қатонқарағайдан. Жастық 
шақтарын еске алғанда, ең алғаш кітапханада 
танысқандарын айтып отырады. Отбасылық 
мірде бір-біріне деген қарым-қатынасы те 
жылы, те жақсы болды. Түсініспеушілік 
орын алған кездері де болды, оған зіміз 
куәміз.  Дегенмен, адамның ақылы мен ортақ 
түсінік отбасын сақтап тұрады екен. Ортақ 
түсінік демекші, ерлі-зайыптының бір ңірден 
болғанның пайдалы тұсы кп. Кзқарасы, 
дәстүрі ұқсас болады. Қазір жастар әр жерден 
қосылып, кейде үлкен қателікке бой алдырып 

жатады. Мысалы, мен – скемендік, жұбайым 
– шымкенттік. Бұл екі аймақтың дәстүрге кел-
генде айырмашылықтары бар, сондай кезде 
бастапқыда келіспей қалған кездеріміз бола-
тын. Ал әке-шешемізде ондай мәселе болған 
жоқ. Ата-анам 1975 жылы Алматыға бір ғана 
құрақ крпемен кшіп келген. Не ақша, не 
пәтер жоқ. Оралхан Бкейге барармыз, бір 
жұмысқа орналасып, күнімізді крерміз деп 
келген. 8кеміздің қолы ашық еді, ол керек 
адамға бәрін бере салғысы келетін. Ал анамыз 
шаңырақтың ішіндегі дүниенің иесі ғой, ол 
барынша шырылдайтын. Осындай бір дүниелік 
ұсақ-түйекке түсініспей қалғаны болмаса, ата-
анамның қарым-қатынасы те нәзік болды. 

8кеміздің қайтқаны анама те ауыр тиді. 
Қаншама жыл бірге отасқан қосағы ғой, 
жанының бір блшегін жұлып әкеткендей күй 
кешті. Кп күйзеліске түсті. Ол айналасына да, 
бізге де әсер етті. Қазір, Құдайға шүкір, басқа 
салды, біз кндік. Анам үйде немерелерін 
бағып-қағып отыр. 

Ата-анам кітапханада танысқан дедім ғой, 
әкем бала кезінен кітапқа құмар жан болған. 
Оның мір бойы жинаған кітаптарының 
бірде-бірін тастаған жоқпын. 8кем қайтқанда 
біз жаңа үйге кшіп жатқанбыз. Сре-сре 
кітаптарын сол тізіммен, сол нмірмен әкеліп 
жайғастырдым. Себебі мен әкем сияқты кітап 
жинай алмаймын. Средегі кітаптардың 
әрқайсының з орны бар: шетел әдебиеті, орыс 
әдебиеті, классикалық орыс әдебиеті, қазақ 
классикасы және т.б. 

Бала кезімнен кітапқа аса құмар болған 
жоқпын. Үйде не кп болса, бала соған 
керісінше сетін сияқты... (күліп). 8кем 
«мынаны оқы, ананы оқы» деп тізім де жасап 
беретін. Бірде «балам, мынаны оқышы. Сен 
жазушының баласысың ғой. 8кең қандай 

ЖАСАНДЫЛЫҚТАН 
АДА ЕДІ...

Кеңес үкіметі кезінде зиялы қауым кілдері 
здері қазақша сйлегенімен, балаларын 
орысша тәрбиеледі. Орыс мектептеріне беріп, 
отбасында да осы тілге басымдық берілді. Бұл 
– жасандылық. 8кем жасандылықтан ада адам 
еді. Барды – бар, жоқты – жоқ дейтін. Кп 
жазушылар бар уақытын жұмысына арнап, 
балаларына дұрыс кңіл блмей қалғандықтан, 
олардың болмысы згеше болды деп ойлай-
мын. Ал біздің әкеміз жұмысына адал, отбасы-
на берік, екі жақты бірдей ұстаған азамат бол-
ды. Ол кісі кп жазған жоқ, артында кп кітап 
қалдырмады. Аз жазды, аз жазса да саз жазды. 
Адамға энергия беріп тұратын ерекше қасиеті 
бар еді. Ол жасандылықты жек крді, бізге оны 
берген жоқ. 8пкем екеумізді «сен қазақсың», 
«сенің тілің қазақ», «сенің осындай әдет-
ғұрып, дәстүрің, тарихың бар» бар деп сірді. 
Қазақ балабақшасына берді, қазақ мектебінде 
оқытты. 8кеміздің ең бірінші мақсаты бізге 
қазақша тәлім-тәрбие беру болды. Ол кп 
уақытын отбасына арнады. Мысалы, әкемізбен 
бірге жазда Қатонқарағайға барамыз. Мені 
ауылға қалдырып, зі кері қайтатын. Дема-
лыс біткенде алып кетуге тағы арнайы келеді. 
Ал қыста бірге шаңғы тебеміз. Ылғи бірге 
жүретінбіз. Менімен ешқашан бала ретінде 

Қазіргі кезде қазыналы Қарасай 
аудандық тарихи-лкетану музейі-
н і ң  д и р е к т о р ы  б о л ы п  і с т е й т і н 
Серік Мақұлбекұлы Жамбыл об-
лысында дүниеге  келген.  Жам-
был гидромелиорация-құрылыс 
и н с т и т у т ы н ы ң  а у ы л  қ ұ р ы л ы с ы 
факультетін бітірген. Алайда бұл са-
лада кп «тұрақтамады». 3йткені 
сергек кңілді, те сезімтал оның бала 
шағынан жаны нәзік еді. Кішкене 
кезінен-ақ үнемі ішінен бірдеңе 
түртіп тұрғандай тыным таппай, тыл-
сым сыры мол әлдебір күй кешетін. 
Кейінірек оның мән-мәнісін түсініп-
түйсінді ғой, сйтсе, жырдың телегей 
теңізінде тербеле жүзгісі келеді екен. 

шығармалар жазды деп сұрай қалса, сен 
білмесең, ұят болады» деп ұялтты. Осылай-
ша, кітапқа деген қызығушылығым әкемнің 
шығармашылғынан бастау алды десем артық 
айтқаным емес. 8кемнің шығармаларында 
кп сзі жоқ, нақты, нық, детальға те бай, 
психологиялық жағынан да кп меңгерілген, 
диалогтардың зі де жақсы құрылған, соның 
бәрі маған ұнады. Содан кейін кітаптарды 
талғаммен таңдап оқитын болдым. Кейін әкем 
оқы деген кітаптардың барлығын қайталап 
оқып шықтым. Бұл менің жан дүниемді байы-
тады, ой-рісімді дамытады. Қазір психология, 
бизнес салаларына қатысты салалық кітаптарға 
ден қойып жүрмін. 

«	КЕҢНІҢ К7ЗІН 
К7РГЕН 7ЛМЕСІН...»

Бала кезімізден үлкендердің әңгімесін 
тыңдап стік. 8кеме келген ағалардың тізесіне 
отырып сіппін. Үйімізге Оралхан Бкей, 
Шерхан Мұртаза, Қалтай Мұхамеджанов, 
Қайым Мұхамедханов, Тұрсын Жұртбай, 
Қалихан Ысқақ, Құлбек Ергбек ағаларымыз 
жиі келетін. Кішкентайынан бірге скен досы 
8лібек Асқаров ағамыз да үнемі біздің үйден 
табылатын. 8лібек ағамыз әкеміз қайтқаннан 
кейін де арнайы келіп, жаңа жылды бірге қарсы 
алған сәттеріміз болды. 8кемнің достары 
маған әлі күнге хабарласып тұрады. Олармен 
з достарымдай ашық сйлесіп, сырласамын. 
Кейде әкемнің достары з балаларымен дәл 
мендей сйлесе алмайтынын да айтып жатады. 
Мені соншалықты жақын тартқанына іштей 
қуанамын, әрине. 

«Жаман балаға әкесінің аты қырық жыл 
азық» дейді ғой. Расында, қай жерде болмасын 
«8шімханов Дидахметтің баласы» деген бір жылы 
лебізді, жылы қарым-қатынасты сезіп тұрамын. 
Қай жерге барсам да жолым ашық. Жұмысыма 
байланысты іс-шараларды ұйымдастырарда кім-
кімге хабарлассам да бетімнен қаққан емес. Бәрі 
де кмектескісі келеді. 8кемнің қайтыс болғаны 
мені қатты оятты. Оған дейін де ұйқылы-ояу 
жүрдім деп айта алмаймын. Бірақ әкеміздің 
қайтқаны маған те қатты әсер етті. Мен з-
зімді одан әрі қолға алып, «8шімхан әулетін, 
8шімханов фамилиясын тмен түсірмейін, 
әкеміздің «Ел-шежіре» қорын жалғастырайын, 
шығарып жатқан кітаптарын тоқтатпайын» деп 
бекіндім. Былтыр бес кітап шығардық. Менің 
де мірлік ұстанымдарым бар. Шыншылдық, 
әділдік жолында жүргім келеді. Себебі мен 
кәсіпкермін, түрлі шаруалармен айналысамын. 
Қоғамдық ортада жүремін. 8улетіме, әкеме кір 
келтіруге қақым жоқ. 

Қазіргі уақытта әкемнің күнделігін теріп 
жатырмын. Қолжазбасымен сақталған 5-6 
дәптері бар. Басынан ткен күндерін бәрін 
жазып отырған. Кейде күнде жазған, кей-
де аптасына бір жазған. Кейде біраз жазбай 
қояды, сосын қайта жазады. Күнделікті зім 
теріп жатқан кезде айтып отырған оқиғалар 
кз алдыма келеді, әрине. Оқып отырған кезде 
әкеммен сйлесіп, сырласып отырғандай бо-
ламын. Кейде шабыт береді. Жазып отырғанда 
тіпті дауысын естіп отырғандай әсерлер бола-
ды. 

Кезінде didahmet.kz сайтын ашқанмын, 
белгілі бір себептерге байланысты жабы-
лып қалды. Сайт толық жетілмеген, әкемнің 
дүниелері толық жинақталмаған еді. Соны 
қайта қолға алуды ойлап жүрмін. Сайтты 
ешкімнің қолына бермей, зім айналыс-
сам деймін. Мүмкін сайт емес, мобильді 
қосымша ма... 8лі ойланып, шешуім керек. 
Бұл үшін маған уақыт керек сияқты. Мобильді 
қосымшаға қойсам, ұялы телефонға жүктеп 
алып, кез келген адам әкеме қатысты ақпарат 
пен оның шығармашылығымен таныса ала-
тындай болса деймін. 

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Дәулет ДИДАХМЕТҰЛЫ: 

ӘКЕМНІҢ 
сырлас досы мен болдым...

«Бәріңе жүрегіммен 
үн қатамын!..»

 дейді Серік ақын ағынан жарыла

Жазушылық – тағдыр. 
Бұдан сәл кеңейтіңкіреп айтсақ, 

ұлт жолымен біте қайнасып кететін тағдыр. 
Себебі жазушы адам – ұлтының мұңын мұңдап, 

жоғын жоқтайды. Оның барлық арман-қиялы да туған 
еліне, ұлтына бағытталады. Иә, қазақ әдебиеті мен журналис-

тикасында айшықты із қалдырған қарымды қаламгер, жалынды 
публицист Дидахмет Әшімханұлының өмірі мен шығармашылығы 

жайында айтылар сыр да, әңгіме де аз емес. Өйткені Дидағаңның 
бойындағы асыл қасиеттер ұлтының қайнарынан, түп тамырынан бас-
тау алып жататын. Еліне, халқына адал қызмет еткен қайраткер тұлға 

күллі тіршілігімен, адами-азаматтық болмысымен елінің, мемлекетінің 
жанашыры болды. Ол кісінің өзі қандай жарқын болса, жазған әдеби 

туындылары да сондай көркем, шынайы да шыншыл еді. 
Газетіміздің «Әкесі жақсы қандай-ды» айдарында біз Дидағаңның 

тұяғы, асылдың сынығы Дәулет Дидахметұлымен әке тағылымы 
мен өнегесі жайында әңгімелестік. Әулеттің шаңырағын 
көркейтіп, әке аманатына адалдық танытып келе жатқан 

Дәулет Дидахметұлының шерткен риясыз сыры мен 
айтар естелігі оқырман қауымды бейжай 

қалдырмасы 
анық. 

ҚҰРМЕТ

Бүйрегі темір-бетон мен кірпішке емес, 
әдемілікке, әсемдікке, сұлулыққа, 
нерге, леңге бұрады екен...

Осылайша Секең сол уақытта 
қайта жаңарып, жаңғырған қасиетті 
қазақтың рісті де релі нері – 
айтыстың жуан ортасынан табы-
лып, талай алқалы топтың алдына 
алқынбай шығады! Облыс атынан 
бірнеше рет республикалық сз сайы-
сына қаймықпай қатысып, жүлдегер, 
жеңімпаз атанады.

Сол кездері біз де бір-екі мәрте 
Серіктің қызықты қызу, тамаша тар-
тымды айтысына куә болғанбыз. Азу-
лы, ақпа-ткпе айтыс ақынының 
Берік деген інісінің жақсы әнші 

екенін, бірқатар жыл атақты «Тараз» 
триосының белді мүшесі болғанын да 
білеміз.

...Сонымен, Серік Мақұлбекұлы-
ның ендігі  еңбек жолы нермен, 
мәдениетпен тікелей байланыста рбіді. 
Яғни бұқаралық ақпарат құралдарында, 
мәдениет саласында абыройлы қызмет 
атқарды. Тіпті әжептеуір әлеуметтік жүк 
ктерген кркем және деректі фильмдер 
де түсірді. «Хабар» және «Қазақстан» 
телеар наларында крермен қызыға 
крген айтулы авторлық бағдарла малар 
жасады. «Иманым менің жинағым», 
« Б о л а ш а қ қ а  х а т » ,  « Ы н т ы  м а қ қ а 
ынтығу», «Жүздесу» тәрізді онға жуық 
леңдер жинағы жарық крген. Со-
нымен қатар «1001 мақал, 101 жұмбақ» 
атты кітап та құрастырып, оқырман 
қауымның ыстық ықыласына бленгені 
де бар. Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі.

* * *
Кеш сахна тріне ктерілген 

мәдениет үйі қыз-жігіттерінің Серік 

ақынның рухты леңдерін мәнерлеп 
оқуымен басталды. Келесі кезекте 
зі ортаға шығып, Елбасының «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасының 
мән-маңызы туралы жан-жақты 
әңгімеледі, тіпті оның қоғамдық са-
нада сілкініс тудырғанын атап айт-
ты. Бүгінгі жиынның да осы бағытта 
ұйымдастырылып отырғанын алға 
тартты.

– Мемлекет басшысының жақында 
ғана жарияланған «Ұлы даланың 
жеті  қыры» мақаласы да рухани 
жаңғырумен сабақтас, сарындас, – деді 
ақын. – Ол сонау ежелгі ата қазақтан 
басталатын мәйекті мәдениетіміздің 
әлемдік ркениеттегі орнын анық 
айқындап берді.

Жас ақын Қуаныш Қолқаев, Серік 
ағасының шығармашылығы жайында 
әсерлі әңгімеледі. Экраннан бейнеба-
ян крсетіліп, ақын түсірген фильм-
дер, оның сзіне жазылған әндер 
жайында айтылды.

Крермен белгілі композитор 

Бағлан Омаровтың «8лжан ана» 
әнін (сзін жазған Серік Қалиев пен 
Қуаныш Қолқаев) аудандық мәдениет 
үйінің әншісі Жадыра Есжанова орын-
дағанда ризашылықпен ду қол соқты.

Кпшілік соңғы кездері айтыс 
нерінде зіндік ізде ністерімен та-
нылып жүрген, бірнеше рет дүбірлі 
сз сайысында жүлдегер, жеңімпаз 
болған жас тар – Қанат Мырзахан мен 
Сырым 8уез хан сахнаға ктерілгенде 
здерінің шынайы құрметін білдірді.

Жан-жүрегін жарып шыққан 
отты леңдерінің зегін негізінен 
адами құндылықтар – адалдық, ар-
ұят, әдеп, әділеттілік, жақсылық, 
ізгілік, имандылық, ұлтжандылық, 
отансүйгіштік, жақсыға жақын, жа-
маннан аулақ жүру сияқты лмес, 
 ш п е с  т а қ ы р ы п т а р  қ ұ р а й т ы н 
ақынды ардақтауға егемен еліміздің 
бас қаласы – Астанадан жедел жет-
кен жезтаңдай әнші, крерменнің 
сүйіктісі  Досымжан Таңатаров әсем 
әнмен шашу шашып, жиналғандарға 

згеше бір керемет кңіл күй сыйлады. 
Ал жергілікті әншіміз Баймұхамбет 
Мұқатай «Шамалған туралы әнді» 
әуелетті. Сол сияқты бауырының 
кешінде бас қосқан жұртты Берік 
Қалиев те терме айтып тебірентті.

«Атадан жақсы ұл туса...» кіта-
бының лентасын қазақтың белгілі 
сатирик ақыны, автордың ағасы, 
ұстазы Толымбек 8лімбеков пен Жам-
был ауданының Құрметті азаматы, 
«Бәйтерек – Кел дібек» қоғамдық қо-
рының атқару шы директоры 3мірхан 
8бдіқалықов ілтипатпен қиып, ізгі 
тілегін білдірді.

Ал Алматы облысы әкімінің Алғыс 
хатын облыстық музейдің директоры 
Ырысжан Аязбаева, Қарасай ауданы 
әкімінің Құттықтау хатын оның орын-
басары Күлжан Дүйсенова салтанатты 
түрде тапсырды.

Қазақстан, кең байтақ нұрлы  Отаным! 
3зіңе жүрегіммен үн қатамын.
Жанымда, қанымдағы махаббатты
Мен әлі жер-жаһанға тыңдатамын! 

– деп жырлайтын сан қырлы талант 
иесінің кешіне белгілі меценат, қоғам 
қайраткері Болат Назарбаев қатысты. 
Сондай-ақ Жамбыл облысынан ат 
терлетіп келген атақты айтыс ақыны 
Шорабек Айдаров және тағы басқа 
достары, жолдастары, әріптестері 
Секеңнің қуанышын блісіп, ақ 
тілектерін ақтарыла айтты. 

Берікбай ҚАДЫҚОВ,
журналист

Алматы облысы
Қарасай ауданы
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Шілденің соңы, қоңыр күздің басында 
«Қызыл ту» колхозына келіп, жер ортасына 
бет алған адамның жан дүниесіне әбден зер 
салып, ккірек-кзіне үңіліп, қара жермен 
тілдескен қайсар жанның диқангершілік 
тазалығына таңғалып, күнде егістік басына 
бірге барып жүрді. Бұл барып-келу үш айға 
ұласты. Сәбең, әрине, атқа мінген, кезінде 
ат құлағында ойнап шабандоз болған, 
бірақ мірде есекке мінбек түгілі Сырдың 
салпаң құлақ қара есегін сыртынан да 
крмеген жан еді. Бұның бәрін маған 
Ыбырайдың кіндік баласы, немере ағам 
Сейітбек сыр ғып айтты. «Күнде таңертең 
атақты қаламгерді атқа мінгізіп, зім есек-
ке отырып, алдына түсіп жетектеймін» 
дейді. Жылқының табиғатына жазылған 
бір сауап – есек жылқының артында 
жүрмейді, алдына түседі. Сонда ат үстінде 
рақаттанып отырған Сәбең майда бүлкілге 
салған есектің сидам сирағынан кз ал-
майтын крінеді. Күріштікке жеткенше 
жол бойында сыңсып аққан жіңішке 
арық кп, есек сол арықтың бәріне трт 
аяғын тең тастап, талтайып тұрып зәрін 
ткпей тпейді. 8рі тсе де, бері тсе 
де ағын суды арамдап ту – есектің бір 
қасиеті. Жылқы болса, маңғаз қалпынан 
танбай, қара есек қашан зәрін жіберіп 
болғанша кзі жасаурап тұрады да қояды. 
Қаламгер жылқы мен есектің бойындағы 
екі түрлі қасиетке кз алмай шұқшиып, 
зі білмейтін құбылысқа таңғала зер 
салып, таңдануын да жасыра алмайды. 
Тіпті ат үстінде қолына қаламын алып, 
білмейтін бір нәрселерді шалт қимылмен 
жазып отыратын крінеді. Үш айда Сәбең 
білмегенін сұраудан жаңылмапты, есектің 
жылына неше рет балалап, қодығын 
қалай күтіп-баптайтындығын, басқа да 
қасиеттерін барлап, бажайлаған крінеді. 
Табиғи тірлікке дауа жоқ, тал түсте ақырып 
келіп, ұрғашының тісін ақситып үстіне 
шыққан дүмбілез хайуанның әрекетіне 
басын шайқап, «Мынау зі... талтүсте...» 
деп күбірлегенін де кргенбіз» дейді 
күлімсіреп.

Есек – бап талғамайтын хайуан.  Аузына 
не іліксе соны күйсеп тұра береді. Жылқы 
ғой тәкаппар, аузындағы бидай-дорбасын 
дер кезінде алмасаң оң аяғымен жер тарпып 
белгі береді. Тәкаппар жылқының алдына 
түскен хайуанның осы «зімшіл» қасиетін 
кріп, Сәбең жарықтық таңғалыпты. 
«Есектің қайсарлығын берсін» деген сзді 
естіп, ауылдан басын шайқап аттаныпты.

«Сырдария» романы 1947 жылы жарық 
крді. Атақты шығарма боп аты дүркіреп, 
қаламгер есімін де алысқа әйгіледі. 
Солтүстікте туған қаламгер оңтүстік тума-
сы – Сыр күрішін мірге әкелген кейіпкер 
– диқан Сырбайдың адамдық бейнесі мен 

зі кріп-білмеген дақылдың бары мен 
жоғын тәптіштеп керемет шығарма жазды. 
Романда диқан бейнесімен қатар соғыс 
жылдарында алыс ауылдағы қарапайым 
еңбек адамдарының ерлікке пара-пар 
қажырлы еңбегі шынайы суреттеледі. Орыс 
және басқа тілдерге аударылған роман 
Одақтық әдебиеттің озық жетістігі ретінде 
бағаланды. Бұл «Ботакзден» кейінгі бағалы 
кітап болды. 8уелде латын әліпбиімен 
басылған мұқабасы қызыл кітап ауыл 
кітапханасында әліге дейін сақтаулы. Адам 
тағдырын, соғыс кезіндегі тыл қасіретін 
тәптіштеген шығарма оқырманның іздеп 

ғой, тосыннан түсірілген сиқыр крініске 
кзіміз қанығар еді. «Сырдарияны» жазар-
да қаламгер Сыр жұртын аралап, қазақы 
кріністерге тап болды, естімеген сздерді 
естіді. Жазушыны креміз деп Ыбырайдың 
кршілері де күнәра қонақ етті. Олардың 
диалогтары да қаламгердің езуіне дыз 
еткен күлкі шақырды, керектілерін түртіп 
алып отырды. Дәл осындай жағдайдың 
кемелденген социализм кезеңіндегі 
крінісі – Солтүстік тумасы, тек сол жақта 
қызмет атқарып, жер ортасынан ауғанда 
Қызылордаға бірінші басшы боп келген 
Еркін 8уелбеков ең алғаш қазақша ткен 
бюроны кріп, үйіне келгенде жұбайына 
таңғала тіл қатыпты. «Не деген тіл, не де-
ген сз, біз орыс боп кеткен екенбіз ғой». 
Сыр бойынан қызмет ауыстырып кетер-
де де халықпен қоштасып тұрып: «Мен 
Сырдан кп нәрсе үйрендім, әдет-ғұрып 
үйрендім, тіл үйрендім» деп, қол бұлғап 
қоштасыпты. 

Сәбең де сзсіз солай еткені айдан 
анық. «Ұсталмаған» сзге құлақ түрді, 
қазақы қимылдарға қызыға қарады. 
Солтүстіктің қытымыр аязы мен күз бас-
талмай жатып ңменіңнен тіп кетер 
оңтүстік-батыстың қара желін салыстыр-
мады дейсіз бе?

Мұндай шара ең бірінші тари-
хи тағылымдығымен құнды. 
Бұл тұрғыдан таразылағанда 

бәрі  дұрыс.  Мерейтойлық шаралар 
кезінде бабалар ерлігі туралы мейлінше 
жеткілікті айтылды. Оны індете зерт-
теп, дерегін тапқан, ел-жұртқа крсетіп, 
кеңінен танытқан қайраткерлер де ба-
рынша құрметтелді .  Бұған артатын 
кпеміз, тағатын мініміз жоқ. Майдан 
қыл суырғандай аса ыждаһаттылықпен, 
те тзімділікпен атқарылған ұлан-асыр 
зерттеу, анықтау, дәлелдеу тақылеттес 
ғылыми-сараптамалық істер те лайықты 
бағаланды. 

Десек те, кейбір олқы тұстары мыз-
ды толтырып, той тағылымын түгендей 
түскен жн тәрізді. Бұл жерде тілге тиек 
еткелі тұрғанымыз – ресми құжат бойынша 
негізделіп, қарапайым бұқарадан – жоғары 
билік эшалонына дейін  толық  қуатталған 
«Орбұлақ жеңісінің» осыдан жиырма бес 
жыл бұрын алғаш рет аталып ткен 350 
жылдық мерейтойы туралы.  

И ә ,  1 9 9 3  ж ы л ы  р е с п у б л и к а л ы қ 
деңгейде мерейтой ткізу туралы үкімет 
Қаулысы шықты. Ендігі кезек – қағаз 
жүзіндегі құжатты іске асыру, бұл міндет 
алдыңғыдан да ауыр. Одақ тарап, «ба-
лапан – басына, тұрымтай – тұсына» 
тараған шақ. Шаруа шатқаяқтап, кез кел-
ген саланың сиқы сұйыла бастаған. Оның 
үстіне «тас түскен жеріне – ауыр» демекші,  
барлық салмақ «Орбұлақ» орын тепкен 
бір ғана Панфилов ауданының иығына 
жүктелген. Бұдан асқан жауапкершілік һәм 
сенім бар ма?! Енді, қайтпек керек?

...Біздің бүйткен бұл іске,
Бытырлатып бір-бірлеп.
Қабырғасын сксе де, 
Қабақ шытпас ер керек! – дегендей, 

қаншалықты қиын болса да қиюын та-
уып, қисынын келтіріп мерейтойды з 
деңгейінде ткізу керек. Ал осынау ұлы 
ерлік орын алған жерде оған арналған 
ұлан-ғайыр шараны ұйымдастыра ала-
тын, сйтіп, ғасырлар бойы бодандықтың 
бұғауында бұққан халқымызға соны 
серпін, тың рух сыйлайтын «Бүгінгі бейбіт  
заманның батыры» бар ма?

 Шүкір, бар екен! Үміт ақталды, сенім 
сетінемеді. Есіл ерлер шыққан лкеде 
еміренген елін елеулі шараны жүзеге 
асыруға жұмылдыра білетін, туған ел мен 

қашпайтын. Қолын бір сәт кетпеннен 
босатқан кісі сауалына аз сзбен жауап 
берді де, тірлігіне кірісті. «Менің сенбей 
жүргенімді кңіліне алып қалмаса екен» 
деп жазушы жалпақшешей болғысы кеп 
еді, мойнын бұрмады, ұңғысы тостағандай 
кетпенді қара жерге қарш еткізді...

Сәбең крген асау арна бүгінде тасып-
толқымай бүлкілдеп ағып жатыр. Судың 
кркі болған үйрек толқын да жоқ. Кпір 
салынып, арлы-берлі ағылған жұрт үлкен 
судың осындай болашағын болжап, арма-
нына арқау болған кітапты бір сәт іздесе 
деп біз де армандаймыз. Бұл да жылқының 
алдына түскен есектің жауырын шұқыған 
сауысқанды кре-кре кз талғандай 
әңгіме.

Б а т ы с т а н  ш ы ғ ы с қ а ,  ш ы ғ ы с т а н 
батысқа қарай жүйткіген пойыздар 
біздің ауылды басып теді. Третам де-
ген бекет бар. Оның түбінде Байқоңыр 
қаласы. Тұрғындары – қазақ, тілдері – 
орысша. 3йткені Мәскеудің иелігінде. 
Осы жерді мекендейтін қазақ балала-
ры таңертең Ресей 8нұранын айтып, 
сабақ бастайды. Олар Шәмшінің «Ана 
туралы жыры» мен Сағи сзін жазған 
«Ауыл қарттарын» мірі естіген емес, з 
халқының әуенін жандары жек креді. 
Анасына тас атқан мәңгүрт осылар емес 
пе? Ауылдың дәл түбінен Сырдария деген 
зен ағып жатқанын да білмейді. Осы 
Байқоңырды қазақ халқының иелігіне 
қайтарады деген сз шыққалы қашан. 
Тянь-Шаньнан бас тау алған Сырда-
рия Аралға жете алмай Третамның 
тңірегінде кілт тоқтап қалмаса екен 
деген үрей бар. 3йткені толқын да қатты 
атылған оқтан сескеніп, селт етеді. 
Қорқыныштан кілт тоқтап қалуы мүмкін. 
Бұл жерде оқ емес, кең ғаламды ртеп 
ұшқан зымырандар күнәра аспанға аты-
лып, ажалсызы нүктесіне аман жетіп, 
ажалдысы қайтадан жер құшып жатыр. Ол 
жерде қазақ отыр. Информбюроның ха-
барына қарағанда, құлаған зымыранның 
табиғат пен тұрғылықты халыққа түк 
зияны жоқ. Мұндай тірікті естіген 
сайын кәрі Сырдарияның денесі бір 
бүлк ете қалады. Айтайын десе тілі жоқ, 
айналасындағы мәңгүрт адамға сз 
жүрмейді. Осының бәріне шыдамай кәрі 
су ішін басып, ұрпағына кпелеп, бір 
күнде құрғап кете ме деп қорқамын. Осы 
мен де ойымдағыны айтып жүріп, бір күні 
жуан-жуанның қармағына түсіп қалмасам 
екен. Мейлі, мен үшін Сейхун-Сырдария 
ағынын тоқтатпаса болды. «Біз бәріміз 
бүгін бір қайықтамыз, ал сол қайықтың 
сырты шексіз космостық кеңістік» деп 
еді Ш.Айтматов бір сзінде. Сол қайық 
Сырдария тартылса қайда  барып жүзеді? 

«Сырдария» кітапханаларда шаң басып 
тұр. Біздің ауылда 40-шы жылға дейінгі 
латын әліпбиімен шыққан нұсқасы да 
сақтаулы. Шал-кемпірдің алып бара 
жатқанын талай крдім. Латынға ауыстық, 
енді оқырмандар да кбейер. Қаріппен 
бірге қасиетіміз де згерер. Бұл да бесе-
неден белгілі сыр. Жіңішкеріп қалған 
зеннің, оқылмай жатқан кітаптың сыры. 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

жүріп оқитын кітабына айналды. Еңбек те, 
майданның мұңы да мұнда ағын су арқылы 
ақиқатын тапқан. Сыр жұрты Сырдария 
ағып жатқанда бұл кітапты ұмыта алмайды. 

Ең ғажабы, сол кездегі жеті-сегіз жасар 
ағаларым – соғыс кезіндегі ат жетектеген 
ауыл балалары ткен күндерді сағына 
еске алады. Олар да қазір сақал қойған ата 
болды. Сол мылтықсыз майданның бала-
лары – бүгінгі сексеннен асып жығылып, 
шбересінің кекілін сипағандар да некен-
саяқ. Олар үшін ткен мірдің крінісі 
еміс-еміс еске алар мұң мен махаббат. 

Күндер қол бұлғап кетіп барады. 3мір 
сонысымен қымбат. Сырдария толқып 
ағып жатыр. Арнасы тартылып бара 
жатқанын айта-айта аузымыз кпірді. 
Жанын сығып берген болмашы суға аузын 
ашып Арал тұр...

Сол кездері бір жағында күн с айын 
«қара қағаз» келіп, халық жоқтаудан 
күй зелсе, бір жағында ел ырысы – Сыр 
күрішімен адамның несібесін еселеп, қара 
қаптың аузын қара қазақ шымшып буып 
жатады екен. 

Бүгін ше?
Күріштік алқап азайып барады. Ғарыш 

айлағы мен уран алқабы бәрін билеп алды. 
Зымыран ыңыршағы айналған елдің тұла 

Шым-шымдап шерткен сыр артта 
қалған кейбір күндерді алға шығар ғандай. 
Бұның да сағынышы бар. Ыбырай үйіндегі 
Сәбең жантайған жастық пен жамылған 
крпе де мұражайдың кне мұрасындай 
қымбат дүние. «Айтпаса сз леді». Кне 
мұраға бұрылып қарап, ұстап кретін 
біреулер табылса ғой. Рухани жаңғыру 
біздің ауылға бармаған секілді.

Сырдария жылжып ағып жатыр.
Қолыма алғаш ұстаған осы бір қызыл 

кітап кз алдымнан кетпейді. 8р нәрсенің 
зіндігі бар. Алғаш крген сурет те кз 
алдыңнан кетпей қалып қояды. 

...Салпаң құлақ қара есектің трт 
аяғын тең тастауын қарашы. Хайуанның 
мәртебесі биік, қырсық кңілде қайсарлық 
бар. Ол жылқының артында қалмайды, 
тек алда жүреді. Жетекке кнбейді, тар-
тынып, тұяғымен жер тіреп тұрып алады. 
Адамзаттың да осындай екендігін сонда 
Сәбең ойламады дейсің бе?

Сырдария ағысынан танбайды.
Білем деген адамның білмесі де аз емес.
Қаламгердің осыған кзі жеткендей. 

Жалы күжірейген ақбоз аттың үстінде 
салпаң құлақ қара есекке сыртынан 
шұқшия кз салған Сәбеңді кргендейміз. 
Шіркін, сол кезде фотоаппарат болса 

« » Сәбең лықсып-толқыған дарияға 
шұқшиып тұрғанда Ыбырай:

– Сіз зі жүзу білесіз бе? – депті.
– Жоғ-ә, судан жаман қорқам. Арықтан 

аттап тсем де, іштей ел-жұртыммен 
қоштасып тұрам...

Осыдан кейін диқан «суға түсейік» де-
ген сзін ішінде сақтапты. Ойлап қарасаң, 
судан қорыққан адамның «Сырдарияны» 
жазуы ерлік емес пе?

Осы сз Сәбеңе де қамшы болды. Он 
жас үлкендігі бар аға тұтқан адамнан сұрай 
алмай жүрген бір сыры бар еді.

– Сізді алғаш шығарған анау «шайтан 
крдім» деп тұра қашқан райком секретары 
ғой?

Сзге жоқ адам амалсыз сйледі. 
«Ауыл дағы сздің Алматыға да жеткені 
ме?». Жазу  шыға қарап еді, кзінде сұрау 
тұр. 

– Сәбит қарағым, сол Қаракзов де-
ген зі бір жақсы адам еді. Жаңғалақтығы 
да бар еді. Қасына агрономды ертіп ап, 
керзіби етігін киіп ап, егінді зі аралайтын. 
Бізде күрішке ылай омаш тарту деген бо-
лады. Сепкен дәнді атызға су алғасын тез 
арада үй орнындай томарды сүйретіп, лай 
сумен араластырмаса, торғай шұқып жеп 
қояды. Екі гіз екі томарды сүйреп келе 
жатқан. Кенет, аш па білмеймін, біреуі бір 
орнында тұрып қап, зорығып, етбетінен 
түсті. Қараторғай дегенің қаптап жүр. 
3гіздің зорыққаны оларға жақсы болды, 
қара топыраққа үймеледі де қалды. Дереу 
атыз жағасына сүйреп тастап, орнына 
зім жегілдім. Мойнымның жіңішкелігі 
болмаса, томардың салмағы түк емес екен. 
Бір айнала бергенде райком Қаракзовты 
кргендей боп ем, бір қарасам, зытып бара-
ды. Сйтсе гіз бен шайтан қатар келе жа-
тыр деп, қорқып қашыпты дейді, бәтшағар. 
Агроном басу айтып, ол шайтан емес, адам 
деп, менің атымды айтыпты. Ертеңіне 
зінің бұйрасында (бюро) ол да кргенін 
айтып, жұртты жұмысқа жұмылдырыпты. 
Қырқыншы жылы ешкім де жұмыстан 

бойын тоздырып, қара кетпен мен қара 
шалдың кейпін мұражайдан ғана кретін 
болдық. Боранды бекеттен Ана-бейітке 
жете алмай аңыраған ел – біздің ел. 

Кітапханалар ше?
Таңғы тоғыз бен кешкі алтының ара-

сында есігі ашық, бірақ бұрынғыдай емес, 
кітапханашының кңілі сүлесоқ. Кгілдір 
экран мен компьютер кітаптың билігін 
амалсыз алып қойған. Жаңа кітап жоқ, 
«Жұлдыз» бен «Қазақ әдебиеті» келмейді, 
келмеудің себебі – билік қаржы бліп 
жазылмайды, баспасзді керек етпейді. 
Сз етіп отырған «Сырдарияны» жаңа 
оқырман алып оқымайды, ескі оқырман 
иегі кемсеңдеп отырып кейінгілерге сз 
қылады.

3зіміз тік шаншылып сүңгіп скен 
Сырдарияның ңі солғын. 

Сәбеңнің «Сырдариясы» қазақ үшін 
беті ашық кітап, «Мені оқы» деп жұтынып 
тұрған бір қазына.

Ағам айтқан бір сыр осы еді.
Ол да сегізінші ондыққа жылжып жетіп 

қалды.

ТАҒЗЫМ

туған жер дегенде жүрегін жұлып беруге әзір  
ел ағасы табылды. Ол – сол тәуелсіздігіміз 
тәй-тәй басқан тұста  Панфилов ауданының 
тұңғыш әкімі болған, «Орбұлақтың р ұлы» 
атанған  8ділшайық Ыбыраймолдаев еді. 

Жаратылысынан еңбекқор азамат 
жарты әлем назарын тіккен үлкен мерей-
тойды ұйымшылдықпен ткізуге аса 
ізденімпаздықпен ұйытқы болып, іскер 
басшылық жасай білді. Нәтижесінде: 

– Бүкіл той шығыны сырттан еш кмек 
алмай, тек Панфилов ауданының күшімен 
атқарылды;

– Ерте кктемнен бастап Үлкенағаш 
ауылынан Белжайлауға дейінгі елу шақы-
рымдай  тау  жолы толықтай күрделі 
жнделіп, «Волга», «Жигули», тіпті шетел-
дік жеңіл кліктер еш кедергісіз баратын-
дай жағдай жасалды;

– Трт түліктің баруына уақытша 
тыйым салынып, той басталғанға дейін 
жайлаудың табиғи крінісі  тұмса қалпында 
сақталды;

– 8скери техникаға қосымша сол 
кездегі  «Гвардия»  совхозының аса қуатты 
«Урал» автомашинасы пайдаланылып, 
 жиырма тонналық гранит  ескерткіш тас 
биік таудың басына жеткізілді;

–  К о л х о з - с о в х о з  б а с ш ы л а р ы 
Үштбедегі комбинатқа киіз үй жасауға ар-
найы тапсырыс беріп, аудан орталығында 
олар қазақы оюмен безендірілген ақ мате-

ОРБҰЛАҚТЕКТІ
ОҒЛАН

риалмен қапталды, сйтіп, шаруашылық 
мақсаттағы қараша үйлерді қоспағанда 
Белжайлау трінде қонақтарды күтуге 
арналған 518 үй тігілді, оның ішінде бұрын-
соңды болып крмеген 12 қанат  зәулім  
«Ақорда»   жасалып, үкіметтік мәртебелі  
қонақтар сонда күтілді;

– Ауданға судай жаңа 20 «Рафик» жо-
лаушылар клігі сатып алынып,  Алматы 
қаласынан ақын-жазушылар мен тарихшы 
ғалымдар, тағы басқа да кптеген зиялы 
қауым кілдеріне той тарқағанша қызмет 
етті;

– Осы тойда тұңғыш рет аламан ат жа-
ры сында «Жигули» жеңіл клігі бәйгеге  
тігілді.

Бүкіл  алты Алаштың  азаматта-
ры қатысқан тойдың құндылығы сон-
да: біріншіден, мұнда бүгінгі ұрпақтары 
здерінің келешегі үшін қасықтай қаны 
қалғанша шайқасып, жанын құрбан еткен 
хас батыр бабаларымыздың рухына тағзым 
етті. Екіншіден, енді ғана егемендік алған 
ұлтымызға бұл шара зор рух, тың серпін 
берді.

Сол кездегі Қазақстан Республикасы-
ның Премьер-министрі Сергей  Терещенко 
салтанатты жиналыста қазақша сз 
сйледі. Халқымыздың қалаулы ұлы, 
Президенттің кеңесшісі 8біш Кекілбай 
асқан шешендікпен ақтарыла сйлеп, 
кпшілікті тіптен тәнті етті.

Мерейтой кезінде еліміздің ең бір 
таңдаулы ұл-қыз дарының табаны тиді бұл 
топыраққа. Олардың арасында крнекті 
композитор,  сол кездегі  Мәдениет 
министрі Еркеғали Рахмадиев, аты аңызға 
айналған ақын Фариза Оңғарсынова, май-
дангер-жазушы Қалмұқан Исабай, Халық 
Қаһарманы Бақытжан Ертаев, мемлекеттік 
қайраткер Гүлша Тәңір бергенова, тағы 
басқа да танымал тұлғалар болды.

Айрықша атап тер тағы бір мәселе, 
ата-бабамыз асқан ерлік крсеткен бұл 
жерде Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері сардарлары мен сарбаздары 
ерекше белсенділік танытты. Сол кездегі 
Қорғаныс министрі, Кеңес Одағының 
Батыры, Халық Қаһарманы Сағадат 
Нұрмағанбетовтың тікелей зі басқарған 
әскерилер мерейтойдың салтанатын 
жауынгерлік атрибуттармен тіптен артты-
ра түсті. 

8декеңнің осыншалық зор шараны 
ұтқырлықпен ұйымдастыра алуы  тегін 
емес еді.  Ол қашан да баршылыққа 
таспайтын, жоқшылықта саспайтын, 
қандай істің болсын күрмеуін тез шешіп, 
айналасындағыларды ортақ ізгі мақсатқа 
жұмылдыра білетін. Қажет кезінде ақырын 
айтып та, батырып айтып та сзін ткізетін. 
Шенділермен шендесе, бұқарамен біте 
қайнасып қызмет ететін. Тіпті, есімі елге 
әйгілі ғалымдар, тілімен құс қайырған 

ақын-жазушылардың зі  8декеңнің 
білім-біліктілігін, парасаттылығы мен 
сұңғылалығын қапысыз мойындайтын. 
Оның қайраткерлігінің шарықтау шыңы 
әсіресе, сол бір  тәуелсіздігіміздің таңы 
атқан алғашқы кезеңде айқын аңғарылды. 
Елбасымыз Н.Назарбаев айтқандай: 
«Сана-сезімнің шиеленісі мен ширығуы 
ерекше болған...», ескі мен жаңа тай-
таласып, қарапайым халық тығырыққа 
тірелген сол бір қиын кезде ол зінің нағыз 
туған жерінің патриоты, ел үшін туған 
ер екендігін крсетті. Қарым-қабілеті, 
ұйымдастырушылық қасиеті бар қырынан 
жарқырай ашылды. Қысылтаяң кезде 
халыққа ең керегі нан екенін ұғынып, 
ауданда күрт бетбұрыс жасады. Елді 
егіншілікке, оның ішінде ең қажеттісі 
– бидай егуге бейімдеді. 3зі де дамыл 
таппай, қарамағындағы шаруашылық бас-
шыларына да тыным крсетпей, ел қамы 
жолындағы игілікті іске жұмылдырды.

Ел үшін, елінің қазіргі қамы мен 
 тарихи жады  үшін жан-тәнін аямайтын 
ол «8кім бол, халқыңа жақын бол» деген 
қағиданы бұлжытпай орындап, зіне де, ел 
билігінде жүрген згелерге де қатаң талап 
қоятын. Талдықорғанға келген бір сапа-
рында  Елбасымыз әкімдердің ел-жұрттың 
жағдайы жайлы есебін тыңдапты. Сонда 
8декең зіне тән жігерлі де ашық даусы-
мен аудан туралы жан-жақты айта келіп, 

тек жағымды деректер мен дәйектерді ғана 
тілге тиек етпестен барлық ауыртпалықты, 
тіпті қылмыс жасап, істі болғандар жнінде, 
олардың қайда, қандай жағдайда екендігі 
жайлы нақты мысалдармен айшықтап 
айтып беріпті. Оны естіген Нұрсұлтан 
8бішұлы: «Нағыз әкім деген осындай бола-
ды» деп Израильдің озық істе рімен танысу 
сапарына бірге апарған екен.

8декең үлкенге қандай  ізетті болса, 
кішіге де соншалықты қамқор еді. Оларға 
сенім артып, жігеріне-жігер, қайратына-
қайрат қосатын. Оның қамқорлығымен, 
шыңдауымен ширап скен бірталай азамат-
тар кезінде бір-бір мекеме, шаруашылық, 
округ, ауданды басқарған.  Қазір  алды  
министрлікте, қалғандары  әр алуан 
деңгейдегі  іс басында тізгін ұстап отыр.

Іс барысында айбарлы 8декең жай-
шылықта те жайдарлы еді. Сз саптауы, 
сз мергендігі зінше бір згеше бола-
тын. Табан астында тауып айтқан мірдің 
оғындай ткір, ойлы да отты, шоқша 
қарып түсетін тапқыр да күлкілі сздері 
ел арасында әрқашан ауыздан-ауызға 
кшіп жүретін. Қарапайым халықтың 
оны қатты құрметтейтіні соншалық, 
 Ес келді ауданындағы «Заря коммунизма» 
кеңшарында директор болған кездегі оның 
кзін кріп, еңбегін  бағалаған ел-жұрт з 
ауылдарынан бір кшенің атын беріпті. 
«Жақсының жаттығы жоқ» деген осы бо-
лар, сірә! 3зі тұңғыш әкім болған аудан 
орталығы – Жаркент қаласының үлкен бір 
кшесі және Кктал ауылының  орталық 
кшесі де  ол кісінің есімімен аталады. 

Кзі тірісіндегі келелі ісі, кемел қалпы 
қазір де кмескі тартпай, қайта   оның  
кісілік келбетін одан әрі кріктендіріп келе 
жатқанына мұндай мысал  те кп. Соның 
бірегейі – жоғарыда атап ткен Орбұлақ 
тойындағы орасан зор ұйымдастырушылық 
ұтқырлығы, қайраткерлік қарекеті. Сол 
аруақты шайқасты жаңа ұрпақтың жадын-
да алғаш жаңғыртқан тұғырлы тұлғалар 
қатарында «8декеңдей ер бар еді ғой...» 
деп, кешегі салтанаты асқан рухты тойдың 
аяғында  есімін тағы бір рет еске алдық...

Тоқтарбай КЕРІМҚҰЛОВ,
ҚР АШМ «Қазсушар» 

Алматы филиалы 
Панфилов 1ндірістік 
учаскесінің басшысы
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Ғаламат даңқын сыйлаған тағдыр, 
екінші жағынан сараңдық та жа-
сады. 45-ақ жыл ғұмыр кештіңіз! 

Сұмдық қой... Жақында бір туысқан 
менің жасымды сұрады. «Мұқағалидың 
ағасымын» дедім. 8рине, жас жағынан 
млшерлеп айтып отырғаным. Ал, не 
тындырдық деген сауалға жауап іздесек, 
сіздің шенейіңізге келу қайда?! Бірақ 
пенденің аты – пенде. «Мұқағалидан қай 
жерім кем?» дейтіндер де табылады. Сіздің 
кітаптарыңыз бен зінің кітаптарының 
санын салыстырып соған-ақ кңілі 
тоғаяды. Ақиқат таразысына лшегенде, 
салмағының қандай болатынында шаруасы 
жоқ. Атақтар мен марапаттарды аямай-ақ 
түгендеп, деңгейлесу жайын тек содан 
іздеп жүргендер де бар. Алайда згеріп 
кеткен ештеңе жоқ. Оқырман зі сүйетін 
кітаптарды ғана сатып алып жатыр...

Аға! Сіз бойдағы Құдай дарытқан 
киелі  талантты тынымсыз еңбектің 
терімен суардыңыз. Осы арқылы леңге 
қызмет жасаудың ғұмырлық мақсатын 
дәлелдедіңіз. «Жырдан басқа халқыма 
не беремін, жырдан басқа халқыма не 
керегім?!» деп нер сарайының керегесіне 
қаланар з орныңызды дәл таптыңыз. 

Қарасазда туған, қатарласып жүріп 
бірге лең жазған Еркін Ібітанов де-
ген ініңіз бар. Сол кісі маған бір әңгіме 
айтты. «Мұқаң онда Қарасазда мұғалім. 
Ауылдың қарапайым ғана тұрғыны. Бірақ 
әдебиетке қызығуында тоят жоқ. Ұлттық 
мұраларды түгелге жуық зерттеп бітті. 
Бұдан кейін, орыс классикасына ауысты. 
8лемдік дәрежедегі ұлы қаламгерлердің 
шығармаларын іздеп жүріп оқыды. Кітап 
сатып алудан қаржысын аяған емес» деді. 
Бұл – үлгі алатын нағыз ұлағат. Шалғай 
ауданның шалғай ауылында отырып-
ақ күллі дүниемен тілдестіңіз. Және 
шығармаларды жай ғана қызықтап оқыған 
жоқсыз. 3рнектерін үйреніп, ой санасына 
тоқыдыңыз. Мына сипатыңыз кейде Абай 
атаңызға ұқсас. Мәселен, жазушы Марат 
Қабанбай «Ана тілі» газетіне жариялаған 
бір естелігінде, сіздің оқымысты ғалым 
қариямен әңгімелескеніңізді келтірген. 
Сонда әлгі кісі: «Түһ! 3зіңмен биіктігі 
бірдей кзқарастағы адаммен сырласқан 
да ғанибет қой!» деп жадыраған екен.

Орыс тілін ана тіліндей меңгердіңіз. 
Зиялы адамға тән сауаттылықпен кп 
тіл білуді де армандадыңыз. Осы жайын-
да Қазақстанға еңбек сіңірген мұғалім 
Жүнісхан Құлмұханбетовтың қозғаған 
бір сзі бар. «Елуінші жылдары. Орта 
мектепті бітірген соң Мұқағали екеуміз 
студент болсақ деп Алматыға аттандық. 
Мамандыққа байланысты шешімді Мұқаң 
айтты: «Жүнісхан, еліміздің бүгінінен 
ертеңі биік. Мәдениетті адамдар солай 
етеді. Бір шет тілін білуге міндеттіміз. 
Екеуміз неміс тілінің факультетіне 
барайық» деді. Дұрыс таңдауға қалай уәж 
айтасың. Келістік. Мұқаң емтихандар-
дан сүрінбей тіп шықты. Балым жетпей 
қалған маған: «Француз тілі факультетіне 
барасың» деді. Мен сонда кеттім» дейді.

Аға! Кез келгеннің еншісіне бұйыр-
майтын осыншалық біліммен, аялы таным-
мен орынтаққа ұмтылсаңыз, ең кемінде 
бір ауданды басқарып, оның руханиятын 
да, экономикасын да ркендетіп жіберер 
едіңіз-ау деп ойлаймын... Айтпақшы сіз, 
ауылдық кеңесте хатшы, институтта ком-
сомол ұйымының жетекшісі де болдыңыз. 
Аз дегенмен, биліктегі қызметтің дәмін 
осылай ептеп татып кргеніңіз бар. Бірақ 
бәрібір сізді лең патшалығы зіне тарт-
ты да тұрды. «Мен мірді жырлау үшін 
келгенмін!» деп кесіп айттыңыз. Соның 
нәтижесіндей, әдеби ортаға «қартайып» 
қосылған жас ақын айналасы он-он бес 
жылдың ішінде ұлы дәуірмен иықтасып 
шыға келді. Таңдауыңыздың құнын сонда 
түсіндік.

«3з жүрегінің сағынышына қарыздар» 
(Т.Айбергенов) болған ақындық парызды 
теу жолында Абай атаңызбен үндестіңіз. 
«Мен леңді жазбаймын ермек үшін» деп  
ұлы ақын айтса, сіз «3лең жазу біреуге ер-
мек шығар, Ақын болу не деген қиын еді» 
дедіңіз. Абай: «Жүрегімнің түбіне терең 
бойла» десе, сіз: «Менің нәзік жанымды 
кім түсінер» дедіңіз. Мұндай ұқсастық 
кездейсоқ туа бермейді. Менің ойымша, сіз 
де Абай крген биікті байқаған сияқтысыз. 
Сондықтан ғой: «Қалам тартқан қазақтың 
бәрі де ақын, Абай бірақ қайтадан тіріле 
ме?!» немесе «Біз де леңді жазбаймыз 
ермек үшін, Жаздық үлгі жастарға бермек 
үшін, Абай жаққан бір сәуле снбеу үшін» 
дегеніңіз.

«3мірде ақындардың бәрі жалғыз». 
Абайды құлазытқан жалғыздық айналып 
келіп сізді де тапты. Тұсауға кнбеген 
асаудай бұлқындыңыз. «Туады, туады әлі 
нағыз ақын!» деп келешек ккжиегіне 
зарығып тұрып кз салдыңыз. «Сол ақын 
бәлкім, Мұқағалидың зі шығар» деп Сағат 
8шімбаев болжам жасаған. Айтқаны айдай 
келді.

8лі есімде, 1975 жылдың күзі. Ал-
маты филармониясының залында ком-
позитор Нұрғиса Тілендиевтің есепті 
концерті болды. Онда негізінен сіздің 
леңдерге жазылған әндер орындалды. 
Бибігүл Тлегенова «Кел еркем Алатауы-
ма», Нұрғали Нүсіпжанов «Сарыжайлау», 
Бақыт 8шімова «Снбейді әже, шырағың» 
әндерін айтты. Екі үлкен дарынның 
шығармашылық бірліктегі  ғажайып 
жеңісіне куә болдық. Толқымаған адам 
қалмады. Жүйе-жүйе босап жанарлардан 
жас тамғанын сездік.

3лең мен әуеннің рухы бірігіп кеткен. 
Кейін естідік, Нұрағаң екеуіңіз бір ай бойы 
ешнәрсеге алаңдамастан тынымсыз еңбек 

биғат пен сырласып толғанғанын талай 
байқадым.

Біз отырған жайлаудың трінен аудан 
аймағы алақанға салғандай тұтас крінеді. 
Кейін білдік, «Атамекен» дастаны осы са-
парда туыпты» деді. 

Аға! Сіз қалдырған жыр мұрасына 
қ а р а п  о т ы р ы п ,  м ы н а н д а й  с ы р д ы 
аңғарамын. Шығармаларыңыз мықты 
болып басталған, мықты күйде аяқталған. 
Жас ақын қайсысын жазды, кемел ақын 
қайсысын жазды – ажырата алмайсың. 
Оқырманыңызды әуреге түсірмепсіз. 
3зіңізге зіңіз сыншы болып, аяусыз 
сүзгіден ткеніңіз крінеді де тұрады. Киелі 
әдебиет есігін мол дайындықтан кейін, 
нық сеніммен ашқансыз. 

Сол кезде аудандық газетте редак-
тор болып істеген 8лнұр Мейірбеков 
айтқан әңгіме еді. «Алпысыншы жылдың 
басы. 8лдебір шаруамен редакцияға ерте 
келдім. Есіктің алдында Мұқағали тұр. Таң 
атқанша ұйықтамағаны анық.

– Аға. Дастан жаздым. Нүкте қойып 
келіп тұрғаным осы. Аты – «Аппасионата». 
Осы шығарма ақындық жолымды ашатын 
шығар деген үміттемін. Болмаса, зімді де, 
оқырмандарды да мазаламаспын, – деді.

жалпағынан басып жүрген қаперсіз пен-
деге мұң арқылы мір сырын айтады. Бұл 
шығарманы оқы ған соң түйсіксіз жанның 
зіне тың сезім дер пайда болатын шығар 
деп ойлаймын.

Алтынның, ақшаның нарқын біл-
мейтін кім бар? Алайда жарық дү-
ниенің қадірін сондайлық білеміз бе? 
Бұл – осы сауалдарға жауап беретін 
шы ғарма. 3лімнің қаралы күйін ғана 
айтып күңіренбейді. Жерде жүр ген-
дердің ар алдындағы, құдай алдын-
дағы жауапкершілігін сезіндіреді. «3мір 
дегенің бір күндік сәуле екен ғой» дейді. 
Адамның адамдығы – жылтырақ дүниені 
қомағайлықпен жинай беруде емес, 
мына жарқыраған сәуленің жүзіне кірбің 
түсірмеуде. Осыны санамызға құйдыңыз.

Адам және табиғат. Оның тұтастығын 
сұңғыла философтарға тән түйсікпен 
ұғындыңыз. Белгілі суреттерден белгісіз 
сырларды аңғардыңыз. Жануарға жаны 
бар деп қарадыңыз. Мәселен, «Тау зені» 
деген леңіңізде бала шопаннан таяқ же-
ген серке ата шопанның артынан қарап 
маңырайды. Ол бекер маңырап тұрған жоқ. 
Адам мен табиғаттың арасы алшақтанып 
барады. Алшақтаудың соңы дүлейлік 
психологияға ұрындыруы мүмкін. Содан 
қорықтыңыз. Сондықтан да қайыңдарға 
«3мір сүрейік алмасып» деп тіндіңіз. 
Бәлкім, сол қайыңдар шынында да адам 
шығар. Сізді оқығаннан кейін аялап, 
ағаштардың жапырағын сипалағымыз 
келеді... 

Жүректің дірілі, жүректің қасіреті, 
жүректің сыры – сіздің шығармаңыздың 
н бойында ріліп отырады. Жүрек сйлесе 
– сағыныш сазы шалқиды. Жүрек сзі – 
әділет, ақиқаттың толғамы. «8рбір жыры 
ақынның соңғы жыры, Соңғы жырды 
жазуға жүрек керек».

Сондықтан соғыстың қасіретін айту 
үшін жүректі тыңдадыңыз. «Дариға – 
жүрек» дедіңіз. Жауыздық салған жара 
әлі сыздап тұр. «Сағынып жүрсің бе әлде 
қадірлім-ай, Сонау бір жастығыңды май-
данда лген?!». Сырты – бүтін, іші – түтін. 
3мірлік ксік. 

Д а р и ғ а - ж ү р е к !  « Ж ы л а й т ы н  е д і 
бірдемде, Күлетін еді бірдемде». Баладай 
сенгіш, сәбидей таза. Қу соғыс соны да лай-
лады. Егер, қос аққу мір айдынында қатар 
жүзсе, пенделік жаратылыстың табиғаты 
адамды ондай ғаріп халге түсірмейтін 
еді-ау! 8ніңнің сұлулығы – жаныңның 
сұлулығы.

Сен мәңгілік сұлусың, Дариға-жүрек! 
Бірақ әлденеден секемденген, бір сәт 
әдеміліктен жиіркенген бала жүрек: «8н 
емес, осы екен ғой аңсағаны» дегенде 
оқырман біздің де жанымыз қан жылап, 
шырылдап кетті ғой.

Соғыс есеңгіреткен Дариға-жүрек арын 
арашалаудың жалғыз жолын таңдады. Ол 
– «лімнен ұят күшті» екенін дәлелдеу. 
Солай етті де. «3те алмай қалдым, жете ал-
май қалдым ар жаққа, Дариға-жүрек ұшты 
да кетті аулаққа» деп, сауға сұраған бала 
жүректің дауысы бүкіл дүниені жаңғыртып 
жібергендей. Ақыры құмарлық пен ерліктің 
айқасында зінің ару жанын құрбандық 
ету арқылы, Дариға-жүрек пенделікті 
жеңіп шықты. Жалған дүниенің тағы бір 
құпиясын осылай ашты. «Дүниенің мынау, 
қабағын бағып тұратын, Дариға-жүрек, 
мірге берді бір ақын». Соғыс жайындағы 
күллі леңдеріңіз бір тбе, осы дастаныңыз 
зінше бір тбе.

Сіз ақындық түйсікпен бәрін алдын 
ала болжадыңыз. Мәселен, таңдамалы 
«3мірдастан» жинағыңызға қолтаңба 
қалдырғанда оның аяғына «1976 жыл 
27 март» деп жазғаныңызды газеттен 
оқыдым. 3мірден қайтар күніңізді алдын 
ала қалай білдіңіз екен. «Сәл ғана мызғып 
ап, қайтадан тұрармын» дегеніңіз де сол 
қалпында келді. «Жазылар естеліктер мен 
туралы» дедіңіз, ол да әне жазылып жатыр. 
«3шеді лең немесе кшеді лең» дедіңіз. 
Ақиқаты осы, орташа лең, орташа ақын 
деген болмайды екен. 

Сол сияқты, бір  кезде еліңіздің 
тәуелсіздік алатынын сездіңіз-ау деймін. 
8рине, сездіңіз. Хандардың, батырлардың, 
билердің, шешендердің – халқы з орнына 
отырғызған тұғырға қайта ктерілетініне 
сендіңіз.  Кең тынысты «Райымбек! 
 Райымбек!» дастанын бекерге жазған 
жоқсыз. Және оны болашақтың еншісіне 
қалдырдыңыз.

Мен сізбен мірімде бір рет әрі соңғы 
рет емен-жарқын әңгімелестім. Қоярда-
қоймай үйіңізге ертіп апардыңыз. Лашын 
жеңгем де жадырай қарсы алды. Сонда 
жоғарыда аталған дастанның қолжазбасын 
крсетіп,  оны диктор болған ініңіз 
Бақытжан Атагелдиев нәшіне келтіріп 
оқыды. Разы күйде балқып, суып-ысып 
отырып тыңдадым.

«Бұл – мен лген соң шығатын поэма. 
Солай бауырым, артында мұра қалмаған 
ақын – ақын емес» дедіңіз. Сол сзді айт-
қанда, 45-те ғана, тіпті жап-жас екенсіз 
ғой.

«Райымбек! Райымбек!» – 1981 жылы 
26 қарашада «Лениншіл жас» газетінің 
үш-трт санына түгел жарияланды. 
 Шы  ғар маны жариялауға Сейдахмет 
Бердіқұлов ағам күш салыпты. Тарих ғы-
лым ы ның докторлары Х.Арғымбаев пен 
К.Нұрпейісовке дәлелдеме жаздырып, 
қиыннан бұрып әкеліп қисынын әрең 
келтірген жұмыс.

Аға! Мен сыншы да, ғалым да емеспін. 
М ы н а  ж а з ғ а н д а р ы м  о қ ы р м а н ы ң ы з 
ретінде жадымда қалыптасқан пікір. 
Барлық қайшылықтарына қарамастан, 
«Құрметтеңдер, жиырмасыншы ғасырды!» 
деп едіңіз. 8рине, құрметтейміз. Алашқа 
сіз секілді ақын ұл берген дәуірді қалай 
қасиеттемейміз. Сіз – жыр перзентісіз. 

сыңай байқатып, соған шыдамай періште 
жүрек сыңар аққудай сыңсып, бебеулейтін 
сияқты. Жылағаныңыз – сүйгеніңіз.

«Жақсы-жақсыны, бақсы-бақсыны 
кре алмайды» деген бар. Осының мы-
салын кейбіреулер жазушылар арасы-
нан іздейтін. Сондай ойы болды ма, бір 
студент сізге клденең сұрақ қойды. Ол: 
«Мұқа, Қадыр Мырзалиевке кзқарасыңыз 
қалай?» деді. Күткен жауабының не екенін 
аңғардық. Сіз оған: «Шырағым, халық 
мойындаған адам тегін болмайды» деп 
сзді келте қайырдыңыз. Бір-біріңізді ке-
ремет құрметтейді екенсіздер. Сіз  туралы 
жоқтау айтқанда, Қадыр ақын да егілді. 
Жараланса да жығылмай, шабуылдан 
танбаған ержүрек жауынгерге теңеді 
сізді. Бұл – «қазақтың лген соң жаманы 
жоқтықтан» емес, сыңарын жоғалтып 
алғанын білген тұлғалық ксу.

Аға! Тірі болсаңыз крер едіңіз, қазіргі 
қазақтың кбі кпелегіш боп барады. 
Баяғыда ағайынға назданса мықтағанда 
Іленің арғы жағына кшетін.  Енді 
қызметінен түскендер шетелге кететінді 
шығарды. Басқа мемлекетке барып шер 
тарқататындар да шығып жүр. Солардың 
ккейін тескені – орынтақ. 8йтпесе, 

Батық МӘЖИТҰЛЫ, 
Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

МОНОЛОГ
(Ақын рухымен сырласу)
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етіпсіздер. Ол нәзік сезімдер мен терең 
ойлардың қауышқан нұрлы сәті екен. 
Шабытты шабыт биіктетіп, жеті қат ккке 
ктерілгендей әсерге бленгенсіздер. 
«3нер – тағдыр» деген осы. Отызын-
шы күні «Сарыжайлаудың» мәтінін 
жылап тұрып жазғансыз. Үйден қалай 
шыққаныңызды сазгер байқаған жоқ. Бұл 
– жыр-ғұмыр мен ән-ғұмырдың мәңгілікке 
ұласуы еді. Сізді халық мірі кзінен 
таса еткен жоқ. Кргісі келетін, білгісі 
келетін. Айналаңыздан шықпайтын. Ресми 
емес кездесулерде толас жоқ еді. Мұндай 
ілтипаттарды тоқтату мүмкін бе? Кафеде 
отырып-ақ леңдеріңізбен құлақтардың 
құрышын қандырдыңыз. Бүгінгі Несіпбек 
Айтовтар сізден бата алғанына әлі күнге 
дейін қуанады. 3лең боп ткен сол дүбірлі 
сәттерді қазір қанша іздесем де кре ал-
маймын. Ұқсатып, қайталап креміз десек 
жараспайды. 3лең әлеміне кзсіз ену 
сіздермен келіп, сіздермен бірге аяқталған 
сияқты ма, қалай?

3лең жазғанның бәріне ақын деп айдар 
тағып жатамыз. Белгілі крсеткіші жоқ 
осы құбылысты қалай нақты бағалауға 
болады? Алтыны қайсы, мысы қайсы? 
Оған кңіл күйге байланысты айтыла-
тын сан алуан сәттік пікірді қосыңыз. 
«Абайдың леңін қазір аудандық газет те 
баспайды» дейтіндерді крдік. «Құдайдан 
қорықпағаннан – қорық». Мынандай 
дүмбілез сзден шынында қорқасың. 
Нағыз ақын деген ұғымға анықтама таба 
алмай аңырып тұрғанда, сіз былай дедіңіз: 
«Дейсіңдер-ау, Қасымның несі Қасым?! 

Ақынмын деп қопаңдап жүргендердің, 
8ммасынан Қасымның десі басым». Енді 
түсінбейтін не қалды?

Аға! Сіз ұлы қаламгерлердің әрқай-
сысына құрметпен қараудан танған 
емессіз. Бұл ықылас – «кп айтса кнді, 
жұрт айтса болдыдан» мүлде блек. Жүрек 
парасатымен, ақындық түйсікпен оларды 
дара таныдыңыз. «Қарадым сенің қола 
мүсініңе, Қоланы да болады түсінуге», 
– деп Пушкинмен сырластыңыз. «8й, 
Сергей, Сергей! Сергей! Сергей! Сергей! 
Түстім-ау, сергелдеңге мен де сендей» деп 
Есенинмен мұңдастыңыз. 3йткені солар 
естіген дыбысты сіз де естідіңіз.

Біреулер: «Немене, біз сонда, кереңбіз 
бе?!» деп дау айтар. Бауырым-ау, сені 
саңырау деп отырған ешкім жоқ. Сабыр 
сақта. Құбылыс құпиясын әліміз жет-
кенше саралап крейік. Кейде тыңдаған 
әннің зін нәшіне келтіре алмай, әтуерін 
кетіретініміз бар. Осындай қылықпен: 
«Құр айқай бақырған кұлаққа ән бе екен?!» 
деп Абайды да күйіндірдік. Сйтсек, мә-
се ленің бастысы, жан дауысын тыңдауда 
екен.

Сондықтан сіз әлемдік классиканы 
қанып ішумен қатар, ұлттық ерекшелікті 
сақтап, оны жаңа заманға сай әрлеп, 
түлетуге қатты кңіл блдіңіз. «Қасиетіңнен 
қара лең айналайын» деуіңіз әншейінгі 
тебіреніс емес. «Ақынмын деп қалайша 
айта аламын, Халқымның зі айтқанын 
қайталадым» деп кішіріп сйледіңіз. Егер 
ізденіс, білім, пәленбай үйрену – ұлтына 
қызмет етпесе, оның құны қара бақыр. 

«Күпі киген қазақтың қара леңін, Шек-
пен жауып зіне қайтарамын» деуіңіз те 
орынды түйін.

Мықтылардың ұғым, түсінігі де мықты 
ғой. Абай, Мұхтар, Мағжандар орыс тілін 
үйренгенде, орыс болайық деп үйренген 
жоқ. 3зінде жоқты басқадан ала отырып, 
қазақтың әдебиетін классикалық биікке 
шығаруды мақсат тұтты. Егер қара сзге, 
қара леңге осқырынса, қазақ мінезін 
бүлдіріп алатынын білді. Сол шаруаны 
сіздің де жан салып жалғастырғаныңызға 
тәнтіміз. «Қалқам, мен Лермонтов,  Пушкин 
де емен, Есенинмін демедім ешкімге мен. 
Қазақтың қара леңі құдіретім. Онда бір 
сұмдық сыр бар естілмеген» деп едіңіз, 
ұлылар сізге түк ренжіген жоқ. Қайта 
мақұлдап, бас изеп жымиды. 3зімен тең 
дәрежеде сйлесе алатын біртуар релі 
талант оларға да керек.

Сіздің сүйіспеншілігіңізде шекара 
жоқ. Туған жеріңіз Қарасаз болса да, 
тұрған жеріңіз – Қазақстан. Алатау, Алтай, 
Атыраудың бірде-бір пұшпағын қалдырмай 
жырладыңыз. «Барлығы да менікі, Қарт 
Оралдың қойнауы, Қарқараның жайлауы» 
деп кең тыныстадыңыз. «Мекен-жайым 
жер менің, Жерде жүрген ақын деген 
пендемін» деп зге әлемге үн қатқандай, 
арқаңызды алып планетаға тіредіңіз. Бұдан 
кейін сіздің артыңыздан шп ертіп, ұсақ-
түйекті бықсытуға әй, ешкімнің де дәті 
бара қоймас...

Ата крген елдің баласындай, қазақ 
әдебиеті алыптарын қадірлеп, қасиеттеудің 
парқына жеттіңіз. Олардың здеріне 

лайық теңеуін тауып мәртебеледіңіз. 
«Сізді крсем, жомарт бір күзді крем» деп 
Ғабитке қарадыңыз. «Абай-далам, кңілің 
жабықпасын, Мұхтар болып даңқыңды 
анықтасын» деп Семейге ғашық кзбен на-
зар салдыңыз. «Тізгінін тежемеген Ілияс-
жыр» деп поэзия Құлагеріне таңдан-
дыңыз. «3зің бе?.. 3зің ғажапсың! От кеш-
кен алғаш азатсың» деп Сәкен ағаңызға 
қызықтыңыз. «Қазақтың Бальзагі» деп 
Сәбитті атадыңыз. Айта берсе теңеу кп.

Сіздің Мағжанды айрықша қадір тұт-
қаныңызды білеміз. Соның дәлелі ре тінде, 
курстас досым Серікқали Баймен шенің бір 
әңгімесін есіме түсірейін. «Қайынағаммен 
Мұқағали аға қатты сыйласты. Екеуін 
табыстырған Мағжанның мұрасы. Біреуі 
арап қарпіне еркін. Екіншісі орталық 
кітапхананың сирек қолжазбалар қорынан 
қисынын тауып, Мағжан леңдерін алды-
рады. Қайынағам оқиды, Мұқаң тыңдайды. 
Одан кейін кздерінен алты тарам жас 
ағып, егіліп, ксіп үйлеріне қайтады... 
Кейін қайынағам сұмдық жал ғыз сырады. 
Оның Мұқағали әлеміне бір жола сүңгіп 
кеткенін аңғардық» деді маған.

Мен Тлеген Айбергенов жайлы 
жазылған леңдердің талайын оқыдым. 
Оны ұнатқандар әр қырынан келіп, ықылас 
ниетін аңғартып жатады. Бірақ сіздің 
«Тлегенге» деген жырыңыздың жні 
блек. Маған ол ақындық тағдыр туралы 
еңіреп тұрып орындалған кішкентай дас-
тан сияқты крінеді. «Бармаңдар ақынды 
жұрт жерлегенге» деп лмейтін дүниеге 
топырақ салуға тартынғандай, тежеулі бір 

қысылып, қымтырылған түгі жоқ. Тұрмыс 
жайы ханның дәрежесіндей. Ал сіз ше?

Мен сіздің қазаққа, Қазақстанға шек 
келтірген бір жол сзіңізді жолықтырған 
емеспін. Отанның оттай ыстық екенін 
жырыңызды оқыған сайын сез ініп 
отырдық. «Мен оның күнін сүйем, түнін 
сүйем», «Пай! Пай, Пай! Киелі неткен жер!», 
«Туған лке тәтті екен ғой, тәтті екен!», 
«Ең бірінші байлығым – халқым менің» 
дегендей, елдің амандығын, жұрттың 
ырыс-бағын тіледіңіз. Қазақтың зегін 
жарып шыққан ұрпағы болғандығыңызға 
мақтандыңыз. Еліңіздің ешкімнен кем 
еместігіне шек келтірмедіңіз. «Оңай сз 
ғой Отанды сүйем деген...» деп баршаны 
ойландырдыңыз. Бәрі ниеттің ақтығы, 
пейілдің кеңдігі.

Егер, соны жеке бастың қол жет-
кен нәпақасымен лшеп, тұрмыстық 
жағдайдың дәрежесімен таразыла-
са, қуанып тақияны аспанға атпауға да 
болатын еді. Неге? Ескі пәтерде мір 
сүргеніңізді крдік. Кітаптарыңыз шығып 
тұрғанмен, оның таралымы сол кездегі орта 
крсеткішке жете бермейтін. 1973 жылдан 
кейін құзырыңызға тиянақты қызмет те 
тимеді. Тіршіліктегі жалғыз жүлдеңіз – 
«Лениншіл жас» газетінің «Менің атым – 
жиырма бес!» атты леңдерге жариялаған 
бәйгесіндегі алған екінші орын екен.

Ал радио мен теледидардың алтын 
қорында сізге байланысты мұра жоқтың 
қасы. 1981 жылы 50 жылдығыңызда 
алашапқын боп жатып, «Большевик-
тер» поэмасын оқыған дауысыңызды 
әрең таптық. Баяғыда Талдықорғанда жас 
ақындардың кеңесі тіпті. Сондағы кптің 
арасындағы бір бейнеңізді жылт еткізген 
кадрды экраннан байқап шүкіршілік 
жасадық. Сіз секілді бір елдің үлкен ақыны 
жайында жинақтағанымыз осындай. Не 
күлерімізді, не жыларымызды білмейміз.

Марқұм 8нуарбек Байжанбаев ағамыз: 
«Егер, Мұқағали диктор болып жүре бер-
генде, менің атақ, даңқым, осыншалық 
шығанға шықпайтын еді» деп неріңізге 
асыра баға бергенін талай естідік. 

Қандай жағдайда да сіз елге, халыққа 
кпелеген емессіз. Ол жайындағы ұғым, 
түсінігіңіз тұнық та млдір. «Ақын жүрегіне 
кек тұрмайды, кек тұрса – қақ тұрғаны. Он-
дай асылдан сыңғырлаған үн шықпайды» 
деген Ғабит Мүсірепов сипаттамасы сізге 
арналғандай. 

Ақын мінезі – батыр мінезі. Біз осының 
қадіріне жеттік пе? 8й, білмеймін! Егер 
жетсек, «Мұқаңның зінде де бар, тыныш 
жүрсе ғой, қанжығасы олжадан боса-
майтын еді» деген дағдылы қарабайыр 
қалыбымызға салып тақылдап, біржақты 
ғана күстәналауға жол бермейтін едік. 
Мәселен, ұлы Пушкиннің де тәртібін «бес» 
деуге болмайды. Ол кісі кезінде кімдерді 
жекпе-жекке шақырмады. Ерегеске ере-
геспен жауап қайтарып отырса, артына 
бүгінгі ұлы мұраларын қалдырып үлгермес 
те еді. Бұл жерде орыс қауымы зінің 
даралығын танытқанын мойындамасқа 
лажымыз жоқ.

Ұзақ жыл қой баққан Мұхамеджан 
Іліпбаев қария сіздің малды ауылға келетін 
сапарларыңызды әлі ұмытпайды. «3з ба-
сым Мұқаштың бтен мінезін білмеймін. 
Тоқаш досын қасынан тастамайтын. Кеш-
ке қарай екі ақынның сзін тыңдау үшін 
айналадағы малшылар түгел біздің киіз 
үйге жиналады. Суыртпақтап отырып олар 
бәрімізді сзге жетелейді. Бір кезде қалай 
ақтарылғаныңды байқамай қаласың. Олар-
ды біздің де жібергіміз келмейді. Таласып 
жүріп қонақ жасаймыз.

Жұмыс жағдайымен малшылар ерте 
тұрады. Десек те, Мұқағали бәрібір бізден 
бұрын оянады. 3зімен-зі болып, та-

Жігіттер де шығармаға те жоғары баға 
берді. Қасымызда жүрген Мұқағалидың 
мүлде биіктеп кеткенін де аңғардық. 3лең 
дереу 8бділда Тәжібаевтың атына жол-
данды. Он күннен соң қаладан телефон 
соғылды. 8бекеңнің: «Мұқағали, Алматыға 
кел, сен ұлы ақын боласың» деген дауысы 
әлі құлағымнан кетпейді» деді.

Неге «Ильичті», неге «Большевик-
терді», неге «Маврды» жырлады деу жа-
распас. Ол – заманыңызға лайықталған 
сенім. Бүкіл бір дәуірді қамтыған тарихты 
жоққа шығару – күпірлік. Сол саяси 
тақырыптардың зін лиризммен құлпырт-
тыңыз. Ақын тақырыпқа емес, қайта 
тақырып ақынға бағынатынын білдік.

Қоғамдағы тоқырау белгілерін лақ 
еткізіп ақтару мүмкін бе? Азуы алты қарыс 
цензура ондайды қазық етіп қағып жіберер. 
Жаңағыдай тақырыптармен алдарқатып 
отырып, талай дүниені меңзеп үлгердіңіз. 

Кейде кзқарасыңызды аудармаға 
сіңіріп жіберіп, шер тарқатқан секіл-
дісіз .  Осыған байланысты Оралбек 
Шамырхановтың естелігін айтайын.

«Мұқаң екеуміз түскі шайды мей-
рамханадан іштік. Кенет, ол биліктегі 
шенеуніктердің кемшілігін сынайтын 
леңді дауыстап тұрып оқығаны. Айы-
лын жияр емес. Зәрем ұшқан мен байғұс 
жалтаңдап жан-жағыма қарай беремін. 
Бізге таяу жылмағай шал отырған. Сол 
құлағын түретін сияқты. 

Бір кезде қасымызға кезекші мили-
ционер келіп тұр. Мен шырылдап қоя 
бердім. Мұқаң сасатын емес. Блімшеге 
кіргенде манағы жылмағай шал бізді 
қасқыр ұстағандай бас салды. «Сондай 
лең оқығаныңыз рас па?» деді капитан. 
Сонда Мұқаң қалтасынан суырып алып, зі 
аударған Уолт Уитменнің жұқа кітапшасын 
крсетіп: «Мықты болсаңдар, мына 
ақынды крден суырып алып соттаңдар!»  
деді. Екеуі үнсіз отырып қалды. Біз шығып 
жүре бердік» дейді. Мұндай парадокстар 
басыңыздан аз тпеген шығар. 

Абай атамыздың музыкаға тәнті болған 
дағдысы сізге де тән. Тау мен даланың 
ғажайып сазын былай қойғанда, Бетховен 
мен Моцарт симфонияларының рухын 
бүкіл азаматтық санамен қабылдадыңыз. 
«Осының бәрі Мұқаңның еуропалық 
білімге, еуропалық танымға ресінің 
биіктігі» дейді жазушы Ахат Жақсыбаев.

«Құдіретті  комедияны» аударып 
Дантені қазақша сйлету оңай емес. Де-
генмен, ол қанша қиын болса да – лең. 
Ал Моцарттың «Реквиемін» жыр тіліне 
келтіріп, оны қағазға түсіру меніңше 
сізден басқа ешкімнің қолынан келмес 
еді. Сйтіп, қазақ поэзиясында бұрын 
болмаған құбылыс жасадыңыз. 

« Р е к в и е м »  –  « Ж а н  а з а с ы »  – 
8.Тәжібаев айтқандай «оптимистік тра-
гедия». Ол – әруақтың дауысы. Жалғанды 
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Ал азаттық жолындағы ғасырларға 
созылған бабалар арпалысының ең соңғы 
нүктесі Ұлы Желтоқсанда қойылды. 
 Алайда жасындай жарқ еткен қайран 
Желтоқсан уақыт қойнауына сіңіп, 
кмескі тартып бара жатқандай. Бұл 
 туралы Елбасымыз «Ғасырлар тоғысында» 
атты кітабында: «...Күнделікті күйбеңмен 
жүріп, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының 
тарихи маңызын толық дәрежеде бағалап 
үлгерген жоқпыз» деп ескертіп те тті. 
Желтоқсанның қадір-қасиетін түсіну 
үшін жасалған әділ тұжырым екені дау-
сыз. Қазақстанның ең басты құндылығы 
саналатын Тәуелсіздікке жол ашқан 
рухы асқақ, тамыры терең Желтоқсан 
тарихымыздың блінбес блшегі. Оны 
білу, зерттеу, қастерлеу – бәріміздің ортақ 
парызымыз.

Желтоқсан – Қазақстанда ғана емес, 
бүкіл кеңестік жүйедегі бодан халықтардың 
құрсауын үзуге тікелей  себепкер болуымен 
ерекше ленетін ктеріліс. 1987 жылы Саха 
Респуб ликасындағы, 1989 жылы Балтық 
жаға лауы елдеріндегі, Грузия, 8зер байжан, 
Саха, Молдовада болған демократиялық 
қозғалыстардың кшбасында киелі 
Желтоқсан тұр. Сондықтан да тоқырап 
қалған қоғамның тоңын жібітіп, қоғамға 
демократиялық тың серпін берген азаттық 
күресінің біртұтас тізбегін бір-бірінен ажы-
рата қарастыру мүмкін емес.

Қазақ халқының тағдырында мәңгілік 
ізі қалған айтулы ктерілісте үш күн 
бойы алаңда жүрдік. 8ділет тілік пен 
әділетсіздіктің, ақиқат пен жалғандықтың 
күресін кзімізбен кріп, кңіл зердесінен 
ткіздік. Алаң дағы сол бір арпалысқа толы 
күндер Ұлы дала перзенттерінің ержүрек 
ұрпағы бар екенін крсетті. Желтоқсан 
желі замандастарымның ұлттық намысын 
оятты. Жүрегімізге жалын, жанымызға 
от берді. Крген-білгенімізді, кңілге 
түйгенімізді қаламмен блісу сәтінде, 
осының барлығы қаламымызға қуат берді.

Ақиқатын айтсам, 1986 жылғы 16 
желтоқсанда Орталық Комитет пленумы-
нан бастау алып, соңы дүрбелеңге ұласқан 
Желтоқсанды зерделеп, зерттеп, ақиқатын 
баспасзде жариялау – азабы мол, қайыры 
аз шаруа екен. Оны әрбір айтқан сзіңді 
жау кретін, бодан халықтар үшін ешқашан 
оң кзбен қарамаған қатал жүйенің ұдайы 
бақылауында жүргенде анық сезіндім. 
Сонда да, Желтоқсан жастарының жа-
нартаудай жарылуына әсер еткен не еді? 
Алаңға қанша адам шықты, оның мерт 
болғаны, жараланғаны, жазаланғаны 
қанша? «Ұтылған кім, ұтқан кім?» деген 
сауалдарға жауап іздегенімді тоқтатқан 
емеспін. Мұны мақтан үшін емес, бүгінгі 
жас ұрпақ білсін деген оймен айтып отыр-
мын. 3йткені мені толғандырған, жауабы 
әлі күнге дейін толық айтылмаған ащы 
сауалдар кімді болса да, мазалайтыны рас. 

Бірден айтайын, алаңда бас ктергендер 
Абай атамызша қайырсақ: «күшігінен 
таланған» ұрпақтың кілдері еді. 8сіресе 
ауыл балаларының мірлік таңдау еркі 
тым шектеулі болды. Шырқағанда инже-
нер, заңгер, журналист, мұғалім, есепші, 
дәрігер, зоотехниктен аспайтын. Мәскеу 
асып, ұшқыш, теңізші мамандығын игер-
ген қазақтар саусақпен санарлықтай ғана 
болды. Оның есесіне, «екінші тың» ата-
латын қой шаруашылығын игеру тегіс 
қазақтардың үлесінде қалды. Жргегінде 
тұншыққан ана тілдің жағдайы айтпаса 
да белгілі. Жастардың жан-дүние сін сыз-
датқан осынау бітеу жара Желтоқ сан ның 
ызғарлы күндерiнде бұрқ етіп жарылды. 

8рине, жастар алаңға тек Қонаев үшін 
ғана шыққан жоқ. Азаттықты, тәуелсіздікті 
аңсап шықты. Ал демократияға сеніп 
қалған рімдей жастардың албырт сенімін 
басып-жаншу үшін Мәскеуден, Ново сі-
бірден 10 мыңнан аса әскери жендеттер ал-
дырылды. Кк темір құрсанған осыншалық 
қалың әскерге жалаңаш қолмен қарсы 
шығу – шынында да, кзсіз ерлік еді. 

«Қаймана қазақ қамы үшін
Қарусыз шықтық алаңға.
Алыстан әскер алдырып,
Қырып салды-ау табанда.
Сйлесем даусым жетпейтін
Кез болдық мынау заманға.
Шовинизм еді ғой,
Басты себеп жанжалға...» деп, сот ал-

дында тайсалмаған Желтоқсан қаһарманы 
Қайрат Рысқұлбековтің азаматтық үні сол 
кездегі барлық жастардың жан айқайын 
білдірген ұранға бергісіз шақыру болатын.

Дүбірлі қозғалыстың екінші күні, 17 
желтоқсанда Мәскеуден шұғыл ұшып 
келген КСРО Ішкi iстер министрінiң 
бiрiншi орынбасары, генерал-полковник 
Б.Елисев, КСРО Бас прокурорының орын-
басары О.Сорока, КСРО КГБ трағасының 
орынбасары Ф.Бобков бастаған штабтың 
алғашқы іс-әрекеті ушыққан жағдайдың 
ақ-қарасын ажыратудан грі, жазалау 
шараларын қатаңдата жүргізуге ұласты. 
Бұл штабқа республика басшылығынан 
Г.Колбин, оның оң қолы, екiншi хатшы-
сы О.Мирошхин, Ішкі істер министрі 

жастары жағынан басқалардан ересектеу. 
Осылардың ұйымдастыруымен студент 
жас тар түнімен басқа жатақханаларды 
аралап, үгіт жүргізген. Қолға ұстайтын 
ұрандар мен плакаттар дайындаған. 
Оларды қолдаған Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика,  физика 
факультеттерінің студенттері алаңға 
алғашқылардың бірі  болып шықты. 
Кп ұзамай, оларға басқа жоғары оқу 
орындарының студенттері мен жұмысшы 
жастар келіп қосыла бастады. Тіпті 
қаладағы жалғыз ғана 12-ші қазақ орта 
мектебі мен республикалық тіл-әдебиеті 
мектеп-интернатының оқу шылары да бой 
крсеткенін кейін білдік. 

«Қазақ ССР Ішкi iстер министр лiгi нiң 
анықтамасы бойынша, 18-25 желтоқсан 
аралығында iшкi iстер блiмдерiне 8 
мыңдай адам әкелінді» деген мәліметтер 
Желтоқсаннан кейінгі репрессияның 
жойқын күшін аңғартады. Бұл ресми 
дерек қана. Ал Парламенттік комиссия 
жинақтаған деректерге жүгінсек, сол 
үш күнде 60 мыңдай адам алаңға шы-
ғыпты. Оның 8000 уақытша мерзімге 
қамауға алынды, 99 адам ауыр қылмыскер 
ретінде сотталды, 200-дей адам (5 күннен 1 
айға дейін) абақтыға жабылды, 1500 адам 
әкімшілік-тәртіптік жазаға тартылды. 

АВТОРДЫҢ ЖЕКЕ АРХИВІНЕН

– 1991 жылы 12 желтоқсанда ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев  «1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасына қатысқандары үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы» Жарлыққа қол қойған 
болатын. Осының нәтижесінде 103 адамның 92-сі толықтай, біреуі – Мырзағұл Әбдіғұлов 
жартылай ақталды. Алайда Жамбыл Тайжұмаев секілді милицияға қарсы қол көтерген 10 адам 
ақтау тізіміне ілінбей қалды.

– Кезінде Желтоқсанда зардап шегіп, оқудан шығарылып, қызметтен қуылғанын дәлелдей 
алмай жүрген жандар аз емес. Менің жинақтаған деректерімде мұндай «ауада ілініп» қалғандар 
8 мыңға жуықтайды. Одан да көп болуы мүмкін.

– Ішіне оқ тиіп жараланған Әділ Молдыбаев, сапер күрегінен ауыр жарақат алған Нұрсұлу 
Ерғалиева, Халуат Қожалиев, Ыдырысхан Тілешов,  Ләззат Елекова, Мұхамед Мұратовсынды 
жастардың кейінгі тағдырын ешкім білмейді. Баспасөзде іздеу салып көрдім, еш қайран жоқ.

- Желтоқсанның сын сағатында Сағат Әшімбаев, Ғаббас Қабышев, Ақселеу Сейдімбеков, 
Уәлихан Қалижанов, Әшірбек Көпішев, Әбдірахман Асылбеков, Бейбіт Қойшыбаев, Бейсенбай 
Сүлейменов, Лесбай Оспанов, Мейірхан Ақдәулетов, Кемелбек Шаматаев, Талғат Өтегенов, 
Оңласын Әмірқұлов, Темірхан Момбеков, Байбота Серікбаев, Аманхан Әлімов сияқты 
(тізім 200-ден асады)  журналист-қаламгерлердің алаңда болып, жастарды сөзбен демеп, 
құтырынған әскердің құрығынан ұл-қыздарды қорғаған әрекетінен бүгінгі ұрпақ хабарсыз. 

Осы «саяси қателігі» үшін журналист Аманхан Әлімов тілшілік қызметінен төмендетіліп, 
типографияға жұмысқа жіберілді. Қабырғасы сынған Мейірхан Ақдәулетов партиядан 
шығарылып, журналдағы қызметінен қуылды. Белгілі сатирик Лесбай Оспанов алаңдағы 
ауыр соққыдан айықпастан, бірнеше жылдан соң қайтыс болды.ҚазТАГ директоры Жұмағали 
Ысмағұлов бастаған,«Жетісу» газетінің бас редакторы Мамадияр Жақыпов, тілші Мейрамбек 
Төлепбергенов сияқты журналистер орындарынан алынып, баспасөзден шеттетілді. Теле-радио 
комитетінде істейтін Ұлдай Ибадуллаева мен Роза Қуандықова сияқты жарақат алған журна-
лист қыздаркөп уақыт бойы КГБ бақылауында жүрді.  Олар ғана емес, жоғарыда аты аталған 
қазақ журналистері мен ақын-жазушыларының барлығы да тоталитарлық режимнің қатаң 
бақылауында ұсталды.

Бір атап өтерлігі, олардың ешқайсысы да «Мен сонда сөйтіп едім, бүйтіп едім» деп, осы 
күнге дейін жұрт алдында ұрандап сөйлеп, кеуде қаққан емес. Олар бар болғаны азаматтық 
парыздарын ғана өтегендерін жақсы түсінді.

- 1986 жылғы декабрь (құжатта осылай жазылған) оқиғасы кезінде қоғамдық тәртіпті 
қорғаудағы ерекше ерлік көрсеткендері үшін 5 мыңдай милиция қызметкері мен әскери 
қызметкерлер үкіметтік марапатқа ие болды. (Тізім көшірмесі сақтаулы. Желтоқсан көтерілісі 
туралы 10 томдық жинаққа ұсынып едім, көлемді болғандықтан жариялаудың мүмкіндігі 
келмеді).

комитеттерiнiң 630 хатшысы,  бастауыш 
партия ұйымдарының 1836  мүшесi 
 алмас тырылды, кеңес-шаруашылық 
орган да рындағы кадрлар құрамы түгелдей 
жаңартылды. Республика жоғары оқу 
орын дарының 12 ректоры қызметiнен 
алынды. Iшкi iстер министрлiгi жүйесiнен 
бiр жылда 1200 қызметкер қуылды. Екi 
облыс мүлде жабылып, 14 министрлiк 
пен ко митет қысқартылды, 33 мың маман 
жұмыссыз қалды.

Колбиннің тапсырмасына сәйкес, БАҚ 
бетіндегі ұлттық тақырыптар Орталық 
комитет пен КГБ-ның арнайы наза-
рында болды. Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінде «Қазақтың буржуазиялық 
ұлтшылдары» деген құпия бағдарлама жа-
салып, тыңшылық жұмыстар жүргізілді. 
«Қоңыр», «Пантюркизм», «Номад» деген 
атпен бірқатар құпия қылмыстық істер 
қозғалды. Республикалық газеттерге Асқар 
Тоқпанов, Шона Смаханұлы, Ақселеу 
Сейдімбеков сынды қазақ зиялыларын 
«пантюркистер» деп, қаралап жазған 
(авторсыз) мақалалар түсті. Қазақстан 
ғылымының бетке ұстар кілдері, оқу 
министрi Қ.Нәрiбаев, академик, ҚазМУ-
дың ректоры 3.Жолдасбеков, журналисти-
ка факультетінің деканы Т.Қожакеев, заң 
факультетінің деканы С.Досымбеков, про-
фессор Н.Мамыров, режиссер А.Тоқпанов, 
Сәулет-құрылыс институтының ректоры 
С.Байболов, институт доцентi А.Уақов 
сияқты ғалымдар қолдан жасалынған 
даңғаза шудың құрбанына айналды. 
Партиядан шығарылып, қызметтерінен 
қуылды. Істі болды. 

Елімізді жайпап ткен репрессия-
ның жойқын күшінің қаншалықты ауыр 

болғанын осыдан-ақ шама лаңыз. Осы 
жазалау науқанын Мәскеу дің нұсқауымен 
Р е с п у б л и к а  п р о  к у  р о  р ы н ы ң  о р ы н -
басары А.Мызников, Тергеу блімінің 
бастығы В.Волтунов, КГБ трағасы 
В.Мирошник тікелей қадағалап отырды. 
Ал жинақталған мәліметтерді Г.Колбинге, 
одан әрі М.Горбачевке жеткізу міндеті 
ОК әкімшілік блімінің меңгерушісі 
В.Ефимовке жүктелді.

 Оқушы жастармен кездесу сәтінде 
«Осы ктеріліске Қазақстанда тұратын 
басқа ұлт кілдері қатысты ма?» деген са-
уалды да жиі естимін. Бұл туралы тергеу 
органдары мәліметтерді қоғамнан жасы-
рып ұстағандықтан, жастардың бас ктеруі 
әуелден-ақ ұлтшылдық бағытқа ауып кетті. 
Ішкі істер министрлігінің анықтамасында 
26 орыс, 18 ұйғыр, 10 татар, 7 қырғыз, 
4 збек, 4 кәріс және басқа бірнеше ұлт 
кілде рінің қамалғаны крсетілген. Бірақ 
Орталық Комитеттің қатаң нұсқауымен 
олар сол күні-ақ шұғыл босатылған. 
Осыдан кейін-ақ, ктерілісшілер кілең 
қазақтар болып шыға келді. 

Міне, осыдан кейін қазақтың «ұлтшыл-
ды ғынан» қатты сескеніп қалған зге 
ұлт кілдері жастарға ұзақ уақыт бойы 
сенімсіздікпен қарады. СОКП Орталық 
Коми тетiнiң «қазақ ұлтшылдығы» жнін-
дегі қабылдаған қаулысы «жығылған 
үстіне жұдырық» болды. Оның соңы 1989 
жылы 8 наурызда Шымкент облысының 
 Мичурин совхозында, 9 наурызда Атбасар 
қаласында болған ұлтаралық кикілжіңдер 
мен 12 наурызда Алматыда болған шека-
рашы курсанттар мен зоовет институының 
студенттері арасындағы қақтығысқа 
ұласты. Мұның бәрі Мәскеу жүргізіп кел-
ген «ұлттар достығының» баянсыздығын 
крсетіп, империяны ешқандай күшпен 
ұстап тұруға болмайтынын дәлелдеді.

Қазақстан жазушыларының кітап ха-
насында болған кездесуде оқушы жастар 
маған «Желтоқсанда жапа шеккен кейбір 
қыздардың аты-жндерін неге ашып айт-
пайсыз?» деп, тағы бір тосын сауал қойды. 
3мір болған соң, тірлікте айтылатын 
және айтылмайтын шындықтар болады. 
Оны жоққа шығара алмайсыз. Қызыл 
империя ның қазақ даласындағы сол соңғы 
қырғыны кезінде қыздарымыз қатты жапа 
шекті. Аты-жндері жария болғандары аз 
емес. Бірақ аты аталмағандар да кп. Оның 
барлығын сол қалпында қағазға түсіру 
мүмкін емес.

 Мысалы, «Элмираның мұңы» атты 
деректі әңгімемде Алматы циркінің 
маңын да солдаттардың айуандығына ұшы-
раған бейкүнә қыздың аты-жнін жұртқа 
әйгілеудің қажеті жоқ еді. Қолжазбаның 
тменгі тұсына «Жәбірленушінің есімі 
згертілді» деп, сілтеме крсете тұрып, 
кейіпкерімнің есімін згертуді ұмытып 
кетіппін. «Қап, енді, Элмирадан ұят болды-
ау» деп, қарадай кініп жүрген кезімде, 
оның зі іздеп келді. Қасында 8-сыныпта 
оқитын естияр қызы бар екен. Таныстыруға 
алып келіпті. Екеуіне қолтаңба жазып, 
кітабымды ұсындым да, болған жағдайды 
түсіндірдім. 

– Айналайын, Элмира, бұл кітапта 
500-ден аса адамның есімі аталады. Бәрі де 
құжат бойынша, аты-жндері қалай жа зыл-
ды, солай берілді. Ал саған келгенде, фами-
лияңды крсетпедім, есімің ғана ай тылған. 
Бірақ дәл сен екеніңді ешкім білмес деп, 
ойлаймын, – деп жұбатқан болдым. 

 «Аға, мен Сізге ренжімеймін, – деді 
ол дауысындағы дірілді жасыра алмай. 
Бәлкім, тарих үшін осылай жазу керек те 
шығар. Жауыз солдаттардың қатыгездігін 
біз ашып крсетпесек, кім, қалай дәлел-
дейді? Ал, шынымды айтсам, зім сол 
қасіретті оқиғаны қанша ұмытайын десем 
де, ұмыта алмаймын. Мен сияқты жастық 
шағы 86-ның тәлкегіне ұшырап, бар мірі 
кінішпен ткен бейбақ жандар аз ба? 8лі 
күнге дейін тәніміз де, жанымыз да ауыра-
ды. Ең кініштісі, соны түсініп жатқан жан 
баласы жоқ. Мені қинайтыны сол». 

Элмираның егіліп отырып айтқандары 
арада қаншама жылдар тсе де, уақыт 
шіркін жан жарасын жаза алмайтынын 
аңғартты. Міне, бұл ешқашан айтуға бол-
майтын шындық.

Сонымен бірге тарих үшін аса қажетті 
ақиқаттар бар. Оны жұрт білуге тиісті деп 
ойлаймын. Мысалы, Ресей Президентінің 
архивінен табылған З.Камалиденовтің 1987 
жылдың 6 қаңтарында жазылған құпия ха-
тын ресми газеттер жариялауға батпай-ақ 
қойды. «Махровый национализм» деген 
терісазу терминді қолданысқа енгізіп, 
Мәс кеудің алдында ұпай жинағысы кел-
ген пар тия хатшысының бет-бейнесін 
айқындайтын құжаттың үзіндісі «Аңыз 
адам» жур налында ғана жариялан ды. 
Міне, бұл еш қашан жасыруға болмайтын 
шындық.

 Желтоқсан ктерілісіне қатысты басқа 
да ресми құжаттар мен материалдар-
ды Мәскеудің шаң басқан архивтерінен 
мол кездестіресіз. Кезінде генерал-пол-
ковник Б.Елисев басқарған штаб бүкіл 
ақпараттарды жинақтап, здерімен бірге 
ала кетті. Біздегі құжаттардың кпшілігі 
Ішкі істер министрінің бұрынғы орынбаса-
ры Э.Басаровтың жазбасы бойынша, ткен 
ғасырдың 90-жылдарында «уақыты туiне 
байланысты» деген сылтаумен ртелiп 
кетті. Сондықтан Тәуелсіз еліміздің толық-
қанды тарихының бір кезеңін әділетті 
крсету үшін Мәскеудегі архивтерге зерт-
теу шілер жіберіп, құжаттарды саралап, ғы-
лыми айналысқа қосқан артық болмас еді. 

Жас ұрпақ ұлттың рухани тұтастығы 
мен мақсат-мүддесі үшін күрескен, бар 
күш-жігерін арнаған кешегі ерлердің есімін 
біліп ссе, аға ұрпаққа деген құрметтің 
аясы да сетін болады. 

Ұрпақ сабақтастығы дегеніміз осы!

Г.Князев, КГБ трағасы В.Мирошник 
қана енгiзiлді. 

 «…Оқиғаның басынан аяғына дейiн 
республиканың жергiлiктi басшылық 
кiлдерi жағдайдың даму барысына ықпал 
ету мүмкiндiктерiнен айырылды» деп, сол 
кездегі қазақ басшыларының білдірген 
шарасыз халін түсінгендей боласың. 

Ктерілісшілерді басып-жаншу үшін 
7 618 әскери адамдар қарсы қойылып, 15 
БТР, 20 рт сндіргіш машина  қолданыл ды. 
Алматы қаласының 70-разъезінде арнайы 
танк полкі №1 әскери әзірлікте тұрды. 
Күштiң теңсiздiгi, милицияның шоқ-

пары мен солдаттардың сапер күрегi, рт 
сндiргiш бронемашиналар мiрiмiзге 
ендi ене бастаған балаң демократия мен 
жауқазын жариялылықтың үнiн осылайша 
тұншықтырды. 

Кшеге қалың әскермен бірге, 10 мың-
нан астам жұмысшы жасақшылары шы-
ғарылды. Оларды партия белсенділері 
мен милиция кілдері арнайы блінген 
автобустармен алып жүрді. Жұмысшы 
жасақшыларын ұйымдастыруды Алматы 
обкомының 1-хатшысы М.Меңдiбаев, 
қалалық комитеттің 1-хатшысы Г.Шулико 
тікелей назарда ұстады. Қалалық партия 
комитетінің блім бастығы А.Хмызов, 
Москва және Октябрь аудандық пар-
тия комитетiнiң бiрiншi хатшылары 
Ю.Ежков, Ю.Мещеряков дегендердің 
шолақ белсенділігі, тіпті шектен асып 
кетті. Сол кездегі Алматы электр тех-
никасы зауытының директоры Еркiн 
Қадыржанов былай деп еске алады: «Мен 
17 желтоқсанда зауыттан жасақшылар 
құрап, оларды алаңға апару туралы 
 Октябрь аудандық партия комитетiнiң 
бiрiншi хатшысы Мещеряковтан шұғыл 
бұйрық  алдым. Жастардың қарсылығын 
басу үшiн арматурадан арнайы келте 
тоқпақтар қиып беру тапсырылды».

Осы асыра сілтеушіліктің зі-ақ 
қан  шалықты әлеуметтік зардапқа 
апарып соқтырғанын, кенеттен бол-
ған «ұлтара лық жанжалдың» қан дай 
себептерден туындағанын дәлелдейді. 

Штабтың нұсқауымен қалаға 
кiреберіс жерлердегі тоғыз жолдың 
торабы толық бекiтiлдi. Кірген-шыққан 
клiктер жаппай тексеруге алынды. Бұл бір 
сзбен айтқанда, әскери-коменданттық 
тәртіп орнатылды. 

Ол күндері Алматыда ғана емес, 
еліміздің барлық облыс орталық тарында 
жаппай толқулар ткенін бүгінгі кпшілік 
біле бермейді. Онда да әскери күштер пай-
даланылды, қарулар қолданылды.  Жастар 
таяққа жығылды, абақтыға қамалды, 
оқудан, жұмыстан шығарылды. Осылай-
ша бүкіл республика аумағын қамтыған 
Желтоқсан дүрбелеңі «оқиға» шеңберінен 
асып, ктеріліс деген бағаға сұранып-
ақ тұр еді. Бірақ Мәскеу ықпалындағы 
барлық БАҚ жай ғана «оқиға» деген атауды 
санаға сіңіруге тырысты. 8лі күнге дейін 
осы таңбалы атаудан арыла қоймағанымыз 
да шындық.

Ұлы Желтоқсанды заң құрығына ілігіп, 
темір торға қамалған жүз қаралы адам ғана 
жасаған жоқ, оны жаны қазақ, жүректі де, 
білекті мыңдаған жандар қолдады. Про-
куратура деректеріне сүйенсек,  Алматы 
театр және нер институтының 4-шi 
курс студенттерi – Үсiпхан Сейтiмбетов 
(1966 ж.т.), Құрманғазы Айтмұрзаев (1963 
ж.т.), Батырбек Иманқожаев (1961 ж.т.), 
 Аманбай Қанетов (1963 ж.т.), Мейрамғазы 
Қасенбаев (1962 ж.т.) бесеуi Желтоқсан 
оқиғасын ұйымдастырушы басты айып-
керлер ретінде жауапқа тартылған. 
Бұлардың барлығы да әскерде болған, 

емдеу орнына жiберiлді. Горбачев 
пен Колбиннiң алдында ақталу үшін 
партия жендеттері «маскүнемдер» мен 
«нашақорларды» осылайша қолдан 

жасады. Бiр ғана Алматының зiнде 
маскүнемдермен күрес ж ніндегі 128 

жедел топ  айналысты.
Барлық партия ұйымдарында, еңбек 

ұжымдарында адам шыдатпас психо ло-
гиялық ауыр кңіл-күй орнады. Мем-
лекеттiк Қауiпсiздiк комитетiнiң бұрынғы 
подполковнигi Тәңiрберген Бекiмовтің ай-
туынша, орталық аппараттағы барлық офи-
церлер құрамынан тмендегiдей екi сұраққа 
жазбаша жауап беру талап етiлдi: «16-18 
желтоқсан күндерi сiз қайда болдыңыз? 
Және қандай оқиғалар мен жағдайлардың 
куәсi болдыңыз? Оқиғаға Сiздiң қатысыңыз 
бен кзқарасыңыз қандай?». Аңду мен 
домалақ арыз ұйымдастыру, «тырнақ асты-
нан кір іздеу», аяқтан шалу күнделікті жұмыс 
ырғағын бұзып қана қоймай, адамдардың 
денсаулығына кері әсерін тигізді. Жүйкесін 
әлсіретті. Мәселен, Торғай облысы Жақсы 
аудандық партия комитетiнiң екiншi хат-
шысы Шолпан Оразгелдинова ұлты блек 
басшылардың қудалауына шыдамай, 1988 
жылдың 26 қаңтарында з кабинетiнде 
сiрке суын iшiп, мерт болды. Балалары 
үшін нақақ күйгендер кбейді. Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы Энгельс атындағы 
кеңшардың директоры Айтбек Есенқұлов 
Желтоқсанға қатысқан студент қызы 
Гүлнәрға «идеялық дұрыс тәрбие» бере 
алмағаны үшін партбилетінен айырылып, 
орнынан алынды. 

Желтоқсаннан кейінгі екі жыл аралы-
ғында облыстық комитеттердiң 64 хат-
шысы, қалалық және аудандық партия 

Қайым-Мұнар ТАБЕЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
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деп ойлаймын. Мысалы, Ресей 
Президентінің архивінен табылған 
З.Камалиденовтің 1987 жылдың 6 
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қойды. «Махровый национализм» 
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енгізіп, Мәскеудің алдында ұпай 
жинағысы келген партия 

хатшысының екіжүзді бет-
бейнесін айқындайтын 

құжат...

3кініштісі, осынау ұсталған желтоқ-
сан дықтардың барлығына да бір ғана 
айып таңылды. «9 автомашинаны ртеп, 
152 машинаны істен шығарып, 326 
милиционерді, 196 әскери жауынгерді 
жаралады» деген сздерді соттың кез-
келген айыптау қорытындысынан круге 
болады. Соның ішінде ең ауыр жаза – ату 
үкіміне Қайрат Рысқұлбеков пен Мырзағұл 
8бдіқұлов кесілді (М.8бдіқұлов жеті жыл-
дан соң оралды). Ербол Сыпатаев, Ләззат 
Асанова, Сәбира Мұхамеджанова сын-
ды жас ркендер әскерилердің қолынан 
шейіт болды. Дерек-дәйегі осы күнге 
дейін белгісіз,  хабарсыз кеткендер, 
алаңда соққы алып, жарақаттанса да, 
онысын жасырғандар, ауылына қашып, 
ізін суытқандар аз емес еді. Мен олар 
туралы бұған дейінгі кітаптарымда тара-
тып жаздым. Мысалы, Абай атындағы 
педагогикалық институттың студенті 
Бақытгүл Мырзағазина қос бүйрегі бірдей 
зақымдалып, Торғайдағы еліне барған соң, 
кп ұзамай қайтыс болды.

Сол секілді, 1987 жылдың қаңтарында, 
яғни бiр айда 2300 адам «ішкiлiкке са-
лынды» деген сылтаумен ақшалай айып 
тледі, оның ішінде, 150 адам күшпен 

жол ашқан...
Еркiндiкке
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шындық қымбат
Менің сізден сұрайтыным, бұл 

айтқандарымды кңіліңізге алмай, 
ақылды шешім қабылдағаныңыз 
дұрыс болады. Сіздің атыңызды 
Мәскеудің 7, Санкт-Петербургтің 3, 
Омбының, Алматының (Орынбордың 
мұрағатының түпнұсқасы толығымен 
Алматыға әкелінген) республикалық, 
мемлекеттік, Президенттің және ҰҚК, 
тағы басқа да архивтерден кездестірген 
жоқпын. Алматының алғашқы аталған 
мұрағатында ертеректе диссертация 
қорғау үшін болар аз уақыт болып-
сыз. Міне, сол себепті сіз кбінесе 
Кеңес заманындағы тарихшылардың 
кітаптарынан, энциклопедияларынан 
алғансыз. Ол заманда Бұқар жырау, 
Қазыбек би, тағы басқа даналарымыз-
ды кп мақтата қойған жоқ.

К  п т е г е н  қ ұ п и я  қ ұ ж а т т а р 
 Мәс кеудің Ресей империясының 
Сыртқы істер министрлігінің сыртқы 
саясат блімінде жатыр. Кшірмесін 
бермейді. Бүгінгі күні оған бару тіпті 
қиындап кетті. Ол мұрағатқа бару 
үшін Ресей президенті аппаратының 
рұқсаты қажет. Ол мұрағатқа Қазақ-
станнан біраз ғалымдар барған. Мы-
салы, Қасымбаев 399 істің 6-ын, 
Қойгелдиев – 12, Абуов – 42, тағы 
басқалары қарап шыққан. Бірақ 
ештеңе алғандарын жазбаған. Тек 
«просмотрел» деп қол қойған. Мен де 
соның бірі болуым мүмкін еді. Бірақ 
мен оның алдында Омбы архивінде ол 
қиындыққа кездесіп, одан кейін 7-8 ай 
ескі словян жазуын үйреніп, арнаулы 
әліпби жасадым. Оны «Абылай хан» 
кітабымның 1-ші томынан оқыңыз. 
Мен бұл мұрағатқа бір күн үзіліссіз 1,5 
жыл отырып, 399 істің 271-ін қолмен 
кшіріп, орыс тіліне аудардым. Арты-
нан қазақ тіліне аударып, кітаптарыма 
кіргіздім.

Аталған мұрағатта Ғылым акаде-
миясынан Мойсеев,  Матвиевский, 
 Сердюк,  Семенюк,  Басин атты 
ғалымдар әрқайсысы 5-6 күннен 
болған. Бір күнде 2000-5000 беттерді 
шолып қана шыққан. Олар әр хаттың 
30 пайызын фотоға түсіріп беруге 
тапсырыс беріп кеткен (1965 ж). Оны 
1,5 жылдан кейін (1967 ж) алған. Ол 
хаттардың негізінде кптеген кітаптар 
жазған.. .  Сол кітаптарды біздің 
ғалымдар негізге алып, талай-талай 
еңбектер шығарды. Қателіктер те 
кп.

Мен мұны неге айтып отырмын. 
3зімді дәріптеу үшін емес, олар дың 
жіберген қателіктерін сіздер қайта-
ламаса екен деп отырмын. Маған 
жалған даңқ, атақтың қажеті жоқ. 
Шындық қана керек.

Бүгінде мен Абылай хан, 8біл қайыр 
хан, 8білмәмбет, Барақ сұлтандар, 
Қазыбек би, Тле би, тағы басқалар 
туралы нақты деректерді білемін деп 
айтсам артық болмас...

Сіз бен менен де әлдеқайда кп 
білетін тарихшылар, әдебиетшілер, 
археологтар, мектеп мұғалімдері бар. 
Оларды да тыңдайық. Қолымыздан 
келгенше кеуделенбей дәлелі бар 
шындықты нақты құжаттарға сүйеніп 
берейік. Біз жай адамдар емеспіз. Ертең 
жас мамандар, мектеп мұғалімдері: 
«ана ғалым былай деп отыр, мына 
ғалым олай деп отыр» деп екі оттың 
ортасында қалмасын. Сол себепті 
зерттеу кітабыңыз шындыққа толы 
болу керек.  

Енді  мен сіздің мақалаңызға 
 к шейін. Сіз мақалаңызда былай 
депсіз:

« 1 7 3 9  ж ы л ы  Б ұ қ а р  ж ы р а у 
 Түркі станда 8білмәмбетті қазақтың 
ұлы ханы сайлап, ақ кигізге к терген, 
алтын таққа отырғызған ұлы тойға 
қатысты. 1939 жылдың жазында 8біл-
мәм беттің хан сайлауын Теліклде 
той ла ған үлкен жиынға қатысты» 
депсіз.

Б ұ л  ж а з ғ а н д а р ы ң ы з  е ш б і р 
ш ы н д ы қ қ а  ж а т п а й д ы .  3 й т к е н і 
Түркістан жоңғарлардың қоластында 
болатын. Ол еш уақытта ұлы хан болып 
сайланған жоқ. Орта орданың ханы 
болып есептелді. Негізгі істі оның 
рұқсатымен Абылай сұлтан жүргізді. 
Сол жылы қызын Қалдан Сереннің 
ұлына қалыңдыққа берген болатын. 
Соны пайдаланып, Түркістанды зіне 
қайтарып алу ниетімен: «Қалдан менің 

хат жатыр (қор 122 тізім 1 іс 3:). «...в 
другой месяц приезжалъ в Туркистан 
из Большой Орды (мұрағатта Ұлы жүз 
деген сз жоқ) знатнейший кайсаче-
нин Тюля би, которой и в Ташкенте 
больше ХАНА считается для свида-
ния с ним Абулмаметом ханом. По 
приезде с ним Абулмамету советовал 
найболее о том и утверждал его дабы 
кайсаки от Российского государства 
не  отстовали....... зенгорских калмык 
не надеялись, но больше опасались. 
Ибо от них добра не будет». Тле 
би оған Ташкент пен Түркістанның 
арасындағы әскерге қарсы күш жинап 
қуып шығуды ұсынды. 8білмәмбет 
Қалдан Сереннен қорқып, оның 
ұсынысын қабылдамады.

Кітабыңызда тағы да бір қисынсыз 
ойыңызды білдіріпсіз (8рине, ол 
сіздің ойыңыз емес. Оны әртүрлі 
кітаптардан, әңгімелерден алғансыз). 
Онда былай депсіз: «Бұқар жырау 
Түркістанда болып, елдің басын 
құрап, Абылайды тұтқыннан босату 
мәселесімен айналысты. 1943 жылы 
Нияз аталық, Қаз дауысты Қазыбек, 
Малайсары батыр бастаған қазақтан 
300-дей адам қалмаққа елшілікке ба-
рып, 8білмәмбет баласы 8білпейіз 
сұлтанды аманатқа тапсырып Абылай-
ды тұтқыннан босатып алды».

Міне, бұл да ешбір дәлелі жоқ, 
халық арасына тараған аңыз. Аталған 
мұрағатта ешбір дау туғызбайтын 

господину действительному тайному 
советнику Неплюеву не допущены».

Міне, осындай жағдайда Қазыбек 
би Абылай ханды қалай босатып 
алған болар еді? Мені менсінбей, 
менің «Абылай хан» атты үш томдық 
кітаптарымды біле тұра менмендікке 
бой беріп, кітаптарымның бетін ашып 
крмеген ғалымсымақтарға не деуге 
болады? Қалайда шындық жеңеді. 
Енді Абылай сұлтанның тұтқыннан 
босап шығуына кімдердің еңбегі 
бар екендігіне байланысты аталған 
мұрағаттың келесі құжаттарымен 
таныстырайын. Негізінде, Абылай 
сұлтанның тұтқыннан босап шығуына 
үш түрлі себеп болды. Біріншіден, 
35 бимен барған Степногор болыс 
басқармасының болысы Ақшора 
бидің баруы кп кмек жасады. 
Екіншіден, кптеген ғалымдардың 
мойындағылары келмейді, бірақ ол 
Неплюевтің Миллер арқылы жіберген 
хаты да Қалдан Серенді ойландырды. 
Ең бастысы – Абылай сұлтанның 
з ақылдылығы арқасында Қалдан 
 Серенмен тіл табысқандығы. Қалдан 
Серен де ақылды хан болған. Оның 
қазақ  халқының келешек ханы 
Абылайдың болатынына кзі жетті. 
Ол қалайда қазақ елімен  достасуды, 
тіл табысуды ойлады. Сол себепті 
зінің қарындасы Тойшыны Абылайға 
қосты. Одан атақты Қасым хан, 
одан  Кенесары дүниеге келді. Енді 

Ақшора биді мадақтамаймыз? Неге 
оны зерттемейміз? Ол да осал адам 
болмаса керек. Барлық даналықты 
Тле би, Қазыбек би аталарымыздың 
басына үйіп-тге бермейік. Басқаларға 
да жол ашайық.

Келешек кітабыңызда тағы да бір 
үлкен қателік кетіп барады. Ол  Даваци 
мен Амурсанның қазақ жеріне қашып 
келген кезі және Абылай сұлтанның 
ерлігі туралы. Сіз былай суреттепсіз: 
« 1 9 5 2  ж ы л д ы ң  ш і л д е   а й ы н д а 
8білмәмбет ханның ордасында қазақ 
саясаткерлері қайткен күнде де  Даваци 
(Лабаши) мен Амурсанды Лама 
Джоржға бермеу керек деген шешімге 
келді. Бұқар жырау, Қанжығалы қарт 
Бгенбай, Жәпек батыр, Ералы сұлтан 
бастаған жиналыстағы елу шақты 
адаммен бірге Абылайды қуаттап 
шықты». Бұл туралы Вельяминов-
Зерновтың кітабына тоқталайық. 
О л  а н ы қ  м ұ р а ғ а т  д е р е к т е р і н е 
сүйеніп жазылған кітап. Ол Санкт-
Петербургтің орталық кітапханасында 
жатыр. Мен оның кшірмесін са-
тып алдым. Соған сүйеніп мына-
ларды айтайын. Біріншіден, Дава-
ци 8білмәмбеттің ордасына емес 
(Түркістанға емес), Абылай сұлтанның 
қонысына таяу жерге келген (Орта 
Ордаға).  Екіншіден, жиналысқа 
Бұқар жырау, Қанжығалы Бгенбай 
шақырылған жоқ. Қатынаспаса да 
Бгенбай батыр оны қолдап хат 
жіберді. Үшіншіден, Абылай сұлтан 
съезді Ұлытауда ткізді. Оған 74 сұлтан 
мен билер қатысты. Тртіншіден, 
8білмәмбет хан, Малайсары Давациді 
Джорджыға қайтарып беруді талап етті. 
Енді Емельянов-Зерновтың кітабынан 
үзінді келтірейін:

«...Однако вступать тотчас же 
прямо в открытую войну с Чунгарами 
сказалось Аблаю опасным. Он знал, что 
Лама Джорджа, еще могущественный, 
и не замедлит потребовать выдачи 

ссоры его съ детьми  Барака и другими 
киргизами за убийства Абулхайыр хана, 
но хитрость не удалось ему Тевкелев 
отказал Нуралию и хан принужден был 
остаться, однако как говорил дядя его 
Мурзатай, приезжавщий в Оренбург, он 
не замедлил послать на совет вместо 
себя своего брата Иралы султана.

Наконец предположенный совет 
действительно состоялся въ Средней 
Орде. На него съехалось человек до 70 
(Басқа хатта 74 Б.Н.). Старшин ро-
довъ: Наймановского, Увак Гирейского 
и Басентиинского. Абулмамбет хан по 
приглашению приехал из Туркестана.

Явился в этом случае как и следовало 
ожидать, жарким защитником Чжун-
гарского владельца Дорджя уделом сво-
имТуркистаном, которым он правил, 
как вассаль Лама Джорчжи, бессиль-
ный Абулмамбет настайвал на выдаче 
князей и утверждал что отказом Кир-
гизы могуть навлечь на себя страшные 
беды и несчастья. Слова его не произвели 
никакого впечатления. Все старши-
ны, во главе который стоял АБЛАЙ, 
решили единогласно не выдавать бегле-
цовъ, толкуя, что Даваци знатнее всех 
Князей Джунгарских и достоин всякого 
уважения. Со временем, говорили они 
он больше, видели настоящий владелецъ 
может принести пользы киргизам.

Впрочем нельзя не сознаться Аблаю, 
только он один, по сильному влиянию 
своему Средней Орде, мог это сделать. 
Конечно, многие старшины по нена-
висти къ Джунгарам были рады случаю 
отомстить имъ, но были то же неко-
торые которые из частных, выгодъ или 
личных опасении гнева Лама Джорджи 
готовы были отдать Даваци, тем 
более владелец действовал хитро. В 
числе посланных его былъ живущий при 
дворе его, по доброй воле, сынъ одного 
знатного Киргизского Старшины Япакъ 
Батыра, которой пользовался особен-
ным уважением Лама Дорчжи и былъ 
даже пожалованъ им Тарханы (показ. 
Яковлева 3 декабря 1752 г.). Лама через 
сына строго приказывал отцу выдать 
беглецов. Тогда Япак Старшинами свое-
го рода, Абулмамед хан и еще один знат-
ный Старшина Малай-сары, составили 
сильную партию и согласились отдать 
Давация и его товарищей. Много забот 
и стараний стоило Аблаю расстроить 
этот опасный союз склонить на свою 
сторону Япака, который наконец, боясь 
досадить ему решился отказаться от 

своей мысли. Даже, чтобы отделить 
от себя всякое подозрение Султана, 
онъ расстался с Малай Сарием и при-
кочевал ближе к Аблаю».

Міне, бұдан басқа да дерек-
тер жеткілікті. Бірақ оларды жаза 
берудің қажеті бола қоймас. Осы 
деректер сіздің кзіңізді жеткізеді 
деп ойлаймын. Мені республикада 
сізден басқа ғалымдар мойындай-
ды. Менімен санасады. Менің бар 
жан-тәніммен мұрағаттарда жасаған 
еңбектерімді бірнеше ғалымдар 
арнаулы тексеруден де ткізіпті. 
Сол ғалымдардың бірі атақты, те 
әділетті ғалым маған жазбаша түрде 
мынадай з ойын қалдырыпты. Мен 
мақаламды сол ағамыздың пікірімен 
аяқтайын. Тұрсынбек Кәкішов аға 
былай депті:

«Бке! Мен 40 жылдай архивтерге 
барып жүрген ғалыммын. Біз оқу ор-
нында қызметтеміз ғой, сол себепті 
жылына ең кбі 2 айдан артық алыс 
қалалардың архивтеріне бара алмай-
мыз. Онда да жылда емес. Қаржы да 
бермейді. Маған сен туралы бір топ 
ірі ғалымдар тапсырма берді. 3зім 
Қазан қаласына архивке бара жа-
тыр едім. Олар сені «Коммерсант, 
қалтасы толған ақша. Архивтерге зі 
барып жүрген жоқ. Біреулерді жал-
дап жүр. Кітаптарды да солар жаза-
ды. Осы жігітті тоқтату керек» деген 
соң Мәскеудегі мұрағаттарға барып 
тексердім. Олар мені таңғалдырды. 
Сені «Адам емес, робот болуы керек. 
Таңертең келгеннен соңғы қоңырауға 
дейін орнынан тұрмайды. 8 сағат жа-
зумен шұғылданады. Темекі тартпай-
ды, түскі асқа бармайды. Ұлы сзде 
ұяттық жоқ, тіпті дәретханаға да бар-
майды. Ескі славян тілінде жазылған 
құжаттарды те сауатты аударады. Біз 
әдейілеп тексердік» деп жауап берді. 
Мен саған ризамын. Мен 40 жылда 80 
ай архивте болсам, ол 8 жыл мірім ар-
хивке кетті деймін. Ал сен 15 жылдың 
12 жылын ешбір үзіліссіз мұрағаттарда 
болыпсың. Дәл мұндай уақыт мұрағатта 
болған ғалымдар те сирек болар. Та-
быс, бақыт тілеймін» деген еді.

 Мұны мақтан үшін айтып отырған 
жоқпын. Менің де халқымыздың 
тарихын зерттеуде еңбегімнің аз 
емес екендігін түсініп беріп отырған 
кеңесіме құлақ салар деген ниетпен 
айтып отырмын.

Ісіңізге сәттілік тілеймін!

БӘРІНЕН
құдам, маған ештеңе істей қоймас» 
деген ойын Ұлытаудағы Қазыбек би 
мен Барақ сұлтанға айтады. Оның бұл 
ойын Қазыбек би қолдайды.

Түркістанда ол кезде Қалдан 
Серен Сәмеке ханның ұлы Сейтті 
хан қылып сайлаған-ды... Бірақ ол 
маскүнем, халыққа жайсыз болған. 
Халық 8білмәмбеттің келуін қалайды. 
Осыдан кейін 8білмәмбет Ұлытаудан 
Түркістанға атпен 20 күнде жетеді. Бұл 
туралы Мәскеудің жоғарыда аталған 
мұрағатта былай депті ( Қор 122 тізім 
1 іс 3-102-103 беттерінде). Дәлелді 
болу үшін мұрағаттағыны орыс тілінде 
берейін (Доклад от 25 сентября 1743 г):

«...Абулмамбет хан стал подъез-
жать то ему такая отъ оного встреча 
учинена, почти ни единого человека 
в городе не осталось в которой был и 
имевшейся тут Сейт хана определен-
ной от зенгорскою владеьца Галдан 
Чирина Шемяки хана (Сәмеке) сынъ, а 
ему Абулмамет хан брат двоюродную.
Причем церемонию сделали играючей 
медной трубы имеющаяся у них по их 
манеру которые длиною сажени (73 см) 
............., а сверх того подвели ему на 
поклонъ три коровы обернув по их мане-
ру круг его хану трижды въ знак весьма 
радостного его приему так разорвали 
что не допустя зарезатъ до живыхъ. 
Всяки кто что захватить мог. Чрез-
вычайным друг друга утеснением,что 
оставя хан приехалъ в город............ и 
тако он Абулмаметъ хан в тотъ Тур-
кестан весьма желательно и великою 
радостью отъ тутешних жителей при-
нятъ» (мен үш сиырды тірідей талап 
парша паршасын шығарғанын былайша 
түсіндім. Біріншіден, ;білмәмбет үш 
орданың (мұрағатта жүз деген с>з 
жоқ) халқы бірікпесе жоңғарлар біздерді 
дәл осылай жоқ қылады. Ал, екіншіден, 
үш орданың халқы біріксек жоңғарларды 
дәл осылай құртамыз дегендері болар). 
Потом Туркестанскими жителями 
сделано собрание. Наконец сошедшее 
вышеупомятую главную мечете при 
калмыцком управлении кои от Галдан 
Церена находится тутъ для всех ихъ 
калмыцких 2 человека командировать 
согласились. На том чтобы им до опре-
деления Галданъ Чирином ханствовать 
обоим».

Сейт хандықты бергісі келмей 
8білмәмбетті лтірмекші болады. Оны 
халық қорғап қалады.

Бұл мұрағаттың тілі. Кріп  отырсыз, 
8білмәмбет қазақтың бас ханы болған 
жоқ. Сондықтан Бұқар жырау атамыз 
ол кезде Түркістанда болуы мүмкін 
емес.

Келесі бір жерде былай депсіз: 
« 1 7 4 1 - 1 7 4 3  ж ы л д а р д а ғ ы  қ а з а қ -
қалмақ шайқасы кезінде Бұқар жырау 
8білмәмбеттің жанында болып...». 
Мұның қисыны жоқ екенін түсіндіңіз 
ғой. 8білмәмбет Қалдан Серенге 
бағынды. Оның айтқанын екі еткен 
жоқ. Орта орда хансыз қалды. Абылай 
тұтқында болды. 8білмәмбетті әрі 
құттықтап, әрі ақыл айту үшін Тле 
би келіпті. Аталған мұрағатта мынадай 

дерегі бар құжаттар жатыр. Біріншіден, 
 Абылай сұлтанды ешкім де босатып 
алған жоқ. Бұқар жырау атамыздың 
бұл жұмыспен айналысуы мүмкін емес. 
Ал Қазыбек бидің 20 жылдан астам 
Ресеймен де, Абылаймен де қарым-
қатынасы болған жоқ. Қазыбек баба-
мыз ақыл-кеңес айтумен қоса қолына 
қару алып қалмақтармен соғысуда 
болды. Оның Абылайды тұтқыннан 
босатуға ешбір қатынасы болған 
жоқ. Сіз Қазыбек бабамыз туралы 
қомақты кітап жазып, атамыздың 
басында болмаған жағдайларды 
үйіп-тгіпсіз. Сізден кріп жазу-
шыларымыз да бстіртіпті. Кркем 
әдебиет те жазушының з еркінде. Ал 
 тарихи кітаптарға дәлелі жоқ ойлар-
ды жазу Қазыбек бабамызға жасалып 
отырған қиянат болып саналады. 

3ткен жылдары «Ана тілі», 
«Қазақ» газеттерінде бір тарихшы 
Абылай ханды 90 бимен барып 
Тле би шығарып алыпты деп жаз-
ды. Екінші бір ғалым 35 бимен 
барып, Қазыбек би шығарып алды 
депті. Екеуінің де дұрыс еместігін 
дәлелдеп мақала жаздым. Бірінші 
автор ақылды азамат екен, мойындап 
кешірім сұрады. Екіншісі үнсіз қалды. 
Ол газетті оқымағанға ұқсайды. Ол 
мақаланы сіз де оқымаған сияқтысыз.

Менің бұл айтып отырғаным бос 
сз болмас үшін аталған мұрағаттан 
а л ы н ғ а н  д е р е к т е р г е  т о қ т а й ы н . 
Мәскеуде Ресей империясының 
Сыртқы істер министрлігінің сыртқы 
саясат бліміндегі құжатты орыс 
тілінде берейін (Қор 122 Тізім 1 ІС №3 
1763 г. ):

«...Оной Қазыбек би коему уже от 
роду девяносто шесть лет. Потому 
знатным и сильным в Средней Орде почи-
тается, что во многолетием Аргынском 
роду Каракесецком улусе или судьями и 
что в Аргынском роде весьма редко кто 
из султанов и старшины выбираются. 
2-ОЕ на вопрос генерал майора: Зачем 
оной Казыбек Би как он издавно со сво-
ими улусными людьми в Россииском ея 
императорского величества поддонстве 
состоит, после того времени нигде ни 
в Оренбурге и так здешним россииским 
крепостям для подкрепления своей под-
даннической должности к присяги не 
приезжал?

Объявил как тому ныне с уже двад-
цать лет Абулмамет хан и Абылай 
султан и протчими киргизскими стар-
шинами призваны были в Орскую кре-
пость к господину действительному 
тайному советнику Кавалеру Неплюеву 
для учинения ея императорскому вели-
честву блаженной вечной славы достой-
ные памяти государыня императрицы 
 Елизавете Петровне присяге тогда он 
сам за имеющихся у них в тогдашнее 
время бывшим зенгорским владельцом 
войною не был, но послал тогда при 
Абулмамет хане Аблай салтане со своим 
письмом от Аргынского роду несколько 
старшин. Однако те старшины не от 
Абулмамет хана ни Аблай салтана по их 
завистною обхождению к помянутому 

мұрағаттағы хатпен орыс тілінде 
танысайық: 

«Оренбургского драгунского пол-
ка подпоручик Дмитрий Гладышев 
канцелярию секретно обявил (менің 
«Абылай хан» кітабымның 3-ші томы 
202 бетінде) Оные киргиз казаки раз-
говаривали, что как вышеписанной 
Акчора би (керей) зенгорскою приезжал. 
Та зенгорскою владелец Галден Церен 
взятому зенгорским войском в плен 
киргиз кайсацкой владелец Аблаю Сал-
тану приказал руки, ноги расковать. 
По отъезде его Акчора руки у него Аблай 
Салтана расковали, а брата его Аблаева 
отпустили в киргиз кайсаки обратно. И 
говорят что ежели он Акчора и калмы-
ками тремя человеками и зенгорской 
владельцу возвратится и требуемые в 
аманаты десять семей и вора Караса-
кала приведут тогда и киргиз кайсацкие 
пленники от зенгорцев отпустится».

Осыдан кейін Абылайға жеке үй 
тігіп тұтқында ұстады. Абылай жасы-
рын хаттарын Күлсары, тағы басқа да 
билерге жіберіп, ешкімнің балаларын 
аманатқа бермеуін талап етті. Ол зінің 
ақылды әдістерімен Қалдан Серенді 
біртіндеп кндіріп, зінің жай адам 
еместігін дәлелдеп, оның сеніміне 
кірді. Қалдан Серен оның қабілетін, 
ақылын бағалап, оған қарындасын 
тұрмысқа берді. 3зін босатып, оған 
сыйлыққа Ташкент, Түркістанды 
берді. Бірақ ол қалалар қалмақтың 
жері болып есептелді. Абылайды 
құрметпен шығарып салады. Соны-
мен, Абылай сұлтанның тұтқыннан 
шығуына Қазыбек бабамыздың да, 
Бұқар жыраудың да, Малайсарының 
да, басқа батыр, билердің қатыстары 
болған жоқ. Оны сіз мойындамай 
жүрсіз. Неге? Түсінбеймін. Нағыз 
ғалым қателігін мойындайды. Құр 
айтыстан ештеңе нбейді. Келешек 
ұрпақтарымызға шындықты ашып 
айтуымыз керек. Біз неге Керей 

 беглых князей, а в случае отказа на-
пасть на него с оружием в руках. Боясь 
неравной борьбы, Аблай решился пред-
упредить его. Он отправилъ джордж 
двух Киргизов и велел сказать владельцу, 
что Даваци с товарищами прибыл Орду 
самъ, а не по чьему призыву, и что по 
этому Чунгарам не следует иметь по-
дозрения ни на него Аблая, ни на прочих 
киргизов, из которых ни один не желает 
заводить вражды и не сог ласия из-за 
Давация. Обезопасив себя некоторым 
образом со стороны Лама Джорджи, 
Аблай стал теперь принимать более 
длительное участие въ делахъ. В это 
время прибыли послы Лама Джорчжи. 
Джунгарский владелец требовал на-
стоятельно у Киргизов выдачи князей. 
Требование это встевожило Аблая. Из 
собственной выгоды,он не должен был 
выпускать их из рукъ своих. К этим лич-
ным видам присоединилось еще, как он 
сам говорил,чувство признательности 
к Давацию, который оказал ему немало 
услуг в то время, когда он жил в плену. 
въ Джунгарии. Но отказ Джорджъ мог 
повлечъ за собою пагубные последствия 
для Орды, которых Аблай не был в силах 
отвратить без помощи остальных сул-
танов и Киргизов. А в расположении их 
он не был еще вполне уверен. С этою це-
лью решено было составить общий съезд 
знатных Старшин не только Средней 
Орды,но даже Большой и Малой, при 
урочище Улытау. На совет звали и Ну-
ралы хана, который через то самое, по-
ставлен былъвъ неприятное положение.
Не ехать значило как бы отказаться от 
участия в делах Средней Орды и утра-
тить на нее часть своего влияния. С 
другой стороны он знал. Что правитель-
ство встревоженное  происшествиями 
въ Джунгарии, с трудом согласится 
отпустить его на съезд. В нерешимости 
своей он вздумалъ хитростью выманить 
у начальства дозволение, и уверял Тевке-
лева, что съезд делается для окончания 

Болатбек 
НӘСЕНОВ, 

тарих 
ғылымының 

докторы
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С Е Г І З І Н Ш І  Қ А З Ы Н А
ЖАҢА БАСЫЛЫМ

Тұрар Рысқұлов 1919 жылы наурыз 
айында Ташкентте ткен Түркістан 
компартиясының II конференция-
сында Түркістан Орталық Атқару 
Комитеті трағасының орынбасары 
болып сайланады. Осы конференцияда 
РКГ(б) Орталық Комитеті жанынан 
Мұсылман бюросын құру жнінде шешім 
қабылданып, оның трағалығына Тұрар 
бірауыздан бекітіледі. Ал құрамында 
Н.Ходжаев, Ю.Алиев, Ю.Ибрагимов 
және А.Мұхитдинов кірген бұл  саяси 
ұйым айналдырған аз уақыттың ішінде 
 з  ж ұ м ы с т а р ы н  е л д е г і  м ұ с ы л м а н 
халықтарының мүддесі тұрғысынан 
жүргізудің арқасында зор бедел мен 
мүмкіндікке ие болады. Сйтіп, бірте-
бірте Түркістан республикасындағы 
қоғамдық-саяси мірдің барлық сала-
ларына араласып, басшылықтың негізгі 
буынының біріне айнала білді. Осы тұста 
айта кету керек, Тұрардың Түркістан ре-
спубликасы басшылығының құрамына 

зерттеушілерге жақсы аян. Керісінше, 
коммунистік тірік идеяны жамылған 
отаршылардың астыртын жүргізіп жатқан 
ұлыорыстық шовинистік пиғылдарының 
бет перделерін ашып, әшкере етті. Осы-
лайша, «рысқұловшинаны» әшкерелеу 
үшін құрылған Түріккомиссия ештеңе 
шығара алмаған соң, Мұсбюроның ел 
арасындағы беделі мен ықпалын түсіру 
үшін оның басқа жолдарын қарастыруға 
ден қойды. 8уелі Мұсбюро мүшелерін 
Түріккомиссия құрамына тартты. Одан 
да ештеңе шықпаған соң, Т.Рысқұлов 
трағасы болып табылатын Түркістан 
Орталық Атқару комитеті құрамына 
Т ү р і к к о м и с с и я с ы н ы ң  м ү ш е л е р і н 
к і р г і з у д і  ұ с ы н д ы .  Т . Р ы с қ ұ л о в т ы 
Түркістан бағытындағы райынан қай-
тарып, пәрменін басып қою үшін осындай 
қаншама талпыныстар жасалған. Алайда 
олардың бұл қитұрқы әркеттерінен де еш 
нәтиже шықпады. Ол ұлт мәселесінде, 
әсіресе түркістандықтардың зін-зі би-

ры мен Т.Рысқұловтың осы «Правда» 
газетінде жариялаған «мойындаулары-
на» малданып, ТүрОАК-нің трағасы 
саяси жағынан қатты қателескен дейді. 
Шын мәнінде, бұл мақала зіне тнген 
қауіпті сейілту және орыс шовинистерін 
адастыру үшін жасаған кезекті саяси іс-
қимыл әрекеті (маневер) болатын. Оны 
әйелі 8зиза Түбекқызымен болған екеу-
ара әңгімесінде мұны ашық мойындаған: 
«Қателестім дегенім жай сз. Жағдайдың 
ауанына байланысты солай істеуге тура 
келді» депті (22-бет).

Осы жайтқа бүгінгі күн  талабынан 
кз жүгіртіп қарасақ, Рысқұлов «Түрік 
халықтарының коммунистік  партиясы» 
мен «Түрік Кеңес респуб ликасын 
құруда қателеспеген деуге  болар еді. Ол 
Кеңес кіметінің жүргізген идеология-
сын түркі халықтарының мүддесіне 
қарай бұрып пайдаланғанын осы 
құжаттардан-ақ анық байқалады. Ол 
Түркі халықтарының болашағын ойлап, 
нақты жағдайларға байланысты батыл 
шешімдер қабылдаған. Тіптен қызыл 
большевиктер партиясына бастапқы 
кездегідей құлай сенуден бас тартып, 
оның империялық саясатына іштей 
қарсы болғаны,  сосын әлгідей шешім 
қабылдауға барғаны осы айтқанымызға 
дәлел. 3кініштісі, оның Түркістанды 
отар лаушылардың озбырлығынан 
құтқарып, здерін здері билеуіне там-

ішінде 1926 күзде Мәскеуде РСФСР 
Орталық Атқару комитетінің сессиясы 
тіп жатқанда, түрлі ұлт кілдері бас 
қосқан ттенше бейресми Кеңестің ма-
териалдары да бар деп крсетеді, кітап 
авторы түркістантанушы және алашта-
нушы ғалымдардың еңбектеріне сілтеме 
жасап. Тұрар Рысқұловтың зі тікелей 
атсалысып ткізген бұл жеке Кеңестің 
құжаттары КСРО ыдырап тарағанға 
дейін те құпия сақталып, оны ешкімнің 
пайдалануына мүмкіндік бермепті. 
«8рине, мұның зі де кездейсоқ нәрсе 
емес еді, – деп жазады автор. – Бұл 
кезде ұлтшылдар іс жүзінде троцкийшіл-
зиновьевтік оппозициямен идеялық 
жағынан да, ұйымдық жағынан да «ауыз 
жаласып» кеткен болатын, ал оппозиция 
зінің антипартиялық кзқарастарын ұлт 
республикаларында ұлтшылдар арқылы 
жүргізу мақсатында олармен одақтасуға 
барынша тырысып бақты» (39-бет). 
Оның ойынша, И.Сталин, В.Куйбышев, 
Г.Орджоникидзе бастаған большевиктер 
Рысқұлов фракциясын антипартиялық 
ұлтшылдық топ деп тауып, қудалауға 
ұшыратқандығының түпкі себебі осында 
жатыр екен.

Осы кезге дейін Тұрар Рысқұловтың 
күрескерлігі жнінде аз жазылған жоқ. 
Алайда оның азаматтық болмысы, 
қоғамдық қайраткерлігі туралы мәселеге 
келгенде пікір екіге жарылады. Қалай де-
генде де, Рысқұлов – артында қалдырған 
мұрасы мол, қыры мен құпиясы кп 
күрделі тұлға. Осы бір күрделі тұлғаның 
тағдыр-талайына терең үңілген сайын 
бір қайнауы ішінде, тұтас ғылыми бағасы 
берілмеген істердің әлі де иіні қанбаған 
кмескі тұстары аз еместігіне кзің жете 
түседі. 

Кітаптың «Мылтықсыз майдан» атты 
блімінде мәселенің осы тұсына барын-

ша маңыз беріп, Тұрар Рысқұлов 
мір сүрген кезеңнің саяси келбетін 
парықтай алмай тұрып, оған жала 
жауып, қаралаған зерттеушілердің 
іс-әрекетін бір жақты және негізсіз 
екенін дәлелдеуге тырысады. Бұл жер-
де әңгіме С.8уелбеков дегеннің «Апта 
КZ» газетінің 17 наурыз 2006 жылғы 
нмірде жарияланған «Шындық 
толық айтылуы керек» және жазушы 
М.Мағауиннің «Дат» газетінде 23 
мамыр 2012 жылы шыққан «Ғаламат 
а л а п а т  ш ы н д ы ғ ы »  м а қ а л а л а р ы 
 туралы болып отыр. Бұл қос мақалада 
негізінен Т.Рысқұловтың 1924 жылы 
30 сәуірде РСФСР Коммунистік 
партиясы Орталық Комитеті мен 
И.Сталинге жазған хаты жайында сз 
болады. Хат мазмұнымен танысқан 
адам, Рысқұловтың С.Қожанов пен 
М.Шоқай,  сондай-ақ М.Дулатов, 
М.Жұмабаев, А.Байтұрсынұлы және 
тағы басқа Алаш арыстарына деген 
алабтен кзқарасын байқар еді. Яғни 
хаттың мәні мен мазмұнын пайымдай 
білмеген жанға күтпеген тосын жағдай 
туғызуы әбден мүмкін. Қысқасы, мақала 
авторлары «Рысқұлов Сталинге жазған 
осы хаты арқылы Алашордашыларды 
Мәскеуге крсетіп берді, сатқындық 
жасады» дегенді  меңзейді .  Міне, 
зерттеуші Клбай Адырбеков шындықты 
бұрмалап, ақиқатты бұра тартушыларға 
з дәйек-деректерін клденең тартып, 
тойтарыс берген. «Хатта айтылған жайт-
тар сол дәуірді зерттеуші тарихшылар 
үшін жаңалық емес. Олар мұны ткен 
ғасырдың 60-70 жылдарынан біледі 
(75-бет); Рысқұловтың сол хатының 
мәнін дұрыс пайымдай білетіндер, 
оның сатқындыққа емес, ткір сынға 
құралғанын бағамдар еді. Сын ащы 
келеді. Оны дұрыс түсінетіндер бар да, 
бұра тартатындар бар. Алаштың айтулы 
тұлғаларын құрту бағдарында жазылған 
хат деп баға беру жаламен бірдей ауыр 
сз. Керісінше, ол арыстарды сақтап қалу 
үшін қолынан келгенін аянып қалған 
жоқ... Біреулерге жоқ жерден дауыл 
тұрғызу, Рысқұловты орынсыз қаралау, 
шындықты бұрмалау... не үшін қажет? 
Түркістанда Рысқұловтың үстінен де 
жоғарыда арыз-шағым жазған з адам-
дарымыз аз болған жоқ, солардың бәріне 
сатқындық деп қарауға бола ма?» дейді 
(78-бет).

Орынды айтылған сз. Түптеп келген-
де кеңестік қызметтегі  Т.Рыс құловтың 
ә р і п т е с і  С . Қ о ж а н о в п е н  д е , 
эмиграциядағы М.Шоқаймен де, дербес 
мемлекет құруды кксеген Алаш арыста-
рымен де ұлттық мүдде жолындағы күресі 
бір болды. Шындығына кшсек, ұлт 
 зиялыларына Рысқұловтай жанашырлық 
пен құрмет крсеткен жан некен-
саяқ. Мысалы, алаштықтардың ксемі 
8.Бкейхановты большевиктер жапқан 
жаладан жанын салып қорғағанын 
неге айтпаймыз?.. Алаш орда мүшесі 
Мұхамеджан Тынышпаевты қанатының 
астына алып, қамқор болғанын неге сз 
етпейміз?!. Айта берсе, Т.Рысқұловтың 
ұлт зиялылары мен ұлттық ғылым мен 
білімге жасаған жанашырлығы з алдына 
бір тбе әңгіме.

Тоқсан ауыз сздің тобықтай түйіні, 
қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар 
Рысқұлов қайнаған от ортасында жүріп 
қазақ ұлтының болашағы мен түркі 
халықтарының бірлігі үшін жан аянбай 
күрескен күрделі тұлғаның бірі. Оған 
соңғы кезде шаң басқан архивтерден та-
былып жатқан тарихи құжаттар куә.

Ал мына «Алты алаштың ардақ тысы» 
атты кітап тұрартануға қосылған сүбелі 
еңбек екендігіне онымен танысу бары-
сында кзіміз анық жетті.

Болат ШАРАХЫМБАЙ

ТҰРАРТАНУҒА
ҚОСЫЛҒАН 
СҮБЕЛІ ЕҢБЕК

қабылдануы жергілікті түркітектес 
ұлт кілдерінің жауапты қызметтерге 
тартылуының бастауы еді. Сол кезден 
бастап Мұсбюро еуропалық нәсілді 
басшыларды республикадағы зекті 
мәселелерді шешуде здерімен сана-
сатын жағдайға келтірді. Бұл, сз жоқ, 
Мұсбюроның саяси аренадағы үлкен 
жеңісі болатын. Мұны мәскеулік «про-
летариат ксемдері» байқамай қалған 
жоқ. Осы жеңіспен бірге келімсек боль-
шевиктермен арбасқан, жағаласқан, 
билік үшін текетірескен саяси күрес те 
басын қылаңытып, крініс бере бас-
тайды. 3йткені мұншама аз уақыттың 
ішінде Мұсбюроның жергілікті түркі 
халықтарының арасында зор бедел-
ге ие болуы олардың тынышын ала 
бастаған еді. Басқасы басқа, Рысқұлов 
қандай мәселеде сйлесе де, қай мәселені 
ктерсе де ұлт мәселесіне келгенде з 
ұстанымынан таймады, айтқан сзіне 
берік принципшіл екендігін танытты. 
Ал бұл Мұсбюро мүшелеріне сенімділік 
ұялатқаны анық. Айтпақшы, осы кезеңде 
Мұсбюро Түркістан республикасындағы 
басқару мекемелерінде іс құжаттарын 
орыс тілімен қатар, түркі тілінде де 
жүргізу керектігін басты мәселе етіп 
қойғанын айта кетуіміз керек. 8рине, 
астамшыл орыс большевиктері үшін 
бұл тосын жаңалық болды. Қазір қарап 
отырсақ, біздің мемлекеттік тіл үшін 
күреспен ткізіп жүрген бүгінгі күнімізді 
Тұрар Рысқұлов сол кезде-ақ ойлаған 
екен-ау дейміз!.. Қалай десек те, оның 
алысты кздеген болжамына салсақ, 
жергілікті ұлт тілдерінің болашағына 
соншама алаңдап, түркі тілінің орыс 
тілінің шырмауында кетіп қалмауын 
кздегені анық. Кітапта Т.Рысқұлов 
қызметінің осы кезеңіне барынша зер 
салыпты. 

Қалай десек те, Т.Рысқұлов жетек-
ш і л і к  ж а с а й т ы н  М ұ с б ю р о  е л д е г і 
мұсылман тұрғындарының,  оның 
ішінде қазақ, қырғыз, збек, түркімен, 
тәжік, тағы басқа ұлттардың әлеуметтік 
жағдайларын жақсарту жолында кп 
жұмыс істегенін ешбір тарихшы жоққа 
шығара алмайды. Ал бұл 3лкелік пар-
тия комитеті мен Түріккомиссияға 
мүлдем ұнамаған еді. Отарлаушылар 
Түркістанды орыс шаруаларына жеңілдік 
қарастыру және қаржылай ктермелеу 
арқылы з саясатын жүргізуді жн 
крген болатын. Шынында да, отар-
шылар үшін оңтайлы жол да осы еді. 
Бірақ Рысқұловтан құтылмай елде еу-
ропа нәсілді келімсектердің бұрынғы 
үстемдігін сақтап қала алмайтынын олар 
жақсы түсінді. Сйтіп, Рысқұловтың 
қызметін тексеретін Ттенше комиссия 
ұйымдастырып, қалайда оның саяси 
беделін түсіру үшін әртүрлі жалған жол-
мен түркі халықтары алдында арандатып, 
осылайша барлық жауапты қызметтерден 
аластау үшін түрлі қитұрқы айлы-
шарғылар жасаған, тіпті қылмыскер 
ретінде тұтқындау әрекеттеріне дейін 
барды.  Бірақ  мақсаттарына  жете 
алған жоқ. (3ткен ғасыр аяғындағы 
«қонаевщина», «асқаровщина» туралы 
саяси науқанды еске түсіріңіз – Б.Ш.). 
Алайда жалақорлармен болған қай 
тартыс та да Рысқұлов зінің әділдігімен, 
 саяси крегендіг імен дес  бермей 
қорғанып, жеңіске жетумен болғаны 

леу жолындағы саяси күрестегі алған 
бетінен қайтара алған жоқ, қайта 
күресін бұрынғыдан да үдете түсті. 
Реті келгенде айтып тетін нәрсе, ХХ 
ғасырдың бас кезінде Т.Рысқұлов 
ктерген ұлт мәселелері күні бүгінге 
дейін зінің зектілігін жойған жоқ 
десе болады. Оны алып империя – 
КСРО құлағаннан кейін тәуелсіздігін 
жариялаған тұстағы елдердің ұлт 
мәселелері мысалдарынан да, қазіргі 
тәуелсіз мемлекеттердегі кейбір ұлт 
кілдерінің бұрынғы авторитарлық 
ғ ұ м ы р ы н  а ң с а ғ а н  ш о в и н и с т і к -
агрессиялық кзқарастарынан да айқын 
круге болады. 

Шыны керек,  ткен ғасырдың 
20-жылдары Тұрар Рысқұловтың тағдыры 
қыл үстінде тұрды. 3йткені сол жылдың 
ақпанында В.И.Лениннің құпия тапсыр-
масымен Ташкентке келген В.Фрунзе 
шұғыл түрде Түріккомиссиясының 
мәжілісін шақырып, соның алдын-
да ғана ткен Түркістан коммунистік 
партиясы Х конференциясы мен 
Мұсбюроның ІІІ  конференциясы 
қабылдаған, сондай-ақ Түріккомиссия 
келісімін берген тек түркістандықтардан 
жасақталатын Қызыл Армия құру және 
оларды түркі тілінде оқыту, «Түрік Кеңес 
Республикасының» жергілікті халықтары 
түркі тілдес болғандықтан «зін-зі би-
леу үшін» мемлекет басқару тізгіні осы 
халықтар кілдерінің қолдарында болуы 
керектігі жніндегі шешімдерін мүлдем 
жоққа шығарып қана қоймай, оны 
«пантүрікшілдік», «панисамшылдық», 
«буржуазиялық ұлтшылдық» деп қаралап 
шықты. Ал Фрунзенің пікірімен мүлдем 
келіспей қойған Т.Рысқұловтың зін 
«пантүрікшіл ұлтшыл» деп айыптады. 
Рысқұлов сонда да алған бетінен қайтпай 
В.И.Ленинге бірнеше рет «жеделхат» 
жолдап, бірлескен конференцияның 
шешімдерін қабылдатуды тінген. Бірақ 
сұңғыла Ленин де «сау сиырдың сырығы» 
емес, әуелде ол хатқа жауап бермей 
тығырыққа тірейді. Біраз уақыт ткен 
соң Фрунзенің шешімі жн деп тапқаны 
жнінде хабар жолдаған. Осындайда 
ой келеді. 8гәрәки, В.И.Ленин осы 
екі шешімді бекітіп кеп жібергенде 
Түркістандағы жағдай мүлде басқаша 
сипат алар еді-ау дейсің... Ең   бастысы, 
Түркі халықтарының коммунистік 
партиясы үлкен дербес саяси күшке 
айналып, ал эмиссарлық құрылым 
Түріккомиссиясының зінен-зі түкке 
қажеті болмай қалатыны анық еді. Бұл 
уақытта Т.Рысқұловтың тағдыры қыл 
үстінде тұрғанын жоғарыда айттық. 
3йткені Т.Рысқұловқа партия ксемдері 
«панисламшыл», «пантүрікшіл» деген 
ауыр айыптар таға бастаған еді. Ал осы 
кеңестік кезеңнің үлкен маманы, та-
рихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің 
сз імен түс індірсек,  « . . .Басқаша 
айтқанда, «панисламизм» мен «пантюр-
кизм» идеясы саналы түрде ұлт-азаттық 
қозғалысқа қарсы қойылған қитұрқы 
күрес әдісі болатын» (М.Қойгелдиев. 
Ұлттық саяси элита. «Жалын», 2004 
ж.). Осылайша, жоғарыдағы әріптес-
терінің қатты қыспағына тап болған 
ол «Правда»  газетінде  з  қатесін 
мойын даған сыңайда мақала жазуды 
жн деп тапқан. Кейбір зерттеушілер 
М.В.Фрунзенің жалақор айыптаула-

тұмдап жасаған алғашқы қадамы осылай 
сәтсіз аяқталды.

Автордың крсетуінше, тарихшы-
ғалым В.Григорьев: «Түріккомиссия 
мүшелері түркі халықтарының еуропалық-
тардан ерекшеліктерін түсінбегендіктен 
Лениннің зін шатастырып отырған» деп 
жазыпты. Біздің кеңестік тарихымызға 
берілген бұл да бір бағалы мәлімет. 
Т.Рысқұловтың ұлт алдындағы жанкеш-
тілік ісін кейін Я.Э.Рудзутак түсініп, 
оған тілектестік рәуіште болған крінеді. 
8уелде ол да қателесіп: «Рысқұлов 
таза мұсылман мемлекетін орнатқысы 
келеді» деп қарсы шықса, В.Куйбышев: 
«Рысқұлов партияның Шығыс сая-
сатын жүргізуге аса қауіпті адам» деп 
крсетіпті. Ал В.Фрунзе оның саяси 
кзқарасына баға бере келіп: «Рысқұлов – 
объективтік жағдайлардың нәтижесінен 
ғана коммунистік туды ктеруге мәжбүр 
болып жүрген коммунистік емес элемент-
тердің бірі, пантүрікшіл ұлтшыл» деп 
(37-бет) кінәлап, оған сенуге болмай-
тынын ескертіпті. Осы шовинистік 
 пи ғыл дағы пікірлердің салқыны кейінгі 
зерттеушілердің еңбектерінде әлі күнге 
дейін сезіліп қалатыны кінішті дейді 
автор.

***
Тұрар Рысқұловтың қызметін шарт-

ты түрде ташкенттік, мәскеулік және 
моңғолиялық кезеңдерге бліп қарасты-
ратын болсақ, соның ішінде түркі халық-
тарының ұлттық мүддесі жолындағы 
күресіне қатысты әңгіме з алдына блек 
тақырып. Ол 1926 жылы 31-мамырда 
РСФСР Халық комиссарлары Кеңесі 
трағасының орынбасары қызметіне 
тағайындалып, 1937 жылы 21-мамыр-
да Кисловодскіде тұтқынға алынып, 
ұзаққа созылған азапты тергеуден соң 
1938 жылы 10-ақпанда «халық жауы» 
деген жаламен атылып, КСРО Жоғарғы 
Соты 8скери коллегиясының 1956 
жылғы 8-желтоқсандағы шешімімен 
ақталса да, қазақ ұлты үшін осы бір ая-
улы адамның есімі әлі күнге дейін боль-
шевиктер жазықсыз қаралаған жаладан 
арыла алмай келеді. Ал кітап авторы 
Т.Рысқұловтың аса жоғары лауазымдық 
қызметтер атқарған жылдардағы істеген 
ж ұ м ы с т а р ы н а  б а й л а н ы с т ы  о н ы ң 
Мәскеумен ауыз жаласқан іс-қимылын 
жоққа шығаратын аса бай әрі құнды 
құжаттар дестесі сақтаулы екендігін 
айтады. Бұл құжаттар Ресейдің әртүрлі 
архивтерінде шаң басып жатқан крінеді. 
Ал оның бір блігін В.М.Устинов деген 
мәскеулік тұрартанушы ғалым Рысқұлов 
туралы еңбегін жазу барысында тауып, 
пайдаланып ғылыми айналымға түсірген 
екен. Аса маңызды осы құжаттардың 

ҚАЗІРГІ «АЙҚАП»
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің шығаруымен халықаралық 
кеңістікке жол тартты

Лариса Додхудоеваның «Репрессия-
ға ұшыраған шығыс тану шылар...» 
(Тәжікстан); профессор, PhD док-
торы Чарльз Уэллердің «Еуропа-
лық тар алдымен әл-Фарабиден 
үйренді»  (АҚШ, Вашингтон); 
ака демик Мурадгелди Соеговтің 
«Қазақ ұландары – Түркменстан 
тұрғындары» (Түркменстан); та-
рих ғылымының докторы  Франсис 
Ришардың «Орталық Азияның 
мәдени мұралары» (Франция); 
жазушы-журналист  Джонатан 
Фрейердің «Шыңғыс Айтматов пен 
Оскар Уайльд және адамзаттық 
құндылықтар» (Ұлыбритания, Лон-
дон); профессор Джеймс Петрик-
тің «8л-Фараби және қайырымды 
қала туралы арман» (АҚШ, Огайо); 
ш ы ғ ы с т а н у ш ы  ғ а л ы м   О л ь г а 
Я с т р е б о в а н ы ң  « О р т а а з и я л ы қ 
қолжазбалар «3мірбаянын» қалпына 
келтіру» (Ресей, Санкт-Петербург) 
атты жазындары мен айтындары 
журналдың әр санында жарық крген 
«3ркениет» айдарында берілді.

Журналымыз жазба затындарды 
қазақ, орыс және ағылшын тілінде 
жариялайды. Мұндай халықаралық 
маңызы бар мақалалар қай тілде жа-
зылса, сол тілде жарық креді. Кез 
келген мақала және оның авторы 
туралы аңдатпалар міндетті түрде үш 
тілде бірдей беріледі. Сондықтан да 
«Айқап» журналының халықаралық 
кеңістіктегі аясы жыл ткен сайын 
кеңейіп келеді. 

Қазіргі «Айқап» халықаралық 
қоғамдық-саяси, ғылыми және 
әдеби-кркем журнал болған дықтан, 
мұнда саясат, әлеумет, қоғам, ғылым 
мен мәдениет тақырыбымен қатар 
әдебиет саласы да қамтылады. Соңғы 
беттерінде әлемге әйгілі  ақын, 
жазушы, драматургтердің бүгінгі 

оқырман сұранысына жауап 
берерлік туындылары әр 

нмір сайын, әсіресе 
Нобель сыйлығының 

ә р  ж ы л д а р д а ғ ы 
иегерлерінің біреуі 
міндетті түрде та-
н ы с т ы р ы л а д ы . 
Қазірге дейін Шан-
дор Петефи, Габри-
ель  Гарсиа Маркес, 

Хуан Рамон Химе-
нес, Боб Дилан, Ха-

руки Мураками, Нагиб 
Махфуз, т.б. классиктердің 

қазақ тіліне аударылған айтулы 
шығармалары жарық крді.

Бұрынғы «Айқап » пен қазіргі 
«Айқаптың» арасында мазмұндық 
және пішіндік са бақ тастық бар. 
«Пішініндегі сабақ таcтық қайсы» 
дегенде, журнал мұқа басының сәтті 
жасалған, кзге тартымды безеніне 
қатысты айтар едік. 

Ал мазмұнындағы са бақ тастық, 
ең алдымен, ұлтымыздың рке ниет-
тік биікке ктерілуіне сана мен рухқа 
серпіліс беру арқылы ықпал етуден 
крінеді. Бұл мұрат Мұхамеджан Сера-
линнен басталған, Қоғабай Сәрсекеев 
жалғастырды, университет енді одан 
әрі кейінгі ұрпаққа ұластыруда тарихи 
тамырымызды танытуды, ұлтымыздың 
кодын жаңғыртуды, қазіргі жаһандану 
заманында әлемдік ркениетке табиғи 
б о л м ы с ы м ы з д ы  с а қ т а й  о т ы р ы п 
қол жеткізуге зіндік үлесін қосуды 
кздейді.

Сондықтан әлемдік ркениетке 
ұмтылған ұлт мұратына бейжай 
қарай алмайтын әр азамат әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
шығарып жатқан «Айқап» журналы-
на жазылып қана жатқан жоқ, зі де 
автор болуға асығуда. Бізді осы үрдіс 
қуантады.

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
халықаралық «Айқап» журналы 
Бас редакторының орынбасары

97 жыл ткен соң, яғни 2012 жыл-
дың шілде айынан бастап, қайрат-
кер-жазушы Қоғабай Сәрсекеев 
жаһандану заманында Тәуелсіз 
Қазақстанның іргесін нықтап, 
керегесін ктеру бағытындағы 
қоғамдық санаға қозғау салу, ұлт 
рухының еңсесін ктеру мақса-
тында журналды қайта шығаруды 
қолға алды. 3з атымен қайта жарық 
крген басылым аз уақыт ішінде елге 
бірден танылды. «Мына «Айқап-
тың» бұрынғы «Айқаптан» қандай 
айырмашылығы бар екен?» деген 
сауалға жауап іздеген озық ойлы 
оқырман әр санын оқуға асықты. 
Расында қайта жарық крген ба-
сылым беттерінде ұлт тарихының 
ақтаңдақтары, шырғалаңға түскен 
шындықтар,  сергелдең болған 
сенімдер, үзілмеген үміттер дәйек-
тілігімен, дәлелділігімен, айғақ-
тарымен жарияланып, бұқараның 
кемел болашаққа деген бұлқынысы 
мен ұмтылысын үдеткен болатын. 
Бірақ бұл басылымның 10 саны 
ғана жарық крді. Бас сарапшы-
сы мірден озған соң, 2015 жылы 
шығарылуы тоқтады. 

Арада кп уақыт оздырмай ректор, 
академик Ғалымқайыр Мұтанұлының 
бастамасымен әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің жаны-
нан шығарылатын болды. 

2016 жылдың сәуір айынан бастап 
жарық круді жалғастырған журнал 
бір кездері Алаш арыстары аңсаған 
Тәуелсіздіктің іргесін нықтап, 
керегесін кеңейтіп, шаңырағын 
биіктетуге бағытталған салиқалы ой, 
салмақты пікірлер жариялауға бірден 
кірісті. Елдік мұратты, мемлекеттік 
мүддені, ұлттық мақсатты ту ет-
кен тұлғалардың сарабдал сана 
сүзгісінен ткен сараптамаларын, 
еліміздің бүгініне байыпты баға 
бере отырып, болашағына бағдар 
боларлық ойларын оқырман на-
зарына үнемі ұсынуды кздеген 
« М і н б е р »  а й д а р ы н д а  О л ж а с 
Сүлейменовтің, Мұрат 8уезовтың, 
М ы р з а т а й  Ж о л д а с б е к о в т ы ң , 
Қуаныш Сұлтановтың, Нұрлан 
Ораза линнің, Дулат Исабековтің, 
Дүйсен Қасейіновтің, Кенжеғали 
Саға диевтің және басқа да қайрат-
керлердің сұхбаттары жарияланды.

Елбасымыздың ұлт тарихы мен 
тағдырына, рухани құндылықтары 
мен игіліктеріне қатысты, сондай-
ақ ұлттың кемелденуі мен зіндік 
б е т - б е й н е с і н  с а қ т а ғ а н  к ү й і 
әлемдік ркениет кшіне үлес 
қосарлық әлеуетіне бай-
ланысты сарап тамалық 
һәм бағдарламалық 
Ж о л д а у л а р ы  м е н 
м а қ а л а л а р ы -
н а  д е р  к е з і н д е 
үн  қосу  арқылы 
ойлы оқырманды 
іске бастау, жұрт 
ісіне жұмыл дыру 
м а қ   с а т ы н д а  о с ы 
тақырып тңірегінде 
с ү б е л і  о й л а р ы м е н 
бліскен авторлардың да 
мақалалары «Сараптама», «Руха-
ниат», «Замансз», «Тарих-та ғылым» 
айдарларында ұсынылды. Олардың 
қатарында 8діл  Ахметов, 8бсаттар-
қажы Дербісәлі, Аманжол Қошанов, 
Роллан  Сейсен баев, Мәмбет Қой-
гелдиев, Талас Омар беков, Хангелді 
8бжанов, Жақыпбек Алтаев,Зиябек 
 Қ а б ы л  д и н о в ,   Д а р х а н  М ы ң -
бай, Бауыржан  Омаров,  Ше рубай 
Құрманбайұлы секілді қатары әр 
нмір сайын кбейіп келе жатқан 
аузы дуалы, сзі уәлі авторлар бар.

Журнал жаһандану заманындағы 
білім мен ғылымдағы озық ойларды, 
жаңарулар мен жаңғыруларды әлем 
назарына ұсыну және дүниежүзінің 
ғылыми, мәдени жетістіктерін з 
оқыр мандарына таныстырып, ой 
блісіп отыру мақсатында шетелдік 
крнекті қайраткерлер мен ғалым-
дардың да ой-пікірлерін нмір 
 сайын жариялап отыруды алғашқы 
сандарынан бастап жолға қойған 
болатын. Мысалы, философия 
ғылымының докторы, профессор 
Бекір Қарлығаның «әл-Фарабидің 
әлемдік ркениетке тигізген ық-
палы» (Түркия); профессор Чарльз 
М е л в и л л д і ң  « Т ү р к і  ә л е м і н і ң 
тұңғиығы» (Ұлыбритания); про-
фессор Аббас Хамейардың «Иран 
–Тұран» жобасы және Кембридждегі 
Шахнеме орталығы» (Иран); тарих 
ғылымының докторы, профессор 

Қазіргі «Айқап» 
халықаралық 

қоғамдық-саяси, 
ғылыми және әдеби-

көркем журнал болған-
дықтан, мұнда саясат, 

әлеумет, қоғам, ғылым мен 
мәдениет тақырыбымен 

қатар әдебиет саласы 
да қамтылады.
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Бұл оқиға 1985 жылғы 24 маусымда басталып, белең 
алған еді. Бірақ сол кездегі орталық алғашында оны көп 
ешкімге дабыра етпеуге тырысты. Солай болса да өрт бақылаудан 
шығып кетіп, жағдайды жасырып-жабудың еш реті келмей қалды. 
Осыдан бастап апатты алаудың алапат екпіні КСРО-дағы үш бірдей 
министрлікті қатты дүрліктіріп, аймақтағы елді жан шошытарлық күйге 
түсірді. Содан арада апта.., ай өтті. Бұл уақытта Волгоград, Баку, Полтава, 
Грозный қалалары мен өзіміздің Атырау және Маңғыстаудан келген 600-ге 
жуық атпал азамат апатпен ашық айқасқа түсіп, жан алып жан берісіп жатты. 
Осы мерзім ішінде мұнда жіберілген түрлі техникаларда да есеп жоқ-тын. Алайда 
скважина сағағындағы 1200 градустық от қызуы мен биіктігі 190 метрге шапшыған 
дүлей жалын бәрібір басылмады. «Айдаладағы алапат алаудың жарығы сол кездегі 
түн ішінде 90 миль жерден анық көрініп тұратын еді» дейді оған куәгер болған 
мамандар қазір. Теңіз төріндегі құба белдердің құйқасын күйдіріп, оны құс ұшпас, 
шөп шықпас өлі жерге айналдырған бұл тажалды ауыздықтау тек 1 жыл, 1 ай, 7 күннен 
кейін ғана мүмкін болды. 
Қалай? Қайтіп? Бұл сауалдарға деген жауап 2000 жылдан бастап айтыла бастағандай. 
Оны сөз етіп қозғаушылар 1985-1986 жылдары №37-ші скважинада жұмыс істеп, 
сондағы оқиғаның басы-қасында жүрген мұнайшы мамандар дер едік. Иә, жылдар 
бойы жасырылып келген жабық тақырыпты жария етуге құқы бар жандар міне, 
солар, тек солар ғана болуы керек. Өйткені бұл оқиғаны олардан басқа ешкім де өз 
мәнінде толық айтып, түсіндіріп бере алмасы анық. 

Сондай жандардың бірін Мағауия Тәжіғараұлы Шырдабаев деп айтуға 
болады. Ата-бабасынан бері қарамай өндіруді кәсіп етіп, басынан бақайына 

дейін мұнай иісі сіңген ол Теңіз кенішіндегі 400 күндік өрт кезінде 
“Ембімұнай” бірлестігі бас директорының орынбасары еді. Сол кездегі 

аласапыранда №37-ші скважинадағы апатты ауыздықтау жөніндегі 
штабтың мүшесі болған, біз кездесіп әңгімелескен 2006 жылы 

“Ембіведьойл” бірлескен кәсіпорнының Бас директоры 
қызметін атқарып жүрген бұл кісімен арадағы 

әңгімеміз оған мынадай сұрақ қоюдан 
басталды.

болып отырған Шығыс Еуропадағы 6 
социалистік мемлекетті у-шу қылды. 
Сол кезде ғой, КСРО Министрлер 
Кеңесі  трағасының орынбасары 
Б.Е.Щербинаның Мәскеуде ткен үлкен 
жиында: «Мұнайға мұқтаждық сұмдық! 
Ендігі үміт – Каспий маңы ойпатында. 
Оны асты-үстіне келтіріп қазыңыздар. 
Қопарыңыздар! Қалайда мол мұнайға 
қол жеткізетін болайық. Орталыққа осы-
лай қолұшын бермесеңіздер, онда біздің 
жағдайымыз қиын» деп ышқынатыны. 
М і н е ,  о с ы д а н  б а с т а п  А т ы р а у 
даласындағы Теңіз кенішіне шабуыл 
басталды дейсіз!.. Жер астындағы бұл 
мұнай теңізі академик И.М.Губкиннің 
зерттеуінде одаққа бұрыннан-ақ белгілі 
болатын. Бірақ ол Батыс Сібірдегідей 
жер үстіне жақын емес, те тереңде 
жатуы себепті игерілмей келген-тін. 
Енді жан қысылғанда байлықтың 7 
мың метрде жатқаны мен кеніштің тұз 
күмбезі деп аталатын қыртысын тесіп 
ту кезіндегі қауіпке және оның 25 
пайызының күкіртті сутегінен тұратын 
зияндылығына қарамастан тез әрі 
шапшаң игеру қажет болды. Осылай-
ша, 1982 жылдан бастап құрамында 
Волгоградтан шақырылған мамандары 
бар «Прикаспийбурнефть» ндірістік 
бірлестігі мен біздің «Ембімұнай» 
бірлестігінің адамдары Теңіз мұнай 
кенішін кең клемде тереңдетіп қазу 
жұмыстарын қолға  алды.  Соның 
нәтижесінде 1985 жылға дейін Вол-
гоград бұрғышылары №1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 14-ші скважиналарды ойдағыдай 
қазып шықса, біздің атыраулық ма-
мандарымыз да №23, 19, 44, 38, 41, 36, 
34-ші ұңғыларды жоғары дәрежедегі 
тереңдікке жеткізуде жақсы табыстарға 
қол жеткізді. Кезек №37-ші скважинаға 
к е л г е н .  О ғ а н  б ұ р ғ ы  с а л ы п  қ а з у 
«Ембімұнай» бірлестігіндегі Балықшы 
б а р л а у - б ұ р  ғ ы л а у  б а с қ а р м а с ы н а 
жүктелген еді…

– Апатқа қалай жол берілді. 7рттің 
алғашқы күндердегі ауқымы мен оны 
ауыздықтауға байланысты атқарылған 
жұмыстар туралы не айтар едіңіз?

– Бұл жерде сол кездегі КСРО Мұнай 
неркәсібі министрінің бірінші орын-
басары В.И.Игревскийдің күнделігіне 
жүгінгеніміз жн шығар сірә.  Валерий 
Иванович осы оқиға басталған күннен 
Теңізге ұшып келіп, орын алған жағдайға 
байланысты штаб бастығы ретінде түрлі 
шараларды қолға алған адам. Сол кісінің 
сзіне қарағанда 1985 жылғы маусым 
айының 23-інен  24-іне қараған түнде 
бұрғышы-мастер Ілес Оңайбаевтың 
бригадасы вахта журналына жобалық 
тереңдіктің 4467 метрге жеткенін, 
оның 4403 метрге дейінгі блігі ере-
жеге сәйкес цементпен шегенделіп 
бекітілгенін жазады. Ал ілеспе газдарды 
бұқтыру үшін ұңғыдан одан әрі қарай 
жіберілген ерітінділер жер қабатының 
басқа бір жарығына жол тапқандай 
әсер қалдырып, тұңғиыққа мүлдем 
жұтылып кете берген. Не істеу керек? 
Осы жерде қандай қағидаға сүйенгенін 
к і м  б і л с і н ,  б а с  и н ж е н е р   Э д у а р д 

– Мағауия Тәжіғараұлы, алдымен 
сіз бізге мына мәселе ж1нінде мағлұмат 
берсеңіз. №37-скважина дегеніміз не 1зі? 
Ол қандай нысан еді? Оның қазылып, 
игерілуіне кімдер мүдделі болды деп ой-
лайсыз? 

– Кп адам білмейді, КСРО деген 
атақты елдің алып экономикасы  70-ші 
жылдардың аяғында-ақ сыр беріп, 
оның түрлі бағыттағы экономикалық 
крсеткіштері күрт тмендей бастады. 
8сіресе ол сол кездегі аса қажетті деп 
есептелетін азық-түліктің жетіспеушілігі 
мен мұнай німінің жетімсіздігінен 
анық байқалған еді. Осыған байланысты 
СОКП Орталық Комитеті мен КСРО 
Министрлер Кеңесі түрлі қаулылар 
қабылдап, одақтас республикалардан 
оның орындалуын жанұшыра талап етіп 
жатты. Жағдай 80-ші жылдардың басы-
на келгенде тіпті ушығып кетті. Сзіміз 
дәлелді болу үшін бұған мынадай мысал 
келтірелік. Мұнайдың сол кездегі одақ 
бойынша атағы дүрілдеп тұрған жері 
Батыс Сібір емес пе еді?! Міне, 1982 
жылдан бастап ондағы кәсіпшіліктер 
здерінің межелеген крсеткіштерінен 
шыға алмай, алдымен 4, одан соң 7 
миллион тонна кем нім бере бастады. 
1984 жылға келгенде олар 10 миллион 
тонна мұнайға берешек болып қалып, 
бұл бізден баратын құбырға тәуелді 

 Черкасов бүкіл құрал-жабдықты кері 
суырып, оны 3900 метрге дейін ктеруге 
бұйрық береді. «ВолгоградНИИнефть» 
 институты ұсынған нұсқауда ешуақытта 
д а  б ұ л а й  е т у г е  б о л м а й т ы н д ы ғ ы 
анық жазылған еді .  Соны айтқан 
 смена бастығы Асқар  Хателов бас 
инженердің алдында шыр-пыр болады. 
Бірақ анау айтқанынан қайтпайды. 
Тәжікелесуден түк шықпасын білген 
Асқар Эдуардқа ақыры: «Қол жүрген 
жерде бас жүреді. Жабдықтарды ктер 
деген бұйрығыңызды қағазға жазбаша 
түсіріңіз» деп вахта журналын оның ал-
дына қояды. «Шешінген судан тайынбас» 
деген. Бас инженер енді екі сйлеуге ар-
ланып, қолды қойып кеп жібереді. Содан 
не болған дейсіздер ғой. Құрал-жабдық 
кері суырылғанда, бұрғымен бұғып 
тұрған жер астындағы газ гу етіп жоғары 
ктеріледі де үйкелістен ысып кеткен 
құбыр демімен лезде жан шошырлық 
жалынға айналады. 3кініштісі, осын-
дай қауіпті  залалсыздандыратын жер 
үстіндегі мұнара превенторын жабуға 
мүмкіндік болмай, ол жартылай ашық 
күйі қалады. 

Алғашқы күні ешкім ешқандай шешім 
қабылдай алмады. Тек екінші тәулікте 
ғана В.А.Игревскийдің жетекшілігімен 
арнайы штаб құрылып, тмендегідей 
шараларды жүзеге асыру қажеттігі 
белгілі болды. Бірінші, мұндағы ртті 
жергілікті күш кмегімен шіру мүмкін 
емес. Сондықтан бұл жерге еліміздің 
әр қиырынан осы салаға маманданған 
фонтаншылар бригадаларын шақыру 
қажет. Екінші, апатты ауыздықтауға ең 
керекті нәрсе су! Онсыз мұндағы жұрт 
ештеңе істей алмайды. Сондықтан жаз 
шыққалы бері аспаннан бір тамшы 
жаңбыр тамбаған мына айтақырға су 
әкеліп, №37-ші скважина маңайы оның 
мол қорымен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Үшінші, мынадай сұмдық ртті шіру 
бір апта немесе бір айдың шаруасы емес. 
Оны ауыздықтауға ұзақ уақыт қажет. Ен-
деше бұл тажалға кп адам күші мен мол 
техниканы шоғырландырып алып барып 
кешенді түрде кірісу керек. 

Бұлардың ішіндегі бірінші және 
екінші міндеттерді шешу сол кездегі 
орталық үшін онша кп қиынға түскен 
жоқ. Себебі ол бәрімізге белгілі кеңестік 
жүйеге тән тікелей әкімшіл-әміршілдік 
бұйрыққа байланысты орындалатын 
нәрсе ғой. Бізді әуре-сарсаңға салғаны 
екінші міндет, яғни қу медиен даладан 
су кзін тауып, оны рт болып жатқан 
жерге шұғыл жеткізу болды. Артезиан 
құдығын қазуға бұрыннан сызылып, 
хатталып-шотталған жоба-жоспар керек. 
Ақыл-кеңес беретін гидрогеолог пен 
геофизик қажет. Аттың жалы, түйенің 
қомында жүрген мынадай қарбалыс 
шақта оларды қайдан табарсың. 3стіп 
бас қатыра айқайласып жатқанбыз. 
Сол уақытта кшпелі вагон үйшіктің 
клеңкесінде қалғып отырған күзетші 
қария: «8й жігіттер! Кктемде теңіздің 
суы ктеріліп, соның біразы жайыла 
келе осы тңіректегі қазаншұңқырларға 
толып қалатыны бар. Мен білсем мына 

мосыағаш – репер тұрған тбеден 10 
шақырымдай жердегі қолтықта би-
ылдан қалған сондай бір тоспа бо-
луы мүмкін. Соны барып кріңдерші» 
деп үзіле жаздаған үміт жібін жалғап 
жібергендей болды. Ақсақал дұрыс ай-
тыпты. Нұсқаған жерді барып крсек, 
айдын шалқар кл толқып жатыр! 

Қуанышымызда шек болмады. 
Содан іле-шала Тлеген Байзақов 
бастаған Балықшы барлау-бұрғылау 
басқармасының 40 жігіті екі топқа 
блінді де дереу іске кірісіп кетті. 
Олардың алғашқы блігі жоғарыдағы 
кл мен №37-ші скважина арасына 
дейінгі 12 шақырымдық жерге арық қаза 
отырып құбыр тартуға кіріссе, қалған топ 
 «Комацу» атты алып бульдозер тракторы-
мен әрқайсысына 10 мың текше метр су 
 сиятын екі айбар қазуды бастады. Ақыры 
3 тәулік ішінде құбыр тселіп бітіп әрі 
екі ортаға су айдайтын У-8-6 сорабы мен 
дизельді электр моторы қоса орнатыл-
ды. Ал содан он күн ткен соң 20 мың 
текше метр су сиятын екі қазаншұңқыр 
да қазылып бітті. Сйтіп рт сндіретін 
фонтаншылар бригадасының рақметі 
мен сүйіспеншілігіне ие болдық. Олар 
алапат от қойнауына беттер алдында 
әуелі біз жасаған айбардан шапшыған 
суға брезент желбегейлерін ұзақ мал-
шындырып тұрып алатын. Содан соң ба-
рып тапсырманы орындауға аттанатын. 
Осылайша біз аз ғана уақыт ішінде адам 
мен оттың, от пен техниканың екі ара-
сына судан шымылдық құрып үлгердік. 

– Еске түсіріп к1ріңізші. Біз с1з етіп 
отырған алапат 1рттің адам шошырлық 
кезі деп оның қай айлардағы к1рінісін 
айтар едіңіз? Және бір сауал: бұл тажал-
мен одақтық, республикалық деңгейдегі 
қандай мекемелер айналысып, олардан 
нендей к1мек болды деп ойлайсыз?

– 3рттің дес бермеген кезі деп 
1985 жылдың шілдесі мен желтоқсаны 
аралығындағы 6 айды айтуға болады. Бұл 
кезеңде скважинаның фонтаншы ма-
мандары мен арнаулы техникалар бара 
алады-ау деген бірінші белдеуі 140, одан 
кейінгі блігі 250 градус аптапқа жет-
се, ал мұнараның нағыз кіндігіндегі от 
қызуы 1200 деген температура цифрынан 
түспей тұрып алды. Аспанға шапшыған 
алау болса ол әу бастағы 15-20 метрден 
90, одан 140, ең соңында 190 метрге бір-
ақ секірген жайы бар. 

Осындай дүлей күшті мүмкінді гінше 
тез ауыздықтау үшін сол кездегі орталық 
пен з республикамыз ештеңесін аяп 
қалған жоқ әрине. Бізге жәрдемдесу 
үшін КСРО-ның 12 қаласынан іріктеп 
отырып жасақталған мынау деген 8 
фонтаншылар бригадасы кмекке келіп, 
№37-ші скважинадағы рт мәселесімен 
сол кездегі Геология, Мұнай және Орта 
машиналарды жасау, сондай-ақ Газ 
неркәсібі секілді трт бірдей одақтық 
министрлік, оған қоса үш ғылыми-
зерттеу институтындағы конструкторлық 
бюролардың айналысқаны есімде. 
Қалыптасқан жағдай мен атқарылып 
жатқан жұмыстарды Қазақ КСР Минис-
трлер Кеңесінің сол кездегі Трағасы 

Нұрсұлтан 8бішұлы Назарбаевтың зі 
тікелей бақылап, қажетті кмектің бәрін 
крсетіп отырды. 

– Бұл ведомстволар мен мекеме-
лер сонда 1зіміз с1з етіп отырған апат-
ты жағдайды жою үшін қандай шешім 
қабылдап,  оған қарсы нендей әдіс 
қолдануды ж1н деп шешкен еді?

– Екі ұсыныс болды. Оның біріншісі 
ртті ядролық жарылыс жасау арқылы 
сндіру де екіншісі, от бүркіп, жалын 
шашып жатқан №37-ші скважинаның 
аузын клемі мен салмағы те үлкен 
әрі ауыр гидроқондырғы арқылы басып 
тастап барып превенторды жабуға қол 
жеткізу керек деген шешім еді. Бірінші 
ұсыныс бойынша рт болып жатқан 
мұнай мұнарасының қос қапталындағы 
800 метр жерден №100 және №101 
деп аталатын жаңа скважиналарға 
бұрғы салдық. Мамандардың есебі 
бойынша әрқайсысы 16 градустық 
клбеумен қазылатын бұл екі ұңғы 
уақыт те келе №37-ші скважинаның 
жер астындағы зегіне келіп түйісуі тиіс. 
Міне, сол кезде оларға ядролық заряд 
жіберіледі де Семей полигонындағыдай 
а л а п а т  ж а р ы л ы с  ж а с а л ы п ,  о д а н 
қопарылған жүздеген тонна топырақ 
рт ошағын басып қалмақшы. Жа-
райды, ештеңеге бой бермей тұрған 
тажал осылай ауыздықталды делік. Ал 
оның залалы ше? Ертең атом жары-
лысынан кейін мұндағы мұнай бәрібір 
игерілмей тұрмайды ғой. Сонда одан 
пайда болған радиацияның мың сан 
рентгендік күлгін сәулесіне шомылған 
тұз асты қарамайының қауіптілігін 
қайда қоямыз? Абырой болғанда бізді 
бұл тығырықтан мірде кп кездесе 
бермейтін бір кездейсоқтық құтқарды. 
Ол СОКП Орталық комитетінің 
Бас хатшысы М.С.Горбачевтың сол 
жылғы 6 тамыздан бастап жер астында 
ядролық сынақ жүргізуге тыйым салған 
бір жылдық мораториі еді. Соның 
нәтижесінде Атырау даласындағы бұл 
атом жарылысы жүзеге аспай қалды. 

Осы кезде  рт  ошағын таудай 
алып темір қалпақпен басып қалып 
тұншықтыратын екінші әдіс – үлкен 
гидроқондырғы жасау жұмысы қызу 
қолға алынып жатқан болатын. Оның ав-
торы Украинадан шақыртылған атақты 

нертапқыш Леон Михайлович Кальна 
еді. Құрылымы те күрделі бұл дүниенің 
негізі Грозныйда, ал оны жетілдіру 
жұмыстары Гурьевтегі Г.И.Петровский 
атындағы машина жасау зауытында жа-
салып жатты. 

Тамыз, қыркүйек, қазан… Уақыт 
зырлап туде. Міне, қараша да келіп 
жетті. Лапылдай жанып жатқан алау 
болса анау. Бізде дегбір жоқ. Ақыры ес 
кетіп, жан шықты деген мезет – 5 ай 
ткенде ол да бітті-ау әйтеуір!… Бұл 1985 
жылдың 31 желтоқсаны еді. Сол күні 
клемі таудай алып гидроқондырғы ар-
найы жасалған теміртабан жолмен №37-
ші скважина сағағына тақап әкелінді. 
Енді  жайдақ платформада тұрған 
оны әрқайсысы 100 тонналық 4 кран 
ктеріп алып, от вулканының үстіне 
қондыруы керек. Сол мезетте оның 
ішіндегі түрлі ерітіндіге толы жүздеген 
сұйық қапшықтар жарылып, одан пайда 
болған кбіктер ұңғы аузына құйылады 
да алау сыртын кәдуілгі қалпақ сияқты 
жасалған гидроқондырғы корпусы 700 
атмосфералық қысыммен басып қалады. 
Осы сәтті күтіп тұрған фонтаншылар 
бригадалары бұл екі арада превентор мен 
колоннаны жымдастыратын әрқайсысы 
жеңіл машинаның дңгелегіндей 9 ірі 
болтты арнаулы техниканың кмегімен 
бұрап, гайкаларын қатайтып үлгереді. 
Одан кейінгі кезек іске тас-түйін әзір боп 
тұрған цементтеуші агрегат адамдарына 
келмек. 

8ңгімені кп созып қайтейік, ақыры 
солай болды да. Бұл 31 желтоқсан 
күнгі кешкі сағат 17.30-дың кезі еді. 
Неше тәулік бойы қайта-қайта айты-
лып, қайта-қайта пысықталған істің 

тағдырын санаулы секундтар шешті де 
жіберді. Сйтіп адуын алауға бұғалық 
түсті. Енді ол бұрынғыдай аспанға 
шапшып, ойнақ сала алмайды. Бұдан 
былайғы жерде «бтелке ішіндегі жын» 
алып гидроқондырғы қалпағының 
қос бүйіріндегі арнайы тесіктен ғана 
кзі жылтырай дем шығарып жата-
тын болады. Сйтіп 193 күн дегенде 
рттің алапат қарқыны қайтып, одан 
кейінгі 207 күн ішінде ол бірте-бірде 
тұншықтырыла отырып шірілгені бар. 
Бұл 1986 жылдың 30 шілдесі еді. 

– 400 күндік осы 1рт кезінде талай 
оқыс оқиғалар болған шығар… 

– Иә. Ондай жайттар те кп. 
– Солардың ішінде қайсысы есіңізде 

ерекше сақталып қалды деп ойлайсыз?
– Екі оқиға… Сол екі оқиға әлі кз 

алдымнан кетпейді. 3рт басталғаннан 
кейін бір айдан соң ғой деймін штаб 
бастығы В.И.Игревскийдің жан дауысы 
шығып, тыпырлады да қалды. Сйтсек 
№37-ші скважина маңындағы жалынға 
оранған вагон үйшікте геофизикалық 
приборлар сақталған темір жәшік қалып 
қойыпты. Оның ішінде радиоактивті 
зат – «Цезий-437» капсулы бар екен. 
Бұл жнінде бұрын-соңды ешкімге тіс 
жарып айтылмаған. Енді соны тауып, 
залалсыздандыру керек. 3йткені ол 
күлге айналып жанып, ауаға ұшып кетсе 
жақсы. Ал радиация тарататын тажал 
аяқ астында қалып, күлгін сәулесін сәт 
сайын тңірекке шашып, адам міріне 
қауіп тндіріп жатса ше? Қалай болғанда 
да енді оны таппай тыныштық жоқ. 
Үстілеріндегі зіл батпан скафандрдан 
белдері бүгіліп кеткен фонтаншылар 
бригадасының мүшелері жалын ішінен 
әлгі пәлекетті ал кеп іздесін дейсіз. 
Осылайша үш күн тті. Тртінші… иә, 
тртінші күні олардың қолдарындағы ра-
диометр «Цезий-437» капсулын қапты-ау 
ақыры. Сйтсе ол темір жәшік скважина 
сағағынан 70 метрдей жердегі топырақ 
астына 50 сантиметрдей кіріп кеткен 
екен. Қауіпті «олжа» сол бойда  арнаулы 
контейнерге салынып, тікұшақпен 
 Гурьев маңындағы радиоактивті зат-
тарды сақтайтын қоймаға жнелтілді. 
Осыдан кейін барып қана «уһ» деп 
жүрегіміздің орнына түскені бар. 

Есімнен кетпейтін екінші оқиға 
ол зіміз сз етіп отырған алапат ртті 
ауыздықтау кезіндегі бір айқаста бізге 
кмекке келген Полтава фонтаншы-
лар отряды командирінің кмекшісі 
Владимир Павлович Бондаренконың 
қайғылы қазаға ұшырауы. Ол те батыл 
әрі тәжірибесі мол азамат еді. Бойы 2 
метрге таяу еңгезердей жігіт-тін. Володя 
29 қазан күні аждаһа аузына фонтаншы-
лар тобын бастап барып, тапсырманы 
орындағаннан кейін қайтуға бет алады. 
«Бізді алға оздырып жіберіп, артымыз-
дан жүру оның әдеті еді» дейді жолда-
стары. Олар от арасынан шығып бір-
бірін түгендесе, командирдің кмекшісі 
жоқ. Топ ішінен блінген екі адам іле-
шала кері бұрылып, әріптесін іздейді. 
Сйтсе ол скважина сағағынан 8-10 метр 
жерде ұйпа-тұйпа болып жатыр екен. 
Баяғы зор дененің орнында әншейін 
бүріскен бір құр кеуек қана қалыпты. 
Қандай жағдайда, нендей себеппен 
мерт болғаны түсініксіз. 3те жоғары 
от қызуынан басы айналып құлады ма, 
жоқ әлде сол мезетте қатты шаң борап, 
топырақ құйыны басталып еді, со-
дан ба, ешкім білмейді. Күйкентайдай 
болып күйген бір уыс мүрдені от ара-
сынан алып шығу оңай болған жоқ. 
Марқұмның денесі вагон үйшік жанына 
әкелінген соң оған соңғы құрмет ретінде 
басымызды үнсіз идік те тікұшақпен 
Гурьевке жнелттік. Ертесінде доста-
ры оны з еліне апарып жерлеу үшін 
Полтаваға алып ұшты. 

– Қалай ойлайсыз, осындай жойқын 
1рт бұрын әлемнің мұнай-газ 1ндіретін 
кеніштерінде орын алған ба? 

– Менің білуімше, адамзат баласы 
бұған дейін нақ осыған ұқсас екі жағдайды 
бастан ткерген сияқты. Оның біріншісі, 
60-шы жылдары 3збекстандағы Газ-
лиде болыпты. Ашық аспан астындағы 
сойқан алау 100 күн бойы бой бермей, 
мамандар ақыры оны ядролық жарылыс 
жасап шірген. Екінші оқиға да сол 60-
шы жылдары Алжир Сахарасында орын 
алған. «Гиннестің рекордтар кітабында» 
оған: «Газ ндіретін кен орындарындағы 
ең үлкен, ең бір алапат рт Гасси-Туиль 
деген жерде болған. Ол 1961 жылдың 13 
қарашасынан 1962 жылдың 28 сәуіріне 
дейін жанған. Жалынының биіктігі 
137 метрге жеткен ртті АҚШ-тан 
шақыртылған маман Пол Адэр 245 
кг динамитті ақаулы ұңғыға бағыттау 
арқылы жарылыс жасап сндірген»  деген 
анықтама берілген. Басқадай деректі 
білмедім. 
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Ауырып ем іздегенше...

Португалиядан 
басым түстік

-

-

Қолымда бір арыстан,
Топырақпен алысқан.

 (Күрек)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

	зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Қырық құр қорқақ па,
Қырық құрқылтай қорқақ па?

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Атомдардың ыдырау жылдамдығы бір 
қалыптан бұлжымайды. Оған темпе ра-
тураның құбылуы да, қысымы да, қоршаған 
орта да әсер етпейді. Радиоак тивтілік про-
цесін уақыттың дәл 1лшемін анықтау үшін 
пайдаланудың мәні де осында. 

Құз жартас пайда болған кезде оның бір 
блшегінде белгілі бір млшерде радиоак-
тивті уран бар екен делік. Мыңдаған жыл-
дар ткенде әлгі құз енді мұхиттың түбіне 
шгіп, жанартау кратеріне айналады. 

Сосын ол терең жер астына сіңіп кетеді де қайтадан жер бетіне 
лықсып шығады. Бірақ осыншама згерістерден тіп жатқанмен 
уран атомының ядролары белгілі бір уақытта ғана ыдырайды. 
Сйтіп, бірсыпыра згерістерді басынан кешкен соң әлгі құздың 
тасындағы уранның млшері кеміп, бірте-бірте қалайының ато-
мына айналады. Бұл үдеріс мүлде баяу жүретіні соншалық, әлгі 
уранның жартысы қалайыға айналуы үшін бір миллиард жыл 
керек. 

Құз жарқабақтан тәжірибе үшін алынған кішкене тас 
сынығын те күрделі де, сезімтал электрон аппаратына салып, 
егжей-тегжейлі зерттегеннен кейін радиоактивті материал мен 
қалайының млшерін дәл, нақпа-нақ анықтауға болады. Ал бұл 
құбылысқа қарай отырып згерістердің қашан басталғанын, 
біз зерттеп отырған жартастың қашан пайда болғанын есептеп 
шығару қиын емес. 

Жердің геологиялық тарихына байланысты барлық дәуір тап 
осылай есептеледі. 3ткен ғасырдың елуінші жылдарында тағы 
бір атом сағаты табылды. Бұл сағат неғұрлым қысқалау кезең 
аралығын ғана лшейді, бірақ есебі соншалық дәл. 8сіресе тас 
болып қатқан денелер мен тірі организм қалдықтарының жас 
млшерін анықтауда теңдесі жоқ құрал. Шамамен 60 мың жыл-
дай аралықты есептейтін бұл сағат кміртегінің радиоактивті 
түрлерін лшеуге негізделген.

Мұрттары қысқа, дене пішіні 8-20 
мм, қоңыр немесе сұр түсті қоңыздар 
адам үшін қауіпті жәндіктердің бірі. 

Бұлар ағаштан салынған үйлерде 
жақсы тіршілік етеді. Ұрғашы қоңыз 
еденнің немесе басқа ағаш құры-
лыстарының жарықтарына 200-400 
жұмыртқа салады да, одан кішкене 
личинкалар дамып шығады. Личинка-
лар алдымен ағаштың сыртын кеміріп, 
одан ішкі жағын үңгиді. Сйтіп, ойда-
жоқта үйдің тбесі, еден немесе терезе жақтаулары з-зінен 
опырылып түседі. Бұл жаңағы личинкалардың жұмысы. 
Оның ересек түрі үй сүгені деп аталады. Сүгендер личинкасы 
ағашпен қоректенеді. Сүгендердің орын тепкендігі белгілі 
болса, олардан құтылу соншалықты қауіпті. Үй сүгендерінен 
құтылу үшін – үйді ртеу керек. Онсыз олардан құтылуға 
болмайды. Үй сүгендерінің қаладағы ағаштан салынған бір 
кше бойындағы үйлерді іске жарамсыз еткендігі жайында 
деректер бар.   

Шаң боранының пайда болуы екі 
нәрсеге: топырақтың тиісті жағдайына және 
желдің екпініне байланысты. Егер топырақ 
құрғақ, бос болса және бетін қар немесе ш1п 
басып жатпаса күшті жел соққанда ол оп-
оңай суырылып, ауаға шаң к1теріледі – шаң 
бораны басталады.

Оның пайда болуын болжап айту үшін 
аталған шарттардың біріншісі бар-жоғын 
білу керек. Егер бұл шарт бар болса – ал 
оны жауған жауынның млшері, оның 
жауу уақыты мен ұзақтығы, топырақтың ылғалы мен ауаның 
температурасы туралы деректер білдіреді – онда синоптиктер ауа 
райының картасынан дәйекті сипаты бар күшті жел тұрады деген 
белгіні крісімен-ақ шаң боранын дп басып қатесіз айта алады. 
Бұл әдетте қыс кезінде Азияның үстінде дәйектеп тұратынын 
қуатты антициклонның шеткері блігі болады. Қарсыз қыста 
Поволжьенің, Солтүстік Кавказдың, оңтүстік Украинаның 
үстінде осы жағдайда шаң бораны соғады. Борпылдақ сары 
топырақты Орта Азияда ол басқа жағдайда да, кейде суық ауаның 
соңын ала, атмосфераның суық шебінде де пайда болуы мүмкін. 

Шаң боранын болжап айту үшін жергілікті жағдайларды, 
метеорологиялық мол ақпаратты жақсы білуі шарт және ауа 
райының осы бір қауіпті құбылысын болжаудың әдістемесін 
меңгеру қажет.

– 8лімхан мектептің қабырға газетін 
безендіруге, мейрам кезінде колхоздың, 
мектептің плакаттарын жазуға шебер бола-
тын. Ауыл адамдарының, оқушыларының 
суреттерін айнытпай салатын. 1962 жылы 
2 курс оқып жүргенде әскерге алынып, 
хат-хабарсыз кетті. Мен жазған хаттардың 
біріне де жауап берген жоқ. Сйтсем, 
 бауырым денсаулығына байланысты ұзақ 
уақыт ауруханада жатыпты. 1,5 жылдан соң 
әскерден босатылып, үйге келді. 1965 жылы 
училищедегі оқуын жалғастырып, 1966 
жылы Д.Қонаевтың нұсқауымен училище-
ден жақсы оқитын бірнеше студенттерді 
Мәскеу, Ленинград жоғары оқу орындары-
на жіберді. 8лімхан осы жылы Мәскеудің 
полиграфиялық институтының графика 
факультетіне түсіп, 1971 жылы оқу бітіріп 
келді. Содан «Жазушы» баспасына бас 
суретші (блім бастығы) болып орнала-
сты. 1970 жылдардағы «Семь звезду вос-
тока», «Шығыс жұлдыздары» кітаптарын 
безендіргенде кирилл әріп терін араб 

Атом сағаттары

Үй сүгені

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

Шаң боранын қалай болжап айтады?

ТАБИҒАТ СЫРЫ

ДЕНСАУЛЫҚДҮБІРЛІ ДОДА

қарамастан, қолымнан сурет салудан зге 
ештеңе келмейді деп қасарысып тұрып 
алған 8лімхан 1960 жылы Гоголь атындағы 
кркемсурет училищесіне оқуға түскен.

Иә, 8лімхан Смағұлұлының есімі 
кейінгі  буын кілдеріне таныс бола 
қоймауы мүмкін. Алайда оның суреттері 
балалар оқып, жаттап скен «Ақсауыт» ба-
тырлар жыры жинағына енген. Ат үстіндегі 
ердің, қаруланған батырдың бейнесі әрбір 
баланың кз алдына келері сзсіз.

Аталған кітаптың суретпен рнектеліп, 
шебер безендірілуі таңқалдырады. 8рбір 
жырдың зіне тән нақышты салынған су-
реттер кейіпкердің дара мінезін, болмысын 
шынайы бейнелейді. 8рине, ол замандағы 
даңқты батырлардың кескін-келбеті сурет 
тілінде крініс таппады. Бірақ 8лімхан 
Смағұлұлындай қылқалам шеберінің 
арқасында қаншама бүлдіршіндер, жас 
жеткіншектер батырлар әлеміне саяхат 
жасап, Қобыланды, Ер Тарғын, Алпамыс 
және т.б. ержүрек тұлғалардың бейнелерін 

зерделеріне түйіп сті. Сол суреттердің 
тәлім-тәрбиелік мәнін бойларына 
сіңіріп, здері де батыр бабаларына 
ұқсап бақты.  

Міне, біріміз біліп, біріміз білмеген 
8лімхан Смағұловтың болмысы осын-
дай еді. Ол 1980 жылы ауыр науқастан 
небәрі 41 жасында дүниеден қайтты. 8йелі 
де суретші болған, ол да  бүгінде ара-
мызда жоқ. Артында бір ұл, бір қызы 
қалған. 3зінің жолын қуған жалғыз ұлы 
да училищені бітірген, кінішке қарай, 
бір әулеттің ұрпағын жалғастырар жалғыз 
тұяқ та жол апатынан кз жұмды. Тлеухан 
Смағұловтың жанына бататыны да осы. 
Тлтума еңбектері де жоғалды. Түрлі 
жағдайлармен кейбір шығармашылық 
дүниелері жоғалған. Кзі тірісінде келіні 
(8лімхан Смағұловтың әйелі) ондай заттар-
ды 8.Қастеев атындағы музейге алынғанын 
айтқан екен. Алайда оның бар-жоғынан ха-
барсыз ақсақал інісінің мұрасын оның сек-
сен жылдығында бір круді армандайды. 

Біз осы орайда 8.Қастеев атындағы 
нер музейіне хабарластық. Қазақстан 
суретшілерінің туындыларына «Қазақстан 
бейнелеу нері» блімі жауапты екен. 
3зін Лаура 8білдаева деп таныстырған 
осы блімнің ғылыми қызметкері музей-
де 8лімхан Смағұловтың еңбектері жоқ 
екенін айтты. 

Биыл «Ақсауытты» әрлеген 8лімхан 
Смағұловтың туғанына 80 жыл толады. 
Еліміздің кркемсурет неріне аз да болса 
саз еңбек сіңірген нер иесінің мұраларын 
қайта жаңғырту керек-ақ. Бұл игілікті іске 
республикамыздың Суретшілер одағы 
ұйтқы болса құба-құп.

стилінде жазуды енгізді. Оның кескіндемеге 
берері кп еді, – дейді Тлеухан ақсақал. 

КСРО суретшілер одағының мүшесі 
8лімхан Смағұлов 1939 жылдың наурыз 
айында Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Жамбыл колхозында дүниеге келген. 8кесі 
Смағұл арабша, латынша хат танып, тәп-
тәуір орысша да білген азамат болған. Сол 
уақыттағы дәулетті адамдарға тағылған 
айып Смағұлға 1940 жылы тағылып, 1943 
жылы Жезқазғанда қайтыс болған. Анасы 
Қаба – үй шаруасындағы әйел. Ағаларының 
бәрі соғысқа кетіп, қайта оралмаған. Шеше 
қолында қалған Тлеухан мен 8лімхан 
жетімдіктің де, қиындықтың да дәмін та-
тады. 1957 жылы орта мектепті тәмамдаған 
8лімхан ағасы қалада оқуда болғандықтан 
анасының қолында қалады. Жастайынан 
сурет салуға құмар болса да, екі жарым 
жыл ауылда тіршіліктің қамымен бо-
лады. Ағасының ауылшаруашылығына 
ыңғайлы мамандық таңдауын тінгеніне 

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

«Ақсауыт» 
– қазақ батырлар 

жырлары ның екі томдык ғылыми 
жинағы 1977 жылы «Жазушы» 

 баспасынан 100 мың данамен жарық көрді. 
Жинаққа  «Қобыланды батыр», «Алпамыс 

батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар батыр» (1-том), 
«Ер Қосай», «Қарадөң батыр және ұрпақтары», 

«Қарабеқ батыр», «Ақжонасұлы Ер Кеңес», 
«Манашыұлы Тұяқбай», «Шынтасұлы Төрехан», 
«Арқалық батыр» (2-том) жырлары енген. Бұл 

жинақты жазушы-ғалым О.Нұрмахамбетова 
құрастырды. Батырлар жырындағы 
суреттер мен кесіндемелер Әлімхан 

Смағұловтың қолынан 
шыққан. 

Мысалы, вирусты гепатит А – бауыр 
зақым   дануынан туындаған вирустық ткір 
жұқпалы ауру. Ауырған науқас адамның 
зі инфекция кзі болып табылады. Ви-
рус гепатитінің қоздырғышы қоршаған 
ортаға нәжіс арқылы блінеді, содан кейін 
дені сау адамның ағзасына ластанған су-
мен немесе тамақпен беріледі. Вирусты 
гепатит «А» сыртқы орта факторларына 
және дезин фекциялық құралдарға жоғары 
тұрақты лығымен ерекшеленеді, тамақ 
німдерінде мір сүру ұзақтығы 1 жылға 
дейін жетеді.

 Кбінесе, ауру тұмауға ұқсас ауру 
белгі лерімен басталады, тәбеттің жоғалуы, 
жалпы әлсіздік, жүректің айнуы, құсу, 
қызу дың ктерілуі. Алайда науқасты бұл 
тоқтатпайды, олар әдеттегідей жұмысын 
жалғастырып дәрігерлерге жүгінбейді.

 Алғашқы белгілері қарапайым зәрдің 
түсі згереді, несептің сары түстен қоңыр, 
сыра түстіге дейін згеруі байқалады. 
Науқастың жақын туыстары бірінші бо-
лып байқайтын тағы бір белгісі ол кздің 
(кзбелоктарының) сарғаюы.

 Гепатит ауруының келесі классикалық 
белгісі нәжістің түссізденуі болып табы-

Бірінші болып қазақстандық, дүниежү-
зілік рейтингте 171-орында тұрған 21 жасар 
Александр Бублик пен Португалияның 
бірінші, әлемнің 39-ракеткашысы Жоау 
 Соуза кортқа шықты. А.Бубликтің Қазақстан 
құрамасы үшін ткізген беташар бәсекесі 
тартысты рбіп, бірінші партия тай-брейкке 
ұласты. Онда португалиялық теннисші 7:1 
есебімен басымдылығын крсетті. Екінші 
партияда есеп 3:3 болып тұрған мезетте 
қазақстандық теннисші брейк жасай біліп, 
з геймін де құр жібермей, алға шықты – 
5:3. Ақыры сетті жеңіспен аяқтады – 6:4. 
Үшінші, шешуші партияны да Бублик 
брейкпен бастады – 2:0. Содан кейін Соуза 
доп бергенде, брейк-пойнттарды пайдалана 
алмады. Есесіне з геймін жібермеді – 
3:1. Бұл сет те 6:4 есебімен қазақстандық 
спортшының пайдасына шешілді. Кездесу 
2 сағат 25 минутқа созылды. Осылайша 
А.Бубликтің жеңісінен кейін Қазақстан 
құрамасы 1:0 есебімен алға шықты.

Қазақстанның бірінші, әлемнің 55-ра-
кеткасы Михаил Кукушкин рейтингте 

лады. Айта кету керек, вирусты  гепатит 
«А» сарғаюсыз тетін инфекциялар  болуы 
мүмкін, ол кезде жүректің  айнуы, тәбеттің 
жоғалуы және іштің ауруы мүмкін.

 Сарғаю әдетте жасы ұлғайған сайын 
жиі тіркеледі, 5 жасқа дейінгі балаларда 
сарғаю сирек кездеседі, кбінде гепатит 
«А» сарғаю түрі – ересектерде кездеседі. 
Гепатит «А» ауруы  нан кз жұму, лім-
жітім 1%-дан 30%-ға дейін болуы мүмкін. 
Бұл ретте лім-жітім жас ұлғайған сайын 
арта түсуі созылмалы бауыр ауруының 
кбеюіне байланысты айқын анықталады.

Жұқпалы «А» гепатитінен қорғаудың 
неғұр лым тиімді жолы – екпе жасау 
іс-ша ралары. Жоспарлы екпе жасау 2 
жасқа толған балаларға және шұғыл 
түрде вирус ошағында болған 14 жасқа 
дейінгі балаларға арасы 6 ай сайын 2 
екпе жүргізіледі. Вакцинация кмегімен 
құрылған иммунитет 20 жыл және одан да 
кп сақталады. 

М.ЕСЕМБАЕВА
Алмалы аудандық Қоғамдық 

денсаулық сақтау басқармасының 
бас маманы 

101-сатыдағы Педро Соузамен шеберлік 
байқасты. Нәтижесінде М.Кукушкин 
жеңіске жетіп жалпы есепті 2:0-ге жеткізді.  
Жұптық сында Александр Недовесов пен Ти-
мур Хабибуллин португалиялық Жоау Соуза 
мен Гастао Элиаспен кортта жолықты. Алай-
да жұптық ойында қонақтар жеңіске жетіп 
есепті 2:1 крсеткішімен қысқартты. Бұдан 
кейін М.Кукушкин тағы да кортқа шығып 
Жоау Соузамен күш сынасты. Бұл матчта 
жерлесіміз тағы да жеңіске жетті. Жалпы 
есепте 3:1. Бұл Қазақстан құрамасының 
толық жеңісі деп саналғандықтан Александр 
Бублик пен  Педро Соуза арасындағы кездесу 
ткізілмеді.

Бірінші раунд матчының қорытын-
дысында 3:1 есебімен жеңген теннис-
шілеріміз Дэвис кубогының негізгі финал-
дық кезеңіне шықты. Дэвис Кубогының 
финалдық ойыны күз мезгілінің соңғы 
айында Испанияның астанасы Мадридте 
теді.

Нұрлан ҚҰМАР

Төлеухан Смағұлов

Әлімхан Смағұлов


